
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
คร้ังที่ 10/2560 

วันที่  4  ตุลาคม  2560 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวารินทร ์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
4. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายนิวัติ กลํอมแก๎ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
8. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
9.  นางสาวชนิดา เอมเปีย     แทนหัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 
10.     นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รก.ผ๎ูอ านวยการส านักการคลัง  
11. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผ๎ูอ านวยการส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม 
12. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผ๎ูอ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
13. นายอัฏฐชัย ปล้ืมวุฒิวัฒน ์ แทนผ๎ูอ านวยการกองชําง 
14. นางผํองศรี ปิยะยาตัง ผ๎ูอ านวยการกองการศึกษา 
15. นายชนินทร์ จันทน์ขาว รก.ผ๎ูอ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
16. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผ๎ูอ านวยการกองการแพทย์ 
17. นางสุภา ข างาม ผ๎ูจัดการสถานธนานุบาล 
18. นางโสภิกา คงเจริญ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
19. นายวิธาน ลาภเวที แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง 
20. นายไพรัตน ์ วังบอน   แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
21. นางอุษณีย์ เล่ือนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลํุมมหาชัยชุมพล 
22. นางพรทิพย ์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
23. นางสาวพนิตตา แสงอรุณ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
24. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผ๎ูอ านวยการสํวนบริหารการคลัง 
25. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผ๎ูอ านวยการสํวนพัฒนารายได๎ 
26. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน๎าฝุายงบประมาณ 
27. นางสาวฐปนีย์  โสภณ หัวหน๎าฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
28. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน๎าฝุายบริการส่ิงแวดล๎อม 
29. นางสาวนิทรา ลาภเวที หัวหน๎าฝุายปูองกันควบคุมโรค 
30. นางสาวรัชนี ค๎ุมครอง หัวหน๎าฝุายบริหารงานท่ัวไป 
31. นางเสาวลักษณ์ แกํนทอง หัวหน๎าฝุายการเจ๎าหน๎าท่ี 
32. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน๎าฝุายพัสดุและทรัพย์สิน 
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33. นางสินีนาฏ คุณเลิศกิจ รก.หัวหน๎าฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล  
34. นางธนาวด ี ฑามาศ หัวหน๎าฝุายสังคมสงเคราะห์ 
35. นางสาวณัฐมน แซํโง๎ว หัวหน๎าฝุายบริการและเผยแพรํวิชาการ 
36. นางสุกัญญา ยัสโร พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล 
37. นางกุลยา  กุลรัตน์ เจ๎าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี                       (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี                       (ไปราชการ) 
3. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นายผณินทร เกษรแพทย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล                          (ไปราชการ) 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล จ านวน 4 ราย ได๎แกํ 
1. นางสาวณัฐมน  แซํโง๎ว พนักงานเทศบาล ต าแหนํงหัวหน๎าฝุายบริการและเผยแพรํวิชาการ  

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต๎น) สังกัดกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง มาด ารงต าแหนํงหัวหน๎าฝุายบริการและเผยแพรํวิชาการ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต๎น) กองวิชาการและ
แผนงาน เทศบาลนครระยอง 

2. นางสาวปริยา  จิตรพัฒนากุล พนักงานเทศบาล ต าแหนํงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
สังกัดส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครหาดใหญํ อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา มาด ารงต าแหนํงนักวิชาการ
จัดเก็บรายได๎ปฏิบัติการ งานเรํงรัดและพัฒนารายได๎ ฝุายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ สํวนพัฒนารายได๎ 
ส านักการคลัง เทศบาลนครระยอง 

3. นางสาวขวัญชนก  ล้ีหยง  พนักงานเทศบาล ต าแหนํงนักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ  
สังกัดฝุายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ๎านคําย อ าเภอบ๎านคําย จังหวัดระยอง มาด ารงต าแหนํง       
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน ฝุายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลนครระยอง 

4. นางสาวทัศนีย์  ปล้ืมเกษร พนักงานเทศบาล ต าแหนํงเจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน งานเลขานุการผ๎ูบริหาร  
ฝุายบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มาด ารงต าแหนํง        
เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน งานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครระยอง 

ท้ังนี้ ต้ังแตํวันท่ี 2  ตุลาคม  2560  เป็นต๎นไป 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 9/2560 เม่ือวันที่ 6 กันยายน 2560 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 9/2560 เม่ือวันที่ 6 กันยายน 2560 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ 9/2560 เม่ือวันที่ 6 กันยายน 2560 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

 - ไมํมี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนสํง 
  

- งานขนสํงมี รายรับประจ าเดือนกันยายน 2560                124 ,707.50 บาท   
                 รายจํายประจ าเดือนกนัยายน 2560              162 ,301.10 บาท   
                 รายจํายสูงกวาํรายรบั                                  37 ,593.60 บาท 
                 ยอดเงนิสะสม                                      2 ,916,060.34 บาท 
 

ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
      1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง 
         - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลํุมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
                       โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
                - ออกตรวจดูแลโรงรับจ าน าของเทศบาล  
                - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จ านวน 4 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณะ  
                       โขดศาลเจ๎า สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น๎อง และสวนศรีเมือง 
               - ออกตรวจจัดตรวจต๎ูเขียว จ านวน 29 ชุมชน 
               - ออกตรวจดูแลสถานีขนสํง (บขส.) ระยอง  
     2. ตักเตือนผ๎ูกระท าความผิด  
                  - ดูแลห๎องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    
                   - กองวัสดุกํอสร๎างไว๎บนไหลํทาง ทางเท๎า และท่ีสาธารณะ จ านวน 2 ราย 
         - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าส่ิงของตกหลํน จ านวน 2 ราย      
                   - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร๎านค๎าต้ังวางจ าหนํายของโดยไมํได๎รับอนุญาต จ านวน 3 ครั้ง       
     3. จัดเก็บปูายท่ีไมํขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 42 แผํน  
     4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้ า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน 4 แหํง  
     5. งานท่ีได๎รับมอบหมาย  

- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน  จ านวน -  ราย  
  - ตรวจสอบจับกุมผ๎ูบุกรุกสถานท่ีราชการ จ านวน  -  ราย 
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งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - ระงับอัคคีภัย                                                               3 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                              58 ครั้ง  
      - งานกู๎ภัยฯ                                                               32 ครั้ง 
      - ออกส ารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดต้ังและอธิบาย 
            วิธีการใช๎ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
            (ชุมชนปากน้ า 1, ชุมชนปากน้ า 2, ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง, 
            ชุมชนสมุทรเจดีย์ และชุมชนก๎นปึก-ปากคลอง)                 21  ครั้ง 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  
คณะศึกษาดูงาน (ประจ าเดือน ก.ย. 2560)  
        * จ านวน                  12  คณะ   
        * จ านวน                646  คน 
 

งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – สํง หนังสือผํานระบบ OSSM (สํวนกลาง) เดือนกันยายน  2560  
      - มีการลงรับหนังสือ    จ านวน        608 เรื่อง 
      - มีการลงสํงหนังสือ    จ านวน        373 เรื่อง  
 

งานการเจ๎าหน๎าท่ี 
- พนักงานเทศบาล เล่ือนระดับ                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล ย๎ายเปล่ียนสายงาน                                                         - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายมา                                                                  1 คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหมํ                                                                   1 คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายไปปฏิบัติราชการ ท่ีหนํวยงานอื่น                               - คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                       - คน 
- ลูกจ๎างประจ า ลาออก                                                                           - คน 
- พนักงานจ๎างเสียชีวิต                                                     - คน 
- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)                                                                       4 คน 
- พนักงานจ๎าง ลาออก                                                                            7 คน  
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ด ารงต าแหนํงท่ีสูงขึ้น 
  (ต าแหนํงบริหาร)                                                                                - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ด ารงต าแหนํงท่ีสูงขึ้น (ต าแหนํงบริหาร)              - คน 
- แตํงต้ังพนักงานครูเทศบาลผ๎ูสอบคัดเลือกได๎ให๎ด ารงต าแหนํง 
  ผ๎ูบริหารสถานศึกษา                                                                             - คน 
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อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง      
      * พนักงานเทศบาล             151 คน 
      * ลูกจ๎างประจ า                     30 คน 
      * พนักงานจ๎างท่ัวไป            307 คน 
      * พนักงานจ๎างตามภารกิจ     214 คน 
                         รวม                702 คน  
อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน) จ านวน 6 แหํง และศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 3 แหํง      
      * พนักงานครูเทศบาล               236 คน 
      * ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)                3 คน  
      * พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)          37 คน  
                         รวม                 276 คน  

รวมทั้งสิ้น   978 คน      
 

งานทะเบียนราษฎร 
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 

ประจ าเดือน กันยายน 2560 

 
ผ๎ูมารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉล่ียวันละ 131 ราย  บัตรประจ าตัวประชาชน เฉล่ียวันละ 45 ราย      

รวมวันละ 176 ราย 
 

 - เรื่องประชาสัมพันธ์ให๎ทราบวําจะมีการรับข้ึนทะเบียนตํางด๎าวที่ปฏิบัติงานบนเรือ ต้ังแตํวันท่ี 1 – 13 
ตุลาคม 2560 ณ สมาคมประมง  
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กองวิชาการและแผนงาน 
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ  

1. ให๎บริการ การตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง      
จ านวน 11 ครั้ง  

2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จ านวน  11 ครั้ง 11 เรื่อง 
3. สรุปการใช๎งานโปรแกรมปูองกันการบุกรุกระบบเครือขําย และโปรแกรมปูองกันไวรัสฯ จ านวน 1 ครั้ง 
       

งานประชาสัมพันธ ์
1. ขําวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบ้ิลทีวี  
    1.1 ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จ านวน 6 เรื่อง 
    1.2 ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหนํวยงานอื่น ๆ  จ านวน  8 เรื่อง 
2. กิจกรรมของเทศบาล จ านวน 15 กิจกรรม 
3. อนุเคราะห์เสียงตามสายพร๎อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ จ านวน 8 ครั้ง 
4. สํงขําวให๎ส่ือมวลชนและสํงลง www.rayongcity.net เฟสบุ๏ค รวม 12 ขําว 
5. บันทึกเทปรายการผลิตส่ือโทรทัศน์ รวม 4 รายการ 
6. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง 
7. สํง SMS เชิญคณะผ๎ูบริหาร หัวหน๎าสํวนราชการ และส่ือมวลชน 4 ครั้ง 
8. รับเรื่องร๎องเรียนพร๎อมแจ๎งแก๎ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดต้ัง รวม 2 ราย 
9. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตําง ๆ รวม  - ปูาย  
 

ฝ่ายนิติการ  
งานนิติการ           
 

ล าดับที่ เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

1. สอบสวนข๎อเท็จจริง 

เทศบาลได๎วําจ๎างมูลนิธิ DEE บริหาร      
ปุ๋ยอินทรีย์ 

- ท าหนังสือวํากลําวตักเตือนเจ๎าหน๎าท่ีท่ีเกี่ยวข๎อง
แล๎ว อยูํระหวํางการพิจารณาของส านักงานตรวจ
เงินแผํนดินจังหวัดระยอง 

 

2. เทศบาลวําจ๎างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม   
ขายแบบประกวดราคากํอนวันท่ีได๎รับ
เอกสารประกวดราคาตัวจริง 

-ท าหนังสือรายงานส านักงานตรวจเงินแผํนดิน
จังหวัดระยองแล๎ว อยูํระหวํางการพิจารณาของ
ส านักงานตรวจเงินแผํนดินจังหวัดระยอง 

 

3. แจ๎งตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบ๎าตัน -ได๎แจ๎งความร๎องทุกข์ด าเนินคดีกับผ๎ูแจ๎งความเท็จ 
ตํอเจ๎าพนักงานแล๎ว 

 

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

-สอบสวนข๎อเท็จจริงเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว          
อยูํระหวํางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 

 

 

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

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

-ส านักงานท่ีดินได๎ออก นสล.แล๎ว 

-น าต๎นฉบับ นสล. ให๎ส านักการคลังและส าเนา   
ให๎กองชําง และกองสวัสดิการสังคม เรียบร๎อยแล๎ว 

 

6. การสวมตัวท าบัตรประชาชน             
รายนายหมูกร เทียมทัศน์ 

-สรุปส านวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
พิจารณาของจังหวัด 

 

7. ร๎องเรียนอดีตปลัดเทศบาล -รายงานผลการสอบสวนเรียบร๎อยแล๎ว           
อยูํระหวํางการพิจารณาของจังหวัด 

 

8. ร๎องเรียนกลําวหา พนักงานเทศบาลเบิก
เงินคําตอบแทนนอกเวลาโดยทุจริต 

-อยูํระหวํางสรุปผลและจัดท ารายงานการสืบสวน
ข๎อเท็จจริง 

 

9. การสวมตัวท าบัตร รายนางสมใจ สุขส าราญ
(แจ๎งความด าเนินคดีกับผ๎ูแอบอ๎าง) 

-อยูํระหวํางท าหนังสือรายงานจังหวัดระยอง  

10. นางกาญจนา  สังข์น๎อย ละท้ิงหน๎าท่ีราชการ
ติดตํอกันเกินกวําเจ็ดวัน 

-อยูํระหวํางสอบสวน  

11. การสวมตัวท าบัตรประชาชน ราย นายค า 
เชียงเอ๎ย 

-รายงานจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การพิจารณาของจังหวัด 

 

12. อุบัติเหตุระหวํางการสาธิต ท าให๎ผนังห๎อง
เก็บอุปกรณ์อาคารปูองกันฯ พังถลํมลงมา 

-สรุปส านวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว 

-อยูํระหวํางการพิจารณาของผ๎ูบังคับบัญชา 

 

13. การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอร์ต้ี
ประกันภัย 

-สรุปส านวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว 

-ท าหนังสือรายงานจังหวัด, กระทรวงการคลัง,   
และกระทรวงมหาดไทยเรียบร๎อยแล๎ว 

 

14. การล็อกเสป็กรถครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
จ านวน 4 รายการ 

-อยูํระหวํางเสนอส านวนการสอบสวนตํอ
ผ๎ูบังคับบัญชา 

 

15. ร๎องเรียน การบริหารงานของผ๎ูอ านวยการ
โรงเรียน 

-อยูํระหวํางสรุปส านวน  

16. สอบสวนวินัย/เรื่องร๎องเรียน 

การค๎างคําเบิกจํายเงินคําซํอมแซมรถของ 
หจก.ซันลุยและอูํจ าเนียน การชําง 

-สรุปผลการสอบสวนเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
พิจารณาของกทจ. 
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ล าดับที่ เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

17. การสวมตัวท าบัตรราย นางสาวษาลินี 
แซํเอี๊ยว 

-ท าหนังสือวํากลําวตักเตือนเจ๎าหน๎าท่ีจ านวน       
3 ราย  เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางเสนอ
ผ๎ูบังคับบัญชาตามล าดับช้ัน     

-ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองเสร็จเรียบร๎อย
แล๎ว อยูํระหวํางเสนอผ๎ูบังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 

-ท าหนังสือสอบถามความคืบหน๎าไปยังสถานี
ต ารวจภูธรเมืองระยองเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การพิจารณาของพนักงานสอบสวน     

 

18. คดีอาญา/คดีแพํง 

แจ๎งความกรณีรถยนต์เฉ่ียวชนเสาไฟฟูา 
บริเวณหน๎าแขวงการทางระยอง            
(ไมํมีคํูกรณี) ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง              
จ. ระยอง 

-แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

19. แจ๎งความนางปรียาภา เมืองศิริ            
และนายนวพร อาชญาทา กํอสร๎างอาคาร
ผิดไปจากแผนผังบริเวณแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลนท่ีได๎รับ
ใบอนุญาต บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ(ค.2)   
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

20. กรณี นายศรัณย์ เกียรติธนะกูล กํอสร๎าง
อาคารบนทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบ-  
คงคา 1 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-แจ๎งความร๎องทุกข์แล๎ว อยูํระหวํางการด าเนินการ
ของพนักงานสอบสวน 

 

21. กรณี นางสาวสังวร เรืองฤทธิ์ กํอสร๎าง
อาคารรุกล้ าทางสาธารณะบริเวณชุมชน
เรือนจ า ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-แจ๎งความด าเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

22. กรณี น.ส.วิเชียร อึ้งเส็ง กํอสร๎างอาคารรุก
ล้ าทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจ า    
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-แจ๎งความด าเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

23. กรณี นางสาวเขมสิริทร์ ชูด า กํอสร๎างรั้ว
บนทางสาธารณประโยชน์ บริเวณหลัง
อ าเภอ ซอย 1 ต.เชิงเนิน 

-แจ๎งความร๎องทุกข์แล๎ว อยูํระหวํางการด าเนินการ
ของพนักงานสอบสวน 
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ล าดับที่ เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

24. กรณี นายกิตติพงษ์ ปานงาม กํอสร๎าง
อาคารโดยไมํได๎รับอนุญาต และกํอสร๎าง
อาคารรุกล้ าท่ีสาธารณะบริเวณ         
ถนนบางจาก ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-แจ๎งความด าเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

25. กรณี นายจักรพงษ์ ยมจินดา กํอสร๎างรั้ว
เหล็กบนทางสาธารณะบริเวณถนนราษฎร์
บ ารุง ซ.15 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางพนักงานอัยการยื่นฟูองตํอศาลจังหวัด
ระยอง 

 

26. กรณี กํอสร๎างอาคารบริเวณถนนราษฎร์
บ ารุง ซอย 15 ต.เนินพระ อ.เมือง        
จ.ระยอง โดยไมํรับอนุญาต (ไมํทราบ
เจ๎าของ/ผ๎ูครอบครอง) 

--แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
พนักงานสอบสวนเรียกให๎ถ๎อยค า 

 

27. กรณี บริษัทสตรอง เม็น จ ากัด กํอสร๎าง
อาคารโดยไมํได๎รับอนุญาต บริเวณถนน  
ทําบรรทุก ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางพนักงานสอบสวนเรียกให๎ถ๎อยค า  

28. กรณี นายโกวิทย์ ตันติประวรรณ กํอสร๎าง
อาคารโดยไมํได๎รับอนุญาตบริเวณ
ศูนย์การค๎าสาย 4 ต.ทําประดํู อ.เมือง     
จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางพนักงานสอบสวนเรียกให๎ถ๎อยค า  

29 บริษัท เอสซี คอร์ท จ ากัด (โรงแรมระยอง
ล๎านนา) ได๎ยื่นขออนุญาตตํอเติมอาคาร
และกันสาดโดยไมํได๎ท า EIA  

-อยูํระหวํางผ๎ูบังคับบัญชาพิจารณาลงนามหนังสือ
มอบอ านาจแจ๎งความร๎องทุกข์ 

 

30. น.ส.กนกวรรณ เจียมอนุกูลกิจ กํอสร๎างรั้ว
และท่ีจอดรถให๎เชํา บริเวณ ถ.บุญศิริ      
ต.ทําประดํู อ.เมือง จ.ระยอง โดยไมํได๎รับ
อนุญาต 

-อยูํระหวํางท าหนังสือแจ๎งความร๎องทุกข์  

31. คดีนายธีระศักดิ์ อินทนู ฟูองเทศบาลเรื่อง
ท่ีดินบริเวณถนนทําบรรทุก ต.เนินพระ    
อ.เมือง จ.ระยอง 

-เมื่อวันท่ี 27 เม.ย.59 ศาลฎีกาได๎มีค าพิพากษา
ให๎จ าหนํายคดี  โดยมีความเห็นวําค าพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ชอบแล๎ว 

-ขณะนี้อยูํระหวํางด าเนินการขอออก นสล. 
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ล าดับที่ เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

32. คดีบอลลูนระเบิด -อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลฎีกา(อายุความ 
5 ปี นับแตํวันท่ีรู๎หรือควรรู๎ถึงเหตุแหํงการฟูอง   
ไมํเกิน 10 ปี นับแตํวันท่ีมีเหตุ) 

24 พ.ย.  
2563 

33. นายแดง แย๎มเย็น กรณี ผิดสัญญาเชํา
ตลาดเทศบันเทิง 

-อยูํระหวํางด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐาน
เพื่อด าเนินการตั้งเรื่องบังคับคดี 

 

34. คดีปกครอง 

คดีนางสมทรง ชํวยชาติ  เรื่อง ท่ีดินบริเวณ
ทํุงโตนด 

-เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 ศาลปกครอง
ระยองได๎มีค าพิพากษายืนตามศาลปกครองช้ันต๎น
วําถนนสายชุมชนทํุงโตนด มีสภาพเป็นทางสา
ธารณประโยชน์ตามมาตรา 1304(1) แหํง
ประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ ให๎ผ๎ูถูกฟูอง  
มีหนังสือบอกลําวเพื่อให๎ผ๎ูร๎องสอดรื้อถอนส่ิงกีด
ขวางออกจากทางพิพาทภายใน 30 วัน หากไมํ
ด าเนินการให๎ผ๎ูถูกฟูองคดีท้ังสองด าเนินการตาม
หน๎าท่ี ตามท่ีกฎหมายก าหนดภายใน 15 วัน    
นับแตํวันท่ีค าพิพากษาถึงท่ีสุด 

 

35. คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผ๎ูฟูองคดี อธิบดี
กรมท่ีดิน ผ๎ูถูกฟูองท่ี 1 รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย หัวหน๎ากลํุมภารกิจด๎านกิจการ
ความมั่นคงภายใน ผ๎ูถูกฟูองท่ี 2 

-ท าหนังสือขอออก นสล. และขอให๎ข้ึนทะเบียน
ท่ีดินสาธารณประโยชน์ไปยังอ าเภอแล๎ว 

-จํายเงินคํารังวัดออกนสล. จ านวน 10,050 
บาท แล๎ว ส านักงานท่ีดินนัดรังวัดวันท่ี 12 
ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. 

 

36. นางวรรณา ตันเตํงผลกับพวก 12 คน             
(ตลาดแมํแดง) 

-เทศบาลนครระยองได๎ท าหนังสือสรุปข๎อเท็จจริง
เพื่อใช๎ประกอบการพิจารณาท าค าให๎การ        
แก๎ค าฟูองให๎อัยการพิเศษฝุายคดีปกครอง       
ระยอง 1 เรียบร๎อยแล๎ว                                                       

 

37. บังคับคดี/งานอื่น/หารือ 

คดีซุ๎มเฉลิมพระเกียรติถูกเฉ่ียวชน       
ราย นายจิรเดช ผลพูล และนางสาววาสนา 
เจริญผลหรือพูลผล บริเวณส่ีแยกหนอง
สนม ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  

-ท าหนังสือรายงานผลไปยังส านักงานอัยการ
ค๎ุมครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดระยองแล๎ว 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 22 
พ.ย.64) 
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ล าดับที่ เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

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

-ท าหนังสือรายงานผลไปยังส านักงานอัยการ
ค๎ุมครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดระยองแล๎ว 

อายุความ 
10 ปี 10 
ก.พ. พ.ศ.
2566 

39. คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟูา 
บริเวณชํวงโค๎งระยองรามํา ต.ทําประดํู    
อ.เมือง  จ.ระยอง 

-ท าหนังสือรายงานผลไปยังส านักงานอัยการ
ค๎ุมครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดระยองแล๎ว 

อายุความ 
10 ปี 10 
ก.พ. พ.ศ.
2566 

40. คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟูา 
บริเวณส่ีแยกหนองสนม ต.เนินพระ       
อ.เมือง จ.ระยอง 

-ท าหนังสือรายงานผลไปยังส านักงานอัยการ
ค๎ุมครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดระยองแล๎ว 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 8 
ส.ค.63) 

41. นายอดิศักดิ์ ค าแสน ขับรถยนต์          
บพ 1308 ระยอง ชนเสาไฟฟูาบริเวณ      
ถนนอดุลย์ฯ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางท าหนังสือขอทราบผลการวางเงิน
ช าระหนี้ไปยังศาลจังหวัดระยอง 

 

42. คดีนายนิยม สุขค๎ุม ขับรถชนเสาไฟฟูา 
บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท (ชํวงหน๎า
ธนาคารซีไอเอ็มบี) ต.ทําประดํู อ.เมือง    
จ.ระยอง 

-ท าหนังสือรายงานผลไปยังส านักงานอัยการ
ค๎ุมครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดระยอง 

 

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

-ส.วัสดุกํอสร๎าง ตัวแทนของบริษัท ธนชาตประ
กันภัย จ ากัด (มาหชน)ได๎มีหนังสือขอเข๎าซํอมแซม
เสาไฟฟูาบริเวณดังกลําว 

-อยูํระหวํางการซํอมแซม 

 

44. นายด ารง บุญเต็ม ขับรถยนต์บรรทุก 6 ล๎อ 
ทะเบียน  82-0494 ระยอง ชนเสาไฟฟูา
บริเวณเกาะกลางถนนราษฎร์อุทิศ ค.2 
(ชํวงใกล๎บริเวณวงเวียนสุนทรภูํ) ต.เชิงเนิน 
อ.เมือง จ.ระยอง 

-บริษัทแอลเอ็มจี ประกันภัย จ ากัด (มหาชน)    
ได๎ด าเนินการซํอมแซมเสาไฟฟูาบริเวณดังกลําว
เรียบร๎อยแล๎ว 
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ล าดับที่ เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

45. เกิดเหตุรถยนต์เฉ่ียวชนเสาไฟฟูาชนิดกิ่งคํู 
บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท              
(ส่ีแยก PMY)   ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง 
จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางประสานงานกับสถานีต ารวจเกี่ยวกับ
คํูกรณี 

 

46. หจก.ศิลาวัฒน์ เสนอข๎อพิพาทตํอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลา
การปฏิบัติงานและขอคืนเงินคําปรับ 

- ส านักงานอัยการได๎ท าค าคัดค๎านค าให๎การยื่น  
ตํอศาลปกครองระยองเรียบร๎อยแล๎ว 

 

47. นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผ๎ูจัดการ
มรดกตลาดแมํแดง ขอให๎ชะลอการรื้อถอน
ส่ิงปลูกสร๎าง 

-อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด   

48. ร๎องเรียนกรณี กลํุมแมํค๎าตลาดวัดลํุม     
ขอผํอนผัน 

-คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล2 
(ตลาดวัดลํุมฯ)มีมติมอบให๎กองชํางออกแบบ
อาคารตลาดใหมํและแผงค๎าภายในอาคารเดิม
พร๎อมจ านวนแผง และมอบให๎ส านักการ
สาธารณสุขฯ ส ารวจข๎อมูลผ๎ูค๎าบริเวณถนนโสภณ
และทางเช่ือมระหวํางถนนชุมพลโสภณ เพื่อให๎
ทราบจ านวนผ๎ูค๎าท้ังหมด  

- ขณะนี้อยูํระหวํางรายงานผลความคืบหน๎าให๎
จังหวัดระยองทราบ                             

 

49. ร๎องเรียนกรณีมีการปลูกสร๎างทับทาง
สาธารณะประโยชน์ บริเวณหลังห๎าง   
แหลมทองระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง       
จ.ระยอง 

-ได๎ท าหนังสือรายงานให๎จังหวัดระยองทราบแล๎ว 
ตํอมาจังหวัดระยองให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริง
เพิ่มเติม 

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงเพิ่มเติม 

 

50. ร๎องเรียนกรณีมีการขุดทรายบริเวณถนน            
ทางไผํ 4 ท าให๎ก าแพงพัง ต.เชิงเนิน       
อ.เมือง จ.ระยอง 

-ได๎ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองแล๎ว วําได๎มี
หนังสือแจ๎งห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด กิจสัมพันธ์ ให๎
ด าเนินการขออนุญาตขุดดินและถมดินตาม 
พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
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ล าดับที่ เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

51. ร๎องเรียนกรณีขอให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริง
การกํอสร๎างก าแพงบริเวณซอยโรงไม ๎    
พาเลท ใกล๎แยก PMY และขอให๎ตรวจสอบ
การถมดินบริเวณตรงข๎ามสุสาน          
ถนนบางจาก ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

-อยูํระหวํางผ๎ูบังคับบัญชาพิจารณา  

52. ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดระยอง ให๎ตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริง กรณี นางปทุม เลิศบูรพา     
ยื่นหนังสือร๎องเรียนตํอผ๎ูตรวจการแผํนดิน 
ขอให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับ
โครงการกํอสร๎างศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนฯ    
มีการถมดินปิดกั้นคลองสาธารณประโยชน์
และกํอสร๎างอาคารบนพื้นท่ี
สาธารณประโยชน์ 

-เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2560 ส านักงาน
ผ๎ูตรวจการแผํนดิน เดินทางมาตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริง และรํวมประชุมพิจารณาแก๎ไขปัญหา
เรื่องร๎องเรียนดังกลําวรํวมกับหนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

 

53. นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือร๎องเรียน
เรื่องทางสาธารณะ มีผ๎ูลักลอบขุดดินเนื้อที่
ทางสาธารณประโยชน์ และเนื้อที่ดินของ
นายแพทย์ยุคล เลิศบูรพา ออกไปจากพื้นท่ี
โดยไมํได๎รับอนุญาต บริเวณชุมชน         
สองพี่น๎อง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง 
จังหวัดระยอง และขอให๎แจ๎งความ
ด าเนินคดีกับผ๎ูบุกรุกขุดขโมยดินในท่ี
สาธารณประโยชน์ และคลอง
สาธารณประโยชน์ 

-ศาลจังหวัดระยองได๎มีหมายเรียกคดีแพํงสามัญ 
คดีหมายเลขด าท่ี 603/2560 ระหวําง
นายแพทย์ยุคลฯ โจทก์ กับ นายนิวัติ เรืองโชติ    
ท่ี 1 กับพวกรวม 11 คน จ าเลย 

-ท าหนังสือสรุปข๎อเท็จจริง และพยานหลักฐาน   
ในการยื่นค าให๎การ ในการแก๎คดีดังกลําวให๎
ส านักงานอัยการจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว 

 

54. ร๎องเรียนกรณีร๎านกวงเภสัชได๎ดัดแปลงทาง        
หนีไฟ ท าให๎ร๎านบิวตี้ไมํมีทางหนีไฟ บริเวณ
ศูนย์การค๎าสาย 4 ต.ทําประดํู อ.เมือง    
จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางกองชํางด าเนินการออกค าส่ังรื้อถอน
อาคาร 

 

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

 - ได๎ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองวํา กองชําง
เตรียมข๎อมูลเพื่อน าเข๎าแผนขอจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับใช๎ในการซํอมแซมแล๎ว 
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ล าดับที่ เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

56. นางศรีชนก วัฒนศิริ ยื่นหนังสือร๎องเรียน
เรื่องมีผ๎ูไมํหวังดีท าลายก าแพงรั้วอิฐท่ีใช๎
ล๎อมรอบอาณาเขตท่ีดิน บริเวณชุมชน
ปากน้ า 1 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระยอง 

 -ด าเนินการเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว  

57. ร๎องเรียนกรณี ได๎รับความเดือดร๎อนจาก
รถบรรทุกดิน ขับเร็วบริเวณถนนทางไผํ 3     
ท าให๎ถนนเกิดความเสียหาย ต.เชิงเนิน          
อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางการตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน๎าท่ีของกองชําง       
และงานรักษาความสงบเรียบร๎อย 

 

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

-ท าหนังสือรายงานอ าเภอเมืองระยอง     
เรียบร๎อยแล๎ว 

-ในสํวนของการตํอเติมตัวอาคาร อยูํระหวําง   
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นจัดท าค าส่ังให๎ระงับการ
กํอสร๎าง (แบบค.3) และค าส่ังให๎รื้อถอน  

 

59. ชาวบ๎านชุมชนสวนวัดโขด ต.เนินพระ     
อ.เมือง จ.ระยอง  ท าหนังสือช้ีแจงเรื่องการ
ติดต้ังต๎ูน้ ามันแบบหยอดเหรียญและ    
สอดบัตร กรณี มีผ๎ูร๎องเรียนวํากลัวเกิด
อันตรายและอัคคีภัย 

-อยูํระหวํางกองชํางรํวมกับส านักปลัดเทศบาล 
ตรวจสอบข๎อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจ
หน๎าท่ี 

 

60. ร๎องเรียนกรณี นายพยุง นาคทอง         
น ากระถางต๎นไม๎มาวางบนทางสาธารณะ 
กีดขวางการจราจรบริเวณซอย           
บ๎านเด็กเล็ก ถนนริมน้ า ต.ทําประดํู        
อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน๎าท่ี 

 

61. ร๎องเรียน กรณี นายไพฑูรย์  โมกขมรรคกุล 
ได๎รับความเดือดร๎อนจากการให๎เชําท่ีดิน
ไมํได๎ เนื่องจากท่ีดินถูกกันไว๎เป็นแนว    
เขตถนน 

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน๎าท่ี 

 

62. ร๎องเรียน กรณี นายปกรณ์ แสงสุข     
ขอให๎ตรวจสอบร๎านอาหาร Check in    
บุกรุกท่ีสาธารณะบริเวณติดถนนเลียบ
ชายฝ่ัง 

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน๎าท่ี 
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ล าดับที่ เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

63. ร๎องเรียน กรณี สถานบันเทิงช่ือวํา 
Hummm บริเวณ ถ.ราษฏร์บ ารุง          
ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
กํอให๎เกิดความเดือดร๎อนทางเสียงและเปิด
เกินเวลาท่ีกฏหมายก าหนด 

-ขณะนี้อยูํระหวํางการด าเนินการของเจ๎าหน๎าท่ี
ส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม 

 

64. ร๎องเรียน กรณี ราษฏรขอให๎แก๎ไขปัญหา
การจอดรถ กีดขวางการจราจรและกีด
ขวางการเข๎าออก บริเวณซอยต้ังน่ าเส็ง   
ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางงานรักษาความสงบ ส านัก
ปลัดเทศบาล ตรวจสอบข๎อเท็จจริงและด าเนินการ
ตามอ านาจหน๎าท่ี  

 

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

-ท าหนังสือรายงายผลให๎จังหวัดระยอง    
เรียบร๎อยแล๎ว 

-ขณะนี้คดีอยูํระหวํางการด าเนินการของพนักงาน
สอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมืองระยอง 

 

66. ร๎องเรียน กรณี ราษฎรขอให๎ตรวจสอบ
ร๎านอาหาร “ครัวปูาแมว” ต้ังโต๏ะจ าหนําย
อาหารรุกล้ าชายหาด บริเวณหาดแสง
จันทร์ไปทางแหลมเจริญ ต.ปากน้ า        
อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางน าเรื่องเข๎าท่ีประชุมคณะท างานแก๎ไข
ปัญหาการบุกรุกและจัดระเบียบพื้นท่ีสาธารณะฯ 
และคณะท างานฟื้นฟูและพัฒนาชายหาด     
แหลมเจริญ                                                       
-ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว 

 

67. เรื่องร๎องเรียนจากนายละมํอม บุญยงค์ 
ตัวแทนชาวประมงพื้นท่ี กรณี ได๎รับความ
เดือดร๎อนจากการจัดระเบียบชายหาด 
ต าบลปากน้ าระยอง 

-ท าหนังสือรายงานผลให๎จังหวัดระยองและผ๎ูร๎อง
ทราบเรียบร๎อยแล๎ว 

 

68. เรื่องร๎องเรียนจาก นายสุเมธ ภูํการุณ    
ผ๎ูรับมอบอ านาจจาก นางศรีชนก วัฒนศิริ 
(ผ๎ูร๎อง) เจ๎าของกรรมสิทธิ์เลขท่ี 31876 
ต.ปากน้ า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ได๎รับ
ความเดือดร๎อนจากชาวบ๎านท่ีพักอาศัย   
ในชุมชนปากน้ า 1 ท าลายทรัพย์สินก าแพง  
และรั้วลวดหนามท่ีล๎อมรอบท่ีดินของผ๎ูร๎อง 

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน๎าท่ี 
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ล าดับที่ เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

69. นายธีระพลต์ บ ารุง ได๎มีค าร๎องวําได๎รับ
ความเดือดร๎อน เนื่องจากยังไมํได๎รับเงินคํา
ประกันงานวางระบบระบายน้ าเกาะกลอย
จากบริษัท โต ไว ดี ระยอง จ ากัด    
จ านวน 37,450 บาท 

-เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2560 ได๎นัดผ๎ูร๎องและ
บริษัทโต ไว ดี จ ากัด มาเจรจาไกลํเกล่ียเกี่ยวกับ
กรณีดังกลําว 

-บริษัทโต ไว ดี ได๎ตกลงวําจะจํายเงินคืนให๎กับ    
ผ๎ูร๎อง แตํไมํได๎ก าหนดวําจะจํายคืนให๎วันไหน 

 

70. ประชาชนร๎องเรียนวํา ได๎รับความ
เดือดร๎อนจาก   แสงสวํางจอ LED  บริเวณ
ส่ีแยกออร์คิด ถ.สุขุมวิท  ต.เนินพระ      
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน๎าท่ี 

 

71. จังหวัดระยองขอให๎เทศบาลนครระยอง    
ช้ีแจ๎งข๎อเท็จจริง กรณี บริษัท เอ ซี เอ็ม ดี
เวลอปเมนท์ยังมิได๎รับเงินคําจ๎างกํอสร๎าง
ปรับปรุงคลอง เอ ไอเอ งวดท่ี 4 และงวด  
ท่ี 5 (งวดสุดท๎าย) จ านวนเงินท้ังส้ิน 
7,920,000 บาท 

-อยูํระหวํางท าหนังสือแจ๎งผลการตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริง 

 

72. ศาลปกครองกลางได๎มีค าส่ังเรียกให๎ท า
ค าให๎การคดีหมายเลขด าท่ี 1335/2560 
กรณี ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด กนกพลพัฒนา     
ผ๎ูฟูองคดี เทศบาลนครระยอง ผ๎ูถูกฟูองคดี 

-ท าหนังสือขอขยายระยะเวลายื่นค าให๎การแล๎ว 
อยูํระหวํางเสนอผ๎ูบังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 

 

73. เรื่องร๎องเรียน กรณี ขอให๎พิจารณาปรับ
เพิ่มเบ้ียผ๎ูสูงอายุแบบการจํายข้ันบันไดของ
ยําผ๎ูร๎องช่ือนางประยงค์ เมธนาวิน       
อายุ 92 ปี อยูํบ๎านเลขท่ี 18/37         
ถ.สนามเปูา ต.ทําประดํู อ.เมืองระยอง    
จ.ระยอง 

-ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว  

74. ตอบข๎อหารือการอายัดเงิน              
กรณี นายอธิวัฒน์ เอกโชติภูมิโยธิน       
ท าหนังสืออายัดเงินห๎างหุ๎นสํวนเพ็ชรเอ็น- 
จิเนียริ่ง 

-ตอบข๎อหารือให๎ส านักการคลังเรียบร๎อยแล๎ว  
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งานรับเร่ืองราวร้องเรียนร้องทุกข์ 

ให๎บริการรับเรื่องร๎องเรียนร๎องทุกข์ผํานเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจ าเดือนกันยายน 2560 จ านวน 1 เรื่อง        

วัน/เดือน/ป ี เร่ืองร้องเรียน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตอบผู้ร้องเรียนเม่ือ แจ้งผลการ
ด าเนินการให้ผู้
ร้องเรียนทราบ 

16 ก.ย.60 มีกลํุมควันไฟจากการเผา สน.การสาธารณสุขฯ 20 ก.ย.60 20 ก.ย.60 

 

ฝ่ายงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  

งบประมาณต้ังไว้ โอนเพิ่ม โอนลด 
เบิกจ่าย/ก่อหนี้

ผูกพัน คงเหลือ 

งบกลาง 77,524,300.00 14,000.00 10,266,000.00 66,713,668.00 558,632.00 

งบบุคลากร           

  
เงินเดือนฝุาย
การเมือง 9,990,500.00     9,980,760.00 9,740.00 

  
เงินเดือนฝุาย
ประจ า 274,470,000.00 5,185,860.00 35,086,120.00 243,064,241.62 1,505,498.38 

งบด าเนินงาน           

  คําตอบแทน 16,071,900.00 17,608,770.00 4,378,700.00 28,725,757.57 576,212.43 

  คําใช๎สอย 140,668,000.00 6,181,800.00 19,886,710.00 126,386,010.17 577,079.83 

  คําวัสดุ 50,388,400.00 2,469,945.00 5,308,845.00 46,087,106.82 1,462,393.18 

  คําสาธารณูปโภค 5,805,400.00 468,500.00 667,000.00 5,440,536.38 166,363.62 

งบลงทุน           

  คําครุภัณฑ์ 34,762,000.00 927,400.00 1,644,100.00 33,443,061.80 602,238.20 

  
คําท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 82,228,000.00 83,725,000.00 39,343,800.00 126,356,000.00 253,200.00 

งบรายจํายอื่น 30,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 25,000.00 5,000.00 

งบเงินอุดหนุน 21,881,500.00     21,644,000.00 237,500.00 

  
รวมทุกหมวด
รายจ่าย 713,820,000.00 121,081,275.00 121,081,275.00 707,866,142.36 5,953,857.64 
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โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คร้ังที่ 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 

  
 

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คร้ังที่ ประจ าเดือน รายการ ยอดโอน รายการสะสม ยอดโอนสะสม หมายเหตุ 

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 

 18 ก.ค. 60 12 861,645.00 97 18,361,815.00 

 19 ส.ค. 60 13 4,496,360.00 110 22,858,175.00 

 20 

 

6 262,500.00 116 23,120,675.00 
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โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คร้ังที่ ประจ าเดือน รายการ ยอดโอน รายการสะสม ยอดโอนสะสม หมายเหตุ 

21 

 

3 48,700.00 119 23,169,375.00 

 22 ก.ย. 60 74 80,481,400.00 193 103,650,775.00 

 23 

 

146 17,306,000.00 339 120,956,775.00 

 24 

 

1 115,000.00 340 121,071,775.00 

 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คร้ังที่ 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 

 7 ก.ย. 60 1 50,000.00 7 43,844,800.00 

 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

คร้ังที่ ประจ าเดือน รายการ ยอดเงิน รายการสะสม ยอดเงินสะสม หมายเหตุ 

8 มิ.ย. 59 1 23,700,000.00 1 23,700,000.00 สภาอนุมัติ 

9 ก.ย. 59 1 2,389,000.00 2 26,089,000.00 สภาอนุมัติ 

 
** เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
    จ านวน 716,430,000  บาท  ประกาศใช๎เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2560  
    แยกเป็น งบกลาง  จ านวน    79,124,800  บาท   
 งบบุคลากร  จ านวน  291,862,000  บาท   
 งบด าเนินงาน  จ านวน  213,262,000  บาท   
 งบลงทุน  จ านวน    97,975,200  บาท   
 งบรายจํายอื่น จ านวน    13,030,000  บาท   
 งบเงินอุดหนุน จ านวน    21,176,000  บาท   
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** เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
    จ านวน 21,860,000 บาท  ประกาศใช๎เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2560  
    แยกเป็น งบกลาง (กบท.) จ านวน        440,000  บาท   
 งบลงทุน  จ านวน    21,420,000  บาท   
** เงินเหลือจํายจากการด าเนินงานและการยกเลิกรายการ น าไปโอนตั้งจํายเป็นรายการใหมํ 
    รายจํายงบลงทุน  จ านวนท้ังส้ิน 39 รายการ  เป็นเงิน  80,481,400  บาท  
** จัดท าญัตติกันเงินงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
    จ านวน  53  รายการ  เป็นเงิน  100,241,400  บาท 
** จัดท าญัตติขยายเวลาเบิกจํายเงินงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
    จ านวน  7  รายการ  เป็นเงิน  19,982,000  บาท 

 - จะจัดให๎มีการประชุมซักซ๎อมการใช๎จํายงบประมาณ  อยูํระหวํางรอให๎ทํานปลัดเทศบาลก าหนดวัน      
เพื่อนัดประชุม ซึ่งในวันนั้นจะมีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มเติมแผนฯ ด๎วย  
 - กองวิชาการและแผนงานรํวมกับ ส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม และส านักปลัดเทศบาล โดย
ได๎ยกรํางเทศบัญญัติฯ อีกจ านวน 6 ฉบับ ได๎แกํ รํางเทศบัญญัติเรื่องตํางๆ คือ 1. การขุดดินถมดิน 2. การ
ควบคุมแหลํงเพาะพันธุ์ยุงลาย 3. เรื่องตลาด 4. การจ าหนํายสินค๎าในท่ีสาธารณะ 5. การสะสมอาหาร 6. การ
ควบคุมการเล้ียงและปลํอยสัตว์ ซึ่งขณะนี้อยูํในขั้นตอนของการประชุมตรวจรํางโดยคณะท างาน  

ส านักการคลัง 
1.1 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 - ด๎านรายรับ 

 
 

1.1 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 – รายได๎ท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 
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1.1 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 – รายได๎ท่ีรัฐจัดสรร  

 
 

1.1 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 – รายได๎ท่ีรัฐอุดหนุนให๎  

 
 

1.2 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 - ด๎านรายจําย 
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1.3 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 – เงินสะสมประจ าปี 

 
เงินสะสมประจ าปี น าสํงสมทบ ก.ส.ท. 10% เป็นเงิน 3,246,828.65 

 
1.3 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 – เงินสะสม 

 
 

1.4 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 – สถานะการเงิน 

 
 
2. การพัสดุ 
การพัสดุ 

- การประชุมซักซ๎อมแผนการจัดหาพัสดุ 
- การพิสูจน์ทรัพย์สิน 
- การวางระบบจัดซื้อ/จัดจ๎างแตํละวิธีตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
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กองช่าง 

- โครงการกํอสร๎างปรับปรุงคลอง เอ ไอ เอ งวดท่ี 4 และ 5  
- โครงการซํอมแซมฝูาเพดานด๎านนอกพร๎อมทาสีด๎านนอกอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  
- โครงการกํอสร๎างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง งวดสุดท๎าย  
- โครงการกํอสร๎างสะพานเป่ียมพงษ์สานต์ งวดท่ี 17, 18  
- โครงการกํอสร๎างสะพานและศาลาพักร๎อนกลางน้ าบริเวณสวนสาธารณะโขดปอ 
 

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล  
งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
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- งานควบคุมและตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย  
* รถดูดเบอร์ 1 ทะเบียนรถ 82-4132  รย. และรถบรรทุกน้ า 10 ล๎อ ทะเบียน ผก 7587 รย.  

 * รถดูดเบอร์ 2 ทะเบียนรถ  82-7936  รย. และรถเฮี๊ยบ  83-1083  รย.  
   ปฏิบัติงานท้ังหมด  3  เส๎น  ความยาว  1,604  เมตร  184  บํอพัก  

 * ชุดขุดลอกทํอ ชุดท่ี 1 ทะเบียน ผข-6467 และรถบรรทุกน้ า  6  ล๎อ ทะเบียน 82-8782 รย.  
   ปฏิบัติงานท้ังหมด  19  เส๎น  ความยาว  4,718  เมตร  1,102  บํอพัก 

 * ชุดขุดลอกทํอ ชุดท่ี  2 รถบรรทุกน้ า 10 ล๎อ ทะเบียน ผก 7587 รย.  
   ปฏิบัติงานท้ังหมด  10  เส๎น  ความยาว  9,330  เมตร  1,841  บํอพัก 

 * ง านฝาทํอ ทะเบียน ผก – 2921 รย. ปฏิบัติงานซํอมแซมฝาทํอระบายน้ า  จ านวน  30  ฝา   
 

เฝ้าระวังน้ าท่วมขัง 

 
 

- เฝูาระวังน้ าทํวมขัง ได๎แกํ จุดถนนสุขุมวิท (สะพานเพลินตา), จุด ถนน ค 2 (เจ๎าหน๎าท่ีกรมชลฯ),  
จุดถนนหนองบัว (ต.ยานยนต์)  
 

- กองชํางมีโครงการท่ีจะต้ังงบประมาณเพื่อน าไปซื้อเครื่องยํอยขนาดของกิ่งไม๎ และน ากิ่งไม๎ท่ีท าการ
ยํอยแล๎วไปใช๎ประโยชน์ตํอไป  

ที่ประชุม - นายกเทศมนตรีเห็นควรให๎ด าเนินการ  
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ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล๎อม  

 
 
 

- ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมํท่ียื่นค าร๎องขออนุญาตประกอบกิจการประเภทตํางๆ      
ตามเทศบัญญัติ 

* เจ๎าหน๎าท่ีส ารวจและมีหนังสือแจ๎งผ๎ูประกอบการ/ผ๎ูประกอบการเขียนค าร๎องขอรับใบอนุญาต 
  ประกอบกิจการ ปรากฏวํา มีผ๎ูประกอบการยื่นค าร๎องจ านวน 2 ราย และเจ๎าหน๎าท่ีได๎ตรวจประเมิน 
  เรียบร๎อยแล๎ว ได๎แกํ โรงแรมฮอลิเดย์ฯ และร๎าน Parttime By นิด  

 

- การตรวจประเมินสถานประกอบการกํอนตํอใบอนุญาตและแจ๎งเลิกกิจการ โดยเลิกกิจการ  
จ านวน  1  แหํง คือ ร๎านสายชล  

- งานตรวจประเมินการจัดการน้ าเสียของสถานประกอบการจ าหนํายหรือสะสมอาหารตามเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง จ านวน 1 แหํง คือ โรงแรมฮอลิเดย์ฯ  
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การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร 
 

1. โครงการคัดเลือกตลาดสดขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ผํานเกณฑ์มาตรฐาน ประจ าปี    
งบประมาณ 2560  
 วันท่ี  6  กันยายน 2560 คณะกรรมการประเมินคัดเลือกระดับจังหวัด  ได๎แกํ ท๎องถิ่นจังหวัดระยอง 
ส านักงานธารณสุขจังหวัดระยอง ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง  ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ระยอง  ออกตรวจประเมินตลาดสดในเขตเทศบาลนครระยอง จ านวน 2 แหํง  ได๎แกํ ตลาดสดเทศบาล 2 
(ตลาดวัดลํุม) และตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมํแดง)  จากผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คัดเลือกฯ พบวํา ตลาดสดเทศบาล 4 (แมํแดง) ผํานเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคัดเลือกตลาดสดองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดระยอง  

2. ตรวจปิดปูายราคาสินค๎า  
 วันท่ี 20 กันยายน 2560 นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผ๎ูวําราชการจังหวัดระยอง พร๎อมด๎วย
ส านักงานคณะอนุกรรมการค๎ุมครองผ๎ูบริโภค จ.ระยอง (สคบ.) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดระยอง ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง ออกตรวจปิดปูายแสดงราคา
สินค๎าและคําบริการด๎านการค๎ุมครองผ๎ูบริโภค ท่ีตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลํุม)  

3. ล๎างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลํุมฯ) และตลาดสดเทศบาล 4 (แมํแดง)  
ด าเนินการล๎างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดล๎างและขัดท าความสะอาดพื้นอาคารและถนนโดยผสมผง
คลอรีนในน้ าล๎างพื้นเพื่อฆําเช้ือโรค ลอกทํอ ล๎างทํอและรางระบายน้ า ดังนี้  

- ล๎างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลํุม) วันท่ี 5- 6 กันยายน 2560    
-  ล๎างตลาดเทศบาล 4 (ตลาดแมํแดง) วันท่ี 4 กันยายน 2560  

 

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
 

กิจกรรมอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนและแม่น้ าระยอง 
 

มีคณะศึกษาดูงานและผ๎ูเข๎าเย่ียมชม พระเจดีย์กลางน้ า รวมท้ังหมดและสะพานศึกษาธรรมชาติ 
หอชมวิว จ านวน 3,567 คน  

1. วันท่ี 1 ก.ย.60 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม ท ากิจกรรมปลูกปุา
ชายเลน บริเวณโซน 1 หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 200 คน  

2. วันท่ี 6 ก.ย.60 กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพกรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ (เก็บขยะ) บริเวณโซน 1 หอชมวิวเฉลิมพระเกียติ จ านวน 50 คน 

3. วันท่ี 26 ก.ย.60 รับคณะโรงเรียนวัดกรอกยายชา ระดับช้ันป.3 ศึกษาดูงานบริเวณโซน 1 
และโซน 2 ฟังบรรยายประวัติพระเจดีย์กลางและเดินชมธรรมชาติปุาชายเลน จ านวน 70 คน 

4. มีผ๎ูเข๎าเย่ียมชมศูนย์ส่ิงแวดล๎อมศึกษา จ านวน  3 ,247 คน  
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งานรักษาความสะอาดและส่ิงปฏิกูล  
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การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ  

1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือน กันยายน 2560 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได๎ 
ท้ังหมด 3,649 ช้ิน  ( 224.06 กิโลกรัม ) 

2. กิจกรรมส ารวจและสํงเสริมการจัดการขยะติดเช้ือ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล  
จ านวน 79  แหํง เดือน กันยายน 2560 จ านวน 1,101  กิโลกรัม  จํายเป็นคําก าจัดฯ จ านวน 19,818 บาท        
(คําจ๎างเหมาบริการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือ ราคากิโลกรัมละ  18 บาท )  
 

- การพัฒนาท าความสะอาดสถานท่ี ได๎แกํ 
* ชุดพัฒนาเก็บขยะถนนเลียบชายทะเลและถนนสาย ค.2  
* ชุดรถน้ าล๎างท าความสะอาด ล๎างขัดพื้นถนนสายอดุลย์ธรรมประภาส  
* ชุดเรือท๎องแบนก าจัดผักตบชวาใน คลองโขดศาลเจ๎า ชุมชนทํุงโตนด จ านวน 100 ตัน  
* ชุดพัฒนาเก็บขยะบริเวณถนนริมน้ า  

 

งานสัตวแพทย์  
- การควบคุมคุณภาพโรงฆําสัตว์ จ านวนสุกรท่ีเข๎าช าแหละในโรงฆําสัตว์ เทศบาลนครระยอง  

สุกรเข๎าช าแหละเดือนกันยายน 2560 จ านวนท้ังส้ิน 1,133 ตัว ได๎ท าการตรวจและไมํพบความผิดปกติของ
สุกรกํอนฆําและหลังฆํา และมีคําธรรมเนียม ดังนี้ 
 1. อากรฆําสัตว์ 11 ,330 บาท 
 2. คําบริการโรงฆําสัตว์ 16 ,995 บาท 
 3. คําธรรมเนียมคอกพักสัตว์ 3 ,399 บาท  
       รวมเกบ็คําธรรมเนยีมได๎ท้ังส้ิน  31 ,724 บาท  
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- การรณรงค์ปูองกันโรคจากสัตว์สํู  
* ด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าในสุนัขจรจัดท่ีได๎ด าเนินการจับมาจากท่ี  สาธารณะ รวม

ท้ังหมดจ านวน 31 ตัว 
 * ด าเนินการดูแลสุนัขจรจัดและจับสุนัขจรจัด ตามเส๎นทางทรงวิ่งวันท่ี 24 กันยายน 2560 จับสุนัขได๎ 38 ตัว 
 

เร่ืองร้องเรียน จ านวน 9 เร่ือง 
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งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ  
ผลการด าเนินงาน 

1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง/โรคหลอดเลือดสมอง) รวม 432 คน 
จ าแนกผลการคัดกรอง ดังนี้ 
    1.1 กลํุมวัยท างาน อายุ 15 ปี – 59 ปี จ านวน 239 คน 
          1.1.1 กลํุมเส่ียงโรคเบาหวาน                            จ านวน    19 คน 
          1.1.2 กลํุมเส่ียงโรคความดันโลหิตสูง                    จ านวน    78 คน 
          1.1.3 กลํุมเส่ียงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ     จ านวน    12 คน    
    1.2 กลํุมผ๎ูสูงอายุ  อายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 160 คน 
          1.2.1 กลํุมเส่ียงโรคเบาหวาน                            จ านวน      5 คน 
          1.2.2 กลํุมเส่ียงโรคความดันโลหิตสูง                    จ านวน    39 คน 
         1.2.3 กลํุมเส่ียงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ     จ านวน      5 คน  
 

2. กิจกรรมเผยแพรํความรู๎โรคไมํติดตํอ 
    2.1 ความรู๎เรื่องโรคหัวใจ      จ านวน 50  ครั้ง 
    2.2 ความรู๎เรื่องภาวะเครียด     จ านวน 12  ครั้ง 
    2.3 ความรู๎เรื่องโรคซึมเศร๎า     จ านวน 12  ครั้ง    
    2.4 ความรู๎เรื่องโรคอัลไซเมอร์     จ านวน 10  ครั้ง 
    2.5 บทความโรคหัวใจ      จ านวน    1  เรื่อง  
 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง  
ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 6 กันยายน 2560 พิจารณาอนุมัติ
โครงการท่ีเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง  
จ านวน 17 โครงการ (1,407,125) 
 

งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ  
สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก 

ต้ังแตํวันท่ี 1 มกราคม – 25 กันยายน 2560 เทศบาลนครระยอง ได๎รับรายงานวําพบผ๎ูปุวย        
โรคไข๎เลือดออก (ทุกรหัสโรค) จ านวน 23 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 37.12 ตํอประชากรแสนคน  ไมํพบผ๎ูเสียชีวิต
และไมํพบการระบาดในพื้น  
 ผ๎ูปุวยโรคไข๎เลือดออกจังหวัดระยองอยูํในอันดับท่ี 18 ของประเทศ อัตราปุวย 70.71             
(อันดับ 1 จังหวัดสงขลา อัตราปุวย 192.54 ตํอประชากรแสนคน) 
     

การด าเนินงานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ 
โรคไข้เลือดออก 

๑. ออกด าเนินการควบคุมโรคทุกราย ภายใน 24 ช่ัวโมง โดยการพํนสารเคมีก าจัดยุงในบ๎านผ๎ูปุวย   
และรอบๆ บ๎านผ๎ูปุวยรัศมี 100 เมตร จ านวน 3 ครั้ง ในวันท่ี 0,3,7  

๒. พํนสารเคมีก าจัดยุงตัวเต็มวัยในชุมชน/ตลาด 
3. ประชาสัมพันธ์โรคไข๎เลือดออกโดยรถวิ่งประชาสัมพันธ์ ภาษาไทย/กัมพูชา 
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4. ด าเนินการรณรงค์ส ารวจ และท าลายแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ในศาสนสถานและสถานศึกษา
เขตเทศบาลนครระยองทุกแหํง โดยด าเนินการทุกวันศุกร์ และพํนสารเคมีก าจัดยุงตัวเต็มวัยในวันเสาร์ 

5. ติดตามสถานการณ์โรคทุกสัปดาห์   
 

สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก 

 
 

การด าเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน 
กิจกรรมส ารวจและท าลายแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน 
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กิจกรรมติดตามและประเมินมาตรฐานการเฝ้าระวังโรคติดต่อ  
งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ ด าเนินการประเมินมาตรฐานการเฝูาระวังโรคติดตํอ ครั้งท่ี 2/2560 

ของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง ท้ัง 3 แหํง พบวํา คลินิกชุมชนอบอุํนฯ และศูนย์บริการ
สาธารณสุขเนินพระ มีมาตรฐานการเฝูาระวังโรคติดตํอ ผํานเกณฑ์มาตรฐานท้ัง 2 แหํง มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม  
สํวนศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ า พบวํา ในรอบ 6 เดือนท่ีผํานมาไมํพบโรคติดตํอท่ีต๎องเฝูาระวังในระบบ
รายงาน 506  
 

กิจกรรมส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยการให้วัคซีน HPV  
กับนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง 

 

ด าเนินการฉีดวัคซีน HPV ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองแล๎ว จ านวน 5 แหํง ได๎แกํ โรงเรียนวัดโขดฯ 
โรงเรียนวัดลํุมฯ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง และโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
จ านวน  320 ซึ่งวัคซีน HPV สามารถปูองกันการติดเช้ือ HPV ท่ีเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูก โดยฉีด
จ านวน 2 เข็ม เข็มท่ี 2 หํางจากเข็มแรก 6 เดือน มีประสิทธิภาพในการปูองกันมะเร็ง ปากมดลูกสูงถึง        
ร๎อยละ 70-90 
 
งานฟื้นฟูสุขภาพครอบครัว  
ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผ๎ูปุวยท่ีบ๎าน จ านวน  198 ราย จ าแนกตามกลํุมได๎ ดังนี้  
1. มารดาและทารกหลังคลอด จ านวน     86 ราย 
2. ผ๎ูปุวยโรคเรื้อรัง  จ านวน     43 ราย 
3. ผ๎ูสูงอายุติดเตียง  จ านวน     56 ราย 
4. ผ๎ูสูงอายุติดบ๎าน  จ านวน     10 ราย 
5. ผ๎ูพิการ   จ านวน      3  ราย 
 

กิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน 
จ านวน 361 กิจกรรม ดังนี้  
1. ฉีดยา    จ านวน 11 ราย  
2. ใสํสายสวนปัสสาวะ   จ านวน  13 ราย 
3. ใสํสายยางให๎อาหารทางจมูก  จ านวน 12 ราย 
4. ท าแผล     จ านวน 16 ราย 
5. ตัดไหม    จ านวน    1 ราย 
6. เจาะเลือด                     จ านวน    6 ราย 
7. เจาะน้ าตาลปลายนิ้ว   จ านวน   5 ราย 
๘. เย่ียมให๎ค าแนะน าการปฏิบัติตนหลังคลอดและสํงเสริมการเล้ียงลูกด๎วยนมแมํ จ านวน    43 ราย 
9. เย่ียมเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ๎อนในทารกแรกเกิด     จ านวน    43 ราย 
10. เย่ียมดูแลเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ๎อนจากโรคเรื้อรังและความพิการ  จ านวน 118  ราย 
11. เย่ียมเพื่อติดตามภาวะโภชนาการเด็ก 0 – 5 ปี     จ านวน      9 ราย 
12. สอนญาติท าแผลให๎ผ๎ูปุวย       จ านวน      4 ราย 
13. ให๎ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ในการดูแลสุขภาพด๎วยตนเอง    จ านวน      7 ราย 
14. ตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สงสัยพัฒนาการลําช๎า    จ านวน      2 ราย 
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15. ประเมิน ADL ในผ๎ูสูงอายุ       จ านวน    62 ราย 
16. สอนญาติเรื่องการดูแลความสะอาดรํางกายผ๎ูปุวยติดเตียง   จ านวน      9 ราย 
 

ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์  
ให๎ยืมอุปกรณ์การแพทย์  6 รายการ จ านวน 15 ช้ิน ได๎แกํ 
 1. เตียงนอน Fowler พร๎อมเบาะท่ีนอน   จ านวน 3 ชุด 
 2. ท่ีนอนลม    จ านวน 2 ชุด 
 3. Walker    จ านวน 2 อัน 
 4. ไม๎ค้ ายัน    จ านวน 2 คํู 
 5. รถเข็นนั่ง    จ านวน 4 คัน 
 6. ถังออกซิเจน    จ านวน 2 ถัง 
ได๎รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์  5 รายการ จ านวน 7 ช้ิน ได๎แกํ 
  1. เตียงนอน Fowler พร๎อมเบาะท่ีนอน จ านวน 2 ชุด 
  2. ท่ีนอนลม    จ านวน 2 ชุด 
  3. Walker    จ านวน 1 อัน 
  4. Mayo    จ านวน 1 คัน 
  5. ถังออกซิเจนพร๎อมหัวตํอออกซิเจน จ านวน 1 ถัง 
 

กิจกรรมอื่นๆ 
รํวมด าเนินการตรวจหาระดับน้ าตาลแกํเด็กอ๎วนในโรงเรียน  จ านวน 2 ครั้ง  
 
 - เรื่องประชาสัมพันธ์ คือ ในวันท่ี 11 – 12  ตุลาคม 2560 จะมีกิจกรรมโครงการสํงเสริมให๎เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการดี EQ เย่ียม เป่ียมด๎วย EF (Executive Functions)  โดยการมีสํวนรํวม ซึ่งเป็นการพัฒนา
สมองสํวนหน๎าของเด็ก พัฒนาทักษะสมองเด็กให๎มีความคิดเชิงบวก มีทักษะทางด๎านอารมณ์ สังคม มีจิตส านึก   
ท่ีดีในเด็กปฐมวัย  

กองการแพทย์ 
บริการเดือน กันยายน ๒๕๖๐ 

จ าแนกตามสถานบริการ 
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ผลการปฏิบัติงานด้านงานพยาบาล 

 
 

บริการอื่น ๆ แก่ผู้มารับบริการ 
ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 

- รับสํงผ๎ูปุวยโดยรถกอล์ฟไฟฟูา   จ านวน  78 ครั้ง 
- รับสํงผ๎ูปุวยโดยรถ Ambulance   จ านวน 15 ครั้ง 
- สนับสนุนกระเป๋ายาแกํหนํวยงานอื่น  จ านวน   1 ครั้ง  

 
งานเภสัชกรรม 
ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๐  
 จ านวนผ๎ูมารับบริการ 5,582   ราย  

 
 

รายการยาที่จ่ายมากที่สุด 10 อันดับ 
ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๐ 
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งานเภสัชกรรม 
รายการยาที่มีมูลค่าการขาย 

ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๐ 

 
 

รายงานผู้มารับบริการทันตกรรม 
ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๐ 

ผู้รับบริการจ านวน 695 ราย เฉลี่ยวันละ 23 ราย 
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รายงานกิจกรรมบริการกายภาพบ าบัด 
ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๐ 

            - รายงานผ๎ูมารับบริการกายภาพบ าบัด คลินิกชุมชนอบอุํนระหวําง วันท่ี 21  สิงหาคม 2560 
ถึง 20 กันยายน 2560 จ านวนคนไข๎มารับบริการ 64 คน  188 ครั้ง  

 
 
 

ผลการปฏิบัติงานด้านรังสีวิทยา 
ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๐ 

 มีผ๎ูมารับบริการทั้งส้ิน 66 ราย, 87 รายการ,  
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ผลการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย ์
ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๐ 

 
 

รายรับค่ารักษาพยาบาล 
ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๐ 

 
 

สรุปกองการแพทย์ 
ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๐ 

• ช าระเงินเอง (ข๎าราชการ ,ประกันสังคมอื่น ๆ ,พรบ.)     240,238 บาท 
• ประกันสังคม (ศรีระยอง+สิริกิต์)             41,760 บาท 
• กรมบัญชีกลาง                         4,415 บาท  
• สิทธิอปท.ขึ้นทะเบียน                      44,793 บาท 
• สิทธิประชาชนในเขตเทศบาล                                 813,640 บาท 
• ประกันสังคมรพศ.ระยอง (แตํใช๎สิทธิประชาชนในเขตเทศบาล)     58,219 บาท 

                                               รวมค่าใช้จ่าย    1,203,065 บาท 
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เบิกจ่ายตรง อปท  และกรมบัญชีกลาง 
• ประจ าเดือนกันยายน 2560  
• ผ๎ูรับบริการเบิกจํายตรงอปท ท้ังหมดท่ีขึ้นทะเบียนแล๎ว จ านวน 3,284 ราย รอขึ้นทะเบียน  171 ราย 
• ผ๎ูรับบริการเบิกจํายตรงกรมบัญชีกลาง ท้ังหมดท่ีขึ้นทะเบียนแล๎ว จ านวน 101 ราย รอขึ้นทะเบียน 

190 ราย 
 

- กิจกรรมในรอบเดือนกันยายน 2560 โดยอบรมการชํวยฟื้นคืนชีพเบื้องต๎นและใช๎เครื่อง AED 
21 กันยายน 2560 

กองการศึกษา 

หน่วยศึกษานิเทศก์  
 

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คร้ังที่ 67  ปีการศึกษา 2560 ระดับเทศบาล  
วันที่ 25 กันยายน 2560 

ณ  อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 
 

การแข่งขันการปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย  
- รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

 1. เด็กชายณภัทรกร  พัดศรี  อนุบาล 3 
 2. เด็กชายภวัต  สุโรจน์วัฒนกุล อนุบาล 3 
 3. เด็กหญิงเมธาวี  ศรีทอง  อนุบาล 3 
การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
- รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

 1. เด็กชายเตชินท์  เรือนค า 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
- รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

           1. เด็กหญิงแจสมิน  โรว์  
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
- รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

 1. เด็กหญิงเจสสิกา จิราภา รัสเซิ่ล 
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
- รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

     1. เด็กหญิงหทัยพร  จิตรชื่น 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
- รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เงินทอง 
แข่งขันร้องเพลงลูกกรุง (หญิง) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
- รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดลํุมมหาชัยชุมพล 

 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เจตสมมา 
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การแข่งขัน คัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
- รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดลํุมมหาชัยชุมพล 

 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  บัวค าภา 
การแข่งขัน คัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
- รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

 1. เด็กหญิงธัชกร  มีสบาย  
 

สรุปผลการแข่งขันระดับเทศบาล (ระดับประถมศึกษาปีที่ 5) 
“ โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถ่ิน ” 

วันที่ 28 กันยายน 2560 
ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์    
 - รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 1. เด็กชายยศพล  หัสชู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 - รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
  1. เด็กหญิงหทัยพร  จิตรชื่น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
 - รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
   1. เด็กหญิงรวิพร  สืบเสนาะ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยฯ  
 - รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 1. เด็กหญิงณัฏฐญาณีย์  ชัยสีหา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 - รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง 
   1. เด็กหญิงเขมมิกา  สารีเกิด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 - รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
   1. นางสาวสุพรรณษา  อัศววัชรินทร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 - รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
   1. นางสาวณัฏฐ์นรี  พุทธวงศ์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 - รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
   1. นางสาวขวัญจิรา  วรศิลป์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
 - รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
   1. นายนัทธสม  บุญมา  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 - รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
   1. นางสาวสิรินทรา  วงศ์ไทย 
 

สรุปผลการแข่งขันระดับเทศบาล (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2) 
“ โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถ่ิน ” 

วันที่ 28 กันยายน 2560 
ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 - รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
   1. เด็กชายธนาเทพ  แก๎วมณี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 - รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
   1. เด็กชายกรวิชญ์  เถียรทอง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 - รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
   1. เด็กชายศิรสิทธิ์  มีชัย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
 - รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
   1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ลือนาม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 - รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
   1. เด็กหญิงณัฏฐพร  ท๎าวเนาว์  
 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

คณะศึกษาดูงานอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 
เดือน กันยายน 2560 

* วันท่ี 1 กันยายน 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลํุมมหาชัยชุมพล จ านวน 108 คน  
* วันท่ี 15  กันยายน 2560 เทศบาลต าบลศรีษะจระเข๎ใหญํ จังหวัดสมุทรปราการ 

จ านวน 60 คน 
 * วันท่ี 23 กันยายน 2560เทศบาลต าบลหน๎าพระลาน จังหวัดสระบุรี จ านวน 150 คน  
 

โครงการท าความดีถวายในหลวง ร.9 
"การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์“ 

เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
* วันท่ี 2 กันยายน 2560 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จ านวน 4,500 ดอก  

 * วันท่ี 3 กันยายน 2560 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จ านวน 6,965 ดอก  
 * วันท่ี 3 กันยายน 2560 สหกรณ์บริการไออาร์พีซี จ ากัด จ านวน 500 ดอก  
 * วันท่ี 29 กันยายน 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  จ านวน 931 ดอก  
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- รวมพลคนรักห๎องสมุด ครบรอบ 15 ปี วันท่ี 27 กันยายน 2560 ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย์

เยาวชน เทศบาลนครระยอง  
 

สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือน กันยายน 2560 

 
- กิจกรรมวันเยาวชนแหํงชาติ วันท่ี 20 กันยายน 2560 ณ ลานกิจกรรมหน๎าอาคารห๎องสมุดและศูนย์

เยาวชน เทศบาลนครระยอง  
 

กราฟแสดงสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – เดือนกันยายน 2560 

 
หมายเหตุ   เปิดบริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแตํเวลา 12.00 – 19.00 น.  
หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
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กราฟแสดงสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – เดือนกันยายน 2560 

 
หมายเหตุ   เปิดบริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแตํเวลา 12.00 – 19.00 น.  
หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

- สร๎างงานผ๎ูพิการ ได๎แกํ 
1. นางสาวกุสุมา  บุญชํวย เริ่มท างาน 9 มกราคม 2560 ผ๎ูพิการทางการได๎ยิน (เป็นใบ)๎  

 2. นางสาวสุจิตรา  พืชพันธ์ เริ่มท างาน 1 กรกฎาคม 2560 ผ๎ูพิการทางการเคล่ือนไหว  
(ชาซีกขวาท้ังแขน-ขา)  
 3. นางสาวมิลันตี  นีลพันธ์ เริ่มท างาน 1 มกราคม 2560 ผ๎ูพิการทางการเคล่ือนไหว 
 (ขาพิการทั้ง 2 ข๎าง)  
 4. นายกิตติคุปต์  สารพันโชติวิทยา เริ่มท างาน 9 มกราคม 2560 ผ๎ูพิการทางการเคล่ือนไหว  
(ชาแขนขวา)  
 5. นายกฤณัช ทรงเท่ียง เริ่มท างาน 9 มกราคม 2560 ผ๎ูพิการทางการเคล่ือนไหว  
(ขาเป็นโปลิโอ)  
 6. นายรัชพงศ์  ผลารุจิ เริ่มท างาน 1 สิงหาคม 2560 ผ๎ูพิการทางการเคล่ือนไหว  
(ขาขวาอํอนแรง)  
 

- วันท่ี 4 ตุลาคม 2560 ทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง จะรํวมกันท า TOR ตามแนวทางการ 
จัดซื้อจัดจ๎าง เวลา 13.30 น. ณ ห๎องประชุมหอการค๎า โดยได๎รับความอนุเคราะห์จาก คุณรักษ์สิทธิ์  เจริญหิรัญ 
 - เตรียมการแขํงขันเรือยาว ซึ่งจะจัดการแขํงขัน ในวันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2560 และวันท่ี 1  
พฤศจิกายน 2560  
 - ประชุมเตรียมงานประเพณีลอยกระทง ซึ่งจะจัดงาน ในวันท่ี 1 – 3 พฤศจิกายน 2560            
ณ ถนนอดุลธรรมประภาส  
 - จะจัดงานภูมิบุรีศรีระยองในวันท่ี 15 – 17 ธันวาคม 2560  
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 - โครงการบรรพชาสามเณร (จ านวน 90 รูป) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหวํางวันท่ี 11 – 15 ตุลาคม 1560 ณ วัดลํุม (พระอารามหลวง) 
ต าบลทําประดํู อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 - พิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจ าลอง ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 
2560 ณ มณฑลพิธี สนามสวนศรีเมือง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เวลา 08.30 น. ผ๎ูรํวมพิธีพร๎อมกัน 
ณ มลฑลพิธี 

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล๎อม โดย วันท่ี 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะ
ครูและเครือขํายผ๎ูปกครองชํวยกันทาสีเครื่องเลํน BBL ณ หน๎าอาคารเรียนอนุบาล  
 - วันท่ี 2 กันยายน 2560 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-5 รํวมกิจกรรมกระดาษแปลงโฉม  
 - วันท่ี 9 - 10 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.  ชมรมกีฬาคาราเต๎-โด๎ จังหวัดระยอง       
ขอใช๎สถานท่ี จัดมหกรรมกีฬาระยองเกมส์ 60 
 - วันท่ี 14 กันยายน 2560 เวลา 12.30 - 15.00 น. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เข๎ารํวม      
ฉีดวัคซีนปูองกันมะเร็งปากมดลูก และเจาะเลือดเด็กอ๎วนเส่ียงเบาหวาน  
 - โครงการแนะแนวเข๎าศึกษาตํอวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี เพื่อเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมด๎านนาฏศิลป์
ไทยและดนตรีไทย และการบริการทางวิชาการ โดย วันท่ี 19 กันยายน 2560   เวลา 09.00 – 11.30 น. 
วิทยาลัยนาฏศิลป์จัดโครงการแนะแนวฯส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาล
นครระยอง  
 - วันท่ี 19 กันยายน 2560   เวลา 13.30 – 15.00 น. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6         
รํวมกิจกรรมสวดมนต์เพื่อในหลวงรัชกาลท่ี ๙  
 - วันท่ี 20 กันยายน 2560   เวลา 15.00 น. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข๎ารํวมโครงการวัน
เยาวชนแหํงชาติ ณ ลานหน๎าอาคารห๎องสมุดสวนศรีเมือง   

- วันท่ี 26 กันยายน 2560 เวลา 9.00 – 11.30 น. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 และ 6/1 
เข๎ารํวมกิจกรรมรวมพลังเยาวชนต๎นกล๎าความดี ขับเคล่ือนไทยสํูความยั่งยืน ท่ีโรงเรียนอนุบาลระยอง  
 - วันท่ี 28 กันยายน 2560 เวลา 14.30 - 17.00 น. นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า          
เข๎ารํวมกิจกรรมประกวดร๎องเพลงพระราชนิพนธ ์ 

โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง 

- วันท่ี 1 - 14 กันยายน 2560 ผ๎ูอ านวยการสถานศึกษาเข๎ารับการอบรม "หลักสูตรผ๎ูบริหารสถานศึกษา: 
ประเทศไทย 4.0"  
 - กิจกรรมกีฬาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560  วันท่ี 22 กันยายน 2560  
 - วันท่ี 20 กันยายน 2560 กิจกรรมวันเยาวชนแหํงชาติน านักเรียนรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเดํน 9 สาขา 
 - วันท่ี 22 กันยายน 2560 ประชุมเครือขํายผ๎ูปกครอง โดยโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง จัดประชุม
เครือขํายผ๎ูปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ๎งก าหนดการบรรพชาสามเณรและงานเกษียณอายุราชการ  

- วันท่ี 27 กันยายน 2560 งานเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง โดยโรงเรียน
เทศบาลบ๎านปากคลองได๎จัดงานเกษียณอายุราชการ จ านวน 2 ทําน ดังนี้ 

1. นางวารุณี  พิมพ์สุวรรณ ต าแหนํงครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
2. นางอ าไพ  จ านงสุข   ต าแหนํงครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  
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 - วันท่ี 28 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง 
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะน าคณะกรรมการสถานศึกษา         
และขออนุมัติโอนงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ 2560 และพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2561  
 - วันท่ี 28 กันยายน 2560 นักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันคนเกํงในโรงเรียนท๎องถิ่นประจ าปีการศึกษา 2560 
เด็กหญิงเขมมิกา  สารีเกิด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ได๎รับคัดเลือกนักเรียนระดับท๎องถิ่น เพื่อเป็นตัวแทนของเทศบาล 
เพื่อแขํงขันในระดับประเทศในกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
- กิจกรรมกีฬาสี (31 ส.ค. – 1 ก.ย.)  

 - นักเรียนแขํงขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของเทศบาลนครระยอง เข๎าแขํงขันทักษะทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจ าปี 2560 รายการแขํงขันที่โรงเรียนได๎เป็นตัวแทนเข๎าแขํงขันมีดังนี้  
กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ     การแขํงขันพูดภาษาอังกฤษ 
กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์              การแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

 การแขํงขันสร๎างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช๎โปรแกรม GSP  
กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี  การแขํงขันแกะสลักผักและผลไม๎ 
                  การแขํงขันโปรแกรมน าเสนอ Powerpoint 
        การสร๎างเว็บเพจประเภท Web Editor  
        การสร๎างเกมสร๎างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา            การเลํานิทานคุณธรรม 
กลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ �ขับร๎องเพลงสากล  
          �ขับร๎องเพลงลูกทํุงหญิง 
                                 �ขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ ์
 

 กิจกรรมศิลป์สร๎างสรรค์  ระดับช้ัน ป.1-3 และ ระดับช้ัน ป.4-6 
 กิจกรรมประกวดวาดภาพ ระดับช้ัน ป.4-6 
 กิจกรรมปะติดสร๎างสรรค์   ระดับช้ัน ป.1-3 และ ระดับช้ัน ป.4-6 
 กิจกรรมประติมากรรม  ระดับช้ัน ป.1-3 และ ระดับช้ัน ป.4-6 

รวมท้ังส้ิน 18 รายการ 
 

- มอบรางวัลกิจกรรมต๎นกล๎าแหํงการอําน ประจ าเดือนสิงหาคม ให๎กับนักเรียนท่ีได๎รับรางวัล 
 - การสอดแทรกการจัดการเรียนรู๎สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการปลูกดาวเรือง ใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
 - การประดิษฐ์ดอกดาวเรือง เพื่อจัดตกแตํงถวายอาลัยแดํในหลวงรัชกาลท่ี 9 โดยมีผ๎ูปกครองจิตอาสา
มาสอนเด็กๆ  
 - น านักเรียนไปรํวมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนฐานการเรียนรู๎หลักทฤษฏี ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนอนุบาลระยอง  
 - คณะครูรํวมกันเตรียมความพร๎อมจัดเตรียมเอกสาร รํองรอย รวบรวมจัดท าแฟูม เพื่อเตรียมรับการ
ประเมินโรงเรียนพอเพียงท๎องถิ่น 
 - กิจกรรมLearning Style by Watkhod (18 - 21 ก.ย. 60)  
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 - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (๒๖ ก.ย. 60)  
 - โครงการ Emergency Minute (25 - 29 ก.ย. 2560)  
 - วันท่ี 28 กันยายน 2560 นักเรียนเข๎ารํวมสอบแขํงขันโครงการแขํงขันคนเกํงในโรงเรียนท๎องถิ่น 
ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นตัวแทนเข๎าแขํงขันในระดับประเทศ ผลการแขํงขันโรงเรียนเทศบาลวัดโขด
ทิมทารามได๎เป็นตัวแทนดังนี้  

กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์          ด.ช.ยศพล  หัสชู 
กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย              ด.ญ. ณัฏฐญาณีย์  ชัยสีหา 
กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา           ด.ญ. รวิพร  สืบเสนาะ  
 

- คณะกรรมการสถานศึกษา ผ๎ูปกครอง ครู และนักเรียน น าดอกไม๎จันทน์มอบให๎ห๎องสมุดประชาชน
เทศบาลนครระยอง  
เพื่อใช๎ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลท่ี ๙ (๒๙ ก.ย. 60)  
 - กิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย  

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
- วันท่ี  5  กันยายน  2560 ทดสอบสมรรถภาพนักเรียนช้ันอนุบาล  1 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลํุม

มหาชัยชุมพล 
 - วันท่ี  11 - 15  กันยายน  2560กิจกรรมการแขํงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล   
วัดลํุมมหาชัยชุมพล 
 - วันท่ี 11  กันยายน  2560 รับมอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน ณ  โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 
 - วันท่ี  12  กันยายน  2560 มอบรางวัลและเกียรติบัตรกิจกรรมคัดลายมือ ประจ าเดือนสิงหาคม  
2560 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลํุมมหาชัยชุมพล 

- วันท่ี  12  กันยายน  2560 ส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อมด าเนินการคัดกรองเด็กอ๎วนกลํุม
เส่ียงโรคเบาหวาน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลํุมมหาชัยชุมพล 
 - วันท่ี  12  กันยายน  2560 ทันตสาธารณสุข  กองการแพทย์  เทศบาลนครระยอง  ตรวจชํองปาก
นักเรียนช้ันอนุบาล 1 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลํุมมหาชัยชุมพล 
 - วันท่ี 19-20 กันยายน  2560 ผ๎าปุาขยะมอบวัดสวนแก๎ว ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลํุมมหาชัยชุมพล 
 - วันท่ี 20 กันยายน  2560 รํวมกิจกรรมและรับเกียรติบัตรวันเยาวชนแหํงชาติ ณ โรงเรียนเทศบาล
วัดลํุมมหาชัยชุมพล 
 - วันท่ี 23 กันยายน  2560 แจ๎งผลการพัฒนาการระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลํุมมหาชัยชุมพล 
 - วันท่ี 25 กันยายน  2560 รํวมโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร๎างต๎นกล๎าความดีในกลํุมเยาวชนทูตความดี 
ปี 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลระยอง 

- วันท่ี 25 กันยายน  2560 รํวมกิจกรรมโครงการพลังานสัญจร จากบริษัท ปตท.จ ากัดมหาชน  
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลํุมมหาชัยชุมพล 
 - วันท่ี  28-29  กันยายน  2560 รํวมโครงการอบรมผ๎ูฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 
 - วันท่ี  29  กันยายน  2560 กิจกรรมสานเสวนาแสดด า คณะกรรมการเครือขํายผ๎ูปกครอง  
ณ  ครัวสะตอ   
 - กิจกรรมออกก าลังกายตอนเช๎า “โชปูา แอนด์ ชายด์ปูา”  
 - กิจกรรมออกก าลังกายตอนเย็น 
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 - กิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือนกันยายน 2560 
 - กิจกรรมท าบุญใสํบาตร ประจ าเดือนกันยายน  2560 
 - กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือนกันยายน  2560 
 - กิจกรรมไปวัดทุกวันพระ ประจ าเดือนกันยายน 2560 
 - กิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพํอประจ าเดือนกันยายน  2560 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
- วันท่ี 7  กันยายน  2560 เทศบาลต าบลแพรกษา จ.สมุทรปราการ ศึกษาดูงาน 

 - วันท่ี 7  กันยายน  2560 รับการตรวจเย่ียมพัฒนาและประเมินโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2560 
 - วันท่ี 15 กันยายน 2560 จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ณ คํายมหาเจษฎาราชเจ๎า 
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 - วันท่ี 20  กันยายน  2560 รํวมโครงการกิจกรรมสัปดาห์วันเยาวชนแหํงชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ณ ลานหน๎าอาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน สวนศรีเมือง  
 - วันท่ี 22  กันยายน  2560 เจ๎าหน๎าท่ีสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม เทศบาลนครระยอง  
ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกให๎กับนักเรียนหญิงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 - วันท่ี 23  กันยายน  2560 กิจกรรมคํายคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา 
ส าหรับนักเรียนห๎องเรียนพิเศษ (สสวท.) 
 - วันท่ี 26 กันยายน 2560 รํวมประชุมประชาพิจารณา รํางกรอบมาตรฐานการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย จัดโดย สสวท.ท่ีโรงแรมวินเซอร์  กทม. 

- วันท่ี 26 กันยายน 2560 รํวมแสดงโขนงานวันเยาวชนแหํงชาติ ณ สวนศรีเมือง 
 - วันท่ี 26 กันยายน  2560 คณะถํายท า MV. เพลงท่ีเด็กเรารํวมร๎องเพลงเพื่อพํอมามอบถ๎วยและเกียรติ
บัตรขอบคุณโรงเรียน 
 - ขอ ประชาสัมพันธ์เชิญรํวมท าบุญกฐินสามัคคีวัดตรีรัตนาราม วันเสาร์ที่  14 ตุลาคม 2560 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

- วันท่ี 1 กันยายน 2560 รํวมกิจกรรมรํวมใจอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  
ณ ชายหาดแหลมเจริญ  
 - วันท่ี 4 กันยายน 2560 เดินทางไปสํง ครูจันทร์จิรา เมธาจิโนทัย ย๎ายโรงเรียน  
ณ โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด  
 - วันท่ี 4 กันยายน 2560 ผ๎ูอ านวยการ รองผ๎ูอ านวยการ เยี่ยมบ๎านนักเรียนท่ีถูกไฟไหม๎ /มอบเงิน
ชํวยเหลือให๎กับครอบครัวนักเรียน ณ (สุเหรํา) ชุมชนปากคลอง  
 - วันท่ี 6 กันยายน 2560 ผ๎ูอ านวยการรับโลํเกียรติคุณศูนย์เรียนรู๎โรงเรียนพอเพียงท๎องถิ่นน ารํอง ปี    
พ.ศ. 2559  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท๎องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี  
 - วันท่ี 14 - 20 กันยายน 2560 เข๎ารํวมประชุมการปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงและจัดท า
ต๎นฉบับ เครื่องมือประเมิน (ข๎อสอบ) ระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต๎น (ครูศิริพล  กิจวาสน์)  
ณ โรงแรมชาลีนํา ปริ้นเซส  หัวหมาก  บางกะปิ กทม.  

- วันท่ี 15 กันยายน 2560 ผ๎ูอ านวยการรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติผ๎ูปฏิบัติงานโครงการต ารวจประสาน
โรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) ประจ าปี 2560 ณ โรงเรียนมัธยมตากสิน  
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 - วันท่ี 15 กันยายน 2560 คณะกรรมการจังหวัด ติดตามการด าเนินงาน Startup Club  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)  
 - Startup Club โดยจัดกิจกรรมการท าผลิตภัณฑ์จากกล๎วย และกิจกรรมออมทรัพย์วันละนิด  
 - วันท่ี 18 - 19 กันยายน 2560 สสวท. นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ครูวันเฉลิม  โฮนอก) ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)  
 - วันท่ี 20 กันยายน 2560 นักเรียนเข๎ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเดํน ในวันเยาวชนแหํงชาติ  
ณ ลานหน๎าอาคารห๎องสมุดประชาชนและศูนย์เยาวชนสวนศรีเมือง  
 - วันท่ี 22 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งท่ี 2/2560  
ณ ห๎องประชุมอาคารวิสุทธิ์คุณากร  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)  
 - วันท่ี 23 กันยายน 2560 การอบรมโครงการปลุกพลังเยาวชนคนรุํนใหมํใสํใจความเป็นพลเมืองดี  
ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม  
 - วันท่ี 25 - 27 กันยายน 2560 กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน (กิจกรรมลูกเสือ) ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
 - วันท่ี 25 - 29 กันยายน 2560 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากํอนแตํงต้ังให๎เล่ือนสํู
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครูสุพันณี  อักษร, ครูสวนีย์ กันสุธา)  
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  เขตบางพลัด กทม.  

กองสวัสดิการสังคม 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 

- โครงการรวมวัยผ๎ูสูงอายุ เติมความสุขกันและกัน ประจ าปีงบประมาณ 2560 / ครั้งท่ี 6 
 วัตถุประสงค์ ชมรมผ๎ูสูงอายุเทศบาลนครระยอง จัดกิจกรรมตํอเนื่อง โดยครั้งนี้ เป็นครั้งท่ี 6 / 2560 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให๎ผ๎ูสูงอายุ ได๎พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น และรํวมกิจกรรมรํวมกัน โดยมี  นายวรวิทย์  
ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ โดยในครั้งนี้ 
 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
- มอบเบี้ยยังชีพผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการและผ๎ูปุวยเอดส์ประจ าเดือนกันยายน 2560   

ผ๎ูสูงอายุ  5,314 ราย 
* เงินสด   - ราย 
* โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 5,314 ราย 

ผ๎ูพิการ 673  ราย 
* เงินสด  1  ราย 
* โอนเข๎าบัญชีธนาคาร  672 ราย 

ผ๎ูปุวยเอดส์  109  ราย 
      *  เงินสด –   ราย  
      *  โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 109 ราย 
 

- อ านวยความสะดวก ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน  6   ราย 
- รับลงทะเบียนผ๎ูพิการรายใหมํ เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ  จ านวน   8   ราย 
- รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จ านวน   7   ราย 
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- เทศบาลนครระยอง รํวมกับ สนง.พมจ.ระยอง บ๎านพักเด็กและครอบครัวจ.ระยอง และต ารวจภูธร     
ลงพื้นท่ีจัดระเบียบขอทานจังหวัดระยอง  

* พบผ๎ูแสดงความสามารถจ านวน 1 คน 
* พบขอทานชาวไทยจ านวน  1 คน โดยต ารวจได๎ด าเนินการเปรียบเทียบปรับ 

 

- โครงการขับเคล่ือนงานสํงเสริมความรํวมมือการค๎ุมครองและพัฒนาคนไร๎ที่พึ่งและขอทานในชุมชน  
ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 กันยายน 2560 ศูนย์ค๎ุมครองคนไร๎ที่พึ่งจังหวัดระยองรํวมกับเทศบาลนครระยองได๎จัด
ประชุมการขับเคล่ือนงานสํงเสริมความรํวมมือการค๎ุมครองและพัฒนาคนไร๎ที่พึ่งและขอทานในชุมชนเพื่อสํงเสริม
ให๎ชุมชนและภาคีเครือขํายได๎ตระหนักถึงปัญหาและมีความรู๎ในเรื่องกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎อง 2 ฉบับ คือ พรบ.การค๎ุมครอง
คนไร๎ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และ พรบ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 โดยผ๎ูเข๎ารํวมประชุม ประกอบด๎วยผ๎ูน าชุมชน 
อสม. อพม. ตัวแทนผ๎ูบริหารงานตลาดเอกชน เจ๎าหน๎าท่ีเทศกิจ และเจ๎าหน๎าท่ีกองสวัสดิการสังคม  

- สรุปการให๎ความชํวยเหลือระหวํางศูนย์ค๎ุมครองคนไร๎ที่พึ่ง จังหวัดระยอง และเทศบาลนครระยอง              
ในปีงบประมาณ 2560 

* คนไร๎ที่พึ่ง 11 ราย ชาย 7 ราย หญิง 5 ราย, เข๎าสถานสงเคราะห์ 2 ราย, กลับภูมิล าเนา  3 ราย , 
    อยูํในพื้นท่ี 6 ราย และสํงกลับประเทศต๎นทาง 1 ราย 
 * คนขอทาน (11 ราย) ชาย 9 ราย  หญิง 2 ราย, เข๎าสถานสงเคราะห์ 1 ราย, กลับภูมิล าเนา 3 ราย 
       และสํงกลับประเทศต๎นทาง 7 ราย 

- ในวันท่ี 29 กันยายน 2560 กลํุมสตรีชุมชนเทศบาลนครระยอง ได๎จัดโครงการอบรมสาธิตอาชีพ 
ให๎กับสมาชิกกองทุนบทบาทสตรี 
 - ในวันท่ี 29 กันยายน 2560 โครงการกลํุมสตรีชุมชนเทศบาลนครระยองได๎จัดโครงการอบรมสาธิต
อาชีพ ให๎กับสมาชิกกองทุนบทบาทสตรี 
 - ด าเนินการส ารวจข๎อมูลโครงการบ๎านมั่นคง กลํุมประมงเรือเล็กเก๎ายอด 
 - โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนผ๎ูด๎อยโอกาสท่ีอยูํอาศัย ประจ าปี 2560 โดยได๎รับการจัดสรร
งบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซํอมแซมบ๎านจ านวน 25 หลัง รวมเป็นเงิน 1,059,000 บาท 
 - ลงพื้นท่ีเย่ียมบ๎านผ๎ูพิการให๎ค าปรึกษาแนะน าสิทธิ จ านวน 2 ราย 
    โดยลงพื้นท่ีบริเวณชุมชนสมุทรเจดีย์ 1 รายชุมชนก๎นปึก – ปากคลอง 1 ราย 

- ลงพื้นท่ีส ารวจความเสียหาย เนื่องจากมีเหตุไฟไหม๎ในชุมชนมุสลิม – ปากคลอง วันจันทร์ที่ 4 
กันยายน 2560 เทศบาลนครระยอง โดยกองสวัสดิการสังคม งานปูองกันและสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล         
และกองชําง ลงพื้นท่ีส ารวจความเสียหาย เนื่องจากมีเหตุไฟไหม๎ในชุมชนมุสลิม - ปากคลอง จ านวน 3 ครัวเรือน 
ท้ังนี้เทศบาลนครระยองจะด าเนินการประสานความชํวยเหลือหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องเพื่อด าเนินการชํวยเหลือ  
 - เหลํากาชาดจังหวัดระยองได๎มอบถุงยังชีพและเงินชํวยเหลือประชาชนท่ีได๎รับความเดือดร๎อนจาก   
เหตุไฟไหม๎บริเวณ ชุมชนมุสลิม – ปากคลอง จ านวน 3 หลังคาเรือน 
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สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือนกันยายน 2560 (ต้ังแต่วันที่ 1 – 30  กันยายน  2560) 
ยอดรับจ าน ารวม 2,720 ราย จ านวนเงิน 71,877,000.00 บาท 
ยอดไถํถอนรวม 2,643 ราย จ านวนเงิน 68,353,200.00 บาท 
ทรัพย์จ าน าคงเหลือ 8,485 ราย จ านวนเงิน 219,244,800.00 บาท 
รายรับ      
 ดอกเบ้ียรับจ าน า 1,853,454.00 บาท 
 ก าไรจ าหนํายทรัพย์หลุด 528,515.00 บาท 
 รวมรายรับ 2,381,969.00 บาท 
รายจ่าย      
 ดอกเบ้ีย O.D ธนาคารออมสิน 65,002.34 บาท 
 รายจํายประจ า 426,480.24 บาท 
 รวมรายจ่าย 491,492.58 บาท 
รายรับสูงกวํารายจําย  1,890,486.42 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน 140,000,000.00 บาท 
 หัก ใช๎ไปแล๎ว 37,080,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินท่ีใช๎หมุนเวียนได๎อีก 102,920,000.00 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- นางสาวอรุณรัตน์  ภูพันตันติ กลําววําสืบเนื่องจากท่ีองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยองขอความรํวมมือ
ให๎ อปท.ในพื้นท่ีท้ังหมดไปเซ็น MOU ตามโครงการเสริมสร๎างการเรียนรู๎ตามรอยพํอหลวง วัตถุประสงค์ของ
โครงการนี้คือต๎องการให๎เด็กและเยาวชน นักเรียน ประชาชน และกลํุมชุมชนตํางๆ เข๎าไปศึกษาดูงานท่ีศูนย์การ
พัฒนาปลวกแดง จังหวัดระยอง สาระส าคัญคือการศึกษาดูงานโดยมีการน ากลํุมชุมชนตํางๆ เข๎าไปศึกษาดูงานนั้น 
โดยให๎เทศบาลท่ีเซ็น MOU ต้ังงบประมาณเพื่อเป็นคําใช๎จํายในการนี้ โดยใช๎ตัวเลขวงเงินประมาณการรายรับ          
ในปี 2560 ท่ีผํานมาเป็นเกณฑ์ ในสํวนของเทศบาลนครระยองเขาได๎คิดยอดเงินมาท้ังส้ินจ านวนสามล๎านกวําบาท 
และต้ังเปูาหมายหารด๎วยคําใช๎จํายตํอคนๆ ละ 250 บาท เป็นจ านวน 13,840 คน ซึ่งตอนท่ีเขามีหนังสือมา
ทางฝุายงบประมาณก็ได๎เรียนผ๎ูบริหารเสนอทางเลือกใน 2 กรณี คือ 1.) ต้ังงบประมาณรองรับโครงการนี้ 
จ านวนเงินท้ังส้ิน 3,460,000 บาท 2.) มอบนโยบายให๎หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องน าเด็กและเยาวชน นักเรียน 
ประชาชน และกลํุมชุมชนตํางๆ เข๎ารํวมตามความจ าเป็น โดยให๎บริหารจัดการงบประมาณท่ีมีอยูํ และต้ังไว๎แล๎ว 
ส าหรับโครงการท่ีต้ังงบประมาณเกี่ยวกับการศึกษาดูงานนั้น เทศบาลนครระยองมีโครงการอยูํท้ังหมด 3 โครงการ 
คือ ของ อสม. ชุมชน และผ๎ูสูงอายุ โครงการละ 120,000 บาท ก าหนดการท่ีจะให๎เทศบาลไปศึกษาดูงาน    
ในเดือนธันวาคม 2560 จ านวน 3 สัปดาห์ คือ ต้ังแตํวันท่ี 11 - 29 ธันวาคม 2560 เปูาหมาย  วันละ 600 คน 
สํวนคําใช๎จํายคือคนละ 250 บาท จ านวน 15 วันๆ ละ 600 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ินวันละ 9,600 บาท       
ซึ่งงบประมาณท่ีจะต๎องใช๎ท้ังหมดคือ จ านวน 2,250,000 บาท โดยจํายให๎กับศูนย์การพัฒนาปลวกแดง จึงต๎องการ
หารือในท่ีประชุมวําสืบเนื่องจากท่ีไปเซ็น MOU มา และเสนอเป็นหนังสือให๎ต้ังงบประมาณมา แตํเทศบาลไมํได๎
ต้ังงบประมาณ และวันนี้ก าหนดแล๎ว โดยท าเป็นตารางการศึกษาดูงานมาและเชิญให๎เข๎าไปศึกษาดูงานได๎แล๎ว 
และส าหรับเรื่องการสนับสนุนคําใช๎จําย รวมท้ังช่ือบุคลากรผ๎ูประสานงานให๎เตรียมไปด๎วย 
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ที่ประชุม - ทํานรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ์ ส่ังการวําให๎กองสวัสดิการสังคม  
  และกองวิชาการและแผนงาน ลงไปดูพื้นท่ีศูนย์การพัฒนาปลวกแดง โดยถํายภาพ  
  และให๎สรุปวําศูนย์การพัฒนาปลวกแดงมีอะไรบ๎างท่ีนําสนใจท่ีจะไปชมได๎   
  และน ามาเสนอในท่ีประชุมครั้งตํอไป  

  - ทํานปลัดเทศบาล กลําววําให๎แจ๎งยังหนํวยงานท่ีสนใจเพื่อไปศึกษาดูงานดังกลําว  
  ตามความเหมาะสม สํวนการเบิกจํายให๎เบิกตามระเบียบ 

- นายรักษ์สิทธิ์  เจริญหิรัญ กลําววํามีเรื่องแจ๎งเพื่อทราบและขอความรํวมมือเกี่ยวกับเรื่องการ 
ด าเนินการตรวจรับการจ๎างของอาคารหรือส่ิงปลูกสร๎างท่ีมีครุภัณฑ์ประกอบ ซึ่งเดิมมีปัญหาเรื่องนี้พอสมควร 
ยกตัวอยํางเชํนคลินิกชุมชนอบอุํน ทุกวันนี้ยังไมํสามารถบันทึกรายการทรัพย์สินในสํวนของ ตัวอาคารวําเป็นเงิน
เทําไร และครุภัณฑ์ท้ังหมดเทําไร ทุกวันนี้ยังหาผ๎ูรับผิดชอบเรื่องไมํได๎ เพราะท่ีผํานมามีคนย๎ายจึงไมํมีการตํอยอดกัน 
เป็นปัญหาท่ีต๎องพิสูจน์ทรัพย์สินกันตํอไป สํวนในทางปฏิบัติส านักการคลังได๎น าเสนอแนวทาง และทํานนายกเทศมนตรี
ได๎ส่ังการ ได๎แจ๎งเวียนหนํวยงานในเรื่องการด าเนินการเรื่องนี้แล๎ว และได๎ซักซ๎อมความเข๎าใจอยูํในคํูมือการอบรม
แล๎วทุกอยําง ผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง โดยเฉพาะทางชํางควบคุมงานคงไมํได๎อํานเอกสาร และในวันซักซ๎อมความเข๎าใจเรื่อง
นี้ก็ติดภารกิจ เพราะฉะนั้นพอเวลาด าเนินการจริงเอกสารก็ไมํมี สํงผลท าให๎ตรวจรับและเบิกจํายไมํได๎ ลําช๎าไป
เป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ท าให๎เป็นผลตํอเนื่องมา จึงน าเรียนทุกทํานวําหากทํานรํวมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจการจ๎างในงานกํอสร๎างมีครุภัณฑ์ประกอบทํานต๎องตรวจสอบเอกสารด๎วยวํามีครุภัณฑ์ตามรายการครบถ๎วน
หรือไมํ และทํานจะต๎องเซ็นรับรองด๎วย ในสํวนของกองชํางฝาก คุณ อัฏฐชัย  ปล้ืมวุฒิวัฒน์  ด๎วยวําให๎ท าความ
เข๎าใจกับชํางควบคุมงาน และธุรการท่ีมีหน๎าท่ีตรงนี้ทุกคนวําจะต๎องท าเอกสารประกอบ เพื่อไมํให๎มีปัญหา      
ในขั้นตอนเวลาท่ีเซ็นตรวจรับ เพราะท าให๎เสียเวลากับเอกสารตรงนี้  ในเรื่องของการเบิกจํายท่ีเป็นวงเงินจ านวนมาก 
ผ๎ูรับเหมาก็ต๎องการจะได๎เงิน สํวนผ๎ูบริหารเองก็จะถูกขอร๎อง จึงจ าเป็นต๎องเรํงด าเนินการ ขอน าเรียนให๎ท่ีประชุมทราบ
เพื่อแก๎ไขปัญหาในเรื่องนี้ 

ที่ประชุม - รับทราบ  

- ทํานรองนายกเทศมนตรี นายวารินทร์  ดุษฎีวงษ์ก าจร กลําววําเรื่องงานภูมิบุรีศรีระยอง 
ต๎องการจะเสนอวําควรมอบให๎กองการศึกษาไปส ารวจบุคคลท่ีท าความดี และท าช่ือเสียงให๎จังหวัดระยอง      
เพื่อเชิญบุคคลดังกลําวมารับรางวัลในงานท่ีจัด เชํน ขาวผํอง สิทธิชูชัย  

ที่ประชุม - ทํานรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ์ กลําววําเห็นควรให๎ทํานรองนายกเทศมนตรี  
  นายวารินทร์  ดุษฎีวงษ์ก าจร น าเรื่องนี้ไปเสนอกับคณะกรรมการการจัดงานภูมิบุรีศรีระยอง  
  และมอบกองการศึกษาด าเนินการ 

 

(ปิดประชุม เวลา 11.30 น.) 
     ลงช่ือ    ผ๎ูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                          เจ๎าพนกังานธรุการ ช านาญงาน 
 
 

     ลงช่ือ    ผ๎ูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางพิมพ์ผกา  ทายพงศ์ศักดิ์) 
          หัวหนา๎ฝุายอ านวยการ 

 
 


