
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่6/2560 

วันที ่7  มิถุนายน  2560 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

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

ผู้มาประชุม 
1. นายวรวิทย๑      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายวารินทร๑ ดุษฎีวงษ๑ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
3. นายบุญสืบ เจริญรัตน๑ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายประกอบ อังควินิจวงศ๑ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท๑ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นางเสาวลักษณ๑ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
7. นายธนวัฒน๑ พ๎นชั่ว หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 
8. นางกิ่งแก๎ว ถนอมถ่ิน ผู๎อ านวยการส านักการคลัง 
9. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ๑ แทนผู๎อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
10. นางสาวฐปนีย๑ โสภณ แทนผู๎อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
11. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ๑ ผู๎อ านวยการกองชําง 
12. นางผํองศรี ปิยะยาตัง ผู๎อ านวยการกองการศึกษา 
13. นางธนาวดี ฑามาศ แทนผู๎อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
14. นางสินีนาฏ คุณเลิศกิจ แทนผู๎อ านวยการกองการแพทย๑ 
15. นางสุนิสา รํมรื่น ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
16. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง 
17. นางนันท๑พร รุํงรัตน๑ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
18. นางอุษณีย๑ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
19. นางพรทิพย๑ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
20. นางสาวพนิตตา แสงอรุณ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
21. นายรักษ๑สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู๎อ านวยการสํวนพัสดุ 
22. นางซํอนกลิ่น ชูเชิด หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
23. นางพิมพ๑ผกา ทายพงศ๑ศักดิ์ หัวหน๎าฝุายอ านวยการ 
24. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน๎าฝุายบริการสิ่งแวดล๎อม 
25. นางสาวเนตรนภา รักความสุข หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
26. นางเสาวลักษณ๑ แกํนทอง หัวหน๎าฝุายการเจ๎าหน๎าที่ 
27. นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหน๎าฝุายสํงเสริมสิ่งแวดล๎อม 
28. นางกุลยา  กุลรัตน๑ เจ๎าพนักงานธุรการ 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี               (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี               (ไปราชการ) 
3. นายธนิต อังควินิจวงศ๑ รองนายกเทศมนตรี               (ไปราชการ) 
4. นายนิวัติ กลํอมแก๎ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายผณินทร เกษรแพทย๑ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล                       (ไปราชการ) 
7. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล                  (ไปราชการ) 
8. นางลัดดา โกสีย๑ ผู๎จัดการสถานธนานุบาล 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไมํมี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที ่3  พฤษภาคม  2560 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันที่ 3  พฤษภาคม  2560 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 3  พฤษภาคม  2560 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนสํง 
- งานขนสํงมี รายรับประจ าเดือนพฤษภาคม 2560                131,244.00 บาท   
                 รายจํายประจ าเดือนพฤษภาคม 2560              109,737.41 บาท   
                 รายรับมากกวํารายจําย                                   21,506.59 บาท 
                 ยอดเงนิสะสม                                         2,916,060.34 บาท 
 

ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
      1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง 
         - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียนสาธิต- 
             เทศบาลนครระยอง 
           - ออกตรวจดูแลโรงรับจ าน าของเทศบาล  
           - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จ านวน 4 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า 
             สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน๎อง และสวนศรีเมือง 
           - ออกตรวจจัดตรวจตู๎เขียว จ านวน 29 ชุมชน 
           - ออกตรวจดูแลสถานีขนสํง (บขส.) ระยอง  
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      2. ตักเตือนผู๎กระท าความผิด  
       - ดูแลห๎องควบคุมโทรทัศน๑วงจรปิด CCTV    
       - กองวัสดุกํอสร๎างไว๎บนไหลํทาง ทางเท๎า และท่ีสาธารณะ จ านวน 2 ราย 
    - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าสิ่งของตกหลํน จ านวน - ราย      
           - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร๎านค๎าตั้งวางจ าหนํายของโดยไมํได๎รับอนุญาต จ านวน 9 ครั้ง       

      3. จัดเก็บปูายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 15 แผํน  
      4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้ า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน 9 แหํง  
      5. งานที่ได๎รับมอบหมาย  
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน  จ านวน  -  ราย   
  - ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จ านวน  -  ราย  

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        - ระงับอัคคีภัย                                                               8 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                              68 ครั้ง  
      - งานกู๎ภัยฯ                                                               26 ครั้ง 
      - ออกส ารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบาย 
          วิธีการใช๎ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
          (ชุมชนแหลมรุํงเรือง, ชุมชนพูนไฉํ, ชุมชนสองพ่ีน๎อง 
             และชุมชนริมน้ า-ทําเกต)ุ                                                 14  ครั้ง 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน (ประจ าเดือน พ.ค. 2560)  
        * จ านวน                  10  คณะ   
        * จ านวน                494  คน 

งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – สํง หนังสือผํานระบบ OSSM (สํวนกลาง)  
เดือนพฤษภาคม  2560  
     - มีการลงรับหนังสือ    จ านวน        604 เรื่อง 
     - มีการลงสํงหนังสือ    จ านวน        334 เรื่อง  

งานการเจ๎าหน๎าที่ 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล ย๎ายเปลี่ยนสายงาน                                                         - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายมา                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหมํ                                                                    - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายไปปฏิบัติราชการ ที่หนํวยงานอื่น                               - คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                       - คน 
- ลูกจ๎างประจ า ลาออก                                                                            - คน 
- พนักงานจ๎างเสียชีวิต                                                     - คน 
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- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)                                                                       3 คน 
- พนักงานจ๎าง ลาออก                                                                            8 คน  
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ด ารงต าแหนํงที่สูงขึ้น 
  (ต าแหนํงบริหาร)                                                                                - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ด ารงต าแหนํงที่สูงขึ้น (ต าแหนํงบริหาร)              - คน 
- แตํงตั้งพนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกได๎ให๎ด ารงต าแหนํง 
  ผู๎บริหารสถานศึกษา                                                                             - คน 

อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง      
     * พนักงานเทศบาล              150 คน 
     * ลูกจ๎างประจ า                     30 คน 
     * พนักงานจ๎างทั่วไป             295 คน 
     * พนักงานจ๎างตามภารกิจ      210 คน 
                         รวม            685 คน 
อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จ านวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง      
     * พนักงานครูเทศบาล                238 คน 
     * ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)                    3 คน  
     * พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)            38 คน  
                         รวม                 279 คน  

รวมทั้งสิ้น   964 คน     
  

งานทะเบียนราษฎร 
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2560 

 
ผู๎มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 179 ราย  บัตรประจ าตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 63 ราย     

รวมวันละ 242 ราย 
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- นายธนวัฒน๑  พ๎นชั่ว รายงานดังนี้ 

1. ตามท่ีทํานนายกเทศมนตรีได๎มอบให๎ไปประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก       
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ขอรายงานความคืบหน๎าของโครงการกํอสร๎างทางหลวงพิเศษ คือ มอเตอร๑เวย๑   
สาย 7 ระหวํางเมืองมาบตาพุดกับพัทยา ขณะนี้ประมาณ 30 เปอร๑เซ็นต๑ คาดวําจะแล๎วเสร็จและได๎ใช๎          
ในปี 2562 และรถไฟรางคูํนั้นประเทศจีนสนใจ อยูํระหวํางสํงเรื่องให๎การรถไฟแหํงประเทศไทยเพ่ือเดินเรื่อง
ตํอไป ซึ่งการรถไฟแหํงรถไฟเป็นเจ๎าภาพ ไปกระทรวงและเข๎า ค.ร.ม.ตํอไป สํวนรถไฟความเร็วสูงขณะนี้เรื่องอยูํ
ที่คณะนโยบายเศรษฐกิจ  จะใช๎เวลาสร๎างประมาณ 3 ปี อยูํระหวํางขั้นตอนการลงรายละเอียดอีกเล็กน๎อย    
และจะท าการลงสัญญา 

2. เรื่องเก่ียวกับทางเฉลิมบูรพา ที่ประชุมให๎ทางหลวงชนบทเอาเข๎าเสนอไปอีกครั้งหนึ่งตลอดสาย    
จากแหลมแมํพิมพ๑ถึงชายหาดพลา งบประมาณท้ังสิ้นประมาณเก๎าร๎อยล๎านบาท เพราะถ๎าผํานชํวงเทศบาลแตํละ
แหํงก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ต๎องการให๎มีแบบมาตรฐานของทางหลวงชนบทไปเลย จะได๎เหมือนกันหมด  

3. เรื่องการย๎ายสถานีขนสํงผู๎โดยสารแหํงที่ 1 ไปสถานีขนสํงผู๎โดยสารแหํงที่ 2 ของรถหมวด 2 หมวด 
3 ความคืบหน๎าอยูํในระหวํางแก๎ตําง ซึ่งในที่ประชุมประเด็นส าคัญท่ีจะแพ๎คือประเด็นที่วําการย๎ายไปสถานีขนสํง
ผู๎โดยสารแหํงที่ 2 เพ่ือเอ้ือประโยชน๑ภาคเอกชนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย๑ จึงเกรงวําจะแพ๎ในข๎อนี้ 

ที่ประชุม - ฝากส านักปลัดเทศบาลถามเรื่องบ๎านพักในขนสํงด๎วย (เนื้อท่ีประมาณ 3 งานกวํา)   
  เพ่ือเทศบาลจะได๎น ามาพัฒนาปรับปรุงตํอไป 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ  

1. ให๎บริการ การตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร๑ ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง     
จ านวน 14 ครั้ง  

2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต๑เทศบาลนครระยอง จ านวน  23 ครั้ง 23 เรื่อง 
3. สรุปการใช๎งานโปรแกรมปูองกันการบุกรุกระบบเครือขําย และโปรแกรมปูองกันไวรัสฯ จ านวน 1 ครั้ง       

 

งานประชาสัมพันธ๑ 
1. ขําวประชาสัมพันธ๑ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี 
    1.1 ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จ านวน 3 เรื่อง 
    1.2 ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหนํวยงานอื่น ๆ  จ านวน  8 เรื่อง 
2. กิจกรรมของเทศบาล จ านวน 12 กิจกรรม 
3. อนุเคราะห๑เสียงตามสายพร๎อมอุปกรณ๑ รถประชาสัมพันธ๑และอ่ืน ๆ จ านวน 4 ครั้ง 
4. สํงขําวให๎สื่อมวลชนและสํงลง www.rayongcity.net เฟสบุ๏ค รวม 12 ขําว 
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน๑ รวม 4 รายการ 
6. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง 
7. สํง SMS เชิญคณะผู๎บริหาร หัวหน๎าสํวนราชการ และสื่อมวลชน 5 ครั้ง 
8. รับเรื่องร๎องเรียนพร๎อมแจ๎งแก๎ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง รวม - ราย 
9. จัดท าปูายประชาสัมพันธ๑กิจกรรมตําง ๆ รวม  1 ปูาย 
 
 
 

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

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

1. สอบสวนข๎อเท็จจริง 
เทศบาลได๎วําจ๎างมูลนิธิ DEE บริหาร
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย๑และพลังงาน 

-ท าหนังสือวํากลําวตักเตือนเจ๎าหน๎าที่ที่เก่ียวข๎อง
แล๎ว อยูํระหวํางการพิจารณาของส านักงานตรวจ
เงินแผํนดินจังหวัดระยอง 

 

2. เทศบาลวําจ๎างบริษัท เอส ที ฟอร๑ทั่ม    
ขายแบบประกวดราคากํอนวันที่ได๎รับ
เอกสารประกวดราคาตัวจริง 

-ท าหนังสือรายงานส านักงานตรวจเงินแผํนดิน
จังหวัดระยองแล๎ว อยูํระหวํางการพิจารณาของ
ส านักงานตรวจเงินแผํนดินจังหวัดระยอง 

 

3. แจ๎งตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบ๎าตัน -ได๎แจ๎งความร๎องทุกข๑ด าเนินคดีกับผู๎แจ๎งความเท็จ 
ตํอเจ๎าพนักงานแล๎ว 

 

4. เจ๎าหน๎าที่ปูองกันขับรถบรรทุกน้ า        
82-1791 รย เฉี่ยวชนรถกระบะ         
กง 1101 รย บริเวณบํอขยะ 

-สอบสวนข๎อเท็จจริงเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว          
อยูํระหวํางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 

 

5. พิพาทท่ีดินบริเวณโขดปอ ต.เนินพระ อ.
เมือง จ.ระยอง (ถนนราษฎร๑บ ารุงซอย 15) 

-ส านักงานที่ดินได๎ออก นสล.แล๎ว 
-น าต๎นฉบับ นสล. ให๎ส านักการคลังและส าเนาให๎
กองชําง และกองสวัสดิการสังคมเรียบร๎อยแล๎ว 

 

6. การสวมตัวท าบัตรประชาชน รายนายหมู
กร เทียมทัศน๑ 

-สรุปส านวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
พิจารณาของจังหวัด 

 

7. ร๎องเรียนอดีตปลัดเทศบาล -รายงานผลการสอบสวนเรียบร๎อยแล๎ว           
อยูํระหวํางการพิจารณาของจังหวัด 

 

8. ร๎องเรียนกลําวหา พนักงานเทศบาลเบิก
เงินคําตอบแทนนอกเวลาโดยทุจริต 

-แตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข๎อเท็จจริง
เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางสอบปากค าผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

 

9. การสวมตัวท าบัตร รายนางสมใจ สุขส าราญ
(แจ๎งความด าเนินคดีกับผู๎แอบอ๎าง) 

-อยูํระหวํางท าหนังสือรายงานจังหวัดระยอง  

10. นางกาญจนา  สังข๑น๎อย ละทิ้งหน๎าที่ราชการ
ติดตํอกันเกินกวําเจ็ดวัน 

-อยูํระหวํางสอบสวน  

11. การสวมตัวท าบัตรประชาชน รายนายค า 
เชียงเอ๎ย  

-รายงานจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การพิจารณาของจังหวัด 

 

12. อุบัติเหตุระหวํางการสาธิต ท าให๎ผนังห๎อง
เก็บอุปกรณ๑อาคารปูองกันฯ พังถลํมลงมา 

-สรุปส านวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว 
-อยูํระหวํางการพิจารณาของผู๎บังคับบัญชา 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

13. การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอร๑ตี้
ประกันภัย 

-สรุปส านวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว 
-ท าหนังสือรายงานจังหวัด, กระทรวงการคลัง,   
และกระทรวงมหาดไทยเรียบร๎อยแล๎ว 

 

14. การล็อกเสป็กรถครุภัณฑ๑ยานพาหนะ 
จ านวน 4 รายการ 

-อยูํระหวํางสรุปส านวนการสอบสวน  

15. ร๎องเรียน การบริหารงานของผู๎อ านวยการ
โรงเรียน 

-ตั้งกรรมการสืบสวนข๎อเท็จจริงเสร็จแล๎ว 
-อยูํระหวํางนัดประชุมวางแนวทางการสอบสวน 

 

16. สอบสวนวินัย/เรื่องร๎องเรียน 
การค๎างคําเบิกจํายเงินคําซํอมแซมรถของห
จก.ซันลุยและอํูจ าเนียน การชําง 

-สรุปผลการสอบสวนเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
พิจารณาของกทจ.  

 

17. นายสมปราชญ๑ ปูอมสูง ถูกพนักงาน
สอบสวนจับคดี ยาไอซ๑ไว๎ในครอบครอง 

-ท าหนังสือสํงค าสั่งไลํออกจากราชการไปยังกอง
การศึกษาและนายสมปราชญ๑ ปูอมสูง           
เรียบร๎อยแล๎ว 

 

18. นายบุรินทร๑ กลิ่นสังข๑  พนักงานจ๎างทั่วไป 
ต าแหนํงคนงานขาดราชการติดตํอกันเกิน
เจ็ดวัน 

-ท าหนังสือสํงค าสั่งไลํออกจากราชการไปยังกอง
ชําง และนายบุรินทร๑ กลิ่นสังข๑ เรียบร๎อยแล๎ว 

 

19. นายสุริโย จ าจุ๐มป๋า พนักงานจ๎างทั่วไป 
ต าแหนํงพนักงานเทศกิจ ขาดราชการ
ติดตํอกันเกินเจ็ดวัน 

-ท าหนังสือสํงค าสั่งไลํออกจากราชการไปยัง    
ส านักปลัด และนายสุริโย จ าจุ๐มป๋า เรียบร๎อยแล๎ว 

 

20. การสวมตัวท าบัตรราย นางสาวษาลินี 
แซํเอ๊ียว  

-ท าหนังสือวํากลําวตักเตือนเจ๎าหน๎าที่จ านวน       
3 ราย  เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางเสนอ
ผู๎บังคับบัญชาตามล าดับชั้น     
-ท าหนังสือรายงานจังหวัดเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว     
อยูํระหวํางเสนอผู๎บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
-ท าหนังสือสอบถามความคืบหน๎าไปยังสถานี
ต ารวจภูธรเมืองระยองเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การพิจารณาของพนักงานสอบสวน     

 

21. จังหวัดระยองแจ๎งให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริง 
กรณี อาคารพาณิชย๑ที่ให๎เชําของเทศบาล
นครระยอง จ านวน 3 ชั้น 3 คูหา ได๎ตํอเติม
อาคาร 4 ชั้น ไมํมีรางระบายน้ า 

-อยูํระหวํางท าหนังสือรายงานจังหวัดระยอง  
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

22. คดีอาญา/คดีแพํง 
แจ๎งความกรณีรถยนต๑เฉี่ยวชนเสาไฟฟูา 
บริเวณหน๎าแขวงการทางระยอง            
(ไมํมีคูํกรณ)ี ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง              
จ. ระยอง 

-แจ๎งความร๎องทุกข๑เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

23. แจ๎งความนางปรียาภร เมืองศิริ และนาย
นวพร อาชญาทา กํอสร๎างอาคารผิดไปจาก
แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลนที่ได๎รับใบอนุญาต 
บริเวณถนนราษฎร๑อุทิศ(ค.2) ต.เชิงเนิน    
อ.เมือง จ.ระยอง 

-แจ๎งความร๎องทุกข๑เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

24. กรณี นายศรัณย๑ เกียรติธนะกูล กํอสร๎าง
อาคารบนทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคง
คา 1 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-แจ๎งความร๎องทุกข๑แล๎ว อยูํระหวํางการด าเนินการ
ของพนักงานสอบสวน 

 

25. กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ กํอสร๎างอาคาร
รุกล้ าทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจ า 
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-แจ๎งความด าเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

26. กรณี น.ส.วิเชียร อ้ึงเส็ง กํอสร๎างอาคารรุก
ล้ าทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจ า     
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-แจ๎งความด าเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

27. กรณี นางสาวเขมสิริทร๑ ชูด า กํอสร๎างรั้ว
บนทางสาธารณประโยชน๑ บริเวณหลัง
อ าเภอ ซอย 1 ต.เชิงเนิน 

-แจ๎งความร๎องทุกข๑แล๎ว อยูํระหวํางการด าเนินการ
ของพนักงานสอบสวน 

 

28. กรณี นายกิตติพงษ๑ ปานงาม กํอสร๎าง
อาคารโดยไมํได๎รับอนุญาต และกํอสร๎าง
อาคารรุกล้ าที่สาธารณะบริเวณถนน     
บางจาก ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-แจ๎งความด าเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

29. กรณี นายจักรพงษ๑ ยมจินดา กํอสร๎างรั้ว
เหล็กบนทางสาธารณะบริเวณถนนราษฎร๑
บ ารุง ซ.15 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางพนักงานอัยการยื่นฟูองตํอศาลจังหวัด
ระยอง 

 

30. กรณี กํอสร๎างอาคารบริเวณถนนราษฎร๑
บ ารุง ซอย 15 ต.เนินพระ อ.เมือง         
จ.ระยอง โดยไมํรับอนุญาต (ไมํทราบ
เจ๎าของ/ผู๎ครอบครอง) 

--แจ๎งความร๎องทุกข๑เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
พนักงานสอบสวนเรียกให๎ถ๎อยค า 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

31. กรณี บริษัทสตรอง เม็น จ ากัด กํอสร๎าง
อาคารโดยไมํได๎รับอนุญาต บริเวณถนน  
ทําบรรทุก ต.เนินพระ 

-อยูํระหวํางพนักงานสอบสวนเรียกให๎ถ๎อยค า  

32. กรณี นายโกวิทย๑  ตันติประวรรณ กํอสร๎าง
อาคารโดยไมํได๎รับอนุญาต บริเวณ
ศูนย๑การค๎าสาย 4 ต.ทําประดูํ อ.เมือง     
จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางพนักงานสอบสวนเรียกให๎ถ๎อยค า  

33. บริษัท เอสซี คอร๑ท จ ากัด (โรงแรมระยอง
ล๎านนา) ได๎ยื่นขออนุญาตตํอเติมอาคาร
และกันสาดโดยไมํได๎ท า EIA  

-อยูํระหวํางผู๎บังคับบัญชาพิจารณาลงนามหนังสือ
มอบอ านาจแจ๎งความร๎องทุกข๑ 

 

34. คดีนายธีระศักดิ์ อินทนู ฟูองเทศบาลเรื่อง
ที่ดินบริเวณถนนทําบรรทุก ต.เนินพระ     
อ.เมือง   จ.ระยอง 

-เมื่อวันที่ 27 เม.ย.59 ศาลฎีกาได๎มีค าพิพากษา
ให๎จ าหนํายคดี  โดยมีความเห็นวําค าพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ๑ชอบแล๎ว 
-ขณะนี้อยูํระหวํางด าเนินการขอออก นสล.  

 

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

24 พ.ย.
2563 

36. นายแดง แย๎มเย็น กรณี ผิดสัญญาเชํา
ตลาดเทศบันเทิง 

-อยูํระหวํางด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐาน
เพ่ือด าเนินการตั้งเรื่อง  บังคับคดี 

 

37. คดีปกครอง 
คดีนางสมทรง ชํวยชาติ  เรื่อง ที่ดินบริเวณ        
ทุํงโตนด 

-ศาลปกครองสูงสุดได๎ก าหนดวันนั่งพิจารณาครั้ง
แรกในวันที่ 15 ก.ย.59 เวลา 13.00 น.        
ณ ศาลปกครองสูงสุด 
-อยูํระหวํางรอค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 

 

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

-ท าหนังสือขอออก นสล. และขอให๎ขึ้นทะเบียน
ที่ดินสาธารณประโยชน๑ไปยังอ าเภอแล๎ว 
-ส านักงานที่ดินจังหวัดระยองแจ๎งคําใช๎จํายในการ
รังวัด 10,050 บาท 
-อยูํระหวํางท าหนังสือขอรังวัดสอบเขตท่ีดินตํอ
ส านักงานที่ดินจังหวัดระยอง  
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39. นางวรรณา ตันเตํงผลกับพวก 12 คน             
(ตลาดแมํแดง) 

-ศาลปกครองระยองมีค าสั่งให๎เทศบาลนครระยอง
ท าค าให๎การแก๎ค าฟูอง คดีหมายเลขด าที่  
95/2560 ภายใน 30 วัน นับแตํวันที่ได๎รับ  
ค าสั่งนี้ (รับทราบค าสั่งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2560)                                                                   

 

40. บังคับคดี/งานอ่ืน/หารือ 
คดีซุ๎มเฉลิมพระเกียรติถูกเฉ่ียวชน       
รายนายจิรเดช ผลพูลและนางสาววาสนา 
เจริญผลหรือพูลผล บริเวณสี่แยก      
หนองสนม ต.เนินพระ 

-ส านักงานบังคับคดีจังหวัดระยองแจ๎งผลการ
วางเงินช าระหนี้และค าสั่งในคดีล๎มละลายหรือคดี
ฟ้ืนฟูกิจการและการบังคับคดีแล๎ว 
-อยูํระหวํางรอผลการตรวจสอบการวางเงินช าระ
หนี้จากศาลจังหวัดระยอง 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 22 
พ.ย.64) 

41. คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟูา 
บริเวณถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง                      
จ.ระยอง (หน๎าแหลมทองระยอง) 

-ส านักงานบังคับคดีจังหวัดระยองแจ๎งผลการ
วางเงินช าระหนี้และค าสั่งในคดีล๎มลายหรือคดี
ฟ้ืนฟูกิจกรรมและการบังคับคดีแล๎ว 
-อยูํระหวํางรอผลการตรวจสอบการวางเงินช าระ
หนี้จากศาลจังหวัดระยอง 

อายุความ 
10 ปี   
10 ก.พ.   
พ.ศ.2566 

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

-ส านักงานบังคับคดีจังหวัดระยองแจ๎งผลการ
วางเงินช าระหนี้และค าสั่งในคดีล๎มลายหรือคดี
ฟ้ืนฟูกิจกรรมและการบังคับคดีแล๎ว 
-อยูํระหวํางรอผลการตรวจสอบการวางเงินช าระ
หนี้จากศาลจังหวัดระยอง 

อายุความ 
10 ปี 10 
ก.พ. พ.ศ.
2566 

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

-ส านักงานบังคับคดีจังหวัดระยองแจ๎งผลการ
วางเงินช าระหนี้และค าสั่งในคดีล๎มลายหรือคดี
ฟ้ืนฟูกิจกรรมและการบังคับคดีแล๎ว 
-อยูํระหวํางรอผลการตรวจสอบการวางเงินช าระ
หนี้จากศาลจังหวัดระยอง 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 8 
ส.ค.63) 

44. นายอดิศักดิ์ ค าแสน ขับรถยนต๑ บพ 
1308 ระยอง ชนเสาไฟฟูาบริเวณถนน
อดุลย๑ฯ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-ท าหนังสือและจัดสํงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการบังคับคดีไปยังส านักงานอัยการ
คุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว 

 

45. คดีนายนิยม สุขค๎ุม ขับรถชนเสาไฟฟูา 
บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท (ชํวงหน๎า
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี) ต.ทําประดูํ อ.เมือง    
จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางท าหนังสือรายงานไปยังส านักงาน
อัยการคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดระยอง 

 

 



 -11- 

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

46. นายวัฒนพงษ๑ สุขเกษม ขับรถยนต๑
ทะเบียน ผค-3289 ระยอง ชนเสาไฟฟูา
บริเวณเกาะกลางถนนราชชุมพล ค.2 
(หน๎าคลินิกภณิดา) ต.เชิงเนิน อ.เมือง      
จ.ระยอง 

-ท าหนังสือแจ๎งให๎นายวัฒนพงษ๑ สุขเกษม         
น าเงินมาชดใช๎คําเสียหายหรือด าเนินการซํอมแซม
ทรัพย๑สินให๎ใช๎งานได๎เป็นปกติ 
-อยูํระหวํางท าหนังสือแจ๎งบริษัทธนชาต- 
ประกันภัย น าเงินมาชดใช๎คําเสียหายหรือ
ด าเนินการซํอมแซมทรัพย๑สินให๎ใช๎งานได๎เป็นปกติ 

 

47. นายด ารง บุญเต็ม ขับรถยนต๑บรรทุก 6 ล๎อ 
ทะเบียน  82-0494 ระยอง ชนเสาไฟฟูา
บริเวณเกาะกลางถนนราษฎร๑อุทิศ ค.2 
(ชํวงใกล๎บริเวณวงเวียนสุนทรภูํ) ต.เชิงเนิน 
อ.เมือง จ.ระยอง 

-ท าหนังสือแจ๎งให๎นายด ารง บุญเต็ม น าเงินมา
ชดใช๎คําเสียหายหรือด าเนินการซํอมแซมทรัพย๑สิน
ให๎ใช๎งานได๎เป็นปกติแล๎ว 
-ท าหนังสือแจ๎งให๎บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย 
จ ากัด(มหาชน) น าเงินมาชดใช๎คําเสียหายหรือ
ด าเนินการซํอมแซมทรัพย๑สินให๎ใช๎งานได๎เป็น   
ปกติแล๎ว 

 

48. หจก.ศิลาวัฒน๑ เสนอข๎อพิพาทตํอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลา
การปฏิบัติงานและขอคืนเงินคําปรับ 

-ส านักงานอัยการได๎ท าค าคัดค๎านค าให๎การยื่นตํอ
ศาลปกครองระยอง เรียบร๎อยแล๎ว 

 

49. นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผู๎จัดการ
มรดกตลาดแมํแดง ขอให๎ชะลอการรื้อถอน
สิ่งปลูกสร๎าง 

-อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด   

50. ร๎องเรียนกรณี กลุํมแมํค๎าตลาดวัดลุํม     
ขอผํอนผัน 

-คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล2 
(ตลาดวัดลุํมฯ)มีมติมอบให๎กองชํางออกแบบ
อาคารตลาดใหมํและแผงค๎าภายในอาคารเดิม
พร๎อมจ านวนแผง และมอบให๎ส านักการ
สาธารณสุขฯ ส ารวจข๎อมูลผู๎ค๎าบริเวณถนนโสภณ
และทางเชื่อมระหวํางถนนชุมพลโสภณ เพื่อให๎
ทราบจ านวนผู๎ค๎าท้ังหมด  
- ขณะนี้อยูํระหวํางรายงานผลความคืบหน๎าให๎
จังหวัดระยองทราบ                             

 

51. ร๎องเรียนกรณีมีการปลูกสร๎างทับทาง
สาธารณะประโยชน๑ บริเวณหลังห๎าง  
แหลมทองระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง       
จ.ระยอง 

-ได๎ท าหนังสือรายงานให๎จังหวัดระยองทราบแล๎ว 
ตํอมาจังหวัดระยองให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริง
เพ่ิมเติม 
-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงเพิ่มเติม 
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52. ร๎องเรียนกรณีท่ีมีการขุดทรายบริเวณถนน            
ทางไผํ 4 ท าให๎ก าแพงพัง ต.เชิงเนิน       
อ.เมือง จ.ระยอง 

-ได๎ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองแล๎ววํา       
ได๎มีหนังสือแจ๎ง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด กิจสัมพันธ๑        
ให๎ด าเนินการขออนุญาตขุดดินและถมดิน       
ตาม พ.ร.บ.ขุดดิน และถมดิน พ.ศ.2543 

 

53. ร๎องเรียนกรณีขอให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริง
การกํอสร๎างก าแพงบริเวณซอยโรงไม๎พา
เลท ใกล๎แยก PMY และขอให๎ตรวจสอบ
การถมดินบริเวณตรงข๎ามสุสาน         
ถนนบางจาก ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

-อยูํระหวํางผู๎บังคับบัญชาพิจารณา  

54. ศูนย๑ด ารงธรรมจังหวัดระยอง ให๎ตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริง กรณี นางปทุม เลิศบูรพา     
ยื่นหนังสือร๎องเรียนตํอผู๎ตรวจการแผํนดิน 
ขอให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับ
โครงการกํอสร๎างศูนย๑การเรียนรู๎ชุมชนฯ   
มีการถมดินปิดก้ันคลองสาธารณประโยชน๑
และกํอสร๎างอาคารบนพื้นท่ี
สาธารณประโยชน๑ 

-เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ส านักงาน
ผู๎ตรวจการแผํนดินเดินทางมาตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริง และรํวมประชุมพิจารณาแก๎ไขป๓ญหา
เรื่องร๎องเรียนดังกลําวรํวมกับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง 

 

55. นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือร๎องเรียน
เรื่องทางสาธารณะ มีผู๎ลักลอบขุดดินเนื้อที่
ทางสาธารณประโยชน๑ และเนื้อที่ดินของ
นายแพทย๑ยุคล เลิศบูรพา ออกไปจากพ้ืนที่
โดยไมํได๎รับอนุญาต บริเวณชุมชนสองพ่ี
น๎อง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ. ระยอง       
และขอให๎แจ๎งความด าเนินคดีกับผู๎บุกรุกขุด
ขโมยดินในที่สาธารณประโยชน๑ และคลอง
สาธารณประโยชน๑ 

-ศาลจังหวัดระยองได๎มีหมายเรียกคดีแพํงสามัญ 
คดีหมายเลขด าที่ 603/2560 ระหวําง
นายแพทย๑ยุคลฯ โจทก๑ กับ นายนิวัติ เรืองโชติ   
ที่ 1 กับพวกรวม 11 คน จ าเลย 
-เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ได๎ทีการประชุม
รํวมระหวํางจ าเลย และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือ
สรุปข๎อเท็จจริงเพื่อใช๎ประกอบในการยื่นค าให๎การ 
-เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ลงพื้นที่
ตรวจสอบข๎อเท็จจริง อยูํระหวํางสรุปข๎อเท็จจริง
เพ่ือจัดสํงให๎อัยการยื่นค าให๎การตํอไป 

 

56. ร๎องเรียนกรณีร๎านกวงเภสัชได๎ดัดแปลงทาง        
หนีไฟ ท าให๎ร๎านบิวตี้ไมํมีทางหนีไฟ บริเวณ
ศูนย๑การค๎าสาย 4 ต.ทําประดูํ อ.เมือง     
จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางกองชํางด าเนินการออกค าสั่งรื้อถอน
อาคาร 

 

 
 



 -13- 

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

57. ร๎องเรียนกรณีสะพานหน๎าวัดปากน้ าช ารุด 
และมีรอยร๎าวตามเสาสะพาน ต.ปากน้ า   
อ.เมือง จ.ระยอง 

 - ได๎ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองวํา กองชําง
เตรียมข๎อมูลเพื่อน าเข๎าแผนขอจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับใช๎ในการซํอมแซมแล๎ว 

 

58. นางศรีชนก วัฒนศิริ ยื่นหนังสือร๎องเรียน
เรื่องมีผู๎ไมํหวังดีท าลายก าแพงรั้วอิฐที่ใช๎
ล๎อมรอบอาณาเขตที่ดิน บริเวณชุมชน
ปากน้ า 1 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระยอง 

 -อยูํระหวํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและด าเนินการ
ตามอ านาจหน๎าที่ของกองชําง 

 

59. ร๎องเรียนกรณี ได๎รับความเดือดร๎อนจาก
รถบรรทุกดินขับเร็วบริเวณถนนทางไผํ 3 
ท าให๎ถนนเกิดความเสียหาย ต.เชิงเนิน    
อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางการตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ของกองชําง และงาน
รักษาความสงบเรียบร๎อย 

 

60. ร๎องเรียนกรณี นายธีรพร ปิ่นสุวรรณศักดิ์ 
ได๎รับความเดือดร๎อนจากร๎านโซแอท      
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 

-ท าหนังสือรายงานอ าเภอเมืองระยอง    
เรียบร๎อยแล๎ว 
-ในสํวนของการตํอเติมตัวอาคาร อยูํระหวําง   
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นจัดท าค าสั่งให๎ระงับการ
กํอสร๎าง (แบบค.3) และค าสั่งให๎รื้อถอน  

 

61. ชาวบ๎านชุมชนสวนวัดโขด ต.เนินพระ     
อ.เมือง จ.ระยอง  ท าหนังสือชี้แจง     
เรื่องการติดตั้งตู๎น้ ามันแบบหยอดเหรียญ
และสอดบัตร กรณี มีผู๎ร๎องเรียนวํากลัว  
เกิดอันตรายและอัคคีภัย 

-อยูํระหวํางกองชํางรํวมกับส านักปลัดเทศบาล
ตรวจสอบข๎อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจ
หน๎าที่ 

 

62. ร๎องเรียนกรณี นายพยุง นาคทอง น า
กระถางต๎นไม๎มาวางบนทางสาธารณะ กีด
ขวางการจราจรบริเวณซอย บ๎านเด็กเล็ก 
ถนนริมน้ า ต.ทําประดูํ อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ 

 

63. ร๎องเรียน กรณี นายไพฑูรย๑  โมกขมรรคกุล 
ได๎รับความเดือดร๎อนจากการให๎เชําที่ดิน
ไมํได๎ เนื่องจากท่ีดินถูกกันไว๎เป็นแนว    
เขตถนน 

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ 

 

64. ร๎องเรียน กรณี นายปกรณ๑ แสงสุข ขอให๎
ตรวจสอบร๎านอาหาร Check in บุกรุก    
ที่สาธารณะบริเวณติดถนนเลียบชายฝ๓่ง 

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

65. ร๎องเรียน กรณี สถาบันเทิงชื่อวํา 
Hummm บริเวณ ถ.ราษฎร๑บ ารุง         
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง กํอให๎เกิด
ความเดือดร๎อนทางเสียงและเปิดเกินเวลา  
ที่กฎหมายก าหนด 

-อยูํระหวํางส านักการสาธารณสุขฯ ตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ 

 

66. ร๎องเรียน กรณี ได๎รับความเดือดร๎อนตาก
โรงโมํน้ าแข็งศรีโสภา บริเวณถนนราชภักดี 
ต.ทําประดูํ อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางท าหนังสือรายงานจังหวัดระยอง  

67. ร๎องเรียน กรณี ราษฎรขอให๎แก๎ไขป๓ญหา
การจอดรถกีดขวางการจราจรและกีดขวาง
การเข๎าออก บริเวณซอยตั้งน่ าเส็ง         
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางงานรักษาความสงบ ส านัก
ปลัดเทศบาล ตรวจสอบข๎อเท็จจริงและด าเนินการ
ตามอ านาจหน๎าที่ 

 

68. ร๎องเรียน กรณี ราษฎรขอให๎ตรวจสอบ
ร๎านอาหาร “ครัวปูาแมว” ตั้งโต๏ะจ าหนําย
อาหารรุกล้ าชายหาด บริเวณหาด       
แสงจันทร๑ไปทางแหลมเจริญ ต.ปากน้ า   
อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางน าเรื่องเข๎าท่ีประชุมคณะท างานแก๎ไข
ป๓ญหาการบุกรุกและจัดระเบียบพ้ืนที่สาธารณะฯ 
และคณะท างานฟ้ืนฟูและพัฒนาชายหาด    
แหลมเจริญ                                             
-อยูํระหวํางท าหนังสือรายงานจังหวัดระยอง 

 

69. ร๎องเรียน กรณี ประชาชนได๎รับความ
เดือดร๎อนจากการปลํอยควันของโรงงาน  
ไออาร๑พีซี จ ากัด บริเวณ ถ.สุขุมวิท อ.เมือง   
จ.ระยอง 

-ท าหนังสือแจ๎งเรื่องร๎องเรียนและแนวทาง
เบื้องต๎นให๎ทางบริษัท ไออาร๑พีซี จ ากัด (มหาชน) 
เรียบร๎อยแล๎ว 
-อยูํระหวํางส านักการสาธารณสุขฯ ตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ 

 

70. ร๎องเรียน กรณี นางปรียาภา เมืองศิริ     
อยูํบ๎านเลขท่ี 111/2 ต.เชิงเนิน อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง ไมํได๎รับความเป็นธรรม 
ในการกํอสร๎างอาคาร คสล. 2 ชั้น 

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ 

 

71. หารือการคิดคําปรับงานจ๎างเหมาปรับปรุง
ห๎องสุขาในอาคารสถานีขนสํงผู๎โดยสาร 

-อยูํระหวํางศึกษาระเบียบกฎหมาย  

72. หารือคําเชําบ๎านรายนางอรอุมา         
เพชรสุวรรณ 

-อยูํระหวํางศึกษาระเบียบกฎหมาย  
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งานรับเรื่องราวร๎องเรียนร๎องทุกข๑ 
ให๎บริการรับเรื่องร๎องเรียนร๎องทุกข๑ผํานเว็บไซต๑เทศบาลนครระยอง ประจ าเดือนพฤษาคม 2560  

จ านวน 2 เรื่อง 

วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตอบผู้ร้องเรียนเม่ือ แจ้งผลการด าเนินการ     
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

5 พ.ค.60 รถมอเตอร๑ไซด๑เสียงดังมาก สน.การสาธารณสุขฯ 5 พ.ค.60 8 พ.ค.60 

19 พ.ค.60 ถังขยะแถวบ๎านไมํมี สน.การสาธารณสุขฯ 22 พ.ค.60 25 พ.ค.60 
 

ฝ่ายงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  
งบประมาณตั้งไว้ โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ 

งบกลาง 77,084,300.00     51,160,260.92 25,924,039.08 
งบบุคลากร           

  
เงินเดือนฝุาย
การเมือง 9,990,500.00     6,660,320.00 3,330,180.00 

  
เงินเดือนฝุาย
ประจ า 274,470,000.00 2,554,200.00 3,687,000.00 161,358,112.00 111,979,088.00 

งบด าเนินงาน           
  คําตอบแทน 16,071,900.00 41,520.00 108,000.00 6,140,717.57 9,864,702.43 
  คําใช๎สอย 140,668,000.00 1,962,300.00 5,763,220.00 92,089,968.66 44,777,111.34 
  คําวัสดุ 50,388,400.00 1,128,200.00 239,000.00 37,223,392.00 14,054,208.00 

  
คํา
สาธารณูปโภค 5,805,400.00 20,000.00   3,722,641.70 2,102,758.30 

งบลงทุน           
  คําครุภัณฑ๑ 33,975,000.00 122,000.00   30,240,545.30 3,856,454.70 

  
คําท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 61,595,000.00 3,969,000.00   6,400,700.00 59,163,300.00 

งบรายจํายอื่น 30,000.00       30,000.00 
งบเงินอุดหนุน 21,881,500.00     11,672,000.00 10,209,500.00 

  
รวมทุกหมวด
รายจําย 691,960,000.00 9,797,220.00 9,797,220.00 406,668,658.15 285,291,341.85 
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โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ครั้งที ่ 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 

 12 เม.ย. 60 4 1,330,000.00 33 9,193,820.00 
 13 พ.ค. 60 10 603,400.00 43 9,797,220.00 
 14 

 
4 302,820.00 47 10,100,040.00 

  

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

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

4 เม.ย. 60 1 66,000.00 4 19,186,000.00 
 5 พ.ค. 60 1 176,000.00 5 19,362,000.00 
  

ส านักการคลัง 
1. รายงานสถานะการเงิน เดือนต.ค.59 – พ.ค.60 

1.1 ด๎านรายรับ 
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รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 

 
 

รายได้ที่รัฐบาลจัดสรร 

 
 

เงินอุดหนุนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
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1.2 รายงานสถานะการเงิน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560 

 
 
2. รายงานผลการด าเนินการ “รายจํายค๎างจําย” 

รายจ่ายค้างจ่าย 

 
 

เงินรายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
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เงินรายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ต่อ) 

 
 

เงินรายจ่ายค้างจ่าย เงินกองทุนไฟฟ้า 

 
 

3. การอบรมคูํมือการปฏิบัติงานด๎านการพัสดุของเทศบาลนครระยอง 
สรุปผลโครงการ เผยแพรํคูํมือการปฏิบัติงานด๎านพัสดุ ของเทศบาลนครระยอง เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 
2560 ณ ห๎องประชุมโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎) โดยมีผู๎เข๎ารํวมอบรม จ านวน 125 คน       
และ มีผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ จานวน 9 คน  
 

สรุปผลความพึงพอใจผู๎เข๎ารับการอบรม  
 ผู๎ตอบแบบประเมินโครงการ จ านวน 108 คน (คิดเป็นร๎อยละ 86 ของผู๎เข๎ารับการอบรม)  
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สถานภาพทั่วไป  

 เพศ  
หญิง (91 คน/คิดเป็นร๎อยละ 84)  
ชาย (17 คน/คิดเป็นร๎อยละ 16)  

 อายุ  
20-30 ปี (16 คน/คิดเป็นร๎อยละ 15)  
31-40 ปี (32 คน/คิดเป็นร๎อยละ 30)  
41-50 ปี (36 คน/คิดเป็นร๎อยละ 33)  
51 ปีขึ้นไป (24 คน/คิดเป็นร๎อยละ 22) 

 ระยะเวลาในการท างาน  
น๎อยกวํา 5 ปี (27 คน/คิดเป็นร๎อยละ 25)  
ตั้งแตํ 5-10 ปี (12 คน/คิดเป็นร๎อยละ 11)  
ตั้งแตํ 10-20 ปี (38 คน/คิดเป็นร๎อยละ 35)  
ตั้งแตํ 20 ปีขึ้นไป (31 คน/คิดเป็นร๎อยละ 29)  

 อาชีพ  
พนักงานเทศบาล (45 คน/คิดเป็นร๎อยละ 42)  
พนักงานจ๎างของเทศบาล (25 คน/คิดเป็นร๎อยละ 23)  
พนักงานครูเทศบาล (30 คน/คิดเป็นร๎อยละ 28)  
บุคลากรทางการศึกษา (6 คน/คิดเป็นร๎อยละ 6)  
สถานธนานุบาลและสถานีขนสํงฯ (2 คน/คิดเป็นร๎อยละ 1)  




 ด๎านวิทยากร คิดเป็นร๎อยละ 98  
 ด๎านสถานที่ ระยะเวลา และอาหาร คิดเป็นร๎อยละ 91  
 ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องพัสดุ กํอนการอบรม คิดเป็นร๎อยละ 52  
 ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องพัสดุ หลังการอบรม คิดเป็นร๎อยละ 94  
 การน าความรู๎ไปใช๎ คิดเป็นร๎อยละ 93  




 ประโยชน๑ที่ทํานได๎รับจากการฝึกอบรม เชํน  
- ได๎รับความรู๎เพ่ิมเติม รู๎ป๓ญหาและนาไปปรับปรุงในการปฏิบัติงาน  
- ได๎รู๎ขั้นตอนการปฏิบัติงานด๎านพัสดุของเทศบาลนครระยอง  
- ชํวยให๎การท าเอกสารการตกลงราคาและการสอบราคาได๎ถูกต๎องมากขึ้น   

 ข๎อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ เชํน  
- วิทยากรให๎ความรู๎ได๎ชัดเจน ฟ๓งแล๎วเข๎าใจงําย เอกสารประกอบยอดเยี่ยมคํะ  
- ทบทวนความรู๎เกํา และให๎ความรู๎ใหมํได๎ดี  
- ควรอบรมในวันและเวลาราชการ 
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 หัวข๎อที่ทํานอยากให๎จัดอบรมครั้งตํอไป เชํน  
- เรื่องการเงิน  
- การลงระบบอิเล็กทรอนิคส๑  
- เรื่องพัสดุใหมํที่ควรทราบ 

4. รายงานการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

รายการค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560 

 
 

 

รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560 
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รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560 (ต่อ) 
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การจัดหาพัสดุ 

 - นายรักษ๑สิทธิ์  เจริญหิรัญ รายงาน ดังนี้  

1. เรื่องการจัดหาพัสดุ ในชํวงที่ผํานมาได๎ตํอท๎ายสัญญาทําน้ าวัดโขดทิมทาราม และสะพานเปี่ยมพงศ๑สานต๑ 
ที่จํายคํางวดงาน เอกสารคํอนข๎างมาก ใช๎เวลา 5 – 6 เดือน ได๎ด าเนินการไปแล๎ว จะมีที่ต๎องด าเนินการแก๎ไขตํอท๎าย
สัญญาอีก จ านวน 3 รายการ เครื่องออกก าลังกาย 3 จุด ที่เป็น เงินกองทุนไฟฟูา ที่มีป๓ญหาจุดติดตั้งที่ต๎องย๎าย 
ขณะนี้กองชํางก าลังขอไปยังกองทุนไฟฟูา และจะมาตํอท๎ายสัญญา สํวนอีก 2 รายการ เป็นเครื่องปรับอากาศของ
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม ที่ติดขัดเรื่องพ้ืนที่ซึ่งได๎ประสานให๎แล๎ว สํวนพัดลมโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
กับโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า ได๎มีการตํอท๎ายขยายเวลาให๎ผู๎ขาย สํวนการยกเลิกสัญญาทางเท๎าถนนตากสินมหาราช
เอกสารอยูํท่ีทํานปลัดเทศบาล ไปสูํการยกเลิก แตํวํากองชํางต๎องเพ่ิมเติมเอกสารคํอนข๎างมาก เทําท่ีตรวจสอบ
เอกสารไมํได๎แสดงในสํวนที่พิจารณา สํวนเรื่องเอกสารที่จัดซื้อจัดจ๎างครุภัณฑ๑ได๎เข๎ามาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
คือ รถฟาร๑มแทรกเตอร๑ และเรื่องของป๓้มสูบน้ าแบบหอยโขํง 3 ตัว จะให๎เจ๎าหน๎าที่พัสดุประสานกับกองชํางใน
เรื่องเอกสาร ซึ่งมีข๎อผิดพลาดและไมํสมบูรณ๑คํอนข๎างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของคณะกรรมการก าหนด
คุณลักษณะ 2 รายการ ซึ่งมีค าสั่งเดียวแตํวําใช๎คณะกรรมการไมํตรงกับค าสั่ง และให๎ไปปรับแก๎ ด าเนินการจัดหา 
สํวนในเรื่องของงานกํอสร๎างอ่ืนๆ ทั้งรายจํายค๎างจําย และงบประมาณประจ าปี 2560 ยังไมํมีอะไรสํงเข๎ามาให๎
ส านักการคลัง ทั้งของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า ซึ่งได๎ประสานกับผู๎อ านวยการกองชํางแล๎ว ได๎ตั้งเรื่อง         
รอเอกสารจากกองชํางมา และจะต๎องผํานที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560        
จะได๎เสนอในวันที่ 9 หรือวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ก าหนดวันขายเอกสารประกวดราคาจ๎าง ในวันที่ 19 
มิถุนายน 2560 โดยจะเรํงเรื่องนี้ให๎ สํวนของการเตรียมการในชํวงนี้ ประมาณปี 2561 ยกรํางแล๎ว โดยจะมี
การประสานกับ   ทุกสํวนราชการเพ่ือออกค าสั่งในเรื่องคณะกรรมการก าหนดข๎อก าหนดงานจ๎างเอกชน จึงต๎อง
เปลี่ยนจัดหากํอนและให๎มีผลสัญญาตั้งแตํ 1 ตุลาคม เหมือนเชํนทุกปี จึงต๎องแจ๎งหนํวยงานวํามีเรื่องงานตรงนี้   
ที่ต๎องเรํงด าเนินการกันในหนํวยงานที่ได๎รับงบประมาณ  

2. เรื่องการอบรมคํูมือการปฏิบัติงานด๎านพัสดุที่จัดอบรม ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม ในวันที่ 6 – 7 
พฤษภาคม 2560 มีผู๎เข๎ารํวมรับการอบรมอยํางพร๎อมเพรียง ผลการประเมินคํอนข๎างนําพึงพอใจ ทั้งในเรื่อง
ของสถานที่อบรม เรื่องของเนื้อหาในการอบรม ผู๎เข๎ารับการอบรมก็มีความพึงพอใจ ขอขอบคุณทุกหนํวยงาน   
ในโอกาสตํอไปมีข๎อเสนอแนะคํอนข๎างมากท่ีเป็นประโยชน๑ก็จะรับมาด าเนินการตํอหลังจากที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังวําด๎วยการพัสดุออก เพ่ือให๎ทุกหนํวยงานท างานได๎อยํางราบรื่นขึ้น 

กองช่าง 

- โครงการกํอสร๎างปรับปรุงคลอง เอ ไอ เอ งวดที่ 1-3 
- โครงการกํอสร๎างอาคาร 4 ชั้น 12 ห๎องเรียนโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)  
- โครงการกํอสร๎างอาคารเรียน  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง งวดที่ 5  
- โครงการกํอสร๎างสะพานเปี่ยม  พงษ๑สานต๑  งวดที่ 6, 8, 9, 10, 11, 12  
- โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  ซอยแยกถนนริมน้ า 
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ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม  

 
 

ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ที่ย่ืนค าร้องขออนุญาต 
ประกอบกิจการประเภทต่างๆ ตามเทศบัญญัติ 

- เจ๎าหน๎าที่ส ารวจและมีหนังสือแจ๎งผู๎ประกอบการ/ผู๎ประกอบการเขียนค าร๎องขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการ ปรากฏวํา มีผู๎ประกอบการยื่นค าร๎องจ านวน 8 ราย และเจ๎าหน๎าที่ได๎ตรวจประเมินเรียบร๎อยแล๎ว ได๎แกํ 

1.ร๎านต ามั่ว  
2.ร๎านยูรัก  
3.ร๎านทิพย๑ไสวโภชนา  
4.ร๎านเสริมสวยยุ๐ม  
5.ร๎านอินทนิล คอฟฟ่ี  
6.ร๎านอินทนิล การ๑เด๎น  
7.ร๎านแบล็คแคนยอน  
8.ร๎านเพิ่มลาภ  
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- การตรวจประเมินสถานประกอบการกํอนตํอใบอนุญาตและแจ๎งเลิกกิจการ  เกณฑ๑การตรวจประเมิน 
ได๎แกํ ด๎านท าเล/ที่ตั้ง ความสะอาด ความปลอดภัย การจัดการของเสีย 
 

- ตํอใบอนุญาตผํานเกณฑ๑ จ านวน 13 แหํง ได๎แกํ 
1. ร๎านข๎าวแกงใต๎สวนศรีเมือง     
2. ร๎านราดหน๎านายเคี้ยง      
3. รํมไทรขนมจีนหลํมเกํา          
4. ร๎านสิงโตสเต็ก  
5. ร๎านอะมินะห๑ครัวไทยมุสลิม  

         6. ร๎านโซล เกรท                  
7. ร๎านลาบยโส                 
8. The Orcard  
9. ร๎านฮัม                     
10. ร๎านมานีมีบาร๑  
11. ข๎าวมันไกํบางบอน                          
12. ราชาเย็นตาโฟ  
13. วรากรสุกี้  

เลิกกิจการ  
จ านวน  5  แหํง ได๎แกํ 

1. ร๎านเสริมสวย มอส          
2. เสริมสวยก๐วยบาร๑เบอร๑             
3. ร๎านพรานทะเล  
4. ร๎านแกํนคูณต าแซํบ         
5. ร๎านแชมป์แฮร๑เวิร๑ด  

 
- งานตรวจประเมินการจัดการน้ าเสียของสถานประกอบการจ าหนํายหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติ

เทศบาลนครระยอง จ านวน 7 แหํง  
เรื่องร้องเรียน จ านวน 2 เรื่อง 
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การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร  
1. ประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล๎อม (EHA) จังหวัดระยอง ประจ าปี

งบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ศูนย๑อนามัยสิ่งแวดล๎อม ศูนย๑อนามัยที่ 6 ชลบุรี          
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล๎อม 
(EHA) 2 ด๎าน ได๎แกํ  

1.) การจัดการคุณภาพตู๎น้ าดื่มหยอดเหรียญ : EHA 2003  
      ผลการประเมินไมํผาํนระดบัพ้ืนฐาน (คะแนนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60) 
      เนื่องจากใช๎เกณฑ๑ประเมินแบบใหมํ ท าให๎ผลคะแนนบางด๎าน (ด๎านที่ 7) 
      ไมํถึง 60 คะแนน จึงไมํมีสรุปผลคะแนน  
      2.) การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย : EHA 4003 
       ผลการประเมินไดร๎ะดบัเกียรตบิตัรรับรอง (คะแนนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80) 
       ไดร๎ับคะแนน 91.23   
 

2. ด าเนินโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการจ าหนํายอาหาร ประจ าปี
งบประมาณ 2560      
 ด าเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานที่ปรุงประกอบและจ าหนํายอาหารร๎านที่ได๎รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการ พร๎อมเก็บตัวอยํางอาหาร ภาชนะและมือผู๎สัมผัสอาหาร เพ่ือตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อโรคและให๎
ความรู๎  เรื่องสุขาภิบาลอาหารแกํผู๎ประกอบการ/ผู๎ปรุงอาหาร/ผู๎เสิร๑ฟอาหาร จ านวน 45 ร๎าน ซึ่งผลการ
ประเมินผํานทั้งหมด 
 1. ) ร๎านข๎าวแกงป๓กษ๑ใต๎      
 2. ) ร๎านราดหน๎านายเคี้ยง  
 3. ) ร๎านสิงโตสเต๏ก  
 4. ) ร๎านขนมจีนหลํมเกํา  
 5. ) ร๎านอะมีนะห๑ครัวไทยมุสลิม  
 6. ) ร๎านลาบยโส  
 7. ) ร๎านโซลเกรท  
 8. ) ร๎านฮัม 
 

งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล  
กราฟแสดงปริมาณการจัดเก็บมูลฝอย 

เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2557 - 2560 
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ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2560 

 
รวมปริมาณขยะท่ีเอกชนจัดเก็บเดือนพฤษภาคม 2560 
รวมน้ าหนัก 4,000.28 ตัน เฉลี่ย 133.34 ตัน/วัน 

 
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

 
 

- การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ  
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือน พฤษภาคม 2560 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได๎ 

ทั้งหมด 1,501 ชิ้น  (75 กิโลกรัม ) 
2. กิจกรรมส ารวจและสํงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล  

จ านวน 74  แหํง เดือน พฤษภาคม 2560 จ านวน 862  กิโลกรัม  จํายเป็นคําก าจัดฯ จ านวน 15,516 บาท        
(คําจ๎างเหมาบริการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ราคากิโลกรัมละ  18 บาท)  

- การพัฒนาท าความสะอาดสถานที่ ได๎แกํ ชุดพัฒนาเก็บขยะชายหาดทะเล, ชุดรถน้ าล๎างท า 
ความสะอาดภายในบริเวณวัดโขด, งานรักษาความสะอาดฯส านักการสาธารณสุขฯ รํวมกับส านักโยธาธิการ
จังหวัดระยอง ด าเนินกิจกรรมก าจัดผักตบชวา ในแมํน้ าระยอง บริเวณสะพานเพลินตา และคลองสองพ่ีน๎อง  
น้ าหนักผักตบชวา จ านวน 230 ตัน, ชุดเรือท๎องแบนขุดลอกลอกวัชพืชในคลองสองพ่ีน๎อง  
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 - กิจกรรมอาสาอนุรักษ๑และฟ้ืนฟูปุาชายเลนและแมํน้ าระยอง  มีคณะศึกษาดูงานและผู๎เข๎าเยี่ยมชม   
พระเจดีย๑กลางน้ า รวมทั้งหมดและสะพานศึกษาธรรมชาติหอชมวิว จ านวน 4,351 คน  
  1. วันที่ 11 พ.ค. 60 ต๎อนรับคณะอาจารย๑ ม.ขอนแกํน ดูงานโซน 1 และ โซน 2 จ านวน 40 คน  
  2. วันที่ 14 พ.ค.60 คุมประพฤติ ท ากิจกรรมเก็บขยะ และตัดสางก่ิงไม๎ บริเวณโซน 1 (สะพานศึกษา
ธรรมชาติหอชมวิว) จ านวน 30 คน 
  3. วันที่ 26 พ.ค.60 ต๎อนรับคณะอาจารย๑ ม.เกษตรศาสตร๑ สาขาวิชาฟิสิกส๑และอาจารย๑ชาวตํางชาติ 
ศึกษาดูงาน บริเวณโซน 1 และโซน 2  จ านวน 25 คน 
  4. มีผู๎เข๎าเยี่ยมชมศูนย๑สิ่งแวดล๎อมศึกษา จ านวน  4,256 คน  
 

งานสัตวแพทย๑  
- การควบคุมคุณภาพโรงฆําสัตว๑ จ านวนสุกรที่เข๎าช าแหละในโรงฆําสัตว๑ เทศบาลนครระยอง  

สุกรเข๎าช าแหละเดือนพฤษภาคม 2560 จ านวนทั้งสิ้น 1,317 ตัว ได๎ท าการตรวจและไมํพบความผิดปกติ   
ของสุกรกํอนฆําและหลังฆํา และมีคําธรรมเนียม ดังนี้ 
 1. อากรฆําสัตว๑ 13 ,170 บาท 
 2. คําบริการอื่นๆ 23 ,706 บาท 
     รวมเก็บคําธรรมเนียมได๎ทั้งสิ้น  36 ,876 บาท  
 

การตรวจสารเรํงเนื้อแดงภายในโรงฆําสัตว๑ 
- มีการสุํมตรวจสารเรํงเนื้อแดงจ านวน 6 ตัวอยําง จากฟาร๑มทั้งหมด 4 ฟาร๑ม (หนองไรํ, แสงรุํงโรจน๑, 

บุญนะฟาร๑ม, สุกรลูกเล๎าฟาร๑มซีพี) ผลการตรวจสารเรํงเนื้อแดง ไมํพบสารเรํงเนื้อแดงในสุกร  
 

การรณรงค์ป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน 
- การรณรงค๑ควบคุมโรคจากสัตว๑สูํคน ได๎ด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าในสุนัขจรจัดที่ได๎

ด าเนินการจับมาจากที่สาธารณะ จ านวน 71 ตัว ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวที่มารับบริการที่ห๎องปฏิบัติการทาง   
สัตวแพทย๑ จ านวน - ตัว แบํงเป็นสุนัข - ตัว แมว – ตัว และฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าตามสถานที่
สาธารณะอีก 43 ตัว จากโรงเรียนวัดตรีฯ 3 ตัว โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 11 ตัว และวัดโขดทิมทาราม 
29 ตัว ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าที่ได๎ด าเนินการจับตามค าร๎อง จ านวน 28 ตัว 
 

เรื่องร้องเรียน จ านวน 5 เรื่อง 
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งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ  
ผลการด าเนินงาน 

1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง/โรคหลอดเลือดสมอง) รวม 441 คน 
จ าแนกผลการคัดกรอง ดังนี้ 
    1.1 กลุํมวัยท างาน อายุ 15 ปี – 59 ปี จ านวน 260 คน 
          1.1.1 กลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน                           จ านวน    6 คน 
          1.1.2 กลุํมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง                   จ านวน 89 คน 
         1.1.3 กลุํมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ    จ านวน    2 คน    
    1.2 กลุํมผู๎สูงอายุ  อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 181 คน 
          1.2.1 กลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน                           จ านวน   5 คน 
          1.2.2 กลุํมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง                   จ านวน 34 คน 
          1.2.3 กลุํมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ    จ านวน    4 คน  

2. รํวมคัดกรองสุขภาพในโครงการตลาดนัดสุขภาพเขตพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง  
   จ านวน 120 คน 

3. โครงการให๎ความรู๎โรคความดันโลหิตสูง ปี 2560 (วันความดันโลหิตสูงโลก) 
 3.1 ให๎ความรู๎โรคความดันโลหิตสูงผํานชํองทางตํางๆ เชํน รถวิ่งประชาสัมพันธ๑ในชุมชน สื่อออนไลน๑  

      เสียงตามสาย 
    3.2 รณรงค๑วัดความดันโลหิตให๎กับประชาชน  

4. กิจกรรมเผยแพรํความรู๎โรคไมํติดตํอ 
    4.1 ความรู๎เรื่องโรคธาลัสซีเมีย      จ านวน    10 ครั้ง       
    4.2 ความรู๎เรื่องโรคความดันโลหิตสูง     จ านวน    10 ครั้ง 
    4.3 ความรู๎เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง     จ านวน    10 ครั้ง 
    4.4 ความรู๎เรื่องอันตรายของสูบบุหรี่     จ านวน    20 ครั้ง 
    4.5 เผยแพรํบทความลงวารสารเทศบาล  เรื่อง วันความดันโลหิตสูงโลก                 
 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง  
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและรวบรวมแผน กองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลนคร

ระยอง  ครั้งที่ 4/2560  วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560 พิจารณาอนุมัติโครงการที่เสนอขอรับสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง  จ านวน 10 โครงการ เป็นเงิน 418,750 บาท 
(สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน) 
 

งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ  
สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก 

ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม – 25 พฤษภาคม 2560 เทศบาลนครระยอง ได๎รับรายงานวําพบผู๎ปุวย      
โรคไข๎เลือดออก (ทุกรหัสโรค) จ านวน 13 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 20.98  ตํอประชากรแสนคน                 
ไมํพบผู๎เสียชีวิตและไมํพบการระบาดในพ้ืน  
 ผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออกจังหวัดระยองอยูํในอันดับที่ 14 ของประเทศ อัตราปุวย 21.56             
(อันดับ 1 จังหวัดสงขลา อัตราปุวย 148.44) 
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การด าเนินงานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ 
โรคไข้เลือดออก 

๑. ออกด าเนินการควบคุมโรคทุกราย ภายใน 24 ชั่วโมง โดยการพํนสารเคมีก าจัดยุงในบ๎านผู๎ปุวย   
และรอบๆ บ๎านผู๎ปุวยรัศมี 100 เมตร จ านวน 3 ครั้ง ในวันที่ 0,3,7  

๒. พํนสารเคมีก าจัดยุงตัวเต็มวัยในชุมชน/ตลาด 
3. ประชาสัมพันธ๑โรคไข๎เลือดออกโดยรถวิ่งประชาสัมพันธ๑ ภาษาไทย/กัมพูชา 
4. ด าเนินการรณรงค๑ส ารวจ และท าลายแหลํงเพาะพันธุ๑ลูกน้ ายุงลาย ในศาสนสถานและสถานศึกษา

เขตเทศบาลนครระยองทุกแหํง โดยด าเนินการทุกวันศุกร๑ และพํนสารเคมีก าจัดยุงตัวเต็มวัยในวันเสาร๑ 
5. ติดตามสถานการณ๑โรคทุกสัปดาห๑   

สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก 
พบผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก จ านวน 2 ราย ไมํพบการระบาดของโรคไข๎เลือดออก (จ านวนผู๎ปุวยน๎อยกวํา     

คํามัธยฐานย๎อนหลัง 5 ปี ) รายละเอียดตามรูป 

 
ชุมชนที่พบผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก จ านวน 3 ราย  ได๎แกํ 

1. ชุมชนสนามเปูา       บางจาก ซอย 11 ต าบลทําประดูํ 
2. ชุมชนเรือนจ า         หมูํบ๎านระเบียงเมือง ต าบลเชิงเนิน 
3. ชุมชนชายกระปุอม   ถนนชายกระปุอม 3 ต าบลทําประดูํ  

 

การด าเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน 
1. กิจกรรมส ารวจและท าลายแหลํงเพาะพันธุ๑ลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน 
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- ขอความรํวมมือโรงเรียนมอบหมายแกนน านักเรียนด าเนินการส ารวจและท าลาย แหลํงเพาะพันธุ๑
ลูกน้ ายุงลายในชํวงเปิดภาคเรียนใหมํ  

2. กิจกรรมอบรมแกนน าปูองกันโรคไข๎เลือดออกในโรงเรียน 
* วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง 
* วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง 

ขณะนี้อยูํในระหวํางการด าเนินงานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทุกแหํง 
 

การด าเนินงานป้องกันโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กิจกรรม ให้ความรู้ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก 

ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่ให้ปลอดโรค 
- วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาประดูํ  ผู๎ปกครองและครู จ านวน 40 คน 

กิจกรรมเสริมทักษะการดูแลตนเองให๎ปลอดโรค แกํนักเรียนในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาประดูํ  จ านวน 34 คน  
 

งานฟ้ืนฟูสุขภาพครอบครัว  
ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู๎ปุวยที่บ๎าน 
จ านวน  139 ราย  
จ าแนกตามกลุํมได๎ ดังนี้  
1. มารดาและทารกหลังคลอด จ านวน    50 ราย 
2. ผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง  จ านวน    36 ราย 
3. ผู๎สูงอายุติดเตียง  จ านวน    44 ราย 
4. ผู๎สูงอายุติดบ๎าน  จ านวน      9 ราย 
 

กิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยท่ีบ้าน 
จ านวน 242 กิจกรรม ดังนี้  
1. ฉีดยา      จ านวน   3 ราย 
2. ใสํสายสวนป๓สสาวะ     จ านวน   6 ราย 
3. ใสํสายยางให๎อาหารทางจมูก    จ านวน   7 ราย 
4. ท าแผล       จ านวน 11 ราย 
5. เจาะเลือด                       จ านวน   6 ราย 
6. เจาะน้ าตาลปลายนิ้ว     จ านวน   5 ราย 
7. เยี่ยมให๎ค าแนะน าการปฏิบัติตนหลังคลอด 
    และสํงเสริมการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ    จ านวน  50  ราย 
8. เยี่ยมเพ่ือปูองกันภาวะแทรกซ๎อนในทารกแรกเกิด  จ านวน  50  ราย 
9. เยี่ยมดูแลเพ่ือปูองกันภาวะแทรกซ๎อนจากโรคเรื้อรัง 
    และความพิการ       จ านวน  89  ราย 
10. สอนญาติท าแผลให๎ผู๎ปุวย    จ านวน    2 ราย 
11. สอนญาติดูแลสายสวนป๓สสาวะ   จ านวน    3 ราย 
12. สอนญาติให๎อาหารทางสายยาง   จ านวน    2  ราย 
13. ให๎ค าปรึกษาทางโทรศัพท๑ในการดูแลสุขภาพด๎วยตนเอง จ านวน    7  ราย 
14. ตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สงสัยพัฒนาการลําช๎า จ านวน    1  ราย 
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ศูนย๑รับบริจาคและให๎ยืมอุปกรณ๑การแพทย๑  
ให๎ยืมอุปกรณ๑การแพทย๑  6 รายการ จ านวน 10 ชิ้น ได๎แกํ 
 1. เตียงนอน Fowler พร๎อมเบาะที่นอน   จ านวน 2 ชุด 
 2. เครื่องดูดเสมหะ      จ านวน 1 ชุด 
 4. รถเข็นนั่ง       จ านวน 1 คัน 
 5. Walker        จ านวน 2 อัน 
 6. ไม๎ Crain       จ านวน 2 อัน 
ได๎รับบริจาคอุปกรณ๑การแพทย๑  2 รายการ จ านวน 2 ชิ้น ได๎แกํ 
 1. Walker      จ านวน 1 อัน 
 2. เก๎าอ้ีนั่งขับถําย      จ านวน 1 อัน 
 
งานสํงเสริมสุขภาพ  

- วันที่  20 พฤษภาคม 2560  จัดโครงการแก๎ไขป๓ญหาภาวะเริ่มอ๎วนและอ๎วนในเด็กวัยเรียน      
(ขยายเครือขํายโชปูา แอนด๑ ชายด๑ปูาเกมส๑) โดยมีกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนต๎นแบบและขยายเครือขํายโรงเรียน
สํงเสริมกิจกรรมทางกายและ  สุขภาวะแกํโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง ทั้ง  6  โรงเรียน มีผู๎เข๎ารํวม
โครงการทั้งหมด 92  คน 
 

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
1. สํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันป๓ญหาสุขภาพจิตในประชาชน 

 ประเมินความเครียด  จ านวน   63   คน พบวํา 
     - ความเครียดระดับปกติ      จ านวน   54   คน 
  - ความเครียดระดับสูง        จ านวน     9    คน  
      ให๎ค าปรึกษาด๎านสุขภาพ  จ านวน  9    คน  ประกอบด๎วย  
        - สุขภาพทางกาย    จ านวน    5  คน 
         - สุขภาพทางจิต     จ านวน    4   คน 
 ประเมินภาวะซึมเศร๎า  จ านวน    63  คน  พบวํา 
        - มีภาวะซึมเศร๎า   จ านวน    5     คน 
        - ไมํมีภาวะซึมเศร๎า        จ านวน    58   คน 
   ให๎ค าปรึกษาด๎านสุขภาพ จ านวน 5   คน ประกอบด๎วย  
         - สุขภาพทางกาย    จ านวน   3  คน 
         - สุขภาพทางจิต     จ านวน   2   คน 
 ประเมินการฆําตัวตาย   จ านวน      1    คน 
  ไมํพบวํามีแนวโน๎มฆําตัวตาย 
  ให๎ค าปรึกษาด๎านสุขภาพจิต  จ านวน  1  คน  

2. บรรยายให๎ความรู๎เรื่อง โรคเครียดและวิธีผํอนคลายความเครียดให๎กับอาสาสมัครสาธารณสุข
เทศบาลนครระยองและผู๎สูงอายุ จ านวน 2 ครั้ง/634 คน  
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กองการแพทย์ 
บริการเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

จ าแนกตามสถานบริการ 

 
 

 
 

ผลการปฏิบัติงานด้านงานพยาบาล 
ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
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งานเภสัชกรรม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐  
 มีผู๎มารับบริการรับยาโดยเฉลี่ยวันละ 75 ราย และมีผู๎มารับบริการสูงสุดคือ 91 ราย  

 
 

งานเภสัชกรรม 
รายการยาที่มีมูลค่าการขาย 

ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
 

รายงานผู้มารับบริการทันตกรรม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ผู๎รับบริการจ านวน 510 ราย เฉลี่ยวันละ 17 ราย 
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- รายงานผู๎มารับบริการกายภาพบ าบัด ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู๎รับบริการจ านวน 234 ราย  
เฉลี่ยวันละ 12 - 13  ราย  

รายงานกิจกรรมบริการกายภาพบ าบัด 
ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 

ผลการปฏิบัติงานด้านรังสีวิทยา 
ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 มีผู๎มารับบริการทั้งสิ้น 37 ราย, 48 รายการ, Refer 5 ราย 
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ผลการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ 
ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

จ านวนผู้มารับบริการทั้งหมด 465 ราย 

 
 

รายรับค่ารักษาพยาบาล 
ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
 
กิจกรรมในรอบเดือนพฤษภาคม 

* ออกหนํวยปฐมพยาบาลแขํงขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนรอบคัดเลือกระดับเขตประจ าปี 2560 
* ประชุมประจ าเดือนชมรมผู๎สูงอายุให๎สุขศึกษาเรื่องการแก๎ไขป๓ญหานอนไมํหลับในผู๎สูงอายุ  
* ฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก  คลินิกชุมชนอบอุํน ทุกวันพฤหัส เวลา 13.00 -15.00 น.  

กองการศึกษา 

ฝ่ายบริหารการศึกษา  
- ประชุมซักซ๎อมการจัดนิทรรศการและการแขํงขันทักษะทางวิชาการ  ระดับภาคตะวันออก  

“ตลาดนัดวิชาการ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห๎องผู๎อ านวยการ         
กองการศึกษา  เทศบาลนครระยอง  
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- การประชุมชี้แจงการจัดนิทรรศการและการแขํงขันทักษะทางวิชาการ  ระดับภาคตะวันออก  
“ตลาดนัดวิชาการ”ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห๎องประชุมสร๎อยสุวรรณ  
โรงแรมสตาร๑ คอนเวนชั่น อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง  
 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด 

 
 
 

 
 
 



 -38- 

- งานประดิษฐ๑ดอกไม๎จันทน๑ ท าความดีถวายในหลวง ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย๑เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
 - โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เทศบาลนครระยอง "ตัดเย็บเสื้อผ๎า" ณ  อาคารห๎องสมุดและ      
ศูนย๑เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
 

กราฟแสดงสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง 
ระหว่างเดือนกันยายน 2559 – เดือนเมษายน 2560 

 
 

- กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ  อาคารห๎องสมุดและศูนย๑เยาวชน 
เทศบาลนครระยอง 

- กิจกรรมแตํงหน๎าคัพเค๎กจากผู๎ใหญํใจดี โดย... คุณสุรีย๑พร  ศุภโชคชัย ภริยาทํานนายกเทศมนตรีนครระยอง, 
คุณธีรวุฒิ รัตตานนท๑ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครระยอง และคุณกนกกร อรัญวงศ๑  
 - กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน (การท าขนมป๓งหน๎าไกํกรุบกรอบ) วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 
ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย๑เยาวชน เทศบาลนครระยอง โดย...ครูสอนเด็กด๎อยโอกาส  
 - กิจกรรมแจกถุงยังชีพ และ ไขํไกํ บรรเทาทุกข๑ วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ  อาคารห๎องสมุดและ
ศูนย๑เยาวชน เทศบาลนครระยอง 

 - สร๎างงานผู๎พิการ  ได๎แกํ 
 * นางสาวกุสุมา  บุญชํวย   ผู๎พิการทางการได๎ยิน  
 * นางสาวมิลันตี  นีลพันธ๑   ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว  

* นางสาวดลยา  มากคช    ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว  
* นายกิตติคุปต๑  สารพันโชติวิทยา  ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว  
* นายกฤณัช ทรงเที่ยง   พิการทางการเคลื่อนไหว  
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โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

- วันที ่19 พ.ค. 60 คณะครูถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที1่  
 - วันที่ 30 พ.ค. 2560 คณะครูเข๎ารับการติดตามและตรวจสอบการประเมินภายในสถานศึกษา         
โดยคณะกรรมการจากหนํวยงานต๎นสังกัด  
 - กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาชายหาดแหลมเจริญ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6่ 
เรียนรู๎นอกสถานที่ธนาคารไขํป ูและเก็บขยะชายหาดแหลมเจริญ ณ กลุํมประมงพ้ืนบ๎านเรือเล็กเก๎ายอด  
 - กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ 19 พ.ค. 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข๎ารํวมกิจกรรมปฏิบัติธรรม  
ณ วัดปากน้ าสมุทรคงคาราม  
 - กิจกรรมการออกก าลังกายนักเรียนชั้นประถมศึกษา ออกก าลังกายยามเช๎าหลังเข๎าแถวเคารพธงชาติ  
และคณะครูออกก าลังกายในวันจันทร๑ พุธ และวันศุกร๑ เวลา 16.30 น. 
 - วันที่ 3 มิถุนายน 2560 ผู๎บริหาร คณะครูและเครือขํายผู๎ปกครองเข๎ารํวมกิจกรรมประดิษฐ๑
ดอกไม๎จันทน๑เพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9  
 

จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 

 
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

- โครงการแก๎ไขป๓ญหาภาวะเริ่มอ๎วนและอ๎วนในเด็กวัยเรียน กิจกรรมทางกาย (โชปูา แอนด๑ ชายปูา เกมส๑) 
 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองได๎รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาจากกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 6 มิถุนายน 2560 รํวมงานบุญฉลองอายุว๎ฒนะมงคลพระเทพวราภรณ๑  ทํานเจ๎าอาวาสวัดตรีรัตนาราม 
วันที่ 6 มิถุนายน 2560  
 - โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองน านักเรียน ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ "ธนาคารปู" ที่กลุํมประมงเรือเล็ก    
เก๎ายอด เด็กได๎รับประสบการณ๑ตรงจากวิทยากรพื้นบ๎านผู๎เชี่ยวชาญ  
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โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
      - นักเรียนได๎เข๎าแขํงขันการสวดมนต๑หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ระดับประเทศ ประจ าปี 2560  
ณ กรุงเทพมหานคร ทีมโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามได๎รับรางวัลเกียรติคุณระดับประเทศ (1 พ.ค. 60)  

- ได๎รับรางวัลเกียรติคุณ ระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษา ประเภททีมหญิง (1 -2 พ.ค. 60) 
 - คณะครูรํวมอบรมครูด๎วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา  ณ ศูนย๑การอบรมโรงเรียนอนุบาลตากสินระยอง 
(1 - 3 พ.ค.  60)  
 - คณะครูอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รํวมประชุมเชิงปฏิบัติการ   การออกเสียงภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสอน (Phonetics is fun)  (4 พ.ค.  60)  
 - อบรมระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน (SDQ)  (5 พ.ค. 60)  
 - กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายครูและบุคลากรในสถานศึกษา  (5 พ.ค. 60)  
 - ประชุมคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน (5 พ.ค. 60)  
 - คณะครูรํวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ (กิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด) เพ่ือให๎
ครูได๎ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู๎ในห๎องเรียน จัดท าแผนจัดประสบการณ๑ แผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ทักษะการคิด 5 คิดได๎แกํ คิดวิเคราะห๑ คิดสังเคราะห๑ คิดสร๎างสรรค๑ คิดเชิงระบบและคิดอยํางมีวิจารณญาณ   
โดยใช๎เครื่องมือการคิด สื่อกิจกรรมที่เหมาะสมและหลากหลายเพื่อชํวยพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน     
(10-11 พ.ค.  60)  
 - ยิ้มรับวันเปิดเทอม (14 พ.ค. 60)  
 - ประชุมผู๎ปกครอง ชั้นอนุบาล 1 ,2 และนักเรียนเข๎าใหมํ (14 พ.ค. 60)  
 - งานเปิดตัวมหกรรม กระโดดโลดเต๎นเลํนสนุกเพ่ือเด็กไทยสูงสมสํวนแข็งแรง  (30 พ.ค. 60)  
 - การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  (31 พ.ค. 59)  
 

จ านวนนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี  1 - ประถมศึกษาปีท่ี  6                                                            
ประจ าปีการศึกษา  2560  โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
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โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

ประจ าปีการศึกษา  2559 

 
 

ข้อมูลสถิตินักเรียน  ข้อมูล  ณ  วันที่  5  มิถุนายน  2560 

 
 

- วันที่ 8 พ.ค.60 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ณ ห๎องประชุมวิสุทธิสารโสภิต  
- วันที่ 20 พ.ค.60 ประชุมผู๎ปกครอง ณ อาคารอเนกประสงค๑  
- วันที่ 20 พ.ค.60 รํวมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแก๎ไขป๓ญหาภาวะเริ่มอ๎วนและอ๎วนในวัยเด็ก  

ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
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- วันที่ 22-26 พ.ค.60 อบรมผลิตสื่อการสอน ณ ห๎องประชุมวิสุทธิสารโสภิต  
 - วันที่ 24 พ.ค.60 รับการติดตามตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ณ ห๎องประชุม 
วิสุทธิสารโสภิต  
 - วันที่ 25-27 พ.ค.60 รํวมอบรมโครงการมีความสุข สนุกับ 4 H ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร๑  
 - วันที่ 27-30 พ.ค.60 รํวมอบรมโครงการวิจัยและพัฒนาหนังสือเรียน 
คูํมือครู และสื่อประกอบหลักสูตร กลุํมสาระวิทยาศาสตร๑ ณ โรงแรมวินเซอร๑ สวีทส๑  
 - วันที่ 29 พ.ค.-1 มิ.ย.60 รํวมอบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะและโรงเรียนอีโควสคูล  
ณ โรงแรมเอสสวิส และโรงเรียนบ๎านบางพลับ จ.เพชรบุรี  
 - วันที่ 31 พ.ค.60 ให๎ความรู๎และมอบถังปุ๋ยหมักอินทรีย๑ ณ ห๎องประชุมวิสุทธิสารโสภิต  
 - วันที่ 2 มิ.ย.60 กิจกรรมโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ “โรคไข๎เลือดออก” ณ หน๎าเสาธง  
 - วันที่ 2-5 มิ.ย.60 รํวมโครงการดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสูํความส าเร็จเพื่อเมืองระยองผาสุก  
ณ โรงแรมดีวารีชลบุรี  
 - วันที่ 5-6 มิ.ย.60 รํวมสัมมนาและรับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ผํานเข๎ารอบที่ 1  
ณ รอยัลพารากอนฮอลล๑  
 - กิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน  
 - การคัดเลือกอัศวิน  3R  
 - กิจกรรมสวนผักลอยฟูา  
 - การซํอมแซมอาคารสถานที่  
 - ติดตั้งโปรเจคเตอร๑และสมาทร๑ทีวี  

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
- ทํานผู๎อ านวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ให๎ความรู๎นักเรียนเรื่อง โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

 - วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแก๎ไขป๓ญหาภาวะเริ่มอ๎วน และอ๎วนในเด็ก
วัยเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - นักเรียนเริ่มเข๎ารํวมโครงการ โชปูา แอนด๑ ชายปูา 
 - 31 พฤษภาคม 2560 ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครระยอง ให๎ความรู๎นักเรียน
แกนน าลูกน้ ายุงลาย 
 - วันที่ 1 มิถุนายน 2560 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศึกษาดูงาน จ านวน 20 คน  
 - วันที่ 2 มิถุนายน 2560 องค๑การบริหารสํวนต าบลศรีดอนมูล จ.เชียงราย ศึกษาดูงาน จ านวน 35 คน 
 - วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ซํอมหลังคาลมฝนแรง 
 

ตารางจ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2560 
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ตารางจ านวนนักเรียน/ห้องเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
- วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ขอเชิญรํวมพิธีวันชาตกาล ครบ ๘6 ปี ของ พระเทพวราภรณ๑ นฺนทป๒ฺโญ 

(ประจวบ  หุยะนันท๑)  เจ๎าอาวาสวัดตรีรัตนาราม 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
- วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 บุคลากรเข๎ารับการอบรมโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและ

อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการการชี้แจงการจัดท าเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ณ โรงแรมสีดารีสอร๑ท  
 - วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ครูและนักเรียนรํวมท าบุญ/เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 

- วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู๎ปกครอง 1/2560 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)  
 - วันที่  26 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)  
 

ผลการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (สนาม 1) 
11-14 พฤษภาคม 2560 

ณ อ่างเก็บน้ ากระบ่ี  จ.กระบี่ 
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ผลการแข่งขันกีฬา Sport Hero แห่งชาติ ครั้งที่ 1 “ดอยสุเทพเกมส์” 
25-28 พฤษภาคม 2560 

ณ อ่างเก็บน้ าห้วยตึงเฒ่า  จ.เชียงใหม่ 

 
กองสวัสดิการสังคม 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
- โครงการรวมวัยผู๎สูงวัย เติมความสุขให๎กันและกัน ครั้งที่ 4  ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2560 
 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560 
 มอบเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ,ผู๎พิการและผู๎ปุวยเอดส๑ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560   

ผู๎สูงอายุ  5,373 ราย 
- เงินสด   1 ราย 
- โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 5,372 ราย 

ผู๎พิการ 660  ราย 
- เงินสด  -  ราย 
- โอนเข๎าบัญชีธนาคาร  660 ราย 

ผู๎ปุวยเอดส๑  107  ราย 
- เงินสด - ราย 
- โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 107 ราย 

 

 อ านวยความสะดวก ด าเนินการจัดท าบัตร ประจ าตัวคนพิการ จ านวน    7   ราย 
 รับลงทะเบียนผู๎พิการรายใหมํ เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ จ านวน 14 ราย  
 รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จ านวน 3 ราย 

 

กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวและอภัยโทษ 
 เจ๎าหน๎าที่ฝุายสังคมสงเคราะห๑ เทศบาลนครระยอง ได๎ลงพ้ืนที่ เยี่ยมผู๎ต๎องราชทัณฑ๑ ที่ได๎รับ

พระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษ ปลํอยตัว พ.ศ.2559 ซึ่งเจ๎าหน๎าที่ได๎พูดคุยให๎ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางการด าเนินชีวิต สร๎างความเข๎าใจในครอบครัวและให๎การชํวยเหลือตามความเหมาะสม  

 

การจัดระเบียบขอทาน 
 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2560 เจ๎าหน๎าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครระยอง รํวมกับ ศูนย๑

คุ๎มครองคนไร๎ที่พ่ึง จังหวัดระยอง   ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย๑จังหวัดระยอง 
บ๎านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองและสถานีต ารวจภูธรเมืองระยอง ได๎ลงพ้ืนที่บริเวณตลาดวัดลุํม
มหาชัยชุมพล เพ่ือจัดระเบียบขอทาน 

- พบผู๎แสดงความสามารถจ านวน 1 คน โดยมีบัตรประจ าตัวผู๎แสดงความสามารถแล๎ว 
- ไมํพบขอทาน 
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ส ารวจคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง 
 กองสวัสดิการสังคม รํวมกับศูนย๑คุ๎มครองคนไร๎ที่พ่ึง  งานเทศกิจได๎ลงพื้นที่ ส ารวจคนเรํรํอน ไร๎ที่พ่ึง  

- จ านวน 3 ราย ที่มานอนอยูํ บริเวณหน๎าศาลาวัดปากน้ าและในบริเวณโรงเรียนวัดปากน้ า   
  โดยได๎พูดคุยสร๎างความเข๎าใจ และหาแนวทางการชํวยเหลือตามกระบวนการ 

 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560  กองสวัสดิการสังคม ลงพ้ืนที่เพ่ือชํวยเหลือนายธานี อักษรคิด อายุ 68 ปี  

อาศัยอยูํบ๎านเลขท่ี 059 ถ.หลักเมือง ต.ทําประดูํ อ.เมือง จ.ระยอง    ผู๎ประสบภัยธรรมชาติจากเหตุการณ๑ฝนตกหนัก
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นบ๎านไม๎ 2 ชั้น ได๎ถูกพายุฝนพัดบ๎านเรือนที่อยูํอาศัยได๎รับความเสียหาย 
ได๎รับเกียรติจากนางวราภรณ๑ เจริญศิริโชติ นายกเหลํากาชาดจังหวัดระยอง และเทศบาลนครระยอง โดยนายภานุพงค๑ 
พัฒนวงค๑อนันต๑ นางวรกมล ปิ่นปลื้มจิตต๑ นางอ าไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาลนครระยองพร๎อมด๎วยเจ๎าหน๎าที่
กองสวัสดิการสังคมและตัวแทนจาก ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัดระยอง            
เข๎าชํวยเหลือผู๎ประสบภัยมอบถุงยังชีพพร๎อมเงินชํวยเหลือและของใช๎จ าเป็น  รวมทั้งด าเนินการเงินกู๎ยืม
ประกอบอาชีพจากกองทุนผู๎สูงอายุ ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย๑จังหวัดระยอง          
จ านวน 30,000 บาท  

สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31  พฤษภาคม  2560) 
ยอดรับจ าน ารวม 2,857 ราย จ านวนเงิน 74,723,600.00 บาท 
ยอดไถํถอนรวม 2,660 ราย จ านวนเงิน 70,258,500.00 บาท 
ทรัพย๑จ าน าคงเหลือ 8,303 ราย จ านวนเงิน 212,583,000.00 บาท 
รายรับ      
 ดอกเบี้ยรับจ าน า 1,947,025.50 บาท 
 ก าไรจ าหนํายทรัพย๑หลุด 122,545.00 บาท 
 รวมรายรับ 2,069,570.50 บาท 
รายจ่าย      
 ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน 46,023.37 บาท 
 รายจํายประจ า 259,580.95 บาท 
 รวมรายจ่าย 305,604.32 บาท 
รายรับสูงกวํารายจําย  1,763,966.18 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน 140,000,000.00 บาท 
 หัก ใช๎ไปแล๎ว 29,613,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินที่ใช๎หมุนเวียนได๎อีก 110,387,000.00 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- ทํานนายกเทศมนตรี กลําววําฝากให๎ทุกทํานเพาะดอกดาวเรืองไว๎ที่บ๎านของตนเอง เพื่อแสดงความ
จงรักภักดี และประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนเพาะปลูกด๎วย 
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- นายรักษ๑สิทธิ์   เจริญหิรัญ รายงานความคืบหน๎าของอาคารส านักงานเทศบาลนครระยอง หลังที่ 2 
ขณะนี้จังหวัดระยองได๎แจ๎งหนังสือมาเพ่ือให๎เทศบาลรายงานผลในขั้นตอนตํอไป ในสํวนนี้ส านักการคลังรับแจ๎ง
จากส านักปลัดเทศบาลแล๎ว ได๎ท าเนื้อหาทั้งหมด โดยทํานผู๎อ านวยการส านักการคลังได๎พิจารณาแล๎ว โดย
รวบรวมเอกสารเรื่องตั้งแตํด๎านงบประมาณ ด๎านการจัดซื้อจัดจ๎าง เรื่องก๎ูทั้งหมด 6 หน๎า  และประกอบด๎วย
เอกสารที่เกี่ยวข๎องทั้งหมด โดยประสานกับ นางซํอนกลิ่น  ชูเชิด ขณะนี้ก าลังเรียงเอกสารให๎ทันตามเนื้อเรื่อง   
ที่จะด าเนินการ   

   คาดวําจะสํงให๎ส านักปลัดเทศบาลในวันศุกร๑นี้เพื่อให๎ส านักปลัดเทศบาลไปประกอบหนังสือรายงาน
จังหวัดระยอง เพื่อสํงไปให๎ ส านักงานกองทุนสํงเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) เพ่ือท าสัญญากู๎ หากวําส านัก
ปลัดเทศบาลสํงตํอได๎ทันภายในสัปดาห๑หน๎า และจังหวัดระยองไมํติดขัดอะไรในประเด็นที่ด าเนินการท าหลายๆ 
เรื่อง คิดวํา กสท.     ก็นําจะด าเนินการเร็ว เพราะวําผู๎อ านวยการส านักการคลังได๎แฟ็กซ๑ไปให๎ กสท. เตรียมใน
เรื่องสัญญาแล๎ว ให๎เป็นไปตามคาดการณ๑ ไมํนําเกินเดือนกรกฎาคม ที่จะลงนามท าสัญญาได๎ 

- นางผํองศรี  ปิยะยาตัง รายงานดังนี้  

1. ทํานนายกเทศมนตรีได๎มอบหมายให๎ไปประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทยานการเรียนรู๎สมเด็จพระเจ๎า
ตากสินมหาราช โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีทั้งหมด 24 ทําน ซึ่งอุทยานการเรียนรู๎พระเจ๎าตากสินมหาราช
ป๓จจุบันพบวํามีรอยร๎าวที่อาคาร จังหวัดระยองได๎จ๎างผู๎เชี่ยวชาญมาตรวจสอบความแข็งแรงของอาคาร เริ่ม
ส ารวจเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 แตํยังบอกไมํได๎วําจะสร๎างตํอหรือไมํ วัตถุมงคลที่สร๎างคือเหรียญประเภท
ตํางๆ  มีทั้งหมด 18 รายการ รายงานสถานะไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 แล๎ววําเหรียญประเภทตํางๆ 
นั้นเหลือประเภทละก่ีเหรียญ สํวนเรื่องรูปหลํอสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราชที่มี 2 อยําง คือ รูปหลํอทรงนั่ง 
และรูปหลํอทรงยืน คาดวําจะให๎สถานศึกษาในระยองไปบูชาแหํงละ 1 องค๑ สํวนอีกรายการหนึ่งคือพระแสงดาบ 
ทํานผู๎บริหารได๎แนะน าวําเหมาะสมกับผู๎บริหาร โดยให๎ตั้งไว๎ด๎านหลังของผู๎บริหาร 

2. เรื่องการด าเนินการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม๎จันท๑ของประชาชนในสํวนภูมิภาคเพ่ิมเติม ด๎านสถานที่
จัดพิธีถวายดอกไม๎จันท๑ให๎พิจารณาเลือกซ๎ุมถวายดอกไม๎จันท๑ตามศักยภาพ ตามความเหมาะสม เป็นซุ๎มถวาย
ดอกไม๎จันท๑แบบเล็ก หรือซุ๎มถวายดอกไม๎จันท๑แบบตั้งโต๏ะหมูํ ให๎เลือกได๎ 2 อยําง รวมทั้งพิจารณาก าหนด
สถานที่เผาดอกไม๎จันท๑ โดยให๎รายงานภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2560  

ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรีให๎รอหารือกับทํานปลัดเทศบาล  

 - ทํานปลัดเทศบาลได๎มอบหมายเมื่อวันศุกร๑ที่ผํานมาเรื่องของกิจกรรมหลํอเทียน และถวายเทียน
พรรษา ทํานมีนโยบายจะท าเทียน 90 ต๎น ตามปีของในหลวงรัชการที่ 9 ซึ่งจะมีการแหํเทียนในวันที่ 7 
กรกฎาคม 2560  

ที่ประชุม  - ทํานนายกเทศมนตรีพิจารณาแล๎วเห็นควรให๎ยึดถือประเพณีแหํเทียนพรรษา  
  โดยให๎หลํอเทียนพรรษา จ านวน 9 ต๎น โดยเริ่มในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560  
  ในชํวงเช๎า ณ บริเวณหน๎าหอพระพุทธอังคีรส โดยเปูาหมายเป็นนักเรียน  

- นางผํองศรี   ปิยะยาตั ง รายงานวําเนื่องจากเทศบาลนครระยองมีบุคลากรที่มีรูปรํางอ๎วน จึงขอ
อนุญาตประชาสัมพันธ๑วําส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมจะจ๎างครูสอนเต๎นไลน๑แดนซ๑   
ในเวลา 16.30 น. -17.30 น. เพ่ือให๎บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง 

- นางสุนิสา  รํมรื่น กลําววําขอความอนุเคราะห๑งานทาสีตีเส๎นจราจรที่โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าด๎วย  
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- นางพรทิพย๑   เวชกามา  กลําววําขออนุญาตเรียนเชิญทุกทําน โดยในวันที่ 29 มิถุนายน 2560       
เป็นวันครบรอบกํอตั้งโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ทางโรงเรียนจะจัดพิธีท าบุญเลี้ยงพระ 
 - นายธนวัฒน๑  พ๎นชั่ว รายงานวําทางหลวงชนบทได๎ท าถนนจากทะเลมาแหลมรุํงเรือง โดยขยายถนน
ตลอดแนว 9 เมตร หลังจากสร๎างเสร็จจะมีป๓ญหาเก่ียวกับเรื่องความสะอาด จึงขอให๎เทศบาลน าถังขยะ และ
ดูแลรักษาความสะอาดด๎วย จึงจะให๎เจ๎าหน๎าที่เทศกิจไปดูแลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร๎อย  
โรงเรียนสอนตัดผม BSB จะบริการตัดผมฟรีเพื่อต๎องการเผยแพรํ และฝึกฝนนักเรียน หากสถานศึกษาใดสนใจให๎
แจ๎งมาเพ่ือจะได๎ประสานกับทางโรงเรียนตํอไป 
 

 (ปิดประชุม เวลา 11.30 น.) 
 
     ลงชื่อ    ผู๎บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน๑) 
                                                          เจา๎พนกังานธุรการช านาญงาน 
 
     ลงชื่อ    ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

      (นางพิมพ๑ผกา  ทายพงศ๑ศักดิ)์ 
          หัวหนา๎ฝาุยอ านวยการ 
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