
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่10/2558 

วันที ่6  ตุลาคม  2558 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

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

ผู้มาประชุม 
1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี 
4. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
9. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
10. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
11. นางกิ่งแก้ว ถนอมถ่ิน ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
12. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
13. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
14. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
15. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผู้อํานวยการกองการแพทย์ 
16. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
17. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
18. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
19. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
20. นายไพรัตน์ วังบอน   แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
21. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนพัสดุ 
22. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
23. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
24. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 
25. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
26. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
27. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
28. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
29. นางสาวเนตรนภา รักความสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
30. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
31. ว่าที่เรือตรีเชาวลิต เล็กโล่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
32. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
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33. นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
34. นางกุลยา  กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
35. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี                         (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี                         (ไปราชการ) 
3. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี            
4. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล                 (ไปราชการ) 
5. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน    (ไปราชการ) 
6. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อํานวยการกองการศึกษา                 (ไปราชการ) 
7. นางลัดดา โกสีย์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล                    (ไปราชการ) 
8. นางสุนิสา ร่มรื่น ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา   (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 - เรื่อง แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างของ
เทศบาล คือ นางสาวพนิตตา  แสงอรุณ วุฒิการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
พนักงานครูเทศบาล ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนระยองวิทยาคม สังกัดกองการศึกษา 
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ลําดับที่ 2 ในตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา         
ให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 

 - เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นสําหรับตําแหน่งบริหาร คือ  
นายธนวัฒน์  พ้นชั่ว ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 7)  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล 
นครระยอง ผู้ได้รับการคัดเลือกลําดับที่ 1 ในตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 8)  
ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 8) สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2558 เป็นต้นไป 

 - เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลตําแหน่งบริหารย้ายไปดํารงตําแหน่งในสายงานเดิม คือ นายรักษ์สิทธิ์  
เจริญหิรัญ วุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น) ตําแหน่งผู้อํานวยการส่วนบริหาร
การคลัง (นักบริหารงานการคลัง 8) ส่วนบริหารการคลัง สํานักการคลัง ย้ายไปดํารงตําแหน่งในสายงานเดิม 
ตําแหน่งผู้อํานวยการส่วนพัสดุ (นักบริหารงานการคลัง 8) ส่วนพัสดุ สํานักการคลัง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นต้นไป  
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- เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารที่ว่าง  ของเทศบาล คือ 
นางปาริชาติ  ตันสุธิกุล ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ 6ว งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ      
ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง         
จังหวัดระยอง ผู้สอบคัดเลือกได้ลําดับที่ 1 ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงาน
สาธารณสุข 6) ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป  

 - เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล คือ นางสาวชนิสรา  ศรีปราบ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(กายภาพบําบัด) บรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนักกายภาพบําบัด ระดับ 3 งานกายภาพบําบัด ฝ่ายบริการ
การแพทย์และพยาบาล กองการแพทย์ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป  

 - เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล คือ นายมานพ  ศรีสุพรรณถาวร 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งนายแพทย์ ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาลและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ ระดับ 8วช 
งานบริการทางการแพทย์ ฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 

- เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล ได้แก่ 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ชิตเจริญธนานันท์ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง ระดับ 5 งานการเงินและบัญชี 

กลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข ส่วนบริการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด       จังหวัดระยอง มาดํารงตาํแหนง่ เจ้าพนกังานการเงนิและบญัชี ระดบั 5             
งานตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย ฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง สํานักการคลัง เทศบาลนครระยอง       
จังหวัดระยอง 

2. นายวิสุทธิ์  กันสุธา พนักงานเทศบาล ตําแหน่งบุคลากร ระดับ 5 งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอํานวยการ 
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มาดํารงตําแหน่งบุคลากร ระดับ 5 
งานสวัสดิการและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที ่1 กันยายน 2558 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี 9/2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 
                      และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

รายงานความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างตลาดแม่แดง (ส านักการคลัง, กองช่าง, ส านักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 

-  นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี รายงานว่าเรื่องการก่อสร้างตลาดแม่แดงล้าช้ากว่ากําหนดเล็กน้อย  
ขณะนี้กําลังเร่งผู้รับจ้างอยู่ เนื่องจากผู้รับจ้างได้หยุดงานไปประมาณ 2 สัปดาห์ ตอนนี้ได้กลับเข้ามาทํางานต่อแล้ว 
การติดตั้งประปาชั่วคราวเสร็จเรียบร้อย ส่วนไฟฟ้าชั่วคราวจะไม่ได้ดําเนินการแล้ว และที่กําลังดําเนินการอยู่คือ
จะต้องมีการปรับงานลด และงานเพิ่ม ซึ่งอยู่ระหว่างทําเอกสารงานลดและงานเพิ่มเพ่ือที่จะดําเนินการในเรื่อง
การแก้ไขสัญญา และทางกองช่างได้มีการไปตรวจสอบรังวัดแนวเขตพ้ืนที่ ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับแผงข้างในอาคาร   
จึงเป็นข่าวดีที่หากปรับแผงแล้วก็จะได้เพ่ิมแผงขึ้นมาอีกเล็กน้อย และที่ประชุมล่าสุดท่านรองนายกเทศมนตรี 
นายธนิต  อังควินิจวงศ์ ได้ให้นโยบายในเรื่องของการที่จะก่อสร้างแผงเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนส่ง 
 - งานขนส่งมี รายรับประจําเดือนกันยายน 2558         228 ,592.00 บาท   
                           รายจ่ายประจําเดือนกันยายน 2558        149,674.42 บาท   
                           รายรับสูงกว่ารายจ่าย                            78,917.58 บาท 
                           ยอดเงินสะสมคงเหลือ                      1,310,301.13 บาท 

งานเลขานุการผู้บริหารและกิจการสภา 

- ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 3/2558) 
ในวันที่ 14 กันยายน 2558  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช สํานักงานเทศบาลนครระยอง เพื่อขอความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

- ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 4/2558) 
ในวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช สํานักงานเทศบาลนครระยอง  เพ่ือขอความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วาระท่ี 2   
และวาระที่ 3 , ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่, ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

- ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 5/2558) 
ในวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช สํานักงานเทศบาลนครระยอง  เพ่ือขอความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และขออนุมัติ
กันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

- ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 6/2558) 
ในวันที่ 28 กันยายน 2558  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช สํานักงานเทศบาลนครระยอง เพื่อขอความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วาระท่ี 2 
และวาระที่ 3  
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- ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 7/2558)  
ในวันที่ 30 กันยายน 2558  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช สํานักงานเทศบาลนครระยอง  เพ่ือขออนุมัติกัน
เงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
     1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
            - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียน 

  สาธิตเทศบาลนครระยอง 
                - ออกตรวจดูแลโรงรับจํานําของเทศบาล  
                - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า 
                      สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน้อง และสวนศรีเมือง 
               - ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จํานวน 29 ชุมชน 
               - ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง  
      2. ตักเตือนผู้กระทําความผิด  
            - ดูแลห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    
                     - กองวัสดุก่อสร้างไว้บนไหล่ทาง ทางเท้า และท่ีสาธารณะ จํานวน 2 ราย 
                     - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง  
                       และหน้าวัดป่าประดู่ จํานวน - ราย  

- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหล่น จํานวน 1 ราย      
                    - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร้านค้าตั้งวางจําหน่ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 3 ครั้ง       
      3. จัดเก็บป้ายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 34 แผ่น  
      4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 11 แห่ง  
      5. งานที่ได้รับมอบหมาย  
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน  จํานวน  1  ราย  
  - ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จํานวน  -  ราย 
                     - เฝ้าระวังมิให้รถบรรทุกวิ่งผ่านสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์เนื่องจากสะพานชํารุด 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ระงับอัคคีภัย                                                                      6 ครั้ง 
- งานบริการ                                                             234  ครั้ง 
- งานกู้ภัยฯ                                                                  43  ครั้ง 
- ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย 
  วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
  (ชุมชนสะพานราษฎร์, ชุมชนตากสินมหาราช, ชุมชนศูนย์การค้า, 
  ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย)                                                     14  ครั้ง  
- เฝ้าจุดตลาดเก่าและโรงรับจํานํา                                              18  ครั้ง 
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน ก.ย. 2558)  
         * จํานวน             39  คณะ   
         * จํานวน        3,239  คน 
งานสารบรรณ  

มีการลงรับ – ส่ง หนังสือผ่านระบบ OSSM (ส่วนกลาง) เดือนกันยายน 2558  
       - มีการลงรับหนังสือ    จํานวน     1,050 เรื่อง 
       - มีการลงส่งหนังสือ    จํานวน        657 เรื่อง  

งานการเจ้าหน้าที่ 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                    1 คน 
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน                                                          1 คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                                    - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                                      - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น                                 2 คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                         - คน 
- ลูกจ้างประจําลาออก                                                                              - คน 
- พนักงานจ้างเสียชีวิต                                                       - คน 
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                         4 คน 
- พนักงานจ้างลาออก                                                                               2 คน  
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น 
  (ตําแหน่งบริหาร)                                                                                  - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)                - คน 
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง 
  ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                              - คน 

อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง      
      * พนักงานเทศบาล              158 คน 
      * ลูกจ้างประจํา                      36 คน 
      * พนักงานจ้างทั่วไป             299 คน 
      * พนักงานจ้างตามภารกิจ      181 คน 
             รวม                     674 คน  
อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จํานวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จํานวน 3 แห่ง      

* พนักงานครูเทศบาล                254 คน 
  * ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)                   4 คน  

* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)            69 คน  
            รวม                  327 คน  

รวมทั้งสิ้น             1,001 คน      
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งานทะเบียนราษฎร 
การให้บริการงานทะเบียนราษฎร 
ประจ าเดือน กันยายน 2558 

 
กองวิชาการและแผนงาน 
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  

1. ให้บริการ การตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง  
จํานวน 74 ครั้ง  

2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน  46 ครั้ง 46 เรื่อง 
3. สรุปการใช้งานโปรแกรมป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย และโปรแกรมป้องกันไวรัสฯ จํานวน 1 ครั้ง  

 
งานประชาสัมพันธ์ 
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี 

1.1 ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จํานวน 50 เรื่อง 
    1.2 ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหน่วยงานอื่น ๆ  จํานวน 48 เรื่อง 
2. กิจกรรมของเทศบาล จํานวน 26 กิจกรรม 
3. อนุเคราะห์เสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอ่ืน ๆ จํานวน 14 ครั้ง 
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชนและส่งลง www.rayongcity.net เฟสบุ๊ค รวม 24 ข่าว 
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน์ รวม 4 รายการ 
6. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง 
7. ส่ง SMS เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน 9 ครั้ง 
8. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง รวม 7 ราย 
9. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวม 16 ป้าย  

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

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

1. สอบสวนข้อเท็จจริง 
เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหารโรงงานผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน 

ทําหนังสือรายงานสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดระยองแล้ว 

 

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

กรณีดังกล่าวได้มีการนําเงินมาชําระค่าเสียหาย
เรียบร้อยแล้ว 

 

3. เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม ขายแบบ
ประกวดราคาก่อนวันที่ได้รับเอกสารประกวด
ราคาตัวจริง 

สรุปสํานวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

 

4. แจ้งตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบ้าตัน ได้แจ้งความร้องทุกข์ดําเนินคดีกับผู้แจ้งความ
เท็จต่อเจ้าพนักงานแล้ว 

 

5. เจ้าหน้าที่ป้องกันขับรถบรรทุกน้ํา 82-1791 
รย เฉี่ยวชนรถกระบะ กง 1101 รย       
บริเวณบ่อขยะ 

สอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว          
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 

 

6. พิพาทท่ีดินบริเวณ(ถนนราษฎร์บํารุงซอย 15) - บันทึกปากคําผู้สูงอายุเพ่ิมเติม             
จํานวน 9 รายแล้ว                                                      
- ทําหนังสือส่งสนง.ที่ดินจังหวัดระยองแล้ว 

 

7. การสวมตัวทําบัตรประชาชน รายนายหมูกร 
เทียมทัศน์ 

สรุปสํานวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  อยู่ระหว่าง    
การพิจารณาของจังหวัด 

 

8. การสวมตัวทําบัตรประชาชน รายนางสาวษาลินี 
แซ่เอ๊ียว 

สรุปสํานวนเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา 
ของนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครระยอง 

 

9. ต้นไม้บริเวณลานจอดรถศาลาประชาคมล้มทับ
รถยนต์ 

- จังหวัดแจ้งให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางวินัย 
 - สรุปผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

 

10. การสวมตัวทําบัตร รายนางสมใจ สุขสําราญ
(พิจารณาผลการสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่    
แจ้งความดําเนินคดีกับผู้ แอบอ้าง) 

- อยู่ระหว่างทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง  
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

11. พฤติกรรมนางจันทร์ฉาย อินพเนาว์ ครูเทศบาล 
ลาและมาสายอยู่เป็นประจํา ไม่ปฏิบัติคําสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา 

อยู่ระหว่างสรุปสํานวน  

12. เครื่องเรือยนต์สูญหาย - นายสายัญ ศรีสวัสดิ์ นายนพรัตน์ ไกรแก้ว 
ทําหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนชําระเดือนละ 
500 บาท, 1,000 บาท อยู่ระหว่างทําหนังสือ
รับสภาพหนี้ รายนายกําธร บํารุงพงษ์  

 

13. นางกาญจนา  สังข์น้อย ละทิ้งหน้าที่ราชการ
ติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน 

- อยู่ระหว่างสรุปสํานวน  

14. อุบัติเหตุระหว่างการสาธิต ทําให้ผนังห้องเก็บ
อุปกรณ์อาคารป้องกันฯ พังถล่มลง 

- อยู่ระหว่างสรุปสํานวน  

15. การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย อยู่ระหว่างทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

 

16. สอบสวนวินัย/เรื่องร้องเรียน 
การค้างค่าเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถของ     
หจก.ซันลุยและอู่จําเนียน การช่าง 

อยู่ระหว่างผู้ถูกกล่าวหาชี้แจ้งแก้ข้อกล่าวหา   

17. นายสมปราชญ์ ป้อมสูง ถูกพนักงานสอบสวน  
จับคดียาไอซ์ไว้ในครอบครอง 

- ก.ท.จ.ระยองมีมติให้ออกจากราชการไว้ก่อน                          
- คดีถึงที่สุดแล้ว ทํา สว.6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
อยู่ระหว่างพิจารณาของ กทจ. 

 

18. เรื่อง พิพาทเก่ียวกับทางสาธารณะ              
กรณี คุณพิศิษฐ์ฯ กับมูลนิธิสว่างพรกุศล 

อยู่ระหว่างจัดทําระวางใหม่  

19. จังหวัดระยองแจ้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี 
อาคารพาณิชย์ที่ให้เช่าของเทศบาลนครระยอง 
จํานวน 3 ชั้น 3 คูหา ได้ต่อเติมอาคาร 4 ชั้น   
ไม่มีรางระบายน้ํา 

ได้ทําบันทึกแจ้งกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว 
อยู่ระหว่างการดําเนินการของกองช่าง 

 

20. คดีอาญา/คดีแพ่ง 
แจ้งความกรณีรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟ้า      
บริเวณหน้าแขวงการทางระยอง (ไม่มีคู่กรณ)ี 

แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

21. แจ้งความนางปรียาภร เมืองศิริ และนายนวพร 
อาชญาทา ก่อสร้างอาคารผิดไปจากแผนผัง
บริเวณแบบแปลนและรายการประกอบ     
แบบแปลนที่ได้รับใบอนุญาต 

แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

22. กรณี นายศรัณย์ เกียรติธนะกูล ก่อสร้างอาคาร
บนทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคงคา 1 

แจ้งความร้องทุกข์แล้ว อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

23. กรณี นายสมพรรณ์ จรรยารักษ์,นางสาวพุชง 
พุษะก่อสร้างอาคารรุกล้ําทางฯ 

แจ้งความดําเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

24. กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ ก่อสร้างอาคารรุกล้ํา
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา 

แจ้งความดําเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

25. กรณี น.ส.วิเชียร อ้ึงเส็ง ก่อสร้างอาคารรุกล้ํา
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา 

แจ้งความดําเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

26. กรณี นางสาวเขมสิริทร์ ชูดํา ก่อสร้างรั้วบน   
ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณหลังอําเภอ 

แจ้งความร้องทุกข์แล้ว อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

27. กรณี นายกิตติพงษ์ ปานงาม ก่อสร้างอาคาร 
โดยไม่ได้รับอนุญาต และก่อสร้างอาคารรุกล้ําที่
สาธารณะ 

แจ้งความดําเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

28. นายอดิศักดิ์ คําแสน ขับรถยนต์ บพ 1308 
ระยอง ชนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนอดุลย์ฯ 

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2558 ศาล จ.ระยอง        
ได้มีคําพิพากษาให้ นายอดิศักดิ์ฯ ชําระเงิน    
เต็มจํานวนพร้อมดอกเบี้ย อยู่ระหว่างทําหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานอัยการออก
หมายบังคับคดี 

 

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

30. กรณีนายวีราพัชธ์ พัสกรวงษ์ ก่อสร้างโครงเหล็ก
หลังคารุกทางสาธารณะ 

แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

31. กรณีนางรัตนา สุขสวัสดิ์ นําขยะมาท้ิงในเขต
ชุมชน-ท่าเกตุ 

อยู่ระหว่างประสานงานกับสํานักการสาธารณสุขฯ 
เปรียบเทียบคดีต่อไป 

 

32. คดีนายธีระศักดิ์  อินธนู ฟ้องเทศบาลเรื่อง   
ที่ดินบริเวณถนนท่าบรรทุก 

นายธีระศักดิ์  อินธนู ยื่นฎีกา คดีอยู่ในระหว่าง
พนักงานอัยการยื่นแก้ฎีกาคัดค้านคําร้องขอ
ดําเนินคดีในชั้นฎีกาอย่างคนอนาถา และคัดค้าน
คําร้องขอทุเลาการบังคับคดี อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

33. คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ฟ้องเทศบาล 
เรื่อง ละเมิดที่ดิน(ข้างแหลมทอง) 

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าเป็นทางภาระจํายอม, 
ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าเป็นทางสาธารณะโจทก์
ฎีกา วันที่ 18 ส.ค.2558 ศาลฎีกาได้พิพากษา
ยืนตามคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ว่าเป็นทาง
สาธารณะ 

 

34. กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝั่ง ต.ปากน้ํา ส่งร่างคําสั่งให้รื้อถอนอาคารและสรุปข้อเท็จจริง
เบื้องต้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของจังหวัดระยอง 

 

35. นายแดง แย้มเย็น กรณี ผิดสัญญาเช่าตลาด     
เทศบันเทิง 

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2558 ศาลจังหวัดระยอง      
ได้มีคําพิพากษาให้ นายแดงฯ ให้ชําระเงินเต็ม
จํานวนพร้อมดอกเบี้ย อยู่ระหว่างทําหนังสือ   
ขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการออกหมาย
บังคับคดี 

 

36. คดีปกครอง 
นางวรรณา ตันเต่งผล(ตลาดแม่แดง) 

เทศบาลนครระยองได้ดําเนินการรื้อถอนสิ่ง  
ปลูกสร้าง วันที่ 10 สิงหาคม 2558           
อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตัวอาคาร
ตลาดและถนนสุวรรณสิน 

 

37. คดีนางสมทรง  ช่วยชาติ เรื่อง ที่ดินบริเวณ    
ทุ่งโตนด 

เทศบาลยื่นอุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาของศาล
ปกครอง อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด 

 

39. คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผู้ฟ้องคดี อธิบดีกรม
ที่ดิน ผู้ถูกฟ้องที่ 1 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคง
ภายใน ผู้ถูกฟ้องที่ 2 

- อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  

39. บังคับคดี/งานอ่ืน/หารือ 
คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติถูกเฉ่ียวชน 

อยู่ในระหว่างสํานักงานบังคับคดีอายัดเงินที่
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาชลบุรี 1         
จํานวน 47,075.02 บาท 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 22 
พ.ย.64) 

40. คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟ้า อยู่ในระหว่างทําหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ,
สํานักงานที่ดิน,การไฟฟ้า,ประปา, 
องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์             
ของนายสราวุธ  สมะนะ 

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

41. คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟ้า อยู่ในระหว่างทําหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ,
สํานักงานที่ดิน,การไฟฟ้า,ประปา, 
องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของนายวัชระ 
คึมยะราช 

อายุความ 
10 ปี 
ประมาณ 
พ.ศ.2566 

42. คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟ้า อยู่ในระหว่างทําหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ,
สํานักงานที่ดิน,การไฟฟ้า,ประปา, 
องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของ นายอุทัย 
อัฒจักร 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 8 
ส.ค.63) 

43. หจก.ศิลาวัฒน์ เสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานและขอคืนเงินค่าปรับ 

เทศบาลได้มีหนังสือแจ้งอัยการพิเศษฝ่ายคดี
ปกครองว่าไม่คัดค้านอนุญาโตตุลาการเพื่อร่วม 
ชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าว 

 

44. โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติและระเบียบ
กฎหมาย 

- ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบแล้ว          
- อยู่ระหว่างทําบันทึกแจ้งสํานักปลัดเพ่ือ
รายงานให้จังหวัดระยองทราบ 

 

45. นายบุรินทร์ กลิ่นสังข์ พนักงานจ้างทั่วไป      
ยื่นหนังสือลาออกจากราชการแต่ผู้บังคับบัญชา
ได้พิจารณาให้ไล่ออก 

ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เรียบร้อยแล้ว 

 

46. หารือร้องเรียนขอความเป็นธรรมการจัดซื้อ
อาหารเสริมนม 

อยู่ระหว่างการจัดทําหนังสือตอบข้อหารือ  

 
งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจําเดือนกันยายน 2558  จํานวน 4 เรื่อง 

2 ก.ย.58 เรื่องร้องเรียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตอบผู้ร้องเรียน
เมื่อ 

แจ้งผลการดําเนินการให้                 
ผู้ร้องเรียนทราบ 

2 ก.ย.58 พนักงานต้อนรับ กองวิชาการและแผน 2 ก.ย.58 2 ก.ย.58 

3 ก.ย.58 ป้ายโฆษณาบังหน้าร้าน สํานักปลัด/งานเทศกิจ 3 ก.ย.58 3 ก.ย.58 

15 ก.ย.58 สูบบุหรี่ในคอนโดพัก
อาศัย/คอนโดศรีเมือง
ทั้งสองตึก 

สํานักการสาธารณสุขฯ 15 ก.ย.58 ยังไม่ได้รับการตอบกลับ 

25 ก.ย.58 การขอเลขที่บ้าน สํานักปลัด/งานทะเบียนฯ 25 ก.ย.58 29 ก.ย.58 
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ส านักการคลัง 

1. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2558 

 1.1 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2558 – ด้านรายรับ 

 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 – รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 – รายได้ที่รัฐจัดสรร 

 
รวมทั้งสิ้น 279,155,000 284,628,675.73        + 5,473,675.73 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 – รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้ 
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1.2 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2558 – ด้านรายจ่าย 

 
 

 

1.3 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2558 – เงินสะสมประจําปี 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 – เงินสะสม 

 
 

 
 

 1.4 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2558 – สถานะการเงิน 
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2. รูปแบบการเขียนโครงการ 

-ตัวอย่าง- 
 โครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์
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-ตัวอย่าง- 
 โครงการแบบเดิม 
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ที่ประชุม - ท่านปลัดเทศบาล มอบให้สํานักการคลังสรุปมาว่าการเขียนโครงการแบบใดจะเป็นผลชัดเจน  
  และมาหารือกันในที่ประชุมครั้งต่อไป  
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- นางกิ่งแก้ว  ถนอมถ่ิน รายงานว่าเรื่องการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขนขยะมูลฝอย ขณะนี้ที่เทศบาล
นครระยองเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่เพ่ิมข้ึนตามที่เทศบัญญัติกําหนด ทําให้ผู้ที่มาเสียภาษีบางรายไม่พึง
พอใจ และไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินในส่วนนี้ 

 ที่ประชุม - ท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ์ มอบสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  ไปจัดทําเอกสารข้อมูลแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทั่วกันว่าเหตุผล 
  ที่เทศบาลต้องเก็บค่าธรรมเนียมขนขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นนั้นเพราะอะไร รวมทั้งประชาสัมพันธ์ 
  ในทุกช่องทาง 

3. การพัสดุ 
 - นายรักษ์สิทธิ์  เจริญหิรัญ ดังนี้  

1. เรื่องการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณท่ีผ่านมามีทั้งปริมาณเงินและรายการที่ต้องดําเนินการจัดซื้อ    
จัดจ้างเป็นจํานวนมาก ในภาพรวมแล้วถือว่าได้ดําเนินการเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ มีรายการก่อสร้างเหลืออยู่อีก
ประมาณสองหรือสามรายการ ที่สํานักการคลังไม่ได้รับเอกสารก็เป็นการกันเงินกรณีไม่มีหนี้ไป ในปีงบประมาณ 2559 
จะต้องดําเนินการในส่วนของรายจ่ายค้างจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันทั้งในเรื่องการโอนเงินเหลือจ่าย งบเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ซึ่งรวมแล้วเกือบหนึ่งร้อยล้านบาท และงบประมาณประจําปี 2559 อีก ซึ่งขณะนี้ทาง
เทศบาลนครระยองได้จัดทําแผนการจัดหาพัสดุและแจ้งเวียนทุกส่วนราชการไปแล้ว คือ ผด.2 ผด.5 และ
รายจ่ายค้างจ่าย ซึ่งเป็นการดําเนินการโดยมีส่วนร่วมของทุกส่วนราชการ โดยเฉพาะในส่วนของกองช่างที่ถือว่า
เป็นแม่งานหลักในเรื่องของการกําหนดการก่อสร้างให้เป็นไปตามนโยบาย โดยเฉพาะการก่อสร้างในโรงเรียน    
ในหลักการโดยทางทฤษฎีแล้วถือว่าแผนพัสดุนั้นค่อนข้างสมบูรณ์จากท่ีเราได้ดําเนินการ จะเหลือแต่ในเรื่องของ
การปฏิบัติที่เราจะต้องมีการผลักดันให้เกิดสัมฤทธิ์ผลจริง ๆ คือหากเราสามารถผลักดันให้เป็นไปตามหลักการได้
แล้วนั้น การบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพก็จะเห็นชัดเจนว่าหลังจากไตรมาสที่ 2 แล้ว เงินจะเหลือเท่าไร 
จะโอนเงินหรือจะไปทําอะไรก็จะสามารถทําได้ในปีงบประมาณ และเม่ือสิ้นปีงบประมาณก็จะไม่มีเหตุที่มีหนี้ที่
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จะเหลือเฉพาะงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไปทํา ในเรื่องของแผนพัสดุต้องขอความกรุณา   
ทางท่านผู้บริหารและท่านปลัดเทศบาลว่าควรจะกําหนดนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น คือต้องการให้ปีงบประมาณ 2559 
เป็นปีที่ท้าทายในเรื่องของการปฏิบัติตามแผน โดยให้ตอบโจทย์สมบูรณ์จริง ๆ ในเรื่องนี้ 

2. ขอแจ้งว่าสํานักการคลังได้แจ้งกับทุกส่วนราชการ ว่าในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558         
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช จะมีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจตามท่ีสํานักการคลังได้
ประสานงานไปแล้ว และได้มีคําสั่งแต่งตั้งในเรื่องของการตรวจสอบการรับจ่าย และตรวจรับพัสดุคงเหลือ
ประจําปี 2558 โดยได้ทําตามระเบียบมาหลายปี ซึ่งตรงนี้จะนําไปสู่ในเรื่องของการจําหน่ายพัสดุต่อไป โดยจะ
มีการซักซ้อมความเข้าใจและกําหนดแบบฟอร์ม ทุกอย่างจะอธิบายในวันนั้น จึงขอให้ผู้มีหน้าที่ตามคําสั่งเข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

3. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุของท้องถิ่นกับของเทศบาล ในวันที่ 31 ตุลาคม 2558           
ณ โรงแรมระยองซิตี้  โดยได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการส่งรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมอบรมมาแล้ว เพื่อที่จะออกคําสั่ง     
จึงขอให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาผู้ที่เหมาะสมที่จะเข้าร่วมรับการอบรม โดยให้แต่ละหน่วยงานส่งรายชื่อมาให้
สํานักการคลังภายในกําหนด เพื่อที่ทางสํานักการคลังจะได้ดําเนินการตามโครงการต่อไป  

กองช่าง 
- ปรับปรุงพื้นอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดปากน้ํา ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- ปูกระเบื้องอาคาร 3 ชั้น1 โรงเรียนนครระยอง ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ํา ซอยสุดสุข ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านป่าชายเลน มีคณะศึกษาดูงานจ านวน 6 คณะ รวม 734 คน ดังนี้ 

- วันที่  10  กันยายน 2558 เทศบาลตําบลเชิงเนิน  นําเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน ทัศน
ศึกษาด้านป่าชายเลน และไหว้พระเจดีย์กลางน้ํา จํานวน 178 คน   
  - วันที่ 11 กันยายน 2558  คณะครูและนักเรียนโรงเรียน กวงฮั้ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เยี่ยม
ชมพระเจดีย์กลางน้ํา และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน จํานวน 190 คน  
  - วันที่ 15 กันยายน 2558  คณะครูและนักเรียนโรงเรียน กวงฮั้ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยม
ชมพระเจดีย์กลางน้ํา และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน จํานวน 200 คน  

- วันที่ 23 กันยายน 2558  องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร  เยี่ยมชมพระเจดีย์
กลางน้ําและป่าชายเลน  จํานวน 56 คน 

- วันที่ 12 กันยายน 2558 ต้อนรับคณะนักเรียน ร.ร.มุกดาวิทยานุกูล จ.มุกดาหาร บรรยายให้ความรู้
เรื่องระบบนิเวศป่าชายเลน และการดําเนินงานของกลุ่มอนุรักษ์ ฯ ด้านการฟ้ืนฟูป่าชายเลน จํานวน 90 คน 

- วันที่ 12 กันยายน 2558 ให้ความรู้เรื่องป่าชายเลน เเละประวัติพระเจดีย์กลางน้ํา ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้เด็กๆ ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา จํานวน 20 คน  
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งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 
ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ที่ย่ืนค าร้องขออนุญาต 
ประกอบกิจการประเภทต่างๆ ตามเทศบัญญัติ 
 เจ้าหน้าที่สํารวจและมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบการเขียนคําร้องขอรับใบอนุญาตประกอบ  

กิจการ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการยื่นคําร้องจํานวน 4 ราย และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 
ร้านน้องใบเตย, ปั้ม ESSO, ร้าน Free Zone และแทมมารินด์ การ์เด้น  
 
การตรวจประเมินสถานประกอบการก่อนต่อใบอนุญาต 
เดือนกันยายน  2558  
 ตรวจประเมินฯ จํานวน 22 แห่ง (49 ใบอนุญาต) เกณฑ์การตรวจประเมิน ได้แก่ ทําเล/ที่ตั้ง  

ความสะอาด, ความปลอดภัย, การจัดการของเสีย, ปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์ จํานวน 18 แห่ง และเลิกกิจการ 
จํานวน 6 แห่ง 

- งานตรวจประเมินการจัดการน้ําเสียของสถานประกอบการจําหน่ายหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง เดือนกันยายน  2558 จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ คลาสสิค คามิโอ, คามิโอ แกรนด์           
และแคนทารี เบย์  
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เรื่องร้องเรียนประจ าเดือนกันยายน 2558  จ านวน 5 เรื่อง 

ล าดับที่ รายการร้องเรียน รายใหม่ ติดตามจากเดือนก่อน หมายเหตุ 

1 กรณีได้รับความเดือดร้อนเรื่องกลิ่นจากการสูบบุหรี่ของ
ห้องพักข้างเคียง (คอนโดศรีเมือง)  

  ยุติเรื่อง 

2 กรณีได้รับความเดือดร้อนเรื่องเสียงดังจากร้าน Free Zone 
(ถ.ราษฎร์บํารุง ต.เนินพระ) 

  ยุติเรื่อง 

3 กรณีได้รับความเดือดร้อนเรื่องเสียงดังและกลิ่นเหม็นจากการ
เลี้ยงสุนัข (ซ.แนนซี่ ต.เชิงเนิน) 

  ยุติเรื่อง 

4 กรณีได้รับความเดือดร้อนเรื่องกลิ่นและควันจากร้านขายไก่
ย่างหน้าปั้มซัสโก้ (ถ.จันทอุดม ต.เชิงเนิน) 

  ติดตาม
เมื่อครบ
กําหนด 

5 กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการเลี้ยงแมวของบ้านพักอาศัย
ข้างเคียง (ซ.แนนซี่ ต.เชิงเนิน) 

  ยุติเรื่อง 

 
งานสุขาภิบาลอาหารและตลาด  
1. ความคืบหน้าตลาดเทศบาล 4 (ตลาดแม่แดง) และตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่ม)  
ตลาดเทศบาล 4 (ตลาดแม่แดง)  
อยู่ระหว่างการดําเนินงานก่อสร้างตามแผนฯ/ แม่ค้าจําหน่ายสินค้าในแผงค้าชั่วคราวตามปกติ  

ตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่ม)  
1. ได้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่ม) เรียบร้อยแล้ว  

ตามคําสั่งเทศบาลนครระยองที่ 1029/2558 ลงวันที่ 8 กันยายน 2558 
 2. อยู่ระหว่างจัดส่งคําสั่งและนัดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558  

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง 
 
งานสุขาภิบาลอาหาร 
งานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารตามโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)  

- เก็บตัวอย่างเนื้อหมูเพ่ือตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง จํานวน 37 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างอาหารทะเล
เพ่ือตรวจหาสารโลหะหนัก จํานวน 24 ตัวอย่าง ประจําปีงบประมาณ 2558 (เก็บตัวอย่างเม่ือเดือนมีนาคม ,
พฤษภาคม,มิถุนายน และกรกฎาคม 2558) ผลการวิเคราะห์ พบว่า  
     1. เนื้อหมูมีการปนเปื้อนของสารเร่งเนื้อแดง จํานวน 11 ตัวอย่าง และได้ดําเนินการส่งผลการตรวจ   
ให้ สสจ. ระยองและสํานักงานปศุสัตว์ จ.ระยองดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
     2. ตรวจสารโลหะหนักในอาหารทะเล พบว่าอาหารทะเลมีการปนเปื้อนสารโลหะหนักเพียงเล็กน้อย   
แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่ อย.กําหนด 
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งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล 
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยอินทรีย์ ที่เอกชนจัดเก็บกิ่งไม้/เศษวัสดุ และปริมาณทราย            

ที่เทศบาลฯ จัดเก็บ 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556 - 2558 

 
 
 
 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2558 
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การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย 

- เดือนกันยายน 2558 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้ ทั้งหมด 1,232 ชิ้น   
  (66.43กิโลกรัม) 

2. กิจกรรมสํารวจและส่งเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/ คลินิกในเขตเทศบาล  
จํานวน 50  แห่ง  

- เดือน กันยายน 2558 จํานวน  337.80  กิโลกรัม  คิดเป็นค่าธรรมเนียมกําจัดฯ  
              จํานวน 13,512 บาท (ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ ไม่เกิน 100 กิโลกรัม ต่อเดือนคิดราคา 
              เหมาจ่าย 4,000 บาท/เดือน ส่วนที่เกินคิดกิโลกรัมละ 15 บาท )  

 
การพัฒนาท าความสะอาดสถานที่ 

- ชุดพัฒนาถากหญ้าและทําความสะอาดถนนทางไผ่ 1 และ ถนนริมน้ํา  
 - ชุดรถกวาดถนนฯ ปฏิบัติงานขูดทรายถนนสุขุมวิทเริ่มจากหน้าปั้มสมาพันธ์มาถึง                      
หน้าร้านทองจินอา และถนนค.2 หน้าโรงเรียนกวงฮ้ัวไปถึงแยกข้างร้านไก่ขางวิเชียรบุรีหลังน้ําลดแล้ว  

- ชุดรถน้ําล้างขัดพ้ืนที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมเตรียมงานเทศกาลกินเจ  
- ชุดรถเรือท้องแบนลอกวัชพืชในคลองใต้สะพานหมู่บ้านระเบียงเมือง  
 

งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
ผลการด าเนินงาน 

1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง) จํานวน 374 คน จําแนกผลการคัดกรอง ดังนี้  
      1.1 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  จํานวน 1 คน 
       1.2 กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง    จํานวน    90 คน 
 2. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้โรคไม่ติดต่อ 
       2.1 ให้ความรู้เรื่องหัวใจล้มเหลว    จํานวน     9 ครั้ง 
             2.2 ให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุน    จํานวน     3 ครั้ง 
             2.3 ให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า,สุขภาพจิต, 
                           ภาวะเครียด      จํานวน     3 ครั้ง 
 3. กิจกรรมวันหัวใจโลก ปี 2559 
      ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดให้กับประชาชน  จํานวน 154 คน 
             3.1  เสี่ยงน้อย       จํานวน   10 คน 
             3.2  เสี่ยงปานกลาง     จํานวน   41 คน 
             3.3  เสี่ยงสูง       จํานวน     3 คน   
 
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง 
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 17 กันยายน 2558 
ผลการดําเนินงาน  
 พิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ  ปีงบประมาณ 2559 
จํานวน 1 แผนงาน 16 โครงการ เป็นเงิน 1,940,800 บาท ดังนี้  
  1. ประเภทกิจกรรมของภาคประชาชน จํานวน 7 โครงการ เป็นเงิน 589,700 บาท 
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2. ประเภทกิจกรรมของหน่วยบริการ   จํานวน 7 โครงการ เป็นเงิน 709,000 บาท 
  3. ประเภทกิจกรรมสนับสนุนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ศูนย์เด็กเล็ก จํานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 330,000 บาท 
  4. ประเภทบริหารจัดการ 1 แผนงาน   จํานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 312,100 บาท  
 
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  

สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก 
- เดือนกันยายน เทศบาลนครระยอง พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มลดลงจากเดือน

สิงหาคม แต่ยังพบการระบาดในบางชุมชน ได้แก่ ชุมชนสมุทรเจดีย์ ชุมชนสองพ่ีน้อง ชุมชนริมน้ํา-ท่าเกตุ  
ชุมชนสะพานราษฎร์ ชุมชนสวนวัดโขดและชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย จึงได้จัดประชุม War room  
ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง และอสม. ในพ้ืนที่ระบาด เพ่ือวางแผนและดําเนินการป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคร่วมกัน โดยชุมชนสมุทรเจดีย์ ดําเนินการบริเวณหมู่บ้านซุนนะห์ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ส่วนของชุมชน
อ่ืนๆ จะมีการกําหนดวันดําเนินการต่อไป 
 

กิจกรรมแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก 
โดยมีแนวทางการรับมือการระบาด ๕ กิจกรรม  ดังนี้  
 ๑. ประชาสัมพันธ์ในชุมชนทุกช่องทาง โดยจะเน้นการประชาสัมพันธ์พร้อมให้สุขศึกษา 
 ๒. สํารวจลูกน้ํายุงลาย เมื่อเจอลูกน้ําให้ทําลายทันที หรือใส่ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย 
 ๓. ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชน ให้สังเกตอาการหากพบผู้ป่วยมีไข้สูง วัดไข้สูง แนะนําให้กิน ORS      
5 ซองต่อวัน และยาลดไข้ ทายากันยุง  
 ๔. กรณีท่ีชุมชนต้องการพ่นสารเคมีภายในบ้าน ให้จดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้เทศบาล         
นครระยองประสานนัดวันดําเนินการพ่นสารเคมี  
 ๕. ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อพบแหล่งเสี่ยงต่อการเพาะพันธุ์ของลูกน้ํายุงลาย เช่น ยางรถยนต์               
จะประสานงานกับเทศบาลนครระยองดําเนินการ  

การดําเนินงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พร้อมให้สุขศึกษา คัดเลือกชุมชนโดยใช้เกณฑ์ การศึกษาข้อมูล
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 5  - 10 ปีย้อนหลัง กําหนดเลือดพ้ืนที่ที่ไม่เคยพบประวัติผู้ป่วยหรือเคยพบผู้ป่วยไม่เกิน    
10 ราย จํานวน 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสัมฤทธิ์    ชุมชนริมน้ํา-ท่าเกตุ ชุมชนศูนย์การค้า ชุมชนตากสิน      
ชุมชนเนินพระ ชุมชนหลังวัดป่า 2  และชุมชนสนามเป้า 

 

กิจกรรม Big Cleaning Day ในโรงเรียนและศาสนสถาน 
วันที่ 14 กันยายน 2558 ดําเนินการ Big Cleaning Day ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย          

เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก ในวัด จํานวน 8 แห่ง โรงเรียน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จํานวน 8 แห่ง 
และวิทยาลัยเทคนิคระยอง  
 

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์ 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา 

กิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง จํานวน 5 แห่ง 
ได้แก่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล   โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมฯ 
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา และโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

วันที่ 4 กันยายน 2558 จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   และการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
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ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในสถานศึกษา 

ด้วยขณะนี้เขตเทศบาลนครระยองพบการระบาดของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอาร์เอสวี 
(Respiratory Syncytial virus) ในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งโรคนี้สามารถติดต่อกันได้อย่าง
รวดเร็ว โดยการสัมผัสคลุกคลีอย่างใกล้ชิด  เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงขอความร่วมมือ
ดําเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพของนักเรียนทุกวัน หากพบเด็กป่วยมีอาการคล้ายไข้หวัด ได้แก่ มีไข้ ไอมาก 
หายใจหอบเหนื่อย และอาการซึม ให้แยกไว้ไม่ให้คลุกคลีกับเด็กปกติ และประสานผู้ปกครองมารับ เพื่อนําไปรับ
การรักษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โทร. 038 620 111 ต่อ 510  
 
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  

- วันที่ 11 กันยายน 2558 ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. เทศบาลนครระยอง 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ  100 

- กิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจําเดือนของ อสม. ครั้งที่ 11/ 2558 ในวันที่  16 กันยายน  2558  
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จํานวน  282 คน คิดเป็นร้อย 86.78    
ค้างจ่ายเงินค่าป่วยการให้กับ อสม. ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายน 2558 รวม 3 เดือน เนื่องจาก   
ยังไม่ได้รับการโอนเงินจาก สสจ.  

- วันที่ 10 กันยายน 2558 บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การดําเนินงานของ อสม.เทศบาลนครระยอง” 
ให้กับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตําบลเขาวง จังหวัดสระบุรี 

- วันที่ 14 กันยายน 2558 บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การดําเนินงานของ อสม.เทศบาลนครระยอง” 
ให้กับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลศรีสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ รวมจํานวน  170 คน ณ ห้องอาหารเพลินตา 
 
งานฟ้ืนฟูสุขภาพครอบครัว 

ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน 
เดือนกันยายน 2558 จ านวน  137 ราย 

จําแนกตามกลุ่มได้ ดังนี้  
1. มารดาและทารกหลังคลอด    จํานวน 90 ราย 
2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง             จํานวน 35 ราย 
3. ผู้ป่วยที่ส่งต่อจาก รพ.ระยอง          จํานวน   8 ราย 
4. ผู้สูงอายุติดเตียง     จํานวน  2 ราย 
5. เด็กพัฒนาการไม่สมวัย     จํานวน   2 ราย 
 

จํานวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน ทั้งหมด 175 กิจกรรม  ดังนี้  
1. ฉีดยา      จํานวน   9 ราย 
2. ใส่สายสวนปัสสาวะ      จํานวน 11 ราย 
3. ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก    จํานวน   1 ราย 
4. ทําแผล /ตัดไหม     จํานวน 19 ราย 
5. เจาะเลือด                       จํานวน   3 ราย 
6. เจาะน้ําตาลปลายนิ้ว     จํานวน   6 ราย 
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7. เยี่ยมให้คําแนะนําการปฏิบัติตนหลังคลอด 
    และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่    จํานวน 45 ราย 
8. เยี่ยมเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนในทารกแรกเกิด   จํานวน 45 ราย 
9. เยี่ยมดูแลเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง 
    และความพิการ     จํานวน 35 ราย 
10. ส่งต่อผู้ป่วยให้ศูนย์บริการฯ       จํานวน   1 ราย 
 
 

ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 
รับบริจาควัสดุอุปกรณ์การแพทย์  3 รายการ ดังนี้ 

1. ไม้คํ้ายัน        จํานวน 1 คู่ 
 2. ไม้เท้า 3 ขา       จํานวน 1 อัน 
 3. อาหารทางการแพทย์      จํานวน 1 ถุง 
ให้อุปกรณ์การแพทย์กับผู้ป่วยที่ยากไร้  1 รายการ ดังนี้ 
 แผ่นรองกันซึมเปื้อน      จํานวน 2 ห่อ 
ให้ผู้ป่วยยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์  3 รายการ ดังนี้ 
 1. เตียง Fowler พร้อมเบาะรองนอน    จํานวน 2 ชุด 
 2. ถังออกซิเจนขนาดกลางพร้อมชุดข้อต่อระบบออกซิเจน  จํานวน 1 ชุด  

กองการแพทย ์

จ านวนผู้มารับบริการด้านรักษาพยาบาล 

 
 

ผู้รับบริการจ าแนกตามที่อยู่ 
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จ าแนกตามประเภทสิทธิการรักษา 

 
 

 

รายงาน 5 ล าดับโรค 

 
 

 

รายรับค่ารักษาพยาบาล 
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สรุปผลการตรวจพัฒนาการเด็กอายุ 9 เดือน  - 3 ปี 6 เดือน 
ตรวจพัฒนาการเด็ก   จ านวน 50  คน 

ผลการตรวจ 

 
 

 - แผนกทันตกรรม คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ-     
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ คือ วันที่ 21 ตุลาคม 2558 รับบัตรคิว 
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 11.00 น.ตรวจพิเคราะห์และบริการรักษา และเวลา 08.30 น. – 15.30 น.      
ตอบคําถามสุขภาพ พร้อมรับของที่ระลึกฟรี 

กองการศึกษา 

 - โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การพัฒนาการศึกษา (ก่อสร้างอาคารเรียน และอาคาร
ประกอบ) คือ ในเรื่องการซ่อมแซมและปรับปรุงรักษาในส่วนของงบประมาณปี 2557 จํานวน 10 รายการ 
ของโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ซึ่งได้ติดตามเรื่องกับทางกองช่าง ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้กองการศึกษาดําเนินการต่อไป 
และอาคารก่อสร้างปีงบประมาณ 2559 เราได้รับการประสานกับทางจังหวัด แต่ว่าจะไม่ได้หนังสือจากจังหวัด
โดยตรงว่าเราจะได้รับการจัดสรรในเรื่องของอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
จํานวน 1 หลัง และเรื่องการก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ที่โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
จํานวน 1 อาคาร  

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

- วันที่ 14 กันยายน 2558 นักเรียน คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองและเครือข่ายผู้ปกครอง
ร่วมทํากิจกรรมป้องกันภัยไข้เลือดออก ช่วงเช้าเดินรณรงค์  ช่วงบ่ายหยอดทรายอะเบส 
 - เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองมาร่วมทําสื่อ เดินรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก 
 - วันที่ 14 กันยายน 2558 คณะเถ้านั้งศาลเจ้าโจวซือกง มอบข้าวสาร จํานวน 200 ถุง 

- วันที่ 22 กันยายน 2558 จัดอบหลักสูตรชินสาสมาธิ  ให้คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน        
โดยคณาจารย์จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ (หลวงพ่อวิริยังค์สิรินทโร) สาขา40  วัดตรีรัตนาราม 

- วันที่ 25 กันยายน 2558 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจําปี 2558  
- ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองได้รับการอบรมการทําสมาธิเพื่อนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน ครูได้นํา

ความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดสู่ลูกศิษย์ 
- วันที่ 4 ตุลาคม 2558 กลุ่ม  RYW 1719 มอบอุปกรณ์และเสื้อกีฬารวมทั้งทุนการศึกษาตาม 

โครงการ "เด็กไทยไกลสิ่งเสพติด"  
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โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

- จัดกีฬาสี ประจําปี2558 (3 - 4 ก.ย. 2558) 
 - ประชุมวางแผนจัดอบรมพัฒนาครูคณิตศาสตร์ เทศบาลนครระยอง (4 ก.ย. 2558) 
 - ได้รับ รางวัลชมเชยภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏระดับ ป.1 - 3 (5 ก.ย. 2558) 

- จัดกิจกรรมสอนทําไข่เค็มใบเตยให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน (11 ก.ย. 2558) 
 - ประชุมวางแผนฉุกเฉินเผชิญภัย(14 ก.ย. 2558) 

- Mrs.Noshaba ที่ปรึกษาความเสมอภาคระหว่างประเทศ เยี่ยมชมธนาคารนักเรียน (15 ก.ย. 2558) 
 - ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง จังหวัดปทุมธานี (15 ก.ย. 2558) 
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนงบประมาณ 2559 (19 – 20 ก.ย.2558) 
 - นักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดระยอง ประเภททีมหญิง           
(19 - 27 ก.ย. 2558) 
 - นักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ  2  กีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดระยอง         
ประเภททีมชาย   (19 - 27 ก.ย. 2558) 
 - ซ้อมฉุกเฉินเผชิญภัย  (24 ก.ย. 2558) 
 - นักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎระดับ ป.1 - 3 (26 ก.ย. 2558) 
 - นักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดเต้นในงานอีซูซุตะวันออกมอเตอร์เวอร์ค         
(26 ก.ย. 2558) 

- กิจกรรม Big Cleaning day ของนักเรียน ( 29 ก.ย. 2558 ) 
 - กิจกรรม ประชาสัมพันธ์รุ่นจิ๋ว 
 - ปัญหาเรื่องไฟฟ้าภายในโรงเรียน  

1. ระบบแยก 3 เฟส มี 2 ชุด แต่ใช้แค่ 1 ชุด ซึ่งเหลืออีก 1 ชุด  
  2. สาย Main เข้าอาคาร, สาย Main หม้อแปลงไฟฟ้า, ซ่ึงสาย Main มีขนาดต่างกัน  
  3. อุปกรณ์การเชื่อมต่อสายไฟ คือ สาย Main มีรอยไหม้ ต้องรีบดําเนินการแก้ไขโดยด่วน  
  4. ควรมีการบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 6 เดือนครั้ง โดยใช้วิธีการสังเกตจากอุปกรณ์  
  5. ต้นไม้สูงละสายไฟ อาจะเกิดความเสียหายต่อหม้อแปลงไฟฟ้าได้   
  6. สายที่ต่อจากสาย Main หลัก แล้วมาเชื่อมต่อกับอาคาร ซึ่งมีขนาดเล็กมาก   
ไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในปัจจุบัน  ซึ่งมีเครื่องปรับอากาศจํานวนมาก   

ที่ประชุม - ให้โรงเรียนประสานกับช่างไฟฟ้าให้ไปสํารวจดู และชี้จุดว่าปัญหาเกิดจากอะไรบ้าง  
  แล้วจะให้ช่างไฟฟ้าประมาณราคาเพ่ือจะได้ตั้งงบประมาณมาซ่อมบํารุง  

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับการตรวจฟันและทําฟันจากโรงพยาบาลระยอง ระหว่างวันที่ 7-  
16 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - วันที่ 21 - 23  กันยายน 2558 กิจกรรมใช้แหล่งเรียนรู้ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
 - วันที่  25 กันยายน 2558 กิจกรรมศุกร์หรรษา หาคนเก่ง ประจําเดือนกันยายน  
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - วันที่ 29 กันยายน 2558  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ครั้งที่ 2/2558  
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
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 - วันที่ 2 กันยายน 2558  ต้อนรับคุณจูนิชิ  โซโน่  ผู้อํานวยการสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคิตะคิวชู  
ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสวนผักลอยฟ้าและโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียน  
   - กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่  
 - กิจกรรม สวนผักลอยฟ้า  
 - กิจกรรม ปฏิบัติธรรมประจําสัปดาห์  
 - กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ  
 - กิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพ่อ  
 - กิจกรรมออกกําลังกายทุกวันพุธ 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

- วันที่ 3 กันยายน 2558 สํานักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนเทศบาล       
มิตรสัมพันธ์วิทยา จังหวัดสระแก้ว ศึกษาดูงาน 
 - วันที่ 5 กันยายน 2558 โครงการอบรมให้ความรู้และซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕8 
 - วันที่ 11 กันยายน 2558  สํานักงานเทศบาลเมืองนครนายก จ.นครนายก ศึกษาดูงาน 
 - วันที่ 12 กันยายน 2558 อบรมปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรในโรงเรียน 
 - วันที่ 18 กันยายน 2558 กลุ่มวิชาการท่ี 8 (บางปะกง 1 ) ศึกษาดูงาน 
 - วันที่ 22 กันยายน  2558 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บํารุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
ศึกษาดูงาน 
 - วันที่ 23 กันยายน 2558 อบรมสัมมนาของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการนักเรียนสุขภาพดี 
ปลอดภัยไร้ NCDs 
 - วันที่ 24 กันยาย 2558 เทศบาลตําบลตลาดแค จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงาน 
 - วันที่ 25 กันยายน 2558 จัดงานนิทรรศการวิชาการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน ได้รับเกียรติจากท่านนายก
เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้ปกครองร่วมงานประมาณ 1,000 คน 

- วันที่ 26 กันยายน 2558 สอบเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ประถมต้น 
 - วันที่ 26 กันยายน 2558 แข่งขันเปิดพจนานุกรมท่ีสตาร์พลาซ่าระยอง ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  รองชนะเลิศ
อันดับ 1  รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย 
 - วันที่ 26 กันยายน  2558 มอบรางวัลให้นักเรียนแข่งขันว่ายน้ําระยองเกมส์  ณ สนามกีฬาจังหวัดระยอง 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

 - วันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๕๘ นํานักเรียนร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่นในเขตจังหวัดระยอง ณ  โรงแรมสตาร์  จังหวัดระยอง 
 - วันที่ ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๕๘ โครงการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ณ  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
 - วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู (กิจกรรมอบรมธรรมะ) 
 - วันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ครูอบรมการวัดผลประเมินผล โดย ผอ.บรรหาญ  จิตหวัง                         
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
 - ครูอบรมการวัดผลประเมินผล 
 - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - ปูกระเบื้องใต้อาคาร ๓ 
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กองสวัสดิการสังคม 

- ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยทําโครงการการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล 

สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือนกันยายน 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2558) 

ยอดรับจํานํารวม 2,663 ราย จํานวนเงิน 64,713,900.- บาท 
ยอดไถ่ถอนรวม 2,511 ราย จํานวนเงิน 60,393,400.- บาท 
ทรัพย์จํานําคงเหลือ 8,374 ราย จํานวนเงิน 200,413,300.- บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบี้ยรับจํานํา 1,992,075.25 บาท 
 กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด 201,920.- บาท 
 รวมรายรับ 2,193,995.25 บาท 
 รายจ่าย     
 ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน 93,629.89 บาท 
 รายจ่ายประจํา 495,629.40 บาท 
 รวมรายจ่าย 589,259.29 บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย 1,604,735.96 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน 140,000,000.- บาท 
 หัก ใช้ไปแล้ว 41,183,500.- บาท 
 คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก 98,816,500.- บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

- ท่านปลัดเทศบาลกําชับไม่ให้หน่วยงานต่าง ๆ นําเอกสารกลับไปแก้ไขเปลี่ยนแปลง คือ เอกสารหลังจาก
ที่เสนอผู้บริหารอนุมัติแล้ว หากจําเป็นต้องมีการแก้ไขให้ผู้ที่แก้ไขเอกสารเซ็นกํากับตรงจุดที่แก้ไขด้วย         
ดังนั้น ก่อนที่จะเสนอเอกสารให้ผู้บริหารอนุมัติควรมีการทบทวนให้ถูกต้องก่อนเสนอ เพ่ือให้ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบงานสารบรรณ และให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
 
 

(ปิดประชุม เวลา 11.40 น.) 
 
     ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                                เจา้พนกังานธุรการ 
 
     ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                          (นางซ่อนกลิ่น  ชูเชิด) 
                               หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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