รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 3/2557
วันที่ 4 มีนาคม 2557
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผู้มาประชุม
1.
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8.
9.
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14.
15.
16.
17.
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19.
20.
21.
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23.
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34.

นายธนิต
นายวารินทร์
นายบุญสืบ
นายนิวัติ
นายมนตรี
นายสุธน
นายฉัตรนุชัย
นางเสาวลักษณ์
นางกิ่งแก้ว
นางวัฒนา
นางกรรณิกา
นายธรรมาธิติ
นายสุธน
นางศิวนันท์
นางสุนิสา
นายวิธาน
นางจิรัชยา
นางอุษณีย์
นางพรทิพย์
นายชณินทร์
นายรักษ์สิทธิ์
นางศิริลักษณ์
นางซ่อนกลิ่น
นางชนิดา
นางผ่องศรี
นายชนินทร์
นายดุสิต
นางกรชวัล
นางสาวอรุณรัตน์
นายชาคริต
นางสาวกนก
นางสาวกัลยรัชต์
นางสาววิลาวรรณ
นายปณิธิ

อังควินิจวงศ์
ดุษฎีวงษ์กาจร
เจริญรัตน์
กล่อมแก้ว
นันตติกูล
ซื่อประเสริฐ
สมบัติศรี
วินัยธรรม
ถนอมถิ่น
ชูวิทย์สกุลเลิศ
วิโรจน์แสงทอง
วุฒิสมบูรณ์
ซื่อประเสริฐ
กุลจิรชัยวัฒน์
ร่มรื่น
ลาภเวที
มูลแก้ว
เลื่อนลอย
เวชกามา
บรรจงอักษร
เจริญหิรัญ
ทองเรือง
ชูเชิด
เอมเปีย
ปิยะยาตัง
จันทน์ขาว
ธรรมศิริรักษ์
ทายพงศ์ศักดิ์
ภูพันตันติ
เอี่ยมสาอาง
อารีรักษ์
ธันยสหพงศ์
นาถาบารุง
กรุตนิมิตร

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการสานักการคลัง
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากนา
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
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

-235.
36.

นางกุลยา
นางสาวศศิธร

กุลรัตน์
โยคาพจร

เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการศึกษา

ศุภโชคชัย
วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
ศรีสุขโข

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

นายวรวิทย์
นายมานพ
นายวิชิต
นายเจตน์

(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- รับโอนพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง คือ นางสุกัญญา ยัสโร โอนย้ายมาจาก
สถานธนานุบาลเทศบาลตาบลเมืองแกลง
- รับโอนพนักงานส่วนตาบลมาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาลตาแหน่งบริหาร นางชนิดา เอมเปีย พนักงาน
ส่วนตาบล ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่วไป 7) สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมพัฒนา
อ าเภอนิ คมพั ฒนา จั งหวั ดระยอง มาบรรจุ เป็ นพนั กงานเทศบาล และแต่ งตั งให้ ด ารงต าแหน่ ง หั วหน้ าฝ่ ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป 7) ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง ทังนี ตังแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์
2557 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
รายงานความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างตลาดแม่แดง (สานักการคลัง, กองช่าง, สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
- เมื่ อวั นที่ 3 มี นาคม 2557 ได้ มี การประชุ มเพื่ อปรึ กษาหารื อกั น โดยมี ท่ านนายกเทศมนตรี และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักการคลัง และกองวิชาการและแผนงาน
ที่ประชุมสรุปว่าได้มอบหมายให้ท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต อังควินิจวงศ์ ไปหารือกับคุณสมชัย เรื่องการรือ
ถอนหลังคาตามคาสั่งศาลทังหมดโดยรอบว่าเขาจะเห็นด้วยหรือไม่ และให้ทางกองช่างไปดาเนินการออกแบบเพื่อ
ปรับปรุงตลาดและบริเวณถนนสุวรรณสิน ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งทางกองช่างรับปากว่าอีกประมาณ 2 – 3 สัปดาห์
จะแล้วเสร็จ สาหรับเรื่องการประชาสัมพันธ์กับพ่อค้าแม่ค้าคือให้ลงไปที่ตลาดแม่แดงและให้ข้อมูลกับพ่อค้าแม่ค้า
ซึ่งตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต อังควินิจวงศ์ ได้หารือกับคุณสมชัยแล้วสรุปว่าจะต้องเดินหน้าไปตาม
แนวทางที่จะทา โดยจะต้องมีการปรับแบบแปลนใหม่ และจะต้องมีการเจรจากันถึงแนวทางที่จะต้องดาเนินการ
ปรับปรุงก่อสร้างว่าจะทาอย่างไรเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันโดยไม่เกิดปัญหา ความคืบหน้าเป็นอย่างไรจะรายงาน
ให้ที่ประชุมทราบอีกครัง

-3ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานขนส่ง
- งานขนส่งผู้โดยสาร มีรายรับ 243,215.20 บาท รายจ่าย 425,195.36 บาท
(รายจ่ ายสูงกว่ารายรับ 181,980.16 บาท ) เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 นี มีรายจ่ายประเภท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีขนส่งฯ ซึ่งเป็นรายจ่ายค้างจ่าย ปี 2556
เป็นเงิน 341,775.70 บาท ยอดเงินสะสมคงเหลือ 605,176.98 บาท
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง )
งบประมาณ ประจาปี 2556 (รายจ่ายค้างจ่าย)
ระยะเวลาก่อสร้าง 13 มกราคม - 13 เมษายน 2557 (รวม 90 วัน)
อยู่ในระหว่างดาเนินการ
งานเลขานุการผู้บริหารและกิจการสภา
จะมี ก ารประชุ ม สภาเทศบาลนครระยอง สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย แรก ประจ าปี พ.ศ. 2557
ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช
- สานักงานคณะกรรมการการเลือกตังประจาจังหวัดระยองขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ดังนี
1. เลือกตังสมาชิกวุฒิสภาล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 23
มีนาคม 2557 ตังแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง โดยยื่นคาขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตังล่วงหน้าสมาชิกวุฒิสภานอกเขตเลือกตัง
ระหว่างวันที่ 17 – 28 กุมภาพันธ์ 2557
2. ยื่นคาขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตังล่วงหน้าในเขตเลือกตัง ระหว่างวันที่ 10 – 14 มีนาคม 2557
3. กาหนดวันลงคะแนนในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 เป็นวันเลือกตัง
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียน
สาธิตเทศบาลนครระยอง
- ออกตรวจดูแลโรงรับจานาของเทศบาล
- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จานวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น้อง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จานวน 29 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส) ระยอง
2. ตักเตือนผู้กระทาความผิด
- ดูแลห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
- กองวัสดุก่อสร้างไว้บนไหล่ทาง ทางเท้า และที่สาธารณะ จานวน 6 ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง
และหน้าวัดป่าประดู่ จานวน 70 ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทาสิ่งของตกหล่น จานวน - ราย
- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร้านค้าตังวางจาหน่ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต จานวน 5 ครัง

-43. จัดเก็บป้ายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จานวน 46 แผ่น
4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายนา ถนน ฟุตบาท ชารุด จานวน 38 แห่ง
5. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน จานวน 1 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จานวน - ราย
- นาขบวนคณะศึกษาดูงานจากท้องถิ่นอื่น และหน่วยงานราชการในสังกัด จานวน - ครัง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
21 ครัง
- งานบริการ
149 ครัง
- งานกู้ภัยฯ
27 ครัง
- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุไฟไหม้รถยนต์ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดป่าประดู่
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ฝนตกหนัก นาท่วมขัง สูบนาท่วมบริเวณซอยไพบูลย์นิมิตรสุข
สูบนาท่วมบริเวณเกาะกลอย สูบนาท่วมบริเวณหลังวัดป่าประดู่ ซอย 5
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- คณะศึกษาดูงาน
* จานวน
9 คณะ
* จานวน 614 คน
- กิจกรรมเทศบาลสัญจร เทศบาลนครระยอง ครังที่ 2/2557 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
ณ บริเวณซอยข้างโรงแรมมาดิน่า อาเภอเมือง จังหวัดระยอง (ชุมชนตากสินฯ, ชุมชนริมนา-ท่าเกตุ และชุมชน
สองพี่น้อง)
งานการเจ้าหน้าที่
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- ลูกจ้างประจาลาออก
- ลูกจ้างประจาเสียชีวิต
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
- พนักงานจ้างลาออก
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึน
(ตาแหน่งบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึน (ตาแหน่งบริหาร)
- แต่งตังพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา

- คน
- คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
8 คน
5 คน
2 คน
- คน
1 คน

-5อัตรากาลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
149 คน
* ลูกจ้างประจา
37 คน
* พนักงานจ้างทั่วไป
278 คน
* พนักงานจ้างตามภารกิจ 150 คน
รวม
614 คน
อัตรากาลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
* พนักงานครูเทศบาล
259 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
4 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน) 81 คน
รวม
344 คน
รวมทั้งสิ้น 958 คน
- โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ครังที่ 1/2557
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม คือ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
จิตใจและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ บรรยายธรรมและปฏิบัติสมาธิ และนายศิริ
วีระรัศมี บรรยายหัวข้อ “การใช้ธรรมะกับการปฏิบัติงาน” ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดธรรมสถิต
อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
งานทะเบียนราษฎร
การให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2557

-6รายงานการทาบัตร
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2557

- งานทะเบียนราษฎร อยู่ระหว่างเตรียมจัดทาบัญชีรายชื่อในการเลือกตังสมาชิกวุฒิสภา
- เรื่องแจ้ งเพื่อทราบส าหรั บผู้ ที่มีความประสงค์จะเรียนภาษาอังกฤษ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีมี
นโยบายที่จะเสริมสร้างทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษ จานวน 2 คอร์ส ซึ่งตามที่ได้แจ้งไปแล้ว ว่าจะเริ่ม
เรี ย นตังแต่วัน ที่ 4 มีน าคม 2557 เป็ นต้ นไปนัน ได้ป ระสานงานกั บทางอาจารย์ ผู้ ส อนซึ่ง ท่านติดภารกิ จ
จึงขอเลื่อนกาหนดการเรียนเป็นสัปดาห์หน้า
กองวิชาการและแผนงาน
งานประชาสัมพันธ์
1.ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิลทีวี
1.1 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จานวน 11 เรื่อง
1.2 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่น ๆ จานวน 33 เรื่อง
2. กิจกรรมของเทศบาล จานวน 9 กิจกรรม
3. อนุเคราะห์เสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ จานวน 12 ครัง
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชนและส่งลง www.rayongcity.net เฟสบุ๊ค รวม 13 ข่าว
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน์ รวม 4 รายการ
6. บันทึกเทศรายการ “รอบรัวนครระยอง” รวม 3 ครัง
7. ส่ง SMS เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสือ่ มวลชน 9 ครัง
8. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตัง รวม 4 ราย
9. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวม - ครัง

-7ฝ่ายนิติการ งานงานนิติการ
ลาดับที่
เรื่อง
1.
2.
3.
4.
5.

สอบสวนข้อเท็จจริง
เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหารโรงงานผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และพลังงาน
เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม ขายแบบประกวด
ราคาก่อนวันที่ได้รับเอกสารประกวดราคาตัวจริง
แจ้งตายผิดตัว
ร้องเรียนการบริหารงานห้องสมุด
สายไฟฟ้าบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยสูญหาย

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างสอบปากคา
นัดสอบปากคาและขอเอกสาร
อยู่ระหว่างการสรุปสานวน
อยู่ระหว่างสรุปสานวนการสอบสวน
อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน

6. การค้างค่าเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถของหจก.ซันลุยและ อยู่ระหว่างแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา (สว.2)
อู่จาเนียน การช่าง
7. นายสมปราชญ์ ป้อมสูง ถูกพนักงานสอบสวนจับคดี
ก.ท.จ.ระยองมีมติให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(ยาไอซ์)
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดจันทบุรี
เรื่องร้องเรียน
8. คุณพิเศษฐฯ ร้องเรียนถูกปิดกันถนนไม่สามารถเข้าออก อยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริง
ได้บริเวณถนนซอยแยกบางจาก
เรื่องเทศบัญญัติ
9. กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อยู่ระหว่างการดาเนินการของสานักนิติธรรมในการ
อาคาร บางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาล ประกาศราชกิจจานุเบกษา
นครระยอง
10. โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติและระเบียบกฎหมาย
อยู่ระหว่างเสนอโครงการ
11. แจ้งความร้องทุกข์ดาเนินคดี กรณี รถยนต์เฉี่ยวชนเสา อยู่ระหว่างการดาเนินการของพนักงานสอบสวน
ไฟฟ้า บริเวณแขวงการทางระยอง (ไม่พบรถยนต์ที่เฉี่ยวชน)
คดีเพ่งเทศบาลเป็นโจทก์
12. คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
อยู่ในระหว่างสานักงานบังคับคดีอายัดเงินที่ธนาคาร
กสิกรไทย สาขาชลบุรี 1 จานวน 47,075.02 บาท
13. คดีนายสราวุธ สมานะ
(รถชนเสาไฟฟ้า)
14. คดีนายวัชระ คึมยะราช
(รถชนเสาไฟฟ้า)
15. คดีบอลลูนระเบิด

อยู่ในระหว่างทาหนังสือไปยังธนาคารต่างๆ, สานักงาน
ที่ดิน,การไฟฟ้า, ประปา, องค์การโทรศัพท์เพื่อสืบหา
ทรัพย์ของนายสราวุธ สมานะ
อยู่ในระหว่างทาหนังสือไปยังธนาคารต่างๆ, สานักงาน
ที่ดิน,การไฟฟ้า, ประปา, องค์การโทรศัพท์เพื่อสืบหา
ทรัพย์ของนายวัชระฯ
ศาลจังหวัดระยองมีคาพิพากษายกฟ้อง เทศบาลได้ยื่น
อุทธรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ
จังหวัดระยอง

หมายเหตุ

-8ลาดับที่

เรื่อง

คดีแพ่งเทศบาลเป็นจาเลย
16. คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู(บริเวณถนนท่าบรรทุก)

17. คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ฟ้องเทศบาล
เรื่อง ละเมิดที่ดิน(ข้างแหลมทอง)
คดีปกครอง
18. คดีนายทองหล่อ แก้วประดับ ที่ 1 กับพวก
รวม 167 คน โครงการศูนย์กาจัดขยะ
19. คดีนางสมทรง ช่วยชาติ (ทุ่งโตนด)

20. คดีนายจักรพงษ์ หงส์หิรัญรัตนา (ตลาดวัดลุ่ม)

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ
-ศาลนัดฟังคาพิพากษา วันที่ 20 พ.ย.55 เวลา
09.00 น. พิพากษาว่าพยานหลักฐานนายธีระศักดิ์
อินทนู ที่ 1 กับพวกรวม 8 คน ไม่อาจรับฟังได้ว่า
ได้ครอบครองในที่พิพาทมาก่อนวันที่ 1 ธันวาคม
2497 ซึ่งเป็นวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ จึง
ไม่ได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติดังกล่าว และถือ
ว่าเป็นที่ดินของรัฐ การเข้ายึดถือครอบครอง โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นการ
ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 ที่ผิด
กฎหมายยันต่อรัฐได้ คาพิพากษาศาลชันต้นชอบแล้ว
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนตามศาลชันต้น,นายธี
ระศักดิ์ฯ ยื่นฎีกา, อยู่ในระหว่างขอความอนุเคราะห์
พนักงานอัยการยื่นแก้ฎีกา คัดค้านคาร้องขอดาเนินคดี
ในชันฎีกาอย่างคนอนาถา และคัดค้านคาร้องขอทุเลา
การบังคับ
-อยู่ในระหว่างแก้ฎีกาและคัดค้านทุเลาการบังคับคดี
(ศาลชันต้นพิพากษาว่าเป็นภารจายอม, ศาลอุทธรณ์
พิพากษาว่าเป็นทางสาธารณะ โจทก์ฎีกา)
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองระยองได้มีคาพิพากษาเมื่อวันที่ 27 มี.ค.
56 ว่าการที่เทศบาลไม่มีคาสั่งให้เจ้าของที่ดินรือถอน
กาแพงและกองที่ดินออกจากซอยพิพาทเพื่อให้ถนน
พิพาทใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติ เป็นการละเลยต่อ
หน้าที่ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 18 เม.ย.56 เทศบาลยื่น
อุทธรณ์คัดค้านคาพิพากษาของศาลปกครอง เนื่องจาก
ถนนที่พิพาทเป็นถนนส่วนบุคคล และอยู่ในโฉนดที่ดิน
เลขที่ 12021 เลขที่ดิน 2067 ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง เป็นกรรมสิทธิ์ของนางสะอิง ปานงาน และไม่
มีหลักฐานการอุทิศที่ดินดังกล่าวเป็นทาง
สาธารณประโยชน์ เทศบาลจึงไม่สามารถใช้อานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลรักษาและคุ้มครองที่ดิน
ได้ จึงไม่ถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
ศาลปกครองระยองได้มีคาพิพากษาให้นางสาวบุญ
เรือน แซ่เอี๊ยบ ที่ 3 นางสาวลักขณา บารุงพงษ์ ที่ 4
ไม่ให้ตังร้านค้าแผงลอยบนทางเท้าสาธารณะบริเวณ
ด้านหน้าอาคารพาณิชย์เลขที่ 14/45 ของผู้ฟ้องคดี

หมายเหตุ

-9ลาดับที่

เรื่อง

21. นางวรรณา ตันเต่งผล (ตลาดแม่แดง)
22. การตรวจสอบการเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินบริเวณ
ถนนราษฎร์บารุง ซอย 15

23. การบุกรุกที่ชายฝั่งทะเล ต.ปากนา

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

หมายเหตุ

สานักบังคับคดีปกครอง ศาลปกครองได้สอบถามความ
คืบหน้าของตลาดแม่แดง ได้รายรายงานผล การ
ดาเนินการไปยังสานักบังคับคดีปกครองแล้ว
สานักงานที่ดินแจ้งว่ามีผู้คัดค้าน คือ นายชลัช
หาญณรงค์ และให้เทศบาลสอบสวนความเป็นมา
สภาพที่ดิน อาณาเขตเนือที่ การใช้ประโยชน์ สอบสวน
ผู้สูงอายุและผู้ปกครองท้องที่ อยู่ระหว่างกองช่าง
ตรวจสอบอาณาเขตอยู่ระหว่างประสานผู้สูงอายุ
ได้แจ้งความดาเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

24. การออก น.ส.ล. ที่ดินบริเวณโขดศาลเจ้า

ได้ทาบันทึกแจ้งกองช่างทาป้ายติดตังพืนที่อาณาเขต
และออกหนังสือ น.ส.ล. อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
ของกองช่าง
25. การขอประนอมหนี(ผู้ชาระบัญชีบริษัท ลิเบอร์ตี
อยู่ระหว่างทาหนังสือขอความอนุเคราะห์พนักงาน
ประกันภัย จากัด)
อัยการ ยื่นฟ้องผู้ชาระบัญชี
26. การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร กรณี เอกสารของผู้ ได้รายงานผลการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ได้รับการคัดเลือกจ้างครูสองภาษาต่างประเทศใน
เรียบร้อยแล้ว
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง ประจาปีงบประมาณ
2557
ทาแผนชุมชนร่วมกันกองสวัสดิการสังคม โดยจะทาแต่ละชุมชนไปเลย
ปฏิทินการทางานเรื่องการจัดทาแผนปี 2558 กับการจัดทางบประมาณ ได้แจ้งให้ทุกกองงานทราบ
แล้วว่าจะต้องส่งให้กองวิชาการและแผนงานเมื่อไร
เรื่องของญัตติที่จะต้องนาเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 โดยได้รับ
การประสานงานจากหัวหน้าฝ่ายงบประมาณว่ากองช่างคงจะส่งเรื่องให้ไม่ทัน
- ท่านปลัดเทศบาลกาชับกองวิชาการฯ เกี่ยวกับคดีต่าง ๆ โดยเฉพาะคดีกับบุคคลภายนอก ซึ่งจะมี
กาหนดระยะเวลาในกรณีที่ทาละเมิดกับทางเทศบาล โดยให้เร่งดาเนินการอย่าให้ขาดอายุความ และให้อยู่
ภายในกาหนดระยะเวลาเพื่อที่จะได้ไม่เกิดความเสียหายกับทางเทศบาล

-10สานักการคลัง
1. รายงานสถานะการเงินการคลัง
1.1 รายงานสถานะการเงินการคลัง ณ สินเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ( 5 เดือน)

1.2 เปรียบเทียบรายรับจริง เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2556 : ปี 2557

1.3 การจัดสรรภาษี ปี 2557 (ภาษีที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หรือมอบให้)

-112. รายงานแผนการจัดหาพัสดุ
2.1 รายงานผลการดาเนินการแผนจัดหาพัสดุ (รายการที่จัดหาในเดือน กุมภาพันธ์ 2557)

2.2 รายงานผลดาเนินการแผนจัดหาพัสดุ (รายการที่จัดหาในเดือน มีนาคม 2557)

กองช่าง
- โครงการก่อสร้างสะพานโขดศาลเจ้า ผลการดาเนินงานปัจจุบัน ประมาณ 80% อยู่ระหว่าง งวด 5
- โครงการติดตังราวสแตนเลส อาคาร 3,4,5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ผลการดาเนินงาน
ปัจจุบัน ประมาณ 40% อยู่ระหว่างงานเชื่อมประกอบราว
- โครงการก่อสร้างห้องนาอาคารเรียน 1 รร.เทศบาลวัดลุ่มฯ ผลการดาเนินงานปัจจุบันแล้วเสร็จ
ประมาณ 60%
- โครงการก่อสร้างรัวโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง ผลการดาเนินงานปัจจุบัน ประมาณ 0%
ผู้รับจ้างเตรียมวัสดุเข้างาน
- โครงการก่อสร้างห้องนา บริเวณศูนย์สิ่งแวดล้อม ผลการดาเนินงานปัจจุบัน ประมาณ 50%
ผู้รับจ้างดาเนินการติดตังฝ้าอาคาร
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกาแพงกันนาเซาะ บริเวณศูนย์สิ่งแวดล้อม ผลการดาเนินงานปัจจุบัน
ประมาณ 80%

-12สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสถานประกอบการและเหตุราคาญ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตระหว่างวันที่ 3- 25 ก.พ. 57
* ต่ออายุ 667 ราย
* รายใหม่ 1 ราย
แผนภูมิที่ ๓ แสดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ระหว่างประมาณการรายรับ
กับรายรับจริง (ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๕6 –31 ม.ค. ๕7) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕7

งานตรวจประเมินสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประเภทต่างๆ ก่อนต่อใบอนุญาตเดือนกุมภาพันธ์
- ดาเนินการตรวจสอบเดือนกุมภาพันธ์ จานวน 25 ราย เกณฑ์การตรวจประเมิน ได้แก่ ทาเล/ที่ตัง
ความสะอาด ความปลอดภัย และการจัดการของเสีย ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า ผ่านเกณฑ์ จานวน 23 ราย
เลิกกิจการ จานวน 2 ราย
เรื่องร้องเรียนประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2557 จานวน 5 เรื่อง
1. กรณีรองธนิต อังควินิจวงศ์ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประธานชุมชนก้นปึก กรณีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากการฟุ้งกระจายของผงฝุ่นสีดาบริเวณทางไผ่ 4
* นางสาววิลาวรรณ นาถาบารุง และงานสถานประกอบการฯ ร่วมกับนายสราวุฒิ พรทิพย์ วิศวกร
ปฏิบัติการ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และนายประเสริฐ ทรงศิลป์ ประธานชุมชนก้นปึก
ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงพบกองผงฝุ่นสีดา ประมาณ 20 กอง บนที่ดินนายไพรัช เฉลิมรัตนสกุล โดยนายไพรัช

-13ดาเนินการขนย้ายผงฝุ่นสีดานันเข้ามากองไว้ในพืนที่ของตนเอง โดยขนมาจากโกดัง เลขที่ 234/7 หมู่ 5
ถนนสุขุมวิท ตาบลเชิงเนิน ของนายสุพัฒน์ เอี่ยมกุลวรพงษ์ ซึ่งเปิดกิจการให้เช่าโกดัง
* แต่เนื่องจากผู้เช่าคือ บริษัท ไทย-จีน สรรพกิจ จากัด ทาสัญญาเช่าตังแต่ 28 ตุลาคม 2553
เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อนาผงเหล็กมาเก็บไว้และขนไปขายที่ประเทศจีน โดยทางเรือจากท่าเรือ IRPC
ซึ่งปัจจุบันเกินกาหนดตามสัญญาเช่าแล้ว ผู้เช่าได้ทิงสัญญาและผงเหล็กบางส่วนเอาไว้ เจ้าของโกดังจึงให้
นายไพรัช ขนย้ายผงเหล็กออกจากโดดังให้เพื่อทาความสะอาดโกดัง
* จากการตรวจสอบของนายสราวุฒิ พรทิพย์ วิศวกรปฏิบัติการ แจ้งว่า ผงฝุ่นสีดานันคือ ตะกรันเหล็ก (scale)
อันเกิดจากกระบวนการถลุงเหล็กรีดร้อน ซึ่งไม่จัดเป็นของเสียอันตราย และได้เก็บตัวอย่างดังกล่าวเพื่อไปพิสูจน์
ยืนยันว่าเป็นผงของสารชนิดใด และนายสราวุฒิได้แจ้งต่อนายไพรัชให้ทราบว่า หากจะทาการเคลื่อนย้ายออก
จากพืนที่ให้แจ้งต่อสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองทราบ ซึ่งสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจะแจ้งผล
การตรวจวิเคราะห์ผงเหล็กดังกล่าวให้เทศบาลนครระยองทราบต่อไป
* เจ้าหน้าที่ได้แจ้งผลการดาเนินการให้รองธนิต อังควินิจวงศ์ และประธานชุมชนก้นปึกทราบแล้ว
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดตามผลการดาเนินการจากสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองมารายงานให้ทราบต่อไป
2. กรณีนายสงัด วงษ์ประเสริฐ พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 2/17 ถ.สัมฤทธิ์ ต.ปากนา ได้รับความเดือดร้อน
กรณีมีการเลียงไก่บนถนนและกลิ่นเหม็นจากการเลียงไก่
* เจ้าหน้าที่แนะนาให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองทาความสะอาดบริเวณเลียงไก่และรวบรวมมูลไก่ไปทิงในถัง
ขยะของเทศบาลฯ ทันที รวมทังให้เลียงไก่ในบริเวณบ้านพักอาศัยของตนเองและเก็บมูลไก่ล้างทาความสะอาด
ทุกวัน
3. กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นและเสียงดังจากบ้านข้างเคียง
* เจ้าหน้าที่แนะนาให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองให้ควบคุมระดับเสียงโดยการปิดประตูเหล็ก ที่ด้านหน้าบ้าน
และควบคุมเวลาในการดาเนินงานต่อเติมบ้านพักอาศัย ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตามคาแนะนาและแจ้งผล
ดาเนินการให้ผู้ร้องทราบทางโทรศัพท์แล้ว จึงเห็นควรยุติเรื่อง
4. กรณีนายฐากูร สัณธีร์ ได้รับความเดือดร้อนกรณีกลิ่นควันไฟจากการปรุงอาหารของร้านคนจันทร์
* วันที่ 19 ก.พ. 2557 เจ้าหน้าที่แนะนาให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองให้ปิดรูบริเวณด้านหน้า
ปล่องดูดควันและเพิ่มความสูงของปล่องให้สูงกว่าหลังคาขึนไปประมาณ 2 ม. ภายใน 30 วัน ทาความสะอาด
บริเวณพืนที่ปรุงอาหารและที่ล้างจานให้สะอาดเรียบร้อยและยกระดับที่ล้างจานให้สูงจากพืน 60 ซม. ภายใน 5 วัน
เมื่อครบกาหนด วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เจ้าของ/ผู้ครองได้ดาเนินการทาความสะอาดพืนที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนเรื่องปล่องดูดควันเจ้าหน้าที่จะติดตามผลมารายงานให้ทราบต่อไป
5. กรณีนายฐากูร สัณธีร์ ได้รับความเดือดร้อนกรณีเสียงดังรบกวนจากร้านรับลม
* เจ้าหน้าที่แนะนาให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองให้ควบคุมระดับเสียงไม่ให้รบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง
โดยเริ่มตังแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตามคาแนะนาและแจ้งผลดาเนินการให้ผู้ร้อง
ทราบทางโทรศัพท์แล้ว จึงเห็นควรยุติเรื่อง
เรื่องร้องเรียนติดตามจากเดือน มกราคม 2557 จานวน 1 เรื่อง
1. คาร้องจากที่ว่าการอาเภอเมืองระยองและศูนย์ดารงธรรม เทศบาลนครระยอง กรณีโรงแรมระยอง
ล้านนาได้รับความเดือดร้อนจากเสียงดังของร้านอาหารบ้านประชาธิปไตย
* งานสถานประกอบการและเหตุราคาญ ได้รับคาร้องลาดับที่ 109 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2557
กรณีโรงแรมระยองล้านนายังคงได้รับความเดือดร้อนจากเสียงดังของร้านอาหารบ้านประชาธิปไตย

-14* วันที่ 19 ก.พ. 2557 เจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงภายหลังครบกาหนดคาสั่ง พบว่า
เจ้าของ/ผู้ครอบครองร้านดังกล่าว ยังไม่ได้ดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุง/เพิ่มเติมส่วนใดๆ ของร้านเพื่อเป็นการ
ป้องกันหรือลดเสียงดังจากการเปิดเพลงและแสดงดนตรีภายในร้าน เจ้าหน้าที่ได้รับทราบข้อมูลจากเจ้าของร้าน/ผู้จัด
* มีหนังสือขอความร่วมมือถึงสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองและสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระยอง เพื่อมอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจวัดเสียงรบกวนหลังครบ
กาหนดคาสั่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะนัดหมายวัน-เวลา และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบต่อไป
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
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- กิจกรรมประชุมอาสาสมัคร 3R+ แยกขยะลดโลกร้อน ครังที่ 1/2557 ภายใต้โครงการคัดแยกขยะ
ก่อนทิง ประจาปีงบประมาณ 2557 วันที่ 13 ก.พ. 2557 ณ ห้องไอทีมีชีวิต ห้องสมุดเยาวชนสวนศรีเมือง
อ.เมือง จ.ระยอง โดยเทศบาลนครระยองได้จัดกิจกรรมประชุมอาสาสมัคร 3R+ แยกขยะลดโลกร้อน
ครังที่ 1/57 ภายใต้โครงการคัดแยกขยะก่อนทิง ประจาปีงบประมาณ 2557 ขึน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วม
กาหนดแนวทางและวางแผนการดาเนินงานการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิงตามชุมชน ประจาปีงบประมาณ
2557 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัคร 3R+ แยกขยะลดโลกร้อน และผู้เกี่ยวข้อง จานวน 130 คน
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และหน่วยงานที่มาร่วมทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาด้าน
ป่าชายเลน มีจานวน 5 คณะ รวม 410 คน ดังนี
- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด ได้นาคณะเจ้าหน้าที่จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (CP)
มาดูงานด้านการบริหารจัดการป่าชายเลนและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางนา จานวน 30 คน
- วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียน ร.ร.ปภัสสรณ์คุณธรรม จานวน 300 คน เรียนรู้ระบบนิเวศ
ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางนา
- วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ (R-TEC) จานวน 80 คน
ทากิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะในบริเวณป่าชายเลน โซน 1
งานรักษาความสะอาด
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ผลการดาเนินงาน
1. คัดกรองสุขภาพประชาชน จานวน 467 คน
1.1 คัดกรองสุขภาพในชุมชน/ทุกวันพุธ ณ สวนศรีเมือง จานวน 362 คน
1.2 คัดกรองสุขภาพหน้าสานักงานเทศบาลฯ ทุกวันจันทร์ จานวน 105 คน

-192. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2.1 ให้ความรู้โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, พฤติกรรมสุขภาพแก่ ผู้รับบริการคัดกรองฯ
จานวน 467 คน
2.2 ให้ความรู้และสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองในหญิงอายุ 20 ปีขึนไป จานวน 85 คน
3. คัดกรองภาวะซึมเศร้า
3.1 คัดกรองภาวะซึมเศร้า จานวน 467 คน
4. โครงการคัดกรองปัญหาสายตาแก่ประชาชน เทศบาลนครระยอง ติดตามประชาชนที่ลงทะเบียนเข้า
ร่วมโครงการฯและยังไม่ได้รับการตรวจ จานวน 29 คน ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองปัญหาสายตาที่โรงพยาบาล
กรุงเทพระยอง
4.1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 จานวน 15 คน
4.2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 จานวน 14 คน
* ผลการตรวจทางโรงพยาบาลกรุงเทพระยองจะสรุปส่งให้เทศบาลนครระยองทราบและผู้ที่
ตรวจพบ ต้อกระจกจะได้รับการผ่าตัดที่ รพ.กรุงเทพระยอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนปัญหาทางสายตาอื่นๆ
จะส่งเข้ารับการรักษาตามสิทธิของประชาชน
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
- จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูความรู้ประจาปีให้กับ อสม. ปีงบประมาณ 2557 ครังที่ 1 เรื่องการสื่อสาร
ในชุมชน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
- จานวนผู้เข้าร่วมการอบรม คิดเป็นร้อยละ 93.92
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มมากขึน คิดเป็นร้อยละ 89.63
- จัดกิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจาเดือนของ อสม. ครังที่ 4/2557 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง
* มีผู้เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 90.57
* ยังไม่จ่ายเงินค่าป่วยการให้กับ อสม. เนื่องจากยังไม่ได้รับโอนเงินจาก สสจ.
* ค้างจ่ายตังแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2557
- จัดกิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตามงาน ใน ศสมช. ระหว่างวันที่ 24 –28 กุมภาพันธ์ 2557
ณ แต่ละ ศสมช. จานวน 7 ศสมช. ดังนี
* วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ศสมช.หลังวัดโขด และ ศสมช.สมุทรเจดีย์
* วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ศสมช.ปากนา 1 และ ศสมช.ปากนา 2
* วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ศสมช.บางจาก และ ศสมช.สนามเป้า
* วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ศสมช.สัมฤทธิ์ และ ศสมช.ก้นปึก มีผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็น
ร้อยละ 90.41
งานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ปว่ ยที่บ้าน
- กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง จานวนประชาชนที่ได้รับการติดตาม
เยี่ยมบ้าน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพที่บ้าน ทังหมด จานวน 111 ราย 209 ครัง แบ่งเป็น
* เยี่ยมโดยพยาบาลวิชาชีพ 105 ราย 193 ครัง
* เยี่ยมโดย อสม. 6 ราย 16 ครัง
จาแนกกลุ่ม ดังนี
1. มารดาหลังคลอด
จานวน 15 ราย
48 ครัง
2. เด็กอายุ 0-5 ปี
จานวน 15 ราย
48 ครัง
3. ผู้สูงอายุ
จานวน 16 ราย
20 ครัง

-204. ผู้ปว่ ยโรคเรือรัง
5. ผู้พิการ
6. ผู้ปว่ ยทั่วไป
7. หญิงตังครรภ์
8. ผู้ปว่ ยเอดส์

จานวน 59 ราย
จานวน 2 ราย
จานวน 2 ราย
จานวน 1 ราย
จานวน 1 ราย

87 ครัง
2 ครัง
2 ครัง
1 ครัง
1 ครัง

กิจกรรมอื่นๆ
1. ส่งต่อผู้ป่วยรักษาที่ รพ.ระยอง 2 ราย , ศูนย์บริการ 3 ราย
2. ญาติผู้ป่วยติดต่อยืมอุปกรณ์การแพทย์ 2 ราย จานวน 3 รายการ
3. รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ จานวน 4 รายการ
4. เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ 2 ราย
5. ทาแผลที่บ้าน 2 ราย
6. ฉีดยาที่บ้าน 2 ราย
7. เจาะเลือด 1 ราย
งานสุขาภิบาลอาหาร
1. ความคืบหน้าตลาดเทศบาล 4 (แม่แดง)
* ขณะนีอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้โต้แย้งสิทธิและจะมีการประชุมชีแจงทาความเข้าใจกับแม่ค้าอีกครัง
2. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการจาหน่ายอาหาร (CFGT)
* จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารสาหรับร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหาร
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วม
การอบรมฯ จานวน 170 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการจาหน่ายอาหารแผงลอย ร้านอาหาร รวมถึงในโรงเรียน
โรงแรมและห้างสรรพสินค้า
3. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
* จัดรถวิ่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซือและรับประทานอาหาร ให้มีความ
ปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค โดยให้สังเกตป้ายอาหารปลอดภัย (Food Safety) และ ป้ายอาหารสะอาดและ
รสชาดอร่อย (CFGT)
4. การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร
* เมื่อเดือนมกราคม ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารในตลาดสด เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน
จานวน 307 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ พบยาฆ่าแมลง 4 ตัวอย่าง ฟอร์มาลีน 2 ตัวอย่าง และได้เก็บ
ตัวอย่างตรวจซาเดือนกุมภาพันธ์ 6 ตัวอย่าง พบว่ามีการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในสไบนางเพียง 1 ตัวอย่าง
5. งานพัฒนาโรงอาหารสวนศรีเมือง (ศูนย์จาหน่ายอาหารต้นแบบ)
* ตรวจประเมินมาตรฐานแผงลอยจาหน่ายอาหารตามข้อกาหนด 12 ข้อ จานวน 12 ร้าน
ผลการตรวจทางด้านกายภาพ-ชีวภาพ ผ่านทุกร้าน
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1. กิจกรรมรณรงค์สารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนาร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครระยอง
วันที่ดาเนินงาน
วันที่ 3 – 28 กุมภาพันธ์ 2557
พืนที่เสี่ยงทีด่ าเนินงาน
มี 17 ชุมชน ประกอบด้วย
- ชุมชนปากนา 1
- ชุมชนปากนา 2
- ชุมชนสมุทรเจดีย์
- ชุมชนสัมฤทธิ์
- ชุมชนปากคลอง
- ชุมชนแหลมรุ่งเรือง
- ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง
- ชุมชนหลังอาเภอทางไผ่
- ชุมชนริมนาท่าเกตุ
- ชุมชนสองพี่น้อง
- ชุมชนทางหลวงพูนไฉ่
- ชุมชนตีนเนินเกาะหวาย
- ชุมชนแขวงการทาง
- ชุมชนหนองสนม-ปักป่า
- ชุมชนสะพานราษฎร์
- ชุมชนตากสินฯ
- ชุมชนก้นปึก
- กิจกรรมรณรงค์สารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนาร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครระยอง
ตัวชีวัดในการดาเนิน
1. ร้อยละ 100 ของพืนที่เสี่ยงได้รับการดาเนินงานสารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนา
2. ร้อยละ 100 ของพืนที่เสี่ยงมี อสม.เข้าร่วมการดาเนินงานฯ
3. ในพืนที่เสี่ยงหากพบผลการสารวจมีค่า HI>10 ให้ดาเนินการพ่นสารเคมีกาจัดยุงตัวเต็มวัย
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2. สร้างเครือข่ายสนับสนุนปลากาจัดลูกนาในชุมชน
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการใช้ธรรมชาติบาบัด ป้องกันโรคไข้เลือดออกแทนการใช้
สารเคมีโดยเครือข่ายเป็นผู้แจกจ่ายปลากาจัดลูกนาให้กับผู้สนใจฟรี
สถานที่ติดตัง
บ้านประชาชนที่สมัครใจและเลียงปลากาจัดลูกนาในเขต
เทศบาลนครระยอง
- นวัตกรรมใหม่ โมเดลตุ๊กตาประชาสัมพันธ์ “ชวนคนไทยป้องกันภัยไข้เลือดออก”
วัตถุประสงค์
เพื่อใช้โมเดลตุ๊กตาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อในแหล่งที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลเป็นจานวนมาก
ระยะเวลา
จะมีการเปลี่ยนแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โรคติดต่อทุก 3 เดือน/ครัง

-24สถานที่ติดตัง
- โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง จานวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม,
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มฯ, โรงเรียนเทศบาลวัดปากนา, โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- บขส.จังหวัดระยอง
- คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยอง
- ห้องสมุดเทศบาลนครระยอง
- จุดพักรอรถผู้โดยสาร 4 จุด คือ หน้าโรงเรียนวัดป่าประดู,่ หน้าโรงเรียนอนุบาลระยอง,
หน้าโรงเรียนระยองวิทยาคม, หน้าวิทยาลัยเทคนิคระยอง
- สถานการณ์โรคไข้สุกใส
1. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้รับแจ้งจากครูอนามัยของโรงเรียน
เทศบาลบ้านปากคลองว่าพบนักเรียนป่วยเป็นไข้สุกใส จากการลงพืนที่ควบคุมโรค พบการเริ่มป่วยตังแต่วันที่
13 - 29 มกราคม 2557 มีผู้ป่วยทังสิน 15 ราย ดังนี
- ห้อง ป.3
จานวน 3 คน
- ห้อง ป.4/1 จานวน 10 คน
- ห้อง ป.5
จานวน 1 คน
- ห้อง ป.6
จานวน 1 คน
2. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้ตรวจสอบข้อมูลรายงาน R506
พบผู้ป่วยสุกใส จานวน 3 ราย ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากนา จากการลงพืนที่ควบคุมโรค
พบการเริ่มป่วย ตังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยทังสิน 18 ราย ดังนี
- ห้อง ป.1/1 จานวน 2 ราย หายป่วยแล้ว
- ห้อง ป.1/2 จานวน 5 ราย หายป่วยแล้ว
- ห้อง ป.1/3 จานวน 7 ราย กาลังป่วย
- ห้อง ป.2/1 จานวน 1 ราย หายป่วยแล้ว
- ห้อง ป.2/2 จานวน 2 ราย กาลังป่วย
- ห้อง ป.2/3 จานวน 1 ราย หายป่วยแล้ว
จึงได้ดาเนินการให้ความรู้เรื่องโรค ระบบการเฝ้าระวังโรค และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคแก่
คณะครูและนักเรียนเรียบร้อยแล้วซึ่งคณะนีกาลังอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังโรค
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
- กิจกรรมเฝ้าระวังโภชนาการนักเรียน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ดาเนินการประชุมปรึกษาหารือแนว
ทางการแก้ไขปัญหาโภชนาการ เด็กอ้วน เด็กเตีย ในนักเรียน ร่วมกับกองการศึกษา โดยสานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเสนอโปรแกรมการแก้ไขปัญหา ทุพโภชนาการในนักเรียนเพื่อให้ทางโรงเรียนดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านอาหาร การออกกาลังกาย ส่วนการให้ความรู้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ให้ความรู้ด้าน
โภชนาการแก่ผู้ปกครองและนักเรียน
- กิจกรรมเฝ้าระวังโภชนาการนักเรียน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ให้ความรู้ด้านโภชนาการ
แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีภาวะอ้วน เตีย โรงเรียนเทศบาลวัดปากนา
- โครงการก้าวย่างอย่างมั่นใจ ชีวิตสดใสปลอดภัยจากโรค ติดตามการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
“เยาวชนสุขบัญญัติ” ภายหลังการให้ความรู้เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ 1 เดือน ในนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 5
จานวน 601 คน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง จานวน 5 โรงเรียน

-25แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขบัญญัตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ก่อนและหลังให้ความรู้ แยกรายโรงเรียน

ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ พบว่านักเรียนที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพดีขึน เรียงลาดับตามมากไปหาน้อย ดังนี
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
ร้อยละ 71.23
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ร้อยละ 60.19
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ร้อยละ 59.61
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
ร้อยละ 58.70
โรงเรียนเทศบาลวัดปากนา
ร้อยละ 51.39
แผนภูมิแสดงพฤติกรรมสุขบัญญัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในสังกัดเทศบาล
แยกตามรายโรงเรียน

-26ผลการประเมินเยาวชนสุขบัญญัติตัวจริงของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ระดับคะแนน 69 ขึนไป
คิดเป็นร้อยละ 30.62 (เกณฑ์การประเมินของกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 70 )
แยกตามโรงเรียน ดังนี
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
ร้อยละ 68.49
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ร้อยละ 29.32
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ร้อยละ 26.21
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
ร้อยละ 19.57
โรงเรียนเทศบาลวัดปากนา
ร้อยละ 11.11
ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพ
นักเรียนของในสังกัดเทศบาลนครระยอง อยู่ในระดับคะแนน 61 ขึนไป คิดเป็นร้อยละ 72.21
แยกตามโรงเรียน ดังนี
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
ร้อยละ 94.52
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ร้อยละ 73.29
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ร้อยละ 71.84
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
ร้อยละ 56.52
โรงเรียนเทศบาลวัดปากนา
ร้อยละ 55.56
- โครงการชุมชนปากนา 1 รักษ์สุขภาพ ดาเนินการสารวจภาวะสุขภาพประชาชน ในชุมชนปากนา 1
เพื่อค้นหา คัดกรองสุขภาพในการตรวจสุขภาพประจาปี ในประชาชนอายุ 15 ปีขึนไป จานวน 523 คน
ผลการสารวจ พบ
- กลุ่มปกติ
จานวน 247 คน
- กลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน
จานวน 139 คน
- กลุ่มผู้ป่วย
จานวน 137 คน
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง มีผู้มารับบริการ รวมทังสิน 4,921 ราย จาแนกราย
ศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี
* คลินิกชุมชนอบอุ่น จานวน 3,745 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.10
* ศูนย์บริการฯ ปากนา จานวน 456 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.26
* ศูนย์บริการฯ เนินพระ จานวน 720 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.64
รวม จานวน 4,921 ราย คิดเป็นร้อยละ 100
2. ผู้มารับบริการ จาแนกตามพืนที่ในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง
* คลินิกชุมชนอบอุ่น ในเขต 2,634 ราย
นอกเขต 1,111 ราย
* ศูนย์บริการฯ ปากนา ในเขต 401 ราย
นอกเขต 55 ราย
* ศูนย์บริการฯ เนินพระ ในเขต 634 ราย
นอกเขต 86 ราย
รวม
ในเขต 3,669 ราย
นอกเขต 1,252 ราย
คิดเป็นร้อยละ ในเขต 74.56

นอกเขต 25.44

-273. ผู้มารับบริการ จาแนกตามประเภทการให้บริการ

4. ผู้มารับบริการ จาแนกตามประเภทสิทธิการรักษา

รายงานสถานะการเงิน

-28กองการศึกษา
- วันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2557 จัดกิจกรรม KIDS CAN DO ณ บริเวณหน้าห้องสมุดสวนศรีเมือง
- วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 กีฬากลุ่มเทศบาล
- วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 จัดกิจกรรม Play and Learn
- วันที่ 1 มีนาคม 2557 จัดอบรมครู ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- โครงการเด็กอ้วน เด็กเตีย ได้ดาเนินการไปแล้วเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม KIDS CAN DO ณ บริเวณหน้าห้องสมุดสวนศรีเมือง
- วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนประกอบพิธีเวียนเทียนรอบเช้า ณ วัดปากนาสมุทรคงคาราม
และกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ทาความสะอาด บริเวณโดยรอบ เนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ ๑๓ - ๑๖ กุมภาพันธ์ 2557 คณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
และโรงเรียนเทศบาล ๕ นครสุราษฎร์ธานี
วันที่ ๑8 มกราคม 2557 บริษัท ปตท. จากัด มหาชน มอบเงินสนับสนุน จานวน 650,000 บาท
พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ บริเวณอนุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสิน อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
- วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุม E-Classroom
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ ๕ ทัศนศึกษา ณ บริษัท BLCP
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครู และนักเรียนต่างๆ มาให้คาแนะนาแนวทางในการศึกษาต่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เครือข่ายผู้ปกครองทัศนศึกษา ณ บ้านจารุง
- วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน อ้วน-เตีย
ณ ห้องประชุม E-Classroom
- วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมเทศบาลสัญจร ณ บริเวณข้างโรงแรมมาริน่า
- วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ ๖ ทัศนศึกษา ณ พระราชวังบางปะอิน
และอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 นานักเรียนชันอนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
กลุ่ม ณ สวนศรีเมือง
วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2557 พานักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ เนตรนารี ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์2557 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองจัดงานวันวิชาการ
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- แก้ปัญหาเด็กอ้วน เตีย
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 สอบโอเนต นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 กีฬากลุ่มเทศบาล
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมวันมาฆบูชา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ทดสอบความพร้อมนักเรียนชันอนุบาลปีที่ 1
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 แนะแนวการศึกษาต่อชันมัธยมศึกษาปีที่ 1

-29วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการศึกษาต่อเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็กนักเรียน D.A.R.E
- วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรม Learning Style by Watkhod ปีการศึกษา 2556
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 รับเกียรติบัตร การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ
- วันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2557 สสวท. สอบวัดผล ครู – นักเรียน ตามโครงการทดลองใช้หลักสูตรอนาคต
วันที่ 1 มีนาคม 2557 มอบตัวนักเรียนชันอนุบาลปีที่ 1 และชันอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต
- วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)
- วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 การแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ณ สวนศรีเมือง
- วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานบริหารเทศบาลนครระยอง
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ร่วมงานกุมภาพันธ์ 2 วัน 2 อารมณ์รัก 2 แผ่นดิน เทศบาลนครระยอง
ณ ถนนยมจินดา
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 รับรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ณ โรงเรียนเทศบาล
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
รางวัลชมเชยระดับประเทศ จานวน 14 คน
รางวัลที่ 1
ระดับจังหวัด 1 คน
รางวัลที่ 3
ระดับจังหวัด 1 คน
รางวัลที่ 10 ระดับจังหวัด 1 คน
รางวัลที่ 20 ระดับจังหวัด 1 คน
คะแนนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จานวน 8 คน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
รางวัลชมเชยระดับประเทศ จานวน 17 คน
รางวัลที่ 2
ระดับจังหวัด 1 คน
รางวัลที่ 4
ระดับจังหวัด 1 คน
รางวัลที่ 5
ระดับจังหวัด 1 คน
รางวัลที่ 6
ระดับจังหวัด 2 คน
รางวัลที่ 8
ระดับจังหวัด 1 คน
รางวัลที่ 9
ระดับจังหวัด 1 คน
รางวัลที่ 10 ระดับจังหวัด 2 คน
รางวัลที่ 12 ระดับจังหวัด 2 คน
รางวัลที่ 14 ระดับจังหวัด 1 คน
รางวัลที่ 15 ระดับจังหวัด 1 คน
รางวัลที่ 16 ระดับจังหวัด 1 คน
รางวัลที่ 17 ระดับจังหวัด 1 คน
รางวัลที่ 18 ระดับจังหวัด 1 คน
รางวัลที่ 19 ระดับจังหวัด 1 คน
คะแนนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จานวน 5 คน

-30มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 13 โรงเรียน
ผลการแข่งขันดังนี้
รางวัลที่ 1 โรงเรียนวัดบ้านฉาง
รางวัลที่ 2 โรงเรียนวัดสารานารถ
รางวัลที่ 3 โรงเรียนวัดเนินพระ
รางวัลที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
รางวัลที่ 5 โรงเรียนวัดโขดหิน
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมบริการแนะแนวด้านการศึกษาต่อเทศบาลนครระยอง
ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรม “OPEN HOUSE WATLUM SCHOOL 2014”
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- การเรียนรู้บูรณาการสวนผักลอยฟ้า นักเรียนได้เรียนรู้ และศึกษา ศูนย์การเรียนรู้สวนผักลอยฟ้า
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาตนเอง ณ จังหวัดเลย
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 กีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง
วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาตนเอง ณ จังหวัดเลย
- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ทดสอบความพร้อมนักเรียนอนุบาลประจาปีการศึกษา 2557
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิจัยแร่และหิน
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
- วันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมผู้ปกครองประจาภาคเรียนที่ 2/2556
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ร่วมกิจกรรมเทศบาลสัญจร ครังที่ 2/2557 ณ พืนที่ว่างด้านหน้า
โรงแรมมาดิน่าระยอง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์ จังหวัด
สระแก้ว จานวน 80 คน
- สิ่งที่ต้องเตรียมการรองรับ ปีการศึกษา 2557
1. อัตราครู เนื่องจากปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมีจานวนห้องเรียนเพิ่มขึน จานวน 4 ห้อง
2. จานวนห้องเรียนในปีการศึกษา 2558
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- รับมอบตัวนักเรียนชัน ม. 1 และ ม. 4 เรียบร้อยแล้ว ซึง่ มีนักเรียนชัน ม.1 จานวน 180 กว่าคน
และชัน ม. 4 จานวน 90 คน
- โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันสวดทานองสรภัญญะ ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ได้รับรางวัลชมเชย
จากโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขันทังหมด 9 โรงเรียน
กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- การพัฒนาศักยภาพสตรีชุมชนมุสลิม -ปากคลอง วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
- ลงเยี่ยมบ้านและสาภาษณ์ครอบครัวเด็กที่สมควรได้รับเงินทุนประกอบอาชีพ วันพฤหัสบดีที่ 27
กุมภาพันธ์ 2557 (ชุมชนแหลมรุ่งเรือง)

-31ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- การประชุมคณะกรรมการชุมชน 29 ชุมชน เทศบาลนครระยอง วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
- ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงมอบเงินช่วยเหลือแก่
ญาติของผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ณ ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
- การประชุมคณะกรรมการและชาวบ้านชุมชนสนามเป้า วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557
สถานธนานุบาล
ผลการดาเนินงานในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2557)
ยอดรับจานารวม
2,407 ราย จานวนเงิน
ยอดไถ่ถอนรวม
2,483 ราย จานวนเงิน
ทรัพย์จานาคงเหลือ
8,137 ราย จานวนเงิน
รายรับ
ดอกเบียรับจานา
กาไรจาหน่ายทรัพย์หลุด
รวมรายรับ
รายจ่าย
ดอกเบีย O.D ธนาคารออมสิน
รายจ่ายประจา
รวมรายจ่าย
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จานวน
หัก ใช้ไปแล้ว
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก

54,832,400.- บาท
56,150,400.- บาท
199,647,300.- บาท
1,846,570.75 บาท
181,234.- บาท
2,027,804.75 บาท
212,783.60
311,684.40
524,468.1,503,336.75
140,000,000.53,100,000.86,900,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ท่านปลัดเทศบาลกาชับเรื่องหนังสือออกโดยฝากไปยังหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานให้ช่วยตรวจสอบ
เรื่องการพิมพ์หนังสือโดยใช้ภาษาให้ถูกต้องด้วย
- ท่านปลั ดเทศบาลกาชับงานสารบรรณ ส านักปลั ดเทศบาล ว่ากรณีที่มีหนังสื อด่วนที่สุดเข้ามาให้ ถือ
ปฏิบัติทันที
(ปิดประชุม เวลา 12.00 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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