รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ
ครั้งที่ 7/2559
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
ณ หองประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผูมาประชุม
1.
นายวรวิทย
2.
นายมานพ
3.
นายธนิต
4.
นายวารินทร
5.
นายบุญสืบ
6.
นายประกอบ
7.
นายนิวัติ
8.
นายผณินทร
9.
นายฉัตรนุชัย
10. นางเสาวลักษณ
11. นายธนวัฒน
12. นางกรรณิกา
13. นายธรรมาธิติ
14. นางผองศรี
15. นายมานพ
16. นางสุนิสา
17. นายวิธาน
18. นางสุภลักษณ
19. นางอุษณีย
20. วาที่รอยตรีจรัล
21. นางสาวพนิตตา
22. นายรักษสิทธิ์
23. นางซอนกลิ่น
24. นางสาวชนิดา
25. นายชนินทร
26. นายดุสิต
27. นางสายสุนีย
28. นางสาวกนก
29. นางสาวฐปนีย
30. นางสาววิลาวรรณ
31. นางสาวเนตรนภา
32. นางสาวรัชนี
33. นางปาริชาติ

ศุภโชคชัย
วาจาสิทธิ์
อังควินิจวงศ
ดุษฎีวงษกําจร
เจริญรัตน
อังควินิจวงศ
กลอมแกว
เกษรแพทย
สมบัติศรี
วินัยธรรม
พนชั่ว
วิโรจนแสงทอง
วุฒิสมบูรณ
ปยะยาตัง
ศรีสุพรรณถาวร
รมรื่น
ลาภเวที
ตั้งกลชาญ
เลื่อนลอย
ภิญวัย
แสงอรุณ
เจริญหิรัญ
ชูเชิด
เอมเปย
จันทนขาว
ธรรมศิริรักษ
วาระสิทธิ์
อารีรักษ
โสภณ
นาถาบํารุง
รักความสุข
คุมครอง
ตันสุธิกุล

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองการศึกษา

รก.ผูอํานวยการกองการแพทย
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบานปากคลอง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
ผูอํานวยการสวนพัสดุ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายปกครอง
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได

ผูอํานวยการสวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน
หัวหนาฝายบริการสิ่งแวดลอม
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม

-234. นางสินีนาฏ
35. นางกุลยา

คุณเลิศกิจ
กุลรัตน

รก.หัวหนาฝายบริการการแพทยและพยาบาล
เจาพนักงานธุรการ
รองนายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
(ไปราชการ)
ผูอํานวยการสํานักการคลัง (ไปราชการ)
ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม (ไปราชการ)
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม (ไปราชการ)
ผูจัดการสถานธนานุบาล

ผูไมเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายวิชิต
นายธีรวุฒิ
นายสุธน
นางกิ่งแกว
นางวัฒนา

ศรีชลา
รัตตานนท
ซื่อประเสริฐ
ถนอมถิ่น
ชูวิทยสกุลเลิศ

6.
7.

นายเจตน
นางลัดดา

ศรีสขุ โข
โกสีย

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ทานนายกเทศมนตรีสอบถามเรื่องหลอเทียนพรรษาวาเตรียมความพรอมถึงไหนแลว
ที่ประชุม -

มติที่ประชุม

นางผองศรีปยะยาตัง รายงานวา ทีมงานจะออกเดินมาถึงชวงบายวันนี้ขณะนี้ไดทําการ
อนุมัติเบิกจายไปแลว และระดมทุนมาไดขณะนี้เปนเงิน จํานวนหนึ่งแสนสามหมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทเพื่อเตรียมการในเรื่องตาง ๆ และในวันพรุงนี้ใหทุกทานพรอมกันเวลา 08.30 น.
ใหแตงกายเสื้อสีเหลือง หรือผาไทย ซึ่งจะมีพิธีหลอมเทียนในเวลา 09.09 น.
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
และติดตามผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ
รายงานความคืบหนาเรื่องการกอสรางตลาดแมแดง (สํานักการคลัง, กองชาง, สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม)
-นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รายงานวาในสวนของสัญญากอสรางไดทําการตรวจรับไปแลว ยังไมได
เบิกเงินใหกับทางผูรับจางเนื่องจากตองดําเนินการเรื่องเอกสารใหเรียบรอยกอน สวนสัญญาที่สองอยูระหวาง
ดําเนินการกอสราง คาดวาตัวแผงและตัวโครงเหล็กที่ทํา ซึ่งในสวนของแผงนาจะแลวเสร็จไมเกินสิ้นเดือนนี้
สวนเรื่องของการประกาศรายชื่อผูที่มีสิทธิ และการนัดประชุมชี้แจงแมคาจะใหสํานักการสาธารณสุขเปนผูชี้แจง
-นายดุสิต ธรรมศิริรักษ รายงานวาขณะนี้ไดทําประกาศรายชื่อเรียบรอยแลว อยูระหวางรอผูบริหาร
ลงนาม โดยจะมีการประชุมคณะทํางานกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ชวงบาย โดยดูในรายละเอียดของสัญญาและ
เงื่อนไขที่กําหนดใหแมคาปฏิบัติ โดยจะเชิญผูคาประชุมชี้แจงในภาพรวมกอน และนัดในการที่จะจับฉลากแผง

-3ซึ่งนาจะเปนสัปดาหหลังจากเขาพรรษาไปแลว ถาตามชวงเวลานั้นแมคาก็จะสามารถเขาไปตอเติมแผงไดใน
เดือนสิงหาคม 2559 หลังจากที่แผงเสร็จทั้งหมด และไดประสานกับทางสํานักการคลังวาใหเลื่อนการลงนาม
ในสัญญาไปเปนวันที่ 1 กันยายน 2559 เพราะฉะนั้นในชวงเดือนสิงหาคมแมคาก็จะมีเวลาในการที่จะเขาไป
ปรับปรุงแผงหรืออาจจะเริ่มคาขายกอน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ/พิจารณา
สํานักปลัดเทศบาล
ฝายอํานวยการ
งานขนสง
- งานขนสงมี รายรับประจําเดือนมิถุนายน 2559
รายจายประจําเดือนมิถุนายน 2559
รายรับสูงกวารายจาย
ยอดเงินสะสม

206,628.31 บาท
126,873.36 บาท
79,754.95 บาท
1,781,500.14 บาท

ฝายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง
- 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 3 ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเทาบริเวณหนาโรงพยาบาลระยอง
และหนาวัดปาประดูจํานวน - ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหลน จํานวน - ราย
- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนรานคาตั้งวางจําหนายของโดยไมไดรับอนุญาต จํานวน 8 ครั้ง
3. จัดเก็บปายที่ไมขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 50 แผน
4. ตรวจสอบพบฝาทอระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 15 แหง
5. งานที่ไดรับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรรอน จํานวน 2 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผูบุกรุกสถานที่ราชการ จํานวน - ราย

-4งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกูภัยฯ
- ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพรอมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใชใหกับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนตากสินมหาราช, ชุมชนสะพานราษฎร, ชุมชนสนามเปา,
ชุมชนบางจาก และชุมชนสมุทรเจดีย
- เฝาจุดตลาดเกาและโรงรับจํานํา

6 ครั้ง
75 ครั้ง
49 ครั้ง

16 ครั้ง
23 ครัง้

ฝายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน มิ.ย. 2559)
* จํานวน
20 คณะ
* จํานวน
1,566 คน
งานสารบรรณ
มีการลงรับ – สง หนังสือผานระบบ OSSM (สวนกลาง)
เดือนมิถุนายน 2559
- มีการลงรับหนังสือ จํานวน
648 เรื่อง
- มีการลงสงหนังสือ จํานวน
795 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
2 คน
3 คน
1 คน
- คน
1 คน
4 คน
8 คน
- คน
- คน
- คน

-5อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจาง
* พนักงานเทศบาล
153 คน
* ลูกจางประจํา
33 คน
* พนักงานจางทั่วไป
297 คน
* พนักงานจางตามภารกิจ
188 คน
รวม
671 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 958 คน
งานทะเบียนราษฎร

รายงานการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
ประจําเดือน มิถุนายน 2559

ผูมารับบริการงานทะเบียน เฉลี่ยวันละ 129 ราย บัตรประจําตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 60 ราย
รวมวันละ 189 ราย

-6กองวิชาการและแผนงาน
งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ
1. ใหบริการ การตรวจซอมระบบงานคอมพิวเตอร ระบบเครือขายภายในเทศบาลนครระยอง จํานวน 23 ครั้ง
2. ใหบริการขอมูลขาวสารขึ้นเว็บไซตเทศบาลนครระยอง จํานวน 22 ครั้ง 26 เรื่อง
3. สรุปการใชงานโปรแกรมปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย และโปรแกรมปองกันไวรัสฯ จํานวน 1 ครั้ง
ฝายนิติการ
งานนิติการ
ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

1.

สอบสวนขอเท็จจริง
เทศบาลไดวาจางมูลนิธิ DEE บริหาร
โรงงานผลิตปุยอินทรียและพลังงาน

-ทําหนังสือวากลาวตักเตือนเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของแลว อยูระหวางการพิจารณาของ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดระยอง

2.

เทศบาลวาจางบริษัท เอส ที ฟอรทั่ม ขายแบบ -ทําหนังสือรายงานสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ประกวดราคากอนวันที่ไดรับเอกสารประกวด จังหวัดระยองแลว อยูระหวางการพิจารณา
ราคาตัวจริง
ของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน

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 อยูระหวางการสอบปากคํา
ผูที่เกี่ยวของ

8.

รองเรียนกลาวหา เรื่อง เบิกเงินคาตอบแทน
นอกเวลาโดยทุจริต

-แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
เรียบรอยแลว อยูระหวางสอบปากคํา
ผูที่เกี่ยวของ

9.

การสวมตัวทําบัตร รายนางสมใจ สุขสําราญ
(พิจารณาผลการสอบสวนการปฏิบัติหนาที่
แจงความดําเนินคดีกับผู แอบอาง)

-อยูระหวางทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง

หมายเหตุ

-7ลําดับที่
เรื่อง
รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ
10. พฤติกรรมนางจันทรฉาย อินพเนาว ครูเทศบาล -รายงานผลการสอบสวนแลว อยูระหวางการ
ลาและมาสายอยูเปนประจํา ไมปฏิบัติคําสั่งของ พิจารณาของผูบังคับบัญชา
ผูบังคับบัญชา
11. เครื่องเรือยนตสูญหาย
-นายสายัญ ศรีสวัสดิ์ นายนพรัตน ไกรแกว
และนายกําธร บํารุงพงษ ไดชดใชคาเสียหาย
เรียบรอยแลว
12. นางกาญจนา สังขนอย ละทิ้งหนาที่ราชการ
-อยูระหวางสอบสวน
ติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน
13. การสวมตัวทําบัตรประชาชน ราย นายคํา
-อยูระหวางสอบสวน
เชียงเอย
14. การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอรตี้ประกันภัย -ตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
สอบปากคําผูเกี่ยวของจํานวน 3 ราย
อยูระหวางสรุปสํานวน
15. อุบัติเหตุระหวางการสาธิต ทําใหผนังหองเก็บ -ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความ
อุปกรณอาคารปองกันฯ พังถลมลงมา
รับผิดทางละเมิดเรียบรอยแลว
-อยูระหวางการสอบปากคําผูเกี่ยวของ
16. การล็อกเสปกรถครุภัณฑยานพาหนะ
-บันทึกถอยคําคณะกรรมการกําหนด
จํานวน 4 รายการ
รายละเอียดคุณลักษณะ จํานวน 4 ราย
เหลืออีก 1 ราย อยูระหวางบันทึกถอยคํา
17. สอบสวนวินัย/เรื่องรองเรียน
-สรุปผลการสอบสวนเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การคางคาเบิกจายเงินคาซอมแซมรถของหจก. ผูบังคับบัญชาพิจารณา
ซันลุยและอูจําเนียน การชาง
18. นายสมปราชญ ปอมสูง ถูกพนักงานสอบสวน -ก.ท.จ.ระยองมีมติใหออกจากราชการไวกอน
จับคดี ยาไอซไวในครอบครอง
-คดีถึงที่สุดแลว ทํา สว.6 เสร็จเรียบรอยแลว
อยูระหวางการพิจารณาของ กทจ.
19.

เรื่อง พิพาทเกี่ยวกับทางสาธารณะ
กรณี คุณพิศิษฐฯ กับมูลนิธิสวางพรกุศล

-อยูระหวางจัดทําระวางใหม

20.

การสวมตัวทําบัตรราย นางสาวษาลินี แซเอี๊ยว -สรุปสอบสวนเสร็จเรียบรอย อยูระหวางการ
พิจารณาของผูบังคับบัญชา

21.

จังหวัดระยองแจงใหตรวจสอบขอเท็จจริง
กรณี อาคารพาณิชยที่ใหเชาของเทศบาลนคร
ระยอง จํานวน 3 ชั้น 3 คูหา ไดตอเติมอาคาร
4 ชั้น ไมมีรางระบายน้ํา

-ไดทําบันทึกแจงกองชางตรวจสอบ
ขอเท็จจริงแลว อยูระหวางการดําเนินการ
ของกองชาง

หมายเหตุ

-8ลําดับที่
เรื่อง
22. คดีอาญา/คดีแพง
แจงความกรณีรถยนตเฉี่ยวชนเสาไฟฟา บริเวณ
หนาแขวงการทางระยอง (ไมมีคูกรณี)
23. แจงความนางปรียาภร เมืองศิริ และนายนวพร
อาชญาทา กอสรางอาคารผิดไปจากแผนผัง
บริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบ
แปลนที่ไดรับใบอนุญาต
24. กรณี นายศรัณย เกียรติธนะกูล กอสรางอาคาร
บนทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคงคา 1

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ
-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน
-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน
-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

25.

กรณี นายสมพรรณ จรรยารักษ,นางสาวพุชง
พุษะกอสรางอาคารรุกล้ําทางฯ

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน

26.

กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ กอสรางอาคารรุกล้ํา
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน

27.

กรณี น.ส.วิเชียร อึ้งเส็ง กอสรางอาคารรุกล้ํา
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน

28.

กรณี นางสาวเขมสิริทร ชูดํา กอสรางรั้วบน
ทางสาธารณประโยชน บริเวณหลังอําเภอ

-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

29.

กรณี นายกิตติพงษ ปานงาม กอสรางอาคาร
โดยไมไดรับอนุญาต และกอสรางอาคารรุกล้ํา
ที่สาธารณะ

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน

30.

กรณี นายจักรพงษ ยมจินดา กอสรางรั้วเหล็ก
บนทางสาธารณะบริเวณถนนราษฎรบํารุง
ซ.15

-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

31.

กรณี กอสรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาต(ไม
ทราบเจาของ/
ผูค รอบครอง)

--แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

32.

นายอดิศักดิ์ คําแสน ขับรถยนต บพ 1308
ระยอง ชนเสาไฟฟาบริเวณถนนอดุลย

-เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2558 ศาลจังหวัดระยอง
ไดมีคําพิพากษาใหนายอดิศักดิ์ฯ ชําระเงินเต็ม
จํานวนพรอมดอกเบี้ย ศาลจังหวัดระยองได
ออกหมายบังคับคดีแลว อยูระหวางทําคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสืบหาทรัพยสินของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา

หมายเหตุ

-9ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

33.

กรณีนายวีราพัชธพัสกรวงษ กอสรางโครง
เหล็กหลังคารุกทางสาธารณะ

แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน

34.

คดีบอลลูนระเบิด

อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา(อายุ
ความ 5 ป นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหง
การฟอง ไมเกิน 10 ป นับแตวันที่มีเหตุ)

35.

คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู ฟองเทศบาลเรื่อง
ที่ดินบริเวณถนนทาบรรทุก

-เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ศาลฎีกาไดมี
คําพิพากษาใหจําหนายคดี โดยมีความเห็นวา
คําพิพากษาของศาลอุทธรณชอบแลว

36.

กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝง ต.ปากน้ํา

-คณะทํางานไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 30 พ.ค.
2559 เวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณา
แนวทางการพัฒนาชายหาด และจัดพื้นที่ใน
การประกอบอาชีพ

37.

นายแดง แยมเย็น กรณี ผิดสัญญาเชาตลาด
เทศบันเทิง

-เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2558 ศาลจังหวัดระยองได
มีคําพิพากษาใหนายแดงฯ ใหชําระเงินเต็ม
จํานวนพรอมดอกเบี้ย
-ศาลจังหวัดระยองออกหมายบังคับคดีแลว
อยูระหวางทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สืบหาทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษา

38.

คดีปกครอง
นางวรรณา ตันเตงผล(ตลาดแมแดง)

-เทศบาลนครระยองไดดําเนินการรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสราง วันที่ 10 สิงหาคม 2558
อยูระหวางดําเนินการแกไขปรับปรุงตัวอาคาร
ตลาดและถนนสุวรรณสิน

39.

คดีนางสมทรง ชวยชาติ เรื่อง ที่ดินบริเวณ
ทุงโตนด

-เทศบาลยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของ
ศาลปกครอง อยูระหวางการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด

40.

คดีนายนิรัตน เจริญผล ผูฟองคดี อธิบดีกรม
ที่ดิน ผูถูกฟองที่ 1 รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการ
ความมั่นคงภายใน ผูถูกฟองที่ 2

-อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด
-ทําหนังสือสอบถามความคืบหนาของคดีแลว
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2559

41.

บังคับคดี/งานอื่น/หารือ
คดีซุมเฉลิมพระเกียรติถูกเฉี่ยวชน

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

หมายเหตุ

24 พ.ย.
2563

อายุความ
10 ป
(ครบ 22
พ.ย.64)

-10ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

หมายเหตุ

42.

คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟา

-อยูในระหวางทําหนังสือไปยังธนาคารตาง ๆ,
สํานักงานที่ดิน,การไฟฟา,ประปา,
องคการโทรศัพท เพื่อสืบหาทรัพยของ
นายสราวุธ สมะนะ

อายุความ
10 ป
10 ก.พ.
พ.ศ.
2566

43.

คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟา

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

อายุความ
10 ป
10 ก.พ.
พ.ศ.
2566

44.

คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟา

-อยูในระหวางทําหนังสือไปยังธนาคารตาง ๆ,
สํานักงานที่ดิน,การไฟฟา,ประปา,
องคการโทรศัพท เพื่อสืบหาทรัพยของ นาย
อุทัย อัฒจักร

อายุความ
10 ป
(ครบ 8
ส.ค.63)

45.

คดีนายนิยม สุขคุม ขับรถชนเสาไฟฟา

-เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2559 ศาลจังหวัดระยอง
ไดนัดไกลเกลี่ยขอพิพาท ปรากฏวานายนิยมไม
มา คดีจึงไมอาจไกลเกลี่ยขอพิพาทได
-ศาลไดสงคดีสูกระบวนการพิจารณาของศาล
ตามที่นัดไวเดิม(นัดไกลเกลี่ยและสืบพยาน
โจทก วันที่ 5 ก.ย. 2559 เวลา 13.00 น.)

46.

คดีนายนิคม โยธารักษ ขับรถชนเสาไฟฟา

-ทําหนังสือแจงใหนายนิคมฯ มาชดใช
คาเสียหาย

47.

หจก.ศิลาวัฒน เสนอขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานและขอคืนเงินคาปรับ

-ทําหนังสือแจงใหพนักงานอัยการยื่นคํารอง
ขอใหศาลปกครองระยอง เพิกถอนคําชี้ขาด
อนุญาโตตุลาการโดยศาลใหสงพยานหลักฐาน
เพิ่มเติม

48.

นายบุรินทร กลิ่นสังข พนักงานจางทั่วไป ยื่น
หนังสือลาออกจากราชการแตผูบังคับบัญชาได
พิจารณาใหไลออก

-สงหนังสือไปยังผูวาราชการจังหวัดระยอง
เรียบรอยแลว

-11ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

49.

รองเรียนกรณี กลุมแมคาตลาดวัดลุมขอ
ผอนผัน

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

50.

นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผูจัดการมรดก
ตลาดแมแดง ขอใหชะลอการรื้อถอน
สิ่งปลูกสราง

-อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด และทําหนังสือแจงผลคําพิพากษาในคดี
แพงและเอกสารประกอบการพิจารณาให
ศาลปกครองสูงสุดทราบ

51.

รองเรียนกรณีขายสินคากีดขวางทางจราจร
บริเวณสะพานเฉลิมชัย และการปลูกสรางบาน
เกินเสาไฟฟาบริเวณซอยขางสถานีอนามัย
ปากน้ํา

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเกี่ยวกับ
กรณีขายสินคากีดขวางทางจราจรบริเวณ
สะพานเฉลิมชัยแลว สวนในกรณีการ
ปลูกสรางบานเกินเสาไฟฟาบริเวณซอยขาง
สถานีอนามัย อยูระหวางกองชางออกคําสั่ง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522

52.

รองเรียนกรณีการปลูกสรางทับทาง
สาธารณประโยชน บริเวณหลังหางแหลมทอง
ระยอง

-ไดทําหนังสือรายงานใหจังหวัดระยองทราบ
แลว ตอมาจังหวัดระยองใหตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเพิ่มเติม

53.

รองเรียนกรณีที่มีการขุดทรายบริเวณถนนทาง
ไผ 4 ทําใหกําแพงพัง

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

54.

รองเรียนกรณีขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงการ
กอสรางกําแพงบริเวณซอยโรงไมพาเลท
ใกลแยก PMY และขอใหตรวจสอบการถมดิน
บริเวณตรงขามสุสาน ถนนบางจาก
ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

-อยูระหวางผูบังคับบัญชาพิจารณา

หมายเหตุ

-12ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

55.

นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือรองเรียนเรื่อง
ทางสาธารณะ มีผูลักลอบขุดดินเนื้อที่ทาง
สาธารณประโยชน และเนื้อที่ดินของ
นายแพทยยุคล เลิศบูรพา ออกไปจากพื้นที่
โดยไมไดรับอนุญาต

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวา ขณะนี้
อยูระหวางสํานักงานที่ดินจังหวัดระยองนัด
รังวัดสอบเชต

56.

รองเรียนกรณีรานกวงเภสัชไดดัดแปลงทาง
หนีไฟ ทําใหรานบิวตี้ไมมีทางหนีไฟ

-อยูระหวางกองชางดําเนินการออกคําสั่งถอน
อาคาร

57.

นางศรีชนก วัฒนศิริ ยื่นหนังสือรองเรียนเรื่อง
มีผูไมหวังดีทําลายกําแพงรั้วอิฐที่ใชลอมรอบ
อาณาเขตที่ดิน บริเวณชุมชนปากน้ํา 1

-อยูระหวางตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของกองชาง

58.

รองเรียนกรณีสะพานหนาวัดปากน้ําชํารุด
และมีรอยราวตามเสาสะพาน

- ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวา
กองชางเตรียมขอมูลเพื่อนําเขาแผนขอจัดสรร
งบประมาณสําหรับใชในการซอมแซมแลว

59.

รองเรียนกรณี ไดรับความเดือดรอนจาก
รถบรรทุกดิน ขับเร็วบริเวณถนนทางไผ 3 ทํา
ใหถนนเกิดความเสียหาย

-อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของกองชาง
และงานรักษาความสงบเรียบรอย

60.

รองเรียนกรณี ตรวจสอบการถมที่ดินบริเวณ
หลังโรงพยาบาลสัตว ตรงแยกเกาะกลอย

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง
เรียบรอยแลว

61.

นางองุน ไมประเสริฐ ยื่นหนังสือรองเรียนเรื่อง
ไดรับความเดือดรนจากควัน กลิ่นอาหาร
จากรานอาหาร ตามสั่ง (หมูบานเพลินใจ)

-ไดทําหนังสือรายงานอําเภอเมืองระยอง
เรียบรอยแลว

62.

รองเรียนกรณี ขอใหแจงความดําเนินคดีกับผู
บุกรุกขุดขโมยดินในที่สาธารณประโยชน
บริเวณชุมชนสองพี่นอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง
จ.ระยอง

-อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของกองชาง

63.

รองเรียนกรณี ขอความเปนธรรมจากการเชา
หอพักพงษประไพ อพารทเมนท

-ไดทําหนังสือรายงานอําเภอเมืองระยอง
เรียบรอยแลว

64.

สอบทายาท นายสมบูรณ เชื้อวิเชียร

-สอบทายาทจํานวน 3 รายแลว อยูระหวาง
สรุปขอเท็จจริง

หมายเหตุ

-13ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

65.

จังหวัดสอบถามความคืบหนาคดีนายจักรพงษ
หงสหิรัญรัตนา ผูฟองคดี เทศบาลนครระยอง
ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ผูฟองคดี (คดีตลาด
วัดลุม)

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดเสร็จ
เรียบรอยแลว อยูระหวางเสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น

66.

หารือ กรณีการเบิกคาเชาบาน นางปริชาติ
ตันสุธิกุล

-อยูระหวางศึกษาระเบียบกฎหมาย

67.

หารือ กรณีการเบิกคาเชาบาน นางสาววิภูษิตา - -อยูระหวางศึกษาระเบียบกฎหมาย
มั่นเกษตรกิจ

หมายเหตุ

งานรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข
ใหบริการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขผานเว็บไซตเทศบาลนครระยอง ประจําเดือนมิถุนายน 2559 จํานวน 2
เรื่อง
วัน/เดือน/ป เรื่องรองเรียน
หนวยงานที่รับผิดชอบ ตอบผูรองเรียนเมื่อ แจงผลการดําเนินการ
ใหผูรองเรียนทราบ
2 มิ.ย.59

รถยนตบรรทุก
สงกลิ่นเหม็น

สํานักการสาธารณสุขฯ

6 มิ.ย.59

6 มิ.ย.59

4 มิ.ย.59

พนักงานทําความ
สะอาด ถนนตากสิน
ฝงอําเภอ

สํานักการสาธารณสุขฯ

15 มิ.ย.59

15 มิ.ย.59

6 มิ.ย. 59

มีหลุมบอบนทางเทา

กองชาง

15 มิ.ย.59

15 มิ.ย.59

13 มิ.ย. 59

ไฟตามทางไมติด

กองชาง

15 มิ.ย.59

15 มิ.ย.59

11 มิ.ย. 59

ตองการใหเทศบาลตัด
ตนไมให

กองชาง

15 มิ.ย.59

15 มิ.ย.59

-14ฝายงบประมาณ
การใชจายงบประมาณตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณตั้งไว
23,185,000.00

โอนเพิ่ม
โอนลด
เบิกจาย/กอหนี้ผูกพัน
536,690.00 4,284,600.00
14,733,789.03

คงเหลือ
4,703,300.97

7,456,353.33

2,534,146.67

172,901,068.16

70,114,311.84

7,087,990.82
116,551,439.20
37,658,001.78

5,852,909.18
36,634,339.80
14,822,789.22

4,280,552.41

1,686,707.59

15,051,578.70

15,703,021.30

2,894,800.00
30,000.00
16,336,000.00

64,217,900.00
0.00
6,719,000.00

งบกลาง
งบบุคลากร
เงินเดือนฝาย
การเมือง
9,990,500.00
เงินเดือนฝาย
ประจํา
240,624,600.00 5,565,110.00 3,174,330.00

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
14,178,400.00 425,000.00 1,662,500.00
คาใชสอย
151,981,809.00 4,979,800.00 3,775,830.00
คาวัสดุ
52,640,291.00 1,454,000.00 1,613,500.00
คา
สาธารณูปโภค
5,831,100.00 146,160.00
10,000.00
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
30,813,300.00 4,247,800.00 4,306,500.00
คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง
65,670,000.00 1,442,700.00
งบรายจายอื่น
30,000.00
งบเงินอุดหนุน
23,055,000.00
รวมทุกหมวด
รายจาย
618,000,000.00 18,797,260.00 18,827,260.00

394,981,573.43 222,988,426.57

โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ครั้งที่

ประจําเดือน

รายการ

1.

ต.ค. 58

5

127,500.00

5

2.

พ.ย. 58

1

1,365,000.00

6

1,492,500.00 สภาฯอนุมัติ

4

205,960.00

10

1,698,460.00

2

208,500.00

12

1,906,960.00

1

29,300.00

13

1,936,260.00

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

3.
4.

ธ.ค. 58

5.
6.

ก.พ. 59

ยอดโอน

รายการสะสม ยอดโอนสะสม

หมายเหตุ

127,500.00

-15ครั้งที่

ประจําเดือน

รายการ

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

6

557,000.00

43

4,956,720.00

7

439,500.00

50

5,396,220.00

8

323,000.00

58

5,719,220.00

12

2,520,270.00

70

8,239,490.00

1

85,000.00

71

8,324,490.00 สภาฯอนุมัติ

18.

37

7,433,970.00

108

15,758,460.00

19.

3

360,000.00

111

16,118,460.00

13.

เม.ย. 59

14.
15.

พ.ค. 59

16.
17.

มิ.ย. 59

ยอดโอน

รายการสะสม ยอดโอนสะสม

หมายเหตุ

แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ครั้งที่
ประจําเดือน
รายการ
ยอดเงิน
รายการสะสม ยอดเงินสะสม
หมายเหตุ
1
ธ.ค. 58
1
19,600,000.00
1
19,600,000.00 สภาฯอนุมัติ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ครั้งที่
ประจําเดือน
รายการ
ยอดเงิน
รายการสะสม ยอดเงินสะสม
หมายเหตุ
1
ก.พ. 59
1
816,000.00
1
816,000.00
2
มี.ค. 59
1
470,000.00
2
1,286,000.00 สภาฯอนุมัติ
สํานักการคลัง
1. รายงานรายรับ (ต.ค. 2558 - มิ.ย. 2559)

-16รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง

รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง

-171. รายงานรายจาย (ต.ค. 2558 - มิ.ย. 2559)

1. รายงานสถานะการเงิน

รายไดที่รัฐอุดหนุนให

-182. การจัดหาพัสดุ
- นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานวาขณะนี้เรงประกาศจัดหา และกองชางกับหนวยงานเจาของ
งบประมาณไดใหความรวมมือในการเรงการทํางานอยางเต็มที่ เชื่อวาตามที่เราวางแนวทางปฏิบัติมาจะสําเร็จผล
เรื่องการจําหนายพัสดุของป 2558 ในสัปดาหนี้ไดใหเจาหนาที่ประสานกับทุกหนวยงาน โดยไดรับการ
สนับสนุนอยางดีจากทั้งสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และกองชางในการขนของเขามาเก็บ และใน
สัปดาหหนาตองรบกวนทางคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงใหตีราคาที่จะเขาดูพัสดุหนางาน และใหทําไป
พรอม ๆ กันเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว และตั้งเปาวาจะประมูลออกไปกอนวันที่ 25 สิงหาคม 2559 แตหากจะ
เขาไปเร็วกวานั้นไดจะยิ่งดี เพราะจะมีในเรื่องของการทําลายเอกสารของสํานักการคลังรออยู ในสวนของการ
จําหนายนั้นไดรับการประสานจากโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําวาตอนนี้ทําการรื้อหลังคาและวัสดุเกาลงมากอง
ซึ่งตรงนี้เปนนอกกรอบของป 2558 และในสวนของเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพลจะมีในสวนของที่เปนนอก
กรอบของป 2558 ซึ่งเปนปญหากับทางโรงเรียนอยู และโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(โขดใต) ที่ไมไดทํามา
ในรอบป 2558 เพราะฉะนั้นปญหาตรงนี้ที่เปนกระทบกับทางโรงเรียนนั้นเมื่อวานผมไดประชุมกับทีมงานแลว
โดยจะเรงทําใหเฉพาะกิจ โดยตองขอความรวมมือกับโรงเรียนทั้งสามโรงเรียนนี้ดวยวาหากจะใหดําเนินการตรงนี้
จะขอเอกสารเพิ่มเติมสงเขามาใหสํานักการคลัง ภายในวันศุกรที่ 8 กรกฎาคม 2559 นี้ โดยผมจะเรงเอกสาร
ใหไปชนรอบเดียวกันกับชุดใหญ
กองชาง

- โครงการซอมแซมถนนจันทอุดม (แยกโรงพยาบาลระยอง)
- โครงการซอมแซมถนนสุขุมวิท งวดที่ 1 - 3
- โครงการซอมแซมถนนสุขุมวิท งวดที่ 1 - 3
- โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต)งวดที่ 1 (คานคอดิน)

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม

-19- กิจกรรมโครงการธนาคารขยะสัญจรภายใตโครงการถนนปลอดถังนครระยอง รวมกับโรงเรียน
เทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล ไดจัดกิจกรรมโครงการธนาคารขยะสัญจร ณ บริเวณพื้นที่วางทางเขาบอชิมันโตะ
ภายในชุมชนตากสินมหาราช ตั้งแตเวลา 16.00 – 18.00 น. และสนับสนุนโครงการเปดธนาคารขยะใน
โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล เมื่อวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559 ระหวางเวลา 11.30 – 12.00 น.
โดยมีเจาหนาที่ของเทศบาล และนองๆนักเรียนประจําธนาคารขยะ มารวมสมัครเปนสมาชิกธนาคารขยะ
และคัดแยกขยะรีไซเคิลมาฝากกับเรา ซึ่งในครั้งนี้สามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี้
1. มีผูเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น
237 ราย
2. ปริมาณขยะรีไซเคิลที่รวบรวมไดทั้งสิ้น 1,271.30 กิโลกรัม
3. รายไดจากการขายขยะรีไซเคิล เปนเงิน 1,166.95 บาท
- เมื่อวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2559 ตั้งแตเวลา 08.30 – 17.00 น. เทศบาลนครระยอง รวมกับ
มูลนิธิสวนแกว ไดขอรับบริจาคสิ่งของเหลือใชทุกชนิด ภายใตโครงการคัดแยกขยะกอนทิ้ง กิจกรรม “คุณไมใช
เราขอ” ณ ศาลาประชาคม สํานักงานเทศบาลนครระยอง ซึ่งจากการจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้สรุปผลการดําเนิน
โครงการฯ ได ดังนี้
 ผูรวมบริจาค ประมาณ 500 ราย
 ของเหลือใชที่เก็บรวบรวมไดสวนใหญจะเปน เสื้อผา หนังสือ เครื่องใชไฟฟา (ทีวี พัดลม ตูเย็น
เครื่องซักผา หมอหุงขาว เตาไมโครเวฟ ฯลฯ) น้ํามันเครื่องจากโรงงาน โตะ ตู โซฟา
 ปริมาณที่เก็บรวบรวมได รถหกลอ 14 เที่ยว, รถสี่ลอบรรทุก 8 เที่ยว และกระบะ 4 เที่ยว
รวมน้ําหนักประมาณ 132 ตัน
- รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ําแมน้ําระยอง
* คาแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมบริเวณสะพานเพลินตา และสะพานเฉลิมชัยอยูในเกณฑมาตรฐาน สวนอีก
3 จุดไมอยูในเกณฑมาตรฐาน แสดงวาในแหลงน้ํามีการปนเปอนของสิ่งขับถายและสิ่งปฏิกูล ทําใหมีโอกาสเปน
แหลงแพรกระจายโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร
* คาออกซิเจนละลายในน้ําบริเวณสะพานเพลินตา, สะพานหลังคอนโดศรีเมือง และสะพานเฉลิมชัยมี
คาสูงกวามาตรฐานแสดงวาคุณภาพน้ําทั้ง 3 จุดอยูในเกณฑ ดีขึ้น สวนอีก 3 จุดต่ํากวามาตรฐาน (ตองไมนอย
กวา 4 มิลลิกรัม/ลิตร)
* คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) บริเวณสะพานเปยมพงศสานต และสะพานเฉลิมชัย
อยูในเกณฑมาตรฐาน สวนอีก 3 จุดมีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐาน (ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอลิตร)
สรุป คุณภาพแมน้ําระยอง อยูในสภาพพอใชและมีหลายจุดที่ผานเกณฑมาตรฐาน

-20งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม

- ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมที่ยื่นคํารองขออนุญาตประกอบกิจการประเภทตาง ๆ
ตามเทศบัญญัติ
 เจาหนาที่สํารวจและมีหนังสือแจงผูประกอบการ/ผูประกอบการเขียนคํารองขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการ ปรากฏวา มีผูประกอบการยื่นคํารองจํานวน 5 ราย และเจาหนาที่ไดตรวจประเมินเรียบรอยแลว
- การตรวจประเมินสถานประกอบการกอนตอใบอนุญาตและแจงเลิกกิจการเดือนมิถุนายน 2559
เกณฑการตรวจประเมินทําเล/ที่ตั้ง ความสะอาด ความปลอดภัยการจัดการของเสีย ปรากฏวาตอใบอนุญาตผาน
เกณฑจํานวน 19 แหง และเลิกกิจการ จํานวน 2 แหง
- งานตรวจประเมินการจัดการน้ําเสียของสถานประกอบการจําหนายหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง เดือนมิถนุ ายน 2559จํานวน 19 แหง ไดแก รเจฟเฟอรสเต็ก, โออิชิชาบูชิ, โออิชิราเมน,
ดังกิ้นโดนัท, แดรี่ควีน, บัสกิ้นรอบบิ้น, บารบีคิวพลาซา-จุมแซบฮัท และแม็คโดนัล
เรื่องรองเรียนประจําเดือนมิถุนายน 2559 จํานวน 6 เรื่อง

-21การดําเนินงานดานสุขาภิบาลอาหารประจําเดือนมิถุนายน 2559
1. ดําเนินโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการจําหนายอาหาร ประจําป
งบประมาณ 2559ดําเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานที่ปรุงประกอบและจําหนายอาหาร พรอมเก็บตัวอยาง
อาหาร ภาชนะและมือผูสัมผัสอาหาร เพื่อตรวจหาการปนเปอนของเชื้อโรคและสรางความรู ความเขาใจแก
ผูประกอบการใหมีความรูและตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องสุขาภิบาลจํานวน 4 แหง ไดแก แหลมทอง,
โลตัสระยอง, บิ๊กซีระยอง และศูนยอาหารสวนศรีเมือง จํานวน 19 ราน
2. ตรวจปดปายแสดงราคาสินคาและคาบริการ
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 รองผูวาราชการจังหวัดระยองรวมกับสํานักงานคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภค
ประจําจังหวัดระยอง, สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง และเทศบาลนคร
ระยอง รวมออกตรวจปดปายราคาแสดงสินคาและคาบริการ โดยตรวจตลาดสดชวงเชาในเขตเทศบาล
นครระยอง ไดแก ตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง) และตลาดสดสตาร
3. ลางตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุมฯ)
4. ดําเนินโครงการตลาดสดนาซื้อ อาหารสะอาดปลอดภัย วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2559
ดําเนินการสุมเก็บตัวอยางอาหารปรุงสุก เพื่อสงตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ เพื่อเฝาระวังเชื้อโรคและ
สารเคมีปนเปอนในอาหาร ภายในตลาดสดในเขตเทศบาลนครระยอง ไดแก ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุม)
จํานวน 70 ตัวอยาง และตลาดสดสตาร จํานวน 3 0 ตัวอยาง
ความคืบหนาผลการดําเนินงานตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง)
1. อยูระหวางการกอสรางแผงคา โดยกอสรางผนังโดยรอบแผง 3 ดาน ความสูง 0.8 ม. เหลือการ
ติดตั้งโครงเหล็กดานหนาแผงคา ความสูง 2.4 ม.
2.คณะทํางานพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง) ไดมีการประชุมพิจารณาการยื่น
อุทธรณและคํารองของผูคาตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง) เมื่อวันที่ 3, 26 พฤษภาคม 2559 และวันที่ 9
มิถุนายน 2559 คณะทํางานฯ ไดสรุปผลการพิจารณาและจัดทําประกาศแกไขและเพิ่มเติมรายชื่อผูคา
ที่ไดรับสิทธิ์การเชาแผงคา และจัดทําแผนผังการจัดแผงคาตามประเภทสินคาเรียบรอยแลว
งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล

กราฟแสดงปริมาณการจัดเก็บมูลฝอย
เปรียบเทียบปงบประมาณ 2556 - 2559

-22ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปงบประมาณ 2559

รวมปริมาณขยะที่เอกชนจัดเก็บเดือนมิถุนายน 2559 115.75 ตัน/วัน คิดเปนคาจางเดือนมิถุนายน
2,975,838.23 บาท
การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือน มิถุนายน 2559 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได
ทั้งหมด 1,972 ชิ้น ( 102 กิโลกรัม )
2. กิจกรรมสํารวจและสงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล
จํานวน 71 แหง เดือน มิถุนายน 2559 จํานวน 707 กิโลกรัม จายเปนคากําจัดฯ จํานวน 13,433 บาท
(คาจางเหมาบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ราคากิโลกรัมละ 19 บาท )
- การพัฒนาทําความสะอาดสถานที่ไดแก ชุดพัฒนาถากหญาบริเวณชุมชนเรือนจํา ซอย 1 , 2
ชุดรถน้ําเบอร 3 ลางขัดพื้นรอบอาคารโรงเรียนอนุบาลปากน้ํา, รถไถปรับพื้นที่บริเวณชายทะเล,
ชุดเรือทองแบนขุดลอกวัชพืชในคลองหมูบานระเบียงเมือง
สรุปปริมาณขยะชายทะเลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
โรงเรียนในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลนคระยอง รวมกับ งานรักษาความสะอาดฯ

-23งานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
ผลการดําเนินงาน
1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง) จํานวน 439 คน จําแนกผลการคัดกรอง ดังนี้
1.1 กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน จํานวน 8 คน
1.2 กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 37 คน
2. คัดกรองภาวะซึมเศรา จํานวน 439 คน
2.1 มีภาวะเสี่ยง 7 คน
3. กิจกรรมเผยแพรความรูโรคไมติดตอ
3.1 ใหความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 10 ครั้ง
ใหความรูเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือด จํานวน
5 ครัง้
ใหความรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก จํานวน 5 ครั้ง
กิจกรรม

- โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเตานมและโรคมะเร็งปากมดลูก

1.ใหความรูโรคมะเร็งเตานมโรคมะเร็งปากมดลูก
2.สอนการตรวจเตานมดวยตนเอง
3.ประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งเตานม
4.ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเตานมและโรคมะเร็งปากมดลูก
เปาหมาย
สตรีอายุ 30 – 60 ป ในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 200 คนระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 21
มิถุนายน 2559 – วันที่ 26 กรกฎาคม 2559
สถานที่ดําเนินการ
1. ที่ทําการชุมชนสวนวัดโขด (21 มิ.ย. 59)
2. ศูนยบริการสาธารณสุขสัมฤทธิ์(เกา) (23 มิ
.ย. 59)
3. สวนสาธารณะโขดศาลเจา (28 มิ
.ย. 59)
4. บานประธานศสมช.เกาะกลอย (5
ก.ค .59)
5. ที่ทําการชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย (12 ก.ค. 59)
6. ที่ทําการชุมชนมุสลิม (21 ก.ค. 59)
7.ที่ทําการกลุมประมงเรือเล็กเกายอด (26 ก.ค. 59)
ผลการดําเนินงาน
ในเดือนมิถุนายน 2559 ไดดําเนินการปฏิบัติงานแลวจํานวน 3 ครั้งผูรับบริการ 94 คน
- ผลการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเตานม(คลําดวยมือ) ไมพบความผิดปกติ
- ผลการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก (
Papsmear) รอผลการตรวจประมาณ 1 เดือน

-24งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ

สถานการณของโรคไขเลือดออก
- ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม – 30 มิถุนายน ๒๕๕9 เทศบาลนครระยอง ไดรับรายงานวาพบผูปวย โรค
ไขเลือดออก (ทุกรหัสโรค) จํานวน 36 ราย ไมพบผูเสียชีวิต เดือนมิถุนายน 2559 พบผูปวยไขเลือดออก 3
ราย ซึ่งนอยกวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง ชุมชนที่พบผูปวย ไดแก ชุมชนสัมฤทธิ์ จํานวน 1 ราย ชุมชนเนินพระ
จํานวน 1 ราย และชุมชนหลังวัดปา 1 จํานวน 1 รายโดยจังหวัดระยองเปนอันดับที่ 2 ของประเทศ อัตราปวย
65.72 ตอประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน (อันดับ 1 แมฮองสอน อัตราปวย 73.57)
กิจกรรมสัปดาหวันไขเลือดออกอาเซียน
- วันที่ 13 - 20 มิถุนายน 2559 รวมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 6 โรงเรียน โดยมีกิจกรรม
ใหความรูโรคไขเลือดออกหนาเสาธง การใหความรูผานเสียงตามสายตอนกลางวัน การเขาฐาน การเรียนรู
เกี่ยวกับไขเลือดออก การเดินรณรงคประชาสัมพันธโรคไขเลือดออกในชุมชน และการ Big cleaning ทําลาย
แหลงเพาะพันธุยุงในโรงเรียน
สถานการณโรคมือเทาปาก
- ระหวางวันที่ 13 - 27 มิถุนายน 2559 ไดรับแจงเหตุการณระบาดของโรคมือเทาปากใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครระยอง สวนใหญเกิดในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่มีชั้นอนุบาล โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ขอความรวมมือสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กดําเนินการ ดังนี้
๑. ประชาสัมพันธใหผูปกครองและนักเรียนทราบเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก
2. ประสานครูประจําชั้นตรวจคัดกรองเด็กทุกวันในตอนเชา หากพบเด็กปวยดวยอาการไข มีตุมพองที่
ฝามือ นิ้วมือ ฝาเทา หรือในปาก ใหแยกเด็กและแนะนําผูปกครองพากลับบานและไปพบแพทย แลวใหหยุด
เรียน ๗ วัน
3. หลีกเลี่ยงไมใหเด็กปวยเลนคลุกคลีกับเด็กปกติและเมื่อปวยควรพักรักษาอยูที่บาน
4. ใหเด็กลางมือบอยๆหรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งสกปรก ทั้งกอนกินอาหาร หลังเขาหองสวม รวมถึงกอน
และหลังทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆ
5. ทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ ของใช ของเลน เปนประจําทุกสัปดาหหรือทุกครั้งที่พบมีเด็กปวย
เปนโรคมือ เทา ปาก

-256. กรณีพบผูปวยโรคติดตอภายในหองเดียวกันตั้งแต ๒ รายขึ้นไป
สามารถแจงงานปองกันและควบคุม
โรคติดตอ เทศบาลนครระยอง เบอรโทรศัพท 0 3862 0111 ตอ 509 เพื่อดําเนินการควบคุมโรคและ
ปองกันการแพรระบาดในโรงเรียน
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
- วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. เทศบาลนครระยองณ หองประชุม
หลักเมือง เทศบาลนครระยองมีผูเขารวมประชุม จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 87.50
- กิจกรรมประชุมตอเนื่องประจําเดือนของ อสม. ครั้งที่ 9/2559ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผูเขารวมกิจกรรมฯ จํานวน 305 คน
คิดเปนรอย 94.13 คางจายเงินคาปวยการเดือน เมษายน - พฤษภาคม 59 รวม 2 เดือน
งานฟนฟูสุขภาพครอบครัว
ผลการดําเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผูปวยที่บาน จํานวน 181 ราย
จําแนกตามกลุมได ดังนี้
1. มารดาและทารกหลังคลอด จํานวน 198 ราย
2. ผูปวยโรคเรื้อรัง จํานวน 45 ราย
3. ผูปวยที่สงตอจาก รพ.ระยอง จํานวน 25 ราย
4. ผูสูงอายุ
จํานวน 12 ราย
5. ผูปวยโรคมะเร็ง จํานวน 1 ราย
จํานวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผูปวยที่บาน ทั้งหมด 265 กิจกรรมดังนี้
1. ฉีดยา
จํานวน 1 ราย
2. ใสสายสวนปสสาวะ
จํานวน 4 ราย
3. ใสสายยางใหอาหารทางจมูก
จํานวน 4 ราย
4. ทําแผล
จํานวน 4 ราย
5. เจาะเลือด
จํานวน 3 ราย
6. เจาะน้ําตาลปลายนิ้ว
จํานวน 30 ราย
7. เยี่ยมใหคําแนะนําการปฏิบัติตนหลังคลอดและสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม จํานวน 49 ราย
8. เยี่ยมเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนในทารกแรกเกิด จํานวน 49 ราย
9. เยี่ยมดูแลเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเรื้อรังและความพิการ จํานวน 95 ราย
10. โรงพยาบาลระยองสงตอใหติดตามเยี่ยม จํานวน 25 ราย
11. นําสงผูปวยฉุกเฉินรักษาตอรพ.ระยอง จํานวน 1 ราย
ศูนยรับบริจาคและใหยมื อุปกรณการแพทย
ใหผูปวยยืมอุปกรณทางการแพทย 6 รายการ จํานวน 10 ชิ้น ไดแก
1. เตียง
Fowler พรอมเบาะนอน จํานวน 1 ชุด
2.
Walker จํานวน 2 อัน
3. ไมเทา 3 ขา จํานวน 2 อัน
4. รถเข็นนั่ง จํานวน 1 คัน
5. เครื่องดูดเสมหะ จํานวน 1 เครื่อง
6. ถังออกซิเจนขนาดกลาง จํานวน 3 เครื่อง
ไดรับบริจาคอุปกรณทางการแพทย 1 รายการ จํานวน 1 ชิ้น ไดแก
1. ไมค้ํายัน จํานวน 1 คู

-26กองการแพทย
บริการเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
จําแนกตามศูนยบริการสาธารณสุข

บริการเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
จําแนกตามที่อยูของผูปวย

บริการเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
จําแนกตามรายใหม-รายเกา

รายรับคารักษาพยาบาล
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

-27รายงานผูมารับบริการทันตกรรม
ระหวางวันที่ ๒๑ พฤษภาคม – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

รายงานผูมารับบริการกายภาพบําบัด
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

-28แผนภูมิรายงานผูมารับบริการกายภาพบําบัด
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

แผนภูมิรายงานจํานวนผูมารับบริการ
งานบริการทางการแพทย งบป ๒๕๕๙

- วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2559ทางผูบริหารโรงพยาบาลศรีระยอง มาประชุมสรุปวันเขารวมเซ็น
สัญญาประกันสังคม

-29กองการศึกษา
- วันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําประจําป 2559
ณ โรงแรมสตาร
- วันที่ 8 มิถุนายน 2559พิธีอัญเชิญถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯณ หอAง uditorium
บริษัท โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
- วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เปดการแขงขันฟุตบอลชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ณ สนามฟุตบอล
สวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง
- วันที่ 14 มิถุนายน 2559การแขงขันทักษะทางวิชาการ ณ หองสมุดเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 25 มิถุนายน 2559กิจกรรมสงเสริมการศึกษานอกหองเรียน ณ ลานหนาหองสมุดเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 25 มิถุนายน 2559
We Can..Play & Learn (เพลินวันวันหยุดณ
) ลานหนาหองสมุดเทศบาลนครระยอง
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- วันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 คณะผูบริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําไดเขารวมการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความสามารถดานการคิดสูหองเรียน” ณ โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง
- วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ฝายปกครองจัดกิจกรรมไหวครู
- วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ฝายปกครองจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา BLCP
- วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ฝายปกครองจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน โดยมี กกต. จังหวัดระยอง
สนับสนุนกิจกรรม
- วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ฝายบริการจัดกิจกรรมประชุมผูป กครอง
- วันที่ 14-15 มิถุนายน 2559 ฝายวิชาการจัดการขยายการอบรมเรื่อง ระบบงานสารสนเทศ
งานทะเบียนวัดผล Local School V.5
- วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ฝายบริการจัดกิจกรรมประชุมเครือขายผูปกครอง ครั้งที่ 1 ประจําป
การศึกษา 2559
- วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เครือขายผูปกครอง คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกัน
เก็บขยะ ณ ชายหาดแหลมเจริญ
- วันที่ 18 มิถุนายน 2559 ตัวแทนเจาบานนอย โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 จากโครงการประกวดเจาบานนอยที่ดี ประจําป 2559 ระดับภูมิภาคตะวันออก
- วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เครือขายผูปกครอง คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
รวมกันเก็บขยะ ณ ชายหาดแหลมเจริญ
- วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ฝายปกครองจัดกิจกรรมรณรงคโรคติดตอ ณ บริเวณชุมชนปากน้ํา 1
และเรียนรูการปองกันโรคจากเจาหนาที่สาธารณสุข เทศบาลนครระยอง
- วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ฝายวิขาการจัดกิจกรรมปากน้ําสัมพันธวันวิชาการ สรางผลงานสูการ
เรียนรู ครั้งที่ 8 โดยมีทานรองนายกเทศมนตรี นายมานพวาจาสิทธิ์เปนประธาน
- วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ฝายวิชาการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู
- วันที่ 25 มิถุนายน 2559 คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําจํานวน 17 คน เขารวมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “สอนเด็กทําโครงงาน สอนอาจารยทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน” (กลวิธีสรางนวัตกรรม)
ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
- วันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2559 ผูเชี่ยวชาญหลักสูตรวิทยาศาสตรที่เนนการพัฒนาทั้งความรู
วิทยาศาสตร ทักษะการคิด อาน และเขียน จากสถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นิเทศการสอนวิชา
วิทยาศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษา

-30- วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ฝายบริการจัดกิจกรรมธนาคารขยะ เพื่อการออมทรัพยในโรงเรียน
- วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ฝายบริการจัดกิจกรรมธนาคารขยะ เพื่อการออมทรัพยในโรงเรียน
และกิจกรรม 3R จากเจาหนาที่สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครระยอง
- วันที่ 29 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง คณะครู
และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครภูเก็ต
- วันที่ 30 มิถุนายน 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เขารวมกิจกรรมรณรงคเพื่อปองกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา
- รางวัลประจําเดือนใหกับนักเรียนที่มียอดฝากมากที่สุด นักเรียนที่ฝากเปนประจําและหองเรียนที่มี
ยอดฝากเปนประจํา คือ ป.4/1
- วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2559 ฝายบริการจัดกิจกรรมกระดาษแปลงโฉม ใหกับนักเรียนทุกระดับชั้น
ยอดนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
ยืนยัน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559

- งานกอสรางในโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ไดแก การกอสรางโรงกรองน้ํา, การกอสรางอาคาร
อเนกประสงค (ใหม), การซอมแซมอาคารอเนกประสงค (เกา), การซอมแซมหองน้ํา
โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง
- วันที่ 23 มิถุนายน 2559 จัดพิธีไหวครู ทําบุญเลี้ยงพระ และเลือกตั้งสภานักเรียน ประจําป 2559
- วันที่ 24 มิถุนายน 2559 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 9 และ 23 มิ.ย. 2559 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูพัฒนาจิตสาธารณะ
- ระหวางวันที่ 14 – 17 มิ.ย. 2559 โรงเรียนประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ชั้นอนุบาลปที่ 1
- วันที่ 15 มิ.ย. 2559 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล4 ปราจีนบุรี
- วันที่ 16 มิ.ย. 2559 กิจกรรมวันไหวครูประจําปการศึกษา 2559

-31- วันที่ 16 มิ.ย. 2559 เลือกตั้งสภานักเรียน 2559
- วันที่ 19 มิ.ย. 2559 ประชุมคณะกรรมการเครือขายผูปกครองครั้งที่ 1/2559
- วันที่ 19 มิ.ย. 2559 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่1/2559
- วันที่ 24 มิ.ย. 2559 กิจกรรมวันสุนทรภู
- วันที่ 29 มิ.ย. 2559 ตอนรับคณะดูงานจากเทศบาลตําบลโคกสูงอุดรธานี
- วันที่ 30 มิ.ย. 2559 รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
- วันที่ 1 ก.ค. 2559 พิธีสวนสนามวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ (วันลูกเสือไทย)
- วันที่ 2 – 3 ก.ค. 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู ฯ
- ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูเพิ่มทักษะทางภาษา (จีน , อาเซียน, อังกฤษ)
- ประชุมวางแผนพัฒนาครูกลุมสาระภาษาอังกฤษ
- กิจกรรม โชปา แอนด ชายดปา
- หารือปญหาสุขภาพ ด.ช.วิชญ โชติกาญจนวัฒน ปวยเปนโรคสะเก็ดเงิน
- หารือปญหาสุขภาพ ด.ช. จิรสิน ชัยภูมี ปวยเปนโรคมะเร็งกานสมองระยะสุดทาย
- อัศวินนอย 3R ขับเคลื่อนลดปริมาณอาหารกลางวันที่เหลือ
สรุปปริมาณอาหารเหลือ ประจําเดือน มิถุนายน

กิจกรรมขยะเพิ่มมูลคา
ครั้งที่ 1
* กระดาษ 36.5 กิโลกรรม
* ขวดพลาสติก 43.3 กิโลกรัม
ครั้งที่ 2
* กระดาษ 47 กิโลกรัม
* ขวดพลาสติก 36.5 กิโลกรัม

-32โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 1 มิ.ย. 2559 รับรางวัลโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
- วันที่ 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2559 รวมศึกษาดูงานการเสริมสรางศักยภาพการจัดการสิ่งแวดลอม
กับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดระยอง ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดเพชรบุรี
- วันที่ 3 - 5 มิ.ย. 2559 รวมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมสตาร
ระยอง
- วันที่ 6 มิ.ย. 2559 รวมโครงการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ณ ศาลาประชาคม
“อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเด็กไทยทําไดดานสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน”
- วันที่ 9 มิ.ย. 2559 กิจกรรมทําบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ทรงครองราชยครบ 70 ป ณ วัดลุม (พระอารามหลวง)
- วันที่ 14 มิ.ย. 2559 กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับไขเลือดออก ณ อาคารอเนกประสงค
โดยสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครระยอง
- วันที่ 14 มิ.ย. 2559 กิจกรรมเดินรณรงคปองกันลูกน้ํายุงลายและไขเลือดออก ณ บริเวณชุมชน
ตากสินมหาราช
- วันที่ 14 มิ.ย. 2559 กิจกรรมอบรมอัศวิน 3R ณ บริเวณชุมชนตากสินมหาราช
- วันที่ 18 มิ.ย. 2559 กิจกรรมประชุมผูปกครอง ครั้งที่ 1/2559 ณ อาคารอเนกประสงค
- วันที่ 21 มิ.ย. 2559 กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งสภานักเรียน ปการศึกษา 2559
ณ อาคารอเนกประสงค
- วันที่ 21 มิ.ย. 2559 รับการประเมินการประกวดโครงการการจัดการสิ่งแวดลอมดีเดน ครั้งที่ 1
จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 23 มิ.ย. 2559 กิจกรรมไหวครูและทําบุญเลี้ยงพระ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 24 มิ.ย. 2559 กิจกรรมศุกรหรรษาหาคนเกง ประจําเดือนมิถุนายน ณ โรงเรียนเทศบาล
วัดลุมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 28 มิ.ย. 2559 กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู ณ ถนนยมจินดา
- วันที่ 30 มิ.ย. 2559 กิจกรรมศึกษาเรียนรูนอกสถานที่ สายชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ณ พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยเขาหมาจอ
- วันที่ 1 ก.ค. 2559 ประชุมผูปกครองชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ณ หองประชุมวิสุทธิสารโสภิต
- วันที่ 1 ก.ค. 2559 รวมพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือจังหวัดระยองเนื่องในวัน
คลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนระยองวิทยาคม
- กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะฐานการเรียนรูไดแก สวนผักลอยฟา, ธนาคารขยะ และ Zero Shop
- กิจกรรมปฏิบัตธิ รรมประจําสัปดาห
- กิจกรรมออมทรัพยตามรอยพอ
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- นักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีฯ) เขาแขงขันวายน้ํา อบจ.ระยองแชมปเปยนชิพ
2016 ณ สระวายน้ําโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
- วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ทําบุญวันชาตกาลครบ 85 ป พระเทพวราภรณ (เจาอาวาสวัดตรีรัตนาราม)
- วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เดินรณรงคลูกน้ํายุงลาย
- วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นักเรียนรวมพิธีเปดฟุตบอลชิงถวยพระราชทานฯPtt Group Cup 2016

-33- วันที่ 16 มิถุนายน 2559 พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2559
- วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2559 ประชุมผูปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559
- วันที่ 24 มิถุนายน 2559 พัฒนาชายทะเล กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
- วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ครู นักเรียน และผูปกครอง รวมกิจกรรม “เทิดทูนธงไทย หัวใจภักดี
สดุดีองคราชันย” ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม
- วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2559สํานักการสาธารณสุขฯ ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
- วันที่ 29 มิถุนายน 2558 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู
- วันที่ 29 มิถุนายน 2559 จัดงานวันครบรอบกอตั้งโรงเรียน
- วันที่ 30 มิถุนายน 2559เทศบาลตําบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานจํานวน 38 คน
- วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ครู นักเรียน พัฒนาชายหาดแหลมเจริญ
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
PMY
- วันที่ 10 มิถุนายน 2559 กิจกรรรมจิตอาสาเก็บขยะบริเวณชายหาด
- วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2559 คายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาจัดโดย ศูนยอํานวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง (รุน2)ที่ รวมกับโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต)
- วันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2559 คายนันทนาการตานยาเสพติดเพื่อพัฒนา(กลุมงานสงเสริมกีฬา
นันทนาการ)
- วันที่ 17 มิถุนายน 2559 กิจกรรมรณรงคไขเลือดออก(โดยสาธารณสุขเทศบาลนครระยอง)
- อบรมคายคุณธรรม (ครูณ) วัดปาประดูฯ
- วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559 จัดทําสรุปประมวลผลSAR ระดับภาคตะวันออก(กลุมจังหวัดการศึกษา
ทองถิ่นที่ ๙)
- วันที่ 27 มิถุนายน 2559 กิจกรรมวันสุนทรภู
- วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม2559 รายงานตัว นักเรียน รด.
- วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2559 กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษาYC(งานแนะแนว)
- วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2559การพัฒนาศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
(วัดโขดใต) “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา ความสามารถดานการคิดสูหองเรีณยน”
โรงแรมสตาร ระยอง
- การกอสรางอาคารไดแก อาคารเรียน4 ชั้น 12 หองเรียน, อาคารอเนกประสงค
กองสวัสดิการสังคม
- วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 จะมีการอบรมอาชีพคอมพิวเตอรใหกับผูพิการ

-34สถานธนานุบาล
ผลการดําเนินงานในรอบเดือนมิถุนายน 2559 (ตั้งแตวันที่ 1 –30 มิถุนายน 2559)
ยอดรับจํานํารวม
2,683 ราย จํานวนเงิน
66,264,200.00 บาท
ยอดไถถอนรวม
2,582 ราย จํานวนเงิน
63,344,200.00 บาท
ทรัพยจํานําคงเหลือ 8,135 ราย จํานวนเงิน
199,723,900.00 บาท
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจํานํา
2,072,826.75 บาท
กําไรจําหนายทรัพยหลุด
317,745.00 บาท
รวมรายรับ
2,390,571.75 บาท
รายจาย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
57,097.80 บาท
รายจายประจํา
337,371.38 บาท
รวมรายจาย
394,469.18 บาท
รายรับสูงกวารายจาย
1,996,102.57 บาท
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน
140,000,000.00 บาท
หัก ใชไปแลว
26,493,000.00 บาท
คงเหลือเงินที่ใชหมุนเวียนไดอีก
113,507,000.00 บาท
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ทานนายกเทศมนตรี กลาววจะมี
า การจัดตั้งกองทุนเพื่อสุขภาพรอบโรงงาน โดยจะใหเทศบาลตั้งกรรมการ
จํานวน 2 ทาน เปนภาคขาราชการ จํานวน 1 ทาน และประชาชน จํานวน 1 ทาน เรื่องนี้ใหทานรองนายกเทศมนตรี
นายธนิต อังควินิจวงศ นําเรื่องนี้มาหารือกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาผูที่เหมาะสมที่จะเปนกรรมการดังกลาว
- นางผองศรีปยะยาตัง รายงานวา ตามที่ไดรับมอบหมายใหไปประชุมที่วัดตรีรัตนาราม เมื่อวันเสารที่ 2
กรกฎาคม 2559 จะมีการทําบุญ 100 ป ชาตะการหลวงพอมหาแสน ในวันเสารที่ 13 สิงหาคม 2559
ณ วัดตรีรัตนาราม ซึ่งเขาจะขอความอนุเคราะหจากกองชาง และสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาล
นครระยองในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ เชน ตัดหญา ตัดกิ่งตนไม ฉีดยุง ขอเตนท ใหผูกผา และขอเกาอี้
และสิ่งที่เขาตองการอีกอยางหนึ่งคือระดมทุนเพื่อทําอาหารถวายพระ และโรงทาน และมีการจัดทําหนังสือ
จํานวน 2,000 เลม เลมละ 40 บาท เพื่อเปนที่ระลึกถึงหลวงพอมหาแสน
- นายธนวัฒน พนชั่ว รายงานวาสํานักปลัดเทศบาลจะจัดโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับ
พนักงานเทศบาล ณ วัดตรีรัตนาราม เปาหมาย จํานวน 100 คน โดยจะมีการคางคืนที่วัด 1 คืน จึงขอเชิญชวน
ทุกทานใหเขารวมโครงการดวย
ที่ประชุม - ทานนายกเทศมนตรี ใหลองไปปรับโปรแกรมดูอีกครั้งเพื่อความเหมาะสม

-35- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รายงานวาไดไปประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาในเรื่องของการทําโบนัส
ป 2559 ซึ่งในตัวชี้วัดของโบนัสนั้นคือก็มีความยากอยู โดยในตัวชี้วัดนั้นบางอยางก็ทําไมได และบางอยาง
สามารถปรับไดหรือทําไดโดยเอกสารในการทําตัวชี้วัดของโบนัสนั้น จะมีตัวชี้วัดที่พูดถึงเรื่องโครงการริเริ่ม
หรือวาเปนนวัตกรรมในแตละป ซึ่งจะตองมีทุกป คือชวงหลัง ๆ นั้นก็เริ่มนอยลงเรื่อย ๆ จนนึกไมออกวามี
โครงการอะไรบางที่เปนโครงการริเริ่มของสวนราชการ หรือเปนโครงการที่ทํารวมกับหนวยงานอื่น ซึ่งหากเรา
กลับไปดูในเทศบัญญัติที่เราทํากันทุกป ก็จะมีแตโครงการเดิม ๆ หากเราตั้งหลักไวแตแรก เชนในปหนาวาเราจะ
มีโครงการอะไรบางที่จะเปนโครงการที่รวมกับหนวยงานอื่น มีโครงการใดบางที่เปนโครงการริเริ่มใหม ๆ
ที่จะเปนประโยชนกับประชาชนในภาพรวมของเทศบาล จึงเห็นควรวาใหแตละสวนราชการนําไปคิด ซึ่งคาดวา
นาจะทัน ซึ่งในโครงการบางอยางอาจจะไมตองใชงบประมาณก็ได
ที่ประชุม - ฝากทุกกองงานใหไปชวยกันคิดโครงการใหม ๆ และมานําเสนอ
(ปดประชุม เวลา 11.00 น.)
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