
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่7/2560 

วันที ่5  กรกฎาคม  2560 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
8. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
9. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
10. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
11. นางกิ่งแก้ว ถนอมถ่ิน ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
12. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
13. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
14. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
15. นางสาวศศิธร โยคาพจร แทนผู้อํานวยการกองการศึกษา 
16. นางธนาวดี ฑามาศ แทนผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
17. นางสาวเนตรนภา รักความสุข แทนผู้อํานวยการกองการแพทย์ 
18. นางสุนิสา ร่มรื่น ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
19. นายวิธาน ลาภเวที แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
20. นายไพรัตน์ วังบอน   แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
21. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
22. ว่าที่ร้อยตรีจรัล   ภิญวัย   แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
23. นางสาวพนิตตา แสงอรุณ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
24. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนพัสดุ 
25. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
26. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
27. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 
28. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝุายอํานวยการ 
29. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหน้าฝุายบริการสิ่งแวดล้อม 
30. นางสาวนิทรา ลาภเวที หัวหน้าฝุายปูองกันควบคุมโรค 
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31. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝุายการเจ้าหน้าที่ 
32. นางสินีนาฏ คุณเลิศกิจ รก.หัวหน้าฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล  
33. นางกุลยา  กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี               (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี               (ไปราชการ) 
3. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี               (ไปราชการ) 
4. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี        
5. นางลัดดา โกสีย์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล          

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน  2560 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน  2560 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน  2560 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนส่ง 

- งานขนส่งมี รายรับประจําเดือนมิถุนายน 2560                123,904.00 บาท   
                           รายจ่ายประจําเดือนมิถุนายน 2560               107,466.54 บาท   
                           รายรับมากกว่ารายจ่าย                                  16,437.46 บาท 
                           ยอดเงินสะสม                                        2,916,060.34 บาท 
 

ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
      1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
           - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  

  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
                - ออกตรวจดูแลโรงรับจํานําของเทศบาล  
                - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า 
             สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน้อง และสวนศรีเมือง 
               - ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จํานวน 29 ชุมชน 
               - ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง  
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      2. ตักเตือนผู้กระทําความผิด  
                 - ดูแลห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    
                   - กองวัสดุก่อสร้างไว้บนไหล่ทาง ทางเท้า และท่ีสาธารณะ จํานวน 2 ราย 
         - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหล่น จํานวน - ราย      
                  - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร้านค้าตั้งวางจําหน่ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 2 ครั้ง       
      3. จัดเก็บปูายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 15 แผ่น  
      4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 7 แห่ง  
      5. งานที่ได้รับมอบหมาย  

- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน  จํานวน 1  ราย  
- ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จํานวน  -  ราย 

                            
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - ระงับอัคคีภัย                                                               4 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                              56 ครั้ง  
      - งานกู้ภัยฯ                                                               32 ครั้ง 
      - ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย 
          วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
          (ชุมชนศูนย์การค้า, ชุมชนชายกระปุอม, ชุมชนหลังวัดปุา 1, 
           ชุมชนหลังวัดปุา 2)                                                 16  ครั้ง 
           

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน ม.ิย. 2560)  
         * จํานวน                  13  คณะ   
         * จํานวน             1,134  คน 
 

งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – ส่ง หนังสือผ่านระบบ OSSM (ส่วนกลาง)  
เดือนมิถุนายน  2560  
      - มีการลงรับหนังสือ    จํานวน        602 เรื่อง 
      - มีการลงส่งหนังสือ    จํานวน        413 เรื่อง  
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน                                                         - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                                  1 คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                                    - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น                              1 คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                       - คน 
- ลูกจ้างประจํา ลาออก                                                                           - คน 
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- พนักงานจ้างเสียชีวิต                                                     - คน 
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                       7 คน 
- พนักงานจ้าง ลาออก                                                                            7 คน  
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น 
  (ตําแหน่งบริหาร)                                                                                - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)              - คน 
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง 
  ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                             - คน 

อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง      
      * พนักงานเทศบาล             150 คน 
      * ลูกจ้างประจํา                     30 คน 
      * พนักงานจ้างทั่วไป            296 คน 
      * พนักงานจ้างตามภารกิจ     209 คน 
                         รวม           685 คน  

อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จํานวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จํานวน 3 แห่ง      
      * พนักงานครูเทศบาล            238 คน 
      * ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)                3 คน  
      * พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)          36 คน  
                         รวม              277 คน  

รวมทั้งสิ้น   962 คน      
 

งานทะเบียนราษฎร 
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 

ประจ าเดือน มิถุนายน 2560 

 
ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 131 ราย  บัตรประจําตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 47 ราย      

รวมวันละ 178 
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การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA) : (สถ-อปท) 

ประจ าปี 2560 
ด้านที่ ด้าน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

1. การบริหารจัดการ 105 93 88.57  
2. การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 215 180 83.72  
3. การบริหารงานการเงินและการคลัง 220 186 84.55  
4. การบริหารสาธารณะ 280 257 91.79  
5. ธรรมาภิบาล 70 70 100.00  

รวมคะแนนทั้งสิ้น 890 786 88.31  

 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  

1. ให้บริการ การตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง จํานวน 7 ครั้ง  
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน  26 ครั้ง 26 เรื่อง 
3. สรุปการใช้งานโปรแกรมปูองกันการบุกรุกระบบเครือข่าย และโปรแกรมปูองกันไวรัสฯ  จํานวน 1 ครั้ง       

 

งานประชาสัมพันธ์ 
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี 
    1.1 ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จํานวน 7 เรื่อง 
    1.2 ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหน่วยงานอื่น ๆ  จํานวน  8 เรื่อง 
2. กิจกรรมของเทศบาล จํานวน 14 กิจกรรม 
3. อนุเคราะห์เสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอ่ืน ๆ จํานวน 12 ครั้ง 
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชนและส่งลง www.rayongcity.net เฟสบุ๊ค รวม 17 ข่าว 
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน์ รวม 4 รายการ 
6. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง 
7. ส่ง SMS เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน 5 ครั้ง 
8. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง รวม - ราย 
9. จัดทําปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวม  - ปูาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

1. สอบสวนข้อเท็จจริง 
เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหาร
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน 

-ทําหนังสือว่ากล่าวตักเตือนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงาน          
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง 

 

2. เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม    
ขายแบบประกวดราคาก่อนวันที่ได้รับ
เอกสารประกวดราคาตัวจริง 

-ทําหนังสือรายงานสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดระยองแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง 

 

3. แจ้งตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบ้าตัน -ได้แจ้งความร้องทุกข์ดําเนินคดีกับผู้แจ้งความเท็จ 
ต่อเจ้าพนักงานแล้ว 

 

4. เจ้าหน้าที่ปูองกันขับรถบรรทุกน้ํา       
82-1791 รย เฉี่ยวชนรถกระบะ        
กง 1101 รย บริเวณบ่อขยะ 

-สอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว           
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 

 

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

-สํานักงานที่ดินได้ออก นสล.แล้ว 
-นําต้นฉบับ นสล. ให้สํานักการคลังและสําเนา   
ให้กองช่าง และกองสวัสดิการสังคม เรียบร้อยแล้ว 

 

6. การสวมตัวทําบัตรประชาชน รายนายหมู
กร เทียมทัศน์ 

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของจังหวัด 

 

7. ร้องเรียนอดีตปลัดเทศบาล -รายงานผลการสอบสวนเรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างการพิจารณาของจังหวัด 

 

8. ร้องเรียนกล่าวหา พนักงานเทศบาลเบิก
เงินค่าตอบแทนนอกเวลาโดยทุจริต 

-อยู่ระหว่างสรุปผลและจัดทํารายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง 

 

9. การสวมตัวทําบัตร รายนางสมใจ สุขสําราญ
(แจ้งความดําเนินคดีกับผู้แอบอ้าง) 

-อยู่ระหว่างทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง  

10. นางกาญจนา  สังข์น้อย ละทิ้งหน้าที่ราชการ
ติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน 

-อยู่ระหว่างสอบสวน  

11. การสวมตัวทําบัตรประชาชน รายนายคํา 
เชียงเอ้ย  

-รายงานจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของจังหวัด 

 

12. อุบัติเหตุระหว่างการสาธิต ทําให้ผนังห้อง
เก็บอุปกรณ์อาคารปูองกันฯ พังถล่มลงมา 

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
-อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 
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13. การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอร์ตี้
ประกันภัย 

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
-ทําหนังสือรายงานจังหวัด, กระทรวงการคลัง,   
และกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว 

 

14. การล็อกเสป็กรถครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
จํานวน 4 รายการ 

-อยู่ระหว่างเสนอสํานวนการสอบสวน             
ต่อผู้บังคับบัญชา 

 

15. ร้องเรียน การบริหารงานของผู้อํานวยการ
โรงเรียน 

-ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว 
-อยู่ระหว่างบันทึกถ้อยคําพยานที่เกี่ยวข้อง 

 

16. สอบสวนวินัย/เรื่องร้องเรียน 
การค้างค่าเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถของ 
หจก.ซันลุยและอู่จําเนียน การช่าง 

-สรุปผลการสอบสวนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของกทจ.  

 

17. นายสมปราชญ์ ปูอมสูง ถูกพนักงาน
สอบสวนจับคดี ยาไอซ์ไว้ในครอบครอง 

-ทําหนังสือส่งคําสั่งไล่ออกจากราชการไปยังกอง
การศึกษาและนายสมปราชญ์ ปูอมสูง          
เรียบร้อยแล้ว 

 

18. นายบุรินทร์ กลิ่นสังข์  พนักงานจ้างทั่วไป 
ตําแหน่งคนงานขาดราชการติดต่อกัน    
เกินเจ็ดวัน 

-ทําหนังสือส่งคําสั่งไล่ออกจากราชการไปยังกอง
ช่าง และนายบุรินทร์ กลิ่นสังข์ เรียบร้อยแล้ว 

 

19. นายสุริโย จําจุ๋มป๋า พนักงานจ้างทั่วไป 
ตําแหน่งพนักงานเทศกิจ ขาดราชการ
ติดต่อกันเกินเจ็ดวัน 

-ทําหนังสือส่งคําสั่งไล่ออกจากราชการไปยัง    
สํานักปลัด และนายสุริโย จําจุ๋มป๋า  เรียบร้อยแล้ว 

 

20. การสวมตัวทําบัตรราย นางสาวษาลินี 
แซ่เอ๊ียว  

-ทําหนังสือว่ากล่าวตักเตือนเจ้าหน้าที่จํานวน       
3 ราย  เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น     
-ทําหนังสือรายงานจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว      
อยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
-ทําหนังสือสอบถามความคืบหน้าไปยังสถานี
ตํารวจภูธรเมืองระยองเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของพนักงานสอบสวน     

 

21. จังหวัดระยองแจ้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
กรณี อาคารพาณิชย์ที่ให้เช่าของเทศบาล
นครระยอง จํานวน 3 ชั้น 3 คูหา ได้ต่อเติม
อาคาร 4 ชั้น ไม่มีรางระบายน้ํา 

-อยู่ระหว่างทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง  
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22. คดีอาญา/คดีแพ่ง 
แจ้งความกรณีรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟูา 
บริเวณหน้าแขวงการทางระยอง            
(ไม่มีคู่กรณ)ี ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง              
จ. ระยอง 

-แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

23. แจ้งความนางปรียาภร เมืองศิริ และนาย
นวพร อาชญาทา ก่อสร้างอาคารผิดไปจาก
แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลนที่ได้รับใบอนุญาต 
บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ(ค.2) ต.เชิงเนิน    
อ.เมือง จ.ระยอง 

-แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

24. กรณี นายศรัณย์ เกียรติธนะกูล ก่อสร้าง
อาคารบนทางสาธารณะบริเวณ            
ถนนเลียบคงคา 1 ต.เชิงเนิน อ.เมือง              
จ.ระยอง 

-แจ้งความร้องทุกข์แล้ว อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ของพนักงานสอบสวน 

 

25. กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ ก่อสร้างอาคาร
รุกล้ําทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา 
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-แจ้งความดําเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

26. กรณี น.ส.วิเชียร อ้ึงเส็ง ก่อสร้างอาคารรุก
ล้ําทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา    
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-แจ้งความดําเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

27. กรณี นางสาวเขมสิริทร์ ชูดํา ก่อสร้างรั้ว
บนทางสาธารณประโยชน์ บริเวณหลัง
อําเภอ ซอย 1 ต.เชิงเนิน 

-แจ้งความร้องทุกข์แล้ว อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ของพนักงานสอบสวน 

 

28. กรณี นายกิตติพงษ์ ปานงาม ก่อสร้าง
อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต และก่อสร้าง
อาคารรุกล้ําที่สาธารณะบริเวณถนน      
บางจาก ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-แจ้งความดําเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

29. กรณี นายจักรพงษ์ ยมจินดา ก่อสร้างรั้ว
เหล็กบนทางสาธารณะบริเวณถนนราษฎร์
บํารุง ซ.15 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยู่ระหว่างพนักงานอัยการยื่นฟูองต่อศาลจังหวัด
ระยอง 
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30. กรณี ก่อสร้างอาคารบริเวณถนนราษฎร์
บํารุง ซอย 15 ต.เนินพระ อ.เมือง        
จ.ระยอง โดยไม่รับอนุญาต (ไม่ทราบ
เจ้าของ/ผู้ครอบครอง) 

--แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
พนักงานสอบสวนเรียกให้ถ้อยคํา 

 

31. กรณี บริษัทสตรอง เม็น จํากัด ก่อสร้าง
อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณถนน  
ท่าบรรทุก ต.เนินพระ 

-อยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนเรียกให้ถ้อยคํา  

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

-อยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนเรียกให้ถ้อยคํา  

33. บริษัท เอสซี คอร์ท จํากัด (โรงแรมระยอง
ล้านนา) ได้ยื่นขออนุญาตต่อเติมอาคาร
และกันสาดโดยไม่ได้ทํา EIA  

-อยู่ระหว่างผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนามหนังสือ
มอบอํานาจแจ้งความร้องทุกข์ 

 

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

-เมื่อวันที่ 27 เม.ย.59 ศาลฎีกาได้มีคําพิพากษา
ให้จําหน่ายคดี  โดยมีความเห็นว่าคําพิพากษา  
ของศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว 
-ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการขอออก นสล.  

 

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

24 พ.ย.
2563 

36. นายแดง แย้มเย็น กรณี ผิดสัญญาเช่า
ตลาดเทศบันเทิง 

-อยู่ระหว่างดําเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐาน
เพ่ือดําเนินการตั้งเรื่อง  บังคับคดี 

 

37. คดีปกครอง 
คดีนางสมทรง ช่วยชาติ  เรื่อง ที่ดินบริเวณ        
ทุ่งโตนด 

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

 

38. คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผู้ฟูองคดี อธิบดี
กรมท่ีดิน ผู้ถูกฟูองที่ 1 รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการ
ความมั่นคงภายใน ผู้ถูกฟูองที่ 2 

-ทําหนังสือขอออก นสล. และขอให้ขึ้นทะเบียน
ที่ดินสาธารณประโยชน์ไปยังอําเภอแล้ว 
-สํานักงานที่ดินจังหวัดระยองแจ้งค่าใช้จ่ายในการ
รังวัด 10,050 บาท 
-อยู่ระหว่างทําหนังสือขอรังวัดสอบเขตท่ีดินต่อ
สํานักงานที่ดินจังหวัดระยอง  
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39. นางวรรณา ตันเต่งผลกับพวก 12 คน             
(ตลาดแม่แดง) 

-ศาลปกครองระยองมีคําสั่งให้เทศบาลนครระยอง
ทําคําให้การแก้คําฟูอง คดีหมายเลขดําที่  
95/2560 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ   
คําสั่งนี้ (รับทราบคําสั่งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2560)                                                                   

 

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

-สํานักงานบังคับคดีจังหวัดระยองแจ้งผลการ
วางเงินชําระหนี้และคําสั่งในคดีล้มละลายหรือคดี
ฟ้ืนฟูกิจการและการบังคับคดีแล้ว 
-อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบการวางเงินชําระ
หนี้จากศาลจังหวัดระยอง 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 22 
พ.ย.64) 

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

-สํานักงานบังคับคดีจังหวัดระยองแจ้งผลการ
วางเงินชําระหนี้และคําสั่งในคดีล้มลายหรือคดี
ฟ้ืนฟูกิจกรรมและการบังคับคดีแล้ว 
-อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบการวางเงิน     
ชําระหนี้จากศาลจังหวัดระยอง 

อายุความ 
10 ปี 10 
ก.พ. พ.ศ.
2566 

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

-สํานักงานบังคับคดีจังหวัดระยองแจ้งผลการ
วางเงินชําระหนี้และคําสั่งในคดีล้มลายหรือคดี
ฟ้ืนฟูกิจกรรมและการบังคับคดีแล้ว 
-อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบการวางเงิน    
ชําระหนี้จากศาลจังหวัดระยอง 

อายุความ 
10 ปี 10 
ก.พ. พ.ศ.
2566 

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

-สํานักงานบังคับคดีจังหวัดระยองแจ้งผลการ
วางเงินชําระหนี้และคําสั่งในคดีล้มลายหรือคดี
ฟ้ืนฟูกิจกรรมและการบังคับคดีแล้ว 
-อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบการวางเงิน    
ชําระหนี้จากศาลจังหวัดระยอง 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 8 
ส.ค.63) 

44. นายอดิศักดิ์ คําแสน ขับรถยนต์           
บพ 1308 ระยอง ชนเสาไฟฟูาบริเวณ     
ถนนอดุลย์ฯ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยู่ระหว่างทําหนังสือขอทราบผลการวางเงิน
ชําระหนี้ไปยังศาลจังหวัดระยอง 

 

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

-ทําหนังสือรายงานไปยังสํานักงานอัยการคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดระยอง 

 

 



 -11- 

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

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

-ทําหนังสือแจ้งให้นายวัฒนพงษ์ สุขเกษม นําเงิน
มาชดใช้ค่าเสียหายหรือดําเนินการซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้ใช้งานได้เป็นปกติ 
-ทําหนังสือแจ้งบริษัทธนชาตประกันภัย นําเงินมา
ชดใช้ค่าเสียหายหรือดําเนินการซ่อมแซมทรัพย์สิน
ให้ใช้งานได้เป็นปกติ 

 

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

-บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จํากัด(มหาชน)    
ทําหนังสือขอเข้าซ่อมแซมเสาไฟฟูาบริเวณ
ดังกล่าวแล้ว 
-อยู่ระหว่างเข้าดําเนินการซ่อมแซม 

 

48. หจก.ศิลาวัฒน์ เสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลา
การปฏิบัติงานและขอคืนเงินค่าปรับ 

-สํานักงานอัยการได้ทําคําคัดค้านคําให้การยื่นต่อ
ศาลปกครองระยอง เรียบร้อยแล้ว 

 

49. นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผู้จัดการ
มรดกตลาดแม่แดง ขอให้ชะลอการรื้อถอน
สิ่งปลูกสร้าง 

-อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด   

50. ร้องเรียนกรณี กลุ่มแม่ค้าตลาดวัดลุ่ม     
ขอผ่อนผัน 

-คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล2 
(ตลาดวัดลุ่มฯ)มีมติมอบให้กองช่างออกแบบ
อาคารตลาดใหม่และแผงค้าภายในอาคารเดิม
พร้อมจํานวนแผง และมอบให้สํานักการ
สาธารณสุขฯ สํารวจข้อมูลผู้ค้าบริเวณถนนโสภณ
และทางเชื่อมระหว่างถนนชุมพลโสภณ เพื่อให้
ทราบจํานวนผู้ค้าท้ังหมด  
- ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลความคืบหน้าให้
จังหวัดระยองทราบ                             

 

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

-ได้ทําหนังสือรายงานให้จังหวัดระยองทราบแล้ว 
ต่อมาจังหวัดระยองให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติม 
-อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

 

52. ร้องเรียนกรณีท่ีมีการขุดทรายบริเวณถนน            
ทางไผ่ 4 ทําให้กําแพงพัง ต.เชิงเนิน       
อ.เมือง จ.ระยอง 

-ได้ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองแล้วว่า       
ได้มีหนังสือแจ้งห้างหุ้นส่วนจํากัด กิจสัมพันธ์    
ให้ดําเนินการขออนุญาตขุดดินและถมดินตาม 
พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
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53. ร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
การก่อสร้างกําแพงบริเวณซอยโรงไม้     
พาเลท ใกล้แยก PMY และขอให้ตรวจสอบ
การถมดินบริเวณตรงข้ามสุสาน          
ถนนบางจาก ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยู่ระหว่างผู้บังคับบัญชาพิจารณา  

54. ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดระยอง ให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณี นางปทุม เลิศบูรพา     
ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ    
มีการถมดินปิดก้ันคลองสาธารณประโยชน์
และก่อสร้างอาคารบนพื้นท่ี
สาธารณประโยชน์ 

-เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 สํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินเดินทางมาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนดังกล่าวร่วมกับหน่วยงาน           
ที่เก่ียวข้อง 

 

55. นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือร้องเรียน
เรื่องทางสาธารณะ มีผู้ลักลอบขุดดินเนื้อที่
ทางสาธารณประโยชน์ และเนื้อที่ดินของ
นายแพทย์ยุคล เลิศบูรพา ออกไปจากพ้ืนที่
โดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณชุมชน        
สองพ่ีน้อง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง       
จ.ระยอง และขอให้แจ้งความดําเนินคดี  
กับผู้บุกรุกขุดขโมยดินในที่
สาธารณประโยชน์ และคลอง
สาธารณประโยชน์ 

-ศาลจังหวัดระยองได้มีหมายเรียกคดีแพ่งสามัญ 
คดีหมายเลขดําที่ 603/2560 ระหว่าง
นายแพทย์ยุคลฯ โจทก์ กับ นายนิวัติ เรืองโชติ   
ที่ 1 กับพวกรวม 11 คน จําเลย 
-ทําหนังสือสรุปข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน  
ในการยื่นคําให้การ ในการแก้คดีดังกล่าวให้
สํานักงานอัยการจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว 

 

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

-อยู่ระหว่างกองช่างดําเนินการออกคําสั่งรื้อถอน
อาคาร 

 

57. ร้องเรียนกรณีสะพานหน้าวัดปากน้ําชํารุด 
และมีรอยร้าวตามเสาสะพาน ต.ปากน้ํา   
อ.เมือง จ.ระยอง 

 - ได้ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองว่า กองช่าง
เตรียมข้อมูลเพื่อนําเข้าแผนขอจัดสรรงบประมาณ
สําหรับใช้ในการซ่อมแซมแล้ว 

 

58. นางศรีชนก วัฒนศิริ ยื่นหนังสือร้องเรียน
เรื่องมีผู้ไม่หวังดีทําลายกําแพงรั้วอิฐที่ใช้
ล้อมรอบอาณาเขตที่ดิน บริเวณชุมชน
ปากน้ํา 1 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ระยอง 

 -อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่ของกองช่าง 
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59. ร้องเรียนกรณี ได้รับความเดือดร้อนจาก
รถบรรทุกดินขับเร็วบริเวณถนนทางไผ่ 3 
ทําให้ถนนเกิดความเสียหาย   ต.เชิงเนิน  
อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของกองช่าง       
และงานรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

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

-ทําหนังสือรายงานอําเภอเมืองระยอง     
เรียบร้อยแล้ว 
-ในส่วนของการต่อเติมตัวอาคาร อยู่ระหว่าง   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดทําคําสั่งให้ระงับการ
ก่อสร้าง (แบบค.3) และคําสั่งให้รื้อถอน  

 

61. ชาวบ้านชุมชนสวนวัดโขด ต.เนินพระ     
อ.เมือง จ.ระยอง  ทําหนังสือชี้แจง     
เรื่องการติดตั้งตู้น้ํามันแบบหยอดเหรียญ
และสอดบัตร กรณี มีผู้ร้องเรียนว่ากลัวเกิด
อันตรายและอัคคีภัย 

-อยู่ระหว่างกองช่างร่วมกับสํานักปลัดเทศบาล 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่ 

 

62. ร้องเรียนกรณี นายพยุง นาคทอง         
นํากระถางต้นไม้มาวางบนทางสาธารณะ 
กีดขวางการจราจรบริเวณซอยบ้านเด็กเล็ก 
ถนนริมน้ํา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 

 

63. ร้องเรียน กรณี นายไพฑูรย์  โมกขมรรคกุล 
ได้รับความเดือดร้อนจากการให้เช่าที่ดิน
ไม่ได้ เนื่องจากท่ีดินถูกกันไว้เป็นแนว    
เขตถนน 

-อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 

 

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

-อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 

 

65. ร้องเรียน กรณี สถาบันเทิงชื่อว่า 
Hummm บริเวณ ถ.ราษฎร์บํารุง         
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนทางเสียงและเปิดเกินเวลา  
ที่กฎหมายกําหนด 

-อยู่ระหว่างสํานักการสาธารณสุขฯ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

66. ร้องเรียน กรณี ราษฎรขอให้แก้ไขปัญหา
การจอดรถกีดขวางการจราจรและกีดขวาง
การเข้าออก บริเวณซอยตั้งน่ําเส็ง         
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยู่ระหว่างงานรักษาความสงบ                
สํานักปลัดเทศบาล ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 

 

67. ร้องเรียน กรณี ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากการปล่อยควันของโรงงาน  
ไออาร์พีซี จํากัด บริเวณ ถ.สุขุมวิท อ.เมือง   
จ.ระยอง 

-ทําหนังสือแจ้งเรื่องร้องเรียนและแนวทาง
เบื้องต้นให้ทางบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 
เรียบร้อยแล้ว 
-อยู่ระหว่างสํานักการสาธารณสุขฯ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 

 

68. ร้องเรียน กรณี นางปรียาภา เมืองศิริ     
อยู่บ้านเลขท่ี 111/2 ต.เชิงเนิน อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง ไม่ได้รับความเป็นธรรม  
ในการก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น 

-อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 

 

69. ร้องเรียน กรณี  ผู้ร้อง (ปกปิดชื่อ) ขอให้
ตรวจสอบถนนของตลาดแม่แดงว่าเป็น
ถนนสาธารณะ และเป็นภาระจํายอม     
ของเทศบาลนครระยองหรือไม่ 

-อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 

 

70. ร้องเรียน กรณี ราษฎรขอให้ตรวจสอบ
ร้านอาหาร “ครัวปูาแมว” ตั้งโต๊ะจําหน่าย
อาหารรุกล้ําชายหาด บริเวณหาด       
แสงจันทร์ไปทางแหลมเจริญ ต.ปากน้ํา    
อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยู่ระหว่างนําเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะทํางานแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกและจัดระเบียบพ้ืนที่สาธารณะฯ 
และคณะทํางานฟ้ืนฟูและพัฒนาชายหาด     
แหลมเจริญ                                             
-ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว 

 

71. ร้องเรียน กรณี ราษฎรขอให้แก้ไขปัญหา
เสียงดังรบกวนจากการเปิดโทรทัศน์และ
เสียงเพลงบริเวณบ้านเลขที่ 007           
ถ.อํานวยสุข ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง    
จ.ระยอง 

-ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว  

72. ร้องเรียน กรณี ได้รับความเดือดร้อน    
ตากโรงโม่น้ําแข็งศรีโสภา บริเวณถนน   
ราชภักดี ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 

-ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว  
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

73. หารือการคิดค่าปรับงานจ้างเหมาปรับปรุง
ห้องสุขาในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

-ตอบข้อหารือดังกล่าวให้สํานักปลัดเทศบาล
เรียบร้อยแล้ว 

 

74. หารือค่าเช่าบ้านรายนางอรอุมา         
เพชรสุวรรณ 

-ตอบข้อหารือดังกล่าวให้สํานักการคลัง    
เรียบร้อยแล้ว 

 

 

งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจําเดือนมิถุนายน 2560 จํานวน 4 เรื่อง        

วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตอบผู้ร้องเรียนเม่ือ แจ้งผลการด าเนินการ
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

8 มิ.ย.60 ข้างบ้านมีกลิ่นเหม็น+
สุนัขส่งเสียงดังมาก 

สน.การสาธารณสุขฯ 9 มิ..ย.60 นอกเขตเทศบาล 

13 มิ.ย.60 ท่อระบายน้ําและบ่อพัก
น้ําหน้าหมู่บ้าน 2 จุด 

กองช่าง 14 มิ.ย.60 ยังไม่ได้รับการตอบกลับ 

15 มิ.ย.60 สูบบุหรี่ในสวนศรีเมือง สํานักปลัดเทศบาล 15 มิ.ย.60 ยังไม่ได้รับการตอบกลับ 

24 มิ.ย.60 เพ่ือนบ้านเลี้ยงสัตว์
เลี้ยง ส่งกลิ่นรบกวน 

สน.การสาธารณสุขฯ 26 มิ.ย.60 ยังไม่ได้รับการตอบกลับ 

 
ฝ่ายงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  
งบประมาณตั้งไว้ โอนเพิ่ม โอนลด 

เบิกจ่าย/ก่อหนี้
ผูกพัน คงเหลือ 

งบกลาง 77,084,300.00     56,409,825.80 20,674,474.20 
งบบุคลากร           
  เงินเดือนฝุายการเมือง 9,990,500.00     7,492,860.00 2,497,640.00 
  เงินเดือนฝุายประจํา 274,470,000.00 2,976,500.00 8,189,820.00 181,870,198.97 87,386,481.03 
งบดําเนินงาน           
  ค่าตอบแทน 16,071,900.00 147,070.00 298,300.00 6,979,490.10 8,941,179.90 
  ค่าใช้สอย 140,668,000.00 2,242,300.00 6,405,050.00 114,877,108.50 21,628,141.50 
  ค่าวัสด ุ 50,388,400.00 1,374,700.00 671,400.00 41,109,566.40 9,982,133.60 
  ค่าสาธารณูปโภค 5,805,400.00 233,000.00   4,270,126.06 1,768,273.94 
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การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

  
งบประมาณตั้งไว้ โอนเพิ่ม โอนลด 

เบิกจ่าย/ก่อหนี้
ผูกพัน คงเหลือ 

งบลงทุน           
  ค่าครุภัณฑ์ 33,975,000.00 202,000.00 80,000.00 31,651,770.30 2,445,229.70 

  
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 61,595,000.00 3,969,000.00   8,586,200.00 56,977,800.00 

งบรายจ่ายอื่น 30,000.00 4,500,000.00     4,530,000.00 
งบเงินอุดหนุน 21,881,500.00     16,658,000.00 5,223,500.00 
  รวมทุกหมวดรายจ่าย 691,960,000.00 15,644,570.00 15,644,570.00 469,905,146.13 222,054,853.87 

 
 
 

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ครั้งที่ ประจ าเดือน รายการ ยอดโอน รายการสะสม ยอดโอนสะสม หมายเหตุ 

1. ต.ค. 59 1 12,000.00 1 12,000.00 
 2. พ.ย. 59 1 112,000.00 2 124,000.00 
 3. ธ.ค. 59 4 3,810,000.00 6 3,934,000.00 สภาฯอนุมัติ 

4. 
 

2 62,000.00 8 3,996,000.00 
 5. 

 
2 181,800.00 10 4,177,800.00 

 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 

 15. มิ.ย. 60 5 4,613,500.00 52 14,713,540.00 
 16. 

 
18 931,030.00 70 15,644,570.00 

 17. 
 

15 1,855,600.00 85 17,500,170.00 
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ครั้งที่ 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 
 6 มิ.ย. 60 1   24,432,800.00  6 43,794,800.00 
  

ส านักการคลัง 
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การคาดการณ์ 
รายรับประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 
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รายได้ที่รัฐบาลจัดสรร 

 
 
 
 

การคาดการณ์รายรับ ประจ าปี 2560 (ต.ค.59 – ก.ย. 60) 
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2. รายงานผลการด าเนินการ “รายจ่ายค้างจ่าย” 
 

 
 

เงินรายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

 
 

เงินรายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
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เงินรายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

 
 
 

เงินรายจ่ายค้างจ่าย เงินกองทุนไฟฟ้า 
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3. รายงานการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ 2560 
 

รายการค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560 

 
 
 
 

รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560 
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รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560 

 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2560 

 
 
 

รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560 
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รายงานการจัดหาพัสดุ 

- นายรักษ์สิทธิ์  เจริญหิรัญ รายงานดังนี้ 
1. โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา อยู่ระหว่างประกาศประมูลครั้งใหม่ 

ส่วนค่าครุภัณฑ์ได้ดําเนินการเกือบครบหมดแล้ว เหลือที่อยู่ระหว่างดําเนินการอีก 3 รายการ คือ รถฟาร์มแทรกเตอร์ 
เครื่องสูบน้ําหอยโข่ง และเครื่องมือในการกู้ชีพ ส่วนในครุภัณฑ์ที่เหลือ คือโปรแกรมของกองวิชาการและ
แผนงาน จํานวน 2 รายการ และครุภัณฑ์ของกองการศึกษาท่ีเป็นเก้าอ้ี ส่วนรายการก่อสร้างจะมีค้างอยู่
ค่อนข้างมาก ทั้งรายจ่ายของงบประมาณปี 2559 งบประมาณ 2559 ที่ยังไม่ได้มีการดําเนินการเข้ามา     
ได้แก่ การก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟูาไฮแมท จํานวน 4,600,000 บาท ปรับปรุงผิวจราจรถนนสัมฤทธิ์  
จํานวน 6,200,000 บาท ปรับปรุงถนนอารีราษฎร์ จํานวน 2,300,000 บาท ถนนเรือนจําและซอยแยก 
จํานวน 3,300,000 บาท ปรับปรุงถนนภายในศูนย์ขยะฝังกลบ จํานวน 2,632,000 บาท ถนนพร้อมระบบ
ระบายน้ํา ซอยผ่องดี ของเดิม จํานวน 1,951,000 บาท   

2. จะต้องดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาเก็บขนขยะ คือ มีกรณีท่ีจะต้องพิจารณาและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สัญญาอยู่ 3 เรื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ขออนุมัติโอนย้ายไปเทศบาลตําบลทับมา ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัด
ดําเนินการ 

3. เรื่องการตรวจ LPA ของงานพัสดุ ได้รับคะแนนการประเมินเต็มทุกด้าน  
 

กองช่าง 

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล  
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งานควบคุมและตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย ได้แก่ 

1. รถดูด 1 รถกระเช้า ดําเนินการถนนข้างวัดเกาะกลอย  
 2. รถดูด 2 กระเช้า ดําเนินการลอกทางน้ํา จุดวางเครื่องสูบชลประทานจุดหน้าปูาย แยกเกาะกลอย  
 3. ปล่อยน้ําล้างท่อระบายน้ําถนนข้างธนาคารกรุงเทพ  
 4. ปล่อยน้ําล้างท่อระบายน้ําถนนสมุทรคงคา  

 - ขุดลอกท่อ ได้แก่ ถนนอารีราษฎร์, ตลาดวัดลุ่มฯ, ถนนหลังอําเภอ และซอยลังปลา  

 - ซ่อมและเปลี่ยนฝาท่อ - รางระบายน้ํา ได้แก่ ถนนราษฎร์บํารุง , หน้าร้านวันยังค่ํา , ถนนหลังอําเภอ
ซอย 2, ถนนตากสิน หน้าอําเภอ และถนนศรีอํานวยสุข  

 
- เฝูาระวังน้ําท่วมขัง......ฝนตก ได้แก่ ถนนสุขุมวิท (สะพานตา), ถนนจันทอุดม และถนนหนองบัว  

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
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งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

 
 

ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ที่ย่ืนค าร้องขออนุญาต 
ประกอบกิจการประเภทต่างๆ ตามเทศบัญญัติ 

 

 เจ้าหน้าที่สํารวจและมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบการเขียนคําร้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  
ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการยื่นคําร้องจํานวน 13 ราย และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 

1. ร้านแซ่บยกไห  
2. บ้านผมหอม  
3. สุขสันต์ 4  
4. ร้านเครัวยันฮี  
5. ยอดกระเพรา  
6. สุคิยะ  
7. หลานญ่า  
8. ก๋วยจั๊บญวน  
9. ร้านผัดไทเสวย  
10. ร้านเตี๋ยวตุ๋นตุ๋น  
11. ร้านขนมจีนสมคิด 59  
12. ร้านขนมหวาน  
13. ร้านรสแหล่ม  

 

- การตรวจประเมินสถานประกอบการก่อนต่อใบอนุญาตและแจ้งเลิกกิจการ  เกณฑ์การตรวจประเมิน  
ได้แก่ ทําเล/ที่ตั้ง, ความสะอาด, ความปลอดภัย และการจัดการของเสีย ปรากฏว่าต่อใบอนุญาตผ่านเกณฑ์  
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จํานวน 51 แห่ง และเลิกกิจการ จํานวน  5  แห่ง ได้แก่ 
1. ร้านเซเว่นอีลีฟเว่น                
2. ร้านทะเลมีคลื่นฯ              
3. ร้านสาธินีแฮร์คัต  
4. ร้านฟรีโซน                    
5. ร้านโฮอิชิ ราเมน  

- งานตรวจประเมินการจัดการน้ําเสียของสถานประกอบการจําหน่ายหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง จํานวน 10 แห่ง  
 

เรื่องร้องเรียน จ านวน  4  เรื่อง 

 
 
การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร  

1. ดําเนินโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการจําหน่ายอาหาร                 
ประจําปีงบประมาณ 2560 
      ดําเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานที่ปรุงประกอบและจําหน่ายอาหารร้านที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการ พร้อมเก็บตัวอย่างอาหาร ภาชนะและมือผู้สัมผัสอาหาร เพ่ือตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อโรคและ       
ให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ/ผู้ปรุงอาหาร/ผู้เสิร์ฟอาหาร  จํานวน 30 ร้าน                 
ซึ่งผลการประเมินผ่านทั้งหมด  ดังนี้  
       1. ศูนย์อาหารในสตาร์พลาซ่า    จํานวน 8 ร้าน  
       2. ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าโลตัส   จํานวน 4 ร้าน  
       3. ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี    จํานวน 13 ร้าน   
       4. ร้าน SUKIYA (แหลมทอง)  
       5. ร้านส้มตําเจ๊ใบ  
       6. ร้านแซ่บยกไห  
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      7. ร้านรสแหล่ม  
      8. ร้านครัวยันฮี  
 

2. ดําเนินโครงการมาตรฐานโรงอาหารในโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ 2560 ดําเนินการตรวจ
ประเมินมาตรฐานโรงอาหารในโรงเรียนตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารปรุงสําเร็จ ภาชนะ           
และมือผู้สัมผัสอาหาร และให้ความรู้เรื่องสุขวิทยาผู้สัมผัสอาหารและสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ปรุงอาหารและ
ผู้เกี่ยวข้องภายในโรงอาหารเพื่อให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ซึ่งมาตรฐาน
สําหรับโรงอาหาร 30 ข้อ  แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

1.) มาตรฐานดีมาก ต้องปฏิบัติได้ทุกข้อครบ 30 ข้อ 
2.) มาตรฐานดี ต้องปฏิบัติตามข้อที่บังคับ    ครบ 20 ข้อ 

 

ผลการตรวจประเมิน ดังนี้  
 

1. โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง   มาตรฐาน ดี       (ผ่าน 29 ข้อ)  
2. โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง      มาตรฐานดี        (ผ่าน 28 ข้อ)  
3. โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม   มาตรฐานดีมาก   (ผ่าน 30 ข้อ)  
4. โรงเรียน เทศบาลวัดปากน้ํา          มาตรฐานดี        ( ผ่าน 29 ข้อ)  
5. โรงเรียน.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล   ไม่ผ่านมาตรฐาน  
    (ตกข้อบังคับข้อ 17 ที่ล้างภาชนะต้องสูงจากพ้ืน 60  แต่นําล้างภาชนะท่ีบ้าน) 
6 .โรงเรียนนครระยองวิทยาคม          มาตรฐานดี     (ผ่าน 29 ข้อ)  
 

3. ล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่มฯ)และตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง) 
ดําเนินการล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดล้างและขัดทําความสะอาดพ้ืนอาคารและถนนโดยผสม       
ผงคลอรีนในน้ําล้างพ้ืนเพื่อฆ่าเชื้อโรค ลอกท่อ ล้างท่อและรางระบายน้ํา ดังนี้   
 - ล้างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่ม) วันที่ 8 - 9 และวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560    
 - ล้างตลาดเทศบาล 4 (ตลาดแม่แดง) วันที่ 7 และ 21 มิถุนายน 2560        
 
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมสํารวจการรณรงค์การคัดแยกขยะ/พฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินกิจกรรมสํารวจ
และติดตามผลการดําเนินโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งเริ่มลงสํารวจพื้นที่  
ชุมชนสวนวัด ดําเนินการเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
สํารวจทั้งหมด 1,403 หลังคาเรือน  
(บ้านเปิด  545 หลังคาเรือน) , (บ้านปิด 858 หลังคาเรือน) 

1. ครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะ  545  หลังคาเรือน 
    - ครัวเรือนที่คัดแยกขยะอินทรีย์  407  หลังคาเรือน    
    - ครัวเรือนที่คัดแยกขยะรีไซเคิล       545  หลังคาเรือน    
    - ครัวเรือนที่คัดแยกขยะถุงพลาสติก  120  หลังคาเรือน 
    - ครัวเรือนที่คัดแยกขยะอันตราย      153  หลังคาเรือน  
    - ครัวเรือนที่มีพฤติกรรมที่เป็น         545  หลังคาเรือน  
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       มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. ครัวเรือนที่ไม่มีการคัดแยกขยะ               0   หลังคาเรือน 
3. สมัครสมาชิกธนาคารขยะ                     4  หลังคาเรือน 

 

ชุมชนแหลมรุ่งเรือง  สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
สํารวจทั้งหมด 63 หลังคาเรือน  
(บ้านเปิด  11 หลังคาเรือน) , (บ้านปิด 52 หลังคาเรือน) 

1. ครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะ             11  หลังคาเรือน 
    - ครัวเรือนที่คัดแยกขยะอินทรีย์            7  หลังคาเรือน    
    - ครัวเรือนที่คัดแยกขยะรีไซเคิล          11  หลังคาเรือน    
    - ครัวเรือนที่คัดแยกขยะถุงพลาสติก         6  หลังคาเรือน 
    - ครัวเรือนที่คัดแยกขยะอันตราย          11  หลังคาเรือน  
    - ครัวเรือนที่มีพฤติกรรมที่เป็น             11  หลังคาเรือน  
        มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2. ครัวเรือนที่ไม่มีการคัดแยกขยะ                0  หลังคาเรือน 
3. สมัครสมาชิกธนาคารขยะ                       0  หลังคาเรือน 

 

- กิจกรรมผ้าปุาขยะรีไซเคิล เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา  08.30 – 09.30 น. ฝุายส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้จัดกิจกรรมผ้าปุาขยะรีไซเคิล
โดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ และน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ออกเดินรณรงค์       
เชิญชวนคัดแยกขยะ และขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลในชุมชนสะพานราษฎร์ ซึ่งเงินที่ได้จากการขายขยะรีไซเคิล    
จะนํามาเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และนํามาพัฒนาในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ต่อไป รวบรวมขยะ     
รีไซเคิลได้ทั้งหมด 477.5 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 2,546 บาท 

 - กิจกรรมอาสาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูปุาชายเลนและแม่น้ําระยอง มีคณะศึกษาดูงานและผู้เข้าเยี่ยมชม       
พระเจดีย์กลางน้ํา รวมทั้งหมดและสะพานศึกษาธรรมชาติหอชมวิว   จํานวน 3,062 คน  
  1. วันที่ 11 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ทํา
กิจกรรมเก็บขยะ บริเวณโซน 1  จํานวน 13 คน  
  2. วันที่ 16 มิ.ย.60 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองได้นําผู้สูงอายุจากตําบลตะพง เยี่ยมชมบริเวณ
โซน 1 และ โซน 2 จํานวน 100 คน 
  3. วันที่ 16 มิ.ย. 60 บริษัทไออาร์พีซี PS ทํากิจกรรมสร้างคอนโดปูและบ้านหอยพอก โซน 1    
จํานวน 30 คน 
  4. วันที่ 16 มิ.ย.60 รับคณะกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. หนองตําลึง เรื่องการจัดการขยะ       
ณ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ํา จํานวน 50 คน 
  5. วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต
ระยอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ ทํากิจกรรมสร้างฝายน้ํากร่อย บริเวณหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ             
จํานวน 27 คน 
  6. มีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา จํานวน  2,842 คน  
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งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล  
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การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ  

1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือน มิถุนายน 2560 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้ 
ทั้งหมด 3,703 ชิ้น  (194 กิโลกรัม) 

2. กิจกรรมสํารวจและส่งเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล  
จํานวน 74  แห่ง เดือน มิถุนายน 2560 จํานวน 656  กิโลกรัม  จ่ายเป็นค่ากําจัดฯ จํานวน 11,808 บาท        
(ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ราคากิโลกรัมละ  18 บาท )  
 

- การพัฒนาทําความสะอาดสถานที่ ได้แก่ ชุดพัฒนาเก็บขยะชายหาดทะเลแหลมเจริญ, ชุดรถน้ําล้าง  
ทําความสะอาดถนน ค.2 และตลาดแม่แดง, ชุดเรือท้องแบนกําจัดผักตบชวาบริเวณสะพานเพลินตาและสะพาน
ต้นมะขาม  น้ําหนักผักตบชวา จํานวน 90 ตัน, ชุดหน่วยพิเศษทําความสะอาดวัดโขดทิมทาราม  
 

งานสัตวแพทย์  
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์ 

จํานวนสุกรที่เข้าชําแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข้าชําแหละเดือนมิถุนายน 2560 
จํานวนทั้งสิ้น 1,325 ตัว ได้ทําการตรวจและไม่พบความผิดปกติของสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า                   
และมีค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
   1. อากรฆ่าสัตว์ 13 ,250 บาท 
   2. ค่าบริการอื่นๆ 24 ,336 บาท 
       รวมเก็บค่าธรรมเนียมไดทั้ง้สิ้น  37 ,856 บาท  
 

การตรวจสารเร่งเนื้อแดงภายในโรงฆ่าสัตว์ 
มีการสุ่มตรวจสารเร่งเนื้อแดงจํานวน 6 ตัวอย่าง จากฟาร์มทั้งหมด 4 ฟาร์ม (หนองไร่, แสงรุ่งโรจน์, 

บุญนะฟาร์ม, สุกรลูกเล้าฟาร์มซีพี) ผลการตรวจสารเร่งเนื้อแดง ไม่พบสารเร่งเนื้อแดงในสุกร  
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การรณรงค์ปูองกันโรคจากสัตว์สู่คน 
- การรณรงค์ควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน ได้ดําเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขจรจัดที่ได้

ดําเนินการจับมาจากที่สาธารณะ จํานวน 34 ตัว 
- ดูแลสุนัขจรจัดตามเส้นทางเสด็จ และฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขจรจัด จํานวน 25 ตัว 
- ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้ดําเนินการจับตามคําร้อง จํานวน 9 ตัว  

 
เรื่องร้องเรียน จ านวน 4 เรื่อง 

 
 

งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
ผลการดําเนินงาน 

1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง/โรคหลอดเลือดสมอง) รวม 597 คน 
จําแนกผลการคัดกรอง ดังนี้ 
    1.1 กลุ่มวัยทํางาน อายุ 15 ปี – 59 ปี จํานวน 367 คน 
          1.1.1 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน                            จํานวน  26 คน 
          1.1.2 กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง                    จํานวน  43 คน 
         1.1.3 กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ     จํานวน    2 คน    
    1.2 กลุ่มผู้สูงอายุ  อายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 230 คน 
          1.2.1 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน                            จํานวน  21 คน 
          1.2.2 กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง                    จํานวน  32 คน 
         1.2.3 กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ     จํานวน    2 คน  
. โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งปากมดลูก ปี 2560 
 2.1 ต.ปากน้ํา (บ้านประธานชุมชนก้นปึก)             จํานวน 39 คน 
    2.2 ต.เนินพระ (บ้านประธานศสมช.แขวงการทาง)   จํานวน 43 คน 
    2.3 ต.เชิงเนิน  (ที่ทําการชุมชนพูนไฉ่)               จํานวน 44 คน  
3. โครงการให้ความรู้โรคความดันโลหิตสูง ปี 2560 (วันความดันโลหิตสูงโลก) 
    3.1 ให้ความรู้โรคความดันโลหิตสูงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รถวิ่งประชาสัมพันธ์ 
           ในชุมชน สือ่ออนไลน์ เสียงตามสาย 
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    3.2 รณรงค์วัดความดันโลหิตให้กับประชาชน          จํานวน 109 คน 
4. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้โรคไม่ติดต่อ 
    4.1 ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง    จํานวน    17 ครั้ง 
    4.2 ความรู้เรื่องยาเสพติด     จํานวน      5 ครั้ง         
 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง  
ผลการดําเนินงาน 

1. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและรวบรวมแผน ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 
พิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล       
นครระยอง จํานวน 4 โครงการ เป็นเงิน 71,588 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เทศบาลนครระยอง ปี 2560 วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2560 จังหวัดปราจีนบุรี 

2.1 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  
2.2 พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง ปี 2561 
2.3 จัดทําแผนยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง 

 

งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  
สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 มิถุนายน 2560 เทศบาลนครระยอง ได้รับรายงานว่าพบผู้ปุวย        
โรคไข้เลือดออก (ทุกรหัสโรค) จํานวน 15 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 24.28 ต่อประชากรแสนคน  ไม่พบผู้เสียชีวิต
และไม่พบการระบาดในพ้ืน  
 ผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกจังหวัดระยองอยู่ในอันดับที่ 14 ของประเทศ อัตราปุวย 34.62             
(อันดับ 1 จังหวัดสงขลา อัตราปุวย 169.64)    

การดําเนินงานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
โรคไข้เลือดออก 

๑. ออกดําเนินการควบคุมโรคทุกราย ภายใน 24 ชั่วโมง โดยการพ่นสารเคมีกําจัดยุงในบ้านผู้ปุวย   
และรอบๆ บ้านผู้ปุวย รัศมี 100 เมตร จํานวน 3 ครั้ง ในวันที่ 0, 3, 7  

๒. พ่นสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัยในชุมชน/ตลาด 
3. ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออกโดยรถวิ่งประชาสัมพันธ์ ภาษาไทย/กัมพูชา 
4. ดําเนินการรณรงค์สํารวจ และทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย ในศาสนสถานและสถานศึกษา

เขตเทศบาลนครระยองทุกแห่ง โดยดําเนินการทุกวันศุกร์ และพ่นสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัยในวันเสาร์ 
5. ติดตามสถานการณ์โรคทุกสัปดาห์   
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สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก 

 
 

การด าเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน 
1. กิจกรรมสํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายในโรงเรียน 

 
 ขอความร่วมมือโรงเรียนมอบหมายแกนนํานักเรียนดําเนินการสํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํา

ยุงลายในโรงเรียน  
 

2. กิจกรรมอบรมแกนนําปูองกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน 
*วันที่ 31  พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
*วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
*วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
*วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

ดําเนินการในโรงเรียนสังกัดครบแล้ว จํานวน 6 แห่ง 
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3. กิจกรรมปูองกันโรคไข้เลือดออก วันไข้เลือดออกอาเซียน ASEAN Dengue Day 
ดําเนินการรณรงค์โรคไข้เลือดออกช่วงวันที่ 16-23 มิถุนายน 2560 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้กับ

นักเรียนและแกนนําไข้เลือดออก ช่วงคาบ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เดินรณรงค์ในชุมชน และช่วยกันทําลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ําในโรงเรียน  
 

- โครงการเด็กรุ่นใหม่ ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ วันที่ 21 - 30 มิถุนายน 60 
อบรมให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ป.6  โรงเรียนในสังกัดทั้ง 5 แห่ง กลุ่มเปูาหมายจํานวน 630 คน 
 

สถานการณ์โรคติดต่อในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครระยอง 
เนื่องด้วยขณะนี้พบการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก และโรคทางเดินหายใจ “อาร์เอสวี” ในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลนครระยอง ขณะนี้ดําเนินการควบคุมโรคเรียบร้อยแล้ว ไม่พบผู้ปุวยเพิ่ม  
ขอความร่วมมือเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคในสถานศึกษา โรคทางเดินหายใจอาร์เอสวี (Respiratory 
Syncytial virus) โรคนี้คล้ายไข้หวัดสามารถติดต่อโดยสัมผัสสารคัดหลั่ง น้ํามูก น้ําลาย ละอองเสมหะ เพ่ือเป็น
การปูองกันการแพร่ระบาดของโรค จึงขอความร่วมมือดําเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพ ของนักเรียนทุกวัน    
หากพบเด็กปุวยมีอาการคล้ายไข้หวัด ได้แก่ มีไข้ ไอมาก หายใจหอบเหนื่อย และอาการซึม  ให้แยกไว้ไม่ให้    
คลุกคลีกับเด็กปกติ และประสานผู้ปกครองมารับไปรับการรักษา 
 

- ขอความร่วมมือสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดําเนินการเฝูาระวังโรคมือ เท้า ปาก           
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก 
2. ประสานครูประจําชั้นดําเนินการ ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนเบื้องต้นทุกวัน พบนักเรียนมีอาการ

โรคมือ เท้า ปาก ให้แยกเด็ก และให้ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์ 
3. ทําความสะอาดห้อง และวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องเรียนเป็นประจํา โดยเพิ่มความถี่ของการทําความ

สะอาดในห้องที่พบการระบาด   
4. เมื่อพบการระบาด ลดการทํากิจกรรมร่วมกันของเด็กแต่ละห้องเท่าท่ีจะเป็นไปได้ และจัดกิจกรรมให้

เด็กได้ล้างมือบ่อยๆอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ํา    
5. กรณีพบผู้ปุวยโรคติดต่อ/เหตุการณ์ผิดปกติ โดยหากพบผู้ปุวยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป แจ้ง “งานปูองกัน

และควบคุมโรคติดต่อ 038 620111 ต่อ 509”  
 

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
1. ส่งเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตในประชาชน  

 ประเมินความเครียด จํานวน 556 คน พบว่า 
   - ความเครียดระดับปกติ จํานวน   527   คน 
  - ความเครียดระดับสูง จํานวน     29   คน  
 ให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ  จํานวน  29  คน  ประกอบด้วย  
         - สุขภาพทางกาย  จํานวน    12  คน 
  - สุขภาพทางจิต   จํานวน    17   คน 
 ประเมินภาวะซึมเศร้า จํานวน  556  คน 
  - มีภาวะซึมเศร้า จํานวน    62   คน 
        - ไม่มีภาวะซึมเศร้า       จํานวน  494   คน 
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   ให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ จํานวน  62  คน ประกอบด้วย  
         - สุขภาพทางกาย  จํานวน   28  คน 
         - สุขภาพทางจิต   จํานวน   34   คน 
 ประเมินการฆ่าตัวตาย จํานวน  62  คน 
  ไม่พบว่ามีแนวโน้มฆ่าตัวตาย 
  ให้คําปรึกษาด้านสุขภาพจิต     จํานวน  62   คน 

2. วันที่ 15 มิถุนายน 2560 จัดกิจกรรมสุขสนุกให้แก่ผู้สูงอายุ ในการประชุมประจําเดือนผู้สูงอายุ
ชมรมผู้สูงอายุชุมชนเนินพระ จํานวน 42 คน  
 

งานฟ้ืนฟูสุขภาพครอบครัว  
ผลการดําเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ปุวยที่บ้าน จํานวน  198 ราย จําแนกตามกลุ่มได้ ดังนี้  

1. มารดาและทารกหลังคลอด จํานวน   106 ราย 
2. ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง  จํานวน     34 ราย 
3. ผู้สูงอายุติดเตียง  จํานวน     39 ราย 
4. ผู้สูงอายุติดบ้าน  จํานวน     16 ราย 
5. ผู้สูงอายุติดสังคม  จํานวน     3  ราย 

 
- กิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ปุวยที่บ้าน จํานวน 243 กิจกรรม ดังนี้  
1. ฉีดยา      จํานวน   4 ราย 
2. ใส่สายสวนปัสสาวะ     จํานวน   7 ราย 
3. ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก    จํานวน   7 ราย 
4. ทําแผล       จํานวน 13 ราย 
5. เจาะเลือด                       จํานวน   4 ราย 
6. เจาะน้ําตาลปลายนิ้ว     จํานวน   5 ราย 
7. เยี่ยมให้คําแนะนําการปฏิบัติตนหลังคลอดและ 
    ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่     จํานวน 53  ราย 
8. เยี่ยมเพ่ือปูองกันภาวะแทรกซ้อนในทารกแรกเกิด  จํานวน 53  ราย 
9. เยี่ยมดูแลเพ่ือปูองกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง 
    และความพิการ     จํานวน 78  ราย 
10. เยี่ยมเพ่ือติดตามภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี  จํานวน   5  ราย 
11. สอนญาติทําแผลให้ผู้ปุวย    จํานวน   6 ราย 
12. ให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง จํานวน   7  ราย 
13. ตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า จํานวน   1 ราย 

 

- ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ ให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์  6 รายการ จํานวน 8 ชิ้น ได้แก่ 
 1. เตียงนอน Fowler พร้อมเบาะที่นอน   จํานวน 2 ชุด 
 2. เบาะที่นอน      จํานวน 1 อัน 
 3. รถเข็นนั่ง      จํานวน 2 คัน 
 4. เครื่องผลิตออกซิเจน     จํานวน 1 เครื่อง 
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 5. ไม้ Crain 1 ขา     จํานวน 1 อัน 
 6. ไม้ Crain 4 ขา      จํานวน 1 อัน 
 

ได้รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์  5 รายการ จํานวน 6 ชิ้น ได้แก่ 
 1. เตียงนอน Fowler พร้อมเบาะที่นอน   จํานวน 2 ชุด 
 2. Walker       จํานวน 1 อัน 
 3. ที่นอนลมพร้อมอุปกรณ์    จํานวน 1 ชุด 
 4. รถเข็นนั่ง       จํานวน 1 คัน 
 5. ไม้ Crain       จํานวน 1 อัน 
 

กองการแพทย์ 
บริการเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ 

จ าแนกตามสถานบริการ 

 
 
 

ผลการปฏิบัติงานด้านงานพยาบาล 
ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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บริการอ่ืนๆ แก่ผู้มารับบริการ 
ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ 

- รับส่งผู้ปุวยโดยรถกอล์ฟไฟฟูา จํานวน  86 ครั้ง 
- รับส่งผู้ปุวยโดยรถ Ambulance จํานวน 10 ครั้ง 
- สนับสนุนกระเป๋ายาแก่หน่วยงานอื่น จํานวน 6 ครั้ง  

 
งานเภสัชกรรม 
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐  
 จํานวนผู้มารับบริการ  5,363   ราย  

 
รายการยาที่จ่ายมากที่สุด 10 อันดับ 

ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 
 

งานเภสัชกรรม 
ค่าใช้จ่าย 5 อันดับสูงสุดของยาที่ใช้ 

ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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รายงานผู้มารับบริการทันตกรรม 
ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ผู้รับบริการจ านวน 441 ราย เฉลี่ยวันละ 14-15 ราย 

 
 

รายงานกิจกรรมบริการกายภาพบ าบัด 
ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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ผลการปฏิบัติงานด้านรังสีวิทยา 
ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 75 ราย, 87 รายการ, พบความผิดปกติส่งต่อ 4 ราย  

 
 
 

ผลการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ 
ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ 

จ านวนผู้มารับบริการทั้งหมด 672 ราย 
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รายรับค่ารักษาพยาบาล 
ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 
 
 

กิจกรรมในรอบเดือนมิถุนายน 
- ออกหน่วยปฐมพยาบาล การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน PTT Group CUP 2017 ณ สวนศรีเมือง วันที่ 

13 มิถุนายน 2560 
 - ศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ณ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  สภากาชาดไทย ณ สมุทรปราการ วันที่ 2 มิ.ย. 60 
 - ศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ณ สวางคนิเวศ จ.สมุทรปราการ วันที่ 2 มิถุนายน 2560  
 - ศึกษาดูงานเวชระเบียนและระบบ HOSxP ที่รพ.วังจันทร์  วันที่ 15 มิถุนายน 2560  
 - ศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ณ เวลแนสซิตี้  จ.อยุธยา วันที่ 16 มิถุนายน 2560  
 - ร่วมซ้อมแผนการฝึกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล โดยทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ         
วันที่ 19 – 23 มิ.ย.60  ณ หาดบ้านเพ  
 - ซ้อมแผนรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ของจังหวัดระยอง  
 - รับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลสนั่นรักษ์ ปทุมธานี  

กองการศึกษา 

ฝ่ายบริหารการศึกษา  
 - โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2560  
“อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” ประจําปีงบประมาณ       
พ.ศ.2560 วันที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ ห้องศรีสุนทร 2  โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อําเภอเมือง            
จังหวัดระยอง  
 - แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาลเพ่ือคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออก 
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง  
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาล 
1.  สุนทรพจน์ภาษาไทย  :    โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
        2.  โครงงานปฐมวัย  :    โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
        3.  โครงงานคณิตศาสตร์  :    โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
        4.  โครงงานวิทยาศาสตร์  :    โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
        5.  โครงงานภาษาอังกฤษ  :    โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
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        6.  โครงงานสังคมฯ  :    โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
        7.  โครงงานภาษาไทย  :    โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
        8.  สุนทรพจน์อังกฤษ  :    โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
        9.  คอมพิวเตอร์  :    โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
 

- โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการประสานงานวิชาการ  ประจําปี 2560 
กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นท่ี 9  ภาคตะวันออก ประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2560 
ณ ห้องศรีสุนทร 2 โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง  
 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
- พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแถลงข่าวการ

จัดการแข่งขันฟุตบอล PTT GROUP CUP 2017 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 
 - วันที่ 9  มิถุนายน 2560 จอ.ประสาน ทิพย์สุข มอบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (มอบแทน)   
คุณชําเลือง มโนพรศิริกุล ทุนละ 1,000 บาท จํานวน 1 ทุน 

- วันที่ 24 มิถุนายน 2560 คุณสลิตตา  วรรณสีดา มอบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (มอบแทน) 
คุณชําเลือง มโนพรศิริกุล  ทุนละ 1,000 บาท จํานวน 1 ทุน 
 - วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560  
 * คุณชําเลือง มโนพรศิริกุล มอบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ทุนละ 1,000 บาท จํานวน 9 ทุน   

*คุณปิยะวิทย์ มโนพระศิริกุล มอบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ทุนละ 500 บาท จํานวน 12 ทุน  
ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง 
 - พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ สนามฟุตบอลสวนศรีเมือง  เทศบาลนครระยอง 

- งานหล่อเทียนพรรษา  ประจําปี พ.ศ.2560 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณหอพระพุทธอังคีรส  
สวนศรีเมือง   
 - พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน PTT GROUP CUP 2017 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี วันที่ 29 
มิถุนายน 2560 ณ สนามฟุตบอลสวนศรีเมือง  เทศบาลนครระยอง  
 - คณะศึกษาดูงานอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง  เดือน มิถุนายน 2560      
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี  
 - คณะศึกษาดูงานอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง  เดือน มิถุนายน 2560  
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เทศบาลนครนครราชสีมา  
 - คณะศึกษาดูงานอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง  เดือน มิถุนายน 2560  
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เทศบาลตําบลบ้านแปูน จ.ลําพูน  
 - คณะศึกษาดูงานอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง  เดือน มิถุนายน 2560  
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เทศบาลตําบลเขตอุดมศักดิ์  
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สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด 
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กราฟแสดงสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – เดือนมิถุนายน 2560 

 
 

- วันที่ 24 มิถุนายน 2560 คุณปกรณ์ แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง  
มอบไอศกรีม จํานวน 1 ถัง สําหรับเด็กด้อยโอกาส และผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง 
ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 24 มิถุนายน 2560 คุณสลิตตา  วรรณสีดา มอบถุงเท้านักเรียนแก่เด็กด้อยโอกาส  
จํานวน 24 คู ่ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง 
 - กิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน  (การทําน้ําผลไม้ปั่นเพ่ือสุขภาพ) วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 
เวลา 10.00 น เป็นต้นไป ณ  อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง โดย...ครูสอนเด็กด้อย
โอกาส  
 - วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2560 งานการศึกษานอกระบบ กองการศึกษา  เทศบาลนครระยอง     
เข้าพบเด็กด้อยโอกาส และคุณครูประจําชั้น เพื่อหารือถึงสภาพปัญหาของเด็กๆในโครงการ และเข้ารับการ
ช่วยเหลือ โดย...ครูสอนเด็กด้อยโอกาส  
 - สร้างงานผู้พิการ ได้แก่ 

1. นางสาวกุสุมา  บุญช่วย   ผู้พิการทางการได้ยิน  
2. นางสาวมิลันตี  นีลพันธ์   ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว  
3. นายกิตติคุปต์  สารพันโชติวิทยา  ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว  
4. นายกฤณัช ทรงเที่ยง    ผู้ พิการทางการเคลื่อนไหว  
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โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
- วันที่ 3 และ 24 มิถุนายน 2560 ผู้บริหาร คณะครูและเครือข่ายผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์

ดอกไม้จันทน์เพื่อในหลวงรัชกาลที่๙ เพ่ือนําไปต่อยอดในวิชาชุมนุม   
 - วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ฝุายปกครองจัดกิจกรรมไหว้ครู 
 - วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ฝุายปกครองจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน โดยมี กกต. จังหวัดระยอง
สนับสนุนกิจกรรม 
 - วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ฝุายบริการจัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจําปี
การศึกษา 2560 
 - การอบรมเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2560 ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา ครู และนักเรียนยุวทูตกินรี 4 คน ได้เข้าร่วมโครงการให้บริการวิชาการของศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยว และการสร้างยุวทูตกินรีประชาสัมพันธ์รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และโครงการอบรมสร้าง
เครือข่ายผู้นําเยาวชนไทย หัวใจสีเขียว โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
 - วันที่ 10 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหารและคณะครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
 - วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ฝุายวิชาการขยายการอบรมเรื่อง DLIT และ Active Learning 
 - วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา          
ณ สวนศรีเมือง  
 - วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมโครงการเด็กรุ่นใหม่ห่างไกล
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ฝุายปกครองจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา BLCP  
 - วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ฝุายวิชาการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
 - วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา ประจําปี 2560 โดยกองการศึกษาเทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม. ตรวจสุขภาพประจําปี ของนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 
 - วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ครูรุจิราและนักเรียน จํานวน 10 คน ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง          
โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
 - วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การ
ปูองกันโรคติดต่อและได้รับความรู้จากคณะครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นักเรียนทุกระดับชั้นกําจัดเหา โดย คณะครู นักเรียนแกนนําและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เทศบาลนครระยอง 
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ยอดนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 

 
 

- ปรับปรุงตีเส้นทางม้าลายและแนวฟุตบาทห้ามจอดแนวถนนด้านหน้าโรงเรียน  
- กิจกรรมการออกกําลังกาย โชว์ปูา แอนด์ไชปูา (ครูและนักเรียน)  

 - สัปดาห์สุดท้ายของเดือน นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกิจกรรมธรรมะหลอมใจ  
 - กิจกรรมจิตอาสาจราจร โดยเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนผลัดเวรกันร่วมเป็น  
จิตอาสาจราจร พานักเรียนข้ามถนนทั้งเช้าและเย็น  

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

- วันที่ 9 มิถุนายน 2560 สมาคมประมงระยองร่วมกับบริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลี่ยม (ประเทศไทย) จํากัด         
จัดประชุมเตรียมความพร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 
 - วันที่ 11  มิถุนายน  2560 อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 
2560 “อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”  
 - วันที่ 15  มิถุนายน  2560 พิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2560 
 - วันที่ 15  มิถุนายน  2560 พิธีทําบุญโรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2560  
 - วันที่ 17  มิถุนายน  2560 เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กับโรงเรียนอยู่เมืองแกลง  
 - วันที่ 20  มิถุนายน  2560 คณะครูแลบุคลากรร่วมหล่อเทียนพรรษา ณ สวนศรีเมือง  
 - วันที่ 23  มิถุนายน  2560 โครงการเด็กรุ่นใหมห่า่งไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์  
 - วันที่ 26  มิถุนายน  2560 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2560  
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1533987916633140&set=pcb.1533990409966224&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1533987916633140&set=pcb.1533990409966224&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1533987916633140&set=pcb.1533990409966224&type=3
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 - วันที่ 26  มิถุนายน  2560 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ประจําปีการศึกษา 2560  
 - วันที่ 27  มิถุนายน  2560 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียน  

- วันที่ 27  มิถุนายน  2560 พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา, 
โรงเรียนโยธินบูรณะ และโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
- ประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาล1-ป.6 และเลือกตั้งกรรมการเครือข่าย (3 - 4 มิ.ย. 60)  

 - ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง (11 มิ.ย. 60)  
 - ฝุายวิชาการ ขยายผลการใช้สื่อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) ให้กับคณะครูทุกสายชั้น  (8 , 9, 13 มิ.ย. 60)  
 - กิจกรรมวันไหว้ครู (15 มิ.ย. 60) 
 - เลือกตั้งสภานักเรียน (15 มิ.ย. 60)  
 - กิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการของ สสวท. ระดับชั้น ป.3 และ ป.6  (20 - 21 มิ.ย. 60)  
 - กิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียนคนเก่งโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
(12 มิ.ย. 60)  
 - นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาลเพ่ือเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออก  
(19 มิ.ย. 60)  
 

รายการ แข่งขันที่โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคฯ มีดังนี้ 
 1. การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้  

2. วาดภาพระบายสี ป.4 - 6  
3. แกะสลักผักและผลไม้ ป.4 - 6 
4. ประดิษฐ์ใบตอง ป.4 - 6 
5. ทักษะคอมพิวเตอร์ ป.4  -6 
6. ทายสิเสียงอะไรเอ่ย? ระดับปฐมวัย  
7. การประกวดเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา 

 

รายการ แข่งขันที่โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคฯ มีดังนี้ 
           8. ประกวดโครงงานปฐมวัย  

9. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
10. ประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ  
11. ประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคณะครูร่วมกันจัดทําหลักสูตรและ

แผนการจัดการเรียนการสอน ถอดบทเรียน เพ่ือนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมในแต่ละ
ระดับชั้น  (24 มิ.ย. 60)  
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 - วันที่ 25 มิ.ย. 2560 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพประกอบคํากลอน เนื่องในวันสุนทรภู่ 
ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อ.แกลง จ.ระยอง  

ผลการแข่งขัน ระดับ ป.1 - 3  รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ภัทรพล วงศ์สุนทร ป.3/1 รองชนะเลิศ
อันดับ 2 ด.ญ.กัลยกร ควรหา ป.3/2 ระดับ ป.4-6  รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.นันทรัตน์ คําเสมอ ป.5/5    
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ศศิวัลย์ แก้ววิเชียร ป.5/2 
 - วันที่ 26 มิ.ย. 2560 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้านภาษาแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคําประพันธ์ ซึ่งเป็นผลงานของสุนทรภู่ 
เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย อีกทั้งรู้จักสํานวนภาษาไทยที่ไพเราะ กิจกรรมที่จัดเช่น     
การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดวาดภาพตามคํากลอน การแข่งขันคัดลายมือ การแต่งกายตัวละคร 
การจัดปูายนิเทศให้ความรู้ ฯลฯ 
 - กศน. มาให้สอนการทําดอกไม้จันทน์ให้ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน  (26 มิ.ย. 60) 
 - ประชุมกรรมการขั้นพ้ืนฐาน (29 มิ.ย. 60)  
 - จัดกิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  (30 มิ.ย. 60) 
 - โรงเรียน มอบของขวัญเป็นกําลังใจให้ครูที่ย้าย (ครูสุมาลี  ผลาเลิศ)  
 - โรงเรียนทําการ ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล  
 - โรงเรียนทําการ เปลี่ยนราวบันไดอาคาร 3  

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

- วันที่ 11 มิถุนายน 2560 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
ณ  โรงแรมสตาร์  

- วันที่  12 - 13  มิถุนายน  2560 กิจกรรมเคลือบฟูออไรด์ชั้นอนุบาล 1 จากโรงพยาบาลระยอง  
ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  

- วันที่  16  มิถุนายน  2560 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร “ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ”  
ณ  โรงเรียนวัดตโปทาราม จ.ชลบุร ี 
 

- วันที่  17  มิถุนายน  2560 อบรมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม-
มหาชัยชุมพล  
 - วันที่  19  มิถุนายน  2560 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม-
มหาชัยชุมพล  
 - วันที่  19 - 23  มิถุนายน  2560 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - วันที่  25  มิถุนายน  2560 กิจกรรมเด็กรุ่นใหม่ห่างไกลโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - วันที่  27  มิถุนายน  2560 อบรมอัศวิน 3Rs ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  

- วันที่  28  มิถุนายน  2560 อบรมลูกเสือจราจร ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - วันที่  29  มิถุนายน  2560 รับการประเมินโรงอาหารจากสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลนครระยอง ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
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 - วันที่  29  มิถุนายน  2560 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามผล และประเมินผลการดําเนินงาน
อาสาสมัครเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ  โรงแรมโกลเด้นซิตี้  
 - วันที่  30  มิถุนายน  2560 กิจกรรมศุกร์หรรษา ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  

- วันที่  30  มิถุนายน  2560 กิจกรรมเดินรณรงค์คัดแยกขยะ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - วันที ่ 4  กรกฎาคม 2560 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ  วัดลุ่ม  (พระอารามหลวง)  
 - กิจกรรมดอกไม้จันทน์เพื่อในหลง ร.9 ทุกวันอาทิตย์ ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - กิจกรรมกายบริหารยามเช้า โชปูา & ชายด์ปูา ทุกวันพุธ ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - กิจกรรมเรียนรู้ฐานโรงเรียนปลดขยะ ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - กิจกรรมการปลูกดอกดาวเรือง เพ่ือพ่อหลวง ร.9 ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - กิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพ่อ ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่  1 และ 4 ของเดือน ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม-
มหาชัยชุมพล  
 - กิจกรรมสวดมนต์ประจําสัปดาห์ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม- 
 มหาชัยชุมพล  

- กิจกรรมทําบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันพฤหัสบดี 2 และ 4 ของเดือน ณ  โรงเรียนเทศบาล
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจําสัปดาห์ ณ  วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)  
 - กิจกรรมไปวัดทุกวันพระ ณ  วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)  

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

- วันที่ 8  มิถุนายน 2560 พิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2560  
 - วันที่ 11  มิถุนายน  2560 อบรมโรงเรียนพอเพียง ณ โรงแรมสตาร์ 
 - วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นักเรียนร่วมพิธีเปิดฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานฯ Ptt Group Cup 2017  
 - วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยกองการศึกษาเทศบาลนครระยอง  
 - วันที่ 16  มิถุนายน 2560 เดินรณรงค์ลูกน้ํายุงลาย 
 - วันที่ 16 มิถุนายน 2560 สํานักการสาธารณสุขให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก  
 - วันที่ 16 มิถุนายน  2560 กีฬาอนุบาลจังหวัดระยอง  
 - วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2560 
 - วันที่ 20 มิถุนายน 2560 หล่อเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร-
เทพยวรางกูร 
 - วันที่ 24 มิถุนายน 2560 บุคลากรออกกําลังกาย โชว์ปูา แอนด์ ชายปูา 
 - วันที่ 28  มิถุนายน 2560 นักเรียนอนุบาลปีที่ 3 ทัศนศึกษาสวนลุงทองใบ 
 - วันที่ 28  มิถุนายน  2560 โรงเรียนบ้านนาใหม่ จ.แพร่ ศึกษาดูงาน 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

- วันที่ 8 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันไหว้ครู ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 11 มิถุนายน 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 
2560 “อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” ณ โรงแรมสตาร์ 
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 - วันที่ 17 - 18  มิถุนายน 2560 โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวจังหวัดระยอง (เพ่ือนชุมชน) 
ณ เคียงทะเลรีสอร์ท ระยอง 
 - วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2560 ประชุมหารือโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ประจําปี 
2560 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง (ครูวันเฉลิม  โฮนอก) 
 - วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนําโรคไข้เลือดออกพร้อมครูอนามัย
ระดับภาคตะวันออก ประจําปี 2560 ณ สีดารีสอร์ท  จังหวัดนครนายก 
 - วันที่  26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันสุนทรภู่  ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  

กองสวัสดิการสังคม 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 

- โครงการฝึกอาชีพเพ่ิมรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทําดอกไม้จันทน์  พิธีเปิด วันที่  
มิถุนายน 2560 ฝึกอบรมอาชีพ ระหว่างวันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2560 
 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพ 

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ประจําเดือนมิถุนายน 2560   
ผู้สูงอายุ  5,360 ราย 

- เงินสด   - ราย 
- โอนเข้าบัญชีธนาคาร 5,360 ราย 

ผู้พิการ 664  ราย 
- เงินสด  1  ราย 
- โอนเข้าบัญชีธนาคาร  663 ราย 

ผู้ปุวยเอดส์  110  ราย 
      - เงินสด –   ราย  
      - โอนเข้าบัญชีธนาคาร 110 ราย 

 
อํานวยความสะดวก ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการ  จํานวน  1   ราย 
รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ  จํานวน  5    ราย 
รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด     จํานวน  6   ราย 

การจัดระเบียบขอทาน เดือนมิถุนายน 2560 

เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ สนง.พมจ.ระยอง บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ระยอง และตํารวจภูธร  
ลงพื้นที่จัดระเบียบขอทานจังหวัดระยอง  ในพ้ืนที่ตลาดวัดลุ่มมหาชัยและตลาดนัดสตาร์ไนท์พลาซ่า  

- พบผู้แสดงความสามารถ จํานวน 2 คน 
- พบขอทานชาวกัมพูชา จํานวน 1 คน 
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ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนผู้พิการและผู้สูงอายุ 

เยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 กองสวัสดิการสังคมได้ลงพื้นที่บริเวณ 
ชุมชนบ้านปากคลอง เพื่อเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ รายนายสมคิด  กลิ่นกันดี 
 - โครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงเพ่ือปูองกันการถูกล่อลวง (กิจรรมฝึกอาชีพการทําดอกไม้จันทน์ 
และอุปกรณ์กายภาพ(ช้างจับมือ) 
 - ประชุมชี้แจงโครงการบ้านมั่นคง เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2560 
 - ร่วมออกบูธกิจกรรมงาน วันต่อต้านยาเสพติด ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง วันที่ 26  
มิถุนายน 2560 
 - ร่วมออกบูธกิจกรรมงาน วันต่อต้านยาเสพติด ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง วันที่ 26  
มิถุนายน 2560 

สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือนมิถุนายน 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30  มิถุนายน  2560) 
ยอดรับจํานํารวม 2,677 ราย จํานวนเงิน 68,982,500.00 บาท 
ยอดไถ่ถอนรวม 2,568 ราย จํานวนเงิน 66,184,000.00 บาท 
ทรัพย์จํานําคงเหลือ 8,360 ราย จํานวนเงิน 214,401,800.00 บาท 
รายรับ      
 ดอกเบี้ยรับจํานํา 1,794,070.50 บาท 
 กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด 234,965.00 บาท 
 รวมรายรับ 2,029,035.50 บาท 
รายจ่าย      
 ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน 50,624.24 บาท 
 รายจ่ายประจํา 251,392.24 บาท 
 รวมรายจ่าย 302,016.48 บาท 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย  1,727,019.02 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน 140,000,000.00 บาท 
 หัก ใช้ไปแล้ว 29,663,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก 110,337,000.00 บาท 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- ท่านปลัดเทศบาล กล่าวว่า ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 จะมีการรณรงค์เรื่องความสะอาด      
เตรียมงานปลูกต้นไม้ และเก็บขยะชายหาด ควรให้แต่ละหน่วยงานร่วมมือกัน  ขอความร่วมมือโรงเรียนทุก
โรงเรียนไปร่วมเก็บขยะด้วย และมอบกองวิชาการและแผนงานเป็นเจ้าภาพร่วมกับสํานักปลัดเทศบาล โดยมอบ
งานเทศกิจจัดระเบียบชายหาด และควรมีการทําแผนการดําเนินงาน  

ที่ประชุม - ท่านนายกเทศมนตรี กล่าวว่าให้เชิญชวนชุมชนทั้ง 29 ชุมชน เพื่อมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วย  
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นางสาวศศิธร   โยคาพจร ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ยังทุกหน่วยงานที่ต้องการนํารถไปตกแต่งผูกผ้า 
ขอให้นําส่ง ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ส่วนต้นเทียนที่จะนําไปตกแต่งให้แจ้งที่กองการศึกษา และให้ไป  
รับได้เลย ณ หอพระพุทธอังคีรส  

- นายรักษ์สิทธิ์  เจริญหิรัญ รายงานว่าเรื่องอาคารสํานักงานเทศบาลนครระยอง หลังที่ 2 เกี่ยวกับเรื่อง
สัญญากู้เงินคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ ในส่วนของการจ้าง คือ จะทําหนังสือแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ผู้รับ
จ้างไปเตรียมเรื่องหลักประกันสัญญา จํานวนแปดล้านกว่าบาท คาดว่าน่าจะลงนามได้ประมาณกลางเดือน
กรกฎาคม 2560 จะมีในส่วนของที่จะต้องทําต่อ คือ ในเรื่องของการใช้อาคารศาลาประชาคม หากว่ามีการเซ็น
สัญญาแล้ว ผู้รับจ้างคงจะเร่งเข้าดําเนินการ มีในเรื่องของเนื้องานที่ผู้รับจ้างจะต้องทํา และในเรื่องรื้อถอนด้วย 
ในส่วนของการประชุม 3 ฝุาย จะมีท่านปลัดเทศบาลเป็นประธานในการประชุม เกี่ยวกับเนื้องานการรื้อถอน  
ในขั้นตอนแรก และที่สําคัญคือในเรื่องของครุภัณฑ์ซึ่งมีมาก จํานวน 51 หน้า และแบบอีกหนึ่งร้อยกว่าหน้า    
มีรายละเอียดค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นในการทําความเข้าใจกับผู้รับจ้าง คณะกรรมการก็คงต้องดูให้ละเอียด  
ในสัญญากับในแบบ จะต้องถ่ายให้คณะกรรมการทุกท่าน และผู้คุมงานอีกหลายท่าน โดยจะเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุด 

- ท่านนายกเทศมนตรี ฝากกองช่างให้เจ้าหน้าที่ไปสํารวจเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งท่ีเกิดการชํารุด 
ให้ไปทําการซ่อมแซม โดยให้ล้อมรั้ว และติดปูายบอกประชาชนว่าห้ามใช้เนื่องจากเครื่องออกกําลังกายชํารุด  

- นางสุนิสา  ร่มรื่น ขอเสนอแนะว่าบริเวณสี่แยกบางจากจะมีตึกแถว และมีพนักงานได้ทําการเทน้ําเสียทิ้ง   
ทําให้เกิดคราบสกปรก ควรจะไปแนะนํากับร้านค้าต่างๆ ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด 

ที่ประชุม  - ท่านนายกเทศมนตรี สั่งการว่าให้ไปแนะนําร้านค้าต่างๆ โดยให้ทําการกรองเศษอาหารออก 
  จากน้ําก่อนที่จะเทน้ําเสียทิ้ง  

- นางสุนิสา   ร่มรื่น  ต้องการจะเสนอแนะกับโรงเรียนต่างๆ ว่าเราจะห้ามคนที่เข้ามาขายของที่ไม่มี
ประโยชน์ให้กับนักเรียนไม่ได้ คือเราต้องห้ามนักเรียนของเราไม่ให้ไปซื้อของที่ไม่มีประโยชน์ โดยควรมีการ
ประกาศหน้าเสาธง มีสภานักเรียนมาตรวจทุกเช้า และเชิญผู้ปกครองนักเรียนมาพบเพื่อแจ้งให้ผู้ปกครอง
นักเรียนทราบเรื่องการซื้อของที่ไม่มีประโยชน์  
 

 (ปิดประชุม เวลา 11.00 น.) 
 
     ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                          เจา้พนกังานธุรการชํานาญงาน 
 
     ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นางพิมพ์ผกา  ทายพงศ์ศักดิ์) 
          หัวหนา้ฝาุยอํานวยการ 

 
 
 
 


