
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่5/2558 

วันที ่12 พฤษภาคม  2558 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
6. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
7. นางกิ่งแก้ว ถนอมถ่ิน ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
8. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
10. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
11. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
12. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
13. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษาร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
14. นายคมกฤช สายมา แทนผอ.สถานศึกษาร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
15. นายไพรัตน์ วังบอน   แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.นครระยองวิทยาคม 
16. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
17. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
18. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝุายปกครอง 
19. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
20. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
21. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
22. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 
23. นายนที ปลื้มจิตต์ หัวหน้าฝุายช่างสุขาภิบาล 
24. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
25. นางสาวรุ่งนภา ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
26. นางสาวศศิธร โยคาพจร  หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา 
27. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝุายบริหารยุทธศาสตร์ 
28. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
29. นางสาวเนตรนภา รักความสุข หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
30. นายปณิธิ กรุตนิมิตร หัวหน้าฝุายสังคมสงเคราะห์ 
31. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี    (ไปราชการ)  
2. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี                                   (ไปราชการ) 
3. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี    (ไปราชการ)  
4. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ)  
5. นายชาญสิทธิ์ มณีการังกูร เลขานุการนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ)  
6. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ)  
7. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล                                   (ไปราชการ)  
8. นางลัดดา โกสีย์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล   (ไปราชการ)  
9. นางสุนิสา ร่มรื่น ผอ.สถานศึกษาร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า  (ไปราชการ)  
10. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษาร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง (ไปราชการ)  
11. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษาร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง   (ไปราชการ)  

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- รับโอนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารที่ว่างของเทศบาล 
จ านวน 1 ราย คือ แต่งตั้ง นางสาวเนตรนภา  รักความสุข วุฒิปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารงานทั่วไป พนักงานเทศบาล ต าแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 6ว งานประชาสัมพันธ์          
ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกได้ล าดับที่ 1 ในต าแหน่งหัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6) ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
ฝุายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6) ฝุายบริหารงานทั่วไป กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  พฤษภาคม  2558  เป็นต้นไป 

 - บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล (กรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน) จ านวน 4 ราย ได้แก่ 
1. นางพรพิมล  จอมเพ็ชร์ ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ล าดับที่ 1 วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)  

(หลักสูตร 4 ปี) แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย   โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนคระยอง 
2. นายศิริพล  กิจวาสน์ ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ล าดับที่ 2 วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)  

(หลักสูตร 4 ปี) และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนคระยอง 

3. นายคมกฤช   สายมา ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ล าดับที่ 3 วุฒิการศึกษาการศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา)  
(หลักสูตร 4 ปี) แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนคระยอง 

4. นางสาวธนาพิช  วาจาสิทธิ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ล าดับที่ 4 วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต  
(คณิตศาสตร์ประยุกต์) (หลักสูตร 4 ปี) แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง สังกัดกอง
การศึกษา เทศบาลนคระยอง 

 - บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล (กรณีสอบแข่งขัน)จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
1. นางสาวสุวรรณา  จันทร์พรหม ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ล าดับที่ 13 วุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาเอกการบริหารธุรกิจแขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี) และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู แต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ช่วยปฏิบัติ
ราชการ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
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2. นายนฤชล  บุญมา ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ล าดับที่ 13 วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตร 4 ปี) และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนนครระยองวิทยาคม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ช่วยปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนเทศบาล
วัดโขดทิมทาราม 

 - รับโอนข้าราชการครูมาเป็นพนักงานครูเทศบาล จ านวน 1 ราย คือนางวันดี  ซื่อประเสริฐ ข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต าแหน่งครูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย            
(วัดหวายกรอง) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มาเป็นพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง      
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558เมื่อวันที ่7 เมษายน 2558 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี 4/2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

รายงานความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างตลาดแม่แดง (ส านักการคลัง, กองช่าง, ส านักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 

- นายดุสิต   ธรรมศิริรักษ์  รายงานความคืบหน้าของตลาดแม่แดง ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจการจ้างได้
ประชุมร่วมกับผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบ โดยก าหนดรูปแบบการก่อสร้าง จะแบ่งพ้ืนที่การก่อสร้างเป็น     
2 ระยะ โดยระยะแรกคือด าเนินการเข้ารื้อถอนอาคารบนถนนบัดดี้และถนนสุวรรณสิน และเข้าก่อสร้างปรับปรุง    
ในตัวอาคารทั้งหมดกับถนนสุวรรณสินฝั่งตะวันตก โดยผู้ค้าต้องย้ายไปขายที่ถนนสุวรรณสินฝั่งตะวันออก และเม่ือ
ก่อสร้างช่วงแรกเสร็จก็จะย้ายผู้ค้าเข้ามาในอาคาร กับถนนสุวรรณสินฝั่งตะวันตก และไปด าเนินการก่อสร้างกับ
สุวรรณสินฝั่งตะวันออก และจากการประชุมชี้แจงให้ผู้ค้ารับทราบ ก็ชี้แจงในเรื่องของการเข้ารื้อถอน ซึ่งตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคารจะต้องมีออกค าสั่ง ซึ่งในวันประชุมก็ได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้ค้าได้แสดงหนังสือยินยอม จากผู้ค้าท่ี
จะต้องลงชื่อแสดงหนังสือยินยอม จ านวน 232 ราย มีผู้มายื่นหนังสือ 168 ราย คิดเป็น 72 เปอร์เซ็นต์กว่า    
ส่วนที่ไม่มายื่นก็ส่งเรื่องให้ทางนิติการประสานกับทางกองช่างเพื่อด าเนินการต่อ ประเด็นเพิ่มเติมก็คือว่าจากที่ผู้ค้า
เคยลงทะเบียนและจากที่เราส ารวจ คือเดิมมีอยู่ 2 ล็อค 11 ราย แต่ว่าช่วงที่เรามีการจัดประชุม จนกระทั่งถึงวันที่ 
1 พฤษภาคม 2558 มีมาเพ่ิมอีก 49 ราย ซึ่งจากการตรวจสอบเป็นผู้ค้าเดิมที่อยู่บนถนนบัดดี้แต่ว่าใช้ช่วงเวลา
ตอนที่เราส ารวจข้อมูล คือเหมือนเขามั่นใจว่าเขาอยู่ตรงบัดดี้ได้ และเขาทราบข้อมูลจากคนที่อ้างสิทธิว่าอยู่ตรงนี้จะ
สามารถที่จะเก็บค่าพ้ืนที่ไป เขาก็มายื่นความจ านง เพราะว่าพอเขาทราบว่ารายละเอียดว่าเราจะรื้อทั้งบัดดี้        
ทั้งสุวรรณสินเขาก็ไม่สามารถอยู่ได้ ซึ่งรวมทั้งหมด 290 ราย ซึ่งได้มีการปรับพ้ืนที่ในเรื่องของตลาดแผงใหม่ก็คือ 
ในตัวอาคารเราไม่ได้ไปแต่งแผงเดิม เพราะว่ารวมแล้วทั้งหมด 151 แผง อยู่เหมือนเดิม แต่เราจะมาขยับแผง     
บนถนนสุวรรณสินทั้งหมดโดยลดขนาดแผงเหลือ 1.8 x 2 เมตร จะได้ทั้งหมด 144 แผง ซึ่งก็จะเพียงพอกับ
จ านวน 290 ราย ส่วนในการจัดประเภทของอาหารก็คงต้องไปว่ากันอีกที และจะต้องด าเนินการในเรื่องของการ
ออกค าสั่งกับผู้ค้าส่วนที่เหลือที่ยังไม่มายื่นแสดงหนังสือยินยอม ก็จะต  ้องทิ้งเวลาในการติดค าสั่งหมายศาลอีก    
30 วัน และบวกอีก  7 วัน ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ ถึงจะสามารถรื้อถอนได้ 

ที่ประชุม - ท่านนายกเทศมนตรีให้ท าบอร์ดติดค าสั่งตามมาตรา 42 พ.ร.บ.ควบคุมอาคารในการที่จะเข้า  
  รื้อถอนไว้บริเวณข้างตลาด เพ่ือให้เจ้าของล็อครับทราบว่าเทศบาลจะท าการรื้อถอน 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลดัเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ 
งานขนส่ง 
 - งานขนส่งมี  รายรับประจ าเดือนเมษายน 2558         238,646.00 บาท   

รายจ่ายประจ าเดือนเมษายน 2558       158,339.92 บาท   
    รายรับสูงกว่ารายจ่าย                             80,306.08 บาท 

ยอดเงินสะสมคงเหลือ                       1,310,301.13 บาท 
ฝ่ายปกครอง 
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) 
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง 
           - ออกตรวจดูแลโรงรับจ าน าของเทศบาล 
         - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า 
             สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน้อง และสวนศรีเมือง 
        - ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จ านวน 29 ชุมชน 
           - ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส) ระยอง 
2. ตักเตือนผู้กระท าความผิด 
 - ดูแลห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    
           - กองวัสดุก่อสร้างไว้บนไหล่ทาง ทางเท้า และท่ีสาธารณะ จ านวน - ราย 
           - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง และหน้าวัดปุาประดู่ 
             จ านวน - ราย  
 - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าสิ่งของตกหล่น จ านวน 6 ราย      
           - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร้านค้าตั้งวางจ าหน่ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต จ านวน 21 ครั้ง 
3. จัดเก็บปูายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 114 แผ่น 
4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน 24 แห่ง  
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน  จ านวน  1  ราย 
 - ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จ านวน  -  ราย  
           - น าขบวนคณะศึกษาดูงานจากท้องถิ่นอ่ืน และหน่วยงานราชการในสังกัด จ านวน  -  ครั้ง  

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - ระงับอัคคีภัย                                                                28 ครั้ง 
 - งานบริการ                                                              112  ครั้ง 
 - งานกู้ภัยฯ                                                                   42  ครั้ง 
 - ออกส ารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย 
             วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
             (ชุมชนปากน้ า 1, ชุมชนปากน้ า 2, ชุมชนสมุทรเจดีย์, ชุมชนสัมฤทธิ์, 
              ชุมชนก้นปึก-ปากคลอง, ชุมชนบ้านปากคลอง, ชุมชนบางจาก)               16  ครั้ง  
 - เฝูาจุดตลาดเก่าและโรงรับจ าน า                                           22  ครั้ง 
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- วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนต าบลผานกเค้า จังหวัดเลย  
ศึกษาดูงานของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายสายัญ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้างานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย และนางสาวศิริรัตน์ อารีรัตนตระกูล ประธานศูนย์ประสานงาน อปพร.  
เทศบาลนครระยองและเจ้าหน้าที่ปูองกันฯ ให้การต้อนรับ  

- เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. คณะองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระดาน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ อปพร. โดยมี นายวารินทร์ 
ดุษฎีวงศ์ก าจร รองนายกเทศมนตรีนครระยอง นายสายัญ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้างานปูองกันฯ  
นางสาวศิริรัตน์ อารีรัตนตระกูล ประธาน อปพร. เทศบาลนครระยอง และเจ้าหน้าที่ปูองกันฯให้การต้อนรับ  

- วันที่ 7 – 9 เมษายน 2558  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับบุคลากร 
ของโรงพยาบาลระยอง น าโดยนายสายัญ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้างานปูองกันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปูองกันฯ  
 - วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล นางเสาวลักษณ์     
วินัยธรรม หัวหน้าส านักปลัด นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝุายปกครอง กล่าวมอบนโยบายการงาน           
แก่เจ้าหน้าที่ปูองกันฯและ เจ้าหน้าเทศกิจ บริเวณหน้าอาคารงานปูองกันฯ  
 - วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา.10.00 น. นายวรวิทย์ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง  
และนายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครระยอง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุวาตภัย  (ลมพาย)ุ 
พัดบ้านเรือนประชาชนเสียหายบริเวณชุมชนปากน้ า 2 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 จ านวน 15 หลังคาเรือน 
 - เมื่อเวลาประมาณ 10.22 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2558 ศูนย์วิทยุ งานปูองกันฯ ได้รับแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้รถยนต์บริเวณ ถนนบายพาส 36 (หน้าร้านอาหารคุ้มหลวง) เมื่อได้รับแจ้งเหตุ งานปูองกันฯ 
ส่งรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกระงับเหตุ เป็นรถยนต์เก๋งส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กจ-3759 ขอนแก่น 
เสียหายทั้งหมด มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย  
 - เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 เวลาประมาณ 09.30 น. ศูนย์วิทยุงานปูองกันฯ  ได้รับแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้บ้านบริเวณชุมชนสองพ่ีน้อง จึงรีบรายงานผู้บังคับบัญชาพร้อมจัดส่งรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ออกระงับเหตุ 
ในที่เกิดเหตุพบเป็นบ้านปูนสองชั้นเลขท่ี 3/4 ถ.เลียบคงคา ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง   
เพลิงก าลังโหมลุกไหม้บริเวณชั้นสองของตัวบ้านและลุกลามติดบ้านเรือนค้างเคียง ท าให้บ้านเรือนข้างเคียง 
ได้รับความเสียหายอีกจ านวน 5 หลังคาเรือน สาเหตุเกิดจากไฟฟูาลัดวงจร  
 - เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลาประมาณ 01.00 น. ศูนย์วิทยุงานปูองกันฯ ได้รับแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้บ้านบริเวณชุมชนบางจาก จัดส่งรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ออกระงับเหตุ พบเป็นบ้านปูนชั้นเดียวไม่มีเลขที่ 
เสียหายทั้งหมด สาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบ  
 - วันที่ 24 เมษายน 2558 นายวรวิทย์ศุภโชคชัย  นายกเทศมนตรีนครระยอง มอบเงินช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้บ้านชุมชนชายกระปุอม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 จนท าให้มีผู้เสียชีวิต  
(นายประเสริฐ วงศ์พันธ์เสือ) ผู้รับมอบ นางสาวมะลิวัลย์ เฟื่องเกษม (พ่ีสาวผู้เสียชีวิต)  
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน (ประจ าเดือน เม.ย. 2558)  
  * จ านวน            26  คณะ   
  * จ านวน        1,419  คน 
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งานการเจ้าหน้าที่ 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน                                                         - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                                     - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น                         1 คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                        - คน 
- ลูกจ้างประจ าลาออก                                                - คน 
- พนักงานจ้างเสียชีวิต        - คน 
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                       18 คน 
- พนักงานจ้างลาออก                                                                            10 คน  
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
  (ต าแหน่งบริหาร)                                                                            - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น (ต าแหน่งบริหาร)               2 คน 
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ด ารงต าแหน่ง 
  ผู้บริหารสถานศึกษา                                                - คน 
 
อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
 * พนักงานเทศบาล             157 คน 
 * ลูกจ้างประจ า                   36 คน 
 * พนักงานจ้างทั่วไป            293 คน 
 * พนักงานจ้างตามภารกิจ     160 คน 
                         รวม           646 คน  
อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จ านวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง 
 * พนักงานครูเทศบาล             249 คน 
 * ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)               4 คน  
 * พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)         71 คน  
   รวม             324 คน  

รวมทั้งสิ้น     970  คน 
 
งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – ส่ง หนังสือผ่านระบบ OSSM (ส่วนกลาง) 
เดือนเมษายน 2558  
 - มีการลงรับหนังสือ    จ านวน     644 เรื่อง 
 - มีการลงส่งหนังสือ    จ านวน     532 เรื่อง  
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การให้บริการงานทะเบียนราษฎร 
ประจ าเดือน เมษายน 2558 

 
 

รายงานการท าบัตร 
ประจ าเดือน เมษายน 2558 
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- นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รายงานเรื่องการแต่งกาย ได้มีหนังสือจากจังหวัดแจ้งแนวทางการแต่งกาย
มาให้ข้าราชการ ลูกจ้างถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 * วันจันทร์  แต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการ  
 * วันอังคาร  แต่งกายด้วยชุดสุภาพที่สะดวก และเหมาะกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ  
 * วันพุธ  แต่งกายด้วยเสื้อทูบีนัมเบอร์วัน  
 * วันพฤหัสบดี  แต่งกายด้วยชุดสุภาพที่สะดวก และเหมาะกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ  
 * วันศุกร์  แต่งกายด้วยผ้าไทย  

ซึ่งรูปแบบของเสื้อทูบีนัมเบอร์วัน โดยเป็นการประสานงานไปที่ส านักงานจังหวัด ซึ่งส านักงานจังหวัดได้สั่งไปที่
สาธารณสุขจังหวัดให้ก าหนดรูปแบบของเสื้อทูบีนัมเบอร์วันรูปแบบใหม่  และบอกว่าหากใครมีเสื้อทูบีนัมเบอร์
วัน ที่เป็นรูปแบบเดิมที่เป็นเสื้อโปโลสีขาวแถบสีน้ าเงิน แดง ก็สามารถใส่ได้ ซึ่งราคาของเสื้อทูบีนัมเบอร์วันนั้น 
ราคาตัวละประมาณ 250 บาท  

ที่ประชุม - ท่านนายกเทศมนตรี ให้รอดูทางจังหวัดเป็นตัวอย่างก่อนว่าทางจังหวัดก าหนดรูปแบบ  
  การแต่งกายแบบใดแล้วค่อยมาพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  

1.ให้บริการ การตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายภายในเทศบาล         
นครระยอง จ านวน 13 ครั้ง 

2.ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จ านวน  20 ครั้ง 20 เรื่อง 
3.สรุปการใช้งานโปรแกรมปูองกันการบุกรุกระบบเครือข่าย และโปรแกรมปูองกัน 

ไวรัสฯจ านวน 1 ครั้ง  
 
งานประชาสัมพันธ์ 
1.ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี 
 1.1 ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จ านวน 70 เรื่อง 
 1.2 ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหน่วยงานอื่น ๆ  จ านวน 32 เรื่อง 
2. กิจกรรมของเทศบาล จ านวน 16 กิจกรรม 
3. อนุเคราะห์เสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอ่ืน ๆ จ านวน 13 ครั้ง 
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชนและส่งลง www.rayongcity.netเฟสบุ๊ค รวม 16 ข่าว 
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน์ รวม 4 รายการ 
6. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง 
7. ส่ง SMS เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน 20 ครั้ง 
8. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง รวม 4 ราย 
9. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวม - ปูาย  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rayongcity.net/
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ฝ่ายนิติการ  
งานนิติการ           

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

1. สอบสวนข้อเท็จจริง 
เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหาร
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน 

อยู่ระหว่างท าหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดให้ว่า
กล่าวตักเตือน 

 

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

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว  

3. เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่มขาย
แบบประกวดราคาก่อนวันที่ได้รับเอกสาร
ประกวดราคาตัวจริง 

สรุปส านวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ
ผู้บริหารตามล าดับชั้น 

 

4. ร้องเรียนการบริหารงานห้องสมุด อยู่ระหว่างท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน  

5. แจ้งตายผิดตัว นายพิเชษฐ เบ้าตัน สรุปส านวนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

 

6. เจ้าหน้าที่ปูองกันขับรถบรรทุกน้ า 82-
1791 รย เฉี่ยวชนรถกระบะ กง 1101 
รย บริเวณบ่อขยะ 

สอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของกระทรวงการคลัง 

 

7. การตรวจสอบการเพิกถอนการออกโฉนด
ที่ดินบริเวณ(ถนนราษฎร์บ ารุงซอย 15) 

อยู่ระหว่างสอบปากค าผู้น าชุมชน ผู้สูงอายุ จ านวน 
10 ราย 

 

8. การสวมตัวท าบัตรประชาชน รายนายหมู
กร เทียมทัศน์ 

สรุปส านวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของจังหวัด 

 

9. การสวมตัวท าบัตรประชาชน รายนางสาวษา
ลินีแซ่เอ๊ียว 

อยู่ระหว่างสอบปากค าพยานเพิ่มเติม  

10. ต้นไม้บริเวณลานจอดรถศาลาประชาคมล้ม
ทับรถยนต์ 

จังหวัดแจ้งให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการด าเนินการทาง
วินัย 
-สรุปผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 

11. การสวมตัวท าบัตร รายนางสมใจ สุขส าราญ
(พิจารณาผลการสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่ 
แจ้งความด าเนินคดีกับผู้ แอบอ้าง) 

-อยู่ระหว่างท าหนังสือรายงานจังหวัด  

12. พฤติกรรมนางจันทร์ฉาย อินพเนาว์ ครู
เทศบาล ลาและมาสายอยู่เป็นประจ า ไม่
ปฏิบัติค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 

อยู่ระหว่างสอบปากค าพยานและรวบรวม
พยานหลักฐานแล้ว 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

13. เครื่องเรือยนต์สูญหาย -นายสายัญ ศรีสวัสดิ์ นายนพรัตน์ ไกรแก้ว 
ท าหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนช าระเดือนละ 
500 บาท, 1,000 บาท รายนายก าธร บ ารุงพงษ์ 
ท าหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้ว อยู่
ระหว่างการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

14. อุบัติเหตุระหว่างการสาธิต ท าให้ผนังห้อง
เก็บอุปกรณ์อาคารปูองกันฯ พังถล่มลง 

-อยู่ระหว่างสอบปากค า  

15. การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอร์ตี้
ประกันภัย 

อยู่ระหว่างท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

 

16. สอบสวนวินัย/เรื่องร้องเรียน 
การค้างค่าเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถของห
จก.ซันลุยและอู่จ าเนียน การช่าง 

อยู่ระหว่างผู้ถูกกล่าวหาชี้แจ้งแก้ข้อกล่าวหา   

17. นายสมปราชญ์ ปูอมสูง ถูกพนักงาน
สอบสวนจับคดี ยาไอซ์ไว้ในครอบครอง 

-ก.ท.จ.ระยองมีมติให้ออกจากราชการไว้ก่อน                          
-คดีถึงที่สุดแล้ว อยู่ระหว่างท า สว.6 เสร็จเรียบร้อย
แล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาของ กทจ. 

 

18. เรื่อง พิพาทเก่ียวกับทางสาธารณะ กรณี คุณ
พิศิษฐ์ฯ กับมูลนิธิสว่างพรกุศล 

คู่กรณีทั้งสองฝุายยินยอมแบ่งหักท่ีดินให้เป็นทาง
สาธารณะ และได้ท าการรังวัดและข้ึนรูปเปลี่ยนแปลง
โฉนดแล้ว อยู่ระหว่างจัดท าระวางใหม่ 

 

19. จังหวัดระยองแจ้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
กรณี อาคารพาณิชย์ที่ให้เช่าของเทศบาล
นครระยอง จ านวน 3 ชั้น 3 คูหา ได้ต่อเติม
อาคารเป็น 4 ชั้น โดยไม่มีการติดรางน้ า       
ท าให้น้ าไหลตกลงบ้านผู้ร้อง 

ได้ท าบันทึกแจ้งกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว อยู่
ระหว่างการด าเนินการของกองช่าง 

 

20. คดีอาญา/คดีแพ่ง 
แจ้งความกรณีรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟูา 
บริเวณหน้าแขวงการทางระยอง (ไม่มี
คู่กรณ)ี 

แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

21. แจ้งความนางปรียาภร เมืองศิริ และนาย
นวพร อาชญาทา ก่อสร้างอาคารผิดไปจาก
แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลนที่ได้รับใบอนุญาต 

แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

22. กรณี นายศรัณย์ เกียรติธนะกูล ก่อสร้าง
อาคารบนทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบ
คงคา 1 

แจ้งความร้องทุกข์แล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ของพนักงานสอบสวน 

 

23. กรณี นายสมพรรณ์ จรรยารักษ์,นางสาวพุ
ชง พุษะก่อสร้างอาคารรุกล้ าทางฯ 

แจ้งความด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

24. กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ ก่อสร้างอาคาร
รุกล้ าทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจ า 

แจ้งความด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

25. กรณี น.ส.วิเชียร อ้ึงเส็ง ก่อสร้างอาคารรุก
ล้ าทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจ า 

แจ้งความด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

26. กรณี นายกิตติพงษ์ ปานงาม ก่อสร้าง
อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต และก่อสร้าง
อาคารรุกล้ าที่สาธารณะ 

แจ้งความด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

27. นายอดิศักดิ์ ค าแสน ขับรถยนต์ บพ 
1308 ระยอง ชนเสาไฟฟูาบริเวณถนน
อดุลย์ฯ 

ศาลจังหวัดระยองนัดไกล่เกลี่ย, สืบพยานโจทก์ 
วันที่ 25 พ.ค.58 

 

28. กรณี นางสาวเขมสิริทร์ ชูด า ก่อสร้างรั้ว
บนทางสาธารณประโยชน์ บริเวณหลัง
อ าเภอ 

แจ้งความร้องทุกข์แล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ของพนักงานสอบสวน 

 

29. คดีบอลลูนระเบิด อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา อายุความ 
5 ปี ครบ 
24 พ.ย.
2558 

30. คดีนายธีระศักดิ์  อินธนู ฟูองเทศบาลเรื่อง 
ที่ดินบริเวณถนนท่าบรรทุก 

นายธีระศักดิ์  อินธนู ยื่นฎีกา คดีอยู่ในระหว่าง
พนักงานอัยการยื่นแก้ฎีกาคัดค้านค าร้องขอ
ด าเนินคดีในชั้นฎีกาอย่างคนอนาถา และคัดค้านค า
ร้องขอทุเลาการบังคับคดี อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลฎีกา 

 

31. คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ฟูองเทศบาล 
เรื่อง ละเมิดที่ดิน(ข้างแหลมทอง) 

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าเป็นทางภาระจ ายอม,ศาล
อุทธรณ์พิพากษาว่าเป็นทางสาธารณะโจทก์ฎีกา 
พนักงานอัยการแก้ฎีกา และคัดค้านทุเลาการบังคับ
คดีแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา 

 

32. กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝั่ง ต.ปากน้ า แจ้งความเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขอทราบผลการ
ด าเนินคดี 

 

33. กรณีนายวีราพัชธ์พัสกรวงษ์ ก่อสร้างโครง
เหล็กหลังคารุกทางสาธารณะ 

แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

34. กรณีนางรัตนา สุขสวัสดิ์ น าขยะมาท้ิงใน
เขตชุมชน-ท่าเกตุ 

อยู่ระหว่างประสานงานกับส านักการสาธารณสุขฯ 
เปรียบเทียบคดีต่อไป 

 

 



 -12- 

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

35. กรณี ผิดสัญญาเช่าตลาดเทศบันเทิง ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการยื่น
ฟูองนายแดง แย้มเย็น เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของพนักงานอัยการจังหวัดระยอง 

 

36. คดีปกครอง 
นางวรรณา ตันเต่งผล(ตลาดแม่แดง) 

ท าหนังสือรายงานผลความคืบหน้าไปยังส านักบังคับ
คดีปกครองแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น 

 

37. คดีนางสมทรง  ช่วยชาติ เรื่อง ที่ดินบริเวณ
ทุ่งโตนด 

เทศบาลยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาของศาล
ปกครอง อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด 

 

38. คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผู้ฟูองคดี อธิบดี
กรมท่ีดิน ผู้ถูกฟูองที่ 1 รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการ
ความมั่นคงภายใน ผู้ถูกฟูองที่ 2 

-อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
-อยู่ระหว่างท าหนังสือสอบถามความคืบหน้าคดี 

 

39. บังคับคดี/งานอ่ืน/หารือ 
คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติถูกเฉ่ียวชน 

อยู่ในระหว่างส านักงานบังคับคดีอายัดเงินที่ธนาคาร         
กสิกรไทย สาขาชลบุรี 1จ านวน 47,075.02 บาท 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 22 
พ.ย.64) 

40. คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟูา อยู่ในระหว่างท าหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ,
ส านักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา,องค์การโทรศัพท์ 
เพ่ือสืบหาทรัพย์ของนายวัชระ คึมยะราช 

อายุความ 
10 ปี 
10 ก.พ. 
พ.ศ.
2566 

41. คดีนายสราวุธสมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟูา อยู่ในระหว่างท าหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ,
ส านักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา,องค์การโทรศัพท์ 
เพ่ือสืบหาทรัพย์ของนายสราวุธสมะนะ 

อายุความ 
10 ปี 
ประมาณ 
พ.ศ.
2566 

42. คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟูา อยู่ในระหว่างท าหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ,
ส านักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา,องค์การโทรศัพท์ 
เพ่ือสืบหาทรัพย์ของ นายอุทัย อัฒจักร 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 8 
ส.ค.63) 

43. หจก.ศิลาวัฒน์ เสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลา
การปฏิบัติงานและขอคืนเงินค่าปรับ 

เทศบาลได้มีหนังสือแจ้งอัยการพิเศษฝุายคดี
ปกครองว่าไม่คัดค้านอนุญาโตตุลาการเพื่อร่วมชี้
ขาดข้อพิพาทดังกล่าว 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

44. โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติและระเบียบ
กฎหมาย 

นายกเทศมนตรีลงนามในเทศบัญญัติแล้ว อยู่
ระหว่างปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ 

 

45. นายบุรินทร์ กลิ่นสังข์ พนักงานจ้างทั่วไป 
ยื่นหนังสือลาออกจากราชการแต่
ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาให้ไล่ออก 

ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเรียบร้อย
แล้ว 

 

46. หารือร้องเรียนขอความเป็นธรรมการจัดซื้อ
อาหารเสริมนม 

อยู่ระหว่างการจัดท าหนังสือตอบข้อหารือ  

47. ร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนในการ
ใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของส านักปลัดเทศบาล  

48. ร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนจาก
รถบรรทุกปลาเน่า 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของส านักปลัดเทศบาล  

49. ร้องเรียนกรณีนางสุวรรณี โสธนะ ได้รับ
ความเดือดร้อนเนื่องจากเนื่องจากก าแพง
บ้านข้างเคียงเข้ามาในที่ผู้ร้อง 10 นิ้ว 

ท าหนังสือรายงานผลให้จังหวัดระยองแล้ว  

50. ร้องเรียนขอความช่วยเหลือและหา
ทางแก้ไขพ้ืนที่ถนนเลียบชายฝั่งชาวบ้าน
ชุมชนปากน้ า 1-2 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองช่าง  

51. ร้องเรียนฝุุนละอองจากการก่อสร้างอาคาร
คอนโดอัลติเมท 

ท าหนังสือรายงานให้จังหวัดระยองแล้ว  

52. ร้องเรียนร้านฮัมเสียงดัง ท าหนังสือรายงานให้จังหวัดระยองแล้ว  

53. ร้องเรียนกรณีได้รับมลพิษทางอากาศจาก
ร้านตระการตา 

ได้ท าหนังสือรายงานผลเพิ่มเติมให้อ าเภอทราบแล้ว  

54. ร้องเรียนกรณี คนต่างด้าวน าอาหารทะเล
ไปขายในราคาต่ ากว่าคนที่ขายตามแผง 

อยู่ระหว่างตรวจสอบระเบียบกฎหมาย  

55. ร้องเรียนกรณี กลุ่มแม่บ้านตลาดวัดลุ่มขอ
ผ่อนผันขยับพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้า 

ได้ท าหนังสือรายงานผลเบื้องต้นให้จังหวัดระยอง
ทราบแล้ว 

 

56. ร้องเรียนกรณี นายสมชัยไม่พอใจค าชี้แจง
ของเทศบาล 

ท าหนังสือรายงานผลให้จังหวัดระยองทราบแล้ว  

57. ขอทราบข้อร้องเรียนของ IRPC ท าหนังสือแจ้ง IRPC เรียบร้อยแล้ว  
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

58. นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผู้จัดการ
มรดก ตลาดแม่แดง ขอให้ชะลอการรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสร้าง 

ท าหนังสือแจ้งผลให้นายโชติวุฒิฯ เสร็จเรียบร้อย
แล้วอยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 

59. หารือกรณีกิจการร่วมค้าปากน้ าเมือง
สะอาด จะชดใช้ค่าซ่อมอุปกรณ์และค่าเสีย
โอกาสเป็นจ านวนเงินได้หรือไม่ 

อยู่ระหว่างการตรวจสอบสัญญาและศึกษาระเบียบ
กฎหมาย 

 

 

ส านักการคลัง 

รายงานรายรับ (ต.ค. 2557 – เม.ย. 2558) 

 
 

รายงานรายจ่าย (ต.ค. 2557 – เม.ย. 2558) 
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รายงานสถานะการเงิน 

 
 

2. การจัดสรรเงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี 

 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 
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3. การจัดหาพัสดุ 

- นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญรายงานว่า เงินธรรมาภิบาลเราได้จัดท าแผนจัดหาพัสดุไปแล้ว และได้แจ้ง
เวียนหน่วยงาน ซึ่งจะมีระยะเวลาด าเนินการในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ก็ขอให้ถือปฏิบัติตามแผนที่เราได้
จัดท าจากหน่วยงานแล้ว ส่วนในเรื่องของการจัดหาพัสดุ ที่ผ่านมาขณะนี้เรามีงานที่ด าเนินการอีอ๊อกชั่นอยู่      
3 งาน ในขั้นตอนและขายแบบอยู่ 4-5 งาน เป็นครุภัณฑ์อีก 4 งาน และส่งเรื่องเข้ามาเม่ือสัปดาห์ที่แล้ว       
ได้สอบและก าลังตั้งเรื่องอยู่อีก 4-5 งาน เหมือนกัน แต่ว่าในเรื่องของการด าเนินงานตามแผน ที่ล่าช้าอยู่คือ
ครุภัณฑ์ของดับเพลิงเป็นชุดผจญเพลิง จ านวน 1 รายการ ซึ่งประสานงานแล้ว ก าลังท าทีโออาร์อยู่ ส่วนงาน
ก่อสร้างยังมีอยู่หลายโครงการที่ยังไม่ตกลงราคา ก็ให้เร่งด าเนินการด้วย ส่วนการจัดหาที่สัปดาห์ที่แล้วที่มีข้อมูล
ปัญหาอยู่ 1 งาน คืองานซ่อมแซมถนนข้างประปา เนื่องจากงบประมาณเขียนไว้ 3 รายการ แต่หน้างานจริง ๆ 
พอไปออกแบบแล้วมีการเพิ่มเติมท าผิวถนน ซึ่งเป็นเงินอีกประมาณเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณท่ีมีอยู่ 
จึงน าข้อมูลเรียนปรึกษาท่านปลัดเทศบาล ซึ่งท่านปลัดเทศบาลได้พิจารณาแล้วเพ่ือประโยชน์ของราชการ       
จึงให้น าเข้าสภาเทศบาล เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ส่วนในการพัสดุผมก็ได้ประสานให้ส่งเรื่องการจัดหาเลย 
และสงวนสิทธิลงนามท าสัญญาเมื่อสภาเทศบาลอนุมัติ เพื่อไม่ให้เสียเวลาตรงนั้นไป ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไร    
ในขั้นตอนนั้น อีกเรื่องเป็นเรื่องของการจ าหน่ายพัสดุปี2557 ขณะนี้เราด าเนินการในเรื่องเอกสารเพื่อขออนุมัติ
จากท่านนายกเทศมนตรีเรียบร้อยแล้ว ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับตีราคา และในช่วงของ
สัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าเราจะประสานงานกับทุกส่วนราชการที่ส่งเรื่องมาจ าหน่ายในการที่จะ น าพัสดุเข้ามาเก็บ
ที่โรงเก็บพัสดุ ซึ่งจะมีการจ าหน่ายพัสดุของปี 2557 และแอร์ของห้องสมุด จ านวน 5 รายการที่ส่งเข้ามาทีหลัง   
และหม้อแปลงของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ซึ่งจะด าเนินการตามท่ีได้เคยหารือกันไว้ เพราะฉะนั้นต้อง
ขอรบกวนทางหน่วยงานให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนนี้ เวลาเราประสานไปแล้วก็ขอให้ด าเนินการตาม
ก าหนดเวลาด้วย และหลังจากนี้เราก็จะด าเนินการในส่วนของคณะกรรมการ 2 ชุด ซึ่งได้ประสานไว้แล้ว       
เราจะท างานโดยใช้รวบเวลาโดยท า 2 ชุด ในครั้งเดียวเลย และการด าเนินการต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเป็นไป
ตามระยะเวลา 

กองช่าง 
- ส ารวจโครงการเพื่อท างบประมาณปี 2559  

 - โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ าถนนริมน้ า ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ  80%   
 - โครงการปรับปรุงถนนราษฎร์บ ารุง ซอย 2- ซอย 11 ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ  5%   
 - โครงการปรับปรุงห้องน้ าชั้น 3 อาคาร 1 เป็นห้องพักครู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง  
ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ  30%   
 - โครงการซ่อมแซมและปูกระเบื้องพ้ืนห้องเรียนและระเบียงอาคาร 4โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ  40%   
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ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

 
 

โครงการถนนปลอดถังชุมชนสนามเป้า 
“สนามเป้าร่วมใจ ชุมชนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 

 เมื่อวันที่ 27 – 30 เมษายน งานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนสนามเปูา 
และอาสาสมัคร 3R+ฯ ออกเดินรณรงค์ ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการถนนปลอดถังข้ึน โดย
ก าหนดพ้ืนที่น าร่อง คือ บริเวณถนนบางจากฝั่งซ้าย – ขวา มีรูปแบบการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. แยกขยะท่ีใช้ประโยชน์ได้ จากท่ีบ้าน เช่น ขยะรีไซเคิลไว้ขาย หรือท าสิ่งประดิษฐ์  
 2. น าขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ไปทิ้งท่ีจุดรวบรวมที่เทศบาลจัดเตรียมไว้ให้ในเวลา 08.00 – 
23.00 น. (หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว รถเก็บขยะจะมาเก็บขยะพร้อมถังขยะไป แล้วน าถังขยะมาวางอีกครั้ง 
เวลา 08.00  น. ของวันถัดไป) 
 3. จุดรวบรวม 3 จุด ดังนี้  จุดที่ 1 บริเวณถนนบางจากข้างโครงการหมู่บ้านศุภาลัย  
     จุดที่ 2 บริเวณถนนบางจากข้างส านักงานที่ดิน  
     จุดที่ 3 ภายในซอย 9 (ฝั่งเดียวกับโรงเรียนอารีย์วัฒนา)  
โครงการฯ เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้น 

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านป่าชายเลน 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จ านวน 6 คณะ รวม 220 คน ดังนี้ 
 - วันที่ 3 เมษายน 2558 โรงเรียนกวดวิชาครูแปูง น าเด็กมาทัศนศึกษาด้านปุาชายเลน จ านวน 20 คน  
 - วันที่ 21 เมษายน 2558 เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดระยอง ท ากิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว     
จ านวน 7,500 ตัว บริเวณท่าน้ าพระเจดีย์กลางน้ า จ านวน 30 คน 
 - วันที่ 25 เมษายน 2558 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานระยองร่วมกับสมาพันธ์
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมพระเจดีย์กลางน้ า จ านวน 40 คน 
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 - วันที่ 30 เมษายน 2558 อบต.เวียงกานต์ จังหวัดล าพูน เยี่ยมชมพระเจดีย์กลางน้ าและศึกษาดูงาน
ด้านปุาชายเลน จ านวน 50 คน 
 - วันที่ 30 เมษายน 2558 เทศบาลเมืองน่าย จังหวัดน่าย เยี่ยมชมพระเจดีย์กลางน้ าและศึกษาดูงาน
ด้านปุาชายเลน จ านวน 50 คน 
 - วันที่ 30 เมษายน 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนต้นกล้า ศึกษาระบบนิเวศปุาชายเลน    
จ านวน 30 คน  

 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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- ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ที่ยื่นค าร้องขออนุญาต 
ประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ ตามเทศบัญญัติ 
  * เจ้าหน้าที่ส ารวจและมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบการเขียนค าร้องขอรับใบอนุญาต  

             ประกอบกิจการ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการยืน่ค าร้อง จ านวน 4 ราย และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจ 
             ประเมินเรยีบร้อยแล้ว ได้แก่ ร้านศิริวรรณบิวตี้แฮร์, ร้าน 7-11 (ตรงข้าม Zoods),  
             ร้านไนต์ตีไ้นต์ดอกช๊อฟ 

 
การตรวจประเมินสถานประกอบการก่อนต่อใบอนุญาต 

เดือนเมษายน 2558 
 - ตรวจประเมินฯ จ านวน 5 แห่ง (5 ใบอนุญาต) เกณฑ์การตรวจประเมิน ได้แก่ ด้านท าเล/ที่ตั้ง,   
ความสะอาด, ความปลอดภัย และจัดการของเสีย ปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ จ านวน 4 แห่ง เลิกกิจการ จ านวน 14 แห่ง 
 

ส ารวจสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
เดือนเมษายน 2558 

 - ประเภทร้านจ าหน่ายอาหาร ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง จ านวน 10 ร้าน (อยู่ระหว่างท า
หนังสือแจ้งผู้ประกอบการ) 
 - ตรวจประเมินการจัดการน้ าเสียประเภท ร้านจ าหน่ายอาหาร/สะสม จ านวน 2 ร้าน  
 

เรื่องร้องเรียนประจ าเดือนมีนาคม 2558 จ านวน 3 เรื่อง 
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งานสุขาภิบาลอาหารและตลาด 
 1. เฝูาระวังความปลอดภัยด้านอาหารตามโครงการอาหารปลอดภัย ( Food Safety) 
  * สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในตลาดสด จ านวน 3 แห่ง และโรงพยาบาล  
                       ระยอง จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
   1. ตลาดหมอสาโรจน์ จ านวน 13 ร้าน 41 ตัวอย่าง  
   2. เทศบาล 4 (แม่แดง) จ านวน 44 ร้าน 73 ตัวอย่าง  
   3. เทศบาล 2 (วัดลุ่ม) จ านวน 20 ร้าน 66 ตัวอย่าง  
   4. โรงพยาบาลระยอง  จ านวน 1 ร้าน 8 ตัวอย่าง  
 ผลการตรวจ  ไม่พบสารปนเปื้อน 
 - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสารเร่งเนื้อแดง แก่ผู้ประกอบการจ าหน่ายเนื้อหมู เมื่อวันที่ 3 เมษายน 
2558 เวลา 12.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง จ านวน 30 ราย โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสารเร่งเนื้อแดงและกฎหมายที่เก่ียวข้องมากขึ้น  

 2. ความคืบหน้าตลาดเทศบาล 4 (แม่แดง)ปัจจุบันได้มีการด าเนินการ ดังนี้  
- ประชุมผู้ค้าในบริเวณตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง) และบริเวณโดยรอบ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 

2558 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง เพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. ชี้แจงรายละเอียดแผนการก่อสร้างและแนวทางการย้ายผู้ค้าในระหว่างการก่อสร้าง  
  2. ชี้แจงรายละเอียดแนวทางด าเนินการตาม ม.42 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  

งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล 
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยอินทรีย์ ที่เอกชนจัดเก็บกิ่งไม้  

เศษวัสดุ และปริมาณทราย ที่เทศบาลฯ จัดเก็บ 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556 - 2558 
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ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2558 

 
 

การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 
 1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย  
เดือนเมษายน 2558 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้ทั้งหมด 1,590 ชิ้น (84.00 กิโลกรัม) 
 2. กิจกรรมส ารวจและส่งเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล จ านวน 43 แห่ง 
เดือนเมษายน 2558 จ านวน 250.00 กิโลกรัม คิดเป็นค่าธรรมเนียมก าจัดฯ จ านวน 6,250 บาท 
(ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ ไม่เกิน 100 กิโลกรัม ต่อเดือนคิดราคาเหมาจ่าย 4,000 บาท/เดือน ส่วนที่เกินคิด
กิโลกรัมละ 15 บาท) 

- การก าจัดขยะ/ผักตบชวา ในแม่น้ าระยอง โดยการตัดลอกวัชพืชในแม่น้ าระยอง บริเวณชุมชน       
ริมน้ าท่าเกตุ 
 - การพัฒนาท าความสะอาดสถานที่ โดยชุดพัฒนาถากหญ้าบริเวณถนนสุขุมวิท, ชุดพัฒนาถากหญ้าขยะ
บริเวณซอยหลังอัมรินทร์, ชุดพัฒนาเก็บขยะและคราบน้ ามันบริเวณชายหาดหน้าระยองซีวิว, ชุดรถน้ าร่วมกันฉีด
ล้างบริเวณตลาดเทศบันเทิง 
 
งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
ผลการด าเนินงาน 
 1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง) จ านวน 268 คน จ าแนกผลการคัดกรอง ดังนี้ 
  1.1 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จ านวน 1 คน  
  1.2 กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 125 คน  
 2. จัดกิจกรรมออกก าลังกายพนักงานเทศบาลทุกวันจันทร์-วันศุกร์  
เวลา 16.00 น. – 16.30 น. จ านวน 15 ครั้ง มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจากกอง/ส านักเฉลี่ย  
จ านวน 20 คน/ครั้ง 
 3. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้โรคไม่ติดต่อ  
  3.1 ให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย  จ านวน 6 ครั้ง  
        ให้ความรูเ้รื่องคอเลสเตอรอล   จ านวน 2 ครั้ง  
        ให้ความรูเ้รื่องการลดไขมันในเลือด  จ านวน 2 ครั้ง  
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งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
โรคติดต่อส าคัญท่ีเฝ้าระวัง 5 อันดับแรก ในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครระยอง 

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม – 26 เมษายน 2558) 
พบการระบาดของโรคไข้เลือดออก 

ชุมชนก้นปึกซอยเจริญสุข 2 จ านวน 3 ราย 
ด าเนินการ 
 * ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนบริเวณพ้ืนที่ระบาดของโรคให้ตื่นตัวในการท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายในบ้านของตนเองและรอบบ้าน โดยใช้หลัก 5ป.+1ข. 
 * ค้นหาแหล่งเสี่ยงและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ าแจกทรายก าจัดลูกน้ าร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ระยอง และพ่นสารเคมีก าจัดยุงภายในบ้านและนอกบ้าน บริเวณรอบบ้านผู้ปุวยรัศมี 100 เมตร 
 
 - โครงการสามเณรสร้างสุขนิสัย ห่างไกลโรคติดต่อ เป็นกิจกรรมเพื่อการปูองกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อในกลุ่มสามเณรภาคฤดูร้อน วันที่ 7 เมษายน 2558 ณ วัดเนินพระ สามเณรภาคฤดูร้อน จ านวน 47 รูป 
วันที่ 8 เมษายน 2558 ณ วัดปุาประดู่ สามเณรภาคฤดูร้อน จ านวน 40 รูป 
 - กิจกรรมฉีดวัคซีนปูองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก วันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน 2558                  
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน จ านวน 51 คน 
 - การนิเทศและประเมินมาตรฐานการเฝูาระวังโรคติดต่อศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาระบบ     
เฝูาระวังโรค วิธีการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา 

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

 1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. เทศบาลนครระยอง ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ ห้อง
ประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง  

  * มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 86.87 

 2. จัดกิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจ าเดือนของ อสม. ครั้งที่ 6/2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ 
ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จ านวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 90.46 จ่ายเงินค่า
ปุวยการให้กับ อสม. ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2558 รวม 4 เดือน 
 3. จัดกิจกรรมอบรมฟ้ืนฟูความรู้ประจ าปีให้กับ อสม.ปี 2558 (ครั้งที่ 2) เรื่องการน าเสนอผลงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2558 
  - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  
  - ความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 89.36  
  - ผู้เข้าร่วมอบรมเสนอแนะว่าอยากให้จัดกิจกรรมเช่นนี้ทุก ๆ ปี เนื่องจากได้มีประสบการณ์   
ฝึกพูดในที่สาธารณชน 

งานฟ้ืนฟูสุขภาพครอบครัว 
ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ปุวยที่บ้านเดือนเมษายน 2558 จ านวน 152 ราย 
จ าแนกตามกลุ่มได้ดังนี้ 
1. มารดาและทารกหลังคลอด จ านวน 122 ราย  
2. ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง  จ านวน 13 ราย  
3. ผู้ปุวยที่ส่งต่อจาก รพ.ระยอง จ านวน 12 ราย  
4. หญิงตั้งครรภ์   จ านวน 4 ราย  
5. ฟ้ืนฟูสภาพ   จ านวน 1 ราย  
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จ านวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยท่ีบ้าน 
ทั้งหมด 174 กิจกรรม 

1. ฉีดยา         จ านวน 5 ราย  
2. ใส่สายให้อาหารทางจมูก       จ านวน 3 ราย  
3. ใส่สายสวนปัสสาวะ        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. เยี่ยมให้ค าแนะน าการปฏิบัติตนหลังคลอดและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  จ านวน 61 ราย  
8. เยี่ยมเพ่ือปูองกันภาวะแทรกซ้อนในทารกแรกเกิด     จ านวน 61 ราย  
9. เยี่ยมดูแลเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรังและความพิการ  จ านวน 25 ราย  
 

ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 
ให้อุปกรณ์การแพทย์กับผู้ปุวยที่ยากไร้ 4 รายการ ดังนี้ 
1. ไม้ค้ ายัน     จ านวน 2 คู่  
2. ผ้าอ้อมส าเร็จรูป    จ านวน 4 ห่อ  
3. เสื้อผ้าและผ้าห่ม    จ านวน 1 ชุด  
4. เบาะที่นอน     จ านวน 1 อัน  
ให้ผู้ปุวยยืมอุปกรณ์การแพทย์ 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. ผ้าอ้อมส าเร็จรูป    จ านวน 1 ห่อ  

กองการแพทย ์

ผู้มารับบริการเดือนเมษายน 2558 จ านวน 3,281 ราย 
จ าแนกตามศูนย์บริการสาธารณสุขท่ีให้บริการดังนี้ 

 
 

จ าแนกตามที่อยู่ของผู้ป่วย 
1. ในเขตเทศบาลนครระยอง    2,443 ราย  คิดเป็นร้อยละ 74.46  
2. นอกเขตเทศบาลนครระยอง    838 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.54  
  รวม           3,281 ราย  คิดเป็นร้อยละ 100  
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จ าแนกตามกิจกรรมการให้บริการ 

 
 

จ าแนกตามประเภทสิทธิการรักษา 

 
 

ผลการปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม 
ประจ าเดือนเมษายน 2558 
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รายรับค่ารักษาพยาบาล ประจ าเดือนเมษายน 2558 

 
 

รายงานผู้มารับบริการทันตกรรมคลินิกชุมชนอบอุ่น ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 20 เมษายน 2558 

 
 
 

งานชันสูตรและรังสีวิทยา 
งานชันสูตร การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
 - ผู้มารับบริการ       330 ราย  
งานรังสี 
 - ผู้มารับบริการ 13 ราย(21 มีนาคม 2558 – 20 เมษายน 2558) 
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รายงานผู้มารับบริการกายภาพบ าบัด คลินิกชุมชนอบอุ่น ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 25 เมษายน 2558 

 
 

กองการศึกษา 

- วันที่ 13  เมษายน  2558งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจ าปี 2558 
 - วันที่ 26  เมษายน  2558Play & Learn เพลินวันอาทิตย์ ครั้งที่ 97 
 - วันที่ 28-29  เมษายน  2558งานประเพณีสงกรานต์และงานก่อเจดีย์ทราย ปี 58 
ณ วัดปากน้ าสมุทรคงคาราม 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
- วันที่ 23 เมษายน 2558 สอบแข่งขัน ภาค ก. สอบบรรจุต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 - วันที่ 29 เมษายน 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม  
 - วันที่ 30 เมษายน 2558 มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6  
 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมนิเทศการเรียนรู้ “กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด” 
 - วันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2558 อบรมพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์ 
 - วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม เปิดเรียน   
 - ท าการ ปรับพื้นที่ลานจอดรถ และปรับพื้นที่รอรับนักเรียนของผู้ปกครอง  

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
- วันที่  13  เมษายน  2558ร่วมสืบทอดประเพณีสงกรานต์ณ  สวนศรีเมือง   

 - ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรน าร่องวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
ที่เน้นการคิด  วิเคราะห์  แก้ปัญหาและการน าไปใช้ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์  กรุงเทพฯ  
จ านวน  5  รุ่น  ดังนี้ 
 - รุ่นที่ 1 วันที่ 20-23 เม.ย.58 
           - รุ่นที่ 2 วันที่ 26-29 เม.ย.58 
           - รุ่นที่ 3 วันที่ 26 เม.ย.-1 พ.ค.58 
           - รุ่นที่ 4 วันที่ 6-12 พ.ค.58 
           - รุ่นที่ 5 วันที่ 6-12 พ.ค.58 
 - วันที่  1  พฤษภาคม 2558ร่วมอบรมกลยุทธ์พัฒนากระบวนการคิดณ  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
 - วันที่  2-6  พฤษภาคม 2558ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ 
ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
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 - วันที่  6  พฤษภาคม 2558ร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรครูเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา
ด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตณ  โรงเรียนเทศบาลสาธิตนครระยอง 
 - วันที่  7-8  พฤษภาคม 2558กิจกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรณ  รุ่งนภา  ลอร์จ 
 - วันที่  9  พฤษภาคม 2558ร่วมโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัยณ  เทศบาลนครระยอง 
 - วันที่  11-12 พฤษภาคม 2558กิจกรรมปฏิบัติธรรมณ  วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
- วันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๕๘ร่วมแสดงร าวงย้อนยุคในงาน “มหกรรมเล่าขาน ต านานเมืองระยอง” 

 - วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘บ าเพ็ญประโยชน์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 
 - วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 - วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ณ หอพระพุทธอังคีรส 
 - วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ร่วมงานวันเทศบาลณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง 
 - วันที่  ๒๘ เม.ย. – ๑ พ.ค. ๒๕๕๘กิจกรรม “เปิดใจสู่รั้วร่มไทร”ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
 

ข้อมูลจ านวนนักเรียน 
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 

จ านวนนักเรียน 

ปีการศึกษา 2557 (คน) ปีการศึกษา 2558  (คน) 

5๗๘ ๗๖๓ 

ข้อมูล  ณ  วันที่  11 พฤษภาคม 2558 
 

จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558 

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน (ห้อง) จ านวนนักเรียน (คน) 

ม.1 7 ๒๕๙ 

ม.2 6 ๑๘๙ 

ม.3 4 ๑๑๖ 

ม.4 4 ๘๕ 

ม.5 3 ๘๑ 

ม.6 2 ๓๓ 

รวม 26 ๗๖๓ 

ข้อมูล  ณ  วันที่  11 พฤษภาคม 2558 
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กองสวัสดิการสังคม 
 - ประชุมท าความเข้าใจเกี่ยวกับด้านกองทุนไฟฟูากับประธานชุมชนบางส่วนที่ยังไม่ได้รับอุดหนุน     
เรื่องการเขียนโครงการต่าง ๆ  

- ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เงินอุดหนุนของเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบและวัตถุประสงค์ 
 - อยู่ระหว่างจัดท าแผนชุมชน โดยแบ่งเป็น 4 เขต ด าเนินการไปแล้ว 2 เขต ซึ่งมีตัวแทนจากชุมชน 
และสมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน  
 - โครงการส ารวจบ้านผู้พิการ ซึ่งของบประมาณ โดยเราตั้งงบประมาณไว้ 200,000 บาท           
ตามโครงการเป็นโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลนคร
ระยอง ซึ่งคณะกรรมการได้ส ารวจเบื้องต้นได้มาจ านวน 16 ราย เมื่อได้ประชุมกันอีกครั้งโดยมีท่านปลัดเทศบาล 
เป็นประธาน โดยท่านได้ให้ข้อคิดเห็น และให้ลงไปทบทวนคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการสงเคราะห์อีกครั้ง    
ซึ่งทางคณะกรรมการร่วมด้วยทางกองสวัสดิการสังคม และประธานชุมชนที่ได้รับตามค าสั่งได้เข้าตรวจสอบ    
ได้พบว่าการส ารวจครั้งแรก 14 หลัง ไม่ได้ส ารวจครั้งหลังโดยละเอียดและรอบคอบ ได้พบข้อผิดสังเกตหลาย
ประการ  เป็น 3 ประเด็นด้วยกัน อาทิเช่น ประเด็นที่หนึ่ง ไม่พบผู้ร้อง ซึ่งผู้ร้องขอต้องผ่านมาทางประธานชุมชน 
และเม่ือไปที่บ้านแล้วปรากฏว่าไม่พบผู้ร้องขอมาแสดงตนเป็นเจ้าของบ้าน และเม่ือสอบถามกับญาติและบ้าน
ข้างเคียงปรากฏว่าเป็นผู้อ่ืน และบางครั้งก็อยู่กับญาติซึ่งเป็นญาติมาอาศัยอยู่ด้วย สอบถามแล้วผู้ขอไม่ได้พักอยู่
ในชุมชน ประเด็นที่สองผู้ขอสามารถประกอบอาชีพได้ และอยู่ในวัยท างาน ตลอดจนมีบุตรหลานที่มีแรงงานที่
สามารถท างานได้ ซึ่งสามารถปรับปรุงได้ด้วยตนเอง ส่วนประเด็นที่สาม คือเป็นผู้สูงอายุซึ่งมีอายุ 92 ปี         
ได้ยกบ้านและท่ีดินให้กับผู้ที่ดูแลที่อยู่บ้านข้างเคียงไว้แล้วในซอยสหกรณ์ สรุปคือทางเทศบาลสามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้จ านวน 6 ราย  

- รายงานจากโต๊ะข่าวยาเสพติด โดยจากการประชุม ส านักงาน ป.ป.ส. จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นผลงาน
ดีเด่นของอ าเภอเมืองระยอง คือในวันที่ 24 เมษายน 2558 คดีส าคัญ ได้รับรายงานจากสายลับอเมริกันคือ    
มีการน ายาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง โดยนัดส่งบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง โดยรายนี้มีการ    
ซุกซ่อนยาเสพติดไว้ในทวารหนัก โดยเมื่อถึงเวลาก าหนดนัดหมาย สายลับรายงานว่าพบผู้ต้องสงสัยจ านวน 3 ราย 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ และทหาร อส. ก็ได้ด าเนินการจับกุม พบวัยรุ่นไทย จ านวน 2 ราย และ นายอาตะ  เมืองแล 
อายุ 22 ปี ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ โดยพบยาในกระเป๋าเสื้อ 2 มัด ประมาณ 410 เม็ด จากพิรุจของผู้ต้องหา จึงได้
ตรวจค้นที่ทวารหนัก พบยาจ านวนหนึ่ง และไม่ออกอยู่รายหนึ่ง จึงน าส่งเข้าโรงพยาบาลเพื่อให้กินยาถ่าย สรุปว่า
พบยาเสพติดทั้งหมด จ านวน 3,950 เม็ด โดยละลายน้ าไป 50 เม็ด  
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สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือนเมษายน 2558(ตั้งแต่วันที่ 1 –30 เมษายน 2558) 

ยอดรับจ าน ารวม 2,413 ราย จ านวนเงิน 58,930,300.- บาท 
ยอดไถ่ถอนรวม 2,386 ราย จ านวนเงิน 57,660,000.- บาท 
ทรัพย์จ าน าคงเหลือ 7,900 ราย จ านวนเงิน 194,896,100.- บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบี้ยรับจ าน า 1,943,301.50 บาท 
 ก าไรจ าหน่ายทรัพย์หลุด - บาท 
 รวมรายรับ 1,943,301.50 บาท 
 รายจ่าย     
 ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน 99,911.52 บาท 
 รายจ่ายประจ า 389,560.14 บาท 
 รวมรายจ่าย 489,471.66 บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย 1,453,829.84 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน 140,000,000.- บาท 
 หัก ใช้ไปแล้ว 43,590,000.- บาท 
 คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก 96,410,000.- บาท 

 

ระเบียบวาระท่ี 5เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 - นายบุญสืบ  เจริญรัตน์ กล่าวว่าเรื่องการใส่บาตรในตอนเช้า เนื่องจากที่ผ่านมาประมาณ 5 ครั้ง ได้รับ
ความร่วมมือจากหัวหน้าส่วน และอีกหลายฝุาย แต่ผมมีความต้องการจะให้เพ่ิมมากกว่านี้อีก ในขณะเดียวกันก็มี
จุดที่ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

1. เกี่ยวกับเรื่องเวลาที่พระมาบิณฑบาต ซึ่งในแต่ละวัดไม่ค่อยแน่นอน บางวัดมาเร็วก่อนเวลา 
06.00 น. และบางวัดเวลา 06.30 น. ก็ยังไม่มา ผมจึงมีความต้องการจะให้เลื่อนเวลาตามก าหนดการเป็นเวลา 06.30 น.  

2. ในขณะที่รอพระมาบิณฑบาตจะเห็นว่าไม่มีที่วางของที่จะใส่บาตรเลย ผมจึงมีความต้องการ 
จะให้หาโต๊ะไปวางไว้เฉพาะจุดที่มีผู้ไปรอใส่บาตร  

3. เรื่องการประชาสัมพันธ์ ขณะนี้มีคนร่วมท าบุญกันเพ่ิมมาพอสมควรแต่ก็ยังไม่มาก  
จึงต้องการให้ทางกองวิชาการและแผนงานช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพ่ิมมากข้ึน  

ที่ประชุม - ท่านนายกเทศมนตรีมอบกองการศึกษาให้ประสานกับทางแต่ละวัดว่าจะมีพระบิณฑบาต  
  คราวละกี่รูป เพื่อที่ประชาชนจะได้เตรียมจ านวนของที่จะมาใส่บาตรได้ถูกต้อง  
  และมอบงานเทศกิจ จัดเตรียมโต๊ะขาวไปตั้งวางไว้ประมาณ 2 -  3 จุด  
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- นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ รายงานว่าเรื่องของปัญหาไฟฟูาของโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม คือ
เวลาเปิดไฟใช้ไปนาน ๆ ไฟจะดับท้ังอาคาร บางครั้งก็ดับเป็นรายห้อง คิดว่าน่าจะมีการยกเครื่องใหม่ในการ    
บาลานซ์เฟส  

ที่ประชุม - ท่านนายกเทศมนตรีมอบผู้อ านวยการกองช่างประสาน คุณไกรสร งามสอน ผู้รับจ้างฯ  
  ให้ไปส ารวจ  โดยให้คุณไกรสอน  งามสอน ประสานกับ คุณสุภลักษณ์  ตั้งกลชาญ  
  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามรวมทั้งโรงเรียนนครระยอง 
  วิทยาคมด้วย โดยประสาน คุณไพรัตน์ วังบอน รองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน 
  นครระยองวิทยาคม โดยก่อนที่จะด าเนินการก็ให้ส ารวจดูว่าต้องใช้งบประมาณจ านวนเท่าไร  
  โดยประมาณราคาให้ดูก่อน เพ่ือจะได้จัดตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  

- นายดุสิต   ธรรมศิริรักษ์  รายงานเรื่องการเก็บขยะของห้างเซ็นทรัลคือ ด้วยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 
2558 ท่านปลัดเทศบาลนครระยอง ได้เชิญท่านรองปลัดเทศบาลต าบลเชิงเนินหารือ จากท่ีเทศบาลต าบล     
เชิงเนินท าหนังสือให้เทศบาลนครระยองด าเนินการเก็บขยะท่ีห้างเซ็นทรัล เป็นเวลา 6 เดือน เนื่องจากว่าทาง
เทศบาลต าบลเชิงเนินจะปรับระบบการเก็บขนขยะของเขาใหม่ ซึ่งทางเทศบาลนครระยองจะเข้าด าเนินการ
ชั่วคราว  

ที่ประชุม - ท่านนายกเทศมนตรีให้ทางเทศบาลนครระยองด าเนินการเก็บขยะท้ังของห้างเซ็นทรัล  
  และห้างโรบินสัน 

 
(ปิดประชุม เวลา12.00น.) 
 
 
 
     ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                                เจา้พนกังานธุรการ 
 
     ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายธนวัฒน์  พ้นชั่ว) 
                                  หัวหนา้ฝุายอ านวยการ 
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