
   รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 
ครั้งท่ี 4/2559 

วันท่ี 20  เมษายน  2559 
ณ หองประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

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

ผูมาประชุม 
1. นายวรวิทย      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายธนิต อังควินิจวงศ รองนายกเทศมนตรี                           
4. นายวารินทร ดุษฎีวงษกําจร รองนายกเทศมนตรี 
5. นายบุญสืบ เจริญรัตน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายประกอบ อังควินิจวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายนิวัติ กลอมแกว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายสุธน ซ่ือประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
9. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
10. นางเสาวลักษณ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
11. นายธนวัฒน พนชั่ว หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
12. นางก่ิงแกว ถนอมถ่ิน ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
13. นางวัฒนา ชูวิทยสกุลเลิศ ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
14. นางกรรณิกา วิโรจนแสงทอง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
15. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ ผูอํานวยการกองชาง 
16. นางผองศรี ปยะยาตัง ผูอํานวยการกองการศึกษา 

17. นายเจตน ศรีสุขโข ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
18. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผูอํานวยการกองการแพทย 
19. นายไพรตัน วังบอน   แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
20. นายมนตรี สิริทัตสุนทร แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 
21. วาท่ีรอยตรีจรัล   ภิญวัย   แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
22. นางสาวพนิตตา แสงอรุณ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
23. นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ ผูอํานวยการสวนพัสดุ 
24. นางศิริลักษณ ทองเรือง ผูอํานวยการสวนบริหารการคลัง 
25. นางซอนกลิ่น ชูเชิด หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
26. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

27. นางสายสุนีย วาระสิทธิ์ ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได 
28. นางพิมพผกา ทายพงศศักดิ์ หัวหนาฝายอํานวยการ 
29. นางสาวอรุณรัตน ภูพันตันติ หัวหนาฝายงบประมาณ 
30. นางสาวกนก อารีรักษ ผูอํานวยการสวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

31. นางสาวฐปนีย  โสภณ หัวหนาฝายบริหารยุทธศาสตร 
32. นางสาวเนตรนภา รักความสุข หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
33. นางสาวรัชนี คุมครอง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
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34. นางสินีนาฏ คุณเลิศกิจ รก.หัวหนาฝายบริการการแพทยและพยาบาล 
35. นางกุลยา  กุลรัตน เจาพนักงานธุรการ 

ผูไมเขารวมประชุม 

1. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี                                  (ไปราชการ)     
2. นายผณินทร เกษรแพทย เลขานุการนายกเทศมนตรี                           
3. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท เลขานุการนายกเทศมนตรี                           
4. นางลัดดา โกสีย ผูจัดการสถานธนานุบาล                             
5. นางสุนิสา รมรื่น ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา            
6. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบานปากคลอง       

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 - ขอบคุณทุกกองงานท่ีรวมกันจัดงานประเพณีสงกรานต ถึงแมอากาศจะรอน แตการจัดงานก็สําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี เปนท่ีประทับใจของประชาชน  

มติท่ีประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559 

มติท่ีประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559 
                      และติดตามผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ 

รายงานความคืบหนาเรื่องการกอสรางตลาดแมแดง (สํานักการคลัง, กองชาง, สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล 
-  นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี รายงานวาเรื่องของการกอสรางตลาดแมแดง ขณะนี้ลาชากวากําหนด ซ่ึงตาม 

สัญญาท่ีไดขยายเวลามานั้นสิ้นสุดในวันท่ี 31 มีนาคม 2559 ซ่ึงหมดเวลามาหลายวันแลว ขณะนี้ทําการปรับ
อยูวันละประมาณสองหม่ืนกวาบาท งานท่ียังไมแลวเสร็จคืองานในสวนของการทํากันสาดรอบตลาด และมีงาน
ในสวนของการขยายเขตไฟฟา การเดินหลอดไฟขางใน และงานปายตาง ๆ  ซ่ึงหากผูรับจางเรงรัดจริงคาดวา
ภายในสิ้นเดือนนี้ก็นาจะเสร็จเรียบรอยท้ังหมด ซ่ึงตรงนั้นคือในสวนของสัญญาท่ีทําสัญญาแรก สวนอีกสัญญา
หนึ่งคือเรื่องของการจางกอสรางแผง โดยผูรับจางไดมาลงนามแลว แตวาตอนนี้ยังเขาหนางานไมไดเนื่องจากวา
รายเกายังทําไมเสร็จ คือตองใหผูรับจางรายเกาสงงานใหเรียบรอยกอน ผูรับจางรายใหมถึงจะเขาหนางานได 
เพ่ือจะไดตอเนื่องกันไป ซ่ึงในวันท่ี 21 เมษายน 2559  จะมีการนัดประชุม 3 ฝาย ในสวนของคณะกรรมการ
ตรวจการจางของสัญญาท่ีสองในเรื่องการกอสรางแผง โดยจะมีการพูดคุยกันเพ่ือพิจารณาในเรื่องขอขยายเวลา
ในชวงท่ีเขายังเขางานไมได โดยใหขยายออกไปอีก จนกวาสัญญาแรกจะจบโดยสงมอบงานเรียบรอยกอน     
สวนเรื่องการจัดระเบียบนั้นเรียบรอยดี  และเรื่องสิทธิตองใหสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเปนผูรายงาน  
 -  นายดุสิต  ธรรมศิริรักษ  รายงานวาในเรื่องสิทธิของผูคา ประกาศแรกท่ีเทศบาลเราออกไปคือผูท่ีรับ
สิทธิในการขายเดิม 173 ราย เรามีจํานวนแผงท้ังหมด 201 ราย และมีรายชื่อท่ีประกาศใหยื่นอุทธรณ 114 ราย 
ขณะนี้หมดเขตในเรื่องของการยื่นอุทธรณเรียบรอยแลว โดยทําการเก็บขอมูลของผูท่ียื่นอุทธรณ อยูระหวางให
เจาหนาท่ีแยกประเด็นในกลุมของผูอุทธรณ ซ่ึงจะมีหลายกรณี เชน เจาของแผงใหเชา แตบางรายท่ีมาอุทธรณ
คือเดิมมีมากกวาหนึ่งแผง หรือมีพ้ืนท่ีมากและตองการพ้ืนท่ีเพ่ิม โดยจะใหแยกหมวดหมูของลักษณะของผูท่ียื่น
อุทธรณ และจะเชิญคณะทํางานของเทศบาลประชุมหารือกันในการพิจารณาอุทธรณ ซ่ึงหากเปนไปไดไม ตองการ
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ใหเกิน 201 ราย เพ่ือจะไดงายในการจัดพ้ืนท่ี ข้ันตอนตอไปคือหลังจากท่ีเราจัดกลุมของคํารองเสร็จแลว ก็จะเชิญ
คณะกรรมการของเทศบาลมาพูดคุยหารือกันในประเด็นการใหสิทธิเพ่ิมเติม และในสวนของสํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเองเราขอมูลลักษณะสินคาท่ีเขาขายอยูแลว โดยจะวางผังพอคาออกกอนในเรื่องของ
การจัดล็อควาหมวดสินคาควรจะอยูตรงไหน ในระหวางนั้นคงตองประสานกับสํานักการคลังในเรื่องของเง่ือนไข
ของสัญญาเชา ซ่ึงข้ันตอนเหลานี้อาจดําเนินการในเดือนพฤษภาคมใหแลวเสร็จ และปลายเดือนพฤษภาคม     
หรือตนเดือนมิถุนายน ก็จะเรียนเชิญผูคา 201 ราย นั้นไปประชุมชี้แจงท้ังในเรื่องของสินคาท่ีขาย ลักษณะของแผง 
การตั้งวางแผง และในเง่ือนไขของสัญญาเชา ซ่ึงจะเรียบรอยในเรื่องของข้ันตอนการดําเนินการท้ังสองสัญญา 
โดยคาดวานาจะประมาณเดือนมิถุนายน และเวลาจะไปบรรจบพอดีกับในเรื่องของการกอสรางแผง            
คาดวาปลายเดือนมิถุนายนก็นาจะเขาไปคาขายได หากแผงกอสรางแลวเสร็จตามกรอบนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจงเพ่ือทราบ/พิจารณา  

สํานักปลัดเทศบาล 
ฝายอํานวยการ  
งานขนสง 
 - งานขนสงมี รายรับประจําเดือนมีนาคม 2559                            197,838.62 บาท   
                           รายจายประจําเดือนมีนาคม 2559                          105,856.40 บาท   
                           รายรับสูงกวารายจาย                                             91,982.22 บาท 
                           ยอดเงินสะสม                                                 1,781,500.14 บาท 

ฝายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
     1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
       - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียนสาธิต 
             เทศบาลนครระยอง 
          - ออกตรวจดูแลโรงรับจํานําของเทศบาล  
           - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จํานวน 4 แหง ไดแก สวนสาธารณะโขดศาลเจา 
            สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีนอง และสวนศรีเมือง 
          - ออกตรวจจัดตรวจตูเขียว จํานวน 29 ชุมชน 
          - ออกตรวจดูแลสถานีขนสง (บขส.) ระยอง  
     2. ตักเตือนผูกระทําความผิด  
          - ดูแลหองควบคุมโทรทัศนวงจรปด CCTV    
          - กองวัสดุกอสรางไวบนไหลทาง ทางเทา และท่ีสาธารณะ จํานวน 2 ราย 
          -  ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเทาบริเวณหนาโรงพยาบาลระยอง และหนาวัดปาประดู จํานวน - ราย  
 - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหลน จํานวน 2 ราย      
          - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนรานคาตั้งวางจําหนายของโดยไมไดรับอนุญาต จํานวน 14 ครั้ง       
     3. จัดเก็บปายท่ีไมขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 57 แผน  
     4. ตรวจสอบพบฝาทอระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 27 แหง  
     5. งานท่ีไดรับมอบหมาย  
 - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรรอน  จาํนวน  2  ราย   
 - ตรวจสอบจับกุมผูบุกรุกสถานท่ีราชการ จํานวน  -  ราย  
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งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - ระงับอัคคีภัย                                                               8 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                              82 ครั้ง  
      - งานกูภัยฯ                                                             26  ครั้ง 
      - ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพรอมติดตั้งและอธิบาย 
            วิธีการใชใหกับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
            (ชุมชนปากน้ํา 1, ชุมชนปากน้ํา 2, ชุมชนสมุทรเจดีย,  
            ชุมชนหนองสนม-ปกปา, ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย,  
            ชุมชนกนปก-ปากคลอง)                                                 19  ครั้ง 
   - เฝาจุดตลาดเกาและโรงรับจํานํา                                    22  ครั้ง 

ฝายบริหารงานท่ัวไป  
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน มี.ค. 2559)  
         * จํานวน              31  คณะ   
         * จํานวน         2,515  คน 

งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – สง หนังสือผานระบบ OSSM (สวนกลาง) เดือนมีนาคม  2559  
    - มีการลงรับหนังสือ    จํานวน        695 เรื่อง 
      - มีการลงสงหนังสือ    จํานวน        580 เรื่อง  

งานการเจาหนาท่ี 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                          - คน 
- พนักงานเทศบาล ยายเปลี่ยนสายงาน                                                         - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนยายมา                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม                                                                     - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนยายไปปฏิบัติราชการ ท่ีหนวยงานอ่ืน                                - คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                        - คน 
- ลูกจางประจํา ลาออก                                                                            - คน 
- พนักงานจางเสียชีวิต                                                      - คน 
- พนักงานจาง (รับเขามา)                                                                        5 คน 
- พนักงานจาง ลาออก                                                                             7 คน  
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
  (ตําแหนงบริหาร)                                          - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน (ตําแหนงบริหาร)           - คน 
- แตงตั้งพนักงานครูเทศบาลผูสอบคัดเลือกไดใหดํารงตําแหนง 
  ผูบริหารสถานศึกษา                                                                          - คน 
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อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจาง      
     * พนักงานเทศบาล            155 คน 
     * ลูกจางประจํา                  34 คน 
     * พนักงานจางท่ัวไป           292 คน 
     * พนักงานจางตามภารกิจ    191 คน 
                         รวม          672 คน 

อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจาง (สังกัดโรงเรียน) จํานวน 6 แหง และศูนยเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง      
     * พนักงานครูเทศบาล               255 คน 
     * ลูกจาง (สังกัดโรงเรียน)               3 คน  
     * พนักงานจาง (เงินอุดหนุน)         41 คน  
                         รวม                299 คน 

รวมท้ังส้ิน   971 คน      

- โครงการอบรมพัฒนาผูบริหาร  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ประจําปงบประมาณ  2559   ในระหวางวันท่ี  
11 – 13  มีนาคม  2559  ณ  วังยาวริเวอรไซด  รีสอรท  จังหวัดนครนายก  โดยมีกลุมเปาหมายจํานวน  
200  คน   

งานทะเบียนราษฎร 
รายงานการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 

ประจําเดือน มีนาคม  2559 

 
ผูมารับบริการงานทะเบียน เฉล่ียวันละ  134 ราย  บัตรประจําตัวประชาชน เฉล่ียวันละ  64 ราย 

รวม 198 ราย 
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กองวิชาการและแผนงาน 
งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ  

1. ใหบริการ การตรวจซอมระบบงานคอมพิวเตอร ระบบเครือขายภายในเทศบาลนครระยอง       
จํานวน 18 ครั้ง  

2. ใหบริการขอมูลขาวสารข้ึนเว็บไซตเทศบาลนครระยอง จํานวน  32 ครั้ง 32 เรื่อง 
3. สรุปการใชงานโปรแกรมปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย และโปรแกรมปองกันไวรัสฯ  จํานวน 1 ครั้ง  

 

งานประชาสัมพันธ 
1. ขาวประชาสัมพันธทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี 
   1.1 ขาวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จํานวน 25 เรื่อง 
    1.2 ขาวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหนวยงานอ่ืน ๆ  จํานวน 28 เรื่อง 
2. กิจกรรมของเทศบาล จํานวน 14 กิจกรรม 
3. อนุเคราะหเสียงตามสายพรอมอุปกรณ รถประชาสัมพันธและอ่ืน ๆ จํานวน 12 ครั้ง 
4. สงขาวใหสื่อมวลชนและสงลง www.rayongcity.net เฟสบุค รวม 10 ขาว 
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน รวม 4 รายการ 
6. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง 
7. สง SMS เชิญคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และสื่อมวลชน 5 ครั้ง 
8. รับเรื่องรองเรียนพรอมแจงแกไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง รวม 10 ราย 
9. จัดทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ รวม 8 ปาย  
 
ฝายนิติการ  
งานนิติการ           

ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

1. สอบสวนขอเท็จจริง 
เทศบาลไดวาจางมูลนิธิ DEE บริหารโรงงานผลิต
ปุยอินทรียและพลังงาน 

ทําหนังสือวากลาวตักเตือนเจาหนาท่ี        
ท่ีเก่ียวของแลว อยูระหวางการพิจารณาของ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดระยอง 

 

2. เทศบาลวาจางบริษัท เอส ที ฟอรท่ัม ขายแบบ
ประกวดราคากอนวันท่ีไดรับเอกสารประกวด
ราคาตัวจริง 

สรุปสํานวนเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การพิจารณาของผูบังคับบัญชา 

 

3. แจงตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบาตัน ไดแจงความรองทุกขดําเนินคดีกับผูแจง
ความเท็จตอเจาพนักงานแลว 

 

4. เจาหนาท่ีปองกันขับรถบรรทุกน้ํา 82-1791 รย 
เฉ่ียวชนรถกระบะ กง 1101 รย บริเวณบอขยะ 

สอบสวนขอเท็จจริงเสร็จเรยีบรอยแลว      
อยูระหวางการพิจารณาของ
กระทรวงการคลัง 

 

5. พิพาทท่ีดินบริเวณ(ถนนราษฎรบํารุงซอย 15) -บันทึกปากคําผูสูงอายุเพ่ิมเติม          
จํานวน 9 รายแลว                                                      
–ทําหนังสือสงสนง.ท่ีดินจังหวัดระยองแลว 

 

http://www.rayongcity.net/
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ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

6. การสวมตัวทําบัตรประชาชน รายนายหมูกร 
เทียมทัศน 

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การพิจารณาของจังหวัด 

 

7. รองเรียนอดีตปลัดเทศบาล -แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
เรียบรอยแลว อยูระหวางการสอบปากคํา    
ผูท่ีเก่ียวของ 

 

8. การสวมตัวทําบัตร รายนางสมใจ สุขสําราญ
(พิจารณาผลการสอบสวนการปฏิบัติหนาท่ี      
แจงความดําเนินคดีกับผู แอบอาง) 

-อยูระหวางทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง  

9. พฤติกรรมนางจันทรฉาย อินพเนาว ครูเทศบาล ลา
และมาสายอยูเปนประจํา ไมปฏิบัติคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา 

-รายงานผลการสอบสวนแลว อยูระหวางการ
พิจารณาของผูบังคับบัญชา 

 

10. เครื่องเรือยนตสูญหาย -นายสายัญ ศรีสวัสดิ์ นายนพรัตน ไกรแกว 
ทําหนังสือรับสภาพหนี้และขอผอนชําระ   
เดือนละ 500 บาท, 1,000 บาท นายกําธร 
บํารุงพงษ  ไดนําเงินจํานวน 22,695.31 บาท 
มาชดใชใหกับเทศบาลนครระยองเรียบรอยแลว 

 

11. นางกาญจนา  สังขนอย ละท้ิงหนาท่ีราชการ
ติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน 

-อยูระหวางสอบสวน  

12. การสวมตัวทําบัตรประชาชน ราย นายคํา เชียงเอย -อยูระหวางสอบสวน  

13. การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอรตี้ประกันภัย อยูระหวางทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

 

14. การล็อกเสปกรถครุภัณฑยานพาหนะ          
จํานวน 4 รายการ 

-บันทึกถอยคําคณะกรรมการกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ จํานวน 3 ราย   
เหลืออีก 2 ราย อยูระหวางบันทึกถอยคํา 

 

15. สอบสวนวินัย/เรื่องรองเรียน 
การคางคาเบิกจายเงินคาซอมแซมรถของหจก.ซัน
ลุยและอูจําเนียน การชาง 

-สรปุผลการสอบสวนเรียบรอยแลว           
อยูระหวางผูบังคับบัญชาพิจารณา 

 

16. นายสมปราชญ ปอมสูง ถูกพนักงานสอบสวนจับคดี 
ยาไอซไวในครอบครอง 

-ก.ท.จ.ระยองมีมติใหออกจากราชการไวกอน                          
-คดีถึงท่ีสุดแลว ทํา สว.6 เสร็จเรียบรอยแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของ กทจ. 

 

17. เรื่อง พิพาทเก่ียวกับทางสาธารณะ                
กรณี คุณพิศิษฐฯ กับมูลนิธิสวางพรกุศล 

-อยูระหวางจัดทําระวางใหม  

18. การสวมตัวทําบัตรราย นางสาวษาลินี แซเอ๊ียว -อยูระหวางเสนอรายงานผลการสอบสวน   
(สว.6)                      
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ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

19. จังหวัดระยองแจงใหตรวจสอบขอเท็จจริง กรณี 
อาคารพาณิชยท่ีใหเชาของเทศบาลนครระยอง 
จํานวน 3 ชั้น 3 คูหา ไดตอเติมอาคาร 4 ชั้น     
ไมมีรางระบายน้ํา 

-ไดทําบันทึกแจงกองชางตรวจสอบขอเท็จจริง
แลว อยูระหวางการดําเนินการของกองชาง 

 

20. คดีอาญา/คดีแพง 
แจงความกรณีรถยนตเฉ่ียวชนเสาไฟฟา บริเวณ
หนาแขวงการทางระยอง (ไมมีคูกรณี) 

-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

21. แจงความนางปรียาภร เมืองศิริ และนายนวพร 
อาชญาทา กอสรางอาคารผิดไปจากแผนผังบริเวณ
แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนท่ีไดรบั
ใบอนุญาต 

-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

22. กรณี นายศรัณย เกียรติธนะกูล กอสรางอาคารบน
ทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคงคา 1 

-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

23. กรณี นายสมพรรณ จรรยารกัษ,นางสาวพุชง 
พุษะกอสรางอาคารรุกล้ําทางฯ 

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว           
อยูระหวางการดําเนินการของพนักงาน
สอบสวน 

 

24. กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ กอสรางอาคารรุกล้ํา
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา 

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว          
อยูระหวางการดําเนินการของพนักงาน
สอบสวน 

 

25. กรณี น.ส.วิเชียร อ้ึงเส็ง กอสรางอาคารรุกล้ํา   
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา 

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว          
อยูระหวางการดําเนินการของพนักงาน
สอบสวน 

 

26. กรณี นางสาวเขมสิริทร ชูดํา กอสรางรั้วบนทาง
สาธารณประโยชน บริเวณหลังอําเภอ 

-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

27. กรณี นายกิตติพงษ ปานงาม กอสรางอาคาร    
โดยไมไดรับอนุญาต และกอสรางอาคารรุกล้ํา     
ท่ีสาธารณะ 

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว          
อยูระหวางการดําเนินการของพนักงาน
สอบสวน 

 

28. นายอดิศักดิ์ คําแสน ขับรถยนต บพ 1308 
ระยอง ชนเสาไฟฟาบริเวณถนนอดุลยฯ 

เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 ศาลจังหวัด
ระยอง ไดมีคําพิพากษาให นายอดิศักดิ์ฯ 
ชําระเงินเต็มจํานวนพรอมดอกเบี้ย         
อยูระหวางทําหนังสือขอความอนุเคราะห   
ใหพนักงานอัยการออกหมายบังคับคดี 
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ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

29. คดีบอลลูนระเบิด อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา 
(อายุความ 5 ป นับแตวันท่ีรูหรือควรรูถึง
เหตุแหงการฟอง ไมเกิน 10 ป นับแต    
วันท่ีมีเหตุ) 

24 พ.ย.
2563 

30. กรณีนายวีราพัชธ พัสกรวงษ กอสรางโครงเหล็ก
หลังคารุกทางสาธารณะ 

แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

31. คดีนายธีระศักดิ์  อินธนู ฟองเทศบาลเรื่อง     
ท่ีดินบริเวณถนนทาบรรทุก 

-ศาลจังหวัดระยองนัดฟงคําพิพากษาศาล
ฎีกา ในวันท่ี 27 เมษายน 2559         
เวลา 09.30 น.         

 

32. กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝง ต.ปากน้ํา -คณะทํางานและหนวยงานท่ีเก่ียวของลง
พ้ืนท่ีเริ่มรื้อถอนอาคาร ตั้งแตวันท่ี 29 
กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น.      
เปนตนไป 
 -คณะทํางานไดมีมติครั้งท่ี 4/2559       
ใหผูบุกรุกรื้อถอนภายใน 30 วัน          
(ครบกําหนดวันท่ี  7 เมษายน 2559)    
หากยังคงเพิกเฉย จนท.ท่ีเก่ียวของจะเขา
ดําเนินการรื้อถอนและดําเนินคดีถึงท่ีสุด 

 

33. นายแดง แยมเย็น กรณี ผิดสัญญาเชาตลาด     
เทศบันเทิง 

เม่ือวันท่ี 3 ส.ค.2558 ศาลจังหวัดระยองได
มีคําพิพากษาใหนายแดงฯ ใหชําระเงินเต็ม
จํานวนพรอมดอกเบี้ย อยูระหวางทําหนังสือ
ขอความอนุเคราะหพนักงานอัยการออก
หมายบังคับคดี 

 

34. คดีปกครอง 
นางวรรณา ตันเตงผล(ตลาดแมแดง) 

-เทศบาลนครระยองไดดําเนินการรื้อถอน  
สิ่งปลูกสราง วันท่ี 10 สิงหาคม 2558      
อยูระหวางดําเนินการแกไขปรับปรุงตัว
อาคารตลาดและถนนสุวรรณสิน 

 

35. คดีนางสมทรง  ชวยชาติ เรื่อง ท่ีดินบริเวณ       
ทุงโตนด 

-เทศบาลยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของ
ศาลปกครอง อยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด 

 

36. คดีนายนิรัตน เจริญผล ผูฟองคดี อธิบดีกรมท่ีดิน 
ผูถูกฟองท่ี 1 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการความม่ันคงภายใน 
ผูถูกฟองท่ี 2 

-อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด 
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ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

37. บังคับคดี/งานอ่ืน/หารือ 
คดีซุมเฉลิมพระเกียรติถูกเฉ่ียวชน 

-เม่ือวันท่ี 25 ธ.ค.58 สํานักงานบังคับคดีให
ไปรับเงินท่ีอายัดได                        
จํานวน 47,075.02 บาท 

อายุความ 
10 ป 
(ครบ 22 
พ.ย.64) 

38. คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟา -อยูในระหวางทําหนังสือไปยังธนาคารตาง ,ๆ 
สํานักงานท่ีดิน,การไฟฟา,ประปา, 
องคการโทรศัพท เพ่ือสืบหาทรัพยของ   
นายสราวุธ  สมะนะ 

อายุความ 
10 ป 
10 ก.พ. 
พ.ศ.
2566 

39. คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟา -อยูในระหวางทําหนังสือไปยังธนาคารตาง ,ๆ 
สํานักงานท่ีดิน,การไฟฟา,ประปา, 
องคการโทรศัพท เพ่ือสืบหาทรัพยของ    
นายวัชระ คึมยะราช 

อายุความ 
10 ป 
10 ก.พ. 
พ.ศ.
2566 

40. คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟา -อยูในระหวางทําหนังสือไปยังธนาคารตาง ,ๆ 
สํานักงานท่ีดิน,การไฟฟา,ประปา, 
องคการโทรศัพท เพ่ือสืบหาทรัพยของ     
นายอุทัย อัฒจักร 

อายุความ 
10 ป 
(ครบ 8 
ส.ค.63) 

41. คาดีนายเมษา แซพาณิชย ขับรถชนเสาไฟฟา -อยูระหวางบริษัท ประกันคุมภัยจํากัด     
(มหาขน) มอบให ส.สุมณฑา เซอรวิส       
เขาซอมแซม 

 

42. คดีนายสมชาย สวางฉาย ขับรถชนเสาไฟฟา -อยูระหวางบริษัท นําสินประกันภัย จํากัด
(มหาชน) แจง ดําเนินการเขาซอมแซม โดย
มอบให หจก.สัมฤทธิ์ผลกอสราง 2014 
ดําเนินการซอมแซมทรัพยสินดังกลาว 

 

43. คดีนายนิยม  สุขคุม ขับรถชนเสาไฟฟา -อยูระหวางสงหลักฐานใหสํานักงานอัยการ
จังหวัดระยอง เพ่ือยื่นฟองตอศาล 

 

44. หจก.ศิลาวัฒน เสนอขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานและขอคืนเงินคาปรับ 

-ทําหนังสือแจงใหพนักงานอัยการยื่นคํารอง
ขอใหศาลปกครองระยอง เพิกถอนคําชี้ขาด
อนุญาโตตุลาการ 

 

45. นายบุรินทร กลิ่นสังข พนักงานจางท่ัวไป ยื่น
หนังสือลาออกจากราชการแตผูบังคับบัญชา     
ไดพิจารณาใหไลออก 

-สงหนังสือไปยังผูวาราชการจังหวัดระยอง
เรียบรอยแลว 
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ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

46. รองเรียนกรณี กลุมแมคาตลาดวัดลุมขอผอนผัน -คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสด
เทศบาล2 (ตลาดวัดลุมฯ)มีมติมอบใหกอง
ชางออกแบบอาคารตลาดใหมและแผงคา
ภายในอาคารเดิมพ้ืนท่ีพรอมจํานวนแผง 
และมอบให สน.การสาธารณสุขฯ สํารวจ
ขอมูลผูคาบริเวณถนนโสภณและทางเชื่อม
ระหวางถนนชุมพลโสภณ เพ่ือใหทราบ
จํานวนผูคาท้ังหมด  
- ขณะนี้อยูระหวางรายงานผลความคืบหนา
ใหจังหวัดระยองทราบ                             

 

47. นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผูจัดการมรดกตลาด
แมแดง ขอใหชะลอการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง 

-อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด และทําหนังสือแจงผลคําพิพากษาใน
คดีแพงและเอกสารประกอบการพิจารณาให
ศาลปกครองสูงสุดทราบ 

 

48. รองเรียนกรณีขายสินคากีดขวางทางจราจรบริเวณ
สะพานเฉลิมชัย และการปลูกสรางบานเกินเสา
ไฟฟาบริเวณซอยขางสถานีอนามัยปากน้ํา 

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเก่ียวกับ
กรณีขายสินคากีดขวางทางจราจรบริเวณ
สะพานเฉลิมชัยแลว  สวนในกรณีการ         
ปลูกสรางบานเกินเสาไฟฟาบริเวณซอยขาง
สถานีอนามัย อยูระหวางกองชางออกคําสั่ง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร        
พ.ศ.2522 

 

49. รองเรียนกรณีการปลูกสรางทับทาง
สาธารณประโยชน บริเวณหลังหางแหลมทอง
ระยอง 

-อยูระหวางกองชางตรวจสอบและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 

 

50. รองเรียนกรณีท่ีมีการขุดทรายบริเวณถนนทางไผ 
4 ทําใหกําแพงพัง 

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองแลววา 
ไดมีหนังสือแจงหางหุนสวนจํากัด กิจสัมพันธ 
ใหดําเนินการขออนุญาตขุดดินและถมดิน
ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

 

51. รองเรียนกรณีขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงการ
กอสรางกําแพงบริเวณซอยโรงไมพาเลท ใกลแยก 
PMY และขอใหตรวจสอบการถมดินบริเวณ    
ตรงขามสุสาน ถนนบางจาก ตําบลเชิงเนิน    
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

-อยูระหวางผูบังคับบัญชาพิจารณา  

52. รองเรียนกรณีรานกวงเภสัชไดดัดแปลงทางหนีไฟ 
ทําใหรานบิวตี้ไมมีทางหนีไฟ 

-อยูระหวางกองชางดําเนินการออกคําสั่ง
ถอนอาคาร 
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ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

53. นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือรองเรียนเรื่อง   
ทางสาธารณะ มีผูลักลอบขุดดินเนื้อท่ีทาง
สาธารณประโยชน และเนื้อท่ีดินของ      
นายแพทยยุคล เลิศบูรพา ออกไปจากพ้ืนท่ี     
โดยไมไดรับอนุญาต 

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวา 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดระยอง รังวัดสอบเขต
และปกหลักเขตท่ีดินแลว 

 

54. รองเรียนกรณีไดรับความเดือดรอนจากโรงนา
ระยอง  (รานอาหารฮัม ชื่อเดิม) 

 -ทําหนังสือรายงานจังหวัดเรียบรอยแลว 
                

 

55. นางศรีชนก วัฒนศิริ ยื่นหนังสือรองเรียนเรื่อง    
มีผูไมหวังดีทําลายกําแพงรั้วอิฐท่ีใชลอมรอบอาณา
เขตท่ีดิน บริเวณชุมชนปากน้ํา 1 

 -อยูระหวางตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของกองชาง 

 

56. รองเรียนกรณีมีการถมคลองทับมาบริเวณหมูบาน         
ระเบียงเมือง ทําใหน้ําไหลไมสะดวก 

 -ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวา      
ไดแจงใหผูท่ีทําการถมคลองดําเนินการขุด
ลอกดินข้ึนและปรับสภาพเรียบรอยแลว 

 

57. รองเรียนกรณีสะพานหนาวัดปากน้ําชํารุด และมี
รอยราวตามเสาสะพาน 

 - ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวา   
กองชางเตรียมขอมูลเพ่ือนําเขาแผนขอ
จัดสรรงบประมาณสําหรับใชในการ   
ซอมแซมแลว 

 

58. รองเรียนกรณี แจงเบาะแสรานแกสหุงตมท่ีไมมี
ใบอนุญาตจําหนายแกสท่ีถูกตอง จํานวน 3 ราน 

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองแลววา 
รานท่ี 1,2 ไดเคลื่อนยายถังบรรจุกาซ
ปโตรเลียมออกแลวตามคําแนะนําของ
เจาหนาท่ี และรานท่ี 3 อยูนอกเขตพ้ืนท่ีของ
เทศบาลนครระยอง 

 

59. รองเรียนกรณี ไดรับความเดือดรอนจากรถบรรทุก
ดินขับเร็วบริเวณถนนทางไผ 3 ทําใหถนนเกิด
ความเสียหาย 

-อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของกองชาง 
และงานรักษาความสงบเรียบรอย 

 

60. รองเรียนกรณี ไดรับความเดือดรอนจากการใช
ถนนบริเวณตรงขามโรงพยาบาลระยอง 

 -อยูระหวางทําหนังสือรายงานจังหวัด  
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งานรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข 
ใหบริการรับเร่ืองรองเรียนรองทุกขผานเว็บไซตเทศบาลนครระยอง ประจําเดือนมีนาคม 2559  จํานวน 2 เร่ือง 

วัน/เดือน/ป เรื่องรองเรียน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ตอบผูรองเรียนเม่ือ แจงผลการ
ดําเนินการใหผู
รองเรียนทราบ 

9 มี.ค.59 น้ําจากรถขยะ และรถขนปลา สํานักปลัด งานเทศกิจฯ 
สํานักการสาธารณสุขฯ 

 17 มี.ค.59 17 มี.ค.59  

9 มี.ค.59 ใบเกิด สํานักปลัด งานทะเบียน  9 มี.ค.59 9 มี.ค.59 

14 มี.ค.59 สัตวเลี้ยงสงเสียงรบกวนใน
อาคารชุดท่ีระยองริเวอรไซด 

สํานักการสาธารณะสุข
และสิ่งแวดลอม 

 ยังไมไดรับการตอบ
กลับจากสํานักการ
สาธารณสุขฯ 

ยังไมไดรับการตอบ
กลับจากสํานักการ
สาธารณสุขฯ 

21 มี.ค.59 ขอขาวประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน  21 มี.ค.59 21 มี.ค.59 

9 มี.ค.59 ขอถังขยะเพ่ิม สํานักการสาธารณสุขฯ ยังไมไดรับการตอบ
กลับจากสํานักการ
สาธารณสุข 

ยังไมไดรับการตอบ
กลับจากสํานักการ
สาธารณสุข 

 

ฝายงบประมาณ 
การใชจายงบประมาณตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  
งบประมาณตั้งไว เบิกจาย/กอหนี้ผูกพัน คงเหลือ 

งบกลาง 23,185,000.00 10,798,166.47 12,386,833.53 
งบบุคลากร       

  เงินเดือนฝายการเมือง 9,990,500.00 4,995,240.00 4,995,260.00 

  เงินเดือนฝายประจํา 240,624,600.00 114,930,018.42 125,694,581.58 
งบดําเนินงาน       

  คาตอบแทน 14,178,400.00 4,467,928.32 9,710,471.68 
  คาใชสอย 151,981,809.00 82,908,880.81 69,072,928.19 

  คาวัสด ุ 52,640,291.00 22,034,047.37 30,606,243.63 

  คาสาธารณูปโภค 5,831,100.00 2,770,119.98 3,060,980.02 
งบลงทุน       

  คาครุภัณฑ 30,813,300.00 12,568,027.70 18,245,272.30 
  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 65,670,000.00 552,500.00 65,117,500.00 

งบรายจายอ่ืน 30,000.00 30,000.00 0.00 

งบเงินอุดหนุน 23,055,000.00 11,224,000.00 11,831,000.00 

  รวมทุกหมวดรายจาย 618,000,000.00 267,278,929.07 350,721,070.93 
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โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ครั้งท่ี ประจําเดือน รายการ ยอดโอน รายการสะสม ยอดโอนสะสม หมายเหตุ 

1. ตค 58 5 127,500.00 5 127,500.00 
 2. พย 58 1 1,365,000.00 6 1,492,500.00 สภาฯอนุมัติ 

3. 
 

4 205,960.00 10 1,698,460.00 
 4. ธค 58 2 208,500.00 12 1,906,960.00 
 5. 

 
1 29,300.00 13 1,936,260.00 

 6. กพ 59 8 1,076,760.00 21 3,013,020.00 
 7. 

 
4 61,700.00 25 3,074,720.00 

 8. 
 

5 333,000.00 30 3,407,720.00 
 9. มีค 59 1 814,000.00 31 4,221,720.00 สภาฯอนุมัติ 

10. 
 

2 20,000.00 33 4,241,720.00 
 11. 

 
1 4,000.00 34 4,245,720.00 

 12. 
 

3 154,000.00 37 4,399,720.00 
  

แกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ครั้งท่ี ประจําเดือน รายการ ยอดเงิน รายการสะสม ยอดเงินสะสม หมายเหตุ 

1. ธ.ค. 2558 1 19,600,000.00 1 19,600,000.00 สภาฯอนุมัติ 
 

แกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ครั้งท่ี ประจําเดือน รายการ ยอดเงิน รายการสะสม ยอดเงินสะสม หมายเหตุ 

1. ก.พ. 2559 1 816,000.00 1 816,000.00 
 2. มี.ค. 2559 1 470,000.00 2 1,286,000.00 สภาฯอนุมัติ 

 
 - เรื่องจัดทําแผนงบประมาณ โดยปกติแลวการจัดแผนฯ จะตองแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน แตปนี้
หนังสือสั่งจากทางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินการบอกวาใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม จึงตองการให
ท่ีประชุมชวยเรงรัดในเรื่องของโครงการตาง ๆ ท่ีจะทําแผนฯ ในของป พ.ศ.2560 วาใหเรงดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2559 ซ่ึงใหแตละกองงานสงใหกองวิชาการและแผนงานภายในวันท่ี 19 เมษายน 
2559 แตปรากฏวาขณะนี้มีสงมาแคกองงานเดียว จึงขอใหแตละกองงานเรงรัดใหเร็วกวานี้ดวย สวนในเรื่อง
ของการประชาคมแผนนั้นทางกองวิชาการและแผนงานไดกําหนดไววาจะดําเนินการจัดทําประชาคม ในวันท่ี 17 
พฤษภาคม 2559 และจะตองเรงประชุมคณะสนับสนุน ภายในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2559 และคณะพัฒนา
ซ่ึงจะมีคนนอกมาดวย ในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 เพ่ือใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559  
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สํานักการคลัง 

1. รายงานสถานการณคลัง 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 2559 (ต.ค. 2558 – มี.ค. 2559) 

 
 

1. รายงานรายรับ 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 2559 (ต.ค. 2558 – มี.ค. 2559) : รายไดท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 

 
 

1. รายงานรายรับ 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 2559 

(ต.ค. 2558 – มี.ค. 2559) : รายไดท่ีรัฐบาลจัดสรร 
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1. รายงานรายรับ 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 2559 

(ต.ค. 2558 – มี.ค. 2559) : รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุน 

 
 

รายงานการจัดเก็บคาธรรมเนียมขนขยะมูลฝอย 
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1. รายงานรายจาย 6  เดือนแรกของปงบประมาณ 2559 

(ต.ค. 2558 – มี.ค. 2559) 

 
 

1. รายงานสถานะการเงิน ครึ่งปแรก ของป 2559 
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2. หลักเกณฑการใชจายเงินสะสม 

หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2/ว1432 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินสะสม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 1. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ใหยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทย 3 ฉบับ และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ
การใชจายเงินสะสม ตามระเบียบการเบิกจายฯ พ.ศ.2547 ท้ังนี้ให อปท.ตระหนักเจตนารมณของการ
กําหนดใหมีเงินสะสม เพ่ือให อปท. มีฐานะการเงินการคลังท่ีม่ันคง พรอมรับภาระในการแกไขปญหาท่ีจะเกิด
ข้ึนกับประชาชนในอนาคต หรือนําไปใชเพ่ือการจัดบริการสาธารณะแกประชาชนใหท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
พิจารณาใชจายเงินสะสมอยางระมัดระวัง เพ่ือมิใหเกิดผลกระทบตอการบริหารงานตามอํานาจหนาท่ีของ อปท. 
 
 
หนังสือยกเลิก 
1. ท่ี มท 0808.4/ว 3161 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2553 
2. ท่ี มท 0808.2/ว 2150 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2556 
3. ท่ี มท 0808.2/ว 2029 ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2557 
 
 2. กําหนดหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมเพ่ือแกปญหาความเดือดรอน ตามอํานาจหนาท่ี และ
สนับสนนุการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ในปงบประมาณ 2559 ดังนี้ 
 2.1 การขออนุมัติใชเงินสะสมใหตรวจสอบยอดเงินสะสม ท่ีนําไปใชได ณ ปจจุบัน โดยยอดเงิน      
สะสม หัก เงินสะสมท่ีฝาก กสท. หักรายการเงินสะสมท่ีภาระผูกพัน (ยังไมดําเนินการ/อยูระหวางดําเนินการ/ 
ยังไมไดเบิกจาย) 
 2.2 การปฏิบัติใหไปเปนไปตามระเบียบ ขอ 89 ยอดเงินสะสมตามขอ 2.1 จะตองสํารองเงินสะสมไว
เพ่ือใชจายในกรณี 
 (1) สํารองเปนคาใชจายดานบุคลากร ฐานเงินเดือน ณ วันท่ี 1 เมษายน 2559 ประมาณ สามเดือน  
 (2) สํารองจายกรณียังไมไดรับงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค คาใชจายดานบุคลากร 
คาใชจายอ่ืน ๆ เชนเบี้ยยังชีพคนชรา ผูพิการ ประมาณ สองเดือน 
 (3) สํารองจายกรณีสาธารณภัย รอยละ 10 ของวงเงินสะสมคงเหลือ (หลังหักรายการท่ี (1) และ (2) แลว) 

 3. ลักษณะและประเภทโครงการท่ีนําเงินสะสมไปใชจายได 
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 3.1 เปนโครงการเพ่ือประโยชนและตรงกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง โดยนําขอมูล
ปญหาและความตองการพ้ืนฐานจากแผนพัฒนาทองถ่ินมาใชในการจัดทําโครงการ 
 (ขอหาม หามใชจายในโครงการหรือกิจการท่ีฟุมเฟอย หรือไมกอใหเกิดประโยชนโดยตรงกับประชาชน 
เชน กอสรางปรับปรุงอาคารท่ีทําการ รถสวนกลางครุภัณฑสํานักงาน การศึกษาดูงาน เปนตน) 
 3.2 กระทําไดเฉพาะโครงการหรือกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี ดานการบริการชุมชนและสังคม เปน
การเพ่ิมพูนรายได เปนการบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ตามระเบียบฯ ขอ 89 รวมท้ังพิจารณาให
ความสําคัญในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 (1) สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 (2) โครงการปรับปรุงหรือจัดใหมีแหลงน้ําดานการเกษตร  
 (3) ปรับปรุงหรือจัดใหมีแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค  
 (4) โครงการสงเสริมการทองเท่ียวตามนโยบายรัฐบาล (การทองเท่ียววิถีไทย)  
 (5) โครงการสงเสริมการใชยางพาราภายในประเทศ  
 (6) โครงการหรือกิจกรรมตามอํานาจหนาท่ี ท่ี อปท.เห็นวาจําเปนตองดําเนินการเพ่ือประโยชนของ
ประชาชน 
 3.3 การจัดทําโครงการใหเปนไปตามศักยภาพ ของ อปท.  
 3.4 อปท. จะตองมีความพรอมดานสถานท่ี และโครงการหรือกิจการตองไมซํ้าซอนกับโครงการท่ี อปท.
ทําไวแลว หรือท่ีสวนราชการอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐไดดําเนินการแลว 
 4. การรายงานผลการใชจายเงินสะสม เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติใหใชจายเงินสะสม อปท.รายงานผลให
จังหวัดเพ่ือรวบรวมสงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบตามแบบท่ีกําหนด 
 
 
ระเบียบ มท.วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
 ขอ 89  กําหนดวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 
ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีของ อปท. ซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและ 
สังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดของ อปท. หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน 
ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ อปท.หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(2) ไดสงเงินสมทบ กสท. 
(3) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว อปท.ตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้น  

ภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการตามท่ีกําหนด ใหการใชจายเงินสะสมเปนอันพับไป 

 ท้ังนี้ ให อปท.มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจายคาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย
เกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
  

3. การจัดหาพัสดุ 
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- นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ  รายงานวาในรอบท่ีผานมาการจัดหาพัสดุ  มีงานท่ียังคงเปนปญหาอยูใน
สวนของครุภัณฑโตะนักเรียน เนื่องจากการตรวจสอบเอกสารแลว พบวาผูคายื่น และท่ีเทศบาลเรากําหนด 
ปรากฏวาตัวโตะท่ีเทศบาลเรากําหนดนั้นเปนโตะขนาดของระดับประถม แตเกาอ้ีไปกําหนดระดับมัธยม จึง
เหมือนกับวาซ้ือของไมไดเปนชุด เพราะมาตรฐานมันมีวาระดับอนุบาล ระดับประถม ระดับมัธยม จึงสงเรื่องให
คณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะกับทางกองการศึกษาไดพิจารณากอน เพ่ือจะเสนอผูบริหารไดสั่งการดวยวา
จะดําเนินการใด ๆ คืออาจจะตองยกเลิก หรือกําหนดใหม หรืออยางไร และ สวนในเรื่องของงานกอสราง ใน
เรื่องของตลาดแมแดงตามท่ีทานรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี ไดรายงานไปแลวนั้น และอีกสอง
รายการคือถนนสุขุมวิท คืออยูระหวางตรวจสอบหลักประกันกับผลงาน หลักประกันเขามาแลว เหลือแตผลงาน
ท่ีจะลงนามท้ังสองรายการในเดือนนี้ สวนงานกอสรางท่ีเขามาและสงเอกสารกลับไปแกไข คือ โรงเรียนวัด
ปากน้ํา เนื่องจากเอกสาร ในสวนของคําสั่งราคากลาง และอายุราคากลางมันเกิน ซ่ึงตองไปดูในรายละเอียด    
คือชวงหลังอายุราคากลางคอนขางจะเกินเพราะอะไร หรือไปลาชาตรงไหน และมีงานซอมแซมหลังคาอาคาร
เรียนวัดปากน้ําเขามาหนึ่งงาน นอกนั้นยังไมมีงานอะไรเขามาเลย สิ่งท่ีเราคงตองเจอคืองานกระจุกตัวในชวง
ปลายป และคงเปนเรื่องของการกันเงิน และจะไปประดังกับงานจางเอกชน ในชวงของงบประมาณป 2560   
ซ่ึงตรงนั้นเปนปญหาเดิม ๆ ท่ีคงตองแกไขกันไป  
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ท่ีประชุม - นายกเทศมนตรี กําชับวาใหไปดูระเบียบใหดี โดยเฉพาะเรื่องการใชจายเงินสะสม  

กองชาง 
- โครงการกอสรางอาคารเก็บวัสดุ บริเวณเรือนเพาะชํา ศาลาทาเกตุ  
- โครงการปรับปรุงถนนทางเขาโรงเรียนเทศบาล วัดโขดทิมทาราม  

สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

ฝายสงเสริมส่ิงแวดลอม 

 

 

- กิจกรรมประชุมอาสาสมัคร 3 R+ แยกขยะลดโลกรอน ครั้งท่ี 2/2559 ภายใตโครงการคัดแยกขยะ
กอนท้ิง เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2559 ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาล
นครระยอง ประชุมอาสาสมัคร3 R+ ครั้งท่ี2/2559 ซ่ึงในครั้งนี้ถือเปนโอกาสอันดีท่ีไดวิทยากรท่ีมีความรู
ความสามารถจากประเทศญี่ปุน พรอมรวมกิจกรรม workshop กับชาว3R+ บรรยากาศเต็มไปดวยความ
ประทับใจ และไดรับความสนใจจากผูเขารวมกิจกรรมอยางดีเยี่ยม 

- กิจกรรมครอบครวั3R ถายทอดความรูดานการคัดแยกขยะ ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอมไดจัดอมรม
ถายทอดความรูดานการคัดแยกขยะกอนท้ิง และสอนทําน้ําหมักชีวภาพ กลุมเปาหมาย คือ ครอบครัวของ
อาสาสมัคร3R+ ท้ัง 4 โซน โดยมีกําหนดรายละเอียด ดังนี้ โซน A, B, C และD เม่ือวันท่ี 28, 29, 30 และ 31 
มีนาคม 2559 รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

1. สอนเรื่องการคัดแยกขยะ  
2. ความรูเรื่อง EM    (น้ําหมักชีวภาพ) 
3. แบงกลุมระดมความคิด พิชิตขยะ (workshop)  
 



 -22- 

- ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาปาชายเลน พระเจดียกลางน้ําตอนรับคณะศึกษาดูงานดานปาชายเลน และผูเขา
มาเยี่ยมชมพระเจดียกลางน้ํา  

1. มีคณะศึกษาดูงานจํานวน 4 คณะ รวม 101 คน ดังนี้ 
- วันท่ี 2 มี.ค.59 ถายรายการ เท่ียวท่ัวไทยไปกับพลังงานทดแทน บริเวณโซน 1 (หอชมวิว) และ โซน 2 

บริเวณศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา (บริษัท เฮดแอนดฮารท ครีเอทีฟแอนดสตราทีจิค โซลูชั่น ผูผลิตรายการ) จํานวน 
7 คน 

- วันท่ี 17 มี.ค.59 รับคณะศึกษาดูงานบริเวณโซน 1  ผอ.โรงเรียนจากจังหวัดลพบุร ีจํานวน 8 คน 
- วันท่ี 24 มี.ค.59 รับคณะเครือขายคณะครู อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ศึกษาดูงานบริเวณโซน 1 

จํานวน 36 คน 
- วันท่ี 31 มี.ค.59 รับคณะนักศึกษา กศน.บางละมุง จ.ชลบุรี ศึกษาดูงานบริเวณโซน 1และ โซน 2 

จํานวน 50 คน  
2. ผูเขามาเยี่ยมชม พระเจดียกลางน้ํา รวมจํานวน 1,821 คน รวมผูเขาชมสถานท่ี จํานวน 1,922 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม  
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- ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมท่ียื่นคํารองขออนุญาต ประกอบกิจการประเภทตางๆ ตาม

เทศบัญญัติ 
 เจาหนาท่ีสํารวจและมีหนังสือแจงผูประกอบการ/ผูประกอบการเขียนคํารองขอรับใบอนุญาต  

ประกอบกิจการ ปรากฏวา มีผูประกอบการยืน่คํารองจํานวน 9 ราย และเจาหนาท่ีไดตรวจประเมินเรียบรอย
แลว ไดแก รานบานคุณชาย, ราน Kitchen Plus, รานโลตัสเอ็กซเพรส, รานเจษร, ราน Rung แฮรคัท, รานบาน
น้ําใสซีฟูด, รานปญญาโภชนา 1, รานกินรี นวดไทย, รานโกเบ-ยา  

 - การตรวจประเมินสถานประกอบการกอนตอใบอนุญาตและแจงเลิกกิจการ ตรวจประเมินฯ จํานวน 17 แหง 
(17 ใบอนุญาต) เกณฑการตรวจประเมิน ไดแก ทําเล/ท่ีตั้ง, ความสะอาด, ความปลอดภัย, การจัดการของเสีย 
ปรากฏวาตอใบอนุญาตผานเกณฑ จํานวน 9 แหง เลิกกิจการ จํานวน 8 แหง  

- งานตรวจประเมินการจัดการน้ําเสียของสถานประกอบการจําหนายหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง เดือนมีนาคม  2559 จํานวน 2 แหง ราน Kitchen Plus, โลตัสเอ็กซเพรส สาขาเอสโซ  

 

เรื่องรองเรียน จํานวน  5  เรื่อง 
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ลําดับท่ี รายการรองเรียน รายใหม ติดตามจากเดือนกอน หมายเหตุ 

1. เรื่องกลิ่นจากการค่ัวพริกและเจียวกระเทียม    ยุติเรื่อง 

2. เรื่องควันจากการเผาขยะของหมูบานปรีชา    ยุติเรื่อง 

3. เรื่องกลิ่นและควันจากรานอาหารตามสั่ง    
(ตลาดเกา)  

  ติดตาม 

4. เรื่องกลิ่นเหม็นจากหองสวมของบานพักคนงาน
แผงตากปลา  

  ยุติเรื่อง 

5. เรื่องกลิ่นเหม็นจากการโมปลาของบานขางเคียง    ยุติเรื่อง 

 

- วันท่ี 15 มีนาคม 2559 ลงพ้ืนท่ีติดตามสํารวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม และสวมในแพปลารวมกับ  
ศูนยอนามัยท่ี 6 และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  

- วันท่ี  9  มีนาคม 2559 ติดประกาศเทศบาลนครระยอง ณ อาคารตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง)  
จํานวน 3 เรื่อง   

* ประกาศเทศบาลนครระยอง เรื่อง ขอมูลรายชื่อผูข้ึนทะเบียนแจงความประสงคเปนผูคาฯ        
จํานวน 290 ราย  

* ประกาศเทศบาลนครระยอง เรื่อง รายชื่อผูคาท่ีไดรับสิทธิการเชาแผงคาฯ จํานวน 176 ราย 
* ประกาศเทศบาลนครระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผูท่ีไมไดรับสิทธิการเชาแผงคาฯ จํานวน 114 ราย  
ตั้งแตวันท่ี  21 มีนาคม 2559  - 1 เมษายน 2559 รับหนังสือยื่นอุทธรณเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ 

หรือโตแยงสิทธิการเชาแผงคาตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง)  

- วันท่ี  8 มีนาคม 2559 เก็บตัวอยางเนื้อหมูในตลาดสดเพ่ือตรวจสารเรงเนื้อแดงรวมกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระยอง และสํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง  

- วันท่ี 15 มีนาคม 2559 ดําเนินการเฝาระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ํารวมกับศูนยอนามัยท่ี 6 (ตลาดวัดลุม, 
ตลาดสตาร, ตลาดนัดปากน้ํา และรานคา/แผงลอยบริเวณถนนเลียบชายฝง)  

- วันท่ี 15 มีนาคม 2559 รณรงคประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมรณรงค “ลางสวมพรอมกัน...                            
รับวันสงกรานต” ประจําป 2559 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ใหกับสถานีบริการเชื้อเพลิง      
จํานวนวน 11 แหง และตลาดสดจํานวน 1 แหง ตั้งแตวันท่ี  10 - 11 และ 24 - 25 มีนาคม 2559 โดยฉีด
ลางและขัดทําความสะอาดพ้ืนอาคารและถนน  ผสมผงคลอรีนในน้ําลางพ้ืนเพ่ือฆาเชื้อโรค  ลอกทอ ลางทอ และ
รางระบายน้ําภายในตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุม)   

 

 
 

งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล  
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- ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยอินทรีย ท่ีเอกชนจัดเก็บก่ิงไม/เศษวัสดุ ปริมาณทราย      
ขยะในแมน้ําและผักตบชวา ท่ีเทศบาลฯ จัดเก็บ เปรียบเทียบปงบประมาณ 2556 - 2559 

 

 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปงบประมาณ 2559 

 
- การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ  



 -26- 

1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย   เดือน มีนาคม 2559 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได 
ท้ังหมด 1,846 ชิ้น  ( 97.74 กิโลกรัม ) 

2. กิจกรรมสํารวจและสงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล  
จํานวน 63  แหง  เดือน มีนาคม 2559 จํานวน  652  กิโลกรัม  จายเปนคากําจัดฯ จํานวน 12,388 บาท        
(คาจางเหมาบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ราคากิโลกรัมละ 19 บาท)  

- การพัฒนาทําความสะอาดสถานท่ี ชุดพัฒนาถากหญาและตักทรายบริเวณหนาจวนผูวาราชการจังหวัด, 
ชุดพัฒนาเก็บขยะชายหาดตั้งแตหนาศูนยจิรายุไปถึงรานทะเลมีคลื่น, ชุดรถน้ําลางถนนหลังวัดปา 1 – 2,  
ชุดเรือทองแบนเก็บขยะในแมน้ําระยอง  

งานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ  
ผลการดําเนินงาน 
1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง) จํานวน 554 คน จําแนกผลการคัดกรอง ดังนี้  

1.1 กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน  จํานวน 3 คน  
    1.2 กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 188 คน 
2. คัดกรองภาวะซึมเศรา จํานวน 554 คน 
  2.1 มีภาวะเสี่ยง 4 คน  
3. กิจกรรมเผยแพรความรูโรคไมติดตอ 

   3.1 ใหความรูเรื่องโรคไต   จํานวน    13 ครั้ง 
                   ใหความรูเรื่องวัยรุนรักสุขภาพ  จํานวน      3 ครั้ง 
                   ใหความรูเรื่องอาการแพยา    จํานวน     6 ครั้ง  

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง  
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน

งบประมาณกองทุนฯ ในวันท่ี 3 มีนาคม 2559 จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน 64,800 บาท 
ผลการประชุม 

- อนุมัตโิครงการท่ีเสนอขอรบัการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ  จํานวน 2 โครงการ                 
เปนเงิน 67,200 บาท 

2. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือพิจารณารูปแบบและแบบฟอรมการติดตาม
และประเมินผลโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุน ป พ.ศ.2559 ในวันท่ี 25 มีนาคม 2559  

งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ  

สถานการณของโรคไขเลือดออก 
- เดือนมีนาคมเทศบาลนครระยอง ไดรับรายงานวาพบผูปวย  โรคไขเลือดออก (ทุกรหัสโรค) จํานวน 9 ราย 

มากกวาเดือนมกราคม แตยังนอยกวาเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 58 ชุมชนท่ีตองเฝาระวังไดแก ชุมชนชาย
กระปอม เนื่องจากตั้งแตตนปท่ีนี้ พบผูปวยแลว จํานวน 6 ราย 

การดําเนินงาน  
๑. ออกดําเนินการควบคุมโรคทุกราย 
๒. พนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัยในชุมชน/ตลาด 
3. ประชาสัมพันธโรคไขเลือดออกโดยรถวิ่งประชาสัมพันธ ภาษาไทย/กัมพูชา 
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4. ดําเนินการรณรงคสํารวจ และทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย ในศาสนสถานและสถานศึกษา
เขตเทศบาลนครระยองทุกแหง โดยดําเนินการทุกวันศุกร และพนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัยในวันเสาร 

5. ติดตามสถานการณโรคทุกสัปดาห   

- โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง รอบ 2/2559 กิจกรรมสํารวจและทําลาย
แหลงเพาะพันธลูกน้ํายุงลายในชุมชน วันท่ี 29 กุมภาพันธ - 4 มีนาคม 2558 จํานวน 29 ชุมชน  
กิจกรรมสํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธลูกน้ํายุงในโรงเรียนและศาสนสถาน จํานวน 38 แหง 
โรงเรียนท่ีปลอดลูกน้ํายุงลาย จํานวน 16 แหง ไดแก ร.ร.เทศบาลวัดลุมฯ, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาประดู,    
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดลุม, ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน้ํา, ร.ร.ระยองวิทยาคม, ร.ร.วัดปาประดู, ร.ร.วัดเกาะกลอย,    
ร.ร.กวงฮ้ัว,  ร.ร.บานพัฒนาการ, ร.ร.โฮมเนิรสเซอรี,่ ร.ร.อนุบาลภักดีพรรณ, ร.ร.อนุบาลศรอารีย, ร.ร.อนุบาล
บานเด็กเล็ก, ร.ร.สมคิดวิทยา, ร.ร.สมคิดเนิรสเซอรี่ และร.ร.เปดนอยเนิรสเซอรี่  

ศาสนสถานท่ีปลอดลูกน้ํายุงลาย จํานวน 4 แหง ไดแก วัดปากน้ํา, วัดลุมมหาชัยชุมพล, วัดปาประดู, 
วัดเนินพระ  

แหลงท่ีพบลูกน้ําสูงสุด  5  อันดับแรก  ในเขตเทศบาลนครระยอง 
1. โองน้ํา/ถังน้ําใช บริเวณบาน /วัด  /โรงเรียน  
2.เศษภาชนะ เศษวัสดุ ท่ีไมใชแลวภายนอกบาน 
3. จานรองกระถางตนไม  ๔. ไมน้ํา 5. อางน้ําพุท่ีไมมีปลาในโรงเรียน  

แจงเตือนสถานการณของโรคติดตอ 
- ขณะนี้เขตเทศบาลนครระยอง พบผูปวยโรคอุจจาระรวงและโรคอาหารเปนพิษ มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน 

เนื่องจากกําลังเขาสูฤดูรอนหรือเรียกวาหนาแลง จึงเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อ
แบคทีเรีย โรคติดตอท่ีมากับฤดูรอนสวนใหญจะเปนโรคติดตอระบบทางอาหารและน้ํา ซ่ึงโรคนี้สามารถติดตอ
และแพรระบาดไดอยางรวดเร็ว โดยการรับประทานอาหารและน้ําดื่มท่ีมีการปนเปอนของเชื้อโรค 

คําแนะนําเรื่องการปองกันโรคติดตอท่ีมากับฤดูรอนสําหรับประชาชน  
1. รับประทานอาหารท่ีปรุงสุกใหม หากรับประทานอาหารคางม้ือใหนํามาผานความรอนอีก ครั้ง 

หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆ และระมัดระวังไมใหแมลงวันตอมอาหาร  
2. การรับประทานอาหารทุกครั้ง ควรใชชอนกลางในการตักอาหาร  
3. ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนปรุงอาหาร กอนรับประทานอาหาร หลังเขาหองน้ํา   
4. ดูแลสิ่งแวดลอมท้ังในบานและนอกบานใหสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุ

แมลงวันและปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค  

5. ถายอุจจาระลงในสวมท่ีถูกสุขลักษณะทุกครั้ง เพ่ือไมใหเปนการแพรโรค  

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
- วันท่ี 11 มีนาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. เทศบาลนครระยอง 

ณ หองประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง มีผูเขารวมประชุม จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ  84.37 
- กิจกรรมประชุมตอเนื่องประจําเดือนของ อสม. ครั้งท่ี 6/2559  ในวันท่ี  16 มีนาคม  2559   

ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผูเขารวมกิจกรรมฯ จํานวน  289 คน คิดเปนรอย 88.92           
คางจายเงินคาปวยการใหกับ อสม. เดือนตุลาคม 2558 และเดือนมีนาคม 2559 รวม 6 เดือน เนื่องจากยัง
ไมไดรับการโอนเงินจาก สสจ.  
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- กิจกรรมอบรมใหความรูเนื่องในวัน อสม.แหงชาติ ในวันท่ี  23  มีนาคม 2559 ณ ศาลาประชาคม 
เทศบาลนครระยอง มีผูเขารวมกิจกรรมฯ จํานวน 268 คน คิดเปนรอยละ 82.46 มีความพึงพอใจในภาพรวม 
คิดเปนรอยละ  83.87 

- กิจกรรมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานใน ศสมช.ครั้งท่ี 1/2559 จํานวน 26 ศสมช. มีผูเขารวม
กิจกรรมฯ จํานวน  259 คน คิดเปนรอยละ 92.80  

งานสงเสริมสุขภาพ  
- วันท่ี 16 - 22 มีนาคม 2559 ดําเนินการตรวจคัดกรองสายตา พระภิกษุ  สามเณร  และแมชี       

ในวัด 6 แหงในเขตเทศบาลนครระยอง เพ่ือสงตอพระสงฆท่ีมีปญหาดานสายตา เขารวมโครงการรถคลินิกจักษุ
ศัลยกรรมเคลื่อนท่ีสภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิตตพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ           
วันท่ี 12 สิงหาคม 2559 จํานวน 89  ราย 
      ผูท่ีคัดกรองสายตาและตองสงตอเพ่ือการดูแลรักษาตอไป ระหวางวันท่ี 24- 29 เมษายน  2559     
ณ วัดเนินพระ จังหวัดระยอง จํานวน  61 คน                                                               

- มีปญหาดานสายตาสั้น  ยาว  และเอียง จํานวน  45 คน   
  - มีปญหาดานสายตาท่ีตองรักษาหรือผาตัด จํานวน  16 คน  

งานฟนฟูสุขภาพครอบครัว 
- ผลการดําเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผูปวยท่ีบาน จํานวน  186 ราย จําแนกตามกลุมได ดังนี้  
1. มารดาและทารกหลังคลอด จํานวน   98 ราย 
2. ผูปวยโรคเรื้อรัง  จํานวน   59 ราย 
3. ผูปวยท่ีสงตอจาก รพ.ระยอง จํานวน   17 ราย 
4. ผูสูงอายุ   จํานวน     5 ราย 
5. ผูพิการ   จํานวน     7 ราย  
จํานวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผูปวยท่ีบาน ท้ังหมด 226 กิจกรรม  ดังนี้  
1. ฉีดยา   จํานวน   4 ราย  
2. ใสสายสวนปสสาวะ  จํานวน 19 ราย 
3. ใสสายยางใหอาหารทางจมูก จํานวน   4 ราย 
4. ทําแผล    จํานวน   3 ราย 
5. เจาะเลือด   จํานวน   4 ราย 
6. เจาะน้ําตาลปลายนิ้ว  จํานวน 15 ราย 
7. เยี่ยมใหคําแนะนําการปฏิบัติตนหลังคลอดและสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม จํานวน 49 ราย 
8. เยี่ยมเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนในทารกแรกเกิด     จํานวน 49 ราย 
9. เยี่ยมดูแลเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเรื้อรังและความพิการ  จํานวน 71 ราย 
10. โรงพยาบาลระยองสงตอใหติดตามเยี่ยม      จํานวน 17 ราย 
11. ประสานงานกายภาพบําบัดสอนญาติทํากายภาพบําบัดผูปวยท่ีบาน  จํานวน   1 ราย 

 - ศูนยรับบริจาคและใหยืมอุปกรณการแพทย ใหผูปวยยืมอุปกรณทางการแพทย  2 รายการ ไดแก 
 1. เตียงนอน  Fowler พรอมเบาะนอน จํานวน  1  เตียง 
 2. ไมคํ้ายันพยุงเดิน   จํานวน 1  คู  
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 - นายดุสิต  ธรรมศิริรักษ กลาววาขอหารือในท่ีประชุมวาเรื่องของผูท่ีไมชําระคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย 
ซ่ึงในเทศบัญญัติเรื่องของการจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะของเทศบาลนครระยอง มีอยูขอหนึ่งกําหนดไววาเจาของ
อาคารหรือท่ีอยูอาศัยตองชําระคาธรรมเนียมทายเทศบัญญัติท่ีเทศบาลเรากําหนด ซ่ึงขอทายบอกวาผูท่ีฝาฝนไม
ปฏิบัติตามเทศบัญญัติฉบับนี้ จะมีโทษตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในรายละเอียดจะบอกวาใครท่ี  
ฝาฝน จะมีมาตรา 20 (4) คือการไมปฏิบัติตามขอกําหนดของเทศบัญญัติเราก็จะมีโทษปรับสูงสุดไมเกิน 
5,000 บาท ซ่ึงในการดําเนินการคือจะตองแจงเปนคําสั่ง และทําเปนหนังสือไปวาบานใดไมชําระคาธรรมเนียม
ก็จะมีโทษตามนี้ และหากเขาไมมาชําระก็คงตองเปนงานท่ีนิติกรตองดําเนินการตอ จึงเรียนถามท่ีประชุมวา
จะตองใหดําเนินการตามนี้ท้ังหมดหรือไมสําหรับหลังคาเรือนท่ีไมชําระคาธรรมเนียม ซ่ึงการกําหนดโทษก็อยูท่ี
เทศบาลเรากําหนดวาสูงสุดไมเกิน 5,000 บาท โดยในข้ันแรกคือเราจะทําการประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ   
ของเรา ในเรื่องของหนาท่ีท่ีเขาจะตองชําระคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย และโทษหากเขาไมชําระคาธรรมเนียมขยะไป
กอนเบื้องตน โดยท่ียังไมตองมีหนังสือไป และดูความคืบหนา 

ท่ีประชุม - ทานนายกเทศมนตรีสั่งการใหประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ เชนทางเสียงตามสาย  
                        เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักถึงหนาท่ีในการชําระภาษีวามีภาษีใดท่ีเขาควรจะตอง 
                       ชําระบาง 

กองการแพทย 

บริการเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ 
จําแนกตามศูนยบริการสาธารณสุข 

 
 

 
บริการเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ 
จําแนกตามท่ีอยูของผูปวย 
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บริการเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ 
จําแนกตามรายใหม-รายเกา 

 
 
 

รายรับคารักษาพยาบาล 
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
 

 
ผลการปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม 

ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ 
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รายงานมูลคาคงคลัง 
การเบิกจายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ประจําปงบประมาณ 2559 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 -32- 

รายงานผูมารับบริการทันตกรรม 
ระหวางวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
 

รายงานผูมารับบริการกายภาพบําบัด 
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ 
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แผนภูมิรายงานผูมารับบริการกายภาพบําบัด 
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

แผนภูมิรายงานจํานวนผูมารับบริการ 
งานบริการทางการแพทย งบป ๒๕๕๙ 

 
 

- วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  ไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลศรรีะยอง  
 - วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๙  ไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
 - วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์มาเยี่ยมชมคลินิกชุมชนอบอุน 
เทศบาลนครระยอง  
 - วันท่ี 24 มีนาคม ๒๕๕๙ โรงพยาบาลศรีระยองมาเยี่ยมชมคลินิกชุมชนอบอุน เทศบาลนครระยอง  
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 - วันท่ี 29 มีนาคม 2559 เทศบาลนครระยอง โดยนายวรวิทย ศุภโชคชัย นายกเทศมนตร ี         
นครระยองพรอมดวยคณะผูบริหารเทศบาล รวมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ  โดย พล.ร.ต.พรชัย 
แยมกลิ่น ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ กรมแพทยทหารเรือ ทําพิธีลงนามรวมเปนเครือขาย
ระบบบริการสุขภาพของผูประกันตน ณ หองรับรอง อาคารอํานวยการฯ 

- นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา กิจกรรมชวงปดเทอม หาทุนการศึกษา 

กองการศึกษา 

- วันท่ี 22 - 25 มีนาคม 2559  ประกวดรองเพลง Rayong String Contest 2016  
 - วันท่ี 26 มีนาคม 2559 กิจกรรมสงเสริมการเรยีนรูนอกหองเรียน ณ หองสมุดเทศบาลนครระยอง  
 - วันท่ี 26 - 30 มีนาคม 2559  โครงการจางครูสอนภาษาตางประเทศในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนคร
ระยอง ณ สาธารณรัฐสิงคโปร  
 - วันท่ี 2 - 4 เมษายน 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 - วันท่ี 13 เมษายน 2559 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและงานกอพระเจดียทราย ณ หอพระพุทธอังคีรส  
สวนศรีเมือง  
 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
จํานวนนักเรียน ป.6 ท่ีเขาศึกษาตอ ป.9 
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ผล O-NET ปการศึกษา 2559 

 
- ทาสีอาคาร 4 - 5  
- กิจกรรม Happy Thank you Day (11 มี.ค. 59) 

 - กิจกรรมปจฉิมนิเทศ ป.6  (18 มี.ค. 59)  
 - ปรับปรุงหลักสูตร (21 – 22 มี.ค. 59) 
 - มอบตัว อ.1 – 2  (26 มี.ค. 59)  
 - นักเรียน ป.6 รับใบระเบยีนแสดงผลการเรยีน ปพ.1 (1 เม.ย. 59)  
 - ตอนรับผูวาราชการจังหวัดระยอง ในงานมหกรรมเลาขานตํานานเมืองระยอง (2 เม.ย. 59)  
 - จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสถานศึกษา (5 - 6 เม.ย. 59) 
 - ประชุมผูปกครอง อ.1-2 (9 เม.ย. 59) 
 - งานครบรอบอดีตเจาอาวาส (10 เม.ย. 59) 
 - ชนะเลิศ ประกวดรองเลน  เตนโชว วัดบานฉาง (13 เม.ย. 59) 

โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 
- อบรมเชิงปฏิบัติการดานดาราศาสตรข้ันตน ประจําป 2559  ครั้งท่ี 3 วันท่ี 2-4 มีนาคม 2559 

ณ  โรงแรมโกลเดนซิตี้ ระยอง 
 - มอบเกียรติบัตร “กิจกรรมยอดนักอาน” ประจําเดือนกุมภาพันธ วันท่ี  7  มีนาคม  2559 
 - กิจกรรมประชุมเครอืขายผูปกครอง วันท่ี  9 มีนาคม 2559 ณ  หองประชุมวิสุทธิสารโสภิต  
 - มอบธง “กิจกรรมหองเรียนนาอยู” ประจําเดือนกุมภาพันธ วันท่ี  9  มีนาคม  2559 
 - มอบเกียรติบัตร “กิจกรรมยอดนักอาน” ประจําเดือนกุมภาพันธ วันท่ี  9  มีนาคม  2559 
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 - กิจกรรมมอบวุฒิบัตรและปจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 วันท่ี  14  มีนาคม  2559  
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดลุม (พระอารามหลวง 
 - อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การคุมครองและสรางภูมิคุมกันสําหรับเด็กและเยาวชนในมิติ
ความรุนแรงดานยาเสพติด วันท่ี  14-18 มีนาคม  2559 ณ โรงแรมอเดรียติค พาเลซ  กรุงเทพ 
 - อบรมโครงการอบรมสัมมนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําป 2559 
วันท่ี  18 - 24 มีนาคม  2559 ณ โรงแรมเดอะเลคกาซี นนทบุรี 
 - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน วันท่ี  21 มีนาคม  2559 ณ  หองประชุมวิสุทธิสารโสภิต 
 - รางวลัชนะเลิศการแขงขันบรรยายธรรมระดับภาค (คณะสงฆภาค 13) ประจาํป 2559 
วันท่ี  23  มีนาคม  2559 ณ  วัดราษฎรศรัทธาธรรม ชลบุรี 

- อบรมโครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร วันท่ี  23-25 มีนาคม  2559 ณ โรงแรมสีดารีสอรท นครนายก 
 - รับมอบตัวนักเรียนเขาใหม ปการศึกษา 2559 วันท่ี  29  มีนาคม 2559 ณ  อาคารอเนกประสงค 
 - มอบเกียรติบัตรนักเรียนสอบไดท่ี 1 วันท่ี  31  มีนาคม 2559 
 - รับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะจากองคการบริหารสวนตําบาลทาคา              
จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน  100 คน วันท่ี 31  มีนาคม 2559 
 - กิจกรรมปฏิบัติธรรมนําใจ วันท่ี  6-7  เมษายน 2559 ณ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  
วัดลุม (พระอารามหลวง) 
 - รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557-2558 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2557-2558 
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รายงานขอมูลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
ปการศึกษา 2558 

 
เขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
 

นักเรียนศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ปการศึกษา 2559 
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ผลสอบคัดเลือกเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ลําดับท่ี 1-10 

 
 

สถานศึกษาท่ีนักเรียนสอบไดแตไมเลือก 
1. โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาทมิตร 
2. โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ 
3. โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4. โรงเรียนพิบูลยบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบูรพา  จ.ชลบุรี  

 

ผลคะแนน O – NET 100 คะแนนเต็ม ดังนี้ 
คณิตศาสตร  3 คน คือ 
     1 เด็กหญิงศุภิสรา  แกวพินิจ 
     2 เด็กหญิงแพรทอง  โพธิบัวทอง 
     3 เด็กชายภวัต  พูลสวัสดิ์ 
ภาษาตางประเทศ  1 คน คือ 
     1 เด็กหญิงฐิติรัตน  แสงใส 
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 - วันท่ี 25 เมษายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2559 ปรับพ้ืนฐานนักเรียน อ.3 ข้ึน ป.1 
 - วันท่ี 9 – 13 พฤษภาคม 2559 เตรียมความพรอมของนักเรียนชั้น อ.1 
 - วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ครูและบุคลากรทุกทานเริ่มทํางาน  

- วันท่ี 6 พฤษภาคม 2559 เปดเทอมภาคเรียนท่ี 1 ป พ.ศ.2559 
- เรื่องอาคารเรียนไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
- รางวัลชมเชยประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ 

 - นักเรียนฝกซอมพายเรือและเตรียมความพรอมในการแชงขันเรือพายชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 
 - ทําการ กอสรางอาคารเรียน 

กองสวัสดิการสังคม 
 - ประชาสัมพันธกําหนดวันทําแผนชุมชน เริ่มจากวันท่ี 24 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น.           
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง  
 - วันท่ี 29 เมษายน 2559 เขต 3  เวลา 13.30 น. ณ ชุมชนทุงโตนด-เนินพระ  
 - วันท่ี 30 เมษายน 2559 เขต 4  เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวัดปากน้ํา  
 - วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 เขต 1 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคม  
 - วันท่ี 21 เมษายน 2559 ประชุมคณะกรรมการชุมชน  

งานสังคมสงเคราะห 
 - เรื่องรณรงคใหมาเปดบัญชี ขณะนี้เหลืออยู จํานวน 29 ราย คือผูสูงอายุ จํานวน 25 ราย ผูพิการ จํานวน 2 ราย 
และผูติดเชื้อ จํานวน 2 ราย 

สถานธนานุบาล 

ผลการดําเนินงานในรอบเดือนมีนาคม 2559 (ตั้งแตวันท่ี 1 – 31 มีนาคม 2559) 
ยอดรับจํานํารวม 2,623 ราย จํานวนเงิน 63,774,100.00 บาท 
ยอดไถถอนรวม 2,619 ราย จํานวนเงิน 65,319,500.00 บาท 
ทรัพยจํานําคงเหลือ 7,946 ราย จํานวนเงิน 192,076,800.00 บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบี้ยรับจํานํา 2,125,380.00 บาท 
 กําไรจําหนายทรัพยหลุด 314,915.00 บาท 
 รวมรายรับ 2,440,295.00 บาท 
 รายจาย     
 ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน 67,371.04 บาท 
 รายจายประจํา 255,847.45 บาท 
 รวมรายจาย 323,218.49 บาท 
 รายรับสูงกวารายจาย 2,117,076.51 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน 140,000,000.00 บาท 
 หัก ใชไปแลว 25,653,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินท่ีใชหมุนเวียนไดอีก 114,347,000.00 บาท 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

- ทานรองปลัดเทศบาล นางเสาวลักษณ  วินัยธรรม กลาววาปกติในทุกปเทศบาลเราจะมีการตรวจ
สุขภาพประจําปใหกับพนักงานเทศบาล ซ่ึงขณะนี้จะครบกําหนดการตรวจสุขภาพประจําปแลว  ซ่ึงขอมูล 2 ป 
ยอนหลังในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจําปนั้น โดยในป พ.ศ.2557 ทานนายกเทศมนตรีไดมีนโยบายให
ตรวจของคลินิกอบอุน    และในป พ.ศ. 2558 ทานนายกเทศมนตรีมีนโยบายใหไปตรวจท่ีโรงพยาบาลระยอง 
และในป พ.ศ.2559 ทราบมาวาไดมีการทํา MOU กับโรงพยาบาลสิริกิติ์ จึงตองการทราบนโยบายจาก      
ทานนายกเทศมนตรีวาในปนี้ทานจะใหพนักงานเทศบาลของเราไปตรวจสุขภาพประจําปท่ีไหน  

ท่ีประชุม - ทานรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ สั่งการวาใหนําเรื่องนี้ไปหารือกันกอน  
                              และมาเสนออีกครั้งหนึ่งในท่ีประชุมวันพุธหนา คือตองการใหดูใหรอบคอบกอนวาวิธีไหนจะดีท่ีสุด 

- นายธนวัฒน  พนชั่ว กลาววาในวันอาทิตยท่ี 24 เมษายน 2559 กําหนดการจัดงานวันเทศบาล     
โดยจะเริ่มเวลา 09.30 น. แตงกายชุดสุภาพเสื้อผาบาติก 

ท่ีประชุม - ทานปลัดเทศบาล นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ สั่งการวาชวงพิธีสงฆใหจัดในหองประชุม  
                        ตากสินมหาราช สวนพิธีการวางพานพุมใหวาง ณ ศาลาประชาคม  

 
 

(ปดประชุม เวลา 12.00 น.) 
 
     ลงชื่อ    ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน) 
                                                                เจาพนักงานธุรการ 
 
     ลงชื่อ    ผูตรวจรายงานการประชมุ 
                          (นางซอนกลิ่น  ชูเชิด) 
                                หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
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	4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ำ ถนน ฟุตบาท ชำรุด จำนวน 27 แห่ง
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	- ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จำนวน  -  ราย
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	ชุมชนหนองสนม-ปักป่า, ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย,
	ชุมชนก้นปึก-ปากคลอง)                                                 19  ครั้ง
	- เฝ้าจุดตลาดเก่าและโรงรับจำนำ                                    22  ครั้ง
	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	Uงานธุรการ
	- คณะศึกษาดูงาน (ประจำเดือน มี.ค. 2559)
	* จำนวน              31  คณะ
	* จำนวน         2,515  คน
	Uงานสารบรรณ
	มีการลงรับ – ส่ง หนังสือผ่านระบบ OSSM (ส่วนกลาง) เดือนมีนาคม  2559
	- มีการลงรับหนังสือ    จำนวน        695 เรื่อง
	- มีการลงส่งหนังสือ    จำนวน        580 เรื่อง
	Uงานการเจ้าหน้าที่
	- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                          - คน
	- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน                                                         - คน
	- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                                   - คน
	- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                                     - คน
	- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น                                - คน
	- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                        - คน
	- ลูกจ้างประจำ ลาออก                                                                            - คน
	- พนักงานจ้างเสียชีวิต                                                      - คน
	- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                        5 คน
	- พนักงานจ้าง ลาออก                                                                             7 คน
	- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
	(ตำแหน่งบริหาร)                                          - คน
	- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งบริหาร)           - คน
	- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่ง
	ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                          - คน
	Uอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้างU
	* พนักงานเทศบาล            155 คน
	* ลูกจ้างประจำ                  34 คน
	* พนักงานจ้างทั่วไป           292 คน
	* พนักงานจ้างตามภารกิจ    191 คน
	รวม          672 คน
	Uอัตรากำลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จำนวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 3 แห่งU
	* พนักงานครูเทศบาล               255 คน
	* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)               3 คน
	* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)         41 คน
	รวม                299 คน
	รวมทั้งสิ้น   971 คน
	- โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2559  ในระหว่างวันที่  11 – 13  มีนาคม  2559  ณ  วังยาวริเวอร์ไซด์  รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก  โดยมี...
	Uงานทะเบียนราษฎร
	รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
	ประจำเดือน มีนาคม  2559
	/
	ผู้มารับบริการงานทะเบียน เฉลี่ยวันละ  134 ราย  บัตรประจำตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ  64 ราย
	รวม 198 ราย
	Uระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

