รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 7/2558
วันที่ 7 กรกฎาคม 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.
33.

นายวรวิทย์
นายธนิต
นายบุญสืบ
นายนิวัติ
นายผณินทร
นายธีรวุฒิ
นายสุธน
นายฉัตรนุชัย
นางเสาวลักษณ์
นายธนวัฒน์
นางกิ่งแก๎ว
นางวัฒนา
นางกรรณิกา
นายธรรมาธิติ
นายเจตน์
นางโสภิกา
นายวิธาน
นางสุภลักษณ์
นายมนตรี
นางพรทิพย์
นายรักษ์สิทธิ์
นางสาวชนิดา
นายดุสิต
นางสายสุนีย์
นางพิมพ์ผกา
นางสาวอรุณรัตน์
นางสาวกนก
นางสาวรุํงนภา
นางสาวฐปนีย์
นายปณิธิ
นางสาวเนตรนภา
นางสาวนิทรา
วําที่เรือตรีเชาวลิต

ศุภโชคชัย
อังควินิจวงศ์
เจริญรัตน์
กลํอมแก๎ว
เกษรแพทย์
รัตตานนท์
ซื่อประเสริฐ
สมบัติศรี
วินัยธรรม
พ๎นชั่ว
ถนอมถิ่น
ชูวิทย์สกุลเลิศ
วิโรจน์แสงทอง
วุฒิสมบูรณ์
ศรีสุขโข
คงเจริญ
ลาภเวที
ตั้งกลชาญ
สิริทัตสุนทร
เวชกามา
เจริญหิรัญ
เอมเปีย
ธรรมศิริรักษ์
วาระสิทธิ์
ทายพงศ์ศักดิ์
ภูพันตันติ
อารีรักษ์
ธันยสหพงศ์
โสภณ
กรุตนิมิตร
รักความสุข
ลาภเวที
เล็กโลํง

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รก.หัวหน๎าสานักปลัดเทศบาล
ผู๎อานวยการสานักการคลัง
ผู๎อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
ผู๎อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู๎อานวยการกองชําง
ผู๎อานวยการกองสวัสดิการสังคม
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้า
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
ผู๎อานวยการสํวนบริหารการคลัง
หัวหน๎าฝุายปกครอง
ผู๎อานวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม

ผู๎อานวยการสํวนพัฒนารายได๎
หัวหน๎าฝุายบริการและเผยแพรํวิชาการ
หัวหน๎าฝุายงบประมาณ
ผู๎อานวยการสํวนสํงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม

หัวหน๎าฝุายสํงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหน๎าฝุายบริหารยุทธศาสตร์
หัวหน๎าฝุายสังคมสงเคราะห์
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป
หัวหน๎าฝุายปูองกันควบคุมโรคและฟื้นฟูสุขภาพ
หัวหน๎าฝุายนิติการ

-234.
35.

นางกุลยา
นางอมรรัตน์

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
นายมานพ
2.
นายวิชิต
3.
นายวารินทร์
4.
นายประกอบ
5.
นางผํองศรี
6.
นางลัดดา
7.
นายชณินทร์

กุลรัตน์
สุวรรณกูฏ

เจ๎าพนักงานธุรการ
เจ๎าพนักงานธุรการ

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
ดุษฎีวงษ์กาจร
อังควินิจวงศ์
ปิยะยาตัง
โกสีย์
บรรจงอักษร

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผู๎อานวยการกองการศึกษา
ผู๎จัดการสถานธนานุบาล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม

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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แตํงตั้งพนักงานเทศบาลตาแหนํงบริหารผู๎สอบคัดเลือกได๎ ให๎ดารงตาแหนํงบริหารตํางสายงาน
ของเทศบาล คือ นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม วุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท๎องถิ่น
ตาแหนํงหัวหน๎าสานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 8) สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง
จังหวัดระยอง ผู๎สอบคัดเลือกได๎ลาดับที่ 1 ให๎ดารงตาแหนํงรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8)
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เป็นต๎นไป
- เลื่อนระดับพนักงานเทศบาลเพื่อแตํงตั้งให๎ดารงตาแหนํงในระดับที่สูงขึ้นในตาแหนํงบริหาร คือ
นางสาววิลาวรรณ นาถาบารุง ตาแหนํงหัวหน๎าฝุายสํงเสริมสิ่งแวดล๎อม (นักบริหารงานสาธารณสุข 6)
ฝุายสํงเสริมสิ่งแวดล๎อม สํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ผู๎ได๎รับการคัดเลือกลาดับที่ 1 ในตาแหนํงหัวหน๎าฝุายบริการสิ่งแวดล๎อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข 7) ให๎ดารงตาแหนํงหัวหน๎าฝุายบริการสิ่งแวดล๎อม (นักบริหารงานสาธารณสุข 7)
สํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต๎นไป
- แตํงตั้งพนักงานเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกได๎ให๎ดารงตาแหนํงผู๎บริหารที่วํางของเทศบาล
จานวน 5 ราย ได๎แกํ
1. นางสาวนิทรา ลาภเวที วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตาแหนํงพยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7 วช
งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ ฝุายปูองกันควบคุมโรคและฟื้นฟูสุขภาพ สํวนสํงเสริมสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ผู๎สอบคัดเลือกได๎
ลาดับที่ 1 ให๎ดารงตาแหนํงหัวหน๎าฝุายปูองกันควบคุมโรคและฟื้นฟูสุขภาพ (นักบริหารงานสาธารณสุข 7)
ฝุายปูองกันควบคุมโรคและฟื้นฟูสุขภาพ สํวนสํงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
2. นางสาวรัชนี คุ๎มครอง วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ตาแหนํงเจ๎าพนักงานธุรการ
ระดับ 6 ว งานธุรการ กองชําง เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ผู๎สอบคัดเลือกได๎ลาดับที่ 1 ให๎ดารงตาแหนํง
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6) ฝุายบริหารงานทั่วไป สานักการคลัง เทศบาลนครระยอง
จังหวัดระยอง
3. นางสาวดวงพร วิทยากุล วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี ตาแหนํงเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎
ระดับ 6 ว งานจัดเก็บรายได๎ ฝุายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ สํวนพัฒนารายได๎ สานักการคลัง
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ให๎ดารงตาแหนํงหัวหน๎าฝุายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

-3(นักบริหารงานการคลัง 6) ฝุายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สํวนพัฒนารายได๎ สานักการคลัง เทศบาลนคระยอง
จังหวัดระยอง
4. นางเสาวลักษณ์ แกํนทอง วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป ตาแหนํงบุคลากร ระดับ 6 ว
งานการเจ๎าหน๎าที่ ฝุายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ให๎ดารงตาแหนํง
หัวหน๎าฝุายการเจ๎าหน๎าที่ (นักบริหารงานทั่วไป 6) ฝุายการเจ๎าหน๎าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง
จังหวัดระยอง
5. วําที่เรือตรีเชาวลิต เล็กโลํง วุฒินิติศาสตรบัณฑิต ตาแหนํงนิติกร ระดับ 6 ว งานนิติการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ให๎ดารงตาแหนํงหัวหน๎าฝุายนิติการ
(นักบริหารงานทั่วไป 6) ฝุายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เป็นต๎นไป
- บรรจุและแตํงตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จานวน 1 ราย คือ นางสาวธัญญ์ฐิตา พิสุทธิ์มณีกุล
วุฒิทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ผู๎ได๎รับการคัดเลือกลาดับที่ 1 เป็นพนักงานเทศบาล ในตาแหนํงทันตแพทย์
ระดับ 4 งานทันตสาธารณสุข ฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง
จังหวัดระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต๎นไป
- การรับโอนพนักงานเทศบาล จานวน 1 ราย คือ นางสาวณัฐยกานต์ ไชยา ตาแหนํงเจ๎าพนักงานธุรการ
ระดับ 2 กองชําง เทศบาลตาบลมะขามคูํ อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มาดารงตาแหนํงเจ๎าพนักงานธุรการ
ระดับ 2 งานการเจ๎าหน๎าที่ ฝุายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นต๎นไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
รายงานความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างตลาดแม่แดง (สานักการคลัง, กองช่าง, สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
วําที่เรือตรีเชาวลิต เล็กโลํง หัวหน๎าฝุายนิติการ รายงานวํา ในสํวนของการดาเนินการรื้อถอนตลาด
เมื่อวันที่ 15 ทางเจ๎าหน๎าที่ของกองชําง กองวิชาการและแผนงาน สานักการคลัง และสานักการสาธารณสุข ได๎ลงไป
ปิดคาสั่ง คือจะมีคาสั่งให๎ระงับการกํอสร๎าง คาสั่งห๎ามใช๎อาคาร และคาสั่งให๎รื้อถอนอาคาร รวมทั้งหมด 3 คาสั่ง
โดยไปปิดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 และมีปิดอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 จานวน 1 ราย
และในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 จานวน 1 ราย และได๎สํงทางไปรษณีย์ไปครบทั้งหมดแล๎ว ซึ่งคาสั่งลําสุดที่ไปปิด
คือในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และบวกไปอีก 7 วัน เพื่อรอระยะเวลา
- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รายงานวํา จะมีการนัดประชุมในสํวนของแมํค๎า ผู๎รับจ๎าง ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
ที่ประชุม - ทํานรองนายกเทศมนตรี นายธนิต อังควินิจวงศ์ สั่งการวําให๎มีการนัดพูดคุยกันในสํวนของ
คณะทางาน เพื่อซักซ๎อมความเข๎าใจกันกํอนที่จะมีการประชุมของแมํค๎า และผู๎รับจ๎าง
ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

-4ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานขนสํง
- งานขนสํงมี รายรับประจาเดือนมิถุนายน 2558
219,892.21 บาท
รายจํายประจาเดือนมิถุนายน 2558
158,032.86 บาท
รายรับสูงกวํารายจําย
61,859.35 บาท
ยอดเงินสะสมคงเหลือ
1,310,301.13 บาท
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- ออกตรวจดูแลโรงรับจานาของเทศบาล
- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จานวน 4 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น๎อง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดตรวจตู๎เขียว จานวน 29 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนสํง (บขส.) ระยอง
2. ตักเตือนผู๎กระทาความผิด
- ดูแลห๎องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
- กองวัสดุกํอสร๎างไว๎บนไหลํทาง ทางเท๎า และที่สาธารณะ จานวน 3 ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท๎าบริเวณหน๎าโรงพยาบาลระยอง
และหน๎าวัดปุาประดูํ จานวน - ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทาสิ่งของตกหลํน จานวน - ราย
- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร๎านค๎าตั้งวางจาหนํายของโดยไมํได๎รับอนุญาต จานวน 7 ครั้ง
3. จัดเก็บปูายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จานวน 85 แผํน
4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้า ถนน ฟุตบาท ชารุด จานวน 22 แหํง
5. งานที่ได๎รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน จานวน 2 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จานวน - ราย
- นาขบวนคณะศึกษาดูงานจากท๎องถิ่นอื่น และหนํวยงานราชการในสังกัด จานวน - ครั้ง
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกู๎ภัยฯ

29 ครั้ง
159 ครั้ง
78 ครั้ง

-5- ออกสารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช๎ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนสองพี่น๎อง, ชุมชนริมน้า-ทําเกตุ, ชุมชนสนามเปูา,
ชุมชนตากสินมหาราช และชุมชนแหลมรุํงเรือง)
- เฝูาจุดตลาดเกําและโรงรับจานา

18 ครั้ง
25 ครัง้

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครระยอง
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รํวมกับงานเทศกิจ และฝุายชํางสุขาภิบาล กองชํางออกดาเนินการให๎
ความชํวยเหลือ โดยจัดการจราจร และติดตั้งเครื่องสูบน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร๎อนแกํประชาชน
นาคณะนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ออกชมทัศนีย์ภาพสิ่งแวดล๎อมภายในเขตเทศบาลนครระยอง
ออกดาเนินการติดตั้งและสารวจถังเคมีดับเพลิง ภายในชุมชนตําง ในเขตเทศบาลนครระยอง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- คณะศึกษาดูงาน (ประจาเดือน มิ.ย. 2558)
* จานวน
35 คณะ
* จานวน
3,372 คน
งานการเจ๎าหน๎าที่
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล ย๎ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหมํ
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายไปปฏิบัติราชการ ที่หนํวยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- ลูกจ๎างประจาลาออก
- พนักงานจ๎างเสียชีวิต
- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)
- พนักงานจ๎างลาออก
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ดารงตาแหนํงที่สูงขึ้น
(ตาแหนํงบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ดารงตาแหนํงที่สูงขึ้น (ตาแหนํงบริหาร)
- แตํงตั้งพนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกได๎ให๎ดารงตาแหนํง
ผู๎บริหารสถานศึกษา
อัตรากาลังพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง
* พนักงานเทศบาล
* ลูกจ๎างประจา
* พนักงานจ๎างทั่วไป
* พนักงานจ๎างตามภารกิจ
รวม

157 คน
36 คน
295 คน
175 คน
663 คน

- คน
1 คน
2 คน
- คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
17 คน
10 คน
- คน
6 คน
- คน

-6อัตรากาลังพนักงานครูและลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน) จานวน 6 แหํง และศูนย์เด็กเล็ก จานวน 3 แหํง
* พนักงานครูเทศบาล
256 คน
* ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)
4 คน
* พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)
70 คน
รวม
330 คน
รวมทั้งสิ้น
993 คน
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจาปี 2558
เทศบาลนครระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558

- จัดโครงการอบรมเสริมสร๎างคุณธรรม และจริยธรรม พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจา และพนักงานจ๎าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 ตั้งแตํเวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ วัดปุาประดูํ พระอารามหลวง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
งานสารบรรณ
มีการลงรับ – สํง หนังสือผํานระบบ OSSM (สํวนกลาง) เดือนมิถุนายน 2558
- มีการลงรับหนังสือ จานวน 744 เรื่อง
- มีการลงสํงหนังสือ จานวน 576 เรื่อง

-7งานทะเบียนราษฎร
การให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจาเดือน มิถุนายน 2558

รายงานการทาบัตร
ประจาเดือน มิถุนายน 2558

-8กองวิชาการและแผนงาน
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ
1. ให๎บริการ การตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง
จานวน 45 ครั้ง
2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จานวน 39 ครั้ง 39 เรื่อง
3. สรุปการใช๎งานโปรแกรมปูองกันการบุกรุกระบบเครือขําย และโปรแกรมปูองกันไวรัสฯ
จานวน 1 ครั้ง
งานประชาสัมพันธ์
1. ขําวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี
1.1 ขําวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จานวน 58 เรื่อง
1.2 ขําวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหนํวยงานอื่น ๆ จานวน 14 เรื่อง
2. กิจกรรมของเทศบาล จานวน 16 กิจกรรม
3. อนุเคราะห์เสียงตามสายพร๎อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ จานวน 14 ครั้ง
4. สํงขําวให๎สื่อมวลชนและสํงลง www.rayongcity.net เฟสบุ๏ค รวม 16 ขําว
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน์ รวม 4 รายการ
6. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง
7. สํง SMS เชิญคณะผู๎บริหาร หัวหน๎าสํวนราชการ และสื่อมวลชน 12 ครั้ง
8. รับเรื่องร๎องเรียนพร๎อมแจ๎งแก๎ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง รวม 2 ราย
9. จัดทาปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตําง ๆ รวม - ปูาย
ฝ่ายนิติการ
งานนิติการ
ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

1.

สอบสวนข๎อเท็จจริง
เทศบาลได๎วําจ๎างมูลนิธิ DEE บริหาร
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน

อยูํระหวํางทาหนังสือรายงานสานักงานตรวจเงิน
แผํนดินจังหวัดระยอง

2.

รถยนต์ของงานปูองกันฯ ทะเบียน ผก
856 รย ชนท๎ายรถยนต์ ฎร 6886 กท.
บริเวณสามแยกสตาร์

แตํงตั้งคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงแล๎ว

3.

เทศบาลวําจ๎างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม
ขายแบบประกวดราคากํอนวันที่ได๎รับ
เอกสารประกวดราคาตัวจริง

สรุปสานวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางเสนอ
ผู๎บังคับบัญชาตามลาดับชั้น

4.

ร๎องเรียนการบริหารงานห๎องสมุด

อยูํระหวํางทาหนังสือวํากลําวตักเตือน

5.

แจ๎งตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบ๎าตัน

สรุปสานวนเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางเสนอ
ผู๎บังคับบัญชา

หมายเหตุ

-9ลาดับที่

เรื่อง

6.

เจ๎าหน๎าที่ปูองกันขับรถบรรทุกน้า 821791 รย เฉี่ยวชนรถกระบะ กง 1101
รย บริเวณบํอขยะ

สอบสวนข๎อเท็จจริงเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การพิจารณาของกระทรวงการคลัง

7.

พิพาทที่ดินบริเวณ(ถนนราษฎร์บารุง
ซอย 15)

อยูํระหวํางบันทึกปากคาผู๎สูงอายุเพิ่มเติม
จานวน 19 ราย

8.

การสวมตัวทาบัตรประชาชน
รายนายหมูกร เทียมทัศน์

สรุปสานวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
พิจารณาของจังหวัด

9.

การสวมตัวทาบัตรประชาชน
รายนางสาวษาลินี แซํเอี๊ยว

อยูํระหวํางสรุปสานวน

10.

ต๎นไม๎บริเวณลานจอดรถศาลาประชาคมล๎ม -จังหวัดแจ๎งให๎ตรวจสอบเกี่ยวกับการดาเนินการ
ทับรถยนต์
ทางวินัย
-สรุปผลเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางเสนอ
ผู๎บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
การสวมตัวทาบัตร รายนางสมใจ สุขสาราญ -อยูํระหวํางทาหนังสือรายงานจังหวัดระยอง
(พิจารณาผลการสอบสวนการปฏิบัติหน๎าที่
แจ๎งความดาเนินคดีกับผู๎ แอบอ๎าง)

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

พฤติกรรมนางจันทร์ฉาย อินพเนาว์ ครู
เทศบาล ลาและมาสายอยูํเป็นประจา
ไมํปฏิบัติคาสั่งของผู๎บังคับบัญชา
เครื่องเรือยนต์สูญหาย

อยูํระหวํางสอบปากคาพยานและรวบรวม
พยานหลักฐาน

อุบัติเหตุระหวํางการสาธิต ทาให๎ผนังห๎อง
เก็บอุปกรณ์อาคารปูองกันฯ พังถลํมลง
การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอร์ตี้
ประกันภัย
สอบสวนวินัย/เรื่องร๎องเรียน
การค๎างคําเบิกจํายเงินคําซํอมแซมรถของ
หจก.ซันลุยและอูํจาเนียน การชําง

-อยูํระหวํางสรุปสานวน

-นายสายัญ ศรีสวัสดิ์ นายนพรัตน์ ไกรแก๎ว
ทาหนังสือรับสภาพหนี้และขอผํอนชาระเดือนละ
500 บาท, 1,000 บาท รายนายกาธร บารุงพงษ์
ทาหนังสือไปยังผู๎วําราชการจังหวัดไปแล๎ว อยูํระหวําง
การพิจารณาของผู๎วําราชการจังหวัดระยอง
นางกาญจนา สังข์น๎อย ละทิ้งหน๎าที่ราชการ -อยูํระหวํางทาคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ติดตํอกันเกินกวําเจ็ดวัน
วินัยอยํางร๎ายแรง

อยูํระหวํางทาคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการสอบ
ข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
อยูํระหวํางผู๎ถูกกลําวหาชี้แจ๎งแก๎ข๎อกลําวหา

หมายเหตุ

-10ลาดับที่
เรื่อง
18. นายสมปราชญ์ ปูอมสูง ถูกพนักงาน
สอบสวนจับคดี ยาไอซ์ไว๎ในครอบครอง
19.
20.

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ
-ก.ท.จ.ระยองมีมติให๎ออกจากราชการไว๎กํอน
-คดีถึงที่สุดแล๎ว อยูํระหวํางทา สว.6 เสร็จเรียบร๎อย
แล๎ว อยูํระหวํางพิจารณาของ กทจ.
อยูํระหวํางจัดทาระวางใหมํ

เรื่อง พิพาทเกี่ยวกับทางสาธารณะ
กรณี คุณพิศิษฐ์ฯ กับมูลนิธิสวํางพรกุศล
จังหวัดระยองแจ๎งให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริง ได๎ทาบันทึกแจ๎งกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงแล๎ว
กรณี อาคารพาณิชย์ที่ให๎เชําของเทศบาล
อยูรํ ะหวํางการดาเนินการของกองชําง
นครระยอง จานวน 3 ชั้น 3 คูหา ได๎ตํอเติม
อาคารเป็น 4 ชั้น โดยไมํมีการติดรางน้า
ทาให๎น้าไหลตกลงบ๎านผู๎ร๎อง

21.

คดีอาญา/คดีแพํง
แจ๎งความกรณีรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟูา
บริเวณหน๎าแขวงการทางระยอง
(ไมํมีคูํกรณี)

แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

22.

แจ๎งความนางปรียาภร เมืองศิริ และนาย
นวพร อาชญาทา กํอสร๎างอาคารผิดไปจาก
แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลนที่ได๎รับใบอนุญาต

แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

23.

กรณี นายศรัณย์ เกียรติธนะกูล กํอสร๎าง
อาคารบนทางสาธารณะบริเวณถนน
เลียบคงคา 1

แจ๎งความร๎องทุกข์แล๎ว อยูํระหวํางการดาเนินการ
ของพนักงานสอบสวน

24.

กรณี นายสมพรรณ์ จรรยารักษ์,
นางสาวพุชง พุษะกํอสร๎างอาคาร
รุกล้าทางฯ

แจ๎งความดาเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

25.

กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ กํอสร๎างอาคาร
รุกล้าทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจา

แจ๎งความดาเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

26.

กรณี น.ส.วิเชียร อึ้งเส็ง กํอสร๎างอาคาร
รุกล้าทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจา

แจ๎งความดาเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

27.

กรณี นางสาวเขมสิริทร์ ชูดา กํอสร๎างรั้ว
บนทางสาธารณประโยชน์ บริเวณหลัง
อาเภอ

แจ๎งความร๎องทุกข์แล๎ว อยูํระหวํางการดาเนินการ
ของพนักงานสอบสวน

28.

กรณี นายกิตติพงษ์ ปานงาม กํอสร๎าง
อาคารโดยไมํได๎รับอนุญาต และกํอสร๎าง
อาคารรุกล้าที่สาธารณะ

แจ๎งความดาเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

หมายเหตุ

-11ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

29.

นายอดิศักดิ์ คาแสน ขับรถยนต์ บพ
1308 ระยอง ชนเสาไฟฟูาบริเวณ
ถนนอดุลย์ฯ

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2558 ศาล จ.ระยอง
ได๎มีคาพิพากษาให๎ นายอดิศักดิ์ฯ ชาระเงินเต็ม
จานวนพร๎อมดอกเบี้ย อยูํระหวํางทาหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ให๎พนักงานอัยการออกหมายบังคับคดี

30.

คดีบอลลูนระเบิด

อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลฎีกา

31.

กรณีนายวีราพัชธ์ พัสกรวงษ์ กํอสร๎างโครง
เหล็กหลังคารุกทางสาธารณะ

แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

32.

กรณีนางรัตนา สุขสวัสดิ์ นาขยะมาทิ้งใน
เขตชุมชน-ทําเกตุ

อยูํระหวํางประสานงานกับสานักการสาธารณสุขฯ
เปรียบเทียบคดีตํอไป

33.

คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู ฟูองเทศบาล
เรื่อง ที่ดินบริเวณถนนทําบรรทุก

นายธีระศักดิ์ อินธนู ยื่นฎีกา คดีอยูํในระหวําง
พนักงานอัยการยื่นแก๎ฎีกาคัดค๎านคาร๎องขอดาเนินคดี
ในชั้นฎีกาอยํางคนอนาถา และคัดค๎านคาร๎องขอทุเลา
การบังคับคดี อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลฎีกา

34.

คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ฟูองเทศบาล
เรื่อง ละเมิดที่ดิน(ข๎างแหลมทอง)

ศาลชั้นต๎นพิพากษาวําเป็นทางภาระจายอม,
ศาลอุทธรณ์พิพากษาวําเป็นทางสาธารณะโจทก์ฎีกา
พนักงานอัยการแก๎ฎีกา และคัดค๎านทุเลาการบังคับ
คดีแล๎ว ศาลฎีกานัดฟังคาพิพากษาวันที่ 18 ส.ค.
2558 เวลา 09.00 น. ศาลจังหวัดระยอง

35.

กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝั่ง ต.ปากน้า

สํงรํางคาสั่งให๎รื้อถอนอาคารและสรุปข๎อเท็จจริง
เบื้องต๎นให๎ผู๎วําราชการจังหวัดแล๎ว อยูํระหวํางการ
พิจารณาของจังหวัดระยอง

36.

กรณี ผิดสัญญาเชําตลาดเทศบันเทิง

พนักงานอัยการจังหวัดระยองได๎ยื่นฟูองศาลจังหวัด
ระยองแล๎ว ศาลได๎ไกลํเกลี่ยและนัดสืบพยานโจทก์ใน
วันที่ 3 สิงหาคม 2558

37.

คดีปกครอง
นางวรรณา ตันเตํงผล(ตลาดแมํแดง)

กองชํางได๎ปิดประกาศคาสั่งให๎รื้อถอนแล๎ว
อยูํระหวํางระยะเวลาในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร๎าง

38.

คดีนางสมทรง ชํวยชาติ เรื่อง ที่ดินบริเวณ
ทุํงโตนด

เทศบาลยื่นอุทธรณ์คัดค๎านคาพิพากษาของศาล
ปกครอง อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด

หมายเหตุ

อายุความ
5 ปี ครบ
24 พ.ย.
2558

-12ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

หมายเหตุ

39.

คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผู๎ฟูองคดี อธิบดี
กรมที่ดิน ผู๎ถูกฟูองที่ 1 รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย หัวหน๎ากลุํมภารกิจด๎านกิจการ
ความมั่นคงภายใน ผู๎ถูกฟูองที่ 2

-อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

40.

บังคับคดี/งานอื่น/หารือ
คดีซุ๎มเฉลิมพระเกียรติถูกเฉี่ยวชน

อยูํในระหวํางสานักงานบังคับคดีอายัดเงินที่ธนาคาร
กสิกรไทย สาขาชลบุรี 1 จานวน 47,075.02 บาท

อายุความ
10 ปี
(ครบ 22
พ.ย.64)

41.

คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟูา

อยูํในระหวํางทาหนังสือไปยังธนาคารตําง ๆ,
สานักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา,องค์การโทรศัพท์
เพื่อสืบหาทรัพย์ของนายสราวุธ สมะนะ

อายุความ
10 ปี
10 ก.พ.
พ.ศ.
2566

42.

คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟูา

อยูํในระหวํางทาหนังสือไปยังธนาคารตําง ๆ,
สานักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา,องค์การโทรศัพท์
เพื่อสืบหาทรัพย์ของนายวัชระ คึมยะราช

อายุความ
10 ปี
ประมาณ
พ.ศ.
2566

43.

คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟูา

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

อายุความ
10 ปี
(ครบ 8
ส.ค.63)

44.

หจก.ศิลาวัฒน์ เสนอข๎อพิพาทตํอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลา
การปฏิบัติงานและขอคืนเงินคําปรับ

เทศบาลได๎มีหนังสือแจ๎งอัยการพิเศษฝุายคดีปกครอง
วําไมํคัดค๎านอนุญาโตตุลาการเพื่อรํวมชี้ขาดข๎อพิพาท
ดังกลําว

45.

โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติและระเบียบ
กฎหมาย

นายกเทศมนตรีลงนามในเทศบัญญัติแล๎ว อยูํระหวําง
ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์

46.

นายบุรินทร์ กลิ่นสังข์ พนักงานจ๎างทั่วไป
ยื่นหนังสือลาออกจากราชการแตํ
ผู๎บังคับบัญชาได๎พิจารณาให๎ไลํออก

สํงหนังสือไปยังผู๎วําราชการจังหวัดระยอง
เรียบร๎อยแล๎ว

47.

หารือร๎องเรียนขอความเป็นธรรมการจัดซื้อ
อาหารเสริมนม

อยูํระหวํางการจัดทาหนังสือตอบข๎อหารือ

48.

เสียงรบกวนจากเนอสเซอรี่บริเวณ
หมูํบ๎านศรุตา

อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริง

-13ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

49.

เสียงรบกวนจากอูํซํอมรถบริเวณ
ซ.เลียบคงคา 2

อยูํระหวํางสานักการสาธารณสุขฯตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริง

50.

ร๎องเรียนขอความชํวยเหลือและหา
ทางแก๎ไขพื้นที่ถนนเลียบชายฝั่งชาวบ๎าน
ชุมชนปากน้า 1-2

อยูํระหวํางการดาเนินการของกองชําง

51.

ร๎องเรียนกรณีคนตํางด๎าวนาอาหารทะเลไป
ขายในราคาต่ากวําคนที่ขายตามแผง

อยูํระหวํางตรวจสอบระเบียบกฎหมาย

52.

ร๎องเรียนกรณี กลุํมแมํค๎าตลาดวัดลุํม
ขอผํอนผัน

ได๎ทาหนังสือรายงานผลเบื้องต๎นให๎จังหวัดระยอง
ทราบแล๎ว

53.

นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผู๎จัดการ
มรดก ตลาดแมํแดง ขอให๎ชะลอการรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสร๎าง

อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

54.

หารือกรณีกิจการรํวมค๎าปากน้าเมือง
สะอาด จะชดใช๎คําซํอมอุปกรณ์และ
คําเสียโอกาสเป็นจานวนเงินได๎หรือไมํ

อยูํระหวํางการตรวจสอบสัญญาและศึกษาระเบียบ
กฎหมาย

หมายเหตุ

งานรับเรื่องราวร๎องเรียนร๎องทุกข์
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจาเดือนมิถุนายน 2558
จานวน 1 เรื่อง
วัน/เดือน/ปี
23 มิ.ย.58

เรื่องร้องเรียน
รบกวนสอบถามเรื่อง
รถพยาบาลเคลื่อนที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการแพทย์

ตอบผู้ร้องเรียนเมื่อ
23 มิ.ย.58

แจ้งผลการดาเนินการให้
ผู้ร้องเรียนทราบ
23 มิ.ย.58

-14-

-15สานักการคลัง

-16-

-17-

2. การกาหนดมาตรการในการคัดเลือกรถโดยสารทัศนาจรที่ปลอดภัย สาหรับศึกษาดูงาน
ข๎อเสนอและมาตรการปูองกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทัศนศึกษาดูงาน ของ สวปถ. (ศูนย์วิชาการเพื่อความ
ปลอดภัยทางถนน)
1.) กาหนดขั้นตอนการจัดทัศนศึกษาดูงาน โดยมีการวางแผนการเดินทางทั้งกํอนวันเดินทางจนสิ้นสุด
วันเดินทางอยํางละเอียดพร๎อมแผนสารองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
2.) กาหนดให๎มีการทา Checklist สาหรับการคัดเลือกรถโดยสารทัศนาจร การคัดเลือกพนักงานขับรถ
รวมถึงการตรวจสอบผู๎ประกอบการที่มีมาตรฐานความปลอดภัย
3.) กาหนดให๎มีการทาสัญญาจัดจ๎างรถที่ครอบคลุม ครบถ๎วน พร๎อมกาหนดให๎มีการทาประกันภัยใน
การเดินทาง ทั้งภาคบังคับ ภาคสมัครใจและประกันภัยสํวนบุคคล
4.) กาหนดให๎มีผู๎ควบคุมประจารถโดยสารทัศนาจรทุกคัน รับผิดชอบตรวจสอบการคาดเข็มขัดนิรภัย
และไมํให๎มีการดื่มสุราของผู๎โดยสารตลอดระยะเวลาเดินทาง รวมถึงควบคุมความเร็วของรถและสังเกต
พฤติกรรมพนักงานขับรถ พร๎อมกาหนดบทลงโทษผู๎ควบคุมหากฝุาฝืนหรือละเลยการปฏิบัติหน๎าที่
5.) กาหนดให๎ใช๎บริการเฉพาะรถโดยสารชั้นเดียวในเส๎นทางที่มีความเสี่ยงตามที่กรมทางหลวงกาหนด
และควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืน ถ๎ามีระยะทางขับรถเกินกวํา 400 กิโลเมตร หรือขับรถตํอเนื่อง
เกิน 4 ชั่วโมง ต๎องมีพนักงานขับรถ 2 คน
3. การประเมินมาตรฐานด๎านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง

-181.) การจัดทางบประมาณและการพัสดุ

2.3 ผลการจัดเก็บรายได๎

3.1 การบริหารรายจําย

-194. บาเหน็จบานาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น

นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานวําเรื่องการกาหนดข๎อเสนอและมาตรการการจ๎างรถยนต์เพื่อ
ปูองกันอุบัติภัย โดยทางสานักการคลังได๎แจ๎งเวียนหนังสือไปยังทุกสํวนราชการแล๎ว ในขณะนี้ปีงบประมาณ
2558 คือถึง 30 กันยายน 2558 หากหนํวยงานไหนที่จะตั้งหรือจะจ๎างลักษณะดังกลําว ให๎ศึกษาข๎อกาหนด
สํวนในปี 2559 ตอนนี้ผมได๎ให๎นักวิชาการพัสดุศึกษารายละเอียดทั้งหมด และก็จะยกรํางเป็นทีโออาร์
และแบํงมาตรฐานของเทศบาลเหมือนกับที่เราทาทีโออาร์จ๎างของปี 2559 ดังนั้น ในปี 2559 จะเป็นแบบให๎
ทุกหนํวยงานใช๎ ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขที่ไมํตกหลํนไปจากที่จาเป็น
2. เรื่องการตรวจมาตรฐานในเรื่องของสถานที่กลาง ซึ่งที่ได๎คะแนนเป็นศูนย์นั้น ซึ่งทุกปีเทศบาลเราได๎
คะแนนเต็ม และเทศบาลเราดาเนินการถูกต๎อง เนื่องจากวําการใช๎สถานที่กลางเดิมที่ไปใช๎ที่จังหวัดนั้น
จะมีปัญหาในการที่จะรวมตัวของคณะกรรมการที่จะต๎องไปใช๎สถานที่ของจังหวัด และคณะกรรมการต๎องครบ
และเดิมเรามีภาคประชาชนเข๎ามาด๎วย กวําจะครบห๎าคน ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคมาก ในประกาศของ
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นได๎กาหนดไว๎ชัดเจนวําในกรณีสถานที่กลาง หากท๎องถิ่นได๎กาหนดให๎มีการยื่น
ซองทางไปรษณีย์ ก็สามารถดาเนินการยื่นซองทางไปรษณีย์ได๎ และเราก็กาหนดมาตรการในการรับซอง
ไปรษณีย์เรียบร๎อย ซึ่งตรงนี้ถามวําเดิมเทศบาลเราถูกต๎องทุกอยําง และกํอนที่เราจะกาหนดอยํางนี้ก็ได๎มีหนังสือ
หารือไปจังหวัด สอบถามวําจังหวัดจะกาหนดใช๎สถานที่กลางได๎หรือไมํ และมีหนังสือมาวําไมํได๎กาหนด
เราเลยดาเนินการทุกอยําง แตํเนื่องจากวําพอเขามาตรวจใหมํ เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 นั้น ซึ่งมีในหนังสือสั่ง
การจากกระทรวงในเรื่องของการสร๎างธรรมาภิบาล เรื่องการจัดซื้อจัดจ๎าง เขากาหนดในเรื่องมาตรการจาก
กระทรวงมหาดไทยมาให๎กาชับเรื่องการใช๎สถานที่กลางขึ้นมา เพราะฉะนั้นคณะกรรมการที่ถูกประเมินนั้นจึงทา
อะไรที่เป็นมาตรฐานเดิม เลยไมํได๎คะแนน คือจะต๎องทาให๎เหนือกวําเดิมขึ้นไปอีก จึงเป็นปัญหาที่วําตอนนี้
ในประเด็นของสถานที่กลาง กาลังทบทวนวําหากจะกลับไปทาแล๎วมันจะเป็นปัญหาหรือไมํ
4. การหาพัสดุ
นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานวําเรื่องการจัดหาพัสดุในชํวงที่ผํานมา ขอเรียนวํามีประเด็นปัญหา
อยูํหลายรายการ รายการแรก คือ เรื่องของการประกวดราคาตํอเติมอาคารเรียนที่โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล ซึ่งงบประมาณตั้งไว๎สามล๎านบาท และก็ออกแบบประมาณราคามาล๎านสามแสนบาท ปรากฏวํามี
ผู๎มาซื้อ 2 ราย แตํไมํยื่น รายการนี้คงต๎องยกเลิก และสํงให๎หนํวยงานเจ๎าของงบประมาณทบทวนวําจะ
ดาเนินการอยํางใดอยํางหนึ่งตํอหรือไมํ โดยทางสานักการคลังได๎สํงเรื่องไปแล๎ว คือให๎เสนอความเห็นกลับมา
ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

-202. การจัดซื้อกล๎องวงจรปิดของสถานธนานุบาล ขณะนี้ชะลอการลงนามทาสัญญา และแจ๎งผู๎ขายขยาย
เวลายืนยันราคาไปอีก 90 วัน เนื่องจากรายการนี้ต๎องขออนุมัติ ไอซีที โดยมีหนังสือจากกองวิชาการและ
แผนงานไปขอยังไอซีทีจังหวัด เมื่อเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ก็ได๎ประสานงาน
ปรากฏวําเจ๎าหน๎าที่บอกวําจังหวัดผํานคณะอนุกรรมการแล๎ว เหลือวําคณะกรรมการชุดใหญํจะอนุมัติ และถาม
วําทาไมยังไมํอนุมัติ เขาบอกวําคนทาไปติดเรื่องจักรยานอีกจึงยังไมํได๎เข๎า เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นปัญหาวําจะ
ได๎ลงนามเมื่อไรยังไมํทราบ ซึ่งได๎ประสานงานกับทางกองวิชาการและแผนงานให๎ชํวยกันติดตาม ซึ่งเมื่อวาน
ได๎แนะนาไปวําควรจะมีหนังสือสอบถามความคืบหน๎าไป
3. เรื่องกล๎อง
CCTV ที่ ติดเสร็จแล๎ว คือได๎มีบันทึกจากสานักปลัดเทศบาลแจ๎งมา เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2558 แจ๎งให๎สานักการคลังดาเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎อง พอดูในรายละเอียดปรากฏวํากล๎องวงจร
ปิดตัวนี้หมดระยะเวลาค้าประกัน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ที่ผํานมา และทางสานักปลัดเทศบาล
มีหนังสือ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 แจ๎งให๎คูํสัญญาเข๎ามาซํอม และก็สํงไปรษณีย์ตอบรับไป ปรากฏวําไมํมี
ผู๎รับ หนังสือจึงตีกลับมาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ตอนนี้หนังสือที่สานักปลัดเทศบาลแจ๎งมาให๎
สานักการคลังดาเนินการตํอนั้น ก็เลยต๎องถามวําดาเนินการตํอนั้นมันจะอยูํในกรอบไหน เพราะถ๎ามาสานักการ
คลังนั้นขณะนี้สัญญาหมดแล๎ว พ๎นภาระผูกพันแล๎ว ถ๎าดาเนินการตามเงื่อนไขตามระเบียบ หรือวําสัญญานั้น
ก็คือประกาศสองแสนกวําบาท ตอนนี้เลยวําถ๎าตามนั้นผมก็จะชะลอการคืนหลักประกันมา ถ๎าเขามีการร๎องขอ
ก็จะให๎เขาประสานกับสานักปลัดเทศบาล และในขณะนี้ได๎แจ๎งให๎สานักปลัดเทศบาลติดตามหนังสือไป
คือเรื่องการประกันความชารุดบกพรํองนั้นเราได๎วางมาตรการการปฏิบัติหลายครั้งแล๎ว และได๎มีการประชุม
ซักซ๎อมมาประมาณ 3 ครั้งแล๎ว และได๎มีการกาหนดแบบฟอร์มทุกอยําง จึงต๎องการให๎ทุกหนํวยงานดาเนินการ
ตามที่เราวางไว๎ด๎วย เพราะเป็นหน๎าที่ของหนํวยงานของพัสดุที่จะต๎องแจ๎งผู๎ค๎าหรือคูํสัญญาในการเข๎ามาซํอม
ดังนั้นจึงต๎องตรวจสอบพัสดุที่อยูํในการครอบครองด๎วย
4. เรื่องการประมูลขายทอดตลาดพัสดุปี 2557 กาหนดประมูลวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นี้
โดยจะประสานกับผู๎เกี่ยวข๎องทั้งหมด จึงต๎องการเรียนหนํวยงานที่จาหนํวยพัสดุ เนื่องจากมีรถของกองชําง
สานักการสาธารณสุขที่ไมํสามารถเคลื่อนย๎ายมาตรงนี้ได๎ ชํวงนี้ขอให๎รักษาของด๎วย คือพอประมูลเสร็จเราก็จะ
ให๎เขาย๎ายไป
5. เรื่องการดาเนินการตามมาตรการเรํงรัดการเบิกจํายเงินภายใน 15 วัน หลังจากตรวจรับพิจารณา
แล๎วก็ได๎มอบหมาย และซักซ๎อมความเข๎าใจไปแล๎ว คือชํวงเวลา 4 – 5 เดือนที่ผํานมานั้น คิดวํา 90 เปอร์เซ็นต์
เป็นไปตามเงื่อนไข และก็เบิกจํายได๎เร็ว เทําที่ดูไมํนําจะเกินเจ็ดวัน แตํยังมีบางสํวนที่ยังลําช๎าอยูํ เทําที่ดูเอกสาร
ตอนทาฎีกา จะเห็นวําในเอกสารตรวจรับและสํงกลับมาที่สานักการคลังนั้นบางหนํวยงานยังเดินทางอยูํ
ประมาณ 3 สัปดาห์ ผมได๎เขียนแสดงข๎อคิดเห็นกลับไป รบกวนทํานหัวหน๎าสํวนราชการทุกสํวนราชการ ใน
กรณีที่จะผํานเอกสารหน๎าฎีกาให๎ชํวยตรวจดู หากเกิดความลําช๎าก็ให๎กาชับทางเจ๎าหน๎าที่ด๎วย
กองช่าง
- โครงการกํอสร๎างปรับปรุงถนน คสล. ทางไผํ 4 โดยดาเนินการแล๎วประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์
- ปรับปรุงผิวจราจรถนนราษฎร์บารุง ตั้งแตํซอย 2 ถึงซอย 11 โดยได๎ดาเนินการตรวจรับเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว

-21สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

- โครงการพัฒนาและเพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศปุาชายเลน วันที่ 4
– 5 มิถุนายน 2558
เทศบาลนครระยองรวมกับกลุํมอนุรักษ์แมํน้าระยองและปุาชายเลนและเจ๎าหน๎าที่ อสม. จานวน 70 คน
ดาเนินกิจกรรมปลูกปุาชายเลน ณ บริเวณพื้นที่ปุาชายเบน โซน 4 โดยปลูกต๎นประสักดอกแดง
จานวน 500 ต๎น และต๎นโกงกาง จานวน 500 ต๎น เพื่อเพิ่มความหลากหลายด๎านระบบนิเวศปุาชายเลนและมี
ทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาด รํมรื่น เหมาะแกํการมาทํองเที่ยวและศึกษาเรียนรู๎
- ต๎อนรับคณะศึกษาดูงานด๎านปุาชายเลน ต๎อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู๎ปุาชายเลน
จานวน 92 คน ดังนี้
 วันที่ 18 มิถุนายน 2558 บริษัทจีสตีล ทากิจกรรมจิตอาสา ปลูกปุาชายเลน เก็บขยะและ
ทาคอนโดปู บริเวณปุาชายเลน โซน 1 จานวน 40 คน
 วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เทศบาลตาบลขามใหญํ จังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาดูงานปุาชายเลน
จานวน 52 คน
- เมื่อวันที่ 24
– 25 มิถุนายน 2558 ตั้งแตํเวลา 08.30 – 17.00 น. เทศบาลนครระยอง
รํวมกับมูลนิธิสวนแก๎ว ได๎ขอรับบริจาคสิ่งของเหลือใช๎ทุกชนิด ภายใต๎โครงการ “คุณไมํใช๎ เราขอ” เพื่อจัด
กิจกรรม “ทอดผ๎าปุาขยะรีไซเคิล” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ตั้งแตํเวลา 08.30 – 13.00 น. และเวลา
13.30 น. ทํานพระพะยอม กัลป์ยาโณ ได๎บรรยายธรรมะ ในหัวข๎อ “แยกขยะ ชาระใจ” ณ ศาลาประชาคม
สานักงานเทศบาลนครระยอง ซึ่งจากการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้สรุปผลการดาเนินโครงการฯ ได๎ ดังนี้
 ผู๎รํวมบริจาค ประมาณ 800 ราย
 ของเหลือใช๎ที่เก็บรวบรวมได๎สํวนใหญํจะเป็นเสื้อผ๎า หนังสือ เครื่องใช๎ไฟฟูา (ทีวี พัดลม
ตู๎เย็น เครื่องซักผ๎า หม๎อหุงข๎าว เตาไมโครเวฟ ฯลฯ

-22 ปริมาณที่เก็บรวบรวมได๎ รถ 10 ล๎อ 2 เที่ยว, รถหกล๎อ 14 เที่ยว, รถสี่ล๎อบรรทุก 9 เที่ยว,
และกระบะ 5 เที่ยว
 กองทุนผู๎สูงวัย 10,400 บาท
 ยอดถวายกันเทศน์ ประมาณ 20,000 บาท
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม

- ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมํที่ยื่นคาร๎องขออนุญาตประกอบกิจการประเภทตําง ๆ
ตามเทศบัญญัติ
 เจ๎าหน๎าที่สารวจและมีหนังสือแจ๎งผู๎ประกอบการ/ผู๎ประกอบการเขียนคาร๎องขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ปรากฏวํา มีผู๎ประกอบการยื่นคาร๎อง จานวน 2 ราย
และเจ๎าหน๎าที่ได๎ตรวจประเมินเรียบร๎อยแล๎ว ได๎แกํ ชบา รีสอร์ท, Health Corner
- การตรวจประเมินสถานประกอบการกํอนตํอใบอนุญาต เดือนมิถุนายน 2558 โดยตรวจประเมินฯ
จานวน 10 แหํง (10 ใบอนุญาต) เกณฑ์การตรวจประเมิน ได๎แกํ ทาเล/ที่ตั้ง, ความสะอาด, ความปลอดภัย,
การจัดการของเสีย ปรากฏวําผํานเกณฑ์ จานวน 6 แหํง เลิกกิจการ จานวน 4 แหํง
- สารวจสถานประกอบการที่ยังไมํได๎ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เดือนมิถุนายน 2558 โดยตรวจ
ประเมินการจัดการน้าเสีย ประเภทร๎านจาหนํายอาหาร จานวน 1 แหํง

-23เรื่องร้องเรียนประจาเดือนมิถุนายน 2558 จานวน 2 เรื่อง

งานสุขาภิบาลอาหารและตลาด
1. เฝูาระวังความปลอดภัยด๎านอาหารตามโครงการอาหารปลอดภัย (
Food Safety)
 ลงพื้นที่เก็บตัวอยํางอาหารปรุงสุกเพื่อสํงตรวจทางห๎องปฏิบัติการหาเชื้อในกลุํม Vibrio
จานวน 200 ตัวอยําง ดังนี้
1.) ตลาดสตาร์ไนท์บาร์ซํา จานวน 174 ตัวอยําง
2.) ตลาดเทศบาล 2 (วัดลุํม) จานวน 26 ตัวอยําง
ผลการตรวจ อยูํระหวํางรอผลการตรวจวิเคราะห์
 ลงพื้นที่สุํมเก็บตัวอยํางน้าดื่มจากตู๎หยอดเหรียญเพื่อสํงตรวจหาเชื้อ Coliform bacteria
จานวน 20 ตัวอยําง
ผลการตรวจ อยูํระหวํางรอผลการตรวจวิเคราะห์
 เก็บตัวอยํางเนื้อหมูเพื่อตรวจหาสารเรํงเนื้อแดง ครั้งที่ 3 จานวน 10 ตัวอยําง และเก็บ
ตัวอยํางอาหารทะเลเพื่อตรวจหาสารโลหะหนัก จานวน 6 ชนิด (12 ตัวอยําง)
ผลการตรวจ อยูํระหวํางรอผลการตรวจวิเคราะห์
 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์อาหาร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ดังนี้
1.) ผลการตรวจอาหารทะเลหาสารโลหะหนัก จานวน 6 ชนิด (12 ตัวอยําง) พบวําอาหาร
ทะเลมีการปนเปื้อนสารโลหะหนักแตํไมํเกินคํามาตรฐานที่ อย.กาหนด
2.) ผลการตรวจเนื้อหมูหาสารเรํงเนื้อแดง พบวําเนื้อหมูมีการปนเปื้อนของสารเรํงเนื้อแดง
จานวน 8 ตัวอยําง จากตัวอยํางทั้งหมด จานวน 20 ตัวอยําง ซึ่งจะดาเนินการสํงผล
การตรวจให๎สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และสานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
ดาเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎องตํอไป
2. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการจาหนํายอาหาร ประจาปี 2558
 จัดอบรมให๎ความรู๎ด๎านสุขาภิบาลอาหารสาหรับร๎านอาหารและแผงลอยจาหนํายอาหาร
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ห๎องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎ผู๎ประกอบการจาหนํายอาหารมีความรู๎ความเข๎าใจด๎านสุขาภิบาล
อาหารและปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง ซึ่งมีเปูาหมายเป็นผู๎ประกอบการจาหนํายอาหาร
ในโรงเรียน โรงแรม ร๎านอาหาร แผงลอยจาหนํายอาหาร ห๎างสรรพสินค๎า และผู๎เกี่ยวข๎อง
จานวน 200 คน

-243. ความคืบหน๎าตลาดเทศบาล 4 (แมํแดง)
 วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ปิดประกาศ ม.42 ม.43 แหํง พ.ร.บ.อาคาร พ.ศ.2522
สาหรับผู๎ที่ไมํมาแสดงความยินยอม ซึ่งมีกาหนด 37 วัน หลังครบกาหนด
จะเข๎าดาเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร๎าง
 แจ๎งวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎ค๎าดาเนินการยกเลิกมิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟูา
ลํวงหน๎า 15 วัน กํอนครบกาหนดคาสั่ง
 เชิญประชุมผู๎ค๎าเพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการดาเนินงานปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 4
(ตลาดแมํแดง) และรายละเอียดการยกเลิกมิเตอร์น้า ไฟฟูา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
เวลา 14.00 น. ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง
4. ความคืบหน๎าผลการดาเนินงานปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํม)
 เชิญประชุมผู๎ค๎าเพื่อจับสลากแผงค๎าในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น.
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง และตรวจสอบสภาพอาคารแลตีเส๎นล็อคแผงค๎า
เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับผู๎ค๎าบริเวณทางเดินเท๎า ถนนตากสินมหาราช
งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล

-25-

- การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือนมิถุนายน 2558 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได๎
ทั้งหมด 2,898 ชิ้น (144.00 กิโลกรัม)
2. กิจกรรมสารวจและสํงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล
จานวน 50 แหํง เดือนมิถุนายน 2558 จานวน 598.00 กิโลกรัม คิดเป็นคําธรรมเนียมกาจัดฯ
จานวน 11,470 บาท (ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ ไมํเกิน 100 กิโลกรัม ตํอเดือน คิดราคาเหมาจําย 4,000 บาท/เดือน
สํวนที่เกิน คิดกิโลกรัมละ 15 บาท)
- การพัฒนาทาความสะอาดสถานที่ ได๎แกํ ชุดพัฒนาถากหญ๎าบริเวณถนนยมจินดา, ชุดรถกวาดถนน
และดูดฝุุนปฏิบัติงานบริเวณถนนทางไผํ 3, ชุดรถน้ารํวมกันฉีดล๎างบริเวณตลาดปากคลอง, ชุดรถน้ารํวมกัน
ฉีดล๎างบริเวณพื้นโรงอาหารของโรงเรียนมัธยมตากสิน
งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ
ผลการดาเนินงาน
1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง) จานวน 357 คน จาแนกผลการคัดกรอง ดังนี้
1.1 กลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน จานวน 2 คน
1.2 กลุํมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จานวน 65 คน
2. จัดกิจกรรมออกกาลังกายพนักงานเทศบาลทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00
– 16.30 น. จานวน
21 ครั้ง มีพนักงานเข๎ารํวมกิจกรรมจากกอง/สานัก เฉลี่ย จานวน 16 คน/ครั้ง
3. กิจกรรมเผยแพรํความรู๎โรคไมํติดตํอ
3.1 ให๎ความรู๎เรื่องอาการ
OFFICE SYNDROME จานวน 3 ครั้ง
ให๎ความรูเ๎ รื่องโรคไมํติดตํอ จานวน 6 ครั้ง
ให๎ความรูเ๎ รื่องวันไอโอดีน จานวน 3 ครั้ง

-264. กิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
4.1 เฝูาระวังสารเสพติดในพนักงานบริษัทมิตซูระยอง จากัด โดยการตรวจสารเสพติด
ในปัสสาวะ จานวน 140 คน
ผลการดาเนินงาน
4.1.1 ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ได๎จานวน 114 คน ร๎อยละ 81.43
- ผลปกติ จานวน 77 คน ร๎อยละ 67.54
- มีความเสี่ยง จานวน 30 คน ร๎อยละ 26.32
- ผลบวก จานวน 7 คน ร๎อยละ 6.14
4.1.2 ในรายที่มีผลบวกได๎ให๎คาแนะนาให๎เข๎ารับการบาบัดตํอไป
4.1.3 ในรายที่มีความเสี่ยงได๎ให๎คาแนะนาแกํผู๎ดูแลพนักงานในการดาเนินการแก๎ไขปัญหา
โดยสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครระยอง
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู๎การปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง กับกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครแหลมฉบัง
ผลการดาเนินงาน
1.1 ได๎แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อกระตุ๎นให๎ภาคประชาชน/กลุํมตําง ๆ เข๎ามาขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มมากขึ้น
2. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและรวบรวมแผนฯ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
ผลการดาเนินงาน
2.1 พิจารณากลั่นกรองโครงการ
ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ ประเภทกิจกรรมของ
ภาคประชาชน จานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 31,700 บาท
3. ประเมินผลโครงการที่ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ ปี 2558 จานวน 3 โครงการ
งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ
โรคติดต่อสาคัญที่เฝ้าระวัง 5 อันดับแรก ในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครระยอง
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2558)

-27พื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
ชุมชนก๎นปึก ผู๎ปุวยสะสม 20 ราย ตั้งแตํเดือนมีนาคม – มิถุนายน
ดาเนินการ
- ประชุมวางแผน
war room รํวมกับเจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลระยอง ศูนย์โรคติดตํอนาโดยแมลง และ
ศูนย์คุ๎มครองสิทธิด๎านเอดส์
- ประชุมวางแผนรํวมกับ ประธานชุมชน, อสม. ดาเนินการปูพรม ทาลายแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย
และพํนสารเคมีกาจัดยุง
- ค๎นหาแหลํงเสี่ยงและทาลายแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้าแจกทรายกาจัดลูกน้า พํนสารเคมีกาจัดยุงภายใน
บ๎านและนอกบ๎าน บริเวณชุมชนก๎นปึก
- กิจกรรมควบคุมโรค ชุมชนก๎นปึก วั

นที่ 26 – 29 มิถุนายน 2558

- จัดกิจกรรมสัปดาห์ไข๎เลือดออกอาเซียน ณ โรงเรียนวัดโขดทิมทาราม
กิจกรรม - ให๎ความรู๎ผํานเสียงตามสายรํวมกับแกนนานักเรียน
- เข๎าฐานการเรียนรู๎เรื่องโรคไข๎เลือดออก
- ประกวดคาขวัญ เรื่องไข๎เลือดออก
- กิจกรรมการสร๎างเสริมภูมิคุ๎มกันโรค รํวมกับงานสํงเสริมสุขภาพ ดาเนินการฉีดวัคซีน
MR, DT
ในนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 และรณรงค์ฉีด MR ในเด็กอายุ 2.5 – 7 ปี ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ ดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล๎ว 3 โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า โรงเรียนเทศบาล
บ๎านปากคลอง และโรงเรียนเทศบาลวัดลุํม
- สถานการณ์โรคมือ เท๎า ปาก ด๎วยขณะนี้เข๎าสูํฤดูการระบาดของโรคมือ เท๎า ปาก ข๎อมูลการเฝูาระวัง
ของกรมควบคุมโรค ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม – 9 พฤษภาคม 2558 พบผู๎ปุวยโรคมือ เท๎า ปาก 9,963 ราย
และเสียชีวิต 1 ราย ผู๎ปุวยสํวนใหญํเป็นเด็กอายุ 1 – 3 ปี เมื่อเทียบกับ 5 ปี ที่ผํานมา ชํวงเดือนพฤษภาคม –
กรกฎาคม พบจานวนผู๎ปุวยเพิ่มขึ้นเพราะเป็นชํวงเปิดภาคเรียน เด็กมาอยูํรวมกันจานวนมาก จึงเกิดการ
แพรํกระจายของเชื้อโรคได๎งํายขึ้น
- ขอความรํวมมือสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาเนินการดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ให๎ครูและผู๎ปกครองทราบเกี่ยวกับโรคมือเท๎าปาก
2. ประสานครูประจาชั้นดาเนินการ ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนเบื้องต๎นทุกวัน
3. กรณีพบผู๎ปุวยโรคติดตํอ/เหตุการณ์ผิดปกติ โดยหากพบผู๎ปุวยตั้งแตํ 2 ราย ขึ้นไป แจ๎งงานปูองกัน
และควบคุมโรคติดตํอ 0-3861-0124 ตํอ 204
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
- วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม.เทศบาลนครระยอง ณ ห๎องประชุม
หลักเมือง เทศบาลนครระยอง มีผู๎เข๎ารํวมประชุม จานวน 28 คน คิดเป็นร๎อยละ 87.50
- วันที่ 19, 24, 25 และ 30 มิถุนายน 2558 บรรยายให๎ความรู๎เรื่อง “การดาเนินงานของ อสม.
เทศบาลนครระยอง” ให๎กับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารสํวนตาบลแมํวงก์ จังหวัดนครสวรรค์,
เทศบาลตาบลสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหมํ (2 ครั้ง) เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีผู๎เข๎ารํวม
จานวน 550 คน
- กิจกรรมประชุมตํอเนื่องประจาเดือนของ อสม. ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ
ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมฯ จานวน 283 คน คิดเป็นร๎อยละ 87.08 ค๎างจํายเงิน
คําปุวยการให๎กับ อสม. ตั้งแตํเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2558 รวม 3 เดือน เนื่องจากยังไมํได๎รับการ
โอนเงินจาก สสจ.

-28งานฟื้นฟูสุขภาพครอบครัว
- ผลการดาเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู๎ปุวยที่บ๎านเดือนมิถุนายน 2558 จานวน 165 ราย
จาแนกตามกลุํมได๎ ดังนี้
1. มารดาและทารกหลังคลอด จานวน 103 ราย
2. ผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง จานวน 49 ราย
3. ผู๎ปุวยที่สํงตํอจาก รพ.ระยอง จานวน 13 ราย
จานวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
ทั้งหมด 199 กิจกรรม
ดังนี้
1. ฉีดยา
จานวน 17 ราย
2. ใสํสายสวนปัสสาวะ
จานวน 10 ราย
3. ทาแผล
จานวน 9 ราย
4. เจาะเลือด
จานวน 2 ราย
5. เจาะน้าตาลปลายนิ้ว
จานวน 5 ราย
6. เยี่ยมให๎คาแนะนาการปฏิบัติตนหลังคลอดและสํงเสริม
การเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ
จานวน 51 ราย
7. เยี่ยมเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ๎อนในทารกแรกเกิด จานวน 52 ราย
8. เยี่ยมดูแลเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ๎อนจากโรคเรื้อรังและความพิการ จานวน 49 ราย
9. สํงตํอผู๎ปุวยรับการรักษาที่โรงพยาบาลระยอง จานวน 4 ราย
ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
รับบริจาควัสดุอุปกรณ์การแพทย์ 2 รายการ ดังนี้
1. ไม๎ค้ายัน จานวน 1 อัน
2. ผ๎าอ๎อมสาเร็จรูป จานวน 1 หํอ
ให๎อุปกรณ์การแพทย์กับผู๎ปุวยที่ยากไร๎ 2 รายการ ดังนี้
1. อุปกรณ์ให๎อาหารทางสายยาง จานวน 2 ชุด
2. ผ๎าอ๎อมสาเร็จรูป จานวน 1 หํอ
ให๎ผู๎ปุวยยืมอุปกรณ์การแพทย์ 5 รายการ ดังนี้
1. เตียงนอน
Fowler พร๎อมเบาะนอน จานวน 2 ชุด
2. ที่นอนลมพร๎อมอุปกรณ์ จานวน 2 ชุด
3. เครื่องดูดเสมหะ จานวน 1 ชุด
4. ไม๎เท๎า 3 ขา จานวน 3 อัน
5. แผํนเจลรองนั่ง จานวน 1 อัน

-29กองการแพทย์
จานวนผู้มารับบริการด้านรักษาพยาบาล

จาแนกตามประเภทสิทธิการรักษา

รายรับค่ารักษาพยาบาล ประจาเดือน มิถุนายน 2558

โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน

-30-

โครงการสัปดาห์เภสัชกรรม ประจาปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๒ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักจัดการกับยาเหลือใช้อย่างถูกต้อง
และลดปัญหาด้านการใช้ยาเกินความจาเป็น

กองการศึกษา
- วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดปุาประดูํ
- วันที่ 10 มิถุนายน 2558พิธีเปิดการแขํงขันครั้งที่ 19ณ สนามฟุตบอลสวนศรีเมืองจังหวัดระยอง
- วันที่
10-12 มิถุนายน 2558 โครงการประมวลผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษา ระดับกลุํม
จังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นที่ 9 (ภาคตะวันออก) ประจาปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมโกลเด๎นซิตี้ อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง
- วันที่ 11 มิถุนายน 2558 วันไหว๎ครู
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2558 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห๎องผู๎อานวยการ
กองการศึกษา
- วันที่ 18 มิถุนายน 2558 วันไหว๎ครู โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่
23 - 24 มิถุนายน 2558 โครงการแขํงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออก
ณ ตานานปุา
- วันที่ 25 มิถุนายน 2558วันไหว๎ครู โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ
- วันที่
26 มิถุนายน 2558 พีธีมอบถ๎วยรางวัลการแขํงขันฟุตบอลเยาวชน
“PTT Group Cup” 2015 รุํนอายุไมํเกิน 12 ปี ครั้งที่ 19 ณ สนามฟุตบอลสวนศรีเมือง

-31- ผลการแขํงขันฟุตบอล
ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า
รองชนะเลิศอันดับ 1 หวายกรอง เอฟซี
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดตาขัน
รองชนะเลิศอันดับ 3 อบต.ปลวกแดง
- วันที่ 26 มิถุนายน 2558 วันสุนทรภูํ ณ อนุเสาวรีย์สุนทรภูํ
- วันที่
28 มิถุนายน 2558 Play & Lean เพลินวันอาทิตย์ ณ ลานห๎องสมุดสวนศรีเมือง
- วันที่
29 - 30 มิถุนายน 2558 อบรมหลักสูตร โตไปไมํโกง ณ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด๎า)








- ความคืบหน๎าเงินอุดหนุน 7 รายการ
1. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง อยูํระหวํางขออนุมัติสมทบเงินเพิ่มและ
แก๎ไขแบบ
2. อาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม อยูํระหวํางขออนุมัติสมทบเงินเพิ่มและ
แก๎ไขแบบ
3. อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม อยูํระหวํางขออนุมัติสมทบเงินเพิ่มและ
แก๎ไขแบบ
4. อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558
5. อาคารส๎วม โรงเรียนนครระยองวิทยาคม จะเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
6. อาคารส๎วม โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล จะเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 22
กรกฎาคม 2558
7. อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห๎องเรียน โรงเรียนนครระยองวิทยาคม ประกาศเมื่อวันที่ 25
มิถุนายน 2558

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- วันที่ ๓ มิ.ย. 255๘ เทศบาลนครระยองจัดกิจกรรมชีวิตปลอดเสี่ยง เลี่ยงสถานพินิจ ให๎กับนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า และโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- วันที่
๑๐ - ๑๒ มิ.ย. 255๘ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ไปศึกษา และสารวจเพื่อให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่น โดยวิทยากรทํานสท.บรรหาร สุคนธวารี
และจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ณ ชายหาดแหลมเจริญ
- วันที่
๑๘ มิ.ย. 255๘ นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมวันไหว๎ครู ณ อาคารเอนกประสงค์
- วันที่ ๑๘ มิ.ย. 255๘ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เลือกตั้งสภานักเรียน
ณ อาคารเอนกประสงค์
- วันที่
๒๓ มิ.ย. 255๘ นักเรียนที่ได๎รับการคัดเลือกเข๎ารับทุนการศึกษา จากบริษัท BLCP
ณ ห๎องประชุม E-Classroom
- วันที่ ๒๐ มิ.ย. 255๘ ประชุมผู๎ปกครองครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ อาคารเอนกประสงค์
- วันที่
๒๕ มิ.ย. 255๘ เจ๎าหน๎าที่จากสานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครระยอง
มาให๎ความรู๎และฉีดวัคซีนให๎กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่๑-๖ ณ ห๎องประชุม E-Classroom

-32- วันที่
๒๖ มิ.ย. 255๘ นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมวันสุนทรภูํ โดยมีกิจกรรมการมอบรางวัลดังนี้
ตอบคาถามประวัติและผลงานของสุนทรภูํ วาดภาพระบายสีและคัดลายมือ จัดปูายนิเทศ ประกวดตัวละคร
และการแสดงประกอบสาหรับนักเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์
-

ติดตามนักเรียน ได๎แกํ
1. ด.ญ.ปุณยวีร์ มาเกิด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒
เมื่ออยูํโรงเรียน เป็นเด็กคุยเกํง แตํเวลาเรียนไมํสนใจเรียนหนังสือ ให๎เขียนหนังสือ เขียนไมํได๎
เขียนชื่อตัวเองไมํได๎ มีพัฒนาการทางด๎านความคิดและสติปัญญา ในระดับดีมาก คือ สามารถพูดสื่อสารให๎ผู๎อื่น
เข๎าใจ และสามารถเลําเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน รวมถึงบอกเลําเหตุการณ์ที่พบเห็นและจดจาได๎
รู๎จักชํวยเหลือตัวเองได๎ รู๎จักการแตํงกายให๎ตัวเอง มีความรับผิดชอบและรู๎หน๎าที่ที่ตัวเองได๎รับมอบหมาย
2.
ด.ญ.จารวีย์ ลีสมุทร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ เด็กหญิงจารวี ลีสมุทรมักจะรังแกและขโมย
ของเพื่อนในห๎องเรียนเป็นประจา ไมํรู๎จักการเก็บรักษาของใช๎สํวนตัวช๎อนและแก๎วน้าที่นาติดตัวมา ใช๎แล๎วจะเอา
ทิ้งไมํล๎างแล๎วเก็บไว๎ ถ๎าไมํมีช๎อนจะใช๎มือแทนช๎อน ไมํปฏิบัติ และไมํฟังตามที่คุณครูบอก
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- ได๎สํงนักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันวันวิชาการระดับภาค ซึ่งโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองได๎สํงหุํนยนต์เข๎า
ประกวด ซึ่งได๎รับรางวัลชนะเลิศจากการแขํงขัน
- วันที่ 25 มิถุนายน 2558 จัดกิจกรรมไหว๎ครู และทาบุญเลี้ยงพระรํวมกับผู๎ปกครอง
- วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เลือกตั้งสภานักเรียน
- วันที่ 25 มิถุนายน 2558 จัดงานราลึกวันสุนทรภูํ
- วันที่ 2 สิงหาคม 2558 2558 ทางโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองขอเรียนเชิญทุกทํานรํวมขบวน
ทอดผ๎าปุาสามัคคีสถานศึกษา เพื่อจัดซื้อที่ดินและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง
กาหนดการ ดังนี้
เวลา 09.09 น. ตั้งกองผ๎าปุา
เวลา 10.09 น. พระสงฆ์ จานวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น. ถวายภัตราหารเพล
เวลา 12.09 น. ถวายผ๎าปุาและรับพรจากพระสงฆ์
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 7 มิถุนายน 2558 ประชุมคณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง ครั้งที่ 1
- วันที่ 8 มิถุนายน 2558 โครงการรณรงค์เพื่อปูองกันยาเสพติด
- วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2558
- วันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2558 กิจกรรมวันไข๎เลือดออกอาเซียน
- วันที่ 18 มิถุนายน 2558
กิจกรรมวันไหว๎ครู 2558
- วันที่ 18 มิถุนายน 2558
กิจกรรมเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภานักเรียน
- วันที่ 25 มิถุนายน 2558
โครงการรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด
- วันที่ 26 มิถุนายน 2558
กิจกรรมวันสุนทรภูํ
- วันที่ 30 มิถุนายน 2558
อบรมให๎ความรู๎ กิจกรรมฉุกเฉินเผชิญภัย
- วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
พิธีสวนสนามวันคล๎ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติ

-33โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 6 มิถุนายน 2558 ประชุมผู๎ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนเทศบาล
วัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 8 มิถุนายน 2558 รํวมโครงการพัฒนาโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพเด็กไทยทาได๎
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง
วันที่ 10 มิถุนายน 2558 กิจกรรมให๎ความรู๎อัศวิน 3R ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2558 รํวมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทาสรุปประมวลผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. กลุํมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นที่ 9 (ภาคตะวันออก)
ประจาปี ณ โรงแรมโกลเด๎นซิตี้ ระยอง
- วันที่ 11 มิถุนายน 2558กิจกรรมสํงเสริมคนดีมีประชาธิปไตยณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2558 เข๎ารับมอบรางวัลโครงการการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero
Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 60 โรงเรียนปี 2558 รอบที่ 1 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์
กรุงเทพฯ
- วันที่ 17 มิถุนายน 2558 รํวมโครงการรณรงค์เพื่อปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 18 มิถุนายน 2558 รํวมโครงการเปิดบ๎านสานสัมพันธ์ IRPC ณ ศูนย์การเรียนรู๎เครือขําย
ชุมชนไออาร์พีซี
- วันที่ 18 มิถุนายน 2558 กิจกรรมวันไหว๎ครู ณ อาคารปริยัติธรรม วัดลุํม (พระอารามหลวง)
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 กิจกรรมสํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่น สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2558 รํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการและนิทรรศการระดับภาคตะวันออก
ณ ตานานปุา และเทศบาลตาบลบ๎านเพ
ผลการแขํงขัน
- รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอํย (ศพด.วัดลุํมฯ)
- รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานศิลปะ ระดับชั้น ป.4 – 6 เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเข๎า
รํวมการแขํงขันระดับประเทศ ณ อิมแพคเมืองทองธานี
- วันที่ 23 มิถุนายน 2558 รํวมกับบริษัทไลอ๎อน (ประเทศไทยจากัด) จัดกิจกรรมปาร์ตี้ปุวนก๏วนฟัน
สะอาด ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 กิจกรรมอบรมความรู๎เกี่ยวกับจราจรเบื้องต๎นให๎กับลูกเสือจราจร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 กิจกรรมทอดผ๎าปุาขยะ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเกํง ประจาเดือนมิถุนายน
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง ณ โรงเรียนเทศบาล
วัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2558 รํวมโครงการอบรมสัมมนาการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
ปี 2558 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ

-34- วันที่ 29 มิถุนายน 2558 กิจกรรมศึกษาเรียนรู๎การจัดการขยะอยํางมีประสิทธิภาพ
ณ ศูนย์กาจัดขยะเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมสนามจราจรเยาวชนเสริมสร๎างจิตสานึกความปลอดภัย
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2558 สนามสอบเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจาสัปดาห์ ประจาเดือนมิถุนายน
- ทาสีอาคารเรียน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ต๎อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
- วันที่
6 มิถุนายน 2๕58 ทาบุญวันชาตกาลครบ 84 ปี พระเทพวราภรณ์ (เจ๎าอาวาสวัดตรีรัตนาราม)
- วันที่
8 มิถุนายน 2558 อบรม“เด็กไทยทาได๎”
- วันที่
10 - 12 มิถุนายน 2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทาสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิณ่นโรงแรมโกลเด๎นซิตี้
- วันที่
11 มิถุนายน 2558พิธีไหว๎ครู ประจาปีการศึกษา 2558
- วันที่
11 มิถุนายน 2558เลือกตั้งสภานักเรียนประจาปี 2558
- วันที่
19 มิถุนายน 2558 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ สวนลุงทองใบ
- วันที่
19 มิถุนายน 2558 รํวมโครงการรณรงค์เพื่อปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
- วันที่
19 มิถุนายน 2558 ผู๎บริหารมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน
- วันที่
20 มิถุนายน 2558 ประชุมผู๎ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2558
- วันท
ี่ 24 มิถุนายน 2558 บริษัทไลอ๎อน(ประเทศไทย)จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสํงเสริมสุขอนามัยและ
สุขภาพชํองปาก ภายใต๎ผลิตภัณฑ์KODOMO
- วันที่
24 มิถุนายน 2558 จัดนิทรรศการที่โรงแรมสตาร์
- วันที่
24 - 26 มิถุนายน 2558 แขํงขันวิชาการระดับภาค
- วันที่
26 มิถุนายน 2558 จัดกิจกรรมวันสุนทรภูํ
26 - 30 มิถุนายน 2558อบรมสัมมนาการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
ประจาปี 2558
- วันที่ 29 มิถุนายน 2558 จัดงานวันครบรอบกํอตั้งโรงเรียน
- วันที่
1 - 3 กรกฎาคม 2558 สมศ. ตรวจประเมินโรงเรียน
- วันที่
3 กรกฎาคม 2558 ต๎อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา
จังหวัดมหาสารคาม
- วันที่
6 มิถุนายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู๎เกษตรระยอง
(ผู๎ใหญํสมศักดิ์ เครือวัลย์)
กองสวัสดิการสังคม
- วันที่ 26 มิถุนายน 2558 จัดโครงการปลูกต๎นไม๎เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ณ สวนโขดปอ
- วันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2558 ตรวจวัดสายตาสาหรับผู๎ที่มีปัญหาทางสายตา ในเขตเทศบาล
นครระยอง จานวน 1,000 ราย

-35งานสังคมสงเคราะห์
- ได๎จัดโครงการอบรมผู๎พิการและผู๎ดูแล เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 จานวน 80 คน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์และให๎ความรู๎แกํผู๎พิการ
- วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 จัดกิจกรรมนันทนาการผู๎สูงอายุ โดยจัด 2 เดือน/ครั้ง
- จัดกิจกรรมของผู๎สูงอายุ คือ
ในวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2558 จัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อการรวมกลุํม
ของประชาชนที่สนใจ โดยจะมีการทาขนมไทย
- ทางกองสวัสดิการสังคม ใครํขอความอนุเคราะห์ คือ ต๎องการให๎รื้อพรมในห๎องทางาน (ห๎องด๎านใน)
ของกองสวัสดิการสังคม เนื่องจากมีปัญหาเรื่องกลิ่นอับชื้น และยากตํอการทาความสะอาด เพราะห๎องทางาน
คํอนข๎างคับแคบ
ที่ประชุม - ทํานรองนายกเทศมนตรี นายธนิต อังควินิจวงศ์ มอบผู๎อานวยการกองชํางไปสารวจพื้นที่
ดังกลําวเบื้องต๎น
สถานธนานุบาล
ผลการดาเนินงานในรอบเดือนมิถุนายน 2558(ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2558)
ยอดรับจานารวม
2,474 ราย จานวนเงิน
ยอดไถํถอนรวม
2,373 ราย จานวนเงิน
ทรัพย์จานาคงเหลือ
8,156 ราย จานวนเงิน
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจานา
กาไรจาหนํายทรัพย์หลุด
รวมรายรับ
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
รายจํายประจา
รวมรายจ่าย
รายรับสูงกวํารายจําย
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จานวน
หัก ใช๎ไปแล๎ว
คงเหลือเงินที่ใช๎หมุนเวียนได๎อีก

60,435,900.- บาท
57,648,700.- บาท
199,972,300.- บาท
1,913,445.- บาท
00.00 บาท
1,913,445.- บาท
97,876.14
273,229.56
371,105.70
1,542,339.30
140,000,000.41,680,000.98,320,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- นายธนวัฒน์ พ๎นชั่ว รายงาน ดังนี้
1. ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ทาง ปปท. จะมอบให๎โรงเรียนนายร๎อยตารวจมาทอดแบบ
ประเมินโครงการโปรํงใส เปูาหมาย คือ พนักงาน ลูกจ๎าง จานวน 120 คน
2. ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ทางสานักปลัดเทศบาลจะมีการเรียกประชุมพนักงานขับรถของ
สานักปลัดเทศบาล และตํอไปจะมีการจัดทาแบบประเมิน โดยจะให๎ผู๎ใช๎บริการชํวยประเมินตามความเป็นจริง
และจะเก็บเป็นสถิติไว๎เพื่อใช๎ในการประเมินความดีความชอบของพนักงานขับรถตํอไป
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เพื่อบริการประชาชน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ในเวลา 13.00 น. – 18.00 น. บริเวณถนน ค.2 นายรักษ์สิทธิ์
เจริญหิรัญ กลําววํา เรื่องมาตรการการใช๎จํายเงิน ซึ่งจะมีกรอบเวลาเรื่องของจัดซื้อจัดจ๎าง
เรื่องของการประมูลราคา การสอบราคา และประกวดราคา ขณะนี้งานกํอสร๎างยังไมํเข๎ามา ซึ่งหลายรายการทั้ง
งบประมาณของปี 2558 งบค๎างจําย และธรรมาภิบาล ซึ่งสัปดาห์หน๎ายังคงมีการใช๎พัสดุกันอยํางตํอเนื่อง จึงขอ
ความรํวมมือวําในสัปดาห์นี้ขอให๎ทุกสํวนราชการติดตาม และเรํงสํงเรื่องให๎ทางสานักการคลังด๎วย
- นายธนวัฒน์ พ๎นชั่ว กลําววําเพื่อให๎การดาเนินการประชุมประจาเดือนคณะผู๎บริหารและหัวสํวนราชการ
ไมํเกิดปัญหาอุปสรรค และสาเร็จลุลํวงด๎วยดีจึงขอความรํวมมือทุกหนํวยงานสํงข๎อมูลที่จะใช๎นาเสนอในที่ประชุม
ประจาเดือนคณะผู๎บริหารฯPowerPoint)
(
ให๎ทางสานักปลัดเทศบาลเพื่อรวบรวมข๎อมูลลํวงหน๎ากํอนวันประชุม 2 วัน
(ปิดประชุม เวลา 11.30 น.)
ลงชื่อ

ผู๎บันทึกรายงานการประชุม
(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ๎าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม

(นายธนวัฒน์ พ๎นชั่ว)
หัวหน๎าฝุายอานวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน๎าสานักปลัดเทศบาล
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