
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่11/2559 

วันที ่2  พฤศจิกายน  2559 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
8. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
9. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
10. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
11. นางกิ่งแก้ว ถนอมถ่ิน ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
12. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
13. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
14. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
15. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
16. นายชนินทร์ จันทน์ขาว รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
17. นางโสภิกา คงเจริญ แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
18. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
19. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
20. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
21. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
22. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
23. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนพัสดุ 
24. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
25. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝุายปกครอง 
26. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
27. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
28. นางสาวฐปนีย์  โสภณ หัวหน้าฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
29. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝุายบริการสิ่งแวดล้อม 
30. นางสาวเนตรนภา รักความสุข หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
31. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
32. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝุายการเจ้าหน้าที่ 
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33. นางสินีนาฏ คุณเลิศกิจ รก.หัวหน้าฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล  
34. นางกุลยา  กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี                  (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี                  (ไปราชการ) 
3. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี                  (ไปราชการ) 
4. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย์      (ไปราชการ) 
6. นางลัดดา โกสีย์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- รับโอนพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย คือ นางสาวขวัญตา  รัตนานุภาพ ต าแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการช านาญงาน งานธุรการ ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านนา อ าเภอแกลง      
จังหวัดระยอง มาด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน งานธุรการ ฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักการคลัง 
เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที ่5 ตุลาคม 2559 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 10/2559 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

รายงานความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างตลาดแม่แดง (ส านักการคลัง, กองช่าง, ส านักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 

 - ท่านรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี รายงานว่าในการประชุมคราวหน้ารายงานความ
คืบหน้าเรื่องการก่อสร้างตลาดแม่แดงไม่ต้องน ามาติดตามเรื่องแล้ว เพราะได้เสร็จลุล่วงตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายไปแล้ว แต่ยังมีเรื่องที่จะต้องด าเนินการต่อไปอยู่ 2 ประเด็น คือ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ลงไปดู
ว่ามีกันสาดบางส่วนที่อาจจะต้องไปต่อเติมหรือท าเพ่ิมเติมขึ้นมาในบริเวณบางแผงที่ร้อน และมีฝนสาด      
เพราะหลังคาที่ก่อสร้างไปนั้นมีความสั้น คงต้องไปดูว่าจะต้องท าอย่างไร คือหากมีว่าเงินเหลือจ่ายก็จะท าเป็นค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยจะต้องมีการไปส ารวจในทุกจุด และเรื่องการติดหลอดไฟบางจุดเพิ่มเติมเนื่องจาก     
บางจุดมืด โดยจะให้กองช่างไปส ารวจและออกแบบ โดยท าให้ครบทุกจุด ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็น
ปัญหาคือเมื่อแม่ค้าขึ้นมาตลาดหมดแล้ว ก็ยังคงมีผู้ค้าบางส่วนที่ขายอยู่บนฟุตบาทบริเวณด้านหน้าทางเข้าตลาด 
ที่ขายอยู่บนฟุตบาทที่ทางภาระจ ายอมทางด้านทิศเหนือของตลาดโดยจะมีการขายปลากันอยู่ ทางผู้ค้าท่ีขายของ
อยู่ข้างบนได้บ่นว่าเข้าถูกแย่งลูกค้า คือมีผู้ค้าขายของดักตั้งแต่ปากทางเข้าแล้ว  ท าให้คนซื้อไม่ข้ึนมาซื้อข้างบน
ตลาดกัน    เนื่องจากว่าไม่ได้มีปูายบอกคนซื้อก็ไม่ทราบว่าย้ายมาข้างบนแล้ว ทางฟุตบาทก็ยังขายได้อยู่ และจะ
มีรุกล้ ามาบนถนนด้วย และอีกส่วนหนึ่งคือจะมีชาวต่างชาติ (เขมร) เข้ามาขายบนฟุตบาท และบนถนนด้วย    
ในบางเวลา โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เวลา 03.00 น. – 06.00 น. เรื่องนี้คิดว่าควรจะต้องรีบด าเนินการ อาจจะ
ต้องประสานทางตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และทางกรมแรงงาน ให้ลงมากวดขัน และลงมาตรวจจับ คาดว่าน่าจะ
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ดีขึ้น และคงต้องประชุมหารือกันต่อในเรื่องของที่มีการค้าขายบนฟุตบาทว่าจะเอาอย่างไร รวมถึงปัญหา         
ที่ตามมาอีกคือฟุตบาทที่อยู่ทางด้านทิศเหนือของถนนบัดดี้ ซึ่งค าพิพากษาบอกว่าให้รื้อสิ่งปลูกสร้างและหลังคาออก         
ซึ่งเทศบาลได้ด าเนินการแล้ว แต่ว่า ณ ตอนนี้บนฟุตบาทนั้นไม่ได้รื้อ คือฟุตบาททางด้านทิศเหนือมีการก่ออิฐ 
และมีแผงขายปลาอยู่เหมือนเดิม และท าหลังคาเล็ก ๆ คลุมอยู่ แต่ว่าอยู่ในเขตของฟุตบาท โดยไม่ได้อยู่บนถนน 
เพราะฉะนั้นจึงต้องกลับไปดูค าพิพากษาของศาลปกครอง ซึ่งค าพิพากษาของศาลปกครองก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า
ขอบเขตแค่ไหน เพียงแต่บอกว่าให้รื้อสิ่งปลูกสร้างบนถนน และให้รื้อหลังคาออก ซึ่งเทศบาลได้ด าเนินการเสร็จแล้ว     
โดยคุณวรรณา ได้มาร้องเรียนกับเทศบาลว่าศาลปกครองบอกให้รื้อแต่ท าไมไม่รื้อทางฟุตบาทด้วย ซึ่งฟุตบาท
ตรงหน้าบ้านของคุณวรรณานั้นเป็นฟุตบาทที่มีความขว้างมาก ซึ่งยังเป็นจุดที่ผู้ค้าเขายังไม่เลิกค้าขายกัน       
คือจะต้องให้ทางฝุายนิติการตรวจสอบ และท าหนังสือไปยังศาลปกครองว่าตกลงพ้ืนที่ภาระจ ายอมตรงนี้เทศบาล
มีสิทธิเข้าไปจัดการได้หรือไม ่
 

ที่ประชุม          - ท่านนายกเทศมนตรี มอบกองวิชาการและแผนงาน ให้ถ่ายภาพเพ่ือน าไปประกอบ 
              และสอบถามไปยงัศาลปกครอง คือตอ้งอ้างถึงคดแีละค าพิพากษาของศาลปกครองสงูสดุ  
              ว่าเทศบาลไดท้ าอยา่งนี้แล้ว ครอบคลุมไปถึงฟุตบาทตรงนี้ด้วยหรือไม่   

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนส่ง 
 - งานขนส่งมี   รายรับประจ าเดือนตุลาคม 2559             191,323.00 บาท   
                             รายจ่ายประจ าเดือนตุลาคม 2559             99,294.04 บาท   
                             รายรับสูงกว่ารายจ่าย                              92,028.96 บาท 
                             ยอดเงินสะสม                                  2,331,500.14 บาท 
 

ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
     1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย      
ของบ้านเมือง 
             - 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 1 ราย 
           - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าสิ่งของตกหล่น จ านวน 1 ราย      
                    - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร้านค้าตั้งวางจ าหน่ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต จ านวน 4 ครั้ง       
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     3. จัดเก็บปูายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 72 แผ่น  
     4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน 20 แห่ง  
     5. งานที่ได้รับมอบหมาย  

- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน  จ านวน  1  ราย  
 

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - ระงับอัคคีภัย                                                               6 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                              63 ครั้ง  
      - งานกู้ภัยฯ                                                               26 ครั้ง 
      - ออกส ารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย 
             วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
             (ชุมชนหลังวัดปุาประดู่ 1, ชุมชนหลังวัดปุาประดู่ 2,  
             ชุมชนศูนย์การค้า, ชุมชนชายกระปุอม และชุมชนเรือนจ า)           12  ครั้ง 
      - เฝูาจุดตลาดเก่าและโรงรับจ าน า                                    16  ครั้ง 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน (ประจ าเดือน ต.ค. 2559)  
         * จ านวน                  1  คณะ   
         * จ านวน              235  คน 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน                                                         - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                                  1 คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                                     - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น                               - คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                       1 คน 
- ลูกจ้างประจ า ลาออก                                                                            - คน 
- พนักงานจ้างเสียชีวิต                                                     - คน 
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                       7 คน 
- พนักงานจ้าง ลาออก                                                                           4 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             153 คน 
      * ลูกจ้างประจ า                     30 คน 
      * พนักงานจ้างทั่วไป            302 คน 
      * พนักงานจ้างตามภารกิจ     196 คน 
                         รวม            681 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 

รวมทั้งสิ้น   970 คน      
 

- โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลนครระยอง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ในวันเสาร์ที่  8  ตุลาคม  2559  ณ  ห้องสร้อยเพชร  โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง โดยมีกลุ่มเปูาหมายจ านวน  140  คน  บรรยายหัวข้อเรื่อง  “แนวทางการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” วิทยากร  โดย  นายพีร์  ฉัตรกันภัย  ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. 
ประจ าจังหวัดระยอง และบรรยายหัวข้อเรื่อง  “เริ่มปีงบประมาณใหม่ใส่ใจการท างาน” โดย  นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  
นายกเทศมนตรีนครระยอง  
 

งานทะเบียนราษฎร 
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 

ประจ าเดือน ตุลาคม  2559 

 
ผู้มารับบริการงานทะเบียน เฉลี่ยวันละ 166 ราย  บัตรประจ าตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 66 ราย  รวมวันละ 232 ราย 
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กองวิชาการและแผนงาน 
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  

1. ให้บริการ การตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง     
จ านวน 13 ครั้ง  

2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จ านวน  24 ครั้ง 24 เรื่อง 
3. สรุปการใช้งานโปรแกรมปูองกันการบุกรุกระบบเครือข่าย และโปรแกรมปูองกันไวรัสฯ จ านวน 1 ครั้ง   
     

งานประชาสัมพันธ์ 
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี 
    1.1 ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จ านวน 8 เรื่อง 
    1.2 ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหน่วยงานอื่น ๆ  จ านวน  10 เรื่อง 
2. กิจกรรมของเทศบาล จ านวน 10 กิจกรรม 
3. อนุเคราะห์เสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอ่ืน ๆ จ านวน 6 ครั้ง 
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชนและส่งลง www.rayongcity.net เฟสบุ๊ค รวม 15 ข่าว 
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน์ รวม 4 รายการ 
6. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง 
7. ส่ง SMS เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน 5 ครั้ง 
8. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง รวม 2 ราย 
9. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวม  - ปูาย  
 
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. เจ้าหน้าที่ปูองกันขับรถบรรทุกน้ า      
82-1791 รย เฉี่ยวชนรถกระบะ       
กง 1101 รย บริเวณบ่อขยะ 

-สอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว          
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 

 

 
 
 

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

5. พิพาทท่ีดินบริเวณ(ถนนราษฎร์บ ารุง  
ซอย 15) 

-บันทึกปากค าผู้สูงอายุเพ่ิมเติม จ านวน 9 ราย 
และส่งไปยังส านักงานท่ีดินแล้ว 
-ท าหนังสือสอบถามความคืบหน้าไปยังส านักงาน
ทีด่ินแล้ว อยู่ระหว่างรอผล 

 

6. การสวมตัวท าบัตรประชาชน             
รายนายหมูกร เทียมทัศน์ 

-สรุปส านวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของจังหวัด 

 

7. ร้องเรียนอดีตปลัดเทศบาล -รายงานผลการสอบสวนเรียบร้อยแล้ว           
อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวัด 

 

8. ร้องเรียนกล่าวหา เรื่อง เบิกเงิน
ค่าตอบแทนนอกเวลาโดยทุจริต 

-แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสอบปากค าผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

9. การสวมตัวท าบัตร รายนางสมใจ          
สุขส าราญ(พิจารณาผลการสอบสวนการ
ปฏิบัติหน้าที่ แจ้งความด าเนินคดีกับผู้ 
แอบอ้าง) 

-อยู่ระหว่างท าหนังสือรายงานจังหวัดระยอง  

10. นางกาญจนา  สังข์น้อย ละทิ้งหน้าที่
ราชการติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน 

-อยู่ระหว่างสอบสวน  

11. การสวมตัวท าบัตรประชาชน ราย นายค า 
เชียงเอ้ย  

-อยู่ระหว่างสรุปส านวน  

12. อุบัติเหตุระหว่างการสาธิต ท าให้ผนังห้อง
เก็บอุปกรณ์อาคารปูองกันฯ พังถล่มลงมา 

-สรุปส านวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

 

13. การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอร์ตี้
ประกันภัย 

-สรุปส านวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
-ท าหนังสือรายงานจังหวัด, กระทรวงพลังงาน,   
และกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว 

 

14. การล็อกเสป็กรถครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
จ านวน 4 รายการ 

-บันทึกถ้อยค าคณะกรรมการก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะ จ านวน 4 ราย เหลืออีก 1 รายการ          
อยู่ระหว่างบันทึกถ้อยค า 
-รอหนังสือส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 

 

15. สอบสวนวินัย/เรื่องร้องเรียน 
การค้างค่าเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถของ 
หจก.ซันลุยและอู่จ าเนียน การช่าง 

-สรุปผลการสอบสวนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของกทจ.  

 

16. นายสมปราชญ์ ปูอมสูง ถูกพนักงาน
สอบสวนจับคดี ยาไอซ์ไว้ในครอบครอง 

-ก.ท.จ.ระยองมีมติให้ออกจากราชการไว้ก่อน                          
-คดีถึงที่สุดแล้ว ท า สว.6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว      
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กทจ.  
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

17. เรื่อง พิพาทเก่ียวกับทางสาธารณะ กรณี 
คุณพิศิษฐ์ฯ กับมูลนิธิสว่างพรกุศล 

-อยู่ระหว่างจัดท าระวางใหม่  

18. การสวมตัวท าบัตรราย นางสาวษาลินี 
แซ่เอ๊ียว  

-สรุปส านวนเสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของผู้บังคับบัญชา                    

 

19. จังหวัดระยองแจ้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
กรณี อาคารพาณิชย์ที่ให้เช่าของเทศบาล
นครระยอง จ านวน 3 ชั้น 3 คูหา         
ได้ต่อเติมอาคาร 4 ชั้น ไม่มีรางระบายน้ า 

-ได้ท าบันทึกแจ้งกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองช่าง 

 

20. คดีอาญา/คดีแพ่ง 
แจ้งความกรณีรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟูา 
บริเวณหน้าแขวงการทางระยอง           
(ไม่มีคู่กรณ)ี 

-แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

21. แจ้งความนางปรียาภร เมืองศิริ และนาย
นวพร อาชญาทา ก่อสร้างอาคารผิดไปจาก
แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลนที่ได้รับใบอนุญาต 

-แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

22. กรณี นายศรัณย์ เกียรติธนะกูล ก่อสร้าง
อาคารบนทางสาธารณะบริเวณถนน    
เลียบคงคา 1 

-แจ้งความร้องทุกข์แล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ของพนักงานสอบสวน 

 

23. กรณี นายสมพรรณ์ จรรยารักษ์,   
นางสาวพุชง พุษะก่อสร้างอาคาร       
รุกล้ าทางฯ 

-แจ้งความด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

24. กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ ก่อสร้างอาคาร
รุกล้ าทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจ า 

-แจ้งความด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

25. กรณี น.ส.วิเชียร อ้ึงเส็ง ก่อสร้างอาคาร
รุกล้ าทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจ า 

-แจ้งความด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

26. กรณี นางสาวเขมสิริทร์ ชูด า ก่อสร้างรั้ว
บนทางสาธารณประโยชน์ บริเวณหลัง
อ าเภอ 

-แจ้งความร้องทุกข์แล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ของพนักงานสอบสวน 

 

27. กรณี นายกิตติพงษ์ ปานงาม ก่อสร้าง
อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต และก่อสร้าง
อาคารรุกล้ าที่สาธารณะ 

-แจ้งความด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

28. กรณี นายจักรพงษ์ ยมจินดา ก่อสร้างรั้ว
เหล็กบนทางสาธารณะบริเวณถนน
ราษฎร์บ ารุง ซ.15 

-อยู่ระหว่างพนักงานอัยการยื่นฟูองต่อศาลจังหวัด
ระยอง 

 

29. กรณี ก่อสร้างอาคารบริเวณถนน    
ราษฎร์บ ารุง โดยไม่รับอนุญาต          
(ไม่ทราบเจ้าของ/ผู้ครอบครอง) 

--แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
พนักงานสอบสวนเรียกให้ถ้อยค า 

 

30. กรณี นายโกวิทย์  ตันติประวรรณ 
ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต 
บริเวณศูนย์การค้าสาย 4  

-อยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนเรียกให้ถ้อยค า  

31. กรณี นายสุชิต อยู่คง ก่อสร้างอาคารโดย
ไม่ได้รับอนุญาตบริเวณถนนอารีราษฎร์ 
ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง              
จังหวัดระยอง 

-อยู่ระหว่างท าหนังสือแจ้งความร้องทุกข์
ด าเนินคดี 

 

32. กรณี ก่อสร้างอาคารไม้ยกสูง โดยไม่ได้รับ
อนุญาต บริเวณถนนอารีราษฎร์ ต าบล
ปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง       
(ไม่ทราบเจ้าของ/ผู้ครอบครอง) 

-อยู่ระหว่างท าหนังสือแจ้งความร้องทุกข์
ด าเนินคดี 

 

33. กรณี นายสวง สุขศิริ ก่อสร้างอาคาร
บริเวณต าบลเชิงเนิน โดยไม่ได้รับอนุญาต 

-อยู่ระหว่างออกค าสั่งใหม่ เนื่องจากเจ้าของ
อาคารเสียชีวิต  

 

34. บริษัท เอสซี คอร์ท จ ากัด (โรงแรม
ระยองล้านนา) ได้ยื่นขออนุญาตต่อเติม
อาคารและกันสาดโดยไม่ได้ท า EIA  

-อยู่ระหว่างท าหนังสือหารือไปยังส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

35. กรณี นายวีราพันธ์ พัสกรวงษ์ ก่อสร้าง        
โครงเหล็กหลังคารุกทางสาธารณะ 

-แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 
-อยู่ระหว่างกองช่างแก้ไขค าสั่ง ค.3,ค.7 และส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพ่ือจัดส่งให้
อัยการปูองคดี 

 

36. คดีนายธีระศักดิ์ อินทนู ฟูองเทศบาล
เรื่องท่ีดินบริเวณถนนท่าบรรทุก 

-เมื่อวันที่ 27 เม.ย.59 ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษา
ให้จ าหน่ายคดีโดยมีความเห็นว่าค าพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว 
-ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการขอออก นสล.  
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

37. คดีบอลลูนระเบิด อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา(อายุความ   
5 ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูอง   
ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่มีเหตุ) 

24 พ.ย.
2563 

38. กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝั่ง ต.ปากน้ า -คณะท างานได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 30 พ.ค.
2559 เวลา 13.30 น. เพ่ือพิจารณาแนว
ทางการพัฒนาชายหาด และจัดพ้ืนที่ในการ
ประกอบอาชีพ 

 

39. นายแดง แย้มเย็น กรณี ผิดสัญญาเช่า
ตลาดเทศบาล 

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

 

 40. คดีปกครอง 
คดีนางสมทรง ช่วยชาติ  เรื่อง ที่ดิน
บริเวณทุ่งโตนด 

-ศาลปกครองสูงสุดได้ก าหนดวันนั่งพิจารณาครั้ง
แรกในวันที่ 15 ก.ย.59 เวลา 13.00 น. ณ ศาล
ปกครองสูงสุด 
-อยู่ระหว่างรอค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 

 

41. นางวรรณา ตันเต่งผล (ตลาดแม่แดง) -สน.การสาธารณสุขฯ ได้ด าเนินการประกาศ
รายชื่อและจับฉลากผู้ค้าขายแล้ว อยู่ระหว่าง
ด าเนินการพิจารณาดัดแปลงต่อเติมแผงค้าขาย 
-ในส่วนของการท าสัญญาเช่าแผง อยู่ระหว่าง
ส านักการคลังรวบรวมเอกสารและเชิญผู้ค้าชายมา
ลงนามในสัญญาต่อไป 

 

42. คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผู้ฟูองคดี อธิบดี
กรมท่ีดิน ผู้ถูกฟูองที่ 1 รอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน    
ผู้ถูกฟูองที่ 2 

-อยู่ระหว่างท าบันทึกแจ้งกองช่างเพื่อขึ้นทะเบียน
ที่สาธารณะและออกนสล. 

 

43. บังคับคดี/งานอ่ืน/หารือ 
คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติถูกเฉ่ียวชน 

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

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 22 
พ.ย.64) 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

44. คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟูา -อยู่ในระหว่างท าหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ,
ส านักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา, 
องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของนายสราวุธ  
สมะนะ 

อายุความ 
10 ปี   
10 ก.พ. 
พ.ศ.2566 

45. คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชน      
เสาไฟฟูา 

-อยู่ในระหว่างท าหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ,
ส านักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา, 
องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของนายวัชระ 
คึมยะราช 

อายุความ 
10 ปี   
10 ก.พ. 
พ.ศ.2566 

46. คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟูา -อยู่ในระหว่างท าหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ,
ส านักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา, 
องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของ นายอุทัย 
อัฒจักร 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 8 
ส.ค.63) 

47. คดีนายนิยม สุขคุ้ม ขับรถชนเสาไฟฟูา -เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2559 ศาลจังหวัดระยองได้นัด
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์ ปรากฏว่านายนิยม
ไม่มา ศาลจึงสืบพยานโจทก์ฝุายเดียว คดีเสร็จการ
พิจารณาและรอฟังค าพิพากษาในวันดังกล่าว 

 

48. นายอดิศักดิ์ ค าแสน ขับรถยนต์ บพ 
1308 ระยอง ชนเสาไฟฟูาบริเวณถนน
อดุลย์ฯ 

-อยู่ระหว่างอัยการประสานไปยังศาล เพ่ือขอออก
ค าบังคับและหมายบังคับคดี 

 

49. หจก.ศิลาวัฒน์ เสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลา
การปฏิบัติงานและขอคืนเงินค่าปรับ 

-ส านักงานอัยการได้ท าค าคัดค้านค าให้การยื่น   
ต่อศาลปกครองระยอง เรียบร้อยแล้ว 

 

50. นายบุรินทร์ กลิ่นสังข์ พนักงานจ้างทั่วไป 
ยื่นหนังสือลาออกจากราชการแต่
ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาให้ไล่ออก 

-ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เรียบร้อยแล้ว 

 

51. นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผู้จัดการ
มรดกตลาดแม่แดง ขอให้ชะลอการรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสร้าง 

-อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด   

 
 
 
 
 
 



 -12- 

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

52. ร้องเรียนกรณี กลุ่มแม่ค้าตลาดวัดลุ่ม  
ขอผ่อนผัน 

-คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล2 
(ตลาดวัดลุ่มฯ)มีมติมอบให้กองช่างออกแบบ
อาคารตลาดใหม่และแผงค้าภายในอาคารเดิม
พร้อมจ านวนแผง และมอบให้ส านักการ-
สาธารณสุขฯ ส ารวจข้อมูลผู้ค้าบริเวณถนนโสภณ
และทางเชื่อมระหว่างถนนชุมพลโสภณ เพื่อให้
ทราบจ านวนผู้ค้าท้ังหมด  
- ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลความคืบหน้าให้
จังหวัดระยองทราบ                             

 

53. ร้องเรียนกรณีขายสินค้ากีดขวางทาง
จราจรบริเวณสะพานเฉลิมชัย และการ
ปลูกสร้างบ้านเกินเสาไฟฟูาบริเวณซอย
ข้างสถานีอนามัยปากน้ า 

-ได้ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองเก่ียวกับกรณี
ขายสินค้ากีดขวางทางจราจรบริเวณสะพาน    
เฉลิมชัยแล้ว  ส่วนในกรณีการปลูกสร้างบ้านเกิน
เสาไฟฟูาบริเวณซอยข้างสถานีอนามัย              
อยู่ระหว่างกองช่างออกค าสั่งตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

 

54. ร้องเรียนกรณีการปลูกสร้างทับทาง
สาธารณประโยชน์ บริเวณหลังห้างแหลม
ทองระยอง 

-ได้ท าหนังสือรายงานให้จังหวัดระยองทราบแล้ว 
ต่อมาจังหวัดระยองให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติม 
-อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

55. ร้องเรียนกรณีท่ีมีการขุดทรายบริเวณ
ถนนทางไผ่ 4 ท าให้ก าแพงพัง 

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

 

56. ร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
การก่อสร้างก าแพงบริเวณซอยโรงไม้   
พาเลท ใกล้แยก PMY และขอให้
ตรวจสอบการถมดินบริเวณตรงข้าม
สุสาน ถนนบางจาก ต าบลเชิงเนิน 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

-อยู่ระหว่างผู้บังคับบัญชาพิจารณา  

57. นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือร้องเรียน
เรื่องทางสาธารณะ มีผู้ลักลอบขุดดินเนื้อ
ที่ทางสาธารณประโยชน์ และเนื้อที่ดิน
ของนายแพทย์ยุคล เลิศบูรพา ออกไป
จากพ้ืนที่โดยไม่ได้รับอนุญาต 

-อยู่ระหว่างกองช่างด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

58. ร้องเรียนกรณีร้านกวงเภสัชได้ดัดแปลง
ทางหนีไฟ ท าให้ร้านบิวตี้ไม่มีทางหนีไฟ 

-อยู่ระหว่างกองช่างด าเนินการออกค าสั่งถอน
อาคาร 

 

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

 -อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ของกองช่าง 

 

60. ร้องเรียนกรณีสะพานหน้าวัดปากน้ า
ช ารุด และมีรอยร้าวตามเสาสะพาน 

 - ได้ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองว่า กองช่าง
เตรียมข้อมูลเพื่อน าเข้าแผนขอจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับใช้ในการซ่อมแซมแล้ว 

 

61. ร้องเรียนกรณี ได้รับความเดือดร้อนจาก
รถบรรทุกดินขับเร็วบริเวณถนนทางไผ่ 3 
ท าให้ถนนเกิดความเสียหาย 

-อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของกองช่าง        
และงานรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

62. ร้องเรียนกรณี ขอให้แจ้งความด าเนินคดี
กับผู้บุกรุกขุดขโมยดินในที่
สาธารณประโยชน์ และคลอง
สาธารณประโยชน์บริเวณชุมชนสองพ่ี
น้อง ต.เชิงเนิน  อ.เมือง จ.ระยอง  

-อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของกองช่าง 

 

63. นายพลภัทร ห่วงมณี หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กนกพลพัฒนา        
ขออุทธรณ์และยกเลิกการประกวดราคา
จ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ า 

-อยู่ระหว่างกองช่างสรุปข้อเท็จจริงและเสนอ
ความเห็นเพื่อแจ้งผู้ร้อง และรายงานจังหวัดต่อไป 

 

64 ร้องเรียนกรณี นายธีรพร ปิ่นสุวรรณศักดิ์ 
ได้รับความเดือดร้อนจากร้านโซแอท  

-ท าหนังสือรายงานอ าเภอเมืองระยอง      
เรียบร้อยแล้ว 
-ในส่วนของการต่อเติมตัวอาคาร อยู่ระหว่าง    
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดท าค าสั่งให้ระงับการ
ก่อสร้าง (แบบค.3) และค าสั่งให้รื้อถอน     
(แบบค.7) 

 

65. ชาวบ้านชุมชนสวนวัดโขด  ท าหนังสือ
ชี้แจงเรื่องการติดตั้งตู้น้ ามันแบบหยอด
เหรียญและสอดบัตร กรณี มีผู้ร้องเรียน
ว่ากลัวเกิดอันตรายและอัคคีภัยได้ 

-อยู่ระหว่างกองช่างร่วมกับส านักปลัดเทศบาล
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

66. ร้องเรียนกรณี นายพยุง นาคทอง น า
กระถางต้นไม้มาวางบนทางสาธารณะ 
กีดขวางการจราจรบริเวณซอยบ้าน    
เด็กเล็ก ถนนริมน้ า 

-อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

 

67. ร้องเรียนกรณี แจ้งเบาะแสร้านขาย     
ไข่ปลอม บริเวณตลาดวัดลุ่ม 

-อยู่ระหว่างสน.การสาธารณสุขฯ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

 

68. บริษัท ทรัพย์มงคล แมนูแฟคเจอริ่ง 
จ ากัด ยื่นหนังสือร้องเรียน กรณี ขอให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริง โครงการสอบราคา
จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกน้ าดับเพลิง
อเนกประสงค์ ทะเบียน ป-6785 ระยอง 
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

-อยู่ระหว่างคณะกรรมการก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะ (TOR) และส านักปลัดเทศบาลสรุป
ข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นเพื่อรายงานจังหวัด
ทราบต่อไป 

 

69. นางสุวรรณ์ แก้วข า ยื่นหนังสือร้องเรียน
ขอความอนุเคราะห์จัดสรรสถานที่
จ าหน่ายสินค้าประเภทขนมครก     
ภายในตลาดแม่แดง 

-ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว  

 
งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจ าเดือนตุลาคม 2559 จ านวน 6 เรื่อง      

วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตอบผู้ร้องเรียนเม่ือ แจ้งผลการด าเนินการให้
ผู้ร้องเรียนทราบ 

4 ต.ค.59 แมวจรจัดจ านวนเกือบ 
20 ตัว 

สน.การสาธารณสุขฯ 5 ต.ค.59 5 ต.ค.59 

4 ต.ค.59 การเก็บขยะ สน.การสาธารณสุขฯ 5 ต.ค.59 5 ต.ค.59 

4 ต.ค.59 วางปูายร้านบนทางเท้า งานเทศกิจ ส านักปลัดฯ 5 ต.ค.59 5 ต.ค.59 

12 ต.ค.59 ไม่เข้าเก็บขยะท่ีร้าน สน.การสาธารณสุขฯ 13 ต.ค.59 13 ต.ค.59 

12 ต.ค.59 รถขยะไม่มาเก็บขยะ สน.การสาธารณสุขฯ 13 ต.ค.59 13 ต.ค.59 

14 ต.ค.59 การตั้งกรวยปิดช่อง
จราจรจากการเตรียม

ทุบสะพานเปี่ยมฯ 

งานเทศกิจ ส านักปลัด 17 ต.ค.59 13 ต.ค.59 
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ฝ่ายงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  
งบประมาณตั้งไว้ โอนเพิ่ม โอนลด 

เบิกจ่าย/ก่อหนี้
ผูกพัน คงเหลือ 

งบกลาง 77,084,300.00     9,573,785.59 67,510,514.41 
งบบุคลากร           

  
เงินเดือนฝุาย
การเมือง 9,990,500.00     832,540.00 9,157,960.00 

  
เงินเดือนฝุาย
ประจ า 274,470,000.00     19,940,384.00 254,529,616.00 

งบด าเนินงาน           
  ค่าตอบแทน 16,071,900.00     152,040.00 15,919,860.00 
  ค่าใช้สอย 140,668,000.00 12,000.00   54,135,469.33 86,544,530.67 
  ค่าวัสดุ 50,388,400.00   12,000.00 857,773.36 49,518,626.64 

  
ค่า
สาธารณูปโภค 5,805,400.00     313,376.58 5,492,023.42 

งบลงทุน           
  ค่าครุภัณฑ์ 33,975,000.00     33,900.00 33,941,100.00 

  
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 61,595,000.00       61,595,000.00 

งบรายจ่ายอื่น 30,000.00       30,000.00 
งบเงินอุดหนุน 21,881,500.00       21,881,500.00 

  
รวมทุกหมวด
รายจ่าย 691,960,000.00 12,000.00 12,000.00 85,839,268.86 606,120,731.14 

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ครั้งที ่ ประจ าเดือน รายการ ยอดโอน รายการสะสม ยอดโอนสะสม หมายเหตุ 

1 ต.ค. 59 1 12,000.00 1 12,000.00 
  

- นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง รายงานว่า ได้มีการซักซ้อมเพ่ือเตรียมการในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลนครระยอง จึงขอให้ทุกกองงานส่งข้อมูลให้กองวิชาการและ
แผนงาน ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 และกองวิชาการและแผนงานจะท าประชาคมของการจัดท าแผนฯ 
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง  
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ส านักการคลัง 

เปรียบเทียบรายรับจริง 3 ปี (ปี 2557 – 2559) 

 
 
 

เปรียบเทียบ รายได้ที่จัดเก็บเอง 3 ปี (2557-2559) 
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เปรียบเทียบรายจ่ายจริง 3 ปี (ปี 2557-2559) 

 
 
 
 

เงินสะสม (ปี 2557 – ปี 2559) 
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2. โครงการ / รายการ ในปี 2560 

 
 
 

- นางกิ่งแก้ว  ถนอมถ่ิน ฝากหัวหน้าหน่วยงานให้ก าชับเจ้าหน้าที่ที่ท าระบบ e-LAAS เมื่อเปิดระบบ 
และเข้ารหัสเพ่ือด าเนินการในเรื่องของด้านการรับเงินแล้ว โดยเมื่อรับเงินแล้วจะต้องน าส่งทุกวัน เพราะหากว่า
ไม่น าส่งส านักการคลังจะปิดบัญชีไม่ได้  
 
2. การจัดหาพัสดุ ประจ าปี 2560 

- นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ  รายงานว่า 

1. แผนการจัดหาพัสดุปี 2560 ไม่ว่าจะเป็นงบค้างจ่าย หรือรายจ่ายประจ าปี 2560 เอง ได้มีการท า
กันอย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยส่วนรวมของผลการด าเนินการตามแผนในปี 2559 มีการพัฒนาและน่าพึงพอใจ
มากขึ้นทุกปี และในปี 2560 ถ้าในเรื่องของ PM โดยมีการก าหนดกันเข้มข้นมากขึ้น โดยทุกหน่วยงานได้เตรียม
เรื้องนี้กันอยู่แล้ว และที่ส าคัญที่สุดคืองานก่อสร้างที่ต้องว่าจะต้องอาศัยกองช่างเป็นหลักในเรื่องของการ
ก าหนดให้เป็นไปตามแผน ส่วนในเรื่องของการด าเนินการตามแผนพัสดุ ได้มีการประชุมและแจ้งเวียนรายงานผล
การประชุมแล้ว และในเดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นเรื่องของที่จะต้องขับเคลื่อนตามแผนพัสดุแล้ว โดยเฉพาะ
ในรายการครุภัณฑ์ ในภาพรวมของการจัดหาครุภัณฑ์ที่เป็นเครื่องปรับอากาศ และรถยนต์ เราได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะ และก าหนดให้เร่งด าเนินให้แล้วเสร็จ      เสนอคุณลักษณะเฉพาะต่อผู้บริหาร ภายในวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือเข้าสู่กระบวนการจัดหาพัสดุ   ส่วนเรื่องของสิ่งก่อสร้างนั้นได้วางแนวปฏิบัติให้ทุก
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณท าบันทึกติดตามและประสานกับกองช่าง และกองช่างก็รับไปด าเนินการในส่วน
ของการออกค าสั่ง มอบหมายเรื่องของการออกแบบประมาณราคากลาง และให้เป็นไปตามแผน เพราะเนื่องจาก
ในภาพรวมกองช่างเป็นผู้ก าหนดในเรื่องของงานก่อสร้างทั้งหมด ส่วนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องเร่งจัดหาใน
ภาพรวม ซึ่งเรามีคณะกรรมการก าหนดของเทศบาลอยู่แล้ว และกองวิชาการและแผนงานรับเป็นผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินการที่จะต้องแข่งกับเวลาให้ทันกับการที่จะเปลี่ยนคุณลักษณะเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม ตรงนั้นเรา
คุยกันในรายละเอียดทั้งหมดแล้ว ขอให้เป็นเรื่องของการด าเนินการอย่างมีวินัย 
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2. เรื่องการร้องอุทธรณ์ในเรื่องของอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า ซึ่งท่านปลัดเทศบาลได้เชิญ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ และได้มีผู้ค้าที่ประมูลราคาได้เข้าร่วมประชุมด้วย ในที่ประชุมได้ข้อยุติและ
ได้ข้อสรุปว่าเทศบาลจะด าเนินการตามนโยบายคือยกเลิกการประมูลเพ่ือด าเนินการออกแบบประมาณราคาใหม่ 
และด าเนินการเข้าสู่กระบวนการจัดหาครั้งที่สอง แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาก็ด้วยภารกิจที่เร่งด่วนเข้ามาด้วย ขณะนี้
ได้สอบถามกับนิติกรแล้ว เอกสารที่จะน าไปสู่การยกเลิกนั้นยังไม่ได้รับ เพราะฉะนั้นยังไม่ได้รับกระบวนการใน
การที่จะจัดหาใหม่ จึงท าให้ยืดออกไป ดังนั้นการใช้อาคารจึงล่าช้า ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อการเรียนการสอน   
จึงต้องการให้เร่งตัวนี้ให้แล้วเสร็จ 

3. เรื่องอาคารส านักงานหลังที่สอง โดยได้ประสานกับผู้ค้าแล้ว โดยได้แจ้งหนังสือ ขณะนี้ผู้ค้าได้ขยาย
เวลาออกไปอีก 150 วัน และขยายระยะเวลาของหลักประกันซองแล้ว ส่วนในเรื่องของการเก็บขนขยะ    
สัญญา 54 เดือน วันนี้ได้เสนอเอกสารประมูลแล้วทั้งหมด ซึ่งได้ตรวจแล้ว คาดว่าน่าจะได้ผู้ค้าภายในก าหนด 
และก าหนดระยะเวลาในการขายเอกสาร ยื่นเอกสาร ค่อนข้างจะให้เวลามากพอ และให้มีการชี้แจงรายละเอียด    
ทีโออาร์ โดย คุณดุสิต  ธรรมศิริรักษ์  ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ให้มีการอธิบายให้
ชัดเจน เพ่ือไม่ให้มีปัญหาในระหว่างการจัดหา ส่วนในเรื่องของการก าจัดขยะกับบริษัทก าจัดขยะนั้นเราจ าเป็น
จะต้องท าสัญญา โดยวงเงินตกลงราคาไม่เกิน 500,000 บาท ครั้งละ 20 วัน ขณะนี้เราได้ท าสัญญาในวันที่   
1 – 20 พฤศจิกายน 2559 ไปแล้ว ฝากกองช่างให้ช่วยติดตามในเรื่องที่ท าหนังสือขอผู้ว่าราชการจังหวัด     
ในการที่จะจัดจ้างวิธีพิเศษ ตามค าสั่ง คสช. 104 ไม่เช่นนั้นจะต้องจัดจ้างภายใน 20 วัน ไปอย่างนี้เรื่อย ๆ 
ขณะนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่ ปรากฏว่ายังไม่ได้มีการประสานไปยังจังหวัดในการติดตาม ส่วนเรื่องการแก้ไข
สัญญา หรือต่อท้ายสัญญา ซึ่งได้แนะน าไปหลายรายการ และหลายโครงการ แต่ว่าเอกสารในทางปฏิบัติไม่มีมา
เลยในช่วงนี้ โดยเฉพาะในส่วนของผังเมืองรวม ซึ่งทางผังเมืองรวมกองช่างได้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายกับ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองแล้ว โดยอนุมัติมาแล้วคือถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 แต่ในทางสัญญาคือหมด
สัญญาไปแล้ว ยังไม่ได้ต่อท้ายขยายเวลาตามสัญญา และได้มีการพูดคุยกับกองช่างไปสองเดือนกว่าแล้ว         
แต่เอกสารก็ยังไม่มา รวมทั้งสัญญาอีกหลายตัวที่จะต้องแก้ไข จึงต้องการฝากผู้อ านวยการกองช่างให้ช่วยก าชับ
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในเรื่องเอกสารด้วย   

กองช่าง 
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล  
งานบ าบัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ประจ าเดือนตุลาคม 2559 
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แก้ไขปัญหาน้ าท่วม  
เก็บหิน กระสอบทราย ในท่อระบายน้ า หน้าวัดเกาะกลอย  
เก็บตัวอย่างน้ าใต้ดิน  
 

- อยู่ระหว่างด าเนินการรื้อสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์  
- ท าการปรับปรุงฝาบ่อ ถนนทางไผ่ 3 
- มีหนังสือเข้ามาของหน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดระยอง ที่อยู่

ที่โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยมีหนังสือเข้ามาคือต้องการให้เทศบาลร าลึกถึงสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ ให้น าปูาย
ชื่อสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์มาเรียงที่ถนนริมน้ าเพ่ือเป็นแลนด์มาร์คของเทศบาลนครระยอง   

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานก าจัดขยะอินทรีย์ด้วยเครื่องคาวเทค วัวเทียมอัจฉริยะ 
ของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลร่วมกับเทศบาลฯ 
      เริ่มด าเนินการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 โดยช่วงเช้าของทุกวันคนงานเทศบาลฯ เก็บรวบรวมเศษผัก
จากตลาดวัดลุ่มฯ ไปส่งที่โรงเรียน จากนั้นช่วงบ่าย แม่บ้านของ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มฯ จ านวน 3 คน        
จะน าขยะเศษผักผลไม/้เศษดอกไม้ มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อน าเข้าเครื่องคาวเทค และท าการล าเลียงปูอน       
เข้าเครื่อง ด้วยการหิ้วถังเศษอาหารที่หั่นแล้วขึ้นไปเทบนช่องรับวัตถุดิบ 
ผลการด าเนินงาน (ตั้งแต่วันที่ 3 – 26 ตุลาคม 2559) 
  1. สามารถก าจัดขยะอินทรีย์ได้ทั้งสิ้น                726   กิโลกรัม 
  2. มีปริมาณก๊าซชีวภาพ(ณ วันที่ 26 ต.ค.59)   3   ลูกบาศก์เมตร  
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ข้อดีของเครื่องคาวเทค วัวเทียมอัจฉริยะ (Cowtec)  
1. ราคาถูกประหยัดงบประมาณและการบ ารุงรักษาง่ายไม่ซับซ้อน 
2. เหมาะกับหน่วยงาน/สถานประกอบการที่มีพ้ืนที่จ ากัด  
3. เป็นการส่งเสริมนวัตกรรมของคนไทย      
4. สามารถก าจัดขยะอินทรีย์ได้จากต้นทาง     

ข้อเสียของเครื่องคาวเทค วัวเทียมอัจฉริยะ (Cowtec)  
1. ต้องใช้คนในการหั่นขยะเป็นชิ้นเล็กแทนเครื่องบดท าให้เสียเวลาและแรงงาน 
2. การเคลื่อนย้ายขยะต้องใช้แรงงานคนหิ้วไปเท ท าให้ไม่สะดวกและสิ้นเปลืองเวลา 

 สิ่งท่ีต้องเพิ่มเติม  คือ เครื่องบดย่อยเศษอาหาร, สายพานล าเลียงขยะ, 
           เครือ่งรีดตะกอน, ลานตากปุ๋ย และเครื่องมือตรวจสอบเติมสารจ าเป็นของพืช  
กิจกรรมอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนและแม่น้ าระยอง 
มีคณะศึกษาดูงานและผู้เข้าเยี่ยมชม พระเจดีย์กลางน้ า รวมทั้งหมด  จ านวน 1 ,521 คน  

1. วันที่ 3 ต.ค. 59 โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนสีลม ป.3-6 ศึกษาดูงานบริเวณ โซน1 (สะพานชม
ธรรมชาติหอชมวิว) และโซน 2 (พระเจดีย์กลางน้ า)  จ านวน 213 คน  

2. วันที่ 6 ต.ค. 59 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ศึกษาดูงานโซน 2         
(พระเจดีย์กลางน้ า) จ านวน 20 คน  

3. วันที่ 14 ต.ค.59 ธนาคารกสิกรไทย จ.ระยอง ท าคอนโดปู ที่บริเวณโซน 1 (สะพานชมธรรมชาติ  
หอชมวิว) จ านวน 30 คน  

4. สรุปยอดผู้เข้าเยี่ยมชม พระเจดีย์กลางน้ า รวมจ านวน 1,258 คน 
 
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
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ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ที่ยื่นค าร้องขออนุญาต 
ประกอบกิจการประเภทต่างๆ ตามเทศบัญญัติ 
 เจ้าหน้าที่ส ารวจและมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบการเขียนค าร้องขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการ ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการยื่นค าร้องจ านวน 6 ราย และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว  
 

การตรวจประเมินสถานประกอบการก่อนต่อใบอนุญาตและแจ้งเลิกกิจการ 
เลิกกิจการ จ านวน 1 แห่ง 

 
 

การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร  
3. ล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่มฯ) 

- ด าเนินการล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดล้างและขัดท าความสะอาดพ้ืนอาคารและถนนโดย
ผสมผงคลอรีนในน้ าล้างพื้นเพ่ือฆ่าเชื้อโรค ลอกท่อ ล้างท่อและรางระบายน้ า ดังนี้   
 1. ล้างตลาดเทศบาล 2  วันที่ 6 –7 และวันที่ 27 - 28  ตุลาคม 2559    
 2. ล้างตลาดเทศบาล 4  วันที่ 5 และวันที่ 26  ตุลาคม 2559   
 
ความคืบหน้าผลการด าเนินงานของตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแม่แดง)  
ด าเนินการดังนี้ 

- วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เจ้าหน้าที่และผู้ค้า จ านวน 184 ราย ช่วยกันล้างท าความสะอาดบริเวณ
แผงค้า และ บริเวณโดยรอบภายในตัวอาคาร  

- วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ผู้ค้าย้ายแผงค้าเข้าภายในตัวอาคาร 
- วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เจ้าหน้าที่และผู้ค้ารื้อถอนเต็นท์ที่อยู่บนถนนสุวรรณสินและถนนบัดดี้พร้อม

เปิดการจราจรบริเวณถนนสุวรรณสิน  
 

งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล  
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ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2560 

 
 
การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ  

1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือน ตุลาคม 2559 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้ 
ทั้งหมด 1,943 ชิ้น ( 99.09 กิโลกรัม ) 

2. กิจกรรมส ารวจและส่งเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล  
จ านวน 71  แห่ง เดือน ตุลาคม 2559 จ านวน 766  กิโลกรัม  จ่ายเป็นค่าก าจัดฯ จ านวน 14,554  บาท        
(ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ราคากิโลกรัมละ  19 บาท )  
 
การพัฒนาท าความสะอาดสถานที่ 

- ชุดพัฒนาเก็บขยะชายหาดและถากหญ้าบริเวณถนนข้างวัดตรี  
- ชุดรถน้ าเบอร์ 3 ล้างถนนตากสินมหาราชและภายในวัดเนินพระ  
- ชุดหน่วยพิเศษเก็บหญ้าถนนริมคลองบางจาก  
- ชุดเรือท้องแบนขุดลอกวัชพืชในคลองริมน้ า-ท่าเกตุ  

 
งานสัตวแพทย์  
การจับสุนัขจรจัดในที่สาธารณะตามค าร้อง จ านวน 36 ตัว 
และได้ด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครบทุกตัวตามค าร้อง  
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การรณรงค์ควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน ได้ด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขจรจัดที่ได้
ด าเนินการจับมาจากที่สาธารณะ จ านวน 36 ตัว จ านวนสุกรที่เข้าช าแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง 
สุกรเข้าช าแหละ จ านวน 1,373 ตัว โดยมีค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

1. อากรฆ่าสัตว์ 13,730 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 20,595 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 4,119 บาท 

     รวมเก็บค่าธรรมเนียมได้ทั้งสิ้น  38,444 บาท 
 
งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
ผลการด าเนินงาน 
1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง) จ านวน 327 คน จ าแนกผลการคัดกรอง ดังนี้  
      1.1 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  จ านวน 13 คน  
      1.2 กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 104  คน 
2. คัดกรองภาวะซึมเศร้า จ านวน 327 คน 
      2.1 มีภาวะเสี่ยง 3 คน 
3. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้โรคไม่ติดต่อ 
      3.1 ให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิต จ านวน      3  ครั้ง 
                ให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุน จ านวน      3  ครั้ง 
 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง 
1. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและรวบรวมแผน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง 

ครั้งที่ 4/2559 วันที่  20 ตุลาคม 2559   
ผลการประชุม 
      - ผ่านการพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ    
เทศบาลนครระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 111,200 บาท         
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  

2. ประชุมชี้แจงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
นครระยอง เพื่อให้สามารถเขียนโครงการเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในศูนย์เด็กเล็กได้ (วันที่ 19 
กรกฎาคม พ.ศ.2559)  
 
งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  

สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 ตุลาคม 2559 เทศบาลนครระยอง ได้รับรายงานว่าพบผู้ปุวย            

โรคไข้เลือดออก (ทุกรหัสโรค) จ านวน 60 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต เดือนตุลาคม 2559 พบผู้ปุวยไข้เลือดออก    
1 ราย ซึ่งน้อยกว่า   ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ชุมชนที่พบผู้ปุวย ได้แก่ 

- ชุมชนข้างอ าเภอ-ทางไผ่  จ านวน 1 ราย  
โดยจังหวัดระยองเป็นอันดับที่ 11ของประเทศ อัตราปุวย 113.83ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน  
(อันดับ 1 แม่ฮ่องสอน อัตราปุวย 357.13)  
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กิจกรรม Big cleaning ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายในวัดเนินพระ 
- วันที่ 21 ตุลาคม 2559  ร่วมกับงานก าจัดขยะมูลฝอย และ อสม.ศสมช.เนินพระ ด าเนินการตุลาคม  

Big cleaning ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายในวัดเนินพระ จากการส ารวจพบแหล่งเพาะพันธุ์ เป็นจ านวนมาก  
 

สถานการณ์ของโรคติดต่ออ่ืนๆ 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา จังหวัดระยอง  
 จังหวัดระยอง ตั้งแต่ วันที่ 26 กันยายน – 19 ตุลาคม 2559 พบผู้ติดเชื้อ 
จ านวน 13 รายกระจายใน  6 ต าบล 5 อ าเภอ ได้แก่  
1. อ าเภอเมือง    ต.ทับมา   จ านวน 3 ราย  
   ต.ห้วยโปุง  จ านวน 2 ราย  
2. อ าเภอบ้านฉาง   ต.ส านักท้อน  จ านวน 4 ราย   
3. อ าเภอแกลง   ต.ชากโดน  จ านวน 2 ราย   
4. อ าเภอปลวกแดง  ต.มาบยางพร  จ านวน 1 ราย  
5. อ าเภอบ้านค่าย    ต.หนองตะพาน  จ านวน 1 ราย    
ยังไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์ 
ในเขตเทศบาลนครระยองยังไม่พบรายงานผู้ปุวยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 
 

การด าเนินงานของงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนผ่านทาง เสียงตามสาย Website Facebook เทศบาล 
และกับเจ้าหน้าที่ในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครระยอง ทั้ง 3 แห่ง 
 2. ให้ความรู้ เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และการปูองกัน และเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครระยอง ในการประชุมประจ าเดือน และเน้นให้ช่วยกันส ารวจและท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลายในพ้ืนที่ชุมชนของตนเอง 

3. สนับสนุนสื่อแผ่นพับและโปสเตอร์ เรื่อง การปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาให้กับศูนย์บริการ 
 สาธารณสุขเทศบาลนครระยองทั้ง 3 แห่ง 
 4. ติดตามสถานการณ์โรคทุกสัปดาห์  
 
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม.เทศบาลนครระยอง ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559               
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง 
       - มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  28 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 

2. จัดกิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจ าเดือนของ อสม. ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559     
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง 

- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ จ านวน  274 คน คิดเป็นร้อยละ 92.56 
 - ร.พ ระยอง จ่ายเงินค่าปุวยการ อสม.  เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2559 รวม 3 เดือน 
ค้างจ่ายเงินค่าปุวยการ อสม.เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2559 รวม 2 เดือน  
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งานฟ้ืนฟูสุขภาพครอบครัว  
ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ปุวยที่บ้าน จ านวน  150 ราย  

จ าแนกตามกลุ่มได้ ดังนี้  
1. มารดาและทารกหลังคลอด จ านวน     94 ราย 
2. ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง  จ านวน     10 ราย 
3. ผู้ปุวยที่ส่งต่อจาก รพ.ระยอง จ านวน       3 ราย 
4. ผู้สูงอายุติดเตียง  จ านวน     33 ราย 
5. ผู้สูงอายุติดบ้าน  จ านวน       9 ราย 
6. ผู้พิการ   จ านวน       1 ราย 
 
จ านวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ปุวยที่บ้าน ทั้งหมด 194 กิจกรรม  ดังนี้  
1. ฉีดยา    จ านวน 1  ราย  
2. ใส่สายสวนปัสสาวะ   จ านวน  4 ราย 
3. ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก  จ านวน 6  ราย 
4. ท าแผล     จ านวน 11  ราย 
5. ตัดไหม    จ านวน 1  ราย 
6. เจาะเลือด                     จ านวน 7 ราย 
7. เจาะน้ าตาลปลายนิ้ว   จ านวน 2  ราย 
8. เยี่ยมให้ค าแนะน าการปฏิบัติตนหลังคลอดและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  จ านวน 47  ราย 
9. เยี่ยมเพ่ือปูองกันภาวะแทรกซ้อนในทารกแรกเกิด     จ านวน 47  ราย 
10. เยี่ยมดูแลเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรังและความพิการ  จ านวน 55 ราย 
11. โรงพยาบาลระยองส่งต่อให้ติดตามเยี่ยม      จ านวน  3  ราย 
12. สอนญาติท าแผลให้ผู้ปุวย       จ านวน   6 ราย 
13. ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์       จ านวน   4 ราย 
 
ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์  
ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์  4 รายการ จ านวน 6 ชิ้น ได้แก่ 
 1. Walker    จ านวน  1 อัน 
 2. รถเข็นนั่ง    จ านวน  1  คัน 
 3. เตียงนอน  Fowler พร้อมเบาะที่นอน จ านวน  1 เตียง  
 4. ไม้ค้ ายัน    จ านวน  2 คู่ 
ได้รับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์  2 รายการ จ านวน 4 ชิ้น ได้แก่ 
 1. ไม้ค้ ายัน    จ านวน 3 คู่ 
 2.  อาหารทางการแพทย์   จ านวน 1 ถุง 
  
กิจกรรมอ่ืนๆ 
เป็นวิทยากรประจ ากลุ่มออกก าลังกายและอาหาร ในกิจกรรม วันหัวใจโลก ในวันที่ 28 กันยายน 2559 
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กองการแพทย ์

บริการเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ 
จ าแนกตามศูนย์บริการสาธารณสุข 

 
 
 

บริการเดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
จ าแนกตามที่อยู่ของผู้ป่วย 

 
 
 

บริการเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ 
จ าแนกตามรายใหม่-รายเก่า 
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รายรับค่ารักษาพยาบาล 
ประจ าเดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

 
 

ผลการปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม 
ประจ าเดือน  ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 
 

รายงานผู้มารับบริการทันตกรรม 
ระหว่างวันที่ ๒๑ กันยายน – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
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รายงานผู้มารับบริการกายภาพบ าบัด 
ประจ าเดือน  ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 
 

 
แผนภูมิรายงานผู้มารับบริการกายภาพบ าบัด 

ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ 
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แผนภูมิรายงานจ านวนผู้มารับบริการ 
งานบริการทางการแพทย์ งบปี ๒๕๕๙ 

 
 

- กิจกรรมในรอบเดือน  ระหว่างวันที่ ๒๑ กันยายน – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  เชิญโรงพยาบาลแม่ข่าย
ผู้ประกันตน  2  แห่ง  คือ  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  และโรงพยาบาลศรีระยอง มาให้ความรู้และ
ข้อมูลสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม  แก่ลูกจ้างที่มีสิทธิประกันสังคม และผู้ที่สนใจ  จ านวน  273  คน       
ณ ศาลาประชาคม 

กองการศึกษา 

- เก็บตัวนักกีฬา ณ โรงเรียนเทศบาลในสังกัด ระหว่างวันที่ 5 – 16 ตุลาคม 2559  
 - วันที่ 19 ตุลาคม 2559 พิธีบ าเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ- 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ณ สวนศรีเมือง  เทศบาลนครระยอง 

- วันที่ 23 ตุลาคม 2559 วันปิยมหาราช เทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 26 ตุลาคม 2559 กิจกรรมแสดงความร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยถวาย 
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ สนามสวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 26 ตุลาคม 2559 กิจกรรมแสดงความร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยถวาย 
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ สนามสวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 27 ตุลาคม 2559 พิธีบ าเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ-    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ณ สวนศรีเมือง  เทศบาลนครระยอง 
 - การแข่งขันกีฬาในระดับภาคตะวันออก ณ เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น ก าหนดการเลื่อนเป็นวันที่ 19 – 27 
พฤศจิกายน 2559 และไปแข่งขันระดับประเทศในวันที่ 10 – 20 ธันวาคม 2559 

- มีหนังสือสั่งการมาให้เทศบาลนครระยองจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 
- วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลนครระยอง เป็นเจ้าภาพถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ วัดปุาประดู่  
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โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 

 
 
 - วันที่ 17  ตุลาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าร่วมกิจกรรมถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดเนินพระ 

- วันที่ 20  ตุลาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า ร่วมกิจกรรมถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 

- วันที่ 23  ตุลาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า ร่วมกิจกรรมวัน         
ปิยมหาราช ณ ส านักงานเทศบาลนครระยอง 
 - เตรียมน้ าดื่มจากเครื่องกรองน้ าให้นักเรียน  
 - วันที่ 26  ตุลาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า ร่วมกิจกรรมถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ สวนศรีเมือง 
 - วันที่ 30  ตุลาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าร่วมกิจกรรมถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดเนินพระ 

- ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าร่วมกิจกรรมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ณ วัดปากน้ าสมุทรคงคาราม 

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

- วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ดูงาน สถานศึกษาพอเพียง  ณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาต ิ
 - วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2559 คณะครูอบรมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในสาระ
การเรียนรู้ 
 - วันที่ 20 ตุลาคม 2559  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 
 - วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ร่วมวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช  
 - วันที่ 26 ตุลาคม 2559.  คณะครูร่วมถวายความอาลัยฯ แด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ณ สวนศรีเมือง 
 - วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ท าบุญโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 
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โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

- วันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน  
 - วันที่ 15 ตุลาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

- วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ร่วมถวายพระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  
 - วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ร่วมแสดงความร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-ภูมิพลอดุลยเดชฯ  
 - วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ร่วมงานวันปิยะมหาราช  
 - วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ร่วมแสดงความร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดชฯ  
 - วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ร่วมงานกฐินวัดโขดใต้และวัดลุ่มฯ  
 - วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ร่วมงานกฐินวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2559 กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  
 - ซ่อมแซมผนังกันดินด้านหน้าลานเอนกประสงค์  
 - นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวิทยุการบินรอบ
คัดเลือกนครหลวงภาค 1  
 - นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 กีฬาวิทยุการบินรอบ
คัดเลือกนครหลวงภาค 1  
 - วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 คณะครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

- วันที่  6 ตุลาคม 2559 อบรมโครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟมและการคัดแยกขยะ 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย์อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 - วันที่  15 - 20 ตุลาคม2559 อบรมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้หนังสือเรียน สสวท. 
ณ  โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพ 
  - วันที่  22 ตุลาคม 2559 รับรางวัลโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย และสังคมศึกษา 
ณ  ห้องประชุมบุณยเกตุ  หอประชุมคุรุสภา  
 - รับรางวัลโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย และสังคมศึกษา 
นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 
- ด.ญ.นงนภัส สุขโสภา อันดับ 3 ของประเทศ ระดับชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย 
- ด.ญ.ปัณฑารีย์ กอเซ็ม  อันดับ 1 ของภาคตะวันออก ระดับชั้น ป.4 วิชาภาษาไทย 
- ด.ญ.กรองกนก ทรัพย์แสง อันดับ 1 ของภาคตะวันออก ระดับชั้น ป.5 วิชาภาษาไทย 
- ด.ญ.พรไพลิน โพธิสัตย์  อันดับ 1 ของภาคตะวันออก ระดับชั้น ป.5 วิชาสังคมศึกษา 
- ด.ญ.กรองกนก  ทรัพย์แสง อันดับ 1 ของภาคตะวันออก ระดับชั้น ป.5 วิชาสังคมศึกษา 
 

 - วันที่  23 ตุลาคม 2559 ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า-
เจ้าอยู่หัว ณ  บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เทศบาลนครระยอง  
 - วันที่  28 ตุลาคม 2559 กฐินพระราชทาน ณ  วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)  
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 - วันที่  1 พฤศจิกายน 2559 มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น สอบได้ที่ 1 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  

- เรื่องงบประมาณในการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 2 โดยได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการแจ้งเข้า
ท างานเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเข้าไปดูหน้างานเรียบร้อยแล้ว  

- เรื่องงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงกระจกได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว  
- เรื่องการก่อสร้างที่ยังอยู่ในระยะประกัน โดยทางโรงเรียนได้ติดต่อไปยังผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 

และด้วยวาจาแล้ว แต่ยังไม่มีการด าเนินการซ่อมแซม 
- เรื่องการด าเนินงานก าจัดขยะอินทรีย์ด้วยเครื่องคาวเทค วัวเทียมอัจฉริยะ โดยโรงเรียนได้ทดลอง  

ผลิตปุ๋ยเรียบร้อยแล้ว  
       

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

- วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าค่าย English Camp ณ โรงแรม
โกลเด้นซิตี้ระยอง 
 - วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ณ ห้อง E-Classroom 
 - วันที่ 25 ตุลาคม 2559 กิจกรรมทอดกฐินวัดตรีรัตนาราม 
 - วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ประชุมครูเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 - กิจกรรมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  
จักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
 1. จัดประดับตกแต่ง สถานที่ต่าง ๆ เช่น รั้ว โรงเรียน และตั้งพระบรมรูป 

2. จัดสถานที่ลงนามไว้อาลัย โดยเชิญชวนบุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนลงนาม 
3. ท าสมาธิแผ่เมตตาจิต วันละ 3-5 นาที 
4. แต่งกายไว้ทุกข์ 
          - นักเรียนติดโบว์สีด าที่เสื้อนักเรียนด้านซ้าย 
          - ชุดพละติดโบว์ที่แขนเสื้อด้านซ้าย โดยนักเรียนชั้น ป.6 ช่วยกันท าโบว์แจกน้อง 
            จัดปูายนิเทศน์ตามห้องเรียนและอาคารเรียน 
5. นิมนต์พระมารับบิณฑบาตในวันพุธทุกสัปดาห์ จนครบ 100 วัน 

- เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยกองช่างตัดแต่งต้นไม้ และส านักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ท าความสะอาดและล้างพ้ืนถนน 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

 - วันที่ 8 ตุลาคม 2559  ผู้บริหารเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
เทศบาลนครระยอง ประจ าปีงบประมาณ 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง  
 - วันที่ 17 ตุลาคม 2559ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดเนินพระ 
 - วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช 
 - วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ร่วมถวายความอาลัย ณ สวนศรีเมือง 
 - วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ผู้บริหารร่วมท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ สวนศรีเมือง   
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 - วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ร่วมงานกฐิน ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)  
 - วันที่ 29 ตุลาคม 2559 นักเรียนเข้าร่วมชมการแข่งกรรเชียงบก ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจ าปี 2559 
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี 
        - วันที่ 30 ตุลาคม 2559 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 - นายอิทธิศักดิ์  สุภาพ นักเรียนชั้น ม.6 ผ่านการคัดเลือก เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ าปี 2560  
เป็นตัวแทนจังหวัดระยอง  เพ่ือเข้าคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เพ่ือรับโล่และประกาศเกียรติบัตร  

กองสวัสดิการสังคม 

 - รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 
2500 เปูาหมายในปีนี้คือจ านวนห้าร้อยกว่าราย  

- เรื่องโครงการกองทุนไฟฟูา เป็นโครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง งบประมาณ
หนึ่งล้านสามแสนบาท ขอหารือที่ประชุมว่าในการจัดซื้อนั้นจะให้หน่วยงานใดเป็นผู้ด าเนินการ 

ที่ประชุม - ท่านนายกเทศมนตรี มอบกองช่างด าเนินการ  

สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือนตุลาคม 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559) 
ยอดรับจ าน ารวม 2,523 ราย จ านวนเงิน 61,517,300.00 บาท 
ยอดไถ่ถอนรวม 2,313 ราย จ านวนเงิน 57,500,000.00 บาท 
ทรัพย์จ าน าคงเหลือ 8,508 ราย จ านวนเงิน 215,849,700.00 บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบี้ยรับจ าน า 1,882,772.25 บาท 
 ก าไรจ าหน่ายทรัพย์หลุด 374,850.00 บาท 
 รวมรายรับ 2,257,622.25 บาท 
 รายจ่าย     
 ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน 00.00 บาท 
 รายจ่ายประจ า 257,980.54 บาท 
 รวมรายจ่าย 257,980.54 บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย 1,999,641.71 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน 140,000,000.00 บาท 
 หัก ใช้ไปแล้ว 40,543,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก 99,457,000.00 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

 - นายบุญสืบ  เจริญรัตน์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สอบถามเรื่องสภาพของการจราจร 
ในช่วงโรงเรียนเปิดเทอมว่าเป็นอย่างไร 

ที่ประชุม        - ท่านนายกเทศมนตรี กล่าวว่าจะจัดให้มีการประชุมหารือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อด าเนินการ 
           ปรับแก้ไขเส้นทางจราจรให้สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 
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 - นางพรทิพย์  เวชกามา กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองได้งบประมาณ คือคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อนุมัติให้ใช้เงินสะสมท ากันสาดของอาคารเรียน 5 เรียบร้อยแล้ว ขอหารือที่ประชุมว่า
ต้องแจ้งอะไรก่อนที่จะด าเนินการหรือไม่  

 - นายรักษ์สิทธิ์   เจริญหิรัญ  กล่าวว่าเงินสะสมตัวนี้เป็นเงินรายได้ของสถานศึกษา  และ พ.ร.บ. รายได้
ของสถานศึกษานั้นใช้ระเบียบพัสดุกับกันเงินอยู่แล้ว ต่างกันแค่ตรงที่โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการเอง แต่ขั้นตอนตาม
ระเบียบพัสดุ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบประมาณราคา การก าหนดราคากลาง หรือการจัดหาตามระเบียบ              
ต้องด าเนินการเหมือนที่เทศบาลท า ซึ่งกระบวนการคงต้องมีค าสั่ง  ให้กองช่างก าหนด ในเฉพาะโครงการตัวนี้          
โดยออกเป็นค าสั่งว่าใครรับผิดชอบในเรื่องการออกแบบ ประมาณราคากลาง ตามมติ ครม. และหลังจากช่างด าเนินการแล้ว 
จึงให้เสนอราคากลางกับแบบให้ท่านนายกเทศมนตรีอนุมัติ และไปด าเนินการจัดหาภายใน 30 วัน  
 

ที่ประชุม  - ท่านนายกเทศมนตรี สั่งการให้กองช่างด าเนินการตามคุณรักษ์สิทธิ์  เจริญหิรัญ เสนอ  

 - นางสุภลักษณ์  ตั้งกลชาญ กล่าวว่า กรณีท่ีจะเดินสายไฟฟูาใหม่จากตัวหม้อแปลงไฟฟูา เพื่อเดินระบบ
ไฟฟูาเข้าภายในอาคารของโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ขณะนี้คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้
เห็นชอบอนุมัติแล้ว คืองบประมาณประจ าปี พ.ศ.2559 ด าเนินการไม่ทัน และขณะนี้ผ่านการเห็นชอบ
งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 แล้ว  

ที่ประชุม  - ท่านนายกเทศมนตรี มอบผู้อ านวยการกองช่างไปส ารวจ และเร่งด าเนินการ  
 
(ปิดประชุม เวลา 11.30 น.) 
 
     ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                          เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 
 
 
     ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                          (นางซ่อนกลิ่น  ชูเชิด) 
                               หัวหนา้ฝุายบริหารงานทั่วไป 
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