รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 8/2556
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
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.
31.
32.
33.

นายวรวิทย์
ศุภโชคชัย
นายกเทศมนตรี
นายธนิต
อังควินิจวงศ์
รองนายกเทศมนตรี
นายวารินทร์
ดุษฎีวงษ์กาจร
รองนายกเทศมนตรี
นายบุญสืบ
เจริญรัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายประกอบ
อังควินิจวงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายมนตรี
นันตติกูล
ปลัดเทศบาล
นายสุธน
ซื่อประเสริฐ
รองปลัดเทศบาล
นายฉัตรนุชัย
สมบัติศรี
รองปลัดเทศบาล
นางกิ่งแก๎ว
ถนอมถิ่น
ผู๎อานวยการสานักการคลัง
นางวัฒนา
ชูวิทย์สกุลเลิศ
ผู๎อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
นางกรรณิกา
วิโรจน์แสงทอง
ผู๎อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายธรรมาธิติ
วุฒิสมบูรณ์
ผู๎อานวยการกองชําง
นายเจตน์
ศรีสุขโข
ผู๎อานวยการกองสวัสดิการสังคม
นางศิวนันท์
กุลจิรชัยวัฒน์
ผู๎จัดการสถานธนานุบาล
นางสุนิสา รํมรื่น
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้า
นางสาวอารี
แดงอุทัย
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง
นางสุภลักษณ์
ตั้งกลชาญ
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
นางอุษณีย์
เลื่อนลอย
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
วําที่ร๎อยตรีจรัล
ภิญวัย
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
นายอรรถวิ
เดชรัตนสุวรรณ์
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
นายรักษ์สิทธิ์
เจริญหิรัญ
ผู๎อานวยการสํวนบริหารการคลัง
นางศิริลักษณ์ ทองเรือง หัวหน๎าฝ่ายการเงินและบัญชี
นายธนวัฒน์
พ๎นชั่ว
หัวหน๎าฝ่ายอานวยการ
นางซํอนกลิ่น ชูเชิด หัวหน๎าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายดุสิต
ธรรมศิริรักษ์
หัวหน๎าฝ่ายบริการสิ่งแวดล๎อม
นางสายสุนีย์
วาระสิทธิ์
หัวหน๎าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง
นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน๎าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวอรุณรัตน์
ภูพันตันติ
หัวหน๎าฝ่ายงบประมาณ
นางสาวกนก
อารีรักษ์
หัวหน๎าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
นางสาวกัลยรัชต์
ธันยสหพงศ์
หัวหน๎าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวฐปนีย์
โสภณ
หัวหน๎าฝ่ายแผนงานและโครงการ
นางสาววิลาวรรณ
นาถาบารุง
หัวหน๎าฝ่ายสํงเสริมสิ่งแวดล๎อม
นางกุลยา
กุลรัตน์
เจ๎าพนักงานธุรการ

-2ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

นายมานพ
นายวิชิต
นางเสาวลักษณ์
นางชวนชม

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
วินัยธรรม
ใจชะอุํม

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
หัวหน๎าสานักปลัดเทศบาล
ผู๎อานวยการกองการศึกษา

(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ลาป่วย)
(ไปราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไมํมี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
- เรื่องการออกแบบศาลาประชาคมขณะนี้อยูํระหวํางการรํางแบบแปลน
มติที่ประชุม- ให้กองช่างร่างแบบแปลนโดยละเอียด และนามาให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- สานักการคลังรายงานรายการจัดซื้อจัดจ๎าง สาหรับรายการกํอสร๎างใดที่ไมํสามารถดาเนินการได๎ใน
ครั้งที่หนึ่งให๎ยุติ และให๎ไปกํอสร๎างในปีหน๎า และให๎นาเรื่องนี้ไปกันเงินเข๎าสภาเทศบาล ซึ่งที่ประมูลไปและไมํมีคน
มายื่น ซึ่งมีรายการอีอ๏อกชั่นของปี 2555 ได๎แกํ คลองเอไอเอ และถนนรางโรงเจเกํา และจะมีการสอบราคา
ที่ยกเลิกไป ที่ไมํมีคนมายื่น คือ รางระบายน้าโรงเรียนวัดลุํมมหาชัยชุมพล 3 งาน ซึ่งงบประมาณปี 2555 ขณะนี้
สานักการคลังได๎รับเอกสารเมื่อสัปดาห์ที่แล๎ว อยูํระหวํางดาเนินการตั้งเรื่องจัดหาอยูํ ได๎แกํ ห๎องน้าโรงเรียนวัดลุํม
มหาชัยชุมพลงบประมาณสามล๎านเศษ และการปรับปรุงโรงฆําสัตว์ คาดวําจะขายเอกสารได๎ภายในสัปดาห์นี้
ซึ่งเอกสารของปี 2555 มีทั้งยังไมํได๎ดาเนินการ และดาเนินการแล๎วยังไมํได๎ผู๎ค๎า ฉะนั้นในปี 2555 หนํวยงาน
เจ๎าของงบประมาณจะต๎องตรวจสอบรายการ และทาญัตติขอขยายเวลาเบิกจํายกับสภาเทศบาลนครระยอง
และในรายจํายของปี 2556 ยังคงเหลืออีกประมาณ 20 โครงการ ที่ยังไมํได๎ดาเนินการ คือต๎องกันเงินกรณีไมํมีหนี้
กับสภาเทศบาลนครระยอง เชํนเดียวกัน ขอให๎หนํวยงานเจ๎าของโครงการตรวจสอบด๎วย สํวนเรื่องงบประมาณ
ปี 2555 เกี่ยวกับรายจํายค๎างจํายรายการกํอสร๎างคลองเอไอเอ ที่มีการยกเลิกการประมูลครั้งที่หนึ่ง และสํงเรื่องให๎
กองชํางพิจารณาทบทวนรายละเอียดที่เป็นปัญหา เพื่อดาเนินการจัดหาในครั้งที่สองตํอไป ซึ่งขณะนี้อยูํที่
ทางกองชํางจะพิจารณาจัดหาโดยให๎อยูํในระเบียบ และจะต๎องประมูลอีเล็กทรอนิกส์ครั้งที่สอง ซึ่งทางกองชํางให๎
เหตุผลวําในเรื่องของพื้นที่มีความจาเป็นจะต๎องดาเนินการจ๎างด๎วยวิธีพิเศษ ซึ่งต๎องอยูํในเรื่องเหตุผลความจาเป็น
และต๎องระวังในเรื่องของการจ๎างวิธีพิเศษที่จะไปตรงกับรายที่มาซื้อและไมํยื่นด๎วยหรือไมํ
มติที่ประชุม

- ให้ทาการประมูลอีเล็กทรอนิกส์ครั้งที่สอง หากไม่สามารถดาเนินการได้อีกจึงให้ดาเนินการ
จ้างด้วยวิธีพิเศษ

-3ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานขนสํง
- งานขนสํงผู๎โดยสาร มีรายรับ 198
,031.01 บาท รายจําย 127,243.10 บาท
ยอดเงินสะสมคงเหลือ 555,176.98 บาท
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียน
สาธิตเทศบาลนครระยอง
- จัดการจราจรและดูแลความเรียบร๎อยบริเวณสวนศรีเมือง หน๎าสานักงานเทศบาล คลินิก
ชุมชนอบอุํนเทศบาลนครระยอง
- ออกตรวจดูแลโรงรับจานาของเทศบาล
- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จานวน 4 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น๎อง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดตรวจตู๎เขียว จานวน 27 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนสํง (บขส) ระยอง
2. ตักเตือนผู๎กระทาความผิด
- ดูแลห๎องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
- กองวัสดุกํอสร๎างไว๎บนไหลํทาง ทางเท๎า และที่สาธารณะ จานวน 2 ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทาสิ่งของตกหลํน จานวน 2 ราย
- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร๎านค๎าตั้งวางจาหนํายของโดยไมํได๎รับอนุญาต จานวน 24 ครั้ง
3. จัดเก็บป้ายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จานวน 277 แผํน
4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้า ถนน ฟุตบาท ชารุด จานวน 8 แหํง
5. งานที่ได๎รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน จานวน 2 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จานวน 1 ราย
- นาขบวนคณะศึกษาดูงานจากท๎องถิ่นอื่น และหนํวยงานราชการในสังกัด จานวน 8 ครั้ง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย 15 ครั้ง
- งานบริการ
130 ครั้ง
- งานกู๎ภัยฯ
35 ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- มีคณะศึกษาดูงาน 26 คณะ จานวน 1,637 คน
- เทศบาลสัญจร ครั้งที่ 7 ประจาปี 2556 (เขต 3)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ บริเวณตลาดโชคชัยรัช
ถนนราษฎร์บารุง ตาบลเชิงเนินอาเภอเมือง จังหวัดระยองจานวน 3 ชุมชน ได๎แกํ ชุมชนสวนวัดโขดฯ,
ชุมชนหลังวัดโขดฯ และชุมชนสะพานราษฎร์
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งานการเจ๎าหน๎าที่
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล ย๎ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหมํ
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายไปปฏิบัติราชการ ที่หนํวยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- ลูกจ๎างประจาลาออก
- ลูกจ๎างประจาเสียชีวิต
- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)
- พนักงานจ๎างลาออก
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ดารงตาแหนํงที่สูงขึ้น
(ตาแหนํงบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ดารงตาแหนํงที่สูงขึ้น (ตาแหนํงบริหาร)
- แตํงตั้งพนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกได๎ให๎ดารงตาแหนํง
ผู๎บริหารสถานศึกษา
อัตรากาลังพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง
* พนักงานเทศบาล
144 คน
* ลูกจ๎างประจา
39 คน
* พนักงานจ๎างทั่วไป
275 คน
* พนักงานจ๎างตามภารกิจ
151 คน
รวม
609 คน
อัตรากาลังพนักงานครูและลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)
* พนักงานครูเทศบาล
256 คน
* ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)
4 คน
* พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)
25 คน
รวม
285 คน
รวมทั้งสิ้น 894 คน

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

-5งานทะเบียนราษฎร
สถิติทางการทะเบียนราษฎร

ชาย

หญิง

รวม

จานวนประชากร

28,594

31,942

60,531

- ประชากรตาบลทําประดูํ

9,458

10,733

20,191

- ประชากรตาบลเชิงเนิน

10,390

11,670

22,060

- ประชากรตาบลปากน้า

4,513

4,837

9,350

- ประชากรตาบลเนินพระ

4,233

4,702

8,935

ผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง

18,208

22,153

40,361

หลังคาเรือน

31,793

การเกิด

264

258

522

การตาย

121

77

198

การย๎ายเข๎า

149

166

315

การย๎ายออก

302

293

595

การแก๎ไขรายการบุคคล

76

112

188

รับคาร๎องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร (ท.ร.31)

245

รวมผู๎ใช๎บริการงานแจ๎งเกิด ตาย ย๎ายเข๎า ย๎ายออก แก๎ไขรายการและรับคาร๎อง (ท.ร.31)

2,063

รายงานการทาบัตร
ประจาเดือน กรกฎาคม 2556
รายการขอมีบัตร

ชาย

หญิง

รวม

1. ขอมีบัตรครั้งแรก

36

26

62

2. บัตรหมดอายุ

159

245

404

3. บัตรหาย

105

107

212

4. บัตรชารุด

112

27

139

5. เปลี่ยนบัตรประชาชน

68

125

193

รวมทั้งสิ้น

480

530

1,010

ผู๎ขอมีบัตรมีชื่ออยูํในเขตเทศบาล

295

328

623

ผู๎ขอมีบัตรมีชื่ออยูํนอกเขตเทศบาล

185

202

387

480

530

1,010

รวมทั้งสิ้น

-6- คณะกรรมการตรวจประเมินผลโครงการสานักทะเบียนดีเดํน พ.ศ.2556 ประเภทสานักทะเบียน
ท๎องถิ่น ที่มีจานวนราษฎร ตั้งแตํ 30,001 – 70,000 คน ประกอบด๎วย นายธนา บุษปวนิช ผู๎ตรวจราชการ
กรมการปกครอง เขต 6,7 ประธานกรรมการสานักผู๎ตรวจราชการกรมการปกครอง และคณะกรรมการฯ
ได๎มาตรวจประเมินสานักทะเบียนท๎องถิ่นเทศบาลนครระยอง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556
กองวิชาการและแผนงาน
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ
1. ให๎บริการ การตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร์/ จานวน 19 ครั้ง 19 เรื่อง
2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต์/เทศบาลนครระยอง จานวน 39 ครั้ง 39 เรื่อง
3. สรุปการใช๎งานโปรแกรมป้องกันไวรัส Panda จานวน 1 ครั้ง
4. ให๎บริการจัดทาแบนเนอร์/ประชาสัมพันธ์/หน๎าเว็บ จานวน 4 เรื่อง
5. ให๎บริการข๎อมูลประชาสัมพันธ์/ ณ จอประชาสัมพันธ์/ จานวน 3 เรื่อง
ฝ่ายนิติการ
งานนิติการ
ลาดับที่
1

เรื่อง

ขั้นตอนการดาเนินการ

สอบสวนข๎อเท็จจริง
1.1 เทศบาลได๎วําจ๎างมูลนิธิ DEE บริหาร อยูํระหวํางการรวบรวมเอกสาร
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน
1.2 เทศบาลวําจ๎างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม อยูํระหวํางการรวบรวมเอกสาร
ขายแบบประกวดราคากํอนวันที่ได๎รับเอกสาร
ประกวดราคาตัวจริง
1.3 พนักงานเทศบาลถูกสอบสวนกรณี
อยูํในระหวํางการสรุปสานวนการ
เทศบาลจอมพลฯ นาเงินงบประมาณไป
สอบสวน
กํอสร๎างอาคารในที่ดินเอกชน
1.4 เครื่องคอมเพรสเซอร์โรงรับจานาสูญหาย สรุปผลการสอบข๎อเท็จจริงเสร็จ
เรียบร๎อยแล๎ว และแตํง
คณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด
1.5 เจ๎าหน๎าที่เทศกิจได๎ขับขี่รถจักรยนต์คว่า แตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
บริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส
ข๎อเท็จจริงแล๎ว ได๎สอบปากคา
1 ปาก เหลือสอบปากคา 3 ปาก
1.6 พนักงานป้องกันได๎ขับรถบรรทุกน้าฯ อยูํในระหวํางคณะกรรมการสืบสวน
ทะเบียน 82-1791 เฉี่ยวชนรถกระบะ
ข๎อเท็จจริง รวบรวมหลักฐาน
ทะเบียน กง-1101 ระยอง

กาหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ
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ลาดับที่

2.
3

4

5

เรื่อง

ขั้นตอนการดาเนินการ

1.7 สายไฟฟ้าบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย ได๎ไปแจ๎งความเรียบร๎อยแล๎ว
สูญหาย
อยูํระหวํางตั้งกรรมการสอบ
ข๎อเท็จจริง
1.8 การทาบัตรประชาชน รายนางสมใจ
อยูํในระหวํางสรุปสานวน
สุขสาราญ
1.9 การค๎างคําเบิกจํายเงินคําซํอมแซมรถของ ได๎สอบปากคาจานวน 12 ปาก
หจก.ซันลุยและอูํจาเนียน การชําง
อยูํในระหวํางการสรุปสานวน
1.10 พฤติกรรมการมาปฏิบัติงานและการ อยูํระหวํางคณะกรรมการสอบ
หยุดงาน รายนายธีรนิติ ศรีไผทสมันต์
ข๎อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐาน
สอบสวนวินัยอยํางไมํร๎ายแรง
2.1 การมาปฏิบัติราชการของนายประกอบ อยูํในระหวํางคณะกรรมการ
ยมจินดา
สอบสวนฯ แจ๎งข๎อกลําวหา
สอบสวนวินัยอยํางร๎ายแรง
3.1 นายฉัตรชัย ชาติสุวรรณ ถูกพนักงาน ก.ท.จ.ระยอง มีมติให๎ไลํออก
สอบสวนจับคดี(ยาบ๎า)
อยูํระหวํางทา สป.1
3.2 นายสมปราชญ์ ป้อมสูง ถูกพนักงาน ก.ท.จ.ระยองมีมติให๎ออกจาก
สอบสวนจับคดียาเสพติด(ยาไอซ์)
ราชการไว๎กํอน
3.3 นายกิตติศักดิ์ คณาวิวัฒน์ ขาดราชการ ก.ท.จ.ระยอง มีมติให๎ไลํออก
ติดตํอกันเกิน 15 วัน โดยไมํมีเหตุอันสมควร อยูํระหวํางทา สป.1
สอบสวนข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
4.1 เครื่องยนต์เรือสูญหาย จานวน 1 เครื่อง อยูํระหวํางทาหนังสือแจ๎ง
กระทรวงการคลัง,
กระทรวงมหาดไทย,จังหวัด
คดีแพํงเทศบาลเป็นโจทก์
5.1 คดีซุ๎มเฉลิมพระเกียรติ
อยูํในระหวํางทาหนังสือไปยัง
ธนาคารตํางๆ, สนง.ที่ดิน,การไฟฟ้า
ประปา, องค์การโทรศัพท์เพื่อสืบ
หาทรัพย์ของนายจิรเดชฯ
และนางวาสนาฯ

กาหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ
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ลาดับที่

เรื่อง

ขั้นตอนการดาเนินการ

5.2 คดีนายสราวุธ สมานะ (รถชนเสาไฟฟ้า) ศาลจังหวัดระยองนัดสืบพยาน
โจทก์ในวันที่ 27 พ.ศ. 2556
นายสราวุธ ฯ ไมํมาศาล ถือวํา
จาเลยขาดนัดยื่นคาให๎การ
ให๎พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีแกํโจทก์
ฝ่ายเดียว
5.3 คดีนายวัชระ คึมยะราช (รถชนเสาไฟฟ้า) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
ศาลได๎พิพากษาให๎นายวัชระฯ
ชาระเงินจานวน 76,274.96
บาท พร๎อมดอกเบี้ยของต๎นเงิน
72,150 บาท และให๎ชาระคํา
ทนาย 3,000 บาท อยูํในระหวําง
ขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการ
ออกหมายบังคับคดี
5.4 คดีบอลลูนระเบิด
เมื่อวันที่ 25 เม.ย.56 ศาลจังหวัด
ระยองนัดชี้สองสถาน ปรากฏวํา
บริษัท เจ๎าพระยาประกันภัยปฏิเสธ
การชดใช๎คําเสียหายโดยอ๎างวําไมํ
เข๎าข๎อความรับผิดของกรมธรรม์
ประกันภัย ศาลจ.ระยองจึงกาหนด
ประเด็นวําบริษัท เจ๎าพระยาฯ
จะต๎องรับผิดหรือไมํ และถ๎ารับผิด
รับผิดเทําใด ซึ่งศาลจ.ระยองนัด
สืบพยานโจทก์ในวันที่ 1,2,3
ต.ค.56

กาหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ
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ลาดับที่
5

เรื่อง
คดีแพํงเทศบาลเป็นจาเลย
5.5 คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู(บริเวณถนน
ทําบรรทุก)

ขั้นตอนการดาเนินการ

-ศาลนัดฟังคาพิพากษา วันที่ 20
พ.ย.55 เวลา 09.00 น. พิพากษา
วําพยานหลักฐานนายธีระศักดิ์
อินทนู ที่ 1 กับพวกรวม 8 คน
ไมํอาจรับฟังได๎วํา ได๎ครอบครอง
ในที่พิพาทมากํอนวันที่ 1 ธันวาคม
2497 ซึ่งเป็นวันที่ประมวล
กฎหมายที่ดินใช๎บังคับ จึงไมํได๎รับ
ความคุ๎มครองตามบทบัญญัติ
ดังกลําว และถือวําเป็นที่ดินของรัฐ
การเข๎ายึดถือครอบครองโดยไมํได๎
รับอนุญาตจากเจ๎าพนักงาน
เจ๎าหน๎าที่เป็นการต๎องห๎ามตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9
นายธีระศักดิ์ อินทนู ที่ 1 กับพวก
8 คน จึงไมํมีสิทธิอ๎างการ
ครอบครองที่ผิดกฎหมายยันตํอรัฐ
ได๎ คาพิพากษาศาลชั้นต๎นชอบแล๎ว
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน
ตามศาลชั้นต๎น,นายธีระศักดิ์ฯ
ยื่นฎีกา, อยูํในระหวํางขอความ
อนุเคราะห์พนักงานอัยการยื่นแก๎
ฎีกา คัดค๎านคาร๎องขอดาเนินคดีใน
ชั้นฎีกาอยํางคนอนาถา และคัดค๎าน
คาร๎องขอทุเลาการบังคับ
5.6 คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ฟ้องเทศบาล อยูํในระหวํางแก๎ฎีกาและคัดค๎าน
เรื่องละเมิดที่ดิน (ข๎างแหลมทอง)
ทุเลาการบังคับคดี (ศาลชั้นต๎น
พิพากษาวําเป็นทางภารจายอม,
ศาลอุทธรณ์พิพากษาวําเป็นทาง
สาธารณะ โจทก์ฎีกา)
6. คดีปกครอง
6.1 คดีนายทองหลํอ แก๎วประดับ ที่ 1
อยูํในระหวํางพิจารณาของศาล
กับพวก รวม 167 คน ที่ทิ้งขยะบริเวณ
ปกครองสูงสุด
น้าคอก

กาหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ

-10ลาดับที่

เรื่อง
6.2 คดีนางสมทรง ชํวยชาติ (ทุํงโตนด)

6.3 คดีนายจักรพงษ์ หงส์หิรัญรัตนา
(ตลาดวัดลุํม)

6.4 นางวรรณา ตันเตํงผล (ตลาดแมํแดง)

ขั้นตอนการดาเนินการ
ศาลปกครองจังหวัดระยองได๎มี
คาพิพากษาเมื่อวันที่ 27 มี.ค.
2556 วํา การที่เทศบาลไมํมีคาสั่ง
ให๎เจ๎าของที่ดินรื้อถอนกาแพงและ
กองที่ดินออกจากซอยพิพาทเพื่อให๎
ถนนพิพาทใช๎สัญจรไปมาได๎
ตามปกติ เป็นการละเลยตํอหน๎าที่
ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 18 เม.ย.
56 เทศบาลยื่นอุทธรณ์คัดค๎านคา
พิพากษาของศาลปกครอง
เนื่องจากถนนที่พิพาทเป็นถนนสํวน
บุคคล และอยูํในโฉนดที่ดินเลขที่
12021 เลขที่ดิน 2067
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
เป็นกรรมสิทธิ์ของนางสะอิ้ง
ปานงาน และไมํมีหลักฐานการอุทิศ
ที่ดินดังกลําวเป็นทาง
สาธารณประโยชน์ เทศบาลจึงไมํ
สามารถใช๎อานาจหน๎าที่ตาม
กฎหมายในการดูแลรักษาและ
คุ๎มครองที่ดินได๎ จึงไมํถือวําเป็นการ
ละเลยตํอหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติ
และเมื่อวันที่ 26 เม.ย.56
เทศบาลได๎ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษา
เรียบร๎อยแล๎ว
คดีนี้ ศาลปกครองระยองแจ๎งให๎
เทศบาลนครระยอง จัดทาคาให๎การ
เพิ่มเติม เทศบาลฯ ได๎ทาคาชี้แจง
ข๎อเท็จจริงเพิ่มเติมสํงอัยการ
เรียบร๎อยแล๎ว อยูํในระหวํางการ
พิจารณาของศาลปกครองระยอง
ทาหนังสือรายงานการดาเนินการ
ตลาดแมํแดง(ตลาดเทศบาล 4)
ไปยังสานักบังคับคดีปกครอง
ศาลปกครองแล๎ว
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เรื่อง

ขั้นตอนการดาเนินการ

6.5 การตรวจสอบการเพิกถอนการออกโฉนด เทศบาลได๎ยื่นหนังสือออก น.ส.ล.
ที่ดินบริเวณ (ถนนราษฎร์บารุง ซอย 15) อยูํระหวํางการปิดประกาศของ
สานักงานที่ดินจังหวัดระยอง
วํามีผู๎คัดค๎านการออก น.ส.ล.หรือไมํ
6.6 การบุกรุกที่ชายฝั่งทะเล ต.ปากน้า
ได๎แจ๎งความดาเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว
อยูํในระหวํางการดาเนินการของ
พนักงานสอบสวน
6.7 การออก น.ส.ล. ที่ดินบริเวณโขดศาลเจ๎า ได๎ทาบันทึกแจ๎งกองชํางทาป้าย
ติดตั้งพื้นที่อาณาเขต และออก
หนังสือ น.ส.ล. อยูํในระหวํางการ
ดาเนินการของกองชําง
7. คดีอาญา
7.1 นางพะนอจิตต์ หรือขาว จาเลย (ไมํ
เมื่อวันที่ 17 พ.ค.56
ปฏิบัติตามคาพิพากษา,ไมํย๎ายออกจากที่ร๎าน ได๎นาพนักงานสอบสวนจับกุม
ครัวลุง)
นางพะนอจิตต์ หรือขาว จาเลย
สานักการคลัง
1. รายงานสถานะด๎านการเงินการคลัง (ภาพรวม)

1. รายงานสถานะด้านการเงินการคลัง (รายได้จัดเก็บเอง)

กาหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ

-121. รายงานสถานะด้านการเงินการคลัง (รายได้ที รัฐจัดสรร)

คาดการณ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556

2. การก่อสร้างอาคารพาณิชย์ และยกกรรมสิทธิ์ให้
1. บริษัท ภิญญดา เฮ๎าส์ จากัด ได๎สํงมอบอาคารพาณิชย์ เลขที่ 126-126/12 รวม 13 คูหาซึ่งตั้งอยูํ
บนถนนราชชุมพล (ค.2) จานวน 8 คูหา และถนนทุํงชายกระตําย จานวน 5 คูหา
2. ได๎จัดทาสัญญาเชํา เลขที่ 125/2556 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
3. ระยะเวลาการเชํา 30 ปี ตั้งแตํ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2586
4. คําเชําปีที่ 1 - 5 เดือนละ 60,000 และปรับอัตราคําเชํา ร๎อยละ 10 ทุก ๆ 5 ปี รวมคําเชําตลอด
อายุสัญญา 27,776,220 บาท
5. ในวันทาสัญญาเชํา ผู๎เชําได๎ชาระคําเชําลํวงหน๎า 2 เดือน เดือนสิงหาคม และกันยายน
6. ผู๎เชําได๎จํายเงินประกันสัญญา จานวน 1,388,811 บาท (คืนให๎เมื่อสิ้นสุดสัญญา)
7. ขั้นตอนตํอไป
7.1 การบันทึกเป็นทรัพย์สิน ประเภท อสังหาริมทรัพย์ –อาคาร (โดยสานักการคลัง)
7.2 การจดทะเบียนสิทธินิติกรรม ณ สานักงานที่ดินจังหวัดระยอง (โดยนิติกร)
7.3 การจัดทาการประกันอัคคีภัย กับบริษัทประกันภัยที่ผู๎ให๎เชําเห็นชอบ

-13กองช่าง
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลน ผลการดาเนินงานปัจจุบัน ประมาณ 100 % อยูํระหวํางรอ
ตรวจรับการจ๎าง
- โครงการกํอสร๎างทําเรือเล็ก ผลการดาเนินงานปัจจุบันแล๎วเสร็จประมาณ 100 %
- โครงการกํอสร๎างสนามเด็กเลํนขนาดใหญํ สวนศรีเมืองระยอง ผลการดาเนินงานปัจจุบัน
ประมาณ 100 % อยูํระหวํางรอตรวจรับการจ๎าง
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสถานประกอบการและเหตุ ราคาญ
- การจัดเก็บคําธรรมเนียมใบอนุญาตระหวํางวันที่ 2 - 25 ก.ค. 56
* ตํออายุ 416 ราย
* รายใหมํ 5 ราย
* รวมเงิน 95,520 บาท
แผนภูมิที่ ๓ แสดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บคําธรรมเนียมประเภทตํางๆ
ระหวํางประมาณการรายรับกับรายรับจริง(ระหวํางวันที่ ๑ ต.ค. ๕๕ – 28 มิ.ย. ๕6) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕



* รายรับจริงคิดเป็นร๎อยละ 121 ของประมาณการรายรับ (๑,๕๓๕,๐๐๐ บาท)

-14* รายรับวันที่ 1 ต.ค. –28 มิ.ย. ๕6 เทํากับ 1,852,275 บาท
หมายเหตุ :
๑. หนังสือรับรองการแจ๎งสถานที่จาหนํายอาหารหรือสะสมอาหาร
๒. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหนํายหรือสะสมอาหาร
๓. คําใบอนุญาตประกอบการค๎า สาหรับกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ
๔. ใบอนุญาตจาหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะ
๕. คําปรับผู๎กระทาผิดกฎหมายสาธารณสุข
๖. ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง
๗. คําธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผํนประกาศหรือแผํนปลิวเพื่อการโฆษณา
๘. ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
๙. ใบอนุญาตรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
๑๐. ใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
- งานตรวจประเมินสถานประกอบการที่ได๎รับใบอนุญาตประเภทตําง ๆ กํอนตํอใบอนุญาต
ประจาเดือน กรกฎาคม 2556 จานวน 8 ราย ตรวจประเมินสถานประกอบการกํอนตํอใบอนุญาต บริเวณถนน
ทําบรรทุกและราษฎร์บารุง จานวน 8 ราย พบวําผํานเกณฑ์ประเมิน 8 ราย
- งานสารวจสถานประกอบการประเภทจาหนํายอาหารกรณีการติดตั้งบํอดักไขมัน /ถังดักไขมัน บริเวณ
ที่ทาการสารวจ ได๎แกํ ถนนทําบรรทุก ราษฎร์บารุง และเลียบชายฝั่ง ประจาเดือน ก.ค. 56 จานวน 20 ร๎าน
พบวํามีใบอนุญาต 7 ร๎าน, มีบํอ/ถังดักไขมัน 3 ร๎าน (ติดริมน้า 1 ร๎าน) , ไมํมีบํอ/ถังดักไขมัน 2 ร๎าน และอยูํ
ระหวํางปรับปรุงร๎าน 2 ร๎าน (ติดริมน้า 2 ร๎าน) โดยได๎แนะนาวิธีการจัดการน้าเสีย/ของเสียเบื้องต๎นให๎
ผู๎ประกอบการทราบ พร๎อมแนะนาให๎ติดตั้งถังดักไขมันเพิ่มเติม
- งานสารวจสถานประกอบการประเภทจาหนํายอาหารกรณีการติดตั้งบํอดักไขมัน /ถังดักไขมัน
พบวําไมํมีใบอนุญาต 13 ร๎าน, มีบํอ/ถังดักไขมัน 5 ร๎าน (ติดริมน้า 2 ร๎าน) , ไมํมีบํอ/ถังดักไขมัน 8 ร๎าน
(ติดริมน้า 1 ร๎าน) ซึ่งเจ๎าหน๎าที่แจ๎งเจ๎าของ/ผู๎ดูแลร๎านทราบถึงการดาเนินการขอใบอนุญาต และอยูํระหวําง
ดาเนินการออกหนังสือแจ๎งผู๎ประกอบการให๎ทราบถึงการประกอบกิจการที่ต๎องมีการควบคุมตํอไป
- งานแก๎ไขปัญหาเหตุเดือดร๎อนราคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจาเดือน กรกฎาคม
2556 จานวน 8 เรื่อง
1. เรื่องร๎องเรียนประจาเดือนกรกฎาคม จานวน 7 เรื่อง (ตรวจสอบและแนะนาแล๎ว)
1.1 กรณีนางสาวเอมวิกา ตันสุขี อาศัยอยูํบ๎านเลขที่ 001 (ห๎องที่ 1) ถนนวุฒิสารฯ
ตาบลทําประดูํ วําได๎รับความเดือดร๎อนจากการทาเฟอร์นิเจอร์ของบ๎านข๎างเคียง
* เจ๎าหน๎าที่แนะนาผู๎เชําห๎องพักอาศัยห๎องดังกลําว ให๎กั้นห๎องสาหรับประกอบ
เฟอร์นิเจอร์บริเวณหน๎าบ๎านพักอาศัย ภายใน 3 วัน และให๎งดการเผาถําน เผาขยะ
หรือวัสดุสิ่งของทุกประเภทในเขตพื้นที่เทศบาลฯ
* เจ๎าหน๎าที่ติดตามเมื่อครบกาหนด พบวํา ผู๎ถูกร๎องได๎ย๎ายที่ทาเฟอร์นิเจอร์ไปที่
ตาบลตะพงแล๎ว และแจ๎งให๎ผู๎ร๎องทราบแล๎ว จึงทาให๎เหตุราคาญยุติลง

-151.2 คาร๎องจากศูนย์ดารงธรรมเทศบาลนครระยอง กรณีประชาชนร๎องเรียนวํา ห๎องเชําที่อยูํติด
กับที่พักอาศัยของผู๎ร๎องเรียน บริเวณบ๎านเลขที่ 4/6 ถนนป้วยกวง ตาบลเชิงเนิน มีผู๎เชําเป็นพนักงานเก็บขยะ
และมักจะนาขยะที่เก็บได๎มาวางบนถนนทาให๎สํงกลิ่นเหม็น และเป็นที่เพาะเชื้อโรค ประกอบกับมีแมลงสาบ
ซึ่งกํอให๎เกิดความเดือดร๎อนราคาญแกํผู๎ใช๎เส๎นทางและราษฎรในละแวกนั้น
* เจ๎าหน๎าที่รํวมกับเทศกิจแนะนาให๎ย๎ายกองวัสดุออกจากข๎างถนนภายใน 3 วัน
และให๎งดเผาวัสดุทุกประเภทในเขตพื้นที่เทศบาลนครระยอง ซึ่งผู๎ถูกร๎องปฏิบัติตาม
คาแนะนาเรียบร๎อยแล๎ว
* งานรักษาความสะอาดดาเนินการเก็บถากหญ๎าริมทางสาธารณะ เพื่อให๎ประชาชน
สามารถใช๎ทางสาธารณะสัญจรได๎อยํางสะดวกมากขึ้น และเจ๎าหน๎าที่สาเนาเรื่องให๎
ศูนย์ดารงธรรมทราบแล๎ว
1.3 คาร๎องจากศูนย์ดารงธรรมเทศบาลนครระยอง กรณีประชาชนได๎รับความเดือดร๎อนจาก
สุนัขจรจัดบริเวณชุมชนบํอนไกํ ถนนชายกระป่อม
* เจ๎าหน๎าที่รํวมกับปศุสัตว์จังหวัดระยองดาเนินการจับสุนัขจรจัด จานวน 11 ตัว
พร๎อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎าให๎กับสุนัขทั้งหมดและฉีดยาคุม กาเนิดให๎กับ
สุนัขเพศเมีย และนามาปลํอยไว๎ที่บํอขยะเทศบาล และแนะนาผู๎เชําห๎องพักอาศัย
ที่ประสงค์จะเลี้ยงสุนัขที่เหลือเอาไว๎ให๎คอยดูแลไมํให๎สุนัขวิ่งออกมารบกวนผู๎ใช๎
เส๎นทางในบริเวณดังกลําว ซึ่งผู๎เชําห๎องพักอาศัยยินดีปฏิบัติตามที่เจ๎าหน๎าที่แนะนา
และเจ๎าหน๎าทีส่ าเนาเรื่องให๎ศูนย์ดารงธรรมทราบแล๎ว
1.4 คาร๎องจากเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง กรณีประชาชนได๎รับความเดือดร๎อนจากเสียงดัง
รบกวนจากร๎านบาร์กรูและคิตตี้บาร์ บริเวณหน๎าโรงแรมระยองซิตี้
* จากการตรวจสอบพบวํา ทั้ง 2 ร๎านเปิดเป็นร๎านบาร์เครื่องดื่ม โดยร๎านบาร์กรูมีการ
ติดตัง้ ลาโพงไว๎ภายนอกร๎าน แตํหันหน๎าเข๎าไปภายในร๎าน จึงแนะนาให๎ควบคุมระดับ
เสียงภายในร๎านไมํให๎ไปรบกวนบ๎านข๎างเคียง สํวนร๎านคิตตี้บาร์มีการกั้นห๎องเป็น
สัดสํวนและมีประตูปิดมิดชิด มีการติดตั้งลาโพงที่ติดไว๎ภายนอกร๎านแตํไมํได๎เปิด
ใช๎งาน เจ๎าหน๎าที่จึงแนะนาให๎ถอดลาโพงที่ไมํได๎ใช๎งานออกและแนะนาให๎ควบคุม
ระดับเสียงภายในร๎านไมํให๎ไปรบกวนบ๎านข๎างเคียง จากการสอบถามผู๎พักอาศัย
บริเวณใกล๎เคียงทราบวําไมํได๎รับความเดือดร๎อนจากการประกอบกิจการดังกลําว
และได๎แจ๎งผลการตรวจสอบให๎ผู๎ร๎องทราบผํานทางเว็บไซต์เทศบาลแล๎ว
1.5 คาร๎องจากเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง กรณีประชาชนได๎รับความเดือดร๎อนจากกลิ่นควัน
และเศษผงจากการคั่วเมล็ดกาแฟ บริเวณถนนทําบรรทุก
* จากการตรวจสอบและสอบถามผู๎ดูแลกิจการ ทราบวํา ประกอบกิจการผลิตเมล็ด
กาแฟคั่วจาหนําย โดยในห๎องคั่วกาแฟมีการติดตั้งระบบบาบัดฝุ่น/ควันด๎วยสเปรย์น้า
สํวนควันที่เหลือจะปลํอยออกไปสูํสิ่งแวดล๎อมทางปลํองระบายควันด๎านข๎างอาคาร
ขณะตรวจสอบ พบมี กลิ่น/ควัน รั่วไหลออกมาจากบริเวณข๎อตํอของปลํองระบาย
ควันประกอบกับความสูงของปลํองระบายควันพ๎นหลังคาเพียง 80 เซนติเมตร
จึงทาให๎กลิ่นควันลอยไปทั่วบริเวณตามทิศทางลม
* เจ๎าหน๎าที่แนะนาให๎ปรับปรุงปลํองระบายควันที่มีการรั่วไหลออกไป และให๎เพิ่ม
ความสูงของปลํองระบายควันให๎สูงกวําเดิมอีกประมาณ 2 เมตรภายใน 30 วัน
ซึ่งเจ๎าหน๎าที่จะติดตามผลมารายงานให๎ทราบตํอไป

-161.6 กรณีนางสุณิปภา ไทยเพชร์กุล บ๎านพักอาศัยเลขที่ 365/5 ถนนสุขุมวิท ตาบลเนินพระ
ร๎องเรียนวํา ห๎องเชําที่อยูํติดกับที่พักอาศัยของผู๎ร๎องเรียน ทิ้งขยะที่บริเวณหน๎าห๎องเชําพักอาศัย ทาให๎เป็นแหลํง
เพาะเชื้อโรคไมํถูกสุขลักษณะ
* เจ๎าหน๎าที่แนะนาให๎ทาความสะอาดบริเวณหน๎าบ๎านของห๎องเชําที่ตนเองพักอาศัย
ภายใน 4 วัน และไมํให๎วางสิ่งของบนทางสาธารณะ
* เจ๎าหน๎าที่ติดตามผลเมื่อครบกาหนดพบวํา ผู๎เชําห๎องพักอาศัยได๎ทาปฏิบัติตาม
คาแนะนาเรียบร๎อยแล๎ว พร๎อมแจ๎งผลให๎ผู๎ร๎องทราบแล๎ว จึงทาให๎เหตุราคาญยุติลง
1.7 กรณีนายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี ได๎รับแจ๎งจากประชาชนวําได๎รับความ
เดือดร๎อนกลิ่นเหม็นจากการประกอบถังไฟเบอร์ของบ๎านข๎างเคียง บริเวณถนนเลียบชายฝั่ง
* เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบข๎อเท็จจริงรํวมกับเทศกิจ พร๎อมแนะนาให๎หยุดการประกอบฐาน
ไฟเบอร์ทันทีและให๎จัดหาสถานที่ประกอบฐานไฟเบอร์ใหมํ พร๎อมแจ๎งผลให๎ผู๎ร๎อง
ทราบแล๎ว
2. เรื่องร๎องเรียนติดตามจากเดือนมิถุนายน 2556 จานวน 1 เรื่อง
* กรณีนายปาน ใจซื่อ อาศัยอยูํบ๎านเลขที่ 148 ถนนราษฎร์อุทิศ ตาบลเชิงเนิน ได๎รับความ
เดือดร๎อนเรื่องเสียงดังจากการแสดงดนตรีสดของร๎านอีสานรักบ๎านเกิด 3
* เจ๎าหน๎าที่ตรวจวัดระดับเสียงรบกวนรํวมกับเจ๎าหน๎าที่ ทสจ.ระยอง ณ บริเวณที่ถูกร๎องเรียน
พบวํา ระดับเสียงที่ตรวจวัดได๎ไมํจัดเป็นเสียงรบกวน
* เจ๎าหน๎าที่แจ๎งผลการตรวจวัดคําระดับเสียงรบกวนให๎เจ๎าของร๎านอีสานรักบ๎านเกิด 3 ทราบ
และแนะนาให๎เจ๎าของร๎านปฏิบัติดังนี้
1) ควบคุมระดับเสียงดนตรีให๎อยูํในระดับที่ไมํกํอให๎เกิดความเดือดร๎อนแกํประชาชน
ตลอดเวลาทีท่ าการแสดงสด
2) ให๎งดการแสดงดนตรีวงใหญํหลังเวลา 22.00 น. เพื่อป้องกันการรบกวน
ผู๎พักอาศัยใกล๎เคียง พร๎อมแจ๎งผลให๎ผู๎ร๎องทราบแล๎ว ซึ่งผู๎ร๎องยินดียุติเรื่อง
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
กราฟปริมาณขยะที่สามารถจัดเก็บได้ ประจาเดือนกรกฎาคม 2556
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ปริมาณขยะอินทรีย์ที่ชุนชนเก็บรวบรวมได้

ปริมาณขยะถุงพลาสติกที่เก็บรวบรวมได้

-18-

ปริมาณขยะรีไซเคิลที่เก็บรวบรวมได้

น้าหนักขยะอันตรายที่เก็บรวบรวมได้ (ตัน)

ปริมาณขยะอันตรายที่เก็บรวบรวมได้ (ชิ้น)

-19-

ปริมาณขยะติดเชื้อที่เก็บรวบรวม จากสถานพยาบาลคลินิก (ตัน)

กราฟแสดงปริมาณถุงพลาสติกที่เก็บรวบรวมจากสานักงานเทศบาลนครระยองประจาเดือนกรกฎาคม 2556
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- รณรงค์แยกถุงพลาสติกในวัด จัดเก็บอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง (ทุกวันจันทร์) โดยได๎ลงพื้นที่ชี้แจงกิจกรรมฯ
และมอบอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมถุงพลาสติกภายในวัด เมื่อชํวงต๎นเดือนมิถุนายน 2556 ที่ผํานมา ตามวัด
ทีอ่ ยูํในเขตเทศบาล จานวนทั้งหมด 8 วัด ดังนี้ วัตตรีรัตนาราม, วัดป่าประดู,ํ วัดโขดใต๎, วัดเนินพระ,
วัดโขดทิมทาราม, วัดลุํม (พระอารามหลวง) , วัดปากน้า, วัดเกาะกลอย
- ต๎อนรับคณะศึกษาดูงาน และหนํวยงานที่มารํวมทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาด๎านป่า
ชายเลน วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 สานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม นาคณะชุมชน
จากเทศบาลตาบลบางประกง, เทศบาลตาบลทําข๎าม, เทศบาลตาบลคลองตาหรุ และ อบต.สองคลอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 60 คน มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการระบบนิเวศป่าชายเลน
ของกลุํมอนุรักษ์แมํน้าระยองและป่าชายเลน
- วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 นักเรียน ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน๎า จานวน 100 คน ทากิจกรรม
จิตอาสา ได๎แกํ ทาคอนโดปู, ปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะ ที่พระเจดีย์กลางน้า
- วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ต๎อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานเกณฑ์ชี้วัด สาหรับ
การคัดเลือกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีในสํวนของการทางานรํวมกับกลุํมอนุรักษ์
แมํน้าระยองและป่าชายเลนที่พระเจดีย์กลางน้า
- วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 บริษัท กระจกการ์เดียน มารํวมทากิจกรรมจิตอาสา ได๎แกํ ตัดแตํงกิ่งแสม
ทาคอนโดปู และเก็บขยะในบริเวณป่าชายเลน โซน 1
- วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 50 คน
มารํวมทากิจกรรมจิตอาสา ได๎แกํ ทาคอนโดปู และทาความสะอาดบริเวณพระเจดีย์กลางน้า
- กิจกรรมหลังบ๎านนํามองแมํน้าระยองสะอาดตา ดาเนินกิจกรรมตรวจประเมินบ๎านที่เข๎ารํวมกิจกรรม
หลังบ๎านนํามองฯ ดังนี้

* รอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) เจ๎าหน๎าที่พร๎อมกับอาสาสมัครรณรงค์แมํ น้าระยอง ลํองเรือลงตรวจ

-21ประเมินบ๎านที่เข๎ารํวมกิจกรรม จานวน 50 หลังคาเรือน และเลือกบ๎านที่ผํานเข๎ารอบคัดเลือก
จานวน 10 หลังคาเรือน ดังนี้
 วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ตรวจประเมิน ชุมชนสะพานราษฎร์, ชุมชนสวนวัด,
ชุมชนหลังวัด, ชุมชนทุํงโตนด, ชุมชนเนินพระ
 วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ตรวจประเมิน ชุมชนสัมฤทธิ์, ชุมชนสมุทรเจดีย์,
ชุมชนปากน้า 1, ชุมชนปากน้า 2 และชุมชนก๎นปึก-ปากคลอง
- ดาเนินกิจกรรมตรวจประเมินหลังบ๎านนํามองฯ รอบที่ 2 (รอบตัดสิน) รอบตัดสิน เมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม 2556 โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด๎วย ผู๎อานวยการสานักการสาธารณสุขฯ, หัวหน๎าฝ่ายบริการ
สิ่งแวดล๎อม, ตัวแทนจากกองสวัสดิการสังคม, เจ๎าหน๎าที่จากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
จังหวัดระยอง ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนภาคประชาชน รํวมตรวจประเมินหลังบ๎านของบ๎าน
ที่เข๎ารอบ จานวน 10 หลังคาเรือน ขณะนี้กาลังรวบรวมคะแนนเพื่อตัดสินหลังบ๎านหน๎ามองดีเดํน
จานวน 5 หลัง เพื่อเป็นแบบอยํางที่ดีสาหรับบ๎านที่อยูํริมน๎าหลังอื่นๆ ในการดูแลหลังบ๎านของตนเองให๎นํามองตํอไป
งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมทุกประเภท
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2555 กับ 2556

-22-

ปริมาณทรายจากรถกวาดถนนและดุดฝุ่น
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2555 กับ 2556

งานป้องกันและควบคุมโรคติดตํอ

-23โรคติดต่อสาคัญที่เฝ้าระวัง 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 –วันที่ 25 กรกฎาคม 2556)

จานวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เขตเทศบาลนครระยอง จาแนกรายเดือน ปี ๒๕๕๕ และ๒๕๕6
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕1 - ๒๕๕5)

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือนกรกฎาคม 2556 ในเขตเทศบาลนครระยอง
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กิจกรรมการป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก

- การฉีดวัคซีนสร๎างเสริมภูมิคุ๎มกันโรคนักเรียน วันที่ดาเนินการ 27 มิถุนายน 2556 – 26 กรกฎาคม
2556 กลุํมเป้าหมายและชนิดวัคซีนที่ฉีด
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR)
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (DT)
ผลการดาเนินงาน
1. โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมฯ ป.1 = 22 คน ป.6 = 2 คน
2. โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง ป.1 = 10 คน ป.6 = 3 คน
3. โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า ป.1 = 23 คน ป.6 = 3 คน
4. โรงเรียนวัดโขดทิมทาราม ป.1 = 145 คน ป.6 = 316 คน
5. โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ป.1 = 85 คน ป.6 = 46 คน
6. โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.1 = 185 คน ป.6 = 475 คน
งานสํงเสริมสุขภาพ

-25- โครงการพัฒนาโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพเด็กไทยทาได๎ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาเด็กไทยทาได๎ใน
โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ เกี่ยวกับอาหารสะอาดปลอดภัย สุขานําใช๎ เด็กไทยฟันดี จานวนนักเรียนที่เข๎ารํวมอบรม
240 คน 11 โรงเรียน วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2556 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง
- โครงการชุมชนจัดการสุขภาพนารํอง จัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพแกํผู๎สูงอายุ ในชุมชนปากน้า 1
วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ณ บริเวณลานด๎านหลังศูนย์บริการฯ ปากน้า กลุํมเป้าหมาย จานวน 25 คน
มีผู๎สูงอายุเข๎ารํวมกิจกรรม จานวน 32 คน บรรยายให๎ความรู๎เรื่องโรคสมองเสื่อม การออกกาลังกายสาหรับ
ผู๎สูงอายุผู๎การฝึกบริหารสมอง การทดสอบสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ และทดสอบสมรรถภาพความพร๎อมในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันผู๎สูงอายุ
- โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัย ดาเนินการพัฒนาและประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลและเนิร์สเซอรี่ สังกัดเอกชน จานวน 9 แหํง ระหวํางวันที่ 10 - 31 กรกฎาคม
2556 ผลการประเมิน พบวํามีศูนย์เด็กเล็กที่ผํานการประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพเพียงแหํงเดียว คือ
บ๎านพัฒนาการในสังฆราชูปถัมภ์ สังกัดเอกชน
- โครงการเทศบาลนครระยองหํวงใยใสํใจสุขภาพนักเรียนวัยเรียน
1. ตรวจสุขภาพประจาปีนักเรียนทั้งหมด 6,157 คน ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ฟันผุ
- ตรวจสุขภาพนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา
ปีที่ 4 จานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามและโรงเรียน
เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล นักเรียนที่เข๎ารับการตรวจสุขภาพทั้งหมด 2,055 คน
- ตรวจสุขภาพนักเรียนในสังกัดเอกชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 4
จานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนอารีย์วัฒนา โรงเรียนกวงฮั้ว นักเรียนที่เข๎ารับการ
ตรวจสุขภาพทั้งหมด 1,535 คน
- ตรวจสุขภาพนักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4
จานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลระยอง วัดเกาะกลอยนักเรียนที่เข๎ารับการ
ตรวจสุขภาพทั้งหมด 2,567 คน
2. แก๎ไขปัญหาสุขภาพและป้องกันโรคโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ในวันที่ 12
กรกฎาคม 2556 โดยมีกิจกรรมให๎ความรู๎เรื่องโรคเหาแกํนักเรียน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของแกนนานักเรียนใน
การกาจัดเหานักเรียน จานวน 170 คน
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
- โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เทศบาลนครระยอง
- กิจกรรมประชุมตํอเนื่องประจาเดือน อสม. วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ ศาลาประชาคม เทศบาล
นครระยอง มีผู๎เข๎ารํวมประชุม จานวน 298 คน คิดเป็นร๎อยละ 89.48 จํายเงินคําป่วยการเดือน เมษายน พฤษภาคม 2556 จานวน 298 คน คิดเป็นร๎อยละ 89.48
งานติดตามเยี่ยมดูแลผู๎ป่วยที่บ๎าน
- กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ๎านประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง จานวนประชาชนที่ได๎รับการติดตาม
เยี่ยมบ๎าน เพื่อสํงเสริมสุขภาพ และดูแลสุขภาพที่บ๎าน ทั้งหมด จานวน 236/293 ราย/ครั้ง
1. มารดาหลังคลอด จานวน 32/62 ราย/ครั้ง
2. เด็กอายุ 0 - 5 ปี จานวน 41/65 ราย/ครั้ง
3. ผู๎สูงอายุ จานวน 14/14 ราย/ครั้ง
4. ผู๎ป่วยโรคเรื้อรัง จานวน 121/124 ราย/ครั้ง
5. ผู๎พิการ จานวน 1/1 ราย/ครั้ง
6. ผู๎ป่วยทั่วไป จานวน 17/17 ราย/ครั้ง

-267. HHC จาก รพ.ระ ยอง จานวน 10/10 ราย/ครั้ง
งานโรคป้องกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ
ผลการดาเนินงาน
1. คัดกรองสุขภาพประชาชน จานวน 444 คน
1.1 คัดกรองสุขภาพในชุมชน/ทุกวันพุธ ณ สวนศรีเมือง จานวน 339 คน
1.2 คัดกรองสุขภาพหน๎าสานักงานเทศบาลฯ ทุกวันจันทร์ จานวน 105 คน
2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2.1 ให๎ความรู๎โรคเบาหวาน,โรคความดันโลหิตสูง, พฤติกรรมสุขภาพแกํ ผู๎รับบริการคัดกรองฯ
จานวน 444 คน
2.2 ให๎ความรู๎และสอนการตรวจเต๎านมด๎วยตนเองในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป จานวน 190 คน
3. สุขภาพจิต
3.1 คัดกรองภาวะซึมเศร๎า จานวน 45 คน
- กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
1. ติดตามเยี่ยมกลุํมเสี่ยงตํอการเกิดโรคไมํติดตํอ (โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน,
โรคอ๎วน) จานวน 14 คน ให๎บริการชั่งน้าหนัก ประเมินคําดัชนีมวลกาย วัดระดับไขมันในรํางกาย วัดความดัน
โลหิต วัดระดับน้าตาลในเลือดโดยการเจาะปลายนิ้ว วัดรอบเอว ประเมินพฤติกรรมสุขภาพและสภาพแวดล๎อม
ภายในบ๎านรวมถึงพฤติกรรมการใช๎ชีวิตของคนในครอบครัวเพื่อเปรียบเทียบกํอนเข๎ารับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และหาสาเหตุที่ทาให๎การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไมํสาเร็จ ผลการติดตาม
1.1 กลุํมเสี่ยง จานวน 11 คน มีน้าหนักลดลง 1 – 5 กก. น้าหนักลดลงมากที่สุด
5 กก. และน้าหนักลดลงน๎อยที่สุด 1 กก.
1.2 ไมํสามารถติดตามเยี่ยมได๎ จานวน 2 คน เนื่องจากไปทางาน
1.3 มีน้าหนักเพิ่มขึ้น จานวน 1 คน เนื่องจากถือศีลอดตามหลักศาสนาอิสลาม
ทาให๎ต๎องรับประทานชํวงกลางคืน
ปัญหาที่ทาให๎การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไมํ สาเร็จ
1. การไมํเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
2. การไมํออกกาลังกาย
- นัดติดตามตํออีก 1 เดือน
งานสุขาภิบาลอาหาร
1. ดาเนินงานด๎านอาหารปลอดภัย
- ตรวจแผงลอยจาหนํายอาหารที่มีการใช๎น้ามันในการปรุง ประกอบอาหาร หน๎าโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ จานวน 6 แหํงโดยตรวจหาสารโพลาร์ในน้ามันทอดซ้า จานวน 8 ตัวอยําง ผลการตรวจ ไมํพบสาร
โพลาร์ทั้งหมด
2. งานพัฒนาโรงอาหารสวนศรีเมือง (ศูนย์จาหนํายอาหารต๎นแบบ)
- ดาเนินการตรวจประเมินมาตรฐานแผงลอยจาหนํายอาหารตามข๎อกาหนด 12 ข๎อ จานวน 12 ร๎าน
ผลการตรวจ ทางด๎านกายภาพ-ชีวภาพ ผํานทุกร๎าน
3. การดาเนินงานพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการ จาหนํายอาหาร (CFGT )
- ออกตรวจประเมินตํออายุป้ายมาตรฐาน CFGT จานวน 3 แหํง ผลการตรวจประเมินไมํผํานด๎าน
กายภาพทั้งหมด เจ๎าหน๎าที่ได๎แนะนาให๎ปรับปรุง แก๎ไข และจะตรวจประเมินซ้าอีกครั้งใน 1 สัปดาห์
4. ความคืบหน๎าตลาดชั่วคราวตลาดเทศบาล 4 (แมํแดง)

-27- ติดตั้งป้ายตลาดชั่วคราวเรียบร๎อยแล๎ว
- ติดตั้งแท๎งน้า จานวน 5 ใบ เรียบร๎อยแล๎ว
- ติดตั้งเต็นท์เรียบร๎อยแล๎ว
- ขณะนี้กาลังดาเนินการกํอสร๎างห๎องน้าชั่วคราว
- ขณะนี้กาลังกํอสร๎างฐานรองถังสารองน้าทั้ง 5 ใบ
- หาข๎อสรุปมิเตอร์น้าประปา ไฟฟ้า
- จัดอบรมให๎ความรู๎ผู๎ประกอบการฯ ผู๎ปรุง ผู๎สัมผัสอาหาร และเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง เรื่องการ
สุขาภิบาลอาหารสาหรับร๎านอาหารและแผงลอยจาหนํายอาหาร มีผู๎เข๎ารํวม จานวน 270 คน วันที่ 30
กรกฎาคม 2556 โรงแรมโกลเด๎น ซิต้ี ระยอง
กลุ่มงานการบริการทางการแพทย์และพยาบาล
1. ผู๎มารับบริการ รวมทั้งสิ้น 4,907 ราย จาแนกรายศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี้
* คลินิกชุมชนอบอุํน จานวน 3,675 ราย คิดเป็นร๎อยละ 74.91
* ศูนย์บริการฯ ปากน้า จานวน 530 ราย คิดเป็นร๎อยละ 10.81
* ศูนย์บริการฯ เนินพระ จานวน 702ราย คิดเป็นร๎อยละ 14.30 รวม จานวน 4,907 ราย
คิดเป็นร๎อยละ 100
2. ผู๎มารับบริการ จาแนกตามพื้นที่ในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง
* คลินิกชุมชนอบอุํน ในเขต 2,100 ราย นอกเขต 1,575 ราย
* ศูนย์บริการฯ ปากน๎า ในเขต 504 ราย นอกเขต 26 ราย
* ศูนย์บริการฯ เนินพระ ในเขต 630 ราย นอกเขต 72 ราย รวมในเขต 3,234 ราย
นอกเขต 1,673 ราย คิดเป็นร๎อยละในเขต 65.59 นอกเขต 34.10
3. ผู๎มารับบริการ จาแนกตามประเภทการให๎บริการ

-284. ผู๎มารับบริการ จาแนกตามประเภทสิทธิการรักษา

แผนภูมิแสดงจานวนผู้รับบริการ เดือนธันวาคม 54 –กรกฎาคม 2556

รายงานการเก็บเงินคํารักษาพยาบาล
- จานวนผู๎ชาระเงิน 626 ราย
- จานวนเงินทั้งสิ้น 128,340 บาท
งานเภสัชกรรม

-29- ผลดาเนินงาน ออกตรวจสินค๎าอันตราย ซึง่ สินค๎าอันตราย ได๎แกํ ของเลํนชนิดพองตัวเมื่อแชํน้าหรือตัว
ดูดน้า ลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือลูกโป่งพลาสติก อุปกรณ์ไฟฟ้าช็อตสาหรับแกล๎งคน และสินค๎าที่อาจเป็นอันตราย
ตํอเด็ก รวมถึงอาหารที่ใช๎น๎ามันทอดซ้า ลูกชิ้น ไส๎กรอก และขนมที่มีสีฉูดฉาดซึ่งอาจใสํสีสังเคราะห์ที่ไมํเหมาะสม
• ระยะเวลาดาเนินงาน ตั้งแตํวันที่ 17 – 26 กรกฎาคม 2556
– ออกตรวจและประชาสัมพันธ์ 6 โรงเรียน (ในสังกัดเทศบาล)
– ประชาสัมพันธ์แจกแผํนพับ 5 โรงเรียน (ในเขตเทศบาล)
• จานวนร๎านค๎าที่ได๎รับการตรวจทั้งหมดรวมเป็นจานวน 17 ร๎าน
• จานวนร๎านค๎าที่ได๎รับการตรวจน้ามันทอดซ้าทั้งหมดจานวน 7 ร๎าน
• พบการขายลูกโป่งวิทยาศาสตร์ จานวน 3 ร๎าน
– หน๎าโรงเรียนวัดลุํมมหาชัยชุมพล 2 ร๎าน
– หน๎าโรงเรียนเทศบาลโขดทิมทาราม 1 ร๎าน
งานทันตกรรม
โครงการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเนินพระ
• ตรวจสุขภาพชํองปากเด็กกํอนวัยเรียน ในประเด็นตํอไปนี้
- จานวนฟันแท๎และฟันน๎านมที่เหลืออยูํ
- จานวนฟันผุ
- จานวนฟันไมํผุ
- จานวนฟันที่อุด
- จานวนฟันที่ทาครอบฟัน
• เคลือบฟลูออไรด์ให๎เด็กทุกคน โดยใช๎ฟลูออไรด์วานิช
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
• ให๎ความรู๎ในเรื่อง
- ความสาคัญของฟันแท๎และฟัน น้านม
- โรคฟันผุ
- โรคเหงือกอักเสบ
- การย๎อมสีฟันและการแปรงฟันที่ถูกวิธี
• ฝึกปฏิบัติการแปรงฟันที่ถูกวิธี โดยมีการย๎อมสีฟันเพื่อให๎รู๎ ตาแหนํงที่แปรงไมํสะอาด
รํวมกับมีการจดบันทึกตาแหนํงที่ติดสี และการมีหินปูนในชํองปาก
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเนินพระ,วัดลุ่มมหาชัยชุมพล และวัดป่าประดู่
• อบรมให๎ความรู๎ผู๎ปกครองเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเรื่องตํอไปนี้
- ความสาคัญของฟันแท๎และฟัน น้านม
- โรคฟันผุ
- โรคเหงือกอักเสบ
- การแปรงฟันและการดูแลอนามัยชํองปากที่ถูกวิธีในเด็กและผู๎ใหญํ
• แจกชุดดูแลสุขภาพชํองปากสาหรับเด็กทุกคน ประกอบด๎วย แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แก๎วน้า และกระเป๋าใสํ

กองการศึกษา

-30ครูและบุคลากรสังกัดกองการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2556
1. จานวนบุคลากร กองการศึกษา
=
31 คน
2. จานวนครูและบุคลากรของสถานศึกษา
= 316 คน
3. จานวนครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
=
22 คน
รวม 369 คน
นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
ที่
สถานศึกษา
1 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า

อนุบาล
235

ประถมศึกษา
546

มัธยมศึกษา
-

รวม
781

2 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง

97

272

-

369

3 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

371

1}740

-

2,111

4 โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล

173

678

-

851

5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

550

762

-

1,312

-

-

472

472

1,426

3,998

472

5,896

6 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)
รวมทั้งสิ้น

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
ที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดูํ
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุํมมหาชัยชุมพล
รวมทั้งสิ้น

อายุต่ากว่า 3 ปี

อายุ 3-5 ปี

รวม

140
140

180
74
90
344

320
74
90
484

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครู คศ.1 ขอเลื่อนวิทยฐานะเป็น คศ. 2 จานวน 93 คน
1. แบบเสนอขอรับการประเมินผลงาน วฐ.1
2. แบบประเมินวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานฯ
4. แบบรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน๎าที่ วฐ.2
5. แบบรายงานผลการประเมิน (วฐ. 3)
6. แบบรายงานสรุปผลการประเมิน (วฐ. 4)
- การพัฒนาครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( 3 ศูนย์)
1.การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
2. การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา 4 ฉบับ
3. การจัดทามาตรฐานการศึกษา ( ขั้นพัฒนา)

-314. การเตรียมความพร๎อมกับการประเมินภายใน
5. การเตรียมความพร๎อมรับการประเมินภายนอก
- รายงานผลการวิจัย “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย”
1. กลุํมเป้าหมาย
 ครูปฐมวัย จานวน 30 คน
2. ระยะเวลา
 ปีการศึกษา 2553-2555
3. วิธีวิจัย
 การวิจัยเชิงคุณภาพ
4. สรุปข๎อค๎นพบ
 1) การปรับหลักสูตรควรให๎สอดคล๎องกับองค์ประกอบของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
2) ควรปรับปรุงสมุดรายงานประจาตัวนักเรียน (อ.01/....)
3) ควรปรับวิธีการจัดประสบการณ์ให๎เน๎นพหุปัญญากับผู๎เรียน
เป็นสาคัญ
***สรุปผลรายงานการวิจัย เมื่อ วันที่ 1 กรกฏาคม 2556***
- รายงานผลการจัดนิทรรศการ พัฒนาการเรียนรู๎สูํอาเซียน ภาคตะวันออก
1. กลุํมเป้าหมาย
 โรงเรียนจัดนิทรรศการ จานวน 26 แหํง
2. ระยะเวลา
 วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2556
3. สถานที่
 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
4. งบประมาณ
 1) กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
2) เทศบาลนครระยอง
- รายงานผลการแขํงขันวิชาการระดับประเทศ มหกรรมการศึกษาท๎องถิ่น
รางวัลชนะเลิศ
 วาดภาพระบายสี ป.1 - 3 ( ร.ร. สาธิตฯ)
รองชนะเลิศอันดับ 2  สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4 - 6 (ร.ร.นครระยองฯ)
ชมเชย
 คัดลายมือ ม.1 - 3 ( ร.ร.นครระยองฯ)
คัดลายมือ ม. 4 - 6 ( ร.ร.นครระยองฯ)
ร๎องเพลงลูกทุํงพร๎อมแดนเซอร์ ป.4-6 ( ร.ร.สาธิตฯ)
โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-6 ( ร.ร.สาธิตฯ)
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 รับมอบทุนการศึกษา บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์จากัด
ประจาปีการศึกษา 2556 จานวน ๒๕ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท
- วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 อบรมการศึกษาด๎วยตนเอง (IS) โดย ผอ. ชวนชม ใจชะอุํม
- วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพรํางกายคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมแหํเทียนจานาพรรษา ณ วัดปากน้าสมุทรคงคาราม
- กิจกรรมตอบคาถามวันอาสาฬหบูชา - วันเข๎าพรรษา
- วันที่ 23 กรกฎาคม 2556 รับมอบทุนการศึกษา วัดกรอกยายชา ประจาปีการศึกษา 2556
จานวน 20 ทุน ๆ ละ 1000 บาท
- วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ผอ.สุนิสา รํมรื่น และ คุณครูกัลยดา ถนอมถิ่น ได๎เข๎ารํวมประชุม สทศ
เกี่ยวกับ การนา O-NET ไปใช๎ยกระดับทางการศึกษาและเป็นสํวนหนึ่งของการสาเร็จการศึกษา
ณ โรงแรมรามาการ์เด๎นส์ กรุงเทพมหานคร
- วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เข๎ารํวมจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียน
สาธิตเทศบาลนครระยอง โดยโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้าได๎รับมอบหมายให๎แตํงกายประจาชาติเวียดนาม
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- โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
- วันที่ 18 สิงหาคม 2556 รํวมแหํเทียนในวันเข๎าพรรษา
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมเด็กไทยทาได๎
- วันที่ 5 ก.ค.56 อบรมให๎ความรู๎เรื่องสารเสพติด - เทศบาลสัญจร ครั้งที่ 6 ณ ตลาดเปี่ยมทรัพย์
- วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 รับมอบสมุดบันทึกรายรับรายจํายจากทํานสจ.เสรี สุวรรณวิจิตร
- วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 พัฒนาครูเตรียมครูผู๎ชํวย
- วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 โครงการ " Innoplus ดนตรี-พี-่ น๎อง“
- วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2556 ติดตามผลทดลองการใช๎หนังสือ สสวท.
- วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ปรับปรุงห๎องส๎วม
- วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข๎าพรรษา
- วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข๎าพรรษา
- วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 โครงการจัดการเรียนรู๎สูํอาเซียน
- วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 อบรมการทาแผนพัฒนาการศึกษาและเตรียมรับการประเมินโครงการ
SBMLD
- วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 การเตรียมความพร๎อมขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
- วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ทัศนศึกษา อ.1
- วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 รํวมกิจกรรมเทศบาลสัญจร ครั้งที7่
- วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ทัศนศึกษา อ.2
- วันที่ 2 สิงหาคม 2556 ทัศนศึกษา ป.1
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- เป็นตัวแทนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองเข๎ารํวมแขํงขัน การจัดสวนถาดแห๎ง และได๎รับรางวัล
ชนะเลิศ ในงานนิทรรศการและแขํงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจาปี 2556
ณ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ระหวํางวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2556
- กิจกรรมรณรงค์โรคไข๎เลือดออก วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556
- ผู๎บริหารและคณะครูเข๎ารํวมอบรม เชิงปฏิบัติการการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎
ณ ห๎องประชุมวิสุทธิสารโสภิต วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556
- ผู๎บริหารเทศบาลมอบ บัญชีรับ – จําย ในโครงการเยาวชนต๎นแบบ ให๎กับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง
นครระยอง ณ ห๎องประชุมวิสุทธิสารโสภิต วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556
- ผู๎บริหาร คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลนครระยองเยี่ยมชมสวนผักลอยฟ้า
ณ สวนผักลอยฟ้าโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล ระหวํางวันที่ 9 กรกฎาคม 2556
- นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
ชํองแสมสาร สัตหีบ วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556
- บริษัท ปตท.และบริษัทมีนคูํ จากัด ได๎มอบของและเยี่ยมชมสวนผักลอยฟ้วัานที่ 12 กรกฎาคม 2556
- นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจาลอง 4วันมิพฤหั
ติ สบดีที่ 21 กรกฎาคม 2556
- วันที่ 17 และ 19 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
- การแขํงขันกีฬานักเรียนภายใน ประจาปี 2556 ระดับอนุบาล 1-3 วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556
- การแขํงขันกีฬานักเรียนภายใน ประจาปี 2556 ระดับ ป.1 – ป.3วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556

-33- พิธีเปิดการแขํงขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา2556 นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
- ถวายเทียนจานาพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข๎าพรรษา วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพลรํวมกับเทศบาลนครระยอง รํวมขบวนแหํเทียนจานาพรรษา
ขบวนออกจากหน๎าหอพระพุทธอังคีรสเพื่อไปตามวัดตําง ๆ ในเขตเทศบาลนครระยอง
- คณะครู ผู๎ปกครอง และนักเรียน รํวมถวายเทียนจานาพรรษา ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง)
- คณะครู ผู๎ปกครอง นักเรียน รํวมถวายเทียนจานาพรรษา ณ วัดป่าประดูํ (พระอารามหลวง)
- คณะครู ผู๎ปกครอง นักเรียน รํวมถวายเทียนจานาพรรษา ณ วัดโขดทิมธาราม
- คณะครู ผู๎ปกครอง นักเรียน รํวมถวายเทียนจานาพรรษา ณ วัดตรีรัตนาราม
- คณะครู ผู๎ปกครอง นักเรียน รํวมถวายเทียนจานาพรรษา ณ วัดปากน้าสมุทรคงคาราม
- ผู๎บริหาร คณะครู ผู๎ปกครอง และนักเรียน เข๎ารํวมจัดนิทรรศการอาเซียนและรํวมกิจกรรม
โครงการสํงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (การพัฒนาการเรียนรู๎สูํอาเซียน ภาคตะวันออก)
ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
- ครูเข๎ารํวมอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู๎มีแนวทางปฏิบัติระดับอนุบาลตามหลักสูตรการ
พัฒนาสมอง (BBL) วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอน กรุงเทพ
- คณะครู คศ.1และ คศ.2 รํวมฟังการเตรียมความพร๎อมเพื่อขอรับการประเมินเพื่อนวิทยฐานะ
ครู คศ. 1 - คศ. 2 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัดแผนกเครื่องเขียนผลิตภัณฑ์เฟเบอร์-คาสเทลล์ จัดโครงการ
สอนน๎อง ๆ ทาดินสอสีด๎วยตนเอง และการประกวดภาพวาดระบายสี โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
และ 4 เข๎ารํวมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
- คณะครู นักเรียน รํวมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยพระโบราณพิทักษ์ เจ๎าอาวาสวัดลุํม
(พระอารามหลวง) เป็นประธานในพิธี ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง) วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
- คณะครู รํวมกิจกรรมเทศบาลสัญจร วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
- กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 ณ พิพิธภัณฑ์แสดงสัตว์น้าบ๎านแพวันที่ 1 สิงหาคม 2556
- กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจาเดือนกรกฎาคม
- กิจกรรมสํงเสริมการใช๎ภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียประจ
น าเดือนกรกฎาคม(อบรมทุกวันจันทร์-วันพุธ)
- กิจกรรมบริการด๎านสารสนเทศ (สอนคอมพิวเตอร์ทุกวันหลังเลิกเรียน)
- กิจกรรมทาบุญใสํบาตรประจาสัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี)
- โครงการการศึกษาเพื่อตํอต๎านการใช๎ยาเสพติดในเด็กนักเรี(ตยนารวจ D.A.R.E.) ประจาเดือนกรกฎาคม
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 รํวมกิจกรรมเทศบาลสัญจร ครั้งที่ 6/2556 ณ ตลาดเปี่ยมทรัพย์
- วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 นักเรียนอนุบาลปีที่ 2 ทัศนศึกษาชายหาดแหลมเจริญ
- วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 นานักเรียนเข๎ารํวมอบรมสภานักเรียนที่โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
โดยมีคุณครูนิชาภา บุญเจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย
- วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
จังหวัดชลบุรี
- วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ศึกษาดูงาน
- วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ RAYONG AQUARIUM
- วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษาเมืองจาลอง จังหวัดชลบุรี
- วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาสวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

-34- วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์
- วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เตําทะเลและ
กองเรือยุทธการ
- วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 แหํเทียนพรรษารํวมกับเทศบาลนครระยอง และนาถวายที่วัดตรีรัตนาราม
รํวมกับโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง และกองวิชาการ
- วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 รํวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาประจาสายชั้นถวายเทียนจานาพรรษา
จานวน 8 วัน
- วันที่ 21 กรกฎาคม 2556 โดยคณะเจ๎าภาพถวายศาลาไม๎ให๎กับวัดตรีรัตนารามปัจจุบันเป็นสถานที่
อบรมสมาธิหลักสูตร ชินสาสมาธิ เปิดสอนทุกวันอาทิตย์
- วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เป็นเจ๎าภาพโครงการพัฒนาการเรียนรู๎สูํอาเซียนภาคตะวันออก ปี 2556
- วันที่ 29 สิงหาคม 2556 โรงพยาบาลกรุงเทพระยองฉีดวัคซีนไข๎หวัดใหญํ
- วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 นานักเรียนทาบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสาวนะ
- วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 สี FABE CASTELL จัดกิจกรรมให๎กับนักเรียนชั้น ป.3 - 4
- วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 รํวมงานเทศบาลสัญจรครั้งที่ 7/2556 ณ ตลาดโชคชัยรัช
- วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ฉีดวัคซีน OPV , DTP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,6
- วันที่ 2 สิงหาคม 2556 สานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพฯ ศึกษาดูงาน จานวน 110 คน
- วันที่ 2 สิงหาคม 2556 IBM จัดคํายวิทยาศาสตร์ให๎กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
ที่ห๎องประชุมอาคารเรียน 6
- วันที่ 2 สิงหาคม 2556 เทศบาลนครระยอง อบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตรชินสาสมาธิ ที่ศาลาศรีประไพ
จานวน 50 คน
- วันที่ 3 สิงหาคม 2556 นาคณะครูศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น ประจาปี 2556
ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค๎าอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- วันที่ 4 สิงหาคม 2556 ชมรมจิตอาสา ชลบุรี จัดอบรมทาพวงมาลัยรักวันแมํ มีนักเรียนเข๎ารํวม
3 โรงเรียน (โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า, โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง, โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง)
- ผลการประกวดแขํงขันทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น ประจาปี 2556
วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค๎าอิมแพ็ค เมืองทองธานี
อาเภอ ปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีฯ) ได๎เป็นตัวแทนของภาคตะวันออก ดังตํอไปนี้
1. วาดภาพระบายสี ป.1-3 ชนะเลิศ
2. โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-6 ชมเชย
3. ร๎องเพลงลูกทุํงพร๎อมแดนเซอร์ ป.4 - 6 ชมเชย
- ผลการดาเนินงานปลูกผักสวนครัวสามารถจาหนํายได๎แล๎ว
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2556 ทางคณะครูในบางสํวนและนักเรียนได๎ไปศึกษาดูงานที่อิมแพคเมืองทอง
ธานี ในการเข๎ารํวมการแขํงขันมหกรรมวิชาการท๎องถิ่นระดับประเทศ โดยที่สํงเข๎ารํวมแขํงขันทั้งหมด 4 รายการ
ได๎รับรางวัลดังนี้
* สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
* คัดลายมือระดับ มัธยมต๎น ได๎รับรางวัลชมเชย
* คัดลายมือระดับมัธยมปลาย ได๎รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ

-35กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- โครงการเสริมสร๎างความรู๎ให๎กับเด็กและสตรีวันที่ 14 กรกฎาคม 2556
- การเข๎าคํายอบรม horseshoe-point
- เข๎าชมการแสดงสีภาคและการแสดงช๎างณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี
- โครงการฝึกอบรมอาชีพการทากรอบพระวันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2556
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- การเลือกตั้งประธานชุมชนเกาะกลอยวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
หมายเลข 1 นายชูศักดิ์ สมานสินธุ์
หมายเลข 2 นายสาคร เลิศสุวรรณ
หมายเลข 3 นางภัทรศิริ เลียดประถม
ผู๎ที่ได๎รับการเลือกตั้ง คือ นายชูศักดิ์ สมานศิลป์
- การเลือกตั้งประธานชุมชนสมุทรเจดียวั์ นที่ 25 กรกฎาคม 2556
หมายเลข 1 นายมานะ สุกใส
ผู๎ที่ได๎รับการยกมือรับรองคือ นายมานะ สุกใส
สถานธนานุบาล
ผลการดาเนินงานในรอบเดือน กรกฎาคม 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2556)
ยอดรับจานารวม
2,775 ราย จานวนเงิน
ยอดไถํถอนรวม
2,783 ราย จานวนเงิน
ทรัพย์จานาคงเหลือ
9,349 ราย จานวนเงิน
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจานา
กาไรจาหนํายทรัพย์หลุด
รวมรายรับ
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
รายจํายประจา
รวมรายจ่าย
รายรับสูงกวํารายจําย
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จานวน
หัก ใช๎ไปแล๎ว
คงเหลือเงินที่ใช๎หมุนเวียนได๎อีก

70,862,300.- บาท
73,935,000.- บาท
239,536,200.- บาท
2,547,913.75 บาท
38,100.- บาท
2,586,013.75 บาท
398,073.55
255,765.27
653,838.82
1,932,174.93
140,000,000.99,420,000.40,580,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

-36ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- เรื่องแจ๎งให๎ทุกหนํวยงานทราบ คือ จะมีการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห๎องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง
ในการพิจารณา
ขอความเห็นชอบรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (วาระที่ 1) สํวนวาระที่ 2
และวาระที่ 3 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. ให๎สานักปลัดเทศบาลเตรียมเรื่องการขยายเวลา
การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2556 ออกไปอีกไมํเกิน
30 วัน เพื่อเสนอญัตติขอความเห็นชอบรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจํายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ให๎ทันในระหวํางสมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2556
- ทํานปลัดเทศบาลกาชับให๎สานักปลัดเทศบาลจัดเตรียมรถให๎พร๎อมสาหรับผู๎ที่จะไปรํวมพิธีในวันแมํ
ที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยองโดยให๎นัดหมายเวลา สถานที่ที่รถจะออก และทาหนังสือเวียนแจ๎งทุกหนํวยงานทราบ
โดยให๎แตํละหนํวยงานสํงตัวแทนไปรํวมพิธี ดังนี้
1. พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ (ข๎าวสาร อาหารแห๎ง) จานวน 82 รูป ณ สนามสวนศรีเมือง
ตั้งแตํเวลา 06.45 น.
2. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ตั้งแตํเวลา 09.00 น.
3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามสวนศรีเมือง
ตั้งแตํเวลา 17.30 น.
- เรื่องเงินโบนัส ซึ่งในปีนี้จะมีการตรวจโบนัสเหมือนเดิม ให๎เจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องเตรียมข๎อมูลให๎พร๎อม
สาหรับการตรวจโบนัสด๎วย
- เรื่องแจ๎งเพื่อทราบจากสานักการคลัง
1. มีหนังสือสั่งการของจังหวัดแจ๎งกรณีที่มีการเกิดเหตุสะพานแขวน ริมแมํน้าป่าสักขาด ที่จังหวัด
อยุธยา เป็นเหตุให๎มีความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และมีผู๎บาดเจ็บมาก ได๎มีการแจ๎งกาชับให๎ท๎องถิ่นพิจารณา
ดาเนินการในโครงการกํอสร๎างอาคารสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งกํอสร๎างอื่นด๎วยความระมัดระวังรอบคอบ
โดยเฉพาะในเรื่องของการพิจารณาแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจการจ๎าง และผู๎ควบคุมงาน และการปฏิบัติหน๎าที่
ซึ่งในการแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจการจ๎าง และผู๎คุมงานนั้น ทางกองชํางได๎แตํงตั้งตามมาตรฐานอยูํแล๎ว ซึ่งมี
ชํางเป็นผู๎คุมงาน และมีทางกองชํางเป็นคณะกรรมการตรวจการจ๎าง และมีกรรมการอื่นที่ประกอบในสายบริหาร
ซึ่งในหนังสือดังกลําวได๎แจ๎งให๎ทุกสํวนราชการทราบ จึงขอความรํวมมือกรุณาแจ๎งเวียนกับบุคลากรภายใน
หนํวยงานทราบด๎วย
2. เป็นเรื่องที่ทางสานักการคลังได๎เสนอแนวทาง ในการกาหนดเงื่อนไข คุณสมบัติ ของผู๎ค๎าในเอกสาร
TOR ในขอบเขตของข๎อกาหนดงาน และในเรื่องของประกาศจัดซื้อจัดจ๎าง รวมทั้งการรายงานข๎อมูลตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เรื่องการป้องกันการทุจริต ซึ่ง พ.ร.บ. ตัวนี้ได๎ให๎อานาจของคณะกรรมการ
ปปช. ในการกาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติตําง ๆ ซึ่งจะมีมาเรื่อยๆ ในขั้นต๎นเป็นเรื่องของการกาหนดเงื่อนไข
เพราะใน TOR และในเรื่องของเอกสารจัดซื้อจัดจ๎าง รวมทั้งในเรื่องของการรายงาน ซึ่งสานักการคลังได๎เสนอ
แนวทาง ให๎ทํานผู๎บริหารพิจาณาแล๎วไว๎ 4 ขั้นตอน และได๎แจ๎งเวียนให๎ทุกสํวนราชการทราบ โดยทําน
ปลัดเทศบาลได๎กาหนดนัดทํานหัวหน๎าสํวนราชการทุกสํวนราชการ รวมทั้งทํานรองปลัดเทศบาลทั้งสองทําน
และทางสถานศึกษาด๎วย ให๎กองการศึกษาในฐานะหนํวยงานผู๎กากับดูแลแจ๎งไปยังสถานศึกษาด๎วยให๎เข๎ารํวม
ประชุมในเรื่องนี้เพื่อซักซ๎อมความเข๎าใจ ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ห๎องประชุมตากสินมหาราช
เทศบาลนครระยอง เวลา 14.00 น.

-37- เรื่องเพื่อพิจารณา ขณะนี้สานักงานเทศบาลนครระยอง พบกับปัญหาไมํมีที่จอดรถ ซึ่งบริเวณด๎านหลัง
สานักงาน กกต. ประจาจังหวัดระยอง ปัจจุบันจะมีฝาทํอที่เป็นตะแกรง มีน้าขังและขยะลงไป กํอให๎เกิดลูกน้า
ยุงลาย เห็นควรเปลี่ยนเป็นฝาทํอแบบทึบเพื่อจะได๎มีที่จอดรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น
มติที่ประชุม - ให้กองช่างดาเนินการเปลี่ยนฝาท่อเป็นแบบทึบ
(ปิดประชุม เวลา 12.00 น.)
ลงชื่อ

ผู๎บันทึกรายงานการประชุม
(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ๎าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม
(นายธนวัฒน์ พ๎นชั่ว)
หัวหน๎าฝ่ายอานวยการ
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