รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 7/2556
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผู้มาประชุม
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นายวรวิทย์
นายธนิต
นายวารินทร์
นายบุญสืบ
นายประกอบ
นายมนตรี
นายสุธน
นายฉัตรนุชัย
นางเสาวลักษณ์
นางกิ่งแก้ว
นางวัฒนา
นางกรรณิกา
นายธรรมาธิติ
นางชวนชม
นายเจตน์
นางศิวนันท์
นางสุนิสา
นายวิธาน
นางสุภลักษณ์
นางอุษณีย์
ว่าที่ร้อยตรีจรัล
นายอรรถวิ
นายรักษ์สิทธิ์
นางสุจิตรา
นางซ่อนกลิ่น
นายดุสิต
นางสายสุนีย์
นางกรชวัล
นางสาวอรุณรัตน์
นางสาวกัลยรัชต์
นางกุลยา

ศุภโชคชัย
อังควินิจวงศ์
ดุษฎีวงษ์กําจร
เจริญรัตน์
อังควินิจวงศ์
นันตติกูล
ซื่อประเสริฐ
สมบัติศรี
วินัยธรรม
ถนอมถิ่น
ชูวิทย์สกุลเลิศ
วิโรจน์แสงทอง
วุฒิสมบูรณ์
ใจชะอุ่ม
ศรีสุขโข
กุลจิรชัยวัฒน์
ร่มรื่น
ลาภเวที
ตั้งกลชาญ
เลื่อนลอย
ภิญวัย
เดชรัตนสุวรรณ์
เจริญหิรัญ
อิ่มสว่าง
ชูเชิด
ธรรมศิริรักษ์
วาระสิทธิ์
ทายพงศ์ศักดิ์
ภูพันตันติ
ธันยสหพงศ์
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

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

ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ

-2ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.

นายมานพ
นายวิชิต

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา

รองนายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
รองนายกเทศมนตรี (ไปราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- คุณเล็ก ร้านวรรณ บริจาคเงินให้โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา จํานวน 2,000 บาท
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
- สํานักการคลังรายงานรายการจัดซื้อจัดจ้างของงบลงทุนที่ต่อเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว ซึ่งขณะนี้
ทางหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ และกองช่างได้เร่งดําเนินการตามที่ได้ปรับแผนไว้แล้ว ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทางสํานั กการคลังได้สอบราคางานก่อสร้าง จํ านวน 9 รายการ อีอ็อกชั่ น 2 รายงาน จ้างเหมารถ 1 รายการ
วิ ธี พิ เ ศษในเรื่ องของบํ า บั ด ขยะ 1 รายการ และขณะนี้ กํ า ลั ง ดํ าเนิ นการอยู่ ในสั ปดาห์ นี้ ที่ ได้ เ อกสารมาแล้ ว
อีก 2 รายการ คืองานในเรื่องของสอบราคา 9 รายการ งานก่อสร้าง และวัสดุ 1 รายการ ครุภัณฑ์โปรแกรมป้องกัน
ไวรั ส สปายแวร์ 2 รายการ ซึ่งในสั ปดาห์นี้ตั้ งเป้าหมายว่าจะดํ าเนิ นการให้ แล้ วเสร็จทั้ งหมด คงเหลือรายการ
ที่จะต้องปรับแผนเข้ามาใหม่ คืองบค้างจ่ายของปี 2555 ขณะนี้เหลืออยู่ 6 รายการ คืออีอ็อกชั่น 4 รายการ
สอบราคา 2 รายการ ซึ่งจะต้องปรับแผนเข้ามา และส่งเอกสารด้วย ส่วนในปี 2556 จะเหลืออยู่ 20 รายการ
คือ อีอ็อกชั่น 2 รายการ และสอบราคา 18 รายการ ซึ่งจะเห็นว่ามีรายการอีอ็อกชั่นอยู่อีก 6 รายการ หากเป็นไปได้
ต้องการให้ส่งเอกสารในส่วนที่ต้องจัดหาด้วยวิธีการประมูลอีเล็กทรอนิกส์มาก่อน เพราะขณะนี้ระยะเวลาที่ต้อง
ดําเนิ นการจะอยู่ ประมาณเกื อบ 60 วั น เนื่องจากช่ วงปลายปี ตลาดกลางค่ อนข้ างรั บภาระในส่ วนของการจั ด
ประมู ลมาก ซึ่ ง ในส่ วนของการประมู ลเป็ น ส่ วนที่ ทางเทศบาลไม่ ได้ กํ า หนดเองอย่ า งเดี ย ว ตลาดกลางต้ อ ง
เป็นผู้กําหนด ซึ่งจะมีอยู่หลายขั้นตอนมาก โดยขอให้ช่วยผลักดันในส่วนของงานประมูลด้วย หากเป็นไปได้ขอให้
ส่งก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 และค่อยตามด้วยการสอบราคา เพื่อจะได้เร่งดําเนินการ ทางสํานักการคลัง
จะพยายามจัดหาผู้รับจ้างให้ได้มากที่สุด โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะให้ครบทุกรายการ ซึ่งในปีนี้รายการมีเนื้องาน
ที่ค่อนข้างมาก จึงทําให้ค่อนข้างมีปัญหา เช่น งบประมาณของปี 2555 มีรายการรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ 40 รายการ
ได้ แก่ ที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ าง และของปี 2556 มี ครุ ภั ณฑ์ ที่ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ างที่ จั ดหาทั้ งหมด 138 รายการ
ดังนั้นรวมแล้วประมาณเกือบ 200 รายการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สํานักปลัดเทศบาล
- เรื่องการแจกเอกสารรายงานการประชุม ซึ่งในการประชุมที่ผ่านมาได้ให้สํานักปลัดเทศบาลลดปริมาณ
วัสดุสํานักงานในเรื่องของการแจกเอกสารรายงานการประชุม จากเดิมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับผู้เข้าร่วม
ประชุมประมาณ 40 ชุด ต่อเดือน ซึ่งในเดือนนี้ได้ทําการปรับลดลงเหลือเพียง 20 ชุด ต่อเดือน โดยจะแจกให้
เฉพาะหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน ซึ่งทําให้ลดปริมาณ
กระดาษไปได้ 50 เปอร์เซ็นต์ ตามนโยบาย

-3มติที่ประชุม

- การประชุมครั้งต่อไปให้เจ้าหน้าที่สํานักปลัดเทศบาลแจกเฉพาะหนังสือเชิญประชุม
และระเบียบวาระการประชุม ส่วนรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ ให้จัดทําสําเนาไว้
3 ชุด วางไว้ในห้องประชุม เพื่อให้ที่ประชุมเปิดดูได้ และให้นํารายงานการประชุม
ฉบับสมบูรณ์ ลงในระบบ OSSM ทุกครั้ง เพื่อแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบ

- เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ท่านนายกเทศมนตรีมอบหมายให้หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลไปประชุม
เนื่องจากเป็นเรื่องด่วน โดยได้รับการประสานงานจากทางสํานักงานจังหวัดระยอง เรื่องการจัดงานของมูลนิธิ
มิ ร าเคลออฟไลฟ์ โดยมี ที่ ม าคื อ ทางมู ล นิ ธิ ฯ ได้ ร่ ว มกั บ สมาคมวั ฒ นธรรมไทยวิ ถี ไทย พุ ท ธ จี น 2008
จัดโครงการจัดสร้างรูปเคารพ พระโพธิสัตว์กวนอิม โดยจัดให้มีพิธีสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบ และปิดทองพระหัตถ์
และลงนามถวายพระพรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่สวนศรีเมือง ซึ่งองค์จริง
ที่ จ ะสร้ า งสู ง ประมาณ 84 เมตร เป็ น องค์ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก ส่ ว นประกอบขององค์ เ ป็ น สั ม ฤทธิ์ ซึ่ ง จะนํ า
ประดิ ษ ฐานที่ จั ง หวั ด ราชบุ รี ทางมู ล นิ ธิ มี ก ารนํ า รู ป ต้ น แบบขององค์ เ จ้ า แม่ ก วนอิ ม เดิ น ทางไปทุ ก จั ง หวั ด
ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา ซึ่งจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่ 48 ที่ได้รับการหมุนเวียนส่งต่อกันมา
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เทศบาลจะได้รับมอบส่งต่อจากจังหวัดจันทบุรี โดยมีรถพ่วง 18 ล้อ บรรทุกพระหัตถ์
ขององค์เจ้าแม่กวนอิม พร้อมกับองค์ต้นแบบเจ้าแม่กวนอิมมาด้วย โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องที่ลานแอโรบิก
สวนศรีเมือง โดยจะเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2556 ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดในวันที่ 5
กรกฎาคม 2556 ตั้ ง แต่ เ วลา 09.45 น. และพิ ธี ปิ ด ในวั น ที่ 11 กรกฎาคม 2556สํ า หรั บ ในวั น ที่ 11
กรกฎาคม 2556 จะมีพิธีเททอง โดยมี ร.ต.ท.ชวรินทร์ ลัทธศักดิ์ศิริ เป็นผู้กล่าวรายงาน และพิธีสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
มีพระประจําที่ 10 รูป พระสงฆ์สมณศักดิ์ 4 รูป ขึ้นนั่งปรกอธิฐานจิต ซึ่งในส่วนของเทศบาลได้รับมอบหมาย
มาหลายอย่างที่ต้องรีบดําเนินการ ได้แก่ เรื่องการจัดสถานที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง และจัดมวลชนประมาณ
500 คน แต่ ง กายในชุ ด สุ ภ าพ หรื อ ชุ ด ที ม โดยจะมี ผู้ แ ทนทางมู ล นิ ธิ ป ระสานกั บ ทางเทศบาล ในวั น ที่ 3
กรกฎาคม 2556 ซึ่ งทางสํ านั กปลัดเทศบาลจะจัด ทํารายละเอีย ดแจกให้หน่วยงานที่ เกี่ย วข้ องเพื่อเตรีย ม
ความพร้อมในการจัดงาน
มติที่ประชุม

- รับทราบและให้สํานักปลัดเทศบาลจัดทํารายละเอียดส่งให้กองช่างเร่งดําเนินการ

ฝ่ายอํานวยการ
งานขนส่ง
- งานขนส่งผู้โดยสาร มีรายรับ 187,755 บาท รายจ่าย 109,626.98 บาท
ยอดเงินสะสมคงเหลือ 555,176.98 บาท
- เรื่องการก่อสร้างที่จอดรถสองแถวดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล,
บริเวณโรงเรียนวัดลุ่มมหาชัยชุมพล, หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม, หน้าโรงเรียนสาธิตเทศบาล
นคระยอง สวนศรีเมือง สํานักงานเทศบาลนครระยอง คลินิกชุมชนอบอุ่น
2 .จัดเวรตรวจตราโรงรับจํานํา
3. จัดเวรตรวจตราสวนสาธารณะ
4. ตักเตือนผู้กระทําความผิด
- กองวัสดุบนไหล่ทาง, ทางเท้า, และที่สาธารณะ จํานวน 2 ราย

-4- รถบรรทุกทําสิ่งของตกหล่น จํานวน 2 ราย
- ร้านค้าตั้งวางโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 11 ราย
5. จัดเก็บป้ายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 52 ป้าย
6. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 14 แห่ง
7. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา ขอทาน จํานวน 3 ราย
- บุกรุกที่สาธารณะ จํานวน – ราย
- เรื่องจัดการจราจรการจอดรถถนนราษฎร์บํารุง ในเรื่องของวันคู่วันคี่ ประชาชนให้ความร่วมมือด้วยดี
จะมีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย 9 ครั้ง
- งานบริการ 159 ครั้ง
- งานกู้ภัยฯ 45 ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- มีคณะศึกษาดูงาน 18 คณะ จํานวน 1,818 คน
งานการเจ้าหน้าที่
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- ลูกจ้างประจําลาออก
- ลูกจ้างประจําเสียชีวิต
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
- พนักงานจ้างลาออก
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
(ตําแหน่งบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
144 คน
* ลูกจ้างประจํา
40 คน
* พนักงานจ้างทั่วไป
266 คน
* พนักงานจ้างตามภารกิจ 150 คน
รวม
600 คน

- คน
- คน
- คน
- คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
16 คน
6 คน
- คน
- คน
- คน

-5อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
* พนักงานครูเทศบาล
259 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
4 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
25 คน
รวม
288 คน
รวมทั้งสิ้น 888 คน
- โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ประจําปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 2) ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 ณ วัดเนินพระ อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
การให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจําเดือน มิถุนายน 2556

รายงานการทําบัตร
ประจําเดือน มิถุนายน 2556

-6กองวิชาการและแผนงาน
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1.ให้บริการ การตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 13 ครั้ง 13 เรื่อง
2.ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน 19 ครั้ง 19 เรื่อง
3.สรุปการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส Panda จํานวน 1 ครั้ง
4.ให้บริการจัดทําแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ จํานวน 1 เรื่อง
5.ให้บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์ ณ จอประชาสัมพันธ์ จํานวน 3 เรื่อง
ฝ่ายนิติการ
งานนิติการ
ลําดับที่
1

เรื่อง

ขั้นตอนการดําเนินการ

สอบสวนข้อเท็จจริง
1.1 เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหาร อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน
1.2 เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร
ขายแบบประกวดราคาก่อนวันที่ได้รับเอกสาร
ประกวดราคาตัวจริง
1.3 พนักงานเทศบาลถูกสอบสวนกรณี
อยู่ในระหว่างการสรุปสํานวนการ
เทศบาลจอมพลฯ นําเงินงบประมาณไป
สอบสวน
ก่อสร้างอาคารในที่ดินเอกชน
1.4 เครื่องคอมเพรสเซอร์โรงรับจํานําสูญหาย แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงแล้ว ได้สอบปากคํา
เหลือสอบปากคํา 3 ปาก
1.5 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ขับขี่รถจักรยนต์คว่ํา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
บริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส
ข้อเท็จจริงแล้ว ได้สอบปากคํา
1 ปาก เหลือสอบปากคํา 3 ปาก
1.6 พนักงานป้องกันได้ขับรถบรรทุกน้ําฯ อยู่ในระหว่างคณะกรรมการ
ทะเบียน 82-1791 เฉี่ยวชนรถกระบะ
สอบสวนข้อเท็จจริง รวบรวม
ทะเบียน กง-1101 ระยอง
หลักฐาน
1.7 สายไฟฟ้าบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย ได้ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้ว
สูญหาย
อยู่ระหว่างตั้งกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง
1.8 การทําบัตรประชาชน รายนางสมใจ
อยู่ในระหว่างตั้งคณะกรรมการ
สุขสําราญ
สอบสวนข้อเท็จจริง อยู่ระหว่างการ
รวบรวมพยานเอกสาร
1.8 การทําบัตรประชาชน รายนางสมใจ
อยู่ในระหว่างตั้งคณะกรรมการ
สุขสําราญ
สอบสวนข้อเท็จจริง อยู่ระหว่างการ
รวบรวมพยานเอกสาร

กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ

-7ลําดับที่

2.
3

4

5

เรื่อง
1.9 การค้างค่าเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถ
ของหจก.ซันลุยและอู่จําเนียน การช่าง
1.10 พฤติกรรมการมาปฏิบัติงานและการ
หยุดงาน รายนายธีรนิติ ศรีไผทสมันต์
สอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
2.1 การมาปฏิบัติราชการของนายประกอบ
ยมจินดา
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
3.1 นายฉัตรชัย ชาติสุวรรณ ถูกพนักงาน
สอบสวนจับคดี(ยาบ้า)
3.2 นายสมปราชญ์ ป้อมสูง ถูกพนักงาน
สอบสวนจับคดียาเสพติด(ยาไอซ์)

ขั้นตอนการดําเนินการ
ได้สอบปากคําจํานวน 12 ปาก
อยู่ในระหว่างการสรุปสํานวน
อยู่ระหว่างคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐาน
อยู่ในระหว่างคณะกรรมการ
สอบสวนฯ แจ้งข้อกล่าวหา

ก.ท.จ.ระยอง มีมติให้ไล่ออก อยู่
ระหว่างทําคําสั่งไล่ออกจากราชการ
ทําหนังสือส่งจังหวัดเพื่อขอความ
เห็นชอบให้ออกจากราชการไว้ก่อน
อยู่ในระหว่างเข้าอนุกรรมการ
จังหวัดระยอง
3.3 นายกิตติศักดิ์ คณาวิวัฒน์ ขาดราชการ ก.ท.จ.ระยอง มีมติให้ไล่ออก
ติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร อยู่ระหว่างทําคําสั่งไล่ออกจาก
ราชการ
สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
4.1 ไม่จัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สินตลาดเทศ
อยู่ระหว่างสรุปสํานวน
บันเทิง
4.2 เครื่องยนต์เรือสูญหาย จํานวน 1 เครื่อง อยู่ระหว่างทําหนังสือแจ้ง
กระทรวงการคลัง,
กระทรวงมหาดไทย,จังหวัด
คดีแพ่งเทศบาลเป็นโจทก์
5.1 คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
อยู่ในระหว่างทําหนังสือไปยัง
ธนาคารต่างๆ, สนง.ที่ดิน,การไฟฟ้า
, ประปา, องค์การโทรศัพท์เพื่อสืบ
หาทรัพย์ของนายจิรเดชฯ
และนางวาสนาฯ
5.2 คดีนายสราวุธ สมานะ (รถชนเสาไฟฟ้า) ศาลจังหวัดระยองนัดสืบพยาน
โจทก์ในวันที่ 27 พ.ค. 2556
นายสราวุธ ฯ ไม่มาศาล ถือว่า
จําเลยขาดนัดยื่นคําให้การ
ให้พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีแก่โจทก์
ฝ่ายเดียว

กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ

-8ลําดับที่

เรื่อง
5.3 คดีนายวัชระ คึมยะราช
(รถชนเสาไฟฟ้า)

ขั้นตอนการดําเนินการ

กําหนดวันแล้ว หมายเหตุ
เสร็จ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ศาลได้พิพากษาให้
นายวัชระฯ ชําระเงินจํานวน 76,274.96 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยของต้นเงิน 72,150 บาท และให้ชําระค่า
ทนาย 3,000 บาท อยู่ในระหว่างขอความอนุเคราะห์
พนักงานอัยการออกหมายบังคับคดี
5.4 คดีบอลลูนระเบิด
เมื่อวันที่ 25 เม.ย.56 ศาลจ.ระยองนัดชี้สองสถาน
ปรากฏว่า บริษัท เจ้าพระยาประกันภัยปฏิเสธการชดใช้
ค่าเสียหายโดยอ้างว่าไม่เข้าข้อความรับผิดของกรมธรรม์
ประกันภัย ศาลจ.ระยองจึงกําหนดประเด็นว่าบริษัท
เจ้าพระยาฯจะต้องรับผิดหรือไม่ และถ้ารับผิด รับผิด
เท่าใด ซึ่งศาลจ.ระยองนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่
1,2,3 ต.ค.56
5 คดีแพ่งเทศบาลเป็นจําเลย
-ศาลนัดฟังคําพิพากษา วันที่ 20 พ.ย.55 เวลา 09.00
5.5 คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู น. พิพากษาว่าพยานหลักฐานนายธีระศักดิ์ อินทนู ที่ 1
(บริเวณถนนท่าบรรทุก)
กับพวกรวม 8 คน ไม่อาจรับฟังได้ว่า ได้ครอบครอง
ในที่พิพาทมาก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2497 ซึ่งเป็นวันที่
ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ จึงไม่ได้รับความคุ้มครอง
ตามบทบัญญัติดังกล่าว และถือว่าเป็นที่ดินของรัฐ การ
เข้ายึดถือครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 9 นายธีระศักดิ์ อินทนู ที่ 1 กับพวก 8 คน จึงไม่
มีสิทธิอ้างการครอบครองที่ผิดกฎหมายยันต่อรัฐได้ คํา
พิพากษาศาลชั้นต้นชอบแล้ว
ศาลอุทธรณ์ภาค 2
พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น,นายธีระศักดิ์ฯ ยื่นฎีกา, อยู่
ในระหว่างขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการยื่นแก้ฎีกา
คัดค้านคําร้อง
ขอดําเนินคดีในชั้นฎีกาอย่างคน
อนาถา และคัดค้านคําร้องขอทุเลาการบังคับ
ลําดับที่
เรื่อง
ขั้นตอนการดําเนินการ
กําหนดวันแล้ว หมายเหตุ
เสร็จ
5.6 คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ อยู่ในระหว่างแก้ฎีกาและคัดค้านทุเลาการบังคับคดี (ศาล
ฟ้องเทศบาลเรื่องละเมิดที่ดิน ชั้นต้นพิพากษาว่าเป็นทางภารจํายอม, ศาลอุทธรณ์
(ข้างแหลมทอง)
พิพากษาว่าเป็นทางสาธารณะ โจทก์ฎีกา)
6. คดีปกครอง
6.1 คดีนายทองหล่อ แก้ว
อยู่ในระหว่างการโต้แย้งอุทธรณ์คําพิพากษาศาลปกครอง
ประดับ ที่ 1 กับพวก
ระยอง
รวม 167 คน ที่ทิ้งขยะบริเวณ
น้ําคอก

-96.2 คดีนางสมทรง ช่วยชาติ
(ทุ่งโตนด)

ศาลปกครองจังหวัดระยองได้มีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 27
มี.ค.2556 ว่า การที่เทศบาลไม่มีคําสั่งให้เจ้าของที่ดินรื้อ
ถอนกําแพงและกองที่ดินออกจากซอยพิพาทเพื่อให้ถนน
พิพาทใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติ เป็นการละเลยต่อหน้าที่
ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 18 เม.ย.56 เทศบาลยื่นอุทธรณ์
คัดค้านคําพิพากษาของศาลปกครอง เนื่องจากถนนที่
พิพาทเป็นถนนส่วนบุคคล และอยู่ในโฉนดที่ดินเลขที่
12021 เลขที่ดิน 2067 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.
ระยอง เป็นกรรมสิทธิ์ของนางสะอิ้ง ปานงาน และไม่มี
หลักฐานการอุทิศที่ดินดังกล่าวเป็นทางสาธารณประโยชน์
เทศบาลจึงไม่สามารถใช้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการ
ดูแลรักษาและคุ้มครองที่ดินได้ จึงไม่ถือว่าเป็นการละเลย
ต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และเมื่อวันที่ 26 เม.ย.56
เทศบาลได้ยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาเรียบร้อยแล้ว
6.3 คดีนายจักรพงษ์ หงส์หิรัญ คดีนี้ ศาลปกครองระยองแจ้งให้เทศบาลนครระยอง
รัตนา (ตลาดวัดลุ่ม)
จัดทําคําให้การเพิ่มเติม เทศบาลฯ ได้ทําคําชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมส่งอัยการเรียบร้อยแล้ว
อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยอง

6.4 นางวรรณา ตันเต่งผล
(ตลาดแม่แดง)
ลําดับที่

เรื่อง

ทําหนังสือรายงานการดําเนินการตลาดแม่แดง(ตลาด
เทศบาล 4) ไปยังสํานักบังคับคดีปกครอง ศาลปกครอง
แล้ว
ขั้นตอนการดําเนินการ

กําหนดวันแล้ว หมายเหตุ
เสร็จ

6.5 การตรวจสอบการเพิกถอน เทศบาลได้ยื่นหนังสือออก น.ส.ล.อยู่ระหว่างการปิด
การออกโฉนดที่ดินบริเวณ (ถนน ประกาศของสํานักงานที่ดินจังหวัดระยอง ว่ามีผู้
ราษฎร์บํารุง ซอย 15)
คัดค้านการออก น.ส.ล.หรือไม่
6.6 การบุกรุกที่ชายฝั่งทะเล ต.
ปากน้ํา

ได้แจ้งความดําเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่าง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน

6.7 การออก น.ส.ล. ที่ดินบริเวณ ได้ทําบันทึกแจ้งกองช่างทําป้ายติดตั้งพื้นที่อาณาเขต
โขด ศาลเจ้า
และออกหนังสือ น.ส.ล. อยู่ในระหว่างการดําเนินการ
ของ
กองช่าง
งานงบประมาณ
- ขณะนี้ ไ ด้ มี ก ารพิ จ ารณาสรุ ป ตั ว เลขรายจ่ า ยประจํ า เรี ย บร้ อ ยแล้ ว งบประมาณที่ ตั้ ง รั บ ไว้
287,000,000 บาท มีการพิจาณารายจ่ายงบลงทุนในเบื้องต้นไปแล้ว อยู่ระหว่างการแจ้งทุกหน่วยงานให้ส่ง
รายละเอียดครุภัณฑ์ให้กองวิชาการและแผนงาน ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 และในส่วนของค่าที่ดิน

-10ทางกองวิชาการฯ ประสานโดยตรงไปที่กองช่าง ในการที่แต่ละหน่วยงานได้รับให้กองช่างเป็นผู้สํารวจ ออกแบบ
และประมาณราคา ซึ่งกองช่างจะเป็นผู้ส่งรายละเอียดวงเงินให้กับกองโดยตรง และจะนําเสนอท่านผู้บริหาร
พิจารณาอีกครั้งเพื่อพิจารณาวงเงินหลังจากมีการสํารวจ ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพระฉะนั้นในส่วนของ
ครุภัณฑ์ที่ดินหากรายการไหนยังไม่มีความพร้อม หลังวันที่กําหนดไว้จะต้องมีการตัดรายการนั้นออกไป
สํานักการคลัง
1. รายงานสถานะด้านการเงินการคลัง ( รายรับ - รายจ่าย 9 เดือน )

1. รายงานสถานะด้านการเงินการคลัง ( เงินเหลือจ่ายภาพรวม) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
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1. รายงานสถานะด้านการเงินการคลัง ( คาดการณ์รายรับประเภท ภาษีจัดสรร)
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ภาษีรถยนต์หรือล้อเลื่อน
• ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์ให้แก่ อปท. สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556
• ลงนามในประกาศเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศ
• เงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่จัดเก็บในเขตจังหวัด ให้จัดสรรแก่ อบจ.ตามผลการจัดเก็บในแต่ละจังหวัด
แต่ไม่เกินวงเงินภาษี ที่อบจ. ได้รับเงินปีงบประมาณ 2555 วงเงินภาษีที่เกิน ให้จัดสรรให้ เทศบาล อบต.
และเมืองพัทยา ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนด
2. มาตรการเร่งรัดการจ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ 2556
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-14- ตามที่ได้แจ้งเวียนเอกสารมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของปี 2556 โดยได้เรียนให้ที่ประชุมสภา
กาแฟให้ ทราบไปแล้ ว 2 ครั้ง ขออนุญาตลงในรายละเอี ยดของ 18 เงื่ อนไข ให้ท่านผู้ บริ หารและหัวหน้าส่ วน
ราชการรับทราบ เพื่อกําชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติให้ดําเนินการตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนด
1. เรื่ องการจัดซื้อจั ดจ้างโดยวิธีต กลงราคา กํา หนดให้ ส่งเอกสารภายในวัน ที่ 15 สิงหาคม 2556
ขณะนี้ทุกหน่วยงานกําลังเร่งดําเนินการจัดซื้อ ซึ่งอยู่ระหว่างการตกลงราคา
2. เรื่องประมูลอิเล็กทรอนิกส์ และประกวดราคา กําหนดให้ส่งเอกสาร ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม
2556
3. เรื่องสอบราคาวิธีพิเศษ กรณีพิเศษ กําหนดให้ส่งเอกสาร ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556
4. เรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทน ที่มีการจ่ายเป็นประจําทุกเดือน ตามเงื่อนไขเดิม กําหนดให้เสร็จภายใน
วันที่ 17 ของทุกเดือน
5. เรื่องกรณีหนี้ที่ถึงกําหนด หรือเบิกจ่ายสิทธิต่าง ๆ ให้เร่งวางฎีกา ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556
6. การเบิกเงินที่เป็นงานจ้าง งานเช่า ที่เป็นลักษณะรายเดือน เช่น การจ้างทําความสะอาด จ้างเก็บขน
โดยให้ วางฎี กาเฉพาะเดื อนกัน ยายนโดยต้ องขออนุ มัติ กัน เงิน และดํ า เนิ นการให้แ ล้ วเสร็จ ภายในวั น ที่ 30
สิงหาคม 2556 ให้ไปดูระเบียบว่าด้วยการรับเงิน ข้อ 57, ข้อ 58 โดยจะมีการกําหนดแบบฟอร์มที่ทํากันทุกปี
7. เรื่องวัสดุเชื้อเพลิง จะเหมือนปีที่ผ่านมา มีเรื่องของงวดที่เป็นประเด็นอยู่คืองวดของเดือนกันยายน
งวดแรก 1 – 15 ให้ วางฎี ก าเบิ ก ตามที่ ได้ รับ ใบแจ้ ง หนี้ 20 กั น ยายน 2556 และงวดที่ สอง 16 - 30
กั น ยายน 2556 ต้ อ งขอกั น เงิ น กรณี มี ห นี้ ผู ก พั น โดยการกั น เงิ น ตามยอดงบประมาณที่ เ หลื อ ทั้ ง หมด
ตัดเศษสตางค์ออกให้เป็นจํานวนเต็มบาท
8. เรื่องสาธารณูปโภค ซึ่งเรื่องนี้ต้องระวัง คือ เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้เข้ามาในเทศบาลแล้วต้องรีบเบิกจ่าย
ภายในปีงบประมาณนั้น คือช่วงปลายเดือนกันยายนจะมีการส่งใบแจ้งหนี้มาที่เทศบาล และส่งไปที่โรงเรียนด้วย
ดังนั้นเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ต้องรีบวางฎีกาเบิกทันที และให้ประสานงานกับทางการเงินในด้านของสาธารณูปโภค
โดยให้เร่งดําเนินการเบิกโดยเร็ว
10. เรื่ องรายการที่ ก่อหนี้ ผูกพั น ของงบประมาณปี 2556 และเบิ กจ่า ยไม่ ทัน ซึ่ ง ต้องดํา เนิน การ
ขออนุมัติกันเงินตามระเบียบ ข้อ 57, ข้อ 58 โดยอํานาจท่านนายกเทศมนตรี ให้รีบดําเนินการตามระเบียบ
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 สําหรับงบประมาณของปี 2556 ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้า ง
ที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันคือต้องกันเงินไปโดยอํานาจสภาเทศบาล ดังนั้นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณหากทราบว่าจะ
ก่ อ หนี้ ไ ม่ ทั น ให้ ทํ า ญั ต ติ เ ข้ า สภาเทศบาล เพื่ อ ให้ ส ภาเทศบาลอนุ มั ติ กั น เงิ น กรณี ไ ม่ มี ห นี้ ผู ก พั น ไป
สําหรับทุกหน่วยงานที่มีงบประมาณ และอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างให้ตรวจสอบกับทางพัสดุ ซึ่งมีข้อมูลอยู่แล้ว
คือช่วงที่จัดหาจะอยู่ระว่างรอยต่อ คือเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม ซึ่งไม่ทราบว่าบางรายการจะก่อหนี้ทัน
หรือไม่
11. เรื่องงบค้างจ่าย จะมีของปี 2554 ที่มีหนี้แล้วยังเบิกไม่หมด และของปี 2555 ที่กําลังก่อหนี้อยู่
และยังมีรายการที่ยังไม่ได้เอกสารมา ซึ่งต้องขอขยายเวลาต่อสภาเทศบาล
12. เรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556 ในปีนี้ประสานงานกับทางจังหวัด เพื่อดําเนินการกันเงินตาม
ระเบียบของจังหวัด หน่วยงานเจ้าของงบประมาณต้องเป็นผู้ดําเนินการเหมือนปีที่ผ่านมา
13. เรื่องยืมเงินทดรองจ่าย ให้ระวัง เพราะหากไม่ส่งใช้ตามระเบียบกําหนด จะมีในเรื่องความรับผิดชอบ ซึ่ง
หากในปีนี้ส่งไม่ทันก็เบิกไม่ทัน ดังนั้นผู้ยืมต้องเร่งดําเนินการ คือกําหนดไว้ในวันที่ 13 กันยายน 2556
14. เรื่องเงินสะสมให้ดําเนินการในลักษณะเช่นเดียวกับเงินยืมทดรอง
15. กรณีที่มีการขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อไปดําเนินการโครงการต่าง ๆ จะต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน
ในส่วนของที่ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลแล้ว ให้รีบดําเนินการส่งเอกสารเพื่อดําเนินการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป
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16. โครงการต่าง ๆ ตามที่นโยบายกําหนดแล้วว่าไม่ให้ดําเนินการในช่วงปลายปี ให้เร่งดําเนินการตาม
แผนให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม 2556 ซึ่งจะมีเฉพาะโครงการยาเสพติดที่จะทําในเดือนกันยายน
17. เรื่ อ งการโอนเงิ น สํ า หรั บ การแก้ ไ ขคื อ ได้ ป ระสานยั ง กองวิ ช าการและแผนงาน และควรจะ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 9 กรกฎาคม 2556
18. เรื่องเงินเหลือจ่าย คงเป็นไปตามนโยบาย คือปลายปีจะมีการสํ ารวจว่าแต่ละหน่วยงานเหลือเท่าไร
และนํา ไปใช้ทําอะไร ซึ่งมาตรการนี้จะผ่อนปรนสํ าหรับกรณีที่มีเหตุจําเป็น และมี การเร่ งด่ วน โดยจะมี การ
ยื ด หยุ่ น ตามการปฏิ บัติ เ หมื อนทุ ก ปี ที่ผ่า นมา เรื่ องมาตรการขอความกรุ ณ าท่ า นหั วหน้ า ส่ วนราชการกํ า ชั บ
เจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการตามนี้ด้วย
- วันที่ 26 มิถุนายน 2556 มีการขายทอดตลาดอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ราคากลาง
ที่ตั้งไว้ครั้งที่ สอง คือ 680,400 บาท มีผู้ยื่นความประสงค์ประมูลทั้งหมด 26 ราย โดยจัดให้มีการประมูลราคากั น
ปรากฏว่า บริษัท วงทรัพย์รีไซเคิล เป็นผู้ชนะการประมูลคือ 960,000 บาท ซึ่งได้นําเงินเข้าหลวงตามเงื่อนไข
ประกาศ 50 เปอร์ เซ็ นต์ คือจํา นวน 480,000 บาท ขณะนี้ กํา ลังเสนอรายงาน และจะเรีย กมาทํ าสั ญญา
คาดว่าผู้ซื้อเองจะเข้าดําเนินการรื้อประมาณวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ขึ้นไป
- วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 สํานักการคลังขอเชิญทุกส่วนราชการที่มีงบประมาณเรื่องของการจ้าง
การเช่า ที่มีการกําหนด TOR ซึ่งจะมีการประชุม ณ ห้องหลักเมือง เทศบาลนครระยอง เวลา 09.00 น.
เพื่อพิจารณาในเรื่องของเงื่อนไขในการกําหนด TOR และกําหนดวิธีการจัดหาผู้รับจ้างหรือผู้เช่า
กองช่าง
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลน ผลการดําเนินงานปัจจุบัน ประมาณ 60 %
- โครงการงานจ้างเหมาขุดบ่อบาดาล จํานวน 2 จุด ผลการดําเนินงานปัจจุบันแล้วเสร็จประมาณ 100 %
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสถานประกอบการและเหตุรําคาญ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตระหว่างวันที่ 3 - 25 มิถุนายน 2556
* ต่ออายุ 369 ราย
* รายใหม่ 7 ราย
* รวมเงิน 126,780 บาท

-16แผนภูมิที่ ๓ แสดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ระหว่างประมาณการรายรับกับ
รายรับจริง (ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๕๕ –31 พ.ค. ๕6) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕

งานตรวจประเมินสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประเภทต่างๆ
- ตรวจประเมินสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับ ทําเล/ที่ตั้ง ความสะอาด
ความปลอดภัย การจัดการของเสีย ประจําเดือน มิถุนายน 2556 ผลการตรวจประเมินสถานประกอบการก่อน
ต่อใบอนุญาต บริเวณถนนสมุทรเจดีย์ สมุทรคงคา จํานวน 64 ราย พบว่า - ผ่านเกณฑ์ประเมิน 64 ราย
งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ประจําเดือน มิถุนายน 2556 จํานวน 6 เรื่อง

-171. เรื่องร้องเรียนประจําเดือนมิถุนายน จํานวน 5 เรื่อง (ตรวจสอบและแนะนําแล้ว)
1.1 กรณีนางปฐมาพร ภิญโญกุล อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 1040 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนแทนน้องสาวว่าได้รับความเดือดร้อนจากการเลี้ยงไก่ของร้านหยูโภชนา
* เจ้าหน้าที่แนะนําเจ้าของร้านหยูโภชนา ให้เคลื่อนย้ายไก่ออกจากพื้นที่ ภายใน 2 สัปดาห์ และให้ทํา
ความสะอาดบริเวณที่เลี้ยงไก่และสุนัขหลังการเคลื่อนย้ายไก่เสร็จแล้วและขณะเลี้ยงให้ทําความสะอาดกรงทุกวัน
* จากการติดตามผู้ถูกร้องได้ปฏิบัติตามคําแนะนําบางส่วนแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ และขอเวลาอีก 1 เดือน
ในการเคลื่อนย้าย ไก่ทั้งหมด ซึ่งแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว และเจ้าหน้าที่จะติดตามผลมารายงานให้ทราบต่อไป
1.2 กรณีประชาชนที่พักอาศัยอยู่ภายในซอยทวีวรรณ ถนนชายกระป่อม 1 ตําบลเชิงเนิน ได้รับความ
เดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสุนัขของบ้านข้างเคียง
* เจ้าหน้าที่แนะนําให้ทําความสะอาดบริเวณที่เลี้ยงสุนัขทุกวันไม่ให้มีกลิ่นเหม็นรบกวนบ้านข้างเคียง
และให้อาบน้ําสุนัขเป็นประจํา เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นสาบและเห็บสุนัขภายใน 7 วัน ซึ่งผู้ถูกร้องได้ปฏิบัติตาม
คําแนะนําแล้ว ส่วนผู้ร้องรับทราบผลการปฏิบัติตามคําแนะนําและยินดียุติเรื่อง
1.3 กรณีนายปาน ใจซื่อ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 148 ถนนราษฎร์อุทิศ ตําบลเชิงเนิน ได้รับความ
เดือดร้อนเรื่องเสียงดังจากการแสดงดนตรีสดของร้านอีสานรักบ้านเกิด 3
* เจ้าหน้าที่แนะนําให้ควบคุมเสียงดนตรีในร้านให้อยู่ในระดับที่ไม่รบกวนผู้อยู่ใกล้เคียง ซึ่ง ผู้ถูกร้องได้
ปรับลดระดับเสียงดนตรีของวงโพล์คซองจนอยู่ในระดับที่ผู้ร้องยอมรับได้แล้ว ส่วนระดับเสียงของวงใหญ่
ผู้ร้องขอให้ปรับลดลงอีก ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตามคําแนะนํา และเจ้าหน้าที่จะติดตามผลมารายงานให้ทราบต่อไป
1.4 กรณีนายพลชัย ลึงแสง ได้รับความเดือดร้อนจากสุนัขส่งเสียงดังและมีกลิ่นเหม็นจากบ้านพักอาศัย
ไม่ทราบบ้านเลขที่ ตั้งอยู่ห่างจากสะพานเทศบาล 8 ประมาณ 30 เมตร
* เจ้าหน้าที่แนะนําให้เจ้าของบ้านดังกล่าวนําวัสดุมาปิดบังสายตาสุนัขบริเวณรั้วเพื่อป้องกันมิให้สุนัขเห่า
สิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ภายนอกและห้ามนําสุนัขเข้ามาเลี้ยงเพิ่มอีกและได้กําชับให้เจ้าของสุนัขดูแลเรื่องความสะอาด
ของสุนัขและบริเวณที่เลี้ยงสุนัขให้สะอาดอยู่เสมอ ซึ่ง ผู้ถูกร้องได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ให้
นําวัสดุมาปิดบังบริเวณรั้วเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบได้
1.5 กรณี สท. วรกมล ปิ่นปลื้มจิตร รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่า ได้รับความเดือดร้อนเรื่องกลิ่น/
ควันจากร้านขายของทอดติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนกน้อย
* เจ้าหน้าที่แนะนําให้เจ้าของร้านดังกล่าวนําวัสดุมาปิดบังบริเวณที่ทอดของขายเพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่น
น้ํามันกระจายไปบริเวณบ้านพักอาศัยใกล้เคียง และให้หาสถานที่อื่นในการขายของทอดภายใน 3 เดือน และ
แจ้งผลการตรวจสอบให้ สท. วรกมล ทราบแล้ว
2. เรื่องร้องเรียนติดตามจากเดือนมีนาคม 2556 จํานวน 1 เรื่อง
* กรณีนางสาวจารุวรรณ ดารากร บ้านพักอาศัยเลขที่ 77/19 ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ตําบลเชิงเนิน
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังจากร้านตัดกระจกของบ้านข้างเคียง
* เจ้าหน้าที่แนะนําให้ควบคุมเวลาในการทํางานให้อยู่ในช่วงเวลา 08.00 –17.00 น. และดําเนินการ
ก่อสร้างผนัง เพื่อป้องกันเสียงไม่ให้รบกวนบ้านข้างเคียง ภายใน 60 วัน
* จากการติดตามหลังครบกําหนด พบว่า เจ้าของร้านดังกล่าวได้ดําเนินการแก้ไข/ปรับปรุงในส่วนของ
ตัวอาคารเพื่อลดการก่อเหตุรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงโดยการสร้างห้องสําหรับตัดอะลูมิเนียม ซึ่งเจ้าหน้าที่
แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบแล้ว
* ภายหลังจากการตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการข้างต้น พบว่า
1) กิจการข้างต้นเข้าข่ายเป็นโรงงานลําดับที่ 64 (12) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ จําพวกที่ 2
ซึ่งต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน ตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535

-182) โรงงานลําดับที่ 64 (12) ไม่สามารถประกอบกิจการบริเวณดังกล่าวได้ เพราะตั้งอยู่บริเวณ
ที่กําหนดเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ตามกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวมเมืองระยอง พ.ศ. 2549
เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพให้กับนายธาตรี ราญรอน ได้ และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบแล้ว
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

ปริมาณขยะอินทรีย์ที่ชุนชนเก็บรวบรวมได้

-19ปริมาณขยะถุงพลาสติกที่เก็บรวบรวมได้

ปริมาณขยะรีไซเคิลที่เก็บรวบรวมได้

น้ําหนักขยะอันตรายที่เก็บรวบรวมได้ (ตัน)

-20ปริมาณขยะอันตรายทีเ ก็บรวบรวมได้ (ชิน)

กราฟแสดงปริมาณถุงพลาสติกที่เก็บรวบรวม
จาก สํานักงานเทศบาลนครระยอง ประจําเดือนมิถุนายน 2556

สรุปผลการดําเนินกิจกรรม แยกถุง สะสมแสตมป์ แลกของรางวัล
ผลการดําเนินกิจกรรม “แยกถุง สะสมแสดมป์ แลกของรางวัล” ภายใต้โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ประจําปีงบประมาณ 2556 โดยกิจกรรมดังกล่าวทําการรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมกันคัดแยกถุงพลาสติก
และสะสมแสตมป์เพื่อแลกของรางวัล เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ซึ่งกิจกรามในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 588 ครัวเรือน
สามารถรวบรวมขยะถุงพลาสติกได้ 5.65 ตัน ดังนี้
โซน A ชุมชนมุสลิมฯ มีผู้ร่วมกิจกรรม 63 ราย
ปริมาณถุง 0.68 ตัน
โซน B ชุมชนสัมฤทธิ์ มีผู้ร่วมกิจกรรม 203 ราย
ปริมาณถุง 2.18 ตัน
โซน C ชุมชนสองพี่น้อง มีผู้ร่วมกิจกรรม 182 ราย
ปริมาณถุง 1.68 ตัน
โซน D ชุมชนตีนเนินฯ มีผู้ร่วมกิจกรรม 110 ราย
ปริมาณถุง 1.16 ตัน

-21หลังจากที่หมดช่วงของการแยกถุงขยะพลาสติก สะสมแสตมป์เพื่อแลกของรางวัล หลังจากนี้ก็จะเป็น
การขอความร่วมมือให้ช่วยกันคัดแยกขยะถุงพลาสติกกันต่อไป โดยสามารถนําขยะถุงพลาสติกที่คัดแยกมาวาง
หรือแขวนไว้หน้าบ้านตามวันเวลาที่นัดหมาย ซึ่งจะมีผู้แทนชุมชนไปจัดเก็บให้ตามเดิม
- หน่วยงานที่มาศึกษาดูงานและทํากิจกรรมจิตอาสาด้านป่าชายเลน ประจําเดือนมิถุนายน 2556
1. วันที่ 12 มิถุนายน 2556 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง สาขาวิชาโลจิสติกส์ จํานวน 170 คน
มาร่วมทํากิจกรรมเก็บขยะในป่าชายเลน บริเวณพระเจดีย์กลางน้ํา
2. วันที่ 14 มิถุนายน 2556 คณะเจ้าหน้าที่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด จํานวน 60 คน
มาร่วมทํากิจกรรมจิตอาสารื้อลานไม้อันเก่าที่บริเวณป่าชายเลน โซน 1 และเก็บขยะในป่าชายเลน
3. วันที่ 15 มิถุนายน 2556 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง สาขาวิชาปิโตรเคมี จํานวน 175 คน
เข้ารับฟังความรู้เรื่องป่าชายเลนและทํากิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน โซน 1
4. วันที่ 29 มิถุนายน 2556 บริษัท วิช 106 จํากัด นําดารานักแสดงช่อง 3 มาร่วมทํากิจกรรม CSR
รวมพลคนข่าว ครั้งที่ 2 ครอบครัวข่าว 3 จํานวน 35 คน, นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม จํานวน 35 คน
และกลุ่มอนุรักษ์ฯ จํานวน 50 คน รวมจํานวน 120 คน โดยร่วมกิจกรรมสร้าง คอนโดปู/ปลูกป่าชายเลน/เก็บ
ขยะ/ทําบ้านหอยพอก และปล่อยหอยพอกให้เพาะพันธุ์ตามธรรมชาติ
- เลือกตั้งประธานกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ําระยองและป่าชายเลนคนใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 กลุ่ม
อนุรักษ์แม่น้ําระยอง และป่าชายเลน ได้มีการเลือกตั้งประธานกลุ่มคนใหม่เนื่องจาก นายคิน นาวงศ์ ประธานกลุ่มฯ
คนเก่า ต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมกันทํางานต่อไป ผลจากการเลือกตั้งก็มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
ประธานกลุ่มอนุรักษ์ ได้แก่ นางสาวกนกกร จําปาทอง
รองประธานกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้แก่ นายอนุสรณ์ สุรนารถ และนายวิวัฒน์ สุขสําราญ
- กิจกรรมหลังบ้านน่ามองแม่น้ําระยองสะอาดตา
* เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ได้จัดอบรมอาสาสมัครรณรงค์กิจกรรมหลังบ้านน่ามองแม่น้ํา
ระยองสะอาดตา ณ ศู นย์ สิ่งแวดล้ อมศึ กษา พระเจดี ย์ กลางน้ํ า เพื่ อชี้แ จงที่ มาและวั ต ถุ ประสงค์ ของการจั ด
กิจกรรมฯ รายละเอียดการดําเนินงานและหน้าที่ของอาสาสมัครฯ ในการลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนบ้านริมน้ํา
เข้าร่วมประกวด
* วันที่ 25 – 27 มิถุนาย 2556 เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครรณรงค์บ้านที่อยู่ติด
ริมแม่น้ํา ขอความร่วมมือและเชิญชวนร่วมประกวดหลังบ้านน่ามอง ในชุมชนที่มีบ้านติดริมแม่น้ํา 11 ชุมชน
ได้แก่ ชุมชนสะพานราษฎร์ ชุมชนตากสินมหาราช ชุมชนหลังวัดโขด ชุมชนสวนวัด ชุมชนทุ่งโตนด ชุมชนเนิน
พระ ชุมชนสมุทรเจดีย์ ชุมชนปากน้ํา 1 ชุมชนปากน้ํา 2 ชุมชนสัมฤทธิ์ และชุมชนก้นปึกฯ พร้อมมอบธงเข้าร่วม
กิ จ กรรมฯ และอุ ป กรณ์ เ ก็ บ ขยะ ซึ่ ง มี บ้ า นเข้ า ร่ ว มประกวดทั้ ง หมด 50 หลั ง คาเรื อ น โดยหลั ง จากนี้ จ ะมี
คณะกรรมการประเมินให้คะแนน 2 ครั้ง
 ครั้งที่ 1 รอบคัดเลือก คณะกรรมการมาจากตัวแทนอาสาสมัครจากชุมชนที่อยู่ติด
ริมแม่น้ํา จํานวน 11 ชุมชน ๆ ละ 2 คน รวม 22 คน ตรวจประเมินในระหว่าง
วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2556 โดยทําการคัดเลือกบ้านเพื่อผ่านเข้ารอบตัดสิน
จํานวน 10 หลังคาเรือน
 ครั้งที่ 2 รอบตัดสิน ซึ่งคณะกรรมการมาจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
โดยจะมีการมอบรางวัลสําหรับบ้านที่มีการดูแลและพัฒนาหลังบ้านดีเด่น
ในเดือนสิงหาคม 2556

-22งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยระหว่างเดือนมกราคม –มิถุนายน 2556

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
โรคติดต่อสําคัญที่เฝ้าระวัง 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 –วันที่ 25 มิถุนายน 2556)

-23จํานวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เขตเทศบาลนครระยอง จําแนกรายเดือน ปี ๒๕๕๕ และ๒๕๕6
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕1 - ๒๕๕5)

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก
- จังหวัดระยอง ข้อมูล วันที่ 20 มิถุนายน 2556 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จํานวน 669 ราย
อัตราป่วย 103.04 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
- อําเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ อําเภอนิคมพัฒนา อัตราป่วย 93.61 ต่อแสนประชากร (72 ราย)
ในตําบลมาบข่า 24 ราย พนานิคม 13 ราย ตําบล 23 ราย และ ตําบลมะขามคู่ 12 ราย รองลงมาคือ
อําเภอเมือง และอําเภอบ้านค่าย อัตราป่วย 74.67 (368 ราย) และ 56.45 (69 ราย) ต่อแสนประชากร
ตามลําดับ ปี 2556 พบอัตราป่วยสูงสุดที่เดือนกุมภาพันธุ์ 33.04 ต่อแสนประชากร หลังจากนั้นอัตราป่วย
ลดลง ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงปัจจุบัน และคาดว่าจะมีการระบาดสูงสุดในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึงสิงหาคมของปี
- กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มเด็กอายุ 1 - 4 ปี อัตราป่วย 1385.54 ต่อแสนประชากร (512
ราย) รองลงมาคือ ต่ํากว่า 1 ปี และ 5 - 9 ปี อัตราป่วย 813.20 (34 ราย) และ 277.67 (104 ราย)
ต่อแสนประ ชากร
- เทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 – วันที่ 22 มิถุนายน 2556 มีผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก
จํานวน 82 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ในช่วงเวลาเดียวกัน (ม.ค. - มิ.ย. 55) พบว่าเพิ่มขึ้น 2.16 เท่า
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่
- จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 มิถุนายน 2556 มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สะสม
735 ราย อัตราป่วย 113.14 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
- ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่าง ๆ ดังนี้ ไข้หวัดใหญ่ ชนิด A
จํานวน 531 ราย ไข้หวัดใหญ่ชนิด B จํานวน 32 ราย ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) 15 ราย
ไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H3) จํานวน 1 ราย ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์อื่น ๆ 6 รายไข้หวัดใหญ่ไม่ทราบสายพันธุ์
จํานวน 150 ราย มีผู้ป่วยปอดบวม 738 ราย เสียชีวิต 4 ราย

-24- ปี 2556 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) จํานวน 15 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต กระจายที่อําเภอเมือง
11 ราย อําเภอแกลง 2 ราย อําเภอบ้านค่าย 1 ราย และอําเภอนิคมพัฒนา 1 ราย เป็นกลุ่มวัยแรงงานทั้งหมด
- เทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 – วันที่ 22 มิถุนายน2556 มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่
99 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ในช่วงเวลาเดียวกัน (ม.ค. - มิ.ย. 55) พบว่าเพิ่มขึ้น 5.82 เท่า
กิจกรรมการป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก

- การดําเนินงานป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง
1. วันที่ 14 มิถุนายน 2556 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 50 คน
2. วันที่ 21 มิถุนายน 2556 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 160 คน
- รณรงค์สํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ําในชุมชน
* วันดําเนินงาน 1 - 7 มิถุนายน 2556
* ดําเนินการในชุมชน 14 แห่ง (ที่เหลือ)
• พบค่า HI<10จํานวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.71 คือ ชุมชนบางจาก,
ชุมชนปากคลอง, ชุมชนสัมฤทธิ์, ชุมชนทางหลวงพูนไฉ่, ชุมชนสองพี่น้อง,
ชุมชนตีนเนินเกาะหวาย, ชุมชนริมน้ําท่าเกตุ, ชุมชนหลังวัดป่า 2, ชุมชนเรือนจํา,
ชุมชนเกาะกลอย, ชุมชนหลังวัดโขด, ชุมชนปากน้ํา 1
• พบค่า HI 10-20จํานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.29 คือ ชุมชนหลังอําเภอทางไผ่,
ชุมชนชายกระป๋อม
- รณรงค์สํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ําในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
* วันดําเนินงาน 1 - 7 มิถุนายน 2556
* ดําเนินการในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30 แห่ง
• พบค่า CI=0จํานวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.00 คือ โรงเรียนนครระยอง
วิทยาคม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่ม, โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง,
โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่, โรงเรียนอนุบาล

-25ศรอารีย์, โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กเล็ก, โรงเรียนอนุบาลฝนทิพย์, โรงเรียนกวงฮั้ว
เนิร์สเซอรี่, โรงเรียนเป็ดน้อยเนิร์สเซอรี่, โรงเรียนโฮมเนิร์สเซอรี่,
โรงเรียนสมคิดวิทยาเนิร์สเซอรี่
• พบค่า CI>0จํานวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.00 คือ โรงเรียนเทศบาลวัดโขด
ทิมทาราม, โรงเรียนบ้านพัฒนาการ, โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา, โรงเรียนระยอง
วิทยาคมปากน้ํา, โรงเรียนอนุบาลระยอง(ฝั่งอนุบาลและประถม), โรงเรียนเทศบาล
วัดลุ่มฯ, โรงเรียนอารีย์วัฒนา, วิทยาลัยเทคนิคระยอง, โรงเรียนกวงฮั้ว,
วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ, โรงเรียนวัดป่าประดู่, โรงเรียนสมคิด,
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ, โรงเรียนวัดเนินพระ, โรงเรียนระยองวิทยาคม,
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง, โรงเรียนวัดเกาะกลอย,
- รณรงค์สํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ําในศาสนสถาน
* วันดําเนินงาน 1 - 7 มิถุนายน 2556
* ดําเนินการในศาสนสถาน 9 แห่ง
•พบค่า CI=0จํานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.22 คือ วัดป่าประดู่,
มัสยิดปากคลอง
•พบค่า CI>0จํานวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.78 คือ วัดตรีวนาราม,
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล, วัดปากน้ํา, วัดโขดใต้และสํานักชี, วัดโขดทิมทารามและสํานักชี,
วัดเนินพระ, วัดเกาะกลอย
- การฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนักเรียน วันที่ดําเนินการ 20 – 21 มิถุนายน 2556
กลุ่มเป้าหมายและชนิดวัคซีนที่ฉีด
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR)
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (DT)
ผลการดําเนินงาน
1. โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มฯ
ป.1 = 92 คน ป.6 = 109 คน
2. โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
ป.1 = 32 คน ป.6 = 51 คน
3. โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
ป.1 = 81 คน ป.6 = 89 คน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เทศบาลนครระยอง
* กิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจําเดือน อสม. วันที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ ศาลาประชาคม
เทศบาลนครระยอง มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 88.79 จ่ายเงินค่าป่วยการเดือน
มีนาคม 2556 จํานวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 88.79
* ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แกนนําผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง” วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ณ
ห้องประชุมหลักเมืองเทศบาลนครระยอง จํานวนผู้เข้ารับร่วม 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100
รายละเอียด 1. รายละเอียดในใบติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยแกนนํา
2. แนวทางการส่งต่อใบติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังกรณีผู้ป่วยปกติ /ฉุกเฉิน
3. รายละเอียดใบส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน

-264. ฝึกปฏิบัติการลงรายละเอียดการเยี่ยมผู้ป่วยและการให้คําแนะนําตาม ปัญหาที่พบใน
กรณีตัวอย่าง
5. ปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน
- โครงการเทศบาลนครระยองห่วงใยใส่ใจสุขภาพเด็กวัยเรียน
* ประชุมครูอนามัยโรงเรียน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมคีรีบัญชร คลินิกชุม
อบอุ่นเทศบาลนครระยอง จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 35 คน คิดเป็น ร้อยละ 100
* ออกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 มี
นักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพจํานวน 1102 คน คิดเป็นร้อยละ 95.32 ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ฟันผุ คิดเป็น
ร้อยละ 24
* ออกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2556 มีนักเรียน
เข้ารับการตรวจสุขภาพจํานวน 558 คน คิดเป็นร้อยละ 94.25 ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ฟันผุ คิดเป็นร้อยละ 57
- กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวนประชาชนที่ได้รับการติดตาม
เยี่ยมบ้าน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และดูแลสุขภาพที่บ้าน ทั้งหมด จํานวน 118/165 คน/ครั้ง
1. มารดาหลังคลอด จํานวน 21/44 คน/ครั้ง
2. เด็กอายุ 0 - 5 ป จํานวน 32/50 คน/ครั้ง
3. ผู้สูงอายุ จํานวน 3/3 คน/ครั้ง
4. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จํานวน 61/65 คน/ครั้ง
5. ผู้ป่วยมะเร็ง จํานวน 0/1 คน/ครั้ง
- โครงการ “สร้างแกนนําเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง” ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนคร
ระยอง วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 จํานวนผู้เข้ารับร่วมประชุม 30 คน มาทั้งหมด 22 คน คิดเป็น 73.33 %
รายละเอียด
1. รายละเอียดในใบติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยแกนนํา
2. แนวทางการส่งต่อใบติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังกรณีผู้ป่วยปกติ /ฉุกเฉิน
3. รายละเอียดใบส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน
4. ฝึกปฏิบัติการลงรายละเอียดการเยี่ยมผู้ป่วยและการให้คําแนะนําตาม ปัญหาที่พบใน
กรณีตัวอย่าง
5. ปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน
6. เพื่อไม่รบกวนเวลาแกนนําในการเข้าร่วมประชุมขอประชุมต่อตอนบ่าย
- โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัย โดยจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณลานหน้า
อาคารศูนย์แสดงสินค้าปากน้ํา ซึ่งการจัดให้แก่ประชาชนในขุมชนปากน้ํา 1 มีกิจกรรมคือ
1. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับไอโอดีนผ่านเกมต่างๆ ในสัปดาห์ไอโอดีนแห่งชาติ (25 มิถุนายน
ของทุกปี)
2. การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 1 - 5 ปี
3. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย 2 - 4 ปี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 119 คน

-27งานสุขาภิบาลอาหาร
1. ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อหมูตามแผงขายในชุมชนและตลาดประเภทที่ 1 และ
ตลาดประเภทที่ 2 ดังนี้
1.1 สุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อหมู เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงเก็บเนื้อส่วนสะโพกไม่ติดมัน
จํานวน 25 ตัวอย่าง ขณะนี้รอผลการตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงจากศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี
1.2 สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารทะเลเพื่อตรวจหาสารโลหะหนัก เก็บส่วนน้ําและเนื้อของอาหาร
ทะเล จํานวน 3 ตัวอย่าง ขณะนี้รอผลการตรวจหาสารโลหะหนักจากศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี
2. งานพัฒนาโรงอาหารสวนศรีเมือง (ศูนย์จําหน่ายอาหารต้นแบบ)ดําเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน
แผงลอยจําหน่ายอาหาร 12 ร้าน ผลการตรวจทางด้านกายภาพ-ชีวภาพ ผ่านทุกร้าน
3. ลงพื้นที่ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโรงอาหารในสังกัดเทศบาลนครระยอง ดังนี้
3.1 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ผลการประเมินพบว่า
1. สถานที่รับประทานอาหารไม่มีเครื่องหมาย “ห้ามสูบบุหรี่”
2. น้ําแข็งที่ใช้บริโภคเป็นน้ําแข็งก้อนใหญ่
3. การวางช้อนไม่วางตั้งด้ามขึ้น ไม่มีผ้าปกปิดและให้คําแนะนํากับผู้ดูแลโรงอาหาร
ตามหัวข้อประเมินดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
3.2 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลผลการประเมินพบว่า
1. การวางช้อนไม่เป็นระเบียบ ด้ามช้อนไม่ไปในทางเดียวกัน
2. ถังขยะไม่มีถุงดํารอง และไม่มีฝาถังปิดขณะไม่ได้ใช้งาน และให้คําแนะนํากับผู้ดูแล
โรงอาหารตามหัวข้อประเมินดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
4. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกรับประทานอาหารให้สะอาด
ปลอดภัยและห่างไกล โรคที่เกิดจากอาหารและน้ําเป็นสื่อ ในเขตเทศบาลนครระยอง ติดป้ายไวนิล
จํานวน 5 ป้าย โดยติดบริเวณดังต่อไปนี้
1. ด้านหน้าและด้านหลังเทศบาลนครระยอง
2. หน้าศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ํา
3. หน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ
4. หน้าปากทางเข้าหมู่บ้านศรุตา วิลล์
กลุ่มงานการบริการทางการแพทย์และพยาบาล
1. ผู้มารับบริการ รวมทั้งสิ้น 4,813 ราย จําแนกรายศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี้
* คลินิกชุมชนอบอุ่นจํานวน 3,489ราย คิดเป็นร้อยละ 72.50
* ศูนย์บริการฯ ปากน้ําจํานวน502ราย คิดเป็นร้อยละ 10.43
* ศูนย์บริการฯ เนินพระจํานวน822ราย คิดเป็นร้อยละ 17.07 รวมจํานวน4,813ราย
คิดเป็นร้อยละ 100
2. ผู้มารับบริการ จําแนกตามพื้นที่ในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง
* คลินิกชุมชนอบอุ่น
ในเขต 2,160 ราย
นอกเขต 1,329 ราย
* ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา
ในเขต 479 ราย
นอกเขต 23 ราย
* ศูนย์บริการฯ เนินพระ
ในเขต 733 ราย
นอกเขต 89 ราย
รวม
ในเขต 3,372 ราย
นอกเขต 1,441 ราย
คิดเป็นร้อยละ ในเขต 70.07
นอกเขต 29.93

-283. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทการให้บริการ

4. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทสิทธิการรักษา

รายงานการเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล
- จํานวนผู้ชําระเงิน
520 ราย
- จํานวนเงินทั้งสิ้น 119,452 บาท

-29กองการศึกษา
- อบรมครูไทยเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 8 มิ.ย. 56 ( ท.1)
• หลักสูตรที่ 1 ครูไทย จํานวน 60 คน การออกเสียงพยัญชนะ การออกเสียงคําต่างๆ
การสนทนาด้วยคํา/ประโยคพื้นฐาน
• หลักสูตรที่ 2 ครูไทย จํานวน 40 คน การสอนแบบคิดสร้างสรรค์ โดยมีหลักการ 5 ขั้นตอน
วิทยากร โดย.....คุณปีเตอร์และคณะ ( โรงเรียนภาษาอังกฤษระยอง)
- ประชุมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่ (นําร่องการประเมินภายนอก)
1. การประเมินตนเอง มาตรฐานการศึกษา ( ขั้นพัฒนา)
2. การนิเทศภายใน มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา (แผน 4 ฉบับ)
4. การปรับหลักสูตรสถานศึกษา ( อิงมาตรฐานฯ )
- อบรมผู้นําการใช้ BBL ในสถานศึกษา 9 – 10 มิถุนายน 2556
หลักการ การใช้สมองเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนําร่อง ของเทศบาลนครระยอง คือ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
มีครูเข้าร่วมโครงการ - ปฐมวัย จํานวน 3 คน / ขั้นพื้นฐาน จํานวน 5 คน และในปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
จะมีการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียน ด้าน BBL
- จัดทําข้อมูลจํานวนนักเรียนและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ส่งผ่านระบบ SIS ของ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
* วันที่ 20 มิถุนายน 2556 จัดทําข้อมูลครูและบุคลากร/เด็กเล็ก (ccis)
* วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ส่งข้อมูลครูและบุคลากร/เด็กเล็ก (รายงาน)
* วันที่ 28 มิถุนายน 2556 โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียน/ข้อมูลพื้นฐาน (SIS)
* วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียน/ข้อมูลพื้นฐาน (รายงาน)
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- วันที่ 11 มิถุนายน 2556 อบรมการศึกษาด้วยตนเอง (IS) ครั้งที่ 1 โดย ผอ. ชวนชม ใจชะอุ่ม
- วันที่ 20 มิถุนายน 2556 จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
- วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ทีม Dancing Star ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดร้อง
เพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับมา
- วันที่ 22 มิถุนายน 2556 ประชุมผู้ปกครองชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- วันที่ 26 มิถุนายน 2556 กิจกรรมวันสุนทรภู่มีการมอบรางวัลการประกวดคัดลายมือ วาดภาพ
ระบายสีและการประกวดตัวละครเรื่องพระอภัยมณี
- วั น ที่ 27 มิ ถุน ายน 2556 ต้ อนรั บคณะดูง านจากอาสาสมัค รศู นย์ พัฒนาเด็ กเล็ ก สํ า นักงานเขต
สะพานสูง กทม.
- วันที่ 30 มิถุนายน 2556 – 1 กรกฎาคม 2556 คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําศึกษาดูงาน ณ
โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์

-30โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- วันที่ 20 มิถุนายน 2556 พิธีไหว้ครู และทําบุญโรงเรียน
- วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 สมาคมประมงเรือเล็กได้จัดหาทุนมามอบให้กับนักเรียน จํานวน 9 ทุน
ได้แก่ ทุนละ 1,500 บาท จํานวน 6 ทุน และทุนละ 3,000 บาท จํานวน 3 ทุน
- วันที่ 22 มิถุนายน 2556 ประชุมผู้ปกครอง พร้อมกับจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าเรียนฟรี
ซึ่งมีผู้ปกครองมาเข้าร่วมประชุมประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์
- วันที่ 26 มิถุนายน 2556 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล
ครูผู้สอนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2556 โดยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
- วันที่ 8 มิถุนายน 2556 ประชุมผู้ปกครองและจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน ป.4
ป.5 และ ป.6
- วันที่ 16 มิถุนายน 2556 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายทุกสายชั้น
- วันที่ 20 มิถุนายน 2556 พิธีไหว้ครู
- วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เลือกตั้งสภานักเรียน
- วันที่ 24 มิถุนายน 2556 องค์กรแพลน อบรม “การสร้างกลุ่มและพัฒนาแผนธุรกิจเบื้องต้น
ต่อยอดกิจกรรมธนาคารนักเรียน
- วันที่ 26 มิถุนายน 2556 คัดเลือกนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
- วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2556 กิจกรรม English Camp
- วันที่ 28 มิถุนายน 2556 กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่นักเรียน
- วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และ วันที่ 21 มิถุนายน 2556 เกิดกรณีไฟดับจากหม้อแปลงชํารุด
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมอบรมด้านการพัฒนาวิชาชีพครู ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556
- อบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ (สสวท.) ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน
2556
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่1/2556 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556
- คณะครูเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ Creative Ppoblem Solving และ English for Asean
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556
- คณะผู้บริหารจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเยี่ยมชมสวนผักลอยฟ้า ณ สวนผักลอยฟ้าโรงเรียน
เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556
- บริษัท S.D.A GROUP มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556
- ครูเข้าร่วมอบรมโครงการประมวลผลและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ชลบุรี ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2556
- กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 ณ อาคารปริยัติธรรม วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556

-31- กิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉีดวัคซีน หัด หัดเยอรมัน คางทูม
ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556
- ผู้ปกครองเครือข่ายเยี่ยมชมสวนผักลอยฟ้า ณ สวนผักลอยฟ้าโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556
- คณะครูเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556
- ครูเข้าร่วมอบรมโครงการอาหารปลอดภัย ปี 2556 ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556
- ครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พกพา สําหรับครูคอมพิวเตอร์ ประจําโรงเรียน รุ่นที่ 3
ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2556
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2556
- ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ต.บ้านกร่ํา อ.แกลง
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2556
- ผู้บริหารและคณะครู อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการนิเทศภายใน
ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ทําบุญครบรอบ 82 ปี พระเทพวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดตรีรัตนาราม
- วันที่ 8 มิถุนายน 2556 อบรม English for Asean ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- วันที่ 11 มิถุนายน 2556 เทศบาลตําบลนครชุม จังหวัดกําแพงเพชร ศึกษาดูงาน
- วันที่ 17 มิถุนายน 2556 กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก
- วันที่ 17 มิถุนายน 2556 ตรวจสุขภาพนักเรียน อ.1-ป.6
- วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์ ณ เทศบาลตําบลทับมา
- วันที่ 22 มิถุนายน 2556 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจําสายชั้น ณ ห้องประชุม อาคารเรียน 6
- วันที่ 25 มิถุนายน 2556 นํานักเรียนแข่งขันวิชาการระดับเทศบาล ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับ
ภาคตะวันออก ที่จังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้
* โครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับ ป.4-6
* โครงงานภาษาอังกฤษ
ระดับ ป.4-6
* โครงงานสังคมศึกษาฯ
ระดับ ป.4-6
* แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
ระดับ ป.4-6
* วาดภาพระบายสี
ระดับปฐมวัย ระดับ ป.1-3
* การประดิษฐ์ร้อยมาลัย
ระดับ ป.4-6
* ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์
* สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาของครู
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- วันที่ 26 มิถุนายน 2556 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
- วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี งานวันสุนทรภู่ ที่อนุสาวรีย์สุนทรภู่ระยอง
* ระดับประถมต้นได้รับรางวัลที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 1
* ระดับประถมปลายได้รับรางวัลที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2
- วันที่ 27 มิถุนายน 2556 จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2556
- วันที่ 27 มิถุนายน 2556 เลือกตั้งสภานักเรียน
- วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ทําบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน
- วันที่ 28 มิถุนายน 2556 นักเรียนอนุบาลปีที่ 3 ทัศนศึกษาสวนลุงทองใบ
- วันที่ 28 มิถุนายน 2556 นักเรียน ป.1, ป.6 ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก
- จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว
- จัดโครงการอบรมสมาธิให้กับผู้ปกครองนักเรียน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกายเทควันโด
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 9 มิถุนายน 2556 โรงเรียนจัดประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง พร้อมทั้งเลือกตั้งกรรมการสาย
ชั้นในระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย
- วันที่ 13 มิถุนายน 2556 จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
- วั น ที่ 15 – 16 มิ ถุ น ายน 2556 โครงการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รของสถานศึ กษาเพื่ อรองรั บการเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558
- วัน ที่ 28 – 29 มิถุน ายน 2556 จัดอบรมปรับพฤติ กรรมนักเรีย นที่มีพฤติ กรรมที่ไม่พึง ประสงค์
โดยการพักค้างคืนที่โรงเรียน และจัดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงนิสัย
- ผู้ปกครองนักเรียนบริจาคเงินจัดทําหลังคาคลุมทางเดิน ซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างสหกรณ์ และอาคาร
2 งบประมาณ 60,000 บาท ซึ่งดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- กีฬาชุมชนสัมพันธ์ 29 ชุมชน โดยท่านผู้บริหารกล่าวเปิดงาน ได้แก่ กีฬาฟุตบอลหญิงและแชร์บอลชาย,
กีฬาพื้นบ้าน, แชร์บอลผู้บริหารและชุมชนพบกับ IRPC และมีการจัดงานเลี้ยงและมอบรางวัล
- โครงการฝึกอบรมอาชีพการทําขนม
- การเลือกตั้งประธานชุมชนสวนวัดโขดฯ
เบอร์ 1 นายประกอบ อารีราษฎร์
เบอร์ 2 นายสมยศ เจริญชะนะ
ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งคือ นายสมยศ เจริญชะนะ
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ผลการดําเนินงานในรอบเดือน มิถุนายน 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2556)
ยอดรับจํานํารวม
2,619 ราย จํานวนเงิน
ยอดไถ่ถอนรวม
2,505 ราย จํานวนเงิน
ทรัพย์จํานําคงเหลือ
9,464 ราย จํานวนเงิน
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจํานํา
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด
รวมรายรับ
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
รายจ่ายประจํา
รวมรายจ่าย
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน
หัก ใช้ไปแล้ว
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก

63,605,300.- บาท
63,901,700.- บาท
245,705,400.- บาท
2,141,534.50 บาท
165,630.- บาท
2,307,164.50 บาท
423,605.08
241,633.93
665,239.01
1,641,925.49
140,000,000.106,470,000.33,530,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- เรื่องการปลูกสร้างอาคาร โดยให้เว้นระยะจากถนนเข้ามา 6 เมตร เพื่อให้รถจอดริมถนนได้มอบกองช่าง
ไปดําเนินการในกรณีที่มีประชาชนไม่ปฏิบัติตาม
- กําชับสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ไปทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในทุกเรื่อง
โดยเฉพาะการตอบคําถามกับผู้ที่มาถาม ให้ตอบคําถามในเชิงบวกกับองค์กร
- เรื่องการเบิกตรงของโรงพยาบาล ขณะนี้บัตรของพนักงานครูทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันนี้จะแจกจ่าย
ให้ทางท่านผู้อํานวยการโรงเรียนไป รวมทั้งของผู้รับบํานาญด้วย สําหรับการเบิกจ่ายตรงที่จะเริ่มใช้เป็นกองทุน
ของปี พ.ศ.2557 นั้น โดยจะไม่รวมพนักงานครู เนื่องจากว่าพนักงานครูสวัสดิการเบิกจะเป็นจากเงินอุดหนุน
ซึ่งเป็นงบประมาณคนละส่วนกัน ในส่วนของพนักงานครูคงต้องทําโครงการนี้ รวมทั้งผู้รับบํานาญของครูด้วย
(ปิดประชุม เวลา 11.00 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม)
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
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