
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่10/2559 

วันที ่5  ตุลาคม  2559 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
4. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
8. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
9. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
10. นางกิ่งแก้ว ถนอมถ่ิน ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
11. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
12. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
13. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
14. นายชนินทร์ จันทน์ขาว รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
15. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
16. นางสุนิสา ร่มรื่น ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
17. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
18. นางนันท์พร รุ่งรัตน์  แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
19. นายมนตรี สิริทัตสุนทร แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
20. ว่าที่ร้อยตรีจรัล   ภิญวัย   แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
21. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
22. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนพัสดุ 
23. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
24. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
25. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
26. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
27. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
28. นายอัฏฐชัย ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
29. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
30. นางสาวฐปนีย์  โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
31. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
32. นางสาวเนตรนภา รักความสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
33. นางสาวนิทรา ลาภเวที หัวหน้าฝ่ายป้องกันควบคุมโรคและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
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34. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
35. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
36. นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
37. นายปิยะ เพ็งเรือง หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
38. นางกุลยา  กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี               (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี               (ไปราชการ) 
3. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี     
4. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล           (ไปราชการ) 
6. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง             (ไปราชการ) 
7. นางลัดดา โกสีย์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที ่9 กันยายน 2559 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 9/2559 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

รายงานความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างตลาดแม่แดง (ส านักการคลัง, กองช่าง, ส านักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 

 - ท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ์ กล่าวว่าความคืบหน้าของตลาดแม่แดงในเรื่องการ
จัดสิทธิในแผง เรื่องของการต่อเติมแผง เรื่องน้ า เรื่องไฟ และเรื่องจราจร นั้น ทุกอย่างเป็นไปตามแผน ส่วนเรื่อง
ต่อเติมแผง จ านวน 178 แผง  จะมีจ านวน 130 แผงที่ด าเนินการไปแล้ว โดยก าหนดว่าวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 จะให้เจ้าหน้าที่เทศบาลพยายามไปบอกเจ้าของแผงให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ส่วนเรื่องน้ าและเรื่องไฟฟ้า
อยู่ระหว่างด าเนินการ คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา ซึ่งหากทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว เห็นควรว่าน่าจะมีการ
ก าหนดวันเปิดตลาดแม่แดงอย่างชัดเจน ซึ่งในคณะท างานได้คุยกันแล้ว จึงมีมติว่าจะก าหนดวันเปิดตลาดแม่แดง
ให้เป็นวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ส่วนพิธีการเปิดตลาดแม่แดงเทศบาลเราจะท าในระดับไหนจ าเป็นต้องเรียน
เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมาร่วมเปิดตลาดแม่แดงหรือไม่ ซึ่งในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 จะมีการ
ประชุมผู้ค้าอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหากมีความชัดเจนจะได้แจ้งให้ผู้ค้าทราบ 
 

ที่ประชุม           - ท่านนายกเทศมนตรี ก าหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เป็นวันเปิดตลาดแม่แดง  
             ตามท่ีท่านรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี ได้เคยเสนอไว้ และการเปิดงานให้จัดงาน 
                              แบบเรียบง่าย  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนส่ง 

- งานขนส่งมี รายรับประจ าเดือนกันยายน 2559           127,919.50 บาท   
                             รายจ่ายประจ าเดือนกันยายน 2559         108,304.76 บาท   
                             รายรับสูงกว่ารายจ่าย                               19,614.74 บาท 
                             ยอดเงินสะสม                                   1,781,500.14 บาท 
 
งานเลขานุการผู้บริหารและกิจการสภา 

ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4/2559  
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559  เวลา 10.30 น.  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช (ชั้น 2)  ส านักงานเทศบาล
นครระยอง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
และขออนุมัติกันเงินเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   มติที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบทั้ง 2 ญัตติ 
 

ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
    1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 
             - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  

  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
                - ออกตรวจดูแลโรงรับจ าน าของเทศบาล  
                - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า 
             สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน้อง และสวนศรีเมือง 
               - ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จ านวน 29 ชุมชน 
               - ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง  
  2. ตักเตือนผู้กระท าความผิด  
                      - ดูแลห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    
                      - กองวัสดุก่อสร้างไว้บนไหล่ทาง ทางเท้า และท่ีสาธารณะ จ านวน 2 ราย 
                      - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง  

  และหน้าวัดป่าประดู่ จ านวน 4 ราย  
            - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าสิ่งของตกหล่น จ านวน - ราย      
                      - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร้านค้าตั้งวางจ าหน่ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต จ านวน 14 ครั้ง       
     3. จัดเก็บป้ายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 43 แผ่น  
      4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน 12 แห่ง  
      5. งานที่ได้รับมอบหมาย  
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน  จ านวน  1  ราย  
  - ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จ านวน  -  ราย  
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - ระงับอัคคีภัย                                                               8 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                              92 ครั้ง  
      - งานกู้ภัยฯ                                                               67 ครั้ง 
      - ออกส ารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย 
          วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
          (ชุมชนสองพ่ีน้อง, ชุมชนริมน้ า-ท่าเกต,ุ ชุมชนพูนไฉ่  
            และชุมชนแหลมรุ่งเรือง)                                                   13  ครั้ง 
      - เฝ้าจุดตลาดเก่าและโรงรับจ าน า                                    18  ครั้ง 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน (ประจ าเดือน ก.ย. 2559)  
         * จ านวน                18  คณะ   
         * จ านวน            1,302  คน 

- คณะศึกษาดูงาน (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) รวมจ านวนทั้งสิ้น 185 คณะ จ านวน 13,571 คน ดังนี้ 
     1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน 136 คณะ   จ านวน 10,482 คน 
     2. หน่วยงาน                       จ านวน   31 คณะ   จ านวน   1,839 คน 
     3. สถาบันทางการศึกษา          จ านวน   18 คณะ   จ านวน   1,250 คน 
 
งานการเจ้าหน้าที่ 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน                                                         - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                                  - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                                    - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น                              - คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                       - คน 
- ลูกจ้างประจ า ลาออก                                                                           - คน 
- พนักงานจ้างเสียชีวิต                                                    - คน 
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                      5 คน 
- พนักงานจ้าง ลาออก                                                                           2 คน  
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
  (ต าแหน่งบริหาร)                                                                                - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น (ต าแหน่งบริหาร)              - คน 
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ด ารงต าแหน่ง 
  ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                             - คน 
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อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง      
      * พนักงานเทศบาล             155 คน 
      * ลูกจ้างประจ า                     33 คน 
      * พนักงานจ้างทั่วไป            299 คน 
      * พนักงานจ้างตามภารกิจ     196 คน 
                         รวม            683 คน  
อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จ านวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง      
     * พนักงานครูเทศบาล                248 คน 
     * ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)                    3 คน  
     * พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)            38 คน  
                         รวม                 289 คน  
 
งานทะเบียนราษฎร 

รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 
ประจ าเดือน กันยายน  2559 

 
ผู้มารับบริการงานทะเบียน เฉลี่ยวันละ 133 ราย  บัตรประจ าตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 50 ราย  รวมวันละ 
183 ราย 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  

1. ให้บริการ การตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง      
จ านวน 17 ครั้ง  

2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จ านวน  47 ครั้ง 47 เรื่อง 
3. สรุปการใช้งานโปรแกรมป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย และโปรแกรมป้องกันไวรัสฯ จ านวน 1 ครั้ง  
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งานประชาสัมพันธ์ 
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี 
    1.1 ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จ านวน 8 เรื่อง 
    1.2 ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหน่วยงานอื่น ๆ  จ านวน  19 เรื่อง 
2. กิจกรรมของเทศบาล จ านวน 15 กิจกรรม 
3. อนุเคราะห์เสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอ่ืน ๆ จ านวน 10 ครั้ง 
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชนและส่งลง www.rayongcity.net เฟสบุ๊ค รวม 20 ข่าว 
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน์ รวม 4 รายการ 
6. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง 
7. ส่ง SMS เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน 10 ครั้ง 
8. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง รวม 2 ราย 
9. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวม  2 ป้าย  
 

ฝ่ายนิติการ  
งานนิติการ  

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

1. สอบสวนข้อเท็จจริง 
เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหาร
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน 

-ท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัดระยอง 

 

2. เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม     
ขายแบบประกวดราคาก่อนวันที่ได้รับ
เอกสารประกวดราคาตัวจริง 

-ท าหนังสือรายงานส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดระยองแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง 

 

3. แจ้งตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบ้าตัน -ได้แจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดีกับผู้แจ้งความเท็จ 
ต่อเจ้าพนักงานแล้ว 

 

4. เจ้าหน้าที่ป้องกันขับรถบรรทุกน้ า 82-
1791 รย เฉี่ยวชนรถกระบะ กง 1101 รย 
บริเวณบ่อขยะ 

-สอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของกระทรวงการคลัง 

 

5. พิพาทท่ีดินบริเวณ(ถนนราษฎร์บ ารุง      
ซอย 15) 

-บันทึกปากค าผู้สูงอายุเพ่ิมเติม จ านวน 9 ราย   
และส่งไปยังสนง.ที่ดินแล้ว 
-ท าหนังสือสอบถามความคืบหน้าไปยัง            
สนง.ที่ดินแล้ว อยู่ระหว่างรอผล 

 

6. การสวมตัวท าบัตรประชาชน รายนายหมูกร 
เทียมทัศน์ 

-สรุปส านวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของจังหวัด 

 

7. ร้องเรียนอดีตปลัดเทศบาล -รายงานผลการสอบสวนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของจังหวัด 

 

 

http://www.rayongcity.net/
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

8. ร้องเรียนกล่าวหา เรื่อง เบิกเงินค่าตอบแทน
นอกเวลาโดยทุจริต 

-แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง   
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสอบปากค าผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

9. การสวมตัวท าบัตร รายนางสมใจ สุขส าราญ
(พิจารณาผลการสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่ 
แจ้งความด าเนินคดีกับผู้แอบอ้าง) 

-อยู่ระหว่างท าหนังสือรายงานจังหวัดระยอง  

10. พฤติกรรมนางจันทร์ฉาย อินพเนาว์          
ครูเทศบาล ลาและมาสายอยู่เป็นประจ า     
ไม่ปฏิบัติค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 

-ท าบันทึกว่ากล่าวตักเตือนนางจันทร์ฉาย อินพเนาว์    
เรียบร้อยแล้ว 

 

11. นางกาญจนา  สังข์น้อย ละทิ้งหน้าที่ราชการ
ติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน 

-อยู่ระหว่างสอบสวน  

12. การสวมตัวท าบัตรประชาชน รายนายค า 
เชียงเอ้ย  

-อยู่ระหว่างขอข้อมูลไปยังส่วนบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

 

13. อุบัติเหตุระหว่างการสาธิต ท าให้ผนังห้องเก็บ
อุปกรณ์อาคารป้องกันฯ พังถล่มลงมา 

-สรุปส านวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

 

14. การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย -สรุปส านวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
-ท าหนังสือรายงานจังหวัด, กระทรวงพลังงาน,     
และกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว 

 

15. การล็อกเสป็กรถครุภัณฑ์ยานพาหนะ     
จ านวน 4 รายการ 

-บันทึกถ้อยค าคณะกรรมการก าหนดรายละเอียด   
 คุณลักษณะ จ านวน 4 ราย อยู่ระหว่างบันทึก   
 ถ้อยค า 
-รอหนังสือส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 

 

16. สอบสวนวินัย/เรื่องร้องเรียน 
การค้างค่าเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถของหจก.
ซันลุยและอู่จ าเนียน การช่าง 

-สรุปผลการสอบสวนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของกทจ.  

 

17. นายสมปราชญ์ ป้อมสูง ถูกพนักงานสอบสวน
จับคดี ยาไอซ์ไว้ในครอบครอง 

-ก.ท.จ.ระยองมีมติให้ออกจากราชการไว้ก่อน                          
-คดีถึงที่สุดแล้ว ท า สว.6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว        
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กทจ.  

 

18. เรื่อง พิพาทเก่ียวกับทางสาธารณะ          
กรณี คุณพิศิษฐ์ฯ กับมูลนิธิสว่างพรกุศล 

-อยู่ระหว่างจัดท าระวางใหม่  

19. การสวมตัวท าบัตรราย นางสาวษาลินี 
แซ่เอ๊ียว  

-สรุปส านวนเสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของผู้บังคับบัญชา                    
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 
20. จังหวัดระยองแจ้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

กรณี อาคารพาณิชย์ที่ให้เช่าของเทศบาลนคร
ระยอง จ านวน 3 ชั้น 3 คูหา ได้ต่อเติมอาคาร 
4 ชั้น ไม่มีรางระบายน้ า 

-ได้ท าบันทึกแจ้งกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองช่าง 

 

21. คดีอาญา/คดีแพ่ง 
แจ้งความกรณีรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟ้า 
บริเวณหน้าแขวงการทางระยอง (ไม่มีคู่กรณ)ี 

-แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

22. แจ้งความนางปรียาภร เมืองศิริ และนาย
นวพร อาชญาทา ก่อสร้างอาคารผิดไปจาก
แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลนที่ได้รับใบอนุญาต 

-แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

23. กรณี นายศรัณย์ เกียรติธนะกูล ก่อสร้าง
อาคารบนทางสาธารณะบริเวณ              
ถนนเลียบคงคา 1 

-แจ้งความร้องทุกข์แล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ของพนักงานสอบสวน 

 

24. กรณี นายสมพรรณ์ จรรยารักษ์,นางสาวพุชง 
พุษะก่อสร้างอาคารรุกล้ าทางฯ 

-แจ้งความด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

25. กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ ก่อสร้างอาคาร   
รุกล้ าทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจ า 

-แจ้งความด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

26. กรณี น.ส.วิเชียร อ้ึงเส็ง ก่อสร้างอาคารรุกล้ า
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจ า 

-แจ้งความด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

27. กรณี นางสาวเขมสิริทร์ ชูด า ก่อสร้างรั้วบน
ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณหลังอ าเภอ 

-แจ้งความร้องทุกข์แล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ของพนักงานสอบสวน 

 

28. กรณี นายกิตติพงษ์ ปานงาม ก่อสร้างอาคาร
โดยไม่ได้รับอนุญาต และก่อสร้างอาคาร    
รุกล้ าที่สาธารณะ 

-แจ้งความด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

29. กรณี นายจักรพงษ์ ยมจินดา ก่อสร้างรั้ว
เหล็กบนทางสาธารณะบริเวณถนนราษฎร์
บ ารุง ซ.15 

-แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
พนักงานสอบสวนเรียกให้ถ้อยค า 

 

30. กรณี ก่อสร้างอาคารบริเวณถนนราษฎร์
บ ารุงโดยไม่รับอนุญาต(ไม่ทราบเจ้าของ/    
ผู้ครอบครอง) 

--แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
พนักงานสอบสวนเรียกให้ถ้อยค า 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

31. นายอดิศักดิ์ ค าแสน ขับรถยนต์ บพ 1308 
ระยอง ชนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนอดุลย์ 

-อยู่ระหว่างอัยการประสานไปยังศาล เพ่ือขอออก
ค าบังคับและหมายบังคับคดี 

 

32. กรณีนายวีราพัชธ์ พัสกรวงษ์ ก่อสร้างโครง
เหล็กหลังคารุกทางสาธารณะ 

-แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 
-อยู่ระหว่างกองช่างแก้ไขค าสั่ง ค.3, ค.7         
และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพ่ือจัดส่ง
ให้อัยการฟ้องคดี 

 

33. บริษัท เอสซี คอร์ท จ ากัด (โรงแรมระยอง
ล้านนาได้ยื่นขออนุญาตต่อเติมอาคารและ
กันสาดโดยไม่ได้ท า EIA  

-อยู่ระหว่างท าหนังสือหารือไปยังส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

34. คดีบอลลูนระเบิด อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา (อายุความ     
5 ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้อง     
ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่มีเหตุ) 

24 พ.ย.
2563 

35. คดีนายธีระศักดิ์  อินธนู ฟ้องเทศบาลเรื่อง 
ที่ดินบริเวณถนนท่าบรรทุก 

-เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ศาลฎีกาได้มีค า
พิพากษาให้จ าหน่ายคดี โดยมีความเห็นว่าค า
พิพากษาของศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว           
-ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการขอออก นสล.      

 

36. กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝั่ง ต.ปากน้ า -คณะท างานได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 30 พ.ค.
2559 เวลา 13.30 น. เพ่ือพิจารณาแนวทางการ
พัฒนาชายหาด และจัดพ้ืนที่ในการประกอบอาชีพ 

 

37. นายแดง แย้มเย็น กรณี ผิดสัญญาเช่าตลาด       
เทศบันเทิง 

-ท าหนังสือรายงานอัยการแล้ว ว่าจ าเลยไม่ได้
วางเงินช าระหนี้ไว้ที่ส านักงานบังคับคดีและศาล
จังหวัดระยองแต่อย่างใด และไม่พบว่าเป็นบุคคล
ล้มละลายหรือมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ 
-อยู่ระหว่างอัยการด าเนินการออกค าบังคับคดีและ
หมายบังคับคดี 

 

38. คดีปกครอง 
นางวรรณา ตันเต่งผล(ตลาดแม่แดง) 

-ส านักการสาธารณสุขฯ ได้ด าเนินการประกาศ
รายชื่อและจับฉลากผู้ค้าขายแล้ว อยู่ระหว่าง
ด าเนินการพิจารณาตัดแปลงต่อเติมแผงค้าขาย 
-ในส่วนของการท าสัญญาเช่าแผง อยู่ระหว่าง  
ส านักการคลัง รวบรวมเอกสารและเชิญผู้ค้าขายมา
ลงนามในสัญญาต่อไป 
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39. คดีนางสมทรง  ช่วยชาติ เรื่อง ที่ดินบริเวณ
ทุ่งโตนด 

-ศาลปกครองสูงสุดได้ก าหนดวันนั่งพิจารณาครั้ง
แรกในวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. 
ณ ศาลปกครองสูงสุด 

 

40. คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผู้ฟ้องคดี         
อธิบดีกรมท่ีดิน ผู้ถูกฟ้องที่ 1               
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน        
ผู้ถูกฟ้องที่ 2 

-อยู่ระหว่างท าบันทึกแจ้งกองช่างเพื่อขึ้นทะเบียนที่
สาธารณะและออก นสล.  

 

41. บังคับคดี/งานอ่ืน/หารือ 
คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติถูกเฉ่ียวชน 

-อยู่ในระหว่างท าหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ , 
ส านักงานที่ดิน, การไฟฟ้า, ประปา, 
องค์การโทรศัพท์เพ่ือสืบหาทรัพย์ของนายจิรเดช 
ผลพูล, และนางวาสนา เจริญผลหรือพูนผล 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 22 
พ.ย.64) 

42. คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟ้า -อยู่ในระหว่างท าหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ,
ส านักงานที่ดิน,การไฟฟ้า,ประปา,องค์การโทรศัพท์ 
เพ่ือสืบหาทรัพย์ของนายสราวุธ  สมะนะ 

อายุความ 
10 ปี 
10 ก.พ. 
พ.ศ.
2566 

43. คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟ้า -อยู่ในระหว่างท าหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ,
ส านักงานที่ดิน,การไฟฟ้า,ประปา,องค์การโทรศัพท์ 
เพ่ือสืบหาทรัพย์ของนายวัชระ คึมยะราช 

อายุความ 
10 ปี 
10 ก.พ. 
พ.ศ.
2566 

44. คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟ้า -อยู่ในระหว่างท าหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ,
ส านักงานที่ดิน,การไฟฟ้า,ประปา,องค์การโทรศัพท์ 
เพ่ือสืบหาทรัพย์ของ นายอุทัย อัฒจักร 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 8 
ส.ค.63) 

45. คดีนายนิยม สุขคุ้ม ขับรถชนเสาไฟฟ้า -เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2559 ศาลจังหวัดระยองได้นัด
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์ ปรากฏว่านายนิยม   
ไม่มา ศาลจึงสืบพยานโจทก์ฝ่ายเดียว คดีเสร็จการ
พิจารณาและรอฟังค าพิพากษาในวันดังกล่าว 

 

46. หจก.ศิลาวัฒน์ เสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานและขอคืนเงินค่าปรับ 

-ส านักงานอัยการได้ท าค าคัดค้านค าให้การยื่นต่อ
ศาลปกครองระยอง เรียบร้อยแล้ว 
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47. นายบุรินทร์ กลิ่นสังข์ พนักงานจ้างทั่วไป  
ยื่นหนังสือลาออกจากราชการแต่
ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาให้ไล่ออก 

-ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง   
เรียบร้อยแล้ว 

 

48. นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผู้จัดการมรดก
ตลาดแม่แดง ขอให้ชะลอการรื้อถอนสิ่ง    
ปลูกสร้าง 

-อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด   

49. ร้องเรียนกรณี กลุ่มแม่ค้าตลาดวัดลุ่มขอ  
ผ่อนผัน 

-คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 
(ตลาดวัดลุ่มฯ)มีมติมอบให้กองช่างออกแบบอาคาร
ตลาดใหม่และแผงค้าภายในอาคารเดิมพร้อม
จ านวนแผง และมอบให้ สน.การสาธารณสุขฯ 
ส ารวจข้อมูลผู้ค้าบริเวณถนนโสภณและทางเชื่อม
ระหว่างถนน ชุมพลโสภณ เพื่อให้ทราบจ านวนผู้ค้า
ทั้งหมด  
- ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลความคืบหน้าให้
จังหวัดระยองทราบ                             

 

50. ร้องเรียนกรณีขายสินค้ากีดขวางทางจราจร
บริเวณสะพานเฉลิมชัย และการปลูกสร้าง
บ้านเกินเสาไฟฟ้าบริเวณซอยข้างสถานี
อนามัยปากน้ า 

-ได้ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองเก่ียวกับกรณี
ขายสินค้ากีดขวางทางจราจรบริเวณสะพาน     
เฉลิมชัยแล้ว  ส่วนในกรณีการปลูกสร้างบ้าน      
เกินเสาไฟฟ้าบริเวณซอยข้างสถานีอนามัย              
อยู่ระหว่างกองช่างออกค าสั่งตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

 

51. ร้องเรียนกรณีการปลูกสร้างทับทาง
สาธารณประโยชน์ บริเวณหลังห้างแหลม
ทองระยอง 

-ได้ท าหนังสือรายงานให้จังหวัดระยองทราบแล้ว 
ต่อมาจังหวัดระยองให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 
-อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

52. ร้องเรียนกรณีท่ีมีการขุดทรายบริเวณถนน
ทางไผ่ 4 ท าให้ก าแพงพัง 

-ได้ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองแล้วว่า          
ได้มีหนังสือแจ้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจสัมพันธ์       
ให้ด าเนินการขออนุญาตขุดดินและถมดินตาม 
พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

 

53. ร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการ
ก่อสร้างก าแพงบริเวณซอยโรงไม้พาเลท   
ใกล้แยก PMY และขอให้ตรวจสอบการถม
ดินบริเวณตรงข้ามสุสาน ถนนบางจาก 
ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

-อยู่ระหว่างผู้บังคับบัญชาพิจารณา  
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54. นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่อง
ทางสาธารณะ มีผู้ลักลอบขุดดินเนื้อที่ทาง
สาธารณประโยชน์ และเนื้อที่ดินของ
นายแพทย์ยุคล เลิศบูรพา ออกไปจากพ้ืนที่
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

-อยู่ระหว่างกองช่างด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  

55. ร้องเรียนกรณีร้านกวงเภสัชได้ดัดแปลงทาง
หนีไฟ ท าให้ร้านบิวตี้ไม่มีทางหนีไฟ 

-อยู่ระหว่างกองช่างด าเนินการออกค าสั่งถอน
อาคาร 

 

56. นางศรีชนก วัฒนศิริ ยื่นหนังสือร้องเรียน
เรื่องมีผู้ไม่หวังดีท าลายก าแพงรั้วอิฐที่ใช้
ล้อมรอบอาณาเขตที่ดิน บริเวณชุมชน
ปากน้ า 1 

 -อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ของกองช่าง 

 

57. ร้องเรียนกรณีสะพานหน้าวัดปากน้ าช ารุด 
และมีรอยร้าวตามเสาสะพาน 

 - ได้ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองว่า กองช่าง
เตรียมข้อมูลเพื่อน าเข้าแผนขอจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับใช้ในการซ่อมแซมแล้ว 

 

58. ร้องเรียนกรณี ได้รับความเดือดร้อนจาก
รถบรรทุกดิน  ขับเร็วบริเวณถนนทางไผ่ 3 
ท าให้ถนนเกิดความเสียหาย 

-อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของกองช่าง          
และงานรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

59. ร้องเรียนกรณี ขอให้แจ้งความด าเนินคดีกับ  
ผู้บุกรุกขุดขโมยดินในที่สาธารณประโยชน์ 
และคลองสาธารณประโยชน์บริเวณชุมชน
สองพ่ีน้อง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง  

-อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของกองช่าง 

 

60. บริษัท ทรัพย์มงคล แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
ยื่นหนังสือร้องเรียน กรณี ขอให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง โครงการสอบราคาจ้างซ่อมแซม 
รถบรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียน 
ป-6785 ระยอง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

-อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส านักการคลัง 

 

61. นางสุวรรณ์ แก้วข า ยื่นหนังสือร้องเรียน    
ขอความอนุเคราะห์จัดสรรสถานที่จ าหน่าย
สินค้าประเภทขนมครก ภายในตลาดแม่แดง 

-อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส านักการ
สาธารณสุขฯ 

 

62. นายพลภัทร ห่วงมณี หุ้นส่วนผู้จัดการห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด กนกพลพัฒนา ขออุทธรณ์
และยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

-อยู่ระหว่างการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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63. ร้องเรียนกรณี นายธีรพร ปิ่นสุวรรณศักดิ์ 
ได้รับความเดือดร้อนจากร้านโซแอท  

-ท าหนังสือรายงานอ าเภอเมืองระยองเรียบร้อยแล้ว 
-ในส่วนของการต่อเติมตัวอาคาร อยู่ระหว่าง      
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดท าค าสั่งให้ระงับการก่อสร้าง 
(แบบค.3) และค าสั่งให้รื้อถอน (แบบค.7) 

 

64. ร้องเรียนกรณี นายนวพนธ์ บัวแดง ได้รับ
ความเดือดร้อนมีบุคคลมานอนและขับถ่าย
อยู่หน้าบ้านเช่า 

-ท าหนังสือรายงานอ าเภอเมืองระยองเรียบร้อยแล้ว  

65. หารือ กรณี การพิจารณาการจ่ายเงิน
บ าเหน็จ นายสมบูรณ์ เชื้อวิเชียร(ผู้ตาย) 

 -ท าบันทึกตอบข้อหารือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  

66. หารือ กรณี ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแสนทรัพย์ 
เอ็นจิเนียริ่ง ขอทราบผลการพิจารณาการ
เปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์
บรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ ตามพ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 

-ท าหนังสือตอบข้อหารือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  

 
 
งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจ าเดือนกันยายน 2559             
จ านวน 1 เรื่อง      

วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตอบผู้ร้องเรียนเมื่อ แจ้งผลการด าเนินการ
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

 25 ก.ย.59 ขอให้หน่วยช่วยงาน
ตรวจสอบความเข้มแข็ง
ของสะพานด า 

กองช่าง  26 ก.ย.59  26 ก.ย.59 
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ฝ่ายงบประมาณ 
การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  
งบประมาณตั้งไว้ โอนเพิ่ม โอนลด 

เบิกจ่าย/ก่อหนี้
ผูกพัน คงเหลือ 

งบกลาง 23,185,000.00 541,690.00 4,553,778.00 17,308,353.17 1,864,558.83 
งบบุคลากร           

  
เงินเดือนฝ่าย
การเมือง 9,990,500.00   36,000.00 9,953,973.33 526.67 

  
เงินเดือนฝ่าย
ประจ า 240,624,600.00 5,786,400.00 14,846,520.00 231,075,197.23 489,282.77 

งบด าเนินงาน           

  ค่าตอบแทน 14,178,400.00 18,030,140.00 2,953,500.00 9,945,948.32 19,309,091.68 
  ค่าใช้สอย 151,981,809.00 8,094,800.00 15,009,592.00 141,746,740.65 3,320,276.35 
  ค่าวัสด ุ 52,640,291.00 1,785,200.00 6,525,400.00 46,708,852.33 1,191,238.67 
  ค่าสาธารณูปโภค 5,831,100.00 216,760.00 521,500.00 5,312,359.77 214,000.23 
งบลงทุน           
  ค่าครุภัณฑ์ 30,813,300.00 5,048,800.00 6,102,000.00 23,797,946.70 5,962,153.30 

  
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 65,670,000.00 25,967,700.00 13,358,200.00 36,589,800.00 41,689,700.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 30,000.00 30,000.00   30,000.00 30,000.00 
งบเงินอุดหนุน 23,055,000.00   1,595,000.00 21,448,000.00 12,000.00 

  
รวมทุกหมวด
รายจ่าย 618,000,000.00 65,501,490.00 65,501,490.00 543,917,171.50 74,082,828.50 

 
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ครั้งที่ ประจ าเดือน 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 มี.ค. 59 5 333,000.00 30 3,407,720.00 
 9 

 
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 เม.ย. 59 3 154,000.00 37 4,399,720.00 
 13 

 
6 557,000.00 43 4,956,720.00 

 



 -15- 

ครั้งที่ ประจ าเดือน รายการ ยอดโอน รายการสะสม ยอดโอนสะสม หมายเหตุ 
14 พ.ค. 59 7 439,500.00 50 5,396,220.00 

 15 
 

8 323,000.00 58 5,719,220.00 
 16 มิ.ย. 59 12 2,520,270.00 70 8,239,490.00 
 17 

 
1 3,153,800.00 71 11,393,290.00 สภาฯอนุมัติ 

18 
 

37 7,433,970.00 108 18,827,260.00 
 19 ก.ค. 59 3 360,000.00 111 19,187,260.00 
 20 

 
12 1,509,300.00 123 20,696,560.00 

 21 
 

7 412,040.00 130 21,108,600.00 
  

ครั้งที่ ประจ าเดือน รายการ ยอดโอน รายการสะสม ยอดโอนสะสม หมายเหตุ 
22 ส.ค. 59 4 412,000.00 134 21,520,600.00 

 23 
 

8 807,090.00 142 22,327,690.00 
 24 ก.ย. 59 15 15,764,000.00 157 38,091,690.00 สภาฯอนุมัติ 

25 
 

7 303,800.00 164 38,395,490.00 
 26 

 
5 9,567,000.00 169 47,962,490.00 สภาฯอนุมัติ 

27 
 

194 17,539,000.00 363 65,501,490.00 
  

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ครั้งที ่ ประจ าเดือน รายการ ยอดเงิน รายการสะสม ยอดเงินสะสม หมายเหตุ 

1 ธ.ค. 58 1 19,600,000.00 1 19,600,000.00 สภาฯอนุมัติ 
 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ครั้งที ่ ประจ าเดือน 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 
 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ครั้งที ่ ประจ าเดือน รายการ ยอดเงิน รายการสะสม ยอดเงินสะสม หมายเหตุ 
1 ธ.ค. 58 1 19,600,000.00 1 19,600,000.00 สภาฯอนุมัติ 

 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ครั้งที ่ ประจ าเดือน 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 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จ านวน 692,600,000 บาท 
แปรญัตติ วันที่  18  สิงหาคม  2559  จ านวน  2  รายการ 

1. ค่าจ้างเหมาบริการ จ้างผลิตรายการโทรทัศน์   งบประมาณตั้งไว้        990,000  บาท 
แปรญัตติลดงบประมาณ  290,000  บาท        งบประมาณคงเหลือ    700,000  บาท            

2. โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง                         งบประมาณตั้งไว้       1,250,000  บาท 
แปรญัตติลดงบประมาณ  350,000  บาท      งบประมาณคงเหลือ      900,000  บาท  
** รวม 2 รายการ  แปรญัตติลดงบประมาณ  จ านวนทั้งสิ้น  640,000  บาท 
          งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
           หลังแปรญัตติจ านวนทั้งสิ้น  691,960,000  บาท 
 

ส านักการคลัง 

1. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ด้านรายรับ 

 
 
 
 

รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 
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รายได้ที่รัฐบาลจัดสรร 

 
 
1.1 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 – รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้ 

 
 
1.2 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 – ด้านรายจ่าย 
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1.3 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 – เงินสะสมประจ าปี 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 – เงินสะสม 

 
 
1.4 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 – สถานะการเงิน 

 
 
2. การบริหารงานพัสดุ 

- นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานดังนี้ 
1. ในปีที่ผ่านมาทางส่วนพัสดุได้วางระบบเพื่อแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดย

ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี หลาย ๆ เรื่องท่ี
ด าเนินการได้ประสบความส าเร็จด้วยดี เช่น เรื่องน้ ามันที่ต้องวางระบบและได้มีการประชุมซักซ้อมกันหลายรอบมาก 
จนสุดท้ายเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ได้แจกบัตร Fleet card และประชุมแนวทางการปฏิบัติ 
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ซึ่งวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เท่าท่ีสอบถามข้อมูลหลังจากใช้บัตรแล้ว มีบางหน่วยงานที่สลับบัตรซึ่งได้ให้แนะน า
และแก้ไขไปแล้ว คงต้องดูที่ธนาคารเรียกเก็บอีกครั้งหนึ่งว่าขั้นตอนตรงนั้นจะไหลลื่นเหมือนกับระบบเดิมหรือไม่ 
เพราะต้องแข่งกับเวลาในเรื่องการเบิกจ่าย ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาเรื่องวงเงินเกินกับวงเงินของบัตรเครดิตที่ให้ 

2. เรื่องการจ าหน่ายพัสดุปี 2558 ซ่ึงติดปญัหาอยู่พอสมควร ท าใหไ้ปประมูลได้เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 
2559 และมีอยู่สองรายการที่ราคาประเมินค่อนข้างสูง ราคาประเมินก็ยังมีจุดที่จ าเป็นต้องไปแก้ไข ผลสุดท้ายก็
ประมูลไม่ได้ในวันนั้นไปสองรายการ คือ รถขยะ ซึ่งได้ใช้วิธีการตามระเบียบ และได้เสนอท่านนายกเทศมนตรี
ด าเนินการขายออกไป ซึ่งได้ติดต่อผู้มายื่นซื้อ จนวันสุดท้าย 30 กันยายน 2559 ประมูลเข้าหลวงได้อีก 
160,000 บาท การจ าหน่ายครบถ้วนทุกรายการ จะท ารายการทั้งหมดส่งไปให้ทุกส่วนราชการไปตัดออกจาก
ทะเบียน ในเรื่องของการจ าหน่ายพัสดุในการแก้ไขปัญหานั้นโดยได้วางแนวทางปฏิบัติทั้งหมดใหม่ โดยเสนอ
ระบบในเรื่องการควบคุม ตรวจสอบ และจ าหน่ายใหม่ เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติแล้ว ในส่วนของการควบคุม
พัสดุ เราได้ด าเนินการตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยให้หัวหน้าฝ่ายพัสดุเข้าไปตรวจสอบ ติดตาม และให้ค าแนะน า           
ซึ่งทุกหน่วยงานด าเนินการได้อย่างดี ส านักการคลังได้ตั้งเป้าไว้ว่าต้องด าเนินการให้ส าเร็จในปี 2559 โดยเป็น
ตัวแบบให้ทุกหน่วยงาน ขออนุญาตน าเสนอว่าหากเราท าตามระบบ เป็นขบวนการ และเป็นขั้นตอน จะเห็นได้ว่า 
วันที่ 30 กันยายน 2559 เจ้าหน้าที่พัสดุจะสามารถรายงานพัสดุคงเหลือได้ทันที ครบถ้วนทุกรายการ และงานต่อเนื่อง
ต่อไป คือการรับจ่ายพัสดุ และตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ของส านักการคลัง วันที่ 3 ตุลาคม 2559           
รายงานเรียบร้อย และตัวนี้จะโยงไปสู่กระบวนการขอจ าหน่าย เชื่อว่าในปี 2560 จะลงไปท าตัวนี้ให้            
ทุกหน่วยงานขยับ ถ้าตัวนี้ส าเร็จกระบวนการจ าหน่ายพัสดุที่ยืดเยื้อมาจนถึงปลายปีนั้น คาดว่าน่าจะใช้เวลา
ประมาณ 3 – 4 เดือน จึงจะเสร็จ จะลดรายการเก็บรักษาของทุกหน่วยงานไปได้ ส่วนในเรื่องของสัญญาจ้างปี 
2560 ด าเนินการแล้วเสร็จเกือบหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอสัญญา และถ่ายสัญญาให้ทุกหน่วยงาน      
คือจะมีงานเก็บขยะท่ีต้องมาท าในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ทั้งตกลงราคา วิธีพิเศษ และอีอ็อกชั่น ซึ่งตอนนี้ก าลัง
เสนอเรื่องอยู่ และก าจัดขยะโดยได้ด าเนินการแล้ว ในส่วนของการก าจัดขยะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ได้ประชุมกับท่านปลัดเทศบาลนครระยอง และบริษัทผู้รับจ้าง มีข้อเสนอให้เขาไปปรับปรุงในเรื่องของเวลา    
เดิมท่านปลัดเทศบาลมองว่าจะมีผลกระทบ ซึ่งได้ประสานไปทราบมาว่าได้มีการประชุมกรรมการโดยบริษัท
ทั้งหมดเพ่ือปรับเวลา ซึ่งจะแจ้งมาอีกครั้งหนึ่ง ส่วนในเรื่องของแผนพัสดุได้ร่วมมือด าเนินการกับหน่วยงาน
ทั้งหมด ได้เสนออนุมัติแผนเรียบร้อยแล้ว และประกาศใช้แผนแล้ว ซึ่งส่งให้ทุกหน่วยงานเมื่อวันที่ 24 กันยายน 
2559 ซึ่งในเรื่องแผนพัสดุนั้น เทศบาลนครระยองมาเป็นอันดับต้น เพราะฉะนั้นในเรื่องแผนพัสดุนั้นนโยบายผูก
เป็น PM จึงต้องการจะให้เป็นข้อตกลงอยู่เพื่อให้งานขับเคลื่อนต่อไป ส่วนในเรื่องของการปรับปรุงงาน          
ในปี 2560 คงเป็นการด าเนินการต่อเนื่อง ซึ่งจะมีในเรื่องการออกเลขรหัสพัสดุที่จะปรับปรุงในเรื่องของข้อมูล 
ตอนนี้ได้สร้างเครื่องมือ คือ ท าทะเบียนคุม โดยจะมีการติดตามว่าหน่วยงานได้ด าเนินการครบถ้วนหรือไม่      
ซึ่งตรงก็จะเป็นเพ่ิมเข้ามา และปรับเอกสารจัดซื้อจัดจ้างอีก 2 ชุด ในส่วนของระบบงานพัสดุปี 2560 ก็น่าจะ
ครบถ้วนสมบูรณ์  

กองช่าง 
 - โครงการเปลี่ยนกระจกช่องลมอาคาร 2  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  

- โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า ซอยบางจาก 12/1 
- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนครระยอง งวดที่ 3 
- โครงการปรับปรุงห้องน้ าเป็นห้องพักครู โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
- โครงการทาสีหอชมวิว 
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ฝ่ายช่างสุขาภิบาล  
งานบ าบัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

 
งานควบคุมและตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย  

- รถดูดเบอร์ 2 ทะเบียนรถ 89-7936 ท างานทั้งหมด  4  เส้น ความยาว  1,350 ม. 188 บ่อพัก  
 - รถอุโมงค์เล็กลอกท่อ ทะเบียนรถ ผข-6467 และรถบรรทุกน้ า ทะเบียนรถ 82-8727  
ท างานทั้งหมด 13 เส้น ความยาว 2,691 ม. 847 บ่อพัก  

- งานฝาท่อ ทะเบียนรถ ผก - 2921 จ านวน  188 ฝา ท างานทั้งหมด 25 เส้น   
 
งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

- แก้ไขปัญหาน้ าท่วม ได้แก่ เปิดทางน้ าเกาะกลอย และส ารวจทางน้ า  
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ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

 
 

- กิจกรรมประชุมกลุ่มซาเล้งรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ปีงบประมาณ 2559  
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ได้จัดกิจกรรมประชุมกลุ่ม
ซาเล้งรักษ์สิ่งแวดล้อมข้ึน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนมากกว่า 20 ราย มีข้ันตอนด าเนินงาน 
    1. กรอกใบรับขึ้นทะเบียนร้านรับซื้อของเก่า  
    2. กรณีซาเล้งเก็บของเก่า กรอกข้อมูลสรุปปริมาณขยะรีไซเคิลที่ท่านเก็บรวบรวมได้ในแต่ละเดือน ส่งที่
ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ า 
    3. กรณีร้านรับซื้อของเก่า รวบรวมข้อมูลการรับซื้อของเก่าเป็นรายเดือน โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลจะไป
เก็บข้อมูลทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. มีฐานข้อมูลผู้ประกอบอาชีพเก็บของเก่าและผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่า 
    2. ได้รับข้อมูลปริมาณขยะรีไซเคิลที่คัดแยกจากต้นเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งช่องทาง 
    3. เกิดภาคีเครือข่ายสังคมรีไซเคิล 
 
กิจกรรมอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนและแม่น้ าระยอง 
มีคณะศึกษาดูงานและผู้เข้าเยี่ยมชม พระเจดีย์กลางน้ า รวมทั้งหมด  จ านวน 1 ,424 คน  

1. วันที่ 3 กันยายน 2559 คณะศึกดูงานจากกรมที่ดิน ศึกษาดูงานบริเวณโซน 1 (หอชมวิว)       
และโซน 2 (ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา) จ านวน 29 คน  

2. สรุปยอดผู้เข้าเยี่ยมชมพระเจดีย์กลางน้ า ทั้งสิ้นจ านวน 1,395 คน 
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งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

 
 
 
ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ที่ย่ืนค าร้องขออนุญาต 
ประกอบกิจการประเภทต่างๆ ตามเทศบัญญัติ 
 เจ้าหน้าที่ส ารวจและมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบการเขียนค าร้องขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการ ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการยื่นค าร้องจ านวน 2 ราย และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว  
ได้แก่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และร้านมากันนาสิ  

 
การตรวจประเมินสถานประกอบการก่อนต่อใบอนุญาตและแจ้งเลิกกิจการ 

ปรากฏว่าเลิกกิจการ จ านวน  5  แห่ง ได้แก่ ร้านซูรูฮะ, ร้านมอลลี่ แฟนตาซี, ร้านครัวบ้านสวน,     
ร้านดาวเรืองนวดแผนไทย และร้านคาสตรอลไบค์พอยท์  
 

- งานตรวจประเมินการจัดการน้ าเสียของสถานประกอบการจ าหน่ายหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง เดือนกันยายน 2559 ได้แก่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น, ร้านมากันนาสิ  
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เรื่องร้องเรียน จ านวน 3 เรื่อง  

 
 

- ร่วมตรวจสอบการขอใช้อาคาร วันที่ 28 กันยายน 2559 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบอาคาร โรงแรมสุขสมใจ ถนนพูนไฉ่ ต าบลเชิงเนินร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ของเทศบาลนครระยอง  
 

การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร  
1. กิจกรรมส ารวจตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญภายในชุมชน จ านวน 15 ชุมชน โดยจากการส ารวจ          

พบมีทั้งหมด 118 ตู้ และได้สุ่มตรวจหาเชื้อโรคและสารปนเปื้อนในน้ าดื่ม จ านวน 36 ตู้ พบว่าผ่าน 34 ตู้ (ร้าน
ที่ไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ได้แนะน าให้ท าความสะอาดหัวจ่ายน้ า และตรวจเช็คไส้กรองน้ าและเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจ
อีกครั้งหนึ่ง)  

2. รับมอบใบประกาศนียบัตรโครงการองค์กรปลอดโฟม วันที่ 23  กันยายน 2559            
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จัดงานมอบประกาศเกียรติคุณ "องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100 %"  
ณ โรงแรมโนโวเทล ริมเพ จังหวัดระยอง โดยมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ 
 1. ศูนย์อาหารสวนศรีเมือง   
 2.  โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  
 3.  โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง  

4. โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
 5.  โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
 6.  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 7.  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
 

3. ล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่มฯ) 
 

ความคืบหน้าผลการด าเนินงานของตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแม่แดง)  
1. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแผงค้าท่ีว่าง จ านวน 8 แผงค้า ได้ผู้มีสิทธิการเช่าแผงค้า ดังนี้  

1.1 .นางนลินภัสร์ พิภพตระกูลศรี  ได้สิทธิการเช่าแผงค้า 86   
 1.2. นางนงลักษณ์ ติรพัฑฒ์  ได้สิทธิการเช่าแผงค้า 94   
 1.3. นางสุภาภรณ์ ทองดี   ได้สิทธิการเช่าแผงค้า 154   
 1.4. นางประจวบ คุ้มหอม  ได้สิทธิการเช่าแผงค้า 160   
 1.5. นางสมปอง นามงาม   ได้สิทธิการเช่าแผงค้า 161   
 1.6. นางสุรีย์ ราชวัฒน์   ได้สิทธิการเช่าแผงค้า 162  
 1.7. นางถวิล ฟุ้งขจร   ได้สิทธิการเช่าแผงค้า 163  
 1.8. นางสาวดุจดาว เสรีวัลลภ  ได้สิทธิการเช่าแผงค้า 169  
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2. การดัดแปลงต่อเติมแผงค้า ผู้ค้ามาด าเนินการขอต่อเติมแผงค้าแล้ว ก่อสร้างแผงเสร็จ จ านวน 100 แผงค้า 
อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 84 แผงค้า ซึ่งเทศบาลฯ ก าหนดให้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 30 
กันยายน 2559  

 
งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล  

กราฟแสดงปริมาณการจัดเก็บมูลฝอย 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556 - 2559 

 
 
 
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2559  

 
รวมปริมาณขยะท่ีเอกชนจัดเก็บเดือนกันยายน 2559 99.49 ตัน/วัน  
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การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ  
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย 

  เดือน กันยายน 2559 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้ ทั้งหมด 2,248 ชิ้น ( 94.75 กิโลกรัม ) 
2. กิจกรรมส ารวจและส่งเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล  

จ านวน 71  แห่ง    
  เดือน กันยายน 2559 จ านวน 714  กิโลกรัม  จ่ายเป็นค่าก าจัดฯ จ านวน 13,566  บาท        

(ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ราคากิโลกรัมละ  19 บาท ) 
 

การพัฒนาท าความสะอาดสถานที่ 
- ชุดพัฒนาเก็บเศษวัสดุกิ่งไม้ คอนโดศรีเมือง ซอย 3 และ ถากหญ้าบริเวณถากหญ้าตักทราย       

ถนนราษฎร์บ ารุง  
- ชุดรถน้ าเบอร์ 3 ล้างขัดพ้ืนฟุตบาทถนนตากสินตั้งแต่หน้าศาลาประชาคมถึงแยกถนนยมจินดา  
- ชุดพิเศษเก็บวัสดุขยะซอยเเนนซี่- ชุดรถดั๊มตักทรายและล้างถนนสุขุมวิทและถนนจันทอุดมหน้าโรงสี  
- ชุดเรือท้องแบนขุดลอกวัชพืชในคลอง AIA และ คลองวัดโขด  
- รถไถปรับทรายชายหาดเเหลมเจริญ  
- รถกวาดถนนและดูดฝุ่นนกวาดทรายถนนราษฎร์บ ารุง 
  

งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
ผลการด าเนินงาน 

1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง) จ านวน 307 คน จ าแนกผลการคัดกรอง ดังนี้  
       1.1 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  จ านวน 15 คน  
       1.2 กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 114  คน 

2. คัดกรองภาวะซึมเศร้า จ านวน 307 คน 
     2.1 มีภาวะเสี่ยง 1 คน 

3. กิจกรรมวันหัวใจโลก (วันที่ 28 กันยายน 2559) 
     3.1 ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ จ านวน 62 คน 
    3.2 กิจกรรมออกก าลังกายให้หัวใจแข็งแรง จ านวน 116 คน  

4. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้โรคไม่ติดต่อ 
      4.1 ให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจ    จ านวน        1  ครั้ง 
                  ให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า    จ านวน      12  ครั้ง  
 
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
    - ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 
14 กันยายน 2559   
 

ผลการประชุม 
    - อนุมัติโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 14 โครงการ เป็นเงิน 850,924 บาท (แปดแสนห้าหมื่นเก้าร้อย-
ยี่สิบสี่บาทถ้วน)  
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งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 กันยายน 2559 เทศบาลนครระยอง ได้รับรายงานว่าพบผู้ป่วย        
โรคไข้เลือดออก (ทุกรหัสโรค) จ านวน 59 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต เดือนกันยายน 2559 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก   
2 ราย ซึ่งน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ชุมชนที่พบผู้ป่วย ได้แก่ 

- ชุมชนแขวงการทาง  จ านวน 1 ราย   
- ชุมชนสองพ่ีน้อง   จ านวน 1 ราย   

 โดยจังหวัดระยองเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศ อัตราป่วย 106.65ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน  
(อันดับ 1 แม่ฮ่องสอน อัตราป่วย 330.69 ) 
 

- ด าเนินการนิเทศและประเมินมาตรฐานการเฝ้าระวังโรคติดต่อ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล      
นครระยอง  จ านวน 3 แห่ง 
วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค และวิธีการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  
๒. เพ่ือส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา  
๓. เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่มีประสิทธิภาพ ในเขตเทศบาลนครระยอง  

วันที่  13 กันยายน 2559 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ 
วันที่ 15-16 กันยายน 2559 ณ คลินิกชุมชนอบอุ่น 
วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ า 
 

- การสอบสวนและควบคุมโรคในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครระยอง  
* วันที่ 8 กันยายน 2559 ด าเนินการให้ความรู้กับครูและนักเรียน ในการป้องกันโรคติดเชื้อระบบ

ทางเดินหายใจอาร์เอสวี  
* วันที่ 16 กันยายน 2559 ด าเนินการสอบสวนควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มฯ 

 

ขอความร่วมมือสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ด าเนินการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก 
2. ประสานครูประจ าชั้นด าเนินการ ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนเบื้องต้นทุกวัน พบนักเรียนมีอาการ

โรคมือ เท้า ปาก ให้แยกเด็ก และให้ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์ 
3. ท าความสะอาดห้อง และวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องเรียนเป็นประจ า โดยเพิ่มความถี่ของการท าความ

สะอาดในห้องที่พบการระบาด   
4. เมื่อพบการระบาด ลดการท ากิจกรรมร่วมกันของเด็กแต่ละห้องเท่าท่ีจะเป็นไปได้ และจัดกิจกรรมให้

เด็กได้ล้างมือบ่อยๆอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ า    
5. กรณีพบผู้ป่วยโรคติดต่อ/เหตุการณ์ผิดปกติ โดยหากพบผู้ป่วยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป แจ้งงานป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อ 038 620111 ต่อ 509  
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งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
- วันที่ 9 กันยายน 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. เทศบาลนครระยอง 

ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ  90.90 
- กิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจ าเดือนของ อสม. ครั้งที่ 12/2559 ในวันที่  21 กันยายน  2559   

ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จ านวน  305 คน คิดเป็นร้อย 94.42  
ค้างจ่ายเงินค่าป่วยการ เดือน พฤษภาคม - กันยายน 2559 รวม 5 เดือน เนื่องจากยังไม่ได้รับการโอนเงินจาก 
โรงพยาบาลระยอง 
 

3. จัดท าแผนที่แบ่งเขตรับผิดชอบของ อสม. แต่ละคนในแต่ละ ศสมช.    จ านวน 9 ศสมช. ได้แก่ 
      1. แหลมรุ่งเรือง    

2. ปากน้ า 1   
3. ปากน้ า 2  

      4 .ตีนเนิน-เกาะหวาย   
5. หลังวัดโขด   
6. มุสลิม-ปากคลอง 

      7. หลังวัดป่าประดู่ 1   
8. สัมฤทธิ์  
9. สวนวัดโขด 
 

งานฟ้ืนฟูสุขภาพครอบครัว 
ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน จ านวน  182 ราย จ าแนกตามกลุ่มได้ ดังนี้  
1. มารดาและทารกหลังคลอด    จ านวน   106 ราย 
2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง     จ านวน     13 ราย 
3. ผู้ป่วยที่ส่งต่อจาก รพ.ระยอง    จ านวน     13 ราย 
4. ผู้สูงอายุติดเตียง     จ านวน     34 ราย 
5. ผู้สูงอายุติดบ้าน     จ านวน     16 ราย 

 
จ านวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน ทั้งหมด 244 กิจกรรม  ดังนี้  
1. ฉีดยา      จ านวน       6 ราย 
2. ใส่สายสวนปัสสาวะ     จ านวน       3 ราย 
3. ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก    จ านวน       7 ราย 
4. ท าแผล       จ านวน     10 ราย 
5. ตัดไหม      จ านวน       1 ราย 
6 .เจาะเลือด                       จ านวน       6 ราย 
7. เจาะน้ าตาลปลายนิ้ว     จ านวน       6 ราย 
8. เยี่ยมให้ค าแนะน าการปฏิบัติตนหลังคลอด 
    และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   จ านวน    53  ราย 
9. เยี่ยมเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนในทารกแรกเกิด  จ านวน     53  ราย 
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10. เยี่ยมดูแลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง 
      และความพิการ     จ านวน    76 ราย 
11. โรงพยาบาลระยองส่งต่อให้ติดตามเยี่ยม   จ านวน    13 ราย 
12. สอนญาติท าแผลให้ผู้ป่วย    จ านวน      1 ราย 
13. สอนญาติดูดเสมหะ     จ านวน      1 ราย 
14. ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์    จ านวน      8 ราย 
 
ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์  
ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์  2 รายการ จ านวน 3 ชิ้น ได้แก่ 
 1. อาหารทางการแพทย์    จ านวน  1  ถุง   
 2. ขวดน้ าเกลือหุ้มข้อมือป้องกันการดึงสายยาง จ านวน  1  คู่ 
ให้ผู้ป่วยยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์  2 รายการ จ านวน 4 ชิ้น ได้แก่ 
 1. Walker      จ านวน  1  อัน 
 2. รถเข็นนั่ง     จ านวน  2  คัน 
ได้รับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์  4 รายการ จ านวน 5 ชิ้น ได้แก่ 
 1. ถังออกซิเจนขนาดกลาง   จ านวน  1  ถัง   
 2. Walker      จ านวน  1  อัน 
 3. เครื่องดูดเสมหะ    จ านวน  1  เครื่อง 
 4. ที่นั่งขับถ่าย     จ านวน  2  อัน  

กองการแพทย ์

บริการเดือน กันยายน ๒๕๕๙ 
จ าแนกตามศูนย์บริการสาธารณสุข 

 
 

 
บริการเดือน กันยายน ๒๕๕๙ 
จ าแนกตามรายใหม่ - รายเก่า 
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บริการเดือน กันยายน ๒๕๕๙ 
จ าแนกตามที่อยู่ของผู้ป่วย 

 
 

 
รายรับค่ารักษาพยาบาล 

ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 

 
ผลการปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม 
ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๕๙ 
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รายงานผู้มารับบริการทันตกรรม 
ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 
 

รายงานผู้มารับบริการกายภาพบ าบัด 
ประจ าเดือน  กันยายน ๒๕๕๙ 
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แผนภูมิรายงานผู้มารับบริการกายภาพบ าบัด 
ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 
 

แผนภูมิรายงานจ านวนผู้มารับบริการ 
งานบริการทางการแพทย์ งบปี ๒๕๕๙ 

 
 

- วันที่ 22 กันยายน ๒๕๕๙ สิทธิประกันสังคมและสิทธิประโยชน์โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
และโรงพยาบาลศรีระยอง 
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กองการศึกษา 

- วันที่ 20 กันยายน 2559  กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ณ ลานหน้าห้องสมุดเทศบาลนครระยอง  
 - วันที่ 24 กันยายน 2559 กิจกรรม We Can : Play&learn เพลินวันหยุด  ครั้งที่ 108  
 - วันที่ 29 กันยายน 2559 รายงานผลการคัดเลือกนักเรียนระดับท้องถิ่น โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน
ท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจ าปีการศึกษา  2559 ได้แก่ 

1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
  -  เด็กหญิงสุกิตติมา  แสนสุขเหลือ   
        โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง  

2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
  -  เด็กชายพีรพัฒน์  เงินทอง       
       โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  

3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
  -  เด็กชายกษิดิ์เดช  อ้ิวศรีสกุล    
       โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  

4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
  -  เด็กหญิงชลิตา  บ ารุงรัตน์   
       โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  

5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)   
  - เด็กชายเตชินท์  เรือนค า  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
  - เด็กหญิงพิชญ์สินี  ว่องกิตติพงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
 

- วันที่ 29 กันยายน 2559 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจ าปี
การศึกษา  2559 ณ ห้องสมุดเทศบาลนครระยอง 

- ขณะนี้กองการศึกษามีการสรรหาผู้บริหารศึกษา จ านวน 1 ท่าน เพื่อมาเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม คือ นางไพเราะ  วงษ์ไทยผดุง 

 

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
- วันที่ 21 กันยายน 2559 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ครั้งที่ 2)  

ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
 - วันที่ 21 กันยายน 2559 นักเรียนรับทุนการศึกษาจากสหกรณ์เดินรถปากน้ าระยอง จ ากัด          
เป็นเงิน 3,000 บาท 
 - วันที่ 23 กันยายน 2559 รองศราวุธ มนต์สวรรค์และครูบุญชู เสียงเสนาะรับรางวัลสถานศึกษา
ปลอดโฟม จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 - วันที่ 26 กันยายน 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) จังหวัดขอนแก่น 
 - วันที่ 27 - 28 กันยายน 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมตามหา
เจ้าบ้านน้อย 
 - วันที่ 28 กันยายน 2559 ครูโจ รุ่งเรือง เข้ารับการอบรมกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันเรือยาว
ประเพณี ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 
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 - วันที่ 30 กันยายน 2559 นักเรียนรับทุนการศึกษาจากโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ านวน 5 ทุน 
ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท 
 - วันที่ 1 ตุลาคม 2559 นักฟุตบอลได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2   จากการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ชุมชนเนินพระ 
 - การให้ความช่วยเหลือบ้านนักเรียนที่เกิดอัคคีภัย วันที่ 26 กันยายน 2559 บ้านของด.ช.กรกฏ ฮ่าถิ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3เกิดอัคคีภัย ผู้บริหาร คณะครูและเครือข่ายผู้ปกครองได้ให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นทั้งในด้านการเงินและข้าวสารอาหารแห้ง 
 - การติดตามนักเรียนขาดเรียน วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ผอ.และครูฉันทนา พลพิทักษ์ ติดตามนักเรียน
ขาดเรียน คือ ด.ช.ณัฐดนัย ดอกไม้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ครั้งนี้เป็นการติดตามนักเรียนครั้งที่ 2 
เนื่องจากไม่มาโรงเรียน และขังตัวเองอยู่ในบ้าน 
 - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ใหม)่  

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

- จัดกิจกรรมกีฬาส ี
- วันที่ 23 กันยายน 2559 รับเกียรติบัตรโรงเรียนสถานศึกษาปลอดโฟม 
- วันที่ 28 กันยายน 2559 จัดอบรมผู้ตัดสินเรือยาว โดยได้ทีมเรือยาวครบตามท่ีต้องการ 
- รายงานเรื่องที่ดินที่เทศบาลนครระยองซื้อจากตระกูลเฉลิมโรจน์ โดยได้ตกลงขายให้เทศบาลนครระยองแล้ว 

ท่านปลัดเทศบาลได้ด าเนินเรื่องไปเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ได้ความว่ากรมธนารักษ์ให้เจ้าของที่ดินมาถอน
สัญญาเช่าเพ่ือเทศบาลจะได้ขอใช้สถานที่ตรงนั้นได้  

- วันที่ 18 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 05.50 น. โรงเรียนเกิดเพลิงไหม้ อาคารที่ไหม้เป็นบ้านพักครูซึ่ง
เป็นที่เก็บของที่ไม่ได้ใช้แล้ว สันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร  

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

ฝ่ายบริหาร 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดท าแผนงบประมาณ  2560 (10 ก.ย. 2559)  

 - กิจกรรมประเมินพนักงานจ้าง   
 - กิจกรรมประชุมผู้บริหาร ครูใหญ่ หัวหน้างานเพื่อติดตามงาน  
 - งานเกษียณอายุราชการ ครูศิริรัตน์  วาจาลชน (30 ก.ย. 2559)  
 - ปิดงบประมาณประจ าปี 2559  
 

ฝ่ายวิชาการ 
- คณะครูน านักเรียนไปสอบแข่งขันเพชรยอดมุงกุฏวิชาภาษาไทย (3 ก.ย. 2559)  

 - ผู้อ านวยการกองการศึกษา นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ได้ให้เกียรติมอบรางวัลกิจกรรมอ่านสร้างสุข      
การประกวด Mind mapping หัวข้อ ลดโลกร้อน (9 ก.ย. 2559)  
 - จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ            
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ตลาดเที่ยงเพียงพอดี     
การน าเสนอวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น  (9 ก.ย. 2559)  

 - คุณครูฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ โรงแรมอเล็กซ์ซานเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร (13 – 16 ก.ย. 2559)  
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 - ท่านผู้อ านวยการสุภลักษณ์  ตั้งกลชาญ และ ท่านรองผู้อ านวยการ นลินี สุวรรณโชติ ได้มอบรางวัล
ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และกิจกรรมต้นกล้าแห่งการอ่าน         
(16 ก.ย. 2559)  
 - รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาต้านยาเสพติดที่เทศบาลนครปากเกร็ดโรงเรียนนวมินทราชูทิศหอวังนนทบุรี  
 

ฝ่ายบริการ 
- ตัดแต่งต้นไม้บริเวณหน้าโรงเรียน (7 ก.ย. 2559)   
- รับคณะศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่ายทางการศึกษานาส่วง นาเจริญ ป่าโมง จังหวัดอุบลราชธานี           

(9 ก.ย. 2559)   
- Learning Style by Watkhod ครั้งที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2559 (19 - 23 ก.ย. 2559)   

 - ซ่อมแซมดาดฟ้าอาคาร 3 และอาคาร 6  
 

ฝ่ายปกครอง 
- กิจกรรมกีฬาสี (วันที่1  -2 ก.ย. 2559)  

 - ประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100 % (23 ก.ย. 2559)  
- รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2016  
- ชนะเลิศ กีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดระยอง ทีมชาย  
- ชนะเลิศ กีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดระยอง ทีมหญิง  

 - ขยายผลกิจกรรมโชป้าแอนด์ชายป้า  

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

- วันที่ 5 - 9 กันยายน 2559 การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - วันที่ 9 กันยายน 2559 ร่วมกิจกรรม “เปลี่ยนกองขยะเป็นกองบุญ” ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโนมัย (เขาสาป) 
 - วันที่  10 - 14 กันยายน 2559 อบรมโครงการปฏิบัติการเพ่ือถอดบทเรียนการคุ้มครองและ      
สร้างภูมิคุ้มกันส าหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงยาเสพติด ณ โรงแรมแกรนด์  ฮาวเวิร์ด 
 - วันที่ 17 - 20 กันยายน 2559 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการทดลองใช้หนังสือเรียน  
เพ่ือครูผู้สอนมีความเข้าใจหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สสวท.  ณ โรงแรมวินเซอร์สวีท  กรุงเทพ  
 - วันที่  19 กันยายน 2559 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการการบริหารจัดการขยะ สพป.ระยอง เขต 1 
ณ โรงแรมสตาร์ 
 - วันที่  20 กันยายน 2559 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการล้อมรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
เทศบาลต าบลทับมา ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสะพานหิน 
 - วันที่  20 กันยายน 2559 รับรางวัลเยาวชนดีเด่น 9 สาขา ณ ลานหน้าอาคารห้องสมุดประชาชน 
สวนศรีเมือง 
 - วันที่  20 - 21 กันยายน 2559 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอย” 
ณ จังหวัดนครปฐม 

- วันที่  21 กันยายน 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.นครราชสีมา เขต 2 ณ โรงเรียนเทศบาล
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - วันที่  23 กันยายน 2559 รับมอบประกาศเกียรติคุณ “องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100 %  
ณ โรงแรมโนโวเทล ริมเพ   
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 - วันที่  28 กันยายน 2559 กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตและอ าลาชีวิตราชการของครูผาณิตา  ไพทักษ์ศรี 
 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - วันที่  30 กันยายน 2559 กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจ าเดือนกันยายน 2559 
 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - กิจกรรมออกก าลังกายยามเช้า 
 - กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจ าสัปดาห์ 
 - กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
 - กิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพ่อ 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

- วันที่ 12 กันยายน  2559 ผู้ปกครองเป็นวิทยากรสาธิตการท าอาหารตามโครงการ “ศูนย์อาชีพชุมชน” 
 - วันที่ 15 กันยายน 2559 ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 - วันที่ 20 กันยายน  2559  ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 
 - วันที่ 26 กันยายน  2559 เทศบาลเมืองสระบุรี ศึกษาดูงาน จ านวน 230 คน 
 - วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2559 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 
 - รายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง 
            1. โครงการก่อสร้างรั้วด้านหลังอาคารเรียน  
             2. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 
 - ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมท าบุญกฐินสามัคคีวัดตรีรัตนาราม วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

กิจกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ วันที่  19 กันยายน 2559 

 - นักเรียนรับรางวัลเยาวชนดีเด่น ห้องสมุดประชาชน  สวนศรีเมือง 

แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา  ประจ าปี 2559 จัดโดยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 

 
กิจกรรมร่วมกับชุมชน/หน่วยงานต่าง ๆ  

- รับรางวัลโรงเรียนปลอดโฟม  วันที่ 23 กันยายน 2559 
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การพัฒนาบุคลากร 
- นายอภิมัณฆ์  จิตรจักร เข้าร่วมการอบรมตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 

วันที่ 13 - 15 กันยายน 2559 ณ  โรงแรมสีดา รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก 
 - รองพนิตตา  แสงอรุณ, นางยุพาเปล่งปลั่ง เข้าร่วมอบรมโครงการ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  
(Local Sufficiency School : LSS)” วันที่ 23 - 25 กันยายน 2559 ณ  โรงแรมริเวอร์ไซด์  กรุงเทพมหานคร 

การก่อสร้างอาคาร 
- อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 
- อาคารอเนกประสงค์ 

 - งานเกษียณอายุราชการ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนนครระยองวิทยาคม นายชณินทร์  บรรจงอักษร 

กองสวัสดิการสังคม 

- วันที่ 14 กันยายน 2559 โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ 
- วันที่ 24 กันยายน 2559 มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยศูนย์คุ้มครอง

คนไร้ที่พ่ึงจังหวัดระยอง โดยมอบเงินสงเคราะห์ จ านวน 100 ราย ๆ ละ 2,000 บาท ณ ศาลาประชาคม 
เทศบาลนครระยอง  

- วันที่ 17 กันยายน 2559 อบรมพัฒนาศักยภาพ และนัดประชุมใหญ่สามัญกลุ่มสตรี โดยงบประมาณ 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือนกันยายน 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559) 
ยอดรับจ าน ารวม 2,754 ราย จ านวนเงิน 74,758,300.00 บาท 
ยอดไถ่ถอนรวม 2,620 ราย จ านวนเงิน 68,955,200.00 บาท 
ทรัพย์จ าน าคงเหลือ 8,342 ราย จ านวนเงิน 212,618,600.00 บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบี้ยรับจ าน า 2,185,240.50 บาท 
 ก าไรจ าหน่ายทรัพย์หลุด 289,015.00 บาท 
 รวมรายรับ 2,474,425.50 บาท 
 รายจ่าย     
 ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน 65,958.59 บาท 
 รายจ่ายประจ า 294,594.12 บาท 
 รวมรายจ่าย 360,552.71 บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย 2,113,872.79 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน 140,000,000.00 บาท 
 หัก ใช้ไปแล้ว 39,593,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก 100,407,000.00 บาท 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

- นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง รายงานว่าบริเวณริมน้ า-ท่าเกตุ ตรงข้ามเทสโก้โลตัส เอ็กเพรส ปัจจุบัน
มีที่อยู่หนึ่งแปลงติดด้านชายคลอง ได้มีการปลูกสร้างเป็นเพิงขายของ และก าลังจะมีการก่อสร้างห้องน้ า  

ที่ประชุม  - ท่านนายกเทศมนตรี มอบให้น ายอัฏฐชัย    ปลื้มวุฒิวัฒน์  ไปตรวจสอบการก่อสร้างดังกล่าว 
  โดยให้เป็นไปตามระเบียบด้วย 

 

- ท่านนายกเทศมนตรี สั่งการกองช่างว่า บริเวณอาคารเรียนของโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
ที่ก่อสร้างแล้วนั้น ให้น าต้นไม้ไปปลูกรอบอาคารเรียน เพ่ือให้ร่มเงาแก่อาคารเรียน  
 

(ปิดประชุม เวลา 11.30 น.) 
 
     ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                          เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 
 
 
     ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                          (นางซ่อนกลิ่น  ชูเชิด) 
                               หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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