
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่6/2558 

วันที ่2 มิถุนายน  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. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
9. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
10. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 
11. นางกิ่งแก๎ว ถนอมถ่ิน ผู๎อ านวยการส านักการคลัง 
12. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู๎อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
13. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู๎อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
14. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู๎อ านวยการกองชําง 
15. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู๎อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
16. นางโสภิกา คงเจริญ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
17. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง 
18. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
19. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
20. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
21. นายไพรัตน์ วังบอน   แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
22. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู๎อ านวยการสํวนบริหารการคลัง 
23. นางซํอนกลิ่น ชูเชิด หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
24. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน๎าฝุายปกครอง 
25. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู๎อ านวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
26. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู๎อ านวยการสํวนพัฒนารายได๎ 
27. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน๎าฝุายบริการและเผยแพรํวิชาการ 
28. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน๎าฝุายงบประมาณ 
29. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู๎อ านวยการสํวนสํงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
30. นางสาวรุํงนภา ธันยสหพงศ์ หัวหน๎าฝุายสํงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
31. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน๎าฝุายบริหารการศึกษา 
32. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน๎าฝุายบริหารยุทธศาสตร์ 
33. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน๎าฝุายสํงเสริมสิ่งแวดล๎อม 
34. นายปณิธิ กรุตนิมิตร หัวหน๎าฝุายสังคมสงเคราะห์ 
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35. นางสาวเนตรนภา รักความสุข หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
36. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ๎าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- แตํงตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีนครระยอง ตามค าสั่งเทศบาลนครระยอง ที่ 420/2555        
เรื่อง แตํงตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีนครระยอง ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ได๎แตํงตั้ง นายชาญสิทธิ์      
มณีการังกูร ให๎ด ารงต าแหนํงเลขานุการนายกเทศมนตรีนครระยอง ตั้งแตํวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต๎นไป 
แตํเนื่องจาก นายชาญสิทธิ์ มณีการังกูร ได๎ลาอออกจากต าแหนํงดังกลําว ตั้งแตํวันที่ 1 มิถุนายน 2558 นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 อัฏฐ แหํงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน จึงแตํงตั้งให๎ นายธีรวุฒิ รัตตานนท์ ด ารงต าแหนํงเลขานุการนายกเทศมนตรีนครระยอง 

ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต๎นไป 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที ่12  พฤษภาคม  2558 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี 5/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2558 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม  2558 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

รายงานความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างตลาดแม่แดง (ส านักการคลัง, กองช่าง, ส านักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 

- ขั้นตอนปฏิบัติคือต๎องออกค าสั่งให๎รื้อถอนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 42 กํอน 
และหากออกค าสั่งไปแล๎วยังไมํด าเนินการ ต๎องใช๎มาตรการบังคับทางการปกครอง ตามมาตรา 43 คือ ต๎องไป
ติดประกาศให๎รื้อถอนภายในเจ็ดวัน และหากยังไมํด าเนินการ จึงคํอยใช๎การปฏิบัติทางปกครอง คือ เข๎าไปรื้อ  
ซึ่งทางงานนิติการได๎โทรติดตํอประสานผู๎ที่ยังไมํมาเซ็นหนังสือยินยอมแล๎ว ขณะนี้ก าลังทยอยมาเซ็นหนังสือ
ยินยอม และให๎ทางกองชํางออกค าสั่งให๎รื้ออาคารและห๎ามใช๎อาคารกับเจ๎าของตลาดแมํแดง ซึ่งเป็นเจ๎าของ
กรรมสิทธิ์หรือผู๎ครอบครองเพ่ิมอีก โดยให๎ประสานรายชื่อกับทางกองวิชาการและแผนงานออกค าสั่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 40(2) มาตรา 42 และมาตรา 43 เฉพาะรายที่ไมํยินยอมให๎รื้อถอน 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลดัเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนสํง 

- งานขนสํงมี รายรับประจ าเดือนพฤษภาคม 2558         191,767.00 บาท   
                           รายจํายประจ าเดือนพฤษภาคม 2558       116,782.27 บาท   
                           รายรับสูงกวํารายจําย                              74,984.73 บาท 
                           ยอดเงินสะสมคงเหลือ                        1,310,301.13 บาท 
 
ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
     1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง 
            - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม      
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
                - ออกตรวจดูแลโรงรับจ าน าของเทศบาล  
                - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จ านวน 4 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณะ     
โขดศาลเจ๎า 
         สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีนอ๎ง และสวนศรีเมือง 
               - ออกตรวจจัดตรวจตู๎เขียว จ านวน 29 ชุมชน 
               - ออกตรวจดูแลสถานีขนสํง (บขส.) ระยอง  
     2. ตักเตือนผู๎กระท าความผิด  
                     - ดูแลห๎องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    
                     - กองวัสดุกํอสร๎างไว๎บนไหลํทาง ทางเท๎า และท่ีสาธารณะ จ านวน - ราย 
                     - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท๎าบริเวณหน๎าโรงพยาบาลระยอง และหน๎าวัดปุาประดูํ 
                       จ านวน - ราย  
            - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าสิ่งของตกหลํน จ านวน 4 ราย      
                      - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร๎านค๎าตั้งวางจ าหนํายของโดยไมํได๎รับอนุญาต จ านวน 18 ครั้ง       
     3. จัดเก็บปูายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 158 แผํน  
     4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้ า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน 20 แหํง  
     5. งานที่ได๎รับมอบหมาย  
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน  จ านวน  1  ราย  
  - ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จ านวน  -  ราย  
                  - น าขบวนคณะศึกษาดูงานจากท๎องถิ่นอ่ืน และหนํวยงานราชการในสังกัด จ านวน  -  ครั้ง  
 
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - ระงับอัคคีภัย                                                                  6 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                             132  ครั้ง 
      - งานกู๎ภัยฯ                                                                  47  ครั้ง 
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- ออกส ารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบายวิธีการใช๎ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
             (ชุมชนศุนย์การค๎า, ชุมชนสะพานราษฎร์, ชุมนตากสินมหาราช, ชุมชนสัมฤทธิ์ และส านักงาน 
             เทศบาลนครระยอง)                                  20  ครั้ง  
      - เฝูาจุดตลาดเกําและโรงรับจ าน า                                          23  ครั้ง 
 
      - เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ได๎เกิดลมพายุและฝนตกท าให๎เกิดน้ าทํวมภายในเขตเทศบาลนคร
ระยอง บริเวณถนนจันทอุดม ชุมชนวัดปุาประดูํ 1, ชุมชนวัดปุาประดูํ 2, ชุมชนสัมฤทธิ์ , ชุมชนเกาะกลอย,  
และต๎นไม๎ปูายโฆษณาล๎ม งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได๎จัดสํงเจ๎าหน๎าที่พร๎อมอุปกรณ์ออกให๎ความ
ชํวยเหลือประชาชน โดยบูรณาการรํวมกับงานเทศกิจ และฝุายชํางสุขาภิบาล กองชําง  
 - เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 คณะจากองค์การบริหารสํวนต าบลบึงพระ และองค์การบริหาร    
สํวนต าบลแมํระก า จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงานเกี่ยวการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครระยอง  
 - เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 คณะเทศบาลต าบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการศึกษาดูงาน  
เกี่ยวการระงับอัคคีภัยและชมการสาธิตการระงับอัคคีภัยของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครระยอง  
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน (ประจ าเดือน พ.ค. 2558)  
         * จ านวน             46  คณะ   
         * จ านวน        3,466  คน 
 
งานการเจ๎าหน๎าที่ 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                    2 คน 
- พนักงานเทศบาล ย๎ายเปลี่ยนสายงาน                                                          - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายมา                                                                    - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหมํ                                                                      - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายไปปฏิบัติราชการ ที่หนํวยงานอื่น                                - คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                         - คน 
- ลูกจ๎างประจ าลาออก                                                                              - คน 
- พนักงานจ๎างเสียชีวิต                                                      - คน 
- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)                                                                        7 คน 
- พนักงานจ๎างลาออก                                                                                    10 คน  
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ด ารงต าแหนํงที่สูงขึ้น 
  (ต าแหนํงบริหาร)                                                                                  - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ด ารงต าแหนํงที่สูงขึ้น (ต าแหนํงบริหาร)               1 คน 
- แตํงตั้งพนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกได๎ให๎ด ารงต าแหนํง 
  ผู๎บริหารสถานศึกษา                                                                              - คน 
 
 
 
 



 -5- 

อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง      
     * พนักงานเทศบาล             157 คน 
      * ลูกจ๎างประจ า                     36 คน 
      * พนักงานจ๎างทั่วไป            291 คน 
      * พนักงานจ๎างตามภารกิจ     169 คน 
                          รวม           653 คน 
อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน) จ านวน 6 แหํง และศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 3 แหํง      
      * พนักงานครูเทศบาล               256 คน 
      * ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)               4 คน  
      * พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)         65 คน  
                          รวม                325 คน 

รวมทั้งสิ้น    978  คน      
 

- วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ตั้งแตํเวลา 08.30 น. – 12.00 น. คณะท างาน (Core Team)         
จะเดินทางมาตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจ าปี 2558             
ณ เทศบาลนครระยอง  

งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – สํง หนังสือผํานระบบ OSSM (สํวนกลาง) เดือนพฤษภาคม 2558  
     - มีการลงรับหนังสือ    จ านวน     604 เรื่อง 
      - มีการลงสํงหนังสือ    จ านวน     168 เรื่อง  
 
งานทะเบียนราษฎร 

การให้บริการงานทะเบียนราษฎร 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2558 
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รายงานการท าบัตร 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2558 

 
 

- ตามท่ีจังหวัดระยอง ได๎จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานตํางด๎าวแบบเบ็ดเสร็จ ณ ชั้นลําง
หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง (ด๎านหลังอาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง) เพ่ือจัดท าบัตรประจ าตัว    
และจดทะเบียนแรงงานตํางด๎าวที่จดทะเบียน เมื่อปี พ.ศ.2557 และถือใบอนุญาตท างานที่ออกให๎              
ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนตํางด๎าวแบบเบ็ดเสร็จ ที่ยังไมํได๎เข๎ารับการตรวจสัญชาติ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 
2558 และแรงงานตํางด๎าวในกิจการประมงทะเล ที่เปิดให๎จดทะเบียนใหมํ โดยก าหนดเปิดบริการ            
ตั้งแตํวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558 (เว๎นวันหยุดราชการ) นั้น 
          งานทะเบียนราษฎร ไดไ๎ปรวํมการปฏิบตังิานคีย์ข๎อมูล/ถํายรูป ดังนี้ 
           วันที่ 7 – 25 พฤษภาคม 2558 ในวันราชการ สํงเจ๎าหน๎าที่ไปปฏิบัติหน๎าที่ วันละ 3 คน 
           วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2558 (เฉพาะที่ตกค๎าง) สํงเจ๎าหน๎าที่ไปปฏิบัติหน๎าที่ วันละ 3 คน เชํนเดิม 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
           ไมํมีเนื่องจากเจ๎าหน๎าที่เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับตํางด๎าวมาแล๎วทุกคน 
หมายเหตุ 
           เจ๎าหน๎าที่รํวมปฏิบัติงานวันละ 15 คน (ปลัดอ าเภอเมือง 1 คน, เทศบาลนครระยอง 3 คน, 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 3 คน, เทศบาลต าบลเนินพระ 1 คน, เทศบาลต าบลเชิงเนิน 1 คน, เทศบาลต าบลเพ 
2 คน, เทศบาลต าบลแกลงกะเฉด 2 คน และเทศบาลต าบลทับมา 2 คน) 
           จัดท าทะเบียนแรงงานตํางด๎าว วันละประมาณ 1,000 คน      
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 - มีหนังสือจากจังหวัดระยอง เรื่อง การจัดงาน “วันส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง
... พระราชาได๎เสด็จพระราชด าเนินมา (14 กรกฎาคม 2553)” ประจ าปี 2558 ด๎วยจังหวัดระยอง       
ก าหนดจัดงาน “วันส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง... พระราชาได๎เสด็จพระราชด าเนินมา 
(14 กรกฎาคม 2553)” ประจ าปี 2558 ขึ้น เพื่อน๎อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
ที่มีตํอประชาชนชาวจังหวัดระยอง เมื่อครั้งเสด็จทรงงาน ณ อํางเก็บน้ าดอกกราย อ าเภอปลวกแดง        
จังหวัดระยอง และทรงพระราชทํานแนวทางพระราชด าริในการพัฒนาไว๎ 4 ข๎อ คือ  
 1. ทรงแนะน าให๎ด าเนินการพัฒนาการเกษตร  
 2. ทรงแนะน าให๎มีศูนย์ปฏิบัติด๎านประกอบอาชีพ  
 3. ทรงแนะน าให๎จัดเป็นศูนย์กลางการสํงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์  
 4. ทรงแนะน าให๎มีศูนย์พัฒนาการเกษตรที่ราษฎรได๎ดูและชม  
 เพื่อให๎การจัดงาน “วันส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง... พระราชาได๎เสด็จพระราช
ด าเนินมา (14 กรกฎาคม 2553)” เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและสมพระเกียรติ จังหวัดระยองจึงขอความ
รํวมมือให๎เทศบาลนครระยอง ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. น ากลุํมพลังมวลชนในพื้นท่ี จ านวน 100 คน เข๎ารํวมงาน “วันส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระราชา ครั้งหนึ่ง... พระราชาได๎เสด็จพระราชด าเนินมา (14 กรกฎาคม 2553)” ประจ าปี 2558 ในวันที่ 
14 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. 
 2. ให๎จัดพาหนะรับสํง อาหารเย็นและน้ าดื่ม แกํผู๎เข๎ารํวมงานฯ ดังกลําว ด๎วย  

กองวิชาการและแผนงาน 
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ  
1. ให๎บริการ การตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง จ านวน 5 ครั้ง   
2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จ านวน  16 ครั้ง 16 เรื่อง 
3. สรุปการใช๎งานโปรแกรมปูองกันการบุกรุกระบบเครือขําย และโปรแกรมปูองกันไวรัสฯ   จ านวน 1 ครั้ง  
 
งานประชาสัมพันธ์ 
1.ขําวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี 
    1.1 ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จ านวน 62 เรื่อง 
    1.2 ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหนํวยงานอื่น ๆ  จ านวน 14 เรื่อง 
2. กิจกรรมของเทศบาล จ านวน 16 กิจกรรม 
3. อนุเคราะห์เสียงตามสายพร๎อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอ่ืน ๆ จ านวน 18 ครั้ง 
4. สํงขําวให๎สื่อมวลชนและสํงลง www.rayongcity.net เฟสบุ๏ค รวม 16 ขําว 
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน์ รวม 4 รายการ 
6. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง 
7. สํง SMS เชิญคณะผู๎บริหาร หัวหน๎าสํวนราชการ และสื่อมวลชน 12 ครั้ง 
8. รับเรื่องร๎องเรียนพร๎อมแจ๎งแก๎ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง รวม 2 ราย 
9. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตําง ๆ รวม 2 ปูาย  
 
 
 
 
 

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

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

1. สอบสวนข๎อเท็จจริง 
เทศบาลได๎วําจ๎างมูลนิธิ DEE บริหารโรงงานผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และพลังงาน 

อยูํระหวํางท าหนังสือแจ๎งหนํวยงานต๎นสังกัด
ให๎วํากลําวตักเตือน 

 

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

แตํงตั้งคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงแล๎ว  

3. เทศบาลวําจ๎างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม ขายแบบ
ประกวดราคากํอนวันที่ได๎รับเอกสารประกวดราคา  
ตัวจริง 

สรุปส านวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
เสนอผู๎บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 

4. ร๎องเรียนการบริหารงานห๎องสมุด อยูํระหวํางท าหนังสือวํากลําวตักเตือน  

5. แจ๎งตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบ๎าตัน สรุปส านวนเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางเสนอ
ผู๎บังคับบัญชา 

 

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

สอบสวนข๎อเท็จจริงเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว        
อยูํระหวํางการพิจารณาของ
กระทรวงการคลัง 

 

7. พิพาทท่ีดินบริเวณ(ถนนราษฎร์บ ารุงซอย 15) อยูํระหวํางสอบปากค าผู๎น าชุมชน ผู๎สูงอายุ 
จ านวน 10 ราย 

 

8. การสวมตัวท าบัตรประชาชน รายนายหมูกร       
เทียมทัศน์ 

สรุปส านวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การพิจารณาของจังหวัด 

 

9. การสวมตัวท าบัตรประชาชน รายนางสาวษาลินี 
แซํเอ๊ียว 

อยูํระหวํางสรุปส านวน  

10. ต๎นไม๎บริเวณลานจอดรถศาลาประชาคมล๎มทับรถยนต์ -จังหวัดแจ๎งให๎ตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ด าเนินการทางวินัย 
 -สรุปผลเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางเสนอ
ผู๎บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 

11. การสวมตัวท าบัตร รายนางสมใจ สุขส าราญ(พิจารณา
ผลการสอบสวนการปฏิบัติหน๎าที่ แจ๎งความด าเนินคดี
กับผู๎แอบอ๎าง) 

-อยูํระหวํางท าหนังสือรายงานจังหวัดระยอง  

12. พฤติกรรมนางจันทร์ฉาย อินพเนาว์ ครูเทศบาล ลา
และมาสายอยูํเป็นประจ า ไมํปฏิบัติค าสั่งของ
ผู๎บังคับบัญชา 

อยูํระหวํางสอบปากค าพยานและรวบรวม
พยานหลักฐานแล๎ว 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

13. เครื่องเรือยนต์สูญหาย -นายสายัญ ศรีสวัสดิ์ นายนพรัตน์ ไกรแก๎ว 
ท าหนังสือรับสภาพหนี้และขอผํอนช าระเดือน
ละ 500 บาท, 1,000 บาท รายนายก าธร 
บ ารุงพงษ์ ท าหนังสือไปยังผู๎วําราชการจังหวัด
ไปแล๎ว อยูํระหวํางการพิจารณาของผู๎วํา
ราชการจังหวัดระยอง 

 

14. นางกาญจนา  สังข์น๎อย ละทิ้งหน๎าที่ราชการติดตํอกัน
เกินกวําเจ็ดวัน 

-ท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริง
แล๎ว อยูํระหวํางคณะกรรมการประชุมวางแนว
ทางการสอบสวน 

 

15. อุบัติเหตุระหวํางการสาธิต ท าให๎ผนังห๎องเก็บอุปกรณ์
อาคารปูองกันฯ พังถลํมลง 

-อยูํระหวํางสอบปากค า  

16. การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย อยูํระหวํางท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการสอบ
ข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

 

17. สอบสวนวินัย/เรื่องร๎องเรียน 
การค๎างคําเบิกจํายเงินคําซํอมแซมรถของหจก.ซันลุย
และอํูจ าเนียน การชําง 

อยูํระหวํางผู๎ถูกกลําวหาชี้แจ๎งแก๎ข๎อกลําวหา   

18. นายสมปราชญ์ ปูอมสูง ถูกพนักงานสอบสวนจับคดี   
ยาไอซ์ไว๎ในครอบครอง 

-ก.ท.จ.ระยองมีมติให๎ออกจากราชการไว๎กํอน                          
-คดีถึงที่สุดแล๎ว อยูํระหวํางท า สว.6 เสร็จ
เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางพิจารณาของ กทจ. 

 

19. เรื่อง พิพาทเก่ียวกับทางสาธารณะ กรณี คุณพิศิษฐ์ฯ 
กับมูลนิธิสวํางพรกุศล 

อยูํระหวํางจัดท าระวางใหมํ  

20. จังหวัดระยองแจ๎งให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริง กรณี อาคาร
พาณิชย์ที่ให๎เชําของเทศบาลนครระยอง จ านวน 3 ชั้น 
3 คูหา ได๎ตํอเติมอาคารเป็น 4 ชั้น โดยไมํมีการติด 
รางน้ า ท าให๎น้ าไหลตกลงบ๎านผู๎ร๎อง 

ได๎ท าบันทึกแจ๎งกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริง
แล๎ว อยูํระหวํางการด าเนินการของกองชําง 

 

21. คดีอาญา/คดีแพํง 
แจ๎งความกรณีรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟูา บริเวณหน๎า
แขวงการทางระยอง (ไมํมีคูํกรณี) 

แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

22. แจ๎งความนางปรียาภร เมืองศิริ และนายนวพร 
อาชญาทา กํอสร๎างอาคารผิดไปจากแผนผังบริเวณ
แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนที่ได๎รับ
ใบอนุญาต 

แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การด าเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

23. กรณี นายศรัณย์ เกียรติธนะกูล กํอสร๎างอาคาร    
บนทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคงคา 1 

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

24. กรณี นายสมพรรณ์ จรรยารักษ์,นางสาวพุชง พุษะ
กํอสร๎างอาคารรุกล้ าทางฯ 

แจ๎งความด าเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว           
อยูํระหวํางการด าเนินการของพนักงาน
สอบสวน 

 

25. กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ กํอสร๎างอาคารรุกล้ าทาง
สาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจ า 

แจ๎งความด าเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว           
อยูํระหวํางการด าเนินการของพนักงาน
สอบสวน 

 

26. กรณี น.ส.วิเชียร อ้ึงเส็ง กํอสร๎างอาคารรุกล้ าทาง
สาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจ า 

แจ๎งความด าเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว             
อยูํระหวํางการด าเนินการของพนักงาน
สอบสวน 

 

27. กรณี นางสาวเขมสิริทร์ ชูด า กํอสร๎างรั้วบนทาง
สาธารณประโยชน์ บริเวณหลังอ าเภอ 

แจ๎งความร๎องทุกข์แล๎ว อยูํระหวํางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

28. กรณี นายกิตติพงษ์ ปานงาม กํอสร๎างอาคารโดยไมํได๎
รับอนุญาต และกํอสร๎างอาคารรุกล้ าที่สาธารณะ 

แจ๎งความด าเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว           
อยูํระหวํางการด าเนินการของพนักงาน
สอบสวน 

 

29. นายอดิศักดิ์ ค าแสน ขับรถยนต์ บพ 1308 ระยอง 
ชนเสาไฟฟูาบริเวณถนนอดุลย์ฯ 

สืบพยานโจทก์แล๎ว อยูํระหวํางผู๎พิพากษาท า
ค าพิพากษา 

 

30. คดีบอลลูนระเบิด อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลฎีกา อายุความ 
5 ปี ครบ 
24 พ.ย.
2558 

31. กรณีนายวีราพัชธ์ พัสกรวงษ์ กํอสร๎างโครงเหล็ก
หลังคารุกทางสาธารณะ 

แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

32. กรณีนางรัตนา สุขสวัสดิ์ น าขยะมาท้ิงในเขตชุมชน 
ทําเกตุ 

อยูํระหวํางประสานงานกับส านักการ
สาธารณสุขฯ เปรียบเทียบคดีตํอไป 

 

33. คดีนายธีระศักดิ์  อินธนู ฟูองเทศบาลเรื่อง ที่ดิน
บริเวณถนนทําบรรทุก 

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

34. คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ฟูองเทศบาล 
เรื่อง ละเมิดที่ดิน(ข๎างแหลมทอง) 

ศาลชั้นต๎นพิพากษาวําเป็นทางภาระจ ายอม, 
ศาลอุทธรณ์พิพากษาวําเป็นทางสาธารณะ
โจทก์ฎีกา พนักงานอัยการแก๎ฎีกา         
และคัดค๎านทุเลาการบังคับคดีแล๎ว          
อยูํระหวํางพิจารณาของศาลฎีกา 

 

35. กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝั่ง ต.ปากน้ า สํงรํางค าสั่งให๎รื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูก
สร๎างให๎ผู๎วําฯ แล๎วอยูํระหวํางการพิจารณา
ของจังหวัดระยอง 

 

36. กรณี ผิดสัญญาเชําตลาดเทศบันเทิง จัดสํงคําฤชาธรรมเนียมและเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมให๎อัยการจังหวัดระยองแล๎ว 

 

37. คดีปกครอง 
นางวรรณา ตันเตํงผล(ตลาดแมํแดง) 

กองชํางได๎ปิดประกาศค าสั่งให๎รื้อถอนแล๎ว 
อยูํระหวํางกองชํางจัดท าค าสั่งแจ๎งเจ๎าของ   
ผู๎ครอบครองให๎รื้อถอนสิ่งปลูกสร๎าง 

 

38. คดีนางสมทรง  ชํวยชาติ เรื่อง ที่ดินบริเวณทํุงโตนด เทศบาลยื่นอุทธรณ์คัดค๎านค าพิพากษาของ
ศาลปกครอง อยูํระหวํางการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด 

 

39. คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผู๎ฟูองคดี อธิบดีกรมท่ีดิน ผู๎
ถูกฟูองที่ 1 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย       
หัวหน๎ากลุํมภารกิจด๎านกิจการความมั่นคงภายใน    
ผู๎ถูกฟูองที่ 2 

-อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด 

 

40. บังคับคดี/งานอ่ืน/หารือ 
คดีซุ๎มเฉลิมพระเกียรติถูกเฉ่ียวชน 

อยูํในระหวํางส านักงานบังคับคดีอายัดเงิน  
ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาชลบุรี 1     
จ านวน 47,075.02 บาท 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 22 
พ.ย.64) 

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

อายุความ 
10 ปี 
10 ก.พ. 
พ.ศ.
2566 

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

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

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

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 8 
ส.ค.63) 

44. หจก.ศิลาวัฒน์ เสนอข๎อพิพาทตํอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานและขอคืนเงินคําปรับ 

เทศบาลได๎มีหนังสือแจ๎งอัยการพิเศษฝุายคดี
ปกครองวําไมํคัดค๎านอนุญาโตตุลาการเพื่อ
รํวมชี้ขาดข๎อพิพาทดังกลําว 

 

45. โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติและระเบียบกฎหมาย นายกเทศมนตรีลงนามในเทศบัญญัติแล๎ว  
อยูํระหวํางปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ 

 

46. นายบุรินทร์ กลิ่นสังข์ พนักงานจ๎างทั่วไป ยื่นหนังสือ
ลาออกจากราชการแตํผู๎บังคับบัญชาได๎พิจารณาให๎ 
ไลํออก 

สํงหนังสือไปยังผู๎วําราชการจังหวัดระยอง
เรียบร๎อยแล๎ว 

 

47. หารือร๎องเรียนขอความเป็นธรรมการจัดซื้ออาหาร
เสริมนม 

อยูํระหวํางการจัดท าหนังสือตอบข๎อหารือ  

48. เสียงรบกวนจากเนอสเซอรี่บริเวณหมูํบ๎านศรุตา อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริง  

49. เสียงรบกวนจากอํูซํอมรถบริเวณซอยเลียบคงคา 2 อยูํระหวํางส านักการสาธารณสุขฯตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริง 

 

50. ร๎องเรียนขอความชํวยเหลือและหาทางแก๎ไขพ้ืนที่
ถนนเลียบชายฝั่งชาวบ๎านชุมชนปากน้ า 1-2 

อยูํระหวํางการด าเนินการของกองชําง  

51. ร๎องเรียนกรณีคนตํางด๎าวน าอาหารทะเลไปขายใน
ราคาต่ ากวําคนที่ขายตามแผง 

อยูํระหวํางตรวจสอบระเบียบกฎหมาย  

52. ร๎องเรียนกรณี กลุํมแมํค๎าตลาดวัดลุํมขอผํอนผัน ได๎ท าหนังสือรายงานผลเบื้องต๎นให๎จังหวัด
ระยองทราบแล๎ว 

 

53. นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผู๎จัดการมรดก       
ตลาดแมํแดง ขอให๎ชะลอการรื้อถอนสิ่งปลูกสร๎าง 

อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด 

 

53. ร๎องเรียนกรณีได๎รับมลพิษทางอากาศจากร๎าน   
ตระการตา 

ได๎ท าหนังสือรายงานผลเพิ่มเติมให๎อ าเภอ
ทราบแล๎ว 

 

54. หารือกรณีกิจการรํวมค๎าปากน้ าเมืองสะอาด จะชดใช๎
คําซํอมอุปกรณ์และคําเสียโอกาสเป็นจ านวนเงินได๎
หรือไมํ 

อยูํระหวํางการตรวจสอบสัญญาและศึกษา
ระเบียบกฎหมาย 
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งานรับเรื่องราวร๎องเรียนร๎องทุกข์ 
 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจ าเดือนพฤษภาคม 2558  จ านวน 1 เรื่อง 

วัน/เดือน/ปี เรื่องร๎องเรียน หนํวยงานที่รับผิดชอบ ตอบผู๎ร๎องเรียนเมื่อ แจ๎งผลการด าเนินการให๎ผู๎ร๎องเรียนทราบ 

11 พ.ค. 58 ร๎องเรียนเรื่อง
เอกสาร อ.1 

มากกวํา 
45 วัน 

กองชําง 12 พ.ค. 58 12, 19 พ.ค. 58 
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ส านักการคลัง 

1. รายงานรายรับ 

รายงานรายรับ (ต.ค. 2557 –  พ.ค. 2558) 

 
รายงานสถานะการเงิน 

 
 

2. การเบิกจํายตรงคํารักษาพยาบาล 
- มีหนังสือจาก สปสช. แจ๎งขอความรํวมมือวําของเทศบาลนครระยอง ผู๎มีสิทธิคือข๎าราชการที่เบิกได๎   

ยังไมํได๎ไปลงทะเบียนเบิกจํายตรง จ านวน 217 ทําน และผู๎อาศัยสิทธิหรือสิทธิรํวม คือ บิดา มารดา บุตร สามี 
และภรรยา จ านวน 450 ทําน ฉะนั้นจึงขอความรํวมมือจากทุกหนํวยงานให๎แจ๎งเจ๎าหน๎าที่ในสังกัดของทํานที่มี
สิทธิให๎ไปสแกนลายนิ้วมือ เพราะบางโรงพยาบาลหลังจากสแกนลายนิ้วมือไปแล๎วต๎อง 15 วัน ถึงจะใช๎สิทธิได๎ 
ซึ่งเราจะต๎องจํายเงินเองไปกํอน และจึงจะไปท าเบิก ซึ่งได๎สอบถามที่โรงพยาบาลระยองแล๎วนอกเวลาราชการ 
เราก็สามารถไปสแกนลายนิ้วมือได๎ สํวนทํานใดที่แจ๎งสิทธิรํวมของทํานไมํครบก็ให๎ไปแจ๎งเพ่ิมได๎ที่งานการ
เจ๎าหน๎าที่ ส านักปลัดเทศบาล 

3. การจัดหาพัสดุ 

- นายรักษ์สิทธิ์  เจริญหิรัญ ดังนี้ 

1. เรื่องการจัดซื้อจัดจ๎างที่ผํานมา ในสํวนของคําครุภัณฑ์ของปี 2558 ได๎ด าเนินการมาครบทุกรายการ
แล๎วอยูํระหวํางจัดหาอยูํคือวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งออกแบบอยูํ  สํวนในชํวงของเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม     
ในแผนก็จะเป็นของเงินธรรมาภิบาล ซึ่งจะมีการจัดซื้ออยูํหลายรายการ สํวนใหญํจะเป็นการตกลงราคา          
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ให๎ทุกหนํวยงานเรํงสํงมาจะได๎เรํงด าเนินการให๎ สํวนของคําที่ดินงบประมาณปี 2558 และเงินสะสม ยังอยูํใน
ธนาคารอีกมาก และยังอยูํในกระบวนการจัดหาอยูํหลายรายการ ก็ยังมีอีกหลายรายการที่คํอนข๎างมาก สํวนการ
จัดหาที่มีปัญหาก็คือมีอยูํ 1 รายการ คือแวํนตา คือมีประเด็นร๎องเรียนเข๎ามา ก็สํงเรื่องให๎คณะกรรมการเพื่อไป
พิจารณา ก็คงต๎องสรุปในสํวนของคณะกรรมการและเสนอทํานนายกเทศมนตรีพิจารณา วําจะด าเนินการตํอ 
หรือจะยกเลิก  

 2.) เรื่องการจ าหนํายพัสดุของปี 2557 ซึ่งขณะนี้เราขอเข๎าเก็บที่โรงเก็บแล๎ว และเก็บอยําง
เป็นระบบ ซึ่งทุกสํวนราชการก็ให๎ความรํวมมืออยํางดี และในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 เราจะให๎
คณะท างานได๎ประสานกัน 2 ชุด คือชุดตรวจสอบข๎อเท็จจริง และชุดตีราคา คือจะด าเนินการเป็น 2 จังหวะ   
แตํวําท างานได๎จังหวะเดียว ก็จะเรํงด าเนินการประมูล คาดวําประมาณต๎นเดือนกรกฎาคมนําจะแล๎วเสร็จ    
สํวนที่มีประเด็นอีกนิดหนึ่งคือเนื่องจากมีรายการรถที่สํวนราชการเก็บรักษาเอง ซึ่งในปีนี้อาจจะต๎องเก็บตํอเนื่อง
ไปอีก เนื่องจากท่ีผํานมาเราประมูลรถไปนั้น เราให๎ไปจํายเงินร๎อยเปอร์เซ็นต์แล๎วได๎รับรถไปเลย แตํก็มีปัญหา   
วําพอโอนลอยไปแล๎ว พออีก 3 – 4 ปี ลํวงเลยไป ก็ยังเป็นภาระท่ีทํานนายกเทศมนตรีต๎องมาเซ็นเอกสาร
ย๎อนหลัง ซึ่งก าลังประสานกับขนสํงอยูํวําเราจะก าหนดเงื่อนไขให๎เขามาโอนให๎เรียบร๎อยกํอนแล๎วถึงจะมอบรถไป
จะดีกวําหรือไมํ จะได๎พ๎นภาระของเทศบาลเรา แตํถ๎าเราก าหนดเงื่อนไขตรงนี้มันก็จะมีปัญหาวําพอโอนเสร็จแล๎ว
ภาระความรับผิดชอบก็ยังตํอเนื่องอยูํที่เรา ฉะนั้นจึงต๎องท าความเข๎าใจกับทุกสํวนราชการให๎ดูแลพัสดุที่จ าหนําย
ไว๎กํอน อยํางไรก็จะแจ๎งความคืบหน๎าให๎ที่ประชุมทราบอีกครั้ง  

กองช่าง 
- โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ าถนนริมน้ า ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ  100%   

 - โครงการปรับปรุงถนนราษฎร์บ ารุง ซอย 2- ซอย 11 ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ  60%   
 - โครงการซํอมแซมและปูกระเบื้องพ้ืนรอบอาคาร 6 โรงเรยีนสาธิตเทศบาลนครระยอง ผลการด าเนินงาน
ปัจจุบัน ประมาณ  100%   

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
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 - กิจกรรมประชุมอาสาสมัคร 3 R+ แยกขยะลดโลกร๎อน ครั้งที่ 1/2558 ภายใต๎โครงการคัดแยกขยะ
กํอนทิ้ง ประจ าปีงบประมาณ 2558 วันที่ 1 พ.ค.2558 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง โดยเทศบาล
นครระยองได๎จัดกิจกรรมประชุมอาสาสมัคร 3R+ แยกขยะลดโลกร๎อน ครั้งที่ 1/2558 ภายใต๎โครงการคัดแยก
ขยะกํอนทิ้ง ประจ าปีงบประมาณ 2558 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรํวมก าหนดแนวทางและวางแผนการ
ด าเนินงานการรณรงค์คัดแยกขยะกํอนทิ้งตามชุมชนประจ าปีงบประมาณ 2558 มีกลุํมเปูาหมายเป็น
อาสาสมัคร 3R+ แยกขยะลดโลกร๎อน และผู๎เกี่ยวข๎อง จ านวน 130 
 - โครงการถนนปลอดถังในแบบฉบับชุมชนสนามเปูา “สนามเปูารํวมใจ ชุมชนสดใส ใสํใจสิ่งแวดล๎อม” 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 งานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม ส านักการสาธารณสุข ได๎เริ่มด าเนินโครงการ
ถนนปลอดถัง โดยได๎ท าการวิ่งรถประชาสัมพันธ์แจ๎งรายละเอียดโครงการฯ อีกรอบ เน๎นให๎ประชาชนในพื้นท่ีน า
ขยะมาท้ิงในชํวงเวลา 18.00 น. – 23.00 น. และเก็บถังขยะท่ีตั้งอยูํนอกเหนือจากจุดที่ก าหนดกลับคืน 
คงเหลือไว๎เพียง 3 จุดที่ก าหนด คือ 
 จุดที่ 1 บริเวณถนนบางจากข๎างโครงการหมูํบ๎านศุภาลัย  
 จุดที่ 2 บริเวณถนนบางจากข๎างส านักงานที่ดิน  
 จุดที่ 3 ภายในซอย 9 (ฝั่งเดียวกับโรงเรียนอารีย์วัฒนา)  
 
 - ต๎อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู๎ปุาชายเลน จ านวน 250 คน ดังนี้  
  * วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เทศบาลต าบลกุดน้ าใส จังหวัดขอนแกํน จ านวน 120 คน  
  * วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 อบต.หอกลอง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 80 คน  
  * วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 อบต.บ๎านโคก จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 50 คน  
 - กิจกรรมรณรงค์ชุมชน 3R+ (แยกถุง สะสมแสตมป์ แลกของรางวัล) ปี 4 เจ๎าหน๎าที่จะรํวมกับ
อาสาสมัคร 3R+ฯ ของแตํละโซน ออกส ารวจและเชิญชวนครัวเรือนที่อาศัยอยูํในชุมชนที่คัดเลือก เข๎ารํวม
กิจกรรมแยกถุง สะสมแสตมป์ แลกของรางวัล ภายใต๎โครงการคัดแยกขยะกํอนทิ้ง ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ซึ่งก าหนดแผนการลงพื้นที่ส ารวจและเชิญชวนเข๎ารํวมกิจกรรมฯ ในแตํละชุมชน ๆ ละ 3 วัน ดังนี้ 
 โซน A ชุมชนปากน้ า 1  ลงส ารวจวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558  
 โซน B ชุมชนสนามเปูา  ลงส ารวจวันที่ 28-29 พฤษภาคม และ 2 มิถุนายน 2558  
 โซน  C ชุมชนข๎างอ าเภอ-ทางไผํ ลงส ารวจวันที่ 3, 5 และ 8 มิถุนายน 2558  
 โซน D ชุมชนเรือนจ า  ลงส ารวจวันที่ 9-11 มิถุนายน 2558  
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งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม 

 
 
 - ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมํที่ยื่นค าร๎องขออนุญาตประกอบกิจการประเภทตําง ๆ ตามเทศบัญญัติ 
  * เจ๎าหน๎าที่ส ารวจและมีหนังสือแจ๎งผู๎ประกอบการ/ ผู๎ประกอบการเขียนค าร๎องขอรับ  

  ใบอนุญาตประกอบกิจการ ปรากฏวํามีผู๎ประกอบการยื่นค าร๎อง จ านวน 4 ราย  
  และเจ๎าหน๎าที่ได๎ตรวจประเมินเรียบร๎อยแล๎ว ได๎แกํ ร๎านศิริวรรณ บิวตี้ แฮร์, ร๎าน 7-11  
  (ตรงข๎าม Zoods), ร๎านไนต์ตี้ไนต์ดอกช๏อฟ 

 - ตรวจประเมินสถานประกอบการกํอนตํอใบอนุญาต เดือนเมษายน 2558  
  * ตรวจประเมินฯ จ านวน 5 แหํง (5 ใบอนุญาต) เกณฑ์การตรวจประเมิน ได๎แกํ ท าเล/ที่ตั้ง,  

  ความสะอาด, ความปลอดภัย, การจัดการของเสีย ผลปรากฏวําผํานเกณฑ์ จ านวน 4 แหํง  
  เลิกกิจการ จ านวน 1 แหํง 

 - ส ารวจสถานประกอบการที่ยังไมํได๎ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เดือนเมษายน 2558  
  * ประเภท ร๎านจ าหนํายอาหาร ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง จ านวน 10 ร๎าน  

  (อยูํระหวํางท าหนังสือแจ๎งผู๎ประกอบการ) 
* ตรวจประเมินการจัดการน้ าเสียประเภทร๎านจ าหนํายอาหาร/สะสม จ านวน 2 ร๎าน 
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เรื่องร้องเรียนประจ าเดือนมีนาคม 2558 จ านวน 3 เรื่อง 

ล าดับ รายการร้องเรียน รายใหม่ ติดตามจาก
เดือนก่อน 

หมายเหตุ 

1. กรณีประธานชุมชนสนามเปูาได๎รับแจ๎งจากประชาชนวําได๎รับความ
เดือดร๎อนจากการเลี้ยงสุนัขของบ๎านพักอาศัยข๎างเคียง (ซอย 3 ถนน
สนามเปูา ต าบลทําประดูํ) 

  ยุติเรื่อง 

2. กรณีได๎รับความเดือดร๎อนจากการล๎างจานเสียงดังของร๎านอาหารของ
เดอะ พาร์ค เอเวนิว (ซอยปรางศรี ต าบลเนินพระ) (ให๎ย๎ายสถานที่ 
ล๎างจานภายใน 60 วัน) 

  ยุติเรื่อง 

3. กรณีจังหวัดขอให๎ตรวจสอบความเดือดร๎อนเรื่องเสียงดังจากการแสดง
ดนตรีสดของร๎านอาหารฮัม                                                      
ติดตามผลหลังออกค าสั่ง ดังนี้                                                                      

1. ด าเนินการปรับ 2,000 บาท เนื่องจากปลํอยให๎มีการแสดง
ดนตรีสดระหวํางแก๎ไข/ปรับปรุง 

2. ด าเนินการปรับปรุงโครงหลังคาด๎วยแผํนเมทัลชีท          
พร๎อมบุฉนวนกันความร๎อนเรียบร๎อยแล๎ว                                                  

  ยุติเรื่อง 

 

งานสุขาภิบาลอาหารและตลาด 

     1. เฝูาระวังความปลอดภัยด๎านอาหารตามโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) 
 * สุํมเก็บตัวอยํางอาหารตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในตลาดสด จ านวน 3 แหํง และโรงพยาบาลระยอง 
จ านวน 1 แหํง ได๎แกํ 
  1. ตลาดหมอสาโรจน์  จ านวน 13 ร๎าน   41 ตัวอยําง  
  2. เทศบาล 4 (แมํแดง)   จ านวน 44 ร๎าน   73 ตัวอยําง  
  3. เทศบาล 2 (วัดลุํม)   จ านวน 20 ร๎าน   66 ตัวอยําง  
  4. โรงพยาบาลระยอง   จ านวน   1 ร๎าน      8 ตัวอยําง  
ผลการตรวจ  ไมํพบสารปนเปื้อน 

งานสุขาภิบาลอาหารและตลาด 
 - จัดอบรมให๎ความรู๎เรื่องสารเรํงเนื้อแดง แกํผู๎ประกอบการจ าหนํวยเนื้อหมู เมื่อวันที่ 3 เมษายน 
2558 เวลา 12.30 น. – 16.30 น. ณ ห๎องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนคระยอง จ านวน 30 ราย     
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎ผู๎ประกอบการมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องสารเรํงเนื้อแดง และกฎหมายที่เกี่ยวข๎องมากขึ้น  
 2. ความคืบหน๎าตลาดเทศบาล 4 (แมํแดง)  
ปัจจุบันได๎มีการด าเนินการ ดังนี้ 

ประชุมผู๎ค๎าในบริเวณตลาดสดเทศบาล 4 (แมํแดง) และบริเวณโดยรอบ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 
เวลา 14.00 น. ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง เพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ชี้แจงรายละเอียดแผนการกํอสร๎างและแนวทางการย๎ายผู๎ค๎าในระหวํางการกํอสร๎าง  
2. ชี้แจงรายละเอียดแนวทางด าเนินการตาม ม.42 แหํง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
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งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล 
 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยอินทรีย์ ที่เอกชนจัดเก็บ กิ่งไม้/เศษวัสดุ  
และปริมาณทราย ที่เทศบาลฯ จัดเก็บเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556 – 2558 

 
 

 
การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 

 1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย  เดือนพฤษภาคม 2558 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตราย       
ได๎ทั้งหมด 2,774 ชิ้น (152.00 กิโลกรัม) 

2. กิจกรรมส ารวจและสํงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล   
จ านวน 50 แหํง เดือนพฤษภาคม 2558 จ านวน 330.00 กิโลกรัม คิดเป็นคําธรรมเนียมก าจัดฯ จ านวน 
13,200 บาท (ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ ไมํเกิน 100 กิโลกรัม ตํอเดือนคิดราคาเหมาจําย 4,000 บาท/เดือน 
สํวนที่เกินคิดกิโลกรัมละ 15 บาท) 

- การพัฒนาท าความสะอาดสถานที่  
* ชุดพัฒนาเก็บซากปู ปลา หอยบริเวณชายทะเลชุมชนเก๎ายอด 
* ชุดรถน้ ารํวมกันฉีดล๎างบริเวณตลาดเทศบันเทิง 
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งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ 
ผลการด าเนินงาน 
 1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง) จ านวน 316 คน จ าแนกผลการคัดกรอง ดังนี้ 
  1.1 กลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน จ านวน 17 คน  
  1.2 กลุํมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 62 คน  
 2. จัดกิจกรรมออกก าลังกายพนักงานเทศบาลทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00 น. – 16.30 น. 
จ านวน 14 ครั้ง มีพนักงานเข๎ารํวมกิจกรรมจากกอง/ส านักเฉลี่ย จ านวน 16 คน/ครั้ง 
 3. กิจกรรมเผยแพรํความรู๎โรคไมํติดตํอ 
  3.1 ให๎ความรู๎เรื่องปวดกล๎ามเนื้อ  จ านวน 3 ครั้ง  
        ให๎ความรูเ๎รื่องความดนัโลหิตสูง จ านวน 6 ครั้ง  
        ให๎ความรูเ๎รื่องวนังดสบูบหุรี่โลก จ านวน 3 ครั้ง  
 4. โครงการอบรมให๎ความรู๎เรื่อง ออฟฟิศซินโดรม แกํพนักงานเทศบาล  
 วันที่ 11  พฤษภาคม 2558 ณ ห๎องประชุมตากสินฯ ส านักงานเทศบาลนครระยอง  
กิจกรรม 
  4.1 ให๎ความรู๎และประเมินภาวะ ออฟฟิศซินโดรม แกํพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน  

      บนส านักงาน จ านวน 30 คน มีพนักงานเข๎ารับการอบรม จ านวน 37 คน พบมีปัญหา  
      ออฟฟิศซินโดรม (ปวดบํา ไหลํ หลัง) จ านวน 25 คน ร๎อยละ 67.57  

  4.2 จัดกิจกรรมออกก าลังกายให๎พนักงานเทศบาลได๎ยืดเหยียดกล๎ามเนื้อหลังการปฏิบัติงาน  
         โดยการออกก าลังกายเต๎นแอโรบิค ทุกวันเวลา 16.00 น. – 16.30 น. 
  4.3 ติดตามและประเมินผลพนักงานที่มี ภาวะออฟฟิศซินโดรม หลังการอบรม 3 เดือน  
 5. โครงการสร๎างเสริมสุขภาพพนักงานเทศกิจและพนักงานดับเพลิง วันที่ 18 พฤษภาคม 2558  
ณ ห๎องประชุมตากสินฯ ส านักงานเทศบาลนครระยอง กลุํมเปูาหมาย พนักงานเทศกิจและพนักงานดับเพลิง
เทศบาลนคระยอง จ านวน 50 คน 
กิจกรรม 
 5.1 ตรวจคัดกรองสุขภาพพนักงานเทศกิจพนักงานดับเพลิง จ านวน 48 คน  
ผลการคัดกรองฯ 
 - ปกติ      จ านวน 20 คน  
 - เสี่ยงตํอการเป็นโรคเบาหวาน   จ านวน   8 คน  
 - เสี่ยงตํอการเป็นโรคความดันโลหิตสูง  จ านวน   9 คน  

- เสี่ยงตํอการเป็นโรคเบาหวานและโรค  จ านวน 10 คน  
   ความดันโลหิตสูง   
 - ปุวย      จ านวน   1 คน  
 5.2 จัดอบรมให๎ความรู๎ด๎านสุขภาพ จ านวน 62 คน  
  5.2.1 ความรู๎การปูองกันความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน  
  5.2.2 ความรู๎การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต๎อง (อาหาร การออกก าลังกายอารมณ์ สิ่งเสพติด)  
  5.2.3 ติดตามและประเมินผลโดยการตรวจคัดกรองสุขภาพหลังการอบรม 3 เดือน  
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งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
โรคติดตํอส าคัญที่เฝูาระวัง 5 อันดับแรก ในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครระยอง 

(ข๎อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2558) 

 
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 

 จากข๎อมูลของส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คาดการณ์วํา ปี 2558       
จะมีไข๎เลือดออกระบาดมากกวําปีที่ผํานมา โดยจังหวัดระยอง พบผู๎ปุวยเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และเกิดการ
ระบาดในหลายพื้นท่ี ซึ่งจัดวําเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง สํวนเขตเทศบาลนครระยอง ตั้งแตํ 1 ม.ค.-25     
พ.ค.2558 พบผู๎ปุวยแล๎ว 86 ราย ซึ่งมากกวําชํวงเดียวกันในปี 2557 ถึง 5 เทํา และเกิดการระบาดอยูํ      
ในหลายชุมชน 

พื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
ชุมชนสัมฤทธิ์ ซอย 7-9 วันที่ 17-24 พฤษภาคม 2558 จ านวน 3 ราย 
ด าเนินการ 
 - ประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎กับประชาชนบริเวณพ้ืนที่ระบาดของโรคให๎ตื่นตัวในการท าลายแหลํง
เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายในบ๎านของตนเองและรอบบ๎าน โดยใช๎หลัก 5ป.-1ข. 
 - ค๎นหาแหลํงเสี่ยงและท าลายแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ า แจกทรายก าจัดลูกน้ ารํวมกับเจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาล
ระยอง และพํนสารเคมีก าจัดยุงภายในบ๎านและนอกบ๎าน บริเวณรอบบ๎านผู๎ปุวยรัศมี 100 เมตร  

ของความรํวมมือสถานศึกษาทุกแหํง ด าเนินการดังนี้ 
 1. ส ารวจท าลายแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ภายในอาคารเรียนและนอกอาคารเรียนทุก 7 วันอยําง
ตํอเนื่อง 
 2. เมื่อพบลูกน้ ายุงลาย ต๎องไมํทิ้งในทํอระบายน้ า ให๎เทบนพื้นปูน/ดิน  
 3. หากพบยุงในอาคารเรียนชํวงเวลากลางวันเป็นจ านวนมาก หรือพบนักเรียนปุวยเป็นโรคไข๎เลือดออก 
แจ๎งงานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ 038-610-124 ตํอ 204  

การด าเนินงานเพื่อปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก  
 1. รณรงค์ส ารวจและท าลายแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายรํวมกับ อสม. ในชุมชน จ านวน 29 ชุมชน 
รอบท่ี 2/2558 วันที่ 6 – 22 มิถุนายน 2558 
 2. ออกรณรงค์ส ารวจท าลายแหลํงเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย ในสถานศึกษาทุกวันศุกร์  
 3. พํนสารเคมีก าจัดยุงตัวโตเต็มวัยในสถานศึกษาเขตเทศบาลนครระยอง ทุกวันเสาร์  
 4. ประชาสัมพันธ์ผํานเสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์ และ อสม. กระจายขําวในชุมชน  
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งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
 ต๎อนรับคณะศึกษาดูงานโดยการบรรยายเรื่อง “การด าเนินงานของ อสม.เทศบาลนครระยอง”  
 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2558  
เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 367 คน  
 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม.เทศบาลนครระยอง ณ ห๎องประชุม
หลักเมือง เทศบาลนครระยอง มีผู๎เข๎ารํวมประชุม จ านวน 31 คน คิดเป็นร๎อยละ 86.87 
 - วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เทศบาลต าบลเสลภูมิ จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 180 คน  
 - วันที่ 22 เมษายน 2558 จัดกิจกรรมประชุมตํอเนื่องประจ าเดือนของ อสม. ครั้งที่ 6/2558 ณ 
ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมฯ จ านวน 294 คน คิดเป็นร๎อยละ 90.46 จํายเงิน   
คําปุวยการให๎กับ อสม. ตั้งแตํเดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2558 รวม 4 เดือน 
 - จัดกิจกรรมอบรมฟ้ืนฟูความรู๎ประจ าปีให๎กับ อสม.ปี 2558 (ครั้งที่ 2) เรื่อง การน าเสนอผลงานอยําง
มีประสิทธิภาพ ระหวํางวันที่ 29-30 เมษายน 2558 
  * มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม คิดเป็นร๎อยละ 100  
  * ความพึงพอใจในภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ 89.36  
  * ผู๎เข๎ารํวมอบรมเสนอแนะวําอยากให๎จัดกิจกรรมเชํนนี้ทุก ๆ ปี เนื่องจากได๎มีประสบการณ์  

  ฝึกพูดในที่สาธารณชน  

งานฟ้ืนฟูสุขภาพครอบครัว 

ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยวดูแลผู้ป่วยท่ีบ้านเดือนพฤษภาคม 2558 จ านวน 102 ราย 

จ านวนตามกลุํมได๎ ดังนี้ 
1. มารดาและทารกหลังคลอด  จ านวน 66 ราย  
2. ผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง   จ านวน 21 ราย  
3. ผู๎ปุวยที่สํงตํอจาก รพ.ระยอง  จ านวน 13 ราย  
4. หญิงตั้งครรภ์    จ านวน   1 ราย  
5. ผู๎ปุวยมะเร็ง    จ านวน   1 ราย  
 

จ านวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยท่ีบ้าน 
ทั้งหมด 173 กิจกรรม 

ดังนี้ 
1. ฉีดยา        จ านวน 13 ราย  
2. ใสํสายให๎อาหารทางจมูก      จ านวน   2 ราย  
3. ใสํสายสวนปัสสาวะ       จ านวน   9 ราย  
4. ท าแผล        จ านวน   6 ราย  
5. เจาะเลือด/ให๎สารน้ าทางหลอดเลือดด า     จ านวน   5 ราย  
6. เจาะน้ าตาลปลายนิ้ว       จ านวน   6 ราย  
7. เยี่ยมให๎ค าแนะน าการปฏิบัติตนหลังคลอดและสํงเสริม 
    การเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ       จ านวน 33 ราย  
8. เยี่ยมเพ่ือปูองกันภาวะแทรกซ๎อนในทารกแรกเกิด    จ านวน 33 ราย  
9. เยี่ยมดูแลเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ๎อนจากโรคเรื้อรังและความพิการ จ านวน 21 ราย  
10. น าสํงผู๎ปุวยพบแพทย์ตามนัดที่โรงพยาบาลกรุงเทพ-ระยอง  จ านวน   4 ราย  
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11. สํงตํอผู๎ปุวยรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลระยอง    จ านวน   1 ราย  
12. ตรวจสุขภาพสามเณรภาคฤดูร๎อน ณ วัดปุาประดูํ   จ านวน 40 รูป  
 

ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 

รับบริจาควัสดุอุปกรณ์การแพทย์ 8 รายการ ดังนี้ 
 1. เตียงนอนผู๎ปุวยไฟฟูาพร๎อมเบาะนอน  จ านวน 1 ชุด  
 2. ที่นอนลมพร๎อมชุดอุปกรณ์   จ านวน 1 ชุด  
 3. ถังออกซิเจนขนาดกลาง   จ านวน 1 ถัง  
 4. เบาะเจลรองก๎นปูองกันแผลกดทับ  จ านวน 1 ผืน  
 5. รถเข็นผู๎ปุวย     จ านวน 5 คัน  
 6. Walker พยุงเดิน    จ านวน 7 คัน  
 7. ไม๎เท๎า 3 ขา     จ านวน 1 อัน  
 8. ที่นั่งขับถําย     จ านวน 2 อัน  

ให๎อุปกรณ์การแพทย์กับผู๎ปุวยที่ยากไร๎ 2 รายการ ดังนี้ 
 1. อาหารทางการแพทย์    จ านวน 2 ถุง  
 2. ผ๎าอ๎อมส าเร็จรูป    จ านวน 6 หํอ  
ให๎ผู๎ปุวยยืมอุปกรณ์การแพทย์ 4 รายการ ดังนี้ 
 1. เตียงนอน Fowler พร๎อมเบาะนอน  จ านวน 1 ชุด  
 2. ที่นอนลมพร๎อมอุปกรณ์   จ านวน 1 ชุด  
 3. ตัวตํอออกซิเจนพร๎อมกระบอก   จ านวน 1 ชุด  
 4. ไม๎เท๎า 3 ขา     จ านวน 1 อัน  
 

 - การเข๎ารํวมกิจกรรม ภายใต๎โครงการ “คุณไมํใช๎ เราขอ” 

 1. กิจกรรมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ 
 ขอเชิญรํวมบริจาคสิ่งของเหลือใช๎ทุกชนิด เพ่ือจัดกิจกรรม “ทอดผ๎าปุาขยะรีไซเคิล” อาทิ 
เครื่องใช๎ไฟฟูา วัสดุคอมพิวเตอร์ เฟอนิเจอร์ เสื้อผ๎า หนังสือ ขยะรีไซเคิล หรือสิ่งของตําง ๆ ที่ทํานไมํใช๎แล๎ว   
โดยทํานใดต๎องการบริจาค สามารถน ามาบริจาคได๎ตั้งแตํ วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 
15.00 น. ณ ศาลาประชาคม ส านักงานเทศบาลนครระยอง หรือทํานจะน ามาบริจาคในวันงานก็ได๎            
คือ วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ตั้งแตํเวลา 08.30 – 13.00 น. 

 หากทํานใดที่ต๎องการบริจาคสิ่งของแตํไมํสามารถน ามาได๎ กรุณาโทรติดตํอ ส านักการสาธารณสุขฯ   
โทร.0-3894-0108 เทศบาลฯ จะจัดรถมารับของให๎ที่บ๎านหรือหนํวยงานของทําน (ชํวงวันที่ 24- 25 
มิถุนายน 2558) โดยสามารถแจ๎งได๎ ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 

2. กิจกรรมกองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว  
ขอเชิญรํวมอุปถัมภ์สมทบทุน กองทุนผู๎สูงวัย วัดสวนแก๎ว กองทุนละ 100 บาท รับแจกน้ า (600 มล.) 

จ านวน 1 แพ็ค โดยทํานใดมีความประสงค์จะรํวมสมทบทุน กรุณาสํงรายชื่อ พร๎อมปัจจัย ภายในวันที่ 22 
มิถุนายน 2558 ที่ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ส านักงานเทศบาลนครระยอง หรือศูนย์สิ่งแวดล๎อม
ศึกษา พระเจดีย์กลางน้ า โดยทํานจะได๎รับคูปองเพ่ือน ามารับน้ าดื่มในวันงาน (วันที่ 26 มิถุนายน 2558    
ตั้งแตํเวลา 13.00 น. เป็นต๎นไป)  
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ข้อคิด “การดื่มน้ า”  
ยังไงน้ าเป็นปัจจัยที่คนต๎องดื่ม แตํดื่มยังไงให๎คนอ่ืนได๎อ่ิมไปด๎วย  
ท าอยํางไร! เราดื่มไมํได๎อ่ิมแตํตัวเรา คนแกํคนชราพลอยได๎อ่ิมไปกับเราด๎วย  
ก็ขอให๎ชํวยมาเอาน้ าจากโครงการ 
“กองทุนผู๎สูงวัย วัดสวนแก๎ว” 

3. กิจกรรมฟังธรรมะบรรยาย หัวข้อ “แยกขยะ ช าระใจ” 
ขอเชิญรํวมฟังธรรมะบรรยาย ในหัวข๎อ “แยกขยะ ช าระใจ” โดย พระพยอม กัลยาโณ ในวันที่ 26 

มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคม ส านักงานเทศบาลนครระยอง 

กองการแพทย ์
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กองการศึกษา 

- วันที่ 24  พฤษภาคม  2558 Play & Learn เพลินวันอาทิตย์ ครั้งที่ 98 
 - วันที่ 27  พฤษภาคม  2558 จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลสัญจร ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
2558 ณ บริเวณพ้ืนที่วํางข๎างโรงแรมมาดินํา ระยอง 
 - วันที่ 29  พฤษภาคม  2558 พิธีอัญเชิญถ๎วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           
และแถลงขําวการจัดการแขํงขันฟุตบอล PTT Group Cup 2015 
 - โครงการความรํวมมือทางวิชาการระหวํางเทศบาลนครระยอง กับ หนํวยงานทางการศึกษา  
  เรื่อง การพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์ของครูในสังกัดเทศบาลนครระยอง  
 - โครงการความรํวมมือทางวิชาการระหวํางเทศบาลนครระยอง กับ หนํวยงานทางการศึกษา  
  เรื่อง การบริหารจัดการชั้นเรียนของครูในสังกัดเทศบาลนครระยอง 
 - โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรน ารํองวิทยาศาสตร์ส าหรับผู๎บริหาร รองวิชาการและศึกษานิเทศก์  
 - โครงการความรํวมมือทางวิชาการระหวํางเทศบาลนครระยอง กับหนํวยงานทางการศึกษา          
เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดของครูในสังกัดเทศบาลนครระยอง 

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
- วันที่ ๑ พ.ค. 255๘  คณะครูเข๎ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์...การพัฒนากระบวนการคิด 

ณ อาคารวิสุทธิ์คุณากร โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
 - วันที่ ๓ พ.ค. 255๘  คณะครูเข๎ารับการอบรมเรื่องการดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด๎าน
พฤติกรรม และสุขภาพจิตโดยส านักการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ ๗ พ.ค. 255๘  คณะครูเข๎ารํวมอบรมเรื่องสื่อการสอน โดยคุณครู ศศิธร พรหมประเสริฐ 
ณ ห๎องประชุม E-Classroom  
 - วันที่ ๘ พ.ค. 255๘  คณะครู และบุคลากรรํวมกิจกรรมปฏิบัติธรรมน าชีวิต ณ วัดลุํม(พระอารามหลวง)  
 - วันที่ ๑๕ พ.ค. 255๘  ผู๎อ านวยการสถานศึกษาชี้แจงรายละเอียดเบื้องต๎น แกํผู๎ปกครองนักเรียนใหมํ 
ประจ าปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ ณ ห๎องประชุม E-classroom 
 - วันที่ ๒๐ พ.ค. 255๘  เปิดรับสมัครนักเรียนตํางด๎าว ประจ าปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘  
ณ ห๎องประชุม E-classroom  
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สรุปนักเรียนต่างด้าว 

ล าดับ ขื่อ-นามสกุล ระดับชั้น 

1. เด็กหญิงเทรี  พร ป.1/2 

2. เด็กหญิงวี  พร ป.1/2 

3. เด็กหญิงกระแต  เกียน ป.1/2 

4. เด็กหญิงปัญญา  เซียน ป.1/3 

5. เด็กหญิงนิด  เอียง ป.1/3 

6. เด็กชายชิด  ซอลา ป.1/3 

7. เด็กชายตาณ    - อ.1/2 

8. เด็กชายวิรภัทร  เฮ็น อ.1/3 

9. เด็กชายวรชาติ  เปิ่ล อ.2/1 

10. เด็กชายออย  วันดาลา อ.2/1 

11. เด็กหญิงนิสา  ขาว อ.2/2 

12. เด็กชายหวด  แสง อ.3/1 

13. เด็กหญิงสีเนตร  จันทร์ อ.3/2 

14. เด็กชายเฮง  เฮิน ป.1/ 

 
สรุปยอดนักเรียน ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ระดับชั้น ชาย หญิง 

ปฐมวัย 130 103 

ประถมศึกษา 290 243 

รวม 420 346 

รวมทั้งสิ้น 766  คน 

 
- วันที่ ๒๗ พ.ค. 255๘  รํวมกิจกรรมเทศบาลสัญจร  ณ บริเวณโรงแรมมาดินํา  

 - วันที่ ๒๘ พ.ค. 255๘  ผู๎อ านวยการสถานศึกษา เข๎ารํวมประชุมกลุํมผู๎ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณากรอบ
แนวคิดและยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจการจัดการศึกษา โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ณ ห๎องประชุม auditorium อาคาร ๑ ชั้น ๒ เกริกวิทยาลัย  
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 - วันที่ ๒๙ พ.ค. 255๘ นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ รํวมพิธีเวียนเทียน 
และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  ณ วัดปากน้ าสมุทรคงคาราม และโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  
 - วันที่ ๕ - ๑๒ พ.ค. 255๘ รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา และครูบุษยมาศ อันแสน  เข๎ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย และพัฒนาหลักสูตรน ารํองวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาท่ีเน๎นการคิดวิเคราะห์ 
แก๎ปัญหา และการน าไปใช๎ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร  
 - วันที่ ๑๔ - ๑๕ พ.ค. 255๘ ครูกัลยดา ถนอมถิ่น ครูจุฑามาศ บ๎านมํวง ครูมาณวิกา ครึกครื้น       
และครูหนึ่งฤทัย ชัยปราบ เข๎ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการชั้นเรียน ณ โรงเรียนนครระยอง
วิทยาคม (วัดโขดใต๎) 

- เรื่องหลังคาอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ ารั่ว ทางกองชํางรายงานวําอยูํระหวํางประมาณการราคา  

ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรีมอบกองชํางให๎เรํงด าเนินการซํอมแซมอาคารเรียนของโรงเรียน  
  เทศบาลวัดปากน้ าให๎แล๎วเสร็จโดยเร็ว 

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 
- วันที่ ๒๗ พ.ค. 255๘  รํวมกิจกรรมเทศบาลสัญจร  ณ บริเวณโรงแรมมาดินํา  

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
- วันที่ 11  พ.ค. 2558 บรรยากาศวันเปิดเรียน  

 - วันที่ 13 พ.ค. 2558 สานสัมพันธ์วันเปิดเทอม ระดับอนุบาล 1 
 - วันที่ 16 – 17 พ.ค. 2558 ประชุมผู๎ปกครองระดับชั้น อ.1- ป.6  
 - วันที่ 29 พ.ค. 2558 กิจกรรมวันวิสาขบูชา  

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
- กิจกรรมปฐมนิเทศผู๎ปกครองนักเรียนใหมํ  ปีการศึกษา  2558 วันที่  14  พฤษภคม  2558 

ณ  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
 - รํวมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการชั้นเรียน ระหวํางวันที่  14-15  พฤษภาคม 2558 
ณ  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎) 
 - รํวมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการบริหารจัดการห๎องสมุดมีชีวิตเครือขํายภาคกลาง   
และภาคตะวันออก ระหวํางวันที่  23-24 พฤษภาคม 2558 ณ  โรงแรมโกลเด๎นซิตี้  ระยอง 
 - ประชุมผู๎ปกครองนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม  วันที่  25  พฤษภาคม 2558 
ณ  ห๎องประชุมวิสุทธิสารโสภิต โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
 - กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่  29  พฤษภาคม 2558 ณ  วัดลุํม (พระอารามหลวง) 
 - งานกํอสร๎างลานกีฬาอเนกประสงค์ รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง 
 - โรงเรียนผํานการคัดเลือกรอบท่ี 1 โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
จัดโดยกรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และจะเข๎ารับรางวัล 
ในวันที่  14-15  มิถุนายน 2558 ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์  กรุงเทพ 
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โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
- วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 อบรม “กระบวนการคิด” ดร.สุวิทย์  มูลค า ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

 - วันที่ 4-13 พฤษภาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 
- วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ปฐมนิเทศผู๎ปกครองนักเรียนใหมํ ปีการศึกษา 2558 

 - วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558 เตรียมความพร๎อมนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2558 
 - วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 - วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รํวมงานเทศบาลสัญจรครั้งที่ 2/2558 ณ ข๎างโรงแรมมาดินํา 
 
 

ตารางจ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2558 
 

ต าแหน่ง จ านวน เทศบาล โรงเรียน หมายเหตุ 

ผู๎บริหาร  2 2 - - 

พนักงานครู  50 50 - - 

ผู๎ชํวยครู(ภารกิจ)  18 6 12 - 

ครูตํางชาติ  14 4 10 - 

การเงิน/ธุรการ  4 4 - - 

ผู๎ดูแลเด็ก  14 14   

แมํบ๎าน+ภารโรง+แมํครัว  9 5 4 - 

พนักงานขับรถยนต์  1 1 - - 

รวม 112 86 26 - 
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ตารางจ านวนนักเรียน/ห้องเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ชั้น จ านวนห้อง จ านวนนักเรียน หมายเหตุ 

อนุบาลปีที่ 1 7 192  

อนุบาลปีที่ 2 7 172  

อนุบาลปีที่ 3 7 195  

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 172  

ประถมศึกษาปีที่ 2 6 184  

ประถมศึกษาปีที่ 3 6 185  

ประถมศึกษาปีที่ 4 6 123  

ประถมศึกษาปีที่ 5 5 135  

ประถมศึกษาปีที่ 6 4 111  

รวม 54 1,469  

 

- วันที่ 6 มิถุนายน 2558 ขอเชิญรํวมพิธีวันชาตกาล ครบ ๘4 ปี ของ พระเทพวราภรณ์ นฺนทปญฺโญ
(ประจวบ  หุยะนันท์)  เจ๎าอาวาสวัดตรีรัตนาราม 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
- วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ต๎อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓           

“ยุติธรรมวิทยา” จังหวัดสกลนคร 
 - ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 - ศึกษาดูงานโรงเรียน อบจ.สุราษฎร์ธานี ๓ (บ๎านนา) โดยสรุปบทเรียนหลังจากการศึกษาดูงาน 
 - ครูอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการบริหารจัดการห๎องสมุดมีชีวิต เครือขํายภาคกลาง            
และภาคตะวันออก วันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโกลเด๎น ซิตี้ ระยอง 
 - วันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อบรมการท าวิจัยในชั้นเรียนและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎   
โดย ผอ.เมธี  ฮํงภูํ ผู๎อ านวยการโรงเรียน อบจ.สุราษฎร์ธานี ๓ (บ๎านนา) 
 - การท าวิจัยในชั้นเรียนและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ 

- ทาสีอาคารเรียน อาคาร ๒ และอาคาร ๓ 
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กองสวัสดิการสังคม 

งานพัฒนาชุมชน 
 - จัดท าแผนชุมชนทั้ง 4 เขต ต๎องขอขอบคุณหนํวยงานที่ลงไปชํวยให๎ค าแนะน า  
 - รับข๎อร๎องเรียนจากสื่อปัญหาตําง ๆ เพื่อแจ๎ง และน าเสนอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  

งานสังคมสงเคราะห์ 
 - ด าเนินการจํายเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ซึ่งเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  
 - ผู๎ไร๎ที่อยูํ ผู๎พิการ  ผู๎ที่ถูกทอดทิ้ง ได๎น าสํงหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและรับผิดชอบ  
 - ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกต๎นไม๎ถวายสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันพระราชสมภพ ครบ 60 พรรษา 
ของสมเด็จพระเทพฯ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558  

สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือนพฤษภาคม 2558(ตั้งแต่วันที่ 1 –31 พฤษภาคม 2558) 

ยอดรับจ าน ารวม 2,516 ราย จ านวนเงิน 61,033,800.- บาท 
ยอดไถํถอนรวม 2,239 ราย จ านวนเงิน 56,750,400.- บาท 
ทรัพย์จ าน าคงเหลือ 8,123 ราย จ านวนเงิน 198,335,400.- บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบี้ยรับจ าน า 1,951,264.75 บาท 
 ก าไรจ าหนํายทรัพย์หลุด 791,140.00 บาท 
 รวมรายรับ 2,742,404.75 บาท 
 รายจ่าย     
 ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน 95,966.57 บาท 
 รายจํายประจ า 323,243.19 บาท 
 รวมรายจ่าย 419,209.76 บาท 
 รายรับสูงกวํารายจําย 2,323,194.99 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน 140,000,000.- บาท 
 หัก ใช๎ไปแล๎ว 39,790,000.- บาท 
 คงเหลือเงินที่ใช๎หมุนเวียนได๎อีก 100,210,000.- บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

- นายกเทศมนตรี ให๎โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 แหํง ปลูกต๎นไม๎ภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อให๎
โรงเรียนเกิดความรํมรื่น  
 

(ปิดประชุม เวลา 11.30 น.) 
 
     ลงชื่อ    ผู๎บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                                เจา๎พนกังานธุรการ 
 
     ลงชื่อ    ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
                          (นางซํอนกลิ่น  ชูเชิด) 
                               หัวหนา๎ฝุายบริหารงานทั่วไป 
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