
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่1/2560 

วันที ่4  มกราคม  2560 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย๑      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 

2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 

3. นายธนิต อังควินิจวงศ๑ รองนายกเทศมนตรี 

4. นายบุญสืบ เจริญรัตน๑ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

5. นายประกอบ อังควินิจวงศ๑ เลขานุการนายกเทศมนตรี 

6. นายผณินทร เกษรแพทย๑ เลขานุการนายกเทศมนตรี 

7. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท๑ เลขานุการนายกเทศมนตรี 

8. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 

9. นางเสาวลักษณ๑ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 

10. นายธนวัฒน๑ พ๎นชั่ว หัวหน๎าสํานักปลัดเทศบาล 

11. นางกิ่งแก๎ว ถนอมถ่ิน ผู๎อํานวยการสํานักการคลัง 

12. นางวัฒนา ชูวิทย๑สกุลเลิศ ผู๎อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

13. นางกรรณิกา วิโรจน๑แสงทอง ผู๎อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

14. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ๑ ผู๎อํานวยการกองชําง 

15. นายชนินทร๑ จันทน๑ขาว รก.ผู๎อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

16. นางโสภิกา คงเจริญ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 

17. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง 

18. นางสุภลักษณ๑ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

19. นางอุษณีย๑ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 

20. นางพรทิพย๑ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 

21. นางไพเราะ วงษ๑ไทยผดุง ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 

22. นายรักษ๑สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู๎อํานวยการสํวนพัสดุ 

23. นางซํอนกลิ่น ชูเชิด หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 

24. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน๎าฝุายปกครอง 

25. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ๑ ผู๎อํานวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

26. นางพิมพ๑ผกา ทายพงศ๑ศักดิ์ หัวหน๎าฝุายอํานวยการ 
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27. นางสาวอรุณรัตน๑ ภูพันตันติ หัวหน๎าฝุายงบประมาณ 

28. นางสาวกนก อารีรักษ๑ ผู๎อํานวยการสํวนสํงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

29. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน๎าฝุายบริหารการศึกษา 

30. นางสาวฐปนีย๑ โสภณ หัวหน๎าฝุายวิเคราะห๑นโยบายและแผน 

31. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหน๎าฝุายบริการสิ่งแวดล๎อม 

32. นางสาวเนตรนภา รักความสุข หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 

33. นางสาวรัชนี คุ๎มครอง หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 

34. วําที่เรือตรีเชาวลิต เล็กโลํง   หัวหน๎าฝุายนิติการ 

35. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน๎าฝุายสังคมสงเคราะห๑ 

36. นางกุลยา กุลรัตน๑ เจ๎าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี                    (ไปราชการ) 
2. นายนิวัติ กลํอมแก๎ว เลขานุการนายกเทศมนตรี            
3. นายวารินทร๑ ดุษฎีวงษ๑กําจร รองนายกเทศมนตรี                    (ไปราชการ) 
4. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล                       (ไปราชการ) 
5. นางผํองศรี ปิยะยาตัง ผู๎อํานวยการกองการศึกษา           (ไปราชการ) 
6. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผู๎อํานวยการกองการแพทย๑        (ไปราชการ) 
7. นางลัดดา โกสีย๑ ผู๎จัดการสถานธนานุบาล      

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ทํานนายกเทศมนตรี กลําวคําวําสวัสดีปีใหมํ ในปี 2560 ขออาราธนาบารมีของพระพุทธอังคีรส     
ที่เป็นพระคํูบ๎านคูํเมืองของพวกเราชาวระยอง ตลอดจนบารมีขององค๑สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช และบารมี
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ขอให๎พวกเรามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ๑แข็งแรง มีชีวิตที่สมบูรณ๑
แจํมใส มีความสําเร็จ เจริญก๎าวหน๎าในชีวิตราชการ และด๎านสํวนตัวตลอดไป  

- เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล จํานวน 1 ราย คือ นายภาณุทัศน๑  อุปถัมภ๑ ตําแหนํงนายชํางไฟฟูา
ปฏิบัติงาน สังกัดกองชําง เทศบาลตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โอนมาดํารงตําแหนํงนายชําง
ไฟฟูาปฏิบัติงาน งานสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ ฝุายการโยธา กองชําง เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 1  
มกราคม  2560  เป็นต๎นไป 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที ่7  ธันวาคม  2559 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 12/2559 เมื่อวันที่ 7  ธันวาคม  2559 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 7  ธันวาคม  2559 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

 - เรื่องปรับปรุงคุณภาพน้ําบริเวณคลองสวนศรีเมือง  

ที่ประชุม      - ทํานนายกเทศมนตรี กลําววําได๎มอบทํานรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  
        ในการประชุมครัง้ท่ีแล๎ว แตใํนวันนีทํ้านรองปลัดฯ ไมํไดเ๎ข๎าประชุม  

 - เรื่องแก๎ไขปัญหาน้ําทํวม  ซอยรางสุข 1 รํวมกับเทศบาลตําบลเนินพระ  และการประปาสํวนภูมิภาค
จังหวัดระยอง  

ที่ประชุม      - ทํานนายกเทศมนตรี กลําววําให๎กองชํางวางแผนดําเนินการโดยเร็วกํอนที่จะเข๎าฤดูฝน  
        และฝากกองชาํงเก่ียวกับซอยรางสขุ ทีเ่ป็นซอยคํูกับซอยไพบลูย๑นิมิตสุข หลังเอไอเอสเกํา  
        ซึ่งจะเป็นแอํงต่ํา โดยให๎นําชํางลงไปดูพ้ืนที ่และหาแนวทางแก๎ไข หากไดร๎ูปแบบท่ีแนนํอนจะได๎  
        หารือกับสํานกัการคลังวําจะนาํงบประมาณจากสํวนไหนมาใช๎แก๎ไขปญัหาความเดือดรอ๎นตรงนี้  
        และฝากทํานปลดัเทศบาลตามเรื่องนีด้ว๎ย  

      - ทํานปลัดเทศบาล กลําววําตรงนี้เป็นทางคูํขนานระหวํางถนน ค.2 กับถนนสุขุมวิท เพราะฉะนั้น  
        กองชาํงตอ๎งไปวัดระดบัดูวําหากทําทํอแล๎วจดุก่ึงกลางทีน่้ําจะไปลงทีไ่หน ซึง่ควรจะหาจุดทีต่่ํา  
        และนาํจะตอ๎งมีการปรับปรงุทํอใหมํ เวลาฝังทํอให๎วางแผนจดัระดบัการฝงัทํอ เพ่ือให๎น้าํถํายเทไป  
        ออกถนนสขุุมวิทไดแ๎บบธรรมชาตจิะดกีวําการแก๎ไขโดยการใช๎ปั๊มน้ํา  

 - ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายบุญสืบ  เจริญรัตน๑ กลําววําขออนุญาตที่ประชุมให๎กองชํางรายงาน
ความคืบหน๎าเรื่องการกํอสร๎างสะพานเปี่ยมพงศ๑สานต๑ 

ที่ประชุม      - ทํานนายกเทศมนตรี กลําววําภายในสัปดาห๑นี้ให๎กองชํางคุยกับผู๎รับจ๎างวําขั้นตอนการดําเนินการ 
        เป็นไปตามงวดงานขนาดไหน และคาดวําสะพานเปีย่มฯ จะใช๎งานไดเ๎ดือนไหน จะไดใ๎ห๎ข้ึนปาูย  
        บรเิวณหัวและท๎ายสะพานวําเดือนไหนรถจะสามารถวิ่งผํานสะพานเปีย่มฯ ได ๎เพ่ือให๎ประชาชน  
        ทีผ่ํานไปมาไดมี๎ความหวังวําสะพานเปีย่มฯ จะใช๎งานไดเ๎ม่ือไร  

      - ทํานปลัดเทศบาล กลําววําเรื่องการตอกเสาเข็มทั้งหมด เดิมการตอกเสาเข็มจะมีงวดที่ 1       
กับงวดที่ 8 ซึ่งปัจจุบันนี้ได๎ข๎ามงวดที่ 1 และงวดที่ 8 มาพร๎อมกันแล๎ว เพราะตอนที่คิดสร๎างใหมํ ๆ เราวางแผน
วําทําทีละซีก แตํพอรื้อพร๎อมกันหมดจึงตอกเสาเข็มได๎พร๎อมกันทั้งหมด ตอนนี้ควรเรํงผู๎รับเหมา เพราะการ
ทํางานจะกระชับขึ้นกวําตอนที่เราแบํงงวดงานในครั้งแรก ซึ่งหากวําไมํมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็คาดวํานําจะเร็ว
กวําปกติ และอีกสํวนหนึ่งที่กังวลอยูํในขณะนี้คือหลังจากท่ีสร๎างสะพานเปี่ยมฯ เสร็จแล๎ว คลองจะเกิดการตื้น
เขินหรือไมํ เพราะดูจากลักษณะการกํอสร๎างแล๎ว ปัญหาคือเขาเอาดินลงไปถม และก็ทําตอหม๎อ เพื่อตอกเสาเข็ม 
ซึ่งเรื่องนี้อยูํที่ชํางคุมงานวําจะต๎องไปกํากับควบคุมให๎เอาดินออกไป ไมํเชํนนั้นจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการระบาย
น้ําหากเวลามีน้ําหลากมาหรือน้ําข้ึนน้ําลง ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญท่ีชํางคุมงานจะต๎อง ไปดูแลอยํางใกล๎ชิด   
และจากที่ดูความคืบหน๎าในการกํอสร๎างสะพานเปี่ยมฯ แล๎ว คาดวํางานกํอสร๎างสะพานเปี่ยมฯ  จะเสร็จได๎ทัน   
กํอนกําหนด 

 

 

   



 -4- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนสํง 
- งานขนสํงมี รายรับประจําเดือนธันวาคม 2559              132,106.50 บาท   
                 รายจํายประจําเดือนธันวาคม 2559            156,568.59 บาท   
                 รายรับต่ํากวํารายจําย                                24,462.09 บาท 
                 ยอดเงนิสะสม                                     2,916,060.34 บาท 

 - ในเดือนนี้จะมีการเข๎าไปเจรจากับผู๎ประกอบการรถสองแถวขอรายได๎เพ่ิม ทางขนสํงจังหวัดระยองได๎
จัดชุดเจ๎าหน๎าที่ของขนสํงจังหวัดระยองมาตรวจทุกครั้งที่เป็น 7 วันอันตราย โดยจะมีการตรวจวัดแอลกอฮอล๑
กับผู๎ขับข่ี   

ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
      1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง 
       - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง 
           - ออกตรวจดูแลโรงรับจํานําของเทศบาล  
           - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จํานวน 4 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน๎อง และสวนศรีเมือง 
           - ออกตรวจตู๎เขียว จํานวน 29 ชุมชน 
           - ออกตรวจดูแลสถานีขนสํง (บขส.) ระยอง  
     2. ตักเตือนผู๎กระทําความผิด  
           - ดูแลห๎องควบคุมโทรทัศน๑วงจรปิด CCTV    
           - กองวัสดุกํอสร๎างไว๎บนไหลํทาง ทางเท๎า และท่ีสาธารณะ จํานวน 3 ราย 
           - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท๎าบริเวณหน๎าโรงพยาบาลระยอง และหน๎าวัดปุาประดูํ 
             จํานวน - ราย  

- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหลํน จํานวน 2 ราย      
      - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร๎านค๎าตั้งวางจําหนํายของโดยไมํได๎รับอนุญาต จํานวน 14 ครั้ง       
     3. จัดเก็บปูายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 80 แผํน  
     4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 13 แหํง  
     5. งานที่ได๎รับมอบหมาย  

- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน  จํานวน  -  ราย  
- ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จํานวน  -  ราย 
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งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - ระงับอัคคีภัย                                                               8 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                              72 ครั้ง  
      - งานกู๎ภัยฯ                                                               24 ครั้ง 
      - ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบาย 
            วิธีการใช๎ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
            (ชุมชนแหลมรุํงเรือง, ชุมชนสองพ่ีน๎อง,  
            ชุมชนพูนไฉํ และชุมชนริมน้ําทําเกตุ)                17  ครั้ง 
      - เฝูาจุดตลาดเกํา, โรงรับจํานํา และ บขส.                        30  ครั้ง 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ 
คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน ธ.ค. 2559)  
       * จํานวน                  2  คณะ   
       * จํานวน              176  คน 
 

งานการเจ๎าหน๎าที่ 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล ย๎ายเปลี่ยนสายงาน                                                         - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายมา                                                                  1 คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหมํ                                                                     - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายไปปฏิบัติราชการ ที่หนํวยงานอื่น                               - คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                       - คน 
- ลูกจ๎างประจํา ลาออก                                                                            - คน 
- พนักงานจ๎างเสียชีวิต                                                     - คน 
- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)                                                                       6 คน 
- พนักงานจ๎าง ลาออก                                                                            7 คน  
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ดํารงตําแหนํงที่สูงขึ้น 
  (ตําแหนํงบริหาร)                                                                                - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ดํารงตําแหนํงที่สูงขึ้น (ตําแหนํงบริหาร)              - คน 
- แตํงตั้งพนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกได๎ให๎ดํารงตําแหนํง 
  ผู๎บริหารสถานศึกษา                                                                             - คน 
 

อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง      
  * พนักงานเทศบาล            149 คน 
      * ลูกจ๎างประจํา                  30 คน 
      * พนักงานจ๎างทั่วไป           301 คน 
     * พนักงานจ๎างตามภารกิจ    191 คน 
                       รวม               671 คน  
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อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน) จํานวน 6 แหํง และศูนย๑เด็กเล็ก จํานวน 3 แหํง      
      * พนักงานครูเทศบาล               246 คน 
      * ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)               3 คน  
      * พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)         41 คน  
                         รวม                  290 คน  
 

รวมทั้งสิ้น   961 คน 
 

งานทะเบียนราษฎร 
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 

ประจ าเดือน ธันวาคม  2559 

 
ผู๎มารับบริการงานทะเบียน เฉลี่ยวันละ 157 ราย  บัตรประจําตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 58 ราย               
รวมวันละ 215 ราย 
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- นายธนวัฒน๑  พ๎นชั่ว รายงานวํา ปีนี้กระทรวงมหาดไทยจัดโครงการของขวัญปีใหมํ 2560 คัดสรร 
14 โครงการที่เป็นประโยชน๑ตํอประชาชน นํามามอบความสุข สํงความหํวงใยถึงพ่ีน๎องคนไทยทั่วประเทศ ดังนี้  

1. ให๎บริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ให๎กับผู๎ปุวยติดเตียง คนชรา และผู๎พิการที่ไมํสามารถ
เคลื่อนย๎ายได๎  

2. เรํงรัดงานรังวัดที่ดินเพื่อเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   
3. การดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักทํองเที่ยวในการใช๎อาคารและเครื่องเลํน    
4. ประชารัฐรํวมใจ คลองสวยน้ําใส ไร๎ผักตบชวา   
5. แบบบ๎านสานฝันของขวัญปีใหมํคนไทยมีความสุขปี 2560   
6. OTOP Trader สร๎างคน สร๎างงาน สร๎างรายได๎สูํเศรษฐกิจฐานราก  
7. รวมพลังชาวไทย สร๎างประเทศไทยไร๎ขยะ   
8. มหาดไทยหํวงใยผู๎มีรายได๎น๎อย ลดดอกเบี้ยรับจํานํา ในชํวงเทศกาลปีใหมํ   
9. ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร ดําเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาลปีใหมํ   
10. ปรับปรุงภูมิทัศน๑ยํานปากคลองตลาด   
11. คนกรุงเทพฯ รักฟัน (เพ่ือผู๎สูงวัยฟันดี)  
12. มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ๑ รวมพลังสร๎างความสุขให๎สังคม  
13. ศูนย๑ดํารงธรรม นําสุข แก๎ทุกข๑ 24 ชั่วโมง  
14. โครงการมหาดไทยใสสะอาด ตํอต๎านการทุจริต   

 

ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรี กลําววําเรื่องผักตบชวาตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ให๎หมั่นสํารวจดูวํา  
  หากมีผักตบชวาก็ให๎นําเรือท๎องแบนไปทําการเก็บ สํวนเรื่องการลดปริมาณขยะขอฝากวํา  
  หากเทศบาลจะจัดกิจกรรม หรืองานเลี้ยงตําง ๆ ให๎นึกถึงความพอเพียงในการกินเลี้ยง  
  อยําตักอาหารมากจนรับประทานไมํหมด หากทุกคนทําได๎ปริมาณขยะก็จะลดลง  

 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานประชาสัมพันธ๑ 
1. ขําวประชาสัมพันธ๑ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี 
    1.1 ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จํานวน 5 เรื่อง 
    1.2 ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหนํวยงานอื่น ๆ  จํานวน  7 เรื่อง 
2. กิจกรรมของเทศบาล จํานวน 8 กิจกรรม 
3. อนุเคราะห๑เสียงตามสายพร๎อมอุปกรณ๑ รถประชาสัมพันธ๑และอ่ืน ๆ จํานวน 8 ครั้ง 
4. สํงขําวให๎สื่อมวลชนและสํงลง www.rayongcity.net เฟสบุ๏ค รวม 10 ขําว 
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน๑ รวม 4 รายการ 
6. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง 
7. สํง SMS เชิญคณะผู๎บริหาร หัวหน๎าสํวนราชการ และสื่อมวลชน 5 ครั้ง 
8. รับเรื่องร๎องเรียนพร๎อมแจ๎งแก๎ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง รวม 1ราย 
9. จัดทําปูายประชาสัมพันธ๑กิจกรรมตําง ๆ รวม  - ปูาย  
 
 
 

http://www.rayongcity.net/
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ฝ่ายนิติการ  
งานนิติการ           

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

1. สอบสวนข๎อเท็จจริง 

เทศบาลได๎วําจ๎างมูลนิธิ DEE บริหาร
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย๑และพลังงาน 

-ทําหนังสือวํากลําวตักเตือนเจ๎าหน๎าที่ที่เก่ียวข๎อง
แล๎ว อยูํระหวํางการพิจารณาของสํานักงานตรวจ
เงินแผํนดินจังหวัดระยอง 

 

2. เทศบาลวําจ๎างบริษัท เอส ที ฟอร๑ทั่ม    
ขายแบบประกวดราคากํอนวันที่ได๎รับ
เอกสารประกวดราคาตัวจริง 

-ทําหนังสือรายงานสํานักงานตรวจเงินแผํนดิน
จังหวัดระยองแล๎ว อยูํระหวํางการพิจารณาของ
สํานักงานตรวจเงินแผํนดินจังหวัดระยอง 

 

3. แจ๎งตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบ๎าตัน -ได๎แจ๎งความร๎องทุกข๑ดําเนินคดีกับผู๎แจ๎งความเท็จ 
ตํอเจ๎าพนักงานแล๎ว 

 

4. เจ๎าหน๎าที่ปูองกันขับรถบรรทุกน้ํา 82-
1791 รย เฉี่ยวชนรถกระบะ กง 1101 
รย บริเวณบํอขยะ 

-สอบสวนข๎อเท็จจริงเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว          
อยูํระหวํางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 

 

5. พิพาทท่ีดินบริเวณโขดปอ ต.เนินพระ อ.
เมือง จ.ระยอง (ถนนราษฎร๑บํารุงซอย 15) 

-บันทึกปากคําผู๎สูงอายุเพ่ิมเติม จํานวน 9 ราย 
และสํงไปยังสํานักงานท่ีดินแล๎ว 

-ทําหนังสือสอบถามความคืบหน๎าไปยัง         
สนง.ที่ดินแล๎ว อยูํระหวํางรอผล 

 

6. การสวมตัวทําบัตรประชาชน             
รายนายหมูกร เทียมทัศน๑ 

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
พิจารณาของจังหวัด 

 

7. ร๎องเรียนอดีตปลัดเทศบาล -รายงานผลการสอบสวนเรียบร๎อยแล๎ว            
อยูํระหวํางการพิจารณาของจังหวัด 

 

8. ร๎องเรียนกลําวหา พนักงานเทศบาลเบิก
เงินคําตอบแทนนอกเวลาโดยทุจริต 

-แตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข๎อเท็จจริง
เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางสอบปากคําผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

 

9. การสวมตัวทําบัตร รายนางสมใจ สุขสําราญ
(พิจารณาผลการสอบสวนการปฏิบัติหน๎าที่ 
แจ๎งความดําเนินคดีกับผู๎ แอบอ๎าง) 

-อยูํระหวํางทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง  

10. นางกาญจนา  สังข๑น๎อย ละทิ้งหน๎าที่ราชการ
ติดตํอกันเกินกวําเจ็ดวัน 

-อยูํระหวํางสอบสวน  
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

11. การสวมตัวทําบัตรประชาชน ราย นายคํา 
เชียงเอ๎ย  

-ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว  

12. อุบัติเหตุระหวํางการสาธิต ทําให๎ผนังห๎อง
เก็บอุปกรณ๑อาคารปูองกันฯ พังถลํมลงมา 

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางเสนอ
ผู๎บังคับบัญชา 

 

13. การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอร๑ตี้
ประกันภัย 

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว 

-ทําหนังสือรายงานจังหวัด, กระทรวงพลังงาน,   
และกระทรวงมหาดไทยเรียบร๎อยแล๎ว 

 

14. การล็อกเสป็กรถครุภัณฑ๑ยานพาหนะ 
จํานวน 4 รายการ 

-บันทึกถ๎อยคําคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะ จํานวน 4 ราย เหลืออีก 1 รายการ          
อยูํระหวํางบันทึกถ๎อยคํา 

-รอหนังสือสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 

 

15. สอบสวนวินัย/เรื่องร๎องเรียน 

การค๎างคําเบิกจํายเงินคําซํอมแซมรถ    
ของหจก.ซันลุยและอํูจําเนียน การชําง 

-สรุปผลการสอบสวนเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
พิจารณาของกทจ.  

 

16. นายสมปราชญ๑ ปูอมสูง ถูกพนักงาน
สอบสวนจับคดี ยาไอซ๑ไว๎ในครอบครอง 

-ก.ท.จ.ระยองมีมติให๎ออกจากราชการไว๎กํอน                          
-คดีถึงที่สุดแล๎ว ทํา สว.6 เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํ
ระหวํางการพิจารณาของ กทจ.  

 

17. เรื่อง พิพาทเก่ียวกับทางสาธารณะ กรณี   
คุณพิศิษฐ๑ฯ กับมูลนิธิสวํางพรกุศล 

-ได๎ดําเนินการขอคัดถํายระวางที่สาธารณะแล๎ว  

18. การสวมตัวทําบัตรราย นางสาวษาลินี 
แซํเอ๊ียว  

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบร๎อย                                                   
-อยูํระหวํางทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง                  

 

19. จังหวัดระยองแจ๎งให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริง 
กรณี อาคารพาณิชย๑ที่ให๎เชําของเทศบาล
นครระยอง จํานวน 3 ชั้น 3 คูหา ได๎ตํอเติม
อาคาร 4 ชั้น ไมํมีรางระบายน้ํา 

-ได๎ทําบันทึกแจ๎งกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงแล๎ว 
อยูํระหวํางการดําเนินการของกองชําง 

 

20. คดีอาญา/คดีแพํง 

แจ๎งความกรณีรถยนต๑เฉี่ยวชนเสาไฟฟูา 
บริเวณหน๎าแขวงการทางระยอง            
(ไมํมีคูํกรณ)ี 

-แจ๎งความร๎องทุกข๑เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 
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21. แจ๎งความนางปรียาภร เมืองศิริ และนาย
นวพร อาชญาทา กํอสร๎างอาคารผิดไปจาก
แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลนที่ได๎รับใบอนุญาต 

-แจ๎งความร๎องทุกข๑เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

22. กรณี นายศรัณย๑ เกียรติธนะกูล กํอสร๎าง
อาคารบนทางสาธารณะบริเวณ             
ถนนเลียบคงคา 1 

-แจ๎งความร๎องทุกข๑แล๎ว อยูํระหวํางการดําเนินการ
ของพนักงานสอบสวน 

 

23. กรณี นายสมพรรณ๑ จรรยารักษ๑,      
นางสาวพุชง พุษะกํอสร๎างอาคารรุกล้ํา   
ทางฯ 

-แจ๎งความร๎องทุกข๑ดําเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว 

-นายสมพรรณ๑ จรรยารักษ๑ และนางสาวพุชง พุษะ
(เจ๎าของอาคาร)ได๎ดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร๎าง
อาคารดังกลําว   เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว 

 

24. กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ กํอสร๎างอาคาร
รุกล้ําทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา 

-แจ๎งความดําเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

25. กรณี น.ส.วิเชียร อ้ึงเส็ง กํอสร๎างอาคาร   
รุกล้ําทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา 

-แจ๎งความดําเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

26. กรณี นางสาวเขมสิริทร๑ ชูดํา กํอสร๎างรั้ว
บนทางสาธารณประโยชน๑ บริเวณหลัง
อําเภอ ซอย 1 ต.เชิงเนิน 

-แจ๎งความร๎องทุกข๑แล๎ว อยูํระหวํางการดําเนินการ
ของพนักงานสอบสวน 

 

27. กรณี นายกิตติพงษ๑ ปานงาม กํอสร๎าง
อาคารโดยไมํได๎รับอนุญาต และกํอสร๎าง
อาคารรุกล้ําที่สาธารณะบริเวณถนน     
บางจาก ต.เชิงเนิน 

-แจ๎งความดําเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

28. กรณี นายจักรพงษ๑ ยมจินดา กํอสร๎างรั้ว
เหล็กบนทางสาธารณะบริเวณถนนราษฎร๑
บํารุง ซ.15 

-อยูํระหวํางพนักงานอัยการยื่นฟูองตํอศาลจังหวัด
ระยอง 

 

29. กรณี กํอสร๎างอาคารบริเวณถนนราษฎร๑
บํารุง ซอย 15 ต.เนินพระ โดยไมํรับ
อนุญาต (ไมํทราบเจ๎าของ/ผู๎ครอบครอง) 

--แจ๎งความร๎องทุกข๑เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
พนักงานสอบสวนเรียกให๎ถ๎อยคํา 
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30. กรณี บริษัทสตรอง เม็น จํากัด กํอสร๎าง
อาคารโดยไมํได๎รับอนุญาต บริเวณถนนทํา
บรรทุก ต.เนินพระ 

-อยูํระหวํางพนักงานสอบสวนเรียกให๎ถ๎อยคํา  

31. กรณี นายโกวิทย๑  ตันติประวรรณ กํอสร๎าง
อาคารโดยไมํได๎รับอนุญาต บริเวณ
ศูนย๑การค๎าสาย 4 ต.ทําประดูํ 

-อยูํระหวํางพนักงานสอบสวนเรียกให๎ถ๎อยคํา  

32. บริษัท เอสซี คอร๑ท จํากัด (โรงแรมระยอง
ล๎านนา) ได๎ยื่นขออนุญาตตํอเติมอาคาร
และกันสาดโดยไมํได๎ทํา EIA  

-อยูํระหวํางรวบรวมเอกสารเพื่อทําหนังสือหารือ
ไปยังสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

 

33. กรณี นายวีราพันธ๑ พัสกรวงษ๑ กํอสร๎าง        
โครงเหล็กหลังคารุกทางสาธารณะ         
ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน 

-แจ๎งความร๎องทุกข๑เรียบร๎อยแล๎ว  

-นายวีราพัชร๑ พัสกรวงษ๑ (เจ๎าของ/ผู๎ครอบครอง)
ได๎ดําเนินการรื้อถอนปลูกสร๎างอาคารดังกลําว
เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว 

 

34. คดีนายธีระศักดิ์ อินทนู ฟูองเทศบาลเรื่อง
ที่ดินบริเวณถนนทําบรรทุก ต.เนินพระ 

-เมื่อวันที่ 27 เม.ย.59 ศาลฎีกาได๎มีคําพิพากษา
ให๎จําหนํายคดี โดยมีความเห็นวําคําพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ๑ชอบแล๎ว 

-ขณะนี้อยูํระหวํางดําเนินการขอออก นสล.  

 

35. คดีบอลลูนระเบิด อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลฎีกา (อายุความ 
5 ปี นับแตํวันที่รู๎หรือควรรู๎ถึงเหตุแหํงการฟูอง     
ไมํเกิน 10 ปี นับแตํวันที่มีเหตุ) 

24 พ.ย.
2563 

36. กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝั่ง ต.ปากน้ํา -คณะทํางานได๎มีการประชุมเมื่อวันที่ 30 พ.ค.
2559 เวลา 13.30 น. เพ่ือพิจารณาแนว
ทางการพัฒนาชายหาด และจัดพ้ืนที่ในการ
ประกอบอาชีพ 

 

37. นายแดง แย๎มเย็น กรณี ผิดสัญญาเชํา
ตลาดเทศบาล 

-ทําหนังสือรายงานอัยการแล๎ว วําจําเลยไมํได๎
วางเงินชําระหนี้ไว๎ที่สํานักงานบังคับคดีและศาล
จังหวัดระยองแตํอยํางใด และไมํพบวําเป็นบุคคล
ล๎มละลายหรือมีคําสั่งให๎ฟื้นฟูกิจการ                
-อยูํระหวํางอัยการดําเนินการออกคําบังคับและ
หมายบังคับคดี 
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38. คดีปกครอง 

คดีนางสมทรง ชํวยชาติ  เรื่อง ที่ดินบริเวณ        
ทุํงโตนด 

-ศาลปกครองสูงสุดได๎กําหนดวันนั่งพิจารณาครั้ง
แรกในวันที่ 15 ก.ย.59 เวลา 13.00 น.        
ณ ศาลปกครองสูงสุด 

-อยูํระหวํางรอคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 

 

39. นางวรรณา ตันเตํงผล (ตลาดแมํแดง) -เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ผู๎ค๎าขายได๎ขนย๎าย
สิ่งของเข๎ามาในอาคารและเริ่มค๎าขาย และเปิด
การจราจรโดยรอบตลาดแล๎ว ตั้งแตํวันที่ 21 
ตุลาคม 2559          

-ทําหนังสือรายงานบังคับคดีปกครอง        
เรียบร๎อยแล๎ว         

-เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2559 จนท.ของสํานักบังคับ
คดีปกครองลงตรวจพื้นที่พิพาท                                                                              

 

40. คดีนายนิรัตน๑ เจริญผล ผู๎ฟูองคดี อธิบดี
กรมท่ีดิน ผู๎ถูกฟูองที่ 1 รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย หัวหน๎ากลุํมภารกิจด๎านกิจการ
ความมั่นคงภายใน ผู๎ถูกฟูองที่ 2 

-ทําหนังสือขอออก นสล. และจัดทําทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชน๑ไปยังอําเภอแล๎ว 

-อยูํระหวํางทําหนังสือขอทราบคําใช๎จํายในการ
รังวัดไปยังที่ดิน 

 

41. บังคับคดี/งานอ่ืน/หารือ 

คดีซุ๎มเฉลิมพระเกียรติถูกเฉ่ียวชน ราย           
นายจิรเดช ผลพูลและนางสาววาสนา 
เจริญผลหรือพูลผล บริเวณสี่แยกหนอง
สนม ต.เนินพระ 

-อยูํในระหวํางทําหนังสือไปยังธนาคารตําง ๆ , 
สํานักงานที่ดิน, การไฟฟูา, ประปา, 
องค๑การโทรศัพท๑เพ่ือสืบหาทรัพย๑ของนายจิรเดช 
ผลพูล, และนางวาสนา เจริญผลหรือพูนผล 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 22 
พ.ย.64) 

42. คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟูา 
บริเวณถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ          
(หน๎าแหลมทองระยอง) 

-อยูํในระหวํางทําหนังสือไปยังธนาคารตําง ๆ,
สํานักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา, 
องค๑การโทรศัพท๑ เพื่อสืบหาทรัพย๑ของนายสราวุธ  
สมะนะ 

อายุความ 
10 ปี 10 
ก.พ. พ.ศ.
2566 

43. คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟูา 
บริเวณชํวงโค๎งระยองรามํา ต.ทําประดูํ 

-อยูํในระหวํางทําหนังสือไปยังธนาคารตําง ๆ,
สํานักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา, 
องค๑การโทรศัพท๑ เพื่อสืบหาทรัพย๑ของนายวัชระ 
คึมยะราช 

อายุความ 
10 ปี 10 
ก.พ. พ.ศ.
2566 

 



 -13- 

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

44. คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟูา 
บริเวณสี่แยกหนองสนม ต.เนินพระ 

-อยูํในระหวํางทําหนังสือไปยังธนาคารตําง ๆ,
สํานักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา, 
องค๑การโทรศัพท๑ เพื่อสืบหาทรัพย๑ของ นายอุทัย 
อัฒจักร 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 8 
ส.ค.63) 

45. คดีนายนิยม สุขค๎ุม ขับรถชนเสาไฟฟูา 
บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท (ชํวงหน๎า
ธนาคารซีไอเอ็มบี) ต.ทําประดูํ 

-เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2559 ศาลจังหวัดระยองได๎มีคํา
พิพากษาให๎จําเลยชําระเงิน 54,213.34 บาท 
พร๎อมดอกเบี้ยอัตราร๎อยละ 7.5 ตํอปี ของต๎นเงิน 
50,800 บาท นับถัดจากวันฟูอง(ฟูองวันที่ 1 
พ.ค.2559) เป็นต๎นไปจนกวําจะชําระเสร็จแกํ
โจทก๑ โดยกําหนดคําทนายความ 3,000 บาท 

-ทําหนังสือไปยังสํานักงานอัยการจังหวัดระยอง 
เพ่ือขอออกคําบังคับและหมายบังคับคดี    
เรียบร๎อยแล๎ว 

 

46. นายอดิศักดิ์ คําแสน ขับรถยนต๑ บพ 
1308 ระยอง ชนเสาไฟฟูาบริเวณ     
ถนนอดุลย๑ฯ ต.เชิงเนิน 

-อยูํระหวํางอัยการประสานไปยังศาล เพ่ือขอออก
คําบังคับและหมายบังคับคดี 

 

47. นายศักดิ์สิทธิ์ กลิ่นมาลา ขับรถยนต๑
ทะเบียน  นจ 2117 นนทบุรี ชนเสาไฟฟูา
บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท(หน๎าโฮ
มโปร) ต.เนินพระ 

-ทําหนังสือแจ๎งให๎นายศักดิ์สิทธิ์ กลิ่นมาลา นําเงิน
มาชดใช๎คําเสียหายหรือดําเนินการซํอมแซม
ทรัพย๑สินให๎ใช๎งานได๎เป็นปกติ 

-ทําหนังสือแจ๎งให๎บริษัทประกันค๎ุมภัย นําเงินมา
ชดใช๎คําเสียหายหรือดําเนินการซํอมแซมทรัพย๑สิน
ให๎ใช๎งานได๎เป็นปกติ 

 

48. นายวัฒนพงษ๑ สุขเกษม ขับรถยนต๑
ทะเบียน ผค 3298 ระยอง ชนเสาไฟฟูา
บริเวณเกาะกลางถนนราชชุมพล ค.2 
(หน๎าคลินิกภณิดา) ต.เชิงเนิน 

-อยูํระหวํางทําหนังสือแจ๎งให๎นายวัฒนพงษ๑      
สุขเกษม นําเงินมาชดใช๎คําเสียหายหรือ
ดําเนินการซํอมแซมทรัพย๑สินให๎ใช๎งานได๎เป็นปกติ 

 

49. หจก.ศิลาวัฒน๑ เสนอข๎อพิพาทตํอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลา
การปฏิบัติงานและขอคืนเงินคําปรับ 

-สํานักงานอัยการได๎ทําคําคัดค๎านคําให๎การยื่น   
ตํอศาลปกครองระยอง เรียบร๎อยแล๎ว 
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50. นายบุรินทร๑ กลิ่นสังข๑ พนักงานจ๎างทั่วไป 
ยื่นหนังสือลาออกจากราชการแตํ
ผู๎บังคับบัญชาได๎พิจารณาให๎ไลํออก 

-สํงหนังสือไปยังผู๎วําราชการจังหวัดระยอง
เรียบร๎อยแล๎ว 

 

51. นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผู๎จัดการ
มรดกตลาดแมํแดง ขอให๎ชะลอการรื้อถอน
สิ่งปลูกสร๎าง 

-อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด   

52. ร๎องเรียนกรณี กลุํมแมํค๎าตลาดวัดลุํม     
ขอผํอนผัน 

-คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล2 
(ตลาดวัดลุํมฯ)มีมติมอบให๎กองชํางออกแบบ
อาคารตลาดใหมํและแผงค๎าภายในอาคารเดิม
พร๎อมจํานวนแผง และมอบให๎ สํานักการ
สาธารณสุขฯ สํารวจข๎อมูลผู๎ค๎าบริเวณถนนโสภณ
และทางเชื่อมระหวํางถนนชุมพลโสภณ       
เพ่ือให๎ทราบจํานวนผู๎ค๎าท้ังหมด  

- ขณะนี้อยูํระหวํางรายงานผลความคืบหน๎าให๎
จังหวัดระยองทราบ                             

 

53. ร๎องเรียนกรณีขายสินค๎ากีดขวางทางจราจร
บริเวณสะพานเฉลิมชัย และการปลูกสร๎าง
บ๎านเกินเสาไฟฟูาบริเวณซอยข๎างสถานี
อนามัยปากน้ํา ต.ปากน้ํา 

-ได๎ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเก่ียวกับกรณี
ขายสินค๎ากีดขวางทางจราจรบริเวณสะพาน    
เฉลิมชัยแล๎ว  สํวนในกรณีการปลูกสร๎างบ๎าน   
เกินเสาไฟฟูาบริเวณซอยข๎างสถานีอนามัย              
เจ๎าหน๎าที่กองชํางและผู๎เกี่ยวข๎องได๎ดําเนินการ   
รื้อถอนบริเวณท่ีรุกล้ําดังกลําวแล๎ว 

 

54. ร๎องเรียนกรณีการปลูกสร๎างทับทาง
สาธารณประโยชน๑ บริเวณหลังห๎าง    
แหลมทองระยอง 

-ได๎ทําหนังสือรายงานให๎จังหวัดระยองทราบแล๎ว 
ตํอมาจังหวัดระยองให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริง
เพ่ิมเติม 

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริง 

 

55. ร๎องเรียนกรณีท่ีมีการขุดทรายบริเวณถนน
ทางไผํ 4 ทําให๎กําแพงพัง ต.เชิงเนิน 

-ได๎ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองแล๎ววํา ได๎มี
หนังสือแจ๎งห๎างหุ๎นสํวนจํากัด กิจสัมพันธ๑ ให๎
ดําเนินการขออนุญาตขุดดินและถมดินตาม 
พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
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56. ร๎องเรียนกรณีขอให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริง
การกํอสร๎างกําแพงบริเวณซอยโรงไม๎พา
เลท ใกล๎แยก PMY และขอให๎ตรวจสอบ
การถมดินบริเวณตรงข๎ามสุสาน         
ถนนบางจาก ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

-อยูํระหวํางผู๎บังคับบัญชาพิจารณา  

57. นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือร๎องเรียน
เรื่องทางสาธารณะ มีผู๎ลักลอบขุดดินเนื้อที่
ทางสาธารณประโยชน๑ และเนื้อที่ดินของ
นายแพทย๑ยุคล เลิศบูรพา ออกไปจากพ้ืนที่
โดยไมํได๎รับอนุญาต บริเวณชุมชน       
สองพ่ีน๎อง ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

-อยูํระหวํางกองชํางดําเนินการตามอํานาจหน๎าที่  

58. ร๎องเรียนกรณีร๎านกวงเภสัชได๎ดัดแปลงทาง
หนีไฟ ทําให๎ร๎านบิวตี้ไมํมีทางหนีไฟ บริเวณ
ศูนย๑การค๎าสาย 4 ต.ทําประดูํ 

-อยูํระหวํางกองชํางดําเนินการออกคําสั่ง      
ถอนอาคาร 

 

59. นางศรีชนก วัฒนศิริ ยื่นหนังสือร๎องเรียน
เรื่องมีผู๎ไมํหวังดีทําลายกําแพงรั้วอิฐที่ใช๎
ล๎อมรอบอาณาเขตที่ดิน บริเวณชุมชน
ปากน้ํา 1 ต.ปากน้ํา 

 -อยูํระหวํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและดําเนินการ
ตามอํานาจหน๎าที่ของกองชําง 

 

60. ร๎องเรียนกรณีสะพานหน๎าวัดปากน้ําชํารุด 
และมีรอยร๎าวตามเสาสะพาน ต.ปากน้ํา 

 - ได๎ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวํา กองชําง
เตรียมข๎อมูลเพื่อนําเข๎าแผนขอจัดสรรงบประมาณ
สําหรับใช๎ในการซํอมแซมแล๎ว 

 

61. ร๎องเรียนกรณี ได๎รับความเดือดร๎อนจาก
รถบรรทุกดินขับเร็วบริเวณถนนทางไผํ 3 
ทําให๎ถนนเกิดความเสียหาย ต.เชิงเนิน 

-อยูํระหวํางการตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหน๎าที่ของกองชําง       
และงานรักษาความสงบเรียบร๎อย 

 

62. ร๎องเรียนกรณี ขอให๎แจ๎งความดําเนินคดีกับ
ผู๎บุกรุกขุดขโมยดินในที่สาธารณประโยชน๑ 
และคลองสาธารณประโยชน๑บริเวณชุมชน
สองพ่ีน๎อง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง  

-อยูํระหวํางการตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหน๎าที่ของกองชําง 
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63. นายพลภัทร หํวงมณี หุ๎นสํวนผู๎จัดการห๎าง
หุ๎นสํวนจํากัด กนกพลพัฒนา ขออุทธรณ๑
และยกเลิกการประกวดราคาจ๎างกํอสร๎าง
อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา   
ต.ปากน้ํา 

-อยูํระหวํางการพิจารณาของผู๎บริหาร          
และรายงานจังหวัดตํอไป 

 

64. ร๎องเรียนกรณี นายธีรพร ปิ่นสุวรรณศักดิ์ 
ได๎รับความเดือดร๎อนจากร๎านโซแอท ต.
เนินพระ 

-ทําหนังสือรายงานอําเภอเมืองระยอง     
เรียบร๎อยแล๎ว 

-ในสํวนของการตํอเติมตัวอาคาร อยูํระหวําง   
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นจัดทําคําสั่งให๎ระงับการ
กํอสร๎าง (แบบค.3) และคําสั่งให๎รื้อถอน    
(แบบค.7) 

 

65. ชาวบ๎านชุมชนสวนวัดโขด ต.เนินพระ ทํา
หนังสือชี้แจงเรื่องการติดตั้งตู๎น้ํามันแบบ
หยอดเหรียญและสอดบัตร กรณี มีผู๎
ร๎องเรียนวํากลัวเกิดอันตรายและอัคคีภัย 

-อยูํระหวํางกองชํางรํวมกับสํานักปลัดเทศบาล
ตรวจสอบข๎อเท็จจริงและดําเนินการตาม     
อํานาจหน๎าที่ 

 

66. ร๎องเรียนกรณี นายพยุง นาคทอง         
นํากระถางต๎นไม๎มาวางบนทางสาธารณะ    
กีดขวางการจราจรบริเวณซอย           
บ๎านเด็กเล็ก ถนนริมน้ํา ต.ทําประดูํ 

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหน๎าที่ 

 

67. ร๎องเรียน กรณี ขอให๎จัดระเบียบการ
จําหนํายสินค๎า และความสะอาดในพ้ืนที่
ตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล(ตลาดสด)     
และขอให๎ปรับปรุงสวนสุขภาพใกล๎     
ตลาดวัดลุํม ต.ทําประดูํ 

-อยูํระหวํางกองชําง ตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหน๎าที่ 

 

68. นายพิทักษ๑ เจริญพร ร๎องเรียนขอความเป็น
ธรรมเนื่องจากไมํได๎รับเงินมัดจําประกัน
ความเสียหายคืน จากนายสาธิต รติยา
นุวัฒน๑(ผู๎ให๎เชํา) บริเวณถนนอดุลย๑ธรรม
ประภาส ต.เชิงเนิน 

-ทําหนังสือเชิญผู๎ให๎เชํามาให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
ร๎องเรียนดังกลําว ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 
เวลา 09.30 น. เทศบาลนครระยอง แตํผู๎ให๎เชํา
ไมํมาตามกําหนดนัด 

-อยูํระหวํางทําหนังสือเชิญผู๎ให๎เชํามาให๎ข๎อมูล 
(ครั้งที่ 2) 
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69. ร๎องเรียน กรณี ขอให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริง
สถานบริการก๏าซปิโตรเลียมเหลว ประกอบ
กิจการโดยไมํมีใบอนุญาตและไมํได๎
มาตรฐานเป็นอันตรายแกํประชาชน   
(เตือนครั้งที่ 2) บริเวณตลาดสตาร๑        
ต.ทําประดูํ 

-อยูํระหวํางสํานักการสาธารณสุขฯ และกองชําง
ตรวจสอบข๎อเท็จจริงและดําเนินการตาม     
อํานาจหน๎าที่ 

 

70. ร๎องเรียน กรณี ได๎รับความเดือดร๎อนจาก
การให๎เชําที่ดินไมํได๎ เนื่องจากท่ีดินถูกผัง
เมืองกันไว๎เป็นแนวเขตถนน 

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหน๎าที่ 

 

71. ตอบข๎อหารือ การชําระเงินคําครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ (โปรแกรมคอมพิวเตอร๑
จํานวน 2 รายการ) 

-อยูํระหวํางรวบรวมข๎อมูล  

72. ร๎องเรียนกรณี แจ๎งเบาะแสร๎านขาย       
ไขํปลอม บริเวณตลาดวัดลุํม ต.ทําประดูํ 

-ทําหนังสือรายงานอําเภอเมืองระยอง     
เรียบร๎อยแล๎ว 

 

73. บริษัท ทรัพย๑มงคล แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
ยื่นหนังสือร๎องเรียน กรณี ขอให๎ตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริง โครงการสอบราคาจ๎าง
ซํอมแซม รถบรรทุกน้ําดับเพลิง
อเนกประสงค๑ ทะเบียน ป-6752 ระยอง 
ด๎วยวิธีอิเล็กทรอนิกส๑ 

-ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว  

74. ร๎องเรียน กรณี ขอให๎แก๎ไขปัญหากลิ่น
เหม็นรบกวนจากการประกอบอาหารของ
ศูนย๑อาหารประจําห๎างสรรพสินค๎า      
เทสโก๎โลตัส ระยอง ต.ทําประดูํ 

-ทําหนังสือรายงานจังหวัดเรียบร๎อยแล๎ว  

75. ร๎องเรียน กรณี ขอให๎แก๎ไขปัญหา
การจราจรติดขัดเนื่องจากได๎รับผลกระทบ
จากการกํอสร๎างสะพานเปี่ยมพงศ๑สานต๑   
ต.ทําประดูํ 

-ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว  
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76. ตอบข๎อหารือ กรณี หนังสือสัญญาค้ํา
ประกันสัญญาจ๎างเก็บขยะมูลฝอยฯ และ
สัญญาจ๎างบริหารโรงงานแปรรูปพลาสติก
โรงน้ํามัน 

-ตอบข๎อหารือดังกลําวเรียบร๎อยแล๎ว  

77. ตอบหารือ กรณี หนังสือมอบอํานาจ    
ชํวงของบริษัท เมืองสะอาด จํากัด 

-ตอบข๎อหารือดังกลําวเรียบร๎อยแล๎ว  

ฝ่ายงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  

งบประมาณตั้งไว้ โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ 

งบกลาง 77,084,300.00     24,177,434.67 52,906,865.33 

งบบุคลากร           

  
เงินเดือนฝุาย
การเมือง 9,990,500.00     2,497,620.00 7,492,880.00 

  
เงินเดือนฝุาย
ประจํา 274,470,000.00     60,639,299.18 213,830,700.82 

งบดําเนินงาน           

  คําตอบแทน 16,071,900.00   12,000.00 1,905,640.96 14,154,259.04 

  คําใช๎สอย 140,668,000.00 174,000.00 3,972,000.00 71,214,147.05 65,655,852.95 

  คําวัสด ุ 50,388,400.00 12,000.00 12,000.00 17,290,418.57 33,097,981.43 

  คําสาธารณูปโภค 5,805,400.00     1,463,843.07 4,341,556.93 

งบลงทุน           

  คําครุภัณฑ๑ 33,975,000.00     29,185,563.30 4,789,436.70 

  
คําที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 61,595,000.00 3,810,000.00   1,937,000.00 63,468,000.00 

งบรายจํายอื่น 30,000.00       30,000.00 

งบเงินอุดหนุน 21,881,500.00     9,972,000.00 11,909,500.00 

  
รวมทุกหมวด
รายจําย 691,960,000.00 3,996,000.00 3,996,000.00 220,282,966.80 471,677,033.20 
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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   

3 ธ.ค. 59 4 3,810,000.00 6 3,934,000.00 สภาฯอนุมัติ 

4 

 

2 62,000.00 8 3,996,000.00   

5 

 

2 181,800.00 10 4,177,800.00   

 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ครั้งที ่ ประจ าเดือน รายการ ยอดเงิน รายการสะสม ยอดเงินสะสม หมายเหตุ 

1 พ.ย. 59 1 100,000.00 1 100,000.00 

  

ส านักการคลัง 

 1. ระเบียบ มท. วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬา และการสํงนักกีฬา
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2559 
  

ค าจ ากัดความ 
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การตั้งงบประมาณ 
อปท. สามารถตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬา และการสํงนักกีฬาเข๎ารํวม
การแขํงขันกีฬา โดยเบิกจํายตามงบประมาณท่ีตั้งไว๎ได๎ไมํเกินอัตราสํวนของรายได๎จริงในปีงบประมาณท่ีผํานมา 
ทั้งนี้ ไมํรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให๎ ไมํเกินร๎อยละ 5 (ปีงบประมาณ 2559 มีรายได๎จริง 
390,072,883.33 ร๎อยละ 5 เป็นเงินจํานวน 19,503,644) 
 กรณี อปท.ใดมีความจําเป็นต๎องใช๎งบประมาณเพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดงาน เกินอัตราให๎ขออนุมัติ
ผู๎วําราชการจังหวัดเป็นรายกรณีกํอนการดําเนินการ และสํวนที่เกินจะต๎องไมํเกินหนึ่งเทําของอัตราสํวนตาม
วรรคหนึ่ง และให๎ระบุเหตุผลความจําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา 
 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
 1. ในกรณีจําเป็นต๎องมีพิธีทางศาสนา ให๎เบิกคําใช๎จํายได๎ครั้งเดียวเทําท่ีจํายจริง แตํไมํเกิน 30,000 
บาท กรณีต๎องทําพิธี 2 ศาสนาขึ้นไป ให๎เบิกจํายได๎ครั้งเดียวเทําที่จํายจริง แตํไมํกิน 50,000 บาท 
 2. คํารับรอง ผู๎ที่ได๎รับเชิญมารํวมงานและผู๎มารํวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค๑  
  2.1 คําอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม อัตราไมํเกินคนละ 50 บาท ตํอวัน  
  2.2 คําอาหารและเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล๑ อัตราไมํเกินคนละ 100 บาท ตํอวัน  
  2.3 คําใช๎จํายเกี่ยวกับสถานที่และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จําเป็น ให๎เบิกจํายได๎เทําท่ีจํายจริง ดังนี้  
   (1) คําสถานที่จัดงาน  
   (2) คําเชําหรือคําบริการวัสดุอุปกรณ๑ที่จําเป็นในการจัดงาน  
   (3) คําใช๎จํายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  
   (4) คําจ๎างเหมาทําความสะอาด  
   (5) คําใช๎จํายในการตกแตํง จัดสถานที่  
   (6) คําสาธารณูปโภคตํางๆ  
   (7) คําเชําหรือคําบริการรถสุขา  
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 2.4 คําใช๎จํายในการประกวดหรือแขํงขัน 
 2.4.1 คําตอบแทนกรรมการตัดสิน  
  (1) เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ ผู๎ที่ได๎รับการแตํงตั้งเป็นกรรมการตัดสินและไมํมีหน๎าที่ความรับผิดชอบ  

     ในการจัดงานดังกลําว อัตราคนละไมํเกิน 400 บาท ตํอวัน 
  (2) บุคคลที่มิได๎เป็นเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ ได๎รับการแตํงตั้ง ไมํเกิน 800 บาท ตํอวัน 
 2.4.2 คําโลํหรือถ๎วยรางวัล ที่มอบให๎ผู๎ชนะการประกวด หรือแขํงขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ ชิ้นละ
ไมํเกิน 3,000 บาท 
 2.4.3 เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจาก 2.4.2 ที่มอบให๎ผู๎ชนะการประกวดหรือแขํงขัน เบิกจํายได๎ไมํ
เกินร๎อยละ 30 ของประมาณการคําใช๎จํายตามโครงการ 
 2.5 คําจ๎างเหมาจัดนิทรรศการ ให๎เบิกจํายได๎เทําท่ีจําเป็นและประหยัด  
 2.6 คํามหรสพ การแสดง และคําใช๎จํายในการโฆษณาประชาสัมพันธ๑งาน ให๎เบิกจํายได๎ไมํเกินร๎อยละ 
20 ของประมาณการคําใช๎จํายตามโครงการ 
 2.7 คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข๎องในการจัดงาน ให๎เบิกจํายได๎เทําท่ีจําเป็น และประหยัด  
 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 
 1. กรณีการแขํงขันกีฬาระหวําง อปท.  
 1.1 คําเชําหรือคําเตรียมสนามแขํงขัน เบิกได๎เทําท่ีจํายจริง  
 1.2 คําอุปกรณ๑กีฬา เบิกได๎เทําท่ีจํายจริง  
 1.3 คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ประจําสนาม คนละ 200 บาท ตํอวัน (เฉพาะวันที่มีการแขํงขัน)  
 1.4 คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่จัดการแขํงขัน คนละ 400 บาท ตํอวัน  
 1.5 คําตอบแทนกรรมการตัดสิน  
  1.5.1 เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ คนละไมํเกิน 400 บาท ตํอวัน  
  1.5.2 มิได๎เป็นเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ คนละ 800 บาท ตํอวัน 
 1.6 คําจัดทําปูายชื่อหรือทีมผู๎เข๎ารํวมแขํงขันและหรือคําจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ เบิก
ได๎เทําท่ีจํายจริง 
 1.7 คําโลํหรือถ๎วยรางวัล ชิ้นละไมํเกิน 3,000 บาท  
 1.8 เงินหรือของรางวัล จํายได๎ไมํเกินร๎อยละ 30 ของประมาณการคําใช๎จํายตามโครงการ  
 1.9 คําใช๎จํายอื่นๆ เชํน การจัดพิธีเปิด-ปิด ริ้วขบวน กีฬาสาธิต คําเวชภัณฑ๑และอุปกรณ๑เวชภัณฑ๑ เบิก
ได๎เทําท่ีจํายจริง ตามความจําเป็น เหมาะสมและประหยัด 
 2. กรณีการจัดการแขํงขันกีฬาสําหรับนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษา กีฬาสําหรับเยาวชนหรือ
กีฬาประชาชน ให๎เบิกจํายคําใช๎จํายของนักกีฬาได๎ดังนี้ 
 2.1 คําชุดกีฬา ชุดละไมํเกิน 200 บาท  
 2.2 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คนละไมํเกิน 50 บาท ตํอวัน  
 2.3 คําอาหารและเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล๑ คนละ 100 บาท ตํอวัน  
 2.4 คําใช๎จํายอื่นๆ ตามเกณฑ๑ กรณีการแขํงขันกีฬาระหวําง อปท.  
 3. คําใช๎จํายเกี่ยวกับสถานที่ เบิกจํายได๎ตามหลักเกณฑ๑ คําใช๎จํายในการจัดงาน  
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ค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
 1. คําใช๎จํายสําหรับผู๎ควบคุม หรือผู๎ฝึกสอนที่เป็นเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ และนักกีฬา ให๎เบิกจํายตามสิทธิ 
ระเบียบคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น 
 2. คําตอบแทนสําหรับบุคคลที่มิใชํเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ คนละไมํเกิน 800 บาทตํอวัน  
 3. คําใช๎จํายในการฝึกซ๎อม เฉพาะที่มีระยะเวลาฝึกซ๎อมไมํน๎อยกวํา 4 ชั่วโมง ตํอวัน และเบิกจํายได๎    
ไมํเกิน 7 วัน  
 - คําอาหารและเครื่องดื่มสําหรับนักกีฬาคนละไมํเกิน 100 บาท ตํอวัน  
 - คําตอบแทนผู๎ควบคุมหรือผู๎ฝึกสอน เบิกจํายได๎ไมํเกิน 4 คน ไมํเกินคนละ 400 บาท ตํอวัน  
 4. กรณีมีความจําเป็นต๎องเก็บตัวเพ่ือฝึกซ๎อมกํอนการแขํงขันในแตํละครั้ง ไมํเกิน 30 วัน  
 5. คําอุปกรณ๑การกีฬา คําชุดวอร๑ม คําชุดกีฬา พร๎อมรองเท๎า ถุงเท๎า ของผู๎ควบคุมหรือผู๎ฝึกสอนและ
นักกีฬา ให๎เบิกจํายได๎เทําท่ีจําเป็นและประหยัด  
 6. คําใช๎จํายอื่นๆ ที่ใช๎ในการแขํงขัน ให๎เบิกจํายได๎เทําที่จําเป็นและประหยัด  
 

 2. การแบํงพ้ืนที่จัดเก็บภาษี Central Plaza Rayong 
การแบํงพ้ืนที่ของห๎างเซ็นทรัล ซึ่งเรามีการโต๎แย๎งกันมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่ีคาบเก่ียว ขณะนี้ได๎ทําการ
แบํงพ้ืนที่เรียบร๎อยแล๎ว  

 3. การพิจารณาใช๎อาคาร (ห๎องสมุดเดิม) 

- นางกิ่งแก๎ว  ถนอมถ่ิน กลําววําขอหารือในที่ประชุมเรื่องอาคาร (ห๎องสมุดเดิม) วําจะคงรูปเดิมไว๎
หรือไมํ หรือจะใช๎จัดหาประโยชน๑ ซึ่งทางกลุํมนวดแผนโบราณได๎คืนทรัพย๑สินมาให๎กับเทศบาลหมดแล๎ว  

ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรี กลําววําให๎แตํละกองงานไปพิจารณาถึงความต๎องการใช๎ประโยชน๑   

 4. การพัฒนาปรับปรุงระบบงาน  
- นางกิ่งแก๎ว  ถนอมถ่ิน กลําววํา สํวนพัสดุ สํานักการคลัง ได๎มีการพัฒนาปรับปรุงระบบงาน คือในปีที่

ผํานมาได๎นําเสนอเก่ียวกับเรื่อง หลักเกณฑ๑ และแนวทางตําง ๆ ตอนนี้ได๎มีการประมวลและรวบรวมเป็นคูํมือ
การปฏิบัติงานด๎านการพัสดุ ของเทศบาลนครระยอง ทั้งหมด 29 เรื่อง  
 

 5. รายงานผลการดําเนินการ “เงินรายจํายค๎างจําย”  
 

เงินรายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
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เงินรายจ่ายค้างจ่าย กรณีมีหนี้ผูกพัน 

 
 
6. การจัดหาพัสดุ ประจําปี 2560 

 
- นายรักษ๑สิทธิ์   เจริญหิรัญ  รายงานวําเรื่องคูํมือการจัดหาพัสดุ ตามที่ได๎วางระบบการทํางานโดยปรับปรุง
วิธีการทํางานมาอยํางตํอเนื่องหลายปี และได๎รับความรํวมมือด๎วยดี ซึ่งทุกเรื่องนั้นใช๎ได๎จริงที่เทศบาลนครระยอง 
และเป็นต๎นแบบในหลายๆ เรื่อง ผํานวันเวลาไปเรื่องที่ติดตั้งก็หายไปกับบุคคล ตอนนี้จึงได๎นํามารวบรวม และ
เขียนเป็นคูํมือปฏิบัติงานในรูแบบที่คํอนข๎างสมบูรณ๑ โดยมีการนําระเบียบหนังสือสั่งการตํางๆ      ที่เกี่ยวข๎อง 
และเขียนให๎เห็นที่มาท่ีไป รวมทั้งเรื่องแผนผัง เส๎นทาง วิธีการทํางาน ตัวแบบตํางๆ ที่เก่ียวข๎องนํามาวางทั้งหมด 
เมื่อได๎รับอนุมัติโครงการเมื่อปีที่แล๎วเพ่ือทําคํูมือ จึงได๎ดําเนินการและได๎แล๎วเสร็จในวันนี้ อยูํระหวํางเสนอ
ผู๎บริหาร และทํานนายกเทศมนตรีได๎อนุมัติให๎ใช๎คูํมือนี้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลนครระยอง รวมไปถึง
สถานศึกษาด๎วย ซึ่งในการจะสํงคูํมือไปยังทุกหนํวยงานนั้นหากวําใช๎วิธีการสํงตามปกติคิดวําจะไมํเกิดผลดี
เทําท่ีควร คูํมือเลํมนี้ก็คงไปตั้งไว๎เฉยๆ หรืออาจจะไมํได๎มีการหยิบจับมาใช๎งานเลย เพราะฉะนั้นจึงนําเรียนทําน
ผู๎บังคับบัญชาวําในปี 2560 นี้จะขอเลื่อนโครงการที่ตั้งใจวําจะจัดอบรมในเรื่องคํูมือในปี 2561 มาในเดือน
พฤษภาคม 2560 ในชํวงปิดเทอม และสํงผํานคูํมือฉบับนี้ให๎หนํวยงานตํางๆ โดยผํานผู๎เข๎ารับการอบรม คาดวํา
จะอยูํประมาณ 80 – 120 ทําน เปูาหมายเป็นระดับผู๎บังคับบัญชาของหนํวยงานจนถึงเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติ      
ซึ่งคํูมือเลํมนี้เอาระบบงานที่วางทั้งหมดในชํวงของหลายปีที่ผํานมา โดยรวบรวมไว๎ 29 เรื่อง และเขียนอยําง
ละเอียด มีการตรวจคําผิดทุกอยําง ซึ่งจะจัดอบรมโดยจะแจ๎งให๎หนํวยงานพิจารณาบุคคลตามเปูาหมายเข๎า
มารํวมอบรมเพ่ือทําความเข๎าใจในคูํมือเลํมนี้ สําหรับวันเวลาที่เหมาะสมในการอบรมจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

กองช่าง 

- งานที่ดําเนินการแล๎วเสร็จ ประจําเดือนธันวาคม 2559   
1. โครงการกํอสร๎างถนนพร๎อมระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนชายกระปุอม ฝั่งทิศใต๎ตํอจากของเดิม          

(หลังโรงแรมสตาร๑) 
 2. โครงการกํอสร๎างสะพานเปี่ยมพงศ๑สานต๑ งวดที่ 1 
 3. โครงการทาสีอาคารเรียน 7  โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
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 4. โครงการกํอสร๎างราวกันตก และหลังคากันสาดตลาดแมํแดง 
 5. โครงการกํอสร๎างถนนพร๎อมระบบระบายน้ํา  ซอยสุขศิริ นครระยอง 5/1 
 6. โครงการปรับปรุงถนน  พร๎อมระบบระบายน้ําถนนทางไผํ 3 
 7. โครงการกํอสร๎างทางเท๎าพร๎อมปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนราษฎร๑บํารุงซอย 5  บริเวณหน๎า
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎) 
 8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑กํอสร๎างถนนพร๎อมระบบระบายน้ําภายในโรงเรียน โรงเรียนนครระยอง
วิทยาคม (วัดโขดใต๎) 

งานบําบัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

 
 

งานควบคุมและตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย  

- รถดูดเบอร๑ 1 ทะเบียนรถ 82-4132 ทํางานทั้งหมด  3  เส๎น ความยาว  1,240  ม. 181 บํอพัก  
 - รถดูดเบอร๑ 2 ทะเบียนรถ 89-7936 ทํางานทั้งหมด  7  เส๎น ความยาว  1,305 ม. 167 บํอพัก  
 - รถอุโมงค๑เล็กลอกทํอ ทะเบียนรถ ผข-6467 และรถบรรทุกน้ํา ทะเบียนรถ 82-8727  
ทํางานทั้งหมด 20  เส๎น ความยาว 5,766 ม. 1,364 บํอพัก  
งานฝาทํอ 
ทะเบียนรถ ผก - 2921 จํานวน  99 ฝา ทํางานทั้งหมด 20 เส๎น   
 

- งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย สํารวจถนนเพื่อเข๎าแผนปรับปรุงถนนพร๎อมระบบระบายน้ํา  
ซอยแนนซี่,  ระยองวิทย๑ปากน้ํา  ซอย 5, ถนนสุขุมวิท, ถนนราษฏร๑อุทิศ  
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ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

 
 

- กิจกรรมสํารวจการรณรงค๑การคัดแยกขยะ/พฤติกรรมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  ในเขตเทศบาล     
นครระยอง ฝุายสํงเสริมสิ่งแวดล๎อม ได๎ดําเนินกิจกรรมสํารวจและติดตามผลการดําเนินโครงการคัดแยกขยะกํอน
ทิ้ง โดยเริ่มดําเนินการ ตั้งแตํวันที่ เดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผํานมา ซึ่งเริ่มสํารวจลงพ้ืนที่ในชุมชนบ๎าน      
ปากคลอง สามารถสรุปผลได๎ ดังนี้ 
สํารวจทั้งหมด 107 หลังคาเรือน  
(บ๎านเปิด  107 หลังคาเรือน) , (บ๎านปิด 177 หลังคาเรือน) 
1. ครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะ           105   หลังคาเรือน 
   - ครัวเรือนที่คัดแยกขยะอินทรีย๑           64   หลังคาเรือน    
   - ครัวเรือนที่คัดแยกขยะรีไซเคิล       102   หลังคาเรือน    
   - ครัวเรือนที่คัดแยกขยะถุงพลาสติก      65   หลังคาเรือน 
   - ครัวเรือนที่คัดแยกขยะอันตราย         14   หลังคาเรือน  
   - ครัวเรือนที่มีพฤติกรรมที่เป็น        107   หลังคาเรือน  
     มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
2. ครัวเรือนที่ไมํมีการคัดแยกขยะ 2  หลังคาเรือน  
3. สมัครสมาชิกธนาคารขยะ       -   หลังคาเรือน 
 

- กิจกรรมอาสาอนุรักษ๑และฟ้ืนฟูปุาชายเลนและแมํน้ําระยอง มีคณะศึกษาดูงานและผู๎เข๎าเยี่ยมชม    
พระเจดีย๑กลางน้ํา รวมทั้งหมด  จํานวน 2,193 คน  

1. วันที่ 9 ธ.ค.59 โรงเรียนอนุบาลระยอง ศึกษาดูงานที่บริเวณ   โซน1 และ โซน2 จํานวน 50 คน 
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2. วันที่ 10 ธ.ค.59 บริษัทนิชิอัส เอนจิเนียร๑ริ่ง (TNE) ทํากิจกรรมบวชปุา,เก็บขยะ,ทําคอนโดปู 
บริเวณโซน 1 จํานวน 200 คน  

3. วันที่ 11 ธ.ค.59 เฟสบุ๎คระยอง รํวมทํากิจกรรมปลูกปุา ปลํอยปู และเก็บขยะ บริเวณโซน 1 
จํานวน 25 คน  

4. วันที่ 20 ธ.ค.59 คํายเยาวชน ไออาร๑พีซี ทํากิจกรรมเก็บขยะ และศึกษาธรรมชาติ บริเวณโซน 1 
จํานวน 140 คน  

5. วันที่ 21 ธ.ค.59 ร.ร.มัธยมตากสินระยองและกลุํมอาสาทําความดี ทํากิจกรรมเก็บขยะ,        
กําจัดวัชพืช บริเวณโซน 1 จํานวน 66 คน  

6. วันที่ 22 ธ.ค.59 ร.ร.สํานักทอง ระยอง ชั้น ป.1-3 ศึกษาดูงานที่โซน 1 และโซน 2 จํานวน 120 คน  
7. วันที่ 23 ธ.ค.59 ร.ร.วัดลุํมฯ ชั้นป.4 ศึกษาดูงาน โซน 1 และโซน2 จํานวน 116 คน  
8. มีผู๎เข๎าเยี่ยมชมศูนย๑สิ่งแวดล๎อมศึกษา    จํานวน  1,476 คน 
 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม  
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- ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมํที่ยื่นคําร๎องขออนุญาต ประกอบกิจการประเภทตํางๆ     
ตามเทศบัญญัติ 
 เจ๎าหน๎าที่สํารวจและมีหนังสือแจ๎งผู๎ประกอบการ/ผู๎ประกอบการเขียนคําร๎องขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการ ปรากฏวํา มีผู๎ประกอบการยื่นคําร๎องจํานวน 2 ราย และเจ๎าหน๎าที่ได๎ตรวจประเมินเรียบร๎อยแล๎ว  
ได๎แกํ ร๎านแสงทองพลัส และร๎านแสงทองพลัสทําขนมปัง  
 

การตรวจประเมินสถานประกอบการก่อนต่อใบอนุญาตและแจ้งเลิกกิจการ 
เลิกกิจการ จํานวน  3  แหํง  

 
 
 

- งานตรวจประเมินการจัดการน้ําเสียของสถานประกอบการจําหนําย หรือสะสมอาหาร               
ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง จํานวน 1 แหํง  
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เรื่องร๎องเรียน จํานวน 5 เรื่อง  

 

 
 
การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร  
2. ล๎างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํมฯ) 
  - ดําเนินการล๎างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดล๎างและขัดทําความสะอาดพ้ืนอาคารและถนนโดย
ผสมผงคลอรีนในน้ําล๎างพื้นเพ่ือฆําเชื้อโรค ลอกทํอ ล๎างทํอและรางระบายน้ํา ดังนี้   
  - ล๎างตลาดเทศบาล 2  วันที่ 8-19 และวันที่ 22-23  ธันวาคม 2559  
  - ล๎างตลาดเทศบาล 4 วันที่ 7 และวันที่ 21  ธันวาคม 2559  
 
การด าเนินงานของตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง)  

- วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. สํานักการบังคับคดีปกครองมาติดตามผลตามคําพิพากษา
ของนางวรรณา ตันเตํงผล โจทก๑ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน ฟูองเทศบาลนครระยอง ให๎ดําเนินการปรับปรุงแก๎ไข     
ตลาดสดเทศบาล 4 (แมํแดง) และเปิดการจราจรโดยรอบตลาด ทางเทศบาลได๎ปรับปรุงเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว  
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งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล  
กราฟแสดงปริมาณการจัดเก็บมูลฝอย 

เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2557 - 2560 

 
 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2560 

 
 
การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ  

1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย 
  เดือน ธันวาคม 2559 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได๎ ทั้งหมด 4,123 ชิ้น  ( 191 กิโลกรัม ) 

2. กิจกรรมสํารวจและสํงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล  
จํานวน 71  แหํง เดือนธันวาคม 2559 จํานวน  724  กิโลกรัม  จํายเป็นคํากําจัดฯ จํานวน 13,032 บาท        
(คําจ๎างเหมาบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ราคากิโลกรัมละ  18 บาท )  
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- การพัฒนาทําความสะอาดสถานที่ ได๎แกํ ชุดพัฒนาถากหญ๎าริมฟุตบาทถนสุขุมวิท, ชุดรถน้ําล๎างทํา
ความสะอาดถนนอดุลย๑ธรรมประภาสและถนนสุขุมวิท, รถกวาดถนนและดูดฝุุนทําความสะอาดถนนอดุลย๑ธรรม-
ประภาส, รถไถปรับพ้ืนและทําความสะอาดบํอบําบัดน้ําเสีย , ชุดเรือท๎องแบนขุดลอกวัชพืชที่คลองโขดศาลเจ๎า  
 
งานสัตวแพทย๑  

ค าร้อง จ านวน 9 เรื่อง 

 
 
การรณรงค๑ควบคุมโรคจากสัตว๑สูํคน 

- ดําเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าในสุนัขจรจัดที่จับมาจากที่สาธารณะ จํานวน 67 ตัว 
- ดําเนินการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวที่มารับบริการที่ห๎องปฏิบัติการทางสัตวแพทย๑ จํานวน 10 ตัว 

แบํงเป็น สุนัข 10 ตัว แมว 0 ตัว และฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าตามสถานที่สาธารณะอีก 77 ตัว  
จํานวนสุกรที่เข๎าชําแหละในโรงฆําสัตว๑ เทศบาลนครระยอง สุกรเข๎าชําแหละจํานวนทั้งสิ้น 1,291 ตัว 

โดยมีคําธรรมเนียม ดังนี้ 
1. อากรฆําสัตว๑ 12,910 บาท 
2. คําธรรมเนียมโรงฆําสัตว๑ 23,238 บาท 

รวมเก็บคําธรรมเนียมได๎ทั้งสิ้น  36,148 บาท  
 
งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ  
ผลการด าเนินงาน 
1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง)   
    จํานวน 528 คน จําแนกผลการคัดกรอง ดังนี้  
       1.1 กลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน  จํานวน 12 คน  
       1.2 กลุํมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 70 คน 
       1.3 กลุํมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ  จํานวน 8 คน 
2. โครงการรณรงค๑คัดกรองโรคไมํติดตํอเรื้อรังในประชาชน เทศบาลนคระยอง 
   อสม.คัดกรองไมํติดตํอเรื้อรังในประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป จํานวน  1,983 คน 
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3. กิจกรรมเผยแพรํความรู๎โรคไมํติดตํอ 
 3.1 พระราชกรณียกิจด๎านสาธารณสุข ของรัชกาลที่ 9 จํานวน 10 ครั้ง       
 3.2 ความรู๎เรื่องโรคเบาหวาน   จํานวน    6 ครั้ง 
 3.3 ในหลวงกับแพทย๑แผนไทย จํานวน    4 ครั้ง  
4. โครงการนครระยองรํวมใจภักดิ์ รักษ๑สุขภาพ ถวายพํอหลวง 
     4.1 กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพตาค๎นหากลุํมเสี่ยงด๎านการมองเห็นในชุมชนโดยเจ๎าหน๎าที่  เพ่ือเข๎า
รับการตรวจยืนยันจากจักษุแพทย๑  เปูาหมาย จํานวน 6 ครั้ง รวม 250 คน  ระยะเวลาดําเนินการ เดือน 
พฤศจิกายน 2559 – ธันวาคม 2559  
ผลการดําเนินงาน    เดือน ธันวาคม 2559 รวม 3 ครั้ง จํานวน 123 คน 
           4.1.1  วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ชุมชนมุสลิม-ปากคลองและชุมชนใกล๎เคียง 
           4.1.2  วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ชุมชนเกาะกลอยและชุมชนใกล๎เคียง 
           4.1.3  วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ชุมชนปากน้ํา1-2และชุมชนใกล๎เคียง 
    4.2 ผลการดําเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2559 – ธันวาคม 2559  รวม 312 คน ได๎รับการ       
สํงตรวจยืนยันโดยจักษุแพทย๑ ในวันที่ 19 ม.ค.2560 จํานวน 250 คน 
 
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง 

1. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง 
ครั้งที่ 5/2559 วันที่  22 ธันวาคม 2559   
ผลการประชุม 
 - พิจารณาการติดตามโครงการที่ผํานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ                
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 10 โครงการ เป็นเงิน 392,350 บาท  
 
งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ  
สถานการณ๑โรคติดเชื้อไวรัสซิกา จังหวัดระยอง 
 ตั้งแตํ วันที่ 26 กันยายน – 25 ธันวาคม 2559 พบผู๎ติดเชื้อจํานวน 33 ราย เป็นผู๎ติดเชื้อแสดง
อาการ 27 ราย และผู๎ติดเชื้อไมํแสดงอาการ 6 ราย  ใน 5 อําเภอ  12 ตําบล ยังไมํมีรายงานพบผู๎ติดเชื้อใน
หญิงตั้งครรภ๑ รายละเอียดตามรูป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในเขตเทศบาลนครระยอง 
เทศบาลนครระยอง ได๎รับรายงานวํา พบผู๎ปุวยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา จํานวน 4 ราย ในชุมชน           

เขตเทศบาลนครระยอง ดังนี้  

 
 

สรุปผลการด าเนินงานควบคุมโรคในพื้นที่ 
1. พื้นที่ที่ด าเนินการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่และโรคสงบลงแล้ว จ านวน 2 ชุมชน ได้แก่  
 - ชุมชนหลังวัดโขด ต.เชิงเนิน พบผู๎ติดเชื้อ 2 ราย สิ้นสุดระยะการเฝูาระวัง วันที่ 16 ธันวาคม 2559  
 - ชุมชนเรือนจํา ต.เชิงเนิน พบผู๎ติดเชื้อ 1 ราย สิ้นสุดระยะการเฝูาระวัง วันที่ 23 ธันวาคม 2559                      
2. พื้นที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังโรค (ยังไม่พ้นระยะการเฝ้าระวัง)  มี 1 ชุมชน ได้แก่  
 - ชุมชนสวนวัดโขด ต.เชิงเนิน พบผู๎ติดเชื้อ 1 ราย สิ้นสุดระยะการเฝูาระวัง วันที่ 7 มกราคม 2559  
 

สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก 
ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม – 25 ธันวาคม 2559 เทศบาลนครระยอง ได๎รับรายงานวําพบผู๎ปุวยโรค

ไข๎เลือดออก (ทุกรหัสโรค) จํานวน 64 ราย  คิดเป็นอัตราปุวย 102.42 ตํอประชากรแสนคน ไมํพบผู๎เสียชีวิต  
 โดยในเดือนธันวาคม ไม่พบรายงานว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  ในเขตเทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยองเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศ อัตราปุวย 131.00  ตํอประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน  
(อันดับ 1 แมํฮํองสอน อัตราปุวย 420.74)  
 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ เนื่องในสัปดาห์วันเอดส์โลก   
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 

โดยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ๑ดังนี้  
1. รถซาเล๎ง และรถยนต๑วิ่งประชาสัมพันธ๑ในชุมชน จํานวน 29 ชุมชน 
2. แจกแผํน ความรู๎ ถุงยางอนามัย ในตลาดแมํแดง ตลาดนัด ตลาดสดสตาร๑และตลาดปากน้ํา 
3. จัดรณรงค๑สํงเสริมการให๎ถุงยางอนามัย ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
4. ติดสติกเกอร๑ประชาสัมพันธ๑บนรถสองแถวสายปากน้ํา เพื่อรณรงค๑ให๎ประชาชนใช๎ถุงยางอนามัย

ปูองกันโรคเอดส๑ 
 

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
1. วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. เทศบาลนครระยอง ณ ห๎องประชุมหลัก

เมือง เทศบาลนครระยอง มีผู๎เข๎ารํวมประชุม จํานวน 26 คน คิดเป็นร๎อยละ  81.25 
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2. จัดกิจกรรมประชุมตํอเนื่องประจําเดือนของ อสม. ครั้งที่ 3/2560  ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559  
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม ฯ จํานวน 43 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.62 
      *  โรงพยาบาลระยองค๎างจํายเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคม 2559 รวม 3 เดือน  
 

งานฟ้ืนฟูสุขภาพครอบครัว  
ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน 

จ านวน  105 ราย 
จําแนกตามกลุํมได๎ ดังนี้  
1. มารดาและทารกหลังคลอด จํานวน    45 ราย 
2. ผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง  จํานวน      5 ราย 
3. ผู๎สูงอายุติดเตียง  จํานวน    39 ราย 
4. ผู๎สูงอายุติดบ๎าน  จํานวน    12 ราย 
5. ผู๎สูงอายุติดสังคม  จํานวน      4 ราย 
 

กิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยท่ีบ้าน 
จ านวน 183 กิจกรรม ดังนี้ 

1. ฉีดยา        จํานวน   2 ราย 
2. ใสํสายสวนปัสสาวะ       จํานวน   5 ราย 
3. ใสํสายยางให๎อาหารทางจมูก      จํานวน   6 ราย 
4. ทําแผล         จํานวน   7 ราย 
5. เจาะเลือด                         จํานวน   2 ราย 
6. เจาะน้ําตาลปลายนิ้ว       จํานวน   2 ราย 
7. เยี่ยมให๎คําแนะนําการปฏิบัติตนหลังคลอดและสํงเสริม 
    การเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ       จํานวน  45  ราย 
8. เยี่ยมเพ่ือปูองกันภาวะแทรกซ๎อนในทารกแรกเกิด      จํานวน  45  ราย 
9. เยี่ยมดูแลเพ่ือปูองกันภาวะแทรกซ๎อนจากโรคเรื้อรังและความพิการ    จํานวน  59 ราย 
10. สอนญาติทําแผลให๎ผู๎ปุวย        จํานวน    2 ราย 
11. ตรวจพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการลําช๎า    จํานวน    2 ราย 
12. ให๎คําปรึกษาทางโทรศัพท๑         จํานวน   6 ราย 
 
ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์  
ให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์   4 รายการ จ านวน 5 ชิ้น ได้แก่ 
 1. เครื่องดูดเสมหะ  จํานวน 1 อัน 
 2. ถังออกซิเจน   จํานวน 2 ถัง 
 3. ที่นั่งขับถําย   จํานวน 1 อัน 
 4. ไม๎เท๎า   จํานวน 1 อัน 
ได้รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์  1 รายการ จ านวน 1 ชิ้น ได้แก่ 
 1. Walker   จํานวน 1 อัน 
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กองการแพทย ์

บริการเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ 
จ าแนกตามที่อยู่ของผู้ป่วย 

 
 

บริการเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ 
จ าแนกตามรายใหม่-รายเก่า 

 
 

รายรับค่ารักษาพยาบาล 
ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ 
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งานเภสัชกรรม 
ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ 

รายการยาที่มีมูลคําการจํายยามากท่ีสุดคือ Metformin 500 mg 

 
 
 
 

รายการยาที่มีมูลคําการขายมากที่สุดคือ Metformin 500 mg 
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 มีผู๎มารับบริการรับยามากกวํา 100 รายขึ้นไป และมีผู๎มารับบริการสูงสุดคือ 180 ราย 

 
 
 ผู๎มารับบริการเฉลี่ยมากกวํา 60 รายขึ้นไปในวันหยุด ซึ่งมีจํานวนผู๎มารับบริการมากที่สุดคือ 84 ราย 

 
 

   มีคงคลังรวมเป็นเงิน  ๑,๔๓๑,๔๘๐.๔๗ บาท ซึ่งแยกเป็นยา ๙๑๑,๙๒๘.๘๔ บาท 
และเวชภัณฑ๑ที่มิใชํยา เป็นเงิน ๕๑๙,๕๕๑.๖๓ บาท  
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รายงานผู้มารับบริการทันตกรรม 
ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 

รายงานผู้มารับบริการกายภาพบ าบัด 
ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนคนไข้ท ากายภาพบ าบัด 

 
 
 
 

ผลการปฏิบัติงานด้านรังสีวิทยา 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2559 

 
      มีผู๎มารับบริการทั้งสิ้น 38 ราย, 44 รายการ, Refer 1 ราย  
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ผลการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2559 

 จํานวนผู๎มารับบริการทั้งสิ้น ..1,727.. ราย  

 
 
 

ผลการปฏิบัติงานด้านงานพยาบาล 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2559 

 
 

- ทําบุญกองการแพทย๑  21 ธันวาคม 2559  
 - ออกกําลังกายทุกพุธ 15.45 น.  
 - ประชุมวิชาการ 22 ธันวาคม 2559 เรื่อง  R2R , ไข๎ซิก๎า และแมงกะพรุนกลํอง 
 - อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 24-25 ธันวาคม 2559 เรื่อง การจัดเก็บข๎อมูลเวชระเบียนตาม
มาตรฐาน Audit 
 - รับทุนตากสินอนุสรณ๑ ที่วัดลุํม(พระอารามหลวง) เมื่อ 29 ธค. 2559 
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กองการศึกษา 

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
ณ จังหวัดจันทบุรี  ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
- การประกวดขับขานประสานเสียง 

   ได๎รับเหรียญทอง 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม   
- การแขํงขันศิลป์สร๎างสรรค๑ 

   ได๎รับเหรียญทอง 
- การแขํงขันวงปี่พาทย๑ไม๎แข็งเครื่องคูํ 

   ได๎รับเหรียญทอง 
- การแขํงขันปริศนาสร๎างสรรค๑วรรณคดีไทย 

   ได๎รับเหรียญเงิน   

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
- การแขํงขันวาดภาพระบายสี 

   ได๎รับเหรียญทอง 
- การแขํงขันเดี่ยวขิม 7 หยํอง 

   ได๎รับเหรียญทอง 
- การแขํงขันเดี่ยวขลุํยเพียงออ 

   ได๎รับเหรียญทอง 
 

สรุปการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ประจ าปี 2559 “101 เกมส์” 

ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 
- รางวัลเหรียญทอง 
      เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รุํนอายุไมํเกิน 16 ปี 
- รางวัลเหรียญเงิน     
     1. เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงคูํ รุํนอายุไมํเกิน 12 ปี 
     2. เทเบิลเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รุํนอายุไมํเกิน 14 ปี 
      3. เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รุํนอายุไมํเกิน 18 ปี 
- รางวัลเหรียญทองแดง 
     1. เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว 12 ปี 
     2. เทเบิลเทนนิส ประเภทชายคูํ 14 ปี 
      3. เทเบิลเทนนิส ประเภทคํูผสม 12 ปี 
      4. เทเบิลเทนนิส ประเภทคํูผสม 16 ปี 

       - วันที่ 17 ธันวาคม 2559 กิจกรรมสํงเสริมการศึกษานอกห๎องเรียน ณ ลานอเนกประสงค๑   
อาคารห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง 
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โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
- วันที่ 7 ธันวาคม 2559 กิจกรรมสํงเสริมความเข๎มแข็งเครือขํายผู๎ปกครอง และอบรมให๎ความรู๎

เกี่ยวกับงานอาสาจราจรโดย งานจราจร สภ. เมืองระยอง ณ ห๎องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 
 - วันที่ 8 ธันวาคม 2559 กิจกรรมถวายความอาลัย โดยการตักบาตรข๎าวสารอาหารแห๎ง และรํวม
ถวายความอาลัย ณ อาคารอเนกประสงค๑ใหมํ 
 - กิจกรรมสานสัมพันธ๑วันเปิดภาคเรียน วันที่ 8 ธันวาคม 2559 (รอบท่ี 1) ณ อาคารอเนกประสงค๑ใหมํ 
และวันที่ 27 ธันวาคม 2559 (รอบท่ี2) ณ ห๎องประชุมโรงเรียน  
 - วันที่ 10 ธันวาคม 2559 ฝุายบริหารธุรการเข๎ารํวมอบรมพัฒนาบุคลากร และศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ ณ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 โดยมี อ.ชัยวัฒน๑ จันทรกูล เป็นวิทยากร 
 - กิจกรรมระยองแฟร๑ปี 9 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 รับทุนการศึกษา จํานวน 10,000 บาท  
วันที่ 18 ธันวาคม 2559 นักเรียนรํวมขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 
 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 66 ประจําปีการศึกษา 2559 
วันที่ 17 ธันวาคม 2559 ผลการแขํงขัน ศิลปะ-ดนตรี ระดับเหรียญทอง อันดับที่ 6 ในการประกวดขับขาน
ประสานเสียง ป.1-ป.6  

 
 

- เทศบาลนครระยองที่มอบแวํนสายตาให๎กับนักเรียนที่มีปัญหาด๎านสายตา จํานวน 8 คน 
 - กิจกรรมสํงเสริมความเข๎มแข็งเครือขํายผู๎ปกครอง โดยวันที่ 26 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการ
เครือขํายผู๎ปกครองเข๎ารํวมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย๑ จังหวัดสระแก๎ว 
 

รายงานการด าเนินการกิจกรรมธนาคารนักเรียน 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2559 

1. นักเรียนผู๎มีความเพียรในการออม  
 ด.ญ.นิด เอียง ป.2/3  
2. นักเรียนผู๎มีเงินฝากมากท่ีสุด  
 ด.ช.วีรยุทธ สิงโต ป.6/ 2  
3. ระดับชั้นที่มีผู๎มาใช๎บริการมากที่สุด  
 คือ นักเรียน ป.1/2 
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- วันที่ 28 ธันวาคม 2559 นักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันวิชาการเก่ียวกับสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช 
รางวัลชนะเลิศ การแขํงขันแตํงกลอนสดุดี สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช ได๎แกํ 
1. เด็กหญิงเมธิสา จันทรังษี  ชั้น ป.6/2 
2. เด็กหญิงพรทิพา  ใจบุญ  ชั้น ป.5/1 
 

- วันที่ 29 ธันวาคม 2559 นักเรียนรับทุนการศึกษาจากพระโบราณพิทักษ๑ เนื่องในวันคล๎ายวันเกิด   
ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง) 
 - รํวมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได๎รับรางวัล ประจําเดือนธันวาคม  
รางวัลชนะเลิศ  การแขํงขันแตํงกลอนสดุดี สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช 
รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 6 
ในการประกวดขับขานประสานเสียง                            
ป.1 - ป.6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66  

- เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ครูประจําชั้นและครูฝุายปกครอง ได๎ติดตามนักเรียนขาดเรียน       
ด.ช. อธิวัฒน๑ รอดเพชรไทย ชั้น ป.4/1 เป็นครั้งที่ 2  
 - เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ครูประจําชั้นและครูฝุายปกครอง ได๎ติดตามนักเรียนขาดเรียน          
ด.ช. ณัฐดนัย ดอกไม๎ ชั้น ป.5/1 เป็นครั้งที่ 7  
 - กิจกรรมธรรมะหลอมใจ สัปดาห๑สุดท๎ายของนักเรียน นักเรียนแตํละระดับชั้นเข๎าวัดฟังธรรม  
ณ วัดปากน้ําสมุทรคงคาราม 
 - กิจกรรมทําบุญวันธรรมสวนะ นักเรียนแตํละระดับชั้นเข๎าวัดทําบุญตักบาตรทุกวันธรรมสวนะ 
ณ วัดปากน้ําสมุทรคงคาราม 

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

- วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ คุณสุนันทา เสงี่ยมจิตต๑  มอบทุนการศึกษาให๎นักเรียน 10,000 บาท  
 - วันที่ 2 ธันวาคม 2559 กิจกรรมตักบาตรและพิธีถวายความอาลัย พํอหลวงของชาวไทย 
 - วันที่ 2 ธันวาคม 2559 กิจกรรมตักบาตรและพิธีถวายความอาลัยพํอหลวงของชาวไทย  
 - วันนี้ 8 ธันวาคม 2559 คุณจรรยา ไชยฉ่ํา มอบทุนการศึกษาให๎นักเรียน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ๎วน)  
 - วันที่ 14 ธันวาคม 2559 นําคณะครูถวายความอาลัย ที่พระบรมมหาราชวัง  
 - วันที่ 28 ธันวาคม 2559 รํวมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจําลอง 
สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช  ประจําปี  2559 ณ ศาลสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช วัดลุํม(พระอารามหลวง) 
 - วันที่ ๒๙ ธันวาคม 2559 นํานักเรียนรับทุนการศึกษางานอายุวัฒนมงคล ๗๓ ปี พระโบราณพิทักษ๑    
เจ๎าคณะอําเภอเมืองระยอง เจ๎าอาวาสวัดลุํม (พระอารามหลวง)  

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

- กิจกรรมวันคล๎ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 (2 ธ.ค. 59)  
 - ได๎จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู๎สูํเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและเรียนรู๎เรื่อง
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  (2 ธ.ค. 2559)  
 - นางสุภลักษณ๑  ตั้งกลชาญ ผู๎อํานวยการสถานศึกษา ได๎เป็นเกียรติมามอบรางวัลให๎กับนักเรียนที่ได๎รับ
รางวัลการแขํงขันคนเกํงสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ และรายการการแขํงขันประวัติศาสตร๑เพชรยอดมงกุฎ (9 ธ.ค. 59)  
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- สรุปผลการแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา  
2559 (16 - 18 ธ.ค. 59)  
 - สรุปผลกิจกรรมการแขํงขันทักษะทางวิชาการเนื่องในวันสมเด็จ พระเจ๎าตากสินมหาราช               
ณ วัดลุํมมหาชัยชุมพล (28 ธ.ค. 59)  
 - ประเมินผู๎ชํวยครูและครูผู๎ชํวย  
 - กิจกรรมเยี่ยมไข๎  
 - กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสํารอง ป.1-3  
 - สรุปผลการแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559 เด็กชายณัฐดนัย  แย๎มเย็นเจริญ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได๎รับรางวัลชนะเลิศจากการแขํงขันหมากล๎อม ณ ห๎างสรรพสินค๎าสตาร๑พลาซํา 
 - กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559   
จัดกิจกรรมตํางๆ เชํน นิทรรศการความรู๎เกี่ยวกับวันคริสต๑มาส  ประกวดวาดภาพระบายสี อ.1 - ป.1          
คัดลายมือ ป.2-6  Spelling Bee ป.5-6  วาดภาพประกอบเรื่องภาษาอังกฤษ ป.1 - 4  แขํงขันเปิด 
Dictionary ป.5 - 6 เป็นต๎น  
 - การแขํงขันวาดภาพระบายสี งานวันสมเด็จพระเจ๎าตากสิน ด.ญ.อรปรียา ทองบุ  ได๎รับรางวัลชนะเลิศ  
รับเกียรติบัตรพร๎อมทุนการศึกษา 2,500 บาท  
 - กิจกรรมตอบคําถามเกี่ยวกับพระเจ๎าตากสินมหาราช  ด.ญ.ณัฐธิดา  พิมพา และ ด.ช.อมรศักดิ์  มั่นดี 
เข๎ารํวมแขํงขันกิจกรรมแตํงกลอนเกี่ยวกับพระเจ๎าตากสิน ด.ญ.ธนพิมพ๑  จอมใจ และ ด.ญ.นิศาชล  รักษาวงศ๑ 
 - ติดตั้งโครงเหล็กตาขํายบริเวณอาคาร 7 และอาคาร 8  
 - ทาสีภายนอกอาคาร 7  
 - ซํอมบํารุงประตูม๎วน  
 - ซํอมบํารุงหม๎อแปลงไฟฟูา  
 - ประชุมเครือขํายผู๎ปกครองแตํละสายชั้น  
 - โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามต๎อน รับคณะ ท.3 หลํายอิงราษฏร๑บํารุง พะเยา (20 ธ.ค. 59)  
 - นักเรียนของโรงเรียนได๎รับรางวัล รองชนะเลิศเทเบิลเทนนิสระดับประเทศ  
 - กิจกรรม การแตํงกายนิยมไทย ในวันศุกร๑  
 - นักเรียนทําความดี คือ ด.ช.ศรัณย๑ภัทร  พลอยสี   อ.3/5  เก็บเงินในธนาคารออมสิน สาขาสตาร๑ได๎ 
จํานวน 10,000  บาท  

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

- วันที่ 5 - 7  ธันวาคม  2559  รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติ 
ระดับประเทศ ปี 2559  รางวัลชมเชย ณ โรงแรมทีเค พาเลชและอาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย๑การแสดงสินค๎า
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  

- วันที่ 20  ธันวาคม  2559 รํวมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือขํายเยาวชนการตรวจวิเคราะห๑คุณภาพน้ํา
เบื้องต๎น  ณ โรงแรมสตาร๑  จังหวัดระยอง 
 - วันที่ 20 - 23  ธันวาคม  2559 รํวมโครงการพัฒนาครูต๎นแบบเพ่ือเสริมสร๎างภูมค๎ุมกันยาเสพติด  
ระดับปฐมวัย  สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจําปี  2560  ณ เดอร๑ลอฟท๑  รีสอร๑ท  กรุงเทพ 
 - วันที่ 23  ธันวาคม  2559 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  
ณ ศูนย๑ศึกษาธรรมชาติและปุาชายเลน พระเจดีย๑กลางน้ํา  
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 - วันที่ 24  ธันวาคม  2559 คํายระดมความคิดพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะสูํความเป็นเลิศ 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
 - วันที่ 28 ธันวาคม  2559 รํวมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจําลอง 
สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช  ประจําปี  2559 ณ ศาลสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช วัดลุํม(พระอารามหลวง) 
 - วันที่ 28 ธันวาคม  2559 ณ อาคารปริยัติธรรม  วัดลุํม  (พระอารามหลวง) คณะทํางานกิจกรรม
แขํงขันทักษะทางวิชาการเนื่องในวันสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช  ประจําปี  2559 
 - วันที่ 29 ธันวาคม  2559 คณะทํางานพิธีแสดงมุฑิตาสักการะอายุวัฒนะ ทํานเจ๎าคุณพระโบราณพิทักษ๑  
เจ๎าอาวาสวัดลุํม(พระอารามหลวง) ณ วัดลุํม(พระอารามหลวง) 
 - วันที่ 30 ธันวาคม  2559 กิจกรรมศุกร๑หรรษาหาคนเกํง  ประจําเดือนธันวาคม  2559 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

- วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นํานักเรียนเข๎าแขํงขันวิชาการในงานเปิดบ๎านวิชาการ ณ โรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสิน จํานวน 8 รายการ ได๎รับรางวัล ดังนี้  

1) วาดภาพระบายสี ป.1 – ป.3 ได๎รางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2  
2) วาดภาพระบายสี ป.4 – ป.6 ได๎รับรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2  
3) เกมตํอเรโก๎ ได๎รับรางวัลที่ 1  
4) คิดเลขเร็ว ป.1 – ป.3 ได๎รับรางวัลที่ 2  
5) คิดเลขเร็ว ป.4 – ป.6 ได๎รับรางวัลที่ 2  
6) คอมพิวเตอร๑กราฟฟิก ได๎รับรางวัลที่ 2  
7) ปั้นดินนํ้ามัน ได๎รับรางวัลที่ 3  
8) ฉีกตัดปะ ได๎รับรางวัลที่ 3 
 

 - วันที ่11 - 13 ธันวาคม พ.ศ.2559 นํานักเรียนสอบแขํงขันคนเกํงท๎องถิ่นวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2559  
ณ โรงแรมริเวอร๑ไซด๑ กรุงเทพฯ ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน ได๎แกํ ด.ช. เตชินท๑ เรือนคํา 
 - วันที่ 16 - 17 ธันวาคม พ.ศ.2559 เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาระยองเขต 1 เข๎าแขํงขันงาน
ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคที่จังหวัดจันทบุรี แขํงขันวาดภาพได๎รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 
 - วันที่ 16 - 17 ธันวาคม พ.ศ.2559 เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาระยองเขต 1 เข๎าแขํงขันงาน
ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคที่จังหวัดจันทบุรี แขํงขันดนตรีไทย ได๎รับรางวัล ดังนี้  

1) ประเภท ขิม 7 หยํอง ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  
2) ประเภท ขลุํยเพียงออ ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
- วันที่ 26 - 27 ธันวาคม พ.ศ.2559 นํานักเรียนสอบแขํงขันคนเกํงท๎องถิ่นวิชาวิทยาศาสตร๑ ปี 2559  

ณ โรงแรมริเวอร๑ไซด๑ กรุงเทพฯ ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน ได๎แกํ ด.ช. กษิดิเดช อ้ิวศรีสกุล 
- วันที ่28 ธันวาคม พ.ศ.2559 นํานักเรียนประกวดวาดภาพ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช 

ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
- วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559 นําบุคลากรและคณะกรรมการเข๎าถวายสักการะพระบรมศพ  

พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวในพระบรมโกศ ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 
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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ประจ าปี 2560 

 
 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

- กิจกรรมวันคล๎ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9  ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559  
 - รํวมตักบาตร ณ สวนศรีเมือง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559  
 - ผู๎อํานวยสถานศึกษารับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่เป็นศูนย๑เฝูาระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา  
ณ ศูนย๑ราชการจังหวัดระยอง 
 - ผู๎อํานวยการรํวมงานเปิดตัวโครงการพัฒนากําลังคนด๎านอาชีวศึกษาข้ันสูง กลุํมปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน 
ณ วิทยาลัยไออาร๑พีซี  ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559  
 - อบรมโรงเรียนพอเพียงท๎องถิ่น ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎) ในวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559  
 - ผู๎บริหารและคณะครูรํวมทําบุญ ณ คลินิกอบอุํน 
 - สอบกลางภาคเรียน  2/2559 ในวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2559  
 - รํวมงานวันพระเจ๎าตากสิน/นักเรียนรํวมกิจกรรมตํางๆ ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559  
 - ผลการแขํงขันกีฬา อปท. ระดับประเทศ ณ จังหวัดร๎อยเอ็ด ในวันที่ 8 - 20 ธันวาคม 2559  

* เหรียญทอง  1  เหรียญ 
* เหรียญทอง  2  เหรียญ 
* เหรียญทองแดง 2 เหรียญ 
 
 
 
 
 



 -46- 

ผลการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 

 
 

- กิจกรรมวันคล๎ายวันกํอตั้งโรงเรียน ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎) ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559  
 - รํวมเป็นเจ๎าภาพสวดพระอภิธรรม นายชนาธิป  เหล็กกล๎า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                          
ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559  
 - รํวมงานวันเกิดเจ๎าอาวาส/นักเรียนรับทุนการศึกษา ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559  
 - ปรับปรุงอาคารสถานที่ ได๎แกํ อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห๎องเรียน, อาคารอเนกประสงค๑ และการทาสีอาคาร 1 
 - พัฒนาชายคลองวัดโขดใต๎ โดยสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมเทศบาลนครระยอง 

กองสวัสดิการสังคม 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

- กองสวัสดิการสังคม รํวมกันกองทุนสวัสดิการชุมชน ประชุมหารือเม่ือวันที่ 24 ธ.ค. 2559 เพ่ือที่จะ
รับสมัครสมาชิกรายใหมํ พร๎อมประชุมสามัญประจําปี ในวันที่ 9 ก.พ. 2560 
 - กิจกรรมตํอเนื่องชมรมผู๎สูงอายุ(ประชาสัมพันธ๑) ชมรมผู๎สูงอายุ จัดกิจกรรมตํอเนื่อง ครั้งที่ 2      
พร๎อมต๎อนรับสมาชิกรายใหมํที่สมัคร จํานวน 62 คน (12 ม.ค. 60) 
  

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

- สรุปผลการดําเนินกิจกรร มเทศบาลนครระยองรํวมใจชํวยชาวนาไทยขายข๎าว เพื่อชํวยเหลือและ
สนับสนุนเกษตรกรชาวนาราคาข๎าวตกต่ํา โดยจัดจุดจําหนํายข๎าวสารให๎กับเกษตรกรชาวนา เพื่อถวายเป็น     
พระราชกุศลแดํพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหวํางวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2559   
ณ บริเวณหน๎าห๎องสมุด เทศบาลนครระยอง สรุปได๎วําดําเนินการได๎ประมาณ 60 เปอร๑เซ็นต๑ ของที่ขายได๎     
ชาวนาที่มาขายข๎าวได๎ฝากเจ๎าหน๎าที่ขอแสดงความขอบคุณมายังเทศบาลนครระยอง 

- ดําเนินการชํวยเหลือประสานโครงการขอรับทุนประกอบอาชีพให๎กับผู๎ปุวยเอดส๑  
* ในวันที่ 15  ธันวาคม  2559  ฝุายสังคมสงเคราะห๑ กองสวัสดิการสังคม ได๎ดําเนินการชํวยเหลือ

ผู๎ปุวยเอดส๑ โดยประสานขอรับทุนประกอบอาชีพ ให๎กับผู๎ปุวยเอดส๑ จํานวน 5 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท         
จากศูนย๑คุ๎มครองคนไร๎ที่พ่ึงจังหวัดระยอง  ซึ่งผู๎ขอรับทุนประกอบอาชีพได๎เสนอโครงการ ดังนี้  

1. โครงการรับซักรีด 
2. โครงการซื้ออวนจับปลา(ประมงเรือเล็ก) 
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3. โครงการขายเสื้อผ๎าแฟชั่นตลาดนัด 
4. โครงการก๐วยเตี๋ยวบะหมี่เกี้ยวหมูแดง 
5. โครงการเก็บหอยแมลงภูํขายตามตลาดนัด 

สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือนธันวาคม  2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31  ธันวาคม  2559) 
ยอดรับจํานํารวม 2,399 ราย จํานวนเงิน 61,740,500.00 บาท 
ยอดไถํถอนรวม 2,572 ราย จํานวนเงิน 66,236,300.00 บาท 
ทรัพย๑จํานําคงเหลือ 8,399 ราย จํานวนเงิน 213,044,500.00 บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบี้ยรับจํานํา 2,129,977.50 บาท 
 กําไรจําหนํายทรัพย๑หลุด 272,655.00 บาท 
 รวมรายรับ 2,402,632.50 บาท 
 รายจ่าย     
 ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน 87,494.55 บาท 
 รายจํายประจํา 1,023,923.59 บาท 
 รวมรายจ่าย 1,111,418.14 บาท 
 รายรับสูงกวํารายจําย 1,291,214.36 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน 140,000,000.00 บาท 
 หัก ใช๎ไปแล๎ว 34,733,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินที่ใช๎หมุนเวียนได๎อีก 105,267,000.00 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

- ทํานนายกเทศมนตรี กลําววําปัจจุบันมีหญิงขายบริการอยูํบริเวณสวนศรีเมือง ซึ่งดูแล๎วไมํเหมาะสม 
เพราะทําให๎เสียภาพลักษณ๑ของสวนศรีเมือง มอบหมายให๎เจ๎าหน๎าที่เทศกิจไปให๎คําแนะนํา และตักเตือน     
หญิงขายบริการวําไมํให๎มาขายบริการที่บริเวณสวนศรีเมือง และหากไมํปฏิบัติตามก็จะถูกจับสํงให๎พัฒนาสังคม
หรือสถานสงเคราะห๑  

- นายธนวัฒน๑  พ๎นชั่ว รายงานวําปูายชื่อสํานักงานเทศบาลนครระยองที่เป็นหินแกรนิตเกิดการชํารุด 

ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรี มอบกองชํางให๎ดําเนินการซํอมแซมโดยให๎เลือกสีที่ใกล๎เคียงของเดิมมากท่ีสุด  
 

 (ปิดประชุม เวลา 11.40 น.) 
 
     ลงชื่อ    ผู๎บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน๑) 
                                                          เจา๎พนกังานธุรการชํานาญงาน 
 
     ลงชื่อ    ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
                     (นางพิมพ๑ผกา  ทายพงศ๑ศักดิ์) 
                                   หัวหนา๎ฝุายอํานวยการ 
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