รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 8/2558
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
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นางสาวฐปนีย์
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นางสาวเนตรนภา
นางเสาวลักษณ์
ว่าที่เรือตรีเชาวลิต
นางสาววิราภรณ์
นางกุลยา
นางอมรรัตน์

ธันยสหพงศ์
โยคาพจร
โสภณ
กรุตนิมิตร
รักความสุข
แก่นทอง
เล็กโล่ง
โคลงชัย
กุลรัตน์
สุวรรณกูฏ

หัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝุายบริหารยุทธศาสตร์
หัวหน้าฝุายสังคมสงเคราะห์
หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป
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หัวหน้าฝุายนิติการ
หัวหน้าฝุายพัสดุและทรัพย์สิน
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ศรีชลา

รองนายกเทศมนตรี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.

นายวิชิต

(ไปราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- การรับโอนพนักงานเทศบาล จานวน 2 ราย ได้แก่
1. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย ตาแหน่งหัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง 7) กองคลัง
เทศบาลตาบลไชยปราการ อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มาดารงตาแหน่งหัวหน้าฝุายพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง 7) ฝุายพัสดุและทรัพย์สิน ส่วนบริหารการคลัง สานักการคลัง เทศบาลนครระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
2. นางสาวณัฐยกานต์ ไชยา ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 กองช่าง เทศบาลตาบลมะขามคู่
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มาดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 งานการเจ้าหน้าที่
ฝุายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
- บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จานวน 1 ราย คือ
1. นายนรุตม์ รัศมีประเสริฐสุข วุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ให้ดารงตาแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับ 4
งานสัตวแพทย์ ฝุายบริการสิ่งแวดล้อม ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

-3ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
รายงานความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างตลาดแม่แดง (สานักการคลัง, กองช่าง, สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
- เรื่องตลาดแม่แดงประสบความสาเร็จผ่านไปได้ด้วยดี แม่ค้าเจ้าใจและยอมให้รื้อถอน ทางกองช่าง
แจ้งว่าบนถนนสุวรรณสินเรายังไม่ทราบแนวเขตที่แน่นอนว่าถึงบริเวณใด ทางกองช่างอาจต้องประสานกับ
ทางสานักงานที่ดินว่าถนนสุวรรณสินขอบเขตแค่ไหน
มติที่ประชุม - ท่านนายกเทศมนตรีกาชับว่าในระหว่างรื้อถอนภายในตลาด ให้ทางกองช่างประสานไปยัง
สานักงานที่ดินให้มาตรวจสอบแนวเขตว่าถึงแค่ไหน และหลังจากเรื่องตลาดแม่แดงเรียบร้อยแล้ว
ให้ดาเนินการเรื่องตลาดวัดลุ่มต่อทันที
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานขนส่ง
- งานขนส่งมี รายรับประจาเดือนกรกฎาคม 2558
รายจ่ายประจาเดือนกรกฎาคม 2558
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
ยอดเงินสะสมคงเหลือ

201,852.00 บาท
115,096.91 บาท
86,755.09 บาท
1,310,301.13 บาท

ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- 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 2 ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง และหน้าวัดปุาประดู่
จานวน - ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทาสิ่งของตกหล่น จานวน 1 ราย
- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร้านค้าตั้งวางจาหน่ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต จานวน 14 ครั้ง

-43. จัดเก็บปูายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จานวน 64 แผ่น
4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้า ถนน ฟุตบาท ชารุด จานวน 13 แห่ง
5. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน จานวน 2 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จานวน - ราย
- นาขบวนคณะศึกษาดูงานจากท้องถิ่นอื่น และหน่วยงานราชการในสังกัด จานวน - ครั้ง
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
28 ครั้ง
- งานบริการ
136 ครั้ง
- งานกู้ภัยฯ
82 ครั้ง
- ออกสารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนสวนวัด, ชุมชนหลังวัดโขด, ชุมชนบ้านปากคลอง,
ชุมชนแหลมรุ่งเรือง, ชุมชนข้างอาเภอทางไผ่, ชุมชนมุสลิมปากคลอง
และชุมชนก้นปึกปากคลอง)
16 ครั้ง
- เฝูาจุดตลาดเก่าและโรงรับจานา
27 ครั้ง
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้กับพนักงานเทศบาล จานวน 60 คน ระหว่างวันที่ 27 ถึง 28 กรกฎาคม 2558 ในการนี้มีพนักงานเทศบาล
เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ สานักการคลัง จานวน 10 คน สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จานวน 5 คน สานักปลัดเทศบาล จานวน 5 คน กองวิชาการและแผนงาน จานวน 5 คน กองช่าง จานวน 5 คน
กองการศึกษา จานวน 5 คน กองสวัสดิการสังคม จานวน 5 คน งานเทศกิจ จานวน 10 คน และงานปูองกันฯ
จานวน 10 คน
- เมื่อเวลา. 18.30 น. ของวันที่ 1 ส.ค. 2558 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครระยอง
ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จาก น.ส.สุวรีย์ หทัยวิริยะสกุล อายุ 38 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
ซึ่งเปิดเป็นร้านกาแฟ ชื่อ ยูนิคอน ซึ่งกาลังจะเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้ ในขณะที่เกิดเหตุได้นั่งอยู่ชั้นล่าง ได้ยินเสียง
เหมือนระเบิด และได้กลิ่นเหม็นจึงวิ่งขึ้นไปดู พบกลุ่มควันสีดาจากภายในห้องน้า ชั้น 2 จึงได้รีบยกคัตเอาท์ไฟลง
และรีบโทรแจ้ง 199 ขอความช่วยเหลือ งานปูองกัน ฯ จึงส่งรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมเพลิง
โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชม. จึงควบคุมเพลิงไว้ได้ สาเหตุและความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครระยอง ร่วมแห่ขบวนถวายเทียนเนื่องในเทศกาล
เข้าพรรษา และออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการเทศบาลสัญจร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- คณะศึกษาดูงาน (ประจาเดือน ก.ค. 2558)
* จานวน
20 คณะ
* จานวน
1,363 คน

-5งานการเจ้าหน้าที่
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- ลูกจ้างประจาลาออก
- พนักงานจ้างเสียชีวิต
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
- พนักงานจ้างลาออก
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
(ตาแหน่งบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น (ตาแหน่งบริหาร)
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา

1 คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
12 คน
5 คน
- คน
- คน
- คน

อัตรากาลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
158 คน
* ลูกจ้างประจา
36 คน
* พนักงานจ้างทั่วไป
295 คน
* พนักงานจ้างตามภารกิจ
179 คน
รวม
668 คน
อัตรากาลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จานวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จานวน 3 แห่ง
* พนักงานครูเทศบาล
254 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
4 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
69 คน
รวม
327 คน
- โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2) วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ วัดปุาประดู่
พระอารามหลวง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง บรรยายธรรมโดย (พระอาจารย์มหาวุฑฒิชโย)
ผู้เข้ารับการอบรมฟังการบรรยายธรรม ฝึกปฏิบัติสมาธิ และเดินจงกรมเข้ารับการอบรมบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์

-6งานทะเบียนราษฎร
การให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจาเดือน กรกฎาคม 2558

กองวิชาการและแผนงาน
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1. ให้บริการ การตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง จานวน 25 ครั้ง
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จานวน 44 ครั้ง 44 เรื่อง
3. สรุปการใช้งานโปรแกรมปูองกันการบุกรุกระบบเครือข่าย และโปรแกรมปูองกันไวรัสฯ จานวน 1 ครั้ง
งานประชาสัมพันธ์
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี
1.1 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จานวน 62 เรื่อง
1.2 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่น ๆ จานวน 36 เรื่อง
2. กิจกรรมของเทศบาล จานวน 15 กิจกรรม
3. อนุเคราะห์เสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ จานวน 18 ครั้ง
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชนและส่งลง www.rayongcity.net เฟสบุ๊ค รวม 14 ข่าว
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน์ รวม 4 รายการ
6. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง
7. ส่ง SMS เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน 10 ครั้ง
8. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง รวม 3 ราย
9. จัดทาปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวม 16 ปูาย

-7ฝ่ายนิติการ
งานนิติการ
ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

1.

สอบสวนข้อเท็จจริง
เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหารโรงงานผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และพลังงาน

อยู่ระหว่างทาหนังสือรายงานสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

2.

รถยนต์ของงานปูองกันฯ ทะเบียน ผก 856 รย ชน
ท้ายรถยนต์ ฎร 6886 กท. บริเวณสามแยกสตาร์

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว

3.

เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม ขายแบบ
ประกวดราคาก่อนวันที่ได้รับเอกสารประกวดราคา
ตัวจริง

สรุปสานวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น

4.

ร้องเรียนการบริหารงานห้องสมุด

อยู่ระหว่างทาหนังสือว่ากล่าวตักเตือน

5.

แจ้งตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบ้าตัน

อยู่ระหว่างแจ้งความร้องทุกข์กับนางพิษฯ

6.

เจ้าหน้าที่ปูองกันขับรถบรรทุกน้า 82-1791 รย
เฉี่ยวชนรถกระบะ กง 1101 รย บริเวณบ่อขยะ

สอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
กระทรวงการคลัง

7.

พิพาทที่ดินบริเวณ(ถนนราษฎร์บารุงซอย 15)

-บันทึกปากคาผู้สูงอายุเพิ่มเติม จานวน
10 ราย –อยู่ระหว่างทาหนังสือรายงาน
สนง.ที่ดินจ.ระยอง

8.

การสวมตัวทาบัตรประชาชน รายนายหมูกร
เทียมทัศน์

สรุปสานวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวัด

9.

การสวมตัวทาบัตรประชาชน รายนางสาวษาลินี
แซ่เอี๊ยว
ต้นไม้บริเวณลานจอดรถศาลาประชาคมล้มทับ
รถยนต์

อยู่ระหว่างสรุปสานวน

10.

11.

12.

-จังหวัดแจ้งให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ดาเนินการทางวินัย
-อยู่ระหว่างทาหนังสือว่ากล่าวตักเตือน
การสวมตัวทาบัตร รายนางสมใจ สุขสาราญ
-อยู่ระหว่างทาหนังสือรายงานจังหวัด
(พิจารณาผลการสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่ แจ้งความ ระยอง
ดาเนินคดีกับผู้ แอบอ้าง)
พฤติกรรมนางจันทร์ฉาย อินพเนาว์ ครูเทศบาล ลา อยู่ระหว่างสอบปากคาพยานและรวบรวม
และมาสายอยู่เป็นประจา ไม่ปฏิบัติคาสั่งของ
พยานหลักฐาน
ผู้บังคับบัญชา

หมายเหตุ

-8ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

13.

เครื่องเรือยนต์สูญหาย

14.

นางกาญจนา สังข์น้อย ละทิ้งหน้าที่ราชการ
ติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน

15.

อุบัติเหตุระหว่างการสาธิต ทาให้ผนังห้องเก็บอุปกรณ์ -อยู่ระหว่างสรุปสานวน
อาคารปูองกันฯ พังถล่มลง
การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย
อยู่ระหว่างทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
สอบสวนวินัย/เรื่องร้องเรียน
อยู่ระหว่างผู้ถูกกล่าวหาชี้แจ้งแก้ข้อ
การค้างค่าเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถของหจก.ซันลุย กล่าวหา
และอู่จาเนียน การช่าง
นายสมปราชญ์ ปูอมสูง ถูกพนักงานสอบสวนจับคดี -ก.ท.จ.ระยองมีมติให้ออกจากราชการ
ยาไอซ์ไว้ในครอบครอง
ไว้ก่อน
-คดีถึงที่สุดแล้ว อยู่ระหว่างทา สว.6
เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
ของ กทจ.
เรื่อง พิพาทเกี่ยวกับทางสาธารณะ กรณี คุณพิศิษฐ์ฯ อยู่ระหว่างจัดทาระวางใหม่
กับมูลนิธิสว่างพรกุศล

16.
17.

18.

19.

-นายสายัญ ศรีสวัสดิ์ นายนพรัตน์ ไกรแก้ว
ทาหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนชาระ
เดือนละ 500 บาท, 1,000 บาท
รายนายกาธร บารุงพงษ์ ทาหนังสือไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้ว อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
-อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง

20.

จังหวัดระยองแจ้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี
อาคารพาณิชย์ที่ให้เช่าของเทศบาลนครระยอง
จานวน 3 ชั้น 3 คูหา ได้ต่อเติมอาคารเป็น 4 ชั้น
โดยไม่มีการติดรางน้า ทาให้น้าไหลตกลงบ้านผู้ร้อง

ได้ทาบันทึกแจ้งกองช่างตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้ว อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ของกองช่าง

21.

คดีอาญา/คดีแพ่ง
แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว
แจ้งความกรณีรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟูา บริเวณหน้า อยูร่ ะหว่างการดาเนินการของพนักงาน
แขวงการทางระยอง (ไม่มีคู่กรณี)
สอบสวน

22.

แจ้งความนางปรียาภร เมืองศิริ และนายนวพร
อาชญาทา ก่อสร้างอาคารผิดไปจากแผนผังบริเวณ
แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับ
ใบอนุญาต

แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการดาเนินการของพนักงาน
สอบสวน

หมายเหตุ

-9ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

23.

กรณี นายศรัณย์ เกียรติธนะกูล ก่อสร้างอาคาร
บนทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคงคา 1

แจ้งความร้องทุกข์แล้ว อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

24.

กรณี นายสมพรรณ์ จรรยารักษ์,นางสาวพุชง พุษะ
ก่อสร้างอาคารรุกล้าทางฯ

แจ้งความดาเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการดาเนินการของพนักงาน
สอบสวน

25.

กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ ก่อสร้างอาคารรุกล้าทาง
สาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจา

แจ้งความดาเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการดาเนินการของพนักงาน
สอบสวน

26.

กรณี น.ส.วิเชียร อึ้งเส็ง ก่อสร้างอาคารรุกล้าทาง
สาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจา

แจ้งความดาเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการดาเนินการของพนักงาน
สอบสวน

27.

กรณี นางสาวเขมสิริทร์ ชูดา ก่อสร้างรั้วบนทาง
สาธารณประโยชน์ บริเวณหลังอาเภอ

แจ้งความร้องทุกข์แล้ว อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

28.

กรณี นายกิตติพงษ์ ปานงาม ก่อสร้างอาคารโดย
ไม่ได้รับอนุญาต และก่อสร้างอาคารรุกล้าที่
สาธารณะ

แจ้งความดาเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการดาเนินการของพนักงาน
สอบสวน

29.

นายอดิศักดิ์ คาแสน ขับรถยนต์ บพ 1308 ระยอง
ชนเสาไฟฟูาบริเวณถนนอดุลย์ฯ

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2558 ศาล จ.ระยอง
ได้มีคาพิพากษาให้ นายอดิศักดิ์ฯ ชาระ
เงินเต็มจานวนพร้อมดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง
ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้
พนักงานอัยการออกหมายบังคับคดี

30.

คดีบอลลูนระเบิด

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

31.

กรณีนายวีราพัชธ์ พัสกรวงษ์ ก่อสร้างโครงเหล็ก
หลังคารุกทางสาธารณะ

แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการดาเนินการของพนักงาน
สอบสวน

32.

กรณีนางรัตนา สุขสวัสดิ์ นาขยะมาทิ้งในเขตชุมชนท่าเกตุ

อยู่ระหว่างประสานงานกับสานักการ
สาธารณสุขฯ เปรียบเทียบคดีต่อไป

หมายเหตุ

อายุความ
5 ปี ครบ
24 พ.ย.
2558

-10ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

33.

คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู ฟูองเทศบาลเรื่อง ที่ดิน
บริเวณถนนท่าบรรทุก

นายธีระศักดิ์ อินธนู ยื่นฎีกา คดีอยู่ใน
ระหว่างพนักงานอัยการยื่นแก้ฎีกา
คัดค้านคาร้องขอดาเนินคดีในชั้นฎีกา
อย่างคนอนาถา และคัดค้านคาร้องขอ
ทุเลาการบังคับคดี อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา

34.

คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ฟูองเทศบาล
เรื่อง ละเมิดที่ดิน(ข้างแหลมทอง)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าเป็นทางภาระ
จายอม, ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าเป็น
ทางสาธารณะโจทก์ฎีกา พนักงานอัยการ
แก้ฎีกา และคัดค้านทุเลาการบังคับคดี
แล้ว ศาลฎีกานัดฟังคาพิพากษา
วันที่ 18 ส.ค.2558 เวลา 09.00 น.
ศาลจังหวัดระยอง

35.

กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝั่ง ต.ปากน้า

ส่งร่างคาสั่งให้รื้อถอนอาคารและสรุป
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวัด
ระยอง

36.

กรณี ผิดสัญญาเช่าตลาดเทศบันเทิง

พนักงานอัยการจังหวัดระยองได้ยื่นฟูอง
ศาลจังหวัดระยองแล้ว ศาลได้ไกล่เกลี่ย
และนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 3
สิงหาคม 2558

37.

คดีปกครอง
นางวรรณา ตันเต่งผล(ตลาดแม่แดง)

อยู่ระหว่างกองช่าง ปิดประกาศ
กาหนดการรื้อถอนแล้ว และกาหนดการ
รื้อถอนในวันที่ 10 สิงหาคม 2558

38.

คดีนางสมทรง ช่วยชาติ เรื่อง ที่ดินบริเวณทุ่งโตนด

เทศบาลยื่นอุทธรณ์คัดค้านคาพิพากษา
ของศาลปกครอง อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

39.

คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผู้ฟูองคดี อธิบดีกรมที่ดิน ผู้
ถูกฟูองที่ 1 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้า
กลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน
ผู้ถูกฟูองที่ 2

-อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด

หมายเหตุ

-11ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

หมายเหตุ

40.

บังคับคดี/งานอื่น/หารือ
คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติถูกเฉี่ยวชน

อยู่ในระหว่างสานักงานบังคับคดีอายัด
เงินที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาชลบุรี 1
จานวน 47,075.02 บาท

อายุความ
10 ปี
(ครบ 22
พ.ย.64)

41.

คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟูา

อยู่ในระหว่างทาหนังสือไปยังธนาคาร
ต่าง ๆ,สานักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา,
องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของ
นายสราวุธ สมะนะ

อายุความ
10 ปี 10
ก.พ. พ.ศ.
2566

42.

คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟูา

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

อายุความ
10 ปี
ประมาณ
พ.ศ.2566

43.

คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟูา

อยู่ในระหว่างทาหนังสือไปยังธนาคาร
ต่าง ๆ,สานักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา,
องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของ
นายอุทัย อัฒจักร

อายุความ
10 ปี
(ครบ 8
ส.ค.63)

44.

หจก.ศิลาวัฒน์ เสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานและขอคืนเงินค่าปรับ

เทศบาลได้มีหนังสือแจ้งอัยการพิเศษฝุาย
คดีปกครองว่าไม่คัดค้านอนุญาโตตุลาการ
เพื่อร่วมชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าว

45.

โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติและระเบียบกฎหมาย

ขณะนี้อยู่ระหว่างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

46.

นายบุรินทร์ กลิ่นสังข์ พนักงานจ้างทั่วไป
ละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่าเจ็ดวัน

ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เรียบร้อยแล้ว

47.

หารือร้องเรียนขอความเป็นธรรมการจัดซื้ออาหาร
เสริมนม

อยู่ระหว่างการจัดทาหนังสือตอบข้อ
หารือ

48.

เสียงรบกวนจากเนอสเซอรี่บริเวณหมู่บ้านศรุตา

อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริง

49.

ร้องเรียนขอความช่วยเหลือและหาทางแก้ไขพื้นที่
ถนนเลียบชายฝั่งชาวบ้านชุมชนปากน้า 1-2

อยู่ระหว่างการดาเนินการของกองช่าง

50.

ร้องเรียนกรณีคนต่างด้าวนาอาหารทะเลไปขายใน
ราคาต่ากว่าคนที่ขายตามแผง

อยู่ระหว่างแจ้งสานักงานจัดหางาน
จังหวัดระยอง, สนง.ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดระยอง และสานักงานพาณิชย์
จังหวัดระยอง ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่

-12ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

51.

ร้องเรียนกรณี กลุ่มแม่ค้าตลาดวัดลุ่มขอผ่อนผัน

ได้ทาหนังสือรายงานผลเบื้องต้นให้
จังหวัดระยองทราบแล้ว

52.

นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผู้จัดการมรดก ตลาด
แม่แดง ขอให้ชะลอการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

-อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด
-และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

53.

หารือกรณีกิจการร่วมค้าปากน้าเมืองสะอาด จะ
ชดใช้ค่าซ่อมอุปกรณ์และค่าเสียโอกาสเป็นจานวน
เงินได้หรือไม่

อยู่ระหว่างการตรวจสอบสัญญาและ
ศึกษาระเบียบกฎหมาย

สรุปประมาณการ
รายรับ - รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

หมายเหตุ

-13-

สานักการคลัง
1. รายงานสถานะการเงิน
รายรับจริง (ต.ค.57 – ก.ค.58)

-14รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง

รายได้ที่รัฐจัดเก็บเพิ่มจัดสรรให้หรือมอบให้

-15รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้

รายงานสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

-162. การรายงานตามจดหมายบันทึกของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจาปี 2557

3. การจัดหาพัสดุ
- นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานดังนี้
1. การจัดหาพัสดุทางสานักการคลังได้เร่งดาเนินการ โดยอะไรที่ถึงมือก็จะประกาศออกวันต่อวัน
อะไรที่หน่วยงานยังไม่ส่งมาก็ดาเนินการตามระเบียบการเบิกจ่าย อาจจะต้องไปกันเงินไม่มีหนี้ต่อสภาเทศบาล
สาหรับการจัดหาที่เราสงวนสิทธิ์ไปก็มีโปรแกรมของกองวิชาการและแผนงาน 2 ตัว ที่อยู่ระหว่างขออนุมัติกับ
ทาง ICT จังหวัด และทางเทศบาลเราก็ประกาศจัดหา และขอให้กองวิชาการฯ ประสานกับจังหวัดในเรื่องการ
ขออนุมัติ และ CCTV ของสถานธนานุบาล เราก็ยังไม่ได้ลงนาม และส่วนรายการที่ยืดเยื้ออยู่ก็คือเรื่องเสาไฮแมส
ที่เรื่องส่งไปที่ ปปช. ซึ่งกาลังทาเรื่องสอบถามความคืบหน้าอยู่
2. ได้ซักซ้อมแนวแผนการจัดหาพัสดุของปี 2559 แล้ว ประเด็นสาคัญก็คือค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของปี 2559 ให้กองช่างดาเนินการในภาพรวม และในงานก่อสร้างของโรงเรียนได้กาหนดไม่เกิน
เดือนมกราคม 2559 และในภาพรวมของปี 2559 งานครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างก็จะไม่เกินไตรมาสที่ 2
คือเดือนมีนาคม 2559 สาหรับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของปีที่ล่วงมา ก็จะเร่งดาเนินการไม่เกินเดือนธันวาคม
2558 และก็ให้กองช่างสารวจในภาพรวมส่งหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558
เพื่อจัดทาแผนส่งให้ทางสานักการคลัง ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไป

-17- เรื่องของการซื้อคอมพิวเตอร์ปี 2559 ในภาพรวม โดยให้ยึด
TOR ของปี 2558 ซึ่งทาเป็นมาตรฐาน
อยู่แล้ว คือต้องปรับปรุงเล็กน้อย และก็เร่งดาเนินการ จะได้ไม่มีปัญหาเหมือนในปีที่ผ่านมา
- เรื่องของการจาหน่ายพัสดุของปี 2557 ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กาลังทาเอกสารแจ้งทุก
หน่วยงาน
กองช่าง
- โครงการทาสีอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโขดใต้ ผลการดาเนินงานปัจจุบัน ประมาณ100%
- โครงการปรับปรุงถนนซอยหินอ่อน ผลการดาเนินงานปัจจุบัน ประมาณ100%
- โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้าซอยเรือนจาสุดซอย ผลการดาเนินงานปัจจุบัน ประมาณ
60%
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

วิทยากรด้านการคัดแยกขยะ
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะให้แก่นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝุายประถม) โดยให้ความรู้ด้านการคัดขยะแต่ละประเภท ร่วมถึง
วิธีการคัดแยกถุงนมโรงเรียน เพื่อให้เทศบาลฯ นาไปกาจัด/แปรรูปเป็นน้ามันเชื้อเพลิงต่อไป
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ปุาชายเลน จานวน 310 คน ดังนี้
* วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ชั้น ป.1 จานวน 260 คน จัด
กิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยเข้าฐานการเรียนรู้เรื่องปุาชายเลนและพระเจดีย์กลางน้า
* วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่นศึกษาดูงานปุาชายเลน จานวน 50 คน

-18งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

- ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ที่ยื่นคาร้องขออนุญาต ประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ
ตามเทศบัญญัติ ได้แก่ ร้านมานีมีบาร์ ร้านซูรุฮะ ร้านน้องหนิวบิวตี้
 เจ้าหน้าที่สารวจและมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ/ ผู้ประกอบการเขียนคาร้องขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการยื่นคาร้อง จานวน 5 ราย และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว
- การตรวจประเมินสถานประกอบการก่อนต่อใบอนุญาต เดือนกรกฎาคม 2558
 ตรวจประเมินฯ จานวน 15 แห่ง (15 ใบอนุญาต) เกณฑ์การตรวจประเมิน ได้แก่ ทาเล/ที่ตั้ง
ความสะอาด ความปลอดภัย การจัดการของเสีย ปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ จานวน 14 แห่ง เลิกกิจการจานวน 1 แห่ง
- ตรวจประเมินการจัดการน้าเสียของสถานประกอบการจาหน่าย ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
เดือนกรกฎาคม 2558 จานวน 14 แห่ง ได้แก่ ร้าน MR.SUSHI ร้านสุกี้ยากี้ ร้านขายอาหาร 22/13
(หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม)

-19เรื่องร้องเรียนประจาเดือนมิถุนายน 2558 จานวน 6 เรื่อง

สุขาภิบาลอาหารและตลาด
1. เฝูาระวังความปลอดภัยด้านอาหารตามโครงการอาหารปลอดภัย (
Food Safety)
 เก็บตัวอย่างเนื้อหมูเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง จานวน 7 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างอาหารทะเล
เพื่อตรวจหาสารโลหะหนัก จานวน 12 ตัวอย่าง
ผลการตรวจ อยู่ระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์
2. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการจาหน่ายอาหาร ประจาปี 2558
 ตรวจรับรองมาตรฐานGFGT ในสถานประกอบการจาหน่ายอาหาร และแผงลอยจาหน่ายอาหาร ดังนี้
1. ตรวจร้านอาหาร จานวน 19 ร้าน
2. ตรวจแผงลอยจาหน่ายอาหาร จานวน 1 แผง
ผลการตรวจ ผ่านทุกแห่ง

-203. ความคืบหน้าตลาดเทศบาล 4 (แม่แดง)
 เจ้าหน้าที่การไฟฟูามารับคาร้องขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟูา เมื่อวันที่ 13 ก.ค.58 เวลา 13.00
–
16.00 น. ณ ศาลาประชาคม มีผู้ค้ามายื่นคาร้อง จานวน 39 ราย (เจ้าของ/ตัวแทน) จากผู้ค้าทั้งหมดใน
ทะเบียนขอมิเตอร์ไฟฟูาของการไฟฟูา จานวน 209 ราย รายที่ไม่มายื่นคาร้องให้ติดต่อขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟูาได้
ที่การไฟฟูาจังหวัดระยองด้วยตนเอง ส่วนการขอยกเลิกมิเตอร์น้า ให้ผู้ค้าไปติดต่อขอยกเลิกด้วยตนเองได้ที่การ
ประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2558 ซึ่งการไฟฟูาและประปา
จะเข้าดาเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เพื่อให้ผู้รับจ้างดาเนินการรื้อถอนสิ่งปลูก
สร้าง โดยรอบอาคารตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแม่แดง) ระหว่างวันที่ 10 – 16 สิงหาคม 2558
งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
ประมาณการจัดเก็บมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ ที่เอกชนจัดเก็บ
กิ่งไม้/เศษวัสดุ และปริมาณทราย ที่เทศบาลฯ จัดเก็บ
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556 - 2558

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2558

-21การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย
เดือนกรกฎาคม 2558 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้
ทั้งหมด 3,590 ชิ้น (196 กิโลกรัม)
2. กิจกรรมสารวจและส่งเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล จานวน
50 แห่ง เดือนกรกฎาคม 2558 จานวน 308 กิโลกรัม คิดเป็นค่าธรรมเนียมกาจัดฯ จานวน 12,320 บาท
(ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ ไม่เกิน 100 กิโลกรัม ต่อเดือน คิดราคาเหมาจ่าย 4,000 บาท/เดือน ส่วนที่เกินคิด
กิโลกรัมละ 15 บาท)
- การพัฒนาทาความสะอาดสถานที่ ชุดพัฒนาตัดกิ่งไม้และทาความสะอาดในวัดเนินพระ, ชุดรถกวาด
ถนนและดูดฝุุนปฏิบัติงานบริเวณถนน ค.2 หลังสตาร์, ชุดรถน้าล้างพื้นอาคารอเนกประสงค์ที่โขดปอเพื่อเตรียม
งานกีฬาชุมชน, ชุดรถเรือท้องแบนลอกวัชพืชในคลองชุมชนบางจาก
งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ผลการดาเนินงาน
1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง) จานวน 479 คน จาแนกผลการคัดกรอง ดังนี้
1.1 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จานวน 28 คน
1.2 กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จานวน 97 คน
2. คัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อในนักเรียนอายุ 15 ปี ขึ้นไป จานวน 4 โรงเรียน
รวม 4,500 คน (โรงเรียนระยองวิทยาคม, โรงเรียนวัดปุาประดู่, โรงเรียนนครระยองวิทยาคม และโรงเรียน
ระยองวิทยาคมปากน้า)
3. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้โรคไม่ติดต่อ
3.1 ให้ความรู้เรื่องปวดหลัง จานวน 3 ครั้ง
ให้ความรูเ้ รื่องโรคภูมิแพ้ จานวน 3 ครั้ง
ให้ความรูเ้ รื่องโรคหอบ จานวน 3 ครั้ง
4. โครงการชุมชนสวนวัดโขดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคเรื้อรัง ณ ชุมชนสวนวัดโขด
เทศบาลนครระยอง
4.1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค (กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวน 20 คน)
4.2 คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งลาไส้ใหญ่
จานวน 145 คน
4.3 คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและให้ความรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเอง จานวน 65 คน
4.4 คัดกรองภาวะซึมเศร้าและให้คาปรึกษาสุขภาพจิต จานวน 145 คน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 15 กรกฎาคม 2558
ผลการดาเนินงาน
พิจารณาอนุมัติโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ จานวน 4 โครงการ เป็นเงิน
194,500 บาท ดังนี้
1.1 ประเภทกิจกรรมของภาคประชาชน จานวน 3 โครงการ เป็นเงิน 48,500 บาท
1.2 ประเภทกิจกรรมของหน่วยบริการ จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 146,000 บาท

-22งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก ปี 2558 ในเขตเทศบาลนครระยอง พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก
จานวน 148 ราย เสียชีวิต 2 ราย พบการระบาดในชุมชนก้นปึก ชุมชนหลังอาเภอ-ทางไผ่ ชุมชนสองพี่น้อง
ชุมชนริมน้า-ท่าเกตุ และชุมชนสัมฤทธิ์ มีการดาเนินการ ควบคุมการระบาด ดังนี้
1. มีการประชุมวางแผน war room ทุกวันจันทร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยอง ศูนย์โรคติดต่อ
นาโดยแมลง ประธานชุมชน และประธาน อสม. เพื่อวางแผนการทางาน
2. มีการจัดเวรเจ้าหน้าที่ออกควบคุมโรค วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อสอบสวน
และควบคุมโรค อย่างรวดเร็ว
3. จัดโครงการรณรงค์ ควบคุมโรคพื้นที่ระบาด ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 โดยมีกิจกรรมทาลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย โดยเจ้าหน้าที่ อสม. มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และพ่นสารเคมีกาจัดยุง
โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์โรคติดต่อนาโดยแมลง ที่ 3.3 ระยอง (ศตม.)
4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลตนเองไม่ให้ยุงกัด ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ผ่านสื่อ
- รถวิ่งประชาสัมพันธ์
- จอโฆษณา
LED บริเวณสามแยกสตาร์ และสี่แยก PMY
- ปูายประชาสัมพันธ์ ติดในชุมชน
- แจกสื่อประชาสัมพันธ์ ทุกหลังคาเรือน ในเขตเทศบาลนคระยอง
- เสียงตามสายเทศบาล และเคเบิ้ลระยอง
- กิจกรรมให้ความรู้ โรคติดต่อ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมให้
ความรู้นักเรียน แบ่งเป็น 4 ฐาน
 โรคระบบทางเดินหายใจ และการใส่ Mask ปูองกันโรค
 โรคระบบทางเดินอาหาร
 กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
 โรคไข้เลือดออก
- ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ดังนี้
1. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง
 มอบหมายให้เด็กนักเรียน กลับไปสารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้าที่บ้าน
โดยบันทึกใส่สมุดสารวจลูกน้ายุงลาย ซึ่งทางสานักการสาธารณสุขฯ กาลังดาเนินการจัดพิมพ์
2. สถานที่ราชการ ธนาคาร และวัดในเขตเทศบาล ช่วยประชาสัมพันธ์ ประชาชน และทาลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย ซึ่งทางสานักการสาธารณสุขฯ ได้ส่งแผ่นประชาสัมพันธ์ไปพร้อมหนังสือขอความร่วมมือ
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
- วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. เทศบาลนครระยอง ณ ห้องประชุม
หลักเมือง เทศบาลนครระยอง มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75
- กิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจาเดือนของ อสม. ครั้งที่ 9/2558 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 91.69
จ่ายเงินค่าปุวยการให้กับ อสม. ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2558 ค้างจ่ายเงินค่าปุวยการให้กับ อสม.
ตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2558 รวม 3 เดือน เนื่องจากยังไม่ได้รับการโอนเงินจาก สสจ.
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 บรรยให้ความรู้เรื่อง “การดาเนินงานของ อสม.เทศบาลนครระยอง”
ให้กับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตาบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วม จานวน 120 คน ณ ห้องอาหารเพลินตา
- ร่วมโครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลนครระยอง วันที่ 28
กรกฎาคม 2558

-23งานฟื้นฟูสุขภาพครอบครัว
- ผลการดาเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ปุวยที่บ้านเดือน กรกฎาคม 2558 จานวน 145 ราย จาแนก
ตามกลุ่มได้ ดังนี้
1. มารดและทารกหลังคลอด จานวน 94 ราย
2. ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง จานวน 42 ราย
3. เด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า จานวน 1 ราย
4. ผู้ปุวยโรคมะเร็ง จานวน 1 ราย
5. ผู้ปุวยที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลระยอง จานวน 13 ราย
- จานวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ปุวยที่บ้าน ทั้งหมด 284 กิจกรรม ดังนี้
1. ฉีดยา จานวน 75 ราย
2. ใส่สารน้าทางหลอดเลือดดา จานวน 1 ราย
3. ใส่สายสวนปัสสาวะ จานวน 9 ราย
4. ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก จานวน 4 ราย
จานวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ปุวยที่บ้าน ทั้งหมด 284 กิจกรรม ดังนี้
1. ฉีดยา จานวน 75 ราย
2. ใส่สารน้าทางหลอดเลือดดา จานวน 1 ราย
3. ใส่สายสวนปัสสาวะ จานวน 9 ราย
4. ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก จานวน 4 ราย
5. ทาแผล จานวน 10 ราย
6. ตัดไหม
จานวน 1 ราย
7. เจาะเลือด จานวน 11 ราย
8. เจาะน้าตาลปลายนิ้ว จานวน 3 ราย
9. เยี่ยมให้คาแนะนาการปฏิบัติตนหลังคลอดและ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จานวน 47 ราย
10. เยี่ยมเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ้อนในทารกแรกเกิด จานวน 47 ราย
11. เยี่ยมดูแลเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง
และความพิการ จานวน 42 ราย
12. ส่งต่อผู้ปุวยรับการรักษาที่โรงพยาบาลระยอง จานวน 5 ราย
13. รับผู้ปุวยกลับจากคลินิกอบอุ่น จานวน 2 ราย
14. ร่วมกับกองสวัสดิการตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง จานวน 27 ราย
ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
รับบริจาควัสดุอุปกรณ์การแพทย์ 1 รายการ ดังนี้
1. ไม้ค้ายัน จานวน 1 อัน
ให้อุปกรณ์การแพทย์กับผู้ปุวยที่ยากไร้ 1 รายการ ดังนี้
1. ผ้าอ้อมสาเร็จรูป จานวน 1 ห่อ

-24ให้ผู้ปุวยยืมอุปกรณ์การแพทย์ 8 รายการ ดังนี้
1. เตียงนอน
Fowler พร้อมเบาะนอน จานวน 2 ชุด
2. ที่นอนลมพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด
3. เครื่องดูดเสมหะ จานวน 1 ชุด
4. ไม้เท้า 3 ขา จานวน 2 อัน
5.
Walker
จานวน 4 อัน
6. เครื่องวัดความดันโลหิต จานวน 1 เครื่อง
7. รถเข็นนั่ง จานวน 4 คัน
8. เครื่องผลิตออกซิเจน จานวน 1 เครื่อง
งานส่งเสริมสุขภาพ
สรุปภาวะโภชนาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง
นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ประจาปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 ที่ได้รับการประเมิน
ภาวะโภชนาการ จานวน 6 โรงเรียน
จานวนทั้งสิ้น 6,222 คน แบ่งเป็น
- ชาย 3,169 คน
- หญิง 3,053 คน
 ระดับอนุบาล 1,558 คน
 ระดับประถม 3,915 คน
 ระดับมัธยม 749 คน
สรุปภาวะโภชนาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง

-25สรุปภาวะโภชนาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง

สรุปภาวะโภชนาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง

-26สรุปภาวะโภชนาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง

ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนแยกตามรายโรงเรียน

แนวปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
 เริ่มอ้วนและอ้วน + 2 S.D. ถึง + 3 S.D. อ้วน : ไม่เป็นโรค
 อ้วนอันตราย + 3 S.D. อ้วน : เป็นโรค



- แจ้งผู้ปกครองขอความร่วมมือจัดอาหารที่บ้าน
- แนะนาการบริโภคอาหารและออกกาลังกาย
- ปรับพฤติกรรมทั้ง 2 ด้าน
- เฝูาระวังน้าหนัก ทุก 3
– 6 เดือน

-27แนวปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขาพเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
สถานศึกษา :



- จัดอาหาร/อาหารว่าง/นม/ขนม เครื่องดื่ม พลังงานต่าเพื่อควบคุมน้าหนัก
- เพิ่มกิจกรรมการออกกาลังกายเฉพาะเด็กอ้วน
- ส่งเสริมให้นักเรียนจดบันทึกรายการอาหาร (
food record)
- ติดตามผลเฝูาระวังน้าหนักทุกสัปดาห์
แนวปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
ครูอนามัย/ครูประจาชั้น
 ประเมินภาวะโภชนาการ (W/H) ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
 สอบถามข้อมูลเบื้องต้น
 ประเมินความเสี่ยง (4 ข้อ)
1. สังเกต
: รอยปื้นดาที่คอและรอบรักแร้
2. สังเกต/สอบถาม
: นักเรียนนั่งหลับในเวลาเรียนเป็นประจา
3. สอบถามผู้ปกครอง
: การนอนกรน และหยุดหายใจขณะหลับ
4. ซักประวัติความเจ็บปุวยบุคคลในครอบครัว (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ)
**พบความเสี่ยง 3 ข้อขึ้นไป ส่งต่อสถานบริการสาธารณสุขตามสิทธิ์**
ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือน
โครงการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) ทั่วประเทศ ในกลุ่มเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 8
ธันวาคม 2554 – 11 มกราคม 2555


เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง จานวน 72 คน มีพัฒนาการ
สมวัย จานวน 29 คน ร้อยละ 42.28 สงสัยว่าพัฒนาการล่าช้า จานวน 43 คน ร้อยละ 59.72 ส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านการใช้ภาษา และกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา  ให้คาแนะนาแก่คุณครูและส่งต่อผู้ปกครองเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการและติดตามประเมินซ้าอีก 1 เดือน

-28กองการแพทย์

-29-

-30-

งานชันสูตรและรังสีวิทยา
งานชันสูตร การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
- ผู้มารับบริการ 546 ราย
งานรังสี
- ผู้มารับบริการ 57 ราย
(21 มิถุนายน 2558 – 20 กรกฎาคม 2558)

-31รายงานผู้มารับบริการกายภาพบาบัด คลินิกชุมชนอบอุ่น ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2558

กองการศึกษา
- ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จานวน 2,000,000 บาท
ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานการศึกษาตลอดชีวิตภาคตะวันออก ส่วนใหญ่เป็นค่าสถานในการจัดการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าที่พัก ค่าเช่ารถตู้สาหรับการไปอบรม 12 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฯลฯ โดยเขาจะให้ทาง
เทศบาลเราเริ่มดาเนินการประชุม ซึ่งทางเทศบาลเราจะประชุมในวันที่ 13, 14 สิงหาคม 2558
ณ โรงแรมสตาร์

-32โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 อบรมงานการเงินและบัญชี ซึ่งโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้าได้รับความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยมีวิทยากรจากสานักการคลัง เทศบาลนครระยอง ผอ.รักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง และคุณวิเชียร นามวัฒน์ นักวิชาการพัสดุ ๓ ณ ห้อง E-Classroom
- วันที่
๑๘ กรกฎาคม 2558 คณะครูเข้ารับการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ณ ห้อง E-Classroom
- วันที่
๒๑ กรกฎาคม 2558 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑ ณ ห้อง E-Classroom
- วันที่
๒๓ กรกฎาคม 2558 บริษัท คิดส์ แอคทีฟ จากัด จัดโครงการ "ดีมอลต์ สคูลทัวร์ ๒๐๑๕“
จัดกิจกรรม ฉลาดคิด ฉลาดดี กับ ดีมอลต์ ๓ in 1 และแจกเครื่องดื่มให้แก่นักเรียน
- วันที่
๒๕ กรกฎาคม 2558 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภาษาไทย โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
ระบายสีภาพประกอบวันภาษาไทย กิจกรรมคัดลายมือ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ภาษาไทย และกิจกรรมการ
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
- วันที่
๒๕ กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง
และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปากน้าสัมพันธ์วันวิชาการ สร้างผลงานสู่การเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ อาคารเอนกประสงค์
- วันที่
๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม 2558 นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปูองกันโรคติดต่อ
ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคสุกใส โรคตาแดง และโรคมือเท้าปาก
- วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ร่วมขบวนแห่เทียน ถวายเทียนจานาพรรษา พร้อมทั้งรวบรวมจตุปัจจัยถวาย
แด่พระสงฆ์ ณ ศาลามีสบาย วัดปากน้าสมุทรคงคาราม
- วันที่ ๒๙ กรกฎาคม 2558 กิจกรรมเทศบาลสัญจร ณ สวนสาธารณะโขดปอ
- วันที่
๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม 2558 ครูพณิช กู้ตระกูล และครูสุวรรณา จันทร์พรหม เข้ารับการอบรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
- วันที่
๒๔ - ๒๕ มิถุนายน 2558 รองผู้อานวยการสถานศึกษา เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ทาบุญทอดผ้าปุาสามัคคีเพื่อการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- นานักเรียนชั้น ป.4 ออกเรียนรู้นอกสถานที่ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558
- ได้รับการนิเทศจากนักวิชาการของ สสวท. ในวันที่ 6, 8 กรกฎาคม 2558 และเขาจะมาอีกรอบ
ในวันที่ 19, 20 สิงหาคม 2558
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครขอนแก่น เรื่องธนาคารนักเรียน
- เรื่องการให้ความรู้กับคณะครู ในช่วงวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เกี่ยวกับการใช้ไอซีทีทางศูนย์ข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ท ในเรื่องของการจัดวิจัยในชั้นเรียน

-33โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 รับการประเมินโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste
School) เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 60 โรงเรียน ปี 2558 ระดับประเทศ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาสถานศึกษาของสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต
วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2558 ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจาเดือนกรกฎาคม
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
วันที่ 27 และ 29 กรกฎาคม 2558 ถวายเทียนจานาพรรษาและเวียนเทียนเนื่องใน
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) วัดปุาประดู่ (พระอารามหลวง)
วัดตรีรัตนาราม วัดปากน้าสมุทรคงคาราม และวัดโขดทิมทาราม
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้นอกสถานที่
กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจาสัปดาห์ ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)
- กิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพ่อ
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2558 สสวท. นิเทศน์ติดตามการทดลองใช้หนังสือเรียนแบบบันทึกกิจกรรม
และคู่มือครูระดับชั้นประถมปีที่ 1- 6
- วันที่
7 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนวัดคีรีภาวนารามและโรงเรียนบ้านมะเดื
ศึกษาดู
่อ งานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชร
- วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองหนองคายศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน โครงการ
EISP
- วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2558 สาธารณสุขฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้น อ.1
- ป.6
- วันที่
15 - 17 กรกฎาคม 2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
- วันที่
18 - 24 กรกฎาคม 2558นาเสนอโครงงานที่เมืองลอสแองเจลิส
- วันที่
17 กรกฎาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ทั4ศนศึกษา อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรี
- วันที่
22 กรกฎาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุ
จังหวั
ช ดชลบุรี
- วันที่
20 กรกฎาคม 2558สถาบันพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิจั่นงหวัดปทุมธานี
ศึกษาดูงานโครงการEISP
- วันที่
23 กรกฎาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีททัี่ 5ศนศึกษา ณ เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการ
- วันที่
23 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนในสังกัดตาบลงัวบา สพป.มหาสารคาม เขต 2 ศึกษาดูงาน 50 คน
การบริหารสถานศึกษา
- วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ผู้อานวยการและคณะร่วมประชุมวิชาการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนฯ
และรับพระราชทานโล่/เกียรติบัตรสุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ปี 2558 ณ โรงแรมมิลา
เคิลแกรนด์ กทม.
- วันที่
24 กรกฎาคม 2558 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทัศนศึกษาสถานที่สาคัญของจังหวัดระยอง

-34- วันที่
24 กรกฎาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนเสือ ศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
- วันที่
27 กรกฎาคม 2558 อบรมเด็กไทยวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ให้กับนักเรียน ชั้น ป.5 จานวน 135 คน
- วันที่
22 กรกฎาคม 2558 ถวายเทียนพรรษา จานวน 9 วัด
อนุบาลปีที่ 1

วัดปากน้า

อนุบาลปีที่ 2

วัดโขดใต้

อนุบาลปีที่ 3

วัดโขดทิมธาราม

ประถมศึกษาปีที่ 1

วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

ประถมศึกษาปีที่ 2

วัดเนินพระ

ประถมศึกษาปีที่ 3

วัดปุาประดู(่ พระอารามหลวง)

ประถมศึกษาปีที่ 4

วัดหนองสนม

ประถมศึกษาปีที่ 5

วัดกรอกยายชา

ประถมศึกษาปีที่ 6

วัดตรีรัตนาราม

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
ณ
-

- วันที6่ - 8 กรกฎาคม 2558
รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. (รอบ
ณ 3)
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 นักเรียนรับวุฒิบัตรนักธรรม ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
- อบรมวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 11, 25 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
อบรมวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 11 ,25 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
นักเรียนตรวจสุขภาพฟัน วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
- คณะครูอบรมวิเคราะห์ข้อสอบO-NET วันที่ 19 กรกฎาคม 2558ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
- ศึกษาดูงานโรงเรียนเมืองพัทยา 11 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
ค่ายพุทธบุตร วันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2558 ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล (พระอารามหลวง)
ผู้บริหารร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนาม วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ สวนศรีเมือง
ถวายเทียนจานาพรรษาร่วมกับกองคลัง วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ วัดโขดใต้ (คลายกังวล)
ร่วมกิจกรรมเทศบาลสัญจร วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ สวนสาธารณะโขดปอ

-35กองสวัสดิการสังคม
- วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 จัดกีฬาชุมชม ณ โขดปอ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- วันที่ 21 สิงหาคม 2558 จัดกีฬาผู้สูงอายุ ณ โขดปอ
สถานธนานุบาล
ผลการดาเนินงานในรอบเดือนกรกฎาคม 2558(ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2558)
ยอดรับจานารวม
2,372 ราย จานวนเงิน
ยอดไถ่ถอนรวม
2,263 ราย จานวนเงิน
ทรัพย์จานาคงเหลือ
8,201 ราย จานวนเงิน
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจานา
กาไรจาหน่ายทรัพย์หลุด
รวมรายรับ
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
รายจ่ายประจา
รวมรายจ่าย
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จานวน
หัก ใช้ไปแล้ว
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก

56,863,900.- บาท
56,570,300.- บาท
198,982,600.- บาท
1,921,189.50 บาท
00.00 บาท
1,921,189.50 บาท
91,319.06
278,227.17
369,546.23
1,551,643.27
140,000,000.39,750,000.100,250,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- เรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2558 (อุดหนุนเฉพาะกิจ)
คือต่ากว่าเปูามาก
ให้รีบดาเนินการเบิกจ่ายโดยเร็ว ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ร้อยละ 38 กรณีแก้ไขรูปแบบรายการขอให้
ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ ส่วนงบประมาณปี พ.ศ.2557 ถ้าเบิกจ่ายไม่ทันกันยายน 2558 (กรณีไม่มี
หนี้จะกันเงินไม่ได้) เพราะฉะนั้นต้องก่อหนี้ให้ทันกันยายน 2558 ถ้าไม่ทันจะถูกพับเงินไป
- เรื่องการใช้ยางพาทาพื้นสังเคราะห์ให้ใช้มาตรฐาน มอก. (ไม่เกี่ยวกับถนน)
- เรื่องการเลือกรถทัศนาจร ซึ่งทางสานักการคลังได้ชี้แจงรายละเอียด และจะเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ
- เรื่องไข้เลือดออกระบาด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองขอความร่วมมือ และผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ทาร่วมกันทั้งจังหวัดให้มีรูปแบบขั้นตอน และในปี พ.ศ. 2558
– ปี พ.ศ.2560 ถือเป็นปีรณรงค์
ไข้เลือดออก (ถวายในหลวง)
- เรื่อง พ.รบ.หอพัก พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2558 มี 104 มาตรา
ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีเป็นนายทะเบียนหอพัก โดยให้เทศบาลสารวจหอพักทุกแห่งในพื้นที่ และดาเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมาย
- เรื่อง พ.ร.บ.อานวยความสะดวก พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

-36- เรื่องการจัดทางบประมาณปี พ.ศ.2559 ได้จัดทาร่างงบประมาณแล้ว ซึ่งงบผู้สูงอายุไม่ต้องตรา
เป็นเทศบัญญัติ รัฐบาลจะให้เป็นเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้
ตั้งงบประมาณต่าง ๆ ดังนี้
1. ตั้งงบประมาณสนับสนุนยาเสพติด ศอปส.จังหวัด
2. ตั้งเงินอุดหนุนเหล่ากาชาด
3. ตั้งงบประมาณเทิดทูนสถาบัน/ เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 วันที่ 28 กรกฎาคม
2558 และวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เพื่อสานึกในพระราชา ค่ายคุณธรรม/หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
4. ตั้งงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
5. ตั้งงบประมาณพัฒนาแหล่งน้า ทาฝายกับเก็บน้าไว้ จังหวัดมีงบยุทธศาสตร์เพิ่มเติมให้
6. ตั้งงบประมาณช่วยเหลือผู้ปุวยเรื้อรังที่ต้องพบแพทย์ตามนัด
- การบริหารงานบุคคล
1.1. เรื่องการเข้าระบบแท่ง น่าจะไม่ทัน 1 มกราคม 2559 เนื่องจากมาตรฐานไม่เสร็จ ตอนนี้ยังไม่มี
การชะลอการสอบ ให้ดาเนินการต่อไปเรื่อย ๆ
- การปรับเงินเดือน 1 ขั้น c1 – c7 ยกเว้นนักบริหาร 6 – 7 รอหารือ (บัญชี 4)
ต้องเตรียมงบประมาณย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2557 (ใช้งบประมาณของเทศบาล
ต้องระวังไม่ให้เกิน 40 %)
- ปรับค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ซึ่งตอนนี้รอประกาศจาก กทจ.
1.2 เรื่องการปรับเงินเดือนครู ใช้เงินส่วนกลาง ซึ่งได้ซักซ้อมกับฝุายการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาลไปแล้ว
- ครูผู้ช่วย, ครูผู้ดูแลเด็ก, ครู คศ.1, ครู คศ.2
1.3 เรื่องเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง, ข้าราชการ ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557
(ปิดประชุม เวลา 11.00 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด)
หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป
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