
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
คร้ังที่ 12/2560 

วันที่  6  ธันวาคม  2560 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายนิวัติ กลํอมแก๎ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
7. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
8. นายธนวัฒน ์ พ๎นช่ัว หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 
9. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รก.ผ๎ูอ านวยการส านักการคลัง 
10. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผ๎ูอ านวยการส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม 
11. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผ๎ูอ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
12. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผ๎ูอ านวยการกองชําง 
13. นางผํองศรี ปิยะยาตัง ผ๎ูอ านวยการกองการศึกษา 
14. นายชนินทร์ จันทน์ขาว รก.ผ๎ูอ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
15. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผ๎ูอ านวยการกองการแพทย ์
16. นางสุภา ข างาม ผ๎ูจัดการสถานธนานุบาล 
17. นางสุนิสา รํมรื่น ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
18. นายวิธาน ลาภเวที แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง 
19. นางนันท์พร รุํงรัตน ์ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
20. นายมนตรี สิริทัตสุนทร แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลํุมมหาชัยชุมพล 
21. นางณาตยา   อุทยารัตน์   แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
22. นางสาวพนิตตา แสงอรุณ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
23. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผ๎ูอ านวยการสํวนบริหารการคลัง 
24. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผ๎ูอ านวยการสํวนพัฒนารายได๎ 
25. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ ์ ผ๎ูอ านวยการสํวนบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม 
26. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผ๎ูอ านวยการสํวนสํงเสริมสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม 
27. นางซํอนกล่ิน ชูเชิด หัวหน๎าฝุายบริหารงานท่ัวไป 
28. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน๎าฝุายอ านวยการ 
29. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน๎าฝุายปกครอง 
30. นางเสาวลักษณ์ แกํนทอง หัวหน๎าฝุายการเจ๎าหน๎าท่ี 
31. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน๎าฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
32. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน๎าฝุายบริการส่ิงแวดล๎อม 
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33. นางสินีนาฏ คุณเลิศกิจ รก.หัวหน๎าฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล 
34. จําเอกหญิงลักส์ คงทรัตน์ หัวหน๎าฝุายบริหารงานท่ัวไป  
35. นางธนาวด ี ฑามาศ หัวหน๎าฝุายสังคมสงเคราะห์ 
36. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน 
37. นางสุกัญญา ยัสโร พนักงานบัญช ี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี                (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี                (ไปราชการ) 
3. นายวารินทร ์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี                (ไปราชการ) 
4. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี        (ไปราชการ) 
5. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี        (ไปราชการ) 
6. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล                        (ไปราชการ)  
 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

- เรื่องรับโอนพนักงานสํวนต าบลมาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย คือ 
1. จําเอกหญิงลักส์  คงทรัตน์ พนักงานสํวนต าบล ต าแหนํงหัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน       

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต๎น) สังกัดส านักงานปลัด องค์การบริหารสํวนต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมืองระยอง   
จังหวัดระยอง มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาลและแตํงต้ังให๎ด ารงต าแหนํงหัวหน๎าฝุายบริหารงานท่ัวไป          
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต๎น) ฝุายบริหารงานท่ัวไป กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง 

ท้ังนี้ ต้ังแตํวันท่ี  1  ธันวาคม  2560  เป็นต๎นไป 

- เรื่องการจัดงานเล้ียงปีใหมํ และเพื่อเป็นการเล้ียงขอบคุณผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องท่ีได๎รํวมกันเตรียมงานและ    
จัดงานวางดอกไม๎จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        
เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2560 ณ มณฑลพิธี สนามสวนศรีเมือง ซึ่งท าให๎งานดังกลําวส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี   
เทศบาลนครระยอง จึงขอเชิญพนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎าง รวมท้ังเจ๎าหน๎าท่ีในสังกัดโรงเรียน
เทศบาลทุกแหํง รํวมงานเล้ียงปีใหมํดังกลําว ในวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 ณ ลานเอนกประสงค์แหลมเจริญ   
ซึ่งในงานนี้มีทํานผ๎ูวําราชการจังหวัดระยองมารํวมงานด๎วย  

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 11/2560 เม่ือวันที่ 1  พฤศจิกายน  2560 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 11/2560 เม่ือวันที่ 1  พฤศจิกายน  2560 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ 11/2560 เม่ือวันที่ 1  พฤศจิกายน  2560 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

 - ไมํมี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนสํง 

- งานขนสํงมี รายรับประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560                  128 ,158.00 บาท   
                           รายจํายประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560                 108,039.94 บาท 
                           รายรับสูงกวํารายจําย                                         20,118.06 บาท 
                           ยอดเงินสะสม                                             3,129,153.15 บาท 
 

ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
      1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง 
       - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลํุมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง 
           - ออกตรวจดูแลโรงรับจ าน าของเทศบาล  
       - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จ านวน 4 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น๎อง และสวนศรีเมือง 
           - ออกตรวจจัดตรวจต๎ูเขียว จ านวน 29 ชุมชน 
           - ออกตรวจดูแลสถานีขนสํง (บขส.) ระยอง   
      2. ตักเตือนผ๎ูกระท าความผิด  
           - ดูแลห๎องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    
        - กองวัสดุกํอสร๎างไว๎บนไหลํทาง ทางเท๎า และท่ีสาธารณะ จ านวน 2 ราย 
        - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท๎าบริเวณหน๎าโรงพยาบาลระยอง และหน๎าวัดปุาประดํู
จ านวน - ราย  

- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าส่ิงของตกหลํน จ านวน 2 ราย      
        - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร๎านค๎าต้ังวางจ าหนํายของโดยไมํได๎รับอนุญาต จ านวน 4 ครั้ง       
     3. จัดเก็บปูายท่ีไมํขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 26 แผํน  
     4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้ า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน 10 แหํง  
     5. งานท่ีได๎รับมอบหมาย  

- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน  จ านวน  -  ราย  
 - ตรวจสอบจับกุมผ๎ูบุกรุกสถานท่ีราชการ จ านวน  -  ราย 
 

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - ระงับอัคคีภัย                                                               3 ครั้ง 
     - งานบริการ                                                             82 ครั้ง  
     - งานกู๎ภัยฯ                                                              67 ครั้ง 
     - ออกส ารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดต้ังและอธิบาย 
       วธิกีารใช๎ให๎กบัชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
       (ชุมชนแหลมรุํงเรือง, ชุมชนพูนไฉํ  
       และชุมชนตีนเนนิ-เกาะหวาย)                                    19  ครั้ง 
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  
คณะศึกษาดูงาน (ประจ าเดือน พ.ย. 2560)  
       * จ านวน              9  คณะ   
       * จ านวน           507 คน 
 

งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – สํง หนังสือผํานระบบ OSSM (สํวนกลาง)  
เดือนพฤศจิกายน  2560  
      - มีการลงรับหนังสือ    จ านวน        578 เรื่อง 
      - มีการลงสํงหนังสือ    จ านวน        383 เรื่อง  
 

งานการเจ๎าหน๎าท่ี 
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ด ารงต าแหนํงท่ีสูงขึ้น 
  (ต าแหนํงบริหาร)                                                                                - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ด ารงต าแหนํงท่ีสูงขึ้น (ต าแหนํงบริหาร)               - คน 
- แตํงต้ังพนักงานครูเทศบาลผ๎ูสอบคัดเลือกได๎ให๎ด ารงต าแหนํง 
  ผ๎ูบริหารสถานศึกษา                                                                             - คน 
- พนักงานเทศบาล เล่ือนระดับ                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายมา                                                                  1 คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหมํ                                                                   -  คน 
- พนักงานเทศบาล ย๎ายเปล่ียนสายงาน                                                         - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายไปปฏิบัติราชการ ท่ีหนํวยงานอื่น                               - คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                       - คน 
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต                                                                      - คน  
- ลูกจ๎างประจ า ลาออก                                                                            - คน 
- ลูกจ๎างประจ า เสียชีวิต                                                                           - คน 
- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)                                                                       9 คน 
- พนักงานจ๎าง ลาออก                                                                            9 คน 
- พนักงานจ๎าง เสียชีวิต                                                              - คน 
 

อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง      
     * พนักงานเทศบาล            148 คน 
     * ลูกจ๎างประจ า                  28 คน 
     * พนักงานจ๎างท่ัวไป           321 คน 
     * พนักงานจ๎างตามภารกิจ    214 คน 
                         รวม          711 คน  
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อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน) จ านวน 6 แหํง และศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 3 แหํง      
     * พนักงานครูเทศบาล               234 คน 
     * ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)               3 คน  
     * พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)         38 คน  
                         รวม                275 คน  

รวมทั้งสิ้น   986 คน      
 

งานทะเบียนราษฎร 
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2560 

 
ผ๎ูมารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉล่ียวันละ 132 ราย  บัตรประจ าตัวประชาชน เฉล่ียวันละ 47 ราย      
รวมวันละ 179 ราย 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ  

1. ให๎บริการ การตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง       
จ านวน 6 ครั้ง 

2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จ านวน  28 ครั้ง 28 เรื่อง 
 

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

 

5. พิพาทท่ีดินบริเวณโขดปอ ต.เนินพระ อ.
เมือง จ.ระยอง (ถนนราษฎร์บ ารุงซอย 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 

 

 

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

8. ร๎องเรียนกลําวหา พนักงานเทศบาลเบิกเงิน
คําตอบแทนนอกเวลาโดยทุจริต 

-อยูํระหวํางสรุปผลและจัดท ารายงานการสืบสวน
ข๎อเท็จจริง 

 

9. การสวมตัวท าบัตร รายนางสมใจ สุขส าราญ
(แจ๎งความด าเนินคดีกับผ๎ูแอบอ๎าง) 

-อยูํระหวํางท าหนังสือรายงานจังหวัดระยอง  

10. นางกาญจนา  สังข์น๎อย ละท้ิงหน๎าท่ีราชการ
ติดตํอกันเกินกวําเจ็ดวัน 

-อยูํระหวํางสอบสวน  

11. การสวมตัวท าบัตรประชาชน               
รายนายค า เชียงเอ๎ย  

-รายงานจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง   
การพิจารณาของจังหวัด 

 

12. อุบัติเหตุระหวํางการสาธิต ท าให๎ผนังห๎องเก็บ
อุปกรณ์อาคารปูองกันฯ พังถลํมลงมา 

-สรุปส านวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว 
-อยูํระหวํางการพิจารณาของผ๎ูบังคับบัญชา 

 

13. การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอร์ต้ี
ประกันภัย 

-สรุปส านวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว 
-ท าหนังสือรายงานจังหวัด, กระทรวงการคลัง,     
และกระทรวงมหาดไทยเรียบร๎อยแล๎ว 

 

14. การล็อกเสป็กรถครุภัณฑ์ยานพาหนะ   
จ านวน 4 รายการ 

-อยูํระหวํางเสนอส านวนการสอบสวน               
ตํอผ๎ูบังคับบัญชา 

 

15. ร๎องเรียน การบริหารงานของผ๎ูอ านวยการ
โรงเรียน 

-สรุปส านวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว  

16. สอบสวนวินัย/เรื่องร๎องเรียน 
การค๎างคําเบิกจํายเงินคําซํอมแซมรถของ  
หจก.ซันลุยและอูํจ าเนียน การชําง 

-สรุปผลการสอบสวนเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
พิจารณาของกทจ. 

 

17. การสวมตัวท าบัตรราย นางสาวษาลินี 
แซํเอี๊ยว  

-ท าหนังสือวํากลําวตักเตือนเจ๎าหน๎าท่ีจ านวน        
3 ราย  เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางเสนอ
ผ๎ูบังคับบัญชาตามล าดับช้ัน     
-ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว 
อยูํระหวํางเสนอผ๎ูบังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 
-ท าหนังสือสอบถามความคืบหน๎าไปยังสถานี
ต ารวจภูธรเมืองระยองเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง  
การพิจารณาของพนักงานสอบสวน     

 

18. คดีอาญา/คดีแพํง 
แจ๎งความกรณีรถยนต์เฉ่ียวชนเสาไฟฟูา 
บริเวณหน๎าแขวงการทางระยอง             
(ไมํมีคํูกรณี) ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง              
จ. ระยอง 

-แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง      
การด าเนินการของพนักงานสอบสวน 
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ล าดับที่ เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

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

-แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว พนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการมีความเห็นส่ังฟูอง 
-อยูํระหวํางการด าเนินการของพนักงานอัยการ 

 

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 กํอสร๎างอาคาร  
รุกล้ 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 อ.เมืองระยอง   
จ.ระยอง 

-แจ๎งความร๎องทุกข์แล๎ว อยูํระหวํางการด าเนินการ
ของพนักงานสอบสวน 

 

24. กรณี นายกิตติพงษ์ ปานงาม กํอสร๎าง
อาคารโดยไมํได๎รับอนุญาต และกํอสร๎าง
อาคารรุกล้ าท่ีสาธารณะบริเวณถนน     
บางจาก 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  
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ล าดับที่ เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

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 

-ท าหนังสือสอบถามความคืบหน๎าการออกนสล. 
จ านวน 2 ครั้งแล๎ว อยูํระหวํางส านักงานท่ีดิน
จังหวัดระยองแจ๎งผลความคืบหน๎าในการออก 
นสล. ให๎เทศบาลทราบ 

 

32. นางสาวกัญญาพัชร์ ก๎าวกุลธนกิจ อยูํ
บ๎านเลขท่ี 10/3-16 ถ.อารีราษฎร์        
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ได๎ท าการ
ดัดแปลงอาคาร คสล. 2 ช้ัน           
จ านวน 1 หลัง โดยไมํได๎รับอนุญาต 

- อยูํระหวํางรอไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  

33. คดีบอลลูนระเบิด -อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลฎีกา 24 พ.ย.  
2563 

34. นายแดง แย๎มเย็น กรณี ผิดสัญญาเชํา
ตลาดเทศบันเทิง 

-อยูํระหวํางด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐาน
เพื่อด าเนินการตั้งเรื่องบังคับคดี 

 

35. ศาลจังหวัดระยองได๎มีหมายเรียกคดีแพํง
สามัญคดีหมายเลขด าท่ี 1709/2560 
ระหวําง นายแพทย์ยุคล  เลิศบูรพา      
โดยนางปทุม เลิศบูรพาโจทก์ เทศบาล  
นครระยอง ท่ี 8 นายวรวิทย์   ศุภโชคชัย      
ท่ี 9 ท าค าให๎การแก๎คดียื่นตํอศาลภายใน 
15 วัน นับแตํวันท่ีได๎รับมอบหมาย 

- อยูํระหวํางท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
พนักงานอัยการยื่นค าให๎การแก๎คดีดังกลําว 
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ล าดับที่ เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

36. คดีปกครอง 
คดีนางสมทรง ชํวยชาติ  เรื่อง ท่ีดินบริเวณ
ทํุงโตนด 

-ท าปูายประกาศเทศบาลนครระยอง แจ๎งให๎ผ๎ูร๎อง
สอดและเจ๎าของผ๎ูครอบครองส่ิงปลูกสร๎างรื้อถอน
ส่ิงกีดขวางออกจากทางพิพาทภายใน 30 วัน นับ
แตํวันประกาศนี้ 

 

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

-ท าหนังสือขอรังวัดออก นสล. และขอให๎ข้ึน
ทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชน์ไปยังอ าเภอแล๎ว 
-รังวัดช้ีระวางแนวเขตแล๎ว อยูํระหวํางส านักงาน
ท่ีดินท าแผนท่ีอาณาเขต 

 

38. นางวรรณา ตันเตํงผลกับพวก 12 คน             
(ตลาดแมํแดง) 

-เทศบาลนครระยองได๎ท าหนังสือสรุปข๎อเท็จจริง
เพื่อใช๎ประกอบการพิจารณาท าค าให๎การแก๎ค า
ฟูองให๎อัยการพิเศษฝุายคดีปกครองระยอง 1        
เรียบร๎อยแล๎ว   
- อยูํระหวํางท าค าคัดค๎านแก๎ค าให๎การ                                                     

 

39. ศาลปกครองระยอง ได๎มีค าส่ังเรียกให๎ท า
ค าให๎การคดีหมายเลขด าท่ี 173/2560 
ระหวํางนายปกรณ์ แสงสุข ผ๎ูฟูองคดี 
นายกเทศมนตรีนครระยอง ท่ี 1 
นายอ าเภอเมืองระยอง ท่ี 2 ผ๎ูอ านวยการ
ส านักงานเจ๎าทําภูมิภาค สาขาระยอง ท่ี 3 
ผ๎ูถูกฟูองคดี 

-ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ส านักงานอัยการ
พิเศษฝุายคดีปกครองระยอง 1 ท าค าให๎การ     
แก๎ค าฟูองดังกลําวแล๎ว 

 

40. ศาลปกครองกลางได๎มีค าส่ังเรียกให๎ท า
ค าให๎การคดีหมายเลขด าท่ี 1335/2560 
กรณี ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด กนกพนพัฒนา    
ผ๎ูฟูองคดีเทศบาลนครระยอง ผ๎ูถูกฟูองคดี 

- อยูํระหวํางท าค าให๎การแก๎ค าฟูอง  

41. บังคับคดี/งานอื่น/หารือ 
คดีซุ๎มเฉลิมพระเกียรติถูกเฉ่ียวชน รายนาย   
จิรเดช ผลพูล และนางสาววาสนา เจริญผล
หรือพูลผล บริเวณส่ีแยกหนองสนม       
ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  

-ท าหนังสือรายงานผลไปยังส านักงานอัยการ
ค๎ุมครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดระยองแล๎ว 
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ล าดับที่ เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

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

--อยูํระหวํางต้ังเรื่องอายัดเงินนายศราวุธ สมะนะ  
จ านวน 13,348.02 บาท 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ  
10 ก.พ. 
พ.ศ.
2566) 

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

-ท าหนังสือรายงานผลไปยังส านักงานอัยการ
ค๎ุมครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและ  
การบังคับคดีจังหวัดระยองแล๎ว 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 
10 ก.พ. 
พ.ศ.
2566) 

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

-ท าหนังสือรายงานผลไปยังส านักงานอัยการ
ค๎ุมครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและ  
การบังคับคดีจังหวัดระยองแล๎ว 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 
 8 ส.ค.
2563) 

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

-ท าหนังสือขอทราบผลการวางเงินช าระหนี้ไปยัง
ศาลจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว 

 

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

-ท าหนังสือรายงานผลไปยังส านักงานอัยการ
ค๎ุมครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและ   
การบังคับคดีจังหวัดระยองแล๎ว 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 
12 มิ.ย. 
พ.ศ.
2568) 

47. 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 (มหาชน)ได๎มีหนังสือขอเข๎าซํอมแซม
เสาไฟฟูาให๎อยูํในสภาพเดิมและใช๎งานได๎เป็นปกติ
เรียบร๎อย 

 

 
 
 



 -12- 

ล าดับที่ เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

48. นายอิทธิฤทธิ์ พงษ์รักษา ขับรถยนต์
ทะเบียน ฌพ 7289 กรุงเทพมหานคร  
ชนเสาไฟฟูาบริเวณจุดกลับรถหน๎าโฮมโปร 
ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง       
จ.ระยอง 

-ท าหนังสือแจ๎งนายอิทธิฤทธิ์  พงษ์รักษา น าเงิน
มาชดใช๎คําเสียหายหรือด าเนินการซํอมแซม
ทรัพย์สินให๎ใช๎งานได๎เป็นปกติแล๎ว 
-ท าหนังสือแจ๎งให๎บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล 
ประกันภัย จ ากัด น าเงินมาชดใช๎คําเสียหายหรือ
ด าเนินการซํอมแซมทรัพย์สินให๎ใช๎งานได๎เป็น  
ปกติแล๎ว 
-อยูํระหวํางเสนอผ๎ูบังคับบัญชาตามล าดับ 

 

49. นายชานนท์   แก๎วค า ขับรถยนต์ทะเบียน 
งข 9742 ชลบุรี ชนเสาไฟฟูาบริเวณ   
เกาะกลางถนนสุขุมวิท (ส่ีแยก PMY)      
ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

-ท าหนังสือแจ๎งให๎นายชานนท์ แก๎วค า น าเงินมา
ชดใช๎คําเสียหายหรือด าเนินการซํอมแซมทรัพย์สิน
ให๎ใช๎งานได๎เป็นปกติแล๎ว 
-อยูํระหวํางเสนอผ๎ูบังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 

 

50. หจก.ศิลาวัฒน์ เสนอข๎อพิพาทตํอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลา
การปฏิบัติงานและขอคืนเงินคําปรับ 

-ส านักงานอัยการได๎ท าค าคัดค๎านค าให๎การยื่น   
ตํอศาลปกครองระยองเรียบร๎อยแล๎ว 
-เทศบาลนครระยองท าหนังสือขอเล่ือนนัดไตํสวน 

 

51. นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผ๎ูจัดการ
มรดกตลาตลาดแมํแดงขอให๎ชะลอการรื้อ
ถอนส่ิงปลูกสร๎าง 

-อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด   

52. ร๎องเรียนกรณี กลํุมแมํค๎าตลาดวัดลํุม     
ขอผํอนผัน 

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

 

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

-ได๎ท าหนังสือรายงานให๎จังหวัดระยองทราบแล๎ว 
ตํอมาจังหวัดระยองให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริง
เพิ่มเติม 
-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงเพิ่มเติม 
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ล าดับที่ เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

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

-อยูํระหวํางผ๎ูบังคับบัญชาพิจารณา  

55. 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 

 

56. 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 และพยานหลักฐานใน
การยื่นค าให๎การ ในการแก๎คดีดังกลําวให๎
ส านักงานอัยการจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว 

 

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

-อยูํระหวํางกองชํางด าเนินการออกค าส่ังรื้อถอน
อาคาร 

 

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

 - ได๎ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองวํา กองชําง
เตรียมข๎อมูลเพื่อน าเข๎าแผนขอจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับใช๎ในการซํอมแซมแล๎ว 

 

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

-อยูํระหวํางการตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน๎าท่ีของกองชําง และงาน
รักษาความสงบเรียบร๎อย 
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ล าดับที่ เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

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

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

 

61. ชาวบ๎านชุมชนสวนวัดโขด ต.เนินพระ        
อ.เมือง จ.ระยอง  ท าหนังสือช้ีแจง           
เรื่องการติดต้ังต๎ูน้ ามันแบบหยอดเหรียญ
และสอดบัตร กรณี มีผ๎ูร๎องเรียนวํากลัว 
เกิดอันตรายและอัคคีภัย 

-อยูํระหวํางกองชํางรํวมกับส านักปลัดเทศบาล 
ตรวจสอบข๎อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจ
หน๎าท่ี 

 

62. ร๎องเรียนกรณี นายพยุง นาคทอง น า
กระถางต๎นไม๎มาวางบนทางสาธารณะ    
กีดขวางการจราจรบริเวณซอยบ๎านเด็กเล็ก 
ถนนริมน้ า ต.ทําประดํู อ.เมือง จ.ระยอง 

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน๎าท่ี 

 

63. ร๎องเรียน กรณี นายไพฑูรย์  โมกขมรรคกุล 
ได๎รับความเดือดร๎อนจากการให๎เชําท่ีดิน
ไมํได๎ เนื่องจากท่ีดินถูกกันไว๎เป็นแนว    
เขตถนน 

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน๎าท่ี 

 

64. ร๎องเรียน กรณี นายปกรณ์ แสงสุข ขอให๎
ตรวจสอบร๎านอาหาร Check in บุกรุกท่ี
สาธารณะบริเวณติดถนนเลียบชายฝ่ัง 

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน๎าท่ี 

 

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

-ขณะนี้อยูํระหวํางการด าเนินการของเจ๎าหน๎าท่ี
ส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม 

 

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

-อยูํระหวํางงานรักษาความสงบ                
ส านักปลัดเทศบาล ตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหน๎าท่ี  
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ล าดับที่ เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

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

-ท าหนังสือรายงายผลให๎จังหวัดระยอง          
เรียบร๎อยแล๎ว 
-ขณะนี้คดีอยูํระหวํางการพิจารณาของพนักงาน
อัยการจังหวัดระยอง 

 

68. 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 

 

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 ได๎นัดผ๎ูร๎อง      
และบริษัทโต ไว ดี จ ากัด มาเจรจาไกลํเกล่ีย
เกี่ยวกับกรณีดังกลําว 
-บริษัทโต ไว ดี ได๎ตกลงวําจะจํายเงินคืนให๎กับ         
ผ๎ูร๎อง แตํไมํได๎ก าหนดวําจะจํายคืนให๎วันได๎ 

 

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

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริง       
และด าเนินการตามอ านาจหน๎าท่ี 

 

71. เรื่องร๎องเรียนจากผ๎ูร๎อง(ปกปิดช่ือ)ได๎รับ
ความเดือดร๎อนจากกลํุมบุคคลน าส่ิงของมา
วางบนทางเท๎าบริเวณหน๎าร๎านมโนราห์   
จนสุดเส๎นทาง และมีผ๎ูน าอาหารทะเลมา
จ าหนํายบนสะพานบริเวณหน๎าวัดปากน้ า 
จนเกิดความไมํเป็นระเบียบ  

-อยูํระหวํางงานรักษาความสงบ                
ส านักปลัดเทศบาล ตรวจสอบข๎อเท็จจริง       
และด าเนินการตามอ านาจหน๎าท่ี  

 

72. เรื่องร๎องเรียนจากนายเกษม ทิพย์สวัสด์ิ 
อยูํบ๎านเลขท่ี 166 ถ.ริมน้ า ต.เชิงเนิน    
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ได๎รับความ
เดือดร๎อนจากรถบรรทุกดินวิ่งบริเวณถนน
ริมน้ าสุดถนนไปทางทิศตะวันออก เข๎าได๎  
2 ทางคือ ถนนสายสองพี่น๎อง และเข๎าทาง
ศาลจังหวัดระยอง (เตือนครั้งท่ี 1) 

-อยูํระหวํางกองชําง ส านักการสาธารณสุขฯ   
และงานรักษาความสงบ ส านักปลัดเทศบาล 
ตรวจสอบข๎อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจ
หน๎าท่ี 
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ล าดับที่ เร่ือง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

73. เรื่องร๎องเรียนจาก น.ส.ณัฎฐ์วรินท์         
นีระเนตร อยูํบ๎านเลขท่ี 2/14 ซอย 3     
ถ.ราษฎร์บ ารุง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง 
จ.ระยอง ได๎รับความเดือดร๎อนจากบ๎าน
ข๎างเคียง เนื่องจากเล่ียงสุนัขไว๎ประมาณ 
20-25 ตัว สํงเสียงดังรบกวนท้ังกลางวัน
และกลางคืนและกล่ินเหม็นจากมูลสุนัข 

-อยูํระหวํางน าเรียนประธานศูนย์ด ารงธรรมเพื่อ
พิจารณา และแจ๎งหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจหน๎าท่ี 

 

74. ร๎องเรียนจากผ๎ูไมํประสงค์ออกนาม     
กรณีได๎รับความเดือดร๎อนจากร๎านเหล๎า   
ช่ือร๎านสถานีเรื่องเหล๎า เปิดเพลงเสียงดัง
รบกวนและเปิดเกินเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

-อยูํระหวํางน าเรียนประธานศูนย์ด ารงธรรมเพื่อ
พิจารณา และแจ๎งหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจหน๎าท่ี 

 

75. เรื่องร๎องเรียนกรณี ราษฎรขอแจ๎งเบาะแส
การบุกรุกท่ีสาธารณะบริเวณชายฝ่ังทะเล
แหลมเจริญช่ือร๎านครัวปากน้ า น าดินท่ีมิใชํ
ทรายแตํเป็นดินทุบจากการกํอสร๎าง      
ถมชายหาดเป็นท่ีจอดรถข๎างร๎าน 

-อยูํระหวํางกองชํางและคณะท างานแก๎ไขปัญหา
การบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลนคร
ระยอง ตรวจสอบข๎อเท็จจริงและด าเนินการตาม
อ านาจหน๎าท่ี 

 

76. ตอบข๎อหารือ ส านักการคลังขอให๎ฝุายนิติ
การเสนอความเห็นตาม พรบ.ข๎อมูล
ขําวสารประกอบการพิจารณาส่ังการ 

-อยูํระหวํางสรุปความคิดเห็น  

77. เรื่องร๎องเรียนจากนายวุฒิชัย  บุญญวิจิตร 
ได๎รับความเดือดร๎อนจากข๎างบ๎านไมํยอม
ท ารางน้ าฝนท าให๎ฝนตกน้ าเข๎าหลังบ๎าน
และฝูาพัง 

-ท าหนังสือรายงานอ าเภอเมืองระยอง             
เรียบร๎อยแล๎ว 
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ฝ่ายงบประมาณ 
 

การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ส านักการคลัง 

1. รายงานสถานะการเงินการคลัง 
รายงานสถานะการเงิน เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 

 1.1 ด๎านรายรับ  

 
 

รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 
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รายได้ที่รัฐบาลจัดสรร 

 
 
 

1.2 รายงานสถานะการเงิน ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2560 

 
 
2. รายงานผลการด าเนินการ “เงินรายจํายค๎างจําย” 
 

เงินรายจ่ายค้างจ่าย กรณีมีหนี้ผูกพัน 
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เงินรายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

 
 
3. การจัดหาพัสดุ ประจ าปี 2561 
 - นายรักษ์สิทธิ์  เจริญหิรัญ รายงานวําส านักการคลัง งานพัสดุได๎เริ่มท า วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ e-bidding และวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market ในเรื่องของรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ คาดวํานําจะ
ด าเนินการไปได๎ด๎วยดี เมื่อสัปดาห์ท่ีผํานมางานพัสดุได๎สํงเจ๎าหน๎าท่ีไปอบรมของส านักงานสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น ท่ีจังหวัดระยอง จ านวน 3 คน ในวันท่ี 6 ธันวาคม 2560 ชํวงบํายก็จะมีการประชุม ซึ่งเนื้อหาท่ีไป
อบรมจะต๎องน ามาท าความเข๎าใจกับเจ๎าหน๎าท่ีพัสดุท่ีต๎องปฏิบัติงานทุกคน และท่ีต๎องหาค าตอบในสํวนของพัสดุ
คือเรื่องคําตอบแทนกรรมการ เนื่องจากระเบียบตัวใหมํนั้นกระทรวงการคลังได๎มีหนังสือส่ังการแล๎วในเรื่องของ
คําตอบแทนกรรมการทุกชุด ซึ่งมีอยูํหลายชุดมาก โดยกรรมการทุกชุดมีสิทธิได๎รับคําตอบแทนตามกรอบท่ี
กระทรวงการคลังก าหนด ขณะนี้ส านักการคลังได๎จัดเอกสารเกือบจะเสร็จแล๎ว เพื่อจะน าเรียนให๎ทํานนายกเทศมนตรี
พิจารณาวําควรจะเลือกแนวทางใด มีในเรื่องข๎อมูลคําใช๎จํายท่ีเข๎ามา แตํติดอยูํท่ีวําการจัดหาพัสดุของเทศบาล  
มีรอยตํอในชํวงกํอนวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 มีความตํอเนื่องอยูํ 2-3 กรณีวําจะจํายคําตอบแทนอยํางไร   
โดยปรึกษาทางจังหวัดระยอง และจังหวัดระยองได๎ชํวยปรึกษากับกรมบัญชีกลางตํอให๎และแนะน ามาวํา        
ให๎เทศบาลหารือคณะกรรมการวินิจฉัย ขณะนี้อยูํระหวํางท าข๎อท่ีจะต๎องหารือเพื่อเสนอทํานนายกเทศมนตรี   
ซึ่งคาดวําจะเสนอได๎ภายใน 2–3 วันนี้  
 

กองช่าง 
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล  
งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  
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งานควบคุมและตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- รถดูดเบอร์ 1 ทะเบียนรถ 82-4132  รย. และ  
รถบรรทุกน้ า 10 ล๎อ ทะเบียน ผก 7587 รย.  
 - รถดูดเบอร์ 2 ทะเบียนรถ  82-7936  รย. และรถเฮี๊ยบ  83-1083  รย.  
ปฏิบัติงานท้ังหมด  5  เส๎น  ความยาว  1,407  เมตร  154  บํอพัก  

* เข๎าด าเนินการตลาดเทศบันเทิง  
* เข๎าด าเนินการ  ซอยเสียประเสริฐ  
* เข๎าด าเนินการ ถนนราษฎร์บ ารุง ซ.  5  
* เข๎าด าเนินการ ถนนราษฎร์บ ารุง ซ.  5  

 - ชุดขุดลอกทํอ ชุดท่ี  2 รถบรรทุกน้ า 10 ล๎อ ทะเบียน ผก 7587 รย.  
ปฏิบัติงานท้ังหมด  8  เส๎น  ความยาว  4,880  เมตร  686  บํอพัก 
 * เข๎าด าเนินการ ถนนภักดีบริรักษ์ 
 - ชุดขุดลอกทํอ 1  เข๎าด าเนินการ  ตลาดวัดลํุม, ถนนราษฎร์บ ารุง ซอย 12 
 - ส ารวจทํอ-รางระบายน้ าถนนและซอย โซน บางจาก1-19   เพื่อเพิ่มเข๎าแผนขุดลอกทํอ 
 - เข๎าด าเนินการ ปิดฝาทํอระบายน้ า ถนนราชวิมล  
 - เข๎าด าเนินการ ปิดฝาทํอระบายน้ า ถนนเรือนจ า  
 - เข๎าด าเนินการ ปิดฝาทํอระบายน้ า ถนนข๎างธนาคารกรุงเทพ  
 - เข๎าด าเนินการ ปิดฝาทํอระบายน้ า ซอยลุงต้ัง  
 - เข๎าด าเนินการ ปิดฝาทํอระบายน้ า ถนนแสงจันทร์, ข๎าง รร.วัดเนินพระ  
 - เข๎าด าเนินการ ปิดฝาทํอระบายน้ า ถนนสมุทรคงคา (หน๎าร๎านขายโทรศัพท์)  
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- ลงพื้นท่ีประชาสัมพันธ์ เรื่อง  ขออนุญาตเช่ือมทํอระบายน้ า ลงแหลํงน้ าสาธารณะ  
ตามมาตรา  33  ห๎ามมิให๎ผ๎ูใดเทหรือท้ิงส่ิงปฏิกูล มูลฝอย น้ าโสโครกหรือส่ิงอื่นใดลงบนถนนหรือ

ในทางน้ า 
         ตามมาตรา  57  ผ๎ูใดฝุาฝืนหรือไมํปฏิบัติตาม  ต๎องระวางโทษ ปรับไมํเกินหนึ่งหมื่นบาท  
ณ YES CONDO, คาร์พิเดียม  คอนโดทาวน์ และระยองเฮ๎าส์  

 - เฝูาระวังน้ าทํวมขัง.......ฝนตก (เปิดเครื่องสูบน้ า) ณ จุดจันทอุดม, จุดถนนหนองบัว (ต.ยานยนต์)  
และจุดถนน ค.2 

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล๎อม  
 

 
ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ที่ยื่นค าร้องขออนุญาต 
ประกอบกิจการประเภทต่างๆ ตามเทศบัญญัติ 
 เจ๎าหน๎าท่ีส ารวจและมีหนังสือแจ๎งผ๎ูประกอบการ/ผ๎ูประกอบการเขียนค าร๎องขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการ ปรากฏวํา มีผ๎ูประกอบการยื่นค าร๎องจ านวน 4 ราย และเจ๎าหน๎าท่ีได๎ตรวจประเมิน        
เรียบร๎อยแล๎ว ได๎แกํ 
1. ครัวส๎มต าไกํยํางฯ  
2. แลนด์เดียร์  
3. ครัวสะตอ  
4. วัตสัน(เซ็นทรัล)  
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การตรวจประเมินสถานประกอบการแจ้งเลิกกิจการ 
เลิกกิจการ  
จ านวน  3  แหํง ได๎แกํ 

1. ร๎านนิค  
2. ร๎านขายของช า  
3. ร๎านจรูญรัตน์  

 

งานตรวจประเมินการจัดการน้ าเสียของสถานประกอบการจ าหน่ายหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง  
จ านวน 2 แหํง ได๎แกํ 

1. ร๎านส๎มต าไกํยํางฯ  
2. ร๎านครัวสะตอ  

เร่ืองร้องเรียน  จ านวน 4 เร่ือง 

 

 
การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร  

1. ล๎างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลํุมฯ)และตลาดสดเทศบาล 4 (แมํแดง) 
ด าเนินการล๎างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดล๎างและขัดท าความสะอาดพื้นอาคารและถนนโดยผสมผง
คลอรีน ในน้ าล๎างพื้นเพื่อฆําเช้ือโรค ลอกทํอ ล๎างทํอและรางระบายน้ า ดังนี้  
      - ล๎างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลํุม) วันท่ี 9 - 10 พฤศจิกายนและ 23-24 พฤศจิกายน 2560    
      -  ล๎างตลาดเทศบาล 4 (ตลาดแมํแดง) วันท่ี 8 และ 22  พฤศจิกายน 2560   
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ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
ลงพื้นท่ีตรวจสอบถังขยะอันตรายในชุมชน จ านวน 37 จุด พบวํา 
       - สภาพถังขยะอันตรายสมบูรณ์และสามารถใช๎งานได๎ทุกจุด 
       - พบขยะปนเป้ือน จ านวน 2 จุด ได๎แกํ หน๎าห๎างแสงทอง และเซเวํนหน๎าตลาดชัยพร 
 เพิ่มจุดวาง จ านวน 5 แหํง ได๎แกํ 
       - 7-eleven ถ.ราษฎร์บ ารุง เย้ือง ซ.8 
       - 7-eleven ถ.ราษฎร์บ ารุง ซ.1 
       - 7-eleven ปากคลอง ถ.สมุทรคงคา  
       - ร๎านค๎า JD Shop ถ.สมุทรเจดีย์ 
       - ท่ีท าการชุมชนสะพานราษฎร์ (ตลาดเกํา) ถ.ยมจินดา 
ย๎ายจุดวาง จ านวน 1 แหํง ได๎แกํ ชุมชนสะพานราษฎร์  
     จุดเดิม  ต้ังบริเวณร๎านข๎าวแกง อสม. เนินพระ 
     จุดใหมํ  ต้ังบริเวณข๎างก าแพงวัดเนินพระ ถ.ราษฎร์บ ารุง 
 

ตรวจสอบจุดต้ังถังขยะอินทรีย์ตามจุดในชุมชน 
ลงพื้นท่ีตรวจสอบถังขยะอินทรีย์ในชุมชน จ านวน 13 จุด พบวํา 
      - ถังรองรับขยะอินทรีย์ไมํสะอาด/ไมํปิดฝาถังขยะอินทรีย์/มีขยะปนเป้ือน ได๎แกํ ชุมชนก๎นปึก-ปากคลอง, 
ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง, ชุมชนริมน้ า-ทําเกตุ 
      - ถังช ารุด จ านวน 2 ถัง ได๎แกํ ชุมชนสะพานราษฎร์ ได๎ประสานบริษัท คลีน มหานคร จ ากัด เรียบร๎อยแล๎ว 
  

 - กิจกรรม  5 ส.  (ศูนย์ส่ิงแวดล๎อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ า)  
วันท่ี 13 - 16 พฤศจิกายน 2560 ท ากิจกรรม 5 ส. ศูนย์ส่ิงแวดล๎อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ า ได๎แกํ  
  *  ห๎องท างาน 
  *  ห๎องนิทรรศการ  
  *  ห๎องโสต 
  *  ห๎องประชุม 
  *  ห๎องฉายวีดิทัศน์ 

* ห๎องเก็บของ  
 

 - กิจกรรมอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูปุาชายเลนและแมํน้ าระยอง  
มีคณะศึกษาดูงานและผ๎ูเข๎าเย่ียมชม พระเจดีย์กลางน้ าและสะพานศึกษาธรรมชาติหอชมวิว รวมท้ังหมด   
จ านวน 3,624 คน  

1. วันท่ี 2 พ.ย. 60  โรงเรียนบ๎านคลองสีฟัน มาศึกษาระบบนิเวศน์ปุาชาย บริเวณโซน1 (หอชมวิว
เฉลิมพระเกียติ) จ านวน 55 คน 

2. วันท่ี 4 พ.ย. 60 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ท ากิจกรรมเก็บขยะ บริเวณโซน 1 (หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ) 
จ านวน  121 คน 

3. วันท่ี 11 พ.ย. 60 บริษัท SCG  ท ากิจกรรมปลํอยปู และปลากระพง บริเวณ โซน 2             
(ศูนย์ส่ิงแวดล๎อม พระเจดีย์กลางน้ า) จ านวน 230 คน 



 -25- 
4. วันท่ี 24 พ.ย. 60 โรงเรียนวัดตะพงนอก ชมวิดีทัศน์ประวัติพระเจดีย์และปุาชายเลน โซน 2    

(ศูนย์ส่ิงแวดล๎อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ า) และเดินศึกษาระบบนิเวศปุาชายเลน บริเวณ โซน 1 (หอชมวิว    
เฉลิมพระเกียรติ) จ านวน 143 คน 

5. วันท่ี 24 พ.ย. 60 โรงเรียนวัดลํุมชัยชุมพล ฟังบรรยายประวัติพระเจดีย์ และเดินชมระบบนิเวศ   
ปุาชายเลน (โซน 1 และโซน 2) จ านวน 101 คน 

6. วันท่ี 25 พ.ย. 60 โรงเรียนตากวิทยาคม เดินชมระบบนิเวศปุาชายเลน บริเวณ โซน 1        
จ านวน 50 คน 

7. วันท่ี 25 พ.ย.60 ส านักงานกิจการพลเรือนส านักนโยบายและแผนกลาโหม  ฟังบรรยายและชม  
วีดิทัศน์ประวัติพระเจดีย์และปุาชายเลน ณ ศูนย์ส่ิงแวดล๎อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ า (โซน2) และเดินศึกษา
ระบบนิเวศปุาชายเลน โซน 1 (หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ) จ านวน 61 คน   

8.  มีผ๎ูเข๎าเย่ียมชมศูนย์ส่ิงแวดล๎อมศึกษา จ านวน  2 ,863 คน 
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งานรักษาความสะอาดและส่ิงปฏิกูล  

 
 
 
 
 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2561 

 
 
การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ  

1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือน พฤศจิกายน 2560 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได๎ 
ท้ังหมด 2,523 ช้ิน  ( 154 กิโลกรัม ) 
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2. กิจกรรมส ารวจและสํงเสริมการจัดการขยะติดเช้ือ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล  

จ านวน 79  แหํง  เดือน พฤศจิกายน 2560 จ านวน 873  กิโลกรัม  
 

การพัฒนาท าความสะอาดสถานที่ ได้แก่  
* ชุดพัฒนาเก็บขยะถนนสุขุมวิทชํวงหน๎าระยองรามํา  
* ชุดรถน้ าล๎างท าความสะอาด ถนนซอยโรงเจใหมํ  
* ชุดเรือท๎องแบน ลอกวัชพืชและผักตบในแมํน้ าระยองบริเวณสะพานบางจาก  
* ชุดรถไถดันกิ่งไม๎บริเวณช๎างทางถนนซอยโรงฆําสัตว์  

 

งานสัตวแพทย์  
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์  

จ านวนสุกรท่ีเข๎าช าแหละในโรงฆําสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข๎าช าแหละเดือนพฤศจิกายน 2560 
จ านวนท้ังส้ิน 1,062 ตัว ได๎ท าการตรวจและไมํพบความผิดปกติของสุกรกํอนฆําและหลังฆํา                   
และมีคําธรรมเนียม ดังนี้ 
 1. อากรฆําสัตว์ 10 ,620 บาท 
 2. คําบริการโรงฆําสัตว์ 15 ,930 บาท 
 3. คําธรรมเนียมคอกพักสัตว์ 3 ,186 บาท  
  รวมเก็บคําธรรมเนียมได๎ท้ังส้ิน  29 ,736 บาท  
 

เร่ืองร้องเรียน จ านวน 3 เร่ือง 

 
 

งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ  
ผลการด าเนินงาน 

1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง/โรคหลอดเลือดสมอง) รวม 494 คน 
จ าแนกผลการคัดกรอง ดังนี้ 
     1.1 กลํุมวัยท างาน อายุ 15 ปี – 59 ปี จ านวน 105 คน 
           1.1.1 กลํุมเส่ียงโรคเบาหวาน                            จ านวน    14 คน 
           1.1.2 กลํุมเส่ียงโรคความดันโลหิตสูง                    จ านวน   52 คน 
           1.1.3 กลํุมเส่ียงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ    จ านวน     9 คน 
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    1.2 กลํุมผ๎ูสูงอายุ  อายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 203 คน 
           1.2.1 กลํุมเส่ียงโรคเบาหวาน                            จ านวน   3 คน 
           1.2.2 กลํุมเส่ียงโรคความดันโลหิตสูง                    จ านวน 24 คน 
          1.2.3 กลํุมเส่ียงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ     จ านวน 10 คน 

2. กิจกรรมเผยแพรํความรู๎โรคไมํติดตํอ 
  2.1 ความรู๎เรื่องโรคเบาหวาน  จ านวน     22 ครั้ง 

3. โครงการรณรงค์คัดกรองโรคไมํติดตํอเรื้อรังในประชาชน เทศบาลนครระยอง  
ปีงบประมาณ 2561  ประกอบด๎วยกิจกรรม ดังนี้  
  3.1 กิจกรรมคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และคัดกรองสายตา  
ผิดปกติเพื่อสํงตรวจกับจักษุแพทย์ จ านวน 7 ชุมชน    
            3.1.1 วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561   ชุมชนบางจาก   
            3.1.2 วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561   ชุมชนสวนวัดโขด 
            3.1.3 วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561   ชุมชนเกาะกลอย 
            3.1.4 วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561   ชุมชนเรือนจ า 
            3.1.5 วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561   ชุมชนเนินพระ 
            3.1.6 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561   ชุมชนปากน้ า 
            3.1.7 วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561   ชุมชนทํุงตโนด           
 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง  
ผลการด าเนินงาน 

1.   ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560  
พิจารณาอนุมัติโครงการท่ีเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง 
จ านวน 13 โครงการ (919,375 บาท) 
 

งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ  
สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก 

ต้ังแตํวันท่ี 1 มกราคม – 25 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลนครระยอง ได๎รับรายงานวําพบผ๎ูปุวย โรค
ไข๎เลือดออก (ทุกรหัสโรค) จ านวน 35 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 56.48 ตํอประชากรแสนคน  ไมํพบผ๎ูเสียชีวิต  
 ผ๎ูปุวยโรคไข๎เลือดออกจังหวัดระยองอยูํในอันดับท่ี 20 ของประเทศ อัตราปุวย 86.84   (อันดับ 1 
จังหวัดสงขลา อัตราปุวย 204.13 ตํอประชากรแสนคน)  
 

การด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
โรคไข๎เลือดออก 
๑. ออกด าเนินการควบคุมโรคทุกราย ภายใน 24 ช่ัวโมง โดยการพํนสารเคมีก าจัดยุงในบ๎านผ๎ูปุวยและรอบๆ 
บ๎านผ๎ูปุวยรัศมี 100 เมตร จ านวน 3 ครั้ง ในวันท่ี 0,3,7  
 - ผ๎ูปุวยยืนยันโรคไข๎เลือดออก  จ านวน 6 ราย  
๒. พํนสารเคมีก าจัดยุงตัวเต็มวัยในชุมชน/ตลาด 
3. ประชาสัมพันธ์โรคไข๎เลือดออกโดยรถวิ่งประชาสัมพันธ์ ภาษาไทย/กัมพูชา 
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4. ด าเนินการรณรงค์ส ารวจ และท าลายแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ในศาสนสถานและสถานศึกษาเขต
เทศบาลนครระยองทุกแหํง โดยด าเนินการทุกวันศุกร์ และพํนสารเคมีก าจัดยุงตัวเต็มวัยในวันเสาร์ 
5. ติดตามสถานการณ์โรคทุกสัปดาห์  
 

สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกเดือนตุลาคม 
ในเดือนพฤศจิกายน พบผ๎ูปุวยโรคไข๎เลือดออก จ านวน 6 ราย จ านวนผ๎ูปุวยน๎อยกวําคํามัธยฐานย๎อนหลัง 5 ปี  
รายละเอียดตามรูป 

 
 
 
 

การด าเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน 
กิจกรรมส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน 

 
- ขอความรํวมมือโรงเรียนมอบหมายแกนน านักเรียนด าเนินการส ารวจและท าลายแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ า

ยุงลายในโรงเรียนตํอไป 
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งานฟื้นฟูสุขภาพครอบครัว  

ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 
จ านวน  165 ราย 

จ าแนกตามกลํุมได๎ ดังนี้  
1. มารดาและทารกหลังคลอด จ านวน  94  ราย 
2. ผ๎ูปุวยโรคเรื้อรัง  จ านวน    5  ราย 
3. ผ๎ูสูงอายุติดเตียง            จ านวน  36  ราย 
4. ผ๎ูสูงอายุติดบ๎าน            จ านวน  26  ราย 
5. ผ๎ูพิการ   จ านวน     2 ราย 
6. ผ๎ูปุวยหลังผําตัด  จ านวน     2 ราย  
 

กิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน 
จ านวน 312 กิจกรรม ดังนี้ 

1. ฉีดยา    จ านวน 6 ราย  
2. ใสํสายสวนปัสสาวะ   จ านวน 10 ราย 
3. ใสํสายยางให๎อาหารทางจมูก  จ านวน 10 ราย 
4. ท าแผล     จ านวน 23 ราย 
5. เจาะเลือด                     จ านวน  6 ราย 
6. เจาะน้ าตาลปลายนิ้ว  จ านวน  14  ราย 
7. เย่ียมให๎ค าแนะน าการปฏิบัติตนหลังคลอดและสํงเสริมการเล้ียงลูกด๎วยนมแมํ    จ านวน 47 ราย 
8. เย่ียมเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ๎อนในทารกแรกเกิด        จ านวน 47 ราย 
9. เย่ียมดูแลเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ๎อนจากโรคเรื้อรังและความพิการ      จ านวน  72 ราย 
10. สอนญาติท าแผลให๎ผ๎ูปุวย           จ านวน 12 ราย 
11. ให๎ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ในการดูแลสุขภาพด๎วยตนเอง         จ านวน  1 ราย 
12. ประเมิน ADL ในผ๎ูสูงอายุ            จ านวน 62 คน 
13. สอนญาติเรื่องการดูแลความสะอาดรํางกายผ๎ูปุวยติดเตียง         จ านวน 2 ราย 
 
ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์  
ให๎ยืมอุปกรณ์การแพทย์  9 รายการ จ านวน 12 ช้ิน ได๎แกํ 
 1. เตียงนอน Fowler พร๎อมเบาะท่ีนอน จ านวน 3 ชุด 
 2. ท่ีนอนลม    จ านวน 1 ชุด 
 3. เครื่องดูดเสมหะ   จ านวน 1 เครื่อง 
 4. เครื่องผลิตออกซิเจน   จ านวน 1 เครื่อง 
 5. ถังออกซิเจน    จ านวน 2 ถัง 
 6. รถเข็นนั่ง    จ านวน 1 คัน 
 7. Walker    จ านวน 1 อัน 
         8. ไม๎ Crain ขาพยุงเดิน    จ านวน 1 อัน 
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 9. รอกออกก าลังกาย    จ านวน 1 อัน 
ได๎รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์   4 รายการ  จ านวน 4 ช้ิน ได๎แกํ 
 1. ท่ีนอนลมพร๎อมชุดอุปกรณ์  จ านวน 1 ชุด 
 2. ถังออกซิเจน    จ านวน 1 ถัง 
 3. Walker    จ านวน 1 อัน 
 4. รอกออกก าลังกาย    จ านวน 1 อัน  
 

กิจกรรมอื่นๆ 
 รํวมด าเนินการตรวจหาระดับน้ าตาลแกํเด็กอ๎วนในโรงเรียน  จ านวน 2 ครั้ง  
 

งานสํงเสริมสุขภาพ  
- วันท่ี  7 พฤศจิกายน 2560  จัดโครงการ “ถนอมดวงตาและแก๎ไขความผิดปกติการมองเห็นใน

นักเรียน” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  กิจกรรมให๎ความรู๎ด๎านการใช๎สายตา การถนอมดวงตาและน า
เด็กท่ีมีผลการคัดกรองสายตาผิดปกติ พบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย แกํนักเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง  
จ านวน 78  คน วันท่ี  29 พฤศจิกายน 2560  นายธนิต   อังควินิจวงศ์  รองนายกเทศมนตรี    
เป็นประธานมอบแวํนสายตา แกํนักเรียน ณ ห๎องประชุมหลักเมือง  
 

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
สร๎างการมีสํวนรํวมของภาคประชาชนในการด าเนินงานด๎านสาธารณสุข 
ผลการด าเนินงาน 
 - มีกลํุมออกก าลังกายท่ีเกิดขึ้นใหมํในชุมชนทางหลวง-พูนไฉํ  จ านวน 1 กลํุม 
         “ช่ือกลํุมรักษ์สุขภาพชุมชนทางหลวง-พูนไฉํ” 
แผนการด าเนินงาน 
      - เขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
        เทศบาลนครระยอง  

กองการแพทย์ 
บริการเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

จ าแนกตามสถานบริการ 
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ประเภทบริการในคลินิกอบอุ่นฯ 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2560 

1. บริการตรวจรักษาโรค       4,114 ราย 
2. บริการทันตกรรม           451 ราย 
3. บริการเภสัชกรรม    2,099 ราย 
4. บริการกายภาพบ าบัด          152 ราย 
5. บริการชันสูตร           476 ราย 
6. บริการรังสีฯ                23 ราย  

 

งานรักษาพยาบาล 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 
 

งานเภสัชกรรม 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ผู้รับบริการ 2,099 ราย 
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งานทันตสาธารณสุข 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ผู้รับบริการจ านวน 451 ราย 

 
 

งานกายภาพบ าบัด 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

จ านวนคนไข้มารับบริการ 41 คน  152 คร้ัง 

 
จ านวนเงินท้ังส้ิน 40,280 บาท เก็บเงินได๎ 16,530 บาท  
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งานชันสูตร 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
จ านวนผู้มารับบริการทั้งหมด 476 ราย 

 
จ านวนเงินท้ังส้ิน 130,245 บาท เก็บเงินได๎ 33,300บาท 
 

งานรังสีวิทยา 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 มีผ๎ูมารับบริการทั้งส้ิน 23 ราย  24 รายการ  

 
จ านวนเงินท้ังส้ิน 5,280 บาท เก็บเงินได๎ 2,640บาท 
 

รายรับค่ารักษาพยาบาล 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
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สรุปค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ของผู้รับบริการ 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 
 

สรุปค่าใช้จ่ายการให้บริการกองการแพทย์ 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

1. เก็บเงินได๎จริง                                                    172,096 บาท 
2. อปท ขึ้นทะเบียน ได๎รับการโอนเงินของบริการ 

       เดือน พ.ค. 60 – ก.ย.60 (ตามจ านวนท่ีเบิกจริง)  
       เป็นเงนิ                                                        316,961.50 บาท  

3. เรียกเก็บจากเครือขํายประกันสังคม และเบิกจํายตรง      104,079 บาท 
4. คําใช๎จํายท่ีเทศบาลสนับสนุนบริการรักษาพยาบาล         618,689 บาท 

 
บริการอื่น ๆ แก่ผู้มารับบริการ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

- รับสํงผ๎ูปุวยโดยรถกอล์ฟไฟฟูา จ านวน  66 ครั้ง 
- รับสํงผ๎ูปุวยโดยรถ Ambulance จ านวน 5 ครั้ง 
- สนับสนุนกระเป๋ายาแกํหนํวยงานอื่น จ านวน 1 ครั้ง  

 

- กิจกรรมในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560  
* ออกหนํวยแขํงเรือ 1-2 พฤศจิกายน 2560 

 * ออกหนํวยงานพระราชทานเพลิงศพ วัดตรีวนาราม 19 พฤศจิกายน 2560 

กองการศึกษา 

- พิธีปิดการแขํงขันเรือยาวประเพณีชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ทําน้ าวัดปากน้ าสมุทรคงคาราม  
 - งานสืบสานประเพณีลอยกระทง  ประจ าปี 2560 วันท่ี 1-3 พฤศจิกายน 2560 
ณ ถนนอดุลย์ธรรมประภาส  
 - งานหํมผ๎าองค์พระเจดีย์ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดปากน้ าสมุทรคงคาราม และพระเจดีย์กลางน้ า  
อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  



 -36- 
 

- กิจกรรมสํงเสริมการศึกษานอกห๎องเรียน (ท าลาบไกํข๎าวเหนียวนึ่ง) วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2560  
ณ ลานกิจกรรมอาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
 - กิจกรรม We can PLAY & LEARN เพลินวันเสาร์ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2560 
ณ ลานกิจกรรมอาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง   
 

สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือน พฤศจิกายน 2560 

 
 

สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง 
เดือน พฤศจิกายน 2560 

 
สร๎างงานผ๎ูพิการ ได๎แกํ 
นางสาวกุสุมา  บุญชํวย 
 - เริ่มท างาน 9 มกราคม 2560 
 - ผ๎ูพิการทางการได๎ยิน (เป็นใบ๎) 
 - ปฏิบัติงานท่ีอาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง  
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นางสาวสุจิตรา  พืชพันธ์ 
 - เริ่มท างาน 1 กรกฎาคม 2560 
 - ผ๎ูพิการทางการเคล่ือนไหว (ชาซีกขวาท้ังแขน-ขา) 
 - ปฏิบัติงานท่ีอาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง 
นางสาวมิลันตี  นีลพันธ์ 
 - เริ่มท างาน 1 มกราคม 2560 
 - ผ๎ูพิการทางการเคล่ือนไหว(ขาพิการทั้ง 2 ข๎าง) 
 - ปฏิบัติงานท่ีอาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง 
นายกฤณัช ทรงเท่ียง 
 - เริ่มท างาน 9 มกราคม 2560 
 - ผ๎ูพิการทางการเคล่ือนไหว (ขาเป็นโปลิโอ) 
 - ปฏิบัติงานท่ีอาคารห๎องสมุด และศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง 
นายกิตติคุปต์  สารพันโชติวิทยา 
 - เริ่มท างาน 9 มกราคม 2560 
 - ผ๎ูพิการทางการเคล่ือนไหว (ชาแขนขวา) 
 - ปฏิบัติงานท่ี กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง  
นายรัชพงศ์  ผลารุจิ 
 - เริ่มท างาน 1 สิงหาคม 2560 
 - ผ๎ูพิการทางการเคล่ือนไหว (ขาขวาอํอนแรง) 
 - ปฏิบัติงานท่ี กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง  

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
- วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 – 0๘.00 น. ผ๎ูบริหารและคณะครู เข๎ารํวมกิจกรรมงาน

หํมผ๎าพระเจดีย์(เล็ก) ณ วัดปากน้ าสมุทรคงคาราม 
 - วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 – 09.00 น. ผ๎ูบริหารและคณะครู  
เข๎ารํวมกิจกรรมงานหํมผ๎าพระเจดีย์กลางน้ า 
 - วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. โอวัลตินมาจัดกิจกรรม อิ่มท๎องพร๎อมทุกเช๎า 
ให๎กับเด็กนักเรียนช้ัน อนุบาล ๑-๓ ณ อาคารอเนกประสงค์  
 - วันท่ี ๙ พฤศจิกายน 2560 เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. เจ๎าหน๎าท่ีมาติดต้ังโปรแกรม Panda antivirus  
 - วันท่ี ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน 2560 ครูนภัสวรรณและครูพัชราภรณ์ เข๎ารํวมเวทีถอดบทเรียนโครงการ
ดาว EF ณ โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ พัทยา 
 - วันท่ี 1๖ พฤศจิกายน 2560 เวลา ๐๘.30 – ๑๒.๐๐ น. ชมรมผ๎ูสูงอายุใช๎สถานท่ีในการประชุมโดย
มีทํานนายกวรวิทย์ ศุภโชคชัยและคณะผ๎ูบริหารเข๎ารํวมพิธีเปิด  
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  
 - วันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา 1๖.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. ผ๎ูบริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
เข๎ารํวมประชุมประจ าเดือน  
 - วันท่ี 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา 09.0๐ – 10.๓๐ น. คณะครู น าลูกเสือ เนตรนารี  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เข๎ารํวม กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ๎า ณ โรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยอง  
 - วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน 2560 เวลา ๑๓.00 – ๑๔.๓๐ น. ครูส ารูญ เหิมหาญ น านักเรียนรับมอบแวํน
สายตา ณ ห๎องประชุมหลักเมือง ช้ัน2 ส านักงานเทศบาลนครระยอง   
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 - ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด บ๎านโปุง เพ๎นท์ส “ผ๎ูรับจ๎าง” จ๎างเหมาทาสีอาคารเรียน 2-3 โรงเรียนเทศบาลวัด
ปากน้ า โดยด าเนินการแล๎วเสร็จ เดือนพฤษภาคม 2559 และมีก าหนดความรับผิดชอบในความช ารุดบกพรํอง
ของงานจ๎าง ภายในระยะเวลา 2ปี  
 - แจ๎งความช ารุดบกพรํองประตูม๎วนยืด อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม)ํ โดยบริษัท อะตอม เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด “ผ๎ูรับจ๎าง” ท าการกํอสร๎างอาคารอเนกประสงค์หลังใหมํ แล๎วเสร็จในเดือน 
กุมภาพันธ์ 2559 และมีก าหนดความรับผิดชอบในความช ารุดบกพรํอง เป็นระยะเวลา 2 ปี  
 - แจ๎งความช ารุดบกพรํองงานปูกระเบ้ืองอาคารเรียน 2-3 (ช้ัน 2-3) โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  
โดยห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ระยองยูนิต้ี แอนด์ คอนสทรัคช่ัน “ผ๎ูรับจ๎าง” ท างานปูกระเบ้ืองอาคารเรียน 2-3       
(ช้ัน 2-3) รวมถึงระเบียงและบันได โดยด าเนินการแล๎วเสร็จใน เดือนพฤษภาคม 2560  
มีก าหนดความรับผิดชอบในความช ารุดบกพรํองของงานจ๎างภายในระยะเวลา 2 ปี  

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 
- วันท่ี 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 การแขํงขันเรือมังกร 22 ฝีพายชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2560 โดยการน าของทํานนายกวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง 
และทีมผ๎ูบริหารเทศบาลนครระยอง  
 - วันท่ี 1-3 พฤศจิกายน 2560 คณะครูและนักเรียนรํวมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง                  
ณ ถนนอดุลย์ธรรมประภาส 
 - วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 ผ๎ูบริหารและคณะครู โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองรํวมหํมผ๎าพระเจดีย์กลางน้ า  

- วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2560 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง รํวมพิธีบ าเพ็ญกุศล
พระราชทานเพลิงศพ พระเทพวราภรณ์ (ประจวบ นนฺทปัญฺโญ) อดีตเจ๎าอาวาสวัดตรีรัตนาราม และท่ีปรึกษาเจ๎า
คณะจังหวัดระยอง (ธรรมยุต) 
 - วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนรับทุนการศึกษางานวันสังคมสงเคราะห์แหํงชาติ  
 - วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2560 ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง รํวมพิธีวางพวงมาลา 
ถวายราชสดุดี งานวันมหาธีรราชเจ๎า ประจ าปี 2560  

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
- วันท่ี 1 – 3 พ.ย. 2560 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี (ลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๖๐)   

 - วันท่ี 9 พ.ย. 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จัดสอบธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรมศึกษาช้ัน      
โทธรรมศึกษาช้ันเอก ให๎กับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2560  
 - นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 เข๎ารํวมสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
(สสวท.)  ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันท่ี  11 พ.ย. 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลระยอง   
 - วันท่ี 19 พ.ย. 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการการอบรมแกนน าวัคซีนชีวิต  EF  สร๎างสุข  
คณะกรรมการเครือขํายผ๎ูปกครองสายช้ันอนุบาล ๑-๓  

- นักเรียนเข๎าแขํงขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 10  รอบเจียระไนเพชร ผลการแขํงขัน  
เด็กหญิงปณิตา สุวรรณวงศ์  ได๎คะแนนผํานเกณฑ์การแขํงขัน ระดับชํวงช้ันท่ี 1  
 - วันท่ี 24 พ.ย. 2560 กิจกรรมวันคล๎ายวันวชิราวุธ  
 - วันท่ี 25 พ.ย. 2560 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 - กิจกรรมอัศวินR    

*  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทานอาหารอยํางรู๎คุณคํา ไมํควรทานให๎เหลือ   
*  ตรวจช่ังปริมาณอาหารเหลือของทุกสายช้ัน   
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* รับซื้อขยะ เดือนละ 1 ครั้ง 
* ประชาสัมพันธ์เรื่องการลดและงดใช๎แก๎วพลาสติก ให๎ใช๎แก๎วน้ าสํวนตัว เพื่อลดปริมาณขยะ 

 - วันท่ี 28 พ.ย. 2560 วงดนตรีเสนาะโสตรํวมบรรเลงดนตรีไทยในโครงการสํงเสริมธุรกิจชุมชนของ 
บริษัท IRPC  “อรํอยยกสวน  อรํอยดํวน  จานเด็ด ๗ ชุมชน”  
 - วันท่ี 28 พ.ย. 2560 กิจกรรม Play and Learn เพลินอยํางไทย (ภูมิปัญญาท๎องถิ่นสอนการท าขนมจาก)  
 - กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฝึกอาชีพตัดผมและรถโมบายห๎องสมุด
เคล่ือนท่ี)  
 - วันท่ี 1 ธ.ค. 2560 ประชุมคณะกรรมการเครือขํายผ๎ูปกครอง  

- กิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทยแตํงผ๎าไทยในวันศุกร์ 

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
    - วันท่ี 1 - 3 พ.ย. 2560 รํวมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ สวนศรีเมือง   
 - วันท่ี 2  พ.ย. 2560 มอบเกียรติบัตรนักเรียนสอบได๎ท่ี 1 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลํุมมหาชัยชมพล 
 - วันท่ี 4 - 10 พ.ย. 2560 รํวมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย และพัฒนาหนังสือเรียน คํูมือครู ฯ  
สสวท. ณ โรงแรมรอแยล เบญจา 
 - วันท่ี 10 - 11 พ.ย. 2560 รํวมอบรมเวทีถอดบทเรียนโครงการดาว-อีเอฟ  
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์แอนด์สวีท ระยองซิต้ีเซ็นเตอร์ 
 - วันท่ี 23 - 24 พ.ย. 2560 ประชุมสัมมนาการรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูล  
ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ 
 - วันท่ี 24 พ.ย. 2560 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานท่ี สายช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 
ณ ศูนย์การเรียนรู๎ปุาชายเลน และพระเจดีย์กลางน้ า 
 - วันท่ี 24 พ.ย. 2560 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานท่ี สายช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 
ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู๎ จังหวัดระยอง  
 - วันท่ี 24 พ.ย. 2560 กิจกรรมศุกร์หรรษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลํุมมหาชัยชมพล 
 - วันท่ี 25  พ.ย. 2560 รํวมพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ๎า” 
ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
 - วันท่ี 27 - 28 พ.ย. 2560 รับการนิเทศจาก  สสวท. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลํุมมหาชัยชุมพล  

- วันท่ี 30 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2560 รํวมแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 - วันท่ี 30 พ.ย. 2560 กิจกรรมอบรมอัศวิน 3Rs  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลํุมมหาชัยชุมพล 
 - วันท่ี 30 พ.ย. 2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลํุมมหาชัยชุมพล 
 - วันท่ี 1  ธ.ค. 2560 มอบเข็มอัศวิน 3Rs ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลํุมมหาชัยชุมพล 
 - วันท่ี 3  ธ.ค. 2560 รํวมกิจกรรมงานปลํอยสัตว์ และชิมอาหารเจ  ณ มูลนิธิประภัสสรคุณธรรม  
 - วันท่ี 3 - 5 ธ.ค. 2560 อบรมและรับมอบรางวัลโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ  
    ณ โรงแรมทาวน์  กรุงเทพฯ 
 - วันท่ี 4 ธ.ค. 2560 กิจกรรมวันชาติ  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลํุมมหาชัยชุมพล 
 - กิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพํอ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลํุมมหาชัยชุมพล  
 - กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจ าสัปดาห์ ณ วัดลํุม  (พระอารามหลวง 
 - กิจกรรมท าบุญตักบาตร ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลํุมมหาชัยชุมพล  
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 - กิจกรรมออกก าลังกายยามเช๎า ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลํุมมหาชัยชุมพล  
 - กิจกรรมออกก าลังกายยามเย็น ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลํุมมหาชัยชุมพล 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

- วันท่ี 1 - 3 พ.ย. 2560 รํวมงานลอยกระทง ท่ีถนนอดุลย์ธรรมประภาส 
 - วันท่ี 9  พ.ย. 2560 ต๎อนรับคณะศึกษาดูงานจาก จังหวัดบุรีรัมย์ 
 - วันท่ี 9 พ.ย. 2560 สอบธรรมศึกษา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
 - วันท่ี 21 พ.ย. 2560 ต๎อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลต าบลโคกกลอย จังหวัดพังงา 
 - วันท่ี 24 พ.ย. 2560 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
 - วันท่ี 29 พ.ย. 2560 พระราชทานเพลิงศพ พระเทพวราภรณ์ อดีตเจ๎าอาวาสวัดตรีรัตนาราม             
และอดีตเจ๎าคณะจังหวัด(ธรรมยุต) 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
- รางวัลชนะเลิศการแขํงขันเรือยาวประเพณีชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560  
 - วันท่ี 1 – 3 พฤศจิกายน 2560 รํวมงานประเพณีลอยกระทง ณ สวนศรีเมือง  

- วันท่ี  8  พฤศจิกายน  2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ครั้งท่ี 3/2560  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)  
 - วันท่ี  8 – 10  พฤศจิกายน  2560 เข๎ารํวมโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการเรียนรู๎ 
กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ณ ห๎องประชุม Cage ตึก E88 Bangkok โครงการ 
W-district พระโขนง กรุงเทพฯ  

- วันท่ี  19  พฤศจิกายน  2560 เข๎ารํวมประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา “Better English Learning: Imagining the Future” ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
 - วันท่ี  20 พฤศจิกายน  2560 เข๎ารํวมโครงการเปิดบ๎าน (Open House) ของบริษัทในกลํุมสมาชิก   
เพื่อนชุมชน ณ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากัด  
 - วันท่ี  25 พฤศจิกายน  2560 ประชุมผ๎ูปกครอง ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)  
 - วันท่ี  26 - 28  พฤศจิกายน  2560 เข๎ารํวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน
ด๎านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ๎างฯ ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท ซอยวงศ์สวําง 19 แขวงวงศ์สวําง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร  

กองสวัสดิการสังคม 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

- โครงการรวมวัยผ๎ูสูงอายุ เติมความสุขกันและกัน ประจ าปีงบประมาณ 2561 / ครั้งท่ี 1 
 

วัตถุประสงค์ ชมรมผ๎ูสูงอายุเทศบาลนครระยอง จัดกิจกรรมตํอเนื่อง ครั้งนี้เป็นครั้งท่ี 1 / 2561     
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให๎ผ๎ูสูงอายุ ได๎พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น และรํวมกิจกรรมรํวมกัน โดยมีนายวรวิทย์  
ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้  
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ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพเดือนพฤศจิกายน 2560 

ผ๎ูสูงอายุ  5,658 ราย 
            - เงินสด   1 ราย 
                - โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 5,657 ราย 
           ผ๎ูพกิาร 668  ราย 
            - เงินสด  -  ราย 
                 - โอนเข๎าบัญชีธนาคาร  668 ราย 
           ผ๎ูปุวยเอดส์  110  ราย 
                     - เงินสด –   ราย 
                     - โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 110 ราย 
 

- กิจกรรมรับลงทะเบียนผ๎ูสูงอายุ มีผ๎ูสูงอายุมาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2562  
จ านวน 508  ราย 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
 -ประกาศ ณ วันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  มีผลบังคับใช๎วันท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

**สาระส าคัญ 
 ข๎อ 3 

     ให๎ผ๎ูสูงอายุท่ีจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงิน
เบ้ียยังชีพผ๎ูสูงอายุตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
หรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นก าหนด ต้ังแตํเดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
 
กิจกรรมจัดระเบียบขอทาน 
เดือน พฤศจิกายน 2560 
ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครระยอง รํวมกับศูนย์ค๎ุมครองคนไร๎ที่พึ่ง       
จ.ระยอง  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ระยอง บ๎านพักเด็กและครอบครัว จ.ระยอง     
และต ารวจภูธรระยอง ลงพื้นท่ีจัดระเบียบขอทาน ณ ตลาดสตาร์ ไอที (ตลาดเช๎า) พบผ๎ูท าการแสดง
ความสามารถ 2 ราย โดยมีบัตรประจ าตัวผ๎ูแสดงความสามารถแล๎ว  
  

- เรื่องประชาสัมพันธ์ รํวมพิธีมอบบ๎านธอส.  
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ก าหนดการมอบบ้านตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย ปี 2560 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานเขตระยอง ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง 
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 

ณ บริเวณบ้านตัวอย่าง (ชุมชนก้นปึก-ปากคลอง) 
เลขที่ 243/2 ซอยเจริญสุข 2   ถ.สมุทรคงคา  ต.ปากน้ า  อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง 

......................................................................... 
เวลา 08.30 น. – 09.00 น. - ลงทะเบียนผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ   
เวลา 09.00 น. – 11.00 น. - นายสุภาพ  หนูเทพ ผ๎ูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานเขต  

  ระยอง กลําวที่มาของกิจกรรม  
                           - นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง กลําวต๎อนรับและ 

  ขอบคุณ  
     - พิธีสํงมอบบ๎านและมอบเครื่องใช๎อุปโภค บริโภค ให๎แกํผ๎ูได๎รับการซํอมแซม    
      ปรบัปรงุท่ีอยํูอาศัย จ านวน 25 ราย โดยผ๎ูบริหารของธนาคารอาคาร  

  สงเคราะห์และผ๎ูบริหารเทศบาลนครระยอง  
     - ถํายภาพรํวมกัน  
เวลา 11.00 น.    - เสร็จพิธี 

สถานธนานุบาล 

- นางสุภา  ข างาม ผ๎ูจัดการสถานธนานุบาล รายงานดังนี้ 
1. การปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลในเดือนท่ีผํานมาเรียบร๎อยดี และเหตุการณ์ปกติ  
2. เรื่องแจ๎งเพื่อทราบ ในวันท่ี 7 ธันวาคม 2560 ทางส านักงาน จสท.ได๎ขอตัวผ๎ูชํวยผ๎ูจัดการไป

รักษาการในต าแหนํงผ๎ูจัดการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลมาบขํา จังหวัดระยอง ในวันท่ี 14 ธันวาคม 2560  
3. ขอความอนุเคราะห์ท าปูายบอกทางไปสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง 
- ทํานรองปลัดเทศบาล เสนอวําควรท าปูายบอกทางไปสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง        

จ านวน 2 ปูาย คือ ปูายท่ี 1 ติดบริเวณหน๎าร๎านระยองโฟโต๎ (ฝ่ังวัดปุาประดํู) และปูายท่ี 2 ให๎ติดบริเวณ      
หน๎าร๎านหนังสือประสิทธิ์ศิลป์ (กํอนถึงปากทางเข๎า 50 เมตร) 

ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรีมอบกองชํางด าเนินการท าปูายบอกทางไปสถานธนานุบาล  
  ข๎อความวํา “โรงรับจ าน าเทศบาลนครระยอง” โดยให๎กองชํางไปพิจารณาหาจุด 
  เพื่อติดต้ังปูายตามความเหมาะสม 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- นายดุสิต  ธรรมศิริรักษ์ รายงานวําเรื่องตลาดประชารัฐ ต้ังแตํวันท่ี 1 – 30 พฤศจิกายน 2560     
ท่ีศูนย์ด ารงธรรมรับลงทะเบียน โดยตลาดสํงข๎อมูลให๎เทศบาล มีท้ังหมด 43 ราย ท่ีมีความประสงค์จะขาย     
ในพื้นท่ีของเทศบาลนครระยอง ซึ่งเป็นคนในพื้นท่ีเทศบาลนครระยองและประสงค์จะไปขายท่ีอื่น จังหวัดให๎
เทศบาลติดตํอผ๎ูค๎าทุกราย และช้ีแจงรายละเอียด ซึ่งข๎อมูลตลาดท่ีเทศบาลแจ๎งให๎จังหวัดระยองทราบคือ      
ของเทศบาลสามารถเปิดหนึ่งแหํงท่ีมีแผงวํางคือท่ีตลาดสตาร์ ซึ่งเป็นของเอกชน และจะต๎องไปเจรจากับเจ๎าของ
ตลาดวําผ๎ูค๎าสามารถยินยอมในเรื่องคําใช๎จํายตามท่ีก าหนดได๎หรือไมํ ถึงจะเปิดตลาดประชารัฐได๎ คนในพื้นท่ี   
ท่ีเป็นตลาดประเภทอื่นๆ เชํน ถนนยมจินดา คือตลาดวัฒนธรรม โดยในสํวนนี้ส านักงานวัฒนธรรมเป็นผ๎ูรับผิดชอบ  
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โดยจังหวัดระยองก าหนดเรํงให๎เทศบาลเปิดในวันท่ี 5 ธันวาคม 2560 โดยสํงข๎อมูลให๎เทศบาลในวันท่ี 3 
ธันวาคม 2560 ต๎องเรียนวําไมํสามารถเปิดได๎ และจะให๎ผ๎ูค๎าไปคุยในรายละเอียดในเรื่องของแผงค๎า ในวันท่ี 7 
ธันวาคม 2560 สํวนท่ีวําจะเปิดได๎เมื่อใดก็ต๎องอยูํท่ีวําผ๎ูค๎าสามารถยินยอมในสํวนของภาระคําใช๎จํายได๎หรือไมํ 
แตํท้ังนั้นให๎เทศบาลติดตํอผ๎ูค๎าทุกรายเพื่อปูองกันการร๎องเรียนไปยังส านักนายกรัฐมนตรีวําพอเข๎ากระบวนการแล๎ว
ไมํมีตลาดรองรับ 

- นายรักษ์สิทธิ์  เจริญหิรัญ แจ๎งข๎อมูลเรื่องอบรมเกี่ยวกับเรื่องพัสดุท้ัง พ.ร.บ. กระทรวง ระเบียบ     
และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข๎องตามระเบียบพัสดุฉบับใหมํ ทํานปลัดเทศบาลได๎ให๎ส านักปลัดเทศบาลแจ๎ง        
ทุกหนํวยงานไปแล๎วในการสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรม นโยบายทํานปลัดเทศบาลได๎ก าชับวําต๎องการให๎พนักงาน
เทศบาลเข๎ารับการอบรมดังกลําว เช่ือวําจะมีสํวนท าหน๎าท่ีในแตํละเรื่องนอกเหนือจากผ๎ูท่ีท าหน๎าท่ีเป็นพัสดุกลาง 
พัสดุกอง หรือผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องกับงานพัสดุโดยตรง ซึ่งทํานปลัดเทศบาลก าหนดเปูาหมายผ๎ูเข๎ารับการอบรม     
จ านวน 200-250 คน ในวันท่ี 27 – 28 มกราคม 2561 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง       
โดยวิทยากรจากคลังจังหวัดระยอง และจากท่ีพัสดุกลางไปอบรมท าให๎คํอนข๎างจะมีความรู๎ความเข๎าใจมากขึ้น   
ในสํวนเนื้อหาทํานปลัดเทศบาลมอบให๎ นายรักษ์สิทธิ์  เจริญหิรัญ เป็นผ๎ูประสานงาน และในวันท่ี 6 ธันวาคม 
2560 ชํวงบํายจะมีการประชุมพัสดุเพื่อก าหนดกรอบในการท างานในแตํละเรื่องตาม พ.ร.บ ระเบียบใหมํให๎ตรงกัน  

ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรีฝากทุกกองงานวําหากไมํติดภารกิจท่ีส าคัญก็ให๎สํงเจ๎าหน๎าท่ีไปรํวมอบรม  
  ดังกลําวโดยโดยพร๎อมเพรียงกัน 

 

- ทํานรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี กลําววําวันท่ี 7 ธันวาคม 2560  เวลา 10.00 น. 
เทศบาลนครระยองได๎เชิญ บริษัท แคททาเลอร์คอมมาน าเสนอเรื่องสมาร์ทซิตี้ ณ ห๎องประชุมหลักเมือง 
เทศบาลนครระยอง จึงขอเชิญผ๎ูท่ีสนใจรํวมประชุม  
 
 (ปิดประชุม เวลา 11.00 น.) 
 
 
 
     ลงช่ือ    ผ๎ูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                          เจ๎าพนกังานธรุการ ช านาญงาน 
 
 
 

     ลงช่ือ    ผ๎ูตรวจรายงานการประชุม 
      (นางพิมพ์ผกา  ทายพงศ์ศักดิ์) 
          หัวหนา๎ฝุายอ านวยการ 

 
 
 
 
 
 


