รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 5/2556
วันที่ 7 พฤษภาคม 2556
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผู้มาประชุม
1.
นายวรวิทย์
2.
นายมานพ
3.
นายธนิต
4.
นายบุญสืบ
5.
นายประกอบ
6.
นายมนตรี
7.
นายสุธน
8.
นายฉัตรนุชัย
9.
นางเสาวลักษณ์
10. นางกิ่งแก้ว
11. นางวัฒนา
12. นางกรรณิกา
13. นายธรรมาธิติ
14. นางชวนชม
15. นายเจตน์
16. นางศิวนันท์
17. นางสุนิสา
18. นางสาวอารี
19. นายไพรัตน์
20. นางอุษณีย์
21. นายมนตรี
22. นางศศิธร
23. นายรักษ์สิทธิ์
24. นางซ่อนกลิ่น
25. นางผ่องศรี
26. นายดุสิต
27. นางสายสุนีย์
28. นางกรชวัล
29. นางสาวอรุณรัตน์
30. นางอภิรญา
31. นางสาวกนก
32. นางสาวกัลยรัชต์
33. นางสาวฐปนีย์
34. นางกุลยา

ศุภโชคชัย
วาจาสิทธิ์
อังควินิจวงศ์
เจริญรัตน์
อังควินิจวงศ์
นันตติกูล
ซื่อประเสริฐ
สมบัติศรี
วินัยธรรม
ถนอมถิ่น
ชูวิทย์สกุลเลิศ
วิโรจน์แสงทอง
วุฒิสมบูรณ์
ใจชะอุ่ม
ศรีสุขโข
กุลจิรชัยวัฒน์
ร่มรื่น
แดงอุทัย
วังบอน
เลื่อนลอย
สิริทัตสุนทร
นารินนท์
เจริญหิรัญ
ชูเชิด
ปิยะยาตัง
ธรรมศิริรักษ์
วาระสิทธิ์
ทายพงศ์ศักดิ์
ภูพันตันติ
อุตรมาตย์
อารีรักษ์
ธันยสหพงศ์
โสภณ
กุลรัตน์

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการสํานักการคลัง
ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง

แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
เจ้าพนักงานธุรการ

-2ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.

นายวิชิต
นายวารินทร์

ศรีชลา
ดุษฎีวงษ์กําจร

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล ว่าที่เรือตรีเชาวลิต จันมณี พนักงานเทศบาล ตําแหน่งนิติกร ระดับ 6ว
งานนิติ กรรมสั ญญา ฝ่ ายนิติ การ กองวิ ชาการและแผนงาน เทศบาลเมื องมาบตาพุ ด จั งหวั ดระยอง มาดํ ารง
ตําแหน่งนิติกร ระดับ 6ว งานนิติการ ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป
- เรื่องบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 10 ราย ดังนี้
1. นางสาวกชพรรณ สมานธีรกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลนครระยอง
2. นางปฐมาวดี ดีชะโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
3. นางสาวสุ กัญญา จุ ฑาภั ทรกุ ล โรงเรี ยนเทศบาลวั ดโขดทิ มทาราม สั งกั ดกองการศึ กษา
เทศบาลนครระยอง
4. นางพัชรนันท์ เจริญสุขนิธิกุล โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
5. นายกิตติวุฒิ สร้อยโสม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
6. นายปิยะพงษ์ พิมเสน โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
7. นางจันทร์จิรา เมธาจิโนทัย โรงเรียนนครระยองวิทยาคม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
8. นางสาวปภาวิน กองสิน โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สังกัดกองการศึกษา เทศบาล
นครระยอง
9. ว่าที่ร้อยตรีหญิ งสุปราณี ชุ่มปัก โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลนครระยอง
10. นายพาทิศ เหล็กกนก โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สังกัดกองการศึกษา เทศบาล
นครระยอง
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
- เรื่ องโครงการจั ดซื้อจัดจ้างที่ยั งไม่ ได้ดํ าเนินการ และยั งไม่ แล้ วเสร็จ ให้ ชี้แจงว่ าแต่ ละโครงการล่ าช้ า
เพราะอะไร (สํานักการคลัง และหน่วยงานเจ้าของโครงการ)
- ได้ติดตามงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ขยายหรือกัน
ไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ว่าอยู่ที่ประมาณ 15 รายการ ส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างของสถานศึกษา
หากไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณของปี พ.ศ.2554 คงต้องตกไป โครงการที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารให้ทางสํานักการคลัง
ได้แก่ เขื่อนสวนศรีเมือง เขื่อนศาลาท่าเกตุ ซอยไพบูลย์นิมิตรสุข เอไอเอ ซึ่งผู้อํานวยการกองช่างรับปากว่าจะส่ง
เรื่องของซอยไพบูลย์นิมิตรสุข ให้สํานักการคลังภายในสัปดาห์นี้

-3- กล้อง CCTV ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้จํานวนสี่ล้านห้าแสนบาท ซึ่งเป็นงบประมาณของปี พ.ศ.2555
สาเหตุที่ล่าช้าคือกําหนดสเปคของกล้อง CCTV ชุดใหม่ โดยกําหนดให้เป็นชนิดไร้สายทั้งหมด ซึ่งเทคโนโลยีกล้อง
CCTV แบบไร้สายนั้นในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีทํากันมาก และยังไม่มั่นใจในตัวเทคโนโลยีตัวนี้ ประกอบกับได้
จ้างเอกชนซ่อมกล้องชุดเดิม โดยใช้งบประมาณจํานวนประมาณห้าแสนกว่าบาท จํานวน 36 ตัว ซึ่งได้ดําเนินการ
ซ่อมแซมไปแล้ว สําหรับกล้องตัวใหม่ที่ซ่อมจะมีบางตัวที่ใช้เทคโนโลยีแบบไร้สาย ขณะนี้เกือบสมบูรณ์พร้อมใช้
งานได้ทั้งหมด คาดว่าเทคโนโลยีแบบไร้สายคงไม่มีปัญหา ส่วนเรื่องขั้นตอนการออกแบบของตัวสี่ล้านห้าแสนนั้น
จะต้องมีเสา คือ เสาตัวแม่ 1 ตัว และตัวลูกอีก 4 ตัว ซึ่งใช้ยิงสัญญาณ ตัวเสาดังกล่าวต้องอาศัยเอกชนเป็น
ผู้ออกแบบให้ และคํานวณในเรื่องความแรงของสัญญาณระหว่างเสาที่จะลิงค์กัน ปัญหาที่สําคัญของกล้อง CCTV
ครั้งแรกที่ทําปัญหาที่เกิดประจําคือแรงกระเพื่อมของกระแสไฟฟ้าในจังหวัดระยอง ทางเอกชนที่เขาออกแบบให้
ได้ให้ข้อมูลว่ากระแสไฟฟ้าในจังหวัดระยองมีแรงกระเพื่อมสูงมาก แตกต่างจากจังหวัดอื่น ซึ่งไม่ทราบสาเหตุ
เดิมกล้อง CCTV ที่ออกแบบไว้ตัวกันไฟฟ้าจะมีปัญหาตลอด คือไม่สามารถทนแรงกระเพื่อมของกระแสไฟฟ้าได้
จึงทําให้กล้องเสียบ่อย ฉะนั้นในการออกแบบตัวใหม่คือตัวสี่ล้านห้าแสนบาทนั้น เอกชนที่ออกแบบให้เขาเป็น
ห่วงในประเด็นนี้บอกว่าหากตัวกันกระแสไฟที่มีกําลังไม่สูงพอก็จะเกิดปัญหาเดิม ๆ คือหากเกิดไฟกระเพื่อม
กล้องก็จะเสีย จึงขอเวลาในการคํานวณโหลดของกระแสไฟที่กระเพื่อมที่จะเข้าสู่กล้อง ซึ่งเขาได้มาติดตั้งตัวเช็ค
แรงกระเพื่อมของไฟว่าแรงกระเพื่อมสูงสุดของกระแสไฟที่เกิดขึ้นในวงจรของกล้องอยู่ที่เท่าไร และถึงจะ
ออกแบบตัวที่กันกระแสไฟไม่ให้ไปกระทบกับตัวกล้องได้ โดยทางผู้ออกแบบรับปากว่าจะเร่งดําเนินการให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว
- ผู้อํานวยการสํานักการคลังเรียนให้ทราบว่า มีที่ก่อหนี้ไว้แล้วแต่อยู่ระหว่างของการดําเนินการ มีอยู่ 1
รายการ ที่นานแล้วยังไม่ได้ความคืบหน้า คือเรื่องการจัดทําผังเมือง
- ท่านปลัดเทศบาล กําชับว่าตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการได้กําหนดรายละเอียดไว้ในงบประมาณ
นั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการไปประสานกับกองช่างเกี่ยวกับรายละเอียดด้วยว่าอยากจะใช้อะไร ตรงไหน
อย่างไร
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอํานวยการ
- งานขนส่งผู้โดยสาร มีรายรับ 215,057 บาท รายจ่าย 586,984.56 บาท
ยอดเงินสะสมคงเหลือ 555,176.98 บาท
หมายเหตุ รายจ่ายสูงกว่ารายรับเนื่องจากมีรายการเบิกเงินค่าก่อสร้างที่จอดรถสองแถว (งวดที่ 1)
จํานวน 480,000 บาท
- เรื่องการก่อสร้างที่จอดรถสองแถวเมื่อดําเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ต้องมีการเชิญผู้ประกอบการหรือ
สหกรณ์เดินรถทั้งจังหวัด รวม 17 แห่ง เพื่อทําความเข้าใจในเรื่องของการจอดรถ การจัดระเบียบการจอดรถ
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัด การจราจรและรักษาความเป็นระเบีย บเรี ยบร้อย บริ เวณตลาดวั ดลุ่มมหาชั ยชุมพล, บริเวณ
โรงเรียน วัดลุ่มมหาชัยชุมพล, หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม, หน้าโรงเรียนสาธิตเทศบาลนคระยอง
สวนศรีเมือง สํานักงานเทศบาลนครระยอง คลินิกชุมชนอบอุ่น
2 .จัดเวรตรวจตราโรงรับจํานํา
3. จัดเวรตรวจตราสวนสาธารณะ

-44. ตักเตือนผู้กระทําความผิด
- กองวัสดุบนไหล่ทาง, ทางเท้า, และที่สาธารณะ จํานวน 9 ราย
- รถบรรทุกทําสิ่งของตกหล่น จํานวน 1 ราย
- ร้านค้าตั้งวางโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 5 ราย
5. จัดเก็บป้ายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 75 ป้าย
6. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 7 แห่ง
7. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา ขอทาน จํานวน 2 ราย
- บุกรุกที่สาธารณะ จํานวน – ราย
- เรื่ องจั ด การจราจรการจอดรถถนนราษฎร์ บํา รุ ง ในเรื่ องของวั น คู่ วัน คี่ ซึ่ ง ในการจั ด ระเบี ย บจะมี
คณะทํางานร่วมกันระหว่างเทศบาล ตํารวจ ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือทั้งสองฝั่งของถนน
ราษฎร์บํารุงได้มีการติดตั้งแผ่นป้ายจราจรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามกําหนดการคือจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1
พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป แต่ยังไม่ประกาศใช้เนื่องจากโรงเรียนยังไม่เปิดเทอม และมีการปรับเปลี่ยนในเรื่อง
ของการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ จะมีการบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป
โดยได้ขอความอนุเคราะห์กองวิชาการและแผนงานให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบแล้ว
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย 15 ครั้ง
- งานบริการ 130 ครั้ง
- งานกู้ภัยฯ 28 ครั้ง
- เรื่องการเช่าโรงเรียนตรีวิทย์ (เก่า) เพื่อใช้เป็นอาคารที่ทําการชั่วคราวงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานเทศกิจ โรงเก็บวัสดุและอาคารเก็บยานพาหนะ ขณะนี้ได้หาผู้รับจ้างแล้วเพื่อดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
และประปา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการของผู้รับจ้าง และทําการเจาะกําแพงด้านข้างเพื่อให้สะดวกใน
การเข้าออก คาดว่าภายในเดือนพฤษภาคม 2556 คงแล้วเสร็จ และจะมีการขนย้ายเข้าไป ซึ่งจะมีงานเทศกิจ
เข้าไปอยู่รวมด้วยกัน เพื่อการติดต่อประสานงานจะได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- มีคณะศึกษาดูงาน 21 คณะ จํานวน 1,793 คน
- วันที่ 24 เมษายน 2556 เทศบาลนครระยองจัดงานวันเทศบาล ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง
โดยมี 3 ช่วง คือ ช่วงเช้าวางพานพุ่ม พิธีสงฆ์เลี้ยงพระเพล และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
งานการเจ้าหน้าที่
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- ลูกจ้างประจําลาออก
- ลูกจ้างประจําเสียชีวิต
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)

1 คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
20 คน
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- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
(ตําแหน่งบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา

11 คน
- คน
- คน
- คน

อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
142 คน
* ลูกจ้างประจํา
40 คน
* พนักงานจ้างทั่วไป
265 คน
* พนักงานจ้างตามภารกิจ 154 คน
รวม
601 คน
อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
* พนักงานครูเทศบาล
249 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
4 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
28 คน
รวม
281 คน
รวมทั้งสิ้น 882 คน
- โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2556 หลักสูตร “ปลดล็อค
ศักยภาพสู่ความสําเร็จ (Unlocking your Potential for Success)” วันที่ 25 เมษายน 2556
ณ ห้องเกาะแก้ว ชั้น 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
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กองวิชาการและแผนงาน
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1. ให้บริการ การตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง
3. สรุปการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส Panda
4. ให้บริการจัดทําแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ
5. ให้บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์ ณ จอประชาสัมพันธ์

จํานวน 12 ครั้ง 12 เรื่อง
จํานวน 24 ครั้ง 24 เรื่อง
จํานวน 1 ครั้ง
จํานวน 3 แบนเนอร์
จํานวน 6 เรื่อง

ฝ่ายนิติการ
งานนิติการ
ลําดับที่

เรื่อง

ขั้นตอนการดําเนินการ

1 สอบสวนข้อเท็จจริง
1.1 เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหารโรงงานผลิตปุ๋ย อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร
อินทรีย์และพลังงาน
1.2 เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม ขายแบบ
อยูร่ ะหว่างการรวบรวมเอกสาร
ประกวดราคาก่อนวันที่ได้รับเอกสารประกวดราคาตัวจริง
1.3 พนักงานเทศบาลถูกสอบสวนกรณีเทศบาลจอมพลฯ อยู่ในระหว่างการสรุปสํานวนการ
นําเงินงบประมาณไปก่อสร้างอาคารในที่ดินเอกชน
การสอบสวน
1.4 เครื่องคอมเพรสเซอร์โรงรับจํานําสูญหาย

ผู้กระทําผิดได้นําเงินมาชดใช้
ให้กับโรงรับจํานําแล้ว อยู่ระหว่าง
การสอบสวนข้อเท็จจริง
1.5 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ขับขี่รถจักรยนต์คว่ํา บริเวณถนน แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
อดุลย์ธรรมประภาส
ข้อเท็จจริงแล้ว
1.6 พนักงานป้องกันได้ขับรถบรรทุกน้ําฯ ทะเบียน 82- อยู่ในระหว่างแต่งตั้ง
1791 เฉี่ยวชนรถกระบะ ทะเบียน กง-1101 ระยอง คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง

กําหนดวันแล้วเสร็จ หมาย
เหตุ
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เรื่อง

ขั้นตอนการดําเนินการ

2 สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
2.1 นายฉัตรชัย ชาติสุวรรณ ถูกพนักงานสอบสวนจับ ทําหนังสือส่งจังหวัด เพื่อขอความ
คดี(ยาบ้า)
เห็นชอบให้ออกจากราชการ อยู่
ในระหว่างเข้าอนุกรรมการจังหวัด
ระยอง
2.2 นายสมปราชญ์ ป้อมสูง ถูกพนักงานสอบสวนจับคดี ทําหนังสือส่งจังหวัดเพื่อขอความ
ยาเสพติด(ยาไอซ์)
เห็นชอบให้ออกจากราชการไว้
ก่อนอยู่ในระหว่างเข้า
อนุกรรมการจังหวัดระยอง, อยู่
ระหว่างทํา สว.6
2.3 นายกิตติศักดิ์ คณาวิวัฒน์ ขาดราชการติดต่อกันเกิน ทําหนังสือส่งจังหวัดเพื่อขอความ
15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร
เห็นชอบให้ออกจากราชการอยู่ใน
ระหว่างเข้าอนุกรรมการจังหวัด
ระยอง
3 สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
3.1 ไม่จัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สินตลาดเทศบันเทิง
อยู่ในระหว่างการสอบปากคํา
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 และเตรียมสรุป
สํานวน
3.2 เครื่องยนต์เรือสูญหาย จํานวน 1 เครื่อง

4 คดีแพ่งเทศบาลเป็นโจทก์
4.1 คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

4.2 คดีนายกู้ชาติ สนิทกลาง (รถชนเสาไฟฟ้า)

สรุปสํานวนการสอบสวน
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่าง
การสรุปจํานวนความรับผิด
ค่าเสียหายหลังจากหักค่าเสื่อม
ราคาแล้ว
อยู่ในระหว่างทําหนังสือไปยัง
ธนาคารต่างๆ, สนง.ที่ดิน,การ
ไฟฟ้า, ประปา, องค์การโทรศัพท์
เพื่อสืบหาทรัพย์ของนายจิรเดชฯ
และนางวาสนาฯ
นายกู้ชาติฯ ได้ชดใช้ค่าเสียหาย
เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่าง
ขอถอนฟ้อง ศาลจังหวัดระยอง
เลื่อนนัด ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
โจทก์ ในวันที่ 9 พฤษภาคม
2556 เวลา 13.30 น.

กําหนดวันแล้วเสร็จ หมาย
เหตุ

ปลัด
วิริยะ 1
ปาก นัด
วันที่ 30
พ.ค.56
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เรื่อง
4.3 คดีนายนิวัฒน์ ซาเฮ้า(รถชนเสาไฟฟ้าแยก-

4.4 คดีนายสราวุธ สมานะ (รถชนเสาไฟฟ้า)
4.5 คดีนายวัชระ คึมยะราช (รถชนเสาไฟฟ้า)

4.6 คดีบอลลูนระเบิด

ขั้นตอนการดําเนินการ
ออคิด) นายนิวัฒน์ฯ ได้ชดใช้ค่าเสียหาย
เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่าง
ขอถอนฟ้อง ศาลจังหวัดระยอง
นัด ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
เวลา 09.00 น.
ศาลจังหวัดระยองนัดไกล่เกลี่ย
และสืบพยานโจทก์ในวันที่ 27
พ.ค. 2556 เวลา 13.30 น.
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
ศาลได้พิพากษาให้ นายวัชระ
ชําระเงินจํานวน 76,274.96
บาท พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงิน
72,150 บาท และให้ชําระค่า
ทนาย 3,000 บาท อยู่ใน
ระหว่างขอความอนุเคราะห์
พนักงานอัยการออกหมายบังคับ
คดี
เมื่อวันที่ 25 เม.ย.56 ศาลจ.
ระยองนัดชี้สองสถาน ปรากฏว่า
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย
ปฏิเสธการชดใช้ค่าเสียหายโดย
อ้างว่าไม่เข้าข้อความรับผิดของ
กรมธรรม์ประกันภัย ศาลจ.
ระยองจึงกําหนดประเด็นว่าบริษัท
เจ้าพระยาฯจะต้องรับผิดหรือไม่
และถ้ารับผิด รับผิดเท่าใด ซึ่ง
ศาลจ.ระยองนัดสืบพยานโจทก์ใน
วันที่ 1,2,3 ต.ค.56

กําหนดวันแล้วเสร็จ หมาย
เหตุ

-9ลําดับที่

เรื่อง

4 คดีแพ่งเทศบาลเป็นจําเลย
4.7 คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู(บริเวณถนนท่าบรรทุก)

5. คดีปกครอง
5.1 คดีนายทองหล่อ แก้วประดับ ที่ 1 กับพวก
รวม 167 คน ที่ทิ้งขยะบริเวณน้ําคอก

ขั้นตอนการดําเนินการ
-ศาลนัดฟังคําพิพากษา วันที่ 20
พ.ย.55 เวลา 09.00 น.
พิพากษาว่าพยานหลักฐาน
นายธีระศักดิ์ อินทนู ที่ 1 กับ
พวกรวม 8 คน ไม่อาจรับฟังได้ว่า
ได้ครอบครองในที่พิพาทมาก่อน
วันที่ 1 ธันวาคม 2497 ซึ่งเป็น
วันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้
บังคับ จึงไม่ได้รับความคุ้มครอง
ตามบทบัญญัติดังกล่าว และถือว่า
เป็นที่ดินของรัฐ การเข้ายึดถือ
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นการ
ต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินมาตรา 9 นายธีระศักดิ์
อินทนู ที่ 1 กับพวก 8 คน จึงไม่มี
สิทธิอ้างการครอบครองที่ผิด
กฎหมายยันต่อรัฐได้ คําพิพากษา
ศาลชั้นต้นชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์
ภาค 2 พิพากษายืนตามศาล
ชั้นต้น, นายธีระศักดิ์ฯ ยื่นฎีกา,
อยู่ในระหว่างขอความ
อนุเคราะห์หพนักงานอัยการยื่น
แก้ฎีกา คัดค้านคําร้องขอ
ดําเนินคดีในชั้นฎีกาอย่างคน
อนาถา และคัดค้านคําร้องขอ
ทุเลาการบังคับคดี
อยู่ในระหว่างการโต้แย้งอุทธรณ์
คําพิพากษาศาลปกครองระยอง

กําหนดวันแล้วเสร็จ หมาย
เหตุ

-10ลําดับที่

เรื่อง
5.2 คดีนางสมทรง ช่วยชาติ (ทุ่งโตนด)

ขั้นตอนการดําเนินการ

ศาลปกครองจังหวัดระยองได้มีคํา
พิพากษาเมื่อวันที่ 27 มี.ค.2556
ว่า การที่เทศบาลไม่มีคําสั่งให้
เจ้าของที่ดินรื้อถอนกําแพงและ
กองที่ดินออกจากซอยพิพาท
เพื่อให้ถนนพิพาทใช้สัญจรไปมา
ได้ตามปกติ เป็นการละเลยต่อ
หน้าที่ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 18
เม.ย.56 เทศบาลยื่นอุทธรณ์
คัดค้านคําพิพากษาของศาล
ปกครอง เนื่องจากถนนที่พิพาท
เป็นถนนส่วนบุคคล และอยู่ใน
โฉนดที่ดินเลขที่ 12021 เลขที่
ดิน 2067 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.
ระยอง เป็นกรรมสิทธิ์ของนาง
สะอิ้ง ปานงาน และไม่มีหลักฐาน
การอุทิศที่ดินดังกล่าวเป็นทาง
สาธารณประโยชน์ เทศบาลจึงไม่
สามารถใช้อํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการดูแลรักษาและ
คุ้มครองที่ดินได้ จึงไม่ถือว่าเป็น
การละเลยต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
5.3 คดีนายจักรพงษ์ หงส์หิรัญรัตนา (ตลาดวัดลุ่ม)
คดีนี้ ศาลปกครองระยองแจ้งให้
เทศบาลนครระยอง จัดทํา
คําให้การเพิ่มเติม เทศบาลฯ ได้
ทําคําชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมส่ง
อัยการเรียบร้อยแล้ว อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองระยอง
5.4 นางวรรณา ตันเต่งผล (ตลาดแม่แดง)
ทําหนังสือรายงานการดําเนินการ
ตลาดแม่แดง(ตลาดเทศบาล 4)
ไปยังสํานักบังคับคดีปกครอง ศาล
ปกครองแล้ว
5.5 การตรวจสอบการเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินบริเวณ เทศบาลได้ยื่นหนังสือออก น.ส.ล.
(ถนนราษฎร์บํารุง ซอย 15)
อยู่ระหว่างการปิดประกาศของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดระยอง ว่ามี
ผู้คัดค้านการออก น.ส.ล.หรือไม่

กําหนดวันแล้วเสร็จ หมาย
เหตุ

-11ลําดับที่

เรื่อง
5.6 การบุกรุกที่ชายฝั่งทะเล ต.ปากน้ํา
5.7 การออก น.ส.ล. ที่ดินบริเวณโขดศาลเจ้า

ขั้นตอนการดําเนินการ

กําหนดวันแล้วเสร็จ หมาย
เหตุ

ได้แจ้งความดําเนินคดีเรียบร้อย
แล้ว อยู่ในระหว่างการดําเนินการ
ของพนักงานสอบสวน
ได้ทําบันทึกแจ้งกองช่างทําป้าย
ติดตั้งพื้นที่อาณาเขต และออก
หนังสือ น.ส.ล. อยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการของกองช่าง

6. คดีอาญา
นางพนอจิตต์ หรือขาว จําเลย (ไม่ปฏิบัติตามคําพิพากษา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
,ไม่ย้ายออกจากที่ร้านครัวลุง)
ได้ทําหนังสือไปยังสถานี
ตํารวจภูธรเมืองระยอง เรื่อง ขอ
ทราบผลความคืบหน้า แต่ยังไม่ได้
รับแจ้งจากพนักงานสอบสวน
งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
- ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน 7 เรื่อง ตอบแล้ว 5 เรื่อง
วัน/เดือน/ปี
เรื่องร้องเรียน
หน่วยงานที่
การดําเนินการ
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
28 ม.ค.56 ขอให้ตรวจสอบการถมดิน กองช่าง
ตอบให้ศูนย์อําเภอฯทราบ มี 2 ฉบับ ศูนย์
ลงคลองปากน้ํา ระยอง
แล้ว
อําเภอฯ
รายงานจังหวัด
เอง
7 มี.ค.56 สรุปผลการติดตามเหตุ สน.การสาธารณสุขฯ ตอบและติดตามผลรอบ 2
รําคาญ “ร้านวันวานนี้”
แล้ว
29 มี.ค.56 ขอให้ตรวจสอบฯ และ กองช่าง
ตอบหนังสือ
จ.ระยอง ที่ รย
พิจารณาดําเนินการตาม
แล้ว เมื่อวันที่ 11 เม.ย.56 52007/1514
อํานาจหน้าที่ บรรเทา
ลว. 11 เม.ย.
ความความเดือดร้อนให้
56
นายพิศิย์ วุฑฒิชาติ
1 เม.ย.56 ขอให้ตรวจสอบฯ และ สน.การสาธารณสุขฯ ให้ข้อแนะนําผู้ประกอบการ
พิจารณาดําเนินการตาม
และตอบผู้ร้องทราบแล้ว
อํานาจหน้าที่กรณีกลิ่น
เมื่อวันที่ 9 เม.ย.56
เหม็นเน่าจากลานตากปลา
3 เม.ย.56 ขอให้ตรวจสอบและ
กองช่าง
อยู่ระหว่างประสานงานกับ
ดําเนินการตามอํานาจ
เจ้าของบ้านเช่า
หน้าที่การก่อสร้างเสาวิทยุ
ชุมชนบนหลังคาเทาว์เฮ้า
ชุมชนสนามเป้า

-12วัน/เดือน/ปี
5 เม.ย.56

5 เม.ย.56

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ตรวจสอบและดําเนินการ สํานักปลัดฯ
ตามอํานาจหน้าที่ ปัญหา
จราจรตลาดสตาร์ถึงตลาด
แม่แดง บริเวณหน้าร้านค้า
วางสิ่งกีดขวาง
ตรวจสอบและดําเนินการ กองสวัสดิการฯ
ตามอํานาจหน้าที่ เรื่องแจ้ง
ข้อมูลผู้ค้ายาเสพติดใน
ชุมชนสวนวัด

การดําเนินการ
ตรวจสอบในศูนย์การค้า
ระยอง และทางหลวง
เทศบาลที่แจ้ง
ทําหนังสือศูนย์ดํารงธรรม
ทน.ระยองให้สอบสวนในทาง
ลับ

สํานักการคลัง
1. เรื่อง รายงานการรับ –จ่ายจริง ณ สิ้นเดือน เมษายน 2556

1. เรื่อง รายงานการรับ –จ่ายจริง ณ สิ้นเดือน เมษายน 2556 (รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง)

หมายเหตุ
หาวิธีดําเนินการ
กับผู้วางสิ่งของ
กีดขวางในทาง
หลวงเทศบาล

-131. เรื่อง รายงานการรับ –จ่ายจริง ณ สิ้นเดือน เมษายน 2556 (รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หรือมอบให้)

รายงานการรับ –จ่ายจริง ณ สิ้นเดือน เมษายน 2556

2.รายงานการจําหน่ายอาคารป้องกัน
2.1 ประมูลโดยวาจา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
2.2 สถานที่ บริเวณอาคารป้องกัน
2.3 คณะกรรมการได้กําหนดราคากลาง จํานวน 1,136,940 บาท
2.4 ผู้มีเข้ายื่นเอกสารเพื่อเข้าการประมูล จํานวน 41 ราย โดยวางมัดจํา รายละ 10,000 บาท
2.5 ผลการประมูล
2.5.1 เริ่มต้นประมูลที่ราคากลาง 1,137,000 บาท
2.5.2 มีผู้เสนอราคา 2 ราย
รายที่ 1 เสนอราคา 300,000 บาท
รายที่ 2 เสนอราคา 350,000 บาท

-143. การอบรม “โครงการสายสัมพันธ์ผู้ชําระภาษี ปี 2556”
3.1 วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการชําระภาษี และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการ
ชําระภาษี เพื่อให้เกิดความเต็มใจในการชําระภาษี
ภายใต้บรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจกัน
3.2 กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 70 ท่าน
3.2.1 ผู้บริหาร 12 ท่าน
3.2.2 พนักงานเทศบาล 8 ท่าน
3.2.3 ประชาชน 50 ท่าน
3.3 กําหนดวัน / สถานที่ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมคามิโอ เฮ้าส์
- ขอรายงานข้อมูลไว้เพื่อประกอบการดําเนินการทบทวนราคา เกี่ยวกับเรื่องอาคารเทศบาลนครระยอง
หลังเก่า ซึ่งประมูลไปได้ไม่ถึงล้านบาท ค่าใช้จ่ายทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ชนะการประมูล ครั้งนี้ที่ตั้ง
ราคาค่อนข้างสูง ในช่วงแรกที่ส่งราคามาได้เชิญช่างที่กําหนดราคามาคุย ได้สอบถามว่าเขาเอาราคาของไม้ที่ถอด
มาคิดอย่างไร เขาบอกว่าเอาราคาตามไม้มือสองมาคิดซึ่งถูกต้อง แต่ในขณะเดียวกันเวลาที่ทอนราคาลงมา และ
เวลาขายจะมีเรื่องของการให้ส่วนลด จึงต้องเอาส่วนลดจากการขายต่าง ๆ มาคิด ในเรื่องของภาษี ในเรื่องของ
ค่าใช้จ่าย ตรงนี้จะต้องถอดมาให้หมด ซึ่งราคาตรงนี้ค่อนข้างสูง หากราคายังเท่าเดิมครั้งที่สองคงน่าจะมีปัญหาอยู่
ต้องให้คณะกรรมการพิจารณาให้ละเอียด ส่วนเรื่องของราคาที่เขายกมาที่เป็นข้อมูลเบื้องต้น อยู่ที่สามแสนห้า
หมื่นบาท ได้มีการเจาะราคากับคนที่มาทั้งหมด โดยใช้วิธีเจาะไปตามกลุ่ม ๆ เขาบอกว่าราคาอยู่ที่ประมาณห้า
แสนถึง หกแสนบาท ซึ่ งตรงนั้ นจะขยั บไปได้ อีกนิ ดหน่อย ฝากเป็น ข้อมู ลท่ านคณะกรรมการในการพิ จารณา
ทบทวนด้วย
กองช่าง
- โครงการก่อสร้างถนนสมุทรเจดีย์ ซอย 8 ได้ดําเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ บริเวณท่าเรือเล็กปากน้ํา โครงการดําเนินการไปถึง
งวดที่สอง ซึ่งได้ดําเนินการตรวจรับงวดที่หนึ่ง และงวดที่สองไปแล้ว
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนหลักเมืองและถนนชุมพล ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ํา ซอยแยกคอนโดศรีเมือง ซอย 3 ขณะนี้ดําเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ท่านปลัดเทศบาล กําชับว่ากรณีหากมีชาวบ้านยกที่ให้เทศบาล หรือดําเนินการในส่วนต่าง ๆ ให้
เทศบาล อย่าลืมทําเอกสารแนบไว้ด้วยเพื่อใช้สําหรับยืนยัน มิเช่นนั้นในอนาคตอาจจะเกิดกรณีพิพาทได้
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสถานประกอบการและเหตุรําคาญ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตระหว่างวันที่ 3 - 25 เมษายน 2556
* ต่ออายุ 58 ราย
* รายใหม่ 4 ราย
* รวมเงิน 47,900 บาท

-15แผนภูมิที่ ๓ แสดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ
ระหว่างประมาณการรายรับกับรายรับจริง (ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. 25๕๕ – 29 มี.ค. 25๕6) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕

งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ประจําเดือน เมษายน 2556 จํานวน 4 เรื่อง
1. เรื่องร้องเรียนประจําเดือนเมษายน จํานวน 3 เรื่อง (ตรวจสอบพร้อมให้คําแนะนํา)
1.1 กรณีนางสาวละมัย เกตุสุริยา บ้านพักอาศัยเลขที่ 89 ซอย 7 ถนนสัมฤทธิ์ ตําบลปากน้ํา ได้รับ
ความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงนกกระทาของบ้านข้างเคียง
* เจ้าหน้าที่แนะนําให้ใช้สารเคมีดับกลิ่น (เสม็คไทต์) โรยบนมูลนกกระทาขณะที่ยังเปียกอยู่ในปริมาณที่
มากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นเหม็นรบกวนบ้านข้างเคียง ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตามคําแนะนํา และแจ้งให้ผู้ร้อง
ทราบแล้ว
1.2 กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากการปล่อยน้ําต้มปลา ลงบนพื้นทราย บริเวณซอย 3
ถนนสมุทรเจดีย์ ตําบลปากน้ํา
* เจ้าหน้าที่แนะนําเจ้าของแผงตากปลา ให้สูบน้ําเสียจากบ่อพักน้ําเสีย และนําไปปล่อยทิ้งที่บ่อบําบัด
น้ําเสียของเทศบาลนครระยองแทนการปล่อยลงบนพื้นทราบ ภายใน 15 วัน ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตาม
คําแนะนํา และแจ้งให้ผู้ร้องทราบแล้ว

-161.3 กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกลิ่นควันจากร้านขายข้าวเลือดหมูและอาหารตามสั่ง ภายใน
อาคารตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่ม)
* เจ้าหน้าที่แนะนําให้งดการใช้เครื่องดูดควันและปล่องระบายควันในลักษณะที่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและใช้มาตรการอื่นช่วยระบายกลิ่นควันจากการประกอบอาหารแทน
เพราะกลิ่นควันที่เกิดขึ้นถูกระบายออกมาในระดับที่ต่ําเกินไป ผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตามคําแนะนํา และเจ้าหน้าที่
จะติดตามผลการแก้ไขตามคําแนะนํามารายงานให้ทราบต่อไป
2. เรื่องร้องเรียนติดตามจากเดือนกุมภาพันธ์ 56 จํานวน 1 เรื่อง
2.1 กรณีประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับร้านลี้เจียเฮงได้ร้องเรียนว่ายังคงได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่น
เหม็นที่เกิดจากบ่อพักน้ําเสียที่ติดกับรั้วบ้าน แต่ไม่ประสงค์จะเขียนคําร้องใดๆ
* เจ้าหน้าที่แนะนําให้เจ้าของร้านนําแผ่นไม้มาปิดร่องระบายน้ําและทําฝาปิดบ่อพักน้ําเสีย
ภายในร้านทั้งหมด เพื่อป้องกันกลิ่นไม่ให้รบกวนบ้านข้างเคียงภายใน 7 วัน ซึ่งเจ้าของร้านได้ปฏิบัติตาม
คําแนะนําเรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

ปริมาณขยะอินทรีย์ที่ชุนชนเก็บรวบรวมได้

-17ปริมาณขยะถุงพลาสติกที่เก็บรวบรวมได้

ปริมาณขยะรีไซเคิลที่เก็บรวบรวมได้

น้ําหนักขยะอันตรายที่เก็บรวบรวมได้ (ตัน)

-18ปริมาณขยะอันตรายที่เก็บรวบรวมได้ (ชิ้น)

ปริมาณขยะติดเชื้อที่เก็บรวบรวม จากสถานพยาบาลคลินิก (ตัน)

กราฟแสดงปริมาณถุงพลาสติกที่เก็บรวบรวมจาก สํานักงานเทศบาลนครระยอง ประจําเดือนเมษายน 2556

-19- โครงการอนุรักษ์ผืนป่าและฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดระยองวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ พระเจดีย์
กลางน้ํา จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดทําโครงการอนุรักษ์
ผืนป่าและฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดระยอง มีนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคระยองและวิทยาลัยเทคโนโลยี
ไออาร์พีซี มาร่วมปลูกต้นโกงกางบริเวณพระเจดีย์กลางน้ํา จํานวน 500 ต้น ซึ่งในแผนของโครงการปลูกทั้งหมด
10,000 ต้น และจะทยอยปลูกให้แล้วเสร็จต่อไป
รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ําแม่น้ําระยอง ประจําปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 2) : เดือนเมษายน 2556

งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอย
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เมษายน 2556

-20ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมทุกประเภทเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2555 กับ 2556

ปริมาณทรายจากรถกวาดถนนและดุดฝุ่นเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2555 กับ 2556

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
โรคติดต่อสําคัญที่เฝ้าระวัง 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2556 –วันที่ 25 เมษายน 2556)

-21จํานวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เขตเทศบาลนครระยอง จําแนกรายเดือน ปี ๒๕๕๕ และ๒๕๕6 เปรียบเทียบ
กับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕1 - ๒๕๕5)

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือนเมษายน 2556 ในเขตเทศบาลนครระยอง

กิจกรรมการป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก

-22- การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ในกลุ่มวัยแรงงาน
* กลุ่มเป้าหมาย บุคคลวัยแรงงานหรือบุคคลที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2528
* วันที่ดําเนินการ 12, 13 , 15, 21 มีนาคม – 1, 3 เมษายน 2556
ผลการดําเนินงาน มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน จํานวน 298 ราย ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
จํานวน 87 ราย
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มฯ
จํานวน 3 ราย
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่
จํานวน 6 ราย
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ
จํานวน 16 ราย
5. โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
จํานวน 39 ราย
6. โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
จํานวน 24 ราย
7. ห้องสมุดเทศบาลนครระยอง
จํานวน 19 ราย
8. พนักงานสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 86 ราย
9. พนักงานกองสวัสดิการและสังคม
จํานวน 5 ราย
10. บุคคลทั่วไป
จํานวน 13
- สถานการณ์การระบาดของโรคหัดในห้างสรรพสินค้า วันที่ 10 เมษายน 2556 ได้รับรายงานผู้ป่วย
โรคหัดที่ห้างสรรพสินค้า (บิ๊กซี) จํานวน 3 ราย ผู้ป่วยทํางานที่ชั้น 2 ของห้างฯ ดังกล่าว
กิจกรรมในการดําเนินงาน
1. ค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติม ใน 3 แผนก คือ โซนขายข้าวสําหรับพนักงาน ,โซนมือถือ, โซนเรียกเก็บเงิน
ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม
2. ให้สุขศึกษารายกลุ่มในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้กับพนักงาน จํานวน 100 คน
3. ตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น และฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ในกลุ่มเสี่ยงที่ทํางาน
แผนกเดียวกัน จํานวน 11 ราย
4. การดําเนินการเฝ้าระวังโรค หลังเข้าดําเนินงานควบคุมโรคจนถึงปัจจุบันยังไม่พบรายงานผู้ป่วย
เพิ่มเติม
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ผลการดําเนินงาน
1. คัดกรองสุขภาพประชาชน จํานวน 473 คน
1.1 คัดกรองสุขภาพในชุมชน/ทุกวันพุธ ณ สวนศรีเมือง จํานวน 360 คน
1.2 คัดกรองสุขภาพหน้าสานักงานเทศบาลฯ ทุกวันจันทร์ จํานวน 112 คน
2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2.1 ให้ความรู้โรคเบาหวาน,โรคความดันโลหิตสูง,พฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้รับบริการคัดกรองฯ
จํานวน 472 คน
2.2 ให้ความรู้และสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป จํานวน 157 คน
3. สุขภาพจิต
3.1 คัดกรองภาวะซึมเศร้า จํานวน 52 คน

-23กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เทศบาลนครระยอง
- กิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจําเดือน อสม. วันที่ 25 เมษายน 2556 ณ ศาลาประชาคม เทศบาล
นครระยอง มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 88.53
- นิเทศงานในศูนย์ ศสมช. เดือนเมษายน 2556 จํานวน ศสมช. ดังนี้
ศสมช. สองพี่น้อง , ศสมช. ตากสิน , ศสมช. ตีนเนินเกาะหวาย , ศสมช. หลังทางหลวงพูนไฉ่ , ศสมช.
แหลมรุ่งเรือง , ศสมช. ริมน้ําท่าเกตุ , ศสมช. หลังวัดป่า 1 , ศสมช.หลังวัดป่า 2 และ ศสมช. สนามเป้า
มีผู้เข้าร่วมนิเทศงานทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 90.90
- กิจกรรมอบรมฟื้นฟูความรู้ประจําปีงบประมาณ 2556
รุ่นที่ 1 วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2556
- ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 175 คน
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 81.03
รุ่นที่ 2 วันที่ 20 - 21 เมษายน 2556
- ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 174 คน
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 85.63
- ความพึงพอใจภาพรวมในการอบรม คิดเป็นร้อยละ 81.02
- กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวนประชาชนที่ได้รับการติดตาม
เยี่ยมบ้าน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพที่บ้าน ทั้งหมด จํานวน 121/249 คน/ครั้ง
1. มารดาหลังคลอด
จํานวน 18/81 คน/ครั้ง
2. เด็กอายุ 0-5 ปี
จํานวน 24/88 คน/ครั้ง
3. ผู้สูงอายุ
จํานวน 19/19 คน/ครั้ง
4. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
จํานวน 57/58 คน/ครั้ง
5. ผู้พิการ
จํานวน 2/2 คน/ครั้ง
6. ผู้ป่วยมะเร็ง
จํานวน 1/1 คน/ครั้ง
งานสุขาภิบาลอาหาร
1. งานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร สํารวจข้อมูลพื้นฐานแผงลอยจําหน่ายเนื้อหมูในเขตเทศบาล
นครระยอง จํานวน 27 ร้าน
2. พัฒนาโรงอาหารสวนศรีเมือง (ศูนย์จําหน่ายอาหารต้นแบบ) ดําเนินงานดังนี้
2.1 ประชุมประจําเดือน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ โรงอาหารสวนศรีเมือง
เรื่องแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์จําหน่ายอาหารต้นแบบ โดยชี้แจงรายละเอียดความคืบหน้าในการพัฒนา
และแนวทางต่างๆ พร้อมรับฟังมติที่ประชุม และเลือกตั้งตัวแทนในการดูแล ประสานงานต่าง ๆ
2.2 ประชุมเตรียมความพร้อมสําหรับการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสํานักอนามัย กทม.
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ณ โรงอาหารสวนศรีเมือง (ประสานทางวาจาก่อน
หนังสือจะตามมาทีหลัง)
3. งานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการจําหน่ายอาหาร (CFGT) สถานประกอบการที่
ลงพื้นที่สํารวจทั้งหมด จํานวน 5 แห่ง (ร้านอาหาร) สนใจและพร้อมเข้าร่วมโครงการ CFGT จํานวน 1 แห่ง
ได้แก่ ร้านข้าวเลือดหมู
4. งานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสด ตลาดเทศบาล 4 (แม่แดง) อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่ให้มี
ความเหมาะสม และดําเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษสาหรับการก่อสร้างห้องน้ําชั่วคราว

-24กลุ่มงานการบริการทางการแพทย์และพยาบาล
1. ผู้มารับบริการ รวมทั้งสิ้น 3,842 ราย จําแนกรายศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี้
* คลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน 2,904 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.59
* ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา จํานวน 353 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.19
* ศูนย์บริการฯ เนินพระ จํานวน 585 ราย
คิดเป็นร้อยละ 15.22
รวม
จํานวน 3,842 ราย คิดเป็นร้อยละ 100
2. ผู้มารับบริการ จําแนกตามพื้นที่ในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง
* คลินิกชุมชนอบอุ่น ในเขต 1,815 ราย
นอกเขต 1,089 ราย
* ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา ในเขต 337 ราย
นอกเขต 16 ราย
* ศูนย์บริการฯ เนินพระ ในเขต 540 ราย
นอกเขต 45 ราย
รวม
ในเขต 2,692 ราย
นอกเขต 1,150 ราย
คิดเป็นร้อยละ ในเขต 70.07
นอกเขต 29.93
3. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทการให้บริการ

4. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทสิทธิการรักษา

-25แผนภูมิแสดงจํานวนผู้รับบริการ เดือนธันวาคม 2554 –เมษายน 2556

- รายงานการเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล
* จํานวนผู้ชําระเงิน
462 ราย
* จํานวนเงินทั้งสิ้น
171,694 บาท
กองการศึกษา
- ประชุมการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัดเนินพระ/วัดป่าฯ)
1. มาตรฐานการดําเนินงาน ( 6 มาตรฐาน)
2.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย (12 มาตรฐาน)
3. การประกันคุณภาพภายใน ( 23 มาตรฐาน)
4. การเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก
5. แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- อบรม/นิเทศครูจัดการเรียนรู้แบบมาตรฐานสากล ( ท.6 )
1.ระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ฉบับใหม่ (ปพ.)
2.การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาฯ (O-NET)
3.รายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( IS )
4. หลักสูตรสถานศึกษาอิงมาตรฐาน (แกนกลาง)
5.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ
- ร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และงานก่อพระเจดีย์ทราย ประจําปี 2556

-26ข้อมูลนักเรียนเรียนต่อ ม.1

-27ข้อมูลนักเรียนเรียนต่อ ม.4

- การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดโดย เทศบาลนครระยอง
ร่วมกับ ปตท.กรุ๊ป มี 3 ประเภท ดังนี้
* รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
* รุ่นไม่เกินอายุ 14 ปี
* รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
กําหนดการ
* การแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี /19 มิ.ย.- 5 ก.ค. 56
* การแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี /25 ก.ค.- 9 ส.ค.56
* การแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี วันที่ 19 ส.ค. 2556 สิ้นสุด 30 ส.ค. 2556

-28โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
ชั้น
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 1

ชาย
45
7
1

นักเรียนเข้าใหม่
หญิง
37
3
3

รวม
82
10
4

2

2

4

ประถมศึกษาปีที่ 2

3

2

5

ประถมศึกษาปีที่ 3

0

1

1

ประถมศึกษาปีที่ 4

0

2

2

ประถมศึกษาปีที่ 5

2

2

4

ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม

2
62

1
53

3
115

- ร่ วมงานประเพณี สงกรานต์ ณ วั ด ปากน้ํ า โดยร่ ว มการประกวดหนู น้ อยสงกรานต์ และร่ ว มการ
ประกวดก่อเจดีย์ทราย
- วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 อบรมการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนเพื่อรองรับการก้าวสู่อาเซียน
ระดับชั้นปฐมวัย วิทยากรในการอบรม คือ Mr. Gabriel Gosteli Dela Cruz ครูต่างชาติโรงเรียนเทศบาลบ้าน
ปากคลอง และ Mr. Jefferson Managuio Sunga ครูต่างชาติโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- อบรมการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนเพื่อรองรับการก้าวสู่อาเซียน
* วันที่ 2 พ.ค. 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
* วันที่ 3 พ.ค. 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- โรงเรียนเปิดสอนพิเศษฟรีให้นักเรียน 4 ห้องเรียน โครงการ (Summer Class) เช่น เรียนคณิตศาสตร์
จากลูกคิดจีน
- วันที่ 20 เมษายน 2556 โรงเรียนร่วมจัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย กับชุมชนบ้านปาก
คลอง โดยมี บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนงบประมาณ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนซึ่งได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน และแผนปฏิบัติงานประจําปี ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
- การรับนักเรียนประจําปี พ.ศ. 2556 คือ ชั้นอนุบาล 1 ที่มอบตัวไปแล้ว จํานวน 183 คน และจะมี
นัดมอบตัวในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 อีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งมีตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- วันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2556 ชั้นอนุบาล 1 และ ป.1 จะดําเนินการเตรียมความพร้อมเด็กเข้าใหม่
- โรงเรียนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556

-29โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 2 เมษายน 2556 คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (สานตะกร้า) ณ อาคาร
เอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 3 เมษายน 2556ครูเข้าร่วมอบรม “การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง : ต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติ”
ณ ห้องประชุม 1106 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
- ตัวแทนครูเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตเครือข่าย
ภาคตะวันออก ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2556
- ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ณ สวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง วันเสาร์ที่ 13
เมษายน 2556
- ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ณ เทศบาลนครระยอง วันอังคารที่ 24 เมษายน
2556
- ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเทศบาลนครระยอง
ประจําปีงบประมาณ 2556 “หลักสูตรปลดล๊อคศักยภาพสู่ความสําเร็จ” ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556
- ครูปฐมวัยอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมวัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556
- โรงเรียนทําการปรับปรุงอาคาร 5 และอาคาร 3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 1 เมษายน 2556 มีการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าใหม่
- วันที่ 5 เมษายน 2556 มอบตัวเด็กมาเข้าใหม่
- วันที่ 13 เมษายน 2556 ร่วมงานประเพณีสงกรานต์กับเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 24 เมษายน 2556 ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ประจําปี 2556 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง
- ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2556 มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของ
นักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล 1 จํานวน 7 ห้องเรียน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 6 ห้องเรียน
- วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เทศบาลตําบลพรเจริญ มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
จํานวน 100 คน
- โรงเรียนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 จัดกิจกรรมปรับพฤติกรรมเพื่อการดําเนินชีวิต สําหรับ
นักเรียนเข้าใหม่ ชั้น ม.1 – ม.5
- ตั้งแต่วันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2556 ปรับพื้นฐานทางการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน
ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้น ม.1 – ม.5
- โรงเรียนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- การเลือกตั้งประธานชุมชนตากสินมหาราช รายชื่อผู้สมัคร ได้แก่
1. นางจินตนา สุภาภรณ์
2. นางวรรณดี มณีศาสตร์

-30ผลการเลือกตั้ง นางจินตนา สุภาภรณ์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานชุมชนตากสินมหาราช
- การเลือกตั้งประธานชุมชนเนินพระ รายชื่อผู้สมัคร ได้แก่
1. นายประเสริฐ ยะคุณเขตต์
ผลการเลือกตั้ง นายประเสริฐ ยะคุณเขตต์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานชุมชนตากสินมหาราช
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- การตรวจเยี่ยมบ้านที่ต้องการซ่อมแซม มีทั้งหมดจํานวน 11 หลัง
สถานธนานุบาล
ผลการดําเนินงานในรอบเดือน เมษายน 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2556)
ยอดรับจํานํารวม
2,920 ราย จํานวนเงิน
ยอดไถ่ถอนรวม
2,693 ราย จํานวนเงิน
ทรัพย์จํานําคงเหลือ
9,320 ราย จํานวนเงิน
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจํานํา
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด
รวมรายรับ
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
รายจ่ายประจํา
รวมรายจ่าย
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน
หัก ใช้ไปแล้ว
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก

74,883,000.- บาท
70,009,300.- บาท
248,292,500.- บาท
2,268,944.75 บาท
47,800.- บาท
2,316,744.75 บาท
405,167.73
258,154.75
663,322.48
1,653,422.27
140,000,000.111,530,000.28,470,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- เรื่องที่ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็ จเปิ ดคลินิ กชุ มชนอบอุ่น เฉลิ ม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีการหารือในที่ประชุม โดยกําชับให้คณะทํางานแต่ละฝ่ายที่ได้รับ
แต่งตั้งตามคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(ปิดประชุม เวลา 11.50 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม)
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
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