รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
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.

นายวรวิทย์
นายมานพ
นายวารินทร์
นายบุญสืบ
นายประกอบ
นายนิวัติ
นายผณินทร
นายสุธน
นายฉัตรนุชัย
นางเสาวลักษณ์
นางกิ่งแก้ว
นางวัฒนา
นางกรรณิกา
นายธรรมาธิติ
นางผ่องศรี
นายเจตน์
นางศิวนันท์
นางสุนิสา
นางสาวอารี
นายไพรัตน์
นางไพเราะ
นางพรทิพย์
นายชณินทร์
นายรักษ์สิทธิ์
นายธนวัฒน์
นางซ่อนกลิ่น
นางสาวชนิดา
นายดุสิต
นางสาวอรุณรัตน์
นางสาวกนก
นางสาวรุ่งนภา
นางสาวฐปนีย์

ศุภโชคชัย
วาจาสิทธิ์
ดุษฎีวงษ์กาจร
เจริญรัตน์
อังควินิจวงศ์
กล่อมแก้ว
เกษรแพทย์
ซื่อประเสริฐ
สมบัติศรี
วินัยธรรม
ถนอมถิ่น
ชูวิทย์สกุลเลิศ
วิโรจน์แสงทอง
วุฒิสมบูรณ์
ปิยะยาตัง
ศรีสุขโข
กุลจิรชัยวัฒน์
ร่มรื่น
แดงอุทัย
วังบอน
วงษ์ไทยผดุง
เวชกามา
บรรจงอักษร
เจริญหิรัญ
พ้นชั่ว
ชูเชิด
เอมเปีย
ธรรมศิริรักษ์
ภูพันตันติ
อารีรักษ์
ธันยสหพงศ์
โสภณ

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการสานักการคลัง
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองการศึกษา

ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้า
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
หัวหน้าฝุายอานวยการ
หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝุายปกครอง
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝุายงบประมาณ
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝุายยุทธศาสตร์

-233.
34.
35.

นางสาววิลาวรรณ
นายปณิธิ
นางกุลยา

นาถาบารุง
กรุตนิมิตร
กุลรัตน์

หัวหน้าฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝุายสังคมสงเคราะห์
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.

นายวิชิต
นายธนิต
นายชาญสิทธิ์

ศรีชลา
รองนายกเทศมนตรี
อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี
มณีการังกูร
เลขานุการนายกเทศมนตรี

(ไปราชการ)
(ไปราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล คือ นางสาวอาไพ ชวนสินธุ์ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (การบัญชี) ผู้สอบแข่งขันได้ลาดับที่ 179 ในตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 งานธุรการ ฝุายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
กาหนดประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2558
ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น.
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
รายงานความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างตลาดแม่แดง (สานักการคลัง, กองช่าง, สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รายงานว่าทางคณะทางานคือท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต อังควินิจวงศ์
ได้เชิญประชุมไปเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 โดยจะทาการปรับแผนก่อสร้างตลาดแม่แดงใหม่ให้ละเอียดขึ้น
เป็นวันต่อวัน คาดว่าจะก่อสร้างได้ในเดือนมีนาคม 2558 และในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 จะทาการเคาะประมูล
ซึ่งจะมีการประชุมกับผู้รับจ้างเพื่อวางแผนคุยกับแม่ค้า และจะทาการรื้อถอนอาคารและหลังคาในช่วงประมาณ
ต้นเดือนมีนาคม 2558 หากเป็นไปตามแผนคาดว่าจะน่าเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม 2558
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานขนส่ง
- งานขนส่งมี รายรับประจาเดือนมกราคม 2558 201,961.62 บาท
รายจ่ายประจาเดือนมกราคม 2558
112,403.68 บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
89,557.94 บาท
ยอดเงินสะสมคงเหลือ
1,310,301.13 บาท

-3ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง
- 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 11 ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง และหน้าวัดปุาประดู่
จานวน 18 ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทาสิ่งของตกหล่น จานวน 1 ราย
- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร้านค้าตั้งวางจาหน่ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต จานวน 12 ครั้ง
3. จัดเก็บปูายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จานวน 220 แผ่น
4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้า ถนน ฟุตบาท ชารุด จานวน 11 แห่ง
5. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน จานวน 1 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จานวน - ราย
- นาขบวนคณะศึกษาดูงานจากท้องถิ่นอื่น และหน่วยงานราชการในสังกัด จานวน - ครั้ง
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกู้ภัยฯ
- ออกสารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนศูนย์การค้า, ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย, ชุมชนบางจาก
ชุมชนสะพานราษฎร์)
- เฝูาจุดตลาดเก่าและโรงรับจานา
-

19 ครั้ง
115 ครั้ง
23 ครั้ง

21 ครั้ง
26 ครัง้

วันที่ 10 มกราคม 2558 ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติบริเวณสวนศรีเมือง
ส่งบุคลากรงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า
จานวน 3 นาย ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต
ปราจีนบุรี ได้แก่
1. นายพันธ์เทพ
ยัญญะจันทร์
2. นายชาญศิษฏ์
บารุงพงษ์

-43. นายวิศรุต
บุญกาญจน์
ฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน เทศบาลนครระยอง ( อปพร.)
และศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 16 มกราคม 2558
วันที่ 29 มกราคม 2558 ทาบุญเลี้ยงพระบริเวณอาคารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
คณะศึกษาดูงาน (ประจาเดือน ม.ค. 2558)
* จานวน
14 คณะ
* จานวน
953 คน
งานการเจ้าหน้าที่
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- ลูกจ้างประจาลาออก
- ลูกจ้างประจาเสียชีวิต /พนักงานจ้างเสียชีวิต
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
- พนักงานจ้างลาออก
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
(ตาแหน่งบริหาร ในตาแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 9)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น (ตาแหน่งบริหาร)
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา

- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
9 คน
- คน
- คน
- คน

อัตรากาลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
155 คน
* ลูกจ้างประจา
36 คน
* พนักงานจ้างทั่วไป
283 คน
* พนักงานจ้างตามภารกิจ 158 คน
รวม
632 คน
อัตรากาลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จานวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จานวน 3 แห่ง
* พนักงานครูเทศบาล
252 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
4 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
77 คน
รวม
333 คน
รวมทั้งสิ้น 965 คน

-5งานสารบรรณ
มีการลงรับ – ส่ง หนังสือผ่านระบบ OSSM (ส่วนกลาง)
เดือนมกราคม 2558
- มีการลงรับหนังสือ จานวน 597 เรื่อง
- มีการลงส่งหนังสือ จานวน 307 เรื่อง
งานทะเบียนราษฎร
การให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจาเดือน มกราคม 2558

รายงานการทาบัตร
ประจาเดือน มกราคม 2558

-6- นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รายงานดังนี้
1. ความคืบหน้าเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคารถือว่าเป็นความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่ง
คือ ก่อนที่ท่านผู้ว่าราชการคนเก่าจะย้าย ท่านได้ลงนามในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารกับธนารักษ์เรียบร้อยแล้ว โดยท่านได้มอบคณะกรรมการที่จะร่วมพิจารณา ได้แก่ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ เป็นประธาน นายอาเภอเมือง วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 1 ท่านนายกเทศมนตรี โยธาธิการและผังเมือง และธนารักษ์เขตพื้นที่ ขณะนี้ได้ประสานงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยรอนัดประชุม และหากเป็นไปได้ก็จะเรียนเชิญมาประชุมกันที่เทศบาลนครระยองตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีได้แนะนา
2. สานักปลัดเทศบาลจะมีการประชุมที่ใช้งบประมาณของสันนิบาต ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงแรมโกลเด้นท์ ซิตี้ ระยอง ซึ่งได้แจ้งหนังสือเวียนให้ทราบแล้ว เชิญประชุมในเรื่องของการออกแบบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนของจังหวัดระยอง
และพื้นที่ต่อเนื่อง โดยได้เชิญหน่วยงานหลายหน่วยงานด้วยกันที่จะเข้ามาเสวนาด้วยกัน โดยมีท่านรองฉัตรนุชัย
เป็นแม่งานอยู่ กลุ่มเปูาหมายประมาณ 200 คน
กองวิชาการและแผนงาน
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1. ให้บริการ การตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง
จานวน 9 ครั้ง
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จานวน 28 ครั้ง 28 เรื่อง
3. สรุปการใช้งานโปรแกรมปูองกันการบุกรุกระบบเครือข่าย และโปรแกรมปูองกันไวรัสฯ
จานวน 1 ครั้ง
งานประชาสัมพันธ์
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี
1.1 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จานวน 77 เรื่อง
1.2 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่น ๆ จานวน 38 เรื่อง
2. กิจกรรมของเทศบาล จานวน 9 กิจกรรม
3. อนุเคราะห์เสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ จานวน 15 ครั้ง
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชนและส่งลง www.rayongcity.net เฟสบุ๊ค รวม 13 ข่าว
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน์ รวม 4 รายการ
6. บันทึกเทศรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง
7. ส่ง SMS เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน 12 ครั้ง
8. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง รวม 13 ราย
9. จัดทาปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวม 6 ปูาย
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เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ หมายเหตุ

1.

สอบสวนข้อเท็จจริง
เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหารโรงงานผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน

อยู่ระหว่างทาหนังสือว่ากล่าวตักเตือน

2.

เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม ขายแบบประกวด
ราคาก่อนวันที่ได้รับเอกสารประกวดราคาตัวจริง

อยู่ระหว่างสอบปากคาและรวบรวม
พยานหลักฐาน

3.

แจ้งตายผิดตัว นายพิเชษฐ เบ้าตัน

สรุปสานวนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

4.

ร้องเรียนการบริหารงานห้องสมุด

อยู่ระหว่างทาหนังสือว่ากล่าวตักเตือน

5.

สายไฟฟูาบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยสูญหาย

สรุปข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว กรณีดังกล่าว
ไม่มีมูลวินัยเห็นควรยุติเรื่อง และเห็นควร
กาชับให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังตรวจตราและ
รักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินบริเวณ
ดังกล่าว

6.

เจ้าหน้าที่ปูองกันขับรถบรรทุกน้า 82-1791 รย
เฉี่ยวชนรถกระบะ กง 1101 รย บริเวณบ่อขยะ

สอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
กระทรวงการคลัง

7.

การสวมตัวทาบัตรประชาชน รายนางสาวษาลินี แซ่เอี๊ยว

อยู่ระหว่างสอบปากคาพยานเพิ่มเติม

8.

รถยนต์ของงานปูองกันฯ ทะเบียน ผก 856 รย ชนท้าย
รถยนต์ ฎร 6886 กท. บริเวณสามแยกสตาร์

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว

9.

การตรวจสอบการเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินบริเวณ
(ถนนราษฎร์บารุงซอย 15)
การสวมตัวทาบัตรประชาชน รายนายหมูกร เทียมทัศน์

อยู่ระหว่างสอบปากคาผู้นาชุมชน ผู้สูงอายุ
จานวน 10 ราย
สรุปสานวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของจังหวัด

10.
11.

12.

การสวมตัวทาบัตร รายนางสมใจ สุขสาราญ (พิจารณาผล -สรุปสานวนแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ
การสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่ แจ้งความดาเนินคดีกับ
นายกเทศมนตรี
ผู้ แอบอ้าง)
ต้นไม้บริเวณลานจอดรถศาลาประชาคมล้มทับรถยนต์
ทาหนังสือรายงานกระทรวงมหาดไทยแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
กระทรวงมหาดไทย

-8ลาดับที่
เรื่อง
13. พฤติกรรมนางจันทร์ฉาย อินพเนาว์ ครูเทศบาล
ลาและมาสายอยู่เป็นประจา ไม่ปฏิบัติคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา
14. อุบัติเหตุระหว่างการสาธิต ทาให้ผนังห้องเก็บอุปกรณ์
อาคารปูองกันฯ พังถล่มลง
15. สอบสวนวินัย/เรื่องร้องเรียน
การค้างค่าเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถของหจก.ซันลุย
และอู่จาเนียน การช่าง
16. นายสมปราชญ์ ปูอมสูง ถูกพนักงานสอบสวนจับคดี
ยาไอซ์ไว้ในครอบครอง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ หมายเหตุ
อยู่ระหว่างสอบปากคาพยานและรวบรวม
พยานหลักฐานแล้ว
-อยู่ระหว่างสอบปากคา
อยู่ระหว่างแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา
(สว.2)
-ก.ท.จ.ระยองมีมติให้ออกจากราชการไว้ก่อน
-คดีถึงที่สุดแล้ว อยู่ระหว่างส่ง สว.3
ให้นายสมปราชญ์ ปูอมสูง
คู่กรณีทั้งสองฝุายยินยอมแบ่งหักที่ดินให้เป็น
ทางสาธารณะ และได้ทาการรังวัดและขึ้นรูป
เปลี่ยนแปลงโฉนดแล้ว อยู่ระหว่างจัดทา
ระวางใหม่
ได้ทาบันทึกแจ้งกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วอยู่ระหว่างการดาเนินการของกองช่าง

17.

เรื่อง พิพาทเกี่ยวกับทางสาธารณะ กรณี คุณพิศิษฐ์ฯ
กับมูลนิธิสว่างพรกุศล

18.

จังหวัดระยองแจ้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี อาคาร
พาณิชย์ที่ให้เช่าของเทศบาลนครระยอง จานวน 3 ชั้น
3 คูหา ได้ต่อเติมอาคารเป็น 4 ชั้น โดยไม่มีการติดรางน้า
ทาให้น้าไหลตกลงบ้านผู้ร้อง

19.

คดีอาญา/คดีแพ่ง
แจ้งความกรณีรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟูา บริเวณหน้า
แขวงการทางระยอง (ไม่มีคู่กรณี)

แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของพนักงานสอบสวน

20.

แจ้งความนางปรียาภร เมืองศิริ และนายนวพร
อาชญาทา ก่อสร้างอาคารผิดไปจากแผนผังบริเวณแบบ
แปลนและรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับใบอนุญาต

แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของพนักงานสอบสวน

21.

กรณี นางวรรณา ลอยละลิ่ว ก่อสร้างอาคารบนทาง
สาธารณะบริเวณถนนเลียบคงคา 1

แจ้งความร้องทุกข์แล้ว อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

22.

กรณี นายสมพรรณ์ จรรยารักษ์,นางสาวพุชง พุษะ
ก่อสร้างอาคารรุกล้าทางฯ

แจ้งความดาเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการดาเนินการของพนักงาน
สอบสวน

23.

กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ ก่อสร้างอาคารรุกล้าทาง
สาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจา

แจ้งความดาเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการดาเนินการของพนักงาน
สอบสวน
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24.

กรณี นายวิเชียร อึ้งเส็ง ก่อสร้างอาคารรุกล้าทาง
สาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจา

แจ้งความดาเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการดาเนินการของพนักงาน
สอบสวน

25.

กรณี นายกิตติพงษ์ ปานงาม ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับ
อนุญาต และก่อสร้างอาคารรุกล้าที่สาธารณะ

แจ้งความดาเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการดาเนินการของพนักงาน
สอบสวน

26.

นายอดิศักดิ์ คาแสน ขับรถยนต์ บพ 1308 ระยอง
ชนเสาไฟฟูาบริเวณถนนอดุลย์ฯ

พนักงานอัยการได้ส่งฟูองไปแล้ว อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลจังหวัดระยอง

27.

กรณี นางสาวเขมสิริทร์ ชูดา ก่อสร้างรั้วบนทาง
สาธารณประโยชน์ บริเวณหลังอาเภอ

แจ้งความร้องทุกข์แล้ว อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

28.

คดีบอลลูนระเบิด

อยู่ระหว่างจัดส่งพยานหลักฐานและค่าฤชา
ธรรมเนียมให้พนักงานอัยการยืนฎีกา

29.

คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู ฟูองเทศบาลเรื่อง ที่ดินบริเวณ
ถนนท่าบรรทุก

นายธีระศักดิ์ อินธนู ยื่นฎีกา คดีอยู่ใน
ระหว่างพนักงานอัยการยื่นแก้ฎีกาคัดค้านคา
ร้องขอดาเนินคดีในชั้นฎีกาอย่างคนอนาถา
และคัดค้านคาร้องขอทุเลาการบังคับคดี

30.

คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ฟูองเทศบาล
เรื่อง ละเมิดที่ดิน(ข้างแหลมทอง)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าเป็นทางภาระจายอม,
ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าเป็นทางสาธารณะ
โจทก์ฎีกา พนักงานอัยการแก้ฎีกา และ
คัดค้านทุเลาการบังคับคดีแล้ว อยู่ระหว่าง
พิจารณาของศาลฎีกา

31.

กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝั่ง ต.ปากน้า

แจ้งความเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขอทราบ
ผลการดาเนินคดี

32.

กรณีรถยนต์ทะเบียน กจ 2246 ระยอง เฉี่ยวชนเสา
ไฟฟูาบริเวณเกาะกลาง ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน

บริษัท ธนชาติประกันภัย จากัด ได้ซ่อมแซม
เสาไฟฟูา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ
ค่าเสียหายกระถางต้นไม้ บริษัทฯดังกล่าว ได้
นาเช็คจานวน 10,500 บาท ชดใช้ให้กับ
เทศบาลแล้ว

33.

กรณีนายวีราพันธ์ พัสกรวงษ์ ก่อสร้างโครงเหล็กหลังคา
รุกทางสาธารณะ

แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของพนักงานสอบสวน

อายุความ
5 ปี ครบ
24 พ.ย.
2558
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34.

กรณีนางรัตนา สุขสวัสดิ์ นาขยะมาทิ้งในเขตชุมชน
ริมน้า-ท่าเกตุ

อยู่ระหว่างประสานงานกับสานักการ
สาธารณสุขฯ เปรียบเทียบคดีต่อไป

35.

คดีปกครอง
นางวรรณา ตันเต่งผล(ตลาดแม่แดง)

ทาหนังสือรายงานผลความคืบหน้าไปยัง
สานักบังคับคดีปกครองแล้ว

36.

คดีนางสมทรง ช่วยชาติ เรื่อง ที่ดินบริเวณทุ่งโตนด

เทศบาลยื่นอุทธรณ์คัดค้านคาพิพากษา
ของศาลปกครอง อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด

37.

คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผู้ฟูองคดี อธิบดีกรมที่ดิน
ผู้ถูกฟูองที่ 1 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ผู้ถูกฟูองที่ 2

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด

38.

บังคับคดี/งานอื่น/หารือ
คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติถูกเฉี่ยวชน

อยู่ในระหว่างสานักงานบังคับคดีอายัดเงิน
ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาชลบุรี 1
จานวน 47,075.02 บาท

อายุความ
10 ปี
(ครบ 22
พ.ย.64)

39.

คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟูา

อยู่ในระหว่างทาหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ,
สานักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา,
องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของ
นายวัชระ คึมยะราช

อายุความ
10 ปี
10 ก.พ.
พ.ศ.
2566

40.

คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟูา

อยู่ในระหว่างทาหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ,
สานักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา,
องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของนาย
สราวุธ สมะนะ

อายุความ
10 ปี
ประมาณ
พ.ศ.
2566

41.

คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟูา

อยู่ในระหว่างทาหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ,
สานักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา,
องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของ
นายอุทัย อัฒจักร

อายุความ
10 ปี
(ครบ 8
ส.ค.63)

42.

คดีบริษัท สหพัฒนาที่ดิน จากัด เรื่อง แย่งสิทธิ
ครอบครองที่ดิน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558
บริษัท สหพัฒนาที่ดิน จากัด ได้นาเงิน
จานวน 40,000 บาท มาชดใช้ให้กับ
เทศบาลนครระยอง เรียบร้อยแล้ว

อายุความ
10 ปี

-11ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ หมายเหตุ

43.

หจก.ศิลาวัฒน์ เสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน
และขอคืนเงินค่าปรับ

อยู่ระหว่างอัยการสูงสุดพิจารณาคัดเลือก
อนุญาโตตุลาการเพื่อร่วมชี้ขาดข้อพิพาท
ดังกล่าว

44.

โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติและระเบียบกฎหมาย

ประชุมคณะกรรมการตรวจร่างเทศบัญญัติ
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทาญัตติเสนอ
สภาเทศบาลพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์
2558

45.

นายบุรินทร์ กลิ่นสังข์ พนักงานจ้างทั่วไป ยื่นหนังสือ
ลาออกจากราชการแต่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาให้
ไล่ออก

ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เรียบร้อยแล้ว

46.

หารือร้องเรียนขอความเป็นธรรมการจัดซื้ออาหาร
เสริมนม

อยู่ระหว่างการจัดทาหนังสือตอบข้อหารือ

47.

ร้องเรียนกรณีนางสุวรรณี โสธนะ ได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากเนื่องจากกาแพงบ้านข้างเคียงเข้ามาในที่ผู้ร้อง
10 นิ้ว

อยู่ระหว่างกองช่างดาเนินการตรวจสอบ

48.

ร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุก
ปลาเน่า

อยู่ระหว่างการดาเนินการของสานัก
ปลัดเทศบาล

49.

ร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนในการใช้สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารแห่งใหม่

อยู่ระหว่างการดาเนินการของสานัก
ปลัดเทศบาล

50.

ร้องเรียน นายสมชัย คะนึงเหตุ กรณี เจ้าหน้าที่เทศบาล
ขัดขวางการซ่อมแซมหลังคา

อยู่ระหว่างกองช่างดาเนินการตรวจสอบ

51.

ร้องเรียนกรณีได้รับมลพิษทางอากาศจากร้านตระการตา

ได้ทาหนังสือรายงานผลอาเภอเพิ่มเติมแล้ว

52.

ร้องเรียนกรณีคนต่างด้าวนาอาหารทะเลไปขายในราคา
ต่ากว่าคนที่ขายตามแผง

อยู่ระหว่างตรวจสอบระเบียบกฎหมาย

-12สานักการคลัง
1. รายงานรายรับ
รายงานรายรับ เดือนมกราคม 2558

2. รายงาการจัดสรรเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไปตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (ต้องตราเป็นเทศบัญญัติ)

2.2 เงินอุดหนุนทั่วไป (ไม่ต้องตราเป็นเทศบัญญัต)ิ

-132.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2557 (ไม่ต้องตราเป็นเทศบัญญัติ)

2.4 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2558 (ไม่ต้องตราเป็นเทศบัญญัติ)
(ได้รับใบแจ้งการจัดสรรเงินแล้ว)

สะสม

-143. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ

4. การจัดหาพัสดุ
- นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานดังนี้
1. ในหมวดครุภัณฑ์ ในปีนี้ถือว่าทุกหน่วยงานดาเนินการได้อย่างดี ส่งเรื่องเข้าจัดหาตามระบบและ
ได้ผู้ขาย แต่จะมีอยู่ 1 รายการ ที่กาลังประสานงานแก้ไขอยู่ในเรื่องของเครื่องเล่นเด็กในห้องเรียนของโรงเรียน
สาธิตเทศบาลนครระยอง เนื่องจากคาชี้แจงงบประมาณมีรายละเอียดไว้และส่งเรื่องมาดาเนินการจัดหา
มีบางรายการที่ไม่ตรงกับงบประมาณ ได้แนะนาให้ไปพิจารณาดูว่าจะเลือกปรับให้ตรงกับงบประมาณเพื่อให้ง่าย
หรือว่าถ้าจะจัดหาตามความต้องการก็ต้องกลับไมสู่สภาเทศบาล ซึ่งเป็นอานาจ สภาเทศบาลในหมวดครุภัณฑ์
ขณะนี้โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองนากลับไปพิจารณาอยู่ ส่วนเรื่องรถกลางของสานักปลัดเทศบาล
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรุ่นอยู่ คงต้องปรับแผนการจัดหา
ส่วนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างทั้งหมด
ขณะนี้เอกสารยังไม่ได้รับ แต่จากการประสานในส่วนของโรงเรียน ทราบว่ามีบางรายการส่งไปที่กองการศึกษา
และกาลังทาเสนอในเรื่องของขออนุมัติจ้างอยู่ ส่วนในงานก่อสร้างใหญ่ ๆ ไม่ว่างานถนนหรือว่างานอาคาร
ยังไม่ส่งมาที่สานักการคลัง จะเคลื่อนไปตามแผนพอสมควร คงต้องเร่งในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมว่าท่านปลัดเทศบาล นายสุธน ซื่อประเสริฐ ได้เรียนเชิญทุกหน่วยงาน
เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาการเบิกเงินล่าช้า ซึ่งจะมีหัวหน้าส่วนราชการหรือตัวแทนระดับบริหาร
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ด้านการเงิน หน่วยงานละ 3 ท่าน ท่านรองปลัดเทศบาล และฝุายตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งในรอบเดือนที่ผ่านมาปัญหาในเรื่องการจ่ายเงินล่าช้านั้นเร็วขึ้นมาก เพื่อให้การแก้ปัญหานี้มันยั่งยืน
ก็คงต้องมีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และให้เห็นกระบวนการทั้งระบบ
- เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ท่านปลัดเทศบาล ได้เชิญทางสานักการคลัง และกองช่าง เข้าประชุม
เพื่อแก้ไขปัญหาการต่อท้ายสัญญาล่าช้า และเลยไปถึงเรื่องการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งยังมี 2 เรื่องที่ต้องทา ในส่วนของ
ช่างคุมงานกับทางกองช่างก็รับไปทา ส่วนของสานักการคลังเองเราปรับลดขั้นตอนการทาปฏิบัติงาน ในส่วนงาน
ก่อสร้างเพื่อให้เร็วขึ้น คือจากเดิมเอกสารเมื่อส่งงานจะมาที่สานักปลัดเทศบาล และมายังสานักการคลัง
เพื่อที่สานักการคลังแทงหนังสือมายังกองช่าง โดยเราลดขั้นตอนที่จะมาสานักการคลัง โดยตัดออกไปแล้ว
จึงเรียนทางสานักปลัดเทศบาลว่าหากมีการส่งงานก่อสร้าง ให้มาลงรับที่สานักปลัดเทศบาล และให้ส่งเรื่อง
ไปที่กองช่างเลย กองช่างก็จะดาเนินการในส่วนที่สานักการคลังเคยดาเนินการ ซึ่งจะทาให้รวดเร็วขึ้น โดยผมจะ
สรุปเรื่องนี้และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

-15กองช่าง
- โครงการปรับปรุงระบบระบายน้าบริเวณแยกเกาะกลอย ผลการดาเนินงานปัจจุบันประมาณ 85
%
- โครงการก่อสร้างห้องน้าโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า ผลการดาเนินงานปัจจุบัน 60%
- โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารเรียน 3 และอาคารเรียน 8 ผลการดาเนินงานปัจจุบันประมาณ 70
%
- โครงการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ผลการดาเนินงานปัจจุบันประมาณ
% 100
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านป่าชายเลน
จานวน 4 คณะ รวม 200 คน ดังนี้
- วันที่ 5 มกราคม 2558 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 ศึกษาดูงานและทาโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง
ปุาชายเลน จานวน 30 คน
- วันที่ 14
– 15 มกราคม 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า จัดกิจกรรมวิชาการสัญจร ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ปุาชายเลน นาเด็กนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – 2 ศึกษาปุาชายเลน จานวน 70 คน
- วันที่ 22
– 23 มกราคม 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า จัดกิจกรรมวิชาการสัญจร ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ปุาชายเลน นาเด็กนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาปุาชายเลน จานวน 100 คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 โครงการมาบตาพุด-ระยอง สู่เมืองอัจฉริยะ
(โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้า
และอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุน)
เมื่อวันที่ 12
– 13 มกราคม 2558 ได้เข้าร่วมกิจกรรม workshop ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนระยอง
ซิตี้โฮเทลเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศญี่ปุน (เมืองคิตตะ คิวชู) และเสนอแนะ
กรอบการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเรื่องการจัดการขยะชุมชน และการจัดการบริการ/โครงสร้างพื้นฐานรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ โดยกาหนดเปูาหมาย 3 หน่วยงาน คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, เทศบาลนครระยอง
และเทศบาลเมืองมาบตาพุด

-16งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

- การตรวจประเมินสถานประกอบการก่อนต่อใบอนุญาต เดือนมกราคม 2558 ตรวจประเมินฯ
จานวน 23 แห่ง (23 ใบอนุญาต) เกณฑ์การตรวจประเมิน ได้แก่ ทาเล/ที่ตั้ง, ความสะอาด, ความปลอดภัย,
การจัดการของเสีย ผลปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ จานวน 12 แห่ง เลิกกิจการ จานวน 11 แห่ง
เรื่องร้องเรียนประจาเดือนมกราคม 2558 จานวน 4 เรื่อง

-17งานสุขาภิบาลอาหารและตลาด
1. งานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสด
: ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่มฯ)
1) ลงพื้นที่ติดตามการรื้อถอนและปรับปรุงแผงว่างในอาคารตลาด ซึ่งกองช่างเริ่มดาเนินการ
รือ้ ถอนในบางส่วนแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
2) จัดทาแผนผังค้าเรียบร้อยแล้ว รอปรับปรุงพื้นที่เสร็จแล้วจะเรียกประชุมผู้ค้าจับฉลากลงแผงค้าจริง
2. งานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการจาหน่ายอาหาร
- ตรวจประเมินติดตามและต่ออายุปูาย
CFGT ในสถานประกอบการจาหน่ายอาหาร แยกตาม
ประเภทร้านอาหาร จานวน 62 แห่ง แผงลอยจาหน่ายอาหาร จานวน 153 แห่ง ผลการตรวจผ่านทุกแห่ง
3. งานเฝูาระวังความปลอดภัยด้านอาหารและน้า
- เก็บตัวอย่างน้าดื่มในโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง เพื่อตรวจหาเชื้อ
จานวน 1 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อ Coliform bacteria

Coliform bacteria

4. ความคืบหน้าตลาดเทศบาล 4 (แม่แดง)
- ประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้า เมื่อวันที่ 15 มกราคม
2558 ณ ห้องหลักเมือง ดังนี้
1. สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดาเนินการดังนี้
1.1 ปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงานให้เป็นปัจจุบัน
1.2 ติดตามการยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเป็นไปตามระบบให้เชิญประชุม 3 ฝุาย ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างเพื่อชี้แจงรายละเอียดงาน ซึ่งกาหนด
ยื่นซอง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาและจะเคาะราคาในวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2558
1.3 จัดทาแผนผังค้า (จัดล็อค) ในตลาด เมื่อการปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงานแล้วเสร็จ
ให้แต่ละส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการตามแผนทีก่ าหนดต่อไป
งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ
1. งานคุ้มครองผู้บริโภค กรณีข่าวคนงานบรรจุปลาแห้งลงกล่องกระดาษโดยใช้เท้าเหยียบปลาแห้ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวร่วมกับนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสจ.ระยอง
พร้อมสารวจและให้คาแนะนาตามหลักสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบการแผงตากปลาในพื้นที่ จานวน 31 แผง
- ฐานเรียนรู้ “ห้องเรียนต้นไม้แห่งชีวิต โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ภายใต้โครงการเทศบาล
คาร์บอนต่า เทศบาลนครระยอง วัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานเรียนรู้ “ห้องเรียนต้นไม้แห่งชีวิต” ภายใต้โครงการ
เทศบาลคาร์บอนต่า ตามยุทธศาสตร์เมืองแห่งต้นไม้ เพื่อใช้เป็นฐานเรียนรู้ห้องเรียนกักเก็บคาร์บอนและส่งเสริม
การปลูกต้นไม้ ซึ่งมีลักษณะเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการวัดความสูงของต้นไม้ด้วยเครื่องมือที่
เรียกว่าไคลโนมิเตอร์ (clinometers) เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลคานวณหาปริมาณคาร์บอนที่ต้นไม้ดูดซับได้
สรุปผลการสารวจ
จากการสารวจพบต้นไม้ที่ผ่านเกณฑ์พื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน จานวน 192 ต้น รอบบริเวณโรงเรียน
พื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน หมายถึง พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยไม้ยืนต้น (ต้นไม้ควรมีความสูงมากกว่า 2 เมตร และเส้นรอบวง
ระดับอกมากกว่า 14.1 เซนติเมตร) และมีพืชพรรณที่หลากหลาย

-18ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ต้นไม้ 192 ต้น ในบริเวณโรงเรียนสาธิตฯ สามารถดูดซับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 119,774.17 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเท่ากับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
ประมาณ 43,500 ลิตร
งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมทุกประเภท
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556 - 2558

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2558

-19การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย
- เดือนมกราคม 2558 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตราย ได้ทั้งหมด 1,562 ชิ้น (76 กิโลกรัม)
2. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล จานวน 42 แห่ง
- เดือนมกราคม 2558 จานวน 240.00 กิโลกรัม
- การกาจัดขยะ/ผักตบชวา ในแม่น้าระยอง โดยตัด/ลอกวัชพืชในแม่น้าระยองบริเวณสะพานเทศบาล
2 (ราษฎร์บารุง) และเก็บขยะบริเวณแม่น้าระยอง (หน้าวัดปากน้า)
- การพัฒนาทาความสะอาดสถานที่ ได้แก่ ชุดพัฒนาล้างทาความสะอาดหอประชุมโรงเรียนเทศบาล
วัดปากน้า, ชุดพัฒนาล้างทาความสะอาด ทางเท้าบริเวณถนนตากสินมหาราช,ชุดพัฒนาร่วมกันถากหญ้าบริเวณ
ถนนสุขุมวิท, ชุดพัฒนาร่วมกันกวาดและเก็บขยะบริเวณหลังวัดตรีฯ
- คณะทางานโครงการถนนตัวอย่างลงพื้นที่เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ วันที่ 19 มกราคม
2558 เวลา 14.00 น. เริ่มจากแพปลาเทศบาลฯ ถึงสามแยกถนนตากสินมหาราช
งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ผลการดาเนินงาน
1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง) จานวน 380 คน จาแนกผลการคัดกรอง ดังนี้
1.1 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จานวน 8 คน
1.2 กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จานวน 68 คน
2. จัดกิจกรรมออกกาลังกายพนักงานเทศบาล ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00 น. – 16.30 น. มี
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจากกอง/ สานัก เฉลี่ยจานวน 20 คน/วัน
3. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้โรคไม่ติดต่อ
ให้ความรู้โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหลอดเลือดสมอง โภชนาการผ่านสื่อต่าง ๆ จานวน 4 ครั้ง
งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
โรคติดต่อสาคัญที่เฝ้าระวัง 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม – 25 มกราคม 2558)

-20- พบการระบาดของโรคไข้เลือดออก บ้านพักเจ้าหน้าที่เทศบาล โรงฆ่าสัตว์ จานวน 4 ราย
ดาเนินการ
* ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนบริเวณพื้นที่ระบาดของโรคให้ตื่นตัวในการทาลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายในบ้านของตนเองและรอบบ้าน โดยใช้หลัก 5ป.+1ข.
* ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้า แจกทรายกาจัดลูกน้า ยาทากันยุง สเปรย์กาจัดยุงแบบกระป๋อง
* พ่นสารเคมีกาจัดยุงบ้านพัก บริเวณโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมด
พบแหล่งเสี่ยง บริเวณบ้านพักโรงฆ่าสัตว์ บ่อปูนมีน้าขัง ไม่มีปลา พบลูกน้าจานวนมาก ได้ดาเนินการเก็บขยะ
ปล่อยปลา ทา 5 ส บริเวณรอบบ้าน
- กระทรวงสาธารณสุขจัดทาโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคคอตีบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบ 5 รอบ งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อดาเนินการร่วมกับ
โรงพยาบาลระยอง ให้บริการฉีดวัคซีนปูองกันโรคคอตีบ – บาดทะยัก ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยอง
ในวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง
งานสนับสนุนสุขภาพประชาชน
1. โครงการสร้างเสริมศักยภาพและศึกษาดูงานของ อสม.ปีงบประมาณ 2558
- จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “บทบาทของ อสม.ในการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค” ในวันที่ 16
มกราคม 2558 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง
- ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 20
– 23 มกราคม 2558 ณ จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง
* จานวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 94.50
* ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 83.26
* ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 86.99
2. กิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจาเดือนของ อสม.ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 28 มกราคม 2558
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง
- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 88.00
- ค้างจ่ายเงินค่าปุวยการให้กับ อสม. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 และเดือนมกราคม 2558
เนือ่ งจากยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าปุวยการ อสม. จากสานักการสาธารณสุขจังหวัดระยอง
งานฟื้นฟูสุขภาพครอบครัว
ผลการดาเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ปุวยที่บ้าน จานวน 98 ราย
จาแนกตามกลุ่มได้ ดังนี้
1. มารดาและทารกหลังคลอด จานวน 68 ราย
2. ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง จานวน 17 ราย
3. ผู้ปุวยที่ส่งต่อจาก รพ.ระยอง จานวน 11 ราย
4. ผู้ปุวยโรคมะเร็ง จานวน 2 ราย
จานวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ปุวยที่บ้านทั้งหมด 84 กิจกรรม ดังนี้
1. ฉีดยา
จานวน 5 ราย
2. ใส่สายให้อาหารทางจมูก
จานวน 2 ราย
3. ใส่สายสวนปัสสาวะ
จานวน 1 ราย
4. ทาแผล
จานวน 4 ราย

-215. เจาะเลือด
จานวน 4 ราย
6. เจาะน้าตาลปลายนิ้ว
จานวน 2 ราย
7. ส่งต่อผู้ปุวยรักษาต่อยังสถานพยาบาล จานวน 2 ราย
8. เยี่ยมให้คาแนะนาการปฏิบัติตนหลังคลอดและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จานวน 34 ราย
9. เยี่ยมดูแลเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรังและความพิการ จานวน 30 ราย
การรับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
ให้อุปกรณ์การแพทย์กับผู้ปุวยที่ยากไร้ 2 คน 2 รายการ ดังนี้
1. Walker
จานวน 1 อัน
2. ผ้าอ้อมสาเร็จรูป จานวน 1 ห่อ
ให้ผู้ปุวยยืมอุปกรณ์การแพทย์ 3 คน 3 รายการ ดังนี้
1. เตียงนอน Fower
จานวน 2 เตียง
2. ไม้ค้ายัน จานวน 1 อัน
งานส่งเสริมสุขภาพ
โครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาสายตานักเรียน พิธีมอบแว่นสายตาแก่นักเรียน ในวันที่ 13
มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมหลักเมือง นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นผู้มอบ
แว่นสายตา ให้แก่ตัวแทนครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลนครระยอง จานวน 13 โรงเรียน มีนักเรียน
จานวน 87 คน ที่ได้รับการสนับสนุนแว่นสายตาในครั้งนี้
 ปัญหา
- มีนักเรียนที่ผู้ปกครองตอบรับการให้เข้าพบจักษุแพทย์ ณ โรงพยาบาลระยอง จานวน 141 คน เข้า
รับการตรวจจริง 91 คน จึงยังคงเหลือนักเรียนที่ไม่เข้าพบจักษุแพทย์ จานวน 50 คน
 ข้อเสนอแนะ
- ขอให้ทางโรงเรียนแจ้งไปยังผู้ปกครองให้ดาเนินการแก้ปัญหาสายตาแก่นักเรียนเพื่อการเรียนรู้ที่เป็น
ปกติแก่ตัวนักเรียนเองด้วย
กองการแพทย์
ผู้มารับบริการเดือนมกราคม 2558 จานวน 4,155 ราย จาแนกตามศูนย์บริการสาธารณสุขที่ให้บริการดังนี้

-22จาแนกตามที่อยู่ของผู้ป่วย

จาแนกตามกิจกรรมการให้บริการ

จาแนกตามประเภทสิทธิการรักษา

-23ผลการปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม
ประจาเดือนมกราคม 2558

รายรับค่ารักษาพยาบาลประจาเดือนมกราคม 2558

รายงานผู้มารับบริการทันตกรรมคลินิกชุมชนอบอุ่น ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2557 – 20 มกราคม 2558

-24โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์วานิชแก่เด็ก
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาประดู่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ

งานชันสูตร การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
- ผู้มารับบริการ 377 ราย
งานรังสี
- ผู้มารับบริการ 36 ราย
(21 ธันวาคม 2557 – 20 มกราคม 2558)
กองการศึกษา
- วันที่
1 มกราคม 2558จัดงานวันปีใหม่
- วันที่
7 มกราคม 2558ประชุมซักซ้อมการเตรียมงาน วันเด็กแห่งชาติ
- วันที่
10 มกราคม 2558วันเด็กแห่งชาติ
- วันที่
12 มกราคม 2558มอบโอวาท การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- วันที่
13 - 23 มกราคม 2558การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ
จังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 13
- 23 มกราคม 2558
ณ สนามกีฬา จังหวัดกาญจนบุรี
1. เหรียญทอง
1.1 กีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่น 16 ปี หญิง
นางสาวธันยธรณ์ เกษจรัญ ร.ร. นครระยองวิทยาคม
2. เหรียญเงิน
2.1 กีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่น 14 ปี หญิง
– เด็กหญิงจีรัชญา เกษจรัญ ร.ร.นครระยองวิทยาคม
2.2 กีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่น 12 ปี หญิง
– เด็กหญิงพิยดา คชสาร ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง

-252.3 กีฬากระโดดไกล รุ่น 12 ปี หญิง
– เด็กหญิงชนาพร พรหมหาญ ร.ร.นคระยองวิทยาคม
2.4 กีฬากรีฑา ประเภทลู่ วิ่ง 400 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย
– นายเพ็ญเพชร สายแจ้ง ร.ร.นครระยองวิทยาคม
3. เหรียญทองแดง
3.1 กีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่น 12 ปี หญิงคู่ ประกอบด้วย
– เด็กหญิงพิยดา คชสาร ร.ร. สาธิตเทศบาลนครระยอง
– เด็กหญิงปิยะพัชร์ พิไลแสงสุรีย์ ร.ร. เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
3.2 กีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่น 14 ปี คู่ผสม ประกอบด้วย
– เด็กหญิงจิรัชญา เกษจรัญ ร.ร.นครระยองวิทยาคม
– เด็กชายนัทธดนย์ เสริมวิฑูรย์ ร.ร.นครระยอง
- วันที่
- วันที่

16 มกราคม 2558 วันครู ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
25 มกราคม 2558 Play & Learn เพลินวันอาทิตย์

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- วันที่ ๑๕ ม.ค. 255๘ นักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทานอง
สรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจางบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดระยองณ วัดลุ(พระอารามหลวง
่ม
)
- กิจกรรมวิชาการสัญจรวันที่ ๑๔, ๑๕, ๒๒ ม.ค. 255๘ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๑- ๓ ทัศนศึกษา
ณ ศูนย์การเรียนรู้ปุาชายเลนพระเจดีย์กลางน้า บริเวณปากแม่น้าระยอง
- กิจกรรมวิชาการสัญจรวันที่ ๓๐ ม.ค. 255๘ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ทัศนศึกษา
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- วันที่
๒๗ ม.ค. 255๘ นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ“Open House” ประจาปี ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนมัธยมตาสินระยอง โดยได้รับรางวัลดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือ
เด็กหญิงโสภา หินพิเศษ
๒. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดมารยาทไทย
เด็กชายธนธรณ์ หลาวรรณะ
เด็กหญิงมนฑกานต์ ศรีโยธา
- วันที่
๒๗ ม.ค. 255๘ นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ“Open House” ประจาปี ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดยได้รับรางวัลดังนี้
๓. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการผูกเสาธงลอย
เด็กหญิงวรรณา ศรีอินทร์ เด็กหญิงสุพิชญาอุปมา เด็กหญิงสุมิตรตรา สุรพล เด็กหญิงสวรรยา คาพรมมี
เด็กหญิงเลียงเฮง อมาวสี เด็กหญิงชนกานต์ ไหมแพง เด็กหญิงสุทธิกา จันทร์ภูมิ และเด็กหญิงภัทราวพร บุพศิริ
๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันImpromptu Speech
เด็กชายชัยพงษ์ จันทร์สวย
๕. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันต่อเติมสานวนไทย
เด็กหญิงพรณิชา พึ่งพุ่ม และเด็กหญิงสิริยากร พรรคพล
๖. รางวัลชมเชย การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
เด็กชายทักษ์ดนัย มาลา

-26๗. รางวัลชมเชย การแข่งขันคิดเลขเร็ว
เด็กชายธนวัชร สารวมจิตร์
๘. รางวัลชมเชย การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
เด็กชายนรวิชญ์ จงจินากูล และเด็กหญิงธมนวรรณ ชินตะขบ
๙. รางวัลชมเชย การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาสังคมศึกษา
เด็กหญิงนัฐริกาญน์ สืบศรี
๑๐. รางวัลชมเชย การแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี
เด็กชายเทีย เช็ง และเด็กหญิงอริสา ฮ้อน
- วันที่ ๓๐ ม.ค. 255๘ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตาบลท่าข้าม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในหัวข้อมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- วันที่
๓๑ ม.ค. 25๕๘ นักเรียนเข้าร่วมขับร้องเพลงในงานงานมหกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทย
ร่วมใจปฏิรูป เพื่อคืนความสุขให้คนไทยทั้งประเทศ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
งานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กปัญญาอ่อนวันที่ ๑ ก.พ. 25๕๘ นักเรียนเข้าร่วมแสดงชุดเทวนคร เพื่อหารายได้
ช่วยเหลือเด็กปัญญาอ่อนทั่วประเทศไทย พร้อมชม“คณะกายกรรมซินเกียง” ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
-

ปัญหาถนนหน้าโรงเรียนมีการขุดท่อแล้วไม่กลบพื้นผิวถนนให้เรียบร้อย ทาให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- ประชุมกรรมการขั้นพื้นฐาน (8 ม.ค. 58)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (9 ม.ค.58)
วันครูแห่งชาติ (16 ม.ค. 57)
การอบรมกิจกรรม ครูรุ่นใหม่ ใจใฝุธรรมมะ (17 ม.ค. 58)
กิจกรรมการประกวดโครงงาน (20 ม.ค. 58)
ตลาดนัดนักธุรกิจน้อย (กิจกรรมการตลาดของเยาวชน) ณ ตลาดนัดสวนจตุจักร (24 ม.ค. 58)
ผู้อานวยการองค์กร Families Australia เยี่ยมชมกิจกรรมธนาคารนักเรียน (29 ม.ค. 58)
- การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 (31 ม.ค. 58)
- รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

-27- ร่วมแข่งขันงานวิชาการโรงเรียนตากสิน
1. ด.ช. อานนท์ รณศิริ ชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ฝึกสอนโดย ครูธีระพันธุ์
สุขสุวรรณ
2. ด.ช. ธนกร อติกรจุฑาศิริ ชนะเลิศ คิดเลขเร็ว ป.6 ฝึกสอนโดย ครูพิชมญช์ มะลิต้น
3. ด.ช.ภัทรพล เหลืองเซ็ง, ด.ญ.มนัญชยา ศรีมหาบุตร ชนะเลิศ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ฝึกสอนโดย ครูรัตนา ภิญโญ และ ครูอธิษา รัตนสัจธรรม
4. ด.ญ.ปุญญสิริ แซ่โฮ่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดวาดภาพ ฝึกสอนโดย ครูจีรภา สุอุตะ
5. ด.ช.ธนนชัย คมกล้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Impromptu Speech ฝึกสอนโดย
Miss Evelyn valente
6. ด.ช.ธนกฤต เอี่ยมวิไล ชนะเลิศ Spelling Telling ฝึกสอนโดย ครูธัญญลักษณ์ ควรหา
7. ด.ญ.ธิรัญญา เดสันเทียะ, ด.ญ.ณัฏฐณิชา เกตุจันทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เปิดพจนานุกรม
ฝึกสอนโดย ครูนฤมล มหาไพบูลย์
8. ด.ญ.พุธิตา พิศวงษ์ ร่างวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาสังคมศึกษา
ฝึกสอนโดย ครูดวงพร สุขโข
9. ด.ญ.ปาริฉัตร บุญกาญจน์, ด.ช.พีระพัฒน์ สาราญชื่น ชนะเลิศ แข่งขันทักษะการใช้โปรแกรม
Microsoft Power Point 2010 ฝึกสอนโดย ครูพาทิศ เหล็กกนก
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 6 มกราคม 2558 ร่วมประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ 2558
ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เด็กหญิงพรไพลิน โพธิสัตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชนะเลิศการแข่งขันใน
ระดับช่วงชั้นที่ 1 ได้เป็นตัวแทนจังหวัดระยอง เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคต่อไป
วันที่ 9 มกราคม 2558 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม
มหาชัยชุมพล
วันที่ 10 มกราคม 2558 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2558 ณ สวนศรีเมือง
วันที่ 14-15 มกราคม 2558 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 15 มกราคม 2558 ประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ
ระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ 2558 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)
วันที่ 16 มกราคม 2558 ร่วมงานวันครู ประจาปี 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วันที่ 21 มกราคม 2558 กิจกรรมอบรมด้านอัคคีภัย และซ้อมการปูองกันอุบัติภัยด้านอัคคีภัย
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
วันที่ 21 มกราคม 2558 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดระยอง ณ โรงแรมสตาร์
- วันที่ 26 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมอบรมหลักสูตรสาหรับพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครู
ในสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
วันที่ 27 มกราคม 2558 ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ “open house” ประจาปี 2558
ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
*
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาสังคมศึกษา
* รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคิดเลขเร็ว
* รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
* ชมเชย การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรม power pint 2010
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* ชมเชย การแข่งขันต่อเติมสานวนไทย
วันที่ 30 มกราคม 2558 กิจกรรมศุกร์หรรษา หาคนเก่ง ประจาเดือนมกราคม 2558
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ผ้าปุาขยะ
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 10 มกราคม 2558 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2558 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนคร
ระยอง (วัดตรีรัตนาราม)
- วันที่ 10 มกราคม 2558 กิจกรรมวันวิชาการ
- วันที่
11 มกราคม 2558 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2558 ณ สวนศรีเมืองระยอง
- วันที่
16 มกราคม 2558 กิจกรรมวันครู
- วันที่
16 มกราคม 2558 งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- วันที่ 23 มกราคม 2558 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทัศนศึกษาเรือหลวงจักรีนฤเบศร
และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
- วันที่ 23 มกราคม 2558 โรงพยาบาลระยองฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก
ให้กับบุคลากรและผู้ปกครอง
- วันที่
27 มกราคม 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตาบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี
จานวน 66 คน
- วันที่ 30 มกราคม 2558 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ทั1ศนศึกษาตามกิจกรรม“การเรียนรู้ ห้องสมุดในฝั”น
- วันที่ 30 มกราคม 2558 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามกิจกรรม
“หนูรักษ์ทะเล”
วันที่ 27 มกราคม 2558 ผลการแข่งขัน “Open House” ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. การแข่งขันคัดลายมือระดับประถม
- เด็กหญิงอภิชญา สุขสวัสดิ์ ได้รับรางวัลชมเชย
2. การแข่งขันเปิดพจนานุกรมประเภททีม
- เด็กชายพฤฒินันท์ สงสังข์
- เด็กชายอนัส เสมสายัณห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
3. การแข่งขันต่อเติมสานวนไทยประเภททีม
- เด็กชายพรลภัส ล้นเหลือ
- เด็กหญิงปารีณา กอเซ็ม ได้รับรางวัลชนะเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ประเภททีม
- เด็กหญิงพรธีรา ธงสีพรหม
- เด็กชายพรภวิษย์ พลบุรี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาสังคมศึกษา
- เด็กหญิงปชาบดี สูตรไชย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- เด็กชายก้องภพ จันทนิล ได้รับรางวัลชมเชย
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- เด็กชายพฤฒา อิสมาแอล
- เด็กหญิงบุรัสกร รติยานุวัฒน์
ได้รับรางวัลชมเชย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. การแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี
- เด็กหญิงธัญญานุช เรียมแสน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- เด็กชายชัชพงศ์ คงภิบาล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Paint Brush ประเภททีม
- เด็กชายธีรภัทร ศิริมา
- เด็กหญิงชยุตรา มีศิริ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 ประเภททีม
- เด็กหญิงครรชิตา ทับลอย
- เด็กหญิงชมพูนุช ศิริพันธ์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. การแข่งขัน Impromptu Speech
- เด็กหญิงฐิติรัตน์ แสงใส
2. การแข่งขัน Spelling Bee
- เด็กชายภูมิพัฒน์ ชัยประเสริฐสุด
3. การแข่งขัน Sfory Telling
- เด็กหญิงชญานิศ ทาเนียม

ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- โรงเรียนทาการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และมอบตัวไปบ้างแล้ว
- โรงเรียนได้ส่งนักเรียนไปเป็นตัวแทนของเทศบาลนครระยองไปแข่งขันกีฬา อปท. ดังนี้
* เหรียญทองเทเบิลเทนนิส 16 ปีหญิง
* เหรียญเงิน อายุ 14 ปี หญิง
* เหรียญทองแดง 14 ปี คู่ประสม
* เหรียญเงินกรีฑาวิ่ง 400 เมตร 16 ปี ชาย
* กระโดดไกล 12 ปี หญิง
- ส่งนักเรียนไปร่วมแข่งขันสวดทานอง สรภัญญะ ระดับจังหวัด ดังนี้
* ชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
* ชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ โรงเรียนนคระยองวิทยาคม
ซึ่งทั้งสองโรงเรียนนี้จะต้องไปแข่งขันต่อในระดับภาคที่จังหวัดตราด

-30กองสวัสดิการสังคม
- วันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี
โครงการชั่งหัวมัน
- ปัจจุบันเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุขอทางรัฐบาลที่ให้มา จานวนผู้สูงอายุของเทศบาลนครระยอง พร้อม
กันรายใหม่ที่แจ้งไว้เมื่อปีที่แล้ว รวมทั้งสิ้น 4,865 คน ซึ่งในปัจจุบันมารับกับเทศบาลเราแค่ 1,888 คน และไป
เข้าในระบบธนาคาร จานวน 2,977 คน คิดเป็นประมาณ 64 เปอร์เซ็นต์ และยังมีผู้พิการอีก 519 คน ผู้ปุวย
เอดส์ 85 คน สาหรับในกลุ่มอายุแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
* ช่วงอายุ 60 – 69 ปี จานวน 2,826 คน มารับเงินสด จานวน 1,014 คน
ผ่านธนาคาร จานวน 1,812 คน จ่ายรายละ 600 บาท
* ช่วงอายุ 70 – 79 ปี จานวน 1,504 คน มารับเงินสด จานวน 674 คน
ผ่านธนาคาร จานวน 830 คน
* ช่วงอายุ 80 – 89 ปี จานวน 475 คน มารับเงินสด จานวน 177 คน
ผ่านธนาคาร จานวน 298 คน (จ่ายรายละ 800 บาท)
* ช่วงอายุ 90 ปี ขึ้นไป จานวน 60 คน มารับเงินสด จานวน 23 คน
ผ่านธนาคาร จานวน 37 คน (จ่ายรายละ 1,000 บาท) ซึ่งในทุกเดือนเจ้าหน้าที่
ประจาช่องจะเน้นให้ผู้ที่ไม่สะดวกในการมารับที่เทศบาลให้ไปเข้าธนาคารทุกครั้ง
ตามนโยบาย และกองสวัสดิการสังคมก็พร้อมที่จะให้บริการ คือ หากมาติดต่อยัง
กองสวัสดิการสังคม เราก็จะพาเขาไปเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สถานธนานุบาล
ผลการดาเนินงานในรอบเดือน มกราคม 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2558)
ยอดรับจานารวม
2,432 ราย จานวนเงิน
ยอดไถ่ถอนรวม
2,582 ราย จานวนเงิน
ทรัพย์จานาคงเหลือ
8,067 ราย จานวนเงิน
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจานา
กาไรจาหน่ายทรัพย์หลุด
รวมรายรับ
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
รายจ่ายประจา
รายจ่ายจากกาไรสุทธิ
รวมรายจ่าย
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จานวน
หัก ใช้ไปแล้ว
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก

58,816,400.- บาท
60,121,800.- บาท
198,733,300.- บาท
1,991,805.50 บาท
183,820.- บาท
2,175,625.50 บาท
151,537.18
305,975.53
4,095,406.02
4,552,918.73
-2,377,293.23
140,000,000.48,810,000.91,190,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ รายงานดังนี้

1. ในส่วนของกองช่างสุขาภิบาล ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ไปสารวจแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมบริเวณถนนจันทอุดมนั้น คือจะทาท่อในถนนจันทอุดม ใช้ท่อขนาด 3 เมตร และเดินท่อHDPE ขนาด 1 เมตร
มาตามถนน ค.2 และมาลงถนนสุขุมวิท ระยะทางประมาณ 1,642 เมตร แต่ราคาท่อตัวนี้ค่อนข้างแพง
ประมาณสิบ
หกล้านกว่าบาท แต่ท่อในถนนใช้งบประมาณห้าล้านบาท พร้อมปรับปรุงผิวถนนอีกหกล้านบาทรวมแล้วประมาณ
สิบเอ็ดล้านบาท คือแผนที่หนึ่งไปลงไปสารวจมา ซึ่งตามที่สารวจมานั้นค่อนข้างแพงคือต้องใช้งบประมาณ
ถึงสามสิบสี่ล้านบาท แต่ถ้าเราจะลดคอร์สสิบหกล้านบาทนั้นก็ต้องเป็นปั๊มน้าไปลง
ที่ประชุม - ท่านนายกเทศมนตรีฝากให้กองช่างไปพิจารณาหาแนวทางว่าควรทาแบบไหน โดยแนะนา
แนวคิดของท่านรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี คือควรจะยกระดับผิวจราจรขึ้นมา
และเปลี่ยนท่อระบายน้าใหม่
2. เรื่องถนนท่าบรรทุก จากแยกร้านZood ไปจนถึงเลยร้าน ป.แกงปุา ไประยะทางประมาณ 300 เมตร
ปรับปรุงเป็นผิวจราจรเป็นแอสฟัสติกส์คอนกรีต โดยใช้งบประมาณสามล้านห้าแสนบาท
ปิดประชุม เวลา 11.30 น.)

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด)
หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป
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