
    รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 
ครั้งท่ี 6/2559 

วันท่ี 1  มิถุนายน  2559 
ณ หองประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

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

ผูมาประชุม 
1. นายวรวิทย      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายบุญสืบ เจริญรัตน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายประกอบ อังควินิจวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายนิวัติ กลอมแกว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายผณินทร เกษรแพทย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท 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. นางผองศรี ปยะยาตัง ผูอํานวยการกองการศึกษา 

16. นายเจตน ศรีสุขโข ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
17. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผูอํานวยการกองการแพทย 
18. นางสุนิสา รมรื่น ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
19. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบานปากคลอง 
20. นางสุภลักษณ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
21. นางไพเราะ วงษไทยผดุง แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 
22. นางพรทิพย เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
23. นางสาวพนิตตา แสงอรุณ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
24. นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ ผูอํานวยการสวนพัสดุ 
25. นางซอนกลิ่น ชูเชิด หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
26. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

27. นางพิมพผกา ทายพงศศักดิ์ หัวหนาฝายอํานวยการ 
28. นายชาคริต เอ่ียมสําอาง หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
29. นางสาวกนก อารีรักษ ผูอํานวยการสวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

30. นางสาวฐปนีย  โสภณ หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
31. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหนาฝายบริการสิ่งแวดลอม 
32. นางสาวเนตรนภา รักความสุข หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
33. นางสาวรัชนี คุมครอง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
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34. นางสาววิราภรณ โคลงชัย หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน 
35. นางสินีนาฏ คุณเลิศกิจ รก.หัวหนาฝายบริการการแพทยและพยาบาล 
36. นางกุลยา  กุลรัตน เจาพนักงานธุรการ 

ผูไมเขารวมประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี                (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี                (ไปราชการ) 
3. นายวารินทร ดุษฎีวงษกําจร รองนายกเทศมนตรี                (ไปราชการ) 
4. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ ผูอํานวยการกองชาง               (ไปราชการ) 
5. นางลัดดา โกสีย ผูจัดการสถานธนานุบาล 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 - เรื่อง รับโอนขาราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเปนพนักงานเทศบาล คือ  นางพิมลพันธ  อารีรักษ  
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข (ดานบริการทางวิชาการ)  ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ            
งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระยอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง มาบรรจุเปนพนักงานเทศบาลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง        
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ งานการพยาบาล ฝายบริการการแพทยและพยาบาล กองการแพทย เทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  1  มิถุนายน  2559 เปนตนไป 

- เรื่อง บรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานเทศบาล จํานวน 1 คน ไดแก 
1. นายธรรมยุทธ  อุดมรัตนพงศ ผูไดรับการคัดเลือกลําดับท่ี 1 เปนพนักงานเทศบาล ในตําแหนงทันตแพทย

ปฏิบัติการ งานทันตสาธารณสุข ฝายบริการการแพทยและพยาบาล กองการแพทย เทศบาลนครระยอง 
2. นางสาววีรสุดา  ธนกิจเจริญพัฒน ผูไดรับการคัดเลือกลําดับท่ี 2 เปนพนักงานเทศบาล  

ในตําแหนงทันตแพทยปฏิบัติการ งานทันตสาธารณสุข ฝายบริการการแพทยและพยาบาล กองการแพทย 
เทศบาลนครระยอง 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  1  มิถุนายน  2559 เปนตนไป 

มติท่ีประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 

มติท่ีประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 
                      และติดตามผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ 

รายงานความคืบหนาเรื่องการกอสรางตลาดแมแดง (สํานักการคลัง, กองชาง, สํานักการสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม) 

-  นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี รายงานวาการกอสรางตลาด คาดวาอีกประมาณหนึ่งเดือนกวา ๆ          
นาจะเสร็จเรียบรอยดี   
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-  นางวัฒนา  ชูวิทยสกุลเลิศ เรื่องการพิจารณาแมคาเขาแผงท่ีเขาอุทธรณมา คณะกรรมการก็ได 
พิจารณารายชื่อไป 2 ครั้ง สรุปวามีผูท่ีมาข้ึนทะเบียนกับเราท้ังหมด จํานวน 290 คน และเราประกาศรายชื่อ    
ผูมีสิทธิไป จํานวน 176 ราย ผูไมมีสิทธิ จํานวน 114 ราย มีคนมายื่นอุทธรณ จํานวน 76 ราย และมาเขียน  
คํารองท่ัวไป จํานวน 10 ราย ซ่ึงจากการท่ีเราไดประชุมไป 2 ครั้งแลว ขณะนี้ผูท่ีประกาศรายชื่อมีสิทธิก็ไดรับ
การอุทธรณแลววาคัดออกไป จํานวน 1 ราย และจากผูท่ีไมมีสิทธิ จํานวน 114 รายนั้น เม่ือพิจารณาแลวคือ  
จะไดสิทธิ จํานวน 2 ราย เพราะฉะนั้นขณะนี้รวมผูท่ีไดแผงประมาณ 177 ราย เหลืออยูอีก จํานวน 1 ราย    
ท่ีอยูระหวางพิจารณาดูเอกสารเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจงเพ่ือทราบ/พิจารณา  

สํานักปลัดเทศบาล 
ฝายอํานวยการ  
งานขนสง 
- งานขนสงมี รายรับประจําเดือนพฤษภาคม 2559           202,710.00 บาท   
                 รายจายประจําเดือนพฤษภาคม 2559         142,051.14 บาท   
                 รายรับสูงกวารายจาย                                60,658.86 บาท 
                 ยอดเงินสะสม                                    1,781,500.14 บาท 

ฝายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
     1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
       - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม       
                       โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
                - 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 - ราย      
                    - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนรานคาตั้งวางจําหนายของโดยไมไดรับอนุญาต จํานวน 10 ครั้ง       
      3. จัดเก็บปายท่ีไมขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 57 แผน  
      4. ตรวจสอบพบฝาทอระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 12 แหง  
      5. งานท่ีไดรับมอบหมาย  
  -  ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรรอน  จํานวน  2  ราย  
  - ตรวจสอบจับกุมผูบุกรุกสถานท่ีราชการ จํานวน  -  ราย  
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งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - ระงับอัคคีภัย                                                               4 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                              62 ครั้ง  
      - งานกูภัยฯ                                                               31 ครั้ง 
      - ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพรอมติดตั้งและอธิบาย 
            วิธีการใชใหกับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
            (ชุมชนศูนยการคา, ชุมชนหนองสนม-ปกปา, ชุมชนแขวงการทาง,  
            ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย, ชุมชนเรือนจํา)                                 15  ครั้ง 
     - เฝาจุดตลาดเกาและโรงรับจํานํา                                    22  ครั้ง 

ฝายบริหารงานท่ัวไป  
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน พ.ค. 2559)  
         * จํานวน              21  คณะ   
         * จํานวน         1,536  คน 

งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – สง หนังสือผานระบบ OSSM (สวนกลาง) เดือนพฤษภาคม  2559  
      - มีการลงรับหนังสือ    จํานวน        538 เรื่อง 
      - มีการลงสงหนังสือ    จํานวน        675 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)                                                                        3 คน 
- พนักงานจาง ลาออก                                                                             1 คน  
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
  (ตําแหนงบริหาร)                                                                                 - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน (ตําแหนงบริหาร)               - คน 
- แตงตั้งพนักงานครูเทศบาลผูสอบคัดเลือกไดใหดํารงตําแหนง 
  ผูบริหารสถานศึกษา                                                                             - คน 
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อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจาง      
     * พนักงานเทศบาล              155 คน 
     * ลูกจางประจํา                     34 คน 
     * พนักงานจางท่ัวไป             299 คน 
     * พนักงานจางตามภารกิจ      190 คน 
                         รวม            678 คน  

อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจาง (สังกัดโรงเรียน) จํานวน 6 แหง และศูนยเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง      
     * พนักงานครูเทศบาล                244 คน 
     * ลูกจาง (สังกัดโรงเรียน)                    3 คน  
     * พนักงานจาง (เงินอุดหนุน)           40 คน  
                         รวม                 287 คน  

รวมท้ังส้ิน   965 คน      
 

รายงานการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 
ประจําเดือน พฤษภาคม  2559 

 
 
ผูมารับบริการงานทะเบียน เฉลี่ยวันละ 163 ราย  บัตรประจําตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 68 ราย รวมวันละ 231 ราย 
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ท่ีประชุม - ทานนายกเทศมนตรี กลาววาตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการวาใหติดธงตราสัญลักษณ  
  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ป ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
  ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 โดยใหไปติดธงตราสัญลักษณท่ีจวนผูวาราชการจังหวัดดวย  

- นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ รายงานวาขณะนี้อยูระหวางการสั่งซ้ือธงตราสัญลักษณ คาดวาอีกประมาณ  
  2 สัปดาห จะดําเนินการติดไดแลวเสร็จ  

 - นายธนวัฒน  พนชั่ว รายงาน ดังนี้  
1. เรื่องการตรวจสุขภาพประจําปของโรงพยาบาลสิริกิติ์ มีผูแจงยอดท่ีประสงคจะตรวจสุขภาพประจําป

ท้ังหมด 320 คน กําหนดการตรวจสุขภาพประจําป คือในวันท่ี 23, 24, 30 มิถุนายน 2559 และวันท่ี 1 กรกฎาคม 255 

ท่ีประชุม - ทานนายกเทศมนตรี กลาววาใหจัดคิวการตรวจใหแตละโรงเรียนดวย เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอ  
  การเรียนการสอน  

 2. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมขอเชิญรวมโครงการประเมินเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน ประจําป พ.ศ. 2559      
ซ่ึงเทาท่ีดูตัวชี้วัดจะเก่ียวของกับทุกกองงาน โดยเขาจะใหสงตัวแทนเพ่ือไปรับฟงตัวชี้วัดและการจัดทําเอกสารประเมิน 
จํานวน 2 คน ในวันท่ี 7 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะมีตัวชี้วัดจํานวน 4 หัวขอ คือ 1.) เมืองอยูดี
คนมีสุข 2.) สิ่งแวดลอมยั่งยืน 3.) เทศบาลแหงการเรียนรู 4.) การบริหารจัดการท่ีดี โดยเขาใหสงเอกสารประเมินไป
กอน ภายในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2559 

ท่ีประชุม  - นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ กลาววา หากปนี้เราไมตองสงประกวด แตเราจะตั้งเปาหมาย  
  ไวเลยวาปหนาเราจะสง และตองกําชับเจาหนาท่ีหรือผูท่ีรับผิดชอบของทุกกองงาน 
  วาตองรับผิดชอบรวมกันวาใครจะเปนผูดูแลในมิติใดบาง และจะตองทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
  ใหได และจะตองทําใหเกิดการยั่งยืนใหได  จึงควรจะตองมีการเตรียมความพรอมกันกอน  
  จึงเห็นควรวานาจะมีการสงประกวดในปหนาจึงจะเหมาะสมกวา   

- นายกเทศมนตรี สั่งการวาใหสงตัวแทนไปรวมรับฟงหลักการ และศึกษาขอมูล 
  ในปนี้กอน  

- นายธนิต  อังควินิจวงศ กลาววาเห็นควรใหทานนายกเทศมนตรีมอบหมายผูรับผิดชอบ  
  ในการเขารวมประชุม  

   - นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ กลาววาผมขอรับผิดชอบเรื่องนี้ และจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งวา  
  จะมอบหมายใหใครไปเขารวมประชุม  

กองวิชาการและแผนงาน 
งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ  
1. ใหบริการ การตรวจซอมระบบงานคอมพิวเตอร ระบบเครือขายภายในเทศบาลนครระยอง จาํนวน 12 ครั้ง   
2. ใหบริการขอมูลขาวสารข้ึนเว็บไซตเทศบาลนครระยอง จํานวน  14 ครั้ง 14 เรื่อง 
3. สรปุการใชงานโปรแกรมปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย และโปรแกรมปองกันไวรัสฯ  จํานวน 1 ครั้ง  
 

งานประชาสัมพันธ 
1. ขาวประชาสัมพันธทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี 
    1.1 ขาวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จํานวน 10 เรื่อง 
    1.2 ขาวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหนวยงานอ่ืน ๆ  จํานวน 22 เรื่อง 
2. กิจกรรมของเทศบาล จํานวน 9 กิจกรรม 
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3. อนุเคราะหเสียงตามสายพรอมอุปกรณ รถประชาสัมพันธและอ่ืน ๆ จํานวน 4 ครั้ง 
4. สงขาวใหสื่อมวลชนและสงลง www.rayongcity.net เฟสบุค รวม 17 ขาว 
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน รวม 4 รายการ 
6. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง 
7. สง SMS เชิญคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และสื่อมวลชน 7 ครั้ง 
8. รับเรื่องรองเรียนพรอมแจงแกไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง รวม 2 ราย 
9. จัดทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ รวม - ปาย  

ฝายนิติการ  
งานนิติการ           

ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

1. สอบสวนขอเท็จจริง 
เทศบาลไดวาจางมูลนิธิ DEE บริหารโรงงานผลิต
ปุยอินทรียและพลังงาน 

ทําหนังสือวากลาวตักเตือนเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของแลว อยูระหวางการพิจารณาของ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดระยอง 

 

2. เทศบาลวาจางบริษัท เอส ที ฟอรท่ัม ขายแบบ
ประกวดราคากอนวันท่ีไดรับเอกสารประกวด
ราคาตัวจริง 

อยูระหวางทําหนังสือรายงานสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินจังหวัดระยอง 

 

3. แจงตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบาตัน ไดแจงความรองทุกขดําเนินคดีกับผูแจงความ
เท็จ ตอเจาพนักงานแลว 

 

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

สอบสวนขอเท็จจริงเสร็จเรยีบรอยแลว        
อยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 

 

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

 

6. การสวมตัวทําบัตรประชาชน รายนายหมูกร 
เทียมทัศน 

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การพิจารณาของจังหวัด 

 

7. รองเรียนอดีตปลัดเทศบาล -แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
เรียบรอยแลว อยูระหวางการสอบปากคําผูท่ี
เก่ียวของ 

 

8. การสวมตัวทําบัตร รายนางสมใจ สุขสําราญ
(พิจารณาผลการสอบสวนการปฏิบัติหนาท่ี แจง
ความดําเนินคดีกับผู แอบอาง) 

-อยูระหวางทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง  

9. พฤติกรรมนางจันทรฉาย อินพเนาว ครูเทศบาล ลา
และมาสายอยูเปนประจํา ไมปฏิบัติคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา 

-รายงานผลการสอบสวนแลว อยูระหวางการ
พิจารณาของผูบังคับบัญชา 

 

 

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

10. เครื่องเรือยนตสูญหาย -นายสายัญ ศรีสวัสดิ์ นายนพรัตน ไกรแกว     
และนายกําธร  บํารุงพงษ ไดชดใชคาเสียหาย
เรียบรอยแลว 

 

11. นางกาญจนา  สังขนอย ละท้ิงหนาท่ีราชการ
ติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน 

-อยูระหวางสอบสวน  

12. การสวมตัวทําบัตรประชาชน ราย นายคํา เชียงเอย  -อยูระหวางสอบสวน  

13. การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอรตี้ประกันภัย -ตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด      
ทางละเมิดเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
สอบปากคําผูเก่ียวของ 

 

14. อุบัติเหตุระหวางการสาธิต ทําใหผนังหองเก็บ
อุปกรณอาคารปองกันฯ พังถลมลงมา 

-อยูระหวางตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

 

15. การล็อกเสปกรถครุภัณฑยานพาหนะ          
จํานวน 4 รายการ 

-บันทึกถอยคําคณะกรรมการกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ จํานวน 4 ราย     
เหลืออีก 1 ราย อยูระหวางบันทึกถอยคํา 

 

16. สอบสวนวินัย/เรื่องรองเรียน 
การคางคาเบิกจายเงินคาซอมแซมรถของหจก.ซัน
ลุยและอูจําเนียน การชาง 

-สรุปผลการสอบสวนเรยีบรอยแลว อยูระหวาง
ผูบังคับบัญชาพิจารณา 

 

17. นายสมปราชญ ปอมสูง ถูกพนักงานสอบสวนจับคดี 
ยาไอซไวในครอบครอง 

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

 

18. เรื่อง พิพาทเก่ียวกับทางสาธารณะ กรณี คุณพิศิษฐ
กับมูลนิธิสวางพรกุศล 

-อยูระหวางจัดทําระวางใหม  

19. การสวมตัวทําบัตรราย นางสาวษาลินี แซเอ๊ียว -สรุปสอบสวนเสร็จเรียบรอย อยูระหวางการ
พิจารณาของผูบังคับบัญชา                    

 

20. จังหวัดระยองแจงใหตรวจสอบขอเท็จจริง       
กรณี อาคารพาณิชยท่ีใหเชาของเทศบาลนคร
ระยอง จํานวน 3 ชั้น 3 คูหา ไดตอเติมอาคาร      
4 ชั้น ไมมีรางระบายน้ํา 

-ไดทําบันทึกแจงกองชางตรวจสอบขอเท็จจริง
แลวอยูระหวางการดําเนินการของกองชาง 

 

21. คดีอาญา/คดีแพง 
แจงความกรณีรถยนตเฉ่ียวชนเสาไฟฟา บริเวณ
หนาแขวงการทางระยอง (ไมมีคูกรณี) 

-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

22. แจงความนางปรียาภร เมืองศิริ และนายนวพร 
อาชญาทา กอสรางอาคารผิดไปจากแผนผังบริเวณ
แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนท่ีไดรบั
ใบอนุญาต 

-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน  
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ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

23. กรณี นายศรัณย เกียรติธนะกูล กอสรางอาคาร   
บนทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคงคา 1 

-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

24. กรณี นายสมพรรณ จรรยารกัษ,นางสาวพุชง 
พุษะกอสรางอาคารรุกล้ําทางฯ 

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

25. กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ กอสรางอาคารรุกล้ํา
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา 

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

26. กรณี น.ส.วิเชียร อ้ึงเส็ง กอสรางอาคารรุกล้ํา   
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา 

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

27. กรณี นางสาวเขมสิริทร ชูดํา กอสรางรั้วบนทาง
สาธารณประโยชน บริเวณหลังอําเภอ 

-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

28. กรณี นายกิตติพงษ ปานงาม กอสรางอาคาร    
โดยไมไดรับอนุญาต และกอสรางอาคารรุกล้ํา    
ท่ีสาธารณะ 

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

29. นายอดิศักดิ์ คําแสน ขับรถยนต บพ 1308 
ระยอง ชนเสาไฟฟาบริเวณถนนอดุลยฯ 

เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 ศาลจังหวัด
ระยอง ไดมีคําพิพากษาให นายอดิศักดิ์ฯ 
ชําระเงินเต็มจํานวนพรอมดอกเบี้ย           
ศาลจังหวัดระยองไดออกหมายบังคับคดีแลว 
อยูระหวางทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบ
หาทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

 

30. คดีบอลลูนระเบิด อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา 
(อายุความ 5 ป นับแตวันท่ีรูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟอง ไมเกิน 10 ป นับแตวันท่ีมีเหตุ) 

24 พ.ย.
2563 

31. กรณีนายวีราพัชธ พัสกรวงษ กอสรางโครงเหล็ก
หลังคารุกทางสาธารณะ 

แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

32. คดีนายธีระศักดิ์  อินธนู ฟองเทศบาลเรื่อง     
ท่ีดินบริเวณถนนทาบรรทุก 

-เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2559 ศาลฎีกาไดมี
คําพิพากษาใหจําหนายคดี โดยมีความเห็นวา
คําพิพากษาของศาลอุทธรณชอบแลว         

 

33. กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝง ต.ปากน้ํา -คณะทํางานไดมีการประชุมเม่ือวันท่ี 24 พ.ค.
2559 เวลา 09.00 น. โดยมี รองผบ.มทบ.
14 เปนประธานในการประชุมเพ่ือติดตามผล
การดําเนินงานและแนวทางการพัฒนา
ชายหาด 

 

 



 -10- 

ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

34. นายแดง แยมเย็น กรณี ผิดสัญญาเชาตลาด     
เทศบันเทิง 

-เม่ือวันท่ี 3 ส.ค.2558 ศาลจังหวัดระยองได
มีคําพิพากษาใหนายแดงฯ ใหชําระเงินเต็ม
จํานวนพรอมดอกเบี้ย                        
-ศาลจังหวัดระยองออกหมายบังคับคดีแลว   
อยูระหวางทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบ
หาทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

 

35. คดีปกครอง 
นางวรรณา ตันเตงผล(ตลาดแมแดง) 

-เทศบาลนครระยองไดดําเนินการรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสราง วันท่ี 10 สิงหาคม 2558         
อยูระหวางดําเนินการแกไขปรับปรุงตัวอาคาร
ตลาดและถนนสุวรรณสิน 

 

36. คดีนางสมทรง  ชวยชาติ เรื่อง ท่ีดินบริเวณ      
ทุงโตนด 

-เทศบาลยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของ
ศาลปกครอง อยูระหวางการพิจารณาของ   
ศาลปกครองสูงสุด 

 

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

-อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด 

 

38. บังคับคดี/งานอ่ืน/หารือ 
คดีซุมเฉลิมพระเกียรติถูกเฉ่ียวชน 

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

อายุความ 
10 ป 
(ครบ 22 
พ.ย.64) 

39. คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟา -อยูในระหวางทําหนังสือไปยังธนาคารตาง ๆ,
สํานักงานท่ีดิน,การไฟฟา,ประปา
,องคการโทรศัพท เพ่ือสืบหาทรัพยของนาย
สราวุธ  สมะนะ 

อายุความ 
10 ป 
10 ก.พ. 
พ.ศ.
2566 

40. คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟา -อยูในระหวางทําหนังสือไปยังธนาคารตาง ๆ,
สํานักงานท่ีดิน,การไฟฟา,ประปา
,องคการโทรศัพท เพ่ือสืบหาทรัพยของนาย
วัชระ คึมยะราช 

อายุความ 
10 ป 
10 ก.พ. 
พ.ศ.
2566 
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ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

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

อายุความ 
10 ป 
(ครบ 8 
ส.ค.63) 

42. คดีนายเมษา แซพาณิชย ขับรถชนเสาไฟฟา -ส.สุมณฑา เซอรวิส ตัวแทนบริษัท ประกันคุม
ภัยจํากัด ไดซอมแซมเสาไฟฟาเสร็จ    
เรียบรอยแลว 

 

43. คดีนายสมชาย สวางฉาย ขับรถชนเสาไฟฟา -อยูระหวางบริษัท นําสินประกันภัย จํากัด
(มหาชน) แจงดําเนินการเขาซอมแซม       
โดยมอบให หจก.สัมฤทธิ์ผลกอสราง 2014 
ดําเนินการซอมแซมทรัพยสินดังกลาว 

 

44. คดีนายนิยม  สุขคุม ขับรถชนเสาไฟฟา -พนักงานอัยการไดดําเนินการยื่นคําฟองแลว 
เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 
 -ขณะนี้คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล 

 

45. หจก.ศิลาวัฒน เสนอขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานและขอคืนเงินคาปรับ 

-ทําหนังสือแจงใหพนักงานอัยการยื่นคํารอง
ขอใหศาลปกครองระยอง เพิกถอนคําชี้ขาด
อนุญาโตตุลาการโดยศาลใหสงพยานหลักฐาน
เพ่ิมเติม 

 

46. นายบุรินทร กลิ่นสังข พนักงานจางท่ัวไป ยื่น
หนังสือลาออกจากราชการแตผูบังคับบัญชาได
พิจารณาใหไลออก 

-สงหนังสือไปยังผูวาราชการจังหวัดระยอง
เรียบรอยแลว 

 

47. รองเรียนกรณี กลุมแมคาตลาดวัดลุมขอผอนผัน -คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสด
เทศบาล2 (ตลาดวัดลุมฯ)มีมติมอบใหกองชาง
ออกแบบอาคารตลาดใหมและแผงคาภายใน
อาคารเดิมพรอมจํานวนแผง และมอบให สน.
การสาธารณสุขฯ สํารวจขอมูลผูคาบริเวณ
ถนนโสภณและทางเชื่อมระหวางถนน          
ชุมพลโสภณ เพ่ือใหทราบจํานวนผูคาท้ังหมด  
- ขณะนี้อยูระหวางรายงานผลความคืบหนาให
จังหวัดระยองทราบ                             

 

48. นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผูจัดการมรดกตลาด
แมแดง ขอใหชะลอการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง 

-อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด และทําหนังสือแจงผลคําพิพากษาในคดี
แพงและเอกสารประกอบการพิจารณาใหศาล
ปกครองสูงสุดทราบ 
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ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

49. รองเรียนกรณีขายสินคากีดขวางทางจราจรบริเวณ
สะพานเฉลิมชัย และการปลูกสรางบานเกินเสา
ไฟฟาบริเวณซอยขางสถานีอนามัยปากน้ํา 

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

 

50. รองเรียนกรณีการปลูกสรางทับทาง
สาธารณประโยชน บริเวณหลังหางแหลมทอง
ระยอง 

-ไดทําหนังสือรายงานใหจังหวัดระยองทราบ
แลว ตอมาจังหวัดระยองใหตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเพ่ิมเติม 

 

51. รองเรียนกรณีท่ีมีการขุดทรายบริเวณถนนทางไผ 
4 ทําใหกําแพงพัง 

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองแลววา    
ไดมีหนังสือแจงหางหุนสวนจํากัด กิจสัมพันธ 
ใหดําเนินการขออนุญาตขุดดินและถมดินตาม 
พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

 

52. รองเรียนกรณีขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงการ
กอสรางกําแพงบริเวณซอยโรงไมพาเลท ใกลแยก 
PMY และขอใหตรวจสอบการถมดินบริเวณตรง
ขามสุสาน ถนนบางจาก ตําบลเชิงเนิน อําเภอ
เมือง จังหวัดระยอง 

-อยูระหวางผูบังคับบัญชาพิจารณา  

53. นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือรองเรียนเรื่องทาง
สาธารณะ มีผูลักลอบขุดดินเนื้อท่ีทาง
สาธารณประโยชน และเนื้อท่ีดินของนายแพทย
ยุคล เลิศบูรพา ออกไปจากพ้ืนท่ีโดยไมไดรับ
อนุญาต 

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวา ขณะนี้
อยูระหวางสํานักงานท่ีดินจังหวัดระยองนัด
รังวัดสอบเชต  

 

54. รองเรียนกรณีรานกวงเภสัชไดดัดแปลงทางหนีไฟ 
ทําใหรานบิวตี้ไมมีทางหนีไฟ 

-อยูระหวางกองชางดําเนินการออกคําสั่ง   
ถอนอาคาร 

 

55. นางศรีชนก วัฒนศิริ ยื่นหนังสือรองเรียนเรื่องมีผู
ไมหวังดีทําลายกําแพงรั้วอิฐท่ีใชลอมรอบอาณา
เขตท่ีดิน บริเวณชุมชนปากน้ํา 1 

 -อยูระหวางตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของกองชาง 

 

56. รองเรียนกรณีสะพานหนาวัดปากน้ําชํารุด และมี
รอยราวตามเสาสะพาน 

 - ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวา     
กองชางเตรียมขอมูลเพ่ือนําเขาแผนขอจัดสรร
งบประมาณสําหรับใชในการซอมแซมแลว 
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ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

57. รองเรียนกรณี ไดรับความเดือดรอนจากรถบรรทุก
ดิน ขับเร็วบริเวณถนนทางไผ 3 ทําใหถนนเกิด
ความเสียหาย 

-อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของกองชาง     
และงานรักษาความสงบเรียบรอย 

 

58. รองเรียนกรณี ไดรับความเดือดรอนจากการใช
ถนนบริเวณตรงขามโรงพยาบาลระยอง 

-อยูระหวางทําหนังสือรายงานจังหวัด  

59. รองเรียนกรณี ตรวจสอบการถมท่ีดินบริเวณหลัง
โรงพยาบาลสัตว ตรงแยกเกาะกลอย 

-อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของกองชาง 

 

60. นางองุน ไมประเสริฐ ยื่นหนังสือรองเรียนเรื่อง
ไดรับความเดือดรนจากควัน กลิ่นอาหาร จาก
รานอาหาร  ตามสั่ง(หมูบานเพลินใจ) 

-อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของกอง
สาธารณสุขฯ 

 

61. รองเรียนกรณี ขอใหแจงความดําเนินคดีกับผูบุก
รุก ขโมยดินในท่ีสาธารณประโยชน และคลอง
สาธารณประโยชนบริเวณชุมชนสองพ่ีนอง ต.เชิง
เนิน  อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของกองชาง 

 

 
ฝายงบประมาณ 

การใชจายงบประมาณตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  
งบประมาณตั้งไว เบิกจาย/กอหนี้ผูกพัน คงเหลือ 

งบกลาง 23,185,000.00 12,602,128.75 10,582,871.25 

งบบุคลากร       
  เงินเดือนฝายการเมือง 9,990,500.00 6,623,813.33 3,366,686.67 

  เงินเดือนฝายประจํา 240,624,600.00 153,635,383.29 86,989,216.71 
งบดําเนินงาน       

  คาตอบแทน 14,178,400.00 6,087,140.82 8,091,259.18 
  คาใชสอย 151,981,809.00 113,074,993.69 38,906,815.31 

  คาวัสด ุ 52,640,291.00 36,788,138.03 15,852,152.97 

  คาสาธารณูปโภค 5,831,100.00 3,640,399.84 2,190,700.16 
งบลงทุน       

  คาครุภัณฑ 30,813,300.00 23,868,271.70 6,945,028.30 
  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 65,670,000.00 30,434,800.00 35,235,200.00 

งบรายจายอ่ืน 30,000.00 30,000.00 0.00 

งบเงินอุดหนุน 23,055,000.00 16,336,000.00 6,719,000.00 
  รวมทุกหมวดรายจาย 618,000,000.00 403,121,069.45 214,878,930.55 
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โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ครั้งท่ี ประจําเดือน รายการ ยอดโอน รายการสะสม ยอดโอนสะสม หมายเหตุ 
1. ต.ค. 58 5 127,500.00 5 127,500.00 

 2. พ.ย. 58 1 1,365,000.00 6 1,492,500.00 สภาฯอนุมัติ 
3. 

 
4 205,960.00 10 1,698,460.00 

 4. ธ.ค. 58 2 208,500.00 12 1,906,960.00 
 5. 

 
1 29,300.00 13 1,936,260.00 

 6. ก.พ. 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. มี.ค. 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 
 13. เม.ย. 59 6 557,000.00 43 4,956,720.00 
 14. 

 
7 439,500.00 50 5,396,220.00 

 15. พ.ค. 59 8 323,000.00 58 5,719,220.00 
  

แกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ครั้งท่ี ประจําเดือน รายการ ยอดเงิน รายการสะสม ยอดเงินสะสม หมายเหตุ 

1. ธ.ค. 58 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. 59 1 816,000.00 1 816,000.00 
 2. มี.ค. 59 1 470,000.00 2 1,286,000.00 สภาฯอนุมัติ 

 
- นางกรรณิกา  วิโรจนแสงทอง รายงานวา ดังนี้ 
1. กองวิชาการและแผนงานอยูระหวางการจัดทําแผนและงบประมาณ ขณะนี้พิจารณาเสร็จหมด     

ทุกกองงานแลว โดยมี ทานปลัดเทศบาล ทานรองปลัดเทศบาลท้ังสองทาน รวมกันพิจารณา ซ่ึงผานทุกกองงานแลว  
2. เรื่องของ ICT ทานรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี จะไปดูอีกรอบหนึ่งเพ่ือใหเกิดความ

ชัดเจนข้ึน  
3. เรื่อง OT ทานปลัดเทศบาลจะรับไปดูวาใหทุกกองงานปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน  
4. เรื่องครุภัณฑท่ีดินสิ่งกอสรางของท้ังกองชางและทุกกองงาน จะตองนําเสนอใหผูบริหาร             

คือทานนายกเทศมนตรี และทานรองนายกเทศมนตรี  ไดทราบวาจะทําอะไรกันบาง ในสวนของงบประมาณ
กําลังดําเนินการจัดทําอยู และในสวนของแผนฯ กําลังทําอยู ตอนแรกตั้งเปาวาเราจะตองทําแผนใหแลวเสร็จ
ภายในสิ้นเดือนท่ีผานมา แตปรากฏวาไมทัน ซ่ึงในระเบียบบอกวาภายในมิถุนายน 2559 ขณะนี้ทางกองชาง  
ไดสงรายละเอียดใหกองวิชาการฯ แลว จํานวนยี่สิบกวาโครงการ โดยจะทําการรวบรวม และเชิญประชุม    
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คณะสนับสนุนการจัดทําแผนฯ ซ่ึงจะประกอบดวย ทานปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ โดยจะพิจารณา
กันในวันท่ี 7 มิถุนายน 2559 และในวันนี้มีเรื่องท่ีตองการใหท่ีประชุมไดรวมกันพิจารณาคัดเลือกผูแทน     
ของหัวหนาสวนบริหารราชการเปนคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล          
ซ่ึงจะหมดวาระในวันท่ี 18 มิถุนายน 2559 โดยวาระดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป รอบนี้ คือจะมี นางก่ิงแกว  
ถนอมถ่ิน และ นางวัฒนา ชูวิทยสกุลเลิศ  และในวันนี้จะขอใหท่ีประชุมคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 ทาน        
เพ่ือเปนคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในคราวตอไป 

 - นางก่ิงแกว  ถนอมถ่ิน กลาววา ขอเสนอ 1. นายรักษสิทธิ์   เจริญหิรัญ  ผูอํานวยการสวน พัสดุ       
เปนคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

- นายสุธน ซ่ือประเสริฐ กลาววา ขอเสนอ 2. นายมานพ  ศรีสุพรรณถาวร รก.ผูอํานวยการกอง
การแพทย เปนคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  

ท่ีประชุม - เห็นชอบ  

- เรื่องเว็บไซดเทศบาล เว็บเซิรฟเวอรชํารุด เนื่องจากอายุการใชงานนาน ซ่ึงไดทําบันทึกแจงทุกกองงาน
ทราบแลว ตามท่ีไดหารือกับทานรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี ซ่ึงดูแลตรงนี้อยู ทานบอกวาใหหา
เชาเว็บเซิรฟเวอร ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางใหงานสถิติไปหาเชา จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบวาเว็บไซดจะใชงานไมได
ประมาณหนึ่งเดือน  

สํานักการคลัง 
รายงานรายรับ (ต.ค. 2558 – พ.ค. 2559) 

 
 
รายงานรายจาย (ต.ค. 2558 – พ.ค. 2559) 
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รายงานสถานะการเงิน 

 
 
2. การจัดฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 
หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี รย 0023.3/ว 2019 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 เรื่องการจัดฝกอบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
จังหวัดระยอง แจงแนวทางปฏิบัติ กรณีการอบรม และการศึกษาดูงาน ดังนี้ 

1. ให อปท. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ แนวทางการเดินทางไปราชการตางประเทศ และการศึกษาดูงาน  
ท้ังในประเทศ และตางประเทศโดยเครงครัด 
 2. การศึกษาดูงานตองใหสอดคลองกับหลักการและเหตุผลและวัตถุประสงคของโครงการ  
 3. การศึกษาดูงานตองสามารถนํามาใชประโยชนแก อปท. หรือเพ่ิมศักยภาพใหแกชุมชนหรือ
ประชาชนในทองถ่ินได 
 4. หาก อปท.ใด จงใจหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ      
รวมท้ังประกาศหรือคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ จังหวัดระยองจะดําเนนิการโดยเด็ดขาด 

3. การจัดหาพัสดุ 
- นายรักษสิทธิ์  เจริญหิรัญ รายงานดังนี้ 
1. เรื่องการจัดหาพัสดุ ขณะนี้โครงการใหญ ๆ อยูระหวางประกาศขายเอกสาร คือ สะพาน โรงเรียน

สาธิตเทศบาลนครระยอง และโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา อยูระหวางดําเนินการ คาดวานาจะหาผูรับจางได
ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2559 สําหรับงานกอสรางท่ียังคงเปนปญหาอยู ท้ังของป 2557, 2558     
และ2559 ขณะนี้กองชางไดทําเรื่องขอปรับแผนการจัดหาพัสดุแลว กําลังเสนอเรื่องอยู ซ่ึงจะไดแจงเวียนไปยัง
หนวยงานเจาของงบประมาณ และกองชาง เพ่ือดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของ ตามท่ีซักซอมก็มีระยะเวลา
ดําเนินการเหลืออยูตามแผน คือ เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม คงตองเรงเรื่องของการออกแบบ และในสวน
ของหนวยงานเจาของงบประมาณก็ดูในแบบ และสงเรื่องตามท่ีซักซอม  สําหรับเรื่องเซิรฟเวอรท่ีเสียตามท่ี   
กองวิชาการและแผนงานไดเรียนในท่ีประชุมไปนั้น ก็จะสงผลกระทบตอเรื่องของการเผยแพรขอมูลประสาน
จัดซ้ือจัดจางพอสมควรในชวงนี้ ซ่ึงในข้ันตอนการดําเนินการของเรานั้น เราจะมีเอกสารสงและเอกสารตอบกลับ
จากกองวิชาการฯ ในเรื่องของการเผยแพร ไมวาจะเปนการปดท่ีบอรดประกาศ หรือลงเว็บไซด ตรงนี้ก็ได
ประสานงานกันแลว แตในระหวางท่ีเซิรฟเวอรเสียนั้น ในระบบท่ีเราวางอยูนั้น เราก็ไดลงในระบบ e-GP และลง
ในเว็บไซดจังหวัดระยองเอง โดยเอารหัสของจังหวัดระยองมาลงเองอยูแลว ซ่ึงเปนสิ่งหนึ่งท่ีบงชี้วาเราตอง
เผยแพรดวยความโปรงใส และไดทําเกินกวาท่ีเขากําหนดใหแนวทางดวย จึงตองการฝากกองวิชาการฯ ใหชวย
เรงดําเนินการแกไขตรงนี้ใหแลวเสร็จโดยเร็วท่ีสุด 
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ท่ีประชุม  - นายกเทศมนตรี กลาววาใหสํานักการคลังเตรียมคําสั่งจังหวัดระยองเก่ียวกับเรื่องท่ี อปท.  
  ไปศึกษาดูงานตาง ๆ สงใหกองสวัสดิการสังคมดวย เพ่ือท่ีเวลามีการประชุมของชุมชน  
  ทางกองสวัสดิการฯ จะไดอธิบายใหชุมชนไดเขาใจวาสาเหตุใดท่ีไมไดตั้งงบประมาณตรงสวนนี้ไว  

กองชาง 

- กองชางมีการวางแผนกอสรางถนนท่ีเปนซอยเล็ก ๆ เพ่ือเปนการตอยอดถนนเสนอ่ืน ๆ เชน ริมน้ํา
บริเวณตุมแดง และบริเวณรวมมิตร  

- การแกไขปญหาท่ีถนนสุขุมวิทบางชวงเกิดไฟไฮแมทดับ ดําเนินการแกไขแลวโดยโดยติดตั้งไฟฟา
เพ่ิมข้ึน 

- เรื่องการปรับปรุงถนน ความคืบหนาคือมีการดําเนินการกัดผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีตเดิม 
ตอจากนั้นก็จะทําความสะอาดเพ่ือเก็บรอยยุบตาง ๆ ของผิวถนน และทําการปูแอสฟลทติกคอนกรีตใหม  

สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
ฝายสงเสริมส่ิงแวดลอม 

 
 

- โครงการคัดแยกขยะกอนท้ิง ป 2559 อยูระหวางดําเนินโครงการ  
* สํารวจการสถานประกอบการประเภทโรงแรม เรื่องการคัดแยกขยะอันตราย 

   *  กิจกรรมถังขยะไมมีวันเต็มภายในครัวเรือนของอาสาสมัคร 3R  

- กิจกรรมอาสาอนุรักษและฟนฟูปาชายเลนและแมน้ําระยอง 
1. วันท่ี 29 เมษยายน 2559 ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม และกลุมอนุรักษฯ รวมกับบริษัทไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

จํานวน 50 คนทําแนวรั้วตาขายท่ีก้ันขยะ บริเวณปาชายเลน โซน 1 ระยะทางประมาณ 90 เมตร 
2. วันท่ี 7 พฤษภาคม 2559 ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม และกลุมอนุรักษฯ รวมกับ TV24 สถานี

ประชาชน จํานวน 150 คน รวมทํากิจกรรมแรลรี่ปลูกปาสูภัยแลง เก็บขยะ ทําความสะอาด ทําคอนโดปู 
บริเวณโซน 2 ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา พระเจดียกลางน้ํา 

3. มีผูเขามาเยี่ยมชม พระเจดียกลางน้ํา จํานวน 1,412 คน 
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งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม  

 
- ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมท่ียื่นคํารองขออนุญาตประกอบกิจการประเภทตาง  ๆ  

ตามเทศบัญญัติ 
 เจาหนาท่ีสํารวจและมีหนังสือแจงผูประกอบการ/ผูประกอบการเขียนคํารองขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการ ปรากฏวา มีผูประกอบการยืน่คํารองจํานวน 4 ราย และเจาหนาท่ีไดตรวจประเมินเรียบรอยแลว  
ไดแก ราน Butchery  Max Beef, รานกาแฟอินทนิล การเดน, สถานีบริการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงบางจาก, 
รานโซล เกรท  

- การตรวจประเมินสถานประกอบการกอนตอใบอนุญาตและแจงเลิกกิจการ  เดือนพฤษภาคม 2559  
เกณฑการตรวจประเมิน คือ ทําเล/ท่ีตั้ง, ความสะอาด, ความปลอดภัย, การจัดการของเสีย ปรากฏวาตอใบอนุญาต 
ผานเกณฑ จํานวน 16 แหง เลิกกิจการ จํานวน  1  แหง  

- งานตรวจประเมินการจัดการน้ําเสียของสถานประกอบการจําหนายหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง เดือนพฤษภาคม  2559 จํานวน 18 แหง ไดแก ราน เค เอฟ ซี, รานเอ็ม เค สุก้ี,  
รานมิสเตอรโดนัท, รานแดรี่ ควีน, รานคาในศูนยอาหารบิ๊กซี, รานมิสเตอร บัน  
 

- เรื่องรองเรียนประจําเดือนพฤษภาคม 2559  จํานวน 3 เรื่อง  

ลําดับท่ี รายการรองเรียน รายใหม ติดตามจากเดือนกอน หมายเหตุ 

1. เรื่องกลิ่นเหม็นจากทอระบายสวม (ซ.1 ถ.อารีราษฎร)    ยุติเรื่อง 

2. เรื่องควันจากการเผาขยะ/ใบไม (ถ.ขางอําเภอ)    ยุติเรื่อง 

3. เรื่องกลิ่น/ละอองน้ํามันจากการทอดเก๊ียวของแผงคา
ขางเคียง (ตลาดวัดลุม)  

  ยุติเรื่อง 
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1. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการจําหนายอาหาร ประจําปงบประมาณ 2559  
- ดําเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานท่ีปรุงประกอบและจําหนายอาหาร พรอมเก็บตัวอยางอาหาร 

ภาชนะและมือผูสัมผัสอาหาร เพ่ือตรวจหาการปนเปอนของเชื้อโรคและสรางความรู ความเขาใจแก
ผูประกอบการใหมีความรูและตระหนักถึงความสําคัญ ในเรื่องสุขาภิบาลอาหารรานอาหาร จํานวน  24 ราน  
 

2. ตรวจประเมินโครงการองคกรปลอดโฟมรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
- วันท่ี 25 พฤษภาคม 2559  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง(สสจ.ระยอง) ตรวจประเมิน

โครงการองคกรปลอดโฟมในโรงเรียนท่ีสมัครเขารวมโครงการท้ัง 6 แหง ไดแก โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา,       
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง, โรงเรียนนครระยองวิทยาคม, โรงเรียนเทศบาลวัดลุมฯ , โรงเรียนเทศบาล
บานปากคลอง, โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ผานทุกโรงเรียน  

3. โครงการรานอาหารปรุงสําเร็จเพ่ือคืนความสุขทุกจานใหประชาชน (รานอาหารหนูณิชย..พาชิม) 
- วันท่ี 11 - 18 พฤษภาคม 2559  พาณิชยจังหวัดระยอง นําโดยนายประธาน นรรัตน พาณิชย

จังหวัดระยองรวมกับสํานักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครระยอง  ลงพ้ืนท่ีมอบปายโครงการรานอาหารปรุง
สําเร็จ เพ่ือคืนความสุขทุกจานใหประชาชน (รานอาหารหนูณิชยพาชิม) ซ่ึงมีราคาอาหาร  30 - 35 บาท    
ใหกับรานอาหารในเขตเทศบาลฯเขารวมโครงการ จํานวน 28 ราน  

4. ลางตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุมฯ)  
 

ความคืบหนาผลการดําเนินงานตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง)  
1. อยูระหวางการสรางแผงคา โดยกอสรางเฉพาะผนังโดยรอบแผง 3 ดาน ความสูง 0.8 ม.        

พรอมโครงเหล็กดานหนาแผง ความสูง 2.4 ม. 
2. คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง) อยูระหวางพิจารณาผลการ       

ยื่นอุทธรณและคํารองท่ัวไป เพ่ือประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เชาแผงคาใหทราบตอไป  
 

งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล  
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยอินทรีย ท่ีเอกชนจัดเก็บ     ก่ิงไม/เศษวัสดุ ปริมาณทราย ขยะ

ในแมน้ําและผักตบชวา ท่ีเทศบาลฯ จัดเก็บ เปรียบเทียบปงบประมาณ 2556 - 2559  
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ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปงบประมาณ 2559 

 
รวมปริมาณขยะท่ีเอกชนจัดเก็บเดือนพฤษภาคม 2559 101.55 ตัน/วัน 

คิดเปนคาจางเดือนมีนาคม 2,610,747.66 บาท 
 

การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือนพฤษภาคม 2559 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได 

ท้ังหมด 1,239 ชิ้น ( 65 กิโลกรัม ) 
2. กิจกรรมสํารวจและสงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล     

จํานวน 63  แหง เดือน พฤษภาคม 2559 จํานวน  1,002  กิโลกรัม  จายเปนคากําจัดฯ จํานวน 19,038 บาท        
(คาจางเหมาบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ราคากิโลกรัมละ 19 บาท )  

การพัฒนาทําความสะอาดสถานท่ี 
- ชุดพัฒนาเก็บขยะบริเวณหลังทางหลวงและชายทะเล ไดแก ชุดรถน้ําเบอร 2 ลางถนนโรงเรียน

เทศบาลวัดโขดทิมทาราม, ชุดรถน้ําเบอร 3 ลางถนนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา, รถไถปรับพ้ืนท่ีบริเวณ
ชายทะเล, ชุดรถน้ําเบอร 3 ลางถนนสัมฤทธิ์, ชุดเรือทองแบนขุดลอกวัชพืชในคลอง, หนาโรงเรียนอนุบาล
ระยอง, ชุดเรือทองแบนขุดลอกวัชพืชในคลองบางจาก  

งานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ  
ผลการดําเนินงาน 
1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง) จํานวน 392 คน จําแนกผลการคัดกรอง ดังนี้  
     1.1 กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน  จํานวน 4 คน  
      1.2 กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 137  คน 
2. คัดกรองภาวะซึมเศรา จํานวน 210 คน 
    2.1 มีภาวะเสี่ยง 3 คน  
3. กิจกรรมเผยแพรความรูโรคไมติดตอ 
    3.1 ใหความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง  จํานวน     10 ครั้ง 
                ใหความรูเรื่องพิษภัยของบุหรี่   จํานวน     12 ครั้ง 
    3.2 จัดบอรดประชาสัมพันธ,ลงวารสาร  จํานวน       2 เรื่อง 
                (วันความดันโลหิตสูง,วันงดสูบบุหรี่โลก) 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง  
1. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุน เพ่ือรายงานผลการติดตามโครงการท่ีไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ ในระหวาง 6 เดือนแรก ของปงบประมาณ พ.ศ.2559  ในวันท่ี 24 มีนาคม 2559 
จํานวน 29 โครงการ  
ผลการประชุม 

- โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ จํานวน 29 โครงการ มีผลการดําเนินงาน       
และการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคและกิจกรรมในโครงการ  

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานและพิจารณาอนุมัติโครงการท่ี
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุน ในวันท่ี 19 พฤษภาคมพ.ศ.2559 จํานวน 4 โครงการ                
เปนเงิน 219,150 บาท 
ผลการดําเนินงาน 

- คณะกรรมการบริหารกองทุนมีมติอนุมัติโครงการ จํานวน  3 โครงการ  เปนเงิน 61,250 บาท    
และใหทบทวนกิจกรรม จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน 127,900 บาท  

 

งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ  
- ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม – 26 พฤษภาคม ๒๕๕9 เทศบาลนครระยอง ไดรับรายงานวาพบผูปวย     

โรคไขเลือดออก (ทุกรหัสโรค) จํานวน 33 ราย ไมพบผูเสียชีวิตเดือนพฤษภาคม 2559 พบผูปวยไขเลือดออก     
3 ราย ลดลงเม่ือเทียบกับเดือนเมษายนท่ีผานมา ซ่ึงนอยกวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลังในชวงเวลาเดียวกัน 
ชุมชนท่ีพบผูปวย ไดแก ชุมชนสนามเปา จํานวน 2 ราย และชุมชนสะพานราษฎร จํานวน 1 ราย  
ชุมชนท่ีพบการระบาดของโรคไขเลือดออก ไดแก ชุมชนสนามเปา ตั้งแต เดือนมีนาคม-พฤษภาคม พบผูปวยแลว
จํานวน 7 ราย โดย พบผูปวยลาสุด วันท่ี 7 พฤษภาคม 2559  
 

การดําเนินการควบคุมโรคติดตอชุมชนสนามเปา ซอย 1  
1. ออกดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรคภายใน 24 ชม. 
2. พนสารเคมีกําจัดยุงตัวโตเต็มวัยในชุมชน  
3. ประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย และอสม.กระจายขาวในชุมชน 
4. วันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 มีการประชุมรวมกับโรงพยาบาลระยอง   เพ่ือพูดคุยปญหาอุปสรรคใน

การดําเนินงาน หาแนวทางในการแกไข และวางแผนการดําเนินงานเพ่ือควบคุมไขเลือดออกในพ้ืนท่ี 
5. วันท่ี 15 พฤษภาคม 2559 มีการดําเนินงานใหความรูเรื่องโรคไขเลือดออก สถานการณโรค

ไขเลือดออกในชุมชน และสรางความตระหนักกับประชาชนในชุมชนสนามเปา ซอย 1  
6. วันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 รวมกับสํานักโรคติดตอนําโดยแมลง สุมสํารวจลูกน้ํายุงลาย พน

สารเคมีกําจัดยุงตัวโตเต็มวัยในพ้ืนท่ี  และมีการประเมินประสิทธิภาพการพนสารเคมี พบวาสามารถกําจัดยุง   
ไดมากกวารอยละ 90 ซ่ึงไดผลดีมาก  
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สถานการณโรคมือเทาปาก 
ดวยสํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ไดแจงสถานการณการระบาดของโรคมือ เทา ปาก     

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 10 พฤษภาคม 2559 พบผูปวยท่ัวประเทศ 11,382 ราย เสียชีวิต 1 ราย อายุท่ีพบ
ผูปวยมากท่ีสุดคือ 1-3 ป โดยพบวาในชวงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมของทุกป จะพบจํานวนผูปวยเพ่ิมมากข้ึน 
เพราะเปนชวงเปดภาคการศึกษาของโรงเรียนและสถานศึกษา การรวมกันของนักเรียนและบุคลากรทาง    
การศึกษาจํานวนมาก อาจมีโอกาสเสี่ยงในการแพรระบาดของโรคติดตอในสถานศึกษาไดอยางรวดเร็ว  

ขอความรวมมือสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กดําเนินการ ดังนี้ 
๑. ประชาสัมพันธใหผูปกครองและนักเรียนทราบเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก  
2. ประสานครูประจําชั้นตรวจคัดกรองเด็กทุกวันในตอนเชา หากพบเด็กปวยดวยอาการไข มีตุมพองท่ี

ฝามือ นิ้วมือ ฝาเทา หรือในปาก ใหแยกเด็กและแนะนําผูปกครองพากลับบานและไปพบแพทยแลวใหหยุดเรียน 
๗ วัน  

3. หลีกเลี่ยงไมใหเด็กปวยเลนคลุกคลีกับเด็กปกติและเม่ือปวยควรพักรักษาอยูท่ีบาน   
4. ใหเด็กลางมือบอยๆหรือทุกครั้งท่ีสัมผัสสิ่งสกปรก ท้ังกอนกินอาหาร หลังเขาหองสวม รวมถึงกอน

และหลังทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆ   
5. ทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ ของใช ของเลน เปนประจําทุกสัปดาหหรือทุกครั้งท่ีพบมีเด็กปวย

เปนโรคมือ เทา ปาก   
  6. กรณีพบผูปวยโรคติดตอภายในหองเดียวกันตั้งแต ๒ รายข้ึนไป สามารถแจงงานปองกันและควบคุม
โรคติดตอ เทศบาลนครระยอง เบอรโทรศัพท 0 3862 0111 ตอ 509 เพ่ือดําเนินการควบคุมโรคและ
ปองกันการแพรระบาดในโรงเรยีน  
 
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  

- วันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. เทศบาลนครระยอง 
ณ หองประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง มีผูเขารวมประชุม จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 87.87 

- กิจกรรมประชุมตอเนื่องประจําเดือนของ อสม. ครั้งท่ี 8/2559 ในวันท่ี  18 พฤษภาคม  2559   
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผูเขารวมกิจกรรมฯ จํานวน  284 คน คิดเปนรอย 87.65           
คางจายเงินคาปวยการเดือน มี.ค.-พ.ค. 59 รวม 3 เดือน เนื่องจากยังไมไดรับการโอนเงินจาก สสจ.  

- บรรยายใหความรูเรื่อง “การดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม.เทศบาลนครระยอง” 
ในการใหการตอนรับคณะศึกษาดูงาน 
   - ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 จากเทศบาลเมืองกระทุมลม จ.นครปฐม จํานวน 170 คน               
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง  
 - วันท่ี 26 พฤษภาคม 2559 จาก อบต.พยุห จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 80 คน ณ ศาลาประชาคม
เทศบาลนครระยอง  

งานฟนฟูสุขภาพครอบครัว 
ผลการดําเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผูปวยท่ีบาน จํานวน  150 ราย จําแนกตามกลุมได ดังนี้  
1. มารดาและทารกหลังคลอด จํานวน 196 ราย 
2. ผูปวยโรคเรื้อรัง  จํานวน   28 ราย 
3. ผูปวยท่ีสงตอจาก รพ.ระยอง จํานวน   11 ราย 
4. ผูสูงอายุ   จํานวน   13 ราย 
5. ผูพิการ   จํานวน     2 ราย 
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จํานวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผูปวยท่ีบาน ท้ังหมด 158 กิจกรรม ดังนี้ 
1. ฉีดยา        จํานวน   6 ราย 
2. ใสสายสวนปสสาวะ       จํานวน   4 ราย 
3. ทําแผล         จํานวน   6 ราย 
4. เจาะเลือด        จํานวน   5 ราย 
5. เจาะน้ําตาลปลายนิ้ว       จํานวน 12 ราย 
6. สอนญาติฉีดยาอินซูลินใหผูปวย      จํานวน   1 ราย 
7. สอนตรวจเตานมใหตนเอง      จํานวน 22 ราย 
8. เยี่ยมใหคําแนะนําการปฏิบัติตนหลังคลอด 
    และสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม      จํานวน 48 ราย 
9. เยี่ยมเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนในทารกแรกเกิด      จํานวน 48 ราย 
10.เยี่ยมดูแลเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเรื้อรังและความพิการ จํานวน 43 ราย 
11.โรงพยาบาลระยองสงตอใหติดตามเยี่ยม     จํานวน 11 ราย 
12.นําสงผูปวยฉุกเฉินรักษาตอโรงพยาบาลระยอง     จํานวน   2 ราย  

ศูนยรับบริจาคและใหยมือุปกรณการแพทย  
ใหผูปวยยืมอุปกรณทางการแพทย  3 รายการ จํานวน 8 ชิ้น ไดแก 
 1. ท่ีนอนลมพรอมอุปกรณปมลม   จํานวน 1  ชุด 
 2 . Walker     จํานวน 4  อัน 
 3. ไมเทา 3 ขา     จํานวน 3  อัน 
บริจาควัสดุอุปกรณการแพทย  2 รายการ จํานวน 2 ชิ้น ไดแก  
 1. อาหารทางการแพทย    จํานวน  1 ถุง 
 2. Syringe แกวสําหรับใหอาหารทางสายยาง  จํานวน 1 อัน 
ไดรับบริจาคอุปกรณทางการแพทย  3 รายการ จํานวน 4 ชิ้น ไดแก 
 1. ถังออกซิเจนขนาดกลาง   จํานวน 2  ถัง 
 2. เครื่องดูดเสมหะ    จํานวน 1  เครื่อง 
 3. เครื่องพนยา     จํานวน 1  เครื่อง  

- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานของแกนนํานมแมและแกนนําผูดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง     
ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุมหลักเมือง 

- นายดุสิต   ธรรมศิริรักษ  รายงานวามีเรื่องประสานงานมาจากเมืองคิตะคิวชูท่ีเขาไดมารวมเสนอ
โครงการรวมกับเทศบาลนครระยอง สรุปโครงการท่ีเขาเสนอกับทางแหลงเงินทุน คือเขามีความเห็นวานาจะมี
การดําเนินการตอเนื่องระหวางเมืองรวมกันตอไปอีก ซ่ึงทางเจาหนาท่ีของเมืองคิตะคิวชูเขาจะขอเขาพบ       
ทานนายกเทศมนตรีนครระยอง ในวันศุกรท่ี 3 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. เพ่ือจะหารือวาจะดําเนิน
กิจกรรมอะไรตอระหวางระยองกับคิตะคิวชู และประเด็นสืบเนื่องจากคราวท่ีแลวท่ีเราไดมีการพูดคุยกับเขา     
ในเรื่องของการสรางสังคมรีไซดเคิล และเรื่องหลักสูตรเก่ียวกับสิ่งแวดลอมศึกษาท่ีนาจะมาดําเนินการตอได  
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กองการแพทย 

บริการเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
จําแนกตามศูนยบริการสาธารณสุข 

 
 
 

บริการเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
จําแนกตามท่ีอยูของผูปวย 

 
 
 

บริการเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
จําแนกตามรายใหม-รายเกา 
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รายรับคารักษาพยาบาล 
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 

ผลการปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม 
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 

รายงานผูมารับบริการทันตกรรม 
ระหวางวันท่ี ๒๑ เมษายน – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
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รายงานผูมารับบริการกายภาพบําบัด 
ประจําเดือน  พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 

แผนภูมิรายงานผูมารับบริการกายภาพบําบัด 
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๙ 
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แผนภูมิรายงานจํานวนผูมารับบริการ 
งานบริการทางการแพทย งบป ๒๕๕๙ 

 
 

กองการศึกษา 

- วันท่ี 5 – 6 พฤษภาคม 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําป 2559  
ณ โรงแรมสตาร 
 - วันท่ี 28  พฤษภาคม 2559 We Can Play & Learn เพลินวันหยุด ครั้งท่ี 104 
 - วันท่ี 30  พฤษภาคม 2559 กิจกรรมสงเสริมการศึกษานอกหองเรียน   

- วันท่ี 8 มิถุนายน 2559 พิธีอัญเชิญถวยพระราชทานฯ เปนการแถลงขาวฟุตบอลเยาวชน ปตท. กรุป 
รุน 12 ป, 15 ป และ 18 ป 

- เรื่องการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครระยอง โดยจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ทางการศึกษาของเทศบาลนครระยองซ่ึงประกอบดวย 

(1) ผูทรงคุณวุฒิ                                ประธานกรรมการ 
(2) ผูทรงคุณวุฒิ                                รองประธานกรรมการ 
(3) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       กรรมการ 
(4) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/สวนฯ ท่ีเก่ียวของ      กรรมการ 
(5) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง     กรรมการ 
(6) ผูทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาทองถิ่นเห็นชอบ      กรรมการ 
(7) หัวหนาหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ 

ท่ีสภาทองถิ่นเห็นชอบ (ถามี)        กรรมการ 
(8) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/สวนการศึกษา       กรรมการและ 

เลขานุการ 
โดยคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    มีอํานาจหนาท่ีและวาระการดํารงตําแหนงดังนี้  

1. กําหนดนโยบายดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  2. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา  
  3. จัดลําดับความสําคัญโครงการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือสงให     
กองวิชาการและแผนงาน พิจารณาดําเนินการบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป 
  4. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา  
  5. มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป  
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จึงตองใหสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองพิจารณาใหความเห็นชอบผูทรงคุณวุฒิเพ่ือแตงตั้งเปน
คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครระยอง ตาม (6) จํานวน 2 ทาน และผูทรงคุณวุฒิท่ีดํารงตําแหนง
หัวหนาหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ ตาม (7) จํานวน 1 ทาน (ถามี)   

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 

- วันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 คณะครูรวมจัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา  ณ วัดปาประดู 
 - วันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 รวมกิจกรรม 
วันวิสาขบูชา โดยนั่งสมาธิ เดินจงกรม และเวียนเทียน ณ วัดปากน้ําสมุทรคงคาราม 
 - วันท่ี 20 - 21 พฤษภาคม 2559 คณะผูบริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา  
อบรมเรื่อง “การพัฒนาแผนกลยุทธ” ณ หอง E-Classroom  
 - วันท่ี 23 พฤษภาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา 2559 
ครั้งท่ี 1 ณ หอง E-Classroom  
 - วันท่ี 26 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําไดรับคําแนะนําจากคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง  
 - กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  
 

จํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2559 

 
 

- โรงเรียนทําการกอสรางโรงกรองน้ํา  
- โรงเรียนทําการกอสรางอาคารอเนกประสงค  
- โรงเรียนทําการทาสีอาคาร 2-3  

โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง  
- วันท่ี ๑๙ พ.ค. 25๕๙ คณะครูโรงเรียนเทศบาลบานปากคลองรวมกิจกรรมวันวิสาขบูชา  

ณ วัดปาประดู (พระอารามหลวง)  
 - วันท่ี ๒๔ พ.ค. 25๕๙ รับการประเมินจากตนสังกัด  
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 - วันท่ี ๒๘ พ.ค. 25๕๙ คณะเถานั้งศาลเจาโจวซือกง ป ๒๕๕๘ 
          * เครื่องดนตรีดุริยางค  
          * ชุดดุริยางค 
          * ถังใสน้ําดื่ม 10 ถัง 
 - วันท่ี ๒๘ พ.ค. 25๕๙ ปฐมนิเทศผูปกครองโรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง 

- วันท่ี ๒๘ พ.ค. 25๕๙ ดร.รักชนก แสวงการ (ศิษยเกา รร.เทศบาลบานปากคลอง)  
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ มอบทุนการศึกษา จํานวน ๑๒,๐๐๐บาท (-หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน-) 
 - วันท่ี ๒๘ พ.ค. 25๕๙  ศิษยเการะยองวิทยาคม (..รยว.34/37) ไดมามอบทุนการศึกษาใหนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง จํานวน10 ทุน 
 - วันท่ี ๒๘ พ.ค. 25๕๙ คุณมาโนช วงศวิญูตระการ มอบทุนการศึกษาใหนักเรียน ๑๐,๐๐๐ บาท  
(-หนึ่งหม่ืนบาทถวน-) 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
- วันท่ี 10 พ.ค. 2559 บรรยากาศวันเปดเทอม 

 - วันท่ี 12 พ.ค. 2559 กิจกรรมยิ้มรับวันเปดเทอม   
 - วันท่ี 13 พ.ค. 2559 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 - วันท่ี 19 พ.ค. 2559 เวียนเทียน และบําเพ็ญประโยชนวันวิสาขบูชา  (19 พ.ค. 2559)  
 - วันท่ี 20 พ.ค. 2559 รวมจัดนิทรรศการวันวิสาขบูชาโลก ณ วัดปาประดู (พระอารามหลวง)   

- วันท่ี 25 พ.ค. 2559 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนปลอดโฟม  
 - วันท่ี 26 พ.ค. 2559 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา 
 - วันท่ี 28 – 29 พ.ค. 2559 ประชุมผูปกครองนักเรียน ชั้นป.3 – ป.6 
 - แ จกหนังสือ และ อุปกรณการเรียนใหกับนักเรียน 
 - ทํากิจกรรม ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 

จํานวนนักเรียน  ประจําปการศึกษา  2559 
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โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 
- วันท่ี 2 - 5 พ.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และอบรมการใชสื่อ

ประกอบหลักสูตรอนาคต  ของสถาบัน  สสวท. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพ 
 - วันท่ี 12 พ.ค. 2559 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 
 - วันท่ี 13 พ.ค. 2559 ปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนใหม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 
 - วันท่ี 17 พ.ค. 2559 รวมพิธียกฉัตรพระบรมรูปองคสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
ณ วัดลุม (พระอารามหลวง) 
 - วันท่ี 20 พ.ค. 2559 รวมกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดปาประดู  
(พระอารามหลวง) 
 - วันท่ี 23 พ.ค. 2559 รับการประเมินการจัดคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2558 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 
 - วันท่ี 25 พ.ค. 2559 รับการตรวจประเมินโครงการองคกรปลอดโฟม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุม
มหาชัยชุมพล 
 - วันท่ี 16 - 19 พ.ค. 2559 อบรมโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทําเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตร ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร  

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
- วันท่ี 7  พฤษภาคม 2559 ปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนใหม ปการศึกษา 2559 

 - วันท่ี 9 - 13 พฤษภาคม 2559 เตรียมความพรอมนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1  
ประจําปการศึกษา 2559 
 - วันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ครูเริ่มปฏิบัติหนาท่ี ปการศึกษา 2559 
 - วันท่ี 16 พฤษภาคม  2559 เปดภาคเรียนท่ี 1/2559 
 - วันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 สสจ./สํานักสาธารณสุขฯ เทศบาลนครระยอง ติดตามโรงเรียนปลอดโฟม 
 - วันท่ี 26 พฤษภาคม  2559 สํานักการคลังตรวจการจัดทําเอกสารการเบิก-จาย วัสดุ 
 - วันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 กองการศึกษาติดตามการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ตารางจํานวนบุคลากร ปการศึกษา 2559 
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ตารางจํานวนนักเรียน/หองเรียน  
ประจําปการศึกษา 2559 

 
 

- 6 มิถุนายน 2559 ขอเชิญรวมพิธีวันชาตกาล ครบ ๘5 ป ของ พระเทพวราภรณ นฺนทปฺโญ
(ประจวบ  หุยะนันท)  เจาอาวาสวัดตรีรัตนาราม 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

1. กิจกรรมเปดใจสูรั้วรมไทร ในวันท่ี 2 – 5 พฤษภาคม 2559 
 2. แขงขันเรือพายชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (สนาม 1) ณ เข่ือนอุบลรัตน          
จังหวัดขอนแกน ในวันท่ี วันท่ี  5 - 8 พฤษภาคม 2559 
 3. นักเรียนสวดมนตหมูสรภัญญะ (วันวิสาขบูชา ณ วัดปาประดู) ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2559 
 4. โครงการสภานักเรียนสรางสรรค (เลือกตั้งสภานักเรียน) ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 
 5. คายคุณธรรมจริยธรรม นักเรยีน นักศึกษา จัดโดยศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด    
จังหวัดระยอง รวมกับโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) ในวันท่ี 27 - 28 พฤษภาคม 2559 
 6. ตรวจสุขภาพนักเรียนโดยโรงพยาบาลรวมแพทย ในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 
 
สัมพันธชุมชน/กิจกรรมทางศาสนา 
 1. ประชุมผูปกครองนักเรียน 1/2559 ในวันท่ี  29 พฤษภาคม 2559 
 2. ครู นักเรียนรวมทําบุญวันวิสาขบูชา ณ  วัดโขดใต ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 
 
การตอนรับคณะศึกษาดูงาน 
   1. คณะศึกษาดูงาน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” จากโรงเรียนเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
ในวันท่ี  3  พฤษภาคม 2559 
   2. คณะศึกษาดูงาน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” จากโรงเรียนมัธยมตากสิน 
ในวันท่ี  13 พฤษภาคม 2559 
 
การตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ในวันท่ี  30 พฤษภาคม 2559 
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การพัฒนาบุคลากร 
- การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร “บทบาทใหมของหองสมุดมีชีวิตและบรรณรักษ ในยุคดิจิทัล” เครือขาย

ภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันท่ี 3 – 4 พฤษภาคม 2559  ณ โรงแรมโกลเดนซิตี้ ระยอง 
(นางสวนีย  กันสุธา และ นางสาวเรวะดี  รัศมีงาม) 

- โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงการจัดทําเอกสาร
หลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 รุนท่ี 3  วันท่ี 16 – 19 
พฤศจกิายน 2559  ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร กทม.  (นางยุพา  เปลงปลั่ง และ นายวันเฉลิม  โฮนอก)  
 

การกอสรางอาคาร 
- โรงเรียนมีการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน  
- โรงเรียนมีการกอสรางอาคารอเนกประสงค 

กองสวัสดิการสังคม 

- กองสวัสดิการฯ จะมีการดําเนินการจัดการเลือกตั้งประธานชมรมผูสูงอายุ 

สถานธนานุบาล 

ผลการดําเนินงานในรอบเดือนพฤษภาคม  2559 (ตั้งแตวันท่ี 1 – 31  พฤษภาคม  2559) 
ยอดรับจํานํารวม 2,681 ราย จํานวนเงิน 66,678,800.00 บาท 
ยอดไถถอนรวม 2,578 ราย จํานวนเงิน 64,193,900.00 บาท 
ทรัพยจํานําคงเหลือ 8,092 ราย จํานวนเงิน 197,596,100.00 บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบี้ยรับจํานํา 2,074,475.00 บาท 
 กําไรจําหนายทรัพยหลุด 431,085.00 บาท 
 รวมรายรับ 2,505,560.00 บาท 
 รายจาย     
 ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน 51,626.84 บาท 
 รายจายประจํา 228,279.93 บาท 
 รวมรายจาย 279,906.77 บาท 
 รายรับสูงกวารายจาย 2,225,653.23 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน 140,000,000.00 บาท 
 หัก ใชไปแลว 26,033,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินท่ีใชหมุนเวียนไดอีก 113,967,000.00 บาท 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

- ทานรองปลัดเทศบาล นางเสาวลักษณ  วินัยธรรม รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมคราวท่ีแลว       
ทานรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ ทานไดมอบหมายในเรื่องของใหติดตามระบบไฟฟาของโรงเรียนเทศบาล
วัดโขดทิมทาราม ซ่ึงเม่ือประมาณปลายปท่ีผานมา คือเดือนพฤศจิกายน 2558 ท่ีระบบหมอแปลงไฟฟาเกิดการระเบิด 
และระบบสายไฟ ท่ีติดตั้งใชงานมานานหลายปแลว คืออาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 โดยเขาไดติดตั้งมาแลวประมาณ 
ป พ.ศ. 2524 และยังไมไดมีการปรับปรุงระบบสายไฟเลย ซ่ึงสายไฟรองรับกับเครื่องใชไฟฟาไมไดเต็มท่ี       
โดยทานผูอํานวยการโรงเรียน ไดนําเสนอเรื่องการพิจารณางบประมาณ ซ่ึงหลังจากท่ีเกิดเหตุการณหมอแปลงไฟฟา
ระเบิดนั้น โดยบริษัทท่ีเราไดไปติดตอไดประมาณการราคาอยูท่ีหนึ่งลานหาแสนบาท  ทานปลัดเทศบาลไดแนะนําวานาจะ
ใชเงินรายไดของสถานศึกษาท่ีเปนเงินสะสมของแตละโรงเรียนท่ีมีอยูแลว ซ่ึงทานปลัดเทศบาลจะมีการนัดประชุมเรื่องนี้
กันครั้งหนึ่งเพ่ือใหแตละโรงเรียนไดทําความเขาใจกันกอนวาหากเปนไปไดควรจะมีการนําเงินสะสมของแตละโรงเรียน
นํามาใชประโยชนในโครงการตาง ๆ ท่ีมีความจําเปน รวมท้ังหาแนวทางการใชเงินตรงนี้ดวย 

ท่ีประชุม - ทานนายกเทศมนตรี สั่งการวาใหทุกโรงเรียนท่ีมีเงินสะสมอยู ใหพิจารณานําออกมาใชใน  
  โครงการท่ีเหมาะสมและมีความจําเปนตามลําดับกอนหลัง โดยผานคณะกรรมการสถานศึกษา  

- ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายบุญสืบ  เจริญรัตน กลาววาเห็นควรวาควรใหกองการศึกษา 
  ทําหนังสือข้ึนมาเพ่ือใหทานนายกเทศมนตรีลงนามใหถือปฏิบัติทุกโรงเรียน 

- นางกรรณิกา  วิโรจนแสงทอง กลาววา จากท่ีประชุมไปขางตนเม่ือสักครู เรื่องท่ีใหท่ีประชุม 
พิจารณาคัดเลือกผูแทนของหัวหนาสวนบริหารราชการเปนคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา และนางก่ิงแกว  ถนอมถ่ิน ไดเสนอชื่อ นายรักษสิทธิ ์ เจริญหิรัญ ผูอํานวยการสวนพัสดุ เปนคณะกรรมการ
พิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล นั้น ซ่ึงตามหนังสือสั่งการกําหนดไววาคณะกรรมการ
พิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตองเปนหัวหนาสวนราชการ ซ่ึงนายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ ตําแนงทานเปน
ผูอํานวยการสวนพัสดุ โดยทานไมไดเปนหัวหนาสวนราชการ จึงขออนุญาตท่ีประชุมใหคัดเลือกทานใหมแทนดวย 

- นางผองศรี กลาววา ขอเสนอ นางวัฒนา  ชูวิทยสกุลเลิศ ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม เปนคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  

ท่ีประชุม - เห็นชอบ  
 
 

(ปดประชุม เวลา 12.00 น.) 
 
     ลงชื่อ    ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน) 
                                                                เจาพนักงานธุรการ 
 
     ลงชื่อ    ผูตรวจรายงานการประชมุ 
                          (นางซอนกลิ่น  ชูเชิด) 
                                หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
	Uผู้มาประชุม
	Uระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
	Uมติที่ประชุมU - รับทราบ
	Uระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
	Uมติที่ประชุมU - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
	Uระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
	Uและติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
	Uระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
	Uสำนักปลัดเทศบาล
	ฝ่ายอำนวยการ
	Uงานขนส่ง
	- งานขนส่งมี รายรับประจำเดือนพฤษภาคม 2559           202,710.00 บาท
	รายจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2559         142,051.14 บาท
	รายรับสูงกว่ารายจ่าย                                60,658.86 บาท
	ยอดเงินสะสม                                    1,781,500.14 บาท
	ฝ่ายปกครอง
	Uงานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
	1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
	- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
	โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
	- ออกตรวจดูแลโรงรับจำนำของเทศบาล
	- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า
	สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น้อง และสวนศรีเมือง
	- ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จำนวน 29 ชุมชน
	- ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง
	2. ตักเตือนผู้กระทำความผิด
	- ดูแลห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
	- กองวัสดุก่อสร้างไว้บนไหล่ทาง ทางเท้า และที่สาธารณะ จำนวน 2 ราย
	- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง และหน้าวัดป่าประดู่
	จำนวน - ราย
	- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทำสิ่งของตกหล่น จำนวน - ราย
	- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร้านค้าตั้งวางจำหน่ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 10 ครั้ง
	3. จัดเก็บป้ายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จำนวน 57 แผ่น
	4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ำ ถนน ฟุตบาท ชำรุด จำนวน 12 แห่ง
	5. งานที่ได้รับมอบหมาย
	- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน  จำนวน  2  ราย
	- ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จำนวน  -  ราย
	Uงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	- ระงับอัคคีภัย                                                               4 ครั้ง
	- งานบริการ                                                              62 ครั้ง
	- งานกู้ภัยฯ                                                               31 ครั้ง
	- ออกสำรวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย
	วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
	(ชุมชนศูนย์การค้า, ชุมชนหนองสนม-ปักป่า, ชุมชนแขวงการทาง,
	ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย, ชุมชนเรือนจำ)                                 15  ครั้ง
	- เฝ้าจุดตลาดเก่าและโรงรับจำนำ                                    22  ครั้ง
	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	Uงานธุรการ
	- คณะศึกษาดูงาน (ประจำเดือน พ.ค. 2559)
	* จำนวน              21  คณะ
	* จำนวน         1,536  คน
	Uงานสารบรรณ
	มีการลงรับ – ส่ง หนังสือผ่านระบบ OSSM (ส่วนกลาง) เดือนพฤษภาคม  2559
	- มีการลงรับหนังสือ    จำนวน        538 เรื่อง
	- มีการลงส่งหนังสือ    จำนวน        675 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)                                                                        3 คน
	- พนักงานจ้าง ลาออก                                                                             1 คน
	- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
	(ตำแหน่งบริหาร)                                                                                 - คน
	- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งบริหาร)               - คน
	- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่ง
	ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                             - คน
	Uอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้างU
	* พนักงานเทศบาล              155 คน
	* ลูกจ้างประจำ                     34 คน
	* พนักงานจ้างทั่วไป             299 คน
	* พนักงานจ้างตามภารกิจ      190 คน
	รวม            678 คน
	Uอัตรากำลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จำนวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 3 แห่งU
	* พนักงานครูเทศบาล                244 คน
	* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)                    3 คน
	* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)           40 คน
	รวม                 287 คน
	รวมทั้งสิ้น   965 คน
	รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
	ประจำเดือน พฤษภาคม  2559
	/
	ผู้มารับบริการงานทะเบียน เฉลี่ยวันละ 163 ราย  บัตรประจำตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 68 ราย รวมวันละ 231 ราย
	Uที่ประชุมU - ท่านนายกเทศมนตรี กล่าวว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการว่าให้ติดธงตราสัญลักษณ์
	เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยให้ไปติดธงตราสัญลักษณ์ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย
	- นายสุธน  ซื่อประเสริฐ รายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสั่งซื้อธงตราสัญลักษณ์ คาดว่าอีกประมาณ
	2 สัปดาห์ จะดำเนินการติดได้แล้วเสร็จ
	- นายธนวัฒน์  พ้นชั่ว รายงาน ดังนี้
	1. เรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาลสิริกิติ์ มีผู้แจ้งยอดที่ประสงค์จะตรวจสุขภาพประจำปีทั้งหมด 320 คน กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี คือในวันที่ 23, 24, 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
	Uที่ประชุมU - ท่านนายกเทศมนตรี กล่าวว่าให้จัดคิวการตรวจให้แต่ละโรงเรียนด้วย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
	การเรียนการสอน
	2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอเชิญร่วมโครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2559      ซึ่งเท่าที่ดูตัวชี้วัดจะเกี่ยวข้องกับทุกกองงาน โดยเขาจะให้ส่งตัวแทนเพื่อไปรับฟังตัวชี้วัดและการจัดทำเอกสารประเมิน จำนวน 2 คน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2...
	Uที่ประชุมU  - นายสุธน  ซื่อประเสริฐ กล่าวว่า หากปีนี้เราไม่ต้องส่งประกวด แต่เราจะตั้งเป้าหมาย
	ไว้เลยว่าปีหน้าเราจะส่ง และต้องกำชับเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบของทุกกองงาน
	ว่าต้องรับผิดชอบร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้ดูแลในมิติใดบ้าง และจะต้องทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์
	ให้ได้ และจะต้องทำให้เกิดการยั่งยืนให้ได้  จึงควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมกันก่อน
	จึงเห็นควรว่าน่าจะมีการส่งประกวดในปีหน้าจึงจะเหมาะสมกว่า
	- นายกเทศมนตรี สั่งการว่าให้ส่งตัวแทนไปร่วมรับฟังหลักการ และศึกษาข้อมูล
	ในปีนี้ก่อน
	- นายธนิต  อังควินิจวงศ์ กล่าวว่าเห็นควรให้ท่านนายกเทศมนตรีมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	ในการเข้าร่วมประชุม
	- นายสุธน  ซื่อประเสริฐ กล่าวว่าผมขอรับผิดชอบเรื่องนี้ และจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่า
	จะมอบหมายให้ใครไปเข้าร่วมประชุม
	Uระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

