
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
คร้ังท่ี 3/2560 

วันท่ี 1  มีนาคม  2560 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี  
3. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี  
4. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
5. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  
6. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี  
7. นายธีรวุฒิ รัตตานนท์  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
8. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
9. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
10. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
11. นายธนวัฒน์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
12. นางกิ่งแก้ว ถนอมถิ่น ผู้อ านวยการส านักการคลัง  
13. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
14. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
15. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
16. นายชนินทร์ จันทน์ขาว รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
17. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
18. นายศราวุธ มนต์สวรรค์ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า  
19. นายวิธาน ลาภเวที แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง  
20. นางนันท์พร รุ่งรัตน์ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
21. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
22. ว่าที่ร้อยตรีจรัล   ภิญวัย   แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง  
23. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
24. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนพัสดุ 
25. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
26. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
27. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักด์ิ หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
28. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
29. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา 
30. นางสาวฐปนีย์  โสภณ หัวหน้าฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
31. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝุายบริการสิ่งแวดล้อม 
32. นางสาวเนตรนภา  รักความสุข หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
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33. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
34. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝุายการเจ้าหน้าที่ 
35. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝุายพัสดุและทรัพย์สิน 
36. นางสินีนาฏ คุณเลิศกิจ รก.หัวหน้าฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล  
37. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝุายสังคมสงเคราะห์ 
38. นางกุลยา  กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี                 (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี                 (ไปราชการ) 
3. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  
4. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา         (ไปราชการ) 
5. นางลัดดา โกสีย์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล            

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่ม ี

มติท่ีประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560 

มติท่ีประชุม - รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

1.) รายงานความคืบหน้าเร่ืองการก่อสร้างสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ (กองช่าง) 
          - นายธรรมาธิติ  วุฒิสมบูรณ์ รายงานว่าการก่อสร้างเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ขณะน้ีด าเนินการ
ตอกเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าน่าจะวางแผ่นพื้นได้ประมาณกลางเดือนเมษายน 2560 และรถจะสามารถวิ่ง
ได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2560 

2.) การปรับปรุงถนนเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (กองช่าง,  
ส านักการคลัง) 
          - นายรักษ์สิทธิ ์ เจริญหิรัญ รายงานว่า วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ด าเนินการท าสัญญาไปแล้ว 3 โครงการ 
และเปิดซองสอบราคา ทางเท้า และเกาะกลางถนน และได้แจ้งผู้รับจ้างไปแล้วว่าโครงการต้องให้เสร็จตามเปูาหมาย 
โดยจะท าหนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงานต้ังแต่ต้นทาง  ซึ่งจะมีการเซ็นสัญญาในวันที่ 1 มีนาคม 2560  และจะเร่ง     
ส่งส าเนาสัญญาให้กรรมการเพื่อนัดประชุม 3 ฝุาย  

           3.) โครงการฟื้นฟูและพัฒนาชายหาดแหลมเจริญ (กองวิชาการฯ) 
          - นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง รายงานว่าได้ต้ังคณะท างานฟื้นฟู โดยได้มีการประชุมไปแล้วรอบแรก 
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะท างานประกอบด้วย ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้อ านวยการสถานศึกษา ในวันประชุมได้มีการวางแผนแนวทางการด าเนินงานตามภารกิจของแต่ละกองงาน 
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โดยจะบูรณาการร่วมกัน โดยให้แต่ละกองงานไปเขียนแผนการที่จะพัฒนาของแต่ละกองงานมา ซึ่งให้เวลา         
2 สัปดาห์ และในบ่ายวันที่ 1 มกราคม 2560 จะมีการประชุมติดตาม ในวันน้ันได้มีการแบ่งภารกิจออกเป็น     
5 ด้าน คือ  
          1. ด้านการรักษาความสะอาดของชายหาด มอบให้ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานคร่าวๆ 
จะเป็นเรื่องของการเก็บเกลี่ย ขุดร้ือเศษขยะ เศษเหล็กตามพื้น  
          2. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย มอบส านักปลัดเทศบาล ให้เทศกิจออกตรวจตรา และให้ท าแผนการ
ปฏิบัติงานมา  
          3. เป็นโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการปรับปรุงถนน ฟุตบาท ที่จอดรถ มอบกองช่างให้ออกส ารวจ  
          4. ด้านประเพณีท่องเที่ยว ด้านการจัดงานหรือกีฬาต่างๆ ณ บริเวณชายหาด มอบสถานศึกษาโรงเรียน 
และงานท่องเที่ยว ส านักปลัดเทศบาล ไปร่วมกันพิจารณาหาโครงการมาน าเสนอร่วมกับกองการศึกษา  
          5. เรื่องการปลูกต้นไม้ มอบกองสวัสดิการสังคม ให้ไปดูว่าสามารถจะน าต้นไม้อะไรมาปลูก หรือว่าจะดูแล
กันอย่างไร  
          ส่วนกองวิชาการและแผนงานจะด าเนินการในเร่ืองการประชาสัมพันธ์ การหาจุดถา่ยรูปหรือการวางแผน
ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือกันในการดูแลชายหาด โดยเรื่องจุดถ่ายรูป      
ได้ประสานกับคุณบัญชา  พานทอง ให้ช่วยออกแบบจุดถ่ายรูป ส่วนส านักการคลังจะท าในเรื่องของจิตอาสา     
โดยอาจจะมีจัดบุคลากรภายในส านักการคลังเพื่อไปท าความสะอาด    และพัฒนาชายหาด 

ท่ีประชุม         - ท่านนายกเทศมนตรี ฝากว่าให้น ารถแทรกเตอร์ไปกวาดชายหาด และไปเก็บขยะทุกสัปดาห์ 

4.) การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ (ส านักการสาธารณสุขฯ, ส านักการคลัง) 
- นางวัฒนา  ชูวิทย์สกุลเลิศ รายงานว่า อยู่ระหว่างที่ท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ์   

มอบให้ไปคิดต้นทุน และรูปแบบการด าเนินงาน  

ท่ีประชุม - ท่านนายกเทศมนตรี ฝากเร่ืองบริเวณถนนท่าบรรทุก ที่ดินประมาณ 30 กว่าไร่ ที่มีชาวบ้าน  
  ฟูองเทศบาล และศาลฎีกาได้แพ้ไปแล้วน้ัน ก าชับว่าต้องเตรียมให้ดี ตอนน้ีก าลังเร่งรัดให้  
  ฝุายนิติการด าเนินการทางกฎหมายว่าต้องให้ชาวบ้านร้ืออย่างไร เราต้องวางแผนรองรับไว้  
  ด้วยว่าหากชาวบ้านยอมให้ร้ือ โดยชาวบ้านร้ือเอง หรือชาวบ้านยอมให้ภาคราชการเข้าไปร้ือ  
  และเมื่อร้ือแล้ว ให้คณะกรรมการชุดน้ีไปร่วมกันพิจารณาดูว่าเทศบาลควรจะใช้พื้นที่บริเวณน้ี  
  ไปท าประโยชน์อะไรได้บ้าง โดยให้เตรียมแผนไว้เลยไม่ว่าจะด้านช่าง หรือด้านการท่องเที่ยว  
  ซึ่งอาจจะท าเป็นไหล่ทาง หรือลานกว้างๆ แต่ไม่ให้รุกล้ าไปในคลอง  
- นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง รายงานว่า จุดตรงถนนท่าบรรทุกน้ัน ไม่แน่ใจว่าจุดอยู่ตรงไหนบ้าง  
  จึงต้องการให้กองช่างพาไปดูว่าจริงๆ แล้วพื้นที่น้ันอยู่ตรงไหนบ้าง ส่วนเรื่อง นสล.ต่าง ๆ  
  ตอนน้ีได้หนังสือมาแล้ว 2 ฉบับ โดยได้ฝากให้ส านักการคลังจัดเก็บข้อมูลไว้แล้ว ซึ่งตรงถนน 
  ท่าบรรทุกน้ัน จะไม่ได้ นสล. เพราะยังไม่ได้ยื่นขอ และมีอีกแปลงหน่ึงตรงสองพี่น้องที่ 
  ทางชุมชนตามเรื่องว่าเทศบาลได้ประสานให้เจ้าของมารื้อร้ัวลวดหนามแล้วหรือยังน้ัน  
  คืออยู่ระหว่างประสานกับเจ้าของให้มาด าเนินการร้ือร้ัวลวดหนาม ซึ่งตรงน้ีเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 
  ที่สาธารณะ โดยชาวบ้านต้องการให้ใช้เป็นที่พักผ่อน 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนส่ง 
 - งานขนส่งมี รายรับประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2560              122 ,178.62 บาท   
             รายจ่ายประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2560                          106,607.14 บาท   
             รายรับมากกว่ารายจ่าย                                               15,571.48 บาท 
             ยอดเงินสะสม                                                     2,916,060.34 บาท 

ฝ่ายอ านวยการ  
งานเลขานุการผู้บริหารและกิจการสภา  

- การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2560  
วันที่ 3  กุมภาพันธ์  2560 เวลา 10.30 น  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช  เทศบาลนครระยอง                 
ด้วยประธานสภาเทศบาลนครระยอง ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1          
ประจ าปี พ.ศ.2560 เน่ืองจากมีความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในการเตรียมรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า-
พัชรกิติยาภา ซึ่งมีภารกิจมาทรงงาน ณ ส านักงานอัยการจังหวัดระยอง ต้ังแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป 
และ จังหวัดพิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์แห่งเทศบาลนครระยองจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง         
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2560 ต้ังแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน  

ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
     1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 
           - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียน
สาธิตเทศบาลนครระยอง 
                - ออกตรวจดูแลโรงรับจ าน าของเทศบาล   
                - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น้อง และสวนศรีเมือง  
               - ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จ านวน 29 ชุมชน 
               - ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง  
      2. ตักเตือนผู้กระท าความผิด  
                     - ดูแลห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    
                     - กองวัสดุก่อสร้างไว้บนไหล่ทาง ทางเท้า และที่สาธารณะ จ านวน 2 ราย 
                     - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง  
และหน้าวัดปุาประดู่ จ านวน 4 ราย  

- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าสิ่งของตกหล่น จ านวน 1 ราย      
                     - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร้านค้าตั้งวางจ าหน่ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต จ านวน 8 คร้ัง       
      3. จัดเก็บปูายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 60 แผ่น  
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      4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน 10 แห่ง  
      5. งานที่ได้รับมอบหมาย  
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน  จ านวน  1  ราย   
  - ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จ านวน  -  ราย 
             
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     - ระงับอัคคีภัย                                                               6 คร้ัง 
      - งานบริการ                                                              52 คร้ัง  
      - งานกู้ภัยฯ                                                               31 คร้ัง 
      - ออกส ารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดต้ังและอธิบาย 
            วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
            (ชุมชนแหลมรุ่งเรือง, ชุมชนพูนไฉ่, ชุมชนสองพี่น้อง  
             และชุมชนริมน้ า-ท่าเกต)ุ                           12  คร้ัง 
      - เฝูาระวังเหตุ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง  
            (แห่งที่ 1) และตรวจตราความปลอดภัยบริเวณ 
            หน้าสถานธนานุบาล และตลาดเก่า                                28  คร้ัง          

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน (ประจ าเดือน ก.พ. 2560)  
         * จ านวน                  8  คณะ   
         * จ านวน              276  คน 

งานการเจ้าหน้าที่ 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                   1 คน 
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน                                                         -  คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                                    - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                                     - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น                                - คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                        - คน 
- ลูกจ้างประจ า ลาออก                                                                             - คน 
- พนักงานจ้างเสียชีวิต                                                      - คน 
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                       22 คน 
- พนักงานจ้าง ลาออก                                                                            4 คน  
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
  (ต าแหน่งบริหาร)                                                                                 - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น (ต าแหน่งบริหาร)               - คน 
- แต่งต้ังพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ด ารงต าแหน่ง 
  ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                              - คน 
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อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง       
     * พนักงานเทศบาล            150 คน 
     * ลูกจ้างประจ า                  30 คน 
     * พนักงานจ้างทั่วไป           303 คน 
     * พนักงานจ้างตามภารกิจ    212 คน 
                         รวม          695 คน  
อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จ านวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง       
     * พนักงานครูเทศบาล               246 คน 
     * ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)               3 คน  
     * พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)         40 คน  
                         รวม                289 คน 

รวมท้ังสิ้น   984 คน      
 
งานทะเบียนราษฎร 

รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน  
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2560 

 
ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 149 ราย  บัตรประจ าตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 47 ราย  

รวมวันละ 196 ราย 
 

- นายธนวัฒน์  พ้นชั่ว รายงานดังน้ี  
1. งานทะเบียนราษฎร ได้มีการไปท าบัตรนอกสถานที่ให้ผู้ปุวยติดเตียง และผู้สูงอายุ จ านวน 8 ราย  
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2. ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ไปประชุมคณะกรรมการจังหวัด มีเรื่องที่จะรายงานให้ที่
ประชุมทราบ ดังน้ี  

1.) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จฯ มาทรงงานในต าแหน่งอัยการจังหวัด      
ด้านคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือด้านกฎหมาย ซึ่งงานน้ีเป็นงานเกี่ยวกับด้านสังคมโดยตรง จังหวัดจึงให้เทศบาล
นครระยองส ารวจว่าค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับอัยการจังหวัดมีจ านวนเท่าไร แล้วให้ส่งเรื่องไป และให้เทศบาล เตรียม
ข้อมูลต่างๆ ไว้ให้เรียบร้อย เช่น เรื่องเกี่ยวกับหน้ีนอกระบบ รวมทั้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวกับสังคมโดยตรง  

2.) ทุกวันพุธให้พนักงานเทศบาลทุกคนแต่งกายโดยใส่เสื้อทูบีนัมเบอร์วันสีน้ าเงิน และติดแขนด าไว้ทุกข์  
ซึ่งในช่วงบ่ายของวันพุธนโยบายของรัฐบาลจะจัดให้มีการออกก าลังกาย  

ท่ีประชุม - ท่านนายกเทศมนตรี กล่าวว่าได้รับเรื่องจากประชาชนมาเกี่ยวกับตลาดแม่แดงว่าขณะน้ี  
  มีแม่ค้าน าของมาตั้งขายบนถนนสุวรรณสิน ฝากงานเทศกิจ ส านักปลัดเทศบาล ให้ไปดูแล  
  กวดขันและจัดระเบียบตรงน้ีด้วย  

กองวิชาการและแผนงาน 
งานประชาสัมพันธ์ 
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี 
    1.1 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง  จ านวน 5 เรื่อง 
    1.2 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่น ๆ  จ านวน  12 เรื่อง 
2. กิจกรรมของเทศบาล จ านวน 8 กิจกรรม 
3. อนุเคราะห์เสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ จ านวน 8 คร้ัง 
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชนและส่งลง www.rayongcity.net เฟสบุ๊ค รวม 12 ข่าว 
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน์ รวม 4 รายการ 
6. บันทึกเทปรายการ “รอบร้ัวนครระยอง” รวม 10 คร้ัง 
7. ส่ง SMS เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน 5 คร้ัง 
8. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดต้ัง รวม 4 ราย 
9. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวม  - ปูาย 

ฝ่ายนิติการ  
งานนิติการ     

ล าดับท่ี เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ  หมายเหตุ 

1. สอบสวนข้อเท็จจริง 
เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหาร
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน  

-ท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัดระยอง  

 

2. เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม    
ขายแบบประกวดราคาก่อนวันที่ได้รับ
เอกสารประกวดราคาตัวจริง  

-ท าหนังสือรายงานส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดระยองแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง  

 

3. แจ้งตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบ้าตัน -ได้แจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดีกับผู้แจ้งความเท็จ 
ต่อเจ้าพนักงานแล้ว 

 

http://www.rayongcity.net/


 -8- 

ล าดับท่ี เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ  หมายเหตุ 

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

-สอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว          
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง  

 

5. พิพาทที่ดินบริเวณโขดปอ ต.เนินพระ      
อ.เมือง จ.ระยอง (ถนนราษฎร์บ ารุง     
ซอย 15) 

-ส านักงานที่ดินได้ออก นสล.แล้ว  
-น าต้นฉบับ นสล. ให้ส านักการคลังและส าเนาให้
กองช่าง และกองสวัสดิการสังคมเรียบร้อยแล้ว 

 

6. การสวมตัวท าบัตรประชาชน              
รายนายหมูกร เทียมทัศน์ 

-สรุปส านวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของจังหวัด 

 

7. ร้องเรียนอดีตปลัดเทศบาล  -รายงานผลการสอบสวนเรียบร้อยแล้ว           
อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวัด 

 

8. ร้องเรียนกล่าวหา พนักงานเทศบาลเบิก
เงินค่าตอบแทนนอกเวลาโดยทุจริต  

-แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสอบปากค าผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

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

-อยู่ระหว่างท าหนังสือรายงานจังหวัดระยอง   

10. นางกาญจนา  สังข์น้อย ละทิ้งหน้าที่
ราชการติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน  

-อยู่ระหว่างสอบสวน  

11. การสวมตัวท าบัตรประชาชน รายนายค า 
เชียงเอ้ย  

-รายงานจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของจังหวัด 

 

12. อุบัติเหตุระหว่างการสาธิต ท าให้ผนังห้อง
เก็บอุปกรณ์อาคารปูองกันฯ พังถล่มลงมา  

-สรุปส านวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
-อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 

 

13. การขอประนอมหน้ี บริษัท ลิเบอร์ต้ี
ประกันภัย 

-สรุปส านวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
-ท าหนังสือรายงานจังหวัด , กระทรวงการคลัง, 
และกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว 

 

14. การล็อกเสป็กรถครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
จ านวน 4 รายการ 

-อยู่ระหว่างสรุปส านวนการสอบสวน  

15. สอบสวนวินัย/เรื่องร้องเรียน 
การค้างค่าเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถของ 
หจก.ซันลุยและอู่จ าเนียน การช่าง 

-สรุปผลการสอบสวนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของกทจ.  
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ล าดับท่ี เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ  หมายเหตุ 

16. นายสมปราชญ์ ปูอมสูง ถูกพนักงาน
สอบสวนจับคดี ยาไอซ์ไว้ในครอบครอง  

-ท าค าสั่งไล่ออกจากราชการเรียบร้อยแล้ว        
อยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 

17. นายบุรินทร์ กลิ่นสังข์  พนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่งคนงานขาดราชการติดต่อกัน        
เกินเจ็ดวัน 

-ท าค าสั่งไล่ออกจากราชการเรียบร้อยแล้ว        
อยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 

18. นายสุริโย จ าจุ๋มป๋า พนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่งพนักงานเทศกิจ ขาดราชการ
ติดต่อกันเกินเจ็ดวัน  

-ท าค าสั่งไล่ออกจากราชการเรียบร้อยแล้ว        
อยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 

19. การสวมตัวท าบัตรราย นางสาวษาลินี 
แซ่เอี๊ยว  

-ท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือนเจ้าหน้าที่จ านวน       
3 ราย  เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น     
-ท าหนังสือรายงานจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว     
อยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
-ท าหนังสือสอบถามความคืบหน้าไปยังสถานี
ต ารวจภูธรเมืองระยอง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น          

 

20. จังหวัดระยองแจ้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
กรณี อาคารพาณิชย์ที่ให้เช่าของเทศบาล   
นครระยอง จ านวน 3 ชั้น 3 คูหา ได้ต่อเติม
อาคาร 4 ชั้น ไม่มีรางระบายน้ า 

-ได้ท าบันทึกแจ้งกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองช่าง  

 

21. คดีอาญา/คดีแพ่ง 
แจ้งความกรณีรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟูา 
บริเวณหน้าแขวงการทางระยอง (ไม่มี
คู่กรณี) ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 

-แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

22. แจ้งความนางปรียาภร เมืองศิริ              
และนายนวพร อาชญาทา ก่อสร้างอาคาร
ผิดไปจากแผนผังบริเวณแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับ
ใบอนุญาต   บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ (ค.2) 
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

23. กรณี นายศรัณย์ เกียรติธนะกูล ก่อสร้าง
อาคารบนทางสาธารณะบริเวณถนน        
เลียบคงคา 1 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-แจ้งความร้องทุกข์แล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ของพนักงานสอบสวน 
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ล าดับท่ี เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ  หมายเหตุ 

24. กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ ก่อสร้างอาคาร  
รุกล้ าทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจ า       
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-แจ้งความด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การด าเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

25. กรณี น.ส.วิเชียร อึ้งเส็ง ก่อสร้างอาคารรุกล้ า
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจ า         
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-แจ้งความด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การด าเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

26. กรณี นางสาวเขมสิริทร์ ชูด า ก่อสร้างร้ัวบน
ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณหลังอ าเภอ 
ซอย 1 ต.เชิงเนิน 

-แจ้งความร้องทุกข์แล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

27. กรณี นายกิตติพงษ์ ปานงาม ก่อสร้างอาคาร
โดยไม่ได้รับอนุญาต และก่อสร้างอาคาร   
รุกล้ าที่สาธารณะบริเวณถนนบางจาก        
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-แจ้งความด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การด าเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

28. กรณี นายจักรพงษ์ ยมจินดา ก่อสร้างร้ัว
เหล็กบนทางสาธารณะบริเวณถนนราษฎร์
บ ารุง ซ.15 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยู่ระหว่างพนักงานอัยการยื่นฟูองต่อศาล
จังหวัดระยอง 

 

29. กรณี ก่อสร้างอาคารบริเวณถนนราษฎร์
บ ารุง ซอย 15 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 
โดยไม่รับอนุญาต (ไม่ทราบเจ้าของ/ผู้
ครอบครอง) 

--แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
พนักงานสอบสวนเรียกให้ถ้อยค า  

 

30. กรณี บริษัทสตรอง เม็น จ ากัด ก่อสร้าง
อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณถนน      
ท่าบรรทุก ต.เนินพระ  

-อยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนเรียกให้ถ้อยค า   

31. กรณี นายโกวิทย์  ตันติประวรรณ ก่อสร้าง
อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณ
ศูนย์การค้าสาย 4 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง        
จ.ระยอง 

-อยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนเรียกให้ถ้อยค า   

32. บริษัท เอสซี คอร์ท จ ากัด (โรงแรมระยอง
ล้านนา) ได้ยื่นขออนุญาตต่อเติมอาคารและ
กันสาดโดยไม่ได้ท า EIA  

-อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อด าเนินการ   
ตามกฎหมาย 
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ล าดับท่ี เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ  หมายเหตุ 

33. คดีนายธีระศักด์ิ อินทนู ฟูองเทศบาลเรื่อง
ที่ดินบริเวณถนนท่าบรรทุก ต.เนินพระ      
อ.เมือง   จ.ระยอง 

-เมื่อวันที่ 27 เม.ย.59 ศาลฎีกาได้มีค า
พิพากษาให้จ าหน่ายคดี  โดยมีความเห็นว่า    
ค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว  
-ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการขอออก นสล.  

 

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

24 พ.ย.
2563 

35. นายแดง แย้มเย็น กรณี ผิดสัญญาเช่า   
ตลาดเทศบันเทิง 

-อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐาน
เพื่อด าเนินการต้ังเรื่อง  

 

36. คดีปกครอง 
คดีนางสมทรง ช่วยชาติ  เรื่อง ที่ดินบริเวณ        
ทุ่งโตนด 

-ศาลปกครองสูงสุดได้ก าหนดวันน่ังพิจารณา   
คร้ังแรกในวันที่ 15 ก.ย.59 เวลา 13.00 น.     
ณ ศาลปกครองสูงสุด 
-อยู่ระหว่างรอค าพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุด 

 

37. คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผู้ฟูองคดี           
อธิบดีกรมที่ดิน ผู้ถูกฟูองที่ 1               
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน        
ผู้ถูกฟูองที่ 2 

-ท าหนังสือขอออก นสล. และขอให้ขึ้นทะเบียน
ที่ดินสาธารณประโยชน์ไปยังอ าเภอแล้ว  
-อยู่ระหว่างท าหนังสือขอทราบค่าใช้จ่ายในการ
รังวัดไปยังส านักงานที่ดิน  

 

38. นางวรรณา ตันเต่งผล (ตลาดแม่แดง) -เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลได้
รับค าร้องจาก นางวรรณา ตันเต่งผล ว่ามีผู้ค้า
ขายได้ท าการก่ออิฐเทปูน และวางถังแช่ปิด
ทางเข้าออกหน้าบ้านปิดกั้นทางเข้าออกมานาน 
ขอให้เทศบาลด าเนินการร้ือถอน ขณะน้ีอยู่
ระหว่างงานนิติการ กองวิชาการฯ             
สรุปข้อเท็จจริงและแนวทางการด าเนินการ      
ตามระเบียบกฎหมาย 
-เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 เทศบาลนคร
ระยองได้ท าหนังสือตอบกลับ นางวรรณา         
ตันเต่งผล และพวก กรณี ให้ร้ือถอนสิ่งปลูกสร้าง
บนถนนออกทั้งหมด และด าเนินการเปิด          
ถนนบัดด้ี และปรับปรุงซ่อมแซมถนนและน า
ปูายแสดงความเป็นเจ้าของทั้ง 3 ปูาย ออกไป
จากถนนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
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ล าดับท่ี เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ  หมายเหตุ 

  -เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เทศบาลนคร
ระยองได้ท าหนังสือตอบกลับนายกิตต์ภูมิ   
เจตน์ธนโยธิน กรณี พิพาทเรื่องถนนรอบตลาด
แม่แดง ถนนสายบัดด้ี  และต่อมาทายาท
เจ้าของกรรมสิทธิ์ได้มารุกรานในเชิงข่มขู่ เช่น 
ขีดเส้น เพื่อจ ากัดการเดินและการใช้รถยนต์ของ
ผู้สัญจรในตึกและผู้คนทั่วไป เรียบร้อยแล้ว                                                                       

 

39. บังคับคดี/งานอื่น/หารือ  
คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติถูกเฉี่ยวชน         
รายนายจิรเดช ผลพูลและนางสาววาสนา 
เจริญผลหรือพูลผล บริเวณสี่แยกหนองสนม 
ต.เนินพระ 

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

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 22 
พ.ย.64) 

40. คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟูา 
บริเวณถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง                      
จ.ระยอง (หน้าแหลมทองระยอง) 

-อยู่ในระหว่างท าหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ ,
ส านักงานที่ดิน ,การไฟฟูา,ประปา
,องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของ        
นายสราวุธ  สมะนะ 

อายุความ 
10 ปี 10 
ก.พ. พ.ศ.
2566 

41. คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟูา 
บริเวณช่วงโค้งระยองราม่า ต.ท่าประดู่         
อ.เมือง  จ.ระยอง 

-อยู่ในระหว่างท าหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ ,
ส านักงานที่ดิน ,การไฟฟูา,ประปา
,องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของ         
นายวัชระ คึมยะราช 

อายุความ 
10 ปี 10 
ก.พ. พ.ศ.
2566 

42. คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟูา 
บริเวณสี่แยกหนองสนม ต.เนินพระ อ.เมือง 
จ.ระยอง 

-อยู่ในระหว่างท าหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ ,
ส านักงานที่ดิน ,การไฟฟูา,ประปา
,องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของ นาย
อุทัย อัฒจักร 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 8 
ส.ค.63) 

43. นายอดิศักด์ิ ค าแสน ขับรถยนต์ บพ 1308 
ระยอง ชนเสาไฟฟูาบริเวณถนนอดุลย์ฯ            
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยู่ระหว่างท าหนังสือไปยังส านักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย       
เพื่อด าเนินการสืบหาทรัพย์สินและบังคับคดี  

 

44. คดีนายนิยม สุขคุ้ม ขับรถชนเสาไฟฟูา 
บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท (ช่วงหน้า
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี) ต.ท่าประดู่ อ.เมือง        
จ.ระยอง 

-ท าหนังสือไปยังส านักงานอัยการจังหวัดระยอง 
เพื่อขอออกค าบังคับและหมายบังคับคดี
เรียบร้อยแล้ว 

 

 
 



 -13- 

ล าดับท่ี เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ  หมายเหตุ 

45. นายศักด์ิสิทธิ์ กลิ่นมาลา ขับรถยนต์ทะเบียน  
นจ 2117 นนทบุรี ชนเสาไฟฟูาบริเวณ      
เกาะกลางถนนสุขุมวิท(หน้าโฮมโปร)          
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง  

-ส.สุมณฑา เซอร์วิส ได้รับมอบหมายจากบริษัท
ประกันคุ้มภัย เข้าด าเนินการซ่อมแซมทรัพย์สิน
เรียบร้อยแล้ว 

 

46. นายวัฒนพงษ์ สุขเกษม ขับรถยนต์ทะเบียน 
ผค-3289 ระยอง ชนเสาไฟฟูาบริเวณเกาะ
กลางถนนราชชุมพล ค.2 (หน้าคลินิกภณิดา) 
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-ท าหนังสือแจ้งให้นายวัฒนพงษ์ สุขเกษม      
น าเงินมาชดใช้ค่าเสียหายหรือด าเนินการ
ซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้เป็นปกติ 

 

47. นายชูชีพ เด็ดพุดชา ขับรถยนต์ทะเบียน        
ปว-5981 กรุงเทพมหานครชนเสาไฟฟูา
บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท (ช่วงหน้าร้าน
ขายยาณัฐบดินทร์) ต.เนินพระ อ.เมือง        
จ.ระยอง 

-ท าหนังสือขอคัดถ่ายเอกสารทะเบียนรถยนต์
คันดังกล่าวไปยังส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง  
-ท าหนังสือแจ้งให้นายชูชีพ เด็ดพุดชา น าเงินมา
ชดใช้ค่าเสียหายหรือด าเนินการซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้ใช้งานได้เป็นปกติ 

 

48. นายด ารง บุญเต็ม ขับรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 
ทะเบียน  82-0494 ระยอง ชนเสาไฟฟูา
บริเวณเกาะกลางถนนราษฎร์อุทิศ ค.2     
(ช่วงใกล้บริเวณวงเวียนสุนทรภู่) ต.เชิงเนิน    
อ.เมือง จ.ระยอง 

-ท าหนังสือแจ้งให้นายด ารง บุญเต็ม น าเงินมา
ชดใช้ค่าเสียหายหรือด าเนินการซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้ใช้งานได้เป็นปกติแล้ว  
-ท าหนังสือแจ้งให้บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย 
จ ากัด(มหาชน) น าเงินมาชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ด าเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้เป็น    
ปกติแล้ว 

 

49. หจก.ศิลาวัฒน์ เสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานและขอคืนเงินค่าปรับ  

-ส านักงานอัยการได้ท าค าคัดค้านค าให้การยื่น
ต่อศาลปกครองระยอง เรียบร้อยแล้ว  

 

50. นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผู้จัดการมรดก
ตลาดแม่แดง ขอให้ชะลอการร้ือถอนสิ่ง    
ปลูกสร้าง 

-อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด   
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ล าดับท่ี เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ  หมายเหตุ 

51. ร้องเรียนกรณี กลุ่มแม่ค้าตลาดวัดลุ่ม         
ขอผ่อนผัน 

-คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสด   
เทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่มฯ) มีมติมอบให้กองช่าง
ออกแบบอาคารตลาดใหม่และแผงค้าภายใน
อาคารเดิมพร้อมจ านวนแผง และมอบให้ สน.
การสาธารณสุขฯ ส ารวจข้อมูลผู้ค้าบริเวณถนน
โสภณและทางเชื่อมระหว่างถนนชุมพลโสภณ 
เพื่อให้ทราบจ านวนผู้ค้าทั้งหมด  
- ขณะน้ีอยู่ระหว่างรายงานผลความคืบหน้าให้
จังหวัดระยองทราบ                             

 

52. ร้องเรียนกรณีมีการปลูกสร้างทับทาง
สาธารณะประโยชน์ บริเวณหลังห้างแหลม
ทองระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-ได้ท าหนังสือรายงานให้จังหวัดระยองทราบแล้ว 
ต่อมาจังหวัดระยองให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพิ่มเติม 
-อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพิ่มเติม 

 

53. ร้องเรียนกรณีที่มีการขุดทรายบริเวณถนนทาง
ไผ่ 4 ท าให้ก าแพงพัง ต.เชิงเนิน อ.เมือง      
จ.ระยอง 

-ได้ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองแล้วว่า ได้มี
หนังสือแจ้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจสัมพันธ์ ให้
ด าเนินการขออนุญาตขุดดินและถมดินตาม 
พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

 

54. ร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการ
ก่อสร้างก าแพงบริเวณซอยโรงไม้พาเลท     
ใกล้แยก PMY และขอให้ตรวจสอบการถมดิน
บริเวณตรงข้ามสุสาน ถนนบางจาก ต. เชิงเนิน 
อ.เมือง จ. ระยอง 

-อยู่ระหว่างผู้บังคับบัญชาพิจารณา  

55. นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่อง
ทางสาธารณะ มีผู้ลักลอบขุดดิน เน้ือที่ทาง
สาธารณประโยชน์ และเน้ือที่ดินของ
นายแพทย์ยุคล เลิศบูรพา ออกไปจากพื้นที่
โดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณชุมชนสองพี่น้อง 
ต. เชิงเนิน อ.เมือง จ. ระยอง 

-ท าหนังสือแจ้งนางปทุม เลิศบูรพา และรายงาน
จังหวัดระยองแล้วว่า อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ขอรังวัดสอบเขตที่ดิน 
-เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ช่างรังวัด 
สนง.ที่ดิน จ.ระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
เทศบาลนครระยองและฝุายผู้ร้อง ได้ลงพื้นที่
เพื่อรังวัดที่ดิน ปรากฏว่ามีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม
และน้ าท่วมบริเวณดังกล่าว จึงเลื่อนการรังวัด
ออกไปอีก กองช่างแจ้งว่าน่าจะด าเนินการังวัด
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
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ล าดับท่ี เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ  หมายเหตุ 

56. ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดระยองให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีนางปทุม   เลิศบูรพา ยื่น
หนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง   
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ มีการถมดินปิดกั้น
คลองสาธารณประโยชน์ และก่อสร้างอาคาร
บนพื้นที่สาธารณประโยชน์  

-ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองแล้วว่า อยู่
ระหว่างการด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการรังวัด  
-ท าหนังสือแจ้งนางปทุม เลิศบูรพา แล้วว่า         
อยู่ระหว่างการด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
รังวัด 

 

57. ร้องเรียนกรณีร้านกวงเภสัชได้ดัดแปลงทางหนี
ไฟ ท าให้ร้านบิวต้ีไม่มีทางหนีไฟ บริเวณ
ศูนย์การค้าสาย 4 ต.ท่าประดู่  อ.เมือง       
จ.ระยอง 

-อยู่ระหว่างกองช่างด าเนินการออกค าสั่งรื้อถอน
อาคาร 

 

58. ร้องเรียนกรณีสะพานหน้าวัดปากน้ าช ารุด 
และมีรอยร้าวตามเสาสะพาน ต.ปากน้ า      
อ.เมือง จ.ระยอง 

 - ได้ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองว่า กอง
ช่างเตรียมข้อมูลเพื่อน าเข้าแผนขอจัดสรร
งบประมาณส าหรับใช้ในการซ่อมแซมแล้ว 

 

59. นางศรีชนก วัฒนศิริ ยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่อง
มีผู้ไม่หวังดีท าลายก าแพงรั้วอิฐที่ใช้ล้อมรอบ
อาณาเขตที่ดิน บริเวณชุมชนปากน้ า 1       
ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระยอง 

 -อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของกองช่าง  

 

60. ร้องเรียนกรณี ได้รับความเดือดร้อนจาก
รถบรรทุกดินขับเร็วบริเวณถนนทางไผ่ 3 ท า
ให้ถนนเกิดความเสียหาย  ต.เชิงเนิน อ.เมือง 
จ.ระยอง 

-อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของกองช่าง         
และงานรักษาความสงบเรียบร้อย  

 

61. ร้องเรียนกรณี ขอให้แจ้งความด าเนินคดีกับผู้
บุกรุกขุดขโมยดินในที่สาธารณประโยชน์ และ
คลองสาธารณประโยชน์บริเวณชุมชน       
สองพี่น้อง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง  

-อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของกองช่าง  

 

62. ร้องเรียนกรณี นายธีรพร ปิ่นสุวรรณศักด์ิ 
ได้รับความเดือดร้อนจากร้านโซแอท    ต.เนิน
พระ อ.เมือง จ.ระยอง 

-ท าหนังสือรายงานอ าเภอเมืองระยองเรียบร้อย
แล้ว 
-ในส่วนของการต่อเติมตัวอาคาร อยู่ระหว่าง      
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดท าค าสั่งให้ระงับการ
ก่อสร้าง (แบบค.3) และค าสั่งให้ร้ือถอน  
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63. ชาวบ้านชุมชนสวนวัดโขด ต.เนินพระ         
ท าหนังสือชี้แจงเรื่องการติดต้ังตู้น้ ามันแบบ
หยอดเหรียญและสอดบัตร กรณีมีผู้ร้องเรียน
ว่ากลัวเกิดอันตรายและอัคคีภัย  

-อยู่ระหว่างกองช่างร่วมกับส านักปลัดเทศบาล
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ 

 

64. ร้องเรียนกรณี นายพยุง นาคทอง น ากระถาง
ต้นไม้มาวางบนทางสาธารณะ กีดขวาง
การจราจรบริเวณซอย บ้านเด็กเล็ก ถนนริมน้ า 
ต.ท่าประดู่ 

-อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  

 

65. นายพิทักษ์ เจริญพร ร้องเรียนขอความเป็น
ธรรมเน่ืองจากไม่ได้รับเงินมัดจ าประกันความ
เสียหายคืน จากนายสาธิต  รติยานุวัฒน์    
(ผู้ให้เช่า) บริเวณถนน อดุลย์ธรรมประภาส    
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

- เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ลงพื้นที่
เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้เช่า 
-อยู่ระหว่างติดต่อผู้ร้องเพื่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม 

 

66. ร้องเรียน กรณี นายไพฑูรย์  โมกขมรรคกุล 
ได้รับความเดือดร้อนจากการให้เช่าที่ดินไม่ได้ 
เน่ืองจากที่ดินถูกกันไว้เป็นแนวเขตถนน  

-อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  

 

67. ร้องเรียนกรณี นางฐิติญา เมฆทัศน์ อายุ 74 ปี 
ขอให้ตรวจสอบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ
ช่วยเหลือเรื่องความเป็นอยู่ในปัจจุบัน  

-อยู่ระหว่างท าหนังสือรายงานจังหวัดระยอง   

68. ร้องเรียน กรณี ร้านขายตุ๊กตา บริเวณธนาคาร
ไทยพาณิชย์ มีการเรียงสินค้าบนทางเท้ากีด
ขวางทางเดิน 

-อยู่ระหว่างท าหนังสือรายงานจังหวัดระยอง
และอ าเภอเมืองระยอง 

 

69. ร้องเรียน กรณี ราษฎรขอเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการวางท่อระบายน้ า ในเขตอ าเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

-ส าเนาแจ้งกองช่างเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว  

 

70. หารือ การยึดหลักประกันซอง ,การคืน
หลักประกันซอง การประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล         
วัดปากน้ า ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กรณีห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด กนกพลพัฒนา  

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  

 
 
 



 -17- 

ล าดับท่ี เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ  หมายเหตุ 

71. ร้องเรียน กรณี นางสาวเจษฎาภรณ์ เสมเจริญ 
ได้รับความเดือดร้อนเน่ืองจากเทศบาล      
นครระยอง ไม่อนุญาตให้ผู้ร้องน าสุกรเข้าฆ่าใน
โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลฯ 

-อยู่ระหว่างท าหนังสือรายงานจังหวัดระยอง   

72. ตอบข้อหารือ การช าระเงินค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์     
จ านวน 2 รายการ) 

-ตอบข้อหารือเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส าเนา
แจ้งงานธุรการแล้ว 

 

73. ตอบข้อหารือ พิจารณาหนังสือมอบอ านาจช่วง
ของสัญญาเลขที่ 24/2560 ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2559 ว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ 

-ตอบข้อหารือเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส าเนา
แจ้งส านักการคลังแล้ว  

 

74. ตอบข้อหารือ การรับหลักประกันสัญญาของ
งานจ้าง ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด
ประชาชนเทศบาล 

-ตอบข้อหารือเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส าเนา
แจ้งส านักการคลังแล้ว  

 

 
ฝ่ายงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

    งบประมาณตั้งไว้ โอนเพ่ิม โอนลด 
เบิกจ่าย/ก่อหนี้
ผูกพัน คงเหลือ 

งบกลาง 77,084,300.00     34,723,282.45 42,361,017.55 
งบบุคลากร           

  
เงินเดือนฝุาย
การเมือง 9,990,500.00     4,162,700.00 5,827,800.00 

  
เงินเดือนฝุาย
ประจ า 274,470,000.00 2,152,000.00 2,232,000.00 101,001,498.40 173,388,501.60 

งบด าเนินงาน           
  ค่าตอบแทน 16,071,900.00   108,000.00 3,692,733.96 12,271,166.04 
  ค่าใช้สอย 140,668,000.00 435,800.00 4,332,800.00 89,560,413.41 47,210,586.59 
  ค่าวัสดุ 50,388,400.00 32,000.00 38,000.00 19,546,355.18 30,836,044.82 
  ค่าสาธารณูปโภค 5,805,400.00     2,270,024.37 3,535,375.63 
งบลงทุน           
  ค่าครุภัณฑ์ 33,975,000.00 122,000.00   30,354,308.55 3,742,691.45 

  
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 61,595,000.00 3,969,000.00   1,784,700.00 63,779,300.00 
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งบประมาณตั้งไว้ โอนเพ่ิม โอนลด 

เบิกจ่าย/ก่อหนี้
ผูกพัน คงเหลือ 

งบรายจ่ายอ่ืน 30,000.00       30,000.00 
งบเงินอุดหนุน 21,881,500.00     9,972,000.00 11,909,500.00 

  
รวมทุกหมวด
รายจ่าย 691,960,000.00 6,710,800.00 6,710,800.00 297,068,016.32 394,891,983.68 

 

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

คร้ังท่ี 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 

 6 ม.ค. 60 1 122,000.00 11 4,299,800.00 

 7 ก.พ. 60 3 259,000.00 14 4,558,800.00 

 8 

 

3 2,152,000.00 17 6,710,800.00 

  

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

คร้ังท่ี ประจ าเดือน รายการ ยอดเงิน รายการสะสม ยอดเงินสะสม หมายเหตุ 

1 พ.ย. 59 1 100,000.00 1 100,000.00 

 2 ม.ค. 60 1 120,000.00 2 220,000.00 

  

- นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง รายงานว่าฝุายงบประมาณได้จัดเตรียมญัตติที่จะน าเข้า  
ที่ประชุมสภาเทศบาล ที่ได้รายละเอียดส่งมาให้กองวิชาการและแผนงาน คือ ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์  เกี่ยวกับรถดูดสิ่ง
โสโครก ของกองช่าง และญัตติเรื่องขออนุญาตท าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาระยอง    
ส่วนญัตติเกี่ยวกับเรื่องถนนที่ท่านปลัดเทศบาลได้คุยกับ คุณอรุณรัตน์  ภูพันตันติ ว่าจะน าเข้าที่ประชุมสภาฯ 
รอบน้ี ขณะน้ียังไม่ได้รายละเอียด  

ท่ีประชุม - นายกเทศมนตรี กล่าวว่าตามที่ก าหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2560 ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น.  
  หากกองงานใดมีเรื่องที่จะน าเข้าที่ประชุมสภาฯ ให้เตรียมจัดท าญัตติส่งให้กองวิชาการฯ ด้วย 
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ส านักการคลัง 

1. แนวทางการตรวจสอบ อปท. อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ   
เรื่อง  "แนวทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อย่างเป็นรูปธรรม " โดยมีนายมณเฑียร  เจริญผล      
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยายพิเศษ เรื่อง  "การตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น " และการเสวนา
โดยคณะวิทยากรภายใน ส า นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เรื่อง  "แนวทางการตรวจสอบองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน" ณ ห้องดาริอิศรานุวรรต ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

หัวข้อหลักๆ ดังนี้  

1. การจัดท าและการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. การจัดงานและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5. โรคพิษสุนัขบ้า  
6. การปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน 

ข้อ 1. การจัดท าและการบริหารงบประมาณของ อปท.  
1.2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  
1.2.1 อ านาจอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  จากระเบียบ  มท.ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 ข้อ 26 และข้อ 27 
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1.2.2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย ไปต้ังเป็นรายการใหม่
ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
 

ข้อ 4. การจัดงานและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.2 การแข่งขันกีฬา (อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด) 
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2. รายงานผลการด าเนินการ “เงินรายจ่ายค้างจ่าย”  
 

รายจ่ายค้างจ่าย 

 
 

เงินรายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  
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3. การตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปี 2559 ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง  
    ระหว่างวันที่ 6 ม.ค. – 28 ก.พ. 2560 
 

สรุปประเด็นจดหมายบันทึกถาม  
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4. การจัดหาพัสดุ ประจ าปี 2560 

- นายรักษ์สิทธิ ์ เจริญหิรัญ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนที่ผ่านมาได้ด าเนินการในทุกอย่างที่ถึงฝุายพัสดุ 
คืองานครุภัณฑ์ และงานก่อสร้าง โดยเฉพาะเงินสะสมซึ่งแล้วเสร็จ มีรายการก่อสร้างหลายรายการที่ต้องท าซ้ า  
ในเรื่องของกองทุน ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ ส่วนเรื่องรายจ่ายค้างจ่าย และงบประมาณ ปี 2560 ได้ประสาน
กับกองช่างในเรื่องงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้มีเอกสารส่งมาในช่วงเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์ 2560 ตามแผนพัสดุ 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างค านวณราคากลาง ต้องการให้เร่งรัดส่งมาภายในเดือนมีนาคม 2560  จะได้ เร่งจัดหา และอีก
อย่างที่น่ากังวลคือบางรายการที่เป็นงบประมาณค้างจ่ายประมาณ 2 ปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2560น้ี จะด าเนินการไม่ทัน 
เพราะฉะน้ันต้องระวังงบประมาณรายการน้ีด้วย เช่น โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า และในส่วนที่เทศบาลได้กู้เงิน      
ก.ส.ท. มาสมทบ เงินน้ีมีระยะเวลา 2 ปี จึงจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการ ในส่วนของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า
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เทศบาลได้ยกเลิกการจัดจ้างไปแล้ว และแจ้งผู้ค้าที่ประมูลได้โดยเขามีหนังสือตอบมาว่าเขาไม่ขัดข้องในการยกเลิก 
แต่จะขอคืนหลักประกัน ซึ่งเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาอีก และแจ้งว่าเทศบาลยังไม่ตอบ จึงร้องไปยังศูนย์ด ารงธรรม  
อยู่ระหว่างตามเรื่องว่าอยู่ในขั้นตอนไหน ในส่วนของการด าเนินการที่ผ่านมา ได้มีการประชุมซักซ้อมในวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องส าคัญ คือ เรื่องของการจัดท าเอกสารต่อท้ายสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีปัญหา
เรื่องต่อท้ายสัญญามากในช่วงที่ผ่านมา และในเดือนที่ผ่านมาได้มีการต่อท้ายสัญญาไปหลายรายการ และมีเอกสาร
ซับซ้อนหลายคร้ัง หลายขั้นตอน ได้มีการประชุมกับทุกส่วนราชการให้ด าเนินการไปตามที่ส านักการคลังได้วาง
แนวทางปฏิบัติ และในส่วนที่คณะท างานได้พิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งคณะท างานประกอบด้วย ท่านปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ ประเด็นที่ส าคัญ คือ ให้กองช่างรับผิดชอบในเรื่องของการแต่งต้ังคณะท างานขึ้นมา
ตรวจสอบในเรื่องของการออกแบบ ค านวณราคากลางก่อนเสนอผู้บริหารอนุมัติ ซึ่งขั้นตอนน้ันเป็นขั้นตอนของ
สาเหตุปัญหาที่แท้จริง ส่วนเรื่องการตรวจรับให้เป็นหน้าที่ของประธานที่จะใช้ดุลยพินิจในการที่จะผ่อนปรน    
ซึ่งตรงน้ีได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องที่ สตง. ท้วง เป็นเรื่องใหญ่ อีกเรื่องหน่ึง        
คือ เรื่องทรัพย์สิน ซึ่งในการด าเนินการบันทึกข้อมูลทรัพย์สินของเทศบาลนครระยอง ต้ังแต่ที่เทศบาลต้ังมาน้ัน
ได้ผ่านระยะเวลามาหลายคน หลายวิธี หลายความรู้ความเข้าใจกัน และสับสนพอสมควร  ในขั้นตอนน้ีเป็นเรื่อง
สุดท้ายพัสดุจะต้องดู คงใช้เวลาและขอความร่วมมือกับทุกส่วนราชการ คงต้องก าหนดรูปแบบและวิธีการ ส ารวจ
เอาข้อเท็จจริงมา เพื่อจะได้น าไปสู่การเก็บข้อมูล และพัฒนาต่อไป คงต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี ส่วนในเรื่องที่
ด าเนินการแล้วเสนอขึ้นมาแล้ว คือเรื่องของการแต่งต้ังบุคคลอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง          
หรือคณะกรรมการตรวจรับการจ้างของงานก่อสร้างที่ประสิทธิภาพด้อยลง ซึ่งได้เสนอแนวทางขึ้นมา 3 แนวทาง 
และในเรื่องการก าหนดอัตราค่าตอบแทน คาดว่าเร่ืองจะถึงท่านนายกมนตรีภายใน 2 -3 วันน้ี ส่วนประเด็นใน
เรื่องของแนวทางน้ันคงจะไม่ยากคือจะมีการซักซ้อมความเข้าใจ แต่ประเด็นตอนน้ีที่เป็นอยู่คือเรื่องของการ
ก าหนดอัตราค่าตอบแทน หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ ข้อ 2.2 การตรวจรับงานก่อสร้าง
หากเลยก าหนดสัญญา ปรากฏว่าไม่ให้เบิกค่าตอบแทนให้กรรมการ จึงเป็นปัญหาในหลายท้องที่ คือหากสัญญา
สิ้นสุดแล้วมีค่าปรับ เขาเบิกค่าตอบแทนให้กรรมการที่มาตรวจที่เป็นบุคคลอื่นน้ัน สตง. จะเรียกเงินคืนทั้งหมด 
ดังน้ันของเทศบาลเรายังไม่ได้เบิกเลย ซึ่งจะเป็นปัญหาหลายโครงการที่ตรวจรับไปแล้ว และยังไม่ได้เบิก
ค่าตอบแทนให้เขา ถ้าตามหนังสือแล้วไม่มีสิทธิได้เลย หลายโครงการที่ส าหรับโครงการ  ที่มีค่าปรับ ตรงน้ีเป็น
ประเด็นที่คงเป็นปัญหาเหมือนที่อื่น ได้คุยกับ สตง. หากไปอบรมแล้วเจอวิทยากร ก็คงได้ไปสอบถาม  และอาจจะ
ต้องมีการแก้ไข หรือบางที่เขาบอกกรรมการไม่ต้องมาตรวจซึ่งก็เป็นปัญหาอีก ซึ่งเป็นเรื่องของความโปร่งใส ท า
ให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีก อีกเรื่องหน่ึงที่เสนอขึ้นมา คือ เรื่องของเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเกินไม่เกิน
หน่ึงแสนบาท และวงเงินเกินหน่ึงแสนบาทแต่ไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้มีการซักซ้อม ปรากฏว่ามีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน และเป็นปัญหาในทางปฏิบัติอยู่  ได้เสนอและประชุมซักซ้อม หากด าเนินการ ในเรื่องน้ีเสร็จ          
ในส่วนของเอกสารประกอบฎีกาที่จะให้ สตง.ตรวจก็จะลดปัญหาข้อทักท้วงไปได้มาก  

กองช่าง 

- นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์  รายงานว่าโครงการต่างๆ ในปี พ.ศ. 2560 คาดว่าสัปดาห์น้ีน่าจะแล้ว
เสร็จ ของเดิมที่ค้างอยู่ของเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และจะทยอยส่งให้ภายในสัปดาห์น้ี ยังคงเหลือเงินค้างจ่าย 
ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าคาดว่าจะส่งเรื่องยืนยันราคาในสัปดาห์หน้า และจะเร่งด าเนินการตามเงิน   
ค้างจ่ายให้เรียบร้อย  
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ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

 
 

 
- คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564)  
- แผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” 

ระยะสั้น 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย  

แนวทางการปฏิบัติด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด 
1. แต่งต้ังคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
2. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการก าจัดที่ปลายทางลดลง ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปริมาณขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2559 (เริ่มปี 2560) (ขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2559 ที่เข้าสู่ระบบการก าจัด
ปลายทางประมาณ 41,218.78 ตัน/ป)ี  

3. ทุกภาคส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถานประกอบการ จัดกิจกรรมการ 
   และคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 

4. ร้อยละ 100 ของชุมชน/หมู่บ้านมีการจัดต้ัง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน”(เทศบาลนครระยอง
มีจุดต้ังวางขยะอันตราย 45 จุด ครอบคลุม 29 ชุมชน) 

5. การรณรงค์ลดการใช้กล่องโฟม โดยกลับมาใช้วัสดุที่ผลิตจากธรรมชาติ  
6. ร้อยละ 40 ของหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่สามารถเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  
7. ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ร้อยละ 70 และมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 85 ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง  
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โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย ( 3Rsประชารัฐ) 

เทศบาลนครระยองร่วมกับ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และอาสาสมัคร3 R จัดขบวนพาเหรดออกเดิน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยภายใต้หลัก 3R โดยขอรับบริจาคขยะรีไซเคิล
ภายในชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 772 คน สามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลได้ 535 กิโลกรัม และเงิน 
ที่ได้จากการขายขยะรีไซเคิล 1,379 บาทเงินที่ได้จากการขายขยะรีไซเคิลในคร้ังน้ีจะมอบให้โรงเรียนเพื่อน าไป
ทอดผ้าปุาท าบุญถวายวัดในพื้นที่ใกล้เคียง หรือเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ต่อไป สรุปผลการด าเนินงาน  

 
 

กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน  
ด้วยฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมคัดแยก

ขยะในโรงเรียน (อบรมอัศวิน 3Rปี2) ประจ าปีงบประมาณ 2560  เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายแกนน าอัศวิน
3R ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
รวมทั้งเป็นการพัฒนาอัศวิน 3R รุ่นแรกให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการคัดแยกขยะและปลูกจิตส านึกการคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี  

1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,494 คน 
2. สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเปูาหมายร้อยละ 100 
3. นักเรียนที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ จ านวน 885 คน  มีความรู้ความเข้าใจด้านการคัดแยก

ขยะก่อนทิ้งโดยวัดจากแบบทดสอบก่อน -หลังเรียน ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  95  

  กิจกรรมตรวจสอบจุดตั้งวางถังขยะอันตราย สัปดาห์ละ 1 คร้ัง จ านวน 44 จุด  
ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดต้ังถังขยะอันตราย จากการตรวจสอบ พบว่า  
จากการตรวจสอบ พบว่า  
1. ถังขยะอันตรายมีความสมบูรณ์ จ านวน 43 จุด  
2. ถังช ารุด ชุมชนหลังวัดโขด    จ านวน  1 จุด (รอด าเนินการเปลี่ยนถังใหม่ เน่ืองจากถังขยะอันตราย  
    ไม่เพียงพอ)  
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3.  มีขยะปนเปื้อน  จ านวน 5 จุด ได้แก่ 
    3.1   7-11 มโนราห์ 
    3.2   7-11 ตรงข้ามโรงแรมสตาร์ 
    3.3   7-11 หน้าตลาดชัยพร 
    3.4   โรงเรียนระยองพาณิชยการ 
    3.5   หน้าห้องสมุด 
 4. ถังเก่าและตัวหนังสือบนปูายไม่ชัดเจน  จ านวน 6 จุด ได้แก่ 
    4.1 7-11 มโนราห์ 
   4.2  7-11 ตรงข้ามตลาดชัยพร 
    4.3  7-11 ตรงข้ามโรงแรมสตาร์ 
    4.4  7-11 ตรงข้ามหอนาฬิกา 
    4.5  7-11 ตลาดชัยพร 
    4.6  ชุมชนสมุทรเจดีย์ (ร้านเจดีย์ Shop) 
 

กิจกรรมตรวจสอบจุดตั้งวางถังขยะอินทรีย์  สัปดาห์ละ 1 คร้ังจ านวน 13 จุด  
ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดต้ังถังขยะอินทรีย์   จากการตรวจสอบ พบว่า  

1. มีถังขยะอินทรีย์ที่ไม่สะอาด ได้แก่ ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง 
       2. มีฝาปิดไม่สนิท ได้แก่ ชุมชนปากน้ า 1 ,ชุมชนก้นปึก-ปากคลอง , ชุมชนริมน้ า-ท่าเกตุ 
       3. มีถังช ารุด ได้แก่ ชุมชนชายกระปุอม จ านวน 3 ถัง, ชุมชนสะพานราษฎร์ จ านวน 3 ถัง 
       4. มีขยะปนเปื้อน ได้แก่ ชุมชนก้นปึก-ปากคลอง, ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง, ชุมชนริมน้ า-ท่าเกตุ  

 

กิจกรรมอาสาอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลนและแม่น้ าระยอง  
มีคณะศึกษาดูงานและผู้เข้าเยี่ยมชม พระเจดีย์กลางน้ า รวมทั้งหมด  จ านวน 2 ,150 คน  

1. วันที่ 3 ก.พ.60 มหาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ. พิษณุโลก ศึกษาดูงาน โซน 1 (สะพานศึกษา
ธรรมชาติหอชมวิว) และโซน 2   ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ า  จ านวน 26 คน  

2. วันที่ 11 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท ากิจกรรมเก็บขยะ บริเวณโซน 1 (สะพานศึกษา
ธรรมชาติหอชมวิว) จ านวน 14 คน       

3. วันที่ 15 ก.พ. 60 กลุ่มอาสาท าความดี ท ากิจกรรมปรับภูมิทัศน์ บริเวณโซน 1 (สะพานศึกษา
ธรรมชาติหอชมวิว) จ านวน 30 คน    

4. วันที่ 16 ก.พ. 60 วิทยาลัยเทคนิคระยอง  ท ากิจกรรมเก็บขยะ บริเวณโซน 1 (สะพานศึกษา
ธรรมชาติหอชมวิว) จ านวน 25 คน  

5. วันที่  24 ก.พ. 60 บริษัท ไออาร์พีซี ท ากิจกรรมปรับ   ภูมิทัศน์ เก็บขยะ บริเวณโซน 1      
(สะพานศึกษาธรรมชาติหอชมวิว) จ านวน 20 คน   

6. มีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา จ านวน  2,035 คน 
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งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

 
 

ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ท่ียื่นค าร้องขออนุญาต  
ประกอบกิจการประเภทต่างๆ ตามเทศบัญญัติ 

 เจ้าหน้าที่ส ารวจและมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบการเขียนค าร้องขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการยื่นค าร้องจ านวน 3 ราย และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว 
ได้แก่ 

1. ราษฎร์บ ารุงอพาร์ทเม้นท์  
2. PAF สาขาระยอง  
3. ร้านเดอชิก  
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การตรวจประเมินสถานประกอบการก่อนต่อใบอนุญาตและแจ้งเลิกกิจการ  

เลิกกิจการ จ านวน  6  แห่ง  

 
 

เร่ืองร้องเรียนจ านวน 6 เร่ือง  
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การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร  

1. โครงการตลาดสดน่าซื้อ อาหารสะอาดปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ 2560  
1.1 ตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของตลาดสดและตรวจเฝูาระวังหาสารปนเปื้อนในอาหาร 

6 ชนิด ในตลาดสดเทศบาล 4  ดังน้ี 
    - สารบอแรกซ์ 39 ตัวอย่าง, สารกันรา 34 ตัวอย่าง, สารฟอกขาว 9  ตัวอย่าง และน้ ามันทอดซ้ า    
2 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบสารปนเปื้อนทั้งหมด          
   - สารฟอร์มาลีน 46 ตัวอย่าง ตรวจพบ 3 ตัวอย่าง และยาฆ่าแมลง 38 ตัวอย่าง  ตรวจพบ 1 ตัวอย่าง 
 (ร้านที่ตรวจพบสารปนเปื้อน ได้มีการให้ค าแนะน าและเก็บข้อมูลแหล่งรับซื้อสินค้าก่อนน ามาจ าหน่าย จากน้ัน
จะตรวจสารปนเปื้อนซ้ าอีกคร้ังหลังจากให้ค าแนะน าไปแล้ว)  

1.2 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องสุขลักษณะของตลาดและสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ขายและผู้ช่วยขาย
ภายในตลาดสด 

      1.3 ตรวจเฝูาระวังอาหารปรุงสุก เพื่อหาเชื้อในกลุ่ม  Vibrioและ Salmonella ที่ตลาดสด ได้แก่    
ตลาดสดเทศบาล2 ตลาดสดเทศบาล4 ตลาดสดสตาร์และตลาดนัดปากน้ า จ านวน 80 ตัวอย่าง และส่งตรวจ   
ที่ รพ.ระยอง (รอผลการตรวจ) 

2. ล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่มฯ)และตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง)  
    ด าเนินการล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดล้างและขัดท าความสะอาดพื้นอาคารและถนนโดยผสม  
    ผงคลอรีนในน้ าล้างพื้นเพื่อฆ่าเชื้อโรค ลอกท่อ ล้างท่อและรางระบายน้ า ดังน้ี   
 - ล้างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่ม) วันที่ 9 - 10 และวันที่    23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560    
 - ล้างตลาดเทศบาล 4 (ตลาดแม่แดง) วันที่ 8 และ 22 กุมภาพันธ์  2560        

งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล  
กราฟแสดงปริมาณการจัดเก็บมูลฝอย  

เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2557 - 2560 

 



 -31- 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2560  

 
รวมปริมาณขยะที่เอกชนจัดเก็บเดือนกุมภาพันธ์ 2560 95.18 ตัน/วัน  

คิดเป็นค่าจ้างเดือนธันวาคม  2,273,061 บาท 
 

การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเช้ือ  
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย   เดือนกุมภาพันธ์ 2560 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้

ทั้งหมด 4,585 ชิ้น  ( 192 กิโลกรัม ) 
2. กิจกรรมส ารวจและส่งเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล  

จ านวน 74  แห่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 จ านวน  772  กิโลกรัม  จ่ายเป็นค่าก าจัดฯ จ านวน 13,896 บาท        
(ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ราคากิโลกรัมละ  18 บาท )  

- การพัฒนาท าความสะอาดสถานที่ ได้แก่ ชุดพัฒนาเก็บขยะชายหาดทะเลตรงข้ามหัวบ้าน , ชุดรถน้ า
ล้างท าความสะอาดถนนปูายเขียว, ถนน เส้น ค.2 ,ถนนทุ่งชายกระต่าย และ ถนนราษฎร์บ ารุง ซอย  6  ซอย 8,  
รถไถดันกิ่งไม้ / เศษวัสดุในบ่อฝังกลบ และ ขนขยะถนนหลังวัดวัดปุา ซอย 1, ชุดเรือท้องแบนขุดลอกวัชพืชที่
คลองสวนศรีเมือง  

งานสัตวแพทย์  

เร่ืองร้องเรียน จ านวน 3 เร่ือง  

 
 

- การตรวจสารเร่งเน้ือแดงภายในโรงฆ่าสัตว์  มีการสุ่มตรวจสารเร่งเน้ือแดงจ านวน 5 ตัวอย่าง  ผลการ
ตรวจสารเร่งเน้ือแดง ไม่พบสารเร่งเน้ือแดงในสุกร  
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การรณรงค์ควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน  
- ด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขจรจัดที่จับมาจากที่สาธารณะ จ านวน 30 ตัว 
- ด าเนินการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวที่มารับบริการที่ห้องปฏิบัติการ  ทางสัตวแพทย์ ไม่มี  

จ านวนสุกรที่เข้าช าแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข้าช าแหละจ านวนทั้งสิ้น 1 ,287 ตัว         
โดยมีค่าธรรมเนียม ดังน้ี 

1. อากรฆ่าสัตว์ 12,870 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 23 ,166 บาท 

รวมเก็บค่าธรรมเนียมได้ท้ังสิ้น  36 ,036 บาท  

งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
ผลการด าเนินงาน  

1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง/โรคหลอดเลือดสมอง) รวม 479 คน 
จ าแนกผลการคัดกรอง ดังน้ี 
    1.1 กลุ่มวัยท างาน อายุ 15 ปี – 59 ปี จ านวน 336 คน 
          1.1.1 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน                            จ านวน 11 คน 
          1.1.2 กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง                    จ านวน 43 คน 
        1.1.3 กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ     จ านวน 21 คน    
 
    1.2 กลุ่มผู้สูงอายุ  อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 143 คน 
          1.2.1 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน                            จ านวน   3 คน 
          1.2.2 กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง                    จ านวน 15 คน 
         1.2.3 กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ     จ านวน   7 คน 
2. คัดกรองสุขภาพครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม   จ านวน 98 คน  
3. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้โรคไม่ติดต่อ 
 3.1 ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง 7 สัญญาณอันตราย   จ านวน 5  คร้ัง       
    3.2 ภัยเงียบมะเร็งตับ 1  ใน3 มะเร็งที่พบบ่อย   จ านวน 5  คร้ัง   
    3.3 ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม     จ านวน 5  คร้ัง 
    3.4 ผลไม้ต้านมะเร็ง 15 ชนิด     จ านวน 5  คร้ัง 
    3.5 เผยแพร่บทความลงวารสารเทศบาล  เรื่อง ไม่เกินความสามารถหยุดยั้งมะเร็ง                  

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง  

   1. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและรวบรวมแผน กองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลนคร
ระยอง  คร้ังที่ 1/2560  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ เสนอขอรับ
สนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 166 ,514 บาท  

ผลการประชุม 

    - ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 166 ,514 บาท  
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งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  

สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก  
ต้ังแต่วันที่ 1 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลนครระยอง ได้รับรายงานว่าพบผู้ปุวย โรคไข้เลือดออก 

(ทุกรหัสโรค) จ านวน 6 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 9.68 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้เสียชีวิต ชุมชนที่พบผู้ปุวย
โรคไข้เลือดออก เดือนกุมภาพันธ์ จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
 1. ชุมชนริมน้ า-ท่าเกตุ จ านวน  1 ราย 
 2. ชุมชนสมุทรเจดีย์ จ านวน   1 ราย   
จังหวัดระยองเป็นอันดับที่ 14 ของประเทศ  (อันดับ 1 จังหวัดสงขลา อัตราปุวย 74.11)  
 

การด าเนินงานส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ า 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง  

 
 
ขอความร่วมมือโรงเรียนมอบหมายแกนน านักเรียนในโรงเรียนด าเนินการส ารวจ  
และท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายทุกสัปดาห์ต่อไป 

โรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวังในสถานศึกษา 

จากการเฝูาระวังทางระบาดวิทยาของจากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครระยอง พบการระบาด
ของโรคสุกใส ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคระยองหลายแห่ง  
ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดปฏิบัติ ดังน้ี   

1. ขอความร่วมมือให้มีการตรวจคัดกรองเด็กทุกวัน หากพบเด็กปุวยขอให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายหรือ
จนกว่าผื่นตกสะเก็ดหายหมดแล้ว    

๒. หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือคลุกคลีกับผู้ปุวย รวมทั้งไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน  
๓. เพิ่มความถี่ในการท าความสะอาดสิ่งของที่เด็กจับต้องเป็นประจ า เช่น ของเล่น สื่อการเรียนการสอน 

และลดการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กแต่ละห้อง เท่าที่เป็นไปได้  
๔. เด็กที่ปุวยควรตัดเล็บให้สั้น หลีกเลี่ยงการแกะเกาตุ่มคันสุกใส เพราะนอกจากจะกลายเป็นแผล 

เป็นที่รักษายาก  
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5. โดยทั่วไปอาการไข้สุกใสจะค่อยๆทุเลาได้เองภายใน ๑-๓ อาทิตย์ ในระยะน้ีให้ระวังโรคแทรกซ้อน   
ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น มีอาการปวดหู หรือไอ หายใจเหน่ือย เจ็บหน้าอกหรือตาเหลืองตัวเหลือง (ดีซ่าน) หรือปวด 
ศีรษะมาก ซึมลง ควรรีบพบแพทย์ 

 

โครงการเยาวชนรู้ทันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในวันแห่งความรัก  

จัดขึ้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 191 คน 
กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้และการจัดบูธนิทรรศการ จ านวน 6 บูธ จากงานปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ โรงเรียนเทศบาลนครระยอง และหน่วยงานด้านเอดส์ในพื้นที่  

 

งานฟื้นฟูสุขภาพครอบครัว  

ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ปุวยที่บ้าน  จ านวน  140 ราย จ าแนกตามกลุ่มได้ ดังน้ี  
1. มารดาและทารกหลังคลอด จ านวน    33 ราย 
2. ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง  จ านวน    43 ราย 
3. ผู้สูงอายุติดเตียง  จ านวน    42 ราย 
4. ผู้สูงอายุติดบ้าน  จ านวน    16 ราย 
5. ผู้สูงอายุติดสังคม  จ านวน      6 ราย 

 
กิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยท่ีบ้าน  
จ านวน 171 กิจกรรม ดังน้ี  
1. ฉีดยา      จ านวน   6 ราย 
2. ใส่สายสวนปัสสาวะ     จ านวน   5 ราย 
3. ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก    จ านวน   7 ราย 
4. ท าแผล       จ านวน 11 ราย 
5. เจาะเลือด                       จ านวน   4 ราย 
6. เจาะน้ าตาลปลายน้ิว     จ านวน   7 ราย 
7. เยี่ยมให้ค าแนะน าการปฏิบัติตนหลังคลอด  
    และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่    จ านวน  33  ราย 
8. เยี่ยมเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ้อนในทารกแรกเกิด  จ านวน  33  ราย 
9. เยี่ยมดูแลเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง  
    และความพิการ       จ านวน  48  ราย 
10. สอนญาติท าแผลให้ผู้ปุวย    จ านวน    3  ราย 
11. ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์    จ านวน  10  ราย 
12. น าส่งผู้ปุวยรักษาต่อโรงพยาบาลระยอง  จ านวน   3  ราย 
13. รับผู้ปุวยจากสถานพยาบาลกลับบ้าน   จ านวน   1  ราย  
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ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์  
ให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์  6 รายการ จ านวน 10 ชิ้น ได้แก่ 
 1. ที่นอนลมพร้อมชุดอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
 2. เคร่ืองดูดเสมหะ  จ านวน 1 เคร่ือง 
 3. ถังออกซิเจน   จ านวน 1 ถัง 
 4. ไม้เท้า   จ านวน 1 อัน 
 5. รถเข็นน่ัง   จ านวน 5 คัน 
 6. Walker    จ านวน 1 อัน 
ได้รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์  1 รายการ จ านวน 1 ชิ้น คือ ไม้ค้ ายัน จ านวน 1 คู่  

กิจกรรมอ่ืนๆ  
ร่วมด าเนินงานตามโครงการ นครระยอง ร่วมใจภักด์ิ รักษ์สุขภาพ ถวายพ่อหลวง ในกิจกรรม        

จัดหาอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้ปุวยติดเตียงที่ขาดแคลน จ านวน 8 รายการ ดังน้ี  
 1. เตียง Fowler พร้อมที่นอนลม  จ านวน 3 เตียง 
 2. ที่นอนลม     จ านวน 1 อัน 
 3. รถเข็นน่ัง    จ านวน 3 คัน 
 4. ไม้เท้า 3 ขา    จ านวน 1 อัน 

 

- นางวัฒนา  ชูวิทย์สกุลเลิศ รายงานดังน้ี 

1. เรื่องปลูกผักบุ้ง วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่จะลงเรือร่วมกับงานเทศกิจ     
ไปให้ค าแนะน าและตักเตือน 

2. วันที่ 2 มีนาคม 2560 งานส่งเสริมสุขภาพจัดโครงการก้าวย่างอย่างมั่นใจผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นเรื่องการ
คัดกรองข้อเข่า การพลัดตกหกล้ม โดยจะมีแพทย์จากโรงพยาบาลระยองที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระดูกและข้อ 
และจะมีการตรวจโครงกระดูก มีนักกายภาพของเทศบาลนครระยองมาให้ความรู้เรื่องการบริการ การปูองกัน   
ข้อเข่าเสื่อม ซึ่งต้ังเปูาไว้ 200 ราย แต่ตอนน้ีมีผู้สมัครเข้ามาประมาณ 240 ราย  

3. ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีโครงการที่จะปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งตามสัญญาให้เวลา 60 วัน 
โดยสัญญาเร่ิมต้ังแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการประชุม 3 ฝุายไป เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560     
ที่ได้มีการประชุมกับพ่อค้าหมูเขาไม่ยอมย้าย เพราะว่าในการท าน้ัน ทั้งผู้คุมงาน และผู้รับจ้างบอกว่าเขาต้องท า
การร้ือทีเดียว ที่ประชุมผู้ประกอบการบอกว่าไม่สะดวกที่จะไปที่อื่น ซึ่งเขาจะท าหนังสือขึ้นมาขอบนอาคาร      
ที่ใช้แล่เน้ือ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคอกพักกับเตาต้ม โดยเขาจะขอขึ้นมาท าทุกอย่างบนน้ี และจะออก ค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งหมด เทศบาลจึงให้เวลา 3-4 วัน และหากท่านนายกเทศมนตรีอนุญาต ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ก็สามารถแจ้ง 
ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการได้ 

ท่ีประชุม - ท่านนายกเทศมนตรี กล่าวว่าให้มีหนังสือมาขออนุญาต แต่ก็ให้ระวังเรื่องสุขลักษณะด้วย  

 

 

 



 -36- 

กองการแพทย์ 

บริการเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
จ าแนกตามรายใหม่-รายเก่า  

 
 
 

รายรับค่ารักษาพยาบาล  
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

 
 
 
งานเภสัชกรรม 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
 รายการยาที่มีมูลค่าการจ่ายยามากที่สุดคือ Metformin ๕๐๐ mg  
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 มีผู้มารับบริการรับยามากกว่า ๑๔๓ รายขึ้นไป และมีผู้มารับบริการสูงสุดคือ ๑๘๔ ราย 

 
 
 

รายงานผู้มารับบริการทันตกรรม  
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
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รายงานผู้มารับบริการกายภาพบ าบัด  
ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๐  

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนคนไข้ท ากายภาพบ าบัด  

 
 

ผลการปฏิบัติงานด้านรังสีวิทยา  
ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๐  

 มีผู้มารับบริการท้ังสิ้น ๔๙ ราย , ๕๕ รายการ, Refer ๒ ราย  
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ผลการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์  
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

 
 

ผลการปฏิบัติงานด้านงานพยาบาล 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

 
 

- กิจกรรมในรอบเดือน ได้แก่  
* ร่วมจัดงานให้ความรู้เรื่อง สุขศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  

  * ออกก าลังกายทุกวันพุธ  
  * เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์  

- นายมานพ   ศรีสุพรรณถาวร  กล่าวว่าขอประชาสัมพันธ์ว่าจากการที่ประสานงานกับโรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจ าปี ส าหรับในปีน้ีโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
จะให้สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครระยองตรวจพร้อมกันทุกโรงเรียน วันที่โรงพยาบาลประสานมามีจ านวน 2 ช่วง 
ได้แก่ ช่วงแรก คือ ต้ังแต่วันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2560 ช่วงหลัง คือ ต้ังแต่วันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2560 
และวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 21560   จึงขอหารือในที่ประชุมโดยให้โรงเรียนในสังกัดร่วมกันพิจารณาว่าช่วงไหน
สะดวกที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ ดังกล่าว ส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิที่จะตรวจสุขภาพ ได้แก่ พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า ข้าราชการบ านาญ พนักงานครูเทศบาล  

ท่ีประชุม - โรงเรียนในสังกัดเห็นควรว่าควรจะเป็นช่วงก่อนเปิดเทอม และได้ประสานกับโรงพยาบาลแล้ว  
  สรุปว่าตั้งแต่วันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจะประสานกับส านักปลัดเทศบาล  
  เพื่อจัดท าตารางตรวจสุขภาพประจ าปีต่อไป  
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กองการศึกษา 

-  วันที่ 22  กุมภาพันธ์  2560 สอบสมรรถนะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3,6 
 

การทดสอบการอ่านออกเขียนได้  ของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-4  

 
 
- ค่ายพัฒนาทักษะผู้น า “รักษ์ถิ่นฐานเมืองระยอง” ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง  
 - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ณ  อาคารห้องสมุดและ    
ศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง  
 - ติดตามและให้ความรู้คนพิการในพื้นที่ รายเด็กหญิงจุตฑาลักษณ์ กังวาน อายุ 14 ปี 
ชุมชนเนินพระ ซอย 13 ถนนราษฎร์บ ารุง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง   จังหวัดระยอง 

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

- วันที่ 6 มกราคม 2560 กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีวิทยากร คุณศิริพร  รังพงษ์ 
พยาบาลวิชาช านาญการ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลระยอง มาให้ความรู้กับผู้ปกครอง เพื่อเป็นการสร้างความ
เข้าใจกับผู้ปกครองกับนักเรียนที่มีกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาด้านการเรียน  
 

ผลจากการทดสอบการอ่านของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  
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ผลจากการประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ 

 
วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ ารับการประเมินส่งเสริมสุขภาพ  

 
 

ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนระดับช้ัน ป.4-6 ร่วมกิจกรรมวิชาการสัญจร  

 
 

- กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาชาวระยอง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอน       
การท าน้ าปลาแบบด้ังเดิม จากคุณธีระ ตันติเวชวุฒิกุล ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และเจ้าของกิจการน้ าปลาตราชูตราชั่ง  
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  โครงการคัดแยกขยะ 3R โดยส านักงานสาธารณสุข  
และสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส 
 - กิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  คณะครู เครือข่ายผู้ปกครอง           
และนักเรียนอาสาจราจรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานจราจร โดยงานจราจร สภ.เมืองระยอง  
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 - เน่ืองจากเด็กชายพงศกร คงเพชรศักด์ิ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จมน้ าเสียชีวิต  ในวันอาทิตย์ที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2560 น. ผู้บริหาร คณะครูและเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมพิธีท าบุญและสวดอภิธรรมศพ              
ณ วัดปากน้ าสมุทรคงคาราม 
 - โรงเรียนได้ท าการ ตรวจสอบการปูกระเบื้อง  และซ่อมแซมการทาสีอาคารเรียน 2-3 

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

- วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ได้แก่ 
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  และเรือหลวงจักรีนฤเบศและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล  

- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลนครระยองให้ความรู้ด้านสุขบัญญัติ 
 - วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี 
 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมรณรงค์ตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาล
นครระยอง โดยเจ้าหน้าที่จากส านักสาธารณสุขเทศบาลนครระยองน าอัศวิน 3 R  
 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

- วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามเป็น  “โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียนวัยรุ่นและเด็ก
อ้วน”     และ “โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรม ทางกายบุคลากรในโรงเรียน ”  ตามโครงการ 
“Chopa Z Chipa Games ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน” 
 - กิจกรรม Chopa & Chipa แปลอักษร  
 - กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อให้นักเรียน ได้ศึกษาเร่ืองที่ตนสนใจ โดยการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  มีทักษะกระบวนการท างาน คิดเป็น ท าเป็น และสามารถจัดท าโครงงานได้       
โดยมีการน าโครงงานของนักเรียน ในระหว่างวันที่  1 - 3  กุมภาพันธ์  2560 และมีการมาจัดการประกวด
โครงงานในระดับสายชั้น   
 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมกรรมการเครือข่าย  

- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมอัศวิน 3R  
 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมวันมาฆบูชา  
 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 แนะแนว และ learning style by  watkhod ป.6  
 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที ่6 สอบประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competency Test : LCT) ประจ าปีการศึกษา 2559  
 - วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์  2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1, 2, 3, 4 สอบประเมินการอ่าน
ออกเขียนได้ ประจ าปีการศึกษา  2559  
 - วันที่ 25 - 26  กุมภาพันธ์   2560 ตัวแทนคณะครูได้ไปเป็นกรรมการตรวจข้อสอบการเขียน ณ 
โรงแรมสตาร์  
 - ท าการรับสมัครชั้นอนุบาล  3 ขวบและ 4 ขวบ, ทดสอบความพร้อมนักเรียนอนุบาล 3 ขวบและ 4 ขวบ 
และจับสลากชั้นอนุบาล  3 ขวบและ 4 ขวบ  
 - วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2560 Learning Style by Watkhod  ปีที่ 5  
 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   
 - วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เดินรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนคัดแยกขยะมูลฝอย  
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โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
- วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมวันมาฆบูชา ณ  วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) 

 - วันที่ 14, 15, 20 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรม "ชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ  อุทยานการเรียนรู้ระยอง  (มัธยมตากสิน)  
 - วันที่  18  กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ณ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม                
วัดลุ่ม(พระอารามหลวง) 
 - วันที่  18  กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง                        
ณ  ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต  
 - วันที่  27  กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะ  ณ  ชุนชนพระเจ้าตากสินมหาราช
และตลาดวัดลุ่ม 
 - ทุกวันศุกร์ที่  2  และศุกร์สุดท้ายของทุกเดือน กิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพ่อ  
 - ทุกวันพฤหัสบดีที่ 1  และ 3 ของทุกเดือน กิจกรรมท าบุญตักบาตร  

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
- สรุปผลการสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา              

ประจ าปี พ.ศ.2560 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สาย 1 โรงเรียนสาธิตฯ สอบผ่าน 34 คน        
ได้รับรางวัล ดังน้ี 
เหรียญทอง 

1. เด็กชายฆนัท  บุญจง 
2. เด็กชายชัชพงศ์  คงพิบาล 
3. เด็กชายอนาวิน  แจ่มฉา  

 

เหรียญเงิน  
1. เด็กหญิงเกวลิน  อ่อนชื่นจิต         8. เด็กชายพิชญตม์  เขียวสวัสด์ิ 
2. เด็กหญิงชญานิศ  ธรรมเนียม         9. เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรล้ า 
3. เด็กหญิงชนากานต์  ปิยะบรรหาร      10. เด็กหญิงวินิธา  สุขเกษม 
4. เด็กหญิงฐานิการ  ปิตาลีมาพร       11. เด็กหญิงศิริภัสสร  ไชยวินทร์  
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บ ารุง        12. เด็กหญิงสิริกมลเนตร โชคประเสริฐ 
6. เด็กชายนนทวัฒน์  วิมนศุภกิจ       13. เด็กหญิงหทัยพร  จิตรชื่น 
7. เด็กหญิงพลอยภัค  มนตรีภัคดี 

 

เหรียญทองแดง 
1. เด็กหญิงกรรณิกา  กล้าหาญ    9. เด็กชายณัฐณรัณ  ชนาชน 
2. เด็กชายกฤษณกร  บุตรสีนนท์  10. เด็กชายธนภูมิ  ตาลัย 
3. เด็กชายกษิด์ิเดช  อิ้วศรีสกุล  11. เด็กชายปารวิญ  ปิตาลีมาพร 
4. เด็กหญิงกัลยาณี  ณ รังสี   12. เด็กหญิงพิชญ์สินี  คะณา  
5. เด็กหญิงกัญยาพัชร  จันทร์พัฒนสิทธิ์ 13. เด็กชายภูวดล  อุดมรักษ์ 
6. เด็กหญิงณฐยา  วชิรเมธาวี  14. เด็กชายเมธาทอง  พัฒนพรชัย 
7. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชินะค า  15. เด็กชายวัชรพงศ์  วงศ์มากโฉม 
8. เด็กหญิงณัฐกฤดา  ทับอุดม  16. เด็กหญิงศุภิสรา  สิมพรักษ์  
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ผลสอบเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ จ.ชลบุรี 

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ สอบได้ 4 คน ดังนี้ 
1. เด็กชายชัชพงศ์  คงภิบาล 
2. เด็กชายฆนัท  บุญจง 
3. เด็กชายบวรทัต  เด่นด ารงกุล 
4. เด็กหญิงศุภกร  โยทองยศ 

 
          โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย  ชลบุรี นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ สอบผ่าน 9 คน ได้ตัวจริง 3 คน        
ส ารอง 6 คน ดังน้ี 
ตัวจริง 3 คน 

1. เด็กชายธนัท  บุญจง 
2. เด็กชายธนภูมิ  สันติกันต์ 
3. เด็กหญิงเปรมปวีย์  ตรีวิจิตรไพศาล 

ส ารอง 6 คน 
1. เด็กหญิงชนิสา  สง่าสม 
2. เด็กชายชัชพงศ์  คงภิบาล 
3. เด็กชายรัฐนนท์  อริยรัฐรังสี 
4. เด็กชายบวรทัต  เดชบ ารุงกุล 
5. เด็กหญิงนัชนัน  มาศเมฆ 
6. เด็กชายจิราวัฒน์  วิสาหะพานิช 

 

ผลการแข่งขันว่ายน้ าเทิดไท้องค์ราชัน Chanthaburi Swimming Championship คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 
2560 ณ สระว่ายน้ ามหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  

วันท่ี 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับรางวัล ดังนี้ 
1. รุ่นอายุ 7 ปี เด็กหญิงพิมพ์นารา เจริญทักษ์กุล ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  
2. รุ่นอายุ 9 ปี เด็กหญิงณิชชา  กุลบุตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
3. รุ่นอายุ 9 ปี  เด็กหญิงสุวิชาดา  เขตสมุทร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
4. รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชายโรจนินทร์  ธนินฐิติวัชร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
5. รุ่นอายุ 10 ปี เด็กหญิงภาณพรรต์  บุตรโพธิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
6. รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชายอภินัทธ์  อิทธิอภิรักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดง 
7. รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชายอภิวิชญ์  อิทธิอภิรักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดง 
8. รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชายเสฏฐนันท์  บุตรโพธิ์ ได้รับรางวัล เหรียญทองและเหรียญทองแดง  
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ผลการแข่งคิดเลขเร็ว Kids can do  
ณ โรงเรียนต้นกล้า ได้รับรางวัล ดังนี้  

ชั้น ป.1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สองรางวัล  
ชั้น ป.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศอันดับ 1  
ชั้น ป.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศอันดับ 2 สองรางวัล  
ชั้น ป.4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 
ชั้น ป.5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศอันดับ 2 สองรางวัล  
ชั้น ป.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สองรางวัล 
 

- วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2560 คุณครูประจ าชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี    
และช่วยเหลือนักเรียน 

- วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  ณ ศูนย์อนุรักษ์
พันธ์เต่าทะเลและเรือหลวงจักรีนฤเบศร จ.ชลบุรี  
 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ทดสอบนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560  
 - วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 จัดประกวดมารยาทไทยทุกสายชั้นมีกราบพระ ไหว้ผู้ใหญ่           
เดินผ่านผู้ใหญ่ 
 - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียน ป.6 อบรมนักเรียนแกนน าโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม  

- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
ณ วัดบ้านดอน(หนังใหญ่วัดบ้านดอน)  
 - วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2560 ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  
 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เดินรณรงค์ 3R ประชารัฐ 
 - วันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองท่าบ่อ จ.หนองคาย  

- วันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2560 ตารางสอบรายการต่าง ๆ 
 

 
 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  

- วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูวันเฉลิม โฮนอก เข้าร่วมอบรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ Active Learning 
ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ  
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- วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET ณ โรงเรียนมัธยมตากสิน 
 - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) น าเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดระยอง  

- ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการเยาวชนรู้ทันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวันแห่งความรัก ณ อาคารวิสุทธิ์คุณากร โดย ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม        
งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  
 

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย 
ณ อาคารวิสุทธิ์คุณากร 

โดย ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

 
 
- วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET                            

ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า 
 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เข้ารับฟังแนวทางศึกษาต่อและอาชีพจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  

- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เข้ารับการประเมินสมรรถนะประจ าปีการศึกษา 2559  
 - วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 และ วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 สอบปลายภาคเรียน 2/2559  
 - วันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อ านวยการสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับส่วนกลาง  ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่  
จ.สงขลา  
 - ปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียน ได้แก่ อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน, อาคารอเนกประสงค์ และห้องพักครู  

กองสวัสดิการสังคม 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
          - การประชุมสามัญประจ าปี กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครระยอง ปี 2560 เมื่อวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง 

- การอบรมก่อนเดินทางศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครระยอง เมื่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง 

- โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครระยอง ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดชลบุรี 
          - การเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพฯ ณ พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท ของประชาชน ในเขตเทศบาล
นครระยอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 
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ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
- มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย,ุผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2560  

* ผู้สูงอายุ  5,409 ราย เงินสด  6 ราย โอนเข้าบัญชีธนาคาร 5,403 ราย  
* ผู้พิการ 643  ราย เงินสด  1  ราย โอนเข้าบัญชีธนาคาร  642 ราย 
* ผู้ปุวยเอดส์  107  ราย เงินสด – ราย โอนเข้าบัญชีธนาคาร 107 ราย 

 - จัดท าปูายประชาสัมพันธ์วันที่จ่ายเบี้ยฯ ณ หน้าห้องกองสวัสดิการสังคม  
 - อ านวยความสะดวก ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวคนพิการ  จ านวน    6  ราย 
 - รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ จ านวน     8  ราย  
 - รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จ านวน    18  ราย 

- ประสานความช่วยเหลือไปยังส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยองในการให้ความช่วยเหลือ  
ผู้ด้อยโอกาสที่มีความเดือดร้อนและมอบถุงยังชีพเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เมื่อวันที่  21  
กุมภาพันธ์  2560 จ านวน 1 ราย ที่อยู่บริเวณชุมชนสนามเปูา 

- ติดตามเยี่ยมอาการผู้ปุวยที่โรงพยาบาลระยอง / เยี่ยมครอบครัวมอบถุงยังชีพ 
 - เยี่ยมบ้านเด็กพิการเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือด้านการศึกษา  จ านวน 1 ราย เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์ 
2560  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส  ลงพื้นที่บ้านเด็กพิการบริเวณถนน
ราษฎร์บ ารุง ซ.13 ซึ่งผู้พิการเป็นเด็กก าพร้า อาศัยอยู่กับอา  อายุ 13 ปี ไม่เคยได้รับการศึกษา มีความประสงค์
จะเรียนหนังสือ ทั้งน้ี  ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือโดยประสานขอให้ครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส ได้ลง พื้นที่
สอนเด็กพิการให้อ่านออกเขียนได้ โดยได้ก าหนดลงพื้นที่สัปดาห์ละ 3 วัน คือวันจันทร์ วันพุธ และวันพฤหัสบดี  
 - เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินความพร้อมเด็กพิการรายน้องจุฑาลักษณ์  กังวาน อายุ 13 ปี มีความพิการ
ทางการเคลื่อนไหว (ขาทั้งสองข้างอ่อนแรง) 
 - ในวันที่  9  กุมภาพันธ์ 2560 น าคนพิการ จ านวน 10 คน เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัด
ระยอง ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าระยอง  
 - เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดระยอง 
 - ในวันที่  23  กุมภาพันธ์  2560 น าผู้ที่มีรายได้น้อยรับถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง จ านวน  100  ถุง  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาขวัญ  และน าถุงยังชีพมอบให้   
ณ ที่พักอาศัยส าหรับรายที่ไม่สามารถเดินทางไปรับถุงยังชีพได้ 
 - เยี่ยมครอบครัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัว อภัยโทษ เน่ืองในโอกา สแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์
สืบราชสันตติวงศ์ จ านวน 3 ราย คดี พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ โดยได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวและปรับทัศนคติ
ของคนในครอบครัวให้เข้าใจ ยอมรับและให้โอกาสผู้กระท าความผิดได้กลับมาอยู่กับครอบครัวและชุมชนอย่าง
ปกติสุข  
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สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2560 (ตั้งแต่วันท่ี 1 – 28  กุมภาพันธ์  2560) 
ยอดรับจ าน ารวม 2,667 ราย จ านวนเงิน 70,794,500.00 บาท 
ยอดไถ่ถอนรวม 2,647 ราย จ านวนเงิน 70,726,000.00 บาท 
ทรัพย์จ าน าคงเหลือ 8,122 ราย จ านวนเงิน 206,828,400.00 บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบี้ยรับจ าน า 2,225,535.50 บาท 
 ก าไรจ าหน่ายทรัพย์หลุด 227,300.00 บาท 
 รวมรายรับ 2,452,835.50 บาท 
 รายจ่าย     
 ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน 63,309.47 บาท 
 รายจ่ายประจ า 329,724.91 บาท 
 รวมรายจ่าย 393,034.38 บาท 
 รายรับต่ ากว่ารายจ่าย (จ่ายเงินรางวัลประจ าปี 

2559) 
2,059,801.12 บาท  

 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน 140,000,000.00 บาท 
 หัก ใช้ไปแล้ว 29,493,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก 110,507,000.00 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ 

- นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล แจ้งที่ประชุมทราบดังน้ี 

1. ต้องการจะฝากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งจากการที่ได้ไปประชุมมาทราบ 
ว่ามียาเสพติดตัวใหม่เข้ามา ชื่อยาทรามาดอล (Tramadol) เป็นยาแก้ปวด รูปร่างเป็นเม็ดแคปซูนสีเขียวเหลือง 
ซึ่งจะมีพวกเด็กไปซื้อยาชนิดน้ีตามร้านขาย ยา น ามาผสมน้ าอัดลม แล้วน า ไปเสพกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจาก 
ส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภาค 2 โดยให้โรงเรียนช่วยเฝูาระวังดูแลเด็กเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย 
ส าหรับเรื่องการคัดกรองยาเสพติดน้ัน  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครระยอง ก าลังจะกลับไปดูค าสั่ง        
ศูนย์ ป.ป.ส. ของเทศบาล และจะมีการเชิญประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด และคงต้องมีการวางแผนที่จะมา
ด าเนินการในการปูองกัน ทั้งในสถานศึกษา และส านักงานเทศบาล โดยจะมีการสุ่มตรวจ ซึ่งอาจจะมีการ
ประสานกับโรงพยาบาล อ าเภอเมืองระยอง และทางทหาร เข้ามาร่วมด้วย  
 2. เรื่องปรับปรุงภูมิทัศน์แม่น้ าระยอง จากที่ได้ไปประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง         
ซึ่งอาจจะท าต้ังแต่ช่วงสะพานไม้ถึงวัดโขดทิมทาราม ระยะทางประมาณ 700 เมตร คาดว่าอาจจะท าก่อน    
วันที่ 2 เมษายน 2560 
 3. เรื่องฟื้นฟูคลองบริเวณรอบสวนศรีเมือง ซึ่งได้รับแจ้งมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าทีมงาน      
จะเดินทางมา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560  
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- นางอุษณีย์  เลื่อนลอย กล่าวว่าโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่อง
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจาก เคร่ืองคาวเทค วัวเทียมอัจฉริยะ  ปัจจุบันที่โรงเรียนมีปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวอยู่ในปริมาณมาก     
จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเพื่อน าไปใช้งาน  

ท่ีประชุม - นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล กล่าวว่าควรมีการสุ่มส่งตรวจผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมัก  
     ที่ออกมาจากระบบของเคร่ืองคาวเทคว่ามีสารโลหะหนักที่ตกค้างอยู่ด้วยหรือไม่  เพราะอาจจะ  

  มีผลที่เป็นอันตรายกับพืชผักชนิดที่เราน าไปรับประทาน โดยจะประสานกับส านักงานสาธารณสุข 
  จังหวัดระยอง เพื่อไปท าการสุ่มส่งตรวจหาสารดังกล่าว 

 
(ปิดประชุม เวลา 11.10 น.) 
 
     ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
     ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                     (นางพิมพ์ผกา  ทายพงศ์ศักด์ิ) 
                                   หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


