
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่4/2558 

วันที่ 7  เมษายน  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.  นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
8.  นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
9. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 
10. นางกิ่งแก๎ว ถนอมถ่ิน ผู๎อ านวยการส านักการคลัง 
11. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู๎อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
12. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู๎อ านวยการกองชําง 
13. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู๎อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
14. นางลัดดา โกสีย์ ผู๎จัดการสถานธนานุบาล 
15. นางโสภิกา คงเจริญ  แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
16. นายวิธาน ลาภเวที แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง 
17. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
18. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
19. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
20. นายชณินทร์ บรรจงอักษร ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
21. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู๎อ านวยการสํวนบริหารการคลัง 
22. นายธนวัฒน ์ พ๎นชั่ว หัวหน๎าฝุายอ านวยการ 
23. นางซํอนกลิ่น ชูเชิด หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
24. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน๎าฝุายปกครอง 
25. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู๎อ านวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
26. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ หัวหน๎าฝุายระเบียบและสถิติการคลัง 
27. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน๎าฝุายงบประมาณ 
28. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู๎อ านวยการสํวนสํงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
29. นางสาวรุํงนภา ธันยสหพงศ์ หัวหน๎าฝุายบริหารการศึกษา 
30. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน๎าฝุายยุทธศาสตร์ 
31. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน๎าฝุายสํงเสริมสิ่งแวดล๎อม 
32. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ๎าพนักงานธุรการ 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

1.  นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี                 (ไปราชการ) 
2.  นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี                 (ไปราชการ) 
3.  นายชาญสิทธิ์ มณีการังกูร เลขานุการนายกเทศมนตรี         (ไปราชการ) 
4.  นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี         (ไปราชการ) 
5. นางผํองศรี ปิยะยาตัง ผู๎อ านวยการกองการศึกษา        (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

- ทางจังหวัดให๎เทศบาลท ารายงานสรุปผลการจัดงานสืบสานเลําขานต านานเมืองระยอง สํงทํานผู๎วํา
ราชการจังหวัด ถึงปัญหาอุปสรรคตําง ๆ ในการจัดงาน เพ่ือจะได๎น าไปปรับปรุงในการจัดงานในปีหน๎า 

- แตํงตั้งพนักงานเทศบาลให๎ด ารงต าแหนํงในระดับท่ีสูงขึ้นส าหรับต าแหนํงบริหาร จ านวน 2 ราย คือ 
        1. นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี ต าแหนํงรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8) เทศบาลนครระยอง ผู๎ได๎รับการ
คัดเลือกล าดับที่ 1 ในต าแหนํงรองปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาล 9) ให๎ด ารงต าแหนํงรองปลัดเทศบาล             
(นักบริหารงานเทศบาล 9) เทศบาลนครระยอง 
 2. นางสายสุนีย์  วาระสิทธิ์ ต าแหนํงหัวหน๎าฝุายระเบียบและสถิติการคลัง  (นักบริหารงานการคลัง 7)          
ฝุายระเบียบและสถิติการคลัง ส านักการคลัง  ผู๎ได๎รับการคัดเลือกล าดับที่ 1 ในต าแหนํงผู๎อ านวยการสํวนพัฒนารายได๎  
(นักบริหารงานการคลัง 8)  ให๎ด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการสํวนพัฒนารายได๎ (นักบริหารงานการคลัง 8)  สํวนพัฒนารายได๎ 
ส านักการคลัง เทศบาลนครระยอง 

 ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 2 มีนาคม 2558  เป็นต๎นไป 

 - รับโอนและแตํงตั้งพนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานได๎ ให๎ด ารงต าแหนํง
ศึกษานิเทศก์  จ านวน 1 ราย คือ แตํงตั้งวําที่ ร.ต.หญิงภูริชญา  ยิ้มแย๎ม วุฒิการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พนักงานครูเทศบาล ต าแหนํงครู (วิทยฐานะครูช านาญการ) อันดับ คศ.2 โรงเรียนเทศบาล
เมืองมาบตาพุด กองการศึกษา เทศบาลเมืองมาบตาพุด ผู๎ผํานการสอบคัดเลือกได๎ล าดับที่ 1 ในต าแหนํงศึกษานิเทศก์ 
หนํวยศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

 ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 2 เมษายน 2558  เป็นต๎นไป 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558  
                      และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

รายงานความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างตลาดแม่แดง (ส านักการคลัง, กองช่าง, ส านักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 

- ทํานรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี รายงานวําลําสุดได๎มีการพูดคุยกันในสํวนของคณะท างาน 
ซึ่งในสํวนของเทศบาลเราก็จะด าเนินการตามแผน และหลังสงกรานต์จะมีการเชิญผู๎ค๎ามาประชุมเพ่ือชี้แจงให๎ทราบ
ลํวงหน๎าถึงข้ันตอนในการด าเนินการทั้งหมด ในเรื่องของการออกค าสั่งรื้อถอน ตามมาตรา 42  

 



 -3- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลดัเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนสํง 
          - งานขนสํงมี รายรับประจ าเดือนมีนาคม 2558         202,150.00 บาท   
                         รายจํายประจ าเดือนมีนาคม 2558         121,903.32 บาท   
                         รายรับสูงกวํารายจําย                            80,246.68 บาท 
                         ยอดเงนิสะสมคงเหลือ                       1,310,301.13 บาท 

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 - ราย 
                     - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท๎าบริเวณหน๎าโรงพยาบาลระยอง  

  และหน๎าวัดปุาประดู ํ จ านวน 1 ราย  
       - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าสิ่งของตกหลํน จ านวน 4 ราย      
                     - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร๎านค๎าตั้งวางจ าหนํายของโดยไมํได๎รับอนุญาต จ านวน 13 ครั้ง       
     3. จัดเก็บปูายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 211 แผํน  
     4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้ า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน 49 แหํง  
     5. งานที่ได๎รับมอบหมาย  
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน  จ านวน  2  ราย  
  - ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จ านวน  -  ราย  
                     - น าขบวนคณะศึกษาดูงานจากท๎องถิ่นอ่ืน และหนํวยงานราชการในสังกัด จ านวน  -  ครั้ง  

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - ระงับอัคคีภัย                                                              16 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                           183  ครั้ง 
      - งานกู๎ภัยฯ                                                                64  ครั้ง 
      - ออกส ารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบาย 
             วิธีการใช๎ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
             (ชุมชนบ๎านปากคลอง, ชุมชนก๎นปึก-ปากคลอง, ชุมชนสมุทรเจดีย์ 
             ชุมชนสนามเปูา, ชุมชนข๎างอ าเภอ-ทางไผํ)                               27  ครั้ง  
      - เฝูาจุดตลาดเกําและโรงรับจ าน า                                      25  ครั้ง 
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- เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 20.45 น. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได๎รับแจ๎ง
เหตุเพลิงไหม๎บ๎านเรือนประชาชน  บริเวณชุมชนชายกระปุอม จึงสํงรถดับเพลิงพร๎อมเจ๎าหน๎าที่ออกระงับเหตุ  
พบเป็นบ๎านปูนสองชั้น เหตุเกิดบริเวณชั้น2 บ๎านเลขท่ี 44/11 ถนนทุํงชายกระปุอม ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  
ในที่เกิดเหตุพบผู๎เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อตํอมา นายประเสริฐ วงศ์พันธุ์เสือ เจ๎าของบ๎าน สาเหตุเกิดไฟฟูาลัดวงจร  

- เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 10.45 น. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได๎แจ๎ง
จากมูลนิธิสวํางพร กุศลระยองวํ ามีผู๎สบเหตุจมน้ าเสียชีวิต บริเวณคลองชุมชนสวนวัด ถนน ราษฎร์บ ารุง       
ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง จึงสํงชุดกู๎ภัยทางน้ าพร๎อมเจ๎าหน๎าที่ ออกค๎นหา พบผู๎เสียชีวิตชาย 1 ราย 
ทราบชื่อ นายองอาจ งาช๎าง อยูํบ๎านเลขท่ี 9809 ซอย 1 (ราษฎร์บ ารุง) ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

- รถชมเมืองออกน านักเรียน โรงเรียนมัธยมตากสิน ชมทิวทัศนียภาพบริเวณรอบเมืองระยองภายในเขตเทศบาล  
- เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 08.00 น. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได๎รับ

แจ๎งเหตุเพลิงไหม๎ภายในบริเวณห๎างเทสโก๎โลตัส สาขาระยอง จัดสํงรถดับเพลิงพร๎อมเจ๎าหน๎าออกระงับเหตุ     
พบเป็นเพลิงไหม๎ร๎านขายไอศกรีม sevensen สาเหตุเกิดจากไฟฟูาลัดวงจร  

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน (ประจ าเดือน ม.ีค. 2558)  
         * จ านวน             41  คณะ   
         * จ านวน        4,929  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                                                     - คน 
- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)                                                                      26 คน 
- พนักงานจ๎างลาออก                                                                              7 คน  
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ด ารงต าแหนํงที่สูงขึ้น 
  (ต าแหนํงบริหาร)                                                                                2 คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ด ารงต าแหนํงที่สูงขึ้น (ต าแหนํงบริหาร)               - คน 
- แตํงตั้งพนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกได๎ให๎ด ารงต าแหนํง 
  ผู๎บริหารสถานศึกษา                                                                             - คน 
- พนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงาน                                    1 คน 

อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง      
      * พนักงานเทศบาล             156 คน 
      * ลูกจ๎างประจ า                     36 คน 
      * พนักงานจ๎างทั่วไป            293 คน 
      * พนักงานจ๎างตามภารกิจ     160 คน 
                         รวม            645 คน 
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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    974 คน      

- โครงการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงานคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครระยอง 
โดยจัดอบรมในวันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมาดินํา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  และศึกษาดูงาน
ระหวํางวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง  

งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – สํง หนังสือผํานระบบ OSSM (สํวนกลาง) เดือนมีนาคม 2558  
      - มีการลงรับหนังสือ    จ านวน     694 เรื่อง 
      - มีการลงสํงหนังสือ    จ านวน     450 เรื่อง 

งานทะเบียนราษฎร 
การให้บริการงานทะเบียนราษฎร 

ประจ าเดือน มีนาคม 2558 
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รายงานการท าบัตร 
ประจ าเดือน มีนาคม 2558 

 
 
 - นางเสาวลักษณ์  วินัยธรรม รายงานดังนี้  

1. ตามท่ีแตํละหนํวยงานได๎สํงรายละเอียดเพื่อขอใช๎จํายเงินธรรมาภิบาลที่เทศบาลได๎รับ จ านวน 10 
ล๎านบาท ผู๎บริหารได๎พิจารณารายละเอียดคําใช๎จํายเรียบร๎อยแล๎ว โดยทางส านักปลัดได๎จัดสํงรายละเอียดพร๎อม
โครงการการใช๎จํายเงินแจ๎งให๎แตํละหนํวยงานเพื่อด าเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุตํอไป ส าหรับในสํวนของ
รายละเอียดคําใช๎จํายที่แตํละหนํวยงานได๎รับ ทางส านักปลัดเทศบาลจะพิมพ์รวบรวมบรรจุเข๎าแผนสํงให๎กอง
วิชาการและแผนงาน 
 2. มีหนังสือแจ๎งจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ แจ๎งขอความอนุเคราะห์เข๎าสัมภาษณ์และ
ส ารวจข๎อมูลการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 21 ภารกิจ โดยจะขอเข๎าสัมภาษณ์ผู๎บริหาร หัวหน๎างาน 
เจ๎าหน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎อง วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. กรณีนี้ กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นเป็นผู๎
จ๎างท าการวิจัยประสิทธิภาพการบริการสาธารณะของ อปท.ส านักปลัดเทศบาล ได๎มีแจ๎งให๎หนํวยงานทราบไป
แล๎ว 
 3. ขอแจ๎งรายละเอียดก าหนดการพิธีวันเทศบาล คือวันที่ 24 เมษายน ในปีนี้ตรงกับวันศุกร์           
จะจัดเป็น 3 ชํวง 
  - เวลา 09.30 น. พิธีถวายพานพํุม (ส าหรับปีนี้คําใช๎จํายในการจัดงานคํอนข๎างจะต๎องรัดกุม  

  เพราะเกรงวําจะเป็นปัญหาการทักท๎วงในการเรียกเงินคืนจาก สตง. ซึ่งการวางพานพุํมทุกปี 
  ทางส านักปลัดเทศบาลจะจัดพานพุํมให๎กับทุกหนํวยงาน ประมาณ 30 พาน แตํปีนี้มติ 
  ที่ประชุมหัวหน๎าสํวนที่ผํานมาก าหนดให๎จัดถวายพานพํุม โดย ทํานนายกเทศมนตรีเพียง 
  พานเดียวเทํานั้น 
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  - เวลา 10.00 น. เป็นการบรรยายธรรมเรื่องการใช๎ธรรมะในการปฏิบัติงาน และการใช๎  
      ชีวิตประจ าวัน โดย พระโบราณพิทักษ์ เจ๎าคณะอ าเภอเมือง  

- เวลา 10.30 น. พิธีสงฆ์ (ส าหรับปัจจัยถวายพระไมํสามารถเบิกจํายได๎ กรณีนี้ก็ต๎องขอความ   
  รํวมมือกันอนุโมทนาท าบุญรํวมกันแล๎วแตํจิตศรัทธา) 

  - เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารรํวมกัน  

 ส าหรับปีนี้มีกิจกรรมวันเทศบาลเพิ่มมา คือ การบริจาคโลหิต รับบริจาคโดยส านักงานเหลํากาชาด
จังหวัดระยอง มีหนํวยงานแจ๎งรายชื่อผู๎ที่มีความประสงค์จะบริจาค ประมาณ 70 คน สถานที่รับบริจาคจะใช๎
สถานที่ที่ห๎องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง โดยเริ่มตั้งแตํเวลา 09.00 น. เป็นต๎นไป โดยให๎ทยอย
กันไปบริจาคตามความเหมาะสม ส าหรับการเตรียมตัวกํอนบริจาค ทางส านักปลัดเทศบาลจะมีหนังสือแจ๎งให๎
ทราบ สํวนชํวงบํายจะมีกิจกรรม 5 ส. โดยให๎แตํละหนํวยงานด าเนินการกันเอง เพื่อใช๎เวลาชํวงบํายจัดความ  
เป็นระเบียบเรียบร๎อยของเอกสาร สถานที่ เพราะจะท าให๎กิจกรรมวันเทศบาลครอบคลุมการเบิกจํายด๎วย 

 4. รายงานความคืบหน๎าการขออนุญาตกํอสร๎างอาคารส านักงานเทศบาล (หลังใหม)ํ และปรับปรุง
อาคารส านักงานเทศบาล (หลังเดิม) ซึ่งขณะนี้ทางธนารักษ์จังหวัดมีหนังสือเชิญทํานนายกเทศมนตรีเข๎ารํวม
ประชุมเพ่ือพิจารณาการขออนุญาตรํวมกับคณะกรรมการ ในวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห๎องสิงห์บุรานุรักษ์ 
โดยมีทํานรองผู๎วําราชการจังหวัดระยอง นายทรรศนะ  วิชัยธนพัฒน์ เป็นประธาน 
 

- นางสาวชนิดา เอมเปีย รายงานวํา เรื่องการตํอบัตรแรงงานตํางด๎าว 3 สัญชาติ ได๎แกํ เมียนมาร์ ลาว 
และกัมพูชา ซึ่งจัดหางานเขาท าเป็น One Stop Service และนายจ๎างในเขตอ าเภอเมือง จะต๎องไปลงทะเบียน
ตํอบัตร (บัตรสีชมพู) ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง ตั้งแตํวันที่ 7 – 25 พฤษภาคม 2558 และของเทศบาล    
นครระยอง วันที่ 11, 12, 14, 15 พฤษภาคม 2558 แตํขอรับบัตรคิวได๎ตั้งแตํวันนี้เป็นต๎นไป โดยจะต๎องมา
รับบัตรคิวที่งานทะเบียนฯ กํอน เนื่องจากวําจะรับได๎แคํวันละ 1,000 คน และเทศบาลนครระยองต๎อง            
สํงเจ๎าหน๎าที่งานทะเบียนฯ ไปปฏิบัติงาน ตั้งแตํวันที่ 7 - 25 พฤษภาคม 2558 โดยจัดไป วันละ  3 คน        
จึงท าให๎งานทะเบียนฯ มีเจ๎าหน๎าที่ที่จะให๎บริการประชาชนบนส านักงานเทศบาลมีไมํครบทุกชํองบริการ  

กองวิชาการและแผนงาน  
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ  

1.  ให๎บริการ การตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง     
จ านวน 7 ครั้ง  

2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จ านวน  22 ครั้ง 22 เรื่อง 
3. สรุปการใช๎งานโปรแกรมปูองกันการบุกรุกระบบเครือขําย และโปรแกรมปูองกันไวรัสฯ  จ านวน 1 ครั้ง  

งานประชาสัมพันธ์ 
1. ขําวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี 
    1.1 ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จ านวน 82 เรื่อง 
    1.2 ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหนํวยงานอื่น ๆ  จ านวน 47 เรื่อง 
2. กิจกรรมของเทศบาล จ านวน 22 กิจกรรม 
3. อนุเคราะห์เสียงตามสายพร๎อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอ่ืน ๆ จ านวน 17 ครั้ง 
4. สํงขําวให๎สื่อมวลชนและสํงลง www.rayongcity.net เฟสบุ๏ค รวม 22 ขําว 
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน์ รวม 4 รายการ 
6. บันทึกเทศรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง 
7. สํง SMS เชิญคณะผู๎บริหาร หัวหน๎าสํวนราชการ และสื่อมวลชน 11 ครั้ง 

http://www.rayongcity.net/
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8. รับเรื่องร๎องเรียนพร๎อมแจ๎งแก๎ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง รวม 8 ราย 
9. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตําง ๆ รวม - ปูาย  

ฝ่ายนิติการ  
งานนิติการ           

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

1. สอบสวนข๎อเท็จจริง 
เทศบาลได๎วําจ๎างมูลนิธิ DEE บริหารโรงงานผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน 

อยูํระหวํางท าหนังสือวํากลําวตักเตือน  

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

แตํงตั้งคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงแล๎ว  

3. เทศบาลวําจ๎างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม ขายแบบ
ประกวดราคากํอนวันที่ได๎รับเอกสารประกวด
ราคาตัวจริง 

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         
อยูํระหวํางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 

 

7. การตรวจสอบการเพิกถอนการออกโฉนดที่ดิน
บริเวณ(ถนนราษฎร์บ ารุงซอย 15) 

อยูํระหวํางสอบปากค าผู๎น าชุมชน ผู๎สูงอายุ 
จ านวน 10 ราย 

 

8. การสวมตัวท าบัตรประชาชน รายนายหมูกร 
เทียมทัศน์ 

สรุปส านวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
พิจารณาของจังหวัด 

 

9. การสวมตัวท าบัตรประชาชน รายนางสาวษาลินี 
แซํเอ๊ียว  

อยูํระหวํางสอบปากค าพยานเพิ่มเติม  

10. ต๎นไม๎บริเวณลานจอดรถศาลาประชาคมล๎มทับ
รถยนต์ 

ท าหนังสือรายงานกระทรวงมหาดไทยแล๎ว      
อยูํระหวํางการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย 

 

11. การสวมตัวท าบัตร รายนางสมใจ สุขส าราญ
(พิจารณาผลการสอบสวนการปฏิบัติหน๎าที่      
แจ๎งความด าเนินคดีกับผู๎ แอบอ๎าง) 

-อยูํระหวํางท าหนังสือรายงานจังหวัด  
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

12. พฤติกรรมนางจันทร์ฉาย อินพเนาว์ ครูเทศบาล ลา
และมาสายอยูํเป็นประจ า ไมํปฏิบัติค าสั่งของ
ผู๎บังคับบัญชา 

อยูํระหวํางสอบปากค าพยานและรวบรวม
พยานหลักฐานแล๎ว 

 

13. เครื่องเรือยนต์สูญหาย -นายสายัญ ศรีสวัสดิ์ นายนพรัตน์ ไกรแก๎ว 
ท าหนังสือรับสภาพหนี้และขอผํอนช าระเดือนละ 
500 บาท, 1,000 บาท รายนายก าธร      
บ ารุงพงษ์ อยูํระหวํางท าหนังสือขออนุมัติในการ
ผํอนผัน จากผู๎วําราชการจังหวัด 

 

14. อุบัติเหตุระหวํางการสาธิต ท าให๎ผนังห๎องเก็บ
อุปกรณ์อาคารปูองกันฯ พังถลํมลง 

-อยูํระหวํางสอบปากค า  

15. การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย อยูํระหวํางท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการสอบ
ข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

 

16. สอบสวนวินัย/เรื่องร๎องเรียน 
การค๎างคําเบิกจํายเงินคําซํอมแซมรถของ       
หจก.ซันลุย และอํูจ าเนียน การชําง 

อยูํระหวํางแจ๎งและรับทราบข๎อกลําวหา (สว.2)  

17. นายสมปราชญ์ ปูอมสูง ถูกพนักงานสอบสวน    
จับ คดียาไอซ์ไว๎ในครอบครอง 

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

 

18. เรื่อง พิพาทเก่ียวกับทางสาธารณะ                
กรณี คุณพิศิษฐ์ฯ กับมูลนิธิสวํางพรกุศล 

คูํกรณีทั้งสองฝุายยินยอมแบํงหักท่ีดินให๎เป็นทาง
สาธารณะ และได๎ท าการรังวัดและข้ึนรูป
เปลี่ยนแปลงโฉนดแล๎ว อยูํระหวํางจัดท า     
ระวางใหมํ 

 

19. จังหวัดระยองแจ๎งให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริง กรณี 
อาคารพาณิชย์ที่ให๎เชําของเทศบาลนครระยอง 
จ านวน 3 ชั้น 3 คูหา ได๎ตํอเติมอาคารเป็น 4 ชั้น 
โดยไมํมีการติดรางน้ าท าให๎น้ าไหลตกลงบ๎านผู๎ร๎อง 

ได๎ท าบันทึกแจ๎งกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงแล๎ว 
อยูํระหวํางการด าเนินการของกองชําง 

 

20. คดีอาญา/คดีแพํง 
แจ๎งความกรณีรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟูา      
บริเวณหน๎าแขวงการทางระยอง (ไมํมีคูํกรณี) 

แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

21. แจ๎งความนางปรียาภร เมืองศิริ และนายนวพร 
อาชญาทา กํอสร๎างอาคารผิดไปจากแผนผัง
บริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบ
แปลนที่ได๎รับใบอนุญาต 

แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

22. กรณี นายศรัณย์ เกียรติธนะกูล กํอสร๎างอาคาร
บนทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคงคา 1 

แจ๎งความร๎องทุกข์แล๎ว อยูํระหวํางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

23. กรณี นายสมพรรณ์ จรรยารักษ์, นางสาวพุชง 
พุษะ กํอสร๎างอาคารรุกล้ าทางฯ 

แจ๎งความด าเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

24. กรณี นางสาวสังวร เรืองฤทธิ์ กํอสร๎างอาคารรุก
ล้ าทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจ า 

แจ๎งความด าเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

25. กรณี นางสาววิเชียร อ้ึงเส็ง กํอสร๎างอาคารรุกล้ า
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจ า 

แจ๎งความด าเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

26. กรณี นางสาวเขนสิรินทร์ ชูด า กํอสร๎างรั้วบนทาง
สาธารณประโยชน์บริเวณหลังอ าเภอ 

แจ๎งความร๎องทุกข์แล๎ว อยูํระหวํางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

27. กรณี นายกิตติพงษ์ ปานงาม กํอสร๎างอาคารโดย
ไมํได๎รับอนุญาต และกํอสร๎างอาคารรุกล้ า         
ที่สาธารณะ 

แจ๎งความด าเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

28. นายอดิศักดิ์ ค าแสน ขับรถยนต์ บพ 1308 
ระยอง ชนเสาไฟฟูาบริเวณถนนอดุลย์ฯ 

พนักงานอัยการได๎สํงฟูองไปแล๎ว อยูํระหวํางการ
พิจารณาของศาลจังหวัดระยอง 

 

29. คดีบอลลูนระเบิด อยูํระหวํางจัดสํงคําฤชาธรรมเนียมและคําใช๎จําย
ในการด าเนินคดีให๎พนักงานอัยการ 

อายุความ 
5 ปี ครบ 
24 พ.ย.
2558 

30. กรณีนายวีราพัชธ์ พัสกรวงษ์ กํอสร๎างโครงเหล็ก
หลังคารุกทางสาธารณะ 

แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

31. กรณีนางรัตนา สุขสวัสดิ์ น าขยะมาท้ิงในเขต
ชุมชน-ทําเกตุ 

อยูํระหวํางประสานงานกับส านักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม เปรียบเทียบคดีตํอไป 

 

32. คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู ฟูองเทศบาล เรื่องท่ีดิน
บริเวณถนนทําบรรทุก 

อยูํระหวํางพนักงานอัยการยื่นแก๎ฎีกาคัดค๎าน 
ค าร๎องขอด าเนินคดีในชั้นฎีกาอยํางคนอนาถา
และคัดค๎านค าร๎องขอทุเลาการบังคับคดี 

 

33. คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ฟูองเทศบาล        
เรื่อง ละเมิดที่ดิน(ข๎างแหลมทอง) 

อยูํระหวํางพิจารณาของศาลฎีกา  

34. กรณีบุกรุกถนนเลียบชายฝั่ง ต าบลปากน้ า อยูํระหวํางขอทราบผลการด าเนินคดี  

35. กรณีผิดสัญญาเชําตลาดเทศบันเทิง อยูํระหวํางการพิจารณาของพนักงานอัยการ  

36. คดีปกครอง 
นางวรรณา ตันเตํงผล (ตลาดแมํแดง) 

ท าหนังสือรายงานผลความคืบหน๎าไปยัง     
ส านักบังคับคดีปกครองแล๎ว 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

37. คดีนางสมทรง  ชํวยชาติ เรื่อง ที่ดินบริเวณ       
ทุํงโตนด 

เทศบาลยื่นอุทธรณ์คัดค๎านค าพิพากษาของศาล
ปกครอง อยูํระหวํางการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด 

 

38. คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผู๎ฟูองคดี อธิบดีกรมท่ีดิน 
ผู๎ถูกฟูองที่ 1 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หัวหน๎ากลุํมภารกิจด๎านกิจการความมั่นคงภายใน 
ผู๎ถูกฟูองที่ 2 

อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  

39. บังคับคดี/งานอ่ืน/หารือ 
คดีซุ๎มเฉลิมพระเกียรติถูกเฉ่ียวชน 

อยูํในระหวํางส านักงานบังคับคดีอายัดเงินที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาชลบุรี 1           
จ านวน 47,075.02 บาท 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 22 
พ.ย.64) 

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

อายุความ 
10 ปี 
ประมาณ 
พ.ศ.
2566 

41. คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟูา อยูํในระหวํางท าหนังสือไปยังธนาคารตําง ๆ,
ส านักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา, 
องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของนายวัชระ 
คึมยะราช 

อายุความ 
10 ปี 
10 ก.พ. 
พ.ศ.
2566 

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

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 8 
ส.ค.63) 

43. หจก.ศิลาวัฒน์ เสนอข๎อพิพาทตํอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานและขอคืนเงินคําปรับ 

เทศบาลได๎มีหนังสือแจ๎งอัยการพิเศษฝุายคดี
ปกครองวําไมํคัดค๎านอนุญาโตตุลาการเพื่อรํวม  
ชี้ขาดข๎อพิพาทดังกลําว 

 

44. โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติและระเบียบ
กฎหมาย 

อยูํระหวํางการพิจารณาผู๎วําราชการจังหวัด
ระยอง 

 

45. นายบุรินทร์ กลิ่นสังข์ พนักงานจ๎างทั่วไป        
ยื่นหนังสือลาออกจากราชการแตํผู๎บังคับบัญชาได๎
พิจารณาให๎ไลํออก 

สํงหนังสือไปยังผู๎วําราชการจังหวัดระยอง
เรียบร๎อยแล๎ว 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

46. หารือร๎องเรียนขอความเป็นธรรมการจัดซื้ออาหาร
เสริมนม 

อยูํระหวํางการจัดท าหนังสือตอบข๎อหารือ  

47. ร๎องเรียนกรณีได๎รับความเดือดร๎อนในการใช๎สถานี
ขนสํงผู๎โดยสารแหํงใหมํ 

อยูํระหวํางการด าเนินการของ                
ส านักปลัดเทศบาล 

 

48. ร๎องเรียนกรณีได๎รับความเดือดร๎อนจากรถบรรทุก
ปลาเนํา 

อยูํระหวํางการด าเนินการของ               
ส านักปลัดเทศบาล 

 

49. ร๎องเรียนกรณีนางสุวรรณี โสธนะ ได๎รับความ
เดือดร๎อนเนื่องจากเนื่องจากก าแพงบ๎านข๎างเคียง
เข๎ามาในที่ผู๎ร๎อง 10 นิ้ว 

อยูํระหวํางกองชํางด าเนินการตรวจสอบ  

50. ร๎องเรียนขอความชํวยเหลือและหาทางแก๎ไขพ้ืนที่
ถนนเลียบชายฝั่งชาวบ๎านชุมชนปากน้ า 1-2 

อยูํระหวํางการด าเนินการของกองชําง  

51. ร๎องเรียนฝุุนละอองจากการกํอสร๎างอาคาร
คอนโดอัลติเมท 

อยูํระหวํางการด าเนินการของกองชําง        
ส านักการสาธารณสุข 

 

52. ร๎องเรียนร๎านฮัมเสียงดัง อยูํระหวํางการด าเนินการของส านักการ
สาธารณสุขและกองชําง 

 

53. ร๎องเรียนกรณีได๎รับมลพิษทางอากาศจากร๎าน
ตระการตา 

ได๎ท าหนังสือรายงานผลเพิ่มเติมให๎อ าเภอ   
ทราบแล๎ว 

 

54. ร๎องเรียนกรณีคนตํางด๎าวน าอาหารทะเลไปขาย  
ในราคาต่ ากวําคนที่ขายตามแผง 

อยูํระหวํางตรวจสอบระเบียบกฎหมาย  

55. ร๎องเรียนกรณี กลุํมแมํค๎าตลาดวัดลุํมขอผํอนผัน 
ขยับพ้ืนที่จ าหนํายสินค๎า 

ได๎ท าหนังสือรายงานผลเบื้องต๎นให๎จังหวัด
ระยองทราบแล๎ว 

 

 
งานรับเรื่องราวร๎องเรียนร๎องทุกข์ 
 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจ าเดือนมีนาคม 2558  จ านวน 1 เรื่อง 

วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตอบผู้ร้องเรียน
เมื่อ 

แจ้งผลการด าเนินการให้    
ผู้ร้องเรียนทราบ 

10 มี.ค.58 แจ๎งเรื่องปูาย
สะพานลอย 

งานเทศกิจ ส านัก
ปลัด 

11 มี.ค. 58 11 มี.ค. 58 
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ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
- จัดอบรมในวันที่ 18 เมษายน 2558 เชิญ ดร. ไพฑูรย์ มาให๎ความรู๎เกี่ยวกับเรื่องการจัดท าแผน    

ยุทธศาตร์ ณ ห๎องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์ เปูาหมายผู๎เข๎ารับการอบรม คือ ระดับหัวหน๎างานขึ้นไป 
- นัดสํงรายละเอียดรายจํายประจ า และงบลงทุน ในวันที่ 22 เมษายน 2558 ขอความรํวมมือ       

ให๎ทุกหนํวยงานสํงภายในก าหนดด๎วย  

ส านักการคลัง 

1. รายงานรายรับ 
รายงานรายรับ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 

(ต.ค. 2557 – มี.ค. 2558) 

 
 

คาดการณ์รายรับ ประเภทภาษีจัดสรร ปี 2558 
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เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (ต้องตราเป็นเทศบัญญัติ) 

 
 

รายงานสถานะการเงิน ครึ่งปีแรก ของปี 2558 

 
2. ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการ 

1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานการเงิน 

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 ก าหนดให๎ใช๎ ตั้งแตํวันที่ 1 เมษายน 2558 
 เกณฑ์ค๎างรับ ให๎เพ่ิมรายได๎ประเภทที่มีระยะเวลาช าระเงินที่แนํนอน คําเชําทรัพย์สินจาก

บุคคลภายนอก หรือรายได๎อ่ืนที่มีหลักฐานหรือสัญญาที่ระบุการช าระท่ีแนํนอน 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 

 ก าหนดให๎ใช๎ ตั้งแตํวันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา (23 มีนาคม 2558) 
 มีการแก๎ไขท้ังหมด 17 ข๎อ 
 ก าหนดค าจ ากัดความ “พาหนะสํวนตัว” หมายความวํา รถยนต์สํวนตัว หรือรถจักรยานยนต์สํวน

บุคคล ซึ่งมิใชํของทางราชการ ทั้งนี้ไมํวําจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู๎เดินทางไปราชการหรือไมํก็ตาม 
 บัญชีอัตราการเบิกจํายก าหนดไว๎ท๎ายระเบียบ (เดิม ก าหนดไว๎ในหนังสือสั่งการตําง ๆ) 
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3. การจัดหาพัสดุ 

 - นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานวําเรื่องการจัดหาพัสดุสํวนใหญํเป็นไปตามแผน แตํขณะนี้จะเหลือ
งานอิอ็อกชั่น อยูํ 3 งาน คืออยูํระหวํางด าเนินการจัดท าประกาศ คือ ทางไผํ และถนนอดุลธรรมประภาส สํวน
การจัดหาที่ผํานมาจะมีปัญหาอุปสรรคในสํวนของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า จะมีรายการที่จัดหาแล๎วแตํผู๎ค๎าไมํ
ผําน โดยยกเลิกไป และก็มีทั้งผู๎ค๎าผํานแล๎วเสนอไปแตํก็ถูกชะลอ เนื่องจากมีปัญหาซึ่งบางรายการรายละเอียด
ของ BOQ ไมํตรงกับเทศบัญญัติ คือมีความตํางอยูํมาก ทางทํานปลัดเทศบาลก าลังพิจารณาเรื่องนี้อยูํ สํวนของ
โรงเรียนอ่ืนๆ ก็เป็นไปตามแผน  

กองช่าง 

 - โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรถนนเลียบชายฝั่ง ต าบลปากน้ า โดยการทาสีตีเส๎น ซึ่งได๎ด าเนินการ
เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว 

 - โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยเรือนจ า ซึ่งได๎ด าเนินการเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว   

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

ปริมาณขยะท่ีคัดแยกก่อนทิ้ง ประจ าเดือนมีนาคม 2558 

 
 

ต๎อนรับคณะศึกษาดูงาน จ านวน 4 คณะ รวม 575 คน ดังนี้ 
 - วันที่ 5 มีนาคม 2558 คณะบุคลากรของ องค์การบริหารสํวนต าบลพนมไพร จังหวัดร๎อยเอ็ด    
ศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล๎อม จ านวน 50 คน 
 - วันที่ 10 มีนาคม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทําเพลิงเหมืองแอํทําใหมํหนองมะเกลือวิทยา     
จังหวัดกาฬสินธุ์ ทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ปุาชายเลน จ านวน 70 คน 
 - วันที่ 17 มีนาคม 2558 บริษัท เอ็กโก กรุ๏ป จัดกิจกรรม “ทัศนศึกษาโรงไฟฟูาในกลุํมเอ็กโก    
ส ารวจโลกพลังงานไฟฟูา” ได๎พาคณะเด็กนักเรียนมารับความรู๎เรื่องปุาชายเลน จ านวน 250 คน 
 - วันที่ 19 มีนาคม 2558 บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย เซอร์วิส จ ากัด กทม. น าพนักงาน จ านวน 250 คน 
ท ากิจกรรมพาพัฒนาสังคม โดยปลํอยพันธุ์ปูด าและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู๎ปุาชายเลน บริเวณพระเจดีย์กลางน้ า  
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 - วันที่ 27 มีนาคม 2558 คณะอาจารย์ เจ๎าหน๎าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิต
เอเชีย เข๎าศึกษาดูงานปุาชายเลน จ านวน 55 คน 
  

โครงการพัฒนาและเพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศป่าชายเลน ประจ าปีงบประมาณ 2558  
วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ พื้นที่ป่าชายเลน โซน 4 

 - งานทรัพยากรธรรมชาติฯ ได๎จัดโครงการพัฒนาและเพ่ิมความหลากหลายของระบบนิเวศปุาชายเลน 
โดยด าเนินกิจกรรมตัดสางและตกแตํงก่ิงไม๎ปุาชายเลน ท าที่ก้ันขยะระยะ 400 เมตร และเก็บขยะโดยรอบ
บริเวณพ้ืนที่ปุาชายเลน โซน 4 ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม ได๎แกํ    
สมาชิกกลุํมอนุรักษ์แมํน้ าระยองและปุาชายเลน นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
และผู๎ถูกคุมประพฤติ จังหวัดระยอง  

 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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- ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมํที่ยื่นค าร๎องขออนุญาต ประกอบกิจการประเภทตําง ๆ     
ตามเทศบัญญัติ 
  * เจ๎าหน๎าที่ส ารวจและมีหนังสือแจ๎งผู๎ประกอบการ/ผู๎ประกอบการเขียนค าร๎องขอรับใบอนุญาต  

  ประกอบกิจการ ปรากฏวํามีผู๎ประกอบการยื่นค าร๎อง จ านวน 4 ราย และเจ๎าหน๎าที่ได๎ตรวจ 
  ประเมินเรียบร๎อยแล๎ว ได๎แกํ หอพักไอทะเล หอพักคาซําวีวรรณ 

- การตรวจประเมินสถานประกอบการกํอนตํอใบอนุญาต เดือนมีนาคม 2558 โดยตรวจประเมินฯ 
จ านวน 11 แหํง (11 ใบอนุญาต) เกณฑ์การตรวจประเมิน ได๎แกํ ด๎านท าเล/ที่ตั้ง, ความสะอาด, ความปลอดภัย, 
การจัดการของเสีย ปรากฏวําผํานเกณฑ์ จ านวน 6 แหํง เลิกกิจการ จ านวน 5 แหํง 

- ส ารวจสถานประกอบการที่ยังไมํได๎ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เดือนมีนาคม 2558  
* ประเภท ร๎านจ าหนํายอาหาร ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง จ านวน 16 ร๎าน             
  (อยูํระหวํางท าหนังสือแจ๎งผู๎ประกอบการ) 
* ตรวจประเมินการจัดการน้ าเสีย ประเภท ร๎านจ าหนํายอาหาร จ านวน 2 ร๎าน  
 

เรื่องร้องเรียนประจ าเดือนมีนาคม 2558 จ านวน 8 เรื่อง 
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งานสุขาภิบาลอาหารและตลาด 

1. งานเฝูาระวังความปลอดภัยด๎านอาหารและน้ า 
  เก็บตัวอยํางอาหารทะเลเพ่ือตรวจหาสารโลหะหนัก ได๎แกํ สารปรอท สารแคดเมียม สารตะกั่ว     
สารหนู จ านวน 6 ตัวอยําง 

ผลการตรวจ พบวําอาหารทะเลมีการปนเปื้อนของสารโลหะหนักแตํไมํเกินคํามาตรฐานที่กระทรวง
สาธารณสุขและ WHO ก าหนด ส าหรับสารปรอทอยูํระหวํางรอผลการตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 เก็บตัวอยํางน้ าดื่มในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง จ านวน 6 โรงเรียน 6 ตัวอยําง  
ผลการตรวจ อยูํระหวํางรอผลการตรวจจากโรงพยาบาลมาบตาพุด 

 - ลงพื้นที่โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง รํวมกับงานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ เฝูาระวังโรคไข๎
ไทฟอยด์และโรคท่ีเกิดจากอาหารและน้ าเป็นสื่อ ดังนี้ 

  เก็บตัวอยํางน้ าดื่มเพ่ือตรวจหาเชื้อ Coliform bacteria จ านวน 1 ตัวอยําง 

 ผลการตรวจ ไมํพบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในน้ า 

  ตรวจมือผู๎สัมผัสอาหารโดยใช๎น้ ายา SI-2 จ านวน 8 คน 8 ตัวอยําง 

 ผลการตรวจ พบการปนเปื้อนของเชื้อ Coliform bacteria จ านวน 4 คน 4 ตัวอยําง 

2. งานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการจ าหนํายอาหาร 
 - จัดอบรมให๎ความรู๎ด๎านสุขาภิบาลอาหารและโรคที่เกิดจากอาหารและน้ าเป็นสื่อแกํผู๎สัมผัสอาหาร   
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ณ ห๎องประชุมโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จ านวน 8 แหํง มีผู๎
เข๎ารับการอบรมในครั้งนี้ จ านวน 65 ราย 

3. ความคืบหน๎าตลาดเทศบาล 4 (แมํแดง) 
 1. ผู๎รับจ๎างลงนามในสัญญาแล๎ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558  
 2. ประชุม 3 ฝุาย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558  
  * ขณะนี้อยูํระหวํางการสืบหาทายาทที่แท๎จริงที่เป็นเจ๎าของถนนบัดดี้ เพื่อเจรจาขอใช๎พื้นที่  

  ในระหวํางการกํอสร๎างตลาด และหลังการเจรจาแล๎วเสร็จจะเชิญประชุมผู๎ค๎าทั้งหมด 
  เพ่ือชี้แจงแนวทางและแผนการกํอสร๎างตลาดอีกครั้ง 
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งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยอินทรีย์ ที่เอกชนจัดเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ และปริมาณทราย                 
ที่เทศบาลนครระยองจัดเก็บ เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556 - 2558 

 
 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2558 

 
รวมปริมาณขยะท่ีเอกชนจัดเก็บเดือนมีนาคม 98.06 ตัน/วัน 

คิดเป็นค่าจ้างเดือนมีนาคม 2,445,783.73 บาท 
 
 

การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย 

* เดือนมีนาคม 2558 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได๎ ทั้งหมด 2,504 ชิ้น (126.00 กิโลกรัม) 
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2. กิจกรรมส ารวจและสํงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล จ านวน 43 แหํง 
* เดือนมีนาคม 2558 จ านวน 290.00 กิโลกรัม คิดเป็นคําธรรมเนียมก าจัดฯ จ านวน 6,850 บาท 

(ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ ไมํเกิน 100 กิโลกรัม ตํอเดือน คิดราคาเหมาจําย 4,000 บาท/เดือน สํวนที่เกิน  
คิดกิโลกรัมละ 15 บาท 

- การก าจัดขยะ/ผักตบชวา ในแมํน้ าระยอง โดยตัดลอกวัชพืชในแมํน้ าระยอง บริเวณชุมชนสองพ่ีน๎อง  
- การพัฒนาท าความสะอาดสถานที่ โดยชุดพัฒนาถากหญ๎าบริเวณถนนเกาะพรวด, ชุมพัฒนาถากหญ๎า

ขยะบริเวณชุมชนเรือนจ า, ชุดพัฒนารํวมกันกวาดทรายหน๎าวัดปากน้ าฯ, ชุดรถน้ ารํวมกันฉีดล๎างและลงคลอรีน
บริเวณโรงฆําสัตว์ 

งานสัตวแพทย์ 

สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคจากสัตว์สูํคน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ระหวํางวันที่ 9 – 23 มีนาคม 2558 

 ให๎บริการประชาชนจ านวน 10 ชุมชน 
 สุนัขมีเจ๎าของได๎รับการฉีดวัคซีนฯ จ านวน 744 ตัว สุนัขจรจัดได๎รับการฉีดวัคซีนฯ จ านวน 83 ตัว 
 แมวมีเจ๎าของได๎รับการฉีดวัคซีนฯ จ านวน 277 ตัว แมวจรจัดได๎รับการฉีดวัคซีนฯ จ านวน 11 ตัว 
 กระตํายได๎รับการฉีดวัคซีนฯ จ านวน 3 ตัว 
 รวมสัตว์เลี้ยงได๎รับการฉีดวัคซีน จ านวน 1,024 ตัว คิดเป็นคําธรรมเนียม 20,480 บาท ตาม

กฎหมายก าหนด 
 รวมสุนัขและแมวจรจัดได๎รับการฉีดวัคซีน จ านวน 94 ตัว โดยไมํคิดคําธรรมเนียม 
 สุนัขและแมวได๎รับการฉีดยาคุมก าเนิด จ านวน 92 ตัว 
 แมวได๎รับการฉีดยาคุมก าเนิด จ านวน 51 ตัว 
 รวมสุนัขและแมวได๎รับการฉีดยาคุมก าเนิด จ านวน 143 ตัว  
 ท าหมันถาวรแกํสุนัขและแมว ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง 

ผลการด าเนินงานท าหมันสุนัข จ านวน 29 ตัว ท าหมันแมว จ านวน 23 ตัว รวมจ านวน 52 ตัว 

งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ 

ผลการด าเนินงาน 
1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง) จ านวน 651 คน จ าแนกผลการคัดกรอง ดังนี้ 

  1.1 กลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน จ านวน 3 คน  
  1.2 กลุํมเสียงโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 226 คน  

2. จัดกิจกรรมออกก าลังกายพนักงานเทศบาลทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00 น.-16.30 น. 
จ านวน 16 ครั้ง มีพนักงานเข๎ารํวมกิจกรรมจากกอง/ส านักเฉลี่ย จ านวน 20 คน/ครั้ง  
 3. กิจกรรมเผยแพรํความรู๎โรคไมํติดตํอ  
  3.1 ให๎ความรู๎เรื่องอาหารหํางไกลโรคมะเร็ง, โรคไต   จ านวน 6 ครั้ง  
        ให๎ความรูเ๎รื่องโรควัณโรค    จ านวน 3 ครั้ง  
        ให๎ความรูเ๎รื่องโรคไมํติดตอํตาํง ๆ    จ านวน 4 ครั้ง  
  3.2 ให๎ความรู๎เรื่องโรคไมํติดตํอแกํสมาชิกฌาปกิจ ธกส. จ านวน 1 ครั้ง  
 4. คัดกรองสุขภาพเบื้องต๎น (ชั่งน้ าหนัก วัดความดันโลหิต ค านวณคําดัชนีมวลกาย) ให๎แกํข๎าราชการ
ต ารวจอ าเภอเมืองระยอง จ านวน 248 คน 
 5. รํวมปฏิบัติงานเฝูาระวังตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะในเขตเทศบาลนครระยอง จ านวน 1 ครั้ง/12 คน 
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งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม.เทศบาลนครระยอง ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ห๎อง

ประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง 
 * มีผู๎เข๎ารํวมประชุม จ านวน 31 คน คิดเป็นร๎อยละ 96.87  
 2. จัดกิจกรรมประชุมตํอเนื่องประจ าเดือนของ อสม. ครั้งที่ 5/2558 ในวันที่ 18 มีนาคม 2558    

ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมฯ จ านวน 301 คน คิดเป็นร๎อยละ 92.90 
 * จํายเงินคําปุวยการให๎กับ อสม. ตั้งแตํเดือนตุลาคม –  เดือนธันวาคม 2557 รวม 3 เดือน  

 3. จัดกิจกรรมวัน อสม. แหํงชาติ ประจ าปี 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ศาลาประชาคม 
เทศบาลนครระยอง มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม คิดเป็นร๎อยละ 94.13 มีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร๎อยละ 
87.53  
 4. จัดกิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตามงานใน ศสมช. ระหวํางวันที่ 2 – 31 มีนาคม 2558 จ านวน 27 
ศสมช. ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม คิดเป็นร๎อยละ 93.55 ความพึงพอใจในภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ 89.36  
 - ประชาชนสํวนใหญํในชุมชน ร๎อยละ 80 ให๎ความรํวมมือในการด าเนินงานของ อสม. เป็นอยํางดี 
เนื่องจากมีความค๎ุนเคยกัน มีความเชื่อมั่น และศรัทธาในการท างานของ อสม.  
 - ควรจัดกิจกรรมนิเทศ ฯ 2 ครั้งตํอปี เนื่องจากได๎รับทราบปัญหาและแก๎ไขปัญหารํวมกัน                
มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ 
โรคติดต่อส าคัญท่ีเฝ้าระวัง 5 อันดับแรก ในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครระยอง 

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 2558) 

 
 

- พบการระบาดของโรคไข๎เลือดออก ชุมชนสองพ่ีน๎อง  ซอยอรุณธรรมเจริญ จ านวน 3 ราย  
ด าเนินการ 

 ประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎กับประชาชนบริเวณพ้ืนที่ระบาดของโรคให๎ตื่นตัวในการท าลายแหลํง
เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายในบ๎านของตนเอง และรอบบ๎าน โดยใช๎หลัก 5ป.+1ข. 

 ค๎นหาแหลํงเสี่ยงและท าลายแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ าแจกทรายก าจัดลูกน้ ารํวมกับเจ๎าหน๎าที่
โรงพยาบาลระยอง และพํนสารเคมีก าจัดยุงภายในบ๎านและนอกบ๎านบริเวณรอบบ๎านผู๎ปุวยรัศมี 
100 เมตร 
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- สอบสวนและควบคุมโรคไข๎ทัยฟอยด์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2558  
ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ขณะนี้ไมํพบผู๎ปุวยเพิ่มเติม 
 

ขอความร่วมมือโรงเรียนปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ติดตามเฝูาระวังจ านวนเด็กปุวยและแจ๎งเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข  
 2. ห๎ามคนที่เป็นพาหะปรุงอาหาร ถ๎าไมํสามารถเปลี่ยนหาคนแทนได๎ ต๎องเน๎นให๎ผู๎ปรุงอาหารล๎างมือ 
และใสํถุงมือเมื่อประกอบอาหาร 
 3. ล๎างโรงอาหาร ห๎องครัว ด๎วยคลอรีน  
 4. การก าจัดอุจจาระให๎ถูกต๎องตามหลักสุขาภิบาล ฆําเชื้อด๎วยคลอรีน  
 5. แหลํงน้ าใช๎ ติดตามตรวจคลอรีนในน้ าใช๎ (คําปกติ 0.2-0.5 ppm) ถ๎าไมํพบคลอรีน ให๎เติมคลอรีน 
ในอัตราสํวนที่ก าหนด 
 6. ควบคุมแมลงวัน ดูแลไมํให๎ไปตอมอาหาร  
 7. การเลือกเมนูอาหารควรเลือกอาหารปรุงสุกทุกเมนู อาหารที่เป็นผักสด อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ควรงด  
 8. เน๎นผู๎ท าหน๎าที่กรองน้ าดื่มใสํถัง ให๎ล๎างมือกํอนปฏิบัติงาน  

 - งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอรํวมกับงานสุขาภิบาลอาหาร จัดอบรมมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 
และโรคติดตํอระบบทางเดินอาหารและน้ าแกํผู๎ประกอบอาหารในโรงเรียน ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 

งานฟ้ืนฟูสุขภาพครอบครัว 
ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยท่ีบ้านเดือนมีนาคม 2558 

จ านวน 152 ราย 
จ าแนกตามกลุ่มได้ ดังนี้ 
1. มารดาและทารกหลังคลอด      จ านวน 122 ราย  
2. ผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง       จ านวน   13 ราย  
3. ผู๎ปุวยที่สํงตํอจาก รพ.ระยอง      จ านวน   12 ราย  
4. หญิงตั้งครรภ์        จ านวน     4 ราย  
5. ฟ้ืนฟูสภาพ        จ านวน     1 ราย  
 

จ านวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยท่ีบ้าน 
ทั้งหมด 174 กิจกรรม 

ดังนี้ 
1. ฉีดยา        จ านวน    5 ราย  
2. ใสํสายให๎อาหารทางจมูก      จ านวน    3 ราย  
3. ใสํสายสวนปัสสาวะ       จ านวน    6 ราย  
4. ท าแผล        จ านวน    6 ราย  
5. เจาะเลือด        จ านวน    4 ราย  
6. เจาะน้ าตาลปลายนิ้ว       จ านวน    3 ราย  
7. เยี่ยมให๎ค าแนะน าการปฏิบัติตนหลังคลอดและสํงเสริม 
    การเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ       จ านวน  61 ราย  
8. เยี่ยมเพ่ือปูองกันภาวะแทรกซ๎อนในทารกแรกเกิด    จ านวน  61 ราย  
9. เยี่ยมดูแลเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ๎อนจากโรคเรื้อรังและความพิการ จ านวน  25 ราย  
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ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 
1. ไม๎ค้ ายัน      จ านวน 2 คูํ  
2. ผ๎าอ๎อมส าเร็จรูป     จ านวน 4 หํอ  
3. เสื้อผ๎าและผ๎าหํม     จ านวน 1 ชุด  
4. เบาะที่นอน      จ านวน 1 อัน  
 
ให๎ผู๎ปุวยยืมอุปกรณ์การแพทย์ 3 รายการ ดังนี้ 
1. เตียงนอน Fowler     จ านวน 1 เตียง  
2. รถเข็นนั่ง      จ านวน 2 คัน  
3. Walker      จ านวน 1 คัน 
 
รับบริจาควัสดุการแพทย์ 9 รายการ ดังนี้ 
1. เครื่องดูดเสมหะ     จ านวน 1 เครื่อง  
2. ผ๎าอ๎อมส าเร็จรูป     จ านวน 1 หํอ  

 

กองการแพทย ์

ผู้มารับบริการเดือน  มีนาคม  2558   จ านวน  4,215  ราย 
จ าแนกตามศูนย์บริการสาธารณสุขท่ีให้บริการดังนี้ 

 
 
จ าแนกตามที่อยู่ของผู้ป่วย 
1.ในเขตเทศบาลนครระยอง     3,794 ราย คิดเป็นร๎อยละ 90.01 
2.นอกเขตเทศบาลนครระยอง   421 ราย คิดเป็นร๎อยละ 9.99 
  รวม        4 ,215 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 
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จ าแนกตามกิจกรรมการให้บริการ 

 
 

จ าแนกตามประเภทสิทธิการรักษา 

 
 

ผลการปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2558 
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รายรับค่ารักษาพยาบาลประจ าเดือน มีนาคม 2558 

 
 
 
รายงานผู๎มารับบริการทันตกรรม คลินิกชุมชนอบอํุน ระหวํางวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 - 20 มีนาคม 2558 

 
 
 
งานชันสูตรและรังสีวิทยา  
งานชันสูตร การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
 - ผู๎มารับบริการ  413 ราย 
งานรังสี  

- ผู๎มารับบริการ  33 ราย (21 กุมภาพันธ์ 2558– 20 มีนาคม 2558) 
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แผนภูมิแสดงจ านวนผู้รับบริการงานบริการทางการพยาบาล 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2557 กับ  2558 

 
 

กองการศึกษา 

- วันที่ 4 มีนาคม  2558 เวียนเทียน วันฆาฃบูชา  ณ วัดปุาประดูํ 
 - วันที่ 14- 17 มีนาคม 2558 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ จังหวัดอุดรธานี 
 - วันที่ 22 - 26 มีนาคม 2558 โครงการจ๎างครูสอนภาษาตํางประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาล    
นครระยอง ประเทศสิงคโปร 
 - วันที่ 29 มีนาคม  2558 Play & Learn เพลินวันอาทิตย์ ครั้งที่  96  

- วันที่ 31  มีนาคม  2558 การประกวดดนตรี Rayong String Contest 2015 

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

- กิจกรรมวันมาฆบูชา วันที่ ๓ มีนาคม 2558 นักเรียนเข๎ารํวมตอบปัญหาชิงรางวัล กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ พร๎อมทั้งนักเรียนชั้นปฐมวัยที่ ๓ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ รํวมพิธีเวียนเทียน  
ณ วัดปากน้ าสมุทรคงคาราม 
 - วันที่ ๕ มีนาคม 2558  ผู๎ปกครองเข๎ารํวมกิจกรรมดูแลชํวยเหลือนักเรียน ณ ห๎อง E-Classroom  
 - วันที่ ๗ มีนาคม 2558  คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครองนักเรียน คณะครู และบุคลากร 
ทัศนศึกษา ณ ธนาคารปูม๎า จังหวัดตราด 
 - วันที่ ๑๙ มีนาคม 2558  คณะครูจากโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา จังหวัดอ านาจเจริญ  
ศึกษาดูงาน  ณ ห๎องประชุมอาคารปฐมวัย 
 - วันที่ ๒๐ มีนาคม 2558 นักเรียนระดับปฐมวัยที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
เข๎ารํวมกิจกรรมสานฝัน สูํความส าเร็จ ณ บริเวณด๎านหน๎าอาคารเรียน ๒-๓ 
 - วันที่ ๒๑ มีนาคม 2558 นักเรียนเดินทางเข๎ารํวมกิจกรรม English Summer Camp ณ ประเทศสิงคโปร์ 
 - วันที่ ๒๓ มีนาคม – 3 เมษายน 2558  คณะครูจัดท าเลํม ปถ.๐๕ ด๎วยระบบคอมพิวเตอร์ 
และรายงานประจ าปี ณ ห๎อง E-Classroom  
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 - วันที่ ๒๕ มีนาคม 2558 คณะครู และนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมเทศบาลสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
ณ ชุมชนซอยเรือนจ า 
 - วันที่ ๓๑ มีนาคม 2558 รองผู๎อ านวยการ และคณะครู เข๎ารํวมพิธีเปิดการประกวดดนตรีเพื่อเยาวชน  
“Rayong String Contest” 2015 ณ Zood and Virtigo Bar Karaoke ระยอง 
 - วันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม 2558 ครูสวนีย์ สุขเจริญ เข๎ารับการอบรมโครงการจิตวิทยาการเลี้ยงดู 
เด็กวัยเรียน ๖ - ๑๒ ปี (รุํนที่ ๒) ณ สถาบันสุขภาพเด็กแหํงชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ 
 - วันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม 2558 ครูณาตยา อุทยารัตน์ และครูกัลยดา ถนอมถิ่น เข๎ารับการอบรมโครงการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทํองเที่ยวและกีฬา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห๎องประชุมลายไม๎ 
ต านานปุารีสอร์ท จังหวัดระยอง 
 - วันที่ ๑๗ - ๒๑ มีนาคม 2558 ครูสมทรง สิทธิโชค เข๎ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมบ๎าน
นักวิทยาศาสตร์น๎อย เพื่อสร๎างวิทยากรท๎องถิ่นเพ่ิมเติม โดยพัฒนาศึกษานิเทศก์ และครูแกนน าปฐมวัยในเครือขําย
ของ สสวท. ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ กรุงเทพฯ 
 - วันที่ ๒๗ มีนาคม – 9 เมษายน 2558 ผู๎อ านวยการสถานศึกษา เข๎ารับการอบรมพัฒนาหลักสูตร 
ผู๎บริหารสถานศึกษา (เพ่ิมเติมตามมติ ก.ท.) รุํนที่ 3 ณ จังหวัดปทุมธานี 

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

- นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา จะท าการวัดผลและประเมินผล หรือสอบปลายปี ในวันที่ 25  – 31 
มีนาคม 2558  

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อนุมัติผลจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558          
ซึ่งเหตุผลที่อนุมัติผลให๎จบเร็วนั้นก็เพ่ือให๎นักเรียนไปสอบเพ่ือศึกษาตํอในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบจากโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองจ านวนทั้งหมด 57 คน          
คือ เข๎าศึกษาตํอที่โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า จ านวน  38 คน โรงเรียนนครระยองวิทยาคม จ านวน 15 คน 
โรงเรียนวัดตะพงนอก จ านวน 1 คน วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จ านวน 1 คน โรงเรียนมัธยมตากสิน จ านวน 1 คน  
ศึกษาตํอที่ตํางจังหวัด จ านวน 1 คน  

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
- ต๎อนรับคณะดูงาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (2 มี.ค. 58) 

 - ด.ญ.พิยดา คชสาร รับรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแขํงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคูํ          
ในการแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 - เวียนเทียนและบ าเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมาฆบูชา (3 มี.ค. 58)  
 - ผู๎สื่อขําวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์สัมภาษณ์ ผอ. ครู นักเรียน กิจกรรมธนาคารนักเรียน   (9 มี.ค. 58 ) 
 - ประชุมท าความเข๎าใจผู๎ปกครองอนุบาล 3 (11 มี.ค. 58)  
 - กิจกรรมคํายวิชาการ (12 – 13  มี.ค. 58)  
 - Happy Thank  you  Day (18 มี.ค. 58 ) 
 - งานปัจฉิมนิเทศ (31 มี.ค. 58)  
 - จัดท า  SAR  (23 - 24 มี.ค. 58 ) 
 - ปรับแผนพัฒนาสถานศึกษา (25 - 26 มี.ค. 58 ) 
 - ปรับหลักสูตรสถานศึกษา (27 – 31 มี.ค. 58 ) 
 - จัดบุคลากรและจัดตารางเรียน  (1 – 3 เมษา 58 ) 
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โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
- วันที่ 3 มีนาคม 2558 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ  วัดลุํม (พระอารามหลวง) 

 - วันที่  6  มีนาคม  2558 มอบเกียรติบัตรคนเกํงกิจกรรม "OPEN HOUSE WATLUM SCHOOL 
2015” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
 - วันที่  9  มีนาคม  2558 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการประกวดห๎องเรียนนําอยูํ ประจ าปีการศึกษา 
2557 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
 - วันที่  10  มีนาคม  2558 มอบเกียรติบัตรยอดนักออม กิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพํอ 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
 - วันที่  10  มีนาคม  2558 มอบเกียรติบัตรสุดยอดนักอํานกิจกรรมรักการอําน 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
 - วันที่  11  มีนาคม  2558 มอบเกียรติบัตร อัศวิน 3R ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
 - วันที่  13  มีนาคม  2558 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และงานเลี้ยงสังสรรค์อ าลาอาลัยรํวมใจแสดด า  
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดลุํม (พระอารามหลวง) และโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
 - วันที่  16-18  มีนาคม  2558 การประเมินคุณภาพภายภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
 - วันที่  21 มีนาคม  2558 กิจกรรมประเมินความพร๎อมนักเรียนเข๎าใหมํ ปีการศึกษา 2558 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
 - วันที่  23 มีนาคม  2558 ต๎อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ๎านกองโค จังหวัดอุตรดิตถ์  
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
 - วันที่  23-24 มีนาคม  2558 กิจกรรมโครงการการประกันคุณภาพภายใน  
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
 - วันที่  25 มีนาคม  2558 รํวมกิจกรรมโครงการเทศบาลสัญจร ณ ซอยเรือนจ า  
 - วันที่ 27 มีนาคม 2558 รับรางวัลคนเกํงในโรงเรียนท๎องถิ่น ระดับประเทศ รางวัลเหรียญทองแดง 
กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์  
 - วันที่  27 มีนาคม  2558 กิจกรรมมอบตัวนักเรียนเข๎าใหมํ ประจ าปีการศึกษา 2558 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
 - วันที่  30 มีนาคม  2558 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนสอบได๎ท่ี 1 ประจ าห๎องเรียน 
ปีการศึกษา  2557 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
 - วันที่  31 มีนาคม – 2 เมษายน 2558 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
 - วันที่  3  เมษายน 2558 กิจกรรมประเมินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
 - กิจกรรม สวนผักลอยฟูา  

- รายงานนักเรียนที่เข๎าเรียนตํอในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยมีนักเรียนที่จบ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 110 คน คือ ไปเข๎าศึกษาท่ีโรงเรียนระยองวิทยาคม จ านวน 6 คน            
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า จ านวน  8 คน  โรงเรียนวัดปุาประดูํ จ านวน 34 คน  โรงเรียนมัธยมตากสิน 
จ านวน 23 คน โรงเรียนนครระยองวิทยาคม จ านวน 31 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ระยอง จ านวน 3 คน และบวชเรียน จ านวน 1 คน ย๎ายตามผู๎ปกครองไปเรียนตํางจังหวัด จ านวน 4 คน 
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โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
ปฏิทินในช่วงก่อนปิดภาคเรียน 

 
 
 

 
สรุป : จ านวนห๎องเรียนเพิ่มขั้น 3 ห๎องเรียน นักเรียนเพิ่มขึ้น 98 คน  
ปัญหา : 1. จึงมีความจ าเป็นต๎องเพ่ิมจ านวนครูจ านวน 3 อัตรา  
           2. สถานที่เรียนไมํเพียงพอ จึงจ าเป็นต๎องใช๎ห๎องพิเศษแทน 
   

รายงานผลการวัดระดับการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2557 

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษา ชั้นปีที่ 6 มีคะแนนสอบ O-Net ได๎คะแนนเฉลี่ยสูงกวําระดับประเทศ   
ระดับท๎องถิ่นและระดับจังหวัด ทุกวิชากลุํมสาระ  
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กราฟแสดงคะแนน O-Net 
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองปีการศึกษา 2557 

 
 
 
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 75 คนสอบเรียนตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได๎ดังนี้ 

 
 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สอบแขํงขันคนเกํงท๎องถิ่น ได๎รับเหรียญรางวัล จ านวน 4 เหรียญ ดังนี้  
 1) ภาษาอังกฤษ   เหรียญเงิน 
 2) วิทยาศาสตร์   เหรียญทองแดง 
 3) ภาษาไทย   เหรียญทองแดง 
 4) คณิตศาสตร์   เหรียญทองแดง  
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4. นักเรียนเข๎าแขํงขันวิชาการนานาชาติระดับประเทศได๎ 4 เหรียญ ทองแดง และชมเชย 2 รางวัล ดังนี้ 
 1) วิทยาศาสตร์ 3 เหรียญทองแดง และชมเชย 1 รางวัล 
 2) คณิตศาสตร์ 1 เหรียญทองแดง และชมเชย  1 รางวัล  
 

งานก่อสร้างในโรงเรียน 
• งานปูกระเบื้องรอบอาคารเรียน 6 
•  งานปูกระเบื้องข๎างอาคารเรียน 4  
•  งานปรับปรุงสนามกีฬา (งบ อบจ.) 
•  ปูพื้นสนามเด็กเลํนหน๎าอาคารเรียน 6 (งบ อบจ.)  

 
ปฏิทินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

 
 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

 - รายงานผลการรับนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนชั้น ม.1 มามอบตัว จ านวน 311 คน 
ชั้น ม. 2 จ านวน 185 คน ชั้น ม.3 จ านวน 104 คน ชั้น ม.4 จ านวนประมาณ 100 ชั้น ม.5 จ านวน 75 คน 
ชั้น ม.6 จ านวน 30 คน ปีนี้รวมรับนักเรียนประมาณ 800 กวําคน ซึ่งอาจจะมีการสละสิทธิ์บ๎าง  

กองสวัสดิการสังคม 
 - เลือกตั้งประธานชุมชนพูนไฉํ ปรากฏวํามีผู๎สมัครรายเดียว คือ คุณนฤมล เฟ้ืองฟูุง  
 - เรื่องการส ารวจบ๎านผู๎ยากไร๎ที่จะท าการซํอมแซมให๎ ตอนนี้ส ารวจโดยที่ยังไมํได๎มีการคัดกรอง โดยมี 
จ านวน 14 หลังคาเรือน ซึ่งต๎องผํานการคัดกรองจากคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด๎วยสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานชุมชน โดยจะชํวยกันคัดกรองอีกครั้งวําเหมาะสมหรือไมํ คุ๎มคําหรือไมํ และเป็นผู๎ยากไร๎จริงหรือไมํ 
 - เรื่องการมอบแวํนสายตาแกํผู๎ยากไร๎ที่มีปัญหาทางสายตา  โดยเน๎นวําต๎องการให๎เป็นผู๎ที่ยากไร๎จริง 
หรือมีปัญหาทางสายตาจริง  
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สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือน มีนาคม 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2558) 

ยอดรับจ าน ารวม 2,451 ราย จ านวนเงิน 59,053,700.- บาท 
ยอดไถํถอนรวม 2,363 ราย จ านวนเงิน 57,389,600.- บาท 
ทรัพย์จ าน าคงเหลือ 7,948 ราย จ านวนเงิน 195,174,500.- บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบี้ยรับจ าน า 1,950,018.75 บาท 
 ก าไรจ าหนํายทรัพย์หลุด 00.00 บาท 
 รวมรายรับ 1,950,018.50 บาท 
 รายจ่าย     
 ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน 97,842.02 บาท 
 รายจํายประจ า 356,730.34 บาท 
 รวมรายจ่าย 454,572.36 บาท 
 รายรับสูงกวํารายจําย 1,495,446.14 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน 140,000,000.- บาท 
 หัก ใช๎ไปแล๎ว 42,890.000.- บาท 
 คงเหลือเงินที่ใช๎หมุนเวียนได๎อีก 97,110.000.- บาท 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

 - เทศบาลนครระยอง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรํวมท าบุตรตักบาตร อาหารสด และอาหารแห๎ง 
บริเวณถนนยมจินดาตลอดสาย ตั้งแตํทางเข๎าถนนยมจินดา (แยกตากสินมหาราช) มาจนถึงบริเวณสี่แยก
ต๎นมะขามใหญํ เริ่มวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2558 เวลา 06.00 น. เป็นต๎นไป เพื่ออนุรักษ์ สํงเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให๎ยั่งยืนตํอไป ตามก าหนดการดังนี้ 
 

ก าหนดการ 
กิจกรรมตักบาตรอาหารสด และอาหารแห้ง 

ทุกวันเสาร์ เดือน เมษายน – กันยายน 2558 
บริเวณถนนยมจินดาตลอดสาย ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป 

1. วัดลุํม (พระอารามหลวง)    11 เมษายน 2558  
2. วัดโขดทิมทาราม     18 เมษายน 2558  
3. วัดปุาประดูํ (พระอารามหลวง)    25 เมษายน 2558  
4. วัดเนินพระ      2 พฤษภาคม 2558  
5. วัดลุํม (พระอารามหลวง)    9 พฤษภาคม 2558  
6. วัดโขดทิมทาราม     16 พฤษภาคม 2558  
7. วัดปุาประดูํ (พระอารามหลวง)    23 พฤษภาคม 2558  
8. วัดเนินพระ      30 พฤษภาคม 2558  
9. วัดลุํม (พระอารามหลวง)    6 มิถุนายน 2558  
10. วัดโขดทิมทาราม     13 มิถุนายน 2558  
11. วัดปุาประดูํ (พระอารามหลวง)   20 มิถุนายน 2558  



 -33- 

12. วัดเนินพระ      27 มิถุนายน 2558  
13. วัดลุํม (พระอารามหลวง)    4 กรกฎาคม 2558  
14. วัดโขดทิมทาราม     11 กรกฎาคม 2558  
15. วัดปุาประดูํ (พระอารามหลวง)   18 กรกฎาคม 2558  
16. วัดเนินพระ      25 กรกฎาคม 2558  
17. วัดลุํม (พระอารามหลวง)    1 สิงหาคม 2558  
18. วัดโขดทิมทาราม     8 สิงหาคม 2558  
19. วัดปุาประดูํ (พระอารามหลวง)   15 สิงหาคม 2558  
20. วัดเนินพระ      22 สิงหาคม 2558  
21. วัดลุํม (พระอารามหลวง)    29 สิงหาคม 2558  
22. วัดโขดทิมทาราม     5 กันยายน 2558  
23. วัดปุาประดูํ (พระอารามหลวง)   12 กันยายน 2558  
24. วัดเนินพระ      19 กันยายน 2558  
 
ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรี มอบทางกองการศึกษาจัดท าปูายไวนิล โดยแขวนปูายไว๎ด๎านหัวถนน  

  และด๎านท๎ายถนน มีข๎อความวําขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรํวมท าบุตรตักบาตร  
  อาหารสด และอาหารแห๎ง บริเวณถนนยมจินดาตลอดสาย ตั้งแตํทางเข๎าถนนยมจินดา  
  (แยกตากสินมหาราช) มาจนถึงบริเวณสี่แยกต๎นมะขามใหญํ เริ่มวันเสาร์ที่ 11 เมษายน  
  2558 เวลา 06.00 น. เป็นต๎นไป เพื่ออนุรักษ์ สํงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี  
  และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให๎ยั่งยืนตํอไป และมอบทางส านักการสาธารณสุข 
  และสิ่งแวดล๎อมสํงเจ๎าหน๎าที่ไปฉีดล๎างถนนทุกวันศุกร์  

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