
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่12/2559 

วันที ่7  ธันวาคม  2559 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
5. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
10. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
11. นายธนวัฒน ์ พนชั่ว หัวหนาส านักปลัดเทศบาล 
12. นางกิ่งแกว ถนอมถ่ิน ผูอ านวยการส านักการคลัง 
13. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผูอ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
14. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผูอ านวยการกองชาง 
15. นายชนินทร์ จันทน์ขาว รก.ผูอ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
16. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผูอ านวยการกองการแพทย์ 
17. นางลัดดา โกสีย์ ผูจัดการสถานธนานุบาล 
18. นายศราวุธ มนต์สวรรค์  แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
19. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบานปากคลอง 
20. นางชุติมา นิติพงษ์ แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
21. นายมนตรี สิริทัตสุนทร แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 
22. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
23. นางสาวพนิตตา แสงอรุณ แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
24. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผูอ านวยการสวนพัสดุ 
25. นางซอนกลิ่น ชูเชิด หัวหนาฝุายบริหารงานทั่วไป 
26. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผูอ านวยการสวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
27. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหนาฝุายอ านวยการ 
28. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหนาฝุายงบประมาณ 
29. นายอัฏฐชัย ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหนาฝุายชางสุขาภิบาล 
30. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผูอ านวยการสวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
31. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหนาฝุายบริหารการศึกษา 
32. นางสาวฐปนีย์  โสภณ หัวหนาฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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33. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหนาฝุายบริการสิ่งแวดลอม 
34. นางเสาวลักษณ์ แกนทอง หัวหนาฝุายการเจาหนาที่ 
35 นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหนาฝุายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
36. นางธนาวดี  ฑามาศ หัวหนาฝุายสังคมสงเคราะห์ 
37. นางกุลยา  กุลรัตน์ เจาพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี                       (ไปราชการ) 
2. นายนิวัติ กลอมแกว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
3. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล                               (ไปราชการ) 
4. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผูอ านวยการส านักการสาธารณสุข      (ไปราชการ) 
                                                            และสิ่งแวดลอม 
5. นางผองศรี ปิยะยาตัง ผูอ านวยการกองการศึกษา              (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไมมี 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที ่2 พฤศจิกายน 2559 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 11/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

 - นายธรรมาธิติ  วุฒิสมบูรณ์ รายงานความคืบหนาของการกอสรางสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ อยูระหวาง
ด าเนินการตอกเสาเข็ม เปูาหมาย 130 ตน ขณะนี้ด าเนินการไปแลว 68 ตน ก าหนดใหแลวเสร็จ ในวันที่ 10 
ธันวาคม 2559  

ที่ประชุม - ทานนายกเทศมนตรีก าชับกองชางใหเรงด าเนินการใหแลวเสร็จทันตามก าหนด 

 - ทานนายกเทศมนตรี กลาววาเรื่องคลองบริเวณสวนศรีเมือง จากที่ไดคุยกับทานรองปลัดเทศบาล 
นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี แลวนั้น คืออาจจะตองใชทีมงานผูมีความรู และมีประสบการณ์ ในเรื่องการปรับปรุง
คุณภาพน้ าจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาศึกษาออกแบบให สวนเรื่องเข่ือนกันตลิ่งมอบผูอ านวยการกองชาง
ด าเนินการ หากไดความคืบหนาจะมาน าเรียนใหที่ประชุมทราบอีกครั้ง  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนสง 
- งานขนสงมี รายรับประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559           125,959.00 บาท   
                 รายจายประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559         123,702.22 บาท   
                 รายรับสูงกวารายจาย                                   2,256.78 บาท 
                 ยอดเงนิสะสม                                     2,916,060.34 บาท 
 
ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
     1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง 

- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียน 
                       สาธิตเทศบาลนครระยอง 
                - ออกตรวจดูแลโรงรับจ าน าของเทศบาล  
                - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จ านวน 4 แหง ไดแก สวนสาธารณะโขดศาลเจา 
                       สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีนอง และสวนศรีเมือง 
               - ออกตรวจจัดตรวจตูเขียว จ านวน 29 ชุมชน 
               - ออกตรวจดูแลสถานีขนสง (บขส.) ระยอง  
     2. ตักเตือนผูกระท าความผิด  
                     - ดูแลหองควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    
                     - กองวัสดุกอสรางไวบนไหลทาง ทางเทา และท่ีสาธารณะ จ านวน 4 ราย 
                     - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเทาบริเวณหนาโรงพยาบาลระยอง และหนาวัดปุาประดู 
                      จ านวน 2 ราย  
           - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าสิ่งของตกหลน จ านวน 1 ราย      
                    - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนรานคาตั้งวางจ าหนายของโดยไมไดรับอนุญาต จ านวน 2 ครั้ง       
     3. จัดเก็บปูายที่ไมขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 40 แผน  
     4. ตรวจสอบพบฝาทอระบายน้ า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน 15 แหง  
     5. งานที่ไดรับมอบหมาย  
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรรอน  จ านวน  -  ราย  
  - ตรวจสอบจับกุมผูบุกรุกสถานที่ราชการ จ านวน  -  ราย 
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งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - ระงับอัคคีภัย                                                                      1 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                                       63 ครั้ง  
      - งานกูภัยฯ                                                                        38 ครั้ง 
      - ออกส ารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพรอมติดตั้งและอธิบาย 
             วิธีการใชใหกับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
             (ชุมชนหลังวัดปุาประดู 1, ชุมชนหลังวัดปุาประดู 2,  
             ชุมชนศูนย์การคา, ชุมชนชายกระปุอม และชุมชนเรือนจ า)             18  ครั้ง 
      - เฝูาจุดตลาดเกา, โรงรับจ าน า และ บขส.                           30  ครั้ง 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน (ประจ าเดือน พ.ย. 2559)  
         * จ านวน                  5  คณะ   
         * จ านวน              161  คน 

งานการเจาหนาที่ 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                            - คน 
- พนักงานเทศบาล ยายเปลี่ยนสายงาน                                                      - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนยายมา                                                                1 คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม                                                                     - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนยายไปปฏิบัติราชการ ที่หนวยงานอื่น                               4 คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                        - คน 
- ลูกจางประจ า ลาออก                                                                            - คน 
- พนักงานจางเสียชีวิต                                                              - คน 
- พนักงานจาง (รับเขามา)                                                                        3 คน 
- พนักงานจาง ลาออก                                                                           11 คน  
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกใหด ารงต าแหนงที่สูงขึ้น 
  (ต าแหนงบริหาร)                                                                              - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกใหด ารงต าแหนงที่สูงขึ้น (ต าแหนงบริหาร)                - คน 
- แตงตั้งพนักงานครูเทศบาลผูสอบคัดเลือกไดใหด ารงต าแหนง 
  ผูบริหารสถานศึกษา                                                                             - คน 

อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจาง      
     * พนักงานเทศบาล            148 คน 
     * ลูกจางประจ า                  30 คน 
     * พนักงานจางทั่วไป           298 คน 
     * พนักงานจางตามภารกิจ    195 คน 
                         รวม          671 คน 
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อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจาง (สังกัดโรงเรียน) จ านวน 6 แหง และศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 3 แหง      
     * พนักงานครูเทศบาล               249 คน 
     * ลูกจาง (สังกัดโรงเรียน)               3 คน  
     * พนักงานจาง (เงินอุดหนุน)         39 คน  
                         รวม                291 คน  

รวมทั้งสิ้น   962 คน      
 
งานทะเบียนราษฎร 

รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2559 

 
ผูมารับบริการงานทะเบียน เฉลี่ยวันละ 138 ราย  บัตรประจ าตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 49 ราย              
รวมวันละ 188 ราย 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ  

1. ใหบริการ การตรวจซอมระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขายภายในเทศบาล         
นครระยอง จ านวน 13 ครั้ง  

2. ใหบริการขอมูลขาวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จ านวน  24 ครั้ง 24 เรื่อง 
3. สรุปการใชงานโปรแกรมปูองกันการบุกรุกระบบเครือขาย และโปรแกรมปูองกันไวรัสฯ จ านวน 1 ครั้ง   

งานประชาสัมพันธ์ 
1. ขาวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี 
    1.1 ขาวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จ านวน 8 เรื่อง 
    1.2 ขาวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหนวยงานอื่น ๆ  จ านวน  10 เรื่อง 
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2. กิจกรรมของเทศบาล จ านวน 8 กิจกรรม 
3. อนุเคราะห์เสียงตามสายพรอมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอ่ืน ๆ จ านวน 6 ครั้ง 
4. สงขาวใหสื่อมวลชนและสงลง www.rayongcity.net เฟสบุ฿ค รวม 12 ขาว 
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน์ รวม 4 รายการ 
6. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง 
7. สง SMS เชิญคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และสื่อมวลชน 7 ครั้ง 
8. รับเรื่องรองเรียนพรอมแจงแกไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง รวม 1ราย 
9. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตาง ๆ รวม  24 ปูาย  

ฝ่ายนิติการ  
งานนิติการ    

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

1. สอบสวนขอเท็จจริง 
เทศบาลไดวาจางมูลนิธิ DEE บริหาร
โรงงานผลิตปุยอินทรีย์และพลังงาน 

-ท าหนังสือวากลาวตักเตือนเจาหนาที่ที่เก่ียวของ
แลว อยูระหวางการพิจารณาของส านักงานตรวจ
เงินแผนดินจังหวัดระยอง 

 

2. เทศบาลวาจางบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม    
ขายแบบประกวดราคากอนวันที่ไดรับ
เอกสารประกวดราคาตัวจริง 

-ท าหนังสือรายงานส านักงานตรวจเงินแผนดิน
จังหวัดระยองแลว อยูระหวางการพิจารณาของ
ส านักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดระยอง 

 

3. แจงตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบาตัน -ไดแจงความรองทุกข์ด าเนินคดีกับผูแจงความเท็จ 
ตอเจาพนักงานแลว 

 

4. เจาหนาที่ปูองกันขับรถบรรทุกน้ า         
82-1791 รย เฉี่ยวชนรถกระบะ          
กง 1101 รย บริเวณบอขยะ 

-สอบสวนขอเท็จจริงเสร็จเรียบรอยแลว          
อยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 

 

5. พิพาทท่ีดินบริเวณ(ถนนราษฎร์บ ารุง     
ซอย 15) 

-บันทึกปากค าผูสูงอายุเพ่ิมเติม จ านวน 9 ราย 
และสงไปยังส านักงานท่ีดินแลว 
-ท าหนังสือสอบถามความคืบหนาไปยัง         
สนง.ที่ดินแลว อยูระหวางรอผล 

 

6. การสวมตัวท าบัตรประชาชน             
รายนายหมูกร เทียมทัศน์ 

-สรุปส านวนเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
พิจารณาของจังหวัด 

 

7. รองเรียนอดีตปลัดเทศบาล -รายงานผลการสอบสวนเรียบรอยแลว            
อยูระหวางการพิจารณาของจังหวัด 

 

8. รองเรียนกลาวหา พนักงานเทศบาลเบิก
เงินคาตอบแทนนอกเวลาโดยทุจริต 

-แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
เรียบรอยแลว อยูระหวางสอบปากค าผูที่เกี่ยวของ 

 

 
 

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

9. การสวมตัวท าบัตร รายนางสมใจ สุขส าราญ
(พิจารณาผลการสอบสวนการปฏิบัติหนาที่ 
แจงความด าเนินคดีกับผู แอบอาง) 

-อยูระหวางท าหนังสือรายงานจังหวัดระยอง  

10. นางกาญจนา  สังข์นอย ละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน 

-อยูระหวางสอบสวน  

11. การสวมตัวท าบัตรประชาชน               
ราย นายค า เชียงเอย  

-สรุปส านวนเสร็จเรียบรอยแลว  

12. อุบัติเหตุระหวางการสาธิต ท าใหผนังหอง
เก็บอุปกรณ์อาคารปูองกันฯ พังถลมลงมา 

-สรุปส านวนเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางเสนอ
ผูบังคับบัญชา 

 

13. การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอร์ตี้
ประกันภัย 

-สรุปส านวนเสร็จเรียบรอยแลว 
-ท าหนังสือรายงานจังหวัด, กระทรวงพลังงาน, และ
กระทรวงมหาดไทยเรียบรอยแลว 

 

14. การล็อกสเป็ครถครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
จ านวน 4 รายการ 

-บันทึกถอยค าคณะกรรมการก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะ จ านวน 4 ราย เหลืออีก 1 รายการ          
อยูระหวางบันทึกถอยค า 
-รอหนังสือส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 

 

15. สอบสวนวินัย/เรื่องรองเรียน 
การคางคาเบิกจายเงินคาซอมแซมรถของ  
หจก.ซันลุยและอูจ าเนียน การชาง 

-สรุปผลการสอบสวนเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
พิจารณาของกทจ.  

 

16. นายสมปราชญ์ ปูอมสูง ถูกพนักงาน
สอบสวนจับคดี ยาไอซ์ไวในครอบครอง 

-ก.ท.จ.ระยองมีมติใหออกจากราชการไวกอน                          
-คดีถึงที่สุดแลว ท า สว.6 เสร็จเรียบรอยแลว      
อยูระหวางการพิจารณาของ กทจ.  

 

17. เรื่อง พิพาทเก่ียวกับทางสาธารณะ        
กรณี   คุณพิศิษฐ์ฯ กับมูลนิธิสวางพรกุศล 

-ไดด าเนินการขอคัดถายระวางที่สาธารณะแลว  

18. การสวมตัวท าบัตรราย นางสาวษาลินี 
แซเอ๊ียว  

-สรุปส านวนเสร็จเรียบรอย อยูระหวางการ
พิจารณาของผูบังคับบัญชา                    

 

19. จังหวัดระยองแจงใหตรวจสอบขอเท็จจริง 
กรณี อาคารพาณิชย์ที่ใหเชาของเทศบาล
นครระยอง จ านวน 3 ชั้น 3 คูหา ไดตอเติม
อาคาร 4 ชั้น ไมมีรางระบายน้ า 

-ไดท าบันทึกแจงกองชางตรวจสอบขอเท็จจริงแลว 
อยูระหวางการด าเนินการของกองชาง 

 

20. คดีอาญา/คดีแพง 
แจงความกรณีรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟูา 
บริเวณหนาแขวงการทางระยอง (ไมมี
คูกรณ)ี 

-แจงความรองทุกข์เรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 
21. แจงความนางปรียาภร เมืองศิริ และนาย

นวพร อาชญาทา กอสรางอาคารผิดไป   
จากแผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลนที่ไดรับใบอนุญาต 

-แจงความรองทุกข์เรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

22. กรณี นายศรัณย์ เกียรติธนะกูล กอสราง
อาคารบนทางสาธารณะบริเวณถนน     
เลียบคงคา 1 

-แจงความรองทุกข์แลว อยูระหวางการด าเนินการ
ของพนักงานสอบสวน 

 

23. กรณี นายสมพรรณ์ จรรยารักษ์,      
นางสาวพุชง พุษะกอสรางอาคารรุกล้ า  
ทางฯ 

-แจงความด าเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

24. กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ กอสรางอาคาร
รุกล้ าทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจ า 

-แจงความด าเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

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

-แจงความด าเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

26. กรณี นางสาวเขมสิริทร์ ชูด า กอสรางรั้ว
บนทางสาธารณประโยชน์ บริเวณหลัง
อ าเภอ 

-แจงความรองทุกข์แลว อยูระหวางการด าเนินการ
ของพนักงานสอบสวน 

 

27. กรณี นายกิตติพงษ์ ปานงาม กอสราง
อาคารโดยไมไดรับอนุญาต และกอสราง
อาคารรุกล้ าที่สาธารณะ 

-แจงความด าเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

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

-อยูระหวางพนักงานอัยการยื่นฟูองตอศาลจังหวัด
ระยอง 

 

29. กรณี กอสรางอาคารบริเวณถนนราษฎร์
บ ารุง โดยไมรับอนุญาต (ไมทราบเจาของ/
ผูครอบครอง) 

--แจงความรองทุกข์เรียบรอยแลว อยูระหวาง
พนักงานสอบสวนเรียกใหถอยค า 

 

30. กรณี บริษัทสตรอง เม็น จ ากัด กอสราง
อาคารบริเวณถนนทาบรรทุก โดยไมไดรับ
อนุญาต 

-อยูระหวางพนักงานสอบสวนเรียกใหถอยค า  

31. กรณี นายโกวิทย์  ตันติประวรรณ กอสราง
อาคารโดยไมไดรับอนุญาต บริเวณ
ศูนย์การคาสาย 4  

-อยูระหวางพนักงานสอบสวนเรียกใหถอยค า  
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

32. กรณี นายสุชิต อยูคง กอสรางอาคารโดย
ไมไดรับอนุญาตบริเวณถนนอารีราษฎร์ 
ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง              
จังหวัดระยอง 

-ด าเนินการรื้อถอนอาคารเสร็จเรียบรอยแลว  

33. กรณี กอสรางอาคารไมยกสูง โดยไมไดรับ
อนุญาต บริเวณถนนอารีราษฎร์ ต าบล
ปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง        
(ไมทราบเจาของ/ผูครอบครอง) 

-ด าเนินการรื้อถอนอาคารเสร็จเรียบรอยแลว  

34. กรณี นายสวง สุขศิริ กอสรางอาคาร
บริเวณต าบลเชิงเนิน โดยไมไดรับอนุญาต 

-ด าเนินการรื้อถอนอาคารเสร็จเรียบรอยแลว   

35. บริษัท เอสซี คอร์ท จ ากัด (โรงแรมระยอง
ลานนา) ไดยื่นขออนุญาตตอเติมอาคาร
และกันสาดโดยไมไดท า EIA  

-อยูระหวางรวบรวมเอกสารเพื่อท าหนังสือหารือ
ไปยังส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

36. กรณี นายวีราพันธ์ พัสกรวงษ์ กอสราง        
โครงเหล็กหลังคารุกทางสาธารณะ 

-แจงความรองทุกข์เรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 
-อยูระหวางกองชางแกไขค าสั่ง ค.3,ค.7 และสง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพ่ือจัดสงให
อัยการปูองคดี 

 

37. คดีนายธีระศักดิ์ อินทนู ฟูองเทศบาลเรื่อง
ที่ดินบริเวณถนนทาบรรทุก 

-เมื่อวันที่ 27 เม.ย.59 ศาลฎีกาไดมีค าพิพากษา
ใหจ าหนายคดีโดยมีความเห็นวาค าพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ชอบแลว 
-ขณะนี้อยูระหวางด าเนินการขอออก นสล.  

 

38. คดีบอลลูนระเบิด อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา (อายุความ 
5 ปี นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟูอง  
ไมเกิน 10 ปี นับแตวันที่มีเหตุ) 

24 พ.ย.
2563 

39. กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝั่ง ต.ปากน้ า -คณะท างานไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 30 พ.ค.
2559 เวลา 13.30 น. เพ่ือพิจารณาแนวทาง 
การพัฒนาชายหาด และจัดพ้ืนที่ในการประกอบ
อาชีพ 

 

 
 
 



 -10- 

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

40. นายแดง แยมเย็น กรณี ผิดสัญญาเชา
ตลาดเทศบาล 

-ท าหนังสือรายงานอัยการแลว วาจ าเลยไมได
วางเงินช าระหนี้ไวที่ส านักงานบังคับคดีและศาล
จังหวัดระยองแตอยางใด และไมพบวาเป็นบุคคล
ลมละลายหรือมีค าสั่งใหฟื้นฟูกิจการ 
-อยูระหวางอัยการด าเนินการออกค าบังคับและ
หมายบังคับคดี 

 

41. คดีปกครอง 
คดีนางสมทรง ชวยชาติ  เรื่อง ที่ดินบริเวณ        
ทุงโตนด 

-ศาลปกครองสูงสุดไดก าหนดวันนั่งพิจารณาครั้ง
แรกในวันที่ 15 ก.ย.59 เวลา 13.00 น.        
ณ ศาลปกครองสูงสุด 
-อยูระหวางรอค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 

 

42. นางวรรณา ตันเตงผล (ตลาดแมแดง) -เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ผูคาขายไดขนยาย
สิ่งของเขามาในอาคารและเริ่มคาขาย และเปิด
การจราจรโดยรอบตลาดแลว ตั้งแตวันที่ 21 
ตุลาคม 2559          
-ท าหนังสือรายงานบังคับคดีปกครองแลว        
อยูระหวางเสนอผูบังคับบัญชา                                                                                      

 

43. คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผูฟูองคดี อธิบดี
กรมท่ีดิน ผูถูกฟูองที่ 1 รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการ
ความมั่นคงภายใน ผูถูกฟูองที่ 2 

-อยูระหวางท าบันทึกแจงกองชางเพื่อขึ้นทะเบียน
ที่สาธารณะและออกนสล. 

 

44. บังคับคดี/งานอ่ืน/หารือ 
คดีซุมเฉลิมพระเกียรติถูกเฉ่ียวชน 

-อยูในระหวางท าหนังสือไปยังธนาคารตาง ๆ , 
ส านักงานที่ดิน, การไฟฟูา, ประปา, 
องค์การโทรศัพท์เพ่ือสืบหาทรัพย์ของนายจิรเดช 
ผลพูล, และนางวาสนา เจริญผลหรือพูนผล 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 22 
พ.ย.64) 

45. คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟูา -อยูในระหวางท าหนังสือไปยังธนาคารตาง ๆ,
ส านักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา, 
องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของนายสราวุธ  
สมะนะ 

อายุความ 
10 ปี 10 
ก.พ. พ.ศ.
2566 

46. คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟูา -อยูในระหวางท าหนังสือไปยังธนาคารตาง ๆ,
ส านักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา, 
องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของนายวัชระ 
คึมยะราช 

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

47. คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟูา -อยูในระหวางท าหนังสือไปยังธนาคารตาง ๆ,
ส านักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา, 
องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของ นายอุทัย 
อัฒจักร 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 8 
ส.ค.63) 

48. คดีนายนิยม สุขคุม ขับรถชนเสาไฟฟูา -เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2559 ศาลจังหวัดระยองไดนัด
ไกลเกลี่ยและสืบพยานโจทก์ ปรากฏวานายนิยม
ไมมา ศาลจึงสืบพยานโจทก์ฝุายเดียว คดีเสร็จการ
พิจารณาและรอฟังค าพิพากษาในวันดังกลาว 

 

49. นายอดิศักดิ์ ค าแสน ขับรถยนต์ บพ 
1308 ระยอง ชนเสาไฟฟูาบริเวณ      
ถนนอดุลย์ฯ 

-อยูระหวางอัยการประสานไปยังศาล เพ่ือขอออก
ค าบังคับและหมายบังคับคดี 

 

50. นายศักดิ์สิทธิ์ กลิ่นมาลา ขับรถยนต์
ทะเบียน  นจ 2117 นนทบุรี ชนเสาไฟฟูา
บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท           
(หนาโฮมโปร) 

-อยูระหวางบริษัทประกันคุมภัยท าหนังสือแจงขอ
เขาซอม 

 

51. หจก.ศิลาวัฒน์ เสนอขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลา
การปฏิบัติงานและขอคืนเงินคาปรับ 

-ส านักงานอัยการไดท าค าคัดคานค าใหการยื่นตอ
ศาลปกครองระยอง เรียบรอยแลว 

 

52. นายบุรินทร์ กลิ่นสังข์ พนักงานจางทั่วไป 
ยื่นหนังสือลาออกจากราชการแต
ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาใหไลออก 

-สงหนังสือไปยังผูวาราชการจังหวัดระยอง
เรียบรอยแลว 

 

53. นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผูจัดการ
มรดกตลาดแมแดง ขอใหชะลอการรื้อถอน
สิ่งปลูกสราง 

-อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด   

54. รองเรียนกรณี กลุมแมคาตลาดวัดลุม      
ขอผอนผัน 

-คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล2 
(ตลาดวัดลุมฯ) มีมติมอบใหกองชางออกแบบ
อาคารตลาดใหมและแผงคาภายในอาคารเดิม
พรอมจ านวนแผง และมอบให สน.การ
สาธารณสุขฯ ส ารวจขอมูลผูคาบริเวณถนนโสภณ
และทางเชื่อมระหวางถนนชุมพลโสภณ เพื่อให
ทราบจ านวนผูคาท้ังหมด  
- ขณะนี้อยูระหวางรายงานผลความคืบหนาให
จังหวัดระยองทราบ                             
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

55. รองเรียนกรณีขายสินคากีดขวางทางจราจร
บริเวณสะพานเฉลิมชัย และการปลูกสราง
บานเกินเสาไฟฟูาบริเวณซอยขางสถานี
อนามัยปากน้ า 

-ไดท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองเก่ียวกับกรณี
ขายสินคา กีดขวางทางจราจรบริเวณสะพาน   
เฉลิมชัยแลว สวนในกรณีการปลูกสรางบานเกิน
เสาไฟฟูาบริเวณซอยขางสถานีอนามัย              
อยูระหวางกองชางออกค าสั่งตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

 

56. รองเรียนกรณีการปลูกสรางทับทาง
สาธารณประโยชน์ บริเวณหลังหาง     
แหลมทองระยอง 

-ไดท าหนังสือรายงานใหจังหวัดระยองทราบแลว 
ตอมาจังหวัดระยองใหตรวจสอบขอเท็จจริง
เพ่ิมเติม 
-อยูระหวางกองชางตรวจสอบขอเท็จจริง 

 

57. รองเรียนกรณีท่ีมีการขุดทรายบริเวณถนน
ทางไผ 4 ท าใหก าแพงพัง 

-ไดท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองแลววา       
ไดมีหนังสือแจงหางหุนสวนจ ากัด กิจสัมพันธ์     
ใหด าเนินการขออนุญาตขุดดินและถมดินตาม 
พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

 

58. รองเรียนกรณีขอใหตรวจสอบขอเท็จจริง
การกอสรางก าแพงบริเวณซอยโรงไม     
พาเลท ใกลแยก PMY และขอใหตรวจสอบ
การถมดินบริเวณตรงขามสุสาน          
ถนนบางจาก ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

-อยูระหวางผูบังคับบัญชาพิจารณา  

59. นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือรองเรียน
เรื่องทางสาธารณะ มีผูลักลอบขุดดินเนื้อที่
ทางสาธารณประโยชน์ และเนื้อที่ดินของ
นายแพทย์ยุคล เลิศบูรพา ออกไปจากพ้ืนที่
โดยไมไดรับอนุญาต 

-อยูระหวางกองชางด าเนินการตามอ านาจหนาที่  

60. รองเรียนกรณีรานกวงเภสัชไดดัดแปลงทาง
หนีไฟ ท าใหรานบิวตี้ไมมีทางหนีไฟ 

-อยูระหวางกองชางด าเนินการออกค าสั่งถอน
อาคาร 

 

61. นางศรีชนก วัฒนศิริ ยื่นหนังสือรองเรียน
เรื่องมีผูไมหวังดีท าลายก าแพงรั้วอิฐที่ใช
ลอมรอบอาณาเขตที่ดิน บริเวณชุมชน
ปากน้ า 1 

 -อยูระหวางตรวจสอบขอเท็จจริงและด าเนินการ
ตามอ านาจหนาที่ของกองชาง 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

62. รองเรียนกรณีสะพานหนาวัดปากน้ าช ารุด 
และมีรอยราวตามเสาสะพาน 

 - ไดท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองวา กองชาง
เตรียมขอมูลเพื่อน าเขาแผนขอจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับใชในการซอมแซมแลว 

 

63. รองเรียนกรณี ไดรับความเดือดรอนจาก
รถบรรทุกดิน           ขับเร็วบริเวณถนน
ทางไผ 3 ท าใหถนนเกิดความเสียหาย 

-อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหนาที่ของกองชาง และงาน
รักษาความสงบเรียบรอย 

 

64. รองเรียนกรณี ขอใหแจงความด าเนินคดีกับ
ผูบุกรุกขุดขโมยดินในที่สาธารณประโยชน์ 
และคลองสาธารณประโยชน์บริเวณชุมชน
สองพ่ีนอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง  

-อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหนาที่ของกองชาง 

 

65. นายพลภัทร หวงมณี หุนสวนผูจัดการหาง
หุนสวนจ ากัด กนกพลพัฒนา ขออุทธรณ์
และยกเลิกการประกวดราคาจางกอสราง
อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

-อยูระหวางการพิจารณาของผูบริหาร           
และรายงานจังหวัดตอไป 

 

66. รองเรียนกรณี นายธีรพร ปิ่นสุวรรณศักดิ์ 
ไดรับความเดือดรอนจากรานโซแอท  

-ท าหนังสือรายงานอ าเภอเมืองระยอง      
เรียบรอยแลว 
-ในสวนของการตอเติมตัวอาคาร อยูระหวาง    
เจาพนักงานทองถิ่นจัดท าค าสั่งใหระงับการ
กอสราง (แบบค.3) และค าสั่งใหรื้อถอน     
(แบบค.7) 

 

67. ชาวบานชุมชนสวนวัดโขด ท าหนังสือชี้แจง
เรื่องการติดตั้งตูน้ ามันแบบหยอดเหรียญ
และสอดบัตร กรณี มีผูรองเรียนวากลัวเกิด
อันตรายและอัคคีภัยได 

-อยูระหวางกองชางรวมกับส านักปลัดเทศบาล
ตรวจสอบขอเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจ
หนาที่ 

 

68. รองเรียนกรณี นายพยุง นาคทอง น า
กระถางตนไมมาวางบนทางสาธารณะ กีด
ขวางการจราจรบริเวณซอย      บานเด็ก
เล็ก ถนนริมน้ า 

-อยูระหวางกองชางตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหนาที่ 

 

69. รองเรียนกรณี แจงเบาะแสรานขาย       
ไขปลอม บริเวณตลาดวัดลุม 

-อยูระหวางท าหนังสือรายงานอ าเภอเมืองระยอง  
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

70. บริษัท ทรัพย์มงคล แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
ยื่นหนังสือรองเรียน กรณี ขอใหตรวจสอบ
ขอเท็จจริง โครงการสอบราคาจาง
ซอมแซม รถบรรทุกน้ าดับเพลิง
อเนกประสงค์ ทะเบียน ป-6785 ระยอง 
ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

-อยูระหวางคณะกรรมการก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะ (TOR) และส านักปลัดเทศบาลสรุป
ขอเท็จจริงและเสนอความเห็นเพื่อรายงานจังหวัด
ทราบตอไป 

 

71. รองเรียน กรณี ขอใหแกไขปัญหากลิ่น
เหม็นรบกวนจากการประกอบอาหารของ
ศูนย์อาหารประจ าหางสรรพสินคาเทสโก
โลตัส ระยอง 

-อยูระหวางส านักการสาธารณสุขฯตรวจสอบและ
ด าเนินการตามอ านาจหนาที่ 

 

72. รองเรียน กรณี ขอใหจัดระเบียบการ
จ าหนายสินคา และความสะอาดในพ้ืนที่
ตลาดวัดลุมมหาชัยชุมพล(ตลาดสด) 

-อยูระหวางส านักการสาธารณสุขฯตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจหนาที่ 

 

73. รองเรียน กรณี ขอใหแกไขปัญหา
การจราจรติดขัด เนื่องจากไดรับผลกระทบ
จากการกอสรางสะพานเปื่ยมพงศ์สานต์  

-อยูระหวางส านักปลัดและกองชาง ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจหนาที่ 

 

74. ตอบขอหารือ กรณี หนังสือสัญญาค้ า
ประกันสัญญาจางเก็บขยะมูลฝอยฯ      
และสัญญาจางบริหารโรงงานแปรรูป
พลาสติกโรงน้ ามัน 

-อยูระหวางรวบรวมขอมูล  

75. ตอบหารือ กรณี หนังสือมอบอ านาจชวง
ของบริษัท เมืองสะอาด จ ากัด 

-อยูระหวางรวบรวมขอมูล  

76. ตอบขอหารือ การช าระเงินคาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จ านวน 2 รายการ) 

-อยูระหวางรวบรวมขอมูล  

73. นายพิทักษ์ เจริญพร รองเรียนขอความเป็น
ธรรมเนื่องจากไมไดรับเงินมัดจ าประกัน
ความเสียหายคืน จากนายสาธิต           
รติยานุวัฒน์(ผูใหเชา) 

-ท าหนังสือเชิญผูใหเชามาใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนดังกลาว ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 
เวลา 09.30 น. ณ กองวิชาการและแผนงาน   
ชั้น 2 เทศบาลนครระยอง  
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งานรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข์ 
ใหบริการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข์ผานเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจ าเดือนตุลาคม 2559  จ านวน 6 เรื่อง   

วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตอบผู้ร้องเรียนเม่ือ แจ้งผลการด าเนินการ  
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

4 ต.ค.59 แมวจรจัดจ านวน
เกือบ 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 วางปูายรานบน     
ทางเทา 

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

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

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

14 ต.ค.59 การตั้งกรวยปิดชอง
จราจรจากการเตรียม
ทุบสะพานเปี่ยมฯ 

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

 
ฝ่ายงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  
งบประมาณตั้งไว้ โอนเพิ่ม โอนลด 

เบิกจ่าย/             
ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ 

งบกลาง 77,084,300.00     16,889,100.88 60,195,199.12 
งบบุคลากร           

  
เงินเดือนฝุาย
การเมือง 9,990,500.00     1,665,080.00 8,325,420.00 

  
เงินเดือนฝุาย
ประจ า 274,470,000.00     39,744,954.20 234,725,045.80 

งบด าเนินงาน           
  คาตอบแทน 16,071,900.00     1,036,185.96 15,035,714.04 
  คาใชสอย 140,668,000.00 124,000.00 112,000.00 55,506,748.39 85,173,251.61 
  คาวัสดุ 50,388,400.00   12,000.00 14,183,616.44 36,192,783.56 
  คาสาธารณูปโภค 5,805,400.00     784,845.84 5,020,554.16 
งบลงทุน           
  คาครุภัณฑ์ 33,975,000.00     5,183,508.10 28,791,491.90 

  
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 61,595,000.00     860,000.00 60,735,000.00 
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การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  
งบประมาณตั้งไว้ โอนเพิ่ม โอนลด 

เบิกจ่าย/             
ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ 

งบรายจายอื่น 30,000.00       30,000.00 
งบเงินอุดหนุน 21,881,500.00       21,881,500.00 

  
รวมทุกหมวด
รายจาย 691,960,000.00 124,000.00 124,000.00 135,854,039.81 556,105,960.19 

 

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

1 ต.ค. 59 1 12,000.00 1 12,000.00 
 2 พ.ย. 59 1 112,000.00 2 124,000.00 
 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ครั้งที่ ประจ าเดือน รายการ ยอดเงิน รายการสะสม ยอดเงินสะสม หมายเหตุ 

1 พ.ย. 59 1 100,000.00 1 100,000.00 
  

ส านักการคลัง 

 1. การกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 

เอกสารประกอบการขอกู้เงิน 
1. หนังสือใหความเห็นชอบใหกูเงินจากจังหวัด 
2. รายงานการประชุมสภาทองถิ่น 
3. โครงการที่ขอกูเงิน 
4. แบบแสดงฐานะการคลังยอนหลัง 3 ปี 
5. แบบฟอร์มการขอกูเงินของเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 
6. แบบแปลนโครงการที่จะขอกู พรอมประมาณการราคาคากอสราง (กรณีกอสราง)  
7. คุณลักษณะของครุภัณฑ์ท่ีประสงค์จะซื้อ (กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์)  
8. แผนผังแสดงแนวเขตพรอมระบุสถานที่ท่ีจะด าเนินการใหชัดเจน 
9. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือเอกสารหลักฐานการไดรับอนุญาตใหใชสถานที่ในการกอสราง  
10. ราคาซื้อขายที่ดินขางเคียง 
11. เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวของในการขอกูเงิน 
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2. รายงานผลการด าเนินการ “เงินรายจายคางจาย” 

เงินรายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

 
 

เงินรายจ่ายค้างจ่าย กรณีมีหนี้ผูกพัน 

 
 

 3. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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5.  
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4. การจัดหาพัสดุ ประจ าปี 2560 

 - นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ  รายงาน วาคาท่ีดินมีการสงเรื่องของรายจายคางจายมาหลายรายการ มี
บางรายการที่อยูในแผนเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ที่ไมไดสงมา สวนใหญจะเป็นงานถนน ซึ่งยังไมได
ทราบขอมูลในเรื่องของการปรับแผน แตเทาท่ีดูคาดวาอาจจะเกิดจากผลกระทบตอการจราจร เกี่ยวกับการรื้อ
สะพานเปี่ยมพงศ์สานต์หรือไม คือในถนนบางเสนนาจะเป็นอยางนั้น ซึ่งจะน ามาพิจารณากันในสวนของการปรับ
แผน สวนการกอสรางจะมี 3 รายการ คือ งานซอมโรงเรียนที่สอบราคา ปรากฏวามีอยูหนึ่งรายการที่ไมมีผูมาซื้อ 
ซึ่งวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นวันสุดทาย โดยประสานงานอยางเต็มท่ีแลว คือ งานประตูรีโหมดคอนโทรลของ
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม คงตองเสนอยกเลิกการจัดหา และใหหนวยงานพิจารณา โดยอาจจะใชในเรื่องของ
ยกเวนไมเกินหาแสนบาท สวนเรื่องโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าที่มีการอุทธรณ์ ขณะนี้ไดขอสรุปแลวคือผูคาที่
ชนะการประมูลแลวเทศบาลเรียกท าสัญญา ปรากฏวาเขาไดอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองที่เทศบาลสั่งจาง และ
เทศบาลด าเนินการ ตอนนี้เอกสารที่ทางกองชางไดตอบนิติกรไดสงมาที่ส านักการคลังแลว สรุปวาในทางเอกสาร
มีสองเรื่องท่ีตองตอบในสวนของประเด็นเรื่องการจัดหาพัสดุ ไมตองกังวลเพราะไดด าเนินการมากกวาที่ระเบียบ
ก าหนดมาก และตอบเป็นรายขออยางชัดเจน สวนในประเด็นของเรื่องราคากลางกองชางไดตอบมาวาได
ด าเนินการถูกตองตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลาง จะไดตอบชี้แจงผูรับจางตามนั้น และเรียกผูรับจางมาท า
สัญญาภายในก าหนด หากพนก าหนดก็จะด าเนินการตามระเบียบราชการตอไป ขั้นตอนตอไปคงเป็นเรื่องที่ตอง
พิจารณาตอวาจะยกเลิกการจัดหาครั้งนี้ และด าเนินการไปตามขั้นตอน  

- ทานรองปลัดเทศบาล นางเสาวลักษณ์  วินัยธรรม สอบถามเรื่องแผนรื้อถอนอาคารศาลาประชาคม 
เทศบาลนครระยอง วาจะด าเนินการรื้อถอนอาคารชวงไหน  

ที่ประชุม - นางกิ่งแกว  ถนอมถ่ิน รายงานวาการรื้อถอนจะอยูในสัญญาจางเหมา  

กองช่าง 

 - โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ า  ซอยแยกถนนสุขุมวิทฝั่งทิศเหนือ ซอยน้ าดื่มบัดดี๊  
 - โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ า ซอยริมน้ าในฝัน 
 - โครงการกอสรางระบบระบายน้ า ซอยระยองวิทย์ปากน้ าซอย3 และแยกซอย 5 
 - โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ า ซอยแยกถนนดวงดี 
 - โครงการกอสรางอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง งวดที่ 1 
 - โครงการกอสรางรั้วโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
 
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล  
งานบ าบัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
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งานควบคุมและตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย  
- รถดูดเบอร์ 1 ทะเบียนรถ 82-4132 ท างานทั้งหมด  6  เสน  ความยาว  1,340  ม. 46 บอพัก  

 - รถดูดเบอร์ 2 ทะเบียนรถ 89-7936 ท างานทั้งหมด  6  เสน  ความยาว  1,092 ม. 145 บอพัก  
 - รถอุโมงค์เล็กลอกทอ ทะเบียนรถ ผข-6467 และรถบรรทุกน้ า ทะเบียนรถ 82-8727  
ท างานทั้งหมด 12  เสน ความยาว 4,333 ม. 1,048 บอพัก  
 

งานฝาทอ 
 

- ทะเบียนรถ ผก - 2921 จ านวน  68 ฝา ท างานทั้งหมด 23 เสน   
 

งานแกไขปัญหาน้ าทวม  

- ท าบอระบายน้ าเพ่ือแกไขปัญหาน้ าทวมบอบัว ถนนสัมฤทธิ์  
 - แกไขปัญหาน้ าทวม ซอยรางสุข 1 รวมกับเทศบาลต าบลเนินพระ และการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง  
 - คืนเครื่องสูบน้ ากรมชล  
 - ซอมปั๊มซอยไพบูลย์นิมิตรสุข  
 - ตรวจสอบสภาพทอรวบรวมน้ าเสีย  
 - ส ารวจแนวการไหลของน้ าในเสนทอ  
 
ที่ประชุม - ทานนายกเทศมนตรี สั่งการเรื่อง แกไขปัญหาน้ าทวม ซอยรางสุข 1 รวมกับเทศบาล 

  ต าบลเนินพระ และการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง โดยใหนายอัฏฐชัย  ปลื้มวุฒิวัฒน ์ 
  ไปส ารวจพื้นที่เพ่ือหาแนวทางแกไข 

 

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
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กิจกรรมส ารวจการรณรงค์การคัดแยกขยะ/พฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครระยอง  
- ฝุายสงเสริมสิ่งแวดลอม ไดด าเนินกิจกรรมส ารวจและติดตามผลการด าเนินโครงการคัดแยกขยะกอน

ทิ้ง โดยเริ่มด าเนินการ ตั้งแตเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2559 ที่ผานมา ซึ่งเริ่มส ารวจลงพ้ืนที่ในชุมชนสมุทรเจดีย์ 
สามารถสรุปผลได ดังนี้ 
ส ารวจทั้งหมด 605 หลังคาเรือน (บานเปิด  172 หลังคาเรือน) , (บานปิด 433 หลังคาเรือน) 
1. ครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะ                   172  หลังคาเรือน 
    - ครัวเรือนที่คัดแยกขยะอินทรีย์         89   หลังคาเรือน    
    - ครัวเรือนที่คัดแยกขยะรีไซเคิล       172   หลังคาเรือน    
    - ครัวเรือนที่คัดแยกขยะถุงพลาสติก   89    หลังคาเรือน 
    - ครัวเรือนที่คัดแยกขยะอันตราย      19    หลังคาเรือน  
    - ครัวเรือนที่มีพฤติกรรมที่เป็น         172   หลังคาเรือน  
     มิตรตอสิ่งแวดลอม 
2. ครัวเรือนที่ไมมีการคัดแยกขยะ                  0    หลังคาเรือน    
3. สมัครสมาชิกธนาคารขยะ                        0    หลังคาเรือน  
 

กิจกรรมอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนและแม่น้ าระยอง 

คณะศึกษาดูงานและผูเขาเยี่ยมชม พระเจดีย์กลางน้ า รวมทั้งหมด  จ านวน 1,309 คน  
1. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ประเพณีหมผาพระเจดีย์กลางน้ า ประจ าปี 2559 บริเวณโซน 2 

(พระเจดีย์กลางน้ า) จ านวน 170 คน 
2. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 กลุมอาสาท าความดี จ านวน 30 คน เก็บขยะที่โซน 1          

(สะพานชมธรรมชาติหอชมวิว) และโซน 2  (พระเจดีย์กลางน้ า)  
3. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ท ากิจกรรม เก็บขยะและท าคอนโดปู     

บริเวณโซน 1 จ านวน 50 คน 
4. มีผูเขาเยี่ยมชมศูนย์สิ่งแวดลอมศึกษา  จ านวน  1,059 คน 
 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม  
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ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ที่ย่ืนค าร้องขออนุญาต 
ประกอบกิจการประเภทต่างๆ ตามเทศบัญญัติ 

 เจาหนาที่ส ารวจและมีหนังสือแจงผูประกอบการ/ผูประกอบการเขียนค ารองขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการ ปรากฏวา มีผูประกอบการยื่นค ารองจ านวน 8 ราย และเจาหนาที่ไดตรวจประเมินเรียบรอยแลว  

 
การตรวจประเมินสถานประกอบการก่อนต่อใบอนุญาตและแจ้งเลิกกิจการ 

เลิกกิจการ จ านวน  6  แห่ง 

 
 

- งานตรวจประเมินการจัดการน้ าเสียของสถานประกอบการจ าหนายหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง จ านวน 3 แหง  
 

เรื่องร้องเรียน จ านวน 5 เรื่อง 
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การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร  
1. ด าเนินการติดตามเฝูาระวังและตรวจสอบมาตรฐานรานอาหารและแผงลอยบริเวณถนนเลียบชายฝั่ง 

       ด าเนินการติดตามเฝูาระวังและตรวจสอบมาตรฐานรานอาหารและแผงลอยบริเวณถนนเลียบชายฝั่ง 
เพ่ือสุมเฝูาระวังในพ้ืนที่ความเสี่ยงตอการเกิดโรค  โดยตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในตัวอยาง
อาหารและน้ าแข็ง ภาชนะอุปกรณ์ และมือผูสัมผัสอาหาร พรอมแนะน าใหความรูดานสุขวิทยา โดยตรวจดังนี้  
- แผงลอย จ านวน 5 ราน พบวา ผานเกณฑ์ท้ังหมด ไดแก  
          1. รานไทยแลนด์ซีฟฺูด  
          2. รานครัวตระกราเงิน  
          3. รานลุงหมาย  
          4. รานปูาวีซีฟฺูด  
          5. รานลุงแยง  
     - รานคา จ านวน 7 ราน พบวาผานเกณฑ์ท้ังหมด ไดแก  

1. รานแหลมเจริญซีฟููด  
           2. รานเจ฿ษร  
           3. รานกิ๊ก  
           4. รานบานน้ าใสซีฟููด  
           5. รานครัวสายฟูา  
           6. รานทะเลมีคลื่นเล็กนอยถึงปานกลาง 
          7. รานครัวลุงระ  

2. ลางตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุมฯ) 
- ด าเนินการลางตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดลางและขัดท าความสะอาดพ้ืนอาคารและถนน     

โดยผสมผงคลอรีนในน้ าลางพื้นเพ่ือฆาเชื้อโรค ลอกทอ ลางทอและรางระบายน้ า ดังนี้   
- ลางตลาดเทศบาล 2  วันที่ 10-11 และวันที่ 24-25  พฤศจิกายน 2559  

 - ลางตลาดเทศบาล 4 วันที่9 และวันที่ 23  พฤศจิกายน 2559  
 
งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล  

กราฟแสดงปริมาณการจัดเก็บมูลฝอย 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2557 - 2560 

 



 -24- 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2560 

 
 

การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ  
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย  เดือน พฤศจิกายน 2559 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตราย   

ไดทั้งหมด 5,668 ชิ้น  ( 249 กิโลกรัม ) 
2. กิจกรรมส ารวจและสงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล   

จ านวน 71  แหง เดือนพฤศจิกายน 2559 จ านวน  651  กิโลกรัม  จายเป็นคาก าจัดฯ จ านวน 11,718 บาท        
(คาจางเหมาบริการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ราคากิโลกรัมละ  18 บาท ) 
 

การพัฒนาท าความสะอาดสถานที่ 
- ชุดพัฒนาเก็บขยะ เเละก่ิงไมที่ซอยเย็นเซชุมชนสัมฤทธิ์  
- ชุดรถน้ าเบอร์ 3 ลางท าความสะอาดภายในวัดปากน้ า , ถนนหนาสุสานบางจากและถนนทางไผ 1  
- ชุดหนวยพิเศษเก็บขยะบริเวณลานแหลมเจริญ  
- ชุดเรือทองแบนขุดลอกวัชพืชที่คลองบางจากและเก็บขยะในคลองบริเวณหนาวัดปากน้ า  

 

งานสัตวแพทย์  
เรื่องรองเรียน จ านวน 5 เรื่อง 
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การรณรงค์ควบคุมโรคจากสัตว์สูคน 
- ด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขจรจัดที่จับมาจากที่สาธารณะ จ านวน 4 ตัว 
- ด าเนินการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวที่มารับบริการที่หองปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ จ านวน 22 ตัว 

แบงเป็นสุนัข 9 ตัว แมว 13 ตัว  
 
จ านวนสุกรที่เข้าช าแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง  
สุกรเขาช าแหละจ านวนทั้งสิ้น 1,405 ตัว โดยมีคาธรรมเนียม ดังนี้ 

1. อากรฆาสัตว์   14,050 บาท 
2. คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว์  21,075 บาท 
3. คาธรรมเนียมโรงพักสัตว์    4,215 บาท 

     รวมเก็บคาธรรมเนียมไดทั้งสิ้น   39,340 บาท 
   
งานปูองกันและควบคุมโรคไมติดตอ  
ผลการด าเนินงาน 

1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง)   
    จ านวน 332 คน จ าแนกผลการคัดกรอง ดังนี้  
         1.1 กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน      จ านวน   1 คน  
         1.2 กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง    จ านวน 83 คน 
         1.3 กลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ    จ านวน 14 คน 

2. กิจกรรมเผยแพรความรูโรคไมติดตอ 
         2.1 พระราชกรณียกิจดานสาธารณสุข ของรัชกาลที่ 9   จ านวน 10 ครั้ง       
         2.2 ความรูเรื่องโรคเบาหวาน              จ านวน   6 ครั้ง     

3. โครงการนครระยองรวมใจภักดิ์ รักษ์สุขภาพ ถวายพอหลวง 
      3.1 กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพตาคนหากลุมเสี่ยงดานการมองเห็นในชุมชนโดยเจาหนาที่   

      เพ่ือเขารับการตรวจยืนยันจากจักษุแพทย์  เปูาหมาย จ านวน 7 ครั้ง รวม 250 คน      
      ระยะเวลาด าเนินการ เดือน พฤศจิกายน 2559 – ธันวาคม 2559  

    ผลการด าเนินงาน    เดือน พฤศจิกายน 2559 รวม 3 ครั้ง จ านวน 189 คน 
    3.1.1  วันที่  18 พฤศจิกายน 2559 ชุมชนสวนวัดโขดและชุมชนใกลเคียง 
    3.1.2  วันที่  23 พฤศจิกายน 2559 ชุมชนเนินพระและชุมชนใกลเคียง 
    3.1.3  วันที่  30 พฤศจิกายน 2559 ชุมชนสัมฤทธิ์และชุมชนใกลเคียง  
 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง 
1. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง 

ครั้งที่ 4/2559 วันที่  1 พฤศจิกายน 2559  
  

ผลการประชุม 
 - พิจารณาการติดตามโครงการที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 14 โครงการ  
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- ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครระยอง ครั้งที่6/2559      
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 

 

ผลการประชุม 
 - อนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 111,200 บาท 
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน) และอนุมัติเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แกไข โครงการคัดกรองความ
ผิดปกติทางสายตาและสงตอปัญหาตาตอกระจกในประชาชนอายุ 45 ปีขึ้นไป ปีพ.ศ.2560 งบประมาณ 
109,500 บาท เป็น โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์สุขภาพ ถวายพอหลวง จ านวนเงิน 200,000 บาท  
 
งานปูองกันและควบคุมโรคติดตอ  

สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก 
 

- ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 25 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลนครระยอง ไดรับรายงานวาพบผูปุวยโรค
ไขเลือดออก (ทุกรหัสโรค) จ านวน 64 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 102.42 ตอประชากรแสนคน ไมพบผูเสียชีวิต  
โดยในเดือนพฤศจิกายน ไม่พบรายงานว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  ในเขตเทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยองเป็นอันดับที่ 12 ของประเทศ อัตราปุวย 121.17  ตอประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน  
(อันดับ 1 แมฮองสอน อัตราปุวย 389.32)  
 
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา จังหวัดระยอง  
 จังหวัดระยอง ตั้งแต วันที่ 26 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2559 พบผูติดเชื้อจ านวน 30 ราย      
ใน 5 อ าเภอ 11 ต าบล ไดแก  
1. อ าเภอเมือง     ต.ทับมา    จ านวน 4 ราย 
    ต.หวยโปุง   จ านวน 2 ราย  
    ต.ทาประดู  จ านวน 2 ราย 
    ต.เชิงเนิน  จ านวน 1 ราย 
    ต.นาตาขวัญ  จ านวน 2 ราย  
2. อ าเภอบ้านฉาง    ต.ส านักทอน   จ านวน 4 ราย 
    ต.บานฉาง  จ านวน 9 ราย 
    ต.พลา   จ านวน 2 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 2 ราย    
 
เทศบาลนครระยอง ไดรับรายงานวา พบผูปุวยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา จ านวน 3 ราย ในชุมชนเขตเทศบาล      
นครระยอง ดังนี้ 
 1. ชุมชนหลังวัดโขด  ต าบลทาประดู  จ านวน 1 ราย  (เพศชาย อายุ 65 ปี) 
 2. ชุมชนหลังวัดโขด   ต าบลทาประดู  จ านวน 1 ราย  (เพศชาย อายุ 29 ปี)        
                                                                         เป็นผูสัมผัสรวมบาน รายที่ 1 
 3. ชุมชนเรือนจ า    ต าบลเชิงเนิน  จ านวน 1 ราย  (เพศหญิง อายุ 24 ปี) 
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การด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 
1. ประชุม War room รวมกับโรงพยาบาลระยอง ประธานชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข  
2. แบงทีม ในการด าเนินการลงพ้ืนที่ส ารวจและท าลายแหลงเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ในรัศมี 100 เมตร

รอบบานผูปุวย 
3. การประชาสัมพันธ์  

      3.1 ประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยงความรูเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในชุมชน  
      3.2 ขอความรวมมือกองวิชาการและแผนงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปูองกันโรคติดเชื้อ  
                           ไวรัสซิกา โดยรถประชาสัมพันธ์ของเทศบาล  
      3.3 ประชาสัมพันธ์ วิดีโอเกี่ยวกับการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาผานทางชองเคเบิลเทศบาล  
      3.4 ประชาสัมพันธ์บทความเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและการปูองกันผานทาง Website  
                           และ Facebook ของเทศบาล  

4. จัดการสิ่งแวดลอมท่ีเป็นจัดเสี่ยงในการเกิดแหลงเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย บริเวณ รัศมี 100 เมตร 
รอบบานผูปุวย  

5. จัดการสิ่งแวดลอมบริเวณวัดโขดทิมทาราม ส านักชี โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม และจุดทิ้ง
ขยะในชุมชนหลังวัดโขด  

6. พนสารเคมีก าจัดยุงตัวโตเต็มวัย รัศมี 100 เมตร รอบบานผูปุวย ก าหนดวันพนตามมาตรฐานการ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา  

7. ติดตามสถานการณ์โรคทุกสัปดาห์  
 
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  

- วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. เทศบาลนครระยอง 
ณ หองประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง มีผูเขารวมประชุม จ านวน 27 คน คิดเป็นรอยละ  81.81 

- จัดกิจกรรมประชุมตอเนื่องประจ าเดือนของ อสม. ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผูเขารวมกิจกรรม ฯ จ านวน 276 คน คิดเป็นรอยละ 93.55 
       - โรงพยาบาลระยอง จายเงินคาปุวยการ อสม.เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2559 รวม 2 เดือน 
คางจายเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2559 รวม 2 เดือน 
 

งานฟ้ืนฟูสุขภาพครอบครัว  
ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผูปุวยที่บาน จ านวน  183 ราย จ าแนกตามกลุมได ดังนี้  
1. มารดาและทารกหลังคลอด จ านวน  116 ราย 
2. ผูปุวยโรคเรื้อรัง  จ านวน      3 ราย 
3. ผูสูงอายุติดเตียง  จ านวน    42 ราย 
4. ผูสูงอายุติดบาน  จ านวน    11 ราย 
5. ผูสูงอายุติดสังคม  จ านวน      9 ราย 
6. ผูพิการ   จ านวน      2 ราย 
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กิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยท่ีบ้าน 
จ านวน 226 กิจกรรม ดังนี้  
1. ฉีดยา      จ านวน 39 ราย 
2. ใสสายสวนปัสสาวะ     จ านวน   4 ราย 
3. ใสสายยางใหอาหารทางจมูก    จ านวน   3 ราย 
4. ท าแผล       จ านวน 15 ราย 
5. ตัดไหม      จ านวน    1 ราย 
6. เจาะเลือด                       จ านวน    5 ราย 
7. เจาะน้ าตาลปลายนิ้ว     จ านวน 9 ราย 
8. เยี่ยมใหค าแนะน าการปฏิบัติตนหลังคลอด 
    และสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม    จ านวน  47  ราย 
9. เยี่ยมเพ่ือปูองกันภาวะแทรกซอนในทารกแรกเกิด  จ านวน  47  ราย 
10. เยี่ยมดูแลเพ่ือปูองกันภาวะแทรกซอน 
      จากโรคเรื้อรังและความพิการ      จ านวน 108 ราย 
11. โรงพยาบาลระยองสงตอใหติดตามเยี่ยม   จ านวน   11 ราย 
12. สอนญาติท าแผลใหผูปุวย    จ านวน     5 ราย 
13. สอนญาติดูดเสมหะ     จ านวน     1 ราย 
14. ใหค าปรึกษาทางโทรศัพท์    จ านวน  12 ราย 
 
ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์  
ใหยืมอุปกรณ์การแพทย์   4 รายการ จ านวน 5 ชิ้น ไดแก 
 1. รถเข็นนั่ง    จ านวน 1 อัน 
 2. เครื่องผลิตออกซิเจน   จ านวน 1 เครื่อง 
 3. ไมค้ ายัน    จ านวน 1 คู 
 4. ไมเทา    จ านวน 2 อัน 
ไดรับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์  1 รายการ  จ านวน 1 ชิ้น ไดแก ไมค้ ายัน จ านวน 1 คู 

กองการแพทย ์

บริการเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
จ าแนกตามศูนย์บริการสาธารณสุข 
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บริการเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
จ าแนกตามที่อยู่ของผู้ป่วย 

 
 
 

บริการเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
จ าแนกตามรายใหม่-รายเก่า 

 
 
 

รายรับค่ารักษาพยาบาล 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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สรุปการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก พร้อมให้ค าแนะน าด้านการใช้ยาจ านวน 3,785 ครั้ง 

 
 

 
รายงานผู้มารับบริการทันตกรรม 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
 

 
รายงานผู้มารับบริการกายภาพบ าบัด 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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ผลการปฏิบัติงานด้านรังสีวิทยา 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2559 

 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 23 ราย  29 รายการ  

 
 

 
ผลการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2559 
 จ านวนผู้มารับบริการทั้งสิ้น 574 ราย 

 
 
คา Lab ที่สามารถเรียกเก็บคืนเทศบาลจากสิทธิ์ ปกส. เบิกจายตรง, อปท, 
สิทธิ์นอกเขต รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 3,980 บาท  
 

ผลการปฏิบัติงานด้านงานพยาบาล 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2559 
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กิจกรรมในรอบเดือน 
- ในวันที่ 20 พฤศจิกายน และ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและฐานขอมูล ปี 2560 โดยอบรมพรอมฝึกศึกษาแกเจาหนาที่ในการจัดเก็บและบันทึกขอมูล
สุขภาพตามแฟูมมาตรฐาน   ณ หองประชุมคีรีบัญชร คลินิกชุมชนอบอุน  
 - นักดนตรีจิตอาสา  เลนดนตรีใหผูปุวยที่มาเขารับบริการฟัง ขณะรอรับบริการ เพื่อความเพลิดเพลิน 
และสงผลที่ดีตอสุขภาพจิตใจของผูปุวย  

- นางสาวสุทธาสินี  แกนหิรันต์  นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม จิตอาสาชวยงานหลังเลิกเรียน  
และนางสาวธนารีย์ กระจางแจง นักกายภาพ จิตอาสา 
 
ที่ประชุม - นายกเทศมนตรี ฝากส านักปลัดเทศบาลเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณอาคาร  

  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใหจัดเก็บของใหเป็นระเบียบเรียบรอย  

กองการศึกษา 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สรุปการแข่งขัน 

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ครั้งท่ี 34 

ประจ าปี 2559 “วังน้ าเย็นเกมส์” 
ณ เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว 

1. รางวัลเหรียญทอง จ านวน 14 เหรียญทอง 
1.1 วอลเลย์บอล ชาย 12 ปี 

 1.2 วอลเลย์บอล หญิง 12 ปี 
 1.3 เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว 12 ปี 
 1.4 เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว 16 ปี 
 1.5 เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว 18 ปี 
 1.6 เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว 14 ปี 
 1.7 เทเบิลเทนนิส หญิงคู 12 ปี 
 1.8 เทเบิลเทนนิส ชายคู 14 ปี 
 1.9 เทเบิลเทนนิสคูผสม 12 ปี 

1.10 เทเบิลเทนนิสคูผสม 14 ปี  
           1.11 กรีฑา 400 เมตร ชาย 18 ป ี 
 1.12 กรีฑา 800 เมตร ชาย 18 ปี   
 1.13 กรีฑา 4 x100 เมตร ชาย 18 ป ี 
 1.14 กรีฑา 4 x400 เมตร ชาย 18 ป ี 
2. รางวัลเหรียญเงิน จ านวน 4 เหรียญ 
 2.1 ฟุตซอล ชาย 14 ปี 
 2.2 กรีฑา 200 เมตร ชาย 18 ปี 
 2.3 ทุมน้ าหนัก ชาย 18 ปี 
 2.4 กระโดดไกล หญิง 14 ปี  
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  3. รางวัลเหรียญทองแดง จ านวน 4 เหรียญ 
 3.1 เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว 16 ปี 
 3.2 แบดมินตัน หญิงเดี่ยว 12 ปี 
 3.3 กรีฑา 100 เมตร ชาย 18 ปี 
 กรีฑา 400 เมตร หญิง 14 ปี   
 

- วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 งานหมผาพระเจดีย์กลางน้ า ประจ าปี พ.ศ.2559  
ณ บริเวณองค์พระเจดีย์กลางน้ า ต าบลปากน้ า  

- วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 งาน “รวมพลังแหงความภักด”ี ณ บริเวณสวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง 

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

- วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เจาหนาที่จากส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม พนฉีดยาก าจัดยุง 
 - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ผูบริหาร คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมกิจกรรม    
หมผาพระเจดีย์กลางน้ า ณ วัดปากน้ าสมุทรคงคาราม และพระเจดีย์กลางน้ า  
 - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมใหความรูดานจราจร โดยงานจราจร สภ.เมืองระยอง 
 - วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ผลการแขงขัน ศิลปะ-ดนตรี ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559   
 - วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ครูและลูกเสือเนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รวมกิจกรรม   
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา ณ โรงเรียนวัดตะพงนอก 
 - กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาชาวระยอง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนแตละระดับชั้นได
ศึกษาข้ันตอนการท ากะปิ จากภูมิปัญญาทองถิ่น 
 - การคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล อะคาเดม่ี ปตท. โดยในวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เด็กชายคณิศร ใจดีเฉย 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ผานการคัดเลือกรอบสุดทาย อะคาเดม่ี ปตท. 
 - กิจกรรมธรรมะหลอมใจ สัปดาห์สุดทายของเดือน นักเรียนในแตละระดับชั้นเขาวัดฟังธรรม 
 

กิจกรรมแสดงความอาลัย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช 
 

- วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 คณะครูรวมพิธีบ าเพ็ญสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ณ วัดปุาประดู 
- วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 คณะครูรวมพิธีบ าเพ็ญสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ 

ณ วัดปากน้ าสมุทรคงคาราม 
 - กิจกรรมโรงภาพยนตร์ของพอ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และ
โครงการพระราชด าริ ในชวงพักกลางวัน วันพุธถึงวันศุกร์ 
 - นั่งสมาธิเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  

- ท าความสะอาดพ้ืนที่ท าความสะอาดเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล   
 - ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 รวมตักบาตรขาวสารอาหารแหง ในเวลา 07.30 น. และพิธี
แสดงความอาลัยในเวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
 - รวมใสบาตรในวันคลายวันพระราชสมภพ  



 -34- 

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

- วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการสถานศึกษารวมถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 จัดกิจกรรมวันพระบิดาแหงฝนหลวง 
 - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 จัดกิจกรรมบูรณาการความรูเรื่องพอหลวง และใหนักเรียนลงนามถวาย
ความอาลัยแดพอหลวงของแผนดิน 
 - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา                
และพระมหากษัตริย์ รวมรองเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 - วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 รวมกิจกรรม วันวชิราวุธ ที่ รร.วัดตะพงนอก และจัดกิจกรรมที่โรงเรียน 
 - วันที่ 2 ธันวาคม 2559 จัดกิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพและรวมพิธีถวายความอาลัย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 - วันที่ 2 ธันวาคม 2559 น านักเรียนชมภาพยนตร์เรื่องพรจากฟูาที่หางแหลมทองฯ 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

- แสดงความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นางสุภลักษณ์  ตั้งกลชาญ ผูอ านวยการสถานศึกษา ไดเป็นเกียรติมา
มอบรางวัลใหกับนักเรียน จากกิจกรรมตนกลาแหงการอาน ประจ าเดือนกันยายน 2559 ซึ่งกิจกรรมนี้ชวย
สงเสริมใหนักเรียนนักการอานโดยสรุปเนื้อหาจากเรื่องที่อานเป็น Mind mapping  

- สรุปผลการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559  ดังนี้ 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 3 รายการ คือ 
1. แขงขันปริศนาสรางสรรค์วรรณคดีไทยชั้น ป.4-ป.6 
2. แขงขันศิลปสรางสรรค์ ป.4-ป.6  
3. แขงขันวงปี่พาทย์ไมแข็งเครื่องคู ป.1-ป.6 
 
สาระภาษาไทย 
1. การแขงขันปริศนาสรางสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป6  
    ไดคะแนน 82 เหรียญทอง ชนะเลิศ 
2. การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6  
    ได  78  เหรียญเงิน อันดับ 8 
3. การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กลอนสี่  
    ได83 เหรียญทอง อันดับ 5 

สาระคณิตศาสตร ์
การแขงขันสรางสรรค์ผลงานโดยใช GSP ได  83.67 เหรียญทอง อันดับ 5 
สาระวิทยาศาสตร์ 
1. การแขงขัน เครื่องรอน ประเภทรอนไกล ป.4-6  
   ได  คะแนน 62.90 เหรียญทองแดง อันดับที่ 11 
2. การแขงขันเครื่องรอน ประเภทรอนนาน ป.4-6  
   ไดคะแนน 62.30 เหรียญทองแดง อันดับที่ 12 
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สาระศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
-  แขงขันศิลปสรางสรรค์ ป.4-6 คะแนน 95 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
-  แขงขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 = คะแนน 75 ระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 5 
-  การแขงขันภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ ป.1-3 = คะแนน 88 เหรียญทอง อันดับ 8 
-  การแขงขันภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ ป.4-6 = คะแนน 77 เหรียญเงิน อันดับ 9 
-  การแขงขันประติมากรรม ป.1-3 คะแนน 78 เหรียญเงิน อันดับ 7 
-  การแขงขันประติมากรรม ป.4-6 คะแนน 90 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 

สาระศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์) 
1. การแขงขันวงปี่พาทย์ไมแข็งเครื่องคู ป.1-6 คะแนน 95 เหรียญทอง ชนะเลิศ 
2. การแขงขัน รองเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-6 = คะแนน 81 เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 2 
3. นาฏศิลปไทยอนุรักษ์ ป.1-6 =คะแนน 87.20 เหรียญทอง อันดับ 5 

- คนเกงในโรงเรียนทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ คือ ด.ช.พีรพัฒน์ เงินทอง  ไดรับรางวัล
เหรียญทองแดง   
 - สรุปผลการสอบแขงขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ด.ช.อมรศักดิ์ มั่นดี  ไดรับรางวัลชมเชย  
 - ตอนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลลัดกระสัง เทศบาลเมืองสระแกว (4 พ.ย. 59)  
 - รวมงานกฐินวัดโขดทิมธาราม วัดปุา วัดปากน้ า(4-5 พ.ย.59)  
 - กิจกรรม  Big Cleaning Day (22 พ.ย. 59)  
 - กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

- ต ารวจมาใหความรูเรื่องความปลอดภัยในดานจราจร (25 พ.ย. 59)  
 - จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ  (25 พ.ย. 59)  
 - ชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอลหญิง  รุนอายุ  12  ปี  กีฬานักเรียนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
ระดับภาคตะวันออก 
 - ชนะเลิศ เทเบิลเทนนิสหญิง,  ชนะเลิศ เทเบิลเทนนิสหญิงคู และชนะเลิศ เทเบิลเทนนิสหญิงคู       
รุนอายุ  12  ปี กีฬานักเรียนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ระดับภาคตะวันออก 
 - กิจกรรมมะคางามนามวัดโขด (26 พ.ย. 59)  
 - กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม (27 พ.ย. 59)  
 - คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูศึกษาดูงาน โรงเรียนประยูรรัตน์เนอสเซอรี่ (29 พ.ย. 59)  
 - เรียนรูตามตามอัธยาศัยฝึกการตัดผมและท าโบว์ริบบิ้นด า โดย กศน. มาใหความรูกับนักเรียน ครู และ
ผูปกครอง  
 - ผูปกครองเรียนสนทนาภาษาอังกฤษโดยไดผูปกครองมาเป็นวิทยากร   
 - สาธิตและสอนการท าขนมไทยในกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย   
 - ปรับพื้นที่ลานจอดรถ ตัดแตงตนไม และท าความสะอาดโรงเรียน  

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

- วันที่  4 พฤศจิกายน 2559 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 2 (บานลัดกะสัง) 
เทศบาลเมืองสระแกว 
 - วันที่  15 พฤศจิกายน 2559 พิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 
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 - วันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2559 น านักเรียนรวมแขงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
แหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ประเภทฟุตซอลชาย รุนอายุไมเกิน 12 ปี 
ณ เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น สระแกว 
 - วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559 เด็กหญิงชลิตา  บ ารุงรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
เป็นตัวแทนนักเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง รวมแขงขันโครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น  
ประจ าปี 2559 ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพ ผลการแขงขัน  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ  
 

วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2559 
รวมแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง  เขต  1 
ณ  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 

 
 

- วันที่ 30  พฤศจิกายน 2559 ตอนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลต าบลมาบขาพัฒนา        
จังหวัดระยอง  
 - วันที่ 2-5  ธันวาคม  2559 กิจกรรมบรรพชาสามเณร  และบวชศีลจาริณี เพ่ือถวายถวายเป็น   
พระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดลุม  (พระอารามหลวง) 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

ผลการแข่งขัน 
1.1 การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 

และไดเป็นตัวแทนไมแขงขันตอระดับภาค จังหวัดจันทบุรี วันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 
     * ชนะเลิศการแขงขันเดี่ยวขลุยเพียงออ ป.1-ป.6 
     * ชนะเลิศการแขงขันเดี่ยวขิม 7 หยอง ป.1-ป.6 
     * ชนะเลิศการแขงขันวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3  

1.2 โครงการประเมินผลและพัฒนาสูความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ   
      วิทยาศาสตร์ (TEDET) 
   * ไดรับรางวัลชมเชย เด็กชายปารวิญ  ปิตาลีมาพร ป.4  

1.3 การแขงขันกีฬานักเรียน อปท.ระดับภาค 
      เทเบิลเทนนิส  รางวัลชนะเลิศ หญิงคูและคูผสม 
                         - เด็กหญิงชิสาพัชร์  พิไลแสงสุรีย์ 
      แบดมินตัน   รองชนะเลิศอันดับ 2 
                        - เด็กหญิงพิชสินีย์  วองกิตติพงษ์  
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- วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)   
 - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนชั้น ป.4-6 และบุคลากรสอบธรรมศึกษา 
 - วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 ประชุมปฏิบัติการท าแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการการ 
พัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพท่ี 6 ณ ศูนย์อนามัยที่ 6 จ.ช 
 - วันที่ 1 ธันวาคม 2559 น านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  ชมภาพยนตร์เรื่อง “พรจากฟูา”  
 - วันที่ 2 ธันวาคม 2559 จัดกิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ     
แสดงความอาลัยและแปรอักษร 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

- วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559  บุคลากรเขารวมอบรม Writing Speaking Dressing for Teaching  
ณ โรงเรียนตนกลาระยอง  
 - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 รวมพิธีบ าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดปุาประดู 

- ผลการแขงขันกีฬาระดับภาค ในวันที่ 20-27 พฤศจิกายน 2559 ณ อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแกว ไดแก 
เหรียญทอง  9  เหรียญ, เหรียญเงิน  4  เหรียญ และเหรียญทองแดง 3 เหรียญ 

 - วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ประชุมผูปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

กองสวัสดิการสังคม 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 - โครงการรวมวัยผูสูงวัย เติมความสุขใหกันและกัน ครั้งที่1 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2559 

- การเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ของกลุมผูสูงอายุ วันที่ 12 
พ.ย. 2559 

-  การเขาถวายบังคมพระบรมศพฯ ของชุมชนโดยเทศบาลนครระยองรวมกับบริษัทไออาร์พีซี 
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
 

- เทศบาลนครระยองรวมใจ ชวยชาวนาไทยขายขาว เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรชาวนาราคา
ขาวตกต่ า โดยจัดจุดจ าหนายขาวสารใหกับเกษตรกรชาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหวางวันที่ 13-16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ บริเวณ
หนาหองสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง 

- จ านวนผูมีสิทธิมาลงทะเบียนประเภทตางๆ 
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- ผูสูงอายุชื่อ นายยาม โยศรี อายุ  66 ปี เดิมเป็นคนจังหวัดนครนายก 

การให้การช่วยเหลือ   

ระยะสั้น/บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า : งานสังคมสงเคราะห์ไดประสานส านักงานพัฒนาสังคมฯ    
จังหวัดระยองด าเนินการใหการชวยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวเป็นที่เรียบรอยแลว  

ระยะยาว :  ผูสูงอายุตองการความชวยเหลือเกี่ยวกับเงินยังชีพ เพราะตนเองไมสามารถประกอบอาชีพได      
ไมมีรายได แตในสวนเรื่องอ่ืนผูสูงอายุไมไดตองการความชวยเหลือใดๆ และยังคงมีความพอใจในการจะใชชีวิต
อยูที่เดิม เนื่องจากผูสูงอายุอาศัยอยูที่ชุมชนนี้มาเป็นเวลานาน  

สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือนพฤศจิกายน  2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน  2559) 
ยอดรับจ าน ารวม 2,749 ราย จ านวนเงิน 69,957,100.00 บาท 
ยอดไถถอนรวม 2,555 ราย จ านวนเงิน 65,955,600.00 บาท 
ทรัพย์จ าน าคงเหลือ 8,644 ราย จ านวนเงิน 218,736,400.00 บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบี้ยรับจ าน า 2,152,891.75 บาท 
 ก าไรจ าหนายทรัพย์หลุด 266,795.00 บาท 
 รวมรายรับ  บาท 
 รายจ่าย     
 ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน 85,923.26 บาท 
 รายจายประจ า 269,921.54 บาท 
 รวมรายจ่าย 355,844.80 บาท 
 รายรับสูงกวารายจาย 2,063,841.95 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน 140,000,000.00 บาท 
 หัก ใชไปแลว 41,773,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินที่ใชหมุนเวียนไดอีก 98,227,000.00 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

- นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง ขอหารือที่ประชุมวาปีใหมปีนี้ เทศบาลจะจัดท าปูายสวัสดีปีใหมหรือไม 

ที่ประชุม  - ทานนายกเทศมนตรีกลาววาาปีนี้ไมตองท าเพราะ อยูในชวงถวายความอาลัย  
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

- นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง กลาววา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) จะมาขอใชสถานที่ในการอบรม ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง    
จากที่ทานนายกเทศมนตรีเป็นหวงเรื่องเครื่องเสียง ขอเรียนวาขณะนี้ไดเตรียมจัดจางเรียบรอยแลว สวนเรื่องหองน้ า
ที่ศาลาประชาคมช ารุดทรุดโทรมไมสะดวกในการใชงาน จะด าเนินการน ากระดาษไปติดหนาหองน้ าวาหองน้ าช ารุด 
ใหขึ้นมาใชหองน้ าบนอาคารส านักงานเทศบาลนครระยองแทน  
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- นายธนวัฒน์  พนชั่ว  ขอหารือที่ประชุมวาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบรอย ควรจะจัดระเบียบการจราจร   
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยใหเจาหนาที่เทศบาลน ารถของตนไปจอดบริเวณหนาศาลาประชาคม และใหผูที่มา
อบรมน ารถไปจอดบริเวณสวนศรีเมือง  

ที่ประชุม  - ทานนายกเทศมนตรี สั่งการวาใหปิดบริเวณหนาศาลาประชาคมไว โดยหามจอดรถ  
  ตั้งแตหลังเลิกงานของวันที่ 8 ธันวาคม 2559 และเม่ือหลังจากท่ีการอบรมเสร็จสิ้นแลว  
  จึงเปิดใหรถเขาไปจอดไดตามเดิม และใหจัดเตรียมสถานที่ใหเรียบรอย  

- นายอัฏฐชัย  ปลื้มวุฒิวัฒน์ ขอแจงใหที่ประชุมทราบวาชวงปิดเทอมระหวางเดือนเมษายน          
และพฤษภาคม 2560 จะมีชุดลอกดูดทอเขาไปบริการใหกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลแตละโรงเรียนเหมือนเชนทุกปี  

- ทานนายกเทศมนตรี สั่งการวาใหนายอัฏฐชัย  ปลื้มวุฒิวัฒน์ วางแผนเรื่องการฉีดน้ าลางทอและ 
  รางระบายน้ าบริเวณตลาดเกาท้ังหมด  

 
 (ปิดประชุม เวลา 11.30 น.) 
 
 
     ลงชื่อ    ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                          เจาพนกังานธุรการช านาญงาน 
 
 
     ลงชื่อ    ผูตรวจรายงานการประชุม 
                     (นางพิมพ์ผกา  ทายพงศ์ศักดิ์) 
                                   หัวหนาฝุายอ านวยการ 
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