รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 11/2561
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

นายวรวิทย์
นายธนิต
นายวารินทร์
นายบุญสืบ
นางเสาวลักษณ์
นายธนวัฒน์
นางนภัสสร
นางวัฒนา
นางกรรณิกา
นายชนินทร์

ศุภโชคชัย
อังควินิจวงศ์
ดุษฎีวงษ์กาจร
เจริญรัตน์
วินัยธรรม
พ้นชั่ว
อุทัยรัตน์
ชูวิทย์สกุลเลิศ
วิโรจน์แสงทอง
จันทน์ขาว

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการสานักการคลัง
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รก.ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
นายมานพ
ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
รก.ผู้อานวยการกองการแพทย์
นางสุกัญญา
ยัสโร
แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล
นายศราวุธ
มนต์สวรรค์
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้า
นายวิธาน
ลาภเวที
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง
นายไพรัตน์
วังบอน
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
นายมนตรี
สิริทัตสุนทร
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ว่าที่ร้อยตรีจรัล
ภิญวัย
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
นางสายสุนีย์
วาระสิทธิ์
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้
นายดุสิต
ธรรมศิริรักษ์
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวกนก
อารีรักษ์
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางซ่อนกลิ่น
ชูเชิด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาวฐปนีย์
โสภณ
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณัฐมน
แซ่โง้ว
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นายอัฏฐชัย
ปลื้มวุฒิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
นางสาววิลาวรรณ นาถาบารุง
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
นางสาววทันยา
โห้ประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล
นางสาวศศิธร
โยคาพจร
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางธนาวดี
ฑามาศ
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นางกุลยา
กุลรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ

-2ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายมานพ
นายวิชิต
นายประกอบ
นายนิวัติ
นายผณินทร
นายธีรวุฒิ
นายสุธน
นายฉัตรนุชัย
นายธรรมาธิติ
นางผ่องศรี
นางไพเราะ

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
อังควินิจวงศ์
กล่อมแก้ว
เกษรแพทย์
รัตตานนท์
ซื่อประเสริฐ
สมบัติศรี
วุฒิสมบูรณ์
ปิยะยาตัง
วงษ์ไทยผดุง

รองนายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)
รองนายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)
ปลัดเทศบาล
(ไปราชการ)
รองปลัดเทศบาล
(ไปราชการ)
ผู้อานวยการกองช่าง
(ไปราชการ)
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(ไปราชการ)
ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม (ไปราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มีมติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
- ท่านปลัดเทศบาล กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงของการประชุมสภาเทศบาลนครระยองสมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 4 โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไปมีกาหนดไม่เกิน 30 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่
9 ธันวาคม 2561 จึงขอกาหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจา
ปีพ. ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น ซึ่งมีเรื่องที่จะต้องนาเข้า
แผนฯ เรื่องแรก คือ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต้องการจะให้มีการทาเวทีชั่วคราว ณ สวนศรีเมือง เนื่องจากเวที
แอโรบิคเดิมจะต้องรื้อถอน เรื่องนี้จึงจะต้องนาเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยองครั้งต่อไป ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่
เสนอไปเมื่อคราวที่แล้วว่าโรงเรียนมีความจาเป็นที่จะต้องใช้รถบัสขนาดเล็กเพื่อรับส่งนักเรียน หรือนักกีฬา ที่จะ
เดินทางไปแข่งขันยังสถานที่ต่างๆ ซึง่ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จาเป็น จากการที่ได้ไปสืบราคารถมินิบัสนั้น
คือ จานวน 25 ที่นั่ง ราคาประมาณ 2,200,000 บาท และ จานวน 30 ที่นั่ง ราคาประมาณ 2,500,000 บาท
ซึง่ ราคาน่าจะไม่เกินนี้ ในเมื่อเป็นนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีทจี่ าเป็นจะต้องซื้อ จึงต้องจัดทาแผนฯ
และจาเป็นจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนฯ และประชุมคณะกรรมการแผนฯ เพิ่มขึ้น
ที่ประชุม

- ท่านนายกเทศมนตรีกล่าวว่าอาจจะทาให้เป็น จานวน 25 ที่นั่ง และช่วงหลังรถก็ควรจะมี

-3ที่สาหรับวางสิ่งของหรือสัมภาระต่างๆ ให้ไปพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง
- นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน กล่าวว่าตามที่เทศบัญญัติได้ระบุ
ไว้ว่าเขาจะซื้อรถขุดตีนตะขาบพร้อมกระทะ ซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดโดยไปแก้ถ้อยคาจาก กระทะ เป็น กระบะ
จึงทาให้ความหมายเปลี่ยนไป ซึง่ ที่ถูกต้องคือหมายถึง กระทะล้อรถ (ฝาครอบล้อ)
- นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี กล่าวว่าเรื่องนี้เห็นควรจะต้องมีการแก้ไข เพราะถ้าหาก
ไม่มีการแก้ไข เมื่อไปดาเนินการซื้อและไม่ตรงกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในเทศบัญญัติก็จะทาให้เป็นประเด็นได้
ที่ประชุม

- ท่านนายกเทศมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้ให้นาเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง

- นายธนิต อังควินิจวงศ์ กล่าวว่ามีเงินที่เทศบาลตั้งไว้ซึ่งเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
จานวน 1,777,000 บาท รายการนี้สามารถจะไปโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ได้ จึงขอแจ้งเพื่อทราบ
- นายกเทศมนตรี กล่าวว่าเงินตรงนี้เทศบาลมีสะสม ซึ่งยังใช้ไม่หมดในปีนี้ จึงไม่จาเป็นที่จะต้องไปขอ
สนับสนุนงบประมาณตรงนี้เพิ่มเติม
- ปลัดเทศบาล กล่าวว่าให้แต่ละกองงานไปดูว่ามีอะไรที่จะต้องทาเพิ่มเติมบ้าง และฝากสานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเรื่องโรงฆ่าสัตว์ว่าจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และจะมีการประชุมแผนฯ ในวันที่ 21
พฤศจิกายน 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 จะมีการประชุมคณะกรรมการแผนฯ และจะประกาศได้ใน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คาดว่าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ก็น่าจะแจกหนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลได้
จึงให้แต่ละกองงานไปสารวจดูหากมีความจาเป็นที่จะต้องแก้แผนฯ ก็จะได้ดาเนินการในคราวเดียวกัน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานขนส่ง
งานขนส่งมี รายรับประจาเดือนตุลาคม 2561
รายจ่ายประจาเดือนตุลาคม 2561
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
ยอดเงินสะสม

198,248.00 บาท
87,471.10 บาท
110,776.90 บาท
3,416,639.43 บาท

ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- ออกตรวจดูแลโรงรับจานาของเทศบาล
- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จานวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น้อง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จานวน 29 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง

-42. ตักเตือนผู้กระทาความผิด
- ดูแลห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
- กองวัสดุก่อสร้างไว้บนไหล่ทาง ทางเท้า และที่สาธารณะ จานวน 4 ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง และหน้าวัดป่าประดู่
จานวน 2 ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทาสิ่งของตกหล่น จานวน 4 ราย
3. จัดเก็บป้ายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จานวน 124 แผ่น
4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้า ถนน ฟุตบาท ชารุด จานวน 9 แห่ง
5. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน จานวน 2 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จานวน 3 ราย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
3 ครั้ง
- งานบริการ
48 ครั้ง
- งานกู้ภัยฯ
76 ครั้ง
- ออกสารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนพูนไฉ่, ชุมชนแหลมรุ่งเรือง, ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย
และชุมชนตากสินมหาราช)
14 ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
คณะศึกษาดูงาน (ประจาเดือน ต.ค. 2561)
* จานวน
1 คณะ
* จานวน
50 คน
งานสารบรรณ
มีการลงรับ – ส่ง หนังสือผ่านระบบ OSSM (ส่วนกลาง)
เดือนตุลาคม 2561
- มีการลงรับหนังสือ จานวน
526 เรื่อง
- มีการลงส่งหนังสือ จานวน
335 เรื่อง
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
งานการเจ้าหน้าที่
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
(ตาแหน่งบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น (ตาแหน่งบริหาร)
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดารงตาแหน่ง

- คน
- คน

-5ผู้บริหารสถานศึกษา
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต
- ลูกจ้างประจา ลาออก
- ลูกจ้างประจา เสียชีวิต
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
- พนักงานจ้าง ลาออก
- พนักงานจ้าง เสียชีวิต

- คน
- คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
33 คน
7 คน
- คน

อัตรากาลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
176 คน
* ลูกจ้างประจา
24 คน
* พนักงานจ้างทั่วไป
330 คน
* พนักงานจ้างตามภารกิจ 227 คน
รวม
757 คน
อัตรากาลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จานวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จานวน 3 แห่ง
* พนักงานครูเทศบาล
236 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
41 คน
รวม
280 คน
รวมทั้งสิ้น 1,037 คน

-6งานทะเบียนราษฎร
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
ประจาเดือน ตุลาคม 2561

ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 167 ราย บัตรประจาตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 38 ราย
รวมวันละ205 ราย
กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง จานวน 7 ครั้ง
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จานวน 10 ครั้ง 10 เรื่อง
Line @ เรารักนครระยอง
1. จานวนผู้ติดตามสะสม จานวน 3,729 ราย
2. จานวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด 46 ราย
3. จานวนผู้สอบถามข้อมูลทั้งหมด 40 ราย
งานประชาสัมพันธ์
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย
1.1 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง
1.2 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่น ๆ
2. บันทึกภาพกิจกรรมของสานัก กองและรร.ในสังกัดของเทศบาล
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่นๆ
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชน ลงเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของเทศบาล

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

19
24
34
20
21

เรื่อง
เรื่อง
กิจกรรม
ครั้ง
ข่าว

-75. บันทึกเสียงข่าวประกาศเสียงตามสาย
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์
7. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง
8. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

จานวน
จานวน
รวม
รวม

4 ครั้ง
12 ครั้ง
5 ราย
- ป้าย

ฝ่ายนิติการ
งานนิติการ
ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

1.

การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย

- ทาหนังสือรายงานจังหวัด,กระทรวงการคลัง
และกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว
- กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแล้ว
- อยู่ระหว่างแจ้งคาสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

2.

สอบสวนวินัย/เรื่องร้องเรียนการค้างค่าเบิกจ่ายเงินค่า
ซ่อมแซมรถของหจก.ซันลุยและอู่จาเนียน การช่าง

- กทจ.ระยอง พิจารณาแล้วมีมติให้งดโทษ
เนื่องจากนายประกอบยมจินดา เสียชีวิต
- แจ้งผลการพิจารณาของ กทจ.ระยอง ให้ อบต.เพ
ทราบแล้ว
- อยู่ระหว่างรายงาน กทจ.ทราบ

3.

ศาลจังหวัดระยองได้มีหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญา
หมายเลขคดีดาที่ 2988/2561 ระหว่างนายนิรัตน์
เจริญผล โจทก์ เทศบาลนครระยอง ที่ 1 นายวรวิทย์
ศุภโชคชัย ที่ 2 จาเลย

- เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ศาลจังหวัด
ระยองมีคาพิพากษาว่าคดีโจทก์ไม่มีมูล ยกฟ้อง
โจทก์ เป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 5329/2561
- ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างนายนิรัตน์ฯ โจทก์ อุทธรณ์
คาสั่งไม่รับอุทธรณ์

4.

คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟ้าบริเวณถนน
สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (หน้าแหลม
ทองระยอง)

- ตั้งเรื่องอายัดเงินนายศราวุธ สมะนะ
จานวน 13,348.02 บาท สานักงานบังคับคดีแจ้ง
ให้ไปตรวจรับรองบัญชีรายรับ-รายจ่าย และรับเงิน
จานวน 10,282314 บาท
- เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ไปรับเงินจานวน
11,782.14 บาท
- อยู่ระหว่างทาบันทึกนาส่งเงินให้สานักการคลัง

5.

บริษัท พี แอล เอส แมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส จากัด
ละทิ้งงาน ตามสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขา
ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

6.

การเร่งรัดติดตามผู้ค้างชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ได้ดาเนินการจัดส่ง
เอกสารหลักฐานให้สานักงานการยุติการดาเนิน
คดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ สานักงานอัยการสูงสุด
เพื่อดาเนินการตามประบวนการอนุญาโตตุลาการ
แล้ว
- อยู่ระหว่างติดตามหนี้และบริหารสัญญา
ประนีประนอมยอมความ

7.

-8ตอบข้อหารือ สานักการคลังแจ้งให้ฝ่ายนิติการพิจารณา - พิจารณาทาความเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทาความเห็น กรณี การประกวดราคาซื้อรถยนต์กู้ภัย
และสาเนาแจ้งให้สานักการคลังเรียบร้อยแล้ว
งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจาเดือนกันยายน 2561 จานวน 8 เรื่อง
หน่วยงาน
แจ้งผลการดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี
เรื่องร้องเรียน
ตอบผู้ร้องเรียนเมื่อ
ที่รับผิดชอบ
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ
20 ก.ย. 61

มลพิษจากเพื่อนบ้าน

26 กันยายน 2561

นอกเขตฯ

27 ก.ย. 61

สุนัขจรจัดจานวนมาก

28 กันยายน 2561

นอกเขตฯ

28 ก.ย. 61

กลุ่มฝุ่นหินและไอเสีย
เครื่องจักร

28 กันยายน 2561

นอกเขตฯ

28 ก.ย. 61

สอบถามจิตอาสาทาสี
ทางม้าลาย

สานักปลัด
เทศบาล

1 ตุลาคม 2561

อยู่ระหว่างดาเนินการ

4 ต.ค. 61

ยังไม่ได้รับการแก้ไขเรื่อง
กลิ่นและควันลอยเข้าบ้าน

สานักการ
สาธารณสุขฯ

4 ตุลาคม 2561

อยู่ระหว่างดาเนินการ

5 ต.ค. 61

เสียงรบกวนจากผู้ประกอบการ
ร้านค้า

8 ตุลาคม 2561

นอกเขตฯ

5 ต.ค. 61

ปัญหาสุนัขจรจัด

8 ตุลาคม 2561

นอกเขตฯ

8 ต.ค. 61

ฝุ่นบนถนนสายรองเยอะมาก

9 ตุลาคม 2561

อยู่ระหว่างดาเนินการ

14 ต.ค. 61

น้าท่วม

16 ตุลาคม 2561

นอกเขตฯ

19 ต.ค. 61

จัดระเบียบร้านค้ารถเข็น
แหลมเจริญยามเย็น

สานักปลัด
เทศบาล

19 ตุลาคม 2561

อยู่ระหว่างดาเนินการ

22 ต.ค. 61

โคมไฟเสีย

กองช่าง

24 ตุลาคม 2561

อยู่ระหว่างดาเนินการ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ฝ่ายงบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เบิกจ่าย/ก่อหนี้
งบประมาณตั้งไว้ โอนเพิ่ม
โอนลด
ผูกพัน
คงเหลือ
งบกลาง
90,439,900.00
10,908,316.54
79,531,583.46
งบบุคลากร
เงินเดือนฝ่าย
การเมือง
9,990,500.00
793,660.00
9,196,840.00

-9เงินเดือนฝ่าย
ประจา
297,029,800.00
21,209,836.26 275,819,963.74
การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน 13,245,300.00
147,065.00
13,098,235.00
ค่าใช้สอย 139,063,000.00 73,200.00
24,401,790.42 114,734,409.58
ค่าวัสดุ
50,700,000.00 400,000.00 473,200.00 13,733,905.10
36,892,894.90
ค่า
สาธารณูปโภค 5,963,000.00
747,771.30
5,215,228.70
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ 17,208,900.00
226,796.90
16,982,103.10
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 114,493,600.00
114,493,600.00
งบรายจ่ายอื่น
30,000.00
30,000.00
งบเงินอุดหนุน
18,936,000.00
18,936,000.00
รวมทุกหมวด
รายจ่าย
757,100,000.00 473,200.00 473,200.00 72,169,141.52 684,930,858.48
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ครั้งที่

ประจาเดือน

รายการ

ยอดโอน

รายการสะสม

ยอดโอนสะสม

1

ต.ค. 61

2

473,200.00

2

473,200.00

สานักการคลัง

หมายเหตุ

-10-

-11-

-12-

-13-

-14-

-15-

-16-

-17-

-18-

กองช่าง
- โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลหลังที่ 2 (41%)
- โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า (50%)
- โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลในสวนศรีเมือง
- โครงการปรับปรุงอาคาร โรงฆ่าสัตว์
- นายอัฏฐชัย ปลื้มวุฒิวฒ
ั น์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล กล่าวว่าเรื่องโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล
ในสวนศรีเมืองขณะนี้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

-19งานควบคุมและตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสีย
- รถดูดเบอร์ 1 ทะเบียน 82 - 4132 รย.
ทางานทั้งหมด 4 เส้น ความยาว 980 เมตร 113 บ่อพัก
*เข้าดาเนินการ ถนนจันทอุดม ตรงข้ามวัดเกาะกลอย
*เข้าดาเนินการ ดูดบ่อพัก ซอยปรางศรี 1
- รถดูดเบอร์ 2 ทะเบียน 82 - 7936 รย.
ทางานทั้งหมด 4 เส้น ความยาว 2930 เมตร 160 บ่อพัก
*เข้าดาเนินการ ถนนทุ่งสายใน
*เข้าดาเนินการ ซอยผ่องดี 3
- รถดูดเบอร์ 3 ทะเบียน 83 - 2231 รย.
ทางานทั้งหมด 3 เส้น ความยาว 1010 เมตร 90 บ่อพัก
*เข้าดาเนินการ ถนนตากสิน
* เข้าดาเนินการ ถนนสมุทรคงคา
งานควบคุมและตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสีย
- รถดูดเบอร์ 1 ทะเบียน 82 - 4132 รย.
ทางานทั้งหมด 12 เส้น ความยาว 5820 เมตร 501 บ่อพัก
*ชุดลอกท่อ เข้าดาเนินการ โรงเรียนอนุบาลระยอง(ฝั่งประถม)
* ชุดลอกท่อ เข้าดาเนินการ โรงเรียนโรงเรียนกวงฮั้ว
งานซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อ - รางระบายน้า
- งานซ่อมแซมฝาท่อทะเบียน ผก 2921 รย.
ซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อ จานวน 40 ฝา
*เข้าดาเนินการ ปิดฝาท่อระบายน้าหน้าตลาดเทศบันเทิง
*เข้าดาเนินการ ปิดฝาท่อระบายน้าถนนราชวิมล 2
*เข้าดาเนินการ ปิดฝาท่อระบายน้าถนนราษฎร์บารุง ซอย 14
*เข้าดาเนินการ ปิดฝาท่อระบายน้าตลาดวัดลุ่ม
งานทาความสะอาดชายหาด
- เข้าดาเนินการทาความสะอาดบ่อบาบัดน้าเสียรวม
- ทาความสะอาดชายหาย (กม. 1 + 000 – กม. 1 + 500)
งานเครื่องจักรกลและซ่อมบารุง
- ตรวจเช็คเครื่องสูบน้า
ขนาด 8 นิ้ว
ประจาจุด ต.ยายนต์
ประจาจุด หน้าร้านวรรณเก่า
ประจาจุด จันทอุดม

-20- ตรวจเช็คเครื่องสูบน้า
ขนาด 12 นิ้ว
ประจาจุด เพิ่มลาภ
ประจาจุด หน้าสาเพ็ง
ประจาจุด หน้าปั้มแก๊ส
- ตรวจเช็คปั้มสูบน้าเสียใต้ดิน
หลังวัดป่า ซอย 5
หลังอาเภอ
ไพบูลย์นิมิตสุข
- เฝ้าระวังน้าท่วมขัง
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

-21ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ที่ยื่นคาร้องขออนุญาต
ประกอบกิจการประเภทต่างๆ ตามเทศบัญญัติ
-เจ้าหน้าทีส่ ารวจและมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบการเขียนคาร้องขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการยื่นคาร้องจานวน 7 ราย และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว
-การตรวจประเมินสถานประกอบการแจ้งเลิกกิจการ จานวน 7 ราย
เรื่องร้องเรียน จานวน 7 เรื่อง

การดาเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1. ดาเนินการล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดล้างและขัดทาความสะอาดพื้นอาคารและถนน
โดย ผสมผงคลอรีนในน้าล้างพื้นเพื่อฆ่าเชื้อโรค ลอกท่อ ล้างท่อและรางระบายน้า ดังนี้
- ล้างตลาดเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) วันที่ 8 และ 22 ตุลาคม 2561
- ล้างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่ม) วันที่ 11 – 12 ตุลาคม และ 18 - 19 ตุลาคม 2561
- ล้างตลาดเทศบาล 4 (ตลาดแม่แดง) วันที่ 10 และ 17 ตุลาคม 2561

-22- ล้างศูนย์อาหารสวนศรีเมือง วันที่ 9 และ 16 ตุลาคม 2561
- ล้างตลาดเทศบันเทิง วันที่ 6, 10, 20 และ 27 ตุลาคม 2561
2. รายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมดูแลผู้ค้าตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง) ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาฯ ประจาเดือน ตุลาคม 2561
ผลการปฏิบัติงานตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง) ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2561 ดังนี้
1.) ผู้ค้ายอมให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ในแผงค้า (ข้อ 1) โดยมีการให้ผู้ค้ารายอื่นนาสิ่งของมาตั้งวางในแผงค้า
ส่วนตนเองไม่ได้มาจาหน่ายสินค้าที่แผงค้าเลยจานวน 2 ราย
2.) ผู้ค้าวางสินค้าล้าแผงจาหน่ายสินค้า (ข้อ 7) จานวน 65 ราย
3.) ผู้ดูแลตลาดร่วมกับคนงานรักษาความสะอาด ดาเนินกิจกรรม 5ส. ทุกวันจันทร์
4.) การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ /ประกาศเสียงตามสาย/อ่านบทความ
- เรื่องวัสดุใช้ทดแทนถุงพลาสติก และโฟม เพื่อลดภาวะโลกร้อน
- ข้อเสียของการใช้ถุงพลาสติก
5.) วันที่ 19 ตุลาคม 2561 อานวยความสะดวกให้กับช่างในการเข้ามาดาเนินการแก้ไขความชารุด
บกพร่องฯ ของห้องน้าตลาด
6.) วันที่ 22 ตุลาคม 2561 อานวยความสะดวกให้กับช่าง ในการเข้ามาดูจุดหลังคารั่ว
3. งานสารวจสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
ลงพื้นที่สารวจสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายต้องขอใบอนุญาตประเภทต่างๆ ในชุมชนแหลมรุ่งเรือง
4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลงใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม วันที่ 19
ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลงใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม ในศูนย์อาหาร
สวนศรีเมือง
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกในชุมชน

-23รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสถานีวิทยุ FM 97.25 ประชาคมระยอง ทุกวันพุธ
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 – 14.00 น.ช่วง “สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี คู่ชุมชน”
 คุณภาพน้าและอากาศ ในเขตเทศบาลนครระยอง ปีงบประมาณ 2561
 กิจกรรมธนาคารขยะ ปีงบประมาณ 2562
 รณรงค์ลดถุง ลดโฟม, กิจกรรมรณรงค์จัดระเบียบบ้านให้สะอาดปลอดโรค (3Rs Delivery)
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมธนาคารขยะ สาขาสวนวัด
ปีงบประมาณ 2562 ณ ที่ทาการชุมชนสวนวัด
- กิจกรรมธนาคารขยะสาขาใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ สาขาสวนวัด ผ่านเสียงตามสายชุมชน
และจัดทีมเชิญชวนให้ประชาชนชุมชนสวนวัดสมัครสมาชิก พร้อมแจกปฏิทินธนาคารขยะ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์งดทิ้งขยะลงแม่น้าและลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์พร้อมแจกใบปลิว บริเวณตลาดนัดปากน้า
ถ.สมุทรคงคา
กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้าระยองและป่าชายเลน
- เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ประชาชนโดยทั่วไป หน่วยงานและคณะศึกษาดูงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและ
ทากิจกรรม ได้แก่ ปลูกป่าชายเลน สร้างคอนโดปู เก็บขยะในป่าชายเลน ปรับภูมิทัศน์ป่าชายเลน ปล่อยสัตว์น้า
บริเวณศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาพระเจดีย์กลางน้า และบริเวณหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ
ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้า รวมทั้งสิ้น 2,197 คน
ผลการประกวดด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
1. การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับจังหวัด ประเภทองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ อปท. 10 แห่ง
เทศบาลนครระยองได้รับรางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ 1
2. การประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจาปีงบประมาณ 2561
เทศบาลนครระยอง ได้รับประกาศนียบัตร 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนปากน้า 1 และชุมชนสมุทรเจดีย์
3. เทศบาลนครระยอง ได้รับโล่รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากการเข้าร่วมโครงการ
“มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” จากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

-24-

งานรักษาความสะอาด

-25-

รวมปริมาณขยะที่เอกชนจัดเก็บเดือนตุลาคม 2562
รวมน้าหนัก 3,454.74 ตัน เฉลี่ย 115.16 ตัน/วัน
การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย
เดือน ตุลาคม 2561 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้ ทั้งหมด 1,627 ชิ้น (98.75 กิโลกรัม)
2. กิจกรรมสารวจและส่งเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกใน
เขตเทศบาล จานวน 83 แห่ง เดือน ตุลาคม 2561 จานวน 1,107 กิโลกรัม
การพัฒนาทาความสะอาดถนนและสถานที่
- ถากหญ้า ตักทราย ถ.อดุลย์ธรรมประภาส ซ.2 ถ.ราษฎร์บารุง ล้างพื้น ทาความสะอาด โรงพยาบาลระยอง
- ร่วมเก็บขยะ กับชุมชนสมุทรเจดีย์
- จัดเตรียมพื้นที่ ดูแลความสะอาดลานแอโรบิคสวนศรีเมือง ล้างพื้นทาความสะอาดศาลเจ้าแม่ทับทิม ,
ศาลเจ้าโจซือกง , ศาลแขวงระยอง , ถนนรอบสานักงานเทศบาลนครระยอง
การทาความสะอาด แม่น้า คูคลอง
กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยลอกผักตบชวา สะพานต้นมะขาม, เก็บขยะในคลองสวนศรีเมือง

-26งานสัตวแพทย์
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์
จานวนสุกรที่เข้าชาแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข้าชาแหละเดือนกันยายน 2561
จานวนทั้งสิ้น 899 ตัว ได้ทาการตรวจและไม่พบความผิดปกติของสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า และมีค่าธรรมเนียม
ดังนี้
- อากรฆ่าสัตว์ 8,990 บาท การตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกรก่อนฆ่า จานวน 5 ตัวอย่าง
จาก 5 ฟาร์ม ไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทุกตัวอย่าง
สรุปเรื่องร้องเรียน จานวน 9 เรื่อง

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 10 อันดับแรก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2561 )

-27สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 ตุลาคม 2561 จังหวัดระยอง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จานวน 1,265 ราย
พบผู้เสียชีวิต 1 ราย โดยในเดือนตุลาคม 2561 นี้ พื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
จานวน 5 ราย ไม่พบการระบาดในพื้นที่ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561)

โครงการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก 0-5 ปี ในชุมชน
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กกลุ่มอายุ 8 เดือน, 1 ปี 5 เดือน และ 2 ปี 5 เดือน ในชุมชน จานวน 28 ราย
โดยดาเนินการ ดังนี้
 ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนและกระตุ้นให้ผู้ปกครองพาเด็กไปรับวัคซีนตามกาหนด
โดยเด็กที่ได้รับการตรวจสอบฯ จานวน 28 ราย ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100
 ให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องพฤติกรรมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
การดาเนินงาน
1. งานคัดกรองโรคไม่ติดต่อ ปฏิบัติงานตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว
ให้ความรู้พฤติกรรมสุขภาพแก่ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในพื้นที่เทศบาลนครระยอง รวม 328 คน จาแนกผล
การคัดกรอง ดังนี้
1.1 สานักงานเทศบาลนครระยอง (ทุกวันจันทร์) จานวน 46 คน

-281.2 โครงการสุขภาพดีในสวนสาธารณะ (ทุกวันพุธ) จานวน 282 คน
1.2.1 สวนศรีเมือง
จานวน 271 คน
1.2.2 สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า
จานวน 11 คน
1.3 ให้ความรู้พฤติกรรมสุขภาพรายบุคคล
จานวน 328 คน
ผลการคัดกรอง
กลุ่มปกติ จานวน 165 คน
กลุ่มเสี่ยง จานวน
31 คน
กลุ่มป่วย จานวน 132 คน
2. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
2.1 ให้ความรู้แก่ประชาชน ผ่านช่องทางการจัดรายการวิทยุ จานวน 2 เรื่อง 1 สถานี
2.1.1 ความรู้เรื่อง กิน “ไขมัน” อย่างไรไม่ให้ “อ้วน”
2.1.2 ความรู้เรื่อง “สุขภาพดี ชีวีสดใสด้วย “3 อ. 2 ส.”
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ด้านบริหารจัดการกองทุนฯ
- จัดประชุมคณะอนุคณะกรรมการรวบรวมและกลั่นกรองแผน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จานวน 16 โครงการ โดยผ่านการ
พิจารณา จานวน 16 โครงการ
- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 พิจารณาอนุมัติโครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จานวน 16 โครงการ เป็นจานวนเงิน 717,050 บาท
งานอนามัยครอบครัว
ผลการดาเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน
รายใหม่ 47 คน รายเก่า 286 คน
จาแนกตามกลุ่มได้ ดังนี้
1. มารดาหลังคลอด
2. ทารกหลังคลอด
3. เด็ก 0 – 5 ปี
4. ผู้สูงอายุติดบ้าน / ติดเตียง
5. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
6. ผู้พิการ

รายใหม่
รายใหม่
รายใหม่
รายใหม่
รายใหม่
รายเก่า

10 คน
10 คน
4 คน
4 คน
19 คน
1 คน

รายเก่า
รายเก่า
รายเก่า
รายเก่า
รายเก่า

27 คน
27 คน
123 คน
88 คน
20 คน

ผู้สูงอายุติดเตียงรายใหม่ จานวน 3 คน
1. นายสุทธิชัย สาทิสรัตนโสภิส อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 18 ถ.หลังวัดป่า ต.ท่าประดู่ อ.เมือง
จ.ระยอง ผลการตรวจ ADL = 2 มีภาวะข้อยึดติดที่แขนขาซ้าย ลุกเดินไม่ได้
2. นางประไพ โสวิภา อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 12/8 ถ.ทางไผ่ 4 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
ผลการตรวจ ADL = 1 มีภาวะข้อยึดติดที่ขาทั้ง 2 ข้าง ลุกเดินไม่ได้
3. นางเสียน วงษ์สูง อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 261 / 1 ถ.ราษฎร์บารุง ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง ผลการตรวจ ADL = 0 แขนขาอ่อนแรงทั้ง 2 ข้าง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทุกกิจกรรม
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เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน

จานวน
(ครั้ง)

เจาะเลือด

7

เจาะหาค่าน้าตาลปลายนิ้ว

8

ทาแผล

19

เปลี่ยนสายยางให้อาหารทางจมูก

19

เปลี่ยนใส่สายสวนปัสสาวะ

7

นาส่งผู้พิการและผู้สูงอายุติดเตียงทาบัตรประชาชน

2

ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

37

ตรวจพัฒนาการและประเมินโภชนาการเด็ก 0 -2 ปี

121

สอนญาติทาแผล

15

สอนญาติให้อาหารทางสายยาง

3

สอนญาติออกกาลังกายผู้ป่วยบนเตียง

7

ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
1. มีผู้บริจาควัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นของที่ผ่านการใช้งานแล้ว จานวน 2 รายการ
ได้แก่ ไม้เท้าพยุงเดินและที่นอนลมพร้อมชุดอุปกรณ์ปั๊มลม
2. มีผู้ป่วยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 9 ราย จานวน 9 รายการ ได้แก่ เตียงนอน Fowler ,
รถเข็นนั่ง , เครื่องวัดความดันโลหิต , เครื่องผลิตออกซิเจน , เครื่องเจาะน้าตาลปลายนิ้ว , รถเข็นนั่ง , Walker,
Mayo และ เก้าอี้นั่งขับถ่าย
3. บริจาควัสดุให้กับผู้ป่วยยากไร้ 7 ราย จานวน 5 รายการ ได้แก่ ไซริงจ์แก้วสาหรับให้อาหารทาง
สายยาง , ถุงมือขวดน้าเกลือ , ผ้าอ้อมสาเร็จรูป , นมโรงเรียนและวิทยุเทปธรรมะ
กิจกรรมอื่นๆ
1. นาส่งผู้พิการทาบัตรประชาชน ณ สานักงานเทศบาลนครระยอง
2. ดาเนินการร่วมกับกองสวัสดิการสังคม ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ชุมชนปากน้า 2
เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
งานสนับสนุนสุขภาพ
1. ดาเนินงานส่งเสริมและป้องกันสุขภาพแก่ผู้พิการในชุมชน
จานวน 13 คน
1.1 ให้บริการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้พิการ
จานวน 13 คน พบ
- ความดันโลหิตสูง
จานวน 2 คน
- ความดันโลหิตปกติ
จานวน 11 คน

-301.2 ให้คาแนะนาดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
1.3 ประเมินความเครียด จานวน 13 คน พบ
- เครียดน้อย
- เครียดปานกลาง
1.4 ประเมินภาวะซึมเศร้าแก่ผู้พิการ
- ไม่มีภาวะซึมเศร้า
1.5 ให้คาปรึกษาด้านสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้พิการ

จานวน 13 คน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

12 คน
1 คน
13 คน พบ
13 คน
48 คน

- นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าสืบเนื่องจากการ
การประเมิน LPA ทีม่ ีอยู่ข้อหนึ่งที่เทศบาลจะต้องดาเนินการ คือ การเก็บข้อมูลเรื่องของพลังงาน ซึง่ เกี่ยวกับน้าประปา
ไฟฟ้า จะจัดทาแผนเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจก ต้องการจะนาเรียนที่ประชุมว่าแต่เดิมเทศบาลได้เก็บข้อมูล
โดยการใช้กระดาษ เพื่อเก็บข้อมูลในเรื่องของไฟฟ้า น้าประปา จึงต้องการนาเสนอในเรื่องของการใช้
แอพพลิเคชั่นของการไฟฟ้าและประปา เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ซึ่งจะทาให้สามารถดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้
และสามารถเพิ่มข้อมูลได้เรื่อยๆ พร้อมทั้งสามารถเข้าดูข้อมูลได้ตลอด จึงขอนาเรียนในที่ประชุมว่าจะขอนา
แอพพลิเคชั่นตัวนี้มาใช้ในการเก็บข้อมูล ตามมิเตอร์ไฟของเทศบาลนครระยองทุกตัว เพื่อที่จะดึงข้อมูลได้
โดยแต่ละกองงานจะได้ไม่ต้องรายงานในเรื่องของเลขน้า และไฟฟ้า เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ ซึ่งจะไปเข้า
โครงการประหยัดกระดาษตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นตัวชี้วัด โดยใช้หมายเลขผู้ใช้ไฟกับรหัส
เครื่องวัด ซึ่งเมื่อดาวน์โหลดไปแล้วก็จะแสดงข้อมูลย้อนหลังให้ทราบว่าเทศบาลมีการใช้ไฟฟ้าไปจานวนเท่าไร
และแสดงเป็นแผนภูมิกราฟเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ทาให้สามารถคอนโทรลหรือดูแนวโน้มของการใช้ไฟฟ้าของ
เทศบาลได้ และถ้าหากเป็นตามบ้านเรือนก็จะสามารถชาระค่าไฟฟ้าได้เอง คือถ้าจะให้สะดวกที่สุดควรจะไปดู
จากสาเนาใบแจ้งหนี้ จึงขออนุญาตสานักงานคลังในการขอสาเนาเอกสารใบแจ้งหนี้ รวมทั้งเรื่องของน้าประปาด้วย
กองการแพทย์
บริการเดือน ตุลาคม ๒๕๖1
จาแนกตามสถานบริการ

-31ประเภทบริการในคลินิกอบอุ่นฯ
ประจาเดือนตุลาคม 2561
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริการรักษาพยาบาล
บริการทันตกรรม
บริการเภสัชกรรม
บริการกายภาพบาบัด
บริการชันสูตร
บริการรังสีฯ

4,123 ราย
483 ราย
2,733 ราย
193 ราย
580 ราย
49 ราย
งานรักษาพยาบาล
ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๖1

•
•
•
•
•
•

สรุปค่าใช้จ่ายการให้บริการกองการแพทย์
ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๖1
1. CASH
(871ราย) 142,289 บาท (13.82%)
2. จ่ายตรง อปท รอเรียกเก็บ
(139ราย) 36,815 บาท (3.58%)
3. จ่ายตรงกรมบัญชีกลางรอเรียกเก็บ (374ราย) 107,831 บาท (10.47%)
4. ประกันสังคมรพ.ระยอง
(213ราย)
31,950 บาท (3.10%)
5. ประกันสังคมรพ.สิริกิติ์
(197ราย)
48,500 บาท (4.71%)
6. เทศบาลสนับสนุน
(4,088ราย) 662,279 บาท (61.82%)
สรุป ค่าใช้จ่ายกองการแพทย์ 5,882 ราย 1,029,664 บาท (100%)
เรียกเก็บได้ 367,385 บาท (35.68%)

-32บริการอื่น ๆ แก่ผู้มารับบริการ
ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖1
- รับส่งผู้ป่วยโดยรถกอล์ฟไฟฟ้า
จานวน 56 ครั้ง
- รับส่งผู้ป่วยโดยรถ Ambulance จานวน 2 ครั้ง
- สนับสนุนกระเป๋ายาแก่หน่วยงานอื่น จานวน 4 ครั้ง
กิจกรรมในรอบเดือน ตุลาคม 2561
- วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ออกหน่วยปฐมพยาบาล ฟุตบอล PTT CUP
- วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ออกหน่วยปฐมพยาบาล 250 ปี ตามรอยยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ออกหน่วยปฐมพยาบาล รณรงค์ไม้เท้าสีขาว สมาคมคนตาบอด
- วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ออกหน่วยปฐมพยาบาล 250 ปี ตามรอยยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- วันที่ 28 ตุลาคม 2561 ออกหน่วยปฐมพยาบาล We Run for Babies' Eyes จัดโดย โรงพยาบาลระยอง
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก สภาการพยาบาล และ ชมรมวิศวจุฬาฯ ภาคตะวันออก
กองการศึกษา
- วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ “หลักการคุณธรรมขั้นพื้นฐาน และเกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบ
คุณธรรม” ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น ระยอง มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จานวน 373 คน
- วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 วันสาคัญของชาติ พิธีบาเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามสวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง
- โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2562
การบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระหว่างวันที่ 14 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จานวน 217 คน
- วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ณ ห้องสร้อยเพชร 2
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จานวน 339 คน
- วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2561 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
จากหมู่บ้านปากน้า 1 และโรงเรียนนครระยองวิทยาคม ประดิษฐาน ณ สานักงานเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณสวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง
- วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ สานักงานเทศบาลนครระยอง
- การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออก ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 17 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
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รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 36
ระหว่างวันที่ 17 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
รางวัลเหรียญทอง จานวน 4 เหรียญ
1. เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงคู่ 12 ปี
2. เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงคู่ 14 ปี
3. เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม 14 ปี
4. เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว 18 ปี
รางวัลเหรียญเงิน จานวน 4 เหรียญ
1. เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว 12 ปี
2. เทเบิลเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว 16 ปี
3. เทเบิลเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว 18 ปี
4. วอลเลย์บอล ประเภททีมหญิง 12 ปี
รางวัลเหรียญทองแดง จานวน 5 เหรียญ
1. เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว 12 ปี
2. เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม 12 ปี
3. วอลเลย์บอลชายหาด ประเภทหญิงคู่ 14 ปี
4. วอลเลย์บอล ประเภททีมหญิง 16 ปี
5. เปตองชู้ทติ้ง ประเภทชายเดี่ยว 12 ปี
- วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 กิจกรรม We can : Play & Learn เพลินวันหยุด ครั้งที่ 121
ณ บริเวณอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
- กิจกรรมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ประจาวันเสาร์ เดือน ตุลาคม ณ บริเวณถนนยมจินดา
- ธนาคารออมสิน (สาขาป้าผ่อง) ประจาวันพฤหัสบดี เดือน ตุลาคม
สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือน ตุลาคม 2561
ข้อมูลสถิติ
สถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุด/เดือน
สถิติผู้ใช้นอกเวลาราชการ
ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
สถิติหนังสือทั้งหมด
สถิติแผ่น V.C.D
จานวนสมาชิกห้องสมุด
จานวนสมาชิกใหม่

ตุลาคม
31,522
12,944
1,598
157,616
15,542
73,543
172

-34สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง
เดือน ตุลาคม 2561

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- วันที่ 11 ตุลาคม : ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตรบาเพ็ญกุศลถวาย
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
- วันที่ 30 ตุลาคม : ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนาชีวิต)
ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- วันที่ 12 ตุลาคม : ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ ประจาปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ “หลักการคุณธรรมขั้นพื้นฐาน
และเกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม” ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
- วันที่ 14 – 15 ตุลาคม : ผู้บริหารและคณะครู เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2562 “การบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง
- วันที่ 16 ตุลาคม : ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทาง ประจาปีงบประมาณ 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง
- สอนเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนช่วงปิดภาคเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองเข้าร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมราลึก เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561
ณ บริเวณสวนศรีเมือง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
- กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และกิจกรรมจุดเทียนชัยฯ
- กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 98 รูป และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ บริเวณสวนศรีเมือง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง

-35- คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม พ.ศ.2561
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ ๘ - ๑๐ ตุลาคม 2561 การสอบประเมินพัฒนาการเรียนรู้กลางปี ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑
- วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- นักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2รายการวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลรอบคัดเลือก
ภาคนครหลวง 1 กรุงเทพมหานคร
- นักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รอบคัดเลือกภาคตะวันออกอาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
- นักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด EURO CAKE
THAILAND BEACH Volleyball 2018 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก
- วันที่ 28 ตุลาคม 2561 งานกฐินวัดโขดใต้คลายกังวล
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนเทศบาล
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์พิทยา
จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 13 ตุลาคม 2561 กิจกรรมบาเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สวนศรีเมือง
- วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ร่วมพิธีบาเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนศรีเมือง
- วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ร่วมกิจกรรม 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จากจันทบุรี สู่อยุธยา ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)
- วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น สอบได้ที่ 1
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2561 กิจกรรม English On Tour ณ สวนนงนุชรีสอร์ท
- วันที่ 12 ตุลาคม 2561 อบรมหัวข้อ “หลักการคุณธรรมขั้นพื้นฐาน และเกณฑ์การประเมินโรงเรียน
ต้นแบบคุณธรรม”
- วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร

-36- วันที่ 14 ตุลาคม 2561 กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- วันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2561 อบรมการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- วันที่ 16 ตุลาคม 2561 อบรม เรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC)
- วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ร่วมแสดงโขนในพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล 88 ปี 67 พรรษา
พระเดชพระคุณพระครูวิบูลภารกิตติ์(หลวงปู่ภา) เจ้าอาวาสวัดตาขัน ที่ปรึกษาเจ้าคณะตาบลตาขัน
- วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20
ระดับประถมต้น ป.1 - 3 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์
กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- การอบรมชมรมผู้สูงอายุก่อนเดินทางไปศึกษาดูงาน
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจาเดือน ตุลาคม 2561
- มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจาเดือนตุลาคม 2561
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งหมด 6,893 ราย
*ผู้สูงอายุ
6,041 ราย
เงินสด
- ราย
โอนเข้าบัญชีธนาคาร 6,041 ราย
*ผู้พิการ
740 ราย
เงินสด
- ราย
โอนเข้าบัญชีธนาคาร
740 ราย
*ผู้ป่วยเอดส์
112 ราย
เงินสด
- ราย
โอนเข้าบัญชีธนาคาร
112 ราย
การลงทะเบียน
- อานวยความสะดวก
ดาเนินการจัดทาบัตรประจาตัวคนพิการรายใหม่
และต่อบัตรประจาตัวคนพิการรายเก่า
- รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่
เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ
- รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
- รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และรายเก่า
ที่มีการย้ายภูมิลาเนาเข้ามาในเขตพื้นที่
เทศบาลนครระยอง เพื่อรับเบี้ยฯ
ปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2560

จานวน

7

ราย

จานวน
จานวน
จานวน

9 ราย
ราย
68 ราย

-37- ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการที่มาขอความช่วยเหลือ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561
- กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครระยอง ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาค
ตะวันออก จัดกิจกรรม “โครงการไม้เท้าขาวสื่อนาทางคนตาบอดสู่อิสรภาพ สู่การฟื้นฟูอย่างมั่นคง”
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน สวนศรีเมือง อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
สถานธนานุบาล
ผลการดาเนินงานในรอบเดือนตุลาคม 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561)
ยอดรับจานารวม
2,619 ราย
ยอดไถ่ถอนรวม
2,414 ราย
ทรัพย์จานาคงเหลือทั้งหมด
8,325 ราย
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จานวน 140,000,000.00 บาท
หัก ใช้ไปแล้ว
8,710,000.00 บาท
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก
131,290,000.00 บาท
รายงานผลการดาเนินงานของสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง
ทรัพย์รับจานาคงเหลือทั้งหมด
รายรับทางสถานธนานุบาลมี 2 ช่องทาง
รายได้ดอกเบี้ยรับจานา
จานวน
รายได้จากการจาหน่ายทรัพย์หลุด จานวน
รวมรายรับทั้งสิ้น
จานวน

8,325 ราย
2,040,072.50 บาท
305,075.00 บาท
2,345,147.50 บาท

- สถานธนานุบาลเทศบาลนครระยองได้รับคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่นระดับเขต
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อานวยการสานักการคลัง กล่าวว่าสืบเนื่องจากประชุมทุกกองงานเรื่องของ
การปรับปรุงในการจัดซื้อจัดจ้าง และเรื่องของเอกสารแนบฎีกา ซึ่งมีการลง e-GP หมดแล้ว แต่ในส่วนของเรื่อง
e-LAAS จัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินเกิน 5,000 บาท ไม่ต้องทาแล้ว จึงขอนัดประชุมธุรการของทุกกองงาน
และการเงิน รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช
- ท่านนายกเทศมนตรีมอบกองช่างให้เตรียมวางแผนเรื่องการรื้อถอนเวทีแอโรบิค เพราะจะต้องมีการ
รองรับสถานที่ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยจะลงเป็นสนามฟุตซอล
- นายอัฏฐชัย ปลื้มวุฒิวฒ
ั น์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล กล่าวว่าจะไปติดตามเรื่องนี้ให้
ที่ประชุม

- ท่านนายกเทศมนตรี มอบท่านปลัดเทศบาลติดตามเรื่องการรื้อถอนเวทีแอโรบิค
และมอบกองวิชาการและแผนงานดาเนินการนาครื่องเสียงออก และให้ทาเวทีชั่วคราว
โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก และระหว่างการรื้อถอนเวทีนั้นให้ทีมแอโรบิคไปใช้
สถานที่เต้นที่สนามฟุตซอลเป็นการชั่วคราว

-38- นายอัฏฐชัย ปลื้มวุฒิวฒ
ั น์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล กล่าวว่าองค์กรจัดการบาบัดน้าเสีย (อจน.)
ได้ทาหนังสือแจ้งเทศบาลนครระยองมาว่าเขาได้ผู้รับจ้างแล้วในการทาระบบบาบัดน้าเสียขนาดเล็ก
บริเวณสวนสาธารณะโขดศาลเจ้า วงเงินการก่อสร้างทั้งสิ้น จานวน 53.8 ล้านบาท ซึง่ จะสนับสนุนเทศบาล
เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าเสียของคลอง AIA และชุมชนทุ่งโตนด-เนินพระ
- นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อานวยการสานักการคลัง กล่าวว่าหากว่ามีเรื่องที่ต้องมีการเบิกจ่ายควรจะมี
การตั้งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วย
(ปิดประชุม เวลา 11.00 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

