รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 9/2558
วันที่ 1 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผู้มาประชุม
1.
นายวรวิทย์
2.
นายมานพ
3.
นายธนิต
4.
นายวารินทร์
5.
นายบุญสืบ
6.
นายประกอบ
7.
นายนิวัติ
8.
นายผณินทร
9.
นายธีรวุฒิ
10. นายสุธน
11. นายฉัตรนุชัย
12. นางเสาวลักษณ์
13. นายธนวัฒน์
14. นางกิ่งแก๎ว
15. นางกรรณิกา
16. นายธรรมาธิติ
17. นางผํองศรี
18. นายเจตน์
19. นางลัดดา
20. นางสุนิสา
21. นางสาวอารี
22. นางสุภลักษณ์
23. นางอุษณีย์
24. นางพรทิพย์
25. นางสาวพนิตตา
26. นายรักษ์สิทธิ์
27. นางซํอนกลิ่น
28. นางสาวชนิดา
29. นายดุสิต
30. นางพิมพ์ผกา
31. นางสาวอรุณรัตน์
32. นางสาวกนก
33. นางสาวรุํงนภา

ศุภโชคชัย
วาจาสิทธิ์
อังควินิจวงศ์
ดุษฎีวงษ์กาจร
เจริญรัตน์
อังควินิจวงศ์
กลํอมแก๎ว
เกษรแพทย์
รัตตานนท์
ซื่อประเสริฐ
สมบัติศรี
วินัยธรรม
พ๎นชั่ว
ถนอมถิ่น
วิโรจน์แสงทอง
วุฒิสมบูรณ์
ปิยะยาตัง
ศรีสุขโข
โกสีย์
รํมรื่น
แดงอุทัย
ตั้งกลชาญ
เลื่อนลอย
เวชกามา
แสงอรุณ
เจริญหิรัญ
ชูเชิด
เอมเปีย
ธรรมศิริรักษ์
ทายพงศ์ศักดิ์
ภูพันตันติ
อารีรักษ์
ธันยสหพงศ์

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รก.หัวหน๎าสานักปลัดเทศบาล
ผู๎อานวยการสานักการคลัง
ผู๎อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู๎อานวยการกองชําง
ผู๎อานวยการกองการศึกษา

ผู๎อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู๎จัดการสถานธนานุบาล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้า
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง

ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
ผู๎อานวยการสํวนบริหารการคลัง
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป
หัวหน๎าฝุายปกครอง
ผู๎อานวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม

หัวหน๎าฝุายบริการและเผยแพรํวิชาการ
หัวหน๎าฝุายงบประมาณ
ผู๎อานวยการสํวนสํงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม

หัวหน๎าฝุายสํงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-234.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

นางสาวศศิธร
นางสาวฐปนีย์
นางสาววิลาวรรณ
นางสาวเนตรนภา
นางสาวนิทรา
นางสาวรัชนี
นางสาวดวงพร
นางเสาวลักษณ์
วําที่เรือตรีเชาวลิต
นางสาววิราภรณ์
นางกุลยา

โยคาพจร
โสภณ
นาถาบารุง
รักความสุข
ลาภเวที
คุ๎มครอง
วิทยากุล
แกํนทอง
เล็กโลํง
โคลงชัย
กุลรัตน์

หัวหน๎าฝุายบริหารการศึกษา
หัวหน๎าฝุายบริหารยุทธศาสตร์
หัวหน๎าฝุายสํงเสริมสิ่งแวดล๎อม
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป
หัวหน๎าฝุายปูองกันควบคุมโรคและฟื้นฟูสุขภาพ
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป
หัวหน๎าฝุายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หัวหน๎าฝุายการเจ๎าหน๎าที่
หัวหน๎าฝุายนิติการ
หัวหน๎าฝุายพัสดุและทรัพย์สิน
เจ๎าพนักงานธุรการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.

นายวิชิต
นางวัฒนา

ศรีชลา
รองนายกเทศมนตรี
ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู๎อานวยการสานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม

(ไปราชการ)
(ไปราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไมํมี
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
รายงานความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างตลาดแม่แดง (สานักการคลัง, กองช่าง, สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รายงานวําในสํวนของตลาดแมํแดงมีความคืบหน๎าไปตามลาดับ ซึ่งเป็น
ไปตามที่กาหนด สํวนเรื่องการกํอสร๎างขณะนี้ได๎มีการรื้อถอนโครงสร๎างหลังคา และสิ่งปลูกสร๎างบนถนนโดยรอบ
เรียบร๎อยแล๎ว โดยด๎านในจะรื้อพื้นออกหมด อยูํระหวํางเตรียมการที่จะดาเนินการ ซึ่งขณะนี้มีการล๎างหยากไยํ
จากโครงสร๎างตําง ๆ เพราะต๎องดาเนินการฉีดล๎าง และทาสีใหมํทั้งหมด และในสํวนของคณะทางานได๎มีการ
เตรียมการในเรื่องการจัดล็อคถาวรในอาคาร และบริเวณด๎านนอกซึ่งยังไมํลงตัว เนื่องจากวําประเภทสินค๎า
ที่เทศบาลเราจัดสาหรับที่จะให๎เข๎าไปขายในอาคารที่เป็นของเปียกนั้นจับใสํไมํหมด หมายถึงที่อยูํบนถนนสุวรรณสิน
โดยรอบ คือเดิมจะจับพวกของเปียกเข๎าไปใสํในอาคารปรากฏวํามันยังไมํพอคือยังขาดอีกประมาณ 27 แผง
ที่เป็นของที่มีความจาเป็นต๎องไปอยูํในอาคาร ซึ่งได๎คุยกันในเรื่องของการปรับแผงใหมํ คือในอาคารจะเพิ่มแผง
เข๎าไปอีกประมาณ 20 แผง และเข๎าไปดูพื้นที่เมื่อวันศุกร์ที่แล๎วซึ่งมีความเป็นไปได๎ เพราะอาจจะเกาะขอบ
ด๎านนอกเพื่อให๎หันหน๎าไปบนถนน และจะทาให๎แผงเข๎าไปอยูํบนอาคารอีกประมาณ 20 แผง เพราะฉะนั้น
จะเหลือแผงเปียกที่ไมํสามารถจับเข๎าไปข๎างในได๎อีกไมํมากแล๎ว ซึ่งต๎องลองพิจารณาตรงนี้ดู สํวนในเรื่องของ

-3ไฟฟูาประปาตอนนี้อยูํระหวํางการดาเนินการไฟฟูาชั่วคราว และประปาชั่วคราว สํวนไฟฟูาชั่วคราวนั้นได๎ทาเรื่อง
ไปที่การไฟฟูาแล๎ว แตํวํากาลังพิจารณาดูอยูํวําจะติดดีหรือไมํ เนื่องจากวําตอนนี้แมํค๎าเขาไมํคํอยเรียกร๎องเทําไร
และตามที่ได๎ไปดูตามเต็นท์เขาก็โยงไฟกันมาหมดแล๎ว ซึ่งทางเทศบาลเราได๎ขอมิเตอร์ชั่วคราวไปแล๎วแตํวํา
ยังไมํได๎ติดตั้ง กาลังรอดูความต๎องการของแมํค๎าอยูํ เพราะวําหากเราติดตั้งไปก็ทาให๎เราเสียเงินไปโดยใชํเหตุ
และจะมีปัญหาอีกอันหนึ่งคือในเรื่องของแผงคือระบบไฟฟูาที่อยูํข๎างในนั้นเราได๎คุยกันวํานําจะทาเป็นราง
เป็นโครงเหล็กที่สาหรับจะดึงไฟเวลาที่เขาจะตํอมิเตอร์ลง ซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผํานมาที่ได๎ไปดูพื้นที่คือจะมีงานลด
งานเพิ่ม งานลดคือเราลดงานถนนลงไป ซึ่งงานถนนนั้นใช๎งบประมาณอยูํที่ประมาณเก๎าแสนบาทถึงหนึ่งล๎านบาท
เทํานั้นเอง แตํวํางานเพิ่มนําจะมากกวํานั้น เพราะวําต๎องไปเพิ่มกันสาดโดยรอบตัวอาคาร ซึ่งหากเราไมํเพิ่มกัน
สาดก็จะทาให๎แดงสํองเข๎ามาคํอนข๎างมาก ซึ่งตรงนี้ก็ต๎องใช๎เงินมาก และโครงเหล็กที่พูดถึงก็เยอะอยูํเหมือนกัน
โดยจะมีงานในสํวนนี้ที่เพิ่มขึ้นมา คือมีงานเก็บตกเล็ก ๆ น๎อย ๆ เชํน เรื่องโครงสร๎าง เพราะวําเสาพอรื้อออกมา
ปรากฏวําเหล็กของเสาหลายต๎นระเบิดจนเห็นข๎างใน และเมื่อวันกํอนได๎ลงไปดูกับทางกองชําง เขาบอกวํา
ซํอมได๎แตํต๎องซํอมโดยใช๎น้ายาเคมีอัดเข๎าไป และต๎องใช๎ปูนทับอีกทีหนึ่ง ไมํเชํนนั้นจะเกิดอันตรายได๎ ซึ่งตรงนี้
เป็นอีกงานหนึ่งที่ต๎องเพิ่มขึ้นมา และยังมีงานหลังคาด๎านบนอีกที่ตัวรับน้าฝนเสื่อมสภาพแตกหมดแล๎วมีความ
จาเป็นต๎องเปลี่ยน ซึ่งการดาเนินงานทุกอยํางเป็นไปตามแผน แตํก็มีปัญหาเล็ก ๆ น๎อย ๆ ที่ต๎องปรับ ขณะนี้ทาง
กองชํางเองกาลังประมาณราคาวํางานลดเทําไร และงานที่เพิ่มจะมีอะไรบ๎างเพื่อที่จะทาบันทึกตํอท๎ายสัญญา
สัญญาจะเริ่มประมาณเดือนสิงหาคม 2558
ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรีฝากดูเรื่องผู๎ที่ค๎าขายอยูํในตลาดแมํแดง ซึ่งขณะนี้ถนนในตลาดจะโลํง
ทาให๎มีผู๎ค๎ารายใหมํที่ไมํได๎ลงทะเบียนเข๎ามาขายของกันมาก จึงให๎ระวังเรื่องผู๎ค๎ารายใหมํด๎วย
เพราะเกรงวําเมื่อตลาดกํอสร๎างเสร็จจะเกิดปัญหาในการจัดล็อค
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานขนสํง
- งานขนสํงมี รายรับประจาเดือนสิงหาคม 2558
214,328.00 บาท
รายจํายประจาเดือนสิงหาคม 2558
119,620.87 บาท
รายรับสูงกวํารายจําย
94,707.13 บาท
ยอดเงินสะสมคงเหลือ
1,310,301.13 บาท

-4ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
ของบ๎านเมือง
- 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 2 ราย
- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร๎านค๎าตั้งวางจาหนํายของโดยไมํได๎รับอนุญาต จานวน 7 ครั้ง
3. จัดเก็บปูายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จานวน 53 แผํน
4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้า ถนน ฟุตบาท ชารุด จานวน 14 แหํง
5. งานที่ได๎รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน จานวน 1 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จานวน - ราย
- นาขบวนคณะศึกษาดูงานจากท๎องถิ่นอื่น และหนํวยงานราชการในสังกัด จานวน - ครั้ง
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกู๎ภัยฯ
- ออกสารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช๎ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนเกาะกลอย, ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย, ชุมชนตากสินมหาราช,
ชุมชนวัดปุาประดูํ 1, ชุมชนวัดปุาประดูํ 2)
- เฝูาจุดตลาดเกําและโรงรับจานา

26 ครั้ง
130 ครั้ง
34 ครั้ง

18 ครั้ง
22 ครัง้

-5- วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เทศบาลนครระยองโดยนางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล
กลําวต๎อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตาบลบางหญ๎าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร โดยการนามาของนายฉัตรชัย
รุํงโรจน์ รองปลัดเทศบาลตาบลบางหญ๎าแพรก ที่นาคณะมาศึกษาดูงานการดาเนินงานศูนย์ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของเทศบาลนครระยอง โดยมีนายสายัญ ศรีสวัสดิ์ หัวหน๎างานปูองกัน เป็นวิทยากรผู๎บรรยาย
หลังจากจบการบรรยายรองปลัดเทศบาลตาบลบางหญ๎าแพรกมอบของที่ระลึกให๎กับเทศบาลนครระยอง
เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในน้าใจที่ให๎การต๎อนรับอยํางดียิ่ง ณ ห๎องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- คณะศึกษาดูงาน (ประจาเดือน ส.ค. 2558)
* จานวน
13 คณะ
* จานวน
985 คน
งานสารบรรณ
มีการลงรับ – สํง หนังสือผํานระบบ OSSM (สํวนกลาง)
เดือนสิงหาคม 2558
- มีการลงรับหนังสือ จานวน 701 เรื่อง
- มีการลงสํงหนังสือ จานวน 567 เรื่อง
- เทศบาลนครระยอง จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลสัญจร ประจาปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 26
สิงหาคม 2558 ณ บริเวณทําน้าหน๎าวัดปากน้า อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได๎รับเกียรติจาก นายวารินทร์
ดุษฎีวงษ์กาจร รองนายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานกลําวเปิดงานพร๎อมทั้งคณะผู๎บริหารเทศบาล
จากนั้นมีการมอบเกียรติบัตรให๎กับหนํวยงานที่มาเข๎ารํวมกิจกรรมโครงการเทศบาลสัญจร อีกทั้งยังมีการแสดง
ของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง และมีกิจกรรมตํางๆ จากหนํวยงานทั้งภายในเทศบาลนครระยอง
และหนํวยงานภายนอกที่มารํวมกิจกรรมในครั้งนี้ด๎วย
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

- คน
- คน
1 คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
- คน
7 คน
5 คน
- คน
- คน
- คน

-6อัตรากาลังพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง
* พนักงานเทศบาล
160 คน
* ลูกจ๎างประจา
36 คน
* พนักงานจ๎างทั่วไป
296 คน
* พนักงานจ๎างตามภารกิจ
181 คน
รวม
673 คน
อัตรากาลังพนักงานครูและลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน) จานวน 6 แหํง และศูนย์เด็กเล็ก จานวน 3 แหํง
* พนักงานครูเทศบาล
254 คน
* ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)
4 คน
* พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)
69 คน
รวม
327 คน
รวมทั้งสิ้น 1,000 คน
- แจ๎งขําวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ได๎มีมติให๎ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ๎าง (ฉบับที่ 4) โดยมีใจความสาคัญ ดังนี้
1. การให๎พนักงานจ๎างตามภารกิจ ได๎รับการปรับอัตราคําตอบแทนเพิ่มในอัตราร๎อยละ 4
ของคําตอบแทน หากคานวณแล๎วมีเศษไมํถึง 10 บาท โดยให๎มีผลบังคับใช๎ ตั้งแตํวันที่ 1 ธันวาคม 2557
2. ปรับเพดานบัญชีคําตอบแทนขั้นสูงของพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างผู๎เชี่ยวชาญพิเศษ
เพิ่มขึ้นในอัตราร๎อยละ 4 และให๎มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต๎นไป
งานทะเบียนราษฎร
การให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจาเดือน สิงหาคม 2558

-7กองวิชาการและแผนงาน
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ
1. ให๎บริการ การตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง
จานวน 46 ครั้ง
2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จานวน 53 ครั้ง 53 เรื่อง
3. สรุปการใช๎งานโปรแกรมปูองกันการบุกรุกระบบเครือขําย และโปรแกรมปูองกันไวรัสฯจานวน 1 ครั้ง
งานประชาสัมพันธ์
1. ขําวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี
1.1 ขําวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จานวน 64 เรื่อง
1.2 ขําวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหนํวยงานอื่น ๆ จานวน 48 เรื่อง
2. กิจกรรมของเทศบาล จานวน 22 กิจกรรม
3. อนุเคราะห์เสียงตามสายพร๎อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ จานวน 14 ครั้ง
4. สํงขําวให๎สื่อมวลชนและสํงลง www.rayongcity.net เฟสบุ๏ค รวม 18 ขําว
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน์ รวม 4 รายการ
6. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง
7. สํง SMS เชิญคณะผู๎บริหาร หัวหน๎าสํวนราชการ และสื่อมวลชน 18 ครั้ง
8. รับเรื่องร๎องเรียนพร๎อมแจ๎งแก๎ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง รวม 2 ราย
9. จัดทาปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตําง ๆ รวม 16 ปูาย
ฝ่ายนิติการ
งานนิติการ
ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

1.

สอบสวนข๎อเท็จจริง
เทศบาลได๎วําจ๎างมูลนิธิ DEE บริหารโรงงานผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน

อยูํระหวํางทาหนังสือรายงานสานักงานตรวจเงิน
แผํนดินจังหวัดระยอง

2.

รถยนต์ของงานปูองกันฯ ทะเบียน ผก 856 รย
ชนท๎ายรถยนต์ ฎร 6886 กท. บริเวณสาม
แยกสตาร์

กรณีดังกลําวได๎มีการนาเงินมาชาระคําเสียหาย
เรียบร๎อยแล๎ว

3.

เทศบาลวําจ๎างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม ขายแบบ
ประกวดราคากํอนวันที่ได๎รับเอกสารประกวด
ราคาตัวจริง

สรุปสานวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางเสนอ
ผู๎บังคับบัญชาตามลาดับชั้น

4.

ร๎องเรียนการบริหารงานห๎องสมุด

ได๎ทาหนังสือวํากลําวตักเตือนเจ๎าหน๎าที่ ที่
เกี่ยวข๎องแล๎ว

5.

แจ๎งตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบ๎าตัน

ได๎แจ๎งความร๎องทุกข์ดาเนินคดีกับผู๎แจ๎งความ
เท็จตํอเจ๎าพนักงานแล๎ว

หมายเหตุ

-8ลาดับที่

เรื่อง

6.

เจ๎าหน๎าที่ปูองกันขับรถบรรทุกน้า 82-1791 รย
เฉี่ยวชนรถกระบะ กง 1101 รย บริเวณบํอขยะ

สอบสวนข๎อเท็จจริงเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว
อยูํระหวํางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

7.

พิพาทที่ดินบริเวณ(ถนนราษฎร์บารุงซอย 15)

- บันทึกปากคาผู๎สูงอายุเพิ่มเติม จานวน 9 ราย
แล๎วทาหนังสือสํงสนง.ที่ดินจังหวัดระยองแล๎ว

8.

การสวมตัวทาบัตรประชาชน รายนายหมูกร
เทียมทัศน์

สรุปสานวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
พิจารณาของจังหวัด

9.

การสวมตัวทาบัตรประชาชน รายนางสาวษาลินี
แซํเอี๊ยว

อยูํระหวํางสรุปสานวน

10.

ต๎นไม๎บริเวณลานจอดรถศาลาประชาคมล๎ม
ทับรถยนต์

11.

การสวมตัวทาบัตร รายนางสมใจ สุขสาราญ
(พิจารณาผลการสอบสวนการปฏิบัติหน๎าที่ แจ๎ง
ความดาเนินคดีกับผู๎ แอบอ๎าง)
พฤติกรรมนางจันทร์ฉาย อินพเนาว์ ครูเทศบาล
ลาและมาสายอยูํเป็นประจา ไมํปฏิบัติคาสั่งของ
ผู๎บังคับบัญชา
เครื่องเรือยนต์สูญหาย

-จังหวัดแจ๎งให๎ตรวจสอบเกี่ยวกับการดาเนินการ
ทางวินัย
-สรุปผลเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางเสนอ
ผู๎บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
-อยูํระหวํางทาหนังสือรายงานจังหวัดระยอง

12.

13.

14.

นางกาญจนา สังข์น๎อย ละทิ้งหน๎าที่ราชการ
ติดตํอกันเกินกวําเจ็ดวัน

15.

อุบัติเหตุระหวํางการสาธิต ทาให๎ผนังห๎องเก็บ
อุปกรณ์อาคารปูองกันฯ พังถลํมลง
การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย

16.
17.

สอบสวนวินัย/เรื่องร๎องเรียน
การค๎างคําเบิกจํายเงินคําซํอมแซมรถของ
หจก.ซันลุยและอูํจาเนียน การชําง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยูํระหวํางสอบปากคาพยานและรวบรวม
พยานหลักฐาน
-นายสายัญ ศรีสวัสดิ์ นายนพรัตน์ ไกรแก๎ว
ทาหนังสือรับสภาพหนี้และขอผํอนชาระเดือนละ
500 บาท, 1,000 บาท รายนายกาธร
บารุงพงษ์ ทาหนังสือไปยังผู๎วําราชการจังหวัดไป
แล๎ว อยูํระหวํางการพิจารณาของผู๎วําราชการ
จังหวัดระยอง
-อยูํระหวํางนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยํางร๎ายแรง เพื่อวางแนวทางการสอบสวน
-อยูํระหวํางสรุปสานวน
อยูํระหวํางทาคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการสอบ
ข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
อยูํระหวํางผู๎ถูกกลําวหาชี้แจ๎งแก๎ข๎อกลําวหา

หมายเหตุ

-9ลาดับที่
เรื่อง
รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ หมายเหตุ
18. นายสมปราชญ์ ปูอมสูง ถูกพนักงานสอบสวนจับคดี -ก.ท.จ.ระยองมีมติให๎ออกจากราชการไว๎กํอน
ยาไอซ์ไว๎ในครอบครอง
-คดีถึงที่สุดแล๎ว อยูํระหวํางทา สว.6
เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางพิจารณาของ กทจ.
19. เรื่อง พิพาทเกี่ยวกับทางสาธารณะ กรณีคุณพิศิษฐ์ฯ อยูํระหวํางจัดทาระวางใหมํ
กับมูลนิธิสวํางพรกุศล
20.

21.

22.

23.

จังหวัดระยองแจ๎งให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริง กรณี
อาคารพาณิชย์ที่ให๎เชําของเทศบาลนครระยอง
จานวน 3 ชั้น 3 คูหา ได๎ตํอเติมอาคารเป็น 4 ชั้น
โดยไมํมีการติดรางน้า ทาให๎น้าไหลตกลงบ๎านผู๎ร๎อง
คดีอาญา/คดีแพํง
แจ๎งความกรณีรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟูา บริเวณ
หน๎าแขวงการทางระยอง (ไมํมีคูํกรณี)
แจ๎งความนางปรียาภร เมืองศิริ และนายนวพร
อาชญาทา กํอสร๎างอาคารผิดไปจากแผนผังบริเวณ
แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนที่ได๎รับ
ใบอนุญาต
กรณี นายศรัณย์ เกียรติธนะกูล กํอสร๎างอาคาร
บนทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคงคา 1

ได๎ทาบันทึกแจ๎งกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงแล๎ว
อยูํระหวํางการดาเนินการของกองชําง

แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน
แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

แจ๎งความร๎องทุกข์แล๎ว อยูํระหวํางการดาเนินการ
ของพนักงานสอบสวน

24.

กรณี นายสมพรรณ์ จรรยารักษ์,นางสาวพุชง พุษะ แจ๎งความดาเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
กํอสร๎างอาคารรุกล้าทางฯ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

25.

กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ กํอสร๎างอาคารรุกล้าทาง แจ๎งความดาเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
สาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจา
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

26.

กรณี น.ส.วิเชียร อึ้งเส็ง กํอสร๎างอาคารรุกล้าทาง
สาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจา

แจ๎งความดาเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

27.

กรณี นางสาวเขมสิริทร์ ชูดา กํอสร๎างรั้วบนทาง
สาธารณประโยชน์ บริเวณหลังอาเภอ

แจ๎งความร๎องทุกข์แล๎ว อยูํระหวํางการดาเนินการ
ของพนักงานสอบสวน

28.

กรณี นายกิตติพงษ์ ปานงาม กํอสร๎างอาคารโดย
ไมํได๎รับอนุญาต และกํอสร๎างอาคารรุกล้าที่
สาธารณะ
นายอดิศักดิ์ คาแสน ขับรถยนต์ บพ 1308 ระยอง
ชนเสาไฟฟูาบริเวณถนนอดุลย์ฯ

แจ๎งความดาเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

29.

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2558 ศาล จ.ระยอง ได๎มีคา
พิพากษาให๎ นายอดิศักดิ์ฯ ชาระเงินเต็มจานวน
พร๎อมดอกเบี้ย อยูํระหวํางทาหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ให๎พนักงานอัยการออกหมายบังคับคดี

-10ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

30.

คดีบอลลูนระเบิด

อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลฎีกา

31.

กรณีนายวีราพัชธ์ พัสกรวงษ์ กํอสร๎างโครงเหล็ก
หลังคารุกทางสาธารณะ

แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

32.

กรณีนางรัตนา สุขสวัสดิ์ นาขยะมาทิ้งในเขต
ชุมชน-ทําเกตุ

อยูํระหวํางประสานงาน กับสานักการ
สาธารณสุขฯ เปรียบเทียบคดีตํอไป

33.

คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู ฟูองเทศบาลเรื่อง ที่ดิน
บริเวณถนนทําบรรทุก

นายธีระศักดิ์ อินธนู ยื่นฎีกา คดีอยูํในระหวําง
พนักงานอัยการยื่นแก๎ฎีกาคัดค๎านคาร๎องขอ
ดาเนินคดีในชั้นฎีกาอยํางคนอนาถา และคัดค๎าน
คาร๎องขอทุเลาการบังคับคดี อยูํระหวํางการ
พิจารณาของศาลฎีกา

34.

คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ฟูองเทศบาล
เรื่อง ละเมิดที่ดิน(ข๎างแหลมทอง)

ศาลชั้นต๎นพิพากษาวําเป็นทางภาระจายอม,
ศาลอุทธรณ์พิพากษาวําเป็นทางสาธารณะโจทก์
ฎีกา วันที่ 18 ส.ค.2558 ศาลฎีกาได๎พิพากษา
ยืนตามคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ วําเป็นทาง
สาธารณะ

35.

กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝั่ง ต.ปากน้า

สํงรํางคาสั่งให๎รื้อถอนอาคารและสรุปข๎อเท็จจริง
เบื้องต๎นให๎ผู๎วําราชการจังหวัดแล๎ว อยูํระหวําง
การพิจารณาของจังหวัดระยอง

36.

กรณี ผิดสัญญาเชําตลาดเทศบันเทิง

อยูํระหวํางศาลนัดฟังคาพิพากษา

37.

คดีปกครอง
นางวรรณา ตันเตํงผล(ตลาดแมํแดง)

เทศบาลนครระยองได๎ดาเนินการรื้อถอนสิ่งปลูก
สร๎าง วันที่ 10 สิงหาคม 2558 อยูํระหวําง
ดาเนินการแก๎ไขปรับปรุงตัวอาคารตลาดและ
ถนนสุวรรณสิน

38.

คดีนางสมทรง ชํวยชาติ เรื่อง ที่ดินบริเวณทุํง
โตนด

เทศบาลยื่นอุทธรณ์คัดค๎านคาพิพากษาของศาล
ปกครอง อยูํระหวํางการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด

39.

คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผู๎ฟูองคดี อธิบดีกรมที่ดิน
ผู๎ถูกฟูองที่ 1 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน๎ากลุํมภารกิจด๎านกิจการความมั่นคงภายใน
ผู๎ถูกฟูองที่ 2

-อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

หมายเหตุ
อายุความ
5 ปี ครบ
24 พ.ย.
2558

-11ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

หมายเหตุ

40.

บังคับคดี/งานอื่น/หารือ
คดีซุ๎มเฉลิมพระเกียรติถูกเฉี่ยวชน

อยูํในระหวํางสานักงานบังคับคดีอายัดเงินที่
ธนาคารกสิกรไทย 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 เพื่อสืบหาทรัพย์ของนาย
สราวุธ 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 ขยายระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานและขอคืนเงินคําปรับ

เทศบาลได๎มีหนังสือแจ๎งอัยการพิเศษฝุายคดี
ปกครองวําไมํคัดค๎านอนุญาโตตุลาการเพื่อรํวม
ชี้ขาดข๎อพิพาทดังกลําว

45.

โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติและระเบียบ
กฎหมาย

-ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ให๎
ประชาชนทราบแล๎ว
-อยูํระหวํางทาบันทึกแจ๎งสานักปลัดเพื่อ
รายงานให๎จังหวัดระยองทราบ

46.

นายบุรินทร์ กลิ่นสังข์ พนักงานจ๎างทั่วไป ยื่น
หนังสือลาออกจากราชการแตํผู๎บังคับบัญชาได๎
พิจารณาให๎ไลํออก

สํงหนังสือไปยังผู๎วําราชการจังหวัดระยอง
เรียบร๎อยแล๎ว

47.

หารือร๎องเรียนขอความเป็นธรรมการจัดซื้ออาหาร
เสริมนม

อยูํระหวํางการจัดทาหนังสือตอบข๎อหารือ

48.

เสียงรบกวนจากเนอสเซอรี่บริเวณหมูํบ๎านศรุตา

รายงานไปยังจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว

49.

เสียงรบกวนจากอูํซํอมรถบริเวณ ซ.เลียบคงคา 2

รายงานไปยังจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว

-12ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

50.

ร๎องเรียนขอความชํวยเหลือและหาทางแก๎ไขพื้นที่
ถนนเลียบชายฝั่งชาวบ๎านชุมชนปากน้า 1-2

รายงานไปยังจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว

51.

ร๎องเรียนกรณีคนตํางด๎าวนาอาหารทะเลไปขายใน
ราคาต่ากวําคนที่ขายตามแผง

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2558 เทศบาลนครระยองได๎
รํวมกับสานักงานพาณิชย์จังหวัด สานักงาน
จัดหางานจังหวัด กับตม. ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ปรากฏวําจับกุมแรงงานตํางด๎าวค๎าขายอาหาร
ทะเล โดยไมํมีใบอนุญาตจานวน 5 ราย
ขณะนี้อยูํระหวํางแจ๎งผลให๎ผู๎ร๎องทราบ

52.

ร๎องเรียนกรณี กลุํมแมํค๎าตลาดวัดลุํมขอผํอนผัน

ได๎ทาหนังสือรายงานผลเบื้องต๎นให๎จังหวัด
ระยองทราบแล๎ว

53.

นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผู๎จัดการมรดก
ตลาดแมํแดง ขอให๎ชะลอการรื้อถอนสิ่งปลูกสร๎าง

อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
และอยูํระหวํางทาหนังสือแจ๎งผลคาพิพากษา
ในคดีแพํงและเอกสารประกอบการพิจารณา
ให๎ศาลปกครองสูงสุดทราบ

54.

หารือกรณีกิจการรํวมค๎าปากน้าเมืองสะอาด
จะชดใช๎คําซํอมอุปกรณ์และคําเสียโอกาสเป็น
จานวนเงินได๎หรือไมํ

อยูํระหวํางการตรวจสอบสัญญาและศึกษา
ระเบียบกฎหมาย

สานักการคลัง
1. รายงานสถานะการเงิน
รายรับจริง (ต.ค. 2557 – ส.ค. 2558)

หมายเหตุ

-13รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง

รายได้ที่รัฐจัดเก็บเพิ่มจัดสรรให้หรือมอบให้

รายงานสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

-142. การจัดหาพัสดุประจาปีงบประมาณ 2558
รายการงบลงทุนที่ยังมิได้ดาเนินการ
เงินงบประมาณ ปี 2557

รายการงบลงทุนที่ยังมิได้ดาเนินการ
เงินอุดหนุนการบริหารจัดการที่ดี

รายการงบลงทุนที่ยังมิได้ดาเนินการ
เงินงบประมาณ ปี 2558

-15- นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ดังนี้
1. เรื่องคอมพิวเตอร์ที่ซื้อในภาพรวม กรรมการได๎ตรวจรับอยํางรวดเร็วและสานักการคลังได๎ทาเอกสาร
แจ๎งไปทุกหนํวยงานแล๎ว โดยการออกเลขครุภัณฑ์เรียบร๎อย แตํสิ่งที่เป็นหํวงคือต๎องการให๎บันทึกเลขครุภัณฑ์ใน
ทะเบียน และในตัวครุภัณฑ์ให๎เรียบร๎อย รวมทั้งครุภัณฑ์อื่น ๆ ด๎วย เพราะวําในปีที่ผํานมามีปัญหาที่ สตง.
เข๎าตรวจ แล๎วเราดาเนินการไมํเรียบร๎อย โดยเฉพาะในสํวนของโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน คอมพิวเตอร์มีมาก
โดยสานักการคลังได๎สํงเอกสารผํานกองการศึกษา ฝากกองการศึกษาให๎ชํวยประสานในโรงเรียนให๎ดาเนินการให๎
เรียบร๎อยด๎วย
2. เรื่องบุคลกรมีการโอนย๎าย คือ คุณมงคล ขุนชุํม ตาแหนํงวิศวกรโยธา ระดับ 5 ซึ่งเขาจะเกี่ยวข๎องกับ
การคุมงาน กับกรรมการตรวจรับคํอนข๎างมาก รบกวนทางกองชํางให๎พิจารณาแตํงตั้งบุคคลทาหน๎าที่แทนด๎วย
ไมํเชํนนั้นจะมีปัญหาเรื่องรายงานชําง คือให๎ระมัดระวังวําอยําไปแตํงตั้งกรรมการซ้าหน๎าที่ เชํน อยําแตํงตั้ง
กรรมการจัดหา มาเป็นกรรมการตรวจรับ หรือกรรมการคุมงานมาเป็นกรรมการตรวจรับ คือต๎องไมํขัดกับ
ระเบียบด๎วยคือให๎พิจารณาตรงนั้นด๎วย
3. เรื่องการจ๎างเหมากาจัดขยะที่เทศบาลนครระยองจ๎างในปี 2558 อยูํนั้น ซึ่งในปี 2559 นั้น
ทุกรายการดาเนินการหมดแล๎ว แตํจะมีเรื่องกาจัดขยะที่ยังไมํได๎ข๎อสรุป โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผํานมาทํานปลัดเทศบาล
ได๎เรียกผมขึ้นไป และได๎ข๎อสรุปวํากาจัดขยะในปี 2559 จะจ๎างเอกชนอีก ซึ่งวงเงินมันอยูํในอิอ๏อกชั่น
ซึ่งระยะเวลาไมํพอ เพราะฉะนั้นทางออกก็คือวําต๎องไปตัดเนื้องาน ไปจ๎างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน
ปี 2559 แล๎วใช๎วิธีประมูลอิเล็กทรอนิกส์ไป สํวนของเดือนตุลาคมซึ่งอาจจะเป็นปัญหาจึงมี 2 แนวทางเลือก
วําจะขอจ๎างวิธีพิเศษ หรือสอบราคา ซึ่งหากจ๎างวิธีพิเศษก็อาจจะต๎องไปขอผู๎วําราชการจังหวัด ตาม คสช.104
ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาอีก จึงสรุปได๎ข๎อยุติกับทํานปลัดเทศบาลวําจะทา 2 เรื่อง คือเนื้องานมันจะเพิ่มขึ้นมาอีก
คือทั้งสอบราคา และทั้งอิอ็อกชั่น คือเดือนตุลาคมจะสอบราคา และทํานปลัดเทศบาลได๎กาชับวําจะสํงเอกสาร
ให๎ในวันพรุํงนี้เย็น เพราะฉะนั้นตรงนี้ต๎องรบกวนทางทํานปลัดเทศบาลวําให๎เป็นไปตามเงื่อนไขด๎วย เพราะวํา
เกรงวําจะไมํทัน
4. เรื่องของไฮแมทที่เป็นปัญหาของงบประมาณรายจํายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจาปี 2556 ที่เราจัดหาแล๎ว
และมีข๎อร๎องเรียน โดยได๎สอบถามความคืบหน๎าไปโดยลาดับกับ ปปช.จังหวัดระยอง เขาแจ๎งผลการพิจารณาวํา
เขาเสนอความเห็นในชั้นสืบค๎นข๎อเท็จจริงไปวํามันไมํประเด็นตามข๎อร๎องเรียน แตํเนื่องจากอานาจไมํใชํอานาจ
ของ ปปช.จังหวัด เขาจึงสํงเรื่องไป ปปช.กลาง ซึ่งต๎องรอหนังสือที่เขาตอบมา โดยได๎ประสานตลอดให๎เขาตอบ
หนังสือมา เขาเน๎นย้าวําต๎องรอผลการพิจารณาของ ปปช.กลาง ซึ่งเทําที่พูดคุยเรื่องแบบนี้ ปปช.กลางคง
ไมํหยิบขึ้นมาพิจารณางําย ๆ เพราะทั้งประเทศมีมาก แลเป็นเรื่องที่ไมํได๎ใหญํอะไร คราวนี้วํามันมีผลกระทบกับ
เทศบาล คืองบประมาณปี 2556 เรากันมาปี 2557 ขยายไปปี 2558 ซึ่งหาก 30 กันยายน 2558
ไมํได๎กํอหนี้ ก็เทํากับงบประมาณตัวนี้ต๎องพับไป การจัดซื้อจัดจ๎างก็ต๎องยกเลิก งบประมาณก็ตกเป็นเงินสะสม
5. เรื่องที่ต๎องสอบถามความคืบหน๎าอีกเรื่องหนึ่งคือการดาเนินการขออนุมัติไอซีทีจังหวัดของ
กองวิชาการและแผนงาน ตอนนี้อยูํระหวํางชะลอการกํอหนี้กล๎องวงจรปิดของสถานธนานุบาลอยูํ ซึ่งขยายเวลา
ยืดราคามา 2 งวดแล๎ว และยังมีโปรแกรมของกองวิชาการฯ อีก 2 โปรแกรม เปิดซองเรียบร๎อยแล๎ว จะลงนาม
ทาสัญญา ก็ต๎องได๎รับอนุมัติจาก 2 ตัวนี้ จึงต๎องการสอบถามความคืบหน๎าวําไปถึงไหนแล๎ว เพราะถ๎าไมํอนุมัติ
มาภายในกันยายนนี้ก็ทาสัญญาไมํได๎
ที่ประชุม -

นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง รายงานวําได๎ประสานกับทางเจ๎าหน๎าที่ที่ทาเรื่องประชุม
ของไอซีทีจังหวัดแล๎ว เขาบอกวําภายในสัปดาห์นี้เขาจะประชุมแนํนอน เมื่อเรียบร๎อยแล๎ว
ทางกองวิชาการและแผนงานจะรีบแจ๎งสานักการคลัง

-16กองช่าง
- นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ รายงานวํา งานที่ยังค๎างอยูํมี 3 งาน คือกํอสร๎างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
พร๎อมทางเท๎า ถนนทําบรรทุก โดยงบธรรมาภิบาล และปรับปรุงห๎องน้าสวนศรีเมือง โดยงบประมาณของปี 2558
และคํากํอสร๎างอาคารเก็บพัสดุ โดยงบประมาณของปี 2558
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมประชุมอาสาสมัคร 3 R+ แยกขยะลดโลกร๎อน ครั้งที่ 2/ 2558 ภายใต๎โครงการคัดแยกขยะ
กํอนทิ้ง ประจาปีงบประมาณ 2558 วันที่ 21 ส.ค. 2558 ณ ห๎องสมุดไอที มีชีวิต ห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน
สวนศรีเมือง
โดยเทศบาลนครระยองได๎จัดกิจกรรมประชุมอาสาสมัคร 3 R+ แยกขยะลดโลกร๎อน
ครั้งที่ 2/ 2558 ภายใต๎โครงการคัดแยกขยะกํอนทิ้ง ประจาปีงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน ของโครงการฯ ที่ผํานมา และนัดหมายการลงพื้นที่เพื่อมอบของรางวัลแกํครัวเรือน
ที่รํวมกิจกรรมแยกถุง สะสมแสตมป์ฯ รวมถึงรํวมระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนกาหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง
การดาเนินโครงการในปีตํอไป กลุํมเปูาหมาย คือ อาสาสมัคร 3
Rฯและผู๎เกี่ยวข๎องจานวน 130 คน
เยาวชน (สวนศรีเมือง) อาเภอเมือง จังหวัดระยอง

-17งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม

- ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมํที่ยื่นคาร๎องขออนุญาตประกอบกิจการประเภทตํางๆ
ตามเทศบัญญัติ
 เจ๎าหน๎าที่สารวจและมีหนังสือแจ๎งผู๎ประกอบการ/ผู๎ประกอบการเขียนคาร๎องขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ปรากฏวํามีผู๎ประกอบการยื่นคาร๎อง จานวน 8 ราย และเจ๎าหน๎าที่ได๎ตรวจ
ประเมินเรียบร๎อยแล๎ว ได๎แกํ เรือนสบาย สปา, ร๎านใหมํเพื่อนผม, ร๎านเอ สักลาย
- การตรวจประเมินสถานประกอบการกํอนตํอใบอนุญาต เดือนสิงหาคม 2558
 ตรวจประเมินฯ จานวน 14 แหํง (14 ใบอนุญาต) เกณฑ์การตรวจประเมิน ได๎แกํ
ทาเล/ที่ตั้ง, ความสะอาด, ความปลอดภัย, การจัดการของเสีย ปรากฏวํา ผํานเกณฑ์ จานวน 11 แหํง
เลิกกิจการ จานวน 3 แหํง

-18-

สารวจสถานประกอบการที่ยังไมํได๎ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เดือนสิงหาคม 2558
 ประเภท ร๎านจาหนํายอาหาร ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง จานวน 3 ร๎าน (อยู่ระหว่างทา
หนังสือแจ้งผู้ประกอบการ) ได๎แกํ ร๎านชาบูนางใน, ร๎าน TUNA ICHIBAN JAPANES
RESTAURANT
เรื่องร้องเรียนประจาเดือนสิงหาคม 2558 จานวน 4 เรื่อง

งานสุขาภิบาลอาหารและตลาด
1. ความคืบหน๎าตลาดเทศบาล 4 (แมํแดง)
เจ๎าหน๎าที่ได๎ดาเนินการ ดังนี้
1. รับลงทะเบียนผู๎ค๎าที่ได๎รับความเดือดร๎อนจากดาเนินโครงการกํอสร๎างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 4
(แมํแดง) ระหวํางวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2558 ณ สานักการสาธารณสุขฯ
2. จัดพื้นที่บนถนนสุวรรณสินตั้งแตํปากทางเข๎าตลาดสดเทศบาล 4 (แมํแดง) ฝั่งตะวันออก (ถนนจันทอุดม)
ถึงหน๎าอาคารตลาดเป็นพื้นที่สาหรับให๎ค๎าขายชั่วคราวระหวํางดาเนินการกํอสร๎าง จานวน 150 แผงค๎า และจัด
ผู๎ค๎าเข๎าแผงค๎าเรียบร๎อยแล๎ว

-19-
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2. ความคืบหน๎าผลการดาเนินงานพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํม) และดาเนินการตามมติ
คณะกรรมการแก๎ไขปัญหาการจราจรและจัดระเบียบทางเดินเท๎าถนนตากสินมหาราช
- เจ๎าหน๎าที่ดาเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํม) ดังนี้
1. สํงหนังสือพร๎อมแบบตอบรับให๎สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3 และประธานชุมชนสะพาน
ราษฎร์เพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํม)
2. แจกหนังสือเชิญผู๎ค๎าคัดเลือกตัวแทนกลุํมละ 2 คนเพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสด
เทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํม) ดังนี้
- กลุํมผู๎ค๎าบริเวณถนนตากสินมหาราชหน๎าตลาดวัดลุํมทั้งรอบเช๎า – บําย
- กลุํมผู๎ค๎าภายในและรอบอาคารตลาด
- กลุํมผู๎ค๎าบริเวณถนนชุมพลทั้งรอบเช๎า – บําย
- กลุํมผู๎ค๎าบริเวณถนนโสภณทั้งรอบเช๎า – บําย
แตํจากการประสานกับผู๎ค๎าขอสํงตัวแทนกลุํมละ 4 คน และได๎สํงรายชื่อให๎เจ๎าหน๎าที่เรียบร๎อยแล๎ว
และอยูํระหวํางออกคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการฯ

-21งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ ที่เอกชนจัดเก็บกิ่งไม้/เศษวัสดุ และปริมาณทราย
ที่เทศบาลฯ จัดเก็บ
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556 - 2558

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2558

-22การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย
เดือน สิงหาคม 2558 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได๎ ทั้งหมด 5,459 ชิ้น ( 347 กิโลกรัม)
2. กิจกรรมสารวจและสํงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล
จานวน 50 แหํง
เดือน สิงหาคม 2558 จานวน 342.70 กิโลกรัม คิดเป็นคําธรรมเนียมกาจัดฯ จานวน13,708 บาท
(ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ ไมํเกิน 100 กิโลกรัม ตํอเดือนคิดราคาเหมาจําย 4,000 บาท/เดือน สํวนที่เกิน
คิดกิโลกรัมละ 15 บาท )
- การพัฒนาทาความสะอาดสถานที่ ได๎แกํ ชุดพัฒนาถากหญ๎าและทาความสะอาดถนนราษฎร์อุทิศ
ชุมชนชายกระป๋อม, ชุดรถกวาดถนนและดูดฝุุนปฏิบัติงานบริเวณถนนโรงฆําสัตว์และถนนอดุลย์ธรรมประภาส,
ชุดรถน้าล๎างถนนเกาะหวายและถนนซอยโรงฆําสัตว์ , ชุดรถเรือท๎องแบนลอกวัชพืชในคลองบริเวณสะพาน
บางจาก และสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์
งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ
ผลการดาเนินงาน
1.
คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง)
จานวน 384 คน จาแนกผลการคัดกรอง ดังนี้
1.1 กลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน จานวน 2 คน
1.2 กลุํมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จานวน 63 คน
2. กิจกรรมเผยแพรํความรู๎โรคไมํติดตํอ
2.1 ให๎ความรู๎เรื่องหัวใจล๎มเหลว จานวน 5 ครั้ง
2.2 ให๎ความรู๎เรื่องโรคกระดูกพรุน จานวน 3 ครั้ง
2.3 ให๎ความรู๎เรื่องโรคลมชัก จานวน 3 ครั้ง
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 27 สิงหาคม 2558
ผลการดาเนินงาน
พิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2559
จานวน 18 โครงการ เป็นเงิน 2,204,160 บาท ดังนี้
1. ประเภทกิจกรรมของภาคประชาชน จานวน 9 โครงการ เป็นเงิน 928,700 บาท
2. ประเภทกิจกรรมของหนํวยบริการ จานวน 8 โครงการ เป็นเงิน 778,400 บาท
3. ประเภทบริหารจัดการ 1 แผนงาน จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 497,060 บาท
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สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก
เดือนสิงหาคม เทศบาลนครระยองยังคงพบการระบาดของโรคไข๎เลือดออกอยํางตํอเนื่อง จาเป็นต๎อง
วางแนวทางแก๎ไขปัญหาการระบาดของโรคไข๎เลือดออกในเขต เพื่อให๎เกิดการตื่นตัวและเฝูาระวังเพื่อหยุด
การระบาดใน พื้นที่ที่มีผู๎ปุวยรายลําสุด ได๎แกํ ชุมชนปากน้า ชุมชนหลังอาเภอ ชุมชนหลังวัดปุาและชุมชน
ศูนย์การค๎า
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก
โดยมีแนวทางการรับมือการระบาด ๕ กิจกรรม ดังนี้
๑. วางแผนประชาสัมพันธ์ในพื้นที่
๒. สารวจลูกน้ายุงลายในชุมชนเพื่อเตรียมพื้นที่กํอนที่จะพํนเคมีกาจัดยุง
๓. รณรงค์ให๎ทุกบ๎านใสํทรายกาจัดลูกน้าในทุกภาชนะที่ใช๎กักเก็บน้า
๔. ค๎นหาผู๎ปุวยรายใหมํในชุมชน สังเกตผู๎ปุวยที่มีอาการไข๎สูง ปวดศีรษะ คลื่นไส๎ อาเจียน ให๎รีบแจ๎ง
อสม.หรือแจ๎งได๎ที่เบอร์ ๐๘๑-๗๒๓๕๓๕๙ (งานปูองกันและควบคุมโรค โรงพยาบาลระยอง) รณรงค์ให๎นอนกาง
มุ๎งหากบ๎านใดไมํมีมุ๎งสามารถติดตํอขอรับได๎ที่โรงพยาบาล
๕. ทุกบ๎านจะต๎องเปิดบ๎านให๎เจ๎าหน๎าที่พํนเคมีกาจัดยุงภายในบ๎าน และสถานที่ใดมีแหลํงเสี่ยงตํอการ
เพาะพันธุ์ของลูกน้ายุงลาย เชํน ล๎อยางรถยนต์ที่ไมํใช๎แล๎ว กาจัดทิ้งได๎โดยสามารถแจ๎งเจ๎าหน๎าที่เทศบาล
ที่เบอร์ ๐๘๖-๘๓๑๖๙๘๘
ดาเนินการรณรงค์พื้นที่ที่มีผู้ป่วยรายล่าสุด
ยึดแนวทางการรับมือการระบาด ๕ กิจกรรม ดาเนินการ 4 ชุมชน ดังนี้
ชุมชนปากน้า วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
ชุมชนหลังอาเภอ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
ชุมชนหลังวัดปุา ๑-๒ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕8
ชุมชนศูนย์การค๎า วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
การดาเนินงานรณรงค์และพ่นสารเคมีกาจัดยุง โดยเครื่องพ่น ULV ติดรถยนต์
วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ดาเนินการในวัดและโรงเรียนพื้นที่ติดตํอกับวัดในเขตเทศบาลนครระยอง
จานวน 18 แหํง
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ดาเนินการในชุมชน 5 แหํง ได๎แกํ ชุมชนเนินพระ, ชุมชนสมุทรเจดีย์,
ชุมชนสนามเปูา, ชุมชนสวนวัด และชุมชนเกาะกลอย
กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกร่วมกับโรงเรียน
1. จัดกิจกรรมให๎ความรู๎โรคไข๎เลือดออกหน๎าเสาธงโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง จานวน 6 แหํง
ได๎แกํ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม, โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง, โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมฯ, โรงเรียนเทศบาล
วัดโขดทิมฯ, โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง และโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
2. สนับสนุนคูํมือสารวจลูกน้ายุงลายที่บ๎าน ดาเนินการจัดสํงให๎โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง
เรียบร๎อยแล๎ว
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- วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาประดูํ มีผู๎ปกครองเข๎ารํวม จานวน 80 คน
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- กิจกรรมให๎ความรู๎แกํนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง ขณะนี้
ดาเนินการไปแล๎ว จานวน 3 แหํง ได๎แกํ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมฯ
และโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมฯ (ป.6/5-ป.6/6)
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
- วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. เทศบาลนครระยอง
ณ ห๎องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง มีผู๎เข๎ารํวมประชุม จานวน 32 คน คิดเป็นร๎อยละ 100
- กิจกรรมประชุมตํอเนื่องประจาเดือนของ อสม. ครั้งที่ 10/ 2558 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมฯ จานวน 298 คน คิดเป็นร๎อย 91.69 จํายเงิน
คําปุวยการให๎กับ อสม. ตั้งแตํเดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2558 ค๎างจํายเงินคําปุวยการให๎กับ อสม.
ตั้งแตํเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2558 รวม 2 เดือน เนื่องจากยังไมํได๎รับการโอนเงินจาก สสจ.
- วันที่ 19 สิงหาคม 2558 บรรยายให๎ความรู๎เรื่อง “การดาเนินงานของ อสม.เทศบาลนครระยอง”
ให๎กับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง มีผู๎เข๎ารํวมจานวน 100 คน ณ ห๎องอาหารเพลินตา
กิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตามงาน ใน ศสมช. ครั้งที่ 2/2558 จานวน 29 ศสมช. ระหวํางวันที่
3 - 27 สิงหาคม 2558 ณ ห๎องประชุมเทศบาลนครระยอง และ ศสมช.
• มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม จานวน 304 คน คิดเป็นร๎อยละ 93.53
• มีระดับความพึงพอใจคิดเป็นร๎อยละ 87.64
• ทุกคนเห็นวํากิจกรรมนี้ดี ได๎พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานรํวมกับประธาน อสม.
และจนท.อยํางใกล๎ชิด เห็นวําควรจัดกิจกรรม 2 ครั้ง/ปี
งานฟื้นฟูสุขภาพครอบครัว
ผลการดาเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
เดือนสิงหาคม 2558 จานวน 142 ราย
จาแนกตามกลุํมได๎ ดังนี้
1. มารดาและทารกหลังคลอด
จานวน 90 ราย
2. ผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง
จานวน 40 ราย
3. เด็กสงสัยพัฒนาการลําช๎า จานวน 1 ราย
4. ผู๎ปุวยที่สํงตํอจาก รพ.ระยอง
จานวน 11 ราย
จานวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน ทั้งหมด 187 กิจกรรม ดังนี้
1. ฉีดยา
จานวน 11 ราย
2. ใสํสารน้าทางหลอดเลือดดา
จานวน 3 ราย
3. ใสํสายสวนปัสสาวะ
จานวน 10 ราย
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4. ใสํสายยางให๎อาหารทางจมูก
จานวน 4 ราย
5. ทาแผล
จานวน 3 ราย
6. เจาะเลือด
จานวน 8 ราย
7. เจาะน้าตาลปลายนิ้ว
จานวน 14 ราย
8. เยี่ยมให๎คาแนะนาการปฏิบัติตนหลังคลอด
และสํงเสริมการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ
จานวน 45 ราย
9. เยี่ยมเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ๎อนในทารกแรกเกิด จานวน 45 ราย
10. เยี่ยมดูแลเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ๎อนจากโรคเรื้อรัง
และความพิการ
จานวน 40 ราย
11. สํงตํอผู๎ปุวยรับการรักษาที่โรงพยาบาลระยอง จานวน 4 ราย
ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
รับบริจาควัสดุอุปกรณ์การแพทย์ 4 รายการ ดังนี้
1. เตียงนอน
Fowlerพร๎อมเบาะนอน
จานวน 1 ชุด
2. รถเข็นนั่ง
จานวน 3 คัน
3. ถังออกซิเจนขนาดกลางพร๎อมหัวออกซิเจน
จานวน 1 ชุด
4. Walker
จานวน 1 อัน
ให้อุปกรณ์การแพทย์กับผู้ป่วยที่ยากไร้ 3 รายการ ดังนี้
1. ผ๎าอ๎อมสาเร็จรูป
จานวน 3 หํอ
2. ที่นอนปิกนิกพร๎อมหมอนและผ๎าหํม
จานวน 1 ชุด
3. กระบอกปัสสาวะ
จานวน 1 อัน
ให้ผู้ป่วยยืมอุปกรณ์การแพทย์ 7 รายการ ดังนี้
1. เตียงนอน
Fowlerพร๎อมเบาะนอน
2. ที่นอนลมพร๎อมอุปกรณ์
3. เครื่องดูดเสมหะ
4. ไม๎เท๎า 3 ขา
5. หัวออกซิเจน
6. รถเข็นนั่ง
7. ที่นั่งขับถําย

จานวน 3 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 อัน
จานวน 1 อัน
จานวน 3 คัน
จานวน 1 อัน
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จานวนผู้มารับบริการด้านรักษาพยาบาล
ลาดับ
1.

สถานบริการ
ศูนย์บริการสาธารณสุขนครระยอง
(คลินิกชุมชนอบอุํน)

จานวน

ร้อยละ

4,143

78.48

2.

ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ

692

13.11

3.

ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้า

444

8.41

5,279

100

รวม
จาแนกตามทะเบียนบ้านผู้ป่วย

จาแนกตามประเภทสิทธิการรักษา

-27รายงาน 5 ลาดับโรค ประจาเดือน สิงหาคม 2558

รายรับค่ารักษาพยาบาล ประจาเดือน สิงหาคม 2558

- การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล ประจาเดือน สิงหาคม 2558
- เดือนกันยายน 2558 เพิ่มขีดความสามารถทางการแพทย์และการพยาบาล จานวน 2 เรื่อง
1. งานทันตกรรม
เปิดให๎บริการรักษารากฟัน
2. งานบริการทางการพยาบาล
เปิดให๎บริการคลินิกสํงเสริมพัฒนาการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการลําช๎าในเด็ก 9 เดือน
– 5 ปี
กองการศึกษา
- วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 COVER DANCE 2015
- วันที่
1 - 9 สิงหาคม 2558 สัปดาห์ห๎องสมุด
- วันที่ 12 สิงหาคม 2558
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ
- วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2558 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
โครงการจัดการศึกษาแกํเด็กด๎อยโอกาส (การศึกษานอกห๎องเรียน)
- วันที่
22 สิงหาคม 2558 กิจกรรมพัฒนาครูแกนนา

-28โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู๎สูํอาเซียน ในวันที่ 6 - ๗ ส.ค. 5๘ นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมตามฐานการ
เรียนรู๎ ณ อาคารอเนกประสงค์
- กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ ในวันที่ ๑๑ ส.ค. 5๘ กรรมการสถานศึกษา คณะเครือขํายผู๎ปกครอง
ผู๎ปกครอง และนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมวันแมํแหํงชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์
- กิจกรรม To Be Number One ในวันที่ ๑๓ ส.ค. 5๘ นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม
ณ ห๎อง E-Classroom
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ ๑๘ ส.ค. 5๘ นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู๎
ณ ด๎านหน๎าอาคารอเนกประสงค์
กิจกรรมการประกวดมารยาท ในวันที่ ๑๙ ส.ค. 5๘ นักเรียนเข๎ารํวมการประกวดมารยาท
ณ ห๎อง E-Classroom
- กิจกรรมกระดาษแปลงโฉม ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ ส.ค. 5๘ นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมกระดาษแปลงโฉม
- วันที่
๒๖ ส.ค. 5๘ ต๎อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารสํวนจังหวัดชัยภูมิ
- วันที่
๒๖ ส.ค. 5๘ คณะครู และนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมเทศบาลสัญจร ณ บริเวณทําน้าจตุรมุข
(หน๎าโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า)
- กิจกรรมประชุมเครือขํายผู๎ปกครอง ในวันที่ ๒๗ ส.ค. 5๘ เครือขํายผู๎ปกครองนักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรม ณ ห๎อง E-Classroom
- วันที่ ๒๗ ส.ค. 5๘ คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง คณะครู และนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม
บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ณ บริเวณด๎านหน๎าอาคารเรียนปฐมวัย
- วันที่
๒๙ ส.ค. 5๘ คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง คณะครู บุคลากร และนักเรียนรํวมกิจกรรมฯ
ทาสีล๎อยางและกาแพงด๎านหลังอาคารเรียน ๒ และ๓
- วันที่
๓ - ๙ ส.ค. 5๘ นางกนกวรรณ ภาณุทัต เข๎ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษากํอนแตํงตั้งให๎เลื่อนสูํวิทยฐานะชานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหมํ
- วันที่
๔ - ๖ ส.ค. 5๘ นางสาวรุจิรา แฝงบุบผา และนางสาวสุวรรณา จันทร์พรหม เข๎ารับการอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานบูรณาการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร
- วันที่
๔ - ๙ ส.ค. 5๘ ผู๎อานวยการสถานศึกษา และนางสุนีรัตน์ อภิวัฒนานนท์ เข๎ารับการอบรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงมาตรฐานคูํมือและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา พร๎อมทั้งศักยภาพ
ครูผู๎สอนในการจัดประสบการณ์เรียนรู๎ระดับการศึกษาปฐมวัย ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
- วันที่
๑๗ - ๒๑ ส.ค. 5๘ นางชูจันทร์ กังวลงาน นางณาตยา อุทยารัตน์ และนางมาณวิกา ครึกครื้น
เข๎ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษากํอนแตํงตั้งให๎เลื่อนวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ และเชี่ยวชาญ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม
- วันที่ ๒๔ - ๒๗ ส.ค. 5๘ รองผู๎อานวยการสถานศึกษา อบรมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท๎องถิ่น (School Based Managent Fo Local Development :
SBMLD) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมนักเรียน
1.
กิจกรรมดูแลความสะอาดเขตบริการ
2. กิจกรรมเดินแถว/เข๎าแถวเคารพธงชาติ

-293. กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน
4. กิจกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองได๎รํวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลงาน
เดํน ด๎านปูองกันโรคไข๎เลือดออก โดยนาโครงงาน “ทรายหอมไลํยุงจากใบกระเพรา” เข๎าประกวด ซึ่งนักเรียน
ได๎รํวมกันทดลอง แล๎วสรุปเป็นโครงงาน โดยเล็งเห็นปัญหาไข๎เลือดออกที่กาลังระบาดทั่วไป โดยเฉพาะในจังหวัด
ระยอง ในการรํวมกิจกรรมครั้งนี้ ทางโรงเรียนได๎รับรางวัลชมเชย จากการประกวดผลงานเดํนด๎านปูองกัน
ไข๎เลือดออก ซึ่งจัดโดยสานักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง
วันที่ 1 สิงหาคม 2558 คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองได๎รํวมกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ณ ห๎องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง
วันที่ 2 สิงหาคม 2558 คณะครู.คณะกรรมการสถานศึกษา เครือขํายผู๎ปกครองโรงเรียนเทศบาล
บ๎านปากคลอง มีสํวนรํวมในงานบุญทอดผ๎าปุาซื้อที่ดินให๎กับโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง งานวันนี้มี
ทํานนายก วรวิทย์ ศุภโชคชัย และผู๎บริหารเทศบาลนครระยองรวมทั้งทํานผู๎มีเกียรติจากภาคประชาชน
และสํวนงานตําง ๆ มารํวมงาน
- วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองได๎จัดกิจกรรมวันแมํ ในชํวงเช๎า
และกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ในชํวงบําย
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
-

- พัฒนาจิตใจเยาวชนไทย ป.5 - ป.6 ใฝุธรรมะ (4 ส.ค. 2558)
กิจกรรมวันแมํ อาเซียน (11 ส.ค. 2558)
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (17 - 21 ส.ค. 2558)
ปรับพื้นที่ลานจอดรถ (25 ส.ค. 2558)
- เยาวชนไทย ใจใฝุธรรมะ (25 ส.ค. 2558)
- เทศบาลสัญจรชุมชนปากน้า (26 ส.ค. 2558)
- ตะวันบํายคลายเครียด (27 ก.ค. 2558)

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับขั้น
พื้นฐานบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพ
- วันที่ 5
– 8 สิงหาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงมาตรฐานคูํมือ และเครื่องมือประเมินคุณภาพ
การศึกษา ณ โรงแรมสีดารีสอร์ จังหวัดนครนายก
- วันที่ 7 สิงหาคม 2558กิจกรรมดัชมิลล์ คิดส์ สคูล ทัวร์ 2015ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 6 สิงหาคม 2558รํวมกิจกรรม HAPPY BOOK DAY สัปดาห์ห๎องสมุด ปีที่ 11 ประจาปี 2558
ณ อาคารห๎องสมุดฯ สวนศรีเมือง
- วันที่ 8 สิงหาคม 2558 กิจกรรมคํายอาเซียน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 11 สิงหาคม 2558กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ ประจาปี 2558ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2558กิจกรรมกีฬาสี ประจาปี 2558ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 22
– 23 สิงหาคม 2558 กิจกรรมคํายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเทศบาล
วัดลุํมมหาชัยชุมพล

-30- วันที่ 24 สิงหาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2558
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 26 สิงหาคม 2558
รํวมกิจกรรมเทศบาลสัญจร ณ ทําน้าหน๎าวัดปากน้า
- วันที่ 28 สิงหาคม 2558
กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเกํง ประจาเดือนสิงหาคม
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจาสัปดาห์
- กิจกรรมสวนผักลอยฟูา
- กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2558 รํวมงานHappy Book Day ณ ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
- วันที่
9 - 11 สิงหาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครแหลมฉบัง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
- วันที่
11 สิงหาคม 2558 จัดกิจกรรมวันแมํแหํงชาติ
- วันที่
14 - 16 สิงหาคม 2558 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันงหวั
จั ดเพชรบุรี
- วันที่ 20
สิงหาคม 2558 โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบศึกษาดูงาน
- วันที่
24 - 28 สิงหาคม 2558 ออกนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ อปท.
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดศรีสะเกษ
- วันที่
25 สิงหาคม 2558 พิธีมอบทุนการศึกษา
บริษัท มูบาดาลา รํวมกับสมาคมประมงระยอง
- วันที่
27 - 28 สิงหาคม 2558 คํายธรรมะ (ยุวสาสมาธิ) นักเรียนชั้น ป.5-6
- วันที่
29 - 30 สิงหาคม 2558อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
จัดกิจกรรมเมื่อพํอแมํมาเป็นครู
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 10– 12 สิงหาคม 2558วันแมํแหํงชาติ
- นักเรียนรับทุนบูบาดาลา
- วันที่ 18 สิงหาคม 2558ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่
เรียนธรรมศึกษา
- วันที่ 26 สิงหาคม 2558
รํวมกิจกรรมเทศบาลสัญจร ณ ทําน้าหน๎าวัดปากน้า
- ศึกษาดูงานโรงเรียน งอค์การบริหารสํวนตาบลเชียงราย
กองสวัสดิการสังคม
- จัดโครงการฝึกทบทวนอาชีพ เชํน ทาขนม ทาน้ามันหอม ในชุมชนตําง ๆ
- วันที่ 10 กันยายน 2558 จัดไปดูกิจกรรมที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาผู๎สูงอายุ นาโดยทําน
รองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ซึ่งประกอบด๎วยคณะกรรมการ สานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม และกองสวัสดิการสังคม

-31สถานธนานุบาล
ผลการดาเนินงานในรอบเดือนสิงหาคม 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2558)
ยอดรับจานารวม
2,540 ราย จานวนเงิน
58,302,200.00 บาท
ยอดไถํถอนรวม
2,383 ราย จานวนเงิน
58,545,800.00 บาท
ทรัพย์จานาคงเหลือ
8,293 ราย จานวนเงิน
197,139,900.00 บาท
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจานา
1,977,636.00 บาท
กาไรจาหนํายทรัพย์หลุด
730,775.00 บาท
รวมรายรับ
2,708,411.00 บาท
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
93,726.47 บาท
รายจํายประจา
279,260.89 บาท
รายจํายจากกาไรสุทธิ (ประจาปี 2557)
6,143,109.03 บาท
รวมรายจ่าย
6,516,096.39 บาท
รายรับสูงกวํารายจําย
-3,807,685.39 บาท
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จานวน
140,000,000.00 บาท
หัก ใช๎ไปแล๎ว
40,090,000.00 บาท
คงเหลือเงินที่ใช๎หมุนเวียนได๎อีก
99,910,000.00 บาท
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานวําเรื่องปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
ครั้งที่ 2 ที่สอบราคาหนึ่งล๎านสามแสนเก๎าหมื่นเก๎าพันบาท กาหนดขายซองพรุํงนี้วันสุดท๎าย ตอนนี้มีมาซื้อ
จานวน 1 ราย ยังกังวลวํารายนี้จะทาหรือไมํ ซึ่งได๎เรียนข๎อมูลให๎ทํานปลัดเทศบาลทราบแล๎ว สํวนในรายการ
รั้วของโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม รายการนี้มีบันทึกแจ๎งมาจากกองการศึกษาขอยกเลิกรายการไปแล๎ว
(ปิดประชุม เวลา 11.30 น.)
ลงชื่อ

ผู๎บันทึกรายงานการประชุม
(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ๎าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม
(นางซํอนกลิ่น ชูเชิด)
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป

-32-

