
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
คร้ังท่ี 4/2560 

วันท่ี 5  เมษายน  2560 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

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

ผู้มาประชุม 

1 นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
4 นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี  
5 นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี  
6 นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
7 นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  
8 นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี  
10 นายธีรวุฒิ รัตตานนท์  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
12 นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
13 นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
14 นายธนวัฒน์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
15 นางกิ่งแก้ว ถนอมถิ่น ผู้อ านวยการส านักการคลัง  
16 นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
17 นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
18 นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
19 นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
20 นายชนินทร์ จันทน์ขาว รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
21 นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
23 นางโสภิกา คงเจริญ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า  
24 นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง  
25 นายไพรัตน์ วังบอน   แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
26 นายมนตรี สิริทัตสุนทร แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
28 นางสาวพนิตตา แสงอรุณ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.  นครระยองวิทยาคม 
29 นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนพัสดุ 
30 นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง  
32 นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
33 นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝุายปกครอง 
34 นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
40 นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
41 นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา 
42 นางสาวฐปนีย์  โสภณ หัวหน้าฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
43 นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝุายบริการสิ่งแวดล้อม 
46 นางสาวนิทรา ลาภเวที หัวหน้าฝุายปูองกันควบคุมโรค  
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49 นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝุายการเจ้าหน้าที่ 
51 นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝุายพัสดุและทรัพย์สิน 
54 นางสินีนาฏ คุณเลิศกิจ รก.หัวหน้าฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล  
55 นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝุายสังคมสงเคราะห์ 
56 นางกุลยา  กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี             (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี       (ไปราชการ) 
3. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี      (ไปราชการ) 
4. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล       (ไปราชการ) 
5. นางลัดดา โกสีย์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล        
6. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาล 
                                                            นครระยอง        (ไปราชการ)  

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย คือ  นางสาวนิโลบล  ศรีรัตนโช พนักงานเทศบาล 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเนินพระ จังหวัดระยอง             
มาด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน งานธุรการ ฝุายบริหารงานทั่วไป กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3  เมษายน  2560  เป็นต้นไป 

มติท่ีประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2560 

มติท่ีประชุม - รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2560 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2560 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

1.) การปรับปรุงถนนเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (กองช่าง,  
ส านักการคลัง) 
          - นายธรรมาธิติ  วุฒิสมบูรณ์ รายงานว่าปรับปรุงผิวจราจรเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ ตีเส้นจราจร
อีกเล็กน้อย 

2.) การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ (ส านักการสาธารณสุขฯ, ส านักการคลัง) 
- อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องวิธีการของการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม  
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 3.) การวางแผนการด าเนินงานเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่บริเวณถนนท่าบรรทุก (กองวิชาการฯ,  
กองช่าง, ส านักปลัดเทศบาล) 

- ท่านรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี กล่าวว่าเร่ืองน้ีต้องไปบังคับคดีก่อน เน่ืองจากที่ดินตรง
น้ีมีเอกชนครอบครองอยู่ ซึ่งเขาท ามาหากินอยู่ มีร้านอาหารต้ังอยู่จ านวนมาก คิดว่าจะต้องมีทีมงานที่ชัดเจนใน
เรื่องข้อกฎหมาย เพื่อไปเจรจา และให้เวลาเขาในการร้ือถอน การวางแผนก็ท าควบคู่กันไป  

ท่ีประชุม - ท่านนายกเทศมนตรี สั่งการว่าให้ไปศึกษาดูว่าที่ดินตรงน้ีบริเวณไหนที่มีเน้ือที่กว้างที่สุด  
  และสามารถขุดเป็นสระน้ าได้หรือไม่ เพื่อจะได้น าน้ าไปใช้ประโยชน์ในกิจการงาน  
  ของเทศบาลนครระยอง โดยมอบกองวิชาการและแผนงานประสานงานกับอัยการจังหวัด 
  ให้บังคับคดีโดยให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย มอบกองช่าง ให้น ารูปแผนที่มาในที่ประชุม 
  ประจ าเดือนคร้ังต่อไป เพื่อวางแผนกันว่าจะท าอะไร  

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนส่ง 
 - งานขนส่งมี รายรับประจ าเดือนมีนาคม 2560                  127 ,308.00 บาท   
                        รายจ่ายประจ าเดือนมีนาคม 2560                104,793.22 บาท   
                           รายรับมากกว่ารายจ่าย                                 22,514.78 บาท 
                        ยอดเงินสะสม                                       2,916,060.34 บาท 

ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
        - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง 
       - 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 1 ราย 
        - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง และหน้าวัดปุาประดู่ 
            จ านวน - ราย  

- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าสิ่งของตกหล่น จ านวน - ราย      
           - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร้านค้าตั้งวางจ าหน่ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต จ านวน 14 คร้ัง        
     3. จัดเก็บปูายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 46 แผ่น  
     4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน 14 แห่ง  
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     5. งานที่ได้รับมอบหมาย  
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน  จ านวน  -  ราย   
- ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จ านวน  -  ราย 

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
      - ระงับอัคคีภัย                                                               8 คร้ัง 
      - งานบริการ                                                              86 คร้ัง  
      - งานกู้ภัยฯ                                                              54 คร้ัง 
      - ออกส ารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดต้ังและอธิบาย 
             วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
             (ชุมชนศูนย์การค้า, ชุมชนชายกระปุอม, ชุมชนเรือนจ า)                 14  คร้ัง 
      - เฝูาระวังเหตุ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง  
            (แห่งที่ 1) และตรวจตราความปลอดภัยบริเวณ 
            หน้าสถานธนานุบาล และตลาดเก่า                                31  คร้ัง 
 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน (ประจ าเดือน มี.ค. 2560)  
         * จ านวน                  5  คณะ   
         * จ านวน              567  คน 
งานการเจ้าหน้าที่ 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน                                                         - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                                    - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น                               - คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                       - คน 
- ลูกจ้างประจ า ลาออก                                                                            - คน 
- พนักงานจ้างเสียชีวิต                                                     - คน 
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                       3 คน 
- พนักงานจ้าง ลาออก                                                                            8 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            300 คน 
      * พนักงานจ้างตามภารกิจ     210 คน 
                         รวม           690 คน  

อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จ านวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง       
      * พนักงานครูเทศบาล                244 คน 
      * ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)                3 คน  
      * พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)          41 คน  
                         รวม                 288 คน  

รวมท้ังสิ้น      978 คน 

งานทะเบียนราษฎร 

รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน  
ประจ าเดือน มีนาคม 2560 

 
ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 167 ราย  บัตรประจ าตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 57 ราย   
รวมวันละ 
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- นายธนวัฒน์  พ้นชั่ว รายงานดังน้ี 
1. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดระยอง ให้เทศบาลสรรหากรรมการประจ าหน่วย

เลือกต้ังมืออาชีพ ซึ่งจะเป็นผู้จัดการหน่วยเลือกต้ัง โดยเน้นพนักงานเทศบาลเป็นอันดับแรก จึงจะสรรหาตาม
กองงานต่างๆ เฉลี่ยกันไปตามจ านวนของพนักงานเทศบาล เพื่อส่งตัวไปเข้ารับการอบรม  

2. สถาบันพระปกเกล้าฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าฯ ปี 2560 ซึ่งมี 3 ประเภท คือ  
1.) ด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
2.) ด้านการส่งเสริมสันติสุขและสมานฉันท์  
3.) ด้านการส่งเสริมเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม  

จึงขอหารือในที่ประชุมว่าเทศบาลควรจะส่งหรือไม่ โดยจะท าหนังสือรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ  
เพื่อให้แต่ละกองงานพิจารณาว่ามีโครงการใดที่เข้ากับหัวข้อเหล่าน้ีหรือไม่  

ท่ีประชุม - ท่านนายกเทศมนตรี เห็นควรตามเสนอ  

- ท่านนายกเทศมนตรี กล่าวว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองฝากมาว่าหากมีประกาศจาก           
กรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับก าหนดวันที่จะมีพายุฤดูร้อน ให้ต้ังคณะท างานขึ้นมาหน่ึงชุดเพื่อเตรียมรายงาน      
ให้จังหวัดระยองทราบว่าเทศบาลได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างไรบ้าง พร้อมทั้งมีหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้  
จังหวัดระยองสามารถติดต่อกับเทศบาลได้  

กองวิชาการและแผนงาน 
งานประชาสัมพันธ์ 
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี 
    1.1 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง  จ านวน 7 เรื่อง 
    1.2 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่น ๆ  จ านวน  12 เรื่อง 
2. กิจกรรมของเทศบาล จ านวน 12 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 1 ราย 
9. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวม  1 ปูาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rayongcity.net/
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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 ขาย
แบบประกวดราคาก่อนวันที่ได้รับเอกสาร
ประกวดราคาตัวจริง 

-ท าหนังสือรายงานส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดระยองแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง  

 

3. แจ้งตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบ้าตัน -ได้แจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดีกับผู้แจ้งความเท็จ 
ต่อเจ้าพนักงานแล้ว 

 

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

-สอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว          
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง  

 

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 รายนายหมู
กร เทียมทัศน์ 

-สรุปส านวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของจังหวัด 

 

7. ร้องเรียนอดีตปลัดเทศบาล  -รายงานผลการสอบสวนเรียบร้อยแล้ว           
อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวัด 

 

8. ร้องเรียนกล่าวหา พนักงานเทศบาลเบิก
เงินค่าตอบแทนนอกเวลาโดยทุจริต  

-แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสอบปากค าผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

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

-อยู่ระหว่างท าหนังสือรายงานจังหวัดระยอง  

10. นางกาญจนา  สังข์น้อย ละทิ้งหน้าที่ราชการ
ติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน  

-อยู่ระหว่างสอบสวน  

11. การสวมตัวท าบัตรประชาชน รายนายค า 
เชียงเอ้ย  

-รายงานจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของจังหวัด 

 

12. อุบัติเหตุระหว่างการสาธิต ท าให้ผนังห้อง
เก็บอุปกรณ์อาคารปูองกันฯ พังถล่มลงมา  

-สรุปส านวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
-อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 
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ล าดับท่ี เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ  หมายเหตุ 

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 อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของกทจ.  

 

16. นายสมปราชญ์ ปูอมสูง ถูกพนักงาน
สอบสวนจับคดี ยาไอซ์ไว้ในครอบครอง  

-อยู่ระหว่างท าหนังสือส่งค าสั่งไล่ออกจากราชการ
ไปยังกองการศึกษาและนายสมปราชญ์ ปูอมสูง 

 

17. นายบุรินทร์ กลิ่นสังข์  พนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่งคนงานขาดราชการติดต่อกันเกิน
เจ็ดวัน 

-อยู่ระหว่างท าหนังสือส่งค าสั่งไล่ออกจากราชการ
ไปยังกองช่าง และนายบุรินทร์ กลิ่นสังข์ 

 

18. นายสุริโย จ าจุ๋มป๋า พนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่งพนักงานเทศกิจ ขาดราชการ
ติดต่อกันเกินเจ็ดวัน  

-อยู่ระหว่างท าหนังสือส่งค าสั่งไล่ออกจากราชการ
ไปยังส านักปลัด และนายสุริโย จ าจุ๋มป๋า  

 

19. การสวมตัวท าบัตรราย นางสาวษาลินี 
แซ่เอี๊ยว  

-ท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือนเจ้าหน้าที่         
จ านวน 3 ราย  เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น     
-ท าหนังสือรายงานจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว     
อยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
-ท าหนังสือสอบถามความคืบหน้าไปยังสถานี
ต ารวจภูธรเมืองระยอง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของพนักงานสอบสวน     

 

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  
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ล าดับท่ี เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ  หมายเหตุ 

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
อาคารบนทางสาธารณะบริเวณ            
ถนนเลียบคงคา 1 ต.เชิงเนิน อ.เมือง              
จ.ระยอง 

-แจ้งความร้องทุกข์แล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ของพนักงานสอบสวน 

 

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

-แจ้งความด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

25. กรณี น.ส.วิเชียร อึ้งเส็ง ก่อสร้างอาคารรุก
ล้ าทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจ า     
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-แจ้งความด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

26. กรณี นางสาวเขมสิริทร์ ชูด า ก่อสร้างร้ัว
บนทางสาธารณประโยชน์             
บริเวณหลังอ าเภอ ซอย 1 ต.เชิงเนิน 

-แจ้งความร้องทุกข์แล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ของพนักงานสอบสวน 

 

27. กรณี นายกิตติพงษ์ ปานงาม ก่อสร้าง
อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต และก่อสร้าง
อาคารรุกล้ าที่สาธารณะบริเวณถนน    
บางจาก ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-แจ้งความด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

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

-อยู่ระหว่างพนักงานอัยการยื่นฟูองต่อศาลจังหวัด
ระยอง 

 

29. กรณี ก่อสร้างอาคารบริเวณถนนราษฎร์
บ ารุง ซอย 15 ต.เนินพระ อ.เมือง         
จ.ระยอง โดยไม่รับอนุญาต (ไม่ทราบ
เจ้าของ/ผู้ครอบครอง) 

--แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
พนักงานสอบสวนเรียกให้ถ้อยค า 

 

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

-อยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนเรียกให้ถ้อยค า   
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ล าดับท่ี เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ  หมายเหตุ 

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

-อยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนเรียกให้ถ้อยค า   

32. บริษัท เอสซี คอร์ท จ ากัด (โรงแรมระยอง
ล้านนา) ได้ยื่นขออนุญาตต่อเติมอาคาร
และกันสาดโดยไม่ได้ท า EIA  

-อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด าเนินการ
แจ้งความร้องทุกข์ 
-อยู่ระหว่างรอผลการตอบข้อหารือการจัดท า EIA 
จากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

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

-เมื่อวันที่ 27 เม.ย.59 ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษา
ให้จ าหน่ายคดี  โดยมีความเห็นว่าค าพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว 
-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 าหนดวันน่ังพิจารณาคร้ัง
แรกในวันที่ 15 ก.ย.59 เวลา 13.00 น.        
ณ ศาลปกครองสูงสุด 
-อยู่ระหว่างรอค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  

 

37. คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผู้ฟูองคดี       
อธิบดีกรมที่ดิน ผู้ถูกฟูองที่ 1 รอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน      
ผู้ถูกฟูองที่ 2 

-ท าหนังสือขอออก นสล. และขอให้ขึ้นทะเบียน
ที่ดินสาธารณประโยชน์ไปยังอ าเภอแล้ว  
-ส านักงานที่ดินจังหวัดระยองแจ้งค่าใช้จ่ายในการ
รังวัด 10,050 บาท 
-อยู่ระหว่างท าหนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย     
ในการรังวัด 
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ล าดับท่ี เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ  หมายเหตุ 

38. นางวรรณา ตันเต่งผล (ตลาดแม่แดง) -เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลได้
รับค าร้องจาก นางวรรณา ตันเต่งผล ว่ามีผู้ค้าขาย
ได้ท าการก่ออิฐเทปูน และวางถังแช่ปิด
ทางเข้าออกหน้าบ้านปิดกั้นทางเข้าออกมานาน 
ขอให้เทศบาลด าเนินการร้ือถอน ขณะน้ีอยู่
ระหว่างงานนิติการ กองวิชาการฯ สรุปข้อเท็จจริง
และแนวทางการด าเนินการตามระเบียบกฎหมาย                

 

39. บังคับคดี/งานอื่น/หารือ  
คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติถูกเฉี่ยวชน ราย           
นายจิรเดช ผลพูลและนางสาววาสนา 
เจริญผลหรือพูลผล บริเวณสี่แยกหนอง
สนม ต.เนินพระ 

-อยู่ระหว่างท าหนังสือไปยังศาลจังหวัดระยองเพื่อ
ขอทราบผลการวางเงินช าระหน้ี 
-อยู่ระหว่างท าหนังสือไปยังส านักงานบังคับคดี
จังหวัดระยองเพื่อขอทราบผลการวางเงินช าระหน้ี
และค าสั่งในคดีล้มละลายหรือคดีฟื้นฟูกิจการ   
และการบังคับคดี 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 22 
พ.ย.64) 

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

-อยู่ระหว่างท าหนังสือไปยังศาลจังหวัดระยองเพื่อ
ขอทราบผลการวางเงินช าระหน้ี 
-อยู่ระหว่างท าหนังสือไปยังส านักงานบังคับคดี
จังหวัดระยองเพื่อขอทราบผลการวางเงินช าระหน้ี
และค าสั่งในคดีล้มละลายหรือคดีฟื้นฟูกิจการ  
และการบังคับคดี 

อายุความ 
10 ปี 10 
ก.พ. พ.ศ.
2566 

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

-อยู่ระหว่างท าหนังสือไปยังศาลจังหวัดระยองเพื่อ
ขอทราบผลการวางเงินช าระหน้ี 
-อยู่ระหว่างท าหนังสือไปยังส านักงานบังคับคดี
จังหวัดระยองเพื่อขอทราบผลการวางเงินช าระหน้ี
และค าสั่งในคดีล้มละลายหรือคดีฟื้นฟูกิจการและ
การบังคับคดี 

อายุความ 
10 ปี 10 
ก.พ. พ.ศ.
2566 

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

-อยู่ระหว่างท าหนังสือไปยังส านักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อ
ด าเนินการสืบหาทรัพย์สินและบังคับคดี  

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 8 
ส.ค.63) 

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

-ท าหนังสือไปยังส านักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
เพื่อตรวจสอบการวางเงินช าระหน้ีและค าสั่งในคดี
ล้มละลายหรือคดีฟื้นฟูกิจการและการบังคับคดี  
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ล าดับท่ี เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ  หมายเหตุ 

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

-เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ส านักงานอัยการ
จังหวัดระยองได้ด าเนินการออกหมายบังคับคดี  
ให้แล้ว 
-ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังส านักงาน
อัยการและคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดระยอง      
เพื่อด าเนินการสืบหาทรัพย์สินและบังคับคดีแล้ว  

 

45. นายวัฒนพงษ์ สุขเกษม ขับรถยนต์
ทะเบียน ผค-3289 ระยอง ชนเสาไฟฟูา
บริเวณเกาะกลางถนนราชชุมพล ค.2 
(หน้าคลินิกภณิดา) ต.เชิงเนิน อ.เมือง      
จ.ระยอง 

-ท าหนังสือแจ้งให้นายวัฒนพงษ์ สุขเกษม น าเงิน
มาชดใช้ค่าเสียหายหรือด าเนินการซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้ใช้งานได้เป็นปกติ 
-อยู่ระหว่างท าหนังสือแจ้งบริษัทธนชาตประ
กันภัยน าเงินมาชดใช้ค่าเสียหายหรือด าเนินการ
ซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้เป็นปกติ 

 

46. 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 าเนินการซ่อมแซมทรัพย์สิน
ให้ใช้งานได้เป็นปกติแล้ว 
-ท าหนังสือแจ้งให้บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย 
จ ากัด(มหาชน) น าเงินมาชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ด าเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้เป็น 
ปกติแล้ว 

 

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

-นายไกรสร งามสอน ได้รับมอบหมายจาก     
นายชูชีพ เด็ดพุดซา เข้าด าเนินการซ่อมแซม
ทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว 

 

48. หจก.ศิลาวัฒน์ เสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลา
การปฏิบัติงานและขอคืนเงินค่าปรับ  

-ส านักงานอัยการได้ท าค าคัดค้านค าให้การยื่น   
ต่อศาลปกครองระยอง เรียบร้อยแล้ว  

 

49. นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผู้จัดการ
มรดกตลาดแม่แดง ขอให้ชะลอการร้ือถอน
สิ่งปลูกสร้าง 

-อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด   
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ล าดับท่ี เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ  หมายเหตุ 

50. ร้องเรียนกรณี กลุ่มแม่ค้าตลาดวัดลุ่ม     
ขอผ่อนผัน 

-คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล2 
(ตลาดวัดลุ่มฯ)มีมติมอบให้กองช่างออกแบบ
อาคารตลาดใหม่และแผงค้าภายในอาคารเดิม
พร้อมจ านวนแผง และมอบให้ส านักการ
สาธารณสุขฯ ส ารวจข้อมูลผู้ค้าบริเวณถนนโสภณ
และทางเชื่อมระหว่างถนนชุมพลโสภณ         
เพื่อให้ทราบจ านวนผู้ค้าทั้งหมด  
- ขณะน้ีอยู่ระหว่างรายงานผลความคืบหน้าให้
จังหวัดระยองทราบ                             

 

51. ร้องเรียนกรณีมีการปลูกสร้างทับทาง
สาธารณะประโยชน์ บริเวณหลังห้าง  
แหลมทองระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง       
จ.ระยอง 

-ได้ท าหนังสือรายงานให้จังหวัดระยองทราบแล้ว 
ต่อมาจังหวัดระยองให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพิ่มเติม 
-อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  

 

52. ร้องเรียนกรณีที่มีการขุดทรายบริเวณถนน            
ทางไผ่ 4 ท าให้ก าแพงพัง ต.เชิงเนิน        
อ.เมือง จ.ระยอง 

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

 

53. ร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
การก่อสร้างก าแพงบริเวณซอยโรงไม้     
พาเลท ใกล้แยก PMY และขอให้ตรวจสอบ
การถมดินบริเวณตรงข้ามสุสาน            
ถ.บางจาก ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยู่ระหว่างผู้บังคับบัญชาพิจารณา  

54. นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือร้องเรียน
เรื่องทางสาธารณะ มีผู้ลักลอบขุดดินเน้ือที่
ทางสาธารณประโยชน์ และเน้ือที่ดินของ
นายแพทย์ยุคล เลิศบูรพา ออกไปจากพื้นที่
โดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณชุมชน        
สองพี่น้อง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของกองช่าง  
-ท าหนังสือแจ้งนางปทุม เลิศบูรพา และรายงาน
จังหวัดระยองแล้วว่า อยู่ระหว่างการด าเนินการ
รังวัดสอบเขตที่ดิน 
-เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ช่างรังวัด สนง.
ที่ดิน จ.ระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล     
นครระยองและฝุายผู้ร้อง ได้ลงพื้นที่เพื่อรังวัด
ที่ดิน ปรากฏว่ามีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมและน้ าท่วม
บริเวณดังกล่าว จึงเลื่อนการรังวัดออกไปอีก    
กองช่างแจ้งว่าน่าจะด าเนินการังวัด             
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
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ล าดับท่ี เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ  หมายเหตุ 

55. ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดระยองให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณี นางปทุม เลิศบูรพา    
ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ    
มีการถมดินปิดกั้นคลองสาธารณประโยชน์ 
และก่อสร้างอาคารบนพื้นที่
สาธารณประโยชน์ 

-ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองแล้วว่า         
อยู่ระหว่างการด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
รังวัด 
-ท าหนังสือแจ้งนางปทุม เลิศบูรพา แล้วว่า       
อยู่ระหว่างการด าเนินการเบิกค่าใช้จ่าย            
ในการรังวัด 

 

56. ร้องเรียนกรณีร้านกวงเภสัชได้ดัดแปลงทาง        
หนีไฟ ท าให้ร้านบิวต้ีไม่มีทางหนีไฟ บริเวณ
ศูนย์การค้าสาย 4 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง     
จ.ระยอง 

-อยู่ระหว่างกองช่างด าเนินการออกค าสั่งรื้อถอน
อาคาร 

 

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

 - ได้ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองว่า กองช่าง
เตรียมข้อมูลเพื่อน าเข้าแผนขอจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับใช้ในการซ่อมแซมแล้ว 

 

58. นางศรีชนก วัฒนศิริ ยื่นหนังสือร้องเรียน
เรื่องมีผู้ไม่หวังดีท าลายก าแพงรั้วอิฐที่ใช้
ล้อมรอบอาณาเขตที่ดิน บริเวณชุมชน
ปากน้ า 1 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระยอง 

 -อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ของกองช่าง  

 

59. ร้องเรียนกรณี ได้รับความเดือดร้อนจาก
รถบรรทุกดิน ขับเร็วบริเวณถนนทางไผ่ 3 
ท าให้ถนนเกิดความเสียหาย ต.เชิงเนิน     
อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของกองช่าง        
และงานรักษาความสงบเรียบร้อย  

 

60. ร้องเรียนกรณี นายธีรพร ปิ่นสุวรรณศักด์ิ 
ได้รับความเดือดร้อนจากร้านโซแอท      
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 

-ท าหนังสือรายงานอ าเภอเมืองระยอง   เรียบร้อย
แล้ว 
-ในส่วนของการต่อเติมตัวอาคาร อยู่ระหว่าง  เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจัดท าค าสั่งให้ระงับการก่อสร้าง 
(แบบค.3) และค าสั่งให้ร้ือถอน  

 

61. ชาวบ้านชุมชนสวนวัดโขด ต.เนินพระ     
อ.เมือง จ.ระยอง ท าหนังสือชี้แจง เรื่องการ
ติดต้ังตู้น้ ามันแบบหยอดเหรียญและ     
สอดบัตร กรณี มีผู้ร้องเรียนว่ากลัวเกิด
อันตรายและอัคคีภัย 

-อยู่ระหว่างกองช่างร่วมกับส านักปลัดเทศบาล
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ 
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ล าดับท่ี เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ  หมายเหตุ 

62. ร้องเรียนกรณี นายพยุง นาคทอง         
น ากระถางต้นไม้มาวางบนทางสาธารณะ 
กีดขวางการจราจรบริเวณซอยบ้านเด็กเล็ก 
ถ.ริมน้ า ต.ท่าประดู่ 

-อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  

 

63. ร้องเรียน กรณี นายไพฑูรย์  โมกขมรรคกุล 
ได้รับความเดือดร้อนจากการให้เช่า     
ที่ดินไม่ได้ เน่ืองจากที่ดินถูกกันไว้เป็น    
แนวเขตถนน 

-อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  

 

64. ร้องเรียน กรณี ราษฎรขอเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการวางท่อระบายน้ าในเขต 
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

-ส าเนาแจ้งกองช่างเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว  

 

65. ร้องเรียน กรณี ได้รับความเดือดร้อนตาก
โรงโม่น้ าแข็งศรีโสภา บริเวณถนนราชภักดี 
ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยู่ระหว่างส านักการสาธารณสุขฯ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  

 

66. ร้องเรียน กรณี นายปกรณ์ แสงสุข ขอให้
ตรวจสอบร้านอาหาร Check in บุกรุกที่
สาธารณะบริเวณติดถนนเลียบชายฝั่ง  

-อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  

 

67. ร้องเรียน กรณี ราษฎรขอให้จัดระเบียบ
การวางสินค้ารุกล้ าบาทวิถี บริเวณซอย
ศูนย์การค้าสาย 2  ต.ท่าประดู่ อ.เมือง   
จ.ระยอง 

-ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว   

68. นายพิทักษ์ เจริญพร ร้องเรียนขอความเป็น
ธรรมเน่ืองจากไม่ได้รับเงินมัดจ าประกัน
ความเสียหายคืน จากนายสาธิต           
รติยานุวัฒน์(ผู้ให้เช่า) บริเวณถนน  
อดุลย์ธรรมประภาส ต.เชิงเนิน อ.เมือง     
จ.ระยอง 

- เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ผู้เช่าและผู้ให้เช่า
ได้ตกลงประนีประนอมยอมความกัน      โดยผู้
เช่าตกลงจ่ายเงินมัดจ าจ านวน          5,000 
บาท และผู้เช่าได้รับเงินมัดจ าดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว 
-ท าหนังสือรายงานอ าเภอเมืองระยอง        
เรียบร้อยแล้ว 

 

69. ร้องเรียน กรณี นางฐิติญา เมฆทัศน์      
อายุ 74 ปี ขอให้ตรวจสอบการจ่าย     
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและช่วยเหลือเรื่องความ
เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

-ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว   
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ล าดับท่ี เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ  หมายเหตุ 

70. ร้องเรียน กรณี ร้านขายตุ๊กตา บริเวณ
ธนาคารไทยพาณิชย์ มีการเรียงสินค้า    
บนทางเท้ากีดขวางทางเดิน  

-ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองและอ าเภอ
เมืองระยองเรียบร้อยแล้ว 

 

71. หารือ การยึดหลักประกันซอง ,การคืน
หลักประกันซอง การประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล      
วัดปากน้ า ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์        
กรณี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กนกพลพัฒนา  

-ตอบข้อหารือเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส าเนา
แจ้งส านักการคลังแล้ว 

 

 
ฝ่ายงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

  
งบประมาณตั้งไว ้ โอนเพิ่ม โอนลด 

เบิกจ่าย/ก่อหน้ี
ผูกพัน คงเหลือ 

งบกลาง 77,084,300.00     40,991,441.14 36,092,858.86 
งบบุคลากร           

  
เงินเดือนฝุาย
การเมือง 9,990,500.00     4,995,240.00 4,995,260.00 

  เงินเดือนฝุายประจ า 274,470,000.00 2,172,000.00 2,252,000.00 121,121,184.74 153,268,815.26 
งบด าเนินงาน           
  ค่าตอบแทน 16,071,900.00 11,520.00 108,000.00 4,530,500.96 11,444,919.04 
  ค่าใช้สอย 140,668,000.00 592,300.00 5,000,820.00 90,070,494.16 46,188,985.84 
  ค่าวัสดุ 50,388,400.00 532,000.00 38,000.00 22,648,365.20 28,234,034.80 
  ค่าสาธารณูปโภค 5,805,400.00     2,719,810.83 3,085,589.17 
งบลงทุน           
  ค่าครุภัณฑ์ 33,975,000.00 122,000.00   30,156,295.30 3,940,704.70 

  
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 61,595,000.00 3,969,000.00   3,350,700.00 62,213,300.00 

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 7,398,820.00 7,398,820.00 330,556,032.33 361,403,967.67 
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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 

 9 
 

3 176,500.00 20 6,887,300.00 
 10 มี.ค. 60 2 511,520.00 22 7,398,820.00 
 11   7 465,000.00 29 7,863,820.00 
  

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 
 3 มี.ค. 60 1  18,900,000.00  3 19,120,000.00 สภาอนุมัติ 

 

- ท่านนายกเทศมนตรี ก าหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.  

ส านักการคลัง 

รายงานสถานการณ์คลัง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560  

1. รายงานสถานะการเงิน เดือน ต.ค.59 – มี.ค.60 

1.1 ด้านรายรับ 
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รายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง  

 
 

รายได้ท่ีรัฐบาลจัดสรร 

 
 

เงินอุดหนุนตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอน  
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รายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขนขยะมูลฝอย  

 
 

รายงานรายจ่าย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (ต.ค. 2559 – มี.ค. 2560) 

 
 

รายงานสถานะการเงิน คร่ึงปีแรก ของปี 2560  

 
 

รายจ่ายค้างจ่าย 
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เงินรายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  

 

 
 
 

เงินรายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  
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เงินรายจ่ายค้างจ่าย เงินกองทุนไฟฟ้า  

 
 
ท่ีประชุม - นายกเทศมนตรีก าชับทุกกองงานเรื่องรายจ่ายค้างจ่าย โดยให้แต่ละกองงานเร่งด าเนินงาน   

  ให้แล้วเสร็จทันตามก าหนด และให้มารายงานผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมทราบ 
  ในการประชุมคร้ังต่อไป 

 
3. การจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

- นายรักษ์สิทธิ์  เจริญหิรัญ  รายงานดังน้ี 
1. เรื่องการจัดหาพัสดุ มีหลายรายการที่ยกเลิกและคงต้องท าใหม่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560        

ได้เอกสารในส่วนของทางเดิน และศาลาโขดปอมา ที่ใช้วิธีพิเศษ จะเร่งด าเนินการก่อหน้ีผูกพันให้ และในส่วนที่
ต้องแก้ไขสัญญา คือท่าน้ าวัดโขดฯ สัญญาหมดไปเมื่อต้นเดือนมกราคม 2560 ปรากฏว่าเอกสารเข้ามาเมื่อ
ปลายสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งต้องเพิ่มเติมเอกสารมากพอสมควร เพราะเอกสารไม่สอดคล้องกับเรื่องที่จะขยายเวลา 
และเอกสารไม่บ่งชี้ทั้งหมด อยู่ระหว่างต้องปรับแก้อยู่ อีกงานหน่ึงเป็นการบอกเลิกสัญญาท่อระบายน้ าถนน   
ตากสินมหาราช สัญญาหมดไปนานพอสมควรแล้ว คือประมาณเกือบสามเดือน เอกสารเพิ่งมาเมื่อบ่ายวันศุกร์      
รอคุยกับคุณอัฏฐชัย  ปลื้มวุฒิวัฒน์ ซึ่งต้องท าเอกสารค่อนข้างมาก ส่วนรถดูดสิ่งโสโครก เข้ามาเมื่อวันศุกร์    
วันที่ 5 เมษายน 2560 ก าลังจะผ่านประกาศเสนอ คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา โดยขั้นตอนเคยเสนอมาคร้ังหน่ึง
แล้ว และมีการทบทวนราคา ส่วนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าน้ันได้ทบทวนราคากลางมานานพอสมควร เป็นที่
น่าเป็นห่วง เรื่องการจัดหาไม่แน่ใจว่ารอบเดียวจะผ่านหรือไม่ ซึ่งหากไม่ผ่านก็มีโอกาสที่งบประมาณจะตกไป    
ที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าราคากลางคราวที่แล้ว ที่ยืนยันว่าราคากลางไม่มีปัญหา ตอนน้ีผู้ค้าที่เขาประมูลคร้ังแรก
แล้วไม่ผ่านเข้าท าสัญญาน้ันเขาได้ร้องอุทธรณ์มาเมื่อต้นสัปดาห์ พร้อมด้วยเอกสารประมาณสิบกว่าหน้า        
ซึ่งแตกรายละเอียดของราคากลางอย่างละเอียด โดยส่งเรื่องให้กองช่าง และฝุายนิติการ กองวิชาการและ
แผนงาน ดูในข้อกฎหมาย และกองช่างในรายละเอียด และก็อุทธรณ์ ซึ่งเขาน่าจะมีมุมท าอย่างละเอียด
พอสมควร โดยต้องเร่งต่อ ซึ่งต้องแจ้งให้กองช่าง และกองวิชาการฯ เร่งด าเนินการ การอุทธรณ์น้ันจะมีเงื่อนของ
เวลาอยู่ ให้แจ้งส านักการคลังกลับมา ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 ส่วนเรื่องซุ้มที่เทศบาลจัดหาผู้รับจ้างรอ 
และชะลอลงนามให้ขยายเวลา ตอนน้ีได้ท าหนังสือให้ขยายเวลารอบที่สองไป และท่านปลัดเทศบาลได้สั่งให้   
กองช่างสอบถามหน่วยงานเพื่อสอบถามรูปแบบ เพื่อจะได้มาปรับสัญญา ในส่วนของงานก่อสร้างตามแผนพัสดุ 
ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายค้างจ่าย หรืองบประจ าปี งานก่อสร้างตอนน้ีมีมาเล็กน้อย ที่น่าเป็นห่วงคือระเบียบ
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กระทรวงการคลังออกมาน้ันการด าเนินการจัดหาจะเป็นอุปสรรคพอสมควร เพราะฉะน้ันเวลาประมาณ 4 – 5 เดือน 
น่าจะเป็นเวลาพอสมควรในการจัดหา ดังน้ันถ้าหากเป็นไปตามแผนพัสดุน้ัน ในเรื่องของการชะลอลงนาม     
หรือการชะลอการส่งมอบพื้นที่มาด าเนินการได้ในจังหวะหลัง หลังจากลงนามแล้ว เพราะฉะน้ันในการจัดหาน้ัน
ควรจะส่งเรื่องมาตามแผนจะดีที่สุด 

 2. แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการอบรมโครงการคู่มือการจัดหาพัสดุของเทศบาลนครระยอง    
ซึ่งได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการส่งรายชื่อบุคคล ตอนน้ีได้จัดท าค าสั่งเสนอท่านนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดลงนาม   
และในสัปดาห์หน้าจะแจ้งค าสั่งให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ ซึ่งจะจัดอบรมในวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2560      
ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครระยองวิทยาคม  

กองช่าง 

- นายธรรมาธิติ  วุฒิสมบูรณ์ รายงานดังน้ี 

1. การปรับปรุงถนนเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ได้แก่ ถนนสุขุมวิท 
ถนนจันทอุดม ชายหาดแหลมเจริญ และปรับปรุงเกาะกลางถนน ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามเปูาหมาย  

2. โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 คาดว่าน่าจะยืนยันราคา  

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
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กิจกรรมส ารวจการรณรงค์การคัดแยกขยะ/พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินกิจกรรมส ารวจและติดตามผลการด าเนินโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

ได้ด าเนินการ  เดือนมีนาคม 2560   ซึ่งเริ่มส ารวจลงพื้นที่ในชุมชนมุสลิม-ปากคลอง สามารถสรุปผลได้ ดังน้ี  
ส ารวจทั้งหมด 103 หลังคาเรือน (บ้านเปิด  37 หลังคาเรือน) , (บ้านปิด 66 หลังคาเรือน) 
1. ครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะ  37  หลังคาเรือน 
   - ครัวเรือนที่คัดแยกขยะอินทรีย์  29  หลังคาเรือน    
   - ครัวเรือนที่คัดแยกขยะรีไซเคิล  37  หลังคาเรือน    
   - ครัวเรือนที่คัดแยกขยะถุงพลาสติก 32  หลังคาเรือน 
   - ครัวเรือนที่คัดแยกขยะอันตราย 22  หลังคาเรือน  
   - ครัวเรือนที่มีพฤติกรรมที่เป็น          37  หลังคาเรือน  
     มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. ครัวเรือนที่ไม่มีการคัดแยกขยะ   0   หลังคาเรือน  
3. สมัครสมาชิกธนาคารขยะ                 0   หลังคาเรือน 
 

กิจกรรมตรวจสอบจุดตั้งวางถังขยะอันตราย สัปดาห์ละ 1 คร้ัง จ านวน 44 จุด  
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบจุดตั้งถังขยะอันตราย จากการตรวจสอบ พบว่า  

จากการตรวจสอบ พบว่า  
1. ถังขยะอันตรายมีความสมบูรณ์ จ านวน 43 จุด  
2. ถังช ารุด ชุมชนหลังวัดโขด    จ านวน  1 จุด 
    (รอด าเนินการเปลี่ยนถังใหม่ เน่ืองจากถังขยะอันตรายไม่เพียงพอ)  
3.  มีขยะปนเปื้อน  จ านวน 2 จุด ได้แก่ 
         3.1  7-11 หน้าตลาดชัยพร 
         3.2  หน้าห้องสมุด 
4. ถังเก่าและตัวหนังสือบนปูายไม่ชัดเจน  จ านวน 10 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 หน้าตลาดชัยพร 
        4.6 ชุมชนสมุทรเจดีย์ (ร้านเจดีย์ Shop)  
        4.7 ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง (หน้า CJ)  
        4.8 ชุมชนเรือนจ า (ซอยหลัง ซูซูกิ) 
        4.9 ชุมชนเรือนจ า (ที่ท าการชุมชน) 
        4.10 ร้านค้าปากซอยเสรี 3  
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กิจกรรมตรวจสอบจุดตั้งวางถังขยะอินทรีย์  สัปดาห์ละ 1 คร้ัง จ านวน 13 จุด  
เดือนมีนาคม 2560 ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบจุดตั้งถังขยะอินทรีย์ จากการตรวจสอบ พบว่า  

จาการตรวจสอบ พบว่า 
  1. ถังขยะอินทรีย์ที่ไม่สะอาด ได้แก่  ชุมชนปากน้ า2 
  2. ไม่มีฝาและฝาปิดไม่สนิท ได้แก่ ชุมชนทุ่งโตนด,ชุมชนสะพานราษฎร์ , ชุมชนก้นปึก-ปากคลอง  
      และชุมชนปากน้ า 2 ,ทุ่งโตนด ,  ชุมชนสะพานราษฎร์ 
  3. มีขยะอื่นปนเปื้อน ถุงพลาสติก กระป๋องเบียร์ กิ่งไม้แห้ง ได้แก่ ชุมชนก้นปีก-ปากคลอง  และชุมชนสะพานราษฎร์  
 
กิจกรรมอาสาอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลนและแม่น้ าระยอง  
มีคณะศึกษาดูงานและผู้เข้าเยี่ยมชม พระเจดีย์กลางน้ า รวมทั้งหมด  จ านวน 4 ,491 คน  

1. วันที่ 3 มี.ค. 2560 โรงเรียนบ้านหนองบอน จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงาน บริเวณโซน 1 
(สะพานศึกษาธรรมชาติหอชมวิว) และ  โซน 2  (ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ า) จ านวน 50 คน  

2. วันที่ 7 มี.ค. 2560 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศึกษาระบบนิเวศ   บริเวณโซน 2 (ศูนย์สิ่งแวดล้อม
ศึกษา พระเจดีย์กลางน้ า) จ านวน 300 คน 

3. วันที่ 9 มี.ค. 2560 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศึกษาระบบนิเวศ   บริเวณโซน 2 (ศูนย์สิ่งแวดล้อม
ศึกษา พระเจดีย์กลางน้ า) จ านวน 300 คน 

4. วันที่ 11 มี.ค. 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา ท ากิจกรรมปลูกปุาและเก็บขยะ บริเวณโซน 1 (สะพาน
ศึกษาธรรมชาติหอชมวิว) จ านวน 150 คน 

5. วันที่ 14 มี.ค. 2560 โรงเรียนบ้านคลองกร า อ าเภอปลวกแดง ศึกษาดูงาน บริเวณโซน1 2  
จ านวน 170 คน 

6. มีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา จ านวน  3,521 คน  
 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
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ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ท่ียื่นค าร้องขออนุญาต  
ประกอบกิจการประเภทต่างๆ ตามเทศบัญญัติ  

 

 เจ้าหน้าที่ส ารวจและมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบการเขียนค าร้องขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการ ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการยื่นค าร้องจ านวน 11 ราย และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว 
ได้แก่  

1. ร้านรัชดาบาร์เบอร์  
2. ร้านข้าวแกงเรวัฒน์  
3. ดี วารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง  
4. ดี วารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง  
5. ดี วารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง  
6. ดี วารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง  
7. ร้านคาคาชิ  
8. เซเว่นอีเลฟเว่น สาขา อดุลย์ฯ  
9. ไอศกรีมมหาชัย Big C  
10. ร้านดาว บิวต้ี & ซาลอน  
11. ร้านนวดหลักเมือง  
 
การตรวจประเมินสถานประกอบการก่อนต่อใบอนุญาตและแจ้งเลิกกิจการ  

เลิกกิจการ จ านวน  3  แห่ง  

 
 
งานตรวจประเมินการจัดการน้ าเสียของสถานประกอบการจ าหน่าย หรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติเทศบาล
นครระยอง จ านวน 2 แห่ง  

1. ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาอดุลย์ฯ  
2. ดีวารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง  
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งานตรวจสอบอาคาร  
วันที่ 3 มีนาคม 2560 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมตรวจสอบอาคาร(โรงแรม)          

ของบริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินท์ จ ากัด ถนนสุขุมวิท ต าบลเนินพระ  
 
การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร  
1. โครงการตลาดสดน่าซื้อ อาหารสะอาดปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ 2560  
      ด าเนินการตรวจและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและให้ความรู้เรื่อง
สุขลักษณะของตลาดและสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ขายและผู้ช่วยขายภายในตลาดสดใน   ตลาดสด 3 แห่ง 
ได้แก่  
  1. ตลาดสดสตาร์   จ านวน 14 ตัวอย่าง  พบสารฟอร์มาลีนในสะไบนาง(ขาว) 1 ตัวอย่าง  
  2.  ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่ม) จ านวน 20 ตัวอย่าง  ตรวจไม่พบสารปนเปื้อนในอาหารทั้งหมด   
  3. ตลาดนัดปากน้ า จ านวน 10 ตัวอย่าง พบสารฟอร์มาลีนในสไบนาง(ขาว) 1 ตัวอย่าง 
       กรณีตรวจพบสารปนเปื้อน ด าเนินการให้ค าแนะน า/เก็บข้อมูลแหล่งรับซื้อสินค้าก่อนน ามาจ าหน่ายและ
ตรวจสารปนเปื้อนซ้ าอีกคร้ังหลังจากให้ค าแนะน า ผลการตรวจคร้ังที่ 2 ยังพบสาร 
ฟอร์มาลีน จะด าเนินการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป   
 

2. จัดนิทรรศการ "กิจกรรมระยองโมเดล เพ่ือประมงไทยยั่งยืน ” ณ สมาคมประมง  
ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่มาร่วมงาน เกี่ยวกับ อันตรายจากสารปนเปื้อนในอาหารและแสดงตัวอย่างการ

ทดสอบหาสารปนเปื้อนในอาหาร  

3. รณรงค์และขอความร่วมมือหาบเร่แผงลอยหรือกิจการอ่ืนๆท่ีอาจส่งผลกระทบต่อทางเท้า  
รณรงค์ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการจัดระเบียบและการรักษาความสะอาดบริเวณหาบเร่    

แผงลอยหรือกิจการอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อทางเท้าบริเวณ ถ. สุขุมวิท ถ.เลียบชายฝั่ง ถ.ราษฎร์บ ารุง           
และ ถ.ท่าบรรทุก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านพื้นที่เพื่อรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ในระหว่างที่จะเสด็จมาประทับและทรงงานที่ จ.ระยอง  

4. ล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่มฯ)และตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง)  
ด าเนินการล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดล้างและขัดท าความสะอาดพื้นอาคารและถนนโดย

ผสมผงคลอรีนในน้ าล้างพื้นเพื่อฆ่าเชื้อโรค ลอกท่อ ล้างท่อและรางระบายน้ า ดังน้ี   
 - ล้างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่ม) วันที่ 9 - 10 และวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560    
 - ล้างตลาดเทศบาล 4 (ตลาดแม่แดง) วันที่ 8 และ 22 มีนาคม 2560        
 

เร่ืองร้องเรียน จ านวน 1 เร่ือง 
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งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล  
กราฟแสดงปริมาณการจัดเก็บมูลฝอย  

เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2557 - 2560 

 
 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2560  

 
รวมปริมาณขยะที่เอกชนจัดเก็บเดือนมีนาคม 2560 94.36 ตัน/วัน คิดเป็นค่าจ้างเดือนมีนาคม  2,506,725 บาท  
 
การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเช้ือ  

1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย  เดือน มีนาคม 2560 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้ 
ทั้งหมด 1,867 ชิ้น  ( 100 กิโลกรัม ) 

2. กิจกรรมส ารวจและส่งเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล  
จ านวน 74  แห่ง  เดือน มีนาคม 2560 จ านวน  644  กิโลกรัม  จ่ายเป็นค่าก าจัดฯ จ านวน 11,592 บาท        
(ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ราคากิโลกรัมละ  18 บาท )  

- การพัฒนาท าความสะอาดสถานที่ ได้แก่ ชุดพัฒนาถากหญ้าบริเวณถนนราษฎร์บ ารุง ซอย 4 , 
ชุดรถน้ าล้างท าความสะอาดถนนยมจินดาและลานวัฒนธรรม , ชุดพัฒนาเก็บขยะชายหาดทะเลต้ังแต่ครัวสายฟูา
ถึงชุมชนเก้ายอด, ชุดเรือท้องแบนขุดลอกวัชพืชในคลองต้ังแต่สะพานราษฎร์ถึงคลองบางจาก  
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งานสัตวแพทย์  
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์ 

จ านวนสุกรที่เข้าช าแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข้าช าแหละเดือนมีนาคม 2560 
จ านวนทั้งสิ้น 1 ,256 ตัว ได้ท าการตรวจและไม่พบความผิดปกติของสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า                   
และมีค่าธรรมเนียม ดังน้ี 
   1. อากรฆ่าสัตว์ 12 ,560 บาท 
   2. ค่าบริการอื่นๆ 22 ,608 บาท 
       รวมเก็บค่าธรรมเนยีมได้ท้ังสิ้น  35 ,168 บาท  

การตรวจสารเร่งเน้ือแดงภายในโรงฆ่าสัตว์  
มีการสุ่มตรวจสารเร่งเน้ือแดงจ านวน 5 ตัวอย่าง ผลการตรวจสารเร่งเน้ือแดง ไม่พบสารเร่งเน้ือแดงในสุกร  

 

การรณรงค์ป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน  
 

ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขจรจัดที่ได้ด าเนินการจับมาจากที่สาธารณะ  
ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านพื้นที่เพื่อรับเสด็จ 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการเสด็จทรงจักรยานในวันที่ 4 มีนาคม 2560  
โดยด าเนินการจับสุนัขจรจัดในเส้นทางเสด็จ ได้แก่ ถนนเลียบชายฝั่ง ถนนอารีราษฎร์ 
ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ถนนบางจาก ถนนตากสินมหาราช ถนนริมน้ า และถนนสองพี่น้อง  
พร้อมฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนปล่อย รวมจ านวน 20 ตัว  
 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน  
• ได้ด าเนินการต้ังแต่วันที่ 13 มีนาคม – 29 มีนาคม 2560 จ านวน 13 จุด ครอบคลุม 29 ชุมชน   

โดยมีผู้เข้ารับบริการ ดังน้ี 
• ผู้เข้ารับบริการ 427 ราย น าสัตว์เลี้ยงมารับบริการทั้งหมด 1,202 ตัว  
• สุนัขได้รับการฉีดวัคซีน จ านวน 877 ตัว 

 เป็นตัวผู้ 484 ตัว ตัวเมีย 393 ตัว   
• แมวได้รับการฉีดวัคซีน จ านวน 325 ตัว 

 เป็นตัวผู้ 155 ตัว ตัวเมีย 170 ตัว  
 

งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
ผลการด าเนินงาน 
1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง/โรคหลอดเลือดสมอง)   
   รวม 490 คน จ าแนกผลการคัดกรอง ดังน้ี 
    1.1 กลุ่มวัยท างาน อายุ 15 ปี – 59 ปี จ านวน 295 คน 
          1.1.1 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน                            จ านวน 15 คน 
          1.1.2 กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง                    จ านวน 46 คน 
         1.1.3 กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ     จ านวน 12 คน  
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    1.2 กลุ่มผู้สูงอายุ  อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 195 คน 
          1.2.1 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน                            จ านวน   0 คน 
          1.2.2 กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง                    จ านวน 16 คน 
         1.2.3 กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ     จ านวน   3 คน  
2. ร่วมกิจกรรม “ระยองโมเดล เพื่อประมงไทยยั่งยืน คัดกรองสุขภาพประชาชน จ านวน 95 คน  
3. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้โรคไม่ติดต่อ 
 3.1 ความรู้เรื่องโรคต้อหิน                 จ านวน     5 คร้ัง       
    3.2 ความรู้เรื่องโรคไต      จ านวน   15 คร้ัง 
    3.3 ความรู้เรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ    จ านวน    15 คร้ัง 
    3.4 เผยแพร่บทความลงวารสารเทศบาล  เรื่อง โรคไต  
                

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง  
   1. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและรวบรวมแผน กองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลนคร
ระยอง คร้ังที่ 2/2560  วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ เสนอขอขอรับ
สนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 164 ,914 บาท  
ผลการประชุม 
    - ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 164 ,914 บาท  

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลนครระยอง  คร้ังที่ 3/2560  
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2560 เพื่อรับการตรวจเยี่ยมจากคณะตรวจเยี่ยมส านักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 6 
ระยอง และพิจารณาอนุมัติโครงการที่ เสนอขอขอรับสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2560  จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 55 ,000 บาท  

ผลการประชุม 
   - ให้น าโครงการไปปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมและน าเสนอใหม่ในการประชุมคร้ังต่อไป  
 

งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  
สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก  

ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 มีนาคม 2560 เทศบาลนครระยอง ได้รับรายงานว่าพบผู้ปุวย โรค
ไข้เลือดออก (ทุกรหัสโรค) จ านวน 8 ราย   คิดเป็นอัตราปุวย 11.29  ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้เสียชีวิต  
 เดือนมีนาคมพบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก จ านวน 1 ราย ในชุมชน ข้างอ าเภอ -ทางไผ่ 
 

ภัยสุขภาพท่ีต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้ 
เน่ืองจากพบผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกพิษแมงกะพรุนกล่อง (Box jelly fish)    ในบริเวณชายหาดพลา 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งเขตเทศบาลนครระยองมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอาจมีความเสี่ยงในการพบ
แมงกะพรุนมีพิษชนิดน้ี จึงขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปูองกันการเสียชีวิตจากการสัมผัสพิษแมงกะพรุน ดังน้ี  

ขั้นตอนการปฐมพยาบาล ผู้ที่สงสัยว่าถูกแมงกะพรุนพิษ   
1. เรียกให้คนช่วย หรือเรียกรถพยาบาล (โทร.1669)  
2. ให้ผู้บาดเจ็บอยู่น่ิงๆเพื่อลดการยิงพิษจากแมงกะพรุน  
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3. ห้ามขัดถู บริเวณที่ถูกแมงกะพรุน  
5. ราดน้ าส้มสายชูบริเวณที่ถูกแมงกะพรุน นานอย่างน้อย 30 วินาที  
    (ห้ามราดด้วยน้ าเปล่าหรือน้ าจืด)  
6. ในกรณีหมดสติไม่หายใจ ให้ช่วยหายใจ ถ้าไม่มีชีพจร ให้ปั๊มหัวใจ ก่อนราดน้ าส้มสายชู  
 

สิ่งที่ด าเนินการ 
1. ประชาสัมพันธ์การปูองกันการเสียชีวิตจากการสัมผัสพิษแมงกะพรุนกล่อง ผ่านระบบประชาสัมพันธ์ของ  
    เทศบาล ได้แก่ รถประชาสัมพันธ์, เสียงตามสาย, เคเบิลทีวี, website และ facebook  
2. ประสานส านักปลัดเทศบาล ติดต้ังเสาน้ าส้มสายชู ส าหรับปฐมพยาบาลผู้ถูกพิษแมงกะพรุน 
3. สนับสนุนชุมชนปากน้ า 1 จัดท า โครงการปูองกันภัยจากพิษแมงกะพรุน 
 

การด าเนินงานส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ า 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง เดือนมีนาคม 2560  

 

 
ขอความร่วมมือโรงเรียนมอบหมายแกนน านักเรียนด าเนินการส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย
ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ 
 

กิจกรรมจัดบูธนิทรรศการและให้ความรู้เก่ียวการป้องกันโรคติดต่ อ 
วันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ สมาคมประมง ในงาน “ระยองโมเดล เพื่อประมงไทยยั่งยืน” ซึ่งเป็นการ

ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ า และโรคไข้เลือดออก  
 

โครงการแกนน าเยาวชนป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนสัมฤทธิ์  
วันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสัมฤทธิ์ กลุ่มเปูาหมาย คือ เด็กในชุมชน 

จ านวน 35 คน 
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งานส่งเสริมสุขภาพ  
วันที่  2 มีนาคม 2560  จัดโครงการก้าวย่างอย่างมั่นใจในวัยสูงอายุ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด       

209  คน แบ่งเป็น ผู้สูงอายุ  จ านวน 186 คน และผู้สนใจที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุ  จ านวน  23 คน โดยมีกิจกรรม 
- บรรยายให้ความรู้แก่ผู้สูงอาย“ุโรคข้อเข่าเสื่อม  รู้ได้ทัน  ปูองกันได้”   
- สาธิตการออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ“กายบริหารพิชิตข้อเข่าเสื่อม”   
- จัดนิทรรศการเร่ืองการออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ  และอาหารที่มีแคลเซียมสูง   
- กิจกรรมพิทักษ์กระดูก  

กิจกรรมพิทักษ์กระดูก  
ผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจมวลกระดูก  จ านวน  92  คน คิดเป็นร้อยละ 48.68 พบว่า  

 - ผู้สูงอายุภาวะกระดูกปกติ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09   
 - ผู้สูงอายุภาวะกระดูกบาง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 22.82   
 - ผู้สูงอายุภาวะกระดูกพรุนจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 51 .09  

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
1. ติดตามเยี่ยมบ้านให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพและประเมินภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ  

    กลุ่มติดสังคมในชุมชน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเนินพระ, ชุมชนทุ่งโตนด , ชุมชนหนองสนม-ปักปุา 
    รวม 92  คน 
 พบ 
        - มีภาวะซึมเศร้า      จ านวน   1 คน 
        - ไม่มีภาวะซึมเศร้า       จ านวน  91 คน 
  ให้ค าปรึกษาด้าน 
        - สุขภาพทางกาย   จ านวน  91 คน 
        - สุขภาพทางจิต     จ านวน    1 คน 
  ประเมินการฆ่าตัวตาย      จ านวน    1 คน 
     พบมีแนวโน้มฆ่าตัวตายเล็กน้อย  ให้ค าปรึกษาและนัดเยี่ยมบ้านอีกคร้ัง 

2. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ” แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ         
เทศบาลนครระยอง วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง  

3. ส ารวจข้อมูลสุขภาพของประชาชนในชุมชน จ านวน 5 ชุมชน รวม 104 หลังคาเรือน  
 

งานฟื้นฟูสุขภาพครอบครัว  
ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน  

จ านวน  126 ราย 
จ าแนกตามกลุ่มได้ ดังน้ี  
1. มารดาและทารกหลังคลอด จ านวน    70 ราย 
2. ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง  จ านวน      6 ราย 
3. ผู้สูงอายุติดเตียง  จ านวน    42 ราย 
4. ผู้สูงอายุติดบ้าน  จ านวน      8 ราย 
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กิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยท่ีบ้าน  
จ านวน 169 กิจกรรม ดังนี้  

1. ฉีดยา    จ านวน   5 ราย  
2. ใส่สายสวนปัสสาวะ   จ านวน   7 ราย 
3. ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก  จ านวน 11 ราย 
4. ท าแผล     จ านวน   4 ราย 
5. เจาะเลือด                     จ านวน   3 ราย 
6. เจาะน้ าตาลปลายน้ิว   จ านวน   5 ราย 
7. เยี่ยมให้ค าแนะน าการปฏิบัติตนหลังคลอดและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  จ านวน  35  ราย 
8. เยี่ยมเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ้อนในทารกแรกเกิด       จ านวน  35  ราย 
9. เยี่ยมดูแลเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรังและความพิการ    จ านวน  53  ราย 
10. สอนญาติท าแผลให้ผู้ปุวย         จ านวน     4 ราย 
11. ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์         จ านวน    5  ราย 
12. น าส่งผู้ปุวยรักษาต่อโรงพยาบาลระยอง        จ านวน    2  ราย 
 

ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์  
ให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์  2 รายการ จ านวน 3 ช้ิน ได้แก่  
 1. ที่นอนลมพร้อมชุดอุปกรณ์     จ านวน 1 ชุด 
 2. เตียงนอน Fowler พร้อมเบาะที่นอน จ านวน 2 ชุด 
ได้รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์  5 รายการ จ านวน 6 ช้ิน ได้แก่  
 1.  เตียงนอน Fowler พร้อมเบาะที่นอน จ านวน 2 ชุด 
 2.  รถเข็นน่ัง   จ านวน 1 คัน 
 3. Walker   จ านวน 5 คัน 
 4. ไม้พยุงเดิน    จ านวน 2 อัน 
 5. ที่น่ังถ่าย  จ านวน 1 อัน 
ได้บริจาคอุปกรณ์การแพทย์  1 รายการ จ านวน 1 ช้ิน ได้แก่  
 ผ้าอ้อมส าเร็จรูป  จ านวน 1 ห่อ 

- ท่านรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี กล่าวว่าเร่ืองโรคไข้เลือดออกขอชื่นชมว่าค่าของ  
ร้านอาหารที่ดังๆ ในจังหวัดระยอง ที่คาดว่าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะทรงเสด็จฯ โดยมอบให้
ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมส่งทีมงานลงไปตรวจสอบให้ละเอียด ทั้งในเรื่องของสุขาภิบาลอาหาร 
ความสะอาด รวมทั้งห้องน้ าด้วย โดยไปดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย   

- นางวัฒนา  ชูวิทย์สกุลเลิศ รายงานดังน้ี 
1. เรื่องงานสัตวแพทย์ ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลได้มีการสุ่มตรวจทุกเดือน คือไม่พบความผิดปกติ  
2. เรื่องโครงการปูองกันควบคุมโรค โดยออกหน่วยไป จ านวน 13 จุด ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผู้มารับ

บริการจ านวนสี่ร้อยกว่าราย น าสัตว์มาจ านวนหน่ึงพันสองร้อยกว่าตัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุนัข และแมว ในทีมเฝูา
ระวังสุนัขจรจัดน้ันได้ก าชับงานสัตวแพทย์แล้ว โดยจัดทีมงานส าหรับด าเนินการไว้แล้วเพื่อเตรียมความพร้อมไว้
ตลอดเวลา  
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- ท่านนายกเทศมนตรี กล่าวว่า ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 แม่ค้าตลาดแม่แดงจะมีการจัดท าบุญ
ตลาดแม่แดง ซึ่งเดิมจะจัดเป็นประจ าทุกปี ในปีน้ีตัวตลาดคาดว่าจะไม่สะดวกในการที่จะจัดงานท าบุญดังกล่าว 
แม่ค้าจึงขอความอนุเคราะห์เทศบาลขอใช้สถานที่บริเวณริมตลาดแม่แดงเพื่อเป็นสถานที่ในการจัดงาน       
มอบกองช่างด าเนินการเร่ืองเต้นท์ จ านวน 3 หลัง โดยให้กางเต้นท์ยาวติดกันไปเลย เตรียมอาสนะพระ       
และเก้าอี้ ส่วนเรื่องอาหารน้ันแม่ค้าจะเป็นผู้จัดหาโต๊ะจีนมาเอง มอบส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไปท า
การฉีดล้างถนนที่จะไปต้ังเต้นท์ด้วย 

- ท่านนายกเทศมนตรี กล่าวว่าเจ้าของตลาดแม่แดงรายเก่ามายื่นขออนุญาตแล้วหรือยัง ให้กองช่าง
ตรวจสอบว่าขั้นตอนไปถึงไหนแล้ว แล้วให้รายงานให้นายกเทศมนตรีทราบด้วย  

กองการแพทย์ 

บริการเดือน มีนาคม ๒๕๖๐  
จ าแนกตามรายใหม่-รายเก่า  

 
 

 
 

รายรับค่ารักษาพยาบาล  
ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๐  
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งานเภสัชกรรม  
ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๐  

 
 
 
งานเภสัชกรรม 

ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๐  
 มีผู้มารับบริการรับยาต่อวันมากกว่า ๑๓๘ รายขึ้นไป และมีผู้มารับบริการสูงสุดคือ ๑๘๖ ราย 
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รายงานผู้มารับบริการทันตกรรม  
ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๐  

 
 

รายงานผู้มารับบริการกายภาพบ าบัด  
ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๐  
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แผนภูมิแสดงจ านวนคนไข้ท ากายภาพบ าบัด  

 
 
 

ผลการปฏิบัติงานด้านรังสีวิทยา  
ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๐  

 มีผู้มารับบริการท้ังสิ้น 58 ราย , 70 รายการ, Refer 9 ราย  
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ผลการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์  
ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๐  

 
 
 

ผลการปฏิบัติงานด้านงานพยาบาล 
ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๐  

 
 

- กิจกรรมในรอบเดือน ได้แก่ ร่วมงานท้องถิ่นไทย ณ ศูนย์ราชการ และโครงการก้าวย่างอย่างมั่นใจ ใน
วัยสูงอายุ 
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กองการศึกษา 

- กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์  
 - กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน วันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ  อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน 
เทศบาลนครระยอง  
 - ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลในสังกัด  14 - 29 มีนาคม 2560  
 

 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET) 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
 

 
 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

 
 

- ติดตามและให้ความรู้คนพิการในพื้นที่  ราย  เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ กังวาล อายุ 14 ปี ชุมชนเนินพระ 
ซอย 13 ถนนราษฎร์บ ารุง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง   จังหวัดระยอง  ให้ความรู้ทุกวันอังคาร         
และวันพฤหัสบดี  
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โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
- วันที่ 13 มีนาคม 2560 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ 

 - วันที่ 14 มีนาคม 2560 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน โดย ผอ.ศิริลักษณ์ ทองเรือง 
ผอ.ส่วนบริหารการคลัง ส านักการคลัง เทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 17 มีนาคม 2560 กิจกรรมสานฝันสู่ความส าเร็จ ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที ่3               
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 - วันที่ 20 มีนาคม 2560 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การจัดท าแผนประสบการณ์/           
แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
 - วันที่ 21 มีนาคม 2560 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน น าคณะครูเรียนรู้ตาม        
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชมนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล ณ ท้องสนามหลวง 
 - วันที่ 22 มีนาคม 2560 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 - วันที่ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรมปฏิบัติธรรมน าชีวิต น าคณะครูเรียนรู้และฝึกจิตใจให้สงบ              
ณ วัดปุาประดู่ พระอารามหลวง 
 - วันที่ 29 มีนาคม 2560 คณะกรรมการไตรภาคีประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
 - วันที่ 30 มีนาคม 2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
 - วันที่ 31 มีนาคม 2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จ.ลพบุรี   
และโรงเรียนมณีวรรณวิทยาและโรงเรียนสมคิดวิทยา จ.ระยอง 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
คะแนนสูงสุด ของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

 
 

 

 

 

 
 



 -40- 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของระดับโรงเรียน 

ระดับสังกัดและระดับประเทศ 

 
 

- เด็กเก่ง เด็กดี...ศรีปากน้ า วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2560 นักเรียนได้รับทุนการศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า คือ 

1. ด.ช.พงษ์พิพัฒน์  พูดเพราะ  ชั้นป.5/1 
2. ด.ญ.พรทิพา  ใจบุญ  ชั้นป.5/1 

สรุปผลการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา 

 
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

- วันที่ 3 มีนาคม 2560 จัดงานวันวิชาการ  
 - วันที่ 7 มีนาคม 2560 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 
 - วันที่ 17 มีนาคม 2560 ประเมินภายในสถานศึกษา(ไตรภาคี) 
 - วันที่ 19-23 มีนาคม 2560 ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม English Camp  ณ ประเทศสิงคโปร์ 
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 - วันที่ 27  มีนาคม 2560 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 - วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประชุมผู้ปกครอง 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
- วันที่ 8 มีนาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม เป็นสนามสอบของการทดสอบ

ความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 - วันที่ 10 มีนาคม 2560 ผู้อ านวยการ นางสุภลักษณ์ ต้ังกลชาญ ได้เป็นเกียรติมามอบรางวัลให้กับ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมรักการอ่านของห้องสมุดประชาชน โครงการนครแห่งการอ่าน  
 - HAPPY THANK YOU DAY (16 มี.ค. 60)    
 - วันที่ 21 มีนาคม 2560 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศให้กับนักเรียน  
ที่จบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ประจ าปีการศึกษา 2559   

- วันที่ 22 มีนาคม 2560  คณะกรรมการไตรภาคีมาร่วมประเมินการประกันคุณภาพภายใน  
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

- วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560  คณะครูร่วมกันปรับปรุงเอกสารหลักฐานร่องตามที่กรรมการไตรภาคี  
ให้ค าแนะน าและน าผลการประเมินแต่ละมาตรฐานมาวิเคราะห์ SWOT จุดเด่น จุดควรพัฒนา ปัญหาและ      
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนใน  ปีการศึกษาต่อไป   
 - วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2560 คณะครูร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
และการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  

- วันที่ 28 มีนาคม 2560  นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันการสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ  ระดับภาค 
ตะวันออก ณ วัดลุ่มพระอารามหลวง ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขันในระดับประเทศต่อไป   
 - นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดแต่ละวิชา ในการสอบโอเน็ต  ประจ าปีการศึกษา 2559 ได้แก่ 

1. เด็กหญิงนิศาชล รักษาวงศ์ วิชาคณิตศาสตร์ ได้  100 คะแนน  
2. เด็กหญิงพชรพรรณ แก่นจันทร์ วิชาภาษาไทยได้ 85.50 คะแนน  
3. เด็กชายเมธาวิศว์ ศิวพรชัย วิชาสังคมศึกษา ได้ 87.50 คะแนน  
4. เด็กหญิงณัฐธิดา พิมพา วิชาวิทยาศาสตร์ได้ 94 คะแนน  

 - ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศที่ห้องประชุมและห้องธนาคารนักเรียน จ านวน 5 เคร่ือง   

เปรียบเทียบสถิติ o-net ปี 2557-2559 
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เปรียบเทียบสถิติ o-net ปี 2557-2559 

 
 

จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560  

 
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  

- วันที่ 3 มีนาคม 2560 กิจกรรมศุกร์หรรษา  ประจ าเดือนมีนาคม 2560  
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - วันที่ 10 มีนาคม 2560 กิจกรรมมอบวุฒิบัตร และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม  วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
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 - วันที่ 14 มีนาคม 2560 ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียง ณ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ จ.ฉะเชิงเทรา  
 - วันที่ 17 มีนาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)  
 - วันที่ 17 มีนาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่ม
มหาชัยชุมพล ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)  
 - วันที่ 21 มีนาคม 2560 รางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์  ภาค  13 
เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ณ วัดปุาประดู่  (พระอารามหลวง)  
 - วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2560 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2559 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2560 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาสถานศึกษา  
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - วันที่ 24 มีนาคม 2560 รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2559     
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - วันที่ 25 มีนาคม 2560 รับคณะศึกษาดูงาน  จ านวน 90 คน จากโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - วันที่ 28 มีนาคม 2560 ร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ  
ระดับจังหวัด ณ วัดลุ่ม  (พระอารามหลวง)  
 - วันที่ 3 - 5 เมษายน 2560 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
- วันที่ 2 มีนาคม 2560 พิธีมอบดอกไม้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา ม.3, ม.6 

 - วันที่ 3 มีนาคม 2560 กิจกรรมกีฬาสี 
 - วันที่ 3 มีนาคม 2560 ประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
 - วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2560 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
 - วันที่ 14 มีนาคม 2560 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากคณะกรรมการไตรภาคี 
 - วันที่ 14 มีนาคม 2560 ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงโรงเรียนวัดเกาะ (กร่ิมก าพล) 
 - วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2560 นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ณ ประเทศสิงคโปร์  
 - วันที่ 20 มีนาคม 2560 นักเรียนรับรางวัลคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น เหรียญทองแดงระดับประเทศ        
(วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) เด็กชายสุริยา  ปิ่นสุภา  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  
 - วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสอนด้วยโครงงาน 
 - วันที่ 27 มีนาคม 2560 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 
 - วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
 - วันที่ 30 มีนาคม 2560 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 - วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

กองสวัสดิการสังคม 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน  

- โครงการรวมวัยผู้สูงอายุ เติมความสุขกันและกัน คร้ังที่ 3 
 - วันที่ 16 มีนาคม 2560 จัดการเลือกต้ังประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครระยอง ผู้ได้รับเลือก คือ 
นายปณิธิ  กรุตนิมิตร 
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ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

 - มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย,ุผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ประจ าเดือนมีนาคม 2560   
ผู้สูงอายุ  5,383 ราย 

- เงินสด   2 ราย 
- โอนเข้าบัญชีธนาคาร 5,385 ราย 
ผู้พิการ 651  ราย  
- เงินสด  -  ราย 
- โอนเข้าบัญชีธนาคาร  651 ราย 

ผู้ป่วยเอดส์  107  ราย 
- เงินสด - ราย 
- โอนเข้าบัญชีธนาคาร 107 ราย 
- อ านวยความสะดวก ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวคนพิการ  จ านวน    4  ราย 

 - รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ จ านวน     9  ราย 
 - รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จ านวน    13 ราย  

- กิจกรรมช่วยเหลือคนเร่รอน ไร้ที่พึ่ง คืนกลับครอบครัว  จ านวน 1 ราย นายบัญชา บุญศิริ  
โดยทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  จังหวัดระยอง ได้ประสานเทศบาลนครระยอง เพื่อบุคคลดังกล่าวได้คืนกลับสู่
ครอบครัว โดยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมได้อ านวยความสะดวกในการพาไปท าบัตรประจ าตัวประชาชน    
และดูแลเรื่องอาชีพให้กับบุคคลดังกล่าว  

- จัดระเบียบขอทานในเขตพื้นที่เทศบาลฯ เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดระยอง และต ารวจภูธรเมืองระยอง ลง
พื้นที่เพื่อจัดระเบียบขอทาน ณ บริเวณตลาดวัดลุ่ม และตลาดสตาร์  

 พบขอทานชาวไทยจ านวน 1 ราย ชาวกัมพูชาจ านวน 2 ราย 
 พบผู้แสดงความสามารถจ านวน 12 คน   

       * เป็นผู้มีบัตรแสดงความสามารถจ านวน 4 ราย   
        * ไม่มีบัตรฯ จ านวน 6 ราย  
        * อยู่ระหว่างด าเนินการท าบัตรฯ จ านวน 2 ราย  

กิจกรรมเยี่ยมติดตามครอบครัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัว  

- เยี่ยมติดตามครอบครัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวอภัยโทษ เน่ืองในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรง
ราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2559 จ านวน 18 ราย ในคดี พ .ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ  โดยได้ลงเยี่ยมครอบครัว
และปรับทัศนคติของคนในครอบครัวให้เข้าใจ ยอมรับ และให้โอกาสผู้กระท าความผิดได้กลับมาอยู่กับครอบครัว
และชุมชนอย่างปกติสุข 

 

- กิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม  
* ได้ด าเนินการแล้ว โดยร่วมกับส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยองและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 

ระยอง มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ    จ านวน 1 ราย 
* ก าลังด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือ จ านวน 2 ราย 
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- วันที่ 31 มีนาคม 2560 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มสตรีชุมชน วันที่ 31 มีนาคม 2560 
ณ ห้องประชุมระยองซิต้ี มีสตรีเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 120 คน โดยจัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้แก่สตรี
พร้อมทั้งมีกิจกรรมเลือกต้ังประธานกลุ่มสตรี โดย นางจินตนา สุภาภรณ์ ได้รับการคัดเลือกโดยคะแนนเสียง    
ข้างมากให้เป็นประธานกลุ่มสตรีคนใหม่ 

สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือนมีนาคม  2560 (ตั้งแต่วันท่ี 1 – 31  มีนาคม  2560) 
ยอดรับจ าน ารวม 2,422 ราย จ านวนเงิน 58,834,300.00 บาท 
ยอดไถ่ถอนรวม 2,372 ราย จ านวนเงิน 57,183,300.00 บาท 
ทรัพย์จ าน าคงเหลือ 8,128 ราย จ านวนเงิน 207,413,600.00 บาท 
รายรับ      
 ดอกเบี้ยรับจ าน า 1,876,695.00 บาท 
 ก าไรจ าหน่ายทรัพย์หลุด 321,610.00 บาท 
 รวมรายรับ 2,198,305.00 บาท 
รายจ่าย      
 ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน 50,912.28 บาท 
 รายจ่ายประจ า 260,933.14 บาท 
 รวมรายจ่าย 311,845.42 บาท 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย  1,886,459.58 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน 140,000,000.00 บาท 
 หัก ใช้ไปแล้ว 27,523,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก 112,477,000.00 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ 

 - นายกเทศมนตรี สั่งการดังน้ี  

1. เรื่องคลองสวนศรีเมือง เจ้าของที่ได้อนุญาตให้เจ้าอาวาสวัดปุาประดู่เป็นผู้ดูแล   ซึ่งท่านเจ้าอาวาส
ได้เคยบอกไว้ว่าหากเทศบาลนครระยองประสงค์จะท ากิจกรรมอะไรก็ให้ไปหารือกับท่านได้  ปัจจุบันคลองที่หลุด
จากคลองสวนศรีเมืองไปตรงน้ันปรากฏว่ามีหญ้าปกคลุมบริเวณคลองเต็มไปหมด มองแล้วไม่เกิดความสวยงาม 
จึงต้องการจะฝากส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง น ารถเข้าไปด้านตลาดเนินอุไร  เพื่อไปด าเนินการ
ร้ือถอนหญ้าที่ปกคลุมคลองบริเวณดังกล่าว รวมทั้งเก็บเศษขยะต่างๆ ให้เรียบร้อยด้วย  
 2. มอบทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองว่าควรจะมีการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิต โดยรู้จัก
การคัดแยกขยะ การมีระเบียบวินัย คือหลังจากที่นักเรียนรับประทานอาหารในโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว     
ให้นักเรียนปฏิบัติโดยการแยกถาดอาหาร ช้อน และเศษอาหาร มีการจัดเวรให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้  
แบ่งหน้าที่กันท ากิจกรรมในการช่วยเหลือสังคม รวมทั้งสอนนักเรียนให้พยายามรับประทานอาหารให้หมด  

- ท่านรองนายกเทศมนตรี นายวารินทร์   ดุษฎีวงษ์ก าจร  กล่าวว่าเร่ืองการจัดระเบียบถังขยะ           
คือมีร้านค้าบริเวณถนนสุขุมวิทแจ้งมาว่ามีถังขยะหาย จึงต้องการให้ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแจ้ง  
จุดวางถังขยะใหม่ และแจ้งประชาชนด้วยว่าขณะน้ีอยู่ระหว่างการจัดระเบียบถังขยะริมถนน ดังน้ันให้ประชาชน
น าขยะไปทิ้งยังจุดที่สามารถน าขยะไปทิ้งได้  
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ท่ีประชุม - ท่านนายกเทศมนตรี ฝาก นายดุสิต  ธรรมศิริรักษ์ เรื่องร้านค้าที่แกะสิ่งของออกมาแล้วจะมี 
  พวกวัสดุโฟมที่ไม่ใช้แล้ว โดยให้แจ้งร้านค้าว่าให้น าวัสดุโฟมที่ไม่ใช้แล้วใส่ถุงด าแล้วมัดปากถุง 
  ก่อนน าไปทิ้งในถังขยะ  

- นายดุสิต  ธรรมศิริรักษ์ รายงานดังน้ี 

1. เรื่องการเก็บถังขยะ ปัจจุบันน้ีบริเวณถนนสุขุมวิทจะมีจุดต้ังวางถังขยะที่อยู่ในซอยที่เป็นซอยเชื่อม
ถนนสุขุมวิท คือ เหลืออยู่ จ านวน 62 จุดๆ ละประมาณ 2 – 3  ใบ คือ ฝั่งทางทิศเหนือ จ านวน 35 ใบ       
และฝั่งทางทิศใต้ จ านวน 27 ใบ เทศบาลเก็บกลับมาประมาณ 140 ใบ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ซึ่งทั้ง 62 จุด น้ัน จะมีการท าประกาศแจ้งประชาชน และจะขออนุญาตประสานกับบริษัทเก็บขยะว่าหากเป็นไปได้
ก็จะท าการเก็บขยะวันละ 2 รอบ เพื่อไม่ให้ขยะล้นถังจนเกิดไป ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่
บริเวณถนนสุขุมวิทได้รับทราบ 

2. งานจราจรออกประกาศมาว่า ห้ามรถหกล้อออกมาวิ่ง ในเส้นทางต่างๆ ต้ังแต่ช่วง 06.00 น.       
ถึงเวลา 10.00 น. และเวลา 15.00 ถึงเวลา 18.00 น. ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ถนนจันทอุดม ถนนตากสินมหาราช 
ถนนริมน้ า ถนนราษฎร์บ ารุง ถนนท่าบรรทุก ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวน้ีเป็นช่วงเวลาของการจัดเก็บขยะ  

ท่ีประชุม - ท่านนายกเทศมนตรี มอบ นายดุสิต  ธรรมศิริรักษ์ หารือกับงานจราจรว่าช่วงเวลาดังกล่าว 
  จะสามารถยกเว้นเฉพาะรถของเทศบาลที่จะต้องปฏิบัติงานของทางราชการได้หรือไม่  
  เช่น รถเก็บขนขยะมูลฝอย รถน้ า เพื่อที่เทศบาลได้ปฏิบัติงานในกิจการงานของเทศบาลได้ต่อไป 

 - ท่านรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี กล่าวว่าเร่ืองการติดกล้องหน้ารถ ซึ่งปัจจุบันได้มีการติด
กล้องหน้ารถกันเกือบทุกคัน และรถของเทศบาลเอง ได้แก่ รถดับเพลิง รถพยาบาล ที่ต้องใช้ความเร็วในการปฏิบัติ
หน้างาน คิดว่าควรน่าจะต้องติดกล้องหน้ารถไว้ด้วย เพื่อหากเวลาเกิดเหตุจะได้มีการบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ 
และช่วยในการปูองกันได้หลายอย่าง ให้ไปศึกษาดูว่ากล้องดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์หรือไม่ คือหากส่วนราชการไหน
สามารถบริหารจัดการติดได้เองก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับทางราชการด้วย 

 - นายธนวัฒน์  พ้นชั่ว กล่าวว่าเร่ืองการถวายฎีกาถึงพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยกรมวัง
สั่งการเรื่องการถวายฎีกาให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอน  โดยให้เทศบาลสกัดประชาชนอย่าให้มีการถวายฎีกา        
ถึงพระองค์ท่านโดยตรง  

ท่ีประชุม - ท่านนายกเทศมนตรี กล่าวว่าเห็นควรถือปฏิบัติตามที่กรมวังสั่งการ  
 

(ปิดประชุม เวลา 11.30 น.) 
 
     ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
     ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                          (นางซ่อนกลิ่น  ชูเชิด) 
                               หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
 
 


