
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่5/2560 

วันที ่3  พฤษภาคม  2560 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย๑      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายบุญสืบ เจริญรัตน๑ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
3. นายประกอบ อังควินิจวงศ๑ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นายนิวัติ กลํอมแก๎ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท๑ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
7. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
8. นางเสาวลักษณ๑ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
9. นายธนวัฒน๑ พ๎นชั่ว หัวหน๎าสํานักปลัดเทศบาล 
10. นางกิ่งแก๎ว ถนอมถ่ิน ผู๎อํานวยการสํานักการคลัง 
11. นางวัฒนา ชูวิทย๑สกุลเลิศ ผู๎อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
12. นางกรรณิกา วิโรจน๑แสงทอง ผู๎อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
13. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ๑ ผู๎อํานวยการกองชําง 
14. นางผํองศรี ปิยะยาตัง ผู๎อํานวยการกองการศึกษา 
15. นายชนินทร๑ จันทน๑ขาว รก.ผู๎อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
16. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผู๎อํานวยการกองการแพทย๑ 
17. นายศราวุธ มนต๑สวรรค๑ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
18. นายวิธาน ลาภเวที แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง 
19. นางนันท๑พร รุํงรัตน๑ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
20. นางอุษณีย๑ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
21. นางพรทิพย๑ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
22. นางสาวพนิตตา แสงอรุณ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
23. นายรักษ๑สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู๎อํานวยการสํวนพัสดุ 
24. นางซํอนกลิ่น ชูเชิด หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
25. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ๑ ผู๎อํานวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
26. นางพิมพ๑ผกา ทายพงศ๑ศักดิ์ หัวหน๎าฝุายอํานวยการ 
27. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน๎าฝุายบริหารการศึกษา 
28. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหน๎าฝุายบริการสิ่งแวดล๎อม 
29. นางสาวเนตรนภา รักความสุข หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
30. นางสาวนิทรา ลาภเวที หัวหน๎าฝุายปูองกันควบคุมโรค 
31. นางสาวรัชนี คุ๎มครอง หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
32. นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหน๎าฝุายสํงเสริมสิ่งแวดล๎อม 
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33. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน๎าฝุายสังคมสงเคราะห๑ 
34. นางกุลยา  กุลรัตน๑ เจ๎าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี                 (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี(ไปราชการ) 
3. นายธนิต อังควินิจวงศ๑ รองนายกเทศมนตรี(ไปราชการ) 
4. นายวารินทร๑ ดุษฎีวงษ๑กําจร รองนายกเทศมนตรี(ไปราชการ) 
5. นายผณินทร เกษรแพทย๑ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นางลัดดา โกสีย๑ ผู๎จัดการสถานธนานุบาล 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไมํมี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที ่5 เมษายน 2560 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

1.) การกําหนดอัตราคําธรรมเนียมการเก็บขนขยะ (สํานักการสาธารณสุขฯ, สํานักการคลัง) 
- ขณะนี้เอกสารอยูํที่ คุณดุสิต  ธรรมศิริรักษ๑ อยูํระหวํางเจรจากับประชาชน 

 2.) การวางแผนการดําเนินงานเพื่อใช๎ประโยชน๑ในพื้นท่ีบริเวณถนนทําบรรทุก (กองวิชาการฯ, กองชําง) 

- นางกรรณิกา  วิโรจน๑แสงทอง รายงานวํากองวิชาการและแผนงานได๎ประสานไปยังอัยการจังหวัดแล๎ว
วําเทศบาลต๎องบังคับคดีหรือไมํ ทางอัยการแจ๎งมาวําไมํต๎องบังคับคดี ดังนั้นเทศบาลจึงสามารถไปดําเนินการได๎เลย
โดยใช๎วิธีประสานกับผู๎ฟูอง หรือผู๎ที่ประกอบการอยูํในนั้น วําเทศบาลจะเข๎าไปดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกลําว  

ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรีให๎กองวิชาการฯ ทําหนังสือแจ๎งผู๎ฟูองวําเทศบาลจะเข๎าไปดําเนินการ 
  ปรับปรุงพื้นท่ีเพ่ือให๎ได๎ใช๎ประโยชน๑รํวมกัน  

- นายธรรมาธิติ  วุฒิสมบูรณ๑ รายงานวําเทศบาลได๎ยื่นขอ นสล.ไปแล๎ว อยูํระหวํางรอ นสล.ออกมากํอน 
เพ่ือจะได๎ทราบแนวเขตท่ีแนํนอน ได๎ลงไปสํารวจพื้นที่แล๎ววํามีบ๎านไหนบ๎างเพ่ือจะได๎ทยอยแจ๎งให๎เขาออก  

ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรีสั่งการวําระหวํางขอ นสล.ให๎ทําหนังสือแจ๎งให๎เขาออกด๎วย 
   เพื่อระยะเวลาดําเนินการจะได๎ใกล๎เคียงกัน 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนสํง 

- งานขนสํงมี รายรับประจําเดือนเมษายน 2560                  146,476.00 บาท   
             รายจํายประจําเดือนเมษายน 2560                               122,322.91 บาท   
             รายรับมากกวํารายจําย                                                 24,153.09 บาท 
             ยอดเงินสะสม                                                       2,916,060.34 บาท 
 

ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
 1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง 
 - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง 

- ออกตรวจดูแลโรงรับจํานําของเทศบาล  
 - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จํานวน 4 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า 
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน๎อง และสวนศรีเมือง 
 - ออกตรวจจัดตรวจตู๎เขียว จํานวน 29 ชุมชน 
 - ออกตรวจดูแลสถานีขนสํง (บขส.) ระยอง  
 2. ตักเตือนผู๎กระทําความผิด  
 - ดูแลห๎องควบคุมโทรทัศน๑วงจรปิด CCTV    
 - กองวัสดุกํอสร๎างไว๎บนไหลํทาง ทางเท๎า และท่ีสาธารณะ จํานวน 3 ราย 
 - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท๎าบริเวณหน๎าโรงพยาบาลระยอง และหน๎าวัดปุาประดูํ 
จํานวน 2 ราย  

- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหลํน จํานวน - ราย      
 - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร๎านค๎าตั้งวางจําหนํายของโดยไมํได๎รับอนุญาต จํานวน 11 ครั้ง       
 3. จัดเก็บปูายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 20 แผํน  
 4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 20 แหํง  
 5. งานที่ได๎รับมอบหมาย  

- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน  จํานวน  -  ราย  
- ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จํานวน  -  ราย 

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - ระงับอัคคีภัย                                                             7 ครั้ง 
 - งานบริการ                                                              80 ครั้ง  
 - งานกู๎ภัยฯ                                                               42 ครั้ง 
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 - ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบาย 
   วิธีการใช๎ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
   (ชุมชนเกาะกลอย, ชุมชนหนองสนม-ปักปุา, ชุมชนเรือนจํา)       10  ครั้ง 
 - เฝูาระวังเหตุ ณ สถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดระยอง  
             (แหํงที่ 1) และตรวจตราความปลอดภัยบริเวณ 
             หน๎าสถานธนานุบาล และตลาดเกํา                                30  ครั้ง 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  
คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน เม.ย. 2560)  
       * จํานวน                  6  คณะ   
       * จํานวน              516  คน 
 

งานการเจ๎าหน๎าที่ 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล ย๎ายเปลี่ยนสายงาน                                                         - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายมา                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหมํ                                                                    - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายไปปฏิบัติราชการ ที่หนํวยงานอื่น                               - คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                       - คน 
- ลูกจ๎างประจํา ลาออก                                                                            - คน 
- พนักงานจ๎างเสียชีวิต        - คน 
- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)                                                                       3 คน 
- พนักงานจ๎าง ลาออก                                                                            8 คน  
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ดํารงตําแหนํงที่สูงขึ้น 
  (ตําแหนํงบริหาร)                                                                                - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ดํารงตําแหนํงที่สูงขึ้น (ตําแหนํงบริหาร)              - คน 
- แตํงตั้งพนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกได๎ให๎ดํารงตําแหนํง 
  ผู๎บริหารสถานศึกษา                                                - คน 

อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
 * พนักงานเทศบาล             151 คน 
 * ลูกจ๎างประจํา                   30 คน 
 * พนักงานจ๎างทั่วไป            297 คน 
 * พนักงานจ๎างตามภารกิจ     210 คน 
                         รวม           688 คน  
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อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จ านวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง 
 * พนักงานครูเทศบาล                  243 คน 
 * ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)                  3 คน  
 * พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)            39 คน  
              รวม                 285 คน  

รวมทั้งสิ้น   973 คน      
 

งานทะเบียนราษฎร 
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 

ประจ าเดือน เมษายน 2560 

 
ผู๎มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 170 ราย  บัตรประจําตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 84 ราย      

รวมวันละ 255 ราย 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ  

1. ให๎บริการ การตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร๑ ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง      
จํานวน 12 ครั้ง  

2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต๑เทศบาลนครระยอง จํานวน  34 ครั้ง 34 เรื่อง 
3. สรุปการใช๎งานโปรแกรมปูองกันการบุกรุกระบบเครือขําย และโปรแกรมปูองกันไวรัสฯ            

จํานวน 1 ครั้ง       
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งานประชาสัมพันธ๑ 
1.ขําวประชาสัมพันธ๑ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี 
 1.1 ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จํานวน 3 เรื่อง 
 1.2 ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหนํวยงานอื่น ๆ  จํานวน  12 เรื่อง 
2. กิจกรรมของเทศบาล จํานวน 8 กิจกรรม 
3. อนุเคราะห๑เสียงตามสายพร๎อมอุปกรณ๑ รถประชาสัมพันธ๑และอ่ืน ๆ จํานวน 8 ครั้ง 
4. สํงขําวให๎สื่อมวลชนและสํงลง www.rayongcity.net เฟสบุ๏ค รวม 10 ขําว 
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน๑ รวม 4 รายการ 
6. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง 
7. สํง SMS เชิญคณะผู๎บริหาร หัวหน๎าสํวนราชการ และสื่อมวลชน 5 ครั้ง 
8. รับเรื่องร๎องเรียนพร๎อมแจ๎งแก๎ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง รวม 1 ราย 
9. จัดทําปูายประชาสัมพันธ๑กิจกรรมตําง ๆ รวม  1 ปูาย  
 

ฝ่ายนิติการ  
งานนิติการ           
 

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

1. สอบสวนข๎อเท็จจริง 
เทศบาลได๎วําจ๎างมูลนิธิ DEE บริหารโรงงานผลิต
ปุ๋ยอินทรีย๑และพลังงาน 

-ทําหนังสือวํากลําวตักเตือนเจ๎าหน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎องแล๎ว อยูํ
ระหวํางการพิจารณาของสํานักงานตรวจเงินแผํนดิน
จังหวัดระยอง 

 

2. เทศบาลวําจ๎างบริษัท เอส ที ฟอร๑ทั่ม ขายแบบ
ประกวดราคากํอนวันที่ได๎รับเอกสารประกวด
ราคาตัวจริง 

-ทําหนังสือรายงานสํานักงานตรวจเงินแผํนดินจังหวัด
ระยองแล๎ว อยูํระหวํางการพิจารณาของสํานักงานตรวจ
เงินแผํนดินจังหวัดระยอง 

 

3. แจ๎งตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบ๎าตัน -ได๎แจ๎งความร๎องทุกข๑ดําเนินคดีกับผู๎แจ๎งความเท็จ ตํอเจ๎า
พนักงานแล๎ว 

 

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

-สอบสวนข๎อเท็จจริงเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
พิจารณาของกระทรวงการคลัง 

 

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

-สํานักงานท่ีดินได๎ออก นสล.แล๎ว 
-นําต๎นฉบับ นสล. ให๎สํานักการคลังและสําเนาให๎กองชําง 
และกองสวัสดิการสังคมเรียบร๎อยแล๎ว 

 

6. การสวมตัวทําบัตรประชาชน รายนายหมูกร 
เทียมทัศน๑ 

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการพิจารณา
ของจังหวัด 

 

7. ร๎องเรียนอดีตปลัดเทศบาล -รายงานผลการสอบสวนเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
พิจารณาของจังหวัด 

 

8. ร๎องเรียนกลําวหา พนักงานเทศบาลเบิกเงิน
คําตอบแทนนอกเวลาโดยทุจริต 

-แตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข๎อเท็จจริงเรียบร๎อยแล๎ว 
อยูํระหวํางสอบปากคําผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

 

 

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

9. การสวมตัวทําบัตร รายนางสมใจ สุขสําราญ(แจ๎ง
ความดําเนินคดีกับผู๎แอบอ๎าง) 

-อยูํระหวํางทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง  

10. นางกาญจนา  สังข๑น๎อย ละทิ้งหน๎าท่ีราชการ
ติดตํอกันเกินกวําเจ็ดวัน 

-อยูํระหวํางสอบสวน  

11. การสวมตัวทําบัตรประชาชน ราย นายคํา เชียงเอ๎ย  -รายงานจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
พิจารณาของจังหวัด 

 

12. อุบัติเหตุระหวํางการสาธิต ทําให๎ผนังห๎องเก็บ
อุปกรณ๑อาคารปูองกันฯ พังถลํมลงมา 

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว 
-อยูํระหวํางการพิจารณาของผู๎บังคับบัญชา 

 

13. การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอร๑ตี้ประกันภัย -สรุปสํานวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว 
-ทําหนังสือรายงานจังหวัด, กระทรวงการคลัง, และ
กระทรวงมหาดไทยเรียบร๎อยแล๎ว 

 

14. การล็อกเสป็กรถครุภัณฑ๑ยานพาหนะ จํานวน 4 
รายการ 

-อยูํระหวํางสรุปสํานวนการสอบสวน  

15. สอบสวนวินัย/เรื่องร๎องเรียน 
การค๎างคําเบิกจํายเงินคําซํอมแซมรถของหจก.ซัน
ลุยและอูํจําเนียน การชําง 

-สรุปผลการสอบสวนเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
พิจารณาของกทจ.  

 

16. นายสมปราชญ๑ ปูอมสูง ถูกพนักงานสอบสวนจับ
คดียาไอซ๑ไว๎ในครอบครอง 

-ทําหนังสือสํงคําสั่งไลํออกจากราชการไปยังกองการศึกษา
และนายสมปราชญ๑ ปูอมสูง เรียบร๎อยแล๎ว 

 

17. นายบุรินทร๑ กลิ่นสังข๑  พนักงานจ๎างทั่วไป ตําแหนํง
คนงานขาดราชการติดตํอกันเกินเจ็ดวัน 

-ทําหนังสือสํงคําสั่งไลํออกจากราชการไปยังกองชําง และ
นายบุรินทร๑ กลิ่นสังข๑ เรียบร๎อยแล๎ว 

 

18. นายสุริโย จําจุ๐มป๋า พนักงานจ๎างทั่วไป ตําแหนํง
พนักงานเทศกิจ ขาดราชการติดตํอกันเกินเจ็ดวัน 

-ทําหนังสือสํงคําสั่งไลํออกจากราชการไปยังสํานักปลัด 
และนายสุริโย จําจุ๐มป๋า  เรียบร๎อยแล๎ว 

 

19. การสวมตัวทําบัตรราย นางสาวษาลินี แซํเอี๊ยว  -ทําหนังสือวํากลําวตักเตือนเจ๎าหน๎าที่จํานวน 3 ราย  เสร็จ
เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางเสนอผู๎บังคับบัญชาตามลําดับชั้น     
-ทําหนังสือรายงานจังหวัดเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
เสนอผู๎บังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
-ทําหนังสือสอบถามความคืบหน๎าไปยังสถานีตํารวจภูธร         
เมืองระยอง เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการพิจารณาของ
พนักงานสอบสวน     

 

20. จังหวัดระยองแจ๎งให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริง กรณี 
อาคารพาณิชย๑ที่ให๎เชําของเทศบาลนครระยอง 
จํานวน 3 ช้ัน 3 คูหา ได๎ตํอเติมอาคาร 4 ช้ัน ไมํมี
รางระบายน้ํา 

-อยูํระหวํางทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง  
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

21. คดีอาญา/คดีแพํง 
แจ๎งความกรณีรถยนต๑เฉี่ยวชนเสาไฟฟูา บริเวณ
หน๎าแขวงการทางระยอง (ไมํมีคูํกรณี) ต.เนินพระ 
อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 

-แจ๎งความร๎องทุกข๑เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

22. แจ๎งความนางปรียาภร เมืองศิริ และนายนวพร 
อาชญาทา กํอสร๎างอาคารผิดไปจากแผนผังบริเวณ
แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนท่ีได๎รับ
ใบอนุญาต บริเวณถนนราษฎร๑อุทิศ(ค.2) ต.เชิง
เนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-แจ๎งความร๎องทุกข๑เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

23. กรณี นายศรัณย๑ เกียรติธนะกูล กํอสร๎างอาคารบน
ทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคงคา 1 ต.เชิงเนิน 
อ.เมืองจ.ระยอง 

-แจ๎งความร๎องทุกข๑แล๎ว อยูํระหวํางการดําเนินการของ
พนักงานสอบสวน 

 

24. กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ กํอสร๎างอาคารรุกล้ํา
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา ต.เชิงเนิน อ.
เมืองจ.ระยอง 

-แจ๎งความดําเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

25. กรณี น.ส.วิเชียร อ้ึงเส็ง กํอสร๎างอาคารรุกล้ําทาง
สาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา ต.เชิงเนิน อ.
เมือง จ.ระยอง 

-แจ๎งความดําเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

26. กรณี นางสาวเขมสิริทร๑ ชูดํา กํอสร๎างรั้วบนทาง
สาธารณประโยชน๑ บริเวณหลังอําเภอ ซอย 1 ต.
เชิงเนิน 

-แจ๎งความร๎องทุกข๑แล๎ว อยูํระหวํางการดําเนินการของ
พนักงานสอบสวน 

 

27. กรณี นายกิตติพงษ๑ ปานงาม กํอสร๎างอาคารโดย
ไมํได๎รับอนุญาต และกํอสร๎างอาคารรุกล้ําที่
สาธารณะบริเวณถนน  บางจาก ต.เชิงเนิน อ.
เมือง จ.ระยอง 

-แจ๎งความดําเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

28. กรณี นายจักรพงษ๑ ยมจินดา กํอสร๎างรั้วเหล็กบน
ทางสาธารณะบริเวณถนนราษฎร๑บํารุง ซ.15 ต.
เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางพนักงานอัยการยื่นฟูองตํอศาลจังหวัดระยอง  

29. กรณี กํอสร๎างอาคารบริเวณถนนราษฎร๑บํารุง 
ซอย 15 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โดยไมํรับ
อนุญาต (ไมํทราบเจ๎าของ/ผู๎ครอบครอง) 

--แจ๎งความร๎องทุกข๑เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางพนักงาน
สอบสวนเรียกให๎ถ๎อยคํา 

 

30. กรณี บริษัทสตรอง เม็น จํากัด กํอสร๎างอาคาร
โดยไมํได๎รับอนุญาต บริเวณถนนทําบรรทุก ต.
เนินพระ 

-อยูํระหวํางพนักงานสอบสวนเรียกให๎ถ๎อยคํา  

31. กรณี นายโกวิทย๑  ตันติประวรรณ กํอสร๎างอาคาร
โดยไมํได๎รับอนุญาต บริเวณศูนย๑การค๎าสาย 4 ต.
ทําประดูํ อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางพนักงานสอบสวนเรียกให๎ถ๎อยคํา  
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ล าดับที ่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

32. บริษัท เอสซี คอร๑ท จํากัด (โรงแรมระยอง
ล๎านนา) ได๎ยื่นขออนุญาตตํอเติมอาคารและกัน
สาดโดยไมํได๎ทํา EIA 

-อยูํระหวํางผู๎บังคับบัญชาพิจารณาลงนามหนังสือมอบ
อํานาจแจ๎งความร๎องทุกข๑ 

 

33. คดีนายธีระศักดิ์ อินทนู ฟูองเทศบาลเรื่องที่ดิน
บริเวณถนนทําบรรทุก ต.เนินพระ อ.เมือง   จ.
ระยอง 

-เมื่อวันท่ี 27 เม.ย.59 ศาลฎีกาได๎มีคําพิพากษาให๎
จําหนํายคดี  โดยมีความเห็นวําคําพิพากษาของศาล
อุทธรณ๑ชอบแล๎ว 
-ขณะนี้อยูํระหวํางดําเนินการขอออก นสล.  

 

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

24 พ.ย.
2563 

35. นายแดง แย๎มเย็น กรณี ผิดสัญญาเชําตลาด        
เทศบันเทิง 

-อยูํระหวํางดําเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อ
ดําเนินการตั้งเรื่อง  บังคับคด ี

 

36. คดีปกครอง 
คดีนางสมทรง ชํวยชาติ  เรื่อง ท่ีดินบริเวณ        
ทุํงโตนด 

-ศาลปกครองสูงสุดได๎กําหนดวันนั่งพิจารณาครั้งแรกใน
วันท่ี 15 ก.ย.59 เวลา 13.00 น. ณ ศาลปกครองสูงสุด 
-อยูํระหวํางรอคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 

 

37. คดีนายนิรัตน๑ เจริญผล ผู๎ฟูองคดี อธิบดีกรมที่ดิน 
ผู๎ถูกฟูองที่ 1 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หัวหน๎ากลุํมภารกิจด๎านกิจการความมั่นคงภายใน 
ผู๎ถูกฟูองที่ 2 

-ทําหนังสือขอออก นสล. และขอให๎ข้ึนทะเบียนท่ีดิน
สาธารณประโยชน๑ไปยังอําเภอแล๎ว 
-สํานักงานท่ีดินจังหวัดระยองแจ๎งคําใช๎จํายในการรังวัด 
10,050 บาท 
-อยูํระหวํางทําหนังสือขอรังวัดสอบเขตที่ดินตํอสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดระยอง  

 

38. นางวรรณา ตันเตํงผล (ตลาดแมํแดง) -งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน สรุปข๎อเท็จจริง
และแนวทางการดําเนินการตามระเบียบกฎหมาย
เรียบร๎อยแล๎ว                                                                   

 

39. บังคับคดี/งานอ่ืน/หารือ 
คดีซุ๎มเฉลิมพระเกียรติถูกเฉี่ยวชน ราย           
นายจิรเดช ผลพูลและนางสาววาสนา เจริญผล
หรือพูลผล บริเวณสี่แยกหนองสนม ต.เนินพระ 

-ทําหนังสือไปยังศาลจังหวัดระยองเพื่อขอทราบผลการ
วางเงินชําระหนี ้
-ทําหนังสือไปยังสํานักงานบังคับคดีจังหวัดระยองเพื่อขอ
ทราบผลการวางเงินชําระหนี้และคําสั่งในคดีล๎มละลาย
หรือคดีฟื้นฟูกิจการและการบังคับคด ี

อายุความ 
10 ปี (ครบ 
22 พ.ย.64) 

40. คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟูา บริเวณ
ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง                      
จ.ระยอง (หน๎าแหลมทองระยอง) 

-ทําหนังสือไปยังศาลจังหวัดระยองเพื่อขอทราบผลการ
วางเงินชําระหนี ้
-ทําหนังสือไปยังสํานักงานบังคับคดีจังหวัดระยองเพื่อขอ
ทราบผลการวางเงินชําระหนี้และคําสั่งในคดีล๎มละลาย
หรือคดีฟื้นฟูกิจการและการบังคับคด ี

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

41. คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟูา 
บริเวณชํวงโค๎งระยองรามํา ต.ทําประดูํ อ.เมือง  
จ.ระยอง 

-ทําหนังสือไปยังศาลจังหวัดระยองเพื่อขอทราบผลการ
วางเงินชําระหนี ้
-ทําหนังสือไปยังสํานักงานบังคับคดีจังหวัดระยองเพื่อขอ
ทราบผลการวางเงินชําระหนี้และคําสั่งในคดีล๎มละลาย
หรือคดีฟื้นฟูกิจการและการบังคับคด ี

อายุความ 
10 ปี 10 
ก.พ. พ.ศ.
2566 

42. คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟูา บริเวณสี่
แยกหนองสนม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 

-ทําหนังสือไปยังศาลจังหวัดระยองเพื่อขอทราบผลการ
วางเงินชําระหนี  -ทําหนังสือไปยังสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดระยองเพื่อขอทราบผลการวางเงินชําระหนี้และ
คําสั่งในคดีล๎มละลายหรือคดีฟื้นฟูกิจการและการ    
บังคับคดี 

อายุความ 
10 ปี (ครบ 
8 ส.ค.63) 

43. นายอดิศักดิ์ คําแสน ขับรถยนต๑ บพ 1308 
ระยอง ชนเสาไฟฟูาบริเวณถนนอดุลย๑ฯ            
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-ทําหนังสือและจัดสํงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การบังคับคดีไปยังสํานักงานอัยการคุ๎มครองสิทธิและ
ชํวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง
เรียบร๎อยแล๎ว 

 

44. คดีนายนิยม สุขคุ๎ม ขับรถชนเสาไฟฟูา บริเวณ
เกาะกลางถนนสุขุมวิท (ชํวงหน๎าธนาคาร          
ซีไอเอ็มบ)ี ต.ทําประดูํ อ.เมือง จ.ระยอง 

-เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2560 สํานักงานอัยการจังหวัด
ระยองได๎รายงานการวางเงินชําระหนี ้                  
ของนายนิยม สุขคุ๎มแล๎ว 
-อยูํระหวํางรอผลการตรวจสอบการวางเงินชําระหนี้จาก
ศาลจังหวัดระยอง 

 

45. นายวัฒนพงษ๑ สุขเกษม ขับรถยนต๑ทะเบียน ผค-
3289 ระยอง ชนเสาไฟฟูาบริเวณเกาะกลาง
ถนนราชชุมพล ค.2 (หน๎าคลินิกภณิดา)              
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-ทําหนังสือแจ๎งให๎นายวัฒนพงษ๑ สุขเกษม นําเงินมาชดใช๎
คําเสียหายหรือดําเนินการซํอมแซมทรัพย๑สินให๎ใช๎งานได๎
เป็นปกต ิ
-อยูํระหวํางทําหนังสือแจ๎งบริษัทธนชาตประกันภัย นํา
เงินมาชดใช๎คําเสียหายหรือดําเนินการซํอมแซมทรัพย๑สิน
ให๎ใช๎งานได๎เป็นปกต ิ

 

46. นายดํารง บุญเต็ม ขับรถยนต๑บรรทุก 6 ล๎อ 
ทะเบียน  82-0494 ระยอง ชนเสาไฟฟูา
บริเวณเกาะกลางถนนราษฎร๑อุทิศ ค.2 (ชํวงใกล๎
บริเวณวงเวียนสุนทรภูํ) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.
ระยอง 

-ทําหนังสือแจ๎งให๎นายดํารง บุญเต็ม นําเงินมาชดใช๎
คําเสียหายหรือดําเนินการซํอมแซมทรัพย๑สินให๎ใช๎งานได๎
เป็นปกติแล๎ว 
-ทําหนังสือแจ๎งให๎บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จํากัด
(มหาชน) นําเงินมาชดใช๎คําเสียหายหรือดําเนินการ
ซํอมแซมทรัพย๑สินให๎ใช๎งานได๎เป็นปกติแล๎ว 

 

47. หจก.ศิลาวัฒน๑ เสนอข๎อพิพาทตํอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานและขอคืนเงินคําปรับ 

-สํานักงานอัยการได๎ทําคําคัดค๎านคําให๎การยื่นตํอศาล
ปกครองระยอง เรียบร๎อยแล๎ว 

 

48. นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผู๎จัดการมรดกตลาด
แมํแดง ขอให๎ชะลอการรื้อถอนสิ่งปลูกสร๎าง 

-อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด   
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ล าดับที ่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

49. ร๎องเรียนกรณี กลุํมแมํค๎าตลาดวัดลุํมขอผํอนผัน -คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล2 (ตลาด
วัดลุํมฯ)มีมติมอบให๎กองชํางออกแบบอาคารตลาดใหมํ
และแผงค๎าภายในอาคารเดิมพร๎อมจํานวนแผง และมอบ
ให๎สํานักการสาธารณสุขฯ สํารวจข๎อมูลผู๎ค๎าบริเวณถนน
โสภณและทางเชื่อมระหวํางถนนชุมพลโสภณ เพื่อให๎
ทราบจํานวนผู๎ค๎าทั้งหมด  
- ขณะนี้อยูํระหวํางรายงานผลความคืบหน๎าให๎จังหวัด
ระยองทราบ                             

 

50. ร๎องเรียนกรณีมีการปลูกสร๎างทับทางสาธารณะ
ประโยชน๑ บริเวณหลังห๎างแหลมทองระยอง           
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-ได๎ทําหนังสือรายงานให๎จังหวัดระยองทราบแล๎ว ตํอมา
จังหวัดระยองให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริงเพิ่มเติม 
-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงเพิ่มเติม 

 

51. ร๎องเรียนกรณีที่มีการขุดทรายบริเวณถนน            
ทางไผํ 4 ทําให๎กําแพงพัง ต.เชิงเนิน อ.เมือง      
จ.ระยอง 

-ได๎ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองแล๎ววํา ได๎มีหนังสือ
แจ๎งห๎างหุ๎นสํวนจํากัด กิจสัมพันธ๑ ให๎ดําเนินการขอ
อนุญาตขุดดินและถมดินตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน 
พ.ศ.2543 

 

52. ร๎องเรียนกรณีขอให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริงการ
กํอสร๎างกําแพงบริเวณซอยโรงไม๎พาเลท ใกล๎แยก 
PMY และขอให๎ตรวจสอบการถมดินบริเวณตรง
ข๎ามสุสาน ถนนบางจาก ต.เชิงเนิน อ.เมือง      
จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางผู๎บังคับบัญชาพิจารณา  

53. ศูนย๑ดํารงธรรมจังหวัดระยอง ให๎ตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริง กรณี นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือ
ร๎องเรียนตํอผู๎ตรวจการแผํนดิน ขอให๎ตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการกํอสร๎างศูนย๑การ
เรียนรู๎ชุมชนฯ มีการถมดินปิดกั้นคลอง
สาธารณประโยชน๑และกํอสร๎างอาคารบนพ้ืนท่ี
สาธารณประโยชน๑ 

-เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2560 สํานักงานผู๎ตรวจการ
แผํนดินเดินทางมาตรวจสอบข๎อเท็จจริง และรํวมประชุม
พิจารณาแก๎ไขปัญหาเรื่องร๎องเรียนดังกลําวรํวมกับ
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 

 

54. นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือร๎องเรียนเรื่องทาง
สาธารณะ มีผู๎ลักลอบขุดดินเนื้อท่ีทาง
สาธารณประโยชน๑ และเนื้อท่ีดินของนายแพทย๑
ยุคล เลิศบูรพา ออกไปจากพ้ืนท่ีโดยไมํได๎รับ
อนุญาต บริเวณชุมชนสองพี่น๎อง ต.เชิงเนิน           
อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง และขอให๎แจ๎งความ
ดําเนินคดีกับผู๎บุกรุกขุดขโมยดินในท่ี
สาธารณประโยชน๑ และคลองสาธารณประโยชน๑ 

-อยูํระหวํางการตรวจสอบข๎อเท็จจริงและดําเนินการตาม
อํานาจหน๎าที่ของกองชําง 
-ทําหนังสือแจ๎งนางปทุม เลิศบูรพา และรายงานจังหวัด
ระยองแล๎ววําอยูํระหวํางการดําเนินการรังวัดสอบเขต
ที่ดิน 
-ประสานงานกับชํางเขตเทศบาลแล๎ว ได๎รับแจ๎งวํารังวัด
สอบเขตที่ดินเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว 
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ล าดับที ่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

55. ร๎องเรียนกรณีร๎านกวงเภสัชได๎ดัดแปลงทางหนีไฟ 
ทําให๎ร๎านบิวตี้ไมํมีทางหนีไฟ บริเวณศูนย๑การค๎า
สาย 4 ต.ทําประดูํ อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางกองชํางดําเนินการออกคําสั่งรื้อถอนอาคาร  

56. ร๎องเรียนกรณีสะพานหน๎าวัดปากน้ําชํารุด และมี
รอยร๎าวตามเสาสะพาน ต.ปากน้ํา อ.เมือง              
จ.ระยอง 

 - ได๎ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวํา กองชํางเตรียม
ข๎อมูลเพื่อนําเข๎าแผนขอจัดสรรงบประมาณสําหรับใช๎ใน
การซํอมแซมแล๎ว 

 

57. นางศรีชนก วัฒนศิริ ยื่นหนังสือร๎องเรียนเรื่องมีผู๎
ไมํหวังดีทําลายกําแพงรั้วอิฐท่ีใช๎ล๎อมรอบอาณา
เขตที่ดิน บริเวณชุมชนปากน้ํา 1 ต.ปากน้ํา อ.
เมือง จ.ระยอง 

 -อยูํระหวํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและดําเนินการตาม
อํานาจหน๎าที่ของกองชําง 

 

58. ร๎องเรียนกรณี ได๎รับความเดือดร๎อนจาก
รถบรรทุกดินขับเร็วบริเวณถนนทางไผํ 3 ทําให๎
ถนนเกิดความเสียหาย   ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.
ระยอง 

-อยูํระหวํางการตรวจสอบข๎อเท็จจริงและดําเนินการตาม
อํานาจหน๎าที่ของกองชําง และงานรักษาความสงบ
เรียบร๎อย 

 

59. ร๎องเรียนกรณี นายธีรพร ปิ่นสุวรรณศักดิ์ ได๎รับ
ความเดือดร๎อนจากร๎านโซแอท ต.เนินพระ อ.
เมือง จ.ระยอง 

-ทําหนังสือรายงานอําเภอเมืองระยองเรียบร๎อยแล๎ว 
-ในสํวนของการตํอเติมตัวอาคาร อยูํระหวํางเจ๎าพนักงาน
ท๎องถิ่นจัดทําคําสั่งให๎ระงับการกํอสร๎าง (แบบค.3) และ
คําสั่งให๎รื้อถอน  

 

60. ชาวบ๎านชุมชนสวนวัดโขด ต.เนินพระ อ.เมือง           
จ.ระยอง  ทําหนังสือช้ีแจง เรื่องการติดตั้งตู๎น้ํามัน
แบบหยอดเหรียญและสอดบัตร กรณี มีผู๎
ร๎องเรียนวํากลัวเกิดอันตรายและอัคคีภัย 

-อยูํระหวํางกองชํางรํวมกับสํานักปลัดเทศบาลตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจหน๎าที ่

 

61. ร๎องเรียนกรณี นายพยุง นาคทอง นํากระถาง
ต๎นไม๎มาวางบนทางสาธารณะ กีดขวางการจราจร
บริเวณซอย บ๎านเด็กเล็ก ถนนริมน้ํา ต.ทําประดูํ 
อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและดําเนินการ
ตามอํานาจหน๎าที ่

 

62. ร๎องเรียน กรณี นายไพฑูรย๑  โมกขมรรคกุล ได๎รับ
ความเดือดร๎อนจากการให๎เชําที่ดินไมํได๎ 
เนื่องจากท่ีดินถูกกันไว๎เป็นแนวเขตถนน 

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและดําเนินการ
ตามอํานาจหน๎าที ่

 

63. ร๎องเรียน กรณี นายปกรณ๑ แสงสุข ขอให๎
ตรวจสอบร๎านอาหาร Check in บุกรุกท่ี
สาธารณะบริเวณติดถนนเลียบชายฝั่ง 

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและดําเนินการ
ตามอํานาจหน๎าที ่

 

64. ร๎องเรียน กรณี ได๎รับความเดือดร๎อนตากโรงโมํ
น้ําแข็งศรีโสภา บริเวณถนนราชภักดี ต.ทําประดูํ 
อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง  
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ล าดับที ่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

65. ร๎องเรียน กรณี สถาบันเทิงช่ือวํา Hummm 
บริเวณ ถ.ราษฎร๑บํารุง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.
ระยอง กํอให๎เกิดความเดือดร๎อนทางเสียงและ
เปิดเกินเวลาที่กฎหมายกําหนด 

-อยูํระหวํางสํานักการสาธารณสุขฯ ตรวจสอบข๎อเท็จจริง
และดําเนินการตามอํานาจหน๎าที ่

 

66. ร๎องเรียน กรณี ราษฎรขอให๎แก๎ไขปัญหาการจอด
รถกีดขวางการจราจรและกีดขวางการเข๎าออก 
บริเวณซอยตั้งน่ําเส็งต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางงานรักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล 
ตรวจสอบข๎อเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจหน๎าที ่

 

67. ร๎องเรียน กรณี ราษฎรขอให๎ตรวจสอบ
ร๎านอาหาร “ครัวปูาแมว” ตั้งโต๏ะจําหนํายอาหาร
รุกล้ําชายหาด บริเวณหาดแสงจันทร๑ไปทาง
แหลมเจริญ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางนําเรื่องเข๎าที่ประชุมคณะทํางานแก๎ไขปัญหา
การบุกรุกและจัดระเบียบพื้นท่ีสาธารณะฯ และ
คณะทํางานฟ้ืนฟูและพัฒนาชายหาดแหลมเจริญ                                     
-อยูํระหวํางงานรักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล 
ตรวจสอบข๎อเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจหน๎าที ่

 

68. ร๎องเรียน กรณี ประชาชนได๎รับความเดือดร๎อน
จากการปลํอยควันของโรงงานไออาร๑พีซี จํากัด 
บริเวณ ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางสํานักการสาธารณสุขฯ ตรวจสอบข๎อเท็จจริง
และดําเนินการตามอํานาจหน๎าที ่

 

69. ร๎องเรียน กรณี ราษฎรขอให๎แก๎ไขปัญหาเสียงดัง
รบกวนจากการตีระฆังบอกเวลาบริเวณชุมชน
สะพานราษฎร๑ ถ.ยมจิดา อ.เมือง จ.ระยอง 

-ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว  

70. หารือการคิดคําปรับงานจ๎างเหมาปรับปรุงห๎อง
สุขาในอาคารสถานีขนสํงผู๎โดยสาร 

-อยูํระหวํางศึกษาระเบียบกฎหมาย  

71. หารือคําเชําบ๎านรายนางอรอุมา เพชรสุวรรณ -อยูํระหวํางศึกษาระเบียบกฎหมาย  
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ฝ่ายงบประมาณ 
การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  
งบประมาณต้ังไว้ โอนเพ่ิม โอนลด เบิกจ่าย/ก่อหน้ีผูกพัน คงเหลือ 

งบกลาง 77,084,300.00     45,922,260.03 31,162,039.97 
งบบุคลากร           

  
เงินเดือนฝุาย
การเมือง 9,990,500.00     5,827,780.00 4,162,720.00 

  
เงินเดือนฝุาย
ประจํา 274,470,000.00 2,487,000.00 3,687,000.00 141,380,852.31 131,889,147.69 

งบดําเนินงาน           
  คําตอบแทน 16,071,900.00 41,520.00 108,000.00 5,341,910.96 10,663,509.04 
  คําใช๎สอย 140,668,000.00 1,922,300.00 5,360,820.00 91,001,281.00 46,228,199.00 
  คําวัสด ุ 50,388,400.00 632,000.00 38,000.00 24,128,338.66 26,854,061.34 
  คําสาธารณูปโภค 5,805,400.00 20,000.00   3,146,114.35 2,679,285.65 
งบลงทุน           
  คําครุภัณฑ๑ 33,975,000.00 122,000.00   30,297,845.30 3,799,154.70 

  
คําที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 61,595,000.00 3,969,000.00   6,265,700.00 59,298,300.00 

งบรายจํายอื่น 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 9,193,820.00 9,193,820.00 363,284,082.61 328,675,917.39 

 
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ครั้งท่ี 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 สภาฯอนุมัต ิ

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 

 12 เม.ย. 60 4 1,330,000.00 33 9,193,820.00 
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ครั้งท่ี 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 ม.ีค. 60 1  18,900,000.00  3 19,120,000.00 สภาอนุมัต ิ

4 เม.ย. 60 1        66,000.00  4 19,186,000.00 
  

ส านักการคลัง 
1.รายงานการจัดสรร และการเบิกจ่ายเงิน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  
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2. รายงานผลการด าเนินการ “รายจ่ายค้างจ่าย” 

รายจ่ายค้างจ่าย 

 
 

เงินรายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
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เงินรายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

 
 

เงินรายจ่ายค้างจ่าย เงินกองทุนไฟฟ้า 
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3. รายงานการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
 

รายการค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560 

 



 -19- 

รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560 

 

 

 
 

รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560 
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3. รายงานการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ 2560 
- นายรักษ๑สิทธิ์เจริญหิรัญ  รายงานดังนี้ 
1. เรื่องการจัดหาพัสดุ ภาพรวมในเรื่องของครุภัณฑ๑การดําเนินการสํวนใหญํจะแล๎วเสร็จเป็นไปตาม

แผนฯ จะมีในสํวนของครุภัณฑ๑ท่ีตํอท๎ายสัญญาคือคอมพิวเตอร๑ คณะกรรมการจะได๎เรํงพิจารณาดําเนินการใน
เรื่องเอกสารให๎แล๎วเสร็จและตํอท๎ายสัญญาอยูํระหวํางผู๎รับจ๎างกําลังทําการติดตั้งซึ่งใกล๎จะแล๎วเสร็จ  

2. งานจ๎างเก็บขยะได๎ผํานมาหนึ่งงวดแล๎ว จะสํงงานและเบิกงวดแรกของเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะมีใน
สํวนของเอกสารการตรวจรับตามเนื้องานจ๎าง และเอกสารในสํวนของการตรวจรับครุภัณฑ๑รถ ได๎ดําเนินการ
ตํอท๎ายสัญญาในเรื่องท่ีขอเปลี่ยนรถ จํานวน 2 รายการ โดยเป็นไปตามระเบียบที่เคยหารือกัน และจะมีเอกสาร
ที่ต๎องประกอบการเบิกจํายในงวดแรกเชํนเอกสารคูํมือการจดทะเบียนรถ และสิ่งตํางๆ ที่เป็นเงื่อนไขตามสัญญา
งวดแรก โดยต๎องประกอบให๎ครบถ๎วน  

3. เรื่องโคมไฟถนนริมน้ํากองชํางได๎ชี้แจงในเรื่องตามที่มีคําร๎องเข๎ามา สํงเรื่องให๎คณะกรรมการเปิดซอง
พิจารณา คงได๎ข๎อสรุป และเสนอทํานนายกเทศมนตรี เพื่ออนุมัติจ๎างตํอไป  

4. เรื่องงานกํอสร๎างในภาพรวมของแผนการจัดหาพัสดุแทบไมํมีอะไรเข๎ามา จะมีเข๎ามา 2 งาน ซึ่งจะ
เป็นงานปรับปรุงของโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง จํานวนเงินสองแสนบาท และงานอีออกชั่น คือ ถนนซอย
พํอปูุแมํยํา จํานวนสองล๎านบาทเศษ โดยได๎พิจารณาเอกสารแล๎ว และให๎พัสดุประสานในเอกสารที่ยังไมํครบถ๎วน
และในสํวนของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ได๎ทําหนังสือแจ๎งผู๎ร๎องอุทธรณ๑ขยายระยะเวลาการพิจารณาคํา
อุทธรณ๑ไป และทํานปลัดเทศบาลได๎พิจารณาและสั่งการให๎กองชํางไปดําเนินการในสํวนของเอกสารซึ่งยังไมํรับ
เอกสาร ถ๎าหากได๎รับเอกสารแล๎วก็จะเสนอไปตามข้ันตอน  

5. เรื่องซ๎ุมที่ได๎แจ๎งผู๎รับจ๎างขยายเวลายืนราคานั้นผู๎รับจ๎างได๎ขยายมาแล๎ว และทํานปลัดเทศบาลได๎สั่ง
การให๎กองชํางชี้แจงข๎อมูลเพิ่มเติมขณะนี้ยังไมํมีอะไรคืบหน๎าเข๎ามา  

6. ขอแจ๎งประชาสัมพันธ๑ ในวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2560 จะมีการจัดอบรมคูํมือการปฏิบัติงาน 
ด๎านพัสดุ เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม เรียนเชิญทํานนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด 
เรียนเชิญทํานปลัดเทศบาล  ทํานรองปลัดเทศบาล ทํานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และทํานเลขานุการ
นายกเทศมนตรี รํวมพิธีเปิด เปูาหมายผู๎เข๎ารับการอบรมจากทุกหนํวยงาน จํานวน 125 คน โดยได๎ทําการ
ปรับปรุงคูํมือทั้งหมด รวมทั้งมีเอกสารประกอบการบรรยาย เพื่อแจกให๎ผู๎เข๎ารํวมอบรมทุกทําน  

กองช่าง 

โครงการที่แล๎วเสร็จ ในเดือนพฤษภาคม 2560 
- โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ซอยแยกถนนชายเลียบชายฝั่ง  
- โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ซอยแยกถนนริมน้ํา  
- โครงการกํอสร๎างอาคารอเนกประสงค๑  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต)๎  
- โครงการกํอสร๎างอาคารเรียน  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง งวดที่ 4  
- โครงการปรับปรุงซํอมแซมอาคารโรงฆําสัตว๑  
- โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย 
- โครงการปรับปรุงทางเท๎าและเกาะกลางถนนสุขุมวิท  
- โครงการปรับปรุงผิวจราจร จํานวน 3 โครงการ  
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ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

 
 

กิจกรรมตรวจสอบจุดตั้งวางถังขยะอันตราย 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จ านวน 44 จุด ในเขตเทศบาลนครระยอง 

 

ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดตั้งถังขยะอันตราย จากการตรวจสอบ พบวํา  
1. ถังขยะอันตรายมีความสมบูรณ๑ จํานวน 44 จุด  
2. มีขยะปนเปื้อน  จํานวน 3 จุด ได๎แกํ 
         2.1  7-11 หน๎าตลาดชัยพร 
         2.2  หน๎าห๎องสมุด 
         2.3  หน๎าตึก TSK ถ.สุขุมวิท 
3. ถังเกําและตัวหนังสือบนปูายไมํชัดเจน  จํานวน 11 จุด ได๎แกํ 
        3.1 7-11 มโนราห๑  
        3.2 7-11 ตรงข๎ามตลาดชัยพร  
        3.3 7-11 ตรงข๎ามโรงแรมสตาร๑  
        3.4 7-11 ตรงข๎ามหอนาฬิกา  
        3.5 7-11 หน๎าตลาดชัยพร 
        3.6 ชุมชนสมุทรเจดีย๑ (ร๎านเจดีย๑ Shop) 
        3.7 ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง (หน๎า CJ) 
        3.8 ชุมชนเรือนจํา (ซอยหลัง ซูซูก)ิ 
        3.9 ชุมชนเรือนจํา (ที่ทําการชุมชน) 
        3.10 ร๎านค๎าปากซอยเสรี 3 
        3.11 โรงน้ําปลาตาชู-ตาชั่ง 
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กิจกรรมตรวจสอบจุดตั้งวางถังขยะอินทรีย์ 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จ านวน 13 จุดในเขตเทศบาลนครระยอง 

 

ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดตั้งถังขยะอินทรีย๑ 
จากการตรวจสอบ พบวํา  
1. ถังขยะอินทรีย๑ที่ไมํสะอาด ได๎แกํ  ชุมชนมุสลิมปากคลอง และชุมชนริมน้ําทําเกตุ 
 2. ฝาปิดไมํสนิทได๎แกํ ชุมชนทุํงโตนด, ชุมชนก๎นปึก-ปากคลอง,  ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง และชุมชนปากน้ํา 1 
3. มีขยะอ่ืนปนเปื้อน ถุงพลาสติก กระป๋องเบียร๑ กิ่งไม๎แห๎ง ได๎แกํ ชุมชนก๎นปีก-ปากคลอง , ชุมชนมุสลิม-ปาก
คลอง, ชุมชนริมน้ําทําเกตุ, และชุมชนสะพานราษฎร๑ 
 

กิจกรรมอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนและแม่น้ าระยอง 
มีคณะศึกษาดูงานและผู้เข้าเยี่ยมชม พระเจดีย์กลางน้ า รวมทั้งหมดและสะพานศึกษาธรรมชาติหอชมวิว   
จ านวน 4,193 คน  

1. วันที่ 4 เม.ย. 60 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง แผนกชํางไฟฟูากําลัง ทํากิจกรรมปรับภูมิทัศน๑ 
บริเวณโซน 1 (สะพานศึกษาธรรมชาติหอชมวิว) จํานวน 10 คน  

2. วันที่ 23 เม.ย.60 นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี ทํากิจกรรมเก็บ
ขยะ และขนไม๎ใสํคอนโดปู บริเวณโซน 1 (สะพานศึกษาธรรมชาติหอชมวิว) จํานวน 26 คน 

3. วันที่ 27 เม.ย.60 รับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแกํน คณะสาธารณสุขศาสตร๑ ทํากิจกรรม
จิตอาสาเก็บขยะ โซน1(สะพานศึกษาธรรมชาติหอชมวิว)  จํานวน 96 คน 

4. มีผู๎เข๎าเยี่ยมชมศูนย๑สิ่งแวดล๎อมศึกษา จํานวน  4,061 คน 
 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม  
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ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ที่ย่ืนค าร้องขออนุญาต 
ประกอบกิจการประเภทต่างๆ ตามเทศบัญญัติ 

 

เจ๎าหน๎าที่สํารวจและมีหนังสือแจ๎งผู๎ประกอบการ/ผู๎ประกอบการเขียนคําร๎องขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการ ปรากฏวํา มีผู๎ประกอบการยื่นคําร๎องจํานวน 3 ราย และเจ๎าหน๎าที่ได๎ตรวจประเมินเรียบร๎อยแล๎ว  

1.ร๎านอีโต๎สเต็ก 
2. ร๎านรถนิยม  
3.ร๎านเจ๏กการชําง  

 

การตรวจประเมินสถานประกอบการก่อนต่อใบอนุญาตและแจ้งเลิกกิจการ 

เกณฑ๑การตรวจประเมิน ได๎แกํ ทําเล/ที่ตั้ง, ความสะอาด, ความปลอดภัย และการจัดการของเสีย 
ตํอใบอนุญาตผํานเกณฑ๑ จํานวน 7 แหํง เลิกกิจการ จํานวน  3  แหํง  
 

- งานตรวจประเมินการจัดการน้ําเสียของสถานประกอบการจําหนํายหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง จํานวน 1 แหํง  
 

เรื่องร้องเรียน จ านวน 2 เรื่อง 

 
 

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 

วันที่ 4 เมษายน 2560 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อมลงพ้ืนที่รํวมกับสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดระยองตรวจสอบเรื่องร๎องเรียนพบเจอสิ่งแปลกปลอมในอาหารของร๎านโจ๏กนายจั๊ว  
 

การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร 
1.ดําเนินโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการจําหนํายอาหาร ประจําปี

งบประมาณ 2560  
ดําเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานที่ปรุงประกอบและจําหนํายอาหาร ร๎านที่ได๎รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการ(ที่ครบกําหนดหมดอายุใบอนุญาตฯ เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2560)  พร๎อมเก็บตัวอยําง
อาหารภาชนะและมือผู๎สัมผัสอาหารเพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อโรคและให๎ความรู๎ แกํผู๎ประกอบการ/ผู๎ปรุง
อาหาร/ผู๎เสิร๑ฟอาหารในเรื่องสุขาภิบาลอาหารจํานวน 7 ร๎าน  ซึ่งผลการตรวจประเมินผํานทั้งหมด ดังนี้  
 1.ร๎าน ป.แกงปุา      
 2.ร๎าน The Pizza 
 3.ร๎านอาหารตามสั่ง นายสามารถ  แซํตั้ง  
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 4.ร๎านหัวนม  
 5.ร๎านวันเวย๑  
 6.ร๎านเจ๏ติ๋มส๎มตํา ซอย 8  
 7.ร๎านชมรมรักษ๑เพลงเกํา  
 

2.ล๎างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํมฯ)และตลาดสดเทศบาล 4 (แมํแดง) 
ดําเนินการล๎างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดล๎างและขัดทําความสะอาดพ้ืนอาคารและถนนโดย

ผสมผงคลอรีนในน้ําล๎างพื้นเพ่ือฆําเชื้อโรค ลอกทํอ ล๎างทํอและรางระบายน้ํา ดังนี้  
 - ล๎างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํม) วันที่ 20 - 21 และวันที่ 27 - 28 เมษายน 2560    
 - ล๎างตลาดเทศบาล 4 (ตลาดแมํแดง) วันที่ 19 และ 26 เมษายน 2560   
 

งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล  
กราฟแสดงปริมาณการจัดเก็บมูลฝอย 

เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2557 - 2560 

 
 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2560 

 
รวมปริมาณขยะท่ีเอกชนจัดเก็บเดือนเมษายน 2560 
รวมน้ าหนัก 3,339.49 ตัน เฉลี่ย 111.31 ตัน/วัน 
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การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือน เมษายน 2560 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได๎ 

ทั้งหมด 1,119 ชิ้น  ( 62 กิโลกรัม ) 
2. กิจกรรมสํารวจและสํงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล  

จํานวน 74  แหํง เดือน เมษายน 2560 จํานวน 705  กิโลกรัม  จํายเป็นคํากําจัดฯ จํานวน 12,690 บาท        
(คําจ๎างเหมาบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ราคากิโลกรัมละ  18 บาท )  
 

- การพัฒนาทําความสะอาดสถานที่ ได๎แกํ ชุดพัฒนาเก็บขยะชายหาดทะเลแหลมเจริญไปถึงโบสถ๑คริสต๑
และถากหญ๎าริมฟุตบาทถนนคอ 2 หลังสตาร๑, ชุดรถน้ําล๎างทําความสะอาดถนนยมจินดาและพ้ืนโบสถ๑วัดตรี,  
ชุดเวรประจําวันถากหญ๎าตักทรายถนนบางจาก, ชุดเรือท๎องแบนขุดลอกลอกวัชพืชในคลองริมน้ําศาลาทําเกตุ  
งานสัตวแพทย๑  

การควบคุมคุณภาพโรงฆําสัตว๑ จํานวนสุกรที่เข๎าชําแหละในโรงฆําสัตว๑ เทศบาลนครระยอง  
สุกรเข๎าชําแหละเดือนเมษายน 2560 จํานวนทั้งสิ้น 1,125 ตัว ได๎ทําการตรวจและไมํพบความผิดปกติของ
สุกรกํอนฆําและหลังฆํา และมีคําธรรมเนียม ดังนี้ 
 1. อากรฆําสัตว๑ 11 ,250 บาท 
 2. คําบริการอื่นๆ 20 ,250 บาท 
 รวมเก็บคําธรรมเนียมได๎ทั้งสิ้น  31 ,500 บาท  
 

การตรวจสารเร่งเนื้อแดงภายในโรงฆ่าสัตว์ 
มีการสุํมตรวจสารเรํงเนื้อแดงจํานวน 6 ตัวอยํางจากฟาร๑มทั้งหมด 4 ฟาร๑ม (หนองไรํ , แสงรุํงโรจน๑, บุญ

นะฟาร๑ม, สุกรลูกเล๎าฟาร๑มซีพี) ผลการตรวจสารเรํงเนื้อแดง ไมํพบสารเรํงเนื้อแดงในสุกร  
 

การรณรงค์ป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน 
การรณรงค๑ควบคุมโรคจากสัตว๑สูํคน ได๎ดําเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าในสุนัขจรจัดที่ได๎

ดําเนินการจับมาจากที่สาธารณะ จํานวน 13 ตัว ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวที่มารับบริการที่ห๎องปฏิบัติการทางสัตว
แพทย๑ จํานวน - ตัว แบํงเป็นสุนัข - ตัว แมว – ตัว และฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าตามสถานที่สาธารณะอีก 
19 ตัว 
 

เรื่องร้องเรียน จ านวน 7 เรื่อง 
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งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ  
ผลการด าเนินงาน 
1.คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง/โรคหลอดเลือดสมอง)   
   รวม 448 คน จําแนกผลการคัดกรอง ดังนี้ 
 1.1 กลุํมวัยทํางาน อายุ 15 ปี – 59 ปี จํานวน 273 คน 
  1.1.1 กลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน                            จํานวน   1 คน 
   1.1.2 กลุํมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง                    จํานวน 21 คน 
  1.1.3 กลุํมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ     จํานวน 14 คน   
 1.2 กลุํมผู๎สูงอายุ  อายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 175 คน 
  1.2.1 กลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน                            จํานวน   2 คน 
  1.2.2 กลุํมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง                    จํานวน 15 คน 
  1.2.3 กลุํมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ  จํานวน 15 คน  
2. คัดกรองสุขภาพโครงการสํงเสริมการออกกําลังกายเยาวชนในชุมชนก๎นปึก-ปากคลอง      
    จํานวน 60 คน  
3. กิจกรรมเผยแพรํความรู๎โรคไมํติดตํอ 
 3.1 ความรู๎เรื่องโรคพาร๑กินสัน     จํานวน    8 ครั้ง       
 3.2 ความรู๎เรื่องไขมันในเลือดสูง     จํานวน    8 ครั้ง 
 3.3 ความรู๎เรื่องโรคหอบหืด     จํานวน  10 ครั้ง 
 3.4 เผยแพรํบทความลงวารสารเทศบาล  เรื่อง วันงดสูบบุหรี่   
 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง  
1.ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและรวบรวมแผน กองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลนครระยอง  

ครั้งที่ 2/2560  วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560 เพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ เสนอขอขอรับสนับสนุน
งบประมาณกองทุนฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  จํานวน 8 โครงการ เป็นเงิน 288,300 บาท       
(สองแสนแปดหมื่นแปดพันสามร๎อยบาทถ๎วน) 
ผลการประชุม 
 - ผํานการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 จํานวน 3 โครงการ เป็นเงิน 164,914 บาท  

2. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 เมษายน 2560 
 พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการในชํวงเดือนเมษายน – กันยายน 2560   
   จํานวน 23 โครงการ  

3. ประชาสัมพันธ๑การเสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ 
 - กลุํมออกกําลังกาย “ไลน๑แดนซ๑ – ลีลาศ ศรีเมือง”  
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งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ  
สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก  

ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม – 25 เมษายน 2560 เทศบาลนครระยอง ได๎รับรายงานวําพบผู๎ปุวย โรค
ไข๎เลือดออก (ทุกรหัสโรค)  จํานวน 10 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 11.29  ตํอประชากรแสนคน  ไมํพบผู๎เสียชีวิต
และไมํพบการระบาดในพ้ืน     มีจํานวนผู๎ปุวยลดลงเมื่อเทียบกับชํวงเวลาเดียวกัน (1 มกราคม – 30 เมษายน 
2559 จํานวน 30 ราย)  
 ผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออกจังหวัดระยองอยูํในอันดับที่ 15 ของประเทศ อัตราปุวย 12.76   (อันดับ 1
จังหวัดสงขลา อัตราปุวย 133.86)   

การด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
โรคไข๎เลือดออก 

๑. ออกดําเนินการควบคุมโรคทุกราย ภายใน 24 ชั่วโมง โดยการพํนสารเคมีกําจัดยุงในบ๎านผู๎ปุวย และ
รอบๆบ๎านผู๎ปุวยรัศมี 100 เมตร จํานวน 3 ครั้ง ในวันที่ 0,3,7  

๒. พํนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัยในชุมชน/ตลาด 
3. ประชาสัมพันธ๑โรคไข๎เลือดออกโดยรถวิ่งประชาสัมพันธ๑ ภาษาไทย/กัมพูชา 
4. ดําเนินการรณรงค๑สํารวจ และทําลายแหลํงเพาะพันธุ๑ลูกน้ํายุงลาย ในศาสนสถานและสถานศึกษา

เขตเทศบาลนครระยองทุกแหํง โดยดําเนินการทุกวันศุกร๑ และพํนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัยในวันเสาร๑ 
5. ติดตามสถานการณ๑โรคทุกสัปดาห๑   

 

สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก 
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การด าเนินงานส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ า 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง เดือนเมษายน 2560 

 
 
งานฟ้ืนฟูสุขภาพครอบครัว  

ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน 
จ านวน  129 ราย 

จําแนกตามกลุํมได๎ ดังนี้  
1. มารดาและทารกหลังคลอด จํานวน    83 ราย 
2. ผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง  จํานวน      2 ราย 
3. ผู๎สูงอายุติดเตียง  จํานวน    32 ราย 
4. ผู๎สูงอายุติดบ๎าน  จํานวน    12 ราย 
 

กิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยท่ีบ้าน 
จ านวน 177 กิจกรรม ดังนี ้

1. ฉีดยา         จํานวน  3 ราย 
2. ใสํสายสวนปัสสาวะ        จํานวน   7 ราย 
3. ใสํสายยางให๎อาหารทางจมูก       จํานวน   8 ราย 
4. ทําแผล          จํานวน   6 ราย 
5. เจาะเลือด                          จํานวน   3 ราย 
6. เจาะน้ําตาลปลายนิ้ว        จํานวน   4 ราย 
7. เยี่ยมให๎คําแนะนําการปฏิบัติตนหลังคลอดและสํงเสริมการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ  จํานวน  40 ราย 
8. เยี่ยมเพ่ือปูองกันภาวะแทรกซ๎อนในทารกแรกเกิด     จํานวน  43 ราย 
9. เยี่ยมดูแลเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ๎อนจากโรคเรื้อรังและความพิการ  จํานวน  46 ราย 
10. สอนญาติทําแผลให๎ผู๎ปุวย       จํานวน   3 ราย 
11. สอนญาติดูแลสายสวนปัสสาวะ      จํานวน   3 ราย 
12. สอนญาติให๎อาหารทางสายยาง      จํานวน   5 ราย 
13. ให๎คําปรึกษาทางโทรศัพท๑ในการดูแลสุขภาพด๎วยตนเอง    จํานวน   7 ราย 
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ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์  
ให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์  6 รายการ จ านวน 9 ชิ้น ได้แก่ 
1. ที่นอนลมพร๎อมชุดอุปกรณ๑   จํานวน 1 ชุด 
2. เตียงนอน Fowler พร๎อมเบาะที่นอน   จํานวน 1 ชุด 
3. เครื่องดูดเสมหะ    จํานวน 1 ชุด 
4. รถเข็นนั่ง     จํานวน 3 คัน 
5. ถังออกซิเจนขนาดกลาง   จํานวน 2 ถัง 
6. ไม๎เท๎าค้ํายัน     จํานวน 1 อัน 
ได้รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์  5 รายการ จ านวน 7 ชิ้น ได้แก่ 
1.เตียงนอน Fowler พร๎อมเบาะที่นอน   จํานวน 2 ชุด 
2.รถเข็นนั่ง      จํานวน 2 คัน 
3. Walker      จํานวน 1 อัน 
4. ไม๎พยุงเดิน      จํานวน 1 อัน 
5. อาหารทางการแพทย๑    จํานวน 1 อัน 

ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรีฝากสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมสํงเจ๎าหน๎าที่ไป พํนสารเคมี 
                       กําจัดยุงชํวงกํอนเปิดภาคเรียนให๎กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทุกแหํง รวมทั้งศูนย๑เด็กเล็ก  

- นายดุสิต  ธรรมศิริรักษ๑ ขออนุญาตรายงานเรื่องต๎นทุนคําใช๎จํายในการเก็บขนขยะ สํานักการสาธารณสุขฯ
ได๎ดูรายละเอียดแล๎ววําปัจจุบันในสํวนของคําธรรมเนียมที่เทศบาลนครระยองเรียกเก็บนั้น เก็บไมํเกิน 20 ลิตรตํอวัน 
โดยที่เก็บอยูํในอัตราต่ําสุด คือ 40 บาท ตํอเดือน หากตรงนี้นํามาคํานวณเทียบกับ พ.ร.บ.รักษาความสะอาด 
ฉบับที่ 2 รายได๎ที่เทศบาลจะจัดเก็บอยูํที่ 0.33 บาท ตํอหนึ่งกิโลกรัม ในสํวนของคําใช๎จํายปัจจุบันที่เทศบาล
จัดเก็บโดยมีคําจ๎างเก็บขนตันละ 817 บาท และคําจ๎างกําจัดตันละ 214 บาท รวมคําใช๎จํายในเรื่องของขยะนั้น
ประมาณกิโลกรัมละ 1 บาท สํวนในรายละเอียดของ พ.ร.บ.รักษาความสะอาด ฉบับที่ 2 กําหนดวําถ๎าใช๎ฐาน
ของมูลฝอย ไมํวําจะเป็นน้ําหนักหรือจํานวนลิตรเทําเดิม คือตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฉบับเดิม เพียงแตํ
กําหนดคําบริการที่เพ่ิมข้ึนมาคือมูลฝอยที่ไมํเกิน 120 กิโลกรัมตํอเดือน หรือ 600 ลิตรตํอเดือน จะเสียคําเก็บ
ขนขยะมูลฝอย ไมํเกิน 150 บาทตํอเดือน บวกกับคํากําจัดขยะมูลฝอย ไมํเกิน 200 บาทตํอเดือน ซึ่งรวมเฉลี่ย
ทั้งสองคําใช๎จํายนั้น จะเก็บได๎ไมํเกิน 2 บาท 92 สตางค๑ตํอหนึ่งกิโลกรัม หากจะพิจารณาความเป็นไปได๎ของ
การกําหนดคําธรรมเนียมใหมํก็ควรดูที่ต๎นทุนคําใช๎จํายที่ใช๎อยูํในปัจจุบัน โดยอาจจะอยูํที่กิโลกรัมละ 1 บาท   
แตํในสํวนรายละเอียดของการกําหนดอัตราในการเรียกเก็บตรงนี้ คงต๎องรอกฎกระทรวง เพราะฐานของ พ.ร.บ.
ที่กําหนดมา คือกําหนดไว๎ที่ไมํเกิน 120 กิโลกรัมตํอเดือน หากตามอัตราตรงนี้เทศบาลก็จะเก็บได๎ 120 บาทตํอเดือน 
ซึ่งเป็นอัตราที่คํอนข๎างสูง จึงต๎องรอกฎกระทรวงวําจะกําหนดรายละเอียดมาในลักษณะไหน สําหรับใน
รายละเอียดคงจะต๎องเรียนเชิญผู๎ที่เกี่ยวข๎อง คืออาจจะต๎องมีการตั้งคณะทํางานข้ึนมาเพ่ือมาศึกษารายละเอียด
ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งตามท่ีทํานรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ๑ ให๎นโยบายไว๎คือนอกจากจะดูในเรื่อง
ของต๎นทุนแล๎วคือต๎องการให๎ดูในเรื่องการปรับปรุงรูปแบบของการจัดเก็บด๎วย เพราะวําปัจจุบันนี้ในพื้นที่เอง     
ก็มีปัญหาในเรื่องของการตั้งวางถังขยะ จุดตั้งวางถังขยะ หรือในเรื่องเก่ียวกับความเป็นระเบียบเรียบร๎อย   
อาจจะต๎องนํามาพิจารณาเพื่อหาทางเลือกในการกําหนดรูปแบบในการจัดเก็บ 

 

ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรี มอบคุณดุสิต  ธรรมศิริรักษ๑ ผู๎อํานวยการสํวนบริการสาธารณสุขและ 
  สิ่งแวดล๎อมตั้งคณะทํางานข้ึนมา โดยเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองทุกทํานมา 
  เพ่ือพิจารณาเรื่องนี้ด๎วย 
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กองการแพทย ์

บริการเดือน เมษายน ๒๕๖๐ 
จ าแนกตามรายใหม่-รายเก่า 

 
 

รายรับค่ารักษาพยาบาล 
ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๐ 

 
 

งานเภสัชกรรม 
ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 -31- 

งานเภสัชกรรม 
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๐  

 มีผู๎มารับบริการรับยาโดยเฉลี่ยวันละ ๑2๘ ราย และมีผู๎มารับบริการสูงสุดคือ ๑7๖ ราย 

 
 

 
รายงานผู้มารับบริการทันตกรรม 
ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๐ 

 
 

รายงานผู้มารับบริการกายภาพบ าบัด 
ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๐ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนคนไข้ท ากายภาพบ าบัด 

 
 

ผลการปฏิบัติงานด้านรังสีวิทยา 
ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๐ 

 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 43 ราย, 55 รายการ,Refer 5 ราย  

 
 

ผลการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ 
ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๐ 
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ผลการปฏิบัติงานด้านงานพยาบาล 
ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๐ 

 
 

- กิจกรรมในรอบเดือน ได๎แกํ ให๎ความรู๎สุขศึกษาสามเณรที่วัดปุาประดูํ, รํวมพิธีถวายพานพํุมในวันจักร,ี
รํวมงานประชุมวิชาการแพทย๑ฉุกเฉินระดับชาติ 

กองการศึกษา 

- กิจกรรมการศึกษานอกพ้ืนที่สําหรับเด็กด๎อยโอกาสวันที่ 20 - 21 เมษายน 2560  
ณ สวนระยองสมายล๑แพลนต๑ ศูนย๑การเรียนรู๎หม๎อข๎าวหม๎อแกงลิง อ.บ๎านคําย จ.ระยอง  
 - กิจกรรม 5 ส. กองการศึกษาวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห๎องเก็บพัสดุ อาคารงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
 - กิจกรรม 5 ส. กองการศึกษาวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห๎องกองการศึกษา  
 - กิจกรรมกํอพระเจดีย๑ทราย ประจําปี 2560วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ บริเวณชายหาดแหลมเจริญ  
 - กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียนตอน เกี๊ยวน้ําหํอไกํสับวันที่ 29 เมษายน 2560 
ณ  อาคารห๎องสมุดและศูนย๑เยาวชน เทศบาลนครระยอง  
 - การประกวดแขํงขันทักษะทางวิชาการมหกรรมการจัดการศึกษาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ประจําปี 2560 (ระดับภาคตะวันออก) ระหวํางวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2560ณ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง   
และโรงเรียนเทศบาลในสังกัด 19 ประเภท 83 รายการ 
 - การประชุมเตรียมความพร๎อมประกวดแขํงขันทักษะทางวิชาการมหกรรมการจัดการศึกษาขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจําปี 2560 (ระดับภาคตะวันออก) วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารห๎องสมุด
และศูนย๑เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
 - สร๎างงานผู๎พิการ ได๎แกํ  

1. นางสาวกุสุมา  บุญชํวย  ผู๎พิการทางการได๎ยิน  
  2. นางสาวดลยา  มากคช   ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว  
  3. นางสาวมิลันตี  นีลพันธ๑  ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว  
  4. นายกิตติคุปต๑  สารพันโชติวิทยา ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว  
  5. นายกฤณัช ทรงเที่ยง   พิการทางการเคลื่อนไหว  
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โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
- กิจกรรมสํงเสริมทักษะภาษาอังกฤษกับครูตํางชาติ สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพื่อเตรียมความ

พร๎อมสูํชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 - กิจกรรมสํงเสริมทักษะความเป็นเลิศด๎านดนตรี  
 - กิจกรรมสํงเสริมทักษะความเป็นเลิศด๎านนาฏศิลป์  
 - กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ สําหรับนักเรียนที่อํานไมํออกและอํานไมํคลํอง ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-4 เพ่ือเตรียมความพร๎อมสูํระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 

รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 

 
 

รายงานการประเมินผลอ่านออกเขียนได้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 92 คน 

 
 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 55 คน 

 
 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 69 คน 
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 81 คน 

 
 

 
จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 

 
- งานปูกระเบื้องอาคารเรียน 2-3  

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 
- วันที่ 1-2 เมษายน 2560 ผู๎บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง รํวมประชุมสรุปผล

การปฏิบัติงานและเตรียมความพร๎อมสําหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
 - วันที่ 24 เมษายน 2560  คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง รํวมงานวันเทศบาล 
 - วันที่ 28 เมษายน 2560 คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองรํวมกํอเจดีย๑ทรายที่แหลมเจริญ  

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
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วันที่ 8 มีนาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม เป็นสนามสอบของการทดสอบความสามารถ
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
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รายงานการประเมินอ่านออกเขียนได้  ชั้น ป.1 

 
 

รายงานการประเมินอ่านออกเขียนได้  ชั้น ป.2 
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รายงานการประเมินอ่านออกเขียนได้  ชั้น ป.3 

 
 

รายงานการประเมินอ่านออกเขียนได้  ชั้น ป.4 
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โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

 - โรงเรียนมีการสรุปการประเมินตนเอง วางแผนเพื่อทําแผน 4 ปี และทําแผนปฏิบัติการประจําปี
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎พร๎อมใช๎ในปี 2560 ในชํวงเปิดภาคเรียน 
 - กิจกรรมปฏิบัติธรรมของคณะครูและบุคลากร ในวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2560 
 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนจะทําการคัดกรองนักเรียนเข๎าใหมํในปี 2560 (รอบท่ี 2)  
 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เปิดภาคเรียน 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
ข้อมูลนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อ ม.๑ 

 
 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษา 
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ผลสอบ NT นักเรียนชั้น ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 

สรุปผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.๑-๔ 

 
 

- วันที่ 2 เมษายน 2560 คณะครูอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร ณ โรงแรมสตาร๑ 
 - วันที่ 24-25 เมษายน 2560 ผู๎อํานวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง รํวมประชุมสัมมนา
วิชาการ การจัดทําแผนยุทธศาสตร๑ด๎านการศึกษาแบบบูรณาการ เพ่ือรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก3 จังหวัด ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร๑ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 
 - วันที่ 26 -28 เมษายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท๎องถิ่น และบุคลากรการศึกษาและดูงาน ระดับกลุํมจังหวัดการศึกษาที่ 9 
ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง 
 - วันที่ 28 เมษายน 2560 รํวมกํอเจดีย๑ทรายที่ชายหาดแหลมเจริญ 
 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2560ประชุมผู๎ปกครองนักเรียนใหมํ ปีการศึกษา 2560 
 - วันที่ 25 - 30 เมษายน 2560เตรียมความพร๎อมด๎านภูมิทัศน๑กํอนเปิดเรียน 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
- สอบคัดเลือกนักเรียนเข๎าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560วันที่ 1 เมษายน 2560 

ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)  
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จ านวนนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 

 
 

 

จ านวนนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   4 ปีการศึกษา 2560 
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 

 
 

 
รายงานการจบการศึกษา และการศึกษาต่อ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   3   ปีการศึกษา 2559 
นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  3  จ านวน    175   คน 
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รายงานการจบการศึกษา และการศึกษาต่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   3   ปีการศึกษา 2559 

นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 175 คน 

 
 

 

รายงานการจบการศึกษา และการศึกษาต่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   6   ปีการศึกษา 2559 

นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  6  จ านวน    70   คน  

 

 

 
- รํวมประชุมชี้แจงศูนย๑อบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาวันที่ 11 เมษายน 2560 

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร๑ กรุงเทพฯ  
 - การอบรมครูด๎วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระหวํางวันที่  19 – 21 เมษายน 2560ณ ศูนย๑สะเต็มศึกษาโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)  
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 - ผู๎บริหารเข๎ารํวมประชุมโครงการมีความสุขสนุกกับ 4 H (head Heart Hand Health)  
วันที่  21 - 23 เมษายน 2560ณ โรงแรมริเวอร๑ไซด๑  เขตบางพลัด กทม.  
 - ผู๎บริหารเข๎ารํวมอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นเทศบาลนครระยอง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 “หลักสูตรการพัฒนาองค๑กร”วันที่  23 เมษายน 2560ณ โรงแรมโกลเด๎นซิตี้ ระยอง  
 - ผู๎บริหารและคณะครูรํวมงานวันเทศบาล ประจําประงบประมาณ พ.ศ. 2560วันที่  24 เมษายน 2560 
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง  
 - รํวมประชุมชี้แจงการทดลองใช๎และอบรมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางหนังสือเรียนวิทยาศาสตร๑ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่  24- 26 เมษายน 2560ณ โรงแรมแอมบาสเดอร๑ กรุงเทพฯ  
 - การอบรมครูด๎วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 
ระหวํางวันที่  26 – 28 เมษายน 2560ณ ศูนย๑สะเต็มศึกษาโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)  

กองสวัสดิการสังคม 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
- โครงการสร๎างความเข๎มแข็งสูํการปฏิรูปสังคม ศูนย๑ปรองดองสมานฉันท๑เพ่ือการปฏิรูปจังหวัดระยอง  
- รํวมกิจกรรมวันไหลสงกรานต๑ตามชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
มอบเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ,ผู๎พิการและผู๎ปุวยเอดส๑ ประจําเดือนเมษายน 2560  แล๎วเสร็จเมื่อวันที่ 5  

เมษายน  2560 
ผู๎สูงอายุ  5,383 ราย 

- เงินสด   1 ราย 
- โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 5,382 ราย 

ผู๎พิการ 651  ราย 
- เงินสด  -  ราย 
- โอนเข๎าบัญชีธนาคาร  651 ราย 

ผู๎ปุวยเอดส๑  107  ราย 
- เงินสด - ราย 
- โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 107 ราย 
 

อํานวยความสะดวก ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการ จํานวน    8  ราย 
รับลงทะเบียนผู๎พิการรายใหมํ เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯจํานวน     6  ราย 
รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจํานวน  8    ราย 
เมื่อวันที่ 21 และ 24  เมษายน 2560 เจ๎าหน๎าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครระยอง รํวมกับ 

ศูนย๑คุ๎มครองคนไร๎ที่พ่ึง จังหวัดระยอง สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย๑จังหวัดระยอง บ๎านพัก
เด็กและครอบครัวจังหวัดระยองและสถานีตํารวจภูธรเมืองระยอง ได๎ลงพ้ืนที่บริเวณตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
และตลาดนัดสตาร๑ไนท๑พลาซํา เพ่ือจัดระเบียบขอทานและรณรงค๑ประชาสัมพันธ๑ "การให๎ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน"  

- พบขอทานชาวไทยจํานวน 1 ราย (ได๎นําบุคคลดังกลําวเข๎าสถานสงเคราะห๑) 
- พบผู๎แสดงความสามารถ 1 รายพร๎อมมีบัตรเป็นผู๎แสดงความสามารถแล๎ว 
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สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือนเมษายน 2560(ตั้งแต่วันที่ 1 – 30  เมษายน  2560) 
ยอดรับจํานํารวม 2,008 ราย จํานวนเงิน 48,710,400.00 บาท 
ยอดไถํถอนรวม 1,925 ราย จํานวนเงิน 46,436,800.00 บาท 
ทรัพย๑จํานําคงเหลือ 8,172 ราย จํานวนเงิน 209,168,400.00 บาท 
รายรับ      
 ดอกเบี้ยรับจํานํา 1,426,907.50 บาท 
 กําไรจําหนํายทรัพย๑หลุด 157,010.00 บาท 
 รวมรายรับ 1,583,917.50 บาท 
รายจ่าย      
 ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน 51,663.58 บาท 
 รายจํายประจํา 245,224.82 บาท 
 รวมรายจ่าย 296,888.40 บาท 
รายรับสูงกวํารายจําย  1,287,029.10 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน 140,000,000.00 บาท 
 หัก ใช๎ไปแล๎ว 28,373,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินที่ใช๎หมุนเวียนได๎อีก 111,627,000.00 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

 - ทํานนายกเทศมนตรี ฝากทุกโรงเรียนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการอํานออกเขียนได๎ของนักเรียน          
โดยให๎นักเรียนฝึกคัดไทยทุกวัน 
 - นายมานพ  ศรีสุพรรณถาวร กลําววําขอประชาสัมพันธ๑เรื่องการตรวจสุขภาพประจําปีโดยโรงพยาบาล
สิริกิติ์ ยังเหลืออีก 1 วัน หากทํานใดที่ยังไมํได๎เข๎ารับการตรวจ และมีความประสงค๑ท่ีจะตรวจสุขภาพดังกลําว ก็
ให๎มาตรวจเพิ่มเติมได๎ 
 

(ปิดประชุม เวลา11.00น.) 
 
     ลงชื่อ    ผู๎บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน๑) 
                                                          เจา๎พนกังานธุรการชํานาญงาน 
 
     ลงชื่อ    ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

      (นางพิมพ๑ผกา  ทายพงศ๑ศักดิ)์ 
          หัวหนา๎ฝาุยอํานวยการ 

 
 
 
 
 


