รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ
ครั้งที่ 8/2559
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
ณ หองประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผูมาประชุม
1.
นายวรวิทย
ศุภโชคชัย
2.
นายมานพ
วาจาสิทธิ์
3.
นายธนิต
อังควินิจวงศ
4.
นายบุญสืบ
เจริญรัตน
5.
นายประกอบ
อังควินิจวงศ
6.
นายนิวัติ
กลอมแกว
7.
นายธีรวุฒิ
รัตตานนท
8.
นายสุธน
ซื่อประเสริฐ
9.
นายฉัตรนุชัย
สมบัติศรี
10. นางเสาวลักษณ
วินัยธรรม
11. นายธนวัฒน
พนชั่ว
12. นางกิ่งแกว
ถนอมถิ่น
13. นางวัฒนา
ชูวิทยสกุลเลิศ
14. นางกรรณิกา
วิโรจนแสงทอง
15. นายธรรมาธิติ
วุฒิสมบูรณ
16. นางผองศรี
ปยะยาตัง
17. นายเจตน
ศรีสุขโข
18. นางกนกวรรณ ภาณุทัต แทน
19. นางสาวอารี
แดงอุทัย
20. นายไพรัตน
วังบอน
21. นางอุษณีย
เลื่อนลอย
22. นางพรทิพย
เวชกามา
23. นางสาวพนิตตา
แสงอรุณ
24. นายรักษสิทธิ์
เจริญหิรัญ
25. นางศิริลักษณ
ทองเรือง
26. นางซอนกลิ่น
ชูเชิด
27. นายดุสิต
ธรรมศิริรักษ
28. นางสายสุนีย
วาระสิทธิ์
29. นางพิมพผกา
ทายพงศศักดิ์
30. นางสาวอรุณรัตน ภูพันตันติ
31. นางสาวกนก
อารีรักษ
32. นางสาวฐปนีย
โสภณ
33. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง

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

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบานปากคลอง
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
ผูอํานวยการสวนพัสดุ
ผูอํานวยการสวนบริหารการคลัง
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได
หัวหนาฝายอํานวยการ
หัวหนาฝายงบประมาณ

ผูอํานวยการสวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน
หัวหนาฝายบริการสิ่งแวดลอม

-234. นางสาวเนตรนภา
35. นางสาวนิทรา
36. นางสาวรัชนี
37. นางกุลยา
38. นาง สาวทิพยวรรณ

รักความสุข
ลาภเวที
คุมครอง
กุลรัตน
บุญประเสริฐ

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายปองกันควบคุมโรคและฟนฟูสุขภาพ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
เจาพนักงานธุรการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

ผูไมเขารวมประชุม
1.
นายวิชิต
2.
นายวารินทร
3.
นายผณินทร
4.
นายมานพ
5.
นางลัดดา

ศรีชลา
ดุษฎีวงษกําจร
เกษรแพทย
ศรีสพุ รรณถาวร
โกสีย

รองนายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)
รองนายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รก.ผูอํานวยการกองการแพทย (ไปราชการ)
ผูจัดการสถานธนานุบาล
(ไปราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
และติดตามผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ
รายงานความคืบหนาเรื่องการกอสรางตลาดแมแดง (สํานักการคลัง, กองชาง, สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม)
- ทานรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี เรื่องตลาดแมแดงมีความคืบหนาไปคอนขางมาก
เรื่องของการกอสรางทั้งสองสัญญาไดดําเนินการเสร็จสิ้นหมดแลว โดยมีการตรวจรับไปเรียบรอยแลวทั้งสอง
สัญญา แตยังมีงานบางสวนที่ยังไมสมบูรณ ยังไมไดอยูในเนื้องานสัญญา คือยังมีบางสวนที่ตองทํา เพราะหากไม
ทําก็จะมีปญหา คือหลังคาดานทิศตะวันออกแหวงไปเล็กนอย นอกนั้นจะเปนแผงเนื้อ ซึ่งตองเรงทําใหเสร็จกอน
ผูคาจะเขาไปคาขาย และอีกสวนหนึ่งคือราวกันตกดานทิศเหนือดานหองน้ําที่สูงกวาถนนคอนขางมาก
ซึ่งทั้งสองสวนนี้ตองเรงดําเนินการ โดยสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดทําหนังสือถึงกองชางใหสํารวจ
และออกแบบพรอมทั้งประมาณราคา จึงตองการฝากกองชางใหเรงประมาณราคาดวย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ/พิจารณา
สํานักปลัดเทศบาล
ฝายอํานวยการ
งานขนสง
- งานขนสงมี รายรับประจําเดือนกรกฎาคม 2559
รายจายประจําเดือนกรกฎาคม 2559
รายรับสูงกวารายจาย
ยอดเงินสะสม

191,500 บาท
107,054.84 บาท
84,445.16 บาท
1,781,500.14 บาท

-3ฝายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- ออกตรวจดูแลโรงรับจํานําของเทศบาล
- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จํานวน 4 แหง ไดแก สวนสาธารณะโขดศาลเจา
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่นอง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดตรวจตูเขียว จํานวน 29 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนสง (บขส.) ระยอง แหงที่ 1
2. ตักเตือนผูกระทําความผิด
- ดูแลหองควบคุมโทรทัศนวงจรปด CCTV
- กองวัสดุกอสรางไวบนไหลทาง ทางเทา และที่สาธารณะ จํานวน 5 ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเทาบริเวณหนาโรงพยาบาลระยอง และหนาวัดปาประดู
จํานวน - ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหลน จํานวน - ราย
- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนรานคาตั้งวางจําหนายของโดยไมไดรับอนุญาต จํานวน 10 ครั้ง
3. จัดเก็บปายที่ไมขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 48 แผน
4. ตรวจสอบพบฝาทอระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 18 แหง
5. งานที่ไดรับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรรอน จํานวน 2 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผูบุกรุกสถานที่ราชการ จํานวน - ราย
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกูภัยฯ
- ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพรอมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใชใหกับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนหนองสนม-ปกปา, ชุมชนแขวงการทาง, ชุมชนแหลมรุงเรือง,
ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย, ชุมชนวัดปาประดู 1,
ชุมชนวัดปาประดู 2)
- เฝาจุดตลาดเกาและโรงรับจํานํา
ฝายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน ก.ค. 2559)
* จํานวน
13 คณะ
* จํานวน
691 คน

4 ครั้ง
82 ครั้ง
57 ครั้ง

32 ครั้ง
18 ครัง้

-4ฝายการเจาหนาที่
- 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
1 คน
- คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
5 คน
4 คน
- คน
- คน
- คน

อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจาง
* พนักงานเทศบาล
153 คน
* ลูกจางประจํา
33 คน
* พนักงานจางทั่วไป
295 คน
* พนักงานจางตามภารกิจ 191 คน
รวม
672 คน
อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจาง (สังกัดโรงเรียน) จํานวน 6 แหง และศูนยเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง
* พนักงานครูเทศบาล
250 คน
* ลูกจาง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจาง (เงินอุดหนุน)
39 คน
รวม
292 คน
รวมทั้งสิ้น 964 คน

-5งานทะเบียนราษฎร

รายงานการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
ประจําเดือน กรกฎาคม 2559

ผูมารับบริการงานทะเบียน เฉลี่ยวันละ 133 ราย บัตรประจําตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 67 ราย
รวมวันละ 200 ราย
- นายธนวัฒน พนชั่ว รายงานวาตามที่ไดรับมอบหมายจากทานนายกเทศมนตรีใหไปประชุมของ
กรมควบคุมโรคไมติดตอเกี่ยวกับอุบัติภัยทางถนน เขามีมาตรการเรื่องหมวกกันน็อครอยเปอรเซ็นต โดยเนนให
เด็กเล็กสวมหมวกกันน็อคดวย ซึ่งอาจจะมีการประสานกับทางโรงเรียนจัดเปนผาปาหมวกกันน็อค และเนนเรื่อง
กลอง CCTV เพราะสามารถตรวจสอบจุดตาง ๆ ที่เกิดอุบัติเหตุได เพื่อลดจํานวนอุบัติเหตุรายป
กองวิชาการและแผนงาน
งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ
1. ใหบริการ การตรวจซอมระบบงานคอมพิวเตอร ระบบเครือขายภายในเทศบาลนครระยอง จํานวน 39 ครั้ง
2. ใหบริการขอมูลขาวสารขึ้นเว็บไซตเทศบาลนครระยอง จํานวน 8 ครั้ง 8 เรื่อง
3. สรุปการใชงานโปรแกรมปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย และโปรแกรมปองกันไวรัสฯ จํานวน 1 ครั้ง
งานประชาสัมพันธ
1. ขาวประชาสัมพันธทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี
1.1 ขาวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จํานวน 20 เรื่อง
1.2 ขาวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหนวยงานอื่น ๆ จํานวน 25 เรื่อง
2. กิจกรรมของเทศบาล จํานวน 10 กิจกรรม
3. อนุเคราะหเสียงตามสายพรอมอุปกรณ รถประชาสัมพันธและอื่น ๆ จํานวน 10 ครั้ง
4. สงขาวใหสื่อมวลชนและสงลง www.rayongcity.net เฟสบุค รวม 9 ขาว
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน รวม 4 รายการ

-66. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง
7. สง SMS เชิญคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และสื่อมวลชน 10 ครั้ง
8. รับเรื่องรองเรียนพรอมแจงแกไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง รวม 3 ราย
9. จัดทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ รวม - ปาย
ฝายนิติการ
งานนิติการ
ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

1.

สอบสวนขอเท็จจริง
เทศบาลไดวาจางมูลนิธิ DEE บริหาร
โรงงานผลิตปุยอินทรียและพลังงาน

-ทําหนังสือวากลาวตักเตือนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
แลว อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินจังหวัดระยอง

2.

เทศบาลวาจางบริษัท เอส ที ฟอรทั่ม
ขายแบบประกวดราคากอนวันที่ไดรับ
เอกสารประกวดราคาตัวจริง

-ทําหนังสือรายงานสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
จังหวัดระยองแลว อยูระหวางการพิจารณาของ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน

3.

แจงตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบาตัน

-ไดแจงความรองทุกขดําเนินคดีกับผูแจงความเท็จ
ตอเจาพนักงานแลว

4.

เจาหนาที่ปองกันขับรถบรรทุกน้ํา
82-1791 รย เฉี่ยวชนรถกระบะ
กง 1101 รย บริเวณบอขยะ

-สอบสวนขอเท็จจริงเสร็จเรียบรอยแลว
อยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

5.

พิพาทที่ดินบริเวณ(ถนนราษฎรบํารุง
ซอย 15)

-บันทึกปากคําผูสูงอายุเพิ่มเติม จํานวน 9 ราย
แลว
–ทําหนังสือสงสนง.ที่ดินจังหวัดระยองแลว

6.

การสวมตัวทําบัตรประชาชน
รายนายหมูกร เทียมทัศน

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
พิจารณาของจังหวัด

7.

รองเรียนอดีตปลัดเทศบาล

-แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
เรียบรอยแลว อยูระหวางการสอบปากคํา
ผูที่เกี่ยวของ

8.

รองเรียนกลาวหา เรื่อง เบิกเงิน
คาตอบแทนนอกเวลาโดยทุจริต

-แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
เรียบรอยแลว อยูระหวางสอบปากคําผูที่เกี่ยวของ

9.

การสวมตัวทําบัตร รายนางสมใจ สุขสําราญ -อยูระหวางทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง
(พิจารณาผลการสอบสวนการปฏิบัติหนาที่
แจงความดําเนินคดีกับผู แอบอาง)
พฤติกรรมนางจันทรฉาย อินพเนาว
-รายงานผลการสอบสวนแลว อยูระหวางการ
ครูเทศบาล ลาและมาสายอยูเปนประจํา
พิจารณาของผูบังคับบัญชา
ไมปฏิบัติคําสั่งของผูบังคับบัญชา

10.

หมายเหตุ

-7ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

11.

นางกาญจนา สังขนอย ละทิ้งหนาที่ราชการ -อยูระหวางสอบสวน
ติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน

12.

การสวมตัวทําบัตรประชาชน ราย นายคํา
เชียงเอย
การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอรตี้
ประกันภัย

13.
14.

การล็อกเสปกรถครุภัณฑยานพาหนะ
จํานวน 4 รายการ

15.

อุบัติเหตุระหวางการสาธิต ทําใหผนังหอง
เก็บอุปกรณอาคารปองกันฯ พังถลมลงมา

16.

สอบสวนวินัย/เรื่องรองเรียน
การคางคาเบิกจายเงินคาซอมแซมรถของ
หจก.ซันลุยและอูจําเนียน การชาง
นายสมปราชญ ปอมสูง ถูกพนักงาน
สอบสวนจับคดี ยาไอซไวในครอบครอง

17.
18.
19.
20.

21.

เรื่อง พิพาทเกี่ยวกับทางสาธารณะ กรณี
คุณพิศิษฐฯ กับมูลนิธิสวางพรกุศล
การสวมตัวทําบัตรราย นางสาวษาลินี
แซเอี๊ยว
จังหวัดระยองแจงใหตรวจสอบขอเท็จจริง
กรณี อาคารพาณิชยที่ใหเชาของเทศบาล
นครระยอง จํานวน 3 ชั้น 3 คูหา ไดตอเติม
อาคาร 4 ชั้น ไมมีรางระบายน้ํา
คดีอาญา/คดีแพง
แจงความกรณีรถยนตเฉี่ยวชนเสาไฟฟา
บริเวณหนาแขวงการทางระยอง (ไมมี
คูกรณี)

-อยูระหวางสอบสวน
-ตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
เรียบรอยแลว สอบปากคําผูเกี่ยวของจํานวน
3 ราย อยูระหวางสรุปสํานวน
-บันทึกถอยคําคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะ จํานวน 4 ราย เหลืออีก 1 ราย
อยูระหวางบันทึกถอยคํา
-ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดเรียบรอยแลว
-สอบปากคําผูเกี่ยวของแลว 14 ราย อยูระหวาง
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ
-สรุปผลการสอบสวนเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
พิจารณาของผูบังคับบัญชา
-ก.ท.จ.ระยองมีมติใหออกจากราชการไวกอน
-คดีถึงที่สุดแลว ทํา สว.6 เสร็จเรียบรอยแลว
อยูระหวางการพิจารณาของ กทจ.
-อยูระหวางจัดทําระวางใหม
-สรุปสํานวนเสร็จเรียบรอย อยูระหวางการ
พิจารณาของผูบังคับบัญชา
-ไดทําบันทึกแจงกองชางตรวจสอบขอเท็จจริงแลว
อยูระหวางการดําเนินการของกองชาง
-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

หมายเหตุ

-8ลําดับที่
22.

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

แจงความนางปรียาภร เมืองศิริ
และนายนวพร อาชญาทา กอสรางอาคาร
ผิดไปจากแผนผังบริเวณแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับ
ใบอนุญาต
กรณี นายศรัณย เกียรติธนะกูล กอสราง
อาคารบนทางสาธารณะบริเวณ
ถนนเลียบคงคา 1

-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

24.

กรณี นายสมพรรณ จรรยารักษ,
นางสาวพุชง พุษะกอสรางอาคาร
รุกล้ําทางฯ

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

25.

กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ กอสรางอาคาร
รุกล้ําทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

26.

กรณี น.ส.วิเชียร อึ้งเส็ง กอสรางอาคารรุก
ล้ําทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

27.

กรณี นางสาวเขมสิริทร ชูดํา กอสรางรั้ว
บนทางสาธารณประโยชน บริเวณหลัง
อําเภอ

-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการดําเนินการ
ของพนักงานสอบสวน

28.

กรณี นายกิตติพงษ ปานงาม กอสราง
อาคารโดยไมไดรับอนุญาต และกอสราง
อาคารรุกล้ําที่สาธารณะ

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

29.

กรณี นายจักรพงษ ยมจินดา กอสรางรั้ว
เหล็กบนทางสาธารณะบริเวณถนน
ราษฎรบํารุง ซ.15

-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

30.

กรณี กอสรางอาคารบริเวณถนนราษฎร
บํารุงโดยไมรับอนุญาต(ไมทราบเจาของ/ผู
ครอบครอง)

--แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

31.

นายอดิศักดิ์ คําแสน ขับรถยนต บพ
1308 ระยอง ชนเสาไฟฟาบริเวณ
ถนนอดุลย

-เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2558 ศาลจังหวัดระยองไดมี
คําพิพากษาใหนายอดิศักดิ์ฯ ชําระเงินเต็มจํานวน
พรอมดอกเบี้ย ศาลจังหวัดระยองไดออกหมาย
บังคับคดีแลว อยูระหวางทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสืบหาทรัพยสินของลูกหนี้ตามคํา
พิพากษา

23.

-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการดําเนินการ
ของพนักงานสอบสวน

หมายเหตุ

-9ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

หมายเหตุ

32.

กรณีนายวีราพัชธ พัสกรวงษ กอสรางโครง
เหล็กหลังคารุกทางสาธารณะ

-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

33.

คดีบอลลูนระเบิด

อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา(อายุความ 5 24 พ.ย.
ป นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟอง
2563
ไมเกิน 10 ป นับแตวันที่มีเหตุ)

34.

คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู ฟองเทศบาลเรื่อง
ที่ดินบริเวณถนนทาบรรทุก

-เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ศาลฎีกาไดมีคํา
พิพากษาใหจําหนายคดี โดยมีความเห็นวาคํา
พิพากษาของศาลอุทธรณชอบแลว
-ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการขอออก นสล.

35.

กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝง ต.ปากน้ํา

-คณะทํางานไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 30
พ.ค.2559 เวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณา
แนวทางการพัฒนาชายหาด และจัดพื้นที่ในการ
ประกอบอาชีพ

36.

นายแดง แยมเย็น กรณี ผิดสัญญาเชา
ตลาดเทศบันเทิง

-เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2558 ศาลจังหวัดระยองไดมีคํา
พิพากษาใหนายแดงฯ ใหชําระเงินเต็มจํานวน
พรอมดอกเบี้ย
-ศาลจังหวัดระยองออกหมายบังคับคดีแลว
อยูระหวางทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบหา
ทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษา

37.

คดีปกครอง
นางวรรณา ตันเตงผล(ตลาดแมแดง)

-เทศบาลนครระยองไดดําเนินการรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสราง วันที่ 10 สิงหาคม 2558 อยูระหวาง
ดําเนินการแกไขปรับปรุงตัวอาคารตลาดและถนน
สุวรรณสิน

38.

คดีนางสมทรง ชวยชาติ เรื่อง ที่ดินบริเวณ
ทุงโตนด

-อยูระหวางขอคัดถายสําเนาคําพิพากษาจากศาล
ปกครองระยอง คดีหมายเลขดําที่ 689/2553
คดีหมายเลขแดงเลขที่ 648/2558 เพื่อขอออก
นสล. ตอไป

39.

คดีนายนิรัตน เจริญผล ผูฟองคดี อธิบดี
กรมที่ดิน ผูถูกฟองที่ 1 รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการ
ความมั่นคงภายใน ผูถูกฟองที่ 2

-อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
-ทําหนังสือสอบถามความคืบหนาของคดีแลว เมื่อ
วันที่ 17 มิ.ย.2559

-10ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

หมายเหตุ

40.

บังคับคดี/งานอื่น/หารือ
คดีซุมเฉลิมพระเกียรติถูกเฉี่ยวชน

-เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.58 สํานักงานบังคับคดีใหไป
รับเงินที่อายัดได จํานวน 47,075.02 บาท

อายุความ
10 ป
(ครบ 22
พ.ย.64)

41.

คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟา

-อยูในระหวางทําหนังสือไปยังธนาคารตาง ๆ,
สํานักงานที่ดิน,การไฟฟา,ประปา,
องคการโทรศัพท เพื่อสืบหาทรัพยของนายสราวุธ
สมะนะ

อายุความ
10 ป
10 ก.พ.
พ.ศ.
2566

44.

คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟา

-อยูในระหวางทําหนังสือไปยังธนาคารตาง ๆ,
สํานักงานที่ดิน,การไฟฟา,ประปา,
องคการโทรศัพท เพื่อสืบหาทรัพยของนายวัชระ
คึมยะราช

อายุความ
10 ป
10 ก.พ.
พ.ศ.
2566

43.

คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟา

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

อายุความ
10 ป
(ครบ 8
ส.ค.63)

44.

คดีนายนิยม สุขคุม ขับรถชนเสาไฟฟา

-เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2559 ศาลจังหวัดระยองได
นัดไกลเกลี่ยขอพิพาท ปรากฏวานายนิยมไมมา
คดีจึงไมอาจไกลเกลี่ยขอพิพาทได
-ศาลไดสงคดีสูกระบวนการพิจารณาของศาล
ตามที่นัดไวเดิม(นัดไกลเกลี่ยและสืบพยานโจทก
วันที่ 5 ก.ย.2559 เวลา 13.00 น.)

45.

คดีนายนิคม โยธารักษ ขับรถชนเสาไฟฟา

-นายนิคม โยธารักษ ไดมอบหมายให นายไกรสร
งามสอนเขาดําเนินการซอมแซมเสาไฟฟาเสร็จ
เรียบรอยแลว

46.

หจก.ศิลาวัฒน เสนอขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลา
การปฏิบัติงานและขอคืนเงินคาปรับ

-อยูระหวางสรุปขอเท็จจริงเพื่อแจงใหสํานักงาน
อัยการทําคําคัดคานคําใหการตอศาลปกครอง
ระยอง

47.

นายบุรินทร กลิ่นสังข พนักงานจางทั่วไป
ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ
แตผูบังคับบัญชาไดพิจารณาใหไลออก

-สงหนังสือไปยังผูวาราชการจังหวัดระยอง
เรียบรอยแลว

-11ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

48.

รองเรียนกรณี กลุมแมคาตลาดวัดลุมขอ
ผอนผัน

-คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล2
(ตลาดวัดลุมฯ) มีมติมอบใหกองชางออกแบบ
อาคารตลาดใหมและแผงคาภายในอาคารเดิม
พรอมจํานวนแผง และมอบให สํานักการสาธารณสุขฯ สํารวจขอมูลผูคาบริเวณถนนโสภณ
และทางเชื่อมระหวางถนนชุมพลโสภณ
เพื่อใหทราบจํานวนผูคาทั้งหมด
- ขณะนี้อยูระหวางรายงานผลความคืบหนาให
จังหวัดระยองทราบ

49.

นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผูจัดการ
มรดกตลาดแมแดง ขอใหชะลอการรื้อถอน
สิ่งปลูกสราง

-อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

50.

รองเรียนกรณีขายสินคากีดขวางทางจราจร
บริเวณสะพานเฉลิมชัย และการปลูกสราง
บานเกินเสาไฟฟาบริเวณซอยขางสถานี
อนามัยปากน้ํา

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเกี่ยวกับกรณี
ขายสินคากีดขวางทางจราจรบริเวณสะพาน
เฉลิมชัยแลว สวนในกรณีการปลูกสรางบานเกิน
เสาไฟฟาบริเวณซอยขางสถานีอนามัย
อยูระหวางกองชางออกคําสั่งตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

51.

รองเรียนกรณีการปลูกสรางทับทาง
สาธารณประโยชน บริเวณหลังหางแหลม
ทองระยอง

-ไดทําหนังสือรายงานใหจังหวัดระยองทราบแลว
ตอมาจังหวัดระยองใหตรวจสอบขอเท็จจริง
เพิ่มเติม

52.

รองเรียนกรณีที่มีการขุดทรายบริเวณถนน
ทางไผ 4 ทําใหกําแพงพัง

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองแลววา
ไดมีหนังสือแจงหางหุนสวนจํากัด กิจสัมพันธ ให
ดําเนินการขออนุญาตขุดดินและถมดินตาม
พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

53.

รองเรียนกรณีขอใหตรวจสอบขอเท็จจริง
การกอสรางกําแพงบริเวณซอยโรงไมพา
เลท ใกลแยก PMY และขอใหตรวจสอบ
การถมดินบริเวณตรงขามสุสาน
ถนนบางจาก ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง

-อยูระหวางผูบังคับบัญชาพิจารณา

หมายเหตุ

-12ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

54.

นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือรองเรียน
-อยูระหวางกองชางดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เรื่องทางสาธารณะ มีผูลักลอบขุดดินเนื้อที่
ทางสาธารณประโยชน และเนื้อที่ดินของ
นายแพทยยุคล เลิศบูรพา ออกไปจากพื้นที่
โดยไมไดรับอนุญาต

55.

รองเรียนกรณีรานกวงเภสัชไดดัดแปลงทาง
หนีไฟ ทําใหรานบิวตี้ไมมีทางหนีไฟ

-อยูระหวางกองชางดําเนินการออกคําสั่งถอน
อาคาร

56.

นางศรีชนก วัฒนศิริ ยื่นหนังสือรองเรียน
เรื่องมีผูไมหวังดีทําลายกําแพงรั้วอิฐที่ใช
ลอมรอบอาณาเขตที่ดิน บริเวณชุมชน
ปากน้ํา 1

-อยูระหวางตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ของกองชาง

57.

รองเรียนกรณีสะพานหนาวัดปากน้ําชํารุด
และมีรอยราวตามเสาสะพาน

- ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวา กองชาง
เตรียมขอมูลเพื่อนําเขาแผนขอจัดสรรงบประมาณ
สําหรับใชในการซอมแซมแลว

58.

รองเรียนกรณี ไดรับความเดือดรอนจาก
รถบรรทุกดิน ขับเร็วบริเวณถนนทางไผ 3
ทําใหถนนเกิดความเสียหาย

-อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของกองชาง
และงานรักษาความสงบเรียบรอย

59.

รองเรียนกรณี ขอใหแจงความดําเนินคดีกับ -อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ผูบุกรุกขุดขโมยดินในที่สาธารณประโยชน ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของกองชาง
และคลองสาธารณประโยชนบริเวณชุมชน
สองพี่นอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

60.

สอบทายาท นายสมบูรณ เชื้อวิเชียร

-ทําบันทึกสรุปขอเท็จจริงเรียบรอยแลว

61.

จังหวัดสอบถามความคืบหนาคดี
นายจักรพงษ หงสหิรัญรัตนา ผูฟองคดี
เทศบาลนครระยองที่ 1 กับพวกรวม
4 คน ผูฟองคดี(คดีตลาดวัดลุม)

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดเสร็จเรียบรอยแลว

62.

หารือ กรณี การเบิกคาเชาบาน นางสาว
วิภูษิตา
มั่นเกษตรกิจ

-ทําบันทึกตอบขอหารือดังกลาวเรียบรอยแลว

63.

หารือ กรณีการเบิกคาเชาบาน นางปริชาติ
ตันสุธิกุล

-อยูระหวางศึกษาระเบียบกฎหมาย

หมายเหตุ

-13ฝายงบประมาณ
การใชจายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบกลาง
งบบุคลากร
เงินเดือนฝายการเมือง
เงินเดือนฝายประจํา
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมทุกหมวดรายจาย

ครั้งที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

งบประมาณตั้งไว
โอนเพิ่ม
23,185,000.00 536,690.00

เบิกจาย/กอหนี้
โอนลด
ผูกพัน
คงเหลือ
4,284,600.00 15,492,242.42 3,944,847.58

9,990,500.00
8,288,893.33 1,701,606.67
240,624,600.00 5,565,110.00 4,524,330.00 192,096,310.54 49,569,069.46
14,178,400.00 425,000.00
151,981,809.00 6,659,800.00
52,640,291.00 1,607,000.00
5,831,100.00 182,460.00

1,662,500.00
3,972,430.00
1,629,900.00
16,300.00

7,813,925.82 5,126,974.18
128,361,028.22 26,308,150.78
43,772,043.93 8,845,347.07
4,466,646.16 1,530,613.84

30,813,300.00 4,247,800.00 4,606,500.00 28,591,944.70 1,862,655.30
65,670,000.00 1,442,700.00
55,483,300.00 11,629,400.00
30,000.00
30,000.00
0.00
23,055,000.00
16,336,000.00 6,719,000.00
618,000,000.00 20,666,560.00 20,696,560.00 500,732,335.12 117,237,664.88

โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประจําเดือน
รายการ
ยอดโอน
รายการสะสม
ยอดโอนสะสม
หมายเหตุ
ต.ค. 58
5
127,500.00
5
127,500.00
พ.ย. 58
1
1,365,000.00
6
1,492,500.00 สภาฯอนุมัติ
4
205,960.00
10
1,698,460.00
ธ.ค. 58
2
208,500.00
12
1,906,960.00
1
29,300.00
13
1,936,260.00
ก.พ. 59
8
1,076,760.00
21
3,013,020.00
4
61,700.00
25
3,074,720.00
5
333,000.00
30
3,407,720.00
มี.ค. 59
1
814,000.00
31
4,221,720.00 สภาฯอนุมัติ
2
20,000.00
33
4,241,720.00
1
4,000.00
34
4,245,720.00
3
154,000.00
37
4,399,720.00
เม.ย. 59
6
557,000.00
43
4,956,720.00
7
439,500.00
50
5,396,220.00
พ.ค. 59
8
323,000.00
58
5,719,220.00
12
2,520,270.00
70
8,239,490.00

-14ครั้งที่
17.
18.
19.
20.
21.

ประจําเดือน
มิ.ย. 59
ก.ค. 59

รายการ
1
37
3
12
7

ยอดโอน
รายการสะสม
85,000.00
71
7,433,970.00 108
360,000.00 111
1,509,300.00 123
412,040.00 130

ยอดโอนสะสม
หมายเหตุ
8,324,490.00 สภาฯอนุมัติ
15,758,460.00
16,118,460.00
17,627,760.00
18,039,800.00

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

1. ภาษีจัดเก็บเอง

ประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ 2560
73,901,000

2. รายไดคาธรรมเนียม คาปรับ ใบอนุญาต

10,807,000

3. รายไดจากทรัพยสิน

16,611,500

4. รายไดจากสาธารณูปโภค/
เทศพาณิชยและอื่น ๆ

12,210,500

5. ภาษีจัดสรร

267,000,000

6. เงินอุดหนุนทั่วไป

35,000,000

7. เงินอุดหนุนทั่วไป
(ดานการศึกษา สวัสดิการ สาธารณสุข)

147,867,000

8. เงินอุดหนุนทั่วไป เงินเดือนครูฯ

129,203,000

รวม

692,600,000

ประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ 2560
1. รายจายงบกลางและรายจายประจํา (โครงการ จํานวน 35 โครงการ เปนเงิน 16,572,200 บาท)
597,030,000
2. คาครุภัณฑและคาบํารุงรักษาครุภัณฑ (จํานวน 187 รายการ)
33,975,000

-153. คาที่ดินและคาบํารุงรักษาที่ดินฯ (จํานวน 34 รายการ) 61,595,000
รวม 692,600,000
สํานักการคลัง
1. รายงานสถานะการเงิน
รายงานรายรับ (ต.ค.2558 – ก.ค.2559)

รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง

-16รายไดที่รัฐอุดหนุนให

รายงานรายจาย (ต.ค. 2558 – ก.ค. 2559)

รายงานสถานะการเงิน

-17การคาดการณรายรับประจําปงบประมาณ 2559
รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง

รายงานรายรับ : รายไดที่รัฐบาลจัดสรรให

-18การคาดการณรายรับ ประจําป 2559 (ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559)

2. ผลการประมูลหองน้ํา ตลาดแมแดง

3. การสราง “จังหวัดใสสะอาด อําเภอใสสะอาด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ
เพื่อเปนการสราง “จังหวัดใสสะอาด อําเภอใสสะอาด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด”
โดยกลไกประชารัฐและการสรางการมีสวนรวมของสาธารณะ ใหดําเนินการดังนี้
1. เชิญผูบริหาร อปท. รวมลงนามสัตยาบัน ในวันอาทิตยที่ 11 กันยายน 2559 ณ หองภักดีศรีสงคราม
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง (กําหนดการแจงอีกครั้ง)
2. นําสัตยาบันที่ลงนาม ไปบริหารจัดการแผนงาน โครงการ ของปงบประมาณ 2560 อยางเครงครัด
และจริงจัง
2.1 กอนดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
(1) กระบวนการจัดซื้อจัดจาง เปนไปตามขั้นตอนที่ระเบียบกําหนดไวอยางครบถวนและเครงครัด
(2) เผยแพรการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ใหแพรหลายในทุกสื่อ รวมทั้งมีการติดประกาศตาม
สถานศึกษา สถานที่ราชการ ศาสนสถาน ที่ชุมชน ฯลฯ

-19(3) ติดปายประกาศอยางชัดเจนในบริเวณพื้นที่ที่จะดําเนินโครงการ เพื่อแสดงชื่อโครงการ/ จํานวนและ
แหลงงบประมาณ/ ผูรับผิดชอบ/ ผูรับจาง/ ระยะเวลาดําเนินการ
(4) ภาพถายสถานที่/ พื้นที่ที่จะดําเนินการ แลวใหประชาชนในพื้นที่ไดลงนามรับทราบไมนอยกวา 3 คน
2.2 ระหวางดําเนินโครงการ/ กิจกรรม
(1) ติดประชาสัมพันธสัญญาจัดซื้อ/ จัดจาง ใหผูสนใจสามารถเขาตรวจสอบได
(2) เปดโอกาสใหภาคประชาสังคม/ ภาคเอกชน รวมตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม ตามหวง
เวลาที่กําหนด
2.3 หลังดําเนินโครงการ/ กิจกรรม
(1) ภาพถายสถานที่/ พื้นที่ดําเนินการโครงการ ที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ใหประชาชนในพื้นที่ลง
นามรับทราบ ไมนอยกวา 3 คน
(2) สํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ที่มีการดําเนินการ
4. การจัดหาพัสดุ
- นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานดังนี้
1. ชวงนี้เปนชวงของการเรงรัดกอหนี้ผูกพันในหลายรายการโดยเฉพาะครุภัณฑที่ดินสิ่งกอสราง
ของป 2559 และของรายจายคางจาย โดยเฉพาะรายการใหญ ๆ ซึ่งครุภัณฑเราเสนอประกาศสองตัวขึ้นมาแลว
คือ กลอง CCTV ทั้งเงินกองทุนและรายไดเทศบาล และจะเรงดําเนินการ สวนครุภัณฑที่เปนปญหาที่ตองจัดซื้อ
ซ้ําอยูจํานวนหนึ่งตัวนั้นกําลังประสานอยู คือในเรื่องของรถของเทศกิจ ครั้งที่ 3 คาดวานาจะเสร็จสิ้น
และมีรายการวัสดุอยูอีกหนึ่งรายการที่มีการรองเรียนไป ป.ป.ช. และมีหนังสือแจงขอขอมูลเขามา ซึ่งคงเปน
ลักษณะคลายของปที่แลว โดยเปนรายการเดิมอยู คงตองสงขอมูลให ป.ป.ช.ประจําจังหวัดระยองไป และขณะนี้
ไดเรงดําเนินการเตรียมเอกสารเพื่อกอหนี้ในรายการจางเอกชนและเชาของป 2560 ซึ่งคณะกรรมการ
ขอกําหนดงานจางทํามาครบแลว ดูรายละเอียดแลว ตอนนี้ตั้งเรื่องทั้งหมด และรอใหงบประมาณเขาที่ประชุม
สภาเทศบาลนครระยอง และจะเสนอเรื่องเพื่อจะไดทําสัญญา
2. ที่ผานมาเราไดประชุมเรื่องของการจัดทําขอกําหนดครุภัณฑใหม โดยวางระบบใหมทั้งหมด ทั้งใน
เรื่องของคณะกรรมการที่ดําเนินการโดยขาราชการประจํา และการอนุมัติโดยคณะผูบริหาร โดยไดซักซอม
แนวทางปฏิบัติและแบบฟอรมทุกอยาง โดยมีทานหัวหนาสวนราชการและเจาหนาที่เขาอยางครบถวน โดยไดทํา
ความเขาใจกันอยางชัดเจน และเริ่มถือปฏิบัติตั้งแต วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ซึ่งตรงนี้เปนการแกปญหา
ไดอยางดี
3. ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. จะมีการประชุมเรื่องของการจัดทําแผนวัสดุป 2560
ณ หองประชุมหลักเมือง โดยไดแตงตั้งคณะทํางานแลว
4. เรื่องของการจําหนายวัสดุป 2558 ไดดําเนินการตอเนื่องมา ตอนนี้อยูในขั้นตอนของการตีราคา
และเปาหมายคือประมูลในชวงปลายเดือนสิงหาคม 2559
5. วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 ตามที่เคยแจงเรียนในที่ประชุมเมื่อวันพุธที่แลว
ธนาคารกรุงไทย จะมานําเสนอเรื่องบัตรเครดิตน้ํามัน
- ทานปลัดเทศบาล กลาววาควรมอบกองชางไปสํารวจรานคาตาง ๆ ในหางโรบินสันวาสวนไหนที่อยูใน
เขตพื้นที่ของเทศบาลนครระยองกอน และใหสํานักการคลังไปเก็บภาษีในสวนนั้น
ที่ประชุม - ทานนายกเทศมนตรีใหดําเนินการตามทานปลัดเทศบาลเสนอ

-20กองชาง
- ดําเนินการทาสีตีเสนบริเวณถนนสุขุมวิท ขณะนี้ใกลแลวเสร็จ
- งานกอสรางในโครงการ ตอนนี้เสนอไปหมดเรียบรอยแลว
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม

กิจกรรมสํารวมการจัดการขยะภายในสถานประกอบการประเภท โรงแรม ชวงเดือนกรกฎาคม 2559
ที่ผานมาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม เทศบาลนครระยอง ไดลงพื้นที่สํารวจขอมูลการจัดการขยะของสถานประกอบการ
ประเภทโรงแรม เพื่อรวบรวมขอมูลการคัดแยกขยะจากตนทาง ใชในการวางแผนการจัดการขยะอันตราย
ของเทศบาลนครระยอง ซึ่งในครั้งนี้สามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี้
1. โรงแรมที่สํารวจ
จํานวน 27 แหง
2. โรงแรมที่มีการคัดแยกขยะ
จํานวน 11 แหง
3. ปริมาณขยะที่คัดแยกไดแบงเปนแตละประเภท ดังนี้ (โดยประมาณ)
- ขยะรีไซเคิล
2,560 กิโลกรัม
- ขยะอินทรีย
225 กิโลกรัม
- ขยะอันตราย
14 กิโลกรัม ( 230 ชิ้น)
- ขยะทั่วไป
180 กิโลกรัม
รวมทั้งสิ้น
2,979 กิโลกรัม
กิจกรรมอาสาอนุรักษและฟนฟูปาชายเลนและแมน้ําระยอง
1. วันที่ 1, 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลนครระยองระยองวิทย (วัดโขดใต) ระดับชั้น
ม. 3 – ม.4 มาขอใชสถานที่ทํากิจกรรมฐานเรียนรู จํานวน 340 คน

-212. วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบางละมุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และคณะครู
ศึกษาดูงานบริเวณ โซน 1 (สะพานชมธรรมชาติหอชมวิว) และบริเวณโซน 2 (พระเจดียกลางน้ํา) จํานวน 53 คน
3. วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียน ณ ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา (พระเจดียกลางน้ํา) จํานวน 245 คน
โดยแบงเปน 4 ฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 เรื่องเลาองคพระเจดีย
ฐานที่ 2 ทายคํา จําภาพ
ฐานที่ 3 อาคารเรียนรู BLCP
ฐานที่ 4 ชมสะพานธรรมชาติปาชายเลน
4. มีผูเขามาเยี่ยมชม พระเจดียกลางน้ํา จํานวน 1,477 คน
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม

- ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมที่ยื่นคํารองขออนุญาตประกอบกิจการประเภทตาง ๆ
ตามเทศบัญญัติ
 เจาหนาที่สํารวจและมีหนังสือแจงผูประกอบการ/ผูประกอบการเขียนคํารองขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการ ปรากฏวา มีผูประกอบการยื่นคํารองจํานวน 23 ราย และเจาหนาที่ไดตรวจประเมินเรียบรอยแลว
- การตรวจประเมินสถานประกอบการกอนตอใบอนุญาตและแจงเลิกกิจการ เดือนกรกฎาคม 2559
เกณฑการตรวจประเมิน ไดแก ทําเล/ที่ตั้ง, ความสะอาด, ความปลอดภัย, การจัดการของเสีย
ตอใบอนุญาตผานเกณฑ จํานวน 12 แหง และเลิกกิจการ จํานวน 3 แหง

-22- งานตรวจประเมินการจัดการน้ําเสียของสถานประกอบการจําหนายหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง เดือนกรกฎาคม 2559 จํานวน 28 แหง ไดแก กวยเตี๋ยวเรือระยอง, CUSINA Drink,
กวยจั๊บ สยาม, แกนคูณตําแซบ, ชาชักชาวเรือ, ครัวอโยธยา, นายเมง เย็นตาโฟ, ราดหนาหัวหิน, พรานไพร,
รสแซบขาหมู, วันวานกาแฟสด, รานขนมปงยามาซากิ โลตัสระยอง, แดรี่ควีน โลตัสระยอง, สเวนเซน โลตัส
ระยอง, ลูกชิ้นทอดคุณชาย
เรื่องรองเรียนประจําเดือนกรกฎาคม 2559 จํานวน 2 เรื่อง

การดําเนินงานดานสุขาภิบาลอาหารประจําเดือนมิถุนายน 2559
1. ประชาสัมพันธชี้แจงผูคาตลาดแมแดงเรื่องปดปายแสดงราคาสินคาและคาบริการอยางเครงครัด
2. กิจกรรมตรวจเฝาระวังเชื้อโรคและสารปนเปอนในน้ําดื่มในโรงเรียน ดําเนินการตรวจเฝาระวังเชื้อ
โรคและสารปนเปอนในน้ําดื่มในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 30 แหง พบเชื้อมีโคลิฟอรม
แบคทีเรียในน้ําดื่ม จํานวน 20 แหง ซึ่งเจาหนาที่ไดแนะนําวิธีการดูแลรักษาและทําความสะอาดตูกดน้ําดื่ม/
ถังกรองน้ําใหถูกสุขลักษณะ
3. ตรวจประเมินมาตรฐานสวมโรงเรียนและตรวจการปนเปอนในมือผูสัมผัสอาหาร โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง ซึ่งผานเกณฑฯการประเมินทั้งหมด
4. กิจกรรมสุมตรวจเฝาระวังเชื้อโรคและสารปนเปอนในน้ําดื่มในตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ
- สํารวจและสุมเก็บตัวอยางน้ําดื่มในตูน้ําดื่มหยอดเหรียญภายในชุมชน ไดแก
ชุมชนสมุทรเจดีย จํานวน 11 ตู ชุมชนปากน้ํา 1 จํานวน 3 ตู ชุมชนปากน้ํา 2
จํานวน 3 ตู ไมพบเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียในน้ําดื่ม
5. ลางตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุมฯ)
ความคืบหนาผลการดําเนินงานตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง)
1. การกอสรางแผงคา โดยกอสรางผนังโดยรอบแผง 3 ดาน ความสูง 0.8 ม. เหลือการติดตั้งโครงเหล็ก
ดานหนาแผงคา ความสูง 2.4 ม. เสร็จเรียบรอยแลว
2. วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ปดประกาศแกไขและเพิ่มเติมรายชื่อผูคาที่ไดรับสิทธิการเชาแผงคาและ
แผนผังการจัดแผงคาตามประเภทสินคาของตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง) และเชิญผูคาที่ไดรับสิทธิ
ตามประกาศเขารวมประชุมรับฟงการชี้แจงฯ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น.
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง
3. วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 มีผูคามารองเรียนเรื่องการจัดโซนแผงคาและการโตแยงสิทธิ์การเชาแผง
คาของตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง) คณะทํางานพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง)
จึงไดมีการประชุมพิจารณาเรื่องดังกลาว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 และวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
- ผลการพิจารณา สรุปปจจุบันมีผูมีสิทธิการเชาแผงคาฯ จํานวนทั้งสิ้น 178 ราย
4. วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ประชุมชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขการเชาแผงคาตลาดสดเทศบาล 4
(ตลาดแมแดง) ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง

-23- นัดจับสลากตําแหนงแผงคาในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง
งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
กราฟแสดงปริมาณการจัดเก็บมูลฝอย
เปรียบเทียบปงบประมาณ 2556 - 2559

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปงบประมาณ 2559

รวมปริมาณขยะที่เอกชนจัดเก็บเดือนกรกฎาคม 2559 105.02 ตัน/วัน คิดเปนคาจางเดือนกรกฎาคม
2,699,944.22 บาท
การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือน กรกฎาคม 2559 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตราย
ไดทั้งหมด 1,338 ชิ้น ( 76 กิโลกรัม )

-242. กิจกรรมสํารวจและสงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล
จํานวน 71 แหง เดือนกรกฎาคม 2559 จํานวน 667 กิโลกรัม จายเปนคากําจัดฯ จํานวน12,673 บาท
(คาจางเหมาบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ราคากิโลกรัมละ 19 บาท )
- การพัฒนาทําความสะอาดสถานที่ ชุดพัฒนาถากหญาบริเวณถากหญาซอยสําเพ็งวงเวียนสุนทรภู
และถนนทุงชายกระตายรานวรรณเกา, ชุดรถน้ําเบอร 3 ลางทําความสะอาดรอบหอพระพุทธอังคีรส
และถนนราษฎรบํารุง, ชุดพิเศษรวมกับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเก็บขยะชายหาด, ชุดเรือทองแบนขุดลอกวัชพืช
ในคลองสวนศรีเมือง และคลองสะพานเกาะกลอย
สรุปปริมาณขยะชายทะเลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
โรงเรียนในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลนคระยอง รวมกับ งานรักษาความสะอาดฯ

งานสัตวแพทย

สรุปผลการดําเนินงานโครงการปองกันโรคจากสัตวสูคน
ระหวางวันที่ 21-30 มิถุนายน 2559 และ วันที่ 1-8 กรกฎาคม 2559

-25งานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
ผลการดําเนินงาน
1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง)
จํานวน 216 คน จําแนกผลการคัดกรอง ดังนี้
1.1 กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน จํานวน 12 คน
1.2 กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 28 คน
2. คัดกรองภาวะซึมเศรา จํานวน 286 คน
2.1 มีภาวะเสี่ยง - คน
3. กิจกรรมเผยแพรความรูโรคไมติดตอ
3 .1 ใหความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานม จํานวน
6 ครั้ง
ใหความรูเรื่องโรคไวรัสตับเสบ จํานวน
6 ครั้ง
ใหความรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก
จํานวน 3 ครั้ง
4. โครงการเฝาระวังสุขภาพประชาชน เทศบาลนครระยอง
ผลการดําเนินงาน
4.1 อาสาสมัครสาธารณสุขคัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง)
ในประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 29 ชุมชน จํานวน 4,359 คน จําแนกผลการคัดกรอง ดังนี้
4.1.1 กลุมปกติ จํานวน 2,460 คน
4.1.2 กลุมปวย จํานวน 647 คน
4.1.3 กลุมเสี่ยง จํานวน 1,252 คน
- เสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน
จํานวน 646 คน
- เสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 606 คน
โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเตานมและโรคมะเร็งปากมดลูก
กิจกรรม
1. ใหความรูโรคมะเร็งเตานมโรคมะเร็งปากมดลูก
2.
สอนการตรวจเตานมดวยตนเอง
3.
ประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งเตานม
4.
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเตานมและโรคมะเร็งปากมดลูก
เปาหมาย สตรีอายุ 30 – 60 ป ในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 200 คน
ระยะเวลาดําเนินการ 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)

-26ผลการดําเนินงาน
- ผูร ับบริการ จํานวน 249 คน
- ผลการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเตานม(คลําดวยมือ) พบกอนใตรักแร จํานวน 1 คน สงตอเขารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ตามความสมัครใจของผูรับบริการ
- ผลการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ( Papsmear) รอผลการตรวจประมาณ 1 เดือน
งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ

สถานการณของโรคไขเลือดออก
ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม – 30 กรกฎาคม ๒๕๕9 เทศบาลนครระยอง ไดรับรายงานวาพบผูปวย
โรคไขเลือดออก (ทุกรหัสโรค) จํานวน 41 ราย ไมพบผูเสียชีวิต เดือนกรกฎาคม 2559 พบผูปวยไขเลือดออก
4 ราย ซึ่งนอยกวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง ชุมชนที่พบผูปวย ไดแก
1. ชุมชนขางอําเภอ-ทางไผ
จํานวน 1 ราย
2. ชุมชนปากน้ํา 2
จํานวน 1 ราย
3. ชุมชนตีนเนิน เกาะหวาย
จํานวน 1 ราย
4. ชุมชนปากน้ํา 1
จํานวน 1 ราย
โดยจังหวัดระยอง เปนอันดับที่ 2 ของประเทศ อัตราปวย 72.17 ตอประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน
(อันดับ 1 แมฮองสอน อัตราปวย 137.56)

กิจกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
- วันที่ 29 มิ.ย. – 8 ก.ค. 59 รวมกับงานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ ดําเนินการฉีดวัคซีน MR ,
DT ในนักเรียนชัน้ ป.1 และ ป.6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง จํานวน 5 แหง ไดแก ร.ร.เทศบาล
วัดปากน้ํา, ร.ร.เทศบาลบานปากคลอง, ร.ร.เทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล, ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
และร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
โครงการรณรงคปองกันควบคุมโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
- วันที่ 13 – 28 กรกฎาคม 2559 ดําเนินการกิจกรรมใหความรูเรื่องโรคเอดส โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ และพฤติกรรมทางเพศที่ถูกตองเหมาะสมใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครระยอง จํานวน 6 แหง มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 650 คน
สถานการณโรคมือ เทา ปาก
จากขอมูลของกรมควบคุมโรค สํานักระบาดวิทยา ณ วันที่ 1 มกราคม – 25 กรกฎาคม ๒๕๕9
จังหวัดระยอง พบผูปวยโรคมือ เทา ปาก จํานวน 1,089 ราย ไมพบผูเสียชีวิต คิดเปนอัตราปวย 171.78
ตอประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน โดยเปนอันดับที่ 2 ของประเทศ (อันดับ 1 จังหวัดนาน อัตราปวย 178.75)
พบสูงสุดในอําเภอเมือง
ขอความรวมมือสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ดําเนินการเฝาระวังโรคมือ เทา ปาก อยางตอเนื่อง ดังนี้
1. ประชาสัมพันธใหครูและผูปกครองทราบเกี่ยวกับโรคมือเทาปาก
2. ประสานครูประจําชั้นดําเนินการ ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนเบื้องตนทุกวัน พบนักเรียนมีอาการ
โรคมือ เทา ปาก ใหแยกเด็ก และใหผูปกครองพาไปพบแพทย

-273. ทําความสะอาดหอง และวัสดุอุปกรณภายในหองเรียนเปนประจํา โดยเพิ่มความถี่ของการทําความ
สะอาดในหองที่พบการระบาด
4. เมื่อพบการระบาด ลดการทํากิจกรรมรวมกันของเด็กแตละหองเทาที่จะเปนไปได และจัดกิจกรรมให
เด็กไดลางมือบอยๆอยางถูกวิธี โดยเฉพาะกอนรับประทานอาหารและหลังเขาหองน้ํา
5. กรณีพบผูปวยโรคติดตอ/เหตุการณผิดปกติ โดยหากพบผูปวยตั้งแต 2 รายขึ้นไป แจงงานปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ 038 620111 ตอ 509
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
- วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. เทศบาลนครระยอง ณ หองประชุม
หลักเมือง เทศบาลนครระยอง มีผูเขารวมประชุม จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 90.62
- กิจกรรมประชุมตอเนื่องประจําเดือนของ อสม. ครั้งที่ 10/2559 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผูเขารวมกิจกรรมฯ จํานวน 308 คน คิดเปนรอย 95.35
คางจายเงินคาปวยการเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2559 รวม 2 เดือน จําแนกตามกลุมได ดังนี้
1. มารดาและทารกหลังคลอด จํานวน 106 ราย
2. ผูปวยโรคเรื้อรัง จํานวน 34 ราย
3. ผูปวยที่สงตอจาก รพ.ระยอง จํานวน 17 ราย
4. ผูสูงอายุ
จํานวน 51 ราย
5. ผูปวยโรคมะเร็ง จํานวน 2 ราย
6. ผูพิการ จํานวน 1 ราย
จํานวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผูปวยที่บาน ทั้งหมด 305 กิจกรรม ดังนี้
1. ฉีดยา
2. ใสสายสวนปสสาวะ
3. ใสสายยางใหอาหารทางจมูก
4. ทําแผล
5. เจาะเลือด
6. เจาะน้ําตาลปลายนิ้ว
7. เยี่ยมใหคําแนะนําการปฏิบัติตนหลังคลอดและสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
8. เยี่ยมเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนในทารกแรกเกิด
9. เยี่ยมดูแลเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเรื้อรังและความพิการ
10. โรงพยาบาลระยองสงตอใหติดตามเยี่ยม
11. นําสงผูปวยฉุกเฉินรักษาตอรพ.ระยอง
ศูนยรับบริจาคและใหยมื อุปกรณการแพทย
ใหผูปวยยืมอุปกรณทางการแพทย 6 รายการ จํานวน 9 ชิ้น ไดแก
1. เตียง
Fowler พรอมเบาะนอน จํานวน 1 ชุด
2
. Walker จํานวน 1 อัน
3. ไมเทา จํานวน 2 อัน
4. รถเข็นนั่ง จํานวน 1 คัน
5. ที่นั่งขับถาย จํานวน 2 อัน

จํานวน 55 ราย
จํานวน 4 ราย
จํานวน 6 ราย
จํานวน 4 ราย
จํานวน 3 ราย
จํานวน 5 ราย
จํานวน 55 ราย
จํานวน 51 ราย
จํานวน 105 ราย
จํานวน 25 ราย
จํานวน 17 ราย

-286. ถังออกซิเจนขนาดกลาง จํานวน 1 เครื่อง
7. เครื่องผิตออกซิเจน จํานวน 1 เครื่อง
ไดรับบริจาคอุปกรณทางการแพทย 6 รายการ จํานวน 98 ชิ้น ไดแก
1. เตียง Fowler พรอมเบาะนอน จํานวน 1 ชุด
2
. Walker จํานวน 2 อัน
3. ถังออกซิเจนขนาดกลาง จํานวน 1 เครื่อง
4. รถเข็นนั่ง
จํานวน 2 คัน
5. ไมเทา จํานวน 1 อัน
6. ที่นอนลมพรอมชุดอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
กิจกรรมอื่นๆ
1. ฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญตามฤดูกาลใหแกผูปวยติดเตียง จํานวน 13 คน
2. รวมฉีดวัคซีนปองกันปองกันโรคหัด หัดเยอรมัน คอตีบและบาดทะยัก ใหนักเรียชัน้นประถมศึกษาปที่ 1
และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
3. รวมตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 5 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- นางวัฒนา ชูวิทยสกุลเลิศ รายงานวาเดือนนี้เปนเดือนสิงหาคมตรงกับวันแม โรงพยาบาลกรุงเทพ
ระยอง ขอความรวมมือใหเทศบาลนครระยองประชาสัมพันธวาในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 จะมาทําการตรวจ
มะเร็งเตานม มาสอนการตรวจเตานมดวยตนเอง ณ ศาลาประชาคม เวลา 09.0.0 น. – 12.00 น. โดยในวันที่
18 สิงหาคม 2559 เขาจะนํารถโมบายเคลื่อนที่มาตรวจแมมโมแกรม และอัลตราซาวด โดยเขาแจงมาวามี
เจาหนาที่ของเราที่ยื่นความประสงคที่จะตรวจ จํานวน 6 ราย ซึ่งราคาคาตรวจปกติ คือ 2,800 บาทตอคน
โดยเขาจะลดเหลือ 1,800 บาท แตพอมีจํานวนผูที่สนใจแค 6 คน เขาจึงขึ้นคาตรวจเปน 1,999 บาท
ซึ่งทางเจาหนาเราที่ทั้ง 6 ทานก็ตกลงตามนั้น จึงเรียนเชิญผูที่สนใจที่จะเขารับการตรวจมะเร็งเตานม ไดตามวัน
เวลาดังกลาว
- เรื่องของตลาดแมแดง ในสวนที่เปนผนังหองน้ํา ดานหลังของหองน้ําที่หันเขาหาแผง คือจะมีเปนชวง ๆ
ที่ระบายอากาศ อยูประมาณ 5 ชวง คือไดคุยกันทานรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี และอีกหลาย ๆ
ทานวาหากจะรบกวนใหนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลของเราทั้ง 5 โรงเรียน มาวาดภาพผนัง คืออาจจะเปนภาพ
ของสินคาในตลาด หรือภาพอะไรตาง ๆ คือจะทําใหเกิดความสวยงาม และความรูสึกที่ดีขึ้น
ที่ประชุม - ทานนายกเทศมนตรี มอบใหแตละโรงเรียนไปคัดนักเรียนที่มีฝมือในการวาดรูปและระบายสี
ใหมาวาดรูป เชน รูปกุง หอย ปู ปลา ฯลฯ โดยใชจินตนาการของนักเรียนเอง
และใหแตละโรงเรียนจัดเตรียมสีไวสําหรับระบายดวย

-29กองการแพทย
บริการเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
จําแนกตามศูนยบริการสาธารณสุข

บริการเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
จําแนกตามที่อยูของผูปวย

บริการเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
จําแนกตามรายใหม-รายเกา

-30รายรับคารักษาพยาบาล
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

ผลการปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

รายงานผูมารับบริการทันตกรรม
ระหวางวันที่ ๒๑ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

-31รายงานผูมารับบริการกายภาพบําบัด
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

แผนภูมิรายงานผูมารับบริการกายภาพบําบัด
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

-32แผนภูมิรายงานจํานวนผูมารับบริการ
งานบริการทางการแพทย งบป ๒๕๕๙

- วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทําพิธีลงนามรวมเปนเครือขายระบบบริการสุขภาพของผูประกันตน
ณ โรงพยาบาลศรีระยอง
- วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รวมงานแหเทียนพรรษา ณ วัดโขดทิมทาราม
กองการศึกษา
- วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2559โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 7 - 29 กรกฎาคม 2559 โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559
- วันที่
7 กรกฎาคม 2559หลอเทียนพรรษา ณ บริเวณหนาหอพระพุทธอังคีรส
- วันที่ 15 กรกฎาคม 2559กิจกรรมแหเทียนและถวายเทียนจํานําพรรษา ประจําป 2559
- วันที่
21 - 23 กรกฎาคม 2559การแขงขันทักษะทางวิชาการ ณ เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
- วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 พิธีปดการแขงขันฟุตบอลเยาวชนPTT GROUP CUP 2016 รุนอายุไมเกิน
15 ป ณ สนามฟุตบอลสวนศรีเมือง
- วันที่
30 กรกฎาคม 2559กิจกรรมสงเสริมการศึกษานอกหองเรียน ณ ลานหนาหองสมุดเทศบาลนครระยอง
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เจาหนาที่จากสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมอบรมการปองกันโรค
เอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สํานักการคลังและโรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ํา รวมกันแหเทียนพรรษา ณ วัดปากน้ําสมุทรคงคาราม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ในชวงบาย คณะเครือขายผูปกครอง คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ําระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 รวมกันแหเทียนพรรษา ณ วัดปากน้ําสมุทรคงคาราม
- กิจกรรมการบริการสารสนเทศ วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 คณะครูอบรมการใชโปรแกรมตาง ๆ
เชน Google drive map, การ download youtube และ fix lp
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เจาหนาที่จากสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และอสม. ตรวจวัด
สายตาใหกับนักเรียนที่มีปญหาทางสายตา

-33- กิจกรรม To Be Number One วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ครูตํารวจ D.A.R.E. ใหความรูเกี่ยวกับ
การปองกันยาเสพติดกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 คณะครูรวมงานวันคลายวันพระราชสมภพ พระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร ทั้งการทําบุญตักบาตร การลงนามถวายพระพรและการจุดเทียนถวายพระพร
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ทานณวัฒน โตศักดิ์ ทองถิ่นจังหวัดระยอง ไดมอบทุนการศึกษาใหกับ
นักเรียนที่มีฐานะยากจน จํานวน 5 ทุน และเยี่ยมชมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งรณรงคการ
ออกเสียงประชามติ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ฝายวิชาการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 นักเรียนไดเขารวมกิจกรรม Happy Book Day ณ บริเวณลานหนาหองสมุด
สวนศรีเมือง
กิจกรรมการทําบุญวันธรรมะสวนะ
กิจกรรมธรรมะหลอมใจ
- สัปดาหสุดทายของเดือน นักเรียนในแตละระดับชั้นเขาวัดฟงธรรม
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
และวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เก็บขยะบริเวณชายหาดแหลมเจริญ
การรณรงคการออกเสียงประชามติ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา โดย
* นักเรียนจัดทําปายประชาสัมพันธ
* ประชาสัมพันธบริเวณหนาโรงเรียน
* การจัดนิทรรศการใหความรูกับนักเรียน เรื่องการออกเสียงประชามติ
* จําลองสถานการณการออกเสียงประชามติ
- รายงานงานกอสราง ของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
* การกอสรางอาคารอเนกประสงค (ใหม)
* การซอมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค
* การซอมแซมหองน้ําเปนหองพักครู
โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง
- นักเรียนรวมรณรงคออกเสียงประชามติ
- วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมโดราเอมอน
- วันที่ 15 กรกฎาคม 2559กิจกรรมแหเทียนและถวายเทียนจํานําพรรษา ประจําป 2559
- วันที่
26 กรกฎาคม 2559อบรมคายคุณธรรมและหลังจากการอบรมนําสิ่งที่ควรปรับปรุงมาปฏิบัติ
- วันที่
29 กรกฎาคม 2559คายยาเสพติด
- นักเรียนรวม
แขงขันวาดภาพและคัดลายมือ
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- อบรมรณรงคปองกันยาเสพติด (30 มิ.ย. 59)
พิธีสวนสนามวันลูกเสือไทย (1 ก.ค. 59)
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู (กิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด)
(2 - 3 ก.ค. 59)
- ตรวจสุขภาพนักเรียนประจําป (4 - 5 ก.ค. 59)
สอบคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการสอนเสริม สสวท. (5 ก.ค. 59)

-34วิพากษโครงการฝายวิชาการ (7 ก.ค. 59) ทานธานินทร สมะลาภา ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใหเกียรติมาเปนประธานดําเนินการวิพากษโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรียนจะนําขอพิพากษประเด็นตางๆไปปรับปรุงและพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น
โรงเรียนไดรับเกียรติจากผอ.ผองศรี ปยะยาตัง ผอ.กองการศึกษา มอบรางวัลใหกับนักเรียนที่สงผล
งานเขาประกวดการเขียน Mind mapping และวาดภาพระบายสี จัดโดยหองสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
(8 ก.ค 59)
จัดกิจกรรมคายฝกทักษะวิทยาศาสตรคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ (9 ก.ค. 59)
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา (15 ก.ค. 59)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท3ี่ รวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนสวนสมุ
ณ นไพรสมเด็จพระเทพฯ
(14 ก.ค. 59)
จัดแขงขันวอลเลยบอลตานภัยยาเสพติด (16 - 17 ก.ค. 59)
เรียนรูภาษาระยอง ประจําเดือน ก.ค. 59 อาจารยฐาปกรณ โสธนะ ศิลปนดีเดนจังหวัดระยอง
ใหเกียรติมาเปนภูมิปญญาทองถิ่นสอนภาษาถิ่นระยองใหกับนักเรียน
นักเรียนเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการในมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับภาคตะวันออก
“วังน้ําเย็นวิชาการ” ณ เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว (21 - 22 ก.ค. 59)
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมประกวดแขงขันการวาดภาพระบายสี ชั้นประถมศึกษาปท4ี่ - 6
ด.ญ.อรนิชชา ทองบุ
ด.ญ.อรปรียา ทองบุ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที1่ กิจกรรมประกวดแขงขันกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปท4-6
ี่
ด.ช.วิศวะ บุญเกษม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1
นักเรียนเขารวมแขงขันทักษะงานใบตอง ไดลําดับที่ 6 ระดับเหรียญเงิน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียน ณ ศูนยกสิกรรม
ธรรมชาติสองสลึง ตําบลสองสลึง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง (22 ก.ค. 59)
กิจกรรมคายวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ดวยภาษาอังกฤษ นักเรียน ป.4 ณ Space Inspirium
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (23 ก.ค. 59)
อบรมผูดูแลเด็กเล็ก (24 ก.ค. 59)
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ยุวพุทธ) (26 ก.ค. 59)
กิจกรรมสานผันตะวันบาย การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
กิจกรรมสานผันตะวันบาย เปดตลาดนักธุรกิจนอย
กิจกรรม Weekly English Words
ประชาสัมพันธการลงประชามติ
บริการ ซอมแซมพื้น Epoxy Coating ลานอเนกประสงค
บริการ ทาสีชั้นลางอาคาร 7 และ 8 และอเนกประสงค
บริการ ซอมแซมรางน้ําหนาหองสหกรณเล็ก
รวมสํานึกพระมหากรุณาธิคุณพอของแผนดิน ณ อางเก็บน้ําดอกกราย
ติดตามอาการเด็กชายจิรสิน เจริญธนะ

-35-

โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือขายผูป กครอง
ณ หองประชุมวิสุทธิสารโสภิต
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ณ ศาลาทําบุญ
วัดลุม (พระอารามหลวง)

-36วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมรณรงคและเชิญออกเสียงประชามติ ณ อาคารอเนกประสงค
และตลาดวัดลุม
- วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 รับการประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
รวมแขงขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น
ผลการเขารวมการแขงขัน ดังนี้

- วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมอบรมโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ณ อาคารอเนกประสงค
- วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 รับการประเมินโครงการการจัดการสิ่งแวดลอมดีเดน ครั้งที่ 2
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมแสดงตนเปนพุทธมามกะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6
ณ วัดลุม (พระอารามหลวง)
- วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 รวมพิธีเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ ณ สวนศรีเมือง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมอบรมดานอัคคีภัยและแผนปองกันอุบัติภัยดานอัคคีภัย
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมศุกรหรรษาหาคนเกง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล

-37วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูนอกสถานที่ ณ สวนสมุนไพร
สมเด็จพระเทพฯ
- วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูนอกสถานที่ ณ อุทยานรังสรรค
นวัตกรรมอวกาศ และพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและโรงหนัง ๔ มิติ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูนอกสถานที่
ณ อนุสรณเรือรบประแสและทุงโปรงทอง
กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู
กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจําสัปดาห
ทุกวันพุธ เวลา 11.30-12.30 น. จัดกิจกรรมธนาคารขยะ
กิจกรรมสวนผักลอยฟา
กิจกรรมออกกําลังกายยามเชา
ทุกวันศุกรที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน จัดกิจกรรมออมทรัพยตามรอยพอ
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 หลอเทียน 70 ป
- วันที่ 7, 14, 21, 28 กรกฎาคม 2559 โครงการตํารวจแดร ใหความรูเรื่องยาเสพติดนักเรียนชั้น -ป.5
6
- วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ศูนยเยาวชนกองการศึกษาอบรมรณรงคปองกันยาเสพติดใหกับนักเรียน ป.6
- วันที่
11 กรกฎาคม 2559 สาธารณสุขจังหวัดระยองตรวจเยี่ยมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร
- วันที่
12 กรกฎาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทัศนศึกษา ณ สวนนุงนุช จังหวัดชลบุรี
- วันที่
13 กรกฎาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ทัศนศึกษา ณ อาวคุงกระเบน
จังหวัดจันทบุรี
- วันที่
13 กรกฎาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทัศนศึกษา ณ อุทยานรังสรรคนวัตกรรม
อวกาศ จังหวัดชลบุรี
- วันที่ 13, 21 กรกฎาคม 2559 กองการแพทยตรวจฟนนักเรียน
- วันที่
15 กรกฎาคม 2559 ถวายเทียนจํานําพรรษา
- วันที่
15, 22 กรกฎาคม 2559 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ทําความสะอาดชายหาดแหลมเจริญ
- วันที่
21 - 23 กรกฎาคม 2559 แขงขันวิชาการระดับภาคตะวันออก ณ จังหวัดสระแกว
สรุปผลการแขงขันวิชาการระดับภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ไดรับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ไดแก
* โครงงานภาษาอังกฤษ
* วาดภาพระบายสีอนุบาล
* วาดภาพระบายสีระดับ ป.1
– ป.3
* รองเพลงประกอบแดนเซอร
* รองเพลงลูกทุง
* รอยมาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก
* เดินตัวหนอน

-38รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก
* เริงเลนเตนแดนท
ผลการแขงขันวิชาการระดับภาค จ.สระแกว

- วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ทัศนศึกษา ณ ศูนยการเรียนรูเกษตร
บานจํารุง จังหวัดระยอง
- วันที่
22 กรกฎาคม 2559 นักเรียน ป.5 เรียนรูนอกสถานที่ นิทรรศการวิทยาศาสตร
(หางเซนทรัลระยอง)
- วันที่
22 กรกฎาคม 2559 สํานักการสาธารณสุขฯ ตรวจสุขภาพแมครัว
- วันที่
25 กรกฎาคม 2559 นักเรียน ป.5 - 6 จํานวน 385 คน เขาคายคุณธรรม
ที่อาคารวิญูธรรมสภา วัดตรีรัตนาราม โดยไดรับความรวมมือจาก อเล็กมาเปนวิทยากร
- วันที่
26 กรกฎาคม 2559 ศูนยอนามัยที่ 6 รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยม
พัฒนาและประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชรสมัยที่ 2
- วันที่
27 กรกฎาคม 2559 มหกรรมสมมุติ 6 สัปดาหประชามติ
- วันที่
28 กรกฎาคม 2559 สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบรมใหความรูนักเรียน ป.6
เกี่ยวกับโรคเอดส
- วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อบรมเรื่องยาเสพติด โดยไดรับความ
รวมมือจากตํารวจแดร
- วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นักเรียนอนุบาลปที่ 2 ศึกษาเรียนรูนอกสถานที่ “ชมวัดเกาเมืองระยอง”
- วันที่
29 กรกฎาคม 2559 นํานักเรียนและชุมชนไปบันทึกเทปโทรทัศนรายการชิงชาสวรรคโอทอป
ที่ Work Point ชอง 23 เพื่อประชาสัมพันธสินคา วิสาหกิจชุมชนระยอง และประกวดรองเพลง
- วันที่
30 กรกฎาคม 2559 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ณ วัดตรีรัตนาราม

-39โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 1 กรกฎาคม2559 โครงการเปดโลกทัศนสูการเรียนรูชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3
วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม2559 คายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษา รุนที่จั3ดโดยศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง รวมกับเทศบาลนครระยองและ ร.ร.นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)
- มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับภาคตะวันออก
“วังน้ําเย็นวิชาการ”
สรุปผลการประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการ
มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับภาคตะวันออก
"วังน้ําเย็นวิชาการ"
ประจําปการศึกษา 2559ระหวางวันที่ 21-23 กรกฎาคม2559
ระดับ

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

ไดเขารวม

รวม

มัธยมศึกษาตอนตน

2

3

3

2

10

มัธยมศึกษาตอนปลาย

5

4

1

1

11

รวม

7

7

4

3

21

หมายเหตุ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

1 รายการ ไดแก การประกวดโครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.ตน
3 รายการ ไดแก กลาวสุนทรพจนภาษาจีน ม.ตน /การแขงขันคัดลายมือ
ม.ปลาย /
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ม.ปลาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
3 รายการ ไดแก กลาวสุนทรพจนภาษาจีน ม.ปลาย /กลาวสุนทรพจนภาษาไทย
ม.ปลาย /รองเพลงพระราชนิพนธพรอมจินตลีลา ม.ปลาย
- วันที่ 25 กรกฎาคม2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางระบบคิดสรางภูมิคุมกันใหเด็กเยาวชนใน
พื้นที่จังหวัดระยองโดย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดระยอง รวมกับเทศบาลนครระยอง
วันที่ 28 กรกฎาคม2559 กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะชายหาด
- วันที่ 29 กรกฎาคม2559 โครงการคายบูรณาการ
วันที่ 29 กรกฎาคม2559 กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ
- นักเรียนเดินรณรงคการลงประชามติ(ดําเนินกิจกรรมทุกสัปดาห)
สัมพันธชุมชน/กิจกรรมทางศาสนา/พระมหากษัตริย
* วันที่ 15 กรกฎาคม2559 กิจกรรมวันเขาพรรษา
*
วันที่ 28 กรกฎาคม2559 รวมจุดเทียนชัยถวายพระพร
วันที่ 29 กรกฎาคม2559 นิเทศกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
การพัฒนาบุคลากร
*
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 5พหลโยธินรามินทรภักดีจังหวัดราชบุรี
*
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 5(กระดาษไทยอนุเคราะห)
จังหวัดกาญจนบุรี
- การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 จังหวัดชลบุ
วันทีรี ่ 12 กรกฎาคม2559
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*

- การกอสรางอาคาร
*
อาคารเรียน4 ชั้น 12 หองเรียน
อาคารอเนกประสงค

กองสวัสดิการสังคม
- จัดทําโครงการฝกอาชีพแกผูพิการ จํานวน 25 คน ณ หองสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง
- วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 มีกิจกรรมตอเนื่องสองเดือนครั้งใหกับผูสูงอายุ ประมาณสี่รอยกวาคน
โดยเชิญทันตแพทยหญิงวีรสุดา ธนกิจเจริญพัฒน มาบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการดูแลฟน
- จัดฝกอบรมอาชีพใหกับผูสูงอายุและผูที่สนใจ จํานวน 2 รุน ไดแก วันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2559
การทําขนมไทย และในวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2559 พับเหรียญของโยนทาน
- สรุปเรื่องการขึ้นทะเบียนโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปจจุบันไดจํานวนทั้งหมด 20
ราย โดยไดรับเงินแลว จํานวน 13 ราย และเหลืออีก 7 ราย ที่กําลังดําเนินการอยู และตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2559 เปนตนไป จะไดรับเพิ่มเปนรายละ 600 บาท จนถึงอายุ 3 ป โดยไดพิมพประกาศและระเบียบการของ
การขึ้นทะเบียน และไดทําการแจกไปบางสวนแลว
- วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. จัดกีฬาผูสูงอายุ ณ สวนสาธารณะโขดปอ
ตําบลเนินพระ จึงขอเรียนเชิญทุกทานเพื่อรวมเปนกําลังใจใหกับผูสูงอายุ
- วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 (ชวงเชา) ขอเรียนเชิญทุกทานรวมกันปลูกตนสนทะเล จํานวน
500 ตน ณ บริเวณชายหาดแหลมเจริญ
สถานธนานุบาล
ผลการดําเนินงานในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 (ตั้งแตวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559)
ยอดรับจํานํารวม
2,457 ราย จํานวนเงิน
61,398,100.00 บาท
ยอดไถถอนรวม
2,438 ราย จํานวนเงิน
60,830,400.00 บาท
ทรัพยจํานําคงเหลือ 8,097 ราย จํานวนเงิน
199,441,700.00 บาท
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจํานํา
1,866,383.00 บาท
กําไรจําหนายทรัพยหลุด
374,310.00 บาท
รวมรายรับ
2,240,693.00 บาท
รายจาย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
55,243.03 บาท
รายจายประจํา
270,644.92 บาท
รวมรายจาย
325,887.95 บาท
รายรับสูงกวารายจาย
1,914,805.05 บาท
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน
140,000,000.00 บาท
หัก ใชไปแลว
23,913,000.00 บาท
คงเหลือเงินที่ใชหมุนเวียนไดอีก
116,087,000.00 บาท

-41ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ทานนายกเทศมนตรี กลาววา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 จะทําการปดสะพานเปยมพงศสานต ผมตองการให
มีการจัดกิจกรรมบริเวณสะพานปยมพงศสานต เพื่อใหประชาชนไดไปถายรูปเก็บไวเพื่อเปนที่ระลึกกอนวันปดสะพานฯ
ในที่ 15 ตุลาคม 2559 โดยทานปลัดเทศบาลกลาววาจะตั้งทีมงาน และไปประสานกับองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
และจะมารายงานในที่ประชุมอีกครั้ง
- ทานปลัดเทศบาล กลาววา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ซึ่งเปนวันลงประชามติ ในเขตเทศบาลนครระยอง
มีจํานวนหนวยลงประชามติ จํานวน 58 หนวย ขอใหผูที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งเปเนจาพน ักงานผูดําเน ินการออกเ สียง
ประจําหนวยออกเสียง ใหปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัดดวย
(ปดประชุม เวลา 11.30 น.)
ลงชื่อ

ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางกุลยา กุลรัตน)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ลงชื่อ
ผูต รวจรายงานการประชุม
(นางพิมพผกา ทายพงศศักดิ์)
หัวหนาฝายอํานวยการ

