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

ศุภโชคชัย
อังควินิจวงศ์
ดุษฎีวงษ์กาจร
เจริญรัตน์
อังควินิจวงศ์
กลํอมแก๎ว
เกษรแพทย์
รัตตานนท์
ซื่อประเสริฐ
สมบัติศรี
พ๎นชั่ว
ถนอมถิ่น
ชูวิทย์สกุลเลิศ
วิโรจน์แสงทอง
วุฒิสมบูรณ์
ศรีสุขโข
ศรีสุพรรณถาวร
โกสีย์
รํมรื่น
ตั้งกลชาญ
เลื่อนลอย
ภิญวัย
วังบอน
เจริญหิรัญ
ชูเชิด
เอมเปีย
ธรรมศิริรักษ์
วาระสิทธิ์
ทายพงศ์ศักดิ์
ภูพันตันติ
อารีรักษ์
ธันยสหพงศ์
โยคาพจร

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน๎าสานักปลัดเทศบาล
ผู๎อานวยการสานักการคลัง
ผู๎อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
ผู๎อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู๎อานวยการกองชําง
ผู๎อานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผู๎อานวยการกองการแพทย์
ผู๎จัดการสถานธนานุบาล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้า
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
ผู๎อานวยการสํวนพัสดุ
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป
หัวหน๎าฝุายปกครอง
ผู๎อานวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม

ผู๎อานวยการสํวนพัฒนารายได๎
หัวหน๎าฝุายบริการและเผยแพรํวิชาการ
หัวหน๎าฝุายงบประมาณ
ผู๎อานวยการสํวนสํงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม

หัวหน๎าฝุายสํงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหน๎าฝุายบริหารการศึกษา

-234. นางสาววิลาวรรณ
35 นางสาวเนตรนภา
36. นางเสาวลักษณ์
37. นางสาววิราภรณ์
38. นางกุลยา
39. นางอมรรัตน์
40. นางสาวธัญญ์ฐิตา

นาถาบารุง
รักความสุข
แกํนทอง
โคลงชัย
กุลรัตน์
สุวรรณกูฏ
พิสุทธิ์มณีกุล

หัวหน๎าฝุายบริการสิ่งแวดล๎อม
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป
หัวหน๎าฝุายการเจ๎าหน๎าที่
หัวหน๎าฝุายพัสดุและทรัพย์สิน
เจ๎าพนักงานธุรการ
เจ๎าพนักงานธุรการ
ทันตแพทย์

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
วินัยธรรม
ปิยะยาตัง
แดงอุทัย

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผู๎อานวยการกองการศึกษา
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล
บ๎านปากคลอง

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายมานพ
นายวิชิต
นางเสาวลักษณ์
นางผํองศรี
นางสาวอารี

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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ทํานนายกเทศมนตรีให๎เลื่อนการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจาสัปดาห์ และประชุมคณะ
ผู๎บริหารและหัวหน๎าสํวนราชการ เป็นทุกวันพุมอบให๎
ธ
สานักปลัดเทศบาลทาหนังสือแจ๎งเวียนให๎ทุกสํวนราชการทราบ
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
รายงานความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างตลาดแม่แดง (สานักการคลัง, กองช่าง, สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รายงานวําได๎มีการประชุมติดตามความคืบหน๎าของการกํอสร๎างตลาดแมํแดง
ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล๎ว คือการกํอสร๎างคืบหน๎าไปพอสมควร แตํยังไมํเป็นไปตามแผนเทําที่ควร ได๎พยายามเรํงรัดให๎
ผู๎รับจ๎างดาเนินการ ซึ่งทางผู๎รับจ๎างให๎ข๎อมูลวําจะเรํงดาเนินการกํอสร๎างให๎เสร็จภายในกาหนด คือภายใน
ต๎นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และขณะนี้ยังไมํมีปัญหาอุปสรรค และมีในสํวนของเอกสารที่จาเป็นต๎องปรับเพิ่ม
และปรับลดเนื้องาน
ที่ประชุม
- ทํานนายกเทศมนตรีกาชับกองชํางให๎เรํงดาเนินการในสํวนของเอกสารที่ต๎องปรับเพิ่มและ
ปรับลดเนือ้ งาน เนื่องจากใกล๎เวลาทีผ่ ูร๎ ับจ๎างจะต๎องเบิกงวดงานในงวดทีห่ นึ่ง

-3ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานขนสํง
- งานขนสํงมี รายรับประจาเดือนตุลาคม 2558
รายจํายประจาเดือนตุลาคม 2558
รายรับสูงกวํารายจําย

214,840.00 บาท
146,565.93 บาท
68,274.37 บาท

- ประจาปีงบประมาณ 2558 (ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม
2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558)
รายรับ
2,468,563.05 บาท
รายจําย
1,997,364.04 บาท
รายรับสูงกวํารายจําย
471,199.01 บาท
ยอดเงินสะสมคงเหลือ
1,781,500.14 บาท
งานเลขานุการผู๎บริหารและกิจการสภา
- ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 30
ตุลาคม 2558 ณ ห๎องประชุมตากสินมหาราช สานักงานเทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติใช๎จํายเงินสะสม
(เพื่อกํอสร๎างสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ กรณีสะพานฯ ชารุด)
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง
- 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 2 ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท๎าบริเวณหน๎าโรงพยาบาลระยอง และหน๎าวัดปุาประดูํ
จานวน - ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทาสิ่งของตกหลํน จานวน 2 ราย
- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร๎านค๎าตั้งวางจาหนํายของโดยไมํได๎รับอนุญาต จานวน 14 ครั้ง
3. จัดเก็บปูายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จานวน 45 แผํน
4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้า ถนน ฟุตบาท ชารุด จานวน 17 แหํง

-45. งานที่ได๎รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน จานวน 4 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จานวน - ราย
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
29 ครั้ง
- งานบริการ
138 ครั้ง
- งานกู๎ภัยฯ
96 ครั้ง
- ออกสารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช๎ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนหลังวัดปุาประดูํ 1, ชุมชนหลังวัดปุาประดูํ 2, ชุมชนพูนไฉํ,
ชุมชนสองพี่น๎อง และชุมชนริมน้าทําเกตุ)
18 ครัง้
- เฝูาจุดตลาดเกําและโรงรับจานา
23 ครัง้
- วันที่ 20 ตุลาคม 2558 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครระยอง ได๎รับแจ๎งเหตุเพลิง
ไหม๎บ๎านภายในซอยทางไผํ 4 จึงรีบสํงทีมเจ๎าหน๎าที่เข๎าระงับเหตุเพลิงไหม๎พร๎อมทั้งตรวจสอบความเสียหาย
ในเบื้องต๎นสันนิษฐานวําเกิดจากไฟฟูา ลัดวงจรภายในบ๎านห๎องแถวหลังที่2 เลขที่ 25/7 ซอยทางไผํ4 ตาบลเชิงเนิน
อาเภอเมืองจังหวัดระยอง ซึ่งมีนายศุภกิต วีระกุล และนางสุนีย์วีระกุล
เป็นเจ๎าของบ๎านพัก ซึ่งทรัพย์สิน
ที่เสียหายเบื้องต๎นคือ ฝูาเพดาน ผนังบ๎าน หิ้งพระ รถเข็นเด็ก ประตูหน๎าบ๎านและบานเกร็ด
แตํไมํมี
ผู๎ได๎รับบาดเจ็บ เนื่องจากขณะเกิดเหตุเพลิงไหม๎ไมํมีใครอยูํในบ๎าน และหากประชาชนพบเห็นเหตุเพลิงไหม๎
โทรแจ๎งได๎ที่งานปูองกันและบรรณเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 038-611145 หรือ 199 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- คณะศึกษาดูงาน (ประจาเดือน ต.ค. 2558)
* จานวน
8 คณะ
* จานวน
590 คน
- รวมคณะศึกษาดูงาน (ประจาปีงบประมาณ 2558) จานวนทั้งสิ้น 266 คณะ จานวน 23,166 คน
งานสารบรรณ
- มีการลงรับ – สํง หนังสือผํานระบบ OSSM (สํวนกลาง) เดือนตุลาคม 2558
*
มีการลงรับหนังสือ จานวน
626 เรื่อง
*
มีการลงสํงหนังสือ จานวน
342 เรื่อง
งานการเจ๎าหน๎าที่
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล ย๎ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหมํ
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายไปปฏิบัติราชการ ที่หนํวยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- ลูกจ๎างประจา ลาออก

2 คน
- คน
3 คน
- คน
- คน
1 คน
2 คน

-5- พนักงานจ๎างเสียชีวิต
- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)
- พนักงานจ๎าง ลาออก
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ดารงตาแหนํงที่สูงขึ้น
(ตาแหนํงบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ดารงตาแหนํงที่สูงขึ้น (ตาแหนํงบริหาร)
- แตํงตั้งพนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกได๎ให๎ดารงตาแหนํง
ผู๎บริหารสถานศึกษา

- คน
5 คน
8 คน
1 คน
1 คน
1 คน

อัตรากาลังพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง
* พนักงานเทศบาล
161 คน
* ลูกจ๎างประจา
34 คน
* พนักงานจ๎างทั่วไป
291 คน
* พนักงานจ๎างตามภารกิจ
181 คน
รวม
667 คน
อัตรากาลังพนักงานครูและลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน) จานวน 6 แหํง และศูนย์เด็กเล็ก จานวน 3 แหํง
* พนักงานครูเทศบาล
256 คน
* ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)
68 คน
รวม
327 คน
รวมทั้งสิ้น 994 คน
งานทะเบียนราษฎร
การให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจาเดือน ตุลาคม 2558

-6- นายธนวัฒน์ พ๎นชั่ว รายงานวําจากการไปประชุมที่จังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดระยองได๎พูดถึงเรื่องโรคอหิวาตกโรคเกิดการระบาดในท๎องที่เรา ขณะนี้ได๎ดาเนินการแก๎ไข
แล๎ว และพยายามไมํพูดวําสาเหตุของโรคมาจากอาหารทะเล เพราะอาจจะทาให๎ประชาชนเกิดการแตกตื่น
2. เรื่องกฐินจากจังหวัดระยอง เขาจะให๎เทศบาลนครระยองสบทบเงินอีกจานวนสองแสนบาท
ซึ่งเป็นกฐินของวัดลุํม (พระอารามหลวง) ที่จะทอดกฐินในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
3. กิจกรรมbike for dad ปั่นเพื่อพํอ
ที่ประชุม - ทํานปลัดเทศบาลให๎กองชํางไปสารวจบริเวณสวนศรีเมือง เนื่องจากจะเป็นจุดพักของขบวน
โดยให๎ไปดูความเรียบร๎อย เชํน ต๎นไม๎ และถนนที่เป็นหลุมเป็นบํอให๎ไปดาเนินการปรับปรุง
ให๎ถนนเรียบ โดยเฉพาะตั้งแตํถนนตากสินมหาราชเข๎ามา ไปจนถึงบริเวณต๎นมะขาม
มอบให๎กองชํางดาเนินการโดยเร็ว
4. เรื่องกล๎องวงจรปิด ขณะนี้ได๎ทาการปรับปรุงซํอมแซมแล๎ว และสามารถใช๎ได๎เกือบหมด
ที่ประชุม - นายกเทศมนตรีกาชับสานักปลัดเทศบาลเรํงดาเนินการแก๎ไขให๎สมบูรณ์โดยเร็ว
- ทํานรองนายกเทศมนตรี นายธนิต อังควินิจวงศ์ กลําววํา เรื่องวันเวลาในการทางานของพนักงานจ๎าง
ที่ลูกจ๎างประจา และลูกจ๎างชั่วคราวตามภารกิจ จาเป็นต๎องทางานรวม 6 วัน ในหนึ่งสัปดาห์ คือจะต๎องทางาน
ในวันเสาร์ด๎วย ยกเว๎นวันนักขัตฤกษ์ นั้น ขณะนี้อยูํระหวํางเสนอรํางให๎ทํานนายกเทศมนตรีลงนามเพื่อหารือไป
ยังกรมสํงเสริมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรีให๎สํงหนังสือหารือไปยังกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
เพือ่ ทีก่ รมสํงเสริมการปกครองท๎องถิน่ จะได๎นาข๎อหารือนี้ไปพิจารณา และเพือ่ เทศบาลจะได๎
นามาแก๎ไขเพือ่ ให๎เกิดความเป็นธรรมแกํผ๎ูปฏิบตั งิ านในทุกฝุายตํอไป
กองวิชาการและแผนงาน
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ
1. ให๎บริการ การตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง
จานวน 36 ครั้ง
2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จานวน 30 ครั้ง 30 เรื่อง
3. สรุปการใช๎งานโปรแกรมปูองกันการบุกรุกระบบเครือขําย และโปรแกรมปูองกันไวรัสฯจานวน 1 ครั้ง
งานประชาสัมพันธ์
1. ขําวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี
1.1 ขําวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จานวน 32 เรื่อง
1.2 ขําวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหนํวยงานอื่น ๆ จานวน 24 เรื่อง
2. กิจกรรมของเทศบาล จานวน 18 กิจกรรม
3. อนุเคราะห์เสียงตามสายพร๎อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ จานวน 12 ครั้ง
4. สํงขําวให๎สื่อมวลชนและสํงลง www.rayongcity.net เฟสบุ๏ค รวม 9 ขําว
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน์ รวม 4 รายการ
6. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง
7. สํง SMS เชิญคณะผู๎บริหาร หัวหน๎าสํวนราชการ และสื่อมวลชน 9 ครั้ง
8. รับเรื่องร๎องเรียนพร๎อมแจ๎งแก๎ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง รวม 5 ราย
9. จัดทาปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตําง ๆ รวม 16 ปูาย

-7ฝ่ายนิติการ
งานนิติการ
ลาดับที่ เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

1.

สอบสวนข๎อเท็จจริง
เทศบาลได๎วําจ๎างมูลนิธิ DEE บริหาร
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน

ทาหนังสือรายงานสานักงานตรวจเงินแผํนดิน
จังหวัดระยองแล๎ว

2.

รถยนต์ของงานปูองกันฯ ทะเบียน ผก 856
รย ชนท๎ายรถยนต์ ฎร 6886 กท.
บริเวณสามแยกสตาร์

กรณีดังกลําวได๎มีการนาเงินมาชาระคําเสียหาย
เรียบร๎อยแล๎ว

3.

เทศบาลวําจ๎างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม
ขายแบบประกวดราคากํอนวันที่ได๎รับ
เอกสารประกวดราคาตัวจริง

สรุปสานวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางเสนอ
ผู๎บังคับบัญชาตามลาดับชั้น

4.

แจ๎งตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบ๎าตัน

ได๎แจ๎งความร๎องทุกข์ดาเนินคดีกับผู๎แจ๎งความเท็จ
ตํอเจ๎าพนักงานแล๎ว

5.

เจ๎าหน๎าที่ปูองกันขับรถบรรทุกน้า 821791 รย เฉี่ยวชนรถกระบะ กง 1101 รย
บริเวณบํอขยะ

สอบสวนข๎อเท็จจริงเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว
อยูํระหวํางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

6.

พิพาทที่ดินบริเวณ(ถนนราษฎร์บารุงซอย
15)

-บันทึกปากคาผู๎สูงอายุเพิ่มเติม จานวน 9 ราย
แล๎ว
–ทาหนังสือสํงสนง.ที่ดินจังหวัดระยองแล๎ว

7.

การสวมตัวทาบัตรประชาชน รายนายหมูกร
เทียมทัศน์

-สรุปสานวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
พิจารณาของจังหวัด

8.

ร๎องเรียนอดีตปลัดเทศบาล

-แตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข๎อเท็จจริง
เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการสอบปากคาผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง

9.

ต๎นไม๎บริเวณลานจอดรถศาลาประชาคมล๎ม
ทับรถยนต์

10.

การสวมตัวทาบัตร รายนางสมใจ สุขสาราญ
(พิจารณาผลการสอบสวนการปฏิบัติหน๎าที่
แจ๎งความดาเนินคดีกับผู๎ แอบอ๎าง)

-จังหวัดแจ๎งให๎ตรวจสอบเกี่ยวกับการดาเนินการ
ทางวินัย
-สรุปผลเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางเสนอ
ผู๎บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
-อยูํระหวํางทาหนังสือรายงานจังหวัดระยอง

หมายเหตุ

-8ลาดับที่
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

พฤติกรรมนางจันทร์ฉาย อินพเนาว์ ครู
เทศบาล ลาและมาสายอยูํเป็นประจา
ไมํปฏิบัติคาสั่งของผู๎บังคับบัญชา
เครื่องเรือยนต์สูญหาย

-อยูํระหวํางสรุปสานวน

นางกาญจนา สังข์น๎อย ละทิ้งหน๎าที่ราชการ
ติดตํอกันเกินกวําเจ็ดวัน
การสวมตัวทาบัตรประชาชน ราย นายคา
เชียงเอ๎ย

-นายสายัญ ศรีสวัสดิ์ นายนพรัตน์ ไกรแก๎ว
ทาหนังสือรับสภาพหนี้และขอผํอนชาระเดือนละ
500 บาท, 1,000 บาท นายกาธร บารุงพงษ์
ได๎นาเงินจานวน 22,695.31 บาท มาชดใช๎ให๎
กับเทศบาลนครระยองเรียบร๎อยแล๎ว
-อยูํระหวํางสรุปสานวน

-แตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข๎อเท็จจริงเรียบร๎อย
แล๎ว อยูํระหวํางนัดประชุมวางแนวทางการ
สอบสวน
อุบัติเหตุระหวํางการสาธิต ทาให๎ผนังห๎องเก็บ -สรุปสานวนเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
อุปกรณ์อาคารปูองกันฯ พังถลํมลง
ผู๎บังคับบัญชาพิจารณา
การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย อยูํระหวํางทาคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการสอบ
ข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
สอบสวนวินัย/เรื่องร๎องเรียน
-อยูํระหวํางสรุปผลการสอบสวน
การค๎างคําเบิกจํายเงินคําซํอมแซมรถของหจก.
ซันลุยและอูํจาเนียน การชําง
นายสมปราชญ์ ปูอมสูง ถูกพนักงานสอบสวน -ก.ท.จ.ระยองมีมติให๎ออกจากราชการไว๎กํอน
จับคดี ยาไอซ์ไว๎ในครอบครอง
-คดีถึงที่สุดแล๎ว ทา สว.6 เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว
อยูํระหวํางพิจารณาของ กทจ.
เรื่อง พิพาทเกี่ยวกับทางสาธารณะ กรณี คุณ -อยูํระหวํางจัดทาระวางใหมํ
พิศิษฐ์ฯ กับมูลนิธิสวํางพรกุศล
การสวมตัวทาบัตรราย นางสาวษาลินี
แซํเอี๊ยว

-อยูํระหวํางทาคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยํางไมํร๎ายแรง อยูํระหวํางงานทะเบียนแจ๎ง
ความร๎องทุกข์ดาเนินคดี
จังหวัดระยองแจ๎งให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริง
-ได๎ทาบันทึกแจ๎งกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงแล๎ว
กรณี อาคารพาณิชย์ที่ให๎เชําของเทศบาลนคร อยูํระหวํางการดาเนินการของกองชําง
ระยอง จานวน 3 ชั้น 3 คูหา ได๎ตํอเติมอาคาร
4 ชั้น ไมํมีรางระบายน้า

หมายเหตุ

-9ลาดับที่

เรื่อง

22.

คดีอาญา/คดีแพํง
แจ๎งความกรณีรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟูา
บริเวณหน๎าแขวงการทางระยอง (ไมํมีคูํกรณี)
แจ๎งความนางปรียาภร เมืองศิริ และนาย
นวพร อาชญาทา กํอสร๎างอาคารผิดไปจาก
แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลนที่ได๎รับใบอนุญาต
กรณี นายศรัณย์ เกียรติธนะกูล กํอสร๎าง
อาคารบนทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบ
คงคา 1

แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

25.

กรณี นายสมพรรณ์ จรรยารักษ์,นางสาวพุชง
พุษะกํอสร๎างอาคารรุกล้าทางฯ

-แจ๎งความดาเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

26.

กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ กํอสร๎างอาคารรุก
ล้าทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจา

-แจ๎งความดาเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

27.

กรณี น.ส.วิเชียร อึ้งเส็ง กํอสร๎างอาคารรุกล้า -แจ๎งความดาเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจา
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

28.

กรณี นางสาวเขมสิริทร์ ชูดา กํอสร๎างรั้วบน
ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณหลังอาเภอ

-แจ๎งความร๎องทุกข์แล๎ว อยูํระหวํางการดาเนินการ
ของพนักงานสอบสวน

29.

กรณี นายกิตติพงษ์ ปานงาม กํอสร๎างอาคาร
โดยไมํได๎รับอนุญาต และกํอสร๎างอาคารรุก
ล้าที่สาธารณะ

-แจ๎งความดาเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

30.

นายอดิศักดิ์ คาแสน ขับรถยนต์ บพ 1308
ระยอง ชนเสาไฟฟูาบริเวณถนนอดุลย์ฯ

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

31.

คดีบอลลูนระเบิด

อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลฎีกา

32.

กรณีนายวีราพัชธ์ พัสกรวงษ์ กํอสร๎างโครง
เหล็กหลังคารุกทางสาธารณะ

แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

23.

24.

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

หมายเหตุ

แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

แจ๎งความร๎องทุกข์แล๎ว อยูํระหวํางการดาเนินการ
ของพนักงานสอบสวน

อายุความ
5 ปี ครบ
24 พ.ย.
2558

-10ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

33.

กรณีนางรัตนา สุขสวัสดิ์ นาขยะมาทิ้งในเขต
ชุมชน-ทําเกตุ

-อยูํระหวํางประสานงานกับสานักการสาธารณสุข
ฯ เปรียบเทียบคดีตํอไป

34.

คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู ฟูองเทศบาลเรื่อง
ที่ดินบริเวณถนนทําบรรทุก

-นายธีระศักดิ์ อินธนู ยื่นฎีกา คดีอยูํในระหวําง
พนักงานอัยการยื่นแก๎ฎีกาคัดค๎านคาร๎องขอ
ดาเนินคดีในชั้นฎีกาอยํางคนอนาถา และคัดค๎าน
คาร๎องขอทุเลาการบังคับคดี อยูํระหวํางการ
พิจารณาของศาลฎีกา

35.

คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ฟูองเทศบาล
เรื่อง ละเมิดที่ดิน(ข๎างแหลมทอง)

-ศาลชั้นต๎นพิพากษาวําเป็นทางภาระจายอม, ศาล
อุทธรณ์พิพากษาวําเป็นทางสาธารณะโจทก์ฎีกา
วันที่ 18 ส.ค.2558 ศาลฎีกาได๎พิพากษายืนตาม
คาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ วําเป็นทางสาธารณะ

36.

กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝั่ง ต.ปากน้า

-สํงรํางคาสั่งให๎รื้อถอนอาคารและสรุปข๎อเท็จจริง
เบื้องต๎นให๎ผู๎วําราชการจังหวัดแล๎ว อยูํระหวํางการ
พิจารณาของจังหวัดระยอง

37.

นายแดง แย๎มเย็น กรณี ผิดสัญญาเชําตลาด
เทศบันเทิง

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2558 ศาลจังหวัดระยองได๎มีคา
พิพากษาให๎ นายแดงฯ ให๎ชาระเงินเต็มจานวน
พร๎อมดอกเบี้ย อยูํระหวํางทาหนังสือขอความ
อนุเคราะห์พนักงานอัยการออกหมายบังคับคดี

38.

คดีปกครอง
นางวรรณา ตันเตํงผล(ตลาดแมํแดง)

-เทศบาลนครระยองได๎ดาเนินการรื้อถอนสิ่งปลูก
สร๎าง วันที่ 10 สิงหาคม 2558 อยูํระหวําง
ดาเนินการแก๎ไขปรับปรุงตัวอาคารตลาดและถนน
สุวรรณสิน

39.

คดีนางสมทรง ชํวยชาติ เรื่อง ที่ดินบริเวณ
ทุํงโตนด

-เทศบาลยื่นอุทธรณ์คัดค๎านคาพิพากษาของศาล
ปกครอง อยูํระหวํางการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด

40.

คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผู๎ฟูองคดี อธิบดีกรม
ที่ดิน ผู๎ถูกฟูองที่ 1 รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย หัวหน๎ากลุํมภารกิจด๎านกิจการ
ความมั่นคงภายใน ผู๎ถูกฟูองที่ 2

-อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

41.

บังคับคดี/งานอื่น/หารือ
คดีซุ๎มเฉลิมพระเกียรติถูกเฉี่ยวชน

-อยูํในระหวํางสานักงานบังคับคดีอายัดเงินที่
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาชลบุรี 1 จานวน
47,075.02 บาท

หมายเหตุ

อายุความ
10 ปี
(ครบ 22
พ.ย.64)

-11ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

หมายเหตุ

42.

คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟูา

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

อายุความ
10 ปี
10 ก.พ.
พ.ศ.
2566

43.

คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟูา

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

อายุความ
10 ปี
ประมาณ
พ.ศ.
2566

44.

คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟูา

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

อายุความ
10 ปี
(ครบ 8
ส.ค.63)

45.

หจก.ศิลาวัฒน์ เสนอข๎อพิพาทตํอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานและขอคืนเงินคําปรับ

-สถาบันอนุญาโตตุลาการนัดสืบพยานผู๎คัดค๎าน
วันที่ 10 พ.ย.58 เวลา 09.30 น.
ณ ห๎องประชุมสถาบันอนุญาโตตุลาการ สานัก
ระงับข๎อพิพาท อาคารศาลอาญา ชั้น 4 กรุงเทพฯ

46.

โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติและระเบียบ
กฎหมาย

-ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชน
ทราบแล๎ว
-สานักปลัดรายงานให๎จังหวัดระยองแล๎ว

47.

นายบุรินทร์ กลิ่นสังข์ พนักงานจ๎างทั่วไป ยื่น
หนังสือลาออกจากราชการแตํผู๎บังคับบัญชา
ได๎พิจารณาให๎ไลํออก

-สํงหนังสือไปยังผู๎วําราชการจังหวัดระยอง
เรียบร๎อยแล๎ว

48.

หารือร๎องเรียนขอความเป็นธรรมการจัดซื้อ
อาหารเสริมนม

อยูํระหวํางการจัดทาหนังสือตอบข๎อหารือ

49.

ร๎องเรียนกรณีคนตํางด๎าวนาอาหารทะเลไป
ขายในราคาต่ากวําคนที่ขายตามแผง

-เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เทศบาลนคร
ระยองได๎รํวมกับสานักงานพาณิชย์จังหวัด
สานักงานจัดหางานจังหวัด กับ ตม. ลงพื้นที่
ตรวจสอบปรากฏวําจับกุมแรงงานตํางด๎าวค๎าขาย
อาหารทะเล โดยไมํมีใบอนุญาต จานวน 5 ราย
ขณะนี้อยูํระหวํางแจ๎งผลให๎ผู๎ร๎องทราบ

-12ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

50.

ร๎องเรียนกรณี กลุํมแมํค๎าตลาดวัดลุํมขอ
ผํอนผัน

-ได๎ทาหนังสือรายงานผลเบื้องต๎นให๎จังหวัดระยอง
ทราบ

51.

นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผู๎จัดการมรดก
ตลาดแมํแดง ขอให๎ชะลอการรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร๎าง

-อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
และทาหนังสือแจ๎งผลคาพิพากษาในคดีแพํงและ
เอกสารประกอบการพิจารณาให๎ศาลปกครอง
สูงสุดทราบ

52.

ร๎องเรียนกรณีขายสินค๎ากีดขวางทางจราจร
บริเวณสะพานเฉลิมชัย และการปลูกสร๎าง
บ๎านเกินเสาไฟฟูาบริเวณซอยข๎างสถานี
อนามัยปากน้า

-ได๎ทาหนังสือรายงานจังหวัดระยองเกี่ยวกับกรณี
ขายสินค๎ากีดขวางทางจราจรบริเวณสะพานเฉลิม
ชัยแล๎ว สํวนในกรณีการปลูกสร๎างบ๎านเกิน
เสาไฟฟูาบริเวณซอยข๎างสถานีอนามัย อยูํระหวําง
กองชํางออกคาสั่งตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522

53.

ร๎องเรียนกรณีขอให๎สารวจแหลํงเพาะพันธุ์ยุง
ในมหาวิทยาลัยเทคนิค

-อยูํระหวํางการตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ของสานักการ
สาธารณสุขฯ

54.

ร๎องเรียนกรณีการปลูกสร๎างทับทาง
สาธารณประโยชน์ บริเวณหลัง
ห๎างแหลมทองระยอง

-อยูํระหวํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและดาเนินการ
ตามอานาจหน๎าที่ของกองชําง

55.

ร๎องเรียนกรณีได๎รับความเดือดร๎อนจาก
รถบรรทุกดินที่วิ่งบนถนนราชชุมพล
บริเวณเส๎นหลังห๎างแหลมทอง

-อยูํระหวํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและดาเนินการ
ตามอานาจหน๎าที่ของงานเทศกิจ
สานักปลัดเทศบาล

56.

ร๎องเรียนกรณีที่มีการขุดทรายบริเวณถนน
ทางไผํ 4 ทาให๎กาแพงพัง

-อยูํระหวํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและดาเนินการ
ตามอานาจหน๎าที่ของกองชําง

57.

ร๎องเรียนกรณีขอให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริงการ
กํอสร๎างกาแพงบริเวณซอยโรงไม๎พาเลท
ใกล๎แยก PMY และขอให๎ตรวจสอบการถม
ดินบริเวณตรงข๎ามสุสาน ถนนบางจาก
ตาบลเชิงเนิน อาเภอเมือง จังหวัดระยอง

-อยูํระหวํางผู๎บังคับบัญชาพิจารณา

หมายเหตุ

-13ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

58.

นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือร๎องเรียนเรื่อง -ได๎ทาหนังสือรายงานจังหวัดระยองวํา ขณะนี้
ทางสาธารณะ มีผู๎ลักลอบขุดดินเนื้อที่ทาง
อยูํระหวํางสานักงานที่ดินจังหวัดระยองนัดรังวัด
สาธารณประโยชน์ และเนื้อที่ดินของ
สอบเขต
นายแพทย์ยุคล เลิศบูรพา ออกไปจากพื้นที่
โดยไมํได๎รับอนุญาต

59.

ร๎องเรียนกรณีร๎านบ๎านกวีสํงเสียงดัง และรุก
ล้าที่สาธารณะ

หมายเหตุ

-ได๎ทาหนังสือรายงานจังหวัดระยองเกี่ยวกับกรณี
เสียงดังแล๎ว กรณีรุกล้าอยูํระหวํางกองชําง
ตรวจสอบข๎อเท็จจริงและดาเนินการตาม
อานาจหน๎าที่

งานรับเรื่องราวร๎องเรียนร๎องทุกข์
ให๎บริการรับเรื่องร๎องเรียนร๎องทุกข์ผํานเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจาเดือนตุลาคม 2558 จานวน 4 เรื่อง

วัน/เดือน/ปี

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตอบผู้ร้องเรียนเมื่อ

แจ้งผลการ
ดาเนินการให้ผู้
ร้องเรียนทราบ

5 ต.ค.58

สัตว์เลี้ยงสํงเสียงรบกวนในอาคาร
ชุดที่ระยองริเวอร์ไซด์คอนโด

สานักการ
สาธารณสุขฯ

16 ต.ค.58

16 ต.ค.58

8 ต.ค.58

กองขยะข๎างร๎านวรรณ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

13 ต.ค.58

13 ต.ค.58

12 ต.ค.58

ข๎างบ๎านล๎างสารเคมี กลิ่นรบกวน
เพื่อนบ๎านมาก

สานักการ
สาธารณสุขฯ

12 ต.ค.58

ยังไมํได๎รับการ
ตอบกลับ

15 ต.ค.58

ปูายโฆษณาบนทางเท๎าจานวน
มาก

สานักปลัด/งาน
เทศกิจฯ

15 ต.ค.58

ยังไมํได๎รับการ
ตอบกลับ

- นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง รายงาน ดังนี้
1. งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งเป็นสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คือจะสรุปเรื่องการนา
แผนมาปฏิบัติ คือในปี 2558 เทศบาลเราได๎กาหนดแผนพัฒนาเทศบาลไว๎ทั้งหมด 367 โครงการ
เป็นเงินจานวนเจ็ดร๎อยล๎านบาท แตํวําสามารถนามาทางบประมาณได๎จานวน 237 โครงการ เป็นเงินประมาณ
หนึ่งร๎อยแปดสิบห๎าล๎านบาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ คือได๎ร๎อยละ 66.76 ของโครงการ และหากคิดเป็นตัวเงินก็เป็น
จานวนร๎อยละ 35.78 ของงบประมาณ ก็คือสามารถนามาทางบประมาณได๎แคํสามสิบห๎าเปอร์เซ็นต์ สํวนเรื่อง
การเบิกจํายคือสามารถเบิกจํายงบประมาณไปได๎ จานวน 205 โครงการ เป็นโครงการที่ต๎องกันเงินไว๎
จานวน 28 โครงการ ซึ่งจะต๎องนาไปเบิกจํายในปี 2559 และยังมีโครงการที่ยกเลิกอีก จานวน 12 โครงการ
ประมาณยี่สิบสามล๎านบาท โดยโครงการได๎นาไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ โครงการที่กันเงิน จานวน 28 โครงการ
จานวนแปดสิบแปดล๎านบาทเศษ ในสํวนของคณะกรรมการติดตามที่มีคุณนรินทร์ เจนจิรวัฒนา เป็นประธานนั้น
ได๎ให๎ทางเทศบาลไปสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการในด๎านตําง ๆ ของเทศบาลนครระยอง

-14โดยกาหนดให๎วัดความพึงพอใจในเรื่องของงานกายภาพบาบัด ซึ่งผลการวัดความพึงพอใจอยูํในระดับมาก
และมีข๎อเสนอแนะมาสาหรับงานกายภาพบาบัดด๎วยวําควรจะมีเครื่องทาน้าดื่มสาหรับผู๎มารับบริการ และควร
เพิ่มบุคลากร ขยายพื้นที่ในการให๎บริการ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให๎ทราบเพิ่มเติม ควรมีงบประมาณในการ
จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือในการทากายภาพบาบัดเพิ่มขึ้น และควรมีเตียงนอนให๎กับคนไข๎อยํางเพียงพอ
นอกจากนั้นยังได๎วัดความพึงพอใจของ ประชาชน ในเรื่องของการรับฟังขําวสารของประชาชนทางเสียงตามสาย
กับเคเบิ้ล การจัดการจราจร การเก็บขนขยะ การให๎บริการทางด๎านสาธารณะภัย การให๎บริการไฟฟูาสํองสวําง
และการแก๎ไขปัญหาน้าทํวม ซึ่งกองวิชาการและแผนงาน ได๎ออกแจกแบบสอบถามทั้งหมด 29 ชุมชน
ผลปรากฏวําสํวนใหญํประชาชนจะมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ซึ่งได๎นารายงานให๎ทํานคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลได๎ทราบแล๎ว และจะนาเรียนทํานนายกเทศมนตรีได๎ทราบ เพื่อนาเข๎าสูํสภาเทศบาลตํอไปตาม
ระเบียบของการจัดทาแผน และในเรื่องของการจัดทางบประมาณประจาปี 2558 ซึ่งขณะนี้ฝุายงบประมาณ
ได๎จัดทารายงานวิเคราะห์เงินเหลือจํายประจาปี 2558 แล๎ว คือมีเงินเหลือจํายประมาณสองล๎านสองแสนเจ็ดหมื่นบาท คิดเป็นร๎อยละ 0.37 ของงบประมาณประจาปี
และตอนนี้เราเริ่มจัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน
ของปี 2559 และจะเตรียมจัดทางบประมาณปี 2560 โดยการแจ๎งเวียนให๎ทุกหนํวยงานทราบ และสาหรับการ
ซักซ๎อมการใช๎จํายเงินงบประมาณปี 2559 โดยได๎ซักซ๎อมไปเรียบร๎อยแล๎ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
2. ตามที่ทํานปลัดเทศบาลได๎ให๎กองวิชาการและแผนงานไปหารือวําจะสรุปในเรื่องการเขียนโครงการวํา
จะเขียนแบบมุํงผลสัมฤทธิ์ หรือจะเขียนแบบเดิมซึ่งทั่วไปใช๎กัน ซึ่งผลการประชุมสรุปวําจะใช๎เป็นโครงการใน
รูปแบบเดิม แตํอาจจะเพิ่มเติมบ๎าง ซึ่งขณะนี้ คุณ อรุณรัตน์ ภูพันตันติ กาลังกาหนดรูปแบบเดิมให๎ชัดเจน
และเพื่อให๎ประเมินผลได๎งํายขึ้น
3. การประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ ซึ่งขณะนี้ทุกกองงานได๎สํงให๎กองวิชาการและ
แผนงานเรียบร๎อยแล๎ว ซึ่งกองวิชาการฯ ได๎จัดทารายงานประเมินผลประจาปี 2558 ทั้งแบบ ปอ.1 ปอ.2
และ ปอ.3 จัดสํงให๎กับสานักงานการตรวจเงินแผํนดิน และทํานผู๎วําราชการจังหวัดเรียบร๎อยแล๎ว ตั้งแตํวันที่ 29
ตุลาคม 2558
สานักการคลัง
1. รายรับ – รายจําย 4 ปี (2556-2559)
1.1 รายรับ
หนํวย : ล๎านบาท

-15เปรียบเทียบ รายได้ที่จัดเก็บเอง 3 ปี (2556-2558)
หนํวย : ล๎านบาท

1.2 รายจําย
หนํวย : ล๎านบาท

2. โครงการ/ รายการ ในปี 2559

-163. แจ๎งให๎ทราบวําจากการที่เราดาเนินการในระบบ e-LAAS ซึ่งกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นได๎
ตรวจสอบ และถือวําเทศบาลเราเป็นเทศบาลนครที่สามารถจะปิดบัญชีได๎เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ
4. แจ๎งให๎ทราบวําเมื่อวันเสาร์ที่ผํานมาทางสํวนพัสดุได๎มีการอบรมให๎ความรู๎วําด๎วยการพัสดุของหนํวย
การบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมระยอง ซิตี้ โดยสํวนพัสดุ สานักการคลัง
ซึ่งมีทํานรองนายกเทศมนตรี นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กาจร เป็นประธานเปิดงาน และทํานปลัดเทศบาลได๎ให๎โอวาท
4. แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี 2559
- นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงาน ดังนี้
1. เรื่องการจัดหาพัสดุในชํวงเดือนตุลาคม 2558 ที่ผํานมาเป็นการดาเนินงานในลักษณะตํอเนื่อง คือการ
ทาสัญญาในชํวงการจัดหาพัสดุตํอจากเดือนกันยายน 2558 สํวนเดือนตุลาคมได๎ทางานใหญํที่เป็นค๎างจํายอยูํ
ไมํกี่โครงการ จะเริ่มเข๎าสูํการจัดทาจริง ๆ คือในเดือนพฤศจิกายน, ธันวาคม 2558 ทุกหนํวยงานก็จะมีรายการ
ที่ต๎องจัดหา โดยเฉพาะครุภัณฑ์ที่เราวางแผนไว๎ในชํวงเดือนพฤศจิกายน, ธันวาคม ตํอเนื่อง ซึ่งจะมีครุภัณฑ์จานวน
มาก และมีงานกํอสร๎างที่เป็นค๎างจํายของปี 2558 อยูํมากพอสมควร รบกวนให๎ทุกทํานกลับไปดูแผนการจัดหา
พัสดุและกากับให๎เป็นไปตามแผนฯ ด๎วย เพราะเนื่องจากแผนการจัดหาพัสดุที่เราใช๎มาในหลาย ๆ ปี นั้น ได๎มีการ
พัฒนาไปอยํางตํอเนื่อง และในปี 2558 จะเห็นผลสัมฤทธิ์พอสมควร ที่เรามีรายการเหลืออีกไมํกี่รายการที่ไมํได๎
จัดหา คือประมาณ 3 รายการ ซึ่งถือวําเป็นเรื่องดีที่ผมได๎มีโอกาสไปบรรยายในหลายท๎องถิ่น เรื่องแผนการจัดหา
พัสดุนั้นถือวําเทศบาลเราเป็นตัวอยํางได๎เลย คือมีหลาย ๆ แหํงที่เอาแบบวิธีการและขั้นตอนของเทศบาลเรานาไปใช๎
และก็สาเร็จมาแล๎ว คือต๎องการให๎เรื่องแผนการจัดหาพัสดุเป็นเรื่องที่เราให๎ความสาคัญ
2. เรื่องการยกเว๎นการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่ทํานปลัดกระทรวงมีหนังสือสั่งการตามความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรี ที่วงเงินไมํเกินห๎าแสนบาทนั้น โดยใช๎วิธีตกลงราคา ซึ่งมีข๎อมูลสํงกันไปสํงกันมาที่ทาให๎เกิดความ
สับสน ก็ถือวําเราดาเนินการตามระเบียบ และถูกต๎องตามหนังสือสั่งการ และได๎ซักซ๎อมความเข๎าใจและอธิบาย
วิธีการทากับทุกสํวนราชการแล๎ว เนื่องจากการจัดหาพัสดุเดิมโดยวิธีสอบราคานั้น หลักการมันอยูํในเรื่องการให๎มี
การแขํงขันราคาเพื่อประโยชน์ของทางราชการ แตํพอยกเว๎นระเบียบในชํวงถึง 31 มีนาคม 2559 ตรงนี้มัน
หายไป เพราะฉะนั้นในการทางานของเทศบาลเรานั้น เราก็จะเพิ่มในเรื่องของการเปรียบเทียบราคา
ซึ่งกาหนดให๎ทุกหนํวยงานทาแล๎ว สํวนเอกสารอื่น ๆ นั้นเหมือนเดิม เชํน งานกํอสร๎างก็มีการแตํงตั้งกรรมการ
กาหนดราคากลาง เผยแพรํราคากลาง ปกติก็ได๎ให๎เจ๎าหน๎าที่พัสดุทุกคนประสานงานกับทุกหนํวยงานแล๎ว
3. เรื่องนมนักเรียนที่กินไปในวันจันทร์ที่ผํานมาเมื่อตอนเปิดภาคเรียนนั้น เนื่องจากมติ ครม.หมด
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 และอยูํระหวํางเสนอมติ ครม.อยูํ ซึ่งยังไมํได๎รับอนุมัติ เพราะฉะนั้นกฎหมายมติ
ครม.ตัวนั้นก็เป็นอันตกไป เราก็ไมํสามารถจะซื้อวิธีกรณีพิเศษได๎ ซึ่งทางกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นมี หนังสือ
สั่งการมาวําให๎เทศบาลเราดาเนินการตามระเบียบพัสดุ ซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบก็คือตามวงเงิน คือมีตกลงราคา สอบราคา
ของเทศบาลทั้งหมดวงเงินในชํวงให๎จัดซื้อเดือนเดียว คือ เดือนพฤศจิกายน ในวงเงินหนึ่งล๎านห๎าแสนบาทนั้น
ก็ต๎องสอบราคา ซึ่งไมํทัน มีหนังสือสั่งการเข๎ามาเมื่อวันพฤหัสบดี เวลา 12.00 น. และเทศบาลเราได๎ดาเนินการ
อยํางเรํงดํวน และขออนุมัติซื้อวิธีพิเศษตํอทํานผู๎วําราชการจังหวัดระยอง ตาม คสช.104 ไปเรียบร๎อยแล๎ว
โดยนักเรียนได๎ดื่มนมกันตั้งแตํวันจันทร์ที่ผํานมา ต๎องขอขอบคุณกองการศึกษาที่ได๎รํวมมือเตรียมจัดทาเอกสาร
ลํวงหน๎าไว๎ 2 ชุด รวมทั้งทุกทํานที่เกี่ยวข๎องด๎วย

-174. ในแผนการจัดหาพัสดุ รายจํายค๎างจํายของปี 2558 จะประกอบด๎วยเงินเหลือจําย และงบประมาณ
รายจํายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 คือมีเงินเหลือจํายอยูํ 2 โครงการ และงบประมาณรายจํายเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 อยูํจานวน 8 โครงการ และงบประมาณรายจํายเพิ่มเติมฉบับที่ 2 อยูํอีกจานวน 1 โครงการ ทั้งหมด
นี้เราได๎กาหนดอยูํในแผนในชํวงไตรมาสที่ 1 คือ ภายในเดือนธันวาคม 2558 ขอให๎ทุกหนํวยงานทาตาม
แนวทางที่ได๎ซักซ๎อมกันไปแล๎ว โดยต๎องประสานกองชํางในเรื่องออกแบบประมาณราคา และสํงเรื่องเข๎ามาจัดหา
ที่ประชุม - ให๎ทุกหนํวยงานเรํงดาเนินการให๎เสร็จทันตามกาหนด
กองช่าง
- กํอสร๎างถนนดุลธรรมประภาส 2 ชํวง เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ปริมาณขยะที่คัดแยกก่อนทิ้งประจาเดือน ตุลาคม 2558

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านป่าชายเลน
มีคณะศึกษาดูงานจานวน 2 คณะ รวม 162 คน ดังนี้
- วันที่ 1 ตุลาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลฝนทิพย์ นานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 3
(อายุระหวําง 3 – 6 ปี) เข๎าทัศนศึกษาด๎านปุาชายเลน และไหว๎พระเจดีย์กลางน้า จานวน 150 คน
- วันที่ 14 ตุลาคม 2558 คณะครูเกษียณอายุราชการจากกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมพระเจดีย์กลางน้า
และศึกษาระบบนิเวศปุาชายเลน จานวน 12 คน

-18งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม

ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ที่ยื่นคาร้องขออนุญาต
ประกอบกิจการประเภทต่างๆ ตามเทศบัญญัติ
 เจ๎าหน๎าที่สารวจและมีหนังสือแจ๎งผู๎ประกอบการ/ผู๎ประกอบการเขียนคาร๎องขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการ ปรากฏวํา มีผู๎ประกอบการยื่น คาร๎องจานวน 6 ราย และเจ๎าหน๎าที่ได๎ตรวจประเมินเรียบร๎อย
แล๎ว ได๎แกํ ร๎านซานตาเฟุ, ร๎าน Flick, ร๎านกินรีนวดไทย, โรงแรมเดอะโมสท์
การตรวจประเมินสถานประกอบการก่อนต่อใบอนุญาต
เดือนตุลาคม 2558
 ตรวจประเมินฯ จานวน 16 แหํง (17 ใบอนุญาต)
เกณฑ์การตรวจประเมิน ได๎แกํ ทาเล/ที่ตั้ง, ความสะอาด, ความปลอดภัย, การจัดการของเสีย
ปรากฏกวําผํานเกณฑ์ จานวน 12 แหํง เลิกกิจการ จานวน 4 แหํง

-19- งานตรวจประเมินการจัดการน้าเสียของสถานประกอบการจาหนํายหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง เดือนตุลาคม 2558 จานวน 3 แหํง ได๎แกํ ร๎านซานตาเฟุ, ร๎าน Flick, โรงแรมเดอะโมสท์
เรื่องร้องเรียนประจาเดือนกันยายน 2558 จานวน 8 เรื่อง
ลาดับที่

รายการร้องเรียน

รายใหม่

ติดตามจากเดือนก่อน

1.

เรื่องกลิ่นและควันจากการปรุงอาหารของ
โรงแรมข๎างเคียง (คริสตัล เจต)



ยุติเรื่อง

2.

เรื่องเสียงดังจากปั้ม PT



ยุติเรื่อง

3.

เรื่องกลิ่นเหม็นจากโกดังเก็บผงสเกลเหล็ก
(ซ.เรือนจา)



ติดตามเมื่อครบ
กาหนด

4.

เรื่องเดือดร๎อนจากการเลี้ยงสุนัขของ
ห๎องพักข๎างเคียง(ระยองริเวอร์ไซต์คอนโด)



ยุติเรื่อง

5.

เรื่องกลิ่นและควันจากร๎านขายข๎าวแกงสวน
ศรีเมือง



ยุติเรื่อง

6.

เรื่องเสียงจากร๎านบ๎านกวี



ยุติเรื่อง

7.

เรื่องเสียงดังจากร๎าน Flick



ยุติเรื่อง

8.

เรื่องกลิ่นและควันจากร๎านขายไกํยํางหน๎า
ปั้มซัสโก๎ (ถ.จันทอุดม ต.เชิงเนิน)



หมายเหตุ

ยุติเรื่อง

งานสุขาภิบาลอาหารและตลาด
1. ความคืบหน๎าผลการดาเนินงานพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํม)
1. ได๎จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํม) ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 โดยสรุปแนวทางการพัฒนาปรับปรุงตลาดฯ เป็น 3 แนวทางดังนี้
1) ปรับปรุงตัวอาคารตลาดเดิม โดยรอบขายเหมือนเดิม แตํมีการจัดระเบียบ
2) รื้ออาคารตลาดเดิม สร๎างอาคารตลาดใหมํโดยขยายเต็มพื้นที่ มีหลังคา จัดทาแผง
การค๎าขายโดยรอบยังเหมือนเดิม อาจจะมีบางสํวนเข๎าขายในตลาด
3) รื้ออาคารตลาดเดิม ไมํสร๎างอาคารตลาดใหมํ (ไมํมีหลังคา) ปรับปรุงเฉพาะพื้นและระบบระบายน้า
จัดล็อค แล๎วเข๎าขายในพื้นที่ที่จัดให๎ทั้งหมดเทําที่มีจานวนแผง ที่เหลือขายนอกอาคาร แตํมีการจัดระเบียบ
2. นัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํม) ครั้งที่ 2/2558
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห๎องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง
2. ความคืบหน๎าผลการดาเนินงานพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํม) และดาเนินการตามมติ
คณะกรรมการแก๎ไขปัญหาการจราจรและจัดระเบียบทางเดินเท๎าถนนตากสินมหาราช
1. ได๎จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํม) ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 โดยสรุปแนวทางการพัฒนาปรับปรุงตลาดฯ เป็น 3 แนวทางดังนี้

-201) ปรับปรุงตัวอาคารตลาดเดิม โดยรอบขายเหมือนเดิม แตํมีการจัดระเบียบ
2) รื้ออาคารตลาดเดิม สร๎างอาคารตลาดใหมํโดยขยายเต็มพื้นที่ มีหลังคา จัดทาแผง การค๎า
ขายโดยรอบยังเหมือนเดิม อาจจะมีบางสํวนเข๎าขายในตลาด
3) รื้ออาคารตลาดเดิม ไมํสร๎างอาคารตลาดใหมํ (ไมํมีหลังคา) ปรับปรุงเฉพาะพื้นและระบบระบายน้า
จัดล็อค แล๎วเข๎าขายในพื้นที่ที่จัดให๎ทั้งหมดเทําที่มีจานวนแผง ที่เหลือขายนอกอาคาร แตํมีการจัดระเบียบ
2. นัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํม) ครั้งที่ 2/2558
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห๎องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง
งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล

-21-

การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือนตุลาคม 2558 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได๎
ทั้งหมด 1,448 ชิ้น ( 80.44 กิโลกรัม )
2. กิจกรรมสารวจและสํงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล
จานวน 63 แหํง เดือนตุลาคม 2558 จานวน 527.80 กิโลกรัม คิดเป็นคําธรรมเนียมกาจัดฯ
จานวน 10,028 บาท (คําจ๎างเหมาบริการเก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ราคากิโลกรัมละ 19 บาท )
- การพัฒนาทาความสะอาดสถานที่ ได๎แกํ ชุดพัฒนาถากหญ๎าถนนราษฎร์บารุงเริ่มจากแยกวัดเนินพระ
ถึงหน๎าร๎านประชาธิปไตยเกํา, ชุดรถกวาดถนนและดูดฝุุน ปฏิบัติงานบริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส, ชุดรถน้า
ล๎างตลาดเทศบันเทิง, ชุดเรือท๎องแบนลอกตัดวัชพืชที่ทําน้าชุมชนบางจาก
งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ
ผลการดาเนินงาน
1.คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง) จานวน 291 คน จาแนกผลการคัดกรอง ดังนี้
1
.1 กลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน
จานวน - คน
1.2 กลุํมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
จานวน 97 คน
2. กิจกรรมเผยแพรํความรู๎โรคไมํติดตํอ
2.1 ให๎ความรู๎เรื่องโรคมะเร็งเต๎านม
จานวน 6 ครั้ง
2.2 ให๎ความรู๎เรื่องโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
จานวน 3 ครั้ง
2.3 ให๎ความรู๎เรื่องโรคซึมเศร๎า ,สุขภาพจิตและภาวะเครียด
จานวน 6 ครั้ง

-223. โครงการอบรมการประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปี ในศูนย์เด็กเล็ก วันที่ 30 ตุลาคม 2558
ณ ห๎องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง
วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให๎ความรู๎ในการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
3.2 เพื่อให๎ครูผู๎ดูแลเด็กสามารถประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ) ได๎
กลุํมเปูาหมาย
ครูผ๎ูดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กในสังกัดและนอกสังกัดเทศบาลนครระยอง จานวน 40 คน มีผู๎เข๎ารับการ
อบรม จานวน 42 คน
ผลผลิต
ครูผู๎ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กในสังกัดและนอกสังกัดเทศบาลนครระยอง ได๎รับความรู๎การประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ์(EQ) และจะดาเนินการประเมินความฉลาดทางอารมณ์( EQ) ในศูนย์เด็กเล็กภายในเดือน
ธันวาคม 2558
งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ
สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก
โดยภาพรวมของโรคไข๎เลือดออก เขตเทศบาลนครระยอง เดือนตุลาคมผู๎ปุวยมีแนวโน๎มลดลงเมื่อเทียบ
กับเดือนสิงหาคมและกันยายน ซึ่งอาจมีโอกาสพบผู๎ปุวยเพิ่มขึ้นและเกิดระบาดขึ้นได๎เนื่องจากชํวงนี้มีฝนตก
ประปรายตํอเนื่อง และบางพื้นที่ที่เกิดน้าทํวมขัง เมื่อน้าลดแล๎วจะเกิดแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายได๎
ชุมชนที่พบผู๎ปุวยมากที่สุดชํวงเดือนตุลาคม 58
1. ตีนเนินเกาะหวาย 5 ราย
2. หลังวัดโขด 3 ราย
3. สนามเปูา 3 ราย
4. แขวงการทาง 2 ราย
5. เกาะกลอย 2 ราย
6. ปากน้า 1 2 ราย
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก
จัดประชุม War room รํวมกับโรงพยาบาลระยอง และอสม.ในพื้นที่ระบาด เพื่อวางแผนและ
ดาเนินการปูองกันและควบคุมการระบาดของโรครํวมกัน และดาเนินการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรค
ไข๎เลือดออก จานวน 7 ชุมชน ได๎แกํ ชุมชนสมุทรเจดีย์ ชุมชนสองพี่น๎อง ชุมชนริมน้า-ทําเกตุ ชุมชนสะพานราษฎร์
ชุมชนสวนวัดโขดและชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย
สถานการณ์ของโรคติดต่อที่สาคัญเทศบาลนครระยอง
ด๎วยขณะนี้พบการระบาดของโรคอุจจาระรํวงในหมูํลูกเรือประมงตํางชาติ ตาบลปากน้า จังหวัดระยอง
ซึ่งเชื้อที่ทาให๎เกิดอาการอุจจาระรํวงครั้งนี้สามารถติดตํอและแพรํระบาดได๎อยํางรวดเร็ว โดยการรับประทาน
อาหารและมีการดาเนินการ ควบคุมการระบาด ดังนี้
1. มีการประชุมวางแผน war room รํวมกันระหวํางสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข สคร.6 ชลบุรี เจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลระยอง สาธารณสุขอาเภอเมือง สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระยอง และเทศบาลนครระยอง เพื่อวางแผนดาเนินการแก๎ไขปัญหาดังกลําว

-232. ดาเนินการค๎นหาผู๎ปุวยและผู๎สัมผัสใกล๎ชิด ในแพปลาและชุมชน เพื่อเก็บอุจจาระตรวจเพาะเชื้อ
และให๎การรักษา
3. ด๎านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล๎อม เก็บตัวอยํางน้าและอาหารสํงตรวจ ตรวจสอบคลอรีนในน้าประปา
ให๎ความรู๎กับเจ๎าของแพปลาและเรือประมงในการล๎างแพ
4. ติดตามการทานยาของผู๎ปุวยและเก็บอุจจาระซ้า
5. จัดเวรเจ๎าหน๎าที่ทุกวันไมํเว๎นวันหยุดราชการ จานวน 3 ทีมๆ ละ 5 คน ณ สมาคมประมงระยอง
เพื่อค๎นหาผู๎ปุวย ผู๎สัมผัส รักษาโรคและควบคุมโรค เพื่อสอบสวน และควบคุมโรค อยํางรวดเร็ว
- กิจกรรมควบคุมการระบาดโรคอหิวาตกโรค
ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ดังนี้
1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหมํ หลีกเลี่ยงอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ
2. การรับประทานอาหารทุกครั้ง ควรใช๎ช๎อนกลางในการตักอาหาร
3. ล๎างมือให๎สะอาดทุกครั้งกํอนปรุงอาหาร กํอนรับประทานอาหาร
4. ดูแลสิ่งแวดล๎อมทั้งในบ๎านและนอกบ๎านให๎สะอาด
5. ถํายอุจจาระลงในส๎วมที่ถูกสุขลักษณะทุกครั้ง เพื่อไมํให๎เป็นการแพรํโรค
6. เจ๎าของกิจการแพปลาและเรือประมง ดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมที่ดี
ดังนี้ จัดส๎วมให๎ถูกสุขลักษณะ จัดหาน้าดื่มน้าใช๎ที่สะอาด โดยในน้าใช๎ที่กักเก็บในถังหรือภาชนะตํางๆให๎
ผสมคลอรีน อัตราสํวน ผงคลอรีน 1 ช๎อนชา ตํอปริมาณน้า 10 ควรล๎างแพปลาด๎วยน้า ที่ผสมคลอรีนทุกครั้งที่
มีเรือขึ้นปลา
กรณีพบผู๎ปุวยโรคอุจจาระรํวงอยํางแรง ๒ รายขึ้นไปที่มีประวัติกิน/ซื้ออาหารจากแหลํงเดียวกัน
หรือมีอาการที่สงสัยเข๎าขํายโรคอหิวาตกโรค เชํน ถํายอุจจาระเหลวเป็นน้า คลื่นไส๎อาเจียน
หรือมีข๎อสงสัยต๎องการทราบข๎อมูลเพิ่มเติมหรือต๎องการความชํวยเหลือ สามารถติดตํอได๎ที่
1. งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ เทศบาลนครระยอง เบอร์โทรศัพท์ 086 831 6988
2. งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลระยอง เบอร์โทรศัพท์ 081 723 5359
งานสํงเสริมสุขภาพ
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย
- จัดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพชํองปากให๎แกํผู๎สูงอายุที่ไมํมีฟันแท๎เหลือทั้งปากหรือผู๎ที่มีปัญหาฟันในการ
บดเคี้ยวอาหาร โดยได๎รับความรํวมมือจากทีมทันตแพทย์โรงพยาบาลระยองเพื่อสนับสนุนฟันเทียมพระราชทาน
แกํผู๎สูงอายุ เมื่อวันที่ 5 และ วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ ห๎องทันตกรรม คลินิกชุมชนอบอุํน เทศบาลนครระยอง
มีการให๎ความรู๎เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชํองปาก สาธิตการแปรงฟัน จานวน 112 คน
- เมื่อวันที่ 28 และวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ ห๎องทันตกรรม โรงพยาบาลระยอง
* ผู๎สูงอายุที่ได๎รับเข๎ารับการพิมพ์ปากฟันเทียมพระราชทาน จานวน 17 คน
* ผู๎สูงอายุที่พิการไมํสามารถพิมพ์ปากได๎ จานวน 1 คน เนื่องจากมีปัญหาการสื่อสาร และสันเหงือก
แบนราบมาก หากพิมพ์ปากฟันเทียมไปแล๎วอาจใช๎งานไมํได๎ ได๎แจ๎งญาติให๎เข๎าใจ
* ผู๎สูงอายุรอบตํอไปจะนัดพิมพ์ปากหลังปีใหมํ เนื่องจากอยูํระหวํางดาเนินการตัดแตํงกระดูก
จานวน 13 คน

-24งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
- วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. เทศบาลนครระยอง ณ ห๎องประชุมหลัก
เมือง เทศบาลนครระยอง มีผู๎เข๎ารํวมประชุม จานวน 31 คน คิดเป็นร๎อยละ 96.87
- กิจกรรมประชุมตํอเนื่องประจาเดือนของ อสม. ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมฯ จานวน 294 คน คิดเป็นร๎อย 90.46
ค๎างจํายเงินคําปุวยการให๎กับ อสม. เดือนตุลาคม 2558 เนื่องจากยังไมํได๎รับการโอนเงินจาก สสจ.
- รํวมพิธีถวายบังคมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว วันที่ 23 ตุลาคม 2558
ณ บริเวณหน๎าอาคารสานักงานเทศบาลนครระยอง มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 28 คน
งานฟื้นฟูสุขภาพครอบครัว
ผลการดาเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู๎ปุวยที่บ๎าน จานวน 167 ราย
จาแนกตามกลุํมได๎ ดังนี้
1. หญิงตั้งครรภ์
จานวน 3 ราย
2. มารดาและทารกหลังคลอด
จานวน 98 ราย
3. ผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง
จานวน 39 ราย
4. ผู๎ปุวยที่สํงตํอจาก รพ.ระยอง
จานวน 21 ราย
5. ผู๎ปุวยมะเร็ง
จานวน 1 ราย
6. ผู๎พิการ
จานวน 4 ราย
7. เด็ก 0-5 ปี
จานวน 1 ราย
จานวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู๎ปุวยที่บ๎าน ทั้งหมด 195 กิจกรรม
ดังนี้
1. ฉีดยา
2. ใสํสายสวนปัสสาวะ
3. ใสํสายยางให๎อาหารทางจมูก
4. ทาแผล /ตัดไหม
5. เจาะเลือด
6. เจาะน้าตาลปลายนิ้ว
7. เยี่ยมให๎คาแนะนาการปฏิบัติตนหลังคลอด
และสํงเสริมการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ
8. เยี่ยมเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ๎อนในทารกแรกเกิด
9. เยี่ยมดูแลเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ๎อนจากโรคเรื้อรังและความพิการ
10. สํงตํอผู๎ปุวยให๎ศูนย์บริการฯ
11. สํงตํอผู๎ปุวยให๎โรงพยาบาลระยอง
12. ตรวจพัฒนาการเด็กสงสัยพัฒนาการลําช๎า
13. รับ – สํง ผู๎ปุวยไปโรงยาบาลระยองตามนัด

จานวน 14 ราย
จานวน 11 ราย
จานวน 6 ราย
จานวน 3 ราย
จานวน 7 ราย
จานวน 12 ราย
จานวน 49 ราย
จานวน 49 ราย
จานวน 39 ราย
จานวน 1 ราย
จานวน 1 ราย
จานวน 1 ราย
จานวน 2 ราย

-25ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
รับบริจาควัสดุอุปกรณ์การแพทย์ 3 รายการ ได๎แกํ
1. ถังออกซิเจนขนาดกลางพร๎อมหัวตํอออกซิเจน
จานวน 1
2. สาลีแผํน
จานวน 1
3. น้ากลั่นสาหรับเติมเครื่องให๎ออกซิเจน
จานวน 3
ให๎อุปกรณ์การแพทย์กับผู๎ปุวยที่ยากไร๎ 3 รายการ ได๎แกํ
1. ผ๎าอ๎อมสาเร็จรูป
จานวน 2
2. สาลีแผํน
จานวน 2
3. อาหารทางการแพทย์
จานวน 1
ให๎ผู๎ปุวยยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4 รายการ ได๎แกํ
1. ไม๎เท๎า 4 ขา
จานวน 2
2. รถเข็นนั่ง
จานวน 2
3. ถังออกซิเจนขนาดกลางพร๎อมชุดข๎อตํอระบบออกซิเจน จานวน 2 ชุด
4. ไม๎ค้ายัน
จานวน 3

ชุด
หํอ
ขวด
หํอ
หํอ
ถุง
ชุด
คัน
คูํ

กองการแพทย์
- นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รายงาน ดังนี้
1. เนื่องจากกองการแพทย์เป็นงานลักษณะเชิงรับ ตอนนี้จะเข๎าไปปรับปรุงพัฒนางานเดิมที่อาจจะเป็น
ชํองวําง เนื่องจากศูนย์อนามัยปากน้า และศูนย์อนามัยเนินพระ ไมํมีแพทย์ คือผมจะลงไปตรวจที่ศูนย์อนามัย
เนินพระ และศูนย์อนามัยปากน้า โดยจะเลือกเป็นวันที่เหมาะสม อาจจะเป็นคลินิกโรคไมํติดตํอเรื้อรังของทาง
ศูนย์อนามัยเนินพระ
2. ปัญหาที่พบคือเรื่องการเจาะเลือดตอนเช๎า หรือการดูแลผู๎ปุวยในชํวงเช๎า และชํวงเย็น คือหากเวลา
16.30 น. เราปิดศูนย์เลย คือสมมุติวําหากผู๎ปุวยมาเวลา 16.28 น. เราก็จะปฏิเสธการรักษาไมํได๎ คือเรื่องนี้ได๎
หารือกับทํานรองนายกเทศมนตรี นายธนิต อังควินิจวงศ์ และทํานรองปลัดเทศบาล คุณเสาวลักษณ์ วินัยธรรม
เรื่องเหลื่อมเวลาการทางาน โดยกาลังศึกษาและได๎ข๎อมูลมาเกือบครบถ๎วนแล๎ว คือต๎องการให๎ทุกหนํวยงานมีการ
เหลื่อมเวลา คือบางคนมาเช๎า สํวนมาสายก็ให๎กลับเย็น จะทาให๎ไมํต๎องเพิ่มคําเวร แตํวํามีคนคอยควบคุมอยูํ
ทั้งเช๎าทั้งเย็น โดยกาลังปรับระบบอยูํคาดวํานําจะสาเร็จ ซึ่งได๎ทดลองกับงานการพยาบาลไปสํวนหนึ่ง และงาน
ห๎องบัตร
3. ปัญหาที่พบคือมีบัตรแสดงความคิดเห็นของประชาชนมาเกี่ยวกับงานทันตกรรม ซึ่งเรื่องนี้ได๎มีการ
ประชุมมาหลายรอบแล๎ว โดยทั้งประชุมกับทางทํานผู๎ใหญํทั้งสองทํานด๎วยวําเทศบาลเราจะมีการปรับระบบ
ทันตกรรมเพื่อให๎การทางานดียิ่งขึ้น โดยมีการร๎องเรียนน๎อยลง หรือไมํมีเลย คือมีประชาชนร๎องเรียนมาวําเขามา
ที่คลินิกอบอุํนฯ ตั้งแตํเวลา 06.00 น. สามวันแล๎วทางคลินิกอบอุํนฯ ยังจัดคิวไมํได๎เลย คือเราจะมีแผํนพับแจก
เพื่อประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนทราบ โดยขอให๎ที่ประชุมชํวยพิจารณาแผํนพับด๎วยวํามีจุดอํอนอะไรบ๎าง
- นางสาวธัญญ์ฐิตา พิสุทธิ์มณีกุล ทันตแพทย์ รายงานวําการร๎องเรียนสํวนใหญํจะมาในกรณีที่วํา
ผู๎ปุวยมาแล๎วไมํได๎พบแพทย์ คือมารับบัตรคิวหลายวันแล๎วแตํก็ยังไมํได๎รับบัตรคิวในการรักษา ซึ่งชํวงที่ผํานมา
จะมีแพทย์ในการปฏิบัติงาน คือ ทันตแพทย์ 1 คน และทันตาภิบาล ที่ชํวยลงยูนิตอีก จานวน 1 คน และในวัน
เสาร์-อาทิตย์ จะมีทันตแพทย์ลงปฏิบัติงาน จานวน 2 คน โดยปกติเราจะเปิดบริการทุกวัน ๆ ละ 2 ยูนิต
แตํวันธรรมดาจะมีทันตาภิบาลคอยชํวยอยูํ คือปกติเราจะรับผู๎ปุวย คือ 10
– 12 ราย เฉลี่ยแล๎วผู๎ปุวย
จานวน 6 คน ตํอเวลาในการรักษาครึ่งวัน สํวนชํวงบํายจะเป็นผู๎ปุวยที่แพทย์นัด เมื่อมีปัญหาทางเราจึงพยายาม

-26ปรับระบบวําจะแก๎ปัญหาโดยการที่พยายามจะให๎ผู๎ปุวยทุกคนที่มาคลินิกได๎พบแพทย์ทุกคน และจะมีการจัด
บัตรคิว จัดทาบัตรนัด และทางคลินิกทันตกรรมจะมีการโทรศัพท์ตามผู๎ปุวยลํวงหน๎ากํอนถึงวันนัดหนึ่งวัน
และพยายามลดเวลาในการรักษาผู๎ปุวย จากปกติเราจะทาหลาย ๆ งาน คือเราให๎ความสาคัญโดยเฉพาะ
ผู๎สูงอายุบางคนเดินทางมาลาบาก แตํตอนนี้เนื่องจากวํามีบัตรร๎องเรียนมาเราจึงจาเป็นต๎องกระจายการรักษา
กันออกไป โดยพยายามนัดให๎ทุกคนได๎ทากันเรื่อย ๆ และชํวงกํอนที่จะมีการปรับมาใช๎ระบบนี้เราจะมีการ
ประชาสัมพันธ์กํอน จึงขอรบกวนกองวิชาการและแผนงานชํวยประชาสัมพันธ์ให๎ด๎วย
- นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร สรุปวําเรามียูนิตอยูํ 3 ยูนิตในคลินิกอบอุํน แผนการในอนาคตจะไปเปิด
ที่ศูนย์อนามัยเนินพระ และศูนย์อนามัยปากน้า นั่นคือในอนาคต แตํในปัจจุบัน 3 ยูนิต นั้น เรามีคนทาได๎แคํ
จานวน 2 คน ซึ่งผู๎ชํวยจะมีจานวนพอดี แตํถ๎าหากมีการปรับคนเพิ่มขึ้นมากกวํานี้ก็จะดี คือจะได๎ใช๎ทรัพยากรที่มี
อยูํให๎เป็นประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันนี้ความต๎องการของผู๎ปุวยมีเยอะมาก คืออาจจะมาจาก
โรงพยาบาลระยอง หรือจากทางคลินิก แตํเรื่องของฟันนั้นเป็นปัญหากันทุกที่ ไมํวําจะเป็นคลินิกของเอกชนหรือ
คลินิกของรัฐบาล คือจะจัดคิวผู๎ปุวยยากมาก สรุปวําผู๎ปุวยมาทุกคนในตอนเช๎า ในชํวงที่เราประชาสัมพันธ์เราจะ
ประชาสัมพันธ์บอกผู๎ปุวยวําไมํต๎องรีบมา คือจะได๎พบแพทย์ทุกคน และทันตแพทย์ก็จะจัดวําผู๎ปุวยคนไหนต๎อง
รักษาอะไรบ๎าง เชํน ขูดหินปูน โดยจะจัดทาเป็นตารางสาหรับลงนัดผู๎ปุวย เชํน หากอุดฟันโดยไมํปวดบวม หรือ
วําไมํมีหนองก็นัดตามความเหมาะสม และตามวันที่วําง แตํวําหากจาเป็นต๎องถอนโดยมีปวดบวมหรือวํามีหนองก็
ต๎องทาการรักษาในวันนั้นเลย ซึ่งนอกจากแจกแผํนพับประชาสัมพันธ์ไปยังจุดตําง ๆ แล๎ว ยังได๎ประสานไปยัง
กองสวัสดิการสังคมวําจะขอให๎มี การประชาสัมพันธ์ในวันจัดประชุมผู๎สูงอายุ หรือจัดประชุม อสม. โดยจะขอเรียน
เชิญให๎ทํานนายกเทศมนตรี กลําวเพื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให๎ทํานผู๎อานวยการกองสวัสดิการสังคม นายเจตน์
ศรีสุขโข ชํวยประชาสัมพันธ์ด๎วย และรบกวนทํานผู๎เข๎ารํวมการประชุมทุกทําน รวมทั้งโรงเรียน ให๎ชํวย
ประชาสัมพันธ์ด๎วย สํวนเปูาหมายคือเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงระบบโดยจะกาหนดในวันที่ประชาชนจะจาได๎งําย
คือ จะเริ่มในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งจะตรงกับวันลอยกระทง ไมํทราบวําที่ประชุมเห็นด๎วยหรือไมํ
ที่ประชุม - ทํานรองนายกเทศมนตรี นายธนิต อังควินิจวงศ์ สั่งการวําในชํวงนี้ให๎ดาเนินการเปลี่ยนแปลง
ใช๎ระบบใหมํได๎เลย โดยไมํต๎องรอการประชาสัมพันธ์ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
กองการศึกษา
- วันที่ 1 ตุลาคม 2558 วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดระยอง
- วันที่
14 - 16 ตุลาคม 2558 มหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น 2558 ณ ศูนย์การประชุมและ
แสดงสินค๎า อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
- วันที่
23 ตุลาคม 2558 วันปิยมหาราช เทศบาลนครระยอง
การแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย
รอบคัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออก ระหวํางวันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2558 ณ สนามกีฬา เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- วันที่ ๓ ตุลาคม 2558 ครู นักเรียน คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง และชาวบ๎านชุมชนปากน้า
รํวมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ชุมชนปากน้า
- วันที่
๖ - ๘ ตุลาคม 2558 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และบุคลากร
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาและโรงเรียนบ๎านคลองเจ๎า จั งหวัดตราด
- วันที่
๙ ตุลาคม 2558 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมตํอต๎านคอร์รัปชัน ในงานวันตํอต๎านคอร์รัปชัน
ประจาปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การค๎าเซ็นทรัลพลาซาระยอง
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วัดปากน้าสมุทรคงคาราม
- วันที่
๒๑ ตุลาคม 2558 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู เข๎ารํวมการประชุม
ณ ห๎อง E-Classroom
- วันที่
๒๓ ตุลาคม 2558 กิจกรรมวันปิยมหาราช โดยคณะครูเข๎ารํวมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ตัวแทนคณิตและอังกฤษคนเกํงในโรงเรียนท๎องถิ่น
- วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- วันที่ 9 ตุลาคม 2558
ตัวแทนนักเรียนเข๎ารับรางวัลรองชนะเลิศ และชมเชยการแตํงคาขวัญ
วาดภาพ และการกลําวสุนทรพจน์ในกิจกรรมตํอต๎านคอร์รัปชั่น
- วันที่ 9 ตุลาคม 2558
ตัวแทนนักเรียนเข๎ารับรางวัลรองชนะเลิศ และชมเชยการแตํงคาขวัญ
วาดภาพ และการกลําวสุนทรพจน์ในกิจกรรมตํอต๎านคอร์รัปชั่น
- วันที่ 9 ตุลาคม 2558
ต๎อนรับครูใหมํและคณะครูศึกษาดูงาน
- วันที่ 11 ตุลาคม 2558
ชมเชยการประกวดอํานทานองเสนาะ ณ สตาร์พลาซําระยอง
- วันที่ 15 ตุลาคม 2558
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาท๎องถิ่น เมืองทองธานี
- วันที่ 16 ตุลาคม 2558
ต๎อนรับ รก.รองผู๎อานวยการนันทพร รุํงรัตน์
- วันที่ 19
– 31 ตุลาคม 2558 ชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอล หญิง กีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นระดับภาคตะวันออก
- วันที่ 19
– 31 ตุลาคม 2558 รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอล ชาย กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับภาคตะวันออก
- วันที่ 19
– 31 ตุลาคม 2558 ด.ญ.พิชดา คชสาร ชนะเลิศ ประเภทหญิงคูํ กีฬาเทเบิลเทนนิส
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับภาคตะวันออก
- วันที่ 19 – 31 ตุลาคม 2558 กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬานักเรียนองค์กรปกครอง สํวนท๎องถิ่นระดับ
ภาคตะวันออก
ด.ญ.นันท์นภัส เสริมวิฑูรย์
* ชนะเลิศประเภท หญิงเดี่ยว
* รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคูํผสม
* รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคูํ
ด.ช.ปองภพ จันทร์อ่ำ
* รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคูํผสม
- วันที่ 23 ตุลาคม 2558
รํวมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
- วันที่ 24
– 25 ตุลาคม 2558 รํวมกิจกรรมเสริมคุณธรรมจริยธรรม “บทบาทครูสอนวิชาสังคม
ศึกษายุคใหมํ ก๎าวไกลสูํสากล” ณ สานักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา
- วันที่ 31 ตุลาคม 2558
ทอดกฐินวัดโขดทิมธาราม
- วันที่ 26
– 27 ตุลาคม 2558 อบรมกิจกรรมผลิตและใช๎สื่อ
- วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมแกํบุคลากร
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- รํวมฝึกอบรมหลักสูตร สร๎างสรรค์ สร๎างสื่อ สร๎างเด็กปฐมวัยสูํอาเซียน ระหวํางวันที่ 16 - 18
ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสตาร์
วันที่ 18 ตุลาคม 2558 รับโลํและเกียรติบัตรพร๎อมทุนการศึกษา โครงการทดสอบความรู๎วิชา
ภาษาไทย ครั้งที่ 20 และวิชาสังคม ครั้งที่ 19 ประจาปีการศึกษา 2558 โดยบริษัทเสริมปัญญา จากัด
ณ หอประชุมคุรุสภา
* รางวัลอันดับที่ 1 ของประเทศ เด็กหญิงปุญญิศา สุขโสภา ป.6
* รางวัลอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออก เด็กหญิงสุวภัค ภัตรมานิต ป.6
* รางวัลอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออก เด็กหญิงนงนภัส สุขโสภา ป.5
* รางวัลอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออก เด็กหญิงพรไพลิน โพธิสัตย์ ป.4
- วันที่ 23 ตุลาคม 2558 รํวมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ เทศบาลนครระยอง
- รํวมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย
ตามแนวสะเต็มศึกษาระหวํางวันที่ 25-30 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
รํวมอบรมเชิงปฏิบัติการทดลองใช๎หนังสือเรียนระดับประถมศึกษา จาก สสวท. ระหวํางวันที่ 2531 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
- วันที่ 31 ตุลาคม 2558 รํวมโครงการอบรมให๎ความรู๎วําด๎วยการพัสดุของหนํวยการบริหารราชการ
สํวนท๎องถิ่น ณ โรงแรมระยองซิตี้
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- โรงเรียนทาการเปิดเรียน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
- เข๎ารํวมการแขํงขันมหกรรมทางการศึกษา วันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2558 ณ เมืองทองธานี
ซึ่งโรงเรียนได๎เป็นตัวแทนเทศบาลนครระยอง จานวน 7 รายการ ได๎รางวัลชมเชย จานวน 3 รายการ ได๎แกํ ฮูลาฮูป
ระดับชั้นอนุบาล ประดิษฐ์ร๎อยมาลัย ระดับประถมศึกษา และศิลปะ ระดับประถมศึกษาที่ 1 – 3
- เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬานักเรียน อปท. ได๎รับรางวัล 3 เหรียญทอง โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาล
นครระยอง ได๎เข๎าเป็นตัวแทน จานวน 1 คน
- วันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2558 นักเรียนเป็นตัวแทนเทศบาลนครระยองรํวมงานศิลปหัตถกรรม
ณ วัดชากลูกหญ๎า ซึ่งโรงเรียนได๎เป็นตัวแทนเทศบาลนครระยอง จานวน 5 รายการ ได๎แกํ
* การแขํงขันวาดภาพระบายสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
–3
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4– 6
* การแขํงขันขิมเดี่ยว 7 หยํอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
–6
* การแขํงขันร๎องเพลงลูกทุํงหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
–6
* การแขํงขันวาดภาพด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
* การแขํงขันสร๎างเกมส์สร๎างสรรค์ด๎วยคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
–3
- โรงเรียนได๎รับคัดเลือกเป็นครู “หนึ่งแสนครูดี” ในปีนี้ได๎รับคัดเลือก จานวน 7 คน
- ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 รํวมอบรมของ สสวท. ณ กรุงเทพมหานคร
- เรื่องงานกํอสร๎าง ขณะนี้อยูํระหวํางประสานงานกับกองชํางเพื่อติดตามเรื่องของอาคารเรียน เพราะเกรงวําจะ
ไมํทันในปีการศึกษาหน๎า และห๎องเรียนจะไมํมีเรียน เนื่องจากตอนนี้ห๎องเรียนของโรงเรียนทุกห๎องคํอนข๎างเต็มหมดแล๎ว
และห๎องพิเศษตําง ๆ ได๎ยุบไปหมดแล๎วเพื่อจะจัดเป็นห๎องเรียน

-29- โรงเรียนได๎สอบคัดเลือกของเทศบาลนครระยอง รํวมการแขํงขันคนเกํงท๎องถิ่น ซึ่งโรงเรียนสาธิตฯ ได๎เป็น
ตัวแทน 3 วิชา ได๎แกํ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา จะเริ่มสอบ ดังนี้
* วันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2558 ภาษาไทย
* วันที่ 23– 25 พฤศจิกายน 2558 วิทยาศาสตร์
* วันที่ 26– 28 พฤศจิกายน 2558 สังคมศึกษา
- วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน เพื่อขออนุมัติแผน และการใช๎เงินรายได๎สะสม อยูํ
ระหวํางการทาบันทึกเพื่อเสนอทํานนายกเทศมนตรีลงนามอนุมัติในสํวนของการใช๎เงินสะสม
- วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เรียนเชิญทํานผู๎บริหาร และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานรํวมงานกฐินของวัดตรีรัตนาราม
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ ๑ - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘อบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ ๕ ขั้นตอนSTEPs)
(๕
ณ ห๎องรักการอําน โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘นักเรียนรํวมกิจกรรมตํอต๎านคอรัปชั่น จัดโดยหอการค๎าจังหวัดระยอง
ณ ศูนย์การค๎าเซ็นทรัลพลาซํา จังหวัดระยอง
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘มหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น ๒๕๕๘
ณ ชาเลนเจอร์ ๒ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ผลการแขํงขัน นายธีระยุทธ ยมจินดา
ได๎รับรางวัลชมเชยการแขํงขันคัดลายมือ (ม.๔
- ๖)
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 33 “วังน้าเย็นเกมส์”
วันที่ ๑๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
๗ เหรียญทอง ๗ เหรียญเงิน ๗ เหรียญทองแดง
รางวัล
ชนิดกีฬา
ประเภท
เหรียญทอง

๑. เทเบิลเทนนิส

๑๖ ปี ชายเดี่ยว

๒. เทเบิลเทนนิส

๑๖ ปี ชายคูํ

๓. เทเบิลเทนนิส

๑๖ ปี หญิงเดี่ยว

๔. เทเบิลเทนนิส

๑๖ ปี คูํผสม

๕. เทเบิลเทนนิส

๑๘ ปี หญิงเดี่ยว

๖. กรีฑา (กระโดดไกล)

๑๔ ปี หญิง

๗. กรีฑา (วิ่ง400 เมตร)

๑๘ ปี ชาย

-30รางวัล
เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

ชนิดกีฬา

ประเภท

๑. เทเบิลเทนนิส

๑๔ ปี ชายเดี่ยว

๒. เทเบิลเทนนิส

๑๔ ปี คูํผสม

๓. กรีฑา (วิ่ง ๔๐๐ เมตร )

๑๔ ปี หญิง

๔. กรีฑา (ทุํมน้าหนัก)

๑๖ ปี ชาย

๕. กรีฑา (ทุํมน้าหนัก)

๑๘ ปี ชาย

๖. กว๎างจักร

๑๘ ปี ชาย

๗. วอลเลย์บอล

๑๒ ปี ชาย

๑. เทเบิลเทนนิส

๑๔ ปี ชายคูํ

๒. กรีฑา (วิ่ง ๔๐๐ เมตร )

๑๖ ปี หญิง

๓. กรีฑา (วิ่ง ๒๐๐ เมตร )

๑๖ ปี หญิง

๔. กรีฑา (วิ่ง ๑๐๐ เมตร )

๑๖ ปี ชาย

๕. กรีฑา (วิ่ง ๒๐๐ เมตร )

๑๘ ปี ชาย

๖. กรีฑา (วิ่ง ๘๐๐ เมตร )

๑๘ ปี ชาย

๗. กรีฑา (วิ่ง ๑๐๐ เมตร )

๑๘ ปี ชาย

- วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘รํวมกิจกรรมวันปิยมหาราชณ สานักงานเทศบาลนครระยอง
- ดาเนินการสร๎างห๎องน้าที่โรงเรียน ดาเนินการแล๎วประมาณ 70
%
- วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. วัดโขดใต๎ทอดกฐินสามัคคี ขอเรียนเชิญทุกทํานรํวมงาน
กองสวัสดิการสังคม
- โครงการรับเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ อายุ 60 ปี คือผู๎ที่เกิดกํอน 1 ตุลาคม 2429 ตั้งแตํวันที่ 1
– 30
พฤศจิกายน 2558 รวมทั้งผู๎พิการด๎วย
- รายงานความคืบหน๎าเกี่ยวกับโครงการสํงเสริมความเป็นอยูํระดับตาบล ตาบลละห๎าล๎านบาท ชุมชน
ของเทศบาลเราได๎ผํานการอนุมัติมีทั้งหมด 15 ชุมชน ทั้งหมด 25 โครงการ ผู๎รับผิดชอบโครงการคือนายอาเภอ
เมืองระยองเป็นผู๎ดาเนินการจัดซื้อจัดจ๎างทั้งหมด

-31สถานธนานุบาล
ผลการดาเนินงานในรอบเดือนตุลาคม 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2558)
ยอดรับจานารวม
2,636 ราย จานวนเงิน
65,637,800.00 บาท
ยอดไถํถอนรวม
2,481 ราย จานวนเงิน
61,027,300.00 บาท
ทรัพย์จานาคงเหลือ
8,452 ราย จานวนเงิน
203,492,600.00 บาท
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจานา
2,039,986.00 บาท
กาไรจาหนํายทรัพย์หลุด
251,115.00 บาท
รวมรายรับ
2,291,101.00 บาท
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
- บาท
รายจํายประจา
269,618.58 บาท
รวมรายจ่าย
269,618.58 บาท
รายรับสูงกวํารายจําย
2,021,482.42 บาท
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จานวน
140,000,000.00 บาท
หัก ใช๎ไปแล๎ว
42,783,000.00 บาท
คงเหลือเงินที่ใช๎หมุนเวียนได๎อีก
97,217,000.00 บาท
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- นายบุญสืบ เจริญรัตน์ กลําววําเรื่องการถวายผ๎ากฐินพระราชทานของวัดปุาประดูํ ประจาปี 2558
เนื่องด๎วยปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมได๎มอบหมายให๎ คุณเอก พะเนียงทอง เป็นผู๎แทนถวายผ๎าพระกฐินพระราชทาน
ณ วัดปุาประดูํ (พระอารามหลวง) และทางเจ๎าภาพได๎มอบหมายให๎เทศบาลนครระยอง เข๎าไปชํวยเกี่ยวกับเรื่อง
ของการเตรียมการ ตลอดจนขอความอนุเคราะห์ตําง ๆ จะขอสรุปให๎ที่ประชุมได๎รับทราบ ดังนี้
* วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 พิธีสมโภชพระกฐิน ณ มูลนิธิสวํางพรกุศล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
และมีการแสดงนาฏศิลป์ของวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี มีการแสดงเชิดสิงโต และมังกรทอง ซึ่งเรียกวําเป็นการ
จัดงานที่คํอนข๎างใหญํ และตั้งแตํเวลา 18.00 – 20.00 น. เป็นอันเสร็จพิธีเกี่ยวกับเรื่องการสมโภชพระกฐิน
* วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.30 น. เริ่มเคลื่อนขบวนแหํผ๎าพระกฐินพระราชทาน
สํวนสถานที่ตั้งขบวน คือบริเวณแถวใต๎สะพานลอยหน๎าโรงพยาบาลระยอง นาขบวนโดยการเชิดสิงโต โดยขบวน
เคลื่อนออกไปตามถนนสุขุมวิท ตั้งแตํหน๎าโรงพยาบาลระยองผํานไปถึงหน๎าที่ทาการไปรษณีย์ระยอง ไปยังสาม
แยกไฟแดง ผํานศูนย์การค๎า ซอย 4 และเลี้ยวกลับตามเส๎นทางเดิม มาเข๎าวัดปุาประดูํ (พระอารามหลวง) พิธีแหํ
ผ๎าพระกฐินฯ ในอุโบสถ จะเริ่มเวลาประมาณ 09.40 น. เปลี่ยนจากขบวนสิงโตนามาเป็นกลองยาวของวิทยาลัย
นาฏศิลป์จันทบุรีมาแหํตํอรอบอุโบสถ หลังจากนั้นก็จะเป็นการถวายผ๎าพระกฐินฯ ซึ่งจะเสร็จพิธีในเวลาประมาณ
สิบเอ็ดโมงเศษ
ในการนี้เทศบาลนครระยองให๎การสนับสนุนหลายด๎านซึ่งเขาขอมา สํวนในเรื่องของการสั่งการจะเป็น
อานาจหน๎าที่ของทํานนายกเทศมนตรีเป็นผู๎สั่งการ เชํน
1.) ขอให๎เทศบาลชํวยกวาดล๎างถนนภายในบริเวณวัดปุาประดูํ (พระอารามหลวง) ลํวงหน๎ากํอนถึงวัน
งานหนึ่งวัน
ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรี มอบสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมดาเนินการ

-322.) ประดับธงชาติ และธงศาสนา บริเวณถนนสุขุมวิทกํอนถึงวันงานหนึ่งสัปดาห์ โดยธงศาสนาให๎ไปรับ
ได๎ที่วัดปุาประดูํ (พระอารามหลวง)
ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรี มอบกองชํางดาเนินการ
3.) ออกประกาศประชาสัมพันธ์งานทางเสียงตามสาย
ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรี มอบกองวิชาการและแผนงานดาเนินการ
4.) ขอกาลังงานเทศกิจชํวยจัดขบวนและเคลื่อนขบวน ตั้งแตํเวลา 07.00 น. ของวันที่ 15
พฤศจิกายน 2558
ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรี มอบสานักปลัดเทศบาลดาเนินการ
5.) ให๎ข๎าราชการแตํงกายชุดปกติขาวเข๎ารํวมในพระอุโบสถ จานวน 4 คน
ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรี มอบ
นายไพรัตน์ วังบอนดาเนินการจัดหาข๎าราชการชาย
จานวน 4 คน เข๎ารํวม
6.) ขอรถรางของเทศบาลนครระยอง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. โดยขอให๎
เทศบาลนารถรางไปสํงที่ถนนภายในโรงเรียนวัดปุาประดูํ บริเวณประตูรั้วด๎านทิศตะวันออก
ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรี มอบสานักปลัดเทศบาลดาเนินการ
7.) ขอรถไซเรน จานวน 1 คัน นาไปปิดท๎ายขบวน
ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรี มอบสานักปลัดเทศบาลดาเนินการหารถของงานเทศกิจ
นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานวําผลการประมูลอาคารหลังที่สอง ขณะนี้ได๎ตัวผู๎ค๎าแล๎ว อยูํระหวําง
ตรวจสอบหลักประกันซอง สํวนขั้นตอนการทาสัญญานั้นคงทาไมํได๎ คือต๎องรอเรื่องของการอนุมัติจากกรมธนารักษ์
และการกู๎เงิน กสท.
- นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง รายงานวําเรื่องอุทยานพระเจ๎าตากสินมหาราช ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง)
ชั้น 2 นั้น จังหวัดได๎ออกคาสั่งมาแล๎ววําหากกํอสร๎างแล๎วเสร็จจะให๎เทศบาลเป็นผู๎บริหารจัดการ
(ปิดประชุม เวลา 11.00 น.)
ลงชื่อ

ผู๎บันทึกรายงานการประชุม
(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ๎าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม
(นางซํอนกลิ่น ชูเชิด)
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป
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