รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ
ครั้งที่ 6/2559
วันที่ 1 มิถุนายน 2559
ณ หองประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผูมาประชุม
1.
นายวรวิทย
2.
นายธนิต
3.
นายบุญสืบ
4.
นายประกอบ
5.
นายนิวัติ
6.
นายผณินทร
7.
นายธีรวุฒิ
8.
นายสุธน
9.
นายฉัตรนุชัย
10. นางเสาวลักษณ
11. นายธนวัฒน
12. นางกิ่งแกว
13. นางวัฒนา
14. นางกรรณิกา
15. นางผองศรี
16. นายเจตน
17. นายมานพ
18. นางสุนิสา
19. นางสาวอารี
20. นางสุภลักษณ
21. นางไพเราะ
22. นางพรทิพย
23. นางสาวพนิตตา
24. นายรักษสิทธิ์
25. นางซอนกลิ่น
26. นายดุสิต
27. นางพิมพผกา
28. นายชาคริต
29. นางสาวกนก
30. นางสาวฐปนีย
31. นางสาววิลาวรรณ
32. นางสาวเนตรนภา
33. นางสาวรัชนี

ศุภโชคชัย
อังควินิจวงศ
เจริญรัตน
อังควินิจวงศ
กลอมแกว
เกษรแพทย
รัตตานนท
ซื่อประเสริฐ
สมบัติศรี
วินัยธรรม
พนชั่ว
ถนอมถิ่น
ชูวิทยสกุลเลิศ
วิโรจนแสงทอง
ปยะยาตัง
ศรีสุขโข
ศรีสุพรรณถาวร
รมรื่น
แดงอุทัย
ตั้งกลชาญ
วงษไทยผดุง
เวชกามา
แสงอรุณ
เจริญหิรัญ
ชูเชิด
ธรรมศิริรักษ
ทายพงศศักดิ์
เอี่ยมสําอาง
อารีรักษ
โสภณ
นาถาบํารุง
รักความสุข
คุมครอง

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการสํานักการคลัง
ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผูอํานวยการกองการศึกษา

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผูอํานวยการกองการแพทย
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบานปากคลอง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
ผูอํานวยการสวนพัสดุ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

หัวหนาฝายอํานวยการ
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง

ผูอํานวยการสวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน
หัวหนาฝายบริการสิ่งแวดลอม
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

-234. นางสาววิราภรณ
35. นางสินีนาฏ
36. นางกุลยา

โคลงชัย
คุณเลิศกิจ
กุลรัตน

หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน
รก.หัวหนาฝายบริการการแพทยและพยาบาล
เจาพนักงานธุรการ

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
ดุษฎีวงษกําจร
วุฒิสมบูรณ
โกสีย

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ผูอํานวยการกองชาง
ผูจัดการสถานธนานุบาล

ผูไมเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายมานพ
นายวิชิต
นายวารินทร
นายธรรมาธิติ
นางลัดดา

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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- เรื่อง รับโอนขาราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเปนพนักงานเทศบาล คือ นางพิมลพันธ อารีรักษ
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข (ดานบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระยอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง มาบรรจุเปนพนักงานเทศบาลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ งานการพยาบาล ฝายบริการการแพทยและพยาบาล กองการแพทย เทศบาลนครระยอง
จังหวัดระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เปนตนไป
- เรื่อง บรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานเทศบาล จํานวน 1 คน ไดแก
1. นายธรรมยุทธ อุดมรัตนพงศ ผูไดรับการคัดเลือกลําดับที่ 1 เปนพนักงานเทศบาล
ในตําแหนงทันตแพทย
ปฏิบัติการ งานทันตสาธารณสุข ฝายบริการการแพทยและพยาบาล
กองการแพทย เทศบาลนครระยอง
2. นางสาววีรสุดา ธนกิจเจริญพัฒน ผูไดรับการคัดเลือกลําดับที่ 2 เปนพนักงานเทศบาล
ในตําแหนงทันตแพทยปฏิบัติการ งานทันตสาธารณสุข ฝายบริการการแพทยและพยาบาล กองการแพทย
เทศบาลนครระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เปนตนไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
และติดตามผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ
รายงานความคืบหนาเรื่องการกอสรางตลาดแมแดง (สํานักการคลัง, กองชาง, สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม)
- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รายงานวาการกอสรางตลาด คาดวาอีกประมาณหนึ่งเดือนกวา ๆ
นาจะเสร็จเรียบรอยดี

-3- นางวัฒนา ชูวิทยสกุลเลิศ เรื่องการพิจารณาแมคาเขาแผงที่เขาอุทธรณมา คณะกรรมการก็ได
พิจารณารายชื่อไป 2 ครั้ง สรุปวามีผูที่มาขึ้นทะเบียนกับเราทั้งหมด จํานวน 290 คน และเราประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิไป จํานวน 176 ราย ผูไมมีสิทธิ จํานวน 114 ราย มีคนมายื่นอุทธรณ จํานวน 76 ราย และมาเขียน
คํารองทั่วไป จํานวน 10 ราย ซึ่งจากการที่เราไดประชุมไป 2 ครั้งแลว ขณะนี้ผูที่ประกาศรายชื่อมีสิทธิก็ไดรับ
การอุทธรณแลววาคัดออกไป จํานวน 1 ราย และจากผูที่ไมมีสิทธิ จํานวน 114 รายนั้น เมื่อพิจารณาแลวคือ
จะไดสิทธิ จํานวน 2 ราย เพราะฉะนั้นขณะนี้รวมผูที่ไดแผงประมาณ 177 ราย เหลืออยูอีก จํานวน 1 ราย
ที่อยูระหวางพิจารณาดูเอกสารเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ/พิจารณา
สํานักปลัดเทศบาล
ฝายอํานวยการ
งานขนสง
- งานขนสงมี รายรับประจําเดือนพฤษภาคม 2559
รายจายประจําเดือนพฤษภาคม 2559
รายรับสูงกวารายจาย
ยอดเงินสะสม

202,710.00 บาท
142,051.14 บาท
60,658.86 บาท
1,781,500.14 บาท

ฝายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- ออกตรวจดูแลโรงรับจํานําของเทศบาล
- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จํานวน 4 แหง ไดแก สวนสาธารณะโขดศาลเจา
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่นอง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดตรวจตูเขียว จํานวน 29 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนสง (บขส.) ระยอง
2. ตักเตือนผูกระทําความผิด
- ดูแลหองควบคุมโทรทัศนวงจรปด CCTV
- กองวัสดุกอสรางไวบนไหลทาง ทางเทา และที่สาธารณะ จํานวน 2 ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเทาบริเวณหนาโรงพยาบาลระยอง และหนาวัดปาประดู
จํานวน - ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหลน จํานวน - ราย
- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนรานคาตั้งวางจําหนายของโดยไมไดรับอนุญาต จํานวน 10 ครั้ง
3. จัดเก็บปายที่ไมขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 57 แผน
4. ตรวจสอบพบฝาทอระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 12 แหง
5. งานที่ไดรับมอบหมาย
ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรรอน จํานวน 2 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผูบุกรุกสถานที่ราชการ จํานวน - ราย

-4งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกูภัยฯ
- ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพรอมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใชใหกับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนศูนยการคา, ชุมชนหนองสนม-ปกปา, ชุมชนแขวงการทาง,
ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย, ชุมชนเรือนจํา)
- เฝาจุดตลาดเกาและโรงรับจํานํา

4 ครั้ง
62 ครั้ง
31 ครั้ง

15 ครั้ง
22 ครั้ง

ฝายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน พ.ค. 2559)
* จํานวน
21 คณะ
* จํานวน
1,536 คน
งานสารบรรณ
มีการลงรับ – สง หนังสือผานระบบ OSSM (สวนกลาง) เดือนพฤษภาคม 2559
- มีการลงรับหนังสือ จํานวน
538 เรื่อง
- มีการลงสงหนังสือ จํานวน
675 เรื่อง
งานการเจาหนาที่
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล ยายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนยายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม
- พนักงานเทศบาล โอนยายไปปฏิบัติราชการ ที่หนวยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- ลูกจางประจํา ลาออก
- พนักงานจางเสียชีวิต
- พนักงานจาง (รับเขามา)
- พนักงานจาง ลาออก
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
(ตําแหนงบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น (ตําแหนงบริหาร)
- แตงตั้งพนักงานครูเทศบาลผูสอบคัดเลือกไดใหดํารงตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา

- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
3 คน
1 คน
- คน
- คน
- คน

-5อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจาง
* พนักงานเทศบาล
* ลูกจางประจํา
* พนักงานจางทั่วไป
* พนักงานจางตามภารกิจ
รวม

155 คน
34 คน
299 คน
190 คน
678 คน

อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจาง (สังกัดโรงเรียน) จํานวน 6 แหง และศูนยเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง
* พนักงานครูเทศบาล
244 คน
* ลูกจาง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจาง (เงินอุดหนุน)
40 คน
รวม
287 คน
รวมทั้งสิ้น 965 คน
รายงานการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
ประจําเดือน พฤษภาคม 2559

ผูมารับบริการงานทะเบียน เฉลี่ยวันละ 163 ราย บัตรประจําตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 68 ราย รวมวันละ 231 ราย

-6ที่ประชุม - ทานนายกเทศมนตรี กลาววาตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการวาใหติดธงตราสัญลักษณ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ของพระบาทสมเด็
ป
จพระเจาอยูหัว
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยใหไปติดธงตราสัญลักษณที่จวนผูวาราชการจังหวัดดวย
- นายสุธน ซื่อประเสริฐ รายงานวาขณะนี้อยูระหวางการสั่งซื้อธงตราสัญลักษณ คาดวาอีกประมาณ
2 สัปดาห จะดําเนินการติดไดแลวเสร็จ

- นายธนวัฒน พนชั่ว รายงาน ดังนี้
1. เรื่องการตรวจสุขภาพประจําปของโรงพยาบาลสิริกิติ์ มีผูแจงยอดที่ประสงคจะตรวจสุขภาพประจําป
ทั้งหมด 320 คน กําหนดการตรวจสุขภาพประจําป คือในวันที่ 23, 24, 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 1 กรกฎาคม 255
ที่ประชุม - ทานนายกเทศมนตรี กลาววาใหจัดคิวการตรวจใหแตละโรงเรียนดวย เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอ
การเรียนการสอน
2. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมขอเชิญรวมโครงการประเมินเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน ประจําป พ.ศ. 2559
ซึ่งเทาที่ดูตัวชี้วัดจะเกี่ยวของกับทุกกองงาน โดยเขาจะใหสงตัวแทนเพื่อไปรับฟงตัวชี้วัดและการจัดทําเอกสารประเมิน
จํานวน 2 คน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะมีตัวชี้วัดจํานวน 4 หัวขอ คือ 1.) เมืองอยูดี
คนมีสุข 2.) สิ่งแวดลอมยั่งยืน 3.) เทศบาลแหงการเรียนรู 4.) การบริหารจัดการที่ดี โดยเขาใหสงเอกสารประเมินไป
กอน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559
ที่ประชุม

- นายสุธน ซื่อประเสริฐ กลาววา หากปนี้เราไมตองสงประกวด แตเราจะตั้งเปาหมาย
ไวเลยวาปหนาเราจะสง และตองกําชับเจาหนาที่หรือผูที่รับผิดชอบของทุกกองงาน
วาตองรับผิดชอบรวมกันวาใครจะเปนผูดูแลในมิติใดบาง และจะตองทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ใหได และจะตองทําใหเกิดการยั่งยืนใหได จึงควรจะตองมีการเตรียมความพรอมกันกอน
จึงเห็นควรวานาจะมีการสงประกวดในปหนาจึงจะเหมาะสมกวา
- นายกเทศมนตรี สั่งการวาใหสงตัวแทนไปรวมรับฟงหลักการ และศึกษาขอมูล
ในปนี้กอน
- นายธนิต อังควินิจวงศ กลาววาเห็นควรใหทานนายกเทศมนตรีมอบหมายผูรับผิดชอบ
ในการเขารวมประชุม

- นายสุธน ซื่อประเสริฐ กลาววาผมขอรับผิดชอบเรื่องนี้ และจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งวา
จะมอบหมายใหใครไปเขารวมประชุม
กองวิชาการและแผนงาน
งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ
1. ใหบริการ การตรวจซอมระบบงานคอมพิวเตอร ระบบเครือขายภายในเทศบาลนครระยอง จํานวน 12 ครั้ง
2. ใหบริการขอมูลขาวสารขึ้นเว็บไซตเทศบาลนครระยอง จํานวน 14 ครั้ง 14 เรื่อง
3. สรุปการใชงานโปรแกรมปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย และโปรแกรมปองกันไวรัสฯ จํานวน 1 ครั้ง
งานประชาสัมพันธ
1. ขาวประชาสัมพันธทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี
1.1 ขาวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จํานวน 10 เรื่อง
1.2 ขาวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหนวยงานอื่น ๆ จํานวน 22 เรื่อง
2. กิจกรรมของเทศบาล จํานวน 9 กิจกรรม

-73. อนุเคราะหเสียงตามสายพรอมอุปกรณ รถประชาสัมพันธและอื่น ๆ จํานวน 4 ครั้ง
4. สงขาวใหสื่อมวลชนและสงลง www.rayongcity.net เฟสบุค รวม 17 ขาว
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน รวม 4 รายการ
6. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง
7. สง SMS เชิญคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และสื่อมวลชน 7 ครั้ง
8. รับเรื่องรองเรียนพรอมแจงแกไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง รวม 2 ราย
9. จัดทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ รวม - ปาย
ฝายนิติการ
งานนิติการ
ลําดับที่

เรื่อง

1.

สอบสวนขอเท็จจริง
เทศบาลไดวาจางมูลนิธิ DEE บริหารโรงงานผลิต
ปุยอินทรียและพลังงาน

ทําหนังสือวากลาวตักเตือนเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของแลว อยูระหวางการพิจารณาของ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดระยอง

2.

เทศบาลวาจางบริษัท เอส ที ฟอรทั่ม ขายแบบ
ประกวดราคากอนวันที่ไดรับเอกสารประกวด
ราคาตัวจริง

อยูระหวางทําหนังสือรายงานสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินจังหวัดระยอง

3.

แจงตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบาตัน

ไดแจงความรองทุกขดําเนินคดีกับผูแจงความ
เท็จ ตอเจาพนักงานแลว

4.

เจาหนาที่ปองกันขับรถบรรทุกน้ํา 82-1791 รย
เฉี่ยวชนรถกระบะ กง 1101 รย บริเวณบอขยะ

สอบสวนขอเท็จจริงเสร็จเรียบรอยแลว
อยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

5.

พิพาทที่ดินบริเวณ(ถนนราษฎรบํารุงซอย 15)

-บันทึกปากคําผูสูงอายุเพิ่มเติม
จํานวน 9 รายแลว
-ทําหนังสือสงสนง.ที่ดินจังหวัดระยองแลว

6.

การสวมตัวทําบัตรประชาชน รายนายหมูกร
เทียมทัศน

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การพิจารณาของจังหวัด

7.

รองเรียนอดีตปลัดเทศบาล

-แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
เรียบรอยแลว อยูระหวางการสอบปากคําผูที่
เกี่ยวของ

8.

การสวมตัวทําบัตร รายนางสมใจ สุขสําราญ
-อยูระหวางทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง
(พิจารณาผลการสอบสวนการปฏิบัติหนาที่ แจง
ความดําเนินคดีกับผู แอบอาง)
พฤติกรรมนางจันทรฉาย อินพเนาว ครูเทศบาล ลา -รายงานผลการสอบสวนแลว อยูระหวางการ
และมาสายอยูเปนประจํา ไมปฏิบัติคําสั่งของ
พิจารณาของผูบังคับบัญชา
ผูบังคับบัญชา

9.

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

หมายเหตุ

-8ลําดับที่
เรื่อง
10. เครื่องเรือยนตสูญหาย
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นางกาญจนา สังขนอย ละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน
การสวมตัวทําบัตรประชาชน ราย นายคํา เชียงเอย -อยูระหวางสอบสวน
การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอรตี้ประกันภัย
-ตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
สอบปากคําผูเกี่ยวของ
อุบัติเหตุระหวางการสาธิต ทําใหผนังหองเก็บ
-อยูระหวางตั้งคณะกรรมการสอบสวน
อุปกรณอาคารปองกันฯ พังถลมลงมา
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
การล็อกเสปกรถครุภัณฑยานพาหนะ
-บันทึกถอยคําคณะกรรมการกําหนด
จํานวน 4 รายการ
รายละเอียดคุณลักษณะ จํานวน 4 ราย
เหลืออีก 1 ราย อยูระหวางบันทึกถอยคํา
สอบสวนวินัย/เรื่องรองเรียน
-สรุปผลการสอบสวนเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การคางคาเบิกจายเงินคาซอมแซมรถของหจก.ซัน ผูบังคับบัญชาพิจารณา
ลุยและอูจําเนียน การชาง
นายสมปราชญ ปอมสูง ถูกพนักงานสอบสวนจับคดี -ก.ท.จ.ระยองมีมติใหออกจากราชการไวกอน
ยาไอซไวในครอบครอง
-คดีถึงที่สุดแลว ทํา สว.6 เสร็จเรียบรอยแลว
อยูระหวางการพิจารณาของ กทจ.
เรื่อง พิพาทเกี่ยวกับทางสาธารณะ กรณี คุณพิศิษฐ -อยูระหวางจัดทําระวางใหม
กับมูลนิธิสวางพรกุศล

19.

การสวมตัวทําบัตรราย นางสาวษาลินี แซเอี๊ยว

20.

จังหวัดระยองแจงใหตรวจสอบขอเท็จจริง
กรณี อาคารพาณิชยที่ใหเชาของเทศบาลนคร
ระยอง จํานวน 3 ชั้น 3 คูหา ไดตอเติมอาคาร
4 ชั้น ไมมีรางระบายน้ํา
คดีอาญา/คดีแพง
แจงความกรณีรถยนตเฉี่ยวชนเสาไฟฟา บริเวณ
หนาแขวงการทางระยอง (ไมมีคูกรณี)
แจงความนางปรียาภร เมืองศิริ และนายนวพร
อาชญาทา กอสรางอาคารผิดไปจากแผนผังบริเวณ
แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนที่ไดรบั
ใบอนุญาต

21.
22.

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ
-นายสายัญ ศรีสวัสดิ์ นายนพรัตน ไกรแกว
และนายกําธร บํารุงพงษ ไดชดใชคาเสียหาย
เรียบรอยแลว
-อยูระหวางสอบสวน

-สรุปสอบสวนเสร็จเรียบรอย อยูระหวางการ
พิจารณาของผูบังคับบัญชา
-ไดทําบันทึกแจงกองชางตรวจสอบขอเท็จจริง
แลวอยูระหวางการดําเนินการของกองชาง
-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน
-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน

หมายเหตุ

-9ลําดับที่
เรื่อง
23. กรณี นายศรัณย เกียรติธนะกูล กอสรางอาคาร
บนทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคงคา 1

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ
-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

24.

กรณี นายสมพรรณ จรรยารักษ,นางสาวพุชง
พุษะกอสรางอาคารรุกล้ําทางฯ

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน

25.

กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ กอสรางอาคารรุกล้ํา
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน

26.

กรณี น.ส.วิเชียร อึ้งเส็ง กอสรางอาคารรุกล้ํา
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน

27.

กรณี นางสาวเขมสิริทร ชูดํา กอสรางรั้วบนทาง
สาธารณประโยชน บริเวณหลังอําเภอ

-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

28.

กรณี นายกิตติพงษ ปานงาม กอสรางอาคาร
โดยไมไดรับอนุญาต และกอสรางอาคารรุกล้ํา
ที่สาธารณะ

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน

29.

นายอดิศักดิ์ คําแสน ขับรถยนต บพ 1308
ระยอง ชนเสาไฟฟาบริเวณถนนอดุลยฯ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ศาลจังหวัด
ระยอง ไดมีคําพิพากษาให นายอดิศักดิ์ฯ
ชําระเงินเต็มจํานวนพรอมดอกเบี้ย
ศาลจังหวัดระยองไดออกหมายบังคับคดีแลว
อยูระหวางทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบ
หาทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา

30.

คดีบอลลูนระเบิด

อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
(อายุความ 5 ป นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟอง ไมเกิน 10 ป นับแตวันที่มีเหตุ)

31.

กรณีนายวีราพัชธ พัสกรวงษ กอสรางโครงเหล็ก
หลังคารุกทางสาธารณะ

แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน

32.

คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู ฟองเทศบาลเรื่อง
ที่ดินบริเวณถนนทาบรรทุก

-เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ศาลฎีกาไดมี
คําพิพากษาใหจําหนายคดี โดยมีความเห็นวา
คําพิพากษาของศาลอุทธรณชอบแลว

33.

กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝง ต.ปากน้ํา

-คณะทํางานไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 24 พ.ค.
2559 เวลา 09.00 น. โดยมี รองผบ.มทบ.
14 เปนประธานในการประชุมเพื่อติดตามผล
การดําเนินงานและแนวทางการพัฒนา
ชายหาด

หมายเหตุ

24 พ.ย.
2563

-10ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

หมายเหตุ

34.

นายแดง แยมเย็น กรณี ผิดสัญญาเชาตลาด
เทศบันเทิง

-เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2558 ศาลจังหวัดระยองได
มีคําพิพากษาใหนายแดงฯ ใหชําระเงินเต็ม
จํานวนพรอมดอกเบี้ย
-ศาลจังหวัดระยองออกหมายบังคับคดีแลว
อยูระหวางทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบ
หาทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษา

35.

คดีปกครอง
นางวรรณา ตันเตงผล(ตลาดแมแดง)

-เทศบาลนครระยองไดดําเนินการรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสราง วันที่ 10 สิงหาคม 2558
อยูระหวางดําเนินการแกไขปรับปรุงตัวอาคาร
ตลาดและถนนสุวรรณสิน

36.

คดีนางสมทรง ชวยชาติ เรื่อง ที่ดินบริเวณ
ทุงโตนด

-เทศบาลยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของ
ศาลปกครอง อยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด

37.

คดีนายนิรัตน เจริญผล ผูฟองคดี อธิบดีกรมที่ดิน
ผูถูกฟองที่ 1 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการความมั่นคงภายใน
ผูถูกฟองที่ 2

-อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด

38.

บังคับคดี/งานอื่น/หารือ
คดีซุมเฉลิมพระเกียรติถูกเฉี่ยวชน

-เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.58 สํานักงานบังคับคดีให
ไปรับเงินที่อายัดได จํานวน 47,075.02
บาท

อายุความ
10 ป
(ครบ 22
พ.ย.64)

39.

คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟา

-อยูในระหวางทําหนังสือไปยังธนาคารตาง ๆ,
สํานักงานที่ดิน,การไฟฟา,ประปา
,องคการโทรศัพท เพื่อสืบหาทรัพยของนาย
สราวุธ สมะนะ

อายุความ
10 ป
10 ก.พ.
พ.ศ.
2566

40.

คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟา

-อยูในระหวางทําหนังสือไปยังธนาคารตาง ๆ,
สํานักงานที่ดิน,การไฟฟา,ประปา
,องคการโทรศัพท เพื่อสืบหาทรัพยของนาย
วัชระ คึมยะราช

อายุความ
10 ป
10 ก.พ.
พ.ศ.
2566

-11ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

หมายเหตุ
อายุความ
10 ป
(ครบ 8
ส.ค.63)

41.

คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟา

-อยูในระหวางทําหนังสือไปยังธนาคารตาง ๆ,
สํานักงานที่ดิน,การไฟฟา,ประปา,
องคการโทรศัพท เพื่อสืบหาทรัพยของ
นายอุทัย อัฒจักร

42.

คดีนายเมษา แซพาณิชย ขับรถชนเสาไฟฟา

-ส.สุมณฑา เซอรวิส ตัวแทนบริษัท ประกันคุม
ภัยจํากัด ไดซอมแซมเสาไฟฟาเสร็จ
เรียบรอยแลว

43.

คดีนายสมชาย สวางฉาย ขับรถชนเสาไฟฟา

-อยูระหวางบริษัท นําสินประกันภัย จํากัด
(มหาชน) แจงดําเนินการเขาซอมแซม
โดยมอบให หจก.สัมฤทธิ์ผลกอสราง 2014
ดําเนินการซอมแซมทรัพยสินดังกลาว

44.

คดีนายนิยม สุขคุม ขับรถชนเสาไฟฟา

-พนักงานอัยการไดดําเนินการยื่นคําฟองแลว
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
-ขณะนี้คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล

45.

หจก.ศิลาวัฒน เสนอขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานและขอคืนเงินคาปรับ

-ทําหนังสือแจงใหพนักงานอัยการยื่นคํารอง
ขอใหศาลปกครองระยอง เพิกถอนคําชี้ขาด
อนุญาโตตุลาการโดยศาลใหสงพยานหลักฐาน
เพิ่มเติม

46.

นายบุรินทร กลิ่นสังข พนักงานจางทั่วไป ยื่น
หนังสือลาออกจากราชการแตผูบังคับบัญชาได
พิจารณาใหไลออก

-สงหนังสือไปยังผูวาราชการจังหวัดระยอง
เรียบรอยแลว

47.

รองเรียนกรณี กลุมแมคาตลาดวัดลุมขอผอนผัน

-คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสด
เทศบาล2 (ตลาดวัดลุมฯ)มีมติมอบใหกองชาง
ออกแบบอาคารตลาดใหมและแผงคาภายใน
อาคารเดิมพรอมจํานวนแผง และมอบให สน.
การสาธารณสุขฯ สํารวจขอมูลผูคาบริเวณ
ถนนโสภณและทางเชื่อมระหวางถนน
ชุมพลโสภณ เพื่อใหทราบจํานวนผูคาทั้งหมด
- ขณะนี้อยูระหวางรายงานผลความคืบหนาให
จังหวัดระยองทราบ

48.

นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผูจัดการมรดกตลาด
แมแดง ขอใหชะลอการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง

-อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด และทําหนังสือแจงผลคําพิพากษาในคดี
แพงและเอกสารประกอบการพิจารณาใหศาล
ปกครองสูงสุดทราบ

-12ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

49.

รองเรียนกรณีขายสินคากีดขวางทางจราจรบริเวณ -ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเกี่ยวกับ
สะพานเฉลิมชัย และการปลูกสรางบานเกินเสา
กรณีขายสินคากีดขวางทางจราจรบริเวณ
ไฟฟาบริเวณซอยขางสถานีอนามัยปากน้ํา
สะพานเฉลิมชัยแลว สวนในกรณีการ
ปลูกสรางบานเกินเสาไฟฟาบริเวณซอยขาง
สถานีอนามัย อยูระหวางกองชางออกคําสั่ง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522

50.

รองเรียนกรณีการปลูกสรางทับทาง
สาธารณประโยชน บริเวณหลังหางแหลมทอง
ระยอง

-ไดทําหนังสือรายงานใหจังหวัดระยองทราบ
แลว ตอมาจังหวัดระยองใหตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเพิ่มเติม

51.

รองเรียนกรณีที่มีการขุดทรายบริเวณถนนทางไผ
4 ทําใหกําแพงพัง

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองแลววา
ไดมีหนังสือแจงหางหุนสวนจํากัด กิจสัมพันธ
ใหดําเนินการขออนุญาตขุดดินและถมดินตาม
พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

52.

รองเรียนกรณีขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงการ
กอสรางกําแพงบริเวณซอยโรงไมพาเลท ใกลแยก
PMY และขอใหตรวจสอบการถมดินบริเวณตรง
ขามสุสาน ถนนบางจาก ตําบลเชิงเนิน อําเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

-อยูระหวางผูบังคับบัญชาพิจารณา

53.

นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือรองเรียนเรื่องทาง
สาธารณะ มีผูลักลอบขุดดินเนื้อที่ทาง
สาธารณประโยชน และเนื้อที่ดินของนายแพทย
ยุคล เลิศบูรพา ออกไปจากพื้นที่โดยไมไดรับ
อนุญาต

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวา ขณะนี้
อยูระหวางสํานักงานที่ดินจังหวัดระยองนัด
รังวัดสอบเชต

54.

รองเรียนกรณีรานกวงเภสัชไดดัดแปลงทางหนีไฟ
ทําใหรานบิวตี้ไมมีทางหนีไฟ

-อยูระหวางกองชางดําเนินการออกคําสั่ง
ถอนอาคาร

55.

นางศรีชนก วัฒนศิริ ยื่นหนังสือรองเรียนเรื่องมีผู
ไมหวังดีทําลายกําแพงรั้วอิฐที่ใชลอมรอบอาณา
เขตที่ดิน บริเวณชุมชนปากน้ํา 1

-อยูระหวางตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของกองชาง

56.

รองเรียนกรณีสะพานหนาวัดปากน้ําชํารุด และมี
รอยราวตามเสาสะพาน

- ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวา
กองชางเตรียมขอมูลเพื่อนําเขาแผนขอจัดสรร
งบประมาณสําหรับใชในการซอมแซมแลว

หมายเหตุ

-13ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

57.

รองเรียนกรณี ไดรับความเดือดรอนจากรถบรรทุก -อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดิน ขับเร็วบริเวณถนนทางไผ 3 ทําใหถนนเกิด
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของกองชาง
ความเสียหาย
และงานรักษาความสงบเรียบรอย

58.

รองเรียนกรณี ไดรับความเดือดรอนจากการใช
ถนนบริเวณตรงขามโรงพยาบาลระยอง

-อยูระหวางทําหนังสือรายงานจังหวัด

59.

รองเรียนกรณี ตรวจสอบการถมที่ดินบริเวณหลัง
โรงพยาบาลสัตว ตรงแยกเกาะกลอย

-อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของกองชาง

60.

นางองุน ไมประเสริฐ ยื่นหนังสือรองเรียนเรื่อง
ไดรับความเดือดรนจากควัน กลิ่นอาหาร จาก
รานอาหาร ตามสั่ง(หมูบานเพลินใจ)

-อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของกอง
สาธารณสุขฯ

61.

รองเรียนกรณี ขอใหแจงความดําเนินคดีกับผูบุก
รุก ขโมยดินในที่สาธารณประโยชน และคลอง
สาธารณประโยชนบริเวณชุมชนสองพี่นอง ต.เชิง
เนิน อ.เมือง จ.ระยอง

-อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของกองชาง

หมายเหตุ

ฝายงบประมาณ
การใชจายงบประมาณตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณตั้งไว
เบิกจาย/กอหนี้ผูกพัน
คงเหลือ
งบกลาง
23,185,000.00
12,602,128.75
10,582,871.25
งบบุคลากร
เงินเดือนฝายการเมือง 9,990,500.00
6,623,813.33
3,366,686.67
เงินเดือนฝายประจํา
240,624,600.00
153,635,383.29
86,989,216.71
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
14,178,400.00
6,087,140.82
8,091,259.18
คาใชสอย
151,981,809.00
113,074,993.69
38,906,815.31
คาวัสดุ
52,640,291.00
36,788,138.03
15,852,152.97
คาสาธารณูปโภค
5,831,100.00
3,640,399.84
2,190,700.16
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
30,813,300.00
23,868,271.70
6,945,028.30
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 65,670,000.00
30,434,800.00
35,235,200.00
งบรายจายอื่น
30,000.00
30,000.00
0.00
งบเงินอุดหนุน
23,055,000.00
16,336,000.00
6,719,000.00
รวมทุกหมวดรายจาย
618,000,000.00
403,121,069.45
214,878,930.55

-14โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ครั้งที่ ประจําเดือน รายการ
ยอดโอน
รายการสะสม ยอดโอนสะสม หมายเหตุ
1.
ต.ค. 58
5
127,500.00
5
127,500.00
2.
พ.ย. 58
1
1,365,000.00
6
1,492,500.00 สภาฯอนุมัติ
3.
4
205,960.00
10
1,698,460.00
4.
ธ.ค. 58
2
208,500.00
12
1,906,960.00
5.
1
29,300.00
13
1,936,260.00
6.
ก.พ. 59
8
1,076,760.00
21
3,013,020.00
7.
4
61,700.00
25
3,074,720.00
8.
5
333,000.00
30
3,407,720.00
9.
มี.ค. 59
1
814,000.00
31
4,221,720.00 สภาฯอนุมัติ
10.
2
20,000.00
33
4,241,720.00
11.
1
4,000.00
34
4,245,720.00
12.
3
154,000.00
37
4,399,720.00
13.
เม.ย. 59
6
557,000.00
43
4,956,720.00
14.
7
439,500.00
50
5,396,220.00
15.
พ.ค. 59
8
323,000.00
58
5,719,220.00
ครั้งที่
1.

แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประจําเดือน
รายการ
ยอดเงิน
รายการสะสม
ยอดเงินสะสม
หมายเหตุ
ธ.ค. 58
1
19,600,000.00
1
19,600,000.00 สภาฯอนุมัติ

ครั้งที่
1.
2.

แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประจําเดือน
รายการ
ยอดเงิน
รายการสะสม
ยอดเงินสะสม
หมายเหตุ
ก.พ. 59
1
816,000.00
1
816,000.00
มี.ค. 59
1
470,000.00
2
1,286,000.00 สภาฯอนุมัติ
- นางกรรณิกา วิโรจนแสงทอง รายงานวา ดังนี้
1. กองวิชาการและแผนงานอยูระหวางการจัดทําแผนและงบประมาณ ขณะนี้พิจารณาเสร็จหมด
ทุกกองงานแลว โดยมี ทานปลัดเทศบาล ทานรองปลัดเทศบาลทั้งสองทาน รวมกันพิจารณาซึ่งผานทุกกองงานแลว
2. เรื่องของ ICT ทานรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี จะไปดูอีกรอบหนึ่งเพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนขึ้น
3. เรื่อง OT ทานปลัดเทศบาลจะรับไปดูวาใหทุกกองงานปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน
4. เรื่องครุภัณฑที่ดินสิ่งกอสรางของทั้งกองชางและทุกกองงาน จะตองนําเสนอใหผูบริหาร
คือทานนายกเทศมนตรี และทานรองนายกเทศมนตรี ไดทราบวาจะทําอะไรกันบาง ในสวนของงบประมาณ
กําลังดําเนินการจัดทําอยู และในสวนของแผนฯ กําลังทําอยู ตอนแรกตั้งเปาวาเราจะตองทําแผนใหแลวเสร็จ
ภายในสิ้นเดือนที่ผานมา แตปรากฏวาไมทัน ซึ่งในระเบียบบอกวาภายในมิถุนายน 2559 ขณะนี้ทางกองชาง
ไดสงรายละเอียดใหกองวิชาการฯ แลว จํานวนยี่สิบกวาโครงการ โดยจะทําการรวบรวม และเชิญประชุม

-15คณะสนับสนุนการจัดทําแผนฯ ซึ่งจะประกอบดวย ทานปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ โดยจะพิจารณา
กันในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 และในวันนี้มีเรื่องที่ตองการใหที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาคัดเลือกผูแทน
ของหัวหนาสวนบริหารราชการเปนคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 โดยวาระดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป รอบนี้ คือจะมี นางกิ่งแกว
ถนอมถิ่น และ นางวัฒนา ชูวิทยสกุลเลิศ และในวันนี้จะขอใหที่ประชุมคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 ทาน
เพื่อเปนคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในคราวตอไป
- นางกิ่งแกว ถนอมถิ่น กลาววา ขอเสนอ 1.
นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ ผูอํานวยการสวน พัสดุ
เปนคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
- นายสุธน ซื่อประเสริฐ กลาววา ขอเสนอ 2. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผูอํานวยการกอง
การแพทย เปนคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ที่ประชุม - เห็นชอบ
- เรื่องเว็บไซดเทศบาล เว็บเซิรฟเวอรชํารุด เนื่องจากอายุการใชงานนาน ซึ่งไดทําบันทึกแจงทุกกองงาน
ทราบแลว ตามที่ไดหารือกับทานรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ซึ่งดูแลตรงนี้อยู ทานบอกวาใหหา
เชาเว็บเซิรฟเวอร ซึ่งขณะนี้อยูระหวางใหงานสถิติไปหาเชา จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบวาเว็บไซดจะใชงานไมได
ประมาณหนึ่งเดือน
สํานักการคลัง
รายงานรายรับ (ต.ค. 2558 – พ.ค. 2559)

รายงานรายจาย (ต.ค. 2558 – พ.ค. 2559)

-16รายงานสถานะการเงิน

2. การจัดฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนังสือดวนที่สุด ที่ รย 0023.3/ว 2019 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่องการจัดฝกอบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดระยอง แจงแนวทางปฏิบัติ กรณีการอบรม และการศึกษาดูงาน ดังนี้
1. ให อปท. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ แนวทางการเดินทางไปราชการตางประเทศ และการศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศ และตางประเทศโดยเครงครัด
2. การศึกษาดูงานตองใหสอดคลองกับหลักการและเหตุผลและวัตถุประสงคของโครงการ
3. การศึกษาดูงานตองสามารถนํามาใชประโยชนแก อปท. หรือเพิ่มศักยภาพใหแกชุมชนหรือ
ประชาชนในทองถิ่นได
4. หาก อปท.ใด จงใจหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
รวมทั้งประกาศหรือคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ จังหวัดระยองจะดําเนินการโดยเด็ดขาด
3. การจัดหาพัสดุ
- นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานดังนี้
1. เรื่องการจัดหาพัสดุ ขณะนี้โครงการใหญ ๆ อยูระหวางประกาศขายเอกสาร คือ สะพาน โรงเรียน
สาธิตเทศบาลนครระยอง และโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา อยูระหวางดําเนินการ คาดวานาจะหาผูรับจางได
ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2559 สําหรับงานกอสรางที่ยังคงเปนปญหาอยู ทั้งของป 2557, 2558
และ2559 ขณะนี้กองชางไดทําเรื่องขอปรับแผนการจัดหาพัสดุแลว กําลังเสนอเรื่องอยู ซึ่งจะไดแจงเวียนไปยัง
หนวยงานเจาของงบประมาณ และกองชาง เพื่อดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ ตามที่ซักซอมก็มีระยะเวลา
ดําเนินการเหลืออยูตามแผน คือ เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม คงตองเรงเรื่องของการออกแบบ และในสวน
ของหนวยงานเจาของงบประมาณก็ดูในแบบ และสงเรื่องตามที่ซักซอม สําหรับเรื่องเซิรฟเวอรที่เสียตามที่
กองวิชาการและแผนงานไดเรียนในที่ประชุมไปนั้น ก็จะสงผลกระทบตอเรื่องของการเผยแพรขอมูลประสาน
จัดซื้อจัดจางพอสมควรในชวงนี้ ซึ่งในขั้นตอนการดําเนินการของเรานั้น เราจะมีเอกสารสงและเอกสารตอบกลับ
จากกองวิชาการฯ ในเรื่องของการเผยแพร ไมวาจะเปนการปดที่บอรดประกาศ หรือลงเว็บไซด ตรงนี้ก็ได
ประสานงานกันแลว แตในระหวางที่เซิรฟเวอรเสียนั้น ในระบบที่เราวางอยูนั้น เราก็ไดลงในระบบ e-GP และลง
ในเว็บไซดจังหวัดระยองเอง โดยเอารหัสของจังหวัดระยองมาลงเองอยูแลว ซึ่งเปนสิ่งหนึ่งที่บงชี้วาเราตอง
เผยแพรดวยความโปรงใส และไดทําเกินกวาที่เขากําหนดใหแนวทางดวย จึงตองการฝากกองวิชาการฯ ใหชวย
เรงดําเนินการแกไขตรงนี้ใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุด

-17ที่ประชุม - นายกเทศมนตรี กลาววาใหสํานักการคลังเตรียมคําสั่งจังหวัดระยองเกี่ยวกับเรื่องที่ อปท.
ไปศึกษาดูงานตาง ๆ สงใหกองสวัสดิการสังคมดวย เพื่อที่เวลามีการประชุมของชุมชน
ทางกองสวัสดิการฯ จะไดอธิบายใหชุมชนไดเขาใจวาสาเหตุใดที่ไมไดตั้งงบประมาณตรงสวนนี้ไว
กองชาง
- กองชางมีการวางแผนกอสรางถนนที่เปนซอยเล็ก ๆ เพื่อเปนการตอยอดถนนเสนอื่น ๆ เชน ริมน้ํา
บริเวณตุมแดง และบริเวณรวมมิตร
- การแกไขปญหาที่ถนนสุขุมวิทบางชวงเกิดไฟไฮแมทดับ ดําเนินการแกไขแลวโดยโดยติดตั้งไฟฟา
เพิ่มขึ้น
- เรื่องการปรับปรุงถนน ความคืบหนาคือมีการดําเนินการกัดผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีตเดิม
ตอจากนั้นก็จะทําความสะอาดเพื่อเก็บรอยยุบตาง ๆ ของผิวถนน และทําการปูแอสฟลทติกคอนกรีตใหม
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม

*

- โครงการคัดแยกขยะกอนทิ้ง ป 2559 อยูระหวางดําเนินโครงการ
* สํารวจการสถานประกอบการประเภทโรงแรม เรื่องการคัดแยกขยะอันตราย
กิจกรรมถังขยะไมมีวันเต็มภายในครัวเรือนของอาสาสมัคร 3R

- กิจกรรมอาสาอนุรักษและฟนฟูปาชายเลนและแมน้ําระยอง
1. วันที่ 29 เมษยายน 2559 ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม และกลุมอนุรักษฯ รวมกับบริษัทไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
จํานวน 50 คนทําแนวรั้วตาขายที่กั้นขยะ บริเวณปาชายเลน โซน 1 ระยะทางประมาณ 90 เมตร
2. วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม และกลุมอนุรักษฯ รวมกับ TV24 สถานี
ประชาชน จํานวน 150 คน รวมทํากิจกรรมแรลรี่ปลูกปาสูภัยแลง เก็บขยะ ทําความสะอาด ทําคอนโดปู
บริเวณโซน 2 ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา พระเจดียกลางน้ํา
3. มีผูเขามาเยี่ยมชม พระเจดียกลางน้ํา จํานวน 1,412 คน

-18งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม

- ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมที่ยื่นคํารองขออนุญาตประกอบกิจการประเภทตาง ๆ
ตามเทศบัญญัติ
 เจาหนาที่สํารวจและมีหนังสือแจงผูประกอบการ/ผูประกอบการเขียนคํารองขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ปรากฏวา มีผูประกอบการยืน่ คํารองจํานวน 4 ราย และเจาหนาที่ไดตรวจประเมินเรียบรอยแลว
ไดแก ราน Butchery Max Beef, รานกาแฟอินทนิล การเดน, สถานีบริการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงบางจาก,
รานโซล เกรท
- การตรวจประเมินสถานประกอบการกอนตอใบอนุญาตและแจงเลิกกิจการ เดือนพฤษภาคม 2559
เกณฑการตรวจประเมินคือ ทําเล/ที่ตั้ง, ความสะอาด, ความปลอดภัย, การจัดการของเสียปรากฏวาตอใบอนุญาต
ผานเกณฑ จํานวน 16 แหง เลิกกิจการ จํานวน 1 แหง
- งานตรวจประเมินการจัดการน้ําเสียของสถานประกอบการจําหนายหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง เดือนพฤษภาคม 2559 จํานวน 18 แหง ไดแก ราน เค เอฟ ซี, รานเอ็ม เค สุกี้,
รานมิสเตอรโดนัท, รานแดรี่ ควีน, รานคาในศูนยอาหารบิ๊กซี, รานมิสเตอร บัน
ลําดับที่

- เรื่องรองเรียนประจําเดือนพฤษภาคม 2559 จํานวน 3 เรื่อง
รายการรองเรียน
รายใหม ติดตามจากเดือนกอน หมายเหตุ

1.

เรื่องกลิ่นเหม็นจากทอระบายสวม (ซ.1 ถ.อารีราษฎร)



ยุติเรื่อง

2.

เรื่องควันจากการเผาขยะ/ใบไม (ถ.ขางอําเภอ)



ยุติเรื่อง

3.

เรื่องกลิ่น/ละอองน้ํามันจากการทอดเกี๊ยวของแผงคา
ขางเคียง (ตลาดวัดลุม)



ยุติเรื่อง

-191. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการจําหนายอาหาร ประจําปงบประมาณ 2559
- ดําเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานที่ปรุงประกอบและจําหนายอาหาร พรอมเก็บตัวอยางอาหาร
ภาชนะและมือผูสัมผัสอาหาร เพื่อตรวจหาการปนเปอนของเชื้อโรคและสรางความรู ความเขาใจแก
ผูประกอบการใหมีความรูและตระหนักถึงความสําคัญ ในเรื่องสุขาภิบาลอาหารรานอาหาร จํานวน 24 ราน
2. ตรวจประเมินโครงการองคกรปลอดโฟมรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
- วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง(สสจ.ระยอง) ตรวจประเมิน
โครงการองคกรปลอดโฟมในโรงเรียนที่สมัครเขารวมโครงการทั้ง 6 แหง ไดแก โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา,
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง, โรงเรียนนครระยองวิทยาคม, โรงเรียนเทศบาลวัดลุมฯ , โรงเรียนเทศบาล
บานปากคลอง, โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ผานทุกโรงเรียน
3. โครงการรานอาหารปรุงสําเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานใหประชาชน (รานอาหารหนูณิชย..พาชิม)
- วันที่ 11 - 18 พฤษภาคม 2559 พาณิชยจังหวัดระยอง นําโดยนายประธาน นรรัตน พาณิชย
จังหวัดระยองรวมกับสํานักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครระยอง ลงพื้นที่มอบปายโครงการรานอาหารปรุง
สําเร็จ เพื่อคืนความสุขทุกจานใหประชาชน (รานอาหารหนูณิชยพาชิม) ซึ่งมีราคาอาหาร 30 - 35 บาท
ใหกับรานอาหารในเขตเทศบาลฯเขารวมโครงการ จํานวน 28 ราน
4. ลางตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุมฯ)
ความคืบหนาผลการดําเนินงานตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง)
1. อยูระหวางการสรางแผงคา โดยกอสรางเฉพาะผนังโดยรอบแผง 3 ดาน ความสูง 0.8 ม.
พรอมโครงเหล็กดานหนาแผง ความสูง 2.4 ม.
2. คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง) อยูระหวางพิจารณาผลการ
ยื่นอุทธรณและคํารองทั่วไป เพื่อประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เชาแผงคาใหทราบตอไป
งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย ที่เอกชนจัดเก็บ กิ่งไม/เศษวัสดุ ปริมาณทราย ขยะ
ในแมน้ําและผักตบชวา ที่เทศบาลฯ จัดเก็บ เปรียบเทียบปงบประมาณ 2556 - 2559

-20ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปงบประมาณ 2559

รวมปริมาณขยะที่เอกชนจัดเก็บเดือนพฤษภาคม 2559 101.55 ตัน/วัน
คิดเปนคาจางเดือนมีนาคม 2,610,747.66 บาท
การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือนพฤษภาคม 2559 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได
ทั้งหมด 1,239 ชิ้น ( 65 กิโลกรัม )
2. กิจกรรมสํารวจและสงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล
จํานวน 63 แหง เดือน พฤษภาคม 2559 จํานวน 1,002 กิโลกรัม จายเปนคากําจัดฯ จํานวน19,038 บาท
(คาจางเหมาบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ราคากิโลกรัมละ 19 บาท )
การพัฒนาทําความสะอาดสถานที่
- ชุดพัฒนาเก็บขยะบริเวณหลังทางหลวงและชายทะเล ไดแก ชุดรถน้ําเบอร 2 ลางถนนโรงเรียน
เทศบาลวัดโขดทิมทาราม, ชุดรถน้ําเบอร 3 ลางถนนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา, รถไถปรับพื้นที่บริเวณ
ชายทะเล, ชุดรถน้ําเบอร 3 ลางถนนสัมฤทธิ์, ชุดเรือทองแบนขุดลอกวัชพืชในคลอง, หนาโรงเรียนอนุบาล
ระยอง, ชุดเรือทองแบนขุดลอกวัชพืชในคลองบางจาก
งานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
ผลการดําเนินงาน
1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง) จํานวน 392 คน จําแนกผลการคัดกรอง ดังนี้
1.1 กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน จํานวน 4 คน
1.2 กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 137 คน
2. คัดกรองภาวะซึมเศรา จํานวน 210 คน
2.1 มีภาวะเสี่ยง 3 คน
3. กิจกรรมเผยแพรความรูโรคไมติดตอ
3.1 ใหความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง
จํานวน 10 ครั้ง
ใหความรูเรื่องพิษภัยของบุหรี่
จํานวน 12 ครั้ง
3.2 จัดบอรดประชาสัมพันธ,ลงวารสาร
จํานวน
2 เรื่อง
(วันความดันโลหิตสูง,วันงดสูบบุหรี่โลก)

-21กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
1. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุน เพื่อรายงานผลการติดตามโครงการที่ไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ ในระหวาง 6 เดือนแรก ของปงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันที่ 24 มีนาคม 2559
จํานวน 29 โครงการ
ผลการประชุม
- โครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ จํานวน 29 โครงการ มีผลการดําเนินงาน
และการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคและกิจกรรมในโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานและพิจารณาอนุมัติโครงการที่
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุน ในวันที่ 19 พฤษภาคมพ.ศ.2559 จํานวน 4 โครงการ
เปนเงิน 219,150 บาท
ผลการดําเนินงาน
- คณะกรรมการบริหารกองทุนมีมติอนุมัติโครงการ จํานวน 3 โครงการ เปนเงิน 61,250 บาท
และใหทบทวนกิจกรรม จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน 127,900 บาท
งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
- ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม – 26 พฤษภาคม ๒๕๕9 เทศบาลนครระยอง ไดรับรายงานวาพบผูปวย
โรคไขเลือดออก (ทุกรหัสโรค) จํานวน 33 ราย ไมพบผูเสียชีวิตเดือนพฤษภาคม 2559 พบผูปวยไขเลือดออก
3 ราย ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ผานมา ซึ่งนอยกวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลังในชวงเวลาเดียวกัน
ชุมชนที่พบผูปวย ไดแก ชุมชนสนามเปา จํานวน 2 ราย และชุมชนสะพานราษฎร จํานวน 1 ราย
ชุมชนที่พบการระบาดของโรคไขเลือดออก ไดแก ชุมชนสนามเปา ตั้งแต เดือนมีนาคม-พฤษภาคม พบผูปวยแลว
จํานวน 7 ราย โดย พบผูปวยลาสุด วันที่ 7 พฤษภาคม 2559
การดําเนินการควบคุมโรคติดตอชุมชนสนามเปา ซอย 1
1. ออกดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรคภายใน 24 ชม.
2. พนสารเคมีกําจัดยุงตัวโตเต็มวัยในชุมชน
3. ประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย และอสม.กระจายขาวในชุมชน
4. วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 มีการประชุมรวมกับโรงพยาบาลระยอง เพื่อพูดคุยปญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงาน หาแนวทางในการแกไข และวางแผนการดําเนินงานเพื่อควบคุมไขเลือดออกในพื้นที่
5. วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 มีการดําเนินงานใหความรูเรื่องโรคไขเลือดออก สถานการณโรค
ไขเลือดออกในชุมชน และสรางความตระหนักกับประชาชนในชุมชนสนามเปา ซอย 1
6. วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 รวมกับสํานักโรคติดตอนําโดยแมลง สุมสํารวจลูกน้ํายุงลาย พน
สารเคมีกําจัดยุงตัวโตเต็มวัยในพื้นที่ และมีการประเมินประสิทธิภาพการพนสารเคมี พบวาสามารถกําจัดยุง
ไดมากกวารอยละ 90 ซึ่งไดผลดีมาก

-22สถานการณโรคมือเทาปาก
ดวยสํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ไดแจงสถานการณการระบาดของโรคมือ เทา ปาก
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 10 พฤษภาคม 2559 พบผูปวยทั่วประเทศ 11,382 ราย เสียชีวิต 1 ราย อายุที่พบ
ผูปวยมากที่สุดคือ 1-3 ป โดยพบวาในชวงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมของทุกป จะพบจํานวนผูปวยเพิ่มมากขึ้น
เพราะเปนชวงเปดภาคการศึกษาของโรงเรียนและสถานศึกษา การรวมกันของนักเรียนและบุคลากรทาง
การศึกษาจํานวนมาก อาจมีโอกาสเสี่ยงในการแพรระบาดของโรคติดตอในสถานศึกษาไดอยางรวดเร็ว
ขอความรวมมือสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กดําเนินการ ดังนี้
๑. ประชาสัมพันธใหผูปกครองและนักเรียนทราบเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก
2. ประสานครูประจําชั้นตรวจคัดกรองเด็กทุกวันในตอนเชา หากพบเด็กปวยดวยอาการไข มีตุมพองที่
ฝามือ นิ้วมือ ฝาเทา หรือในปาก ใหแยกเด็กและแนะนําผูปกครองพากลับบานและไปพบแพทยแลวใหหยุดเรียน
๗ วัน
3. หลีกเลี่ยงไมใหเด็กปวยเลนคลุกคลีกับเด็กปกติและเมื่อปวยควรพักรักษาอยูที่บาน
4. ใหเด็กลางมือบอยๆหรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งสกปรก ทั้งกอนกินอาหาร หลังเขาหองสวม รวมถึงกอน
และหลังทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆ
5. ทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ ของใช ของเลน เปนประจําทุกสัปดาหหรือทุกครั้งที่พบมีเด็กปวย
เปนโรคมือ เทา ปาก
6. กรณีพบผูปวยโรคติดตอภายในหองเดียวกันตั้งแต ๒ รายขึ้นไป สามารถแจงงานปองกันและควบคุม
โรคติดตอ เทศบาลนครระยอง เบอรโทรศัพท 0 3862 0111 ตอ 509 เพื่อดําเนินการควบคุมโรคและ
ปองกันการแพรระบาดในโรงเรียน
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
- วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. เทศบาลนครระยอง
ณ หองประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง มีผูเขารวมประชุม จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 87.87
- กิจกรรมประชุมตอเนื่องประจําเดือนของ อสม. ครั้งที่ 8/2559 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผูเขารวมกิจกรรมฯ จํานวน 284 คน คิดเปนรอย 87.65
คางจายเงินคาปวยการเดือน มี.ค.-พ.ค. 59 รวม 3 เดือน เนื่องจากยังไมไดรับการโอนเงินจาก สสจ.
- บรรยายใหความรูเรื่อง “การดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม.เทศบาลนครระยอง”
ในการใหการตอนรับคณะศึกษาดูงาน
- ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 จากเทศบาลเมืองกระทุมลม จ.นครปฐม จํานวน 170 คน
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 จาก อบต.พยุห
จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 80 คน ณ ศาลาประชาคม
เทศบาลนครระยอง
งานฟนฟูสุขภาพครอบครัว
ผลการดําเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผูปวยที่บาน จํานวน 150 ราย จําแนกตามกลุมได ดังนี้
1. มารดาและทารกหลังคลอด จํานวน 196 ราย
2. ผูปวยโรคเรื้อรัง จํานวน 28 ราย
3. ผูปวยที่สงตอจาก รพ.ระยอง จํานวน 11 ราย
4. ผูสูงอายุ
จํานวน 13 ราย
5. ผูพิการ จํานวน 2 ราย
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1. ฉีดยา
จํานวน 6 ราย
2. ใสสายสวนปสสาวะ
จํานวน 4 ราย
3. ทําแผล
จํานวน 6 ราย
4. เจาะเลือด
จํานวน 5 ราย
5. เจาะน้ําตาลปลายนิ้ว
จํานวน 12 ราย
6. สอนญาติฉีดยาอินซูลินใหผูปวย
จํานวน 1 ราย
7. สอนตรวจเตานมใหตนเอง
จํานวน 22 ราย
8. เยี่ยมใหคําแนะนําการปฏิบัติตนหลังคลอด
และสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
จํานวน 48 ราย
9. เยี่ยมเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนในทารกแรกเกิด
จํานวน 48 ราย
10.เยี่ยมดูแลเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเรื้อรังและความพิการ จํานวน 43 ราย
11.โรงพยาบาลระยองสงตอใหติดตามเยี่ยม จํานวน 11 ราย
12.นําสงผูปวยฉุกเฉินรักษาตอโรงพยาบาลระยอง
จํานวน 2 ราย
ศูนยรับบริจาคและใหยมื อุปกรณการแพทย
ใหผูปวยยืมอุปกรณทางการแพทย 3 รายการ จํานวน 8 ชิ้น ไดแก
1. ที่นอนลมพรอมอุปกรณปมลม
จํานวน 1 ชุด
2
. Walker
จํานวน 4 อัน
3. ไมเทา 3 ขา
จํานวน 3 อัน
บริจาควัสดุอุปกรณการแพทย 2 รายการ จํานวน 2 ชิ้น ไดแก
1. อาหารทางการแพทย
จํานวน 1 ถุง
2.
Syringe แกวสําหรับใหอาหารทางสายยาง
จํานวน 1 อัน
ไดรับบริจาคอุปกรณทางการแพทย 3 รายการ จํานวน 4 ชิ้น ไดแก
1. ถังออกซิเจนขนาดกลาง
จํานวน 2 ถัง
2. เครื่องดูดเสมหะ
จํานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องพนยา
จํานวน 1 เครื่อง
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานของแกนนํานมแมและแกนนําผูดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุมหลักเมือง
- นายดุสิต ธรรมศิริรักษ รายงานวามีเรื่องประสานงานมาจากเมืองคิตะคิวชูที่เขาไดมารวมเสนอ
โครงการรวมกับเทศบาลนครระยอง สรุปโครงการที่เขาเสนอกับทางแหลงเงินทุน คือเขามีความเห็นวานาจะมี
การดําเนินการตอเนื่องระหวางเมืองรวมกันตอไปอีก ซึ่งทางเจาหนาที่ของเมืองคิตะคิวชูเขาจะขอเขาพบ
ทานนายกเทศมนตรีนครระยอง ในวันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. เพื่อจะหารือวาจะดําเนิน
กิจกรรมอะไรตอระหวางระยองกับคิตะคิวชู และประเด็นสืบเนื่องจากคราวที่แลวที่เราไดมีการพูดคุยกับเขา
ในเรื่องของการสรางสังคมรีไซดเคิล และเรื่องหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษาที่นาจะมาดําเนินการตอได
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บริการเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
จําแนกตามศูนยบริการสาธารณสุข

บริการเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
จําแนกตามที่อยูของผูปวย

บริการเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
จําแนกตามรายใหม-รายเกา

-25รายรับคารักษาพยาบาล
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

ผลการปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

รายงานผูมารับบริการทันตกรรม
ระหวางวันที่ ๒๑ เมษายน – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
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ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

แผนภูมิรายงานผูมารับบริการกายภาพบําบัด
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๙
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งานบริการทางการแพทย งบป ๒๕๕๙

กองการศึกษา
- วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําป 2559
ณ โรงแรมสตาร
- วันที่
28 พฤษภาคม 2559We Can Play & Learn เพลินวันหยุด ครั้งที่ 104
- วันที่
30 พฤษภาคม 2559กิจกรรมสงเสริมการศึกษานอกหองเรียน
- วันที่ 8 มิถุนายน 2559 พิธีอัญเชิญถวยพระราชทานฯ เปนการแถลงขาวฟุตบอลเยาวชน ปตท. กรุป
รุน 12 ป, 15 ป และ 18 ป
- เรื่องการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครระยอง โดยจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ทางการศึกษาของเทศบาลนครระยองซึ่งประกอบดวย
(1) ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
(2) ผูทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
(3) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการ
(4) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/สวนฯ ที่เกี่ยวของ
กรรมการ
(5) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง
กรรมการ
(6) ผูทรงคุณวุฒิตามที่สภาทองถิ่นเห็นชอบ
กรรมการ
(7) หัวหนาหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
ที่สภาทองถิ่นเห็นชอบ (ถามี)
กรรมการ
(8) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/สวนการศึกษา
กรรมการและ
เลขานุการ
โดยคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่และวาระการดํารงตําแหนงดังนี้
1. กําหนดนโยบายดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา
3. จัดลําดับความสําคัญโครงการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อสงให
กองวิชาการและแผนงาน พิจารณาดําเนินการบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป
4. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา
5. มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป
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คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครระยอง ตาม (6) จํานวน 2 ทาน และผูทรงคุณวุฒิที่ดํารงตําแหนง
หัวหนาหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ตาม (7) จํานวน 1 ทาน (ถามี)
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 คณะครูรวมจัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา ณ วัดปาประดู
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 รวมกิจกรรม
วันวิสาขบูชา โดยนั่งสมาธิ เดินจงกรม และเวียนเทียน ณ วัดปากน้ําสมุทรคงคาราม
วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2559 คณะผูบริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
อบรมเรื่อง “การพัฒนาแผนกลยุทธ” ณ หอง E-Classroom
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2559
ครั้งที่ 1 ณ หอง E-Classroom
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําไดรับคําแนะนําจากคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
จํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2559

- โรงเรียนทําการกอสรางโรงกรองน้ํา
- โรงเรียนทําการกอสรางอาคารอเนกประสงค
- โรงเรียนทําการทาสีอาคาร 2-3
โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง
- วันที่ ๑๙ พ.ค. 25๕๙ คณะครูโรงเรียนเทศบาลบานปากคลองรวมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
ณ วัดปาประดู (พระอารามหลวง)
- วันที่
๒๔ พ.ค. 25๕๙ รับการประเมินจากตนสังกัด
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๒๘ พ.ค. 25๕๙ คณะเถานั้งศาลเจาโจวซือกง ป ๒๕๕๘
*
เครื่องดนตรีดุริยางค
*
ชุดดุริยางค
*
ถังใสน้ําดื่ม 10 ถัง
- วันที่
๒๘ พ.ค. 25๕๙ ปฐมนิเทศผูปกครองโรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง
- วันที่ ๒๘ พ.ค. 25๕๙ ดร.รักชนก แสวงการ(ศิษยเกา รร.เทศบาลบานปากคลอง)
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจมอบทุนการศึกษา จํานวน ๑๒,๐๐๐บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน-)
- วันที่
๒๘ พ.ค. 25๕๙ ศิษยเการะยองวิทยาคม(..รยว.34/37) ไดมามอบทุนการศึกษาใหนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง จํานวน10 ทุน
- วันที่
๒๘ พ.ค. 25๕๙ คุณมาโนช วงศวิญูตระการ มอบทุนการศึกษาใหนักเรียน ๑๐
,๐๐๐ บาท
(-หนึ่งหมื่นบาทถวน-)
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 10 พ.ค. 2559 บรรยากาศวันเปดเทอม
- วันที่ 12 พ.ค. 2559
กิจกรรมยิ้มรับวันเปดเทอม
- วันที่ 13 พ.ค. 2559
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- วันที่ 19 พ.ค. 2559
เวียนเทียน และบําเพ็ญประโยชนวันวิสาขบูชา (19 พ.ค. 2559)
- วันที่ 20 พ.ค. 2559
รวมจัดนิทรรศการวันวิสาขบูชาโลก ณ วัดปาประดู (พระอารามหลวง)
- วันที่ 25 พ.ค. 2559 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนปลอดโฟม
- วันที่ 26 พ.ค. 2559
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา
- วันที่ 28
– 29 พ.ค. 2559 ประชุมผูปกครองนักเรียน ชั้นป.3 – ป.6
-แ
จกหนังสือ และ อุปกรณการเรียนใหกับนักเรียน
- ทํากิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
จํานวนนักเรียน ประจําปการศึกษา 2559
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- วันที่ 2 - 5 พ.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และอบรมการใชสื่อ
ประกอบหลักสูตรอนาคต ของสถาบัน สสวท. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพ
- วันที่ 12 พ.ค.2559 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
วันที่ 13 พ.ค. 2559 ปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนใหม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
วันที่ 17 พ.ค. 2559 รวมพิธียกฉัตรพระบรมรูปองคสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ณ วัดลุม (พระอารามหลวง)
วันที่ 20 พ.ค. 2559 รวมกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดปาประดู
(พระอารามหลวง)
- วันที่ 23 พ.ค. 2559 รับการประเมินการจัดคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
วันที่ 25 พ.ค. 2559 รับการตรวจประเมินโครงการองคกรปลอดโฟม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุม
มหาชัยชุมพล
- วันที่ 16 - 19 พ.ค. 2559 อบรมโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทําเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตร ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 ปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนใหม ปการศึกษา 2559
- วันที่
9 - 13 พฤษภาคม 2559 เตรียมความพรอมนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1
ประจําปการศึกษา 2559
- วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ครูเริ่มปฏิบัติหนาที่ ปการศึกษา 2559
- วันที่
16 พฤษภาคม 2559 เปดภาคเรียนที่ 1/2559
- วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สสจ./สํานักสาธารณสุขฯ เทศบาลนครระยอง ติดตามโรงเรียนปลอดโฟม
- วันที่
26 พฤษภาคม 2559 สํานักการคลังตรวจการจัดทําเอกสารการเบิก-จาย วัสดุ
- วันที่
30 พฤษภาคม 2559 กองการศึกษาติดตามการประเมินคุณภาพภายใน
ตารางจํานวนบุคลากร ปการศึกษา 2559

-31ตารางจํานวนนักเรียน/หองเรียน
ประจําปการศึกษา 2559

- 6 มิถุนายน 2559 ขอเชิญรวมพิธีวันชาตกาล ครบ ๘5 ป ของ พระเทพวราภรณ นฺนทปฺโญ
(ประจวบ หุยะนันท) เจาอาวาสวัดตรีรัตนาราม
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
1. กิจกรรมเปดใจสูรั้วรมไทรในวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม2559
2. แขงขันเรือพายชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (สนาม
1) ณ เขื่อนอุบลรัตน
จังหวัดขอนแกนในวันที่ วันที่ 5 - 8 พฤษภาคม2559
3. นักเรียนสวดมนตหมูสรภัญญะ(วันวิสาขบูชา ณ วัดปาประดูในวั
) นที่ 20 พฤษภาคม2559
4. โครงการสภานักเรียนสรางสรรค(เลือกตั้งสภานักเรียน)ในวันที่ 25 พฤษภาคม2559
5. คายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษา
จัดโดยศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดระยอง รวมกับโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต
ในวั)นที่ 27 - 28 พฤษภาคม2559
6. ตรวจสุขภาพนักเรียนโดยโรงพยาบาลรวมแพทย
ในวันที่ 30 พฤษภาคม2559
สัมพันธชุมชน/กิจกรรมทางศาสนา
1. ประชุมผูปกครองนักเรียน1/2559 ในวันที่ 29 พฤษภาคม2559
2. ครู นักเรียนรวมทําบุญวันวิสาขบูชณ
า วัดโขดใตในวันที่ 19 พฤษภาคม2559
การตอนรับคณะศึกษาดูงาน
1. คณะศึกษาดูงาน“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” จากโรงเรียนเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ในวันที่ 3 พฤษภาคม2559
2. คณะศึกษาดูงาน“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” จากโรงเรียนมัธยมตากสิน
ในวันที่ 13 พฤษภาคม2559
การตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
- ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในวันที่ 30 พฤษภาคม2559

-32การพัฒนาบุคลากร
- การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร“บทบาทใหมของหองสมุดมีชีวิตและบรรณรักในยุ
ษ คดิจิทัล” เครือขาย
ภาคกลางและภาคตะวันออกในวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมโกลเดนซิตี้ ระยอง
(นางสวนีย กันสุธา และ นางสาวเรวะดี รัศมีงาม)
- โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตชีิก้แาร
จงการจัดทําเอกสาร
หลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศัก2551
ราช รุนที่ 3 วันที่ 16 – 19
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร กทม. (นางยุพา เปลงปลั่ง และ นายวันเฉลิม โฮนอก)
การกอสรางอาคาร
- โรงเรียนมีการกอสราอาคารเรี
ง
ยน4 ชั้น 12 หองเรียน
- โรงเรียนมีการกอสราอาคารอเนกประสงค
ง
กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการฯ จะมีการดําเนินการจัดการเลือกตั้งประธานชมรมผูสูงอายุ
สถานธนานุบาล
ผลการดําเนินงานในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 (ตั้งแตวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559)
ยอดรับจํานํารวม
2,681 ราย จํานวนเงิน
66,678,800.00 บาท
ยอดไถถอนรวม
2,578 ราย จํานวนเงิน
64,193,900.00 บาท
ทรัพยจํานําคงเหลือ 8,092 ราย จํานวนเงิน
197,596,100.00 บาท
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจํานํา
2,074,475.00 บาท
กําไรจําหนายทรัพยหลุด
431,085.00 บาท
รวมรายรับ
2,505,560.00 บาท
รายจาย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
51,626.84 บาท
รายจายประจํา
228,279.93 บาท
รวมรายจาย
279,906.77 บาท
รายรับสูงกวารายจาย
2,225,653.23 บาท
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน
140,000,000.00 บาท
หัก ใชไปแลว
26,033,000.00 บาท
คงเหลือเงินที่ใชหมุนเวียนไดอีก
113,967,000.00 บาท

-33ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ทานรองปลัดเทศบาล นางเสาวลักษณ วินัยธรรม รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แลว
ทานรองนายกเทศมนตรีนายธนิต อังควินิจวงศ ทานไดมอบหมายในเรื่องของใหติดตามระบบไฟฟาของโรงเรียนเทศบาล
วัดโขดทิมทาราม ซึ่งเมื่อประมาณปลายปที่ผานมา คือเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่ระบบหมอแปลงไฟฟาเกิดการระเบิด
และระบบสายไฟ ที่ติดตั้งใชงานมานานหลายปแลว คืออาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 โดยเขาไดติดตั้งมาแลวประมาณ
ป พ.ศ. 2524 และยังไมไดมีการปรับปรุงระบบสายไฟเลย ซึ่งสายไฟรองรับกับเครื่องใชไฟฟาไมไดเต็มที่
โดยทานผูอํานวยการโรงเรียน ไดนําเสนอเรื่องการพิจารณางบประมาณ ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณหมอแปลงไฟฟา
ระเบิดนั้น โดยบริษัทที่เราไดไปติดตอไดประมาณการราคาอยูที่หนึ่งลานหาแสนบาท ทานปลัดเทศบาลไดแนะนําวานาจะ
ใชเงินรายไดของสถานศึกษาที่เปนเงินสะสมของแตละโรงเรียนที่มีอยูแลว ซึ่งทานปลัดเทศบาลจะมีการนัดประชุมเรื่องนี้
กันครั้งหนึ่งเพื่อใหแตละโรงเรียนไดทําความเขาใจกันกอนวาหากเปนไปไดควรจะมีการนําเงินสะสมของแตละโรงเรียน
นํามาใชประโยชนในโครงการตาง ๆ ที่มีความจําเป
รวมทั
น ้งหาแนวทางการใชเงินตรงนี้ดวย
ที่ประชุม - ทานนายกเทศมนตรี สั่งการวาใหทุกโรงเรียนที่มีเงินสะสมอยู ใหพิจารณานําออกมาใชใน
โครงการที่เหมาะสมและมีความจําเปนตามลําดับกอนหลัง โดยผานคณะกรรมการสถานศึกษา
- ทานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายบุญสืบ เจริญรัตน กลาววาเห็นควรวาควรใหกองการศึกษา
ทําหนังสือขึ้นมาเพื่อใหทานนายกเทศมนตรีลงนามใหถือปฏิบัติทุกโรงเรียน
- นางกรรณิกา วิโรจนแสงทอง กลาววา จากที่ประชุมไปขางตนเมื่อสักครู เรื่องที่ใหที่ประชุม
พิจารณาคัดเลือกผูแทนของหัวหนาสวนบริหารราชการเปนคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา และนางกิ่งแกว ถนอมถิ่น ไดเสนอชืนายรั
่อ กษสิทธิ์ เจริญหิรัญ ผูอํานวยการสวนพัสดุ เปนคณะกรรมการ
พิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล นั้น ซึ่งตามหนังสือสั่งการกําหนดไววาคณะกรรมการ
พิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตองเปนหัวหนาสวนราชการ ซึ่งนายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ ตําแนงทานเปน
ผูอํานวยการสวนพัสดุ โดยทานไมไดเปนหัวหนาสวนราชการ จึงขออนุญาตที่ประชุมใหคัดเลือกทานใหมแทนดวย
- นางผองศรี กลาววา ขอเสนอ นางวัฒนา ชูวิทยสกุลเลิศ ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม เปนคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ที่ประชุม - เห็นชอบ
(ปดประชุม เวลา 12.00 น.)
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางกุลยา กุลรัตน)
เจาพนักงานธุรการ

ผูบันทึกรายงานการประชุม

ผูต รวจรายงานการประชุม

(นางซอนกลิ่น ชูเชิด)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

