รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ
ครั้งที่ 9/2559
วันที่ 9 กันยายน 2559
ณ หองประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผูมาประชุม
1.
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6.
7.
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นายวรวิทย
ศุภโชคชัย
นายกเทศมนตรี
นายบุญสืบ
เจริญรัตน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายประกอบ
อังควินิจวงศ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายนิวัติ
กลอมแกว
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายธีรวุฒิ
รัตตานนท
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายสุธน
ซื่อประเสริฐ
ปลัดเทศบาล
นายฉัตรนุชัย
สมบัติศรี
รองปลัดเทศบาล
นางเสาวลักษณ
วินัยธรรม
รองปลัดเทศบาล
นายธนวัฒน
พนชั่ว
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
นางกิ่งแกว
ถนอมถิ่น
ผูอํานวยการสํานักการคลัง
นางวัฒนา
ชูวิทยสกุลเลิศ ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
นางกรรณิกา
วิโรจนแสงทอง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางผองศรี
ปยะยาตัง
ผูอํานวยการกองการศึกษา
นายเจตน
ศรีสขุ โข
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผูอํานวยการกองการแพทย
นางโสภิกา
คงเจริญ
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา
นางสาวอารี
แดงอุทัย
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบานปากคลอง
นางนลินี
สุวรรณโชติ
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วาที่รอยตรีจรัล
ภิญวัย
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
นางสาวพนิตตา
แสงอรุณ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.
นครระยองวิทยาคม
นางซอนกลิ่น
ชูเชิด
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
นางสาวชนิดา
เอมเปย
หัวหนาฝายปกครอง
นายดุสิต
ธรรมศิริรักษ
ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
นางพิมพผกา
ทายพงศศักดิ์
หัวหนาฝายอํานวยการ
นางสาวอรุณรัตน ภูพันตันติ
หัวหนาฝายงบประมาณ
นายชาคริต
เอี่ยมสําอาง
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
นางสาวกนก
อารีรักษ
ผูอํานวยการสวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง
หัวหนาฝายบริการสิ่งแวดลอม
นางสาวเนตรนภา รักความสุข
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป (กองการแพทย)
นางสาวนิทรา
ลาภเวที
หัวหนาฝายปองกันควบคุมโรคและฟนฟูสุขภาพ
นางสาวรัชนี
คุมครอง
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป (สํานักการคลัง)

-232. นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
33. นางสินีนาฏ คุณเลิศกิจ รก.หัวหนาฝายบริการการแพทยและพยาบาล
34. นางกุลยา
กุลรัตน
เจาพนักงานธุรการ
ผูไมเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายมานพ
นายวิชิต
นายธนิต
นายวารินทร
นายผณินทร
นายธรรมาธิติ
นางลัดดา
นางอุษณีย

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
อังควินิจวงศ
ดุษฎีวงษกําจร
เกษรแพทย
วุฒิสมบูรณ
โกสีย
เลื่อนลอย

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผูอํานวยการกองชาง
ผูจัดการสถานธนานุบาล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล
วัดลุมมหาชัยชุมพล

(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
( ไปราชการ)
20

(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559
และติดตามผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ
รายงานความคืบหนาเรื่องการกอสรางตลาดแมแดง (สํานักการคลัง, กองชาง, สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม)
- ทานนายกเทศมนตรีกลาววาขณะนี้ตลาดแมแดงคอนขางสมบูรณสวยงามดีแลว ตองขอบคุณเรียน
และคณะครูและผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่ไดชวยกันไปวาดรูปผนังตลาดแมแดงเพื่อเติมสีสันใหตลาดแมแดง
ดูสวยงามยิ่งขึ้น
- ทานรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รายงานวาวันที่ 10 ตุลาคม 2559 คาดวา
การกอสรางนาจะเสร็จเกือบรอยเปอรเซ็นต สวนงานกอสรางที่สภาเทศบาลนครระยองไดอนุมัติงบประมาณไป
แลวคือทําราวกันสาด ราวกันตก จํานวน 90,000 บาท อยูระหวางรอแบบจากกองชางและงานกอสรางแผง
ที่ทําเสร็จพรอมทั้งไดตรวจรับไปแลว แตยังไมไดเบิกเงินใหผูรับจาง เนื่องจากติดปญหาเรื่องเอกสาร คืองานเสร็จ
หมดแตเอกสารยังไมมา เพราะตองทําบันทึกตอทายสัญญา ปรับเคานเตอร ปรับความสูงของแผง หรือยกเลิก
แผง คือตองรีบดําเนินการเรื่องการเบิกจายใหทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 รายการนี้จึงตองเรง
ดําเนินการ สวนในเรื่องของไฟฟาที่เดินสายเมนต่ํา ซึ่งมีปญหาอยูเล็กนอย โดยเราจายเงินใหการไฟฟาสวน
ภูมิภาคแลว จํานวน 350,000 บาท ตอนนี้เดินสายไฟรอบนอกไปแลว ขางในจะมีแถวอยู 3 แถว ที่ไมมีเสา
คือมีแตโครงเหล็กขึ้นมาขางบน ตอนแรกการไฟฟาสวนภูมิภาควางแผนวาจะวางบนโครงเหล็ก แตพอมาดูแลว
งานจริงคนเอื้อมมือถึงสายไฟได ซึ่งคอนขางอันตราย จึงคิดวาควรทําเปนเสาเหล็กสูงจากแผงประมาณ 1 เมตร
20 เซนติเมตร เพื่อจะไดไปทําตัวรับรูปถวยขางบน ที่จะเดินขามไปมีอยู 3 แถว ซึ่งตอนที่เจรจากับการไฟฟา

-3สวนภูมิภาคนั้นคิดวาการไฟฟาสวนภูมิภาคจะทําใหเทศบาลเรียบรอยเลย แตปรากฏวาได เดินสายไฟใหอยาง
เดียว โดยเสาไฟเทศบาลตองมาทําใหอีก ทําใหมีปญหาจึงตองไปใหชางคํานวณเสาไฟที่สูง 1 เมตร 20
เซนติเมตรดังกลาว เพื่อไปรับกับสายไฟอีกจํานวนสี่หมื่นกวาบาท ตอนนี้ไดราคามาแลว จึงตองเรง ที่จะเดิน
เสาเหล็ก และเดินสายไฟใน 3 แถวที่อยูในอาคารใหแลวเสร็จ สวนเรื่องการขอไฟฟานั้นการไฟฟาสวนภูมิภาค
จะมารับเรื่อง โดยไดเดินสายไฟใหดูเปนตัวอยางบางแผงแลว แมคาจะเจรจากับการไฟฟาสวนภูมิภาคเอง
คือหากขอกันมากก็คงตองทยอยทํา ซึ่งไฟฟาสวนกลางก็มีอยูแลว ไฟฟาแผงก็คงไปทยอยติดทีหลังก็ได
ไมนาจะมีปญหาอะไร สวนเรื่องของน้ําประปาก็เชนเดียวกัน ขณะนี้อยูระหวางทําหนังสือไปตอรองกับการ
ประปาสวนภูมิภาควาขอลดคาติดมิเตอร จากมิเตอรชั่วคราวเปนมิเตอรถาวรไดหรือไม เพื่อลดภาระของพอคา
แมคาลง ขณะนี้อยูระหวางรอหนังสือตอบกลับมา สวนเรื่องแผงที่แมคากําลังเขาไปทํากันอยูนั้น ตอนนี้กําลังทยอยกัน
เขาไปทํา ปญหาคือพอไปทําเปนตัวอยางรายหนึ่งแลว รายอื่นเห็นวาทําในราคาถูกก็จะเอาชางคนนี้ทํา
ซึ่งชางก็ตองทํางานกันทั้งวันทั้งคืน สวนปญหาเรื่องการจราจรที่จะเปดไดมีการพูดคุยทั้งเจาของตึก ทายาทตลาดแมแดง
และทางตํารวจ ซึ่งยังไมไดขอสรุป โดยจะนัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง เจาของตึกไดมายื่นขอเสนอมาที่เทศบาล
ในเรื่องการจัดการจราจรบริเวณถนนรอบตลาดแมแดง รวมถึงเรื่องการตั้งวางสินคาหลังจากที่ยายแมคาขึ้น
บนตลาดแลว เจาของตึกยืนยันวาใหทําตามกฎหมาย โดยไมใหตั้งวางแลว ฉะนั้นก็จะเปนปญหาวาทายาทตลาดแมแดง
ที่จะปรับปรุงตลาดจะเอาแมคามาอยูทางดานนี้ก็คงจะเปนปญหา ซึ่งเราคงตองมาคุยกันในโอกาสตอไปอีก
ที่ประชุม - ทานนายกเทศมนตรีฝากกองชางใหเรงดําเนินการดวย
- นางเสาวลักษณ วินัยธรรม รายงานวาตามที่ไดเปนกรรมการตรวจการจางโครงการกอสรางถนนและ
ระบบระบายน้ํา แยกเรือนจํา ซอย 2 ฝง ทิศตะวันออก ชวงบาน 3 หลังไดมีการประชุม 3 ฝาย ไปเมื่อเดือนที่แลว
ปรากฏวาผูรับจางทําหนังสือเขาพื้นที่ โดยไดลงไปดูพื้นที่ปรากฏวาตองมีการทบทวนโครงการนี้ใหม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ/พิจารณา
สํานักปลัดเทศบาล
ฝายอํานวยการ
งานขนสง
- งานขนสงมี รายรับประจําเดือนสิงหาคม 2559
รายจายประจําเดือนสิงหาคม 2559
รายรับสูงกวารายจาย
ยอดเงินสะสม

302,178.00 บาท
112,529.21 บาท
189,648.79 บาท
1,781,500.14 บาท

ฝายอํานวยการ
งานเลขานุการผูบริหารและกิจการสภา
- ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมตากสินมหาราช (ชั้นสํา2)นักงานเทศบาลนครระยอง
เพื่อขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมติที่ประชุม
เห็นชอบรับหลักการ

-4- ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมตากสินมหาราช (ชั้น 2) สํานักงานเทศบาลนครระยอง
เพื่อขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3)
ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติฯ โดยเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
- ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมตากสินมหาราช (ชั้น 2) สํานักงานเทศบาลนครระยอง
เพื่อขออนุมัติโอนเงินเหลือจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ,
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 , ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และขอรับความเห็นชอบใชประโยชนที่ดินบริเวณ
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง มติที่ประชุม เห็นชอบทั้งหมด
ฝายปกครอง
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
2. ตักเตือนผูกระทําความผิด
- ดูแลหองควบคุมโทรทัศนวงจรปด CCTV
- กองวัสดุกอสรางไวบนไหลทาง ทางเทา และที่สาธารณะ จํานวน 3 ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเทาบริเวณหนาโรงพยาบาลระยอง และหนาวัดปาประดู
จํานวน 14 ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหลน จํานวน - ราย
- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนรานคาตั้งวางจําหนายของโดยไมไดรับอนุญาต จํานวน 8 ครั้ง
3. จัดเก็บปายที่ไมขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 65 แผน
4. ตรวจสอบพบฝาทอระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 15 แหง
5. งานที่ไดรับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรรอน จํานวน 2 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผูบุกรุกสถานที่ราชการ จํานวน - ราย
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกูภัยฯ
- ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพรอมติดตั้งและอธิบาย

4 ครั้ง
78 ครั้ง
32 ครั้ง

-5วิธีการใชใหกับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนขางอําเภอ-ทางไผ, ชุมชนเกาะกลอย, ชุมชนชายกระปอม,
ชุมชนแขวงการทาง, ชุมชนศูนยการคา)
- เฝาจุดตลาดเกาและโรงรับจํานํา

16 ครั้ง
22 ครัง้

- วันที่ 20 สิงหาคม 2559 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครระยอง นําโดย นายวารินทร
ดุษฎีวงษกําจร รองนายกเทศมนตรีนครระยอง เปนประธานในการประชุมโครงการฝกซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครระยอง ประจําป 2559 กิจกรรมการฝกซอมแผนฉุกเฉินควบคุมเหตุอัคคีภัย
ภายในชุมชนศูนยการคา พรอมดวย นายธนวัฒน พนชั่ว หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลนครระยอง หัวหนาสวนราชการ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน เขารวมประชุม โดยฝกซอมขั้นตอนปฏิบัติการ ณ ศาลาประชาคม สํานักงานเทศบาล
นครระยอง และฝกซอมสถานการณสมมุติการเกิดเหตุเพลิงไหมบานเรือนประชาชน บริเวณใกลเคียงกับสถานีขนสง
ณ ชุมชนศูนยการคา โดยวัตถุประสงคเพื่อเปนการซักซอมความเขาใจการปฏิบัติเกี่ยวกับการระงับเหตุการณให
ความชวยเหลือ การติดตอสื่อสาร และการประชาสัมพันธ รวมทั้งการอพยพประชาชน ซึ่งถือเปนการเตรียม
ความพรอมในการปองกันภัยพิบัติและแกไขวิกฤตภัย ในสถานการณฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งจะลดความ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ฝายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน ส.ค. 2559)
* จํานวน
13 คณะ
* จํานวน
906 คน
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
2 คน
- คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
12 คน
6 คน
- คน
- คน
- คน

-6อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจาง
* พนักงานเทศบาล
* ลูกจางประจํา
* พนักงานจางทั่วไป
* พนักงานจางตามภารกิจ
รวม

155 คน
33 คน
299 คน
193 คน
680 คน

อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจาง (สังกัดโรงเรียน) จํานวน 6 แหง และศูนยเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง
* พนักงานครูเทศบาล
248 คน
* ลูกจาง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจาง (เงินอุดหนุน)
39 คน
รวม
290 คน
รวมทั้งสิ้น 970 คน
งานทะเบียนราษฎร

รายงานการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
ประจําเดือน สิงหาคม 2559

ผูมารับบริการงานทะเบียน เฉลี่ยวันละ 132 ราย บัตรประจําตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 67 ราย
รวมวันละ 199 ราย
- นายธนวัฒน พนชั่ว รายงานวาเนื่องจากสถานการณชวงที่มีการวางระเบิด งานปองกันและบรรเทา
สาธารณะภัย และงานเทศกิจ ไดจัดเจาหนาที่ลงตรวจตราตามโรงเรียนตาง ๆ วันละ 2 รอบ ขณะนี้เหตุการณได
เบาบางลงแลว จะนําเรียนทานนายกเทศมนตรี โดยจะขออนุญาตใหลดเหลือวันละ 1 รอบ
ที่ประชุม - ทานนายกเทศมนตรีอนุญาตตามที่ขอ และหากสถานการณเปนปกติแลวก็ใหยกเลิก

-7กองวิชาการและแผนงาน
งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ
1. ใหบริการ การตรวจซอมระบบงานคอมพิวเตอร ระบบเครือขายภายในเทศบาลนครระยอง
จํานวน 25 ครั้ง
2. ใหบริการขอมูลขาวสารขึ้นเว็บไซตเทศบาลนครระยอง จํานวน 62 ครั้ง 62 เรื่อง
3. สรุปการใชงานโปรแกรมปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย และโปรแกรมปองกันไวรัสฯจํานวน 1 ครั้ง
งานประชาสัมพันธ
1. ขาวประชาสัมพันธทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี
1.1 ขาวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จํานวน 12 เรื่อง
1.2 ขาวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหนวยงานอื่น ๆ จํานวน 25 เรื่อง
2. กิจกรรมของเทศบาล จํานวน 22 กิจกรรม
3. อนุเคราะหเสียงตามสายพรอมอุปกรณ รถประชาสัมพันธและอื่น ๆ จํานวน 24 ครั้ง
4. สงขาวใหสื่อมวลชนและสงลง www.rayongcity.net เฟสบุค รวม 22 ขาว
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน รวม 4 รายการ
6. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง
7. สง SMS เชิญคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และสื่อมวลชน 18 ครั้ง
8. รับเรื่องรองเรียนพรอมแจงแกไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง รวม 3 ราย
9. จัดทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ รวม 1 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
สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดระยอง

3.

แจงตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบาตัน

-ไดแจงความรองทุกขดําเนินคดีกับผูแจงความเท็จ
ตอเจาพนักงานแลว

4.

เจาหนาที่ปองกันขับรถบรรทุกน้ํา82-1791 -สอบสวนขอเท็จจริงเสร็จเรียบรอยแลว
รย เฉี่ยวชนรถกระบะ กง 1101 รย บริเวณ อยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง
บอขยะ

5.

พิพาทที่ดินบริเวณ(ถนนราษฎรบํารุง ซอย
15)

-บันทึกปากคําผูสูงอายุเพิ่มเติม จํานวน 9 รายแลว
–ทําหนังสือสงสนง.ที่ดินจังหวัดระยองแลว

6.

การสวมตัวทําบัตรประชาชน รายนายหมูกร
เทียมทัศน

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
พิจารณาของจังหวัด

หมายเหตุ

-8ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

7.

รองเรียนอดีตปลัดเทศบาล

-รายงานผลการสอบสวนเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การพิจารณาของจังหวัด

8.

รองเรียนกลาวหา เรื่อง เบิกเงินคาตอบแทน
นอกเวลาโดยทุจริต

-แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
เรียบรอยแลว อยูระหวางสอบปากคําผูที่เกี่ยวของ

9.

การสวมตัวทําบัตร รายนางสมใจ สุขสําราญ
(พิจารณาผลการสอบสวนการปฏิบัติหนาที่
แจงความดําเนินคดีกับผู แอบอาง)
พฤติกรรมนางจันทรฉาย อินพเนาว ครู
เทศบาล ลาและมาสายอยูเปนประจํา
ไมปฏิบัติคําสั่งของผูบังคับบัญชา
นางกาญจนา สังขนอย ละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน

-อยูระหวางทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

-ทําบันทึกวากลาวตักเตือนนางจันทรฉาย อินพเนาว
เรียบรอยแลว
-อยูระหวางสอบสวน

การสวมตัวทําบัตรประชาชน รายนายคํา
-อยูระหวางขอขอมูลไปยังสํานักทะเบียนอําเภอพาน
เชียงเอย
และสวนบัตรประจําตัวประชาชน
การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอรตี้ประกันภัย -สรุปสํานวนเรียบรอยแลว อยูระหวางทําหนังสือ
รายงานกระทรวงการคลัง
อุบัติเหตุระหวางการสาธิต ทําใหผนังหองเก็บ -อยูระหวางการสรุปสํานวน
อุปกรณอาคารปองกันฯ พังถลมลงมา
การล็อกเสปกรถครุภัณฑยานพาหนะ
สอบสวนวินัย/เรื่องรองเรียน
-สรุปผลการสอบสวนเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
การคางคาเบิกจายเงินคาซอมแซมรถของ
พิจารณาของกทจ.
หจก.ซันลุยและอูจําเนียน การชาง
นายสมปราชญ ปอมสูง ถูกพนักงานสอบสวน -ก.ท.จ.ระยองมีมติใหออกจากราชการไวกอน
จับคดี ยาไอซไวในครอบครอง
-คดีถึงที่สุดแลว ทํา สว.6 เสร็จเรียบรอยแลว
อยูระหวางการพิจารณาของ กทจ.

18.

เรื่อง พิพาทเกี่ยวกับทางสาธารณะ
กรณี คุณพิศิษฐฯ กับมูลนิธิสวางพรกุศล

-อยูระหวางจัดทําระวางใหม

19.

การสวมตัวทําบัตรราย นางสาวษาลินี
แซเอี๊ยว

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบรอย อยูระหวางการพิจารณา
ของผูบังคับบัญชา

หมายเหตุ

-9ลําดับที่
เรื่อง
20. จังหวัดระยองแจงใหตรวจสอบขอเท็จจริง
กรณี อาคารพาณิชยที่ใหเชาของเทศบาล
นครระยอง จํานวน 3 ชั้น 3 คูหา ไดตอเติม
อาคาร 4 ชั้น ไมมีรางระบายน้ํา
21. คดีอาญา/คดีแพง
แจงความกรณีรถยนตเฉี่ยวชนเสาไฟฟา
บริเวณหนาแขวงการทางระยอง (ไมมีคูกรณี)
22.

23.

แจงความนางปรียาภร เมืองศิริ
และนายนวพร อาชญาทา กอสรางอาคารผิด
ไปจากแผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลนที่ไดรับใบอนุญาต
กรณี นายศรัณย เกียรติธนะกูล กอสราง
อาคารบนทางสาธารณะบริเวณ
ถนนเลียบคงคา 1

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ
-ไดทําบันทึกแจงกองชางตรวจสอบขอเท็จจริงแลว
อยูระหวางการดําเนินการของกองชาง
-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน
-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน
-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการดําเนินการ
ของพนักงานสอบสวน

24.

กรณี นายสมพรรณ จรรยารักษ,
นางสาวพุชง พุษะกอสรางอาคารรุกล้ําทางฯ

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

25.

กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ กอสรางอาคารรุก
ล้ําทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

26.

กรณี น.ส.วิเชียร อึ้งเส็ง กอสรางอาคารรุกล้ํา -แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

27.

กรณี นางสาวเขมสิริทร ชูดํา กอสรางรั้วบน
ทางสาธารณประโยชน บริเวณหลังอําเภอ

-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการดําเนินการ
ของพนักงานสอบสวน

28.

กรณี นายกิตติพงษ ปานงาม กอสรางอาคาร
โดยไมไดรับอนุญาต และกอสรางอาคาร
รุกล้ําที่สาธารณะ

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

29.

กรณี นายจักรพงษ ยมจินดา กอสรางรั้ว
เหล็กบนทางสาธารณะบริเวณถนน
ราษฎรบํารุง ซ.15

-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวาง
พนักงานสอบสวนเรียกใหถอยคํา

30.

กรณี กอสรางอาคารบริเวณถนนราษฎร
บํารุงโดยไมรับอนุญาต(ไมทราบเจาของ/
ผูค รอบครอง)

--แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวาง
พนักงานสอบสวนเรียกใหถอยคํา

หมายเหตุ

-10ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

31.

นายอดิศักดิ์ คําแสน ขับรถยนต บพ 1308
ระยอง ชนเสาไฟฟาบริเวณถนนอดุลย

-เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2558 ศาลจังหวัดระยองไดมี
คําพิพากษาใหนายอดิศักดิ์ฯ ชําระเงินเต็มจํานวน
พรอมดอกเบี้ย ศาลจังหวัดระยองไดออกหมาย
บังคับคดีแลว อยูระหวางการสืบหาทรัพยสินของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา

32.

กรณีนายวีราพัชธ พัสกรวงษ
กอสรางโครงเหล็กหลังคารุกทางสาธารณะ

-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

33.

คดีบอลลูนระเบิด

อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา(อายุความ 5
ป นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟอง 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. เพื่อพิจารณาแนวทางการ
พัฒนาชายหาด และจัดพื้นที่ในการประกอบอาชีพ

36.

นายแดง แยมเย็น กรณี ผิดสัญญาเชาตลาด
เทศบันเทิง

-เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2558 ศาลจังหวัดระยองไดมีคํา
พิพากษาให นายแดงฯ ใหชําระเงินเต็มจํานวน
พรอมดอกเบี้ย
-ศาลจังหวัดระยองออกหมายบังคับคดีแลว อยู
ระหวางการสืบหาทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษา

37.

คดีปกครอง
นางวรรณา ตันเตงผล(ตลาดแมแดง)

-สํานักการสาธารณสุขฯ ไดดําเนินการประกาศ
รายชื่อและจับฉลากผูคาขายแลว อยูระหวาง
ดําเนินการพิจารณาตัดแปลงตอเติมแผงคาขาย
-ในสวนของการทําสัญญาเชาแผง อยูระหวาง
สํานักการคลัง รวบรวมเอกสารและเชิญผูคาขายมา
ลงนามในสัญญาตอไป

38.

คดีนางสมทรง ชวยชาติ เรื่อง ที่ดินบริเวณ
ทุงโตนด

-ศาลปกครองสูงสุดไดกําหนดวันนั่งพิจารณาครั้ง
แรกในวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ศาลปกครองสูงสุด

หมายเหตุ

24 พ.ย.
2563

-11ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

หมายเหตุ

39.

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

-อยูระหวางทําบันทึกแจงกองชางเพื่อขึ้นทะเบียนที่
สาธารณะและออก นสล.

40.

บังคับคดี/งานอื่น/หารือ
คดีซุมเฉลิมพระเกียรติถูกเฉี่ยวชน

-เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.58 สํานักงานบังคับคดีใหไปรับ
เงินที่อายัดได 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

42.

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 ศาลจังหวัดระยองไดนัด
ไกลเกลี่ยขอพิพาท ปรากฏวานายนิยมไมมา
คดีจึงไมอาจไกลเกลี่ยขอพิพาทได
-ศาลไดสงคดีสูกระบวนการพิจารณาของศาลตามที่
นัดไวเดิม(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 ขยายระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานและขอคืนเงินคาปรับ

-สํานักงานอัยการไดทําคําคัดคานคําใหการยื่นตอ
ศาลปกครองระยอง เรียบรอยแลว

-12ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

47.

นายบุรินทร กลิ่นสังข พนักงานจางทั่วไป
ยื่นหนังสือลาออกจากราชการแต
ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาใหไลออก

-สงหนังสือไปยังผูวาราชการจังหวัดระยอง
เรียบรอยแลว

48.

รองเรียนกรณี กลุมแมคาตลาดวัดลุม
ขอผอนผัน

-คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล2
(ตลาดวัดลุมฯ)มีมติมอบใหกองชางออกแบบอาคาร
ตลาดใหมและแผงคาภายในอาคารเดิมพรอม
จํานวนแผง และมอบให สน.การสาธารณสุขฯ
สํารวจขอมูลผูคาบริเวณถนนโสภณและทางเชื่อม
ระหวางถนนชุมพลโสภณ เพื่อใหทราบจํานวนผูคา
ทั้งหมด
- ขณะนี้อยูระหวางรายงานผลความคืบหนาให
จังหวัดระยองทราบ

49.

นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผูจัดการมรดก
ตลาดแมแดง ขอใหชะลอการรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสราง

-อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

50.

รองเรียนกรณีขายสินคากีดขวางทางจราจร
บริเวณสะพานเฉลิมชัย และการปลูกสราง
บานเกินเสาไฟฟาบริเวณซอยขางสถานี
อนามัยปากน้ํา

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเกี่ยวกับกรณี
ขายสินคา กีดขวางทางจราจรบริเวณสะพานเฉลิม
ชัยแลว สวนในกรณีการปลูกสรางบานเกินเสาไฟฟา
บริเวณซอยขางสถานีอนามัย อยูระหวางกองชาง
ออกคําสั่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522

51.

รองเรียนกรณีการปลูกสรางทับทาง
สาธารณประโยชน บริเวณหลังหาง
แหลมทองระยอง

-ไดทําหนังสือรายงานใหจังหวัดระยองทราบแลว
ตอมาจังหวัดระยองใหตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม
-อยูระหวางกองชางตรวจสอบขอเท็จจริง

52.

รองเรียนกรณีที่มีการขุดทรายบริเวณถนน
ทางไผ 4 ทําใหกําแพงพัง

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

53.

รองเรียนกรณีขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงการ
กอสรางกําแพงบริเวณซอยโรงไมพาเลท
ใกลแยก PMY และขอใหตรวจสอบการถม
ดินบริเวณตรงขามสุสาน ถนนบางจาก
ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

-อยูระหวางผูบังคับบัญชาพิจารณา

หมายเหตุ

-13ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

54.

นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือรองเรียนเรื่อง -อยูระหวางกองชางดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ทางสาธารณะ มีผูลักลอบขุดดินเนื้อที่ทาง
สาธารณประโยชน 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 ขอใหแจงความดําเนินคดี
กับผูบุกรุกขุดขโมยดินในที่สาธารณ
ประโยชน และคลองสาธารณประโยชน
บริเวณชุมชนสองพี่นอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง
จ.ระยอง

-อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของกองชาง

60.

รองเรียนกรณี บริษัทระยองผลิตภัณฑ
คอนกรีต จํากัด ไมไดรับความเปนธรรมใน
การเบิกจายเงินคาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล
4 (แมแดง)

-ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองแลว

61.

รองเรียนกรณี นายธีรพร ปนสุวรรณศักดิ์
ไดรับความเดือดรอนจากรานโซแอท

-อยูระหวางเสนอหนังสือผูบังคับบัญชาตาม
ลําดับชั้น

62.

รองเรียนกรณี นายนวพนธ บัวแดง
ไดรับความเดือดรอนมีบุคคลมานอนและ
ขับถายอยูหนาบานเชา

-อยูระหวางเสนอหนังสือผูบังคับบัญชาตาม
ลําดับชั้น

63.

หารือ กรณี การพิจารณาการจายเงิน
บําเหน็จ นายสมบูรณ เชื้อวิเชียร(ผูตาย)

-อยูระหวางศึกษาระเบียบกฎหมาย

หมายเหตุ

-14ฝายงบประมาณ
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- นางกรรณิกา วิโรจนแสงทอง รายงานดังนี้
1. ขณะนี้เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทานผูวาราชการจังหวัด
ระยองไดลงนามเห็นชอบแลว อยูระหวางทําสําเนาสงแจงจังหวัดระยอง
2. ตามที่ทานนายกเทศมนตรีไดมอบหมายใหทําหนังสือถึงการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง บริษัท
ที่เดินสายสื่อสารตาง ๆ ใหรับทราบในเรื่องของการที่เดินสายแลวสกปรกรกรุงรังนั้น ขณะนี้ไดทําหนังสือไปแลว
3. เรื่องกรณีรถชนเด็กนักเรียน วันที่ 8 กันยายน 2559 งานนิติการไดประชุมกับทานปลัดเทศบาล
และกองการศึกษา สรุปคือไดมีการเรียกคูกรณีมา ซึ่งประกันไดจายเงินใหจํานวนหนึ่งลานแปดหมื่นบาท และ
บริษัทจะจายใหจํานวนหนึ่งแสนบาท สวนคนขับบอกวามีความสามารถจายไดแคหาหมื่นบาท ซึ่งในวันนี้จะเรียก
มาเจรจากันอีกครั้งหนึ่ง
4. ที่จะมีการประชุมสภาเทศบาลนครระยองในครั้งตอไป จะมีในเรื่องของญัตติตาง ๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย ขณะนี้ยังมีบางหนวยงานที่ยังไมไดสงรายละเอียด
ที่ประชุม - ทานนายกเทศมนตรีกําหนดวันประชุมสภาเทศบาลนครระยองครั้งตอไป ในวันจันทรที่ 26
กันยายน 2559 เวลา 10.30 น.
สํานักการคลัง
1. รายงานสถานะการเงิน
รายงานรายรับ (ต.ค. 58 – ส.ค. 59)

-17รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง

รายงานรายรับ : รายไดที่รัฐบาลจัดสรร

รายไดที่รัฐอุดหนุนให

-18รายงานรายจาย (ต.ค. 58 – ส.ค. 59)

รายงานสถานะการเงิน

2. การจัดหาพัสดุ
- นางกิ่งแกว ถนอมถิ่น รายงานดังนี้
1. การจัดหาพัสดุในป 2559 เราดําเนินการจัดหาเกือบครบทุกรายการ แตอาจจะกอหนี้ผูกพันไมทัน
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 ตองเปนกรณีไมมีหนี้ไปบางรายการ สวนงบประมาณเหลือจาย ไปตั้งจายเปน
รายการใหม ที่นําเขาสภาเทศบาลนครระยองไปเมื่อครั้งที่ผานมา ยังไมไดดําเนินการเลย ก็คงตองกันเงินไป
สวนงบประมาณป พ.ศ.2557 นั้น ยังเหลืออยูที่เปนเรื่องของคาซอมแซม ตองเรียนหนวยงานวาที่เหลือนั้นไมให
ดําเนินการแลว คือตองตกเปนเงินสะสม สวนงบประมาณป พ.ศ. 2558 มีอยู 5 รายการ ที่ไมสามารถกอหนี้
ผูกพันได มีอยู 2 รายการ ที่มีปญหา คือ สรางอาคารสํานักงาน และอาคารโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
สําหรับอาคารโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํานั้น คือมีคนมายื่น แตวามีการอุทธรณ คือเทศบาล ไดทําหนังสือใหผูคา
มาลงนาม วันนี้แจงมาอีกวาขอใหเรื่องของการอุทธรณนั้นเรียบรอยกอนผูคาถึงจะมาลงนาม
2. เรื่องทรัพยสิน ปรากฏวามีรายการที่กองการแพทยขอมาออกเลขทะเบียนเนื่องจากในการที่จะซอมแซม
ครุภัณฑหรือที่ดินและสิ่งกอสราง จะตองมีหมายเลขครุภัณฑจึงจะซอมใหได ในตอนนั้นมีขออยู 2 – 3 ระบบ
ก็ทําใหกอน เพราะบอกวาถาไมออกเลขใหก็จะซอมไมได ซึ่งจะเปนปญหากับประชาชน เรื่องของระบบลิฟท
ระบบเสียง ซึ่งพอออกเลขไปแลว สํานักการคลังก็ขอทราบงบประมาณกลับมาวาเปนเงินเทาไรที่จะสามารถสงใหได
ทําใหตอนนี้เริ่มมีปญหา โดยไมสามารถจะปดงบประมาณได เพราะเราทํางบทรัพยสินไมได และตองเรียนวา

-19คลินิกชุมชนอบอุนเทศบาลนครระยอง ไดสรางกันมาหลายปแลว ตอนนี้ทรัพยสินยังลงทะเบียนคุมไมหมด
และที่ไดเคยเจรจากันมา 2– 3 ป มาแลว คือเดิมอาคารเปนของกองชาง และกองชางก็โอนใหสํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม และสํานักการสาธารณสุขฯ ก็ไดโอนใหกองการแพทย คือยอนไปมา จึงทําใหสํานักการคลังเริ่ม
ทํางานไมได เคยเจรจากันวาตอนนั้นที่เปน ระบบลิฟท ระบบเสียง ระบบไฟฟา จะใหงบประมาณเปนกอน ๆ ไป
สํานักการคลังขอแบบนั้น แตตอนนี้ก็ยังไมได จึงขอเรียนวาถาจะมาออกเลขครุภัณฑเพื่อใหซอม โดยที่ยังไมได
แจงงบประมาณมาใหสํานักการคลังทราบ คงออกเลขครุภัณฑใหไมไดแลว เนื่องจากทําใหปดงบประมาณไมได
ที่ประชุม - ให

นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผูอํานวยการกองการแพทยประสานขอดูราคา BOQ
ของเดิมจากทานรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี และประสานกับสํานักการคลัง
วาสํานักการคลังตองการอะไรบาง

กองชาง

- นายชาคริต เอี่ยมสําอาง รายงานดังนี้
1. งานโครงการชุดใหมจะนอยลง จะทําการปรับแผนการทํางานใหม โดยจะไปดูแลเรื่องอาคารเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดเปลี่ยนแปลงเรื่องการตรวจราคาเพิ่มมากขึ้น โรงแรมที่เคยตรวจประจําป ปรากฏวา
เกือบครึ่งไมผาน เนื่องจากบางแหงไมมีบันไดหนีไฟ หรืออะไรตาง ๆ ที่ผิดกฎหมายจังหวัดจะ ตรวจสอบดูอยาง
ละเอียดหมดทุกอยาง และในคราวหนาสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมก็ตองไปประชุมดวยเพราะจังหวัดได
เชิญทั้ง 2 หนวยงานเลย สวนเรื่องบําบัดน้ําเสียก็แทบจะไมผานเลย รวมทั้งเรื่องปายตาง ๆ ที่จังหวัดแจงมา
วาเกินครึ่งที่ไมไดขออนุญาตเลย
ที่ประชุม - ทานนายกเทศมนตรีกําชับใหกองชางตรวจสอบเกี่ยวกับบันไดหนีไฟตามโรงแรมตาง ๆ
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
2. เรื่องการออกคําสั่งรื้อถอนอาคารของโรงแรมสตาร ตอนนี้ทางคุณหมอประวิทย เปนเพียงทานเดียว
ที่ไมอุทธรณ ซึ่งตองการใหเทศบาลรื้อ เพื่อจะเอาเรื่องรื้อนี้ไปรองในศูนยการคาทั้งหมดตอไป
ที่ประชุม - ทานนายกเทศมนตรีใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
3. เรื่องงานกอสรางของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําที่มีอาคารเอนกประสงคที่จะลาชาที่สุด ซึ่งไมแนใจ
วาจะทันตามกําหนดหรือไม
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม

-20- โครงการฝกอบรมและถายทอดองคความรูดานการอนุรักษปาชายเลน รุนสูรุน ปที่2
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 15.00 น. ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอมสํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ไดจัดโครงการฝกอบรมและถายทอดองคความรูดานการอนุรักษปาชายเลนจากรุนสูรุน
ปงบประมาณ 2559 ณ ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพระเจดียกลางน้ํา เพื่อเปนการถายทอดความรูในการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนใหแกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครระยอง 5 แหง จํานวน 60 คน
รูปแบบกิจกรรม
- ชวงเชา ใหความรูดานการอนุรักษปาชายเลน โดยหัวหนาศูนยเพาะชํากลาไมจังหวัดระยอง
- ชวงบาย เขาฐานเรียนรู 4 ฐาน ประกอบดวย
ฐาน 1 คนหาพันธตนไม
ฐาน 2 ทายคําจําภาพ
ฐาน 3 จับคูอยูปา
ฐาน 4 ตนไมขยายความคิด
- กิจกรรมสํารวจการรณรงคการคัดแยกขยะ/พฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ฝายสงเสริม
สิ่งแวดลอม ไดดําเนินกิจกรรมสํารวจและติดตามผลการดําเนินโครงการคัดแยกขยะกอนทิ้ง โดยเริ่มดําเนินการ
ตั้งแตวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา ซึ่งเริ่มสํารวจลงพื้นที่ในชุมชนปากน้ํา1 สามารถสรุปผลได ดังนี้
สํารวจทั้งหมด 250 หลังคาเรือน (บานเปด 87 หลังคาเรือน) , (บานปด 163 หลังคาเรือน)
1. ครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะ
87 หลังคาเรือน
- ครัวเรือนที่คัดแยกขยะอินทรีย
81 หลังคาเรือน
- ครัวเรือนที่คัดแยกขยะรีไซเคิล
83 หลังคาเรือน
(รวมถึงถุงพลาสติก)
- ครัวเรือนที่คัดแยกขยะอันตราย
19 หลังคาเรือน
- ครัวเรือนที่มีพฤติกรรมที่เปน
87 หลังคาเรือน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
2. ครัวเรือนที่ไมมีการคัดแยกขยะ
0 หลังคาเรือน
3. สมัครสมาชิกธนาคารขยะ
6 หลังคาเรือน
- กิจกรรมผาปาขยะรีไซเคิล ภายใตโครงการถนนปลอดถัง
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559
เวลา 08.30– 09.30 น. ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม เทศบาลนครระยอง รวมกับโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
ไดจัดกิจกรรมผาปาขยะรีไซเคิลโดยมีเจาหนาที่ของเทศบาล และนองๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
ออกเดินรณรงค เชิญชวนคัดแยกขยะ และขอรับบริจาคขยะ รีไซเคิลในชุมชนตากสินมหาราช ทุกวันศุกร
สัปดาหสุดทายของทุกเดือน ซึ่งเงินที่ไดจากการขายขยะรีไซเคิลจะนํามาเปนทุนการศึกษาใหกับนักเรียน
และนํามาพัฒนาในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ตอไป
- กิจกรรมอาสาอนุรักษและฟนฟูปาชายเลนและแมน้ําระยอง มีคณะศึกษาดูงานและผูเขาเยี่ยมชม
พระเจดียกลางน้ํา รวมทั้งหมด จํานวน 1,773 คน
1. วันที่ 16 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุมฯ ระดับประถมศึกษาปที่ 2 ศึกษาดูงานปาชายเลน
บริเวณโซน 2 (พระเจดียกลางน้ํา) จํานวน 60 คน

-212. วันที่ 23 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1–6 และคณะครู
ศึกษาดูงานบริเวณ โซน 2 (พระเจดียกลางน้ํา)
จํานวน 180 คน
3. สรุปยอดผูเขาเยี่ยมชม พระเจดียกลางน้ํา รวมจํานวน 1,533 คน
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม

- ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมที่ยื่นคํารองขออนุญาต ประกอบกิจการประเภทตาง ๆ
ตามเทศบัญญัติ
 เจาหนาที่สํารวจและมีหนังสือแจงผูประกอบการ/ผูประกอบการเขียนคํารองขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการ ปรากฏวา มีผูประกอบการยื่นคํารองจํานวน 52 ราย และเจาหนาที่ไดตรวจประเมินเรียบรอยแลว
- การตรวจประเมินสถานประกอบการกอนตอใบอนุญาตและแจงเลิกกิจการ เดือนสิงหาคม 2559
เกณฑการตรวจประเมิน ไดแก ทําเล/ที่ตั้ง, ความสะอาด, ความปลอดภัย, การจัดการของเสีย ปรากฏวา
ตอใบอนุญาตผานเกณฑ จํานวน 1 แหง เลิกกิจการ จํานวน 8 แหง
- งานตรวจประเมินการจัดการน้ําเสียของสถานประกอบการจําหนายหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง เดือนสิงหาคม 2559 จํานวน 22 แหง ไดแก บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย), รานขาวไขเจียว
เมนูเซ็ต, รานแซบอีหลี, รานฮองเตบะหมี่เกี๊ยว, รานอาหารตามสั่ง, รานอาหารไทย, รานขาวหมกไกอินเดีย,
รานกวยเตี๋ยวไกตุนตนตํารับ

-22เรื่องรองเรียนประจําเดือนสิงหาคม 2559 จํานวน 5 เรื่อง

การดําเนินงานดานสุขาภิบาลอาหารประจําเดือนสิงหาคม 2559
1. ดําเนินการติดตามเฝาระวังและตรวจสอบมาตรฐาน รานอาหาร รานแผงลอย บริเวณชายทะเล
และขอความ รวมมือ ใหชวยกันรักษาความสะอาดและไมทิ้งขยะลงในทะเล
2. กิจกรรมสุมตรวจเฝาระวังเชื้อโรคและสารปนเปอนในน้ําดื่มในตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ ภายในชุมชน
จํานวน 10 ชุมชน รวม 103 ตู
3. ลางตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุมฯ)
4. ตรวจปดปายราคาสินคาและบริการ
- วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30 - 08.30 น. โดยรองผูวาราชการจังหวัดระยองรวมกับ สคบ.
ระยอง, สสจ.ระยอง, พาณิชยจังหวัดระยองและเทศบาลนครระยอง รวมออกตรวจปดปายราคาแสดงสินคาและ
คาบริการ บริเวณตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุม)
ความคืบหนาผลการดําเนินงานของตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง)
- ตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง) อยูระหวางดําเนินการใหผูคามายื่นแบบคําขอดัดแปลง หรือตอ
เติมแผงคา
งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล

กราฟแสดงปริมาณการจัดเก็บมูลฝอย
เปรียบเทียบปงบประมาณ 2556 - 2559

-23ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปงบประมาณ 2559

รวมปริมาณขยะที่เอกชนจัดเก็บเดือนสิงหาคม 2559 99.86 ตัน/วัน คิดเปนคาจางเดือนสิงหาคม
2,652,972.05 บาท
การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือน สิงหาคม 2559 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได
ทั้งหมด 1,384 ชิ้น ( 72 กิโลกรัม )
2. กิจกรรมสํารวจและสงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล
จํานวน 71 แหง เดือน สิงหาคม 2559 จํานวน 949 กิโลกรัม จายเปนคากําจัดฯ จํานวน 18,031 บาท
(คาจางเหมาบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ราคากิโลกรัมละ 19 บาท )
- การพัฒนาทําความสะอาดสถานที่ ไดแก ชุดพัฒนาถากหญาบริเวณถากหญานาถากหญาตั้งแตทางเขา
ชุมชนพูลไฉถนนสุขุมวิทไปถึงสุดเขต, ชุดรถน้ําเบอร 3 ลางทําความสะอาดถนนรอบโขดศาลเจา และถนนเลียบ
ชายฝงตั้งแตแหลมเจริญถึงหัวบาน, ชุดพิเศษรวมกับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเก็บขยะชายหาด, ชุดเรือทองแบน
ขุดลอกวัชพืชในคลองบริเวณสะพานเปยมพงศสานต, รถไถปรับทรายชายหาดเเหลมเจริญเนื่องจากจะมีการ
ทําบุญบานของชุมชนปากน้ํา, รถกวาดถนนและดูดฝุนนกวาดทรายถนนเลียบชายฝงทะเลเเละชุมชนปากน้ํา 1 - 2
สรุปปริมาณขยะชายทะเลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
โรงเรียนในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลนคระยอง รวมกับ งานรักษาความสะอาดฯ

-24งานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
ผลการดําเนินงาน
1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง) จํานวน 438 คน จําแนกผลการคัดกรอง ดังนี้
1.1 กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
จํานวน 21 คน
1.2 กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
จํานวน 39 คน
2. คัดกรองภาวะซึมเศรา จํานวน 438 คน
2.1 มีภาวะเสี่ยง 1 คน
3. คัดกรองพฤติกรรมสุขภาพและใหความรูเรื่องยาเสพติดในนักเรียนอายุ 15 ป ขึ้นไป ในโรงเรียน
จํานวน 3 โรงเรียน รวม 3,081 คน ผลการดําเนินงาน ดังนี้
3.1 โรงเรียนระยองวิทยาคม
จํานวน 1,810 คน
3.2 โรงเรียนวัดปาประดู
จํานวน 1,053 คน
3.3 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
จํานวน 218 คน
4. โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเตานมและโรคมะเร็งปากมดลูก
ผลการดําเนินงาน
4.1 ใหความรูโรคมะเร็งเตานมแกอาสาสมัครสาธารณสุขในวันประชุมประจําเดือน วันที่ 17 สิงหาคม
2559 โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง แพทยหญิงรุจิรา เทียบเทียม
4.2 ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเตานมโดยเครื่องแมมโมแกรม และอัลตราซาวด จากโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 มีผูรับบริการ 11 คน
5. กิจกรรมเผยแพรความรูโรคไมติดตอ
5.1 ใหความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานม จํานวน
1 ครั้ง
ใหความรูเรื่องไขมันในเลือดสูง จํานวน
12 ครั้ง
ใหความรูเรื่องโรคจอประสาทตาเสื่อม
จํานวน
6 ครั้ง
ใหความรูเรื่องโรคกรดไหลยอน, โรคกระเพาะ
จํานวน
6 ครั้ง
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
1. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและรวบรวมแผนฯ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559
ผลการประชุม
- ผานการกลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครระยอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 14 โครงการ เปนเงิน 892,424 บาท
(แปดแสนเกาหมื่นสองพันสี่รอยยี่สิบสี่บาทถวน)
งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
สถานการณของโรคไขเลือดออก
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2559 เทศบาลนครระยอง ไดรับรายงานวาพบผูปวย
โรคไขเลือดออก (ทุกรหัสโรค) จํานวน 55 ราย ไมพบผูเสียชีวิต เดือนสิงหาคม 2559 พบผูปวยไขเลือดออก
6 ราย ซึ่งนอยกวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง ชุมชนที่พบผูปวย ไดแก
- ชุมชนเรือนจํา
จํานวน 1 ราย
- ชุมชนปากคลอง
จํานวน 1 ราย
- ชุมชนขางอําเภอ-ทางไผ
จํานวน 1 ราย

-25- ชุมชนเรือนจํา
- ชุมชนแขวงการทาง
- ชุมชนปากน้ํา 1

จํานวน 2 ราย
จํานวน 1 ราย
จํานวน 1 ราย

- รณรงคสํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายในพื้นที่เสี่ยงชุมชนเรือนจํา
ซึ่งชุมชนเรือนจํา พบผูปวยโรคไขเลือดออก 2 ราย หลังจากรณรงคสํารวจ และทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํา
ยุงลายในพื้นชุมชนเรือนจํา ขณะนี้ไมพบผูปวยเพิ่มเติม
- โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง โดยมีกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ
สรางความตระหนักและกระตุนใหประชาชนเกิดความตื่นตัวเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก วันที่ 26 สิงหาคม 2559
มี อสม. เขารวม จํานวน 158 คน
- โรคที่ตองเฝาระวัง โรคไขหวัดใหญ
ดวยขณะนี้เขตเทศบาลนครระยอง พบผูปวยโรคไขหวัดใหญมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเปนเขาสู
ฤดูกาลระบาดของโรคไขหวัดใหญ ผูที่เปนกลุมเสี่ยงไดแก หญิงตั้งครรภ เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ป และผูที่มีโรค
เรื้อรัง และผูสูงอายุ โรคไขหวัดใหญเปนโรคติดตอเกิดจากเชื้อไวรัส
อาการที่พบบอยที่สุดคือ มีไข ไอ จาม มีน้ํามูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามรางกาย ออนเพลีย ซึ่งโรคนี้
ติดตอกันงายและแพรระบาดไดอยางรวดเร็ว โดยเชื้อสามารถติดตอจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจ
ไดรับน้ํามูก หรือเสมหะของผูปวย ผานทางเยื่อบุตา จมูกและปาก การใชของใชรวมกัน
ขอความรวมมือสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดําเนินการ ดังนี้
1. ดําเนินการตามมาตรการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดใหญในสถานศึกษา ตามหนังสือที่ รย
52006/1723 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ขอความรวมมือดําเนินการเฝาระวังปองกันและควบคุม
โรคติดตอในสถานศึกษา
2. กรณีมีขอสงสัยตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอไดที่ งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
เทศบาลนครระยอง เบอรโทรศัพท ๐ ๓๘๖๑ 0๑11 ตอ 509
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
- วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. เทศบาลนครระยอง
ณ หองประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง มีผูเขารวมประชุม จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 84.84
- กิจกรรมประชุมตอเนื่องประจําเดือนของ อสม. ครั้งที่ 11/2559 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผูเขารวมกิจกรรมฯ จํานวน 305 คน คิดเปนรอย 94.42
คางจายเงินคาปวยการเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2559 รวม 3 เดือน
3. กิจกรรมประกวด อสม.ดีเดน ของเทศบาลนครระยอง วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ ศาลา
ประชาคม เทศบาลนครระยอง
- มีผูเขารวมประกวด 4 สาขา จํานวน 15 คน
- มีผูผานการประกวด 4 สาขา จํานวน 4 คน ไดแก
สาขาการสงเสริมสุขภาพ นางพิลา ทองกําเนิด
สาขาการจัดการสุขภาพ นายภิญโญ เชยชม
สาขาการใหบริการสุขภาพใน ศสมช .และการสรางหลักประกันสุขภาพ นางรัตนา แกวดาม
สาขาการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ นายสพโชค รูฤกษ

-264. กิจกรรมประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานใน ศสมช ครั้งที่ 2/2559 ระหวางวันที่ 15 - 31
สิงหาคม 2559 จํานวน 22 ศสมช.
- มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 88.46
งานฟนฟูสุขภาพครอบครัว
ผลการดําเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผูปวยที่บาน จํานวน 115 ราย
จําแนกตามกลุมได ดังนี้
1. มารดาและทารกหลังคลอด จํานวน 47 ราย
2. ผูปวยโรคเรื้อรัง จํานวน 42 ราย
3. ผูปวยที่สงตอจาก รพ.ระยอง จํานวน 11 ราย
4. ผูสูงอายุ
จํานวน 55 ราย
จํานวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผูปวยที่บาน ทั้งหมด 307 กิจกรรม ดังนี้
1. ฉีดยา
จํานวน 39 ราย
2. ใสสายสวนปสสาวะ
จํานวน 4 ราย
3. ใสสายยางใหอาหารทางจมูก
จํานวน 3 ราย
4. ทําแผล
จํานวน 15 ราย
5. ตัดไหม
จํานวน 1 ราย
6. เจาะเลือด
จํานวน 5 ราย
7. เจาะน้ําตาลปลายนิ้ว
จํานวน 9 ราย
8. เยี่ยมใหคําแนะนําการปฏิบัติตนหลังคลอดและสงเสริมการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม
จํานวน 47 ราย
9. เยี่ยมเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนในทารกแรกเกิด
จํานวน 47 ราย
10. เยี่ยมดูแลเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเรื้อรังและความพิการ จํานวน 108 ราย
11. โรงพยาบาลระยองสงตอใหติดตามเยี่ยม จํานวน
11 ราย
12. สอนญาติทําแผลใหผูปวย
จํานวน 5 ราย
13. สอนญาติดูดเสมหะ
จํานวน 1 ราย
14. ใหคําปรึกษาทางโทรศัพท
จํานวน 12 ราย
ศูนยรับบริจาคและใหยืมอุปกรณการแพทย
ใหผูปวยยืมอุปกรณทางการแพทย 1 รายการ จํานวน 1 ชิ้น ไดแก
1. ถังออกซิเจนขนาดใหญ
จํานวน 1 ชุด
ไดรับบริจาคอุปกรณทางการแพทย 5 รายการ จํานวน 7 ชิ้น ไดแก
1. เตียง
Fowler พรอมเบาะนอน
จํานวน 1 ชุด
2.
Walker
จํานวน 1 อัน
3. ถังออกซิเจนขนาดกลาง จํานวน 2 เครื่อง
4. รถเข็นนั่ง
จํานวน 2 คัน
5. ที่นั่งขับถาย
จํานวน 1 อัน

-27กิจกรรมอื่น ๆ
ไดรับการประสานจากโรงพยาบาลระยอง เขาชวยเหลือดูแลดานสุขภาพแกผูสูงอายุติดเตียงและ
ประสานขอความชวยเหลือจากกองสวัสดิการสังคม กรณีผูสูงอายุรายนี้ไมมีบัตรประชาชน ใหผูสูงอายุได
ใบรับรองความพิการจากโรงพยาบาลระยอง
กองการแพทย
บริการเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
จําแนกตามศูนยบริการสาธารณสุข

บริการเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
จําแนกตามที่อยูของผูปวย

บริการเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
จําแนกตามรายใหม-รายเกา

-28รายรับคารักษาพยาบาล
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

ผลการปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

รายงานผูมารับบริการทันตกรรม
ระหวางวันที่ ๒๑ กรกฎาคม – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

-29รายงานผูมารับบริการกายภาพบําบัด
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

แผนภูมิรายงานผูมารับบริการกายภาพบําบัด
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

-30แผนภูมิรายงานจํานวนผูมารับบริการ
งานบริการทางการแพทย งบป ๒๕๕๙

รายงานแสดงยอดผูประกันตนของโรงพยาบาลตางๆ
เขารับบริการ ณ ศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง

รายงานแสดงยอดผูประกันตนของโรงพยาบาลตางๆ
เขารับบริการ ณ ศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง

-31- วันที่ 20 - 21 สิงหาคม ๒๕๕๙ ซอมแผนดับเพลิง
- วันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕๙ แนะแนวการศึกษา
- วันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕๙ รวมอนุรักษทําความสะอาดชาดหาดแหลมเจริญ
ผลการตรวจสุขภาพชองปากในคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี (Well baby)
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

ผลการตรวจสุขภาพชองปากในคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี (Well baby)
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

กองการศึกษา
- วันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2559Happy Book Day สัปดาหหองสมุด ณ หองสมุดเทศบาลนครระยอง
- วันที่
5 – 6 สิงหาคม 2559 โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจําป 2559
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่
20 สิงหาคม 2559โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา(กิจกรรมพัฒนาครูแกนนํา)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดระยอง
- วันที่
1 - 31 สิงหาคม 2559กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ณ หาดแหลมเจริญ
- วันที่
12 สิงหาคม 2559กิจกรรมวันแม ณ สวนศรีเมือง
- วันที่
27 สิงหาคม 2559กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียณน ลานหนาหองสมุดเทศบาลนครระยอง

-32- วันที่
27 สิงหาคม 2559Play & Learn เพลินวันหยุด
- วันที่
27 สิงหาคม 2559โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกดษาวยระบบE-office
ณ โรงแรมสตาร
- วันที่
1 กันยายน 2559ปดการแขงขันPTT GROUP CUP 2016 ณ สนามฟุตบอล สวนศรีเมือง
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน โดยในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2559 นักเรียนทุกระดับชั้นเขารวม
กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- วันที่ 10 สิงหาคม 2559 คณะผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาฯ เครือขายผูปกครอง คณะครู
และนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมวันแมแหงชาติ
เฉลิมพระเกียรติ สายใยซั้งเชือก PTTGC สรางแหลงอาศัยสัตวน้ําชายฝงทะเลระยอง ในวันที่ 11
สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เขารวมกิจกรรม ณ บริเวณชายหาดแหลมเจริญ
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็กพระนางเจา บรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 คณะครู
รวมกิจกรรมทําบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร และจุดเทียนชัยถวายพระพร
- วันที่ 20 สิงหาคม 2559 เครือขายผูปกครองและคณะครูเขารวมกิจกรรม
การใหบริการสารสนเทศ ICT ณ หองคอมพิวเตอร
วันที่ 20 สิงหาคม 2559 คณะครูเขารวมกิจกรรมพัฒนาครูแกนนําในโครงการรณรงคเพื่อปองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา ณ ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง
วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2559 รองโสภิกา คงเจริญและครูกัลยดา ถนอมถิ่น เขารวมกิจกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเรียนการสอน หลักสูตร “การทองเที่ยวเพื่อเยาวชนไทย” สําหรับศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยว ณ โรงแรมดิเอมเมอรรัล กรุงเทพฯ
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ใหความอนุเคราะหดานสถานที่ในโครงการ
พัฒนาบุคลากรดานระบบติดตามดาวเทียวและวัตถุอวกาศ ณ หองประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ผูบริหารและ
คณะครูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การใชระบบ E-Office
ณ โรงแรมสตาร จ.ระยอง
วันที่ 1 กันยายน 2559 นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษา
โดยคุณนิติกร พันธุมุกดา ศูนยขวัญแผนดิน จ.ระยอง ณ หองประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- อบรม สสวท. ปฐมวัย หลักสูตร 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กันยายน 2559 อาจารยจาก สสวท. รวมกับ
คณะครูแกนนําวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี ปฐมวัย เทศบาลนครระยอง อบรมใหความรูกับคณะครู
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจังหวัดระยอง ณ หองประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- วันที่ 5 กันยายน 2559 วงปากน้ําจูเนียรรว มกิจกรรมระยองวิทยนิทัศ’น59 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม
กิจกรรมทําบุญทุกวันธรรมสวนะ
กิจกรรมธรรมะหลอมใจ สัปดาหสุดทายของเดือน นักเรียนในแตละระดับชั้นเขาวัดฟงธรรม
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู วันที่ 8 ก.ค. 2559 นักเรียนชั้นป. 5 และวันที่ 22 ก.ค. 2559
นักเรียน ชั้น ป.6 เก็บขยะบริเวณชายหาดแหลมเจริญ
เครือขายผูปกครอง ผูบริหาร คณะครูและนักเรียนจิตอาสาจราจร ปฏิบัติหนาที่จราจรทั้งเชาและเย็น
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
- กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

-33- รายงานการกอสรางของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ไดแก อยูระหวางการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค (ใหม), อยูระหวางการซอมแซมหองน้ําเปนหองพักครู
โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง
- วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ รับการประเมินจากลุมsmart trainer ของจังหวัดระยอง ในการจัดกิจกรรม
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
- วันที่ ๕ สิงหาคม 25๕๙ บริษัท มูบาดารา ปโตเลี่ยม (ประเทศไทย) จํากัด รวมกับสมาคมประมงระยอง
พิธีมอบทุนการศึกษาใหนักเรียน-นักศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง โดยมีทานนายกวรวิทย ศุภโชคชัย
นายกเทศมนตรีนครระยองเปนประธานในพิธี
- วันที่
๑๐ สิงหาคม 25๕๙ กิจกรรมวันแม
- วันที่
๑๐ สิงหาคม 25๕๙ กิจกรรมอาเซี่ยน
- วันที่
๑๖ สิงหาคม 2559นักเรียบศึกษานอกสถานที่
*
พระนอนวัดปาประดู(พระอารามหลวง)
* สมเด็จพระเจาตากสิน วัดลุม (พระอารามหลวง)
* พระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง
* หองสมุดเทศบาลนครระยอง
- วันที่ ๑๘ สิงหาคม 2559กิจกรรมวันวิทยาศาสตร
- วันที่ ๒๔ สิงหาคม 2559ธรรมพัฒนาจิต
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- คณะผูบริหารจากเทศบาล นําโดย นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี พรอมดวย
รองปลัดเทศบาลนครระยอง และนางผองศรี ปยะยาตัง ผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาลนครระยอง เขารวม
ประชุมและพบปะครูเพื่อชี้แจงในวันประชุมประจําเดือนของโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม (3 ส.ค. 59)
กิจกรรมซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ /ซอมแซมโตะเกาอี้อาหาร
กิจกรรมซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ /ซอมเกาอี้บุนวมโครงเหล็ก
ประชุมผูบริหาร หัวหนางาน ครูใหญ ทุกสัปดาหที่ 2 และ 4 ของเดือน
การประเมินความพรอมและพัฒนาอยางเขมของครูผูชวย
กิจกรรมสัปดาหหองสมุดเพื่อสงเสริมการรักการอานและคนควาหาความรูจากหองสมุดและแหลง
เรียนรูตาง ๆ (25 – 29 ก.ค. 59)
กิจกรรมวันภาษาไทยเพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาของภาษาไทยและการใชภาษาไทยอยางถูกตอง
สงเสริมการอนุรักษภาษาไทยซึ่งเปนเอกลักษณองชาติ กิจกรรมไดแก การประกวดคัดลายมือ การประกวดแตง
บทกลอน การทองบทอาขยาน กิจกรรมฐานการเรียนรูภาษาไทย เปนตน (25 – 29 ก.ค. 59)
เขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน นครแหงการอาน กิจกรรมอานสรางสุขเฉลิมพระเกียรติเจาฟา
นักอาน ณ หองสมุดสวนศรีเมือง (29 ก.ค. - 7 ส.ค. 59)
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูสูเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความรูความเขาใจตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได โดยจัดกิจกรรมตางๆเชน ตลาดเที่ยงเพียงพอดี
การนําเสนอวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษ เปนตน (5 ส.ค. 59)
- กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวนตนเอง
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สงเสริมใหนําเสนอผลงานของตนเอง กลาแสดงออก นําประสบการณตรง
ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได (15 – 18 ส.ค. 59)
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ทางวิทยาศาสตรอยางงาย และมีความคิดสรางสรรค (15 – 18 ส.ค. 59)
- กิจกรรมอานเขียนเรียนรูสูอาเซียน เรียนรูภาษาเพื่อนบานจากครูเจาของภาษา เชน ภาษาจีน ลาว
กัมพูชา พมา ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3
กิจกรรมนิเทศการสอนเพือ่ พัฒนาการ จัดประสบการณใหกับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย การสอนแบบ
โครงงานการสอนโดยใชเครื่องมือการคิด การสอนโดยใชสื่อและ ICT ทีมงานนิเทศการสอนประกอบดวย
ผูบริหารสถานศึกษา ครูฝายวิชาการสายชั้น หัวหนาสายชั้นและตัวแทนครู โดยครูทุกคนจะไดรับการนิเทศการ
สอนภาคเรียนละ 2 ครั้ง
- ผลการประกวดคัดลายมือ กิจกรรมกิจกรรมสงเสริมการอาน นครแหงการอาน กิจกรรมอานสรางสุข
เฉลิมพระเกียรติเจาฟานักอาน ณ หองสมุดสวนศรีเมือง
ระดับปฐมวัย
รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ. บัญจรัตน จันทกุล
รางวัลรองชนะเลิศ ด.ญ.
กวินธิด อุมบุญ
รางวัลชมเชย
ด.ญ. นีรชา จํานงคงทรัพย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 ด.ช. วรวิทย สนั่นไหว
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
รางวัลชมเชย
ด.ญ. กรกันยา ธรรมสุนทร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ. นวพร บรรจงอักษร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 ด.ญ. พิชามญชุ สวรรคโพธิ์งาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 ด.ญ. ธิยาภัสร เลิศฤทัยพันธ
- ผลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวขอ “อานสรางสุข” กิจกรรมกิจกรรมสงเสริมการอาน นครแหง
การอาน กิจกรรมอานสรางสุข เฉลิมพระเกียรติเจาฟานักอาน ณ หองสมุดสวนศรีเมือง
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
รางวัลชมเชย
ด.ช. คชินทณภัท แสนเดช
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2
รางวัลชมเชย
ด.ช. ภัทรพล วงคสุนทร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 ด.ญ. นันทรัตน คําเสมอ
รางวัลชมเชย
ด.ญ. ศศิวัลย แกววิเชียร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ. อรปรียา – อรนิชชา ทองบุ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1
ด.ญ. สิรินทร ประสุวรรณ

-35- ผลการประกวดคําขวัญหองสมุด กิจกรรมกิจกรรมสงเสริมการอาน นครแหงการอาน
กิจกรรมอานสรางสุข เฉลิมพระเกียรติเจาฟานักอาน ณ หองสมุดสวนศรีเมือง
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
รางวัลชนะเลิศ ด.ช.อมรศักดิ์ มั่นดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 ด.ญ. ภรณทิชา ทอมเนียม
รางวัลชมเชย ด.ญ. ฤทัยภัทร กลอมแกว
ด.ญ. กิตติมา พวงตระกูล
ด.ญ. ยลดา จินดาทอง
- รวมแสดงในงาน HAPPY BOOK DAY กิจกรรมอานสรางสุข ( 3 ส.ค. 59)
ทีม All for Win ชนะเลิศการประกวดโยโยแลนดหางเครื่องอูฟูฟนเฟรอ 2016 ณ ศูนยสรรพสินคา
ซีคอนสแควร กรุงเทพฯ (6 ส.ค. 59)
รวมบําเพ็ญกุศลศพ เด็กชายจีรสิน เจริญธนะ (15 - 20 ส.ค. 59)
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
กิจกรรมคัดแยกขยะ
กองชางซอมสายไฟฟาที่ชอตบริเวณหลังอาคาร 4 (31 ส.ค. 59)
ประชาสัมพันธการลงประชามติ (1 ส.ค. 59)
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม(พี่จูงนองเขาวัด) (16 ส.ค. 59)
โครงการโชปาแอนดชายปา (19 ส.ค. 59)
กิจกรรมสานฝนตะวันบาย (24 ส.ค. 59)
กิจกรรมวันแมแหงชาติ (10 ส.ค. 59)
- รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาตานยาเสพติด วอลเลยบอลหญิ
เทศบาลนครปากเกร็
ง
ด โรงเรียนนวมินทราชูทิศหอวัง
นนทบุรี
- ชนะเลิศวอลเลยบอล ชาย-หญิง วิทยุการบินฯ ประจําป 2559
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นักเรียน ป.4 จํานวน 150 คน เขาคายธรรมะ ณ วัดตรีรัตนาราม
โดยมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 40 วัดตรีรัตนาราม
- วันที่ 11 สิงหาคม 2559 จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ
- วันที่
18 สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ชายหาดแหลมเจริญ
- วันที่
18 สิงหาคม 2559 รวมแขงขันกีฬาอนุบาล ระดับจังหวัด ณ โรงยิมส 2500 ที่นั่ง โดยการ
ทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดระยอง
- วันที่
19 , 26 สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวมกิจกรรมทําความสะอาดชายหาด
แหลมเจริญ
- วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3รวมโครงการศูนยการเรียนรูปาชายเลน
- วันที่
19 สิงหาคม 2559 กิจกรรมซอมแผนอพยพและหนีไฟโดยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครระยอง

-36- วันที่
- วันที่
- วันที่
- วันที่

20 - 21, 28 สิงหาคม 2559 คณะครูและบุคลากรจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
26 สิงหาคม 2559 จัดกิจกรรมเมื่อพอแมมาเปนครูใหกับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 - 3
27 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการประจําสายชั้น
27 สิงหาคม 2559 คณะครู บุคลากร อบรมพัฒนาบุคลากร “E-Office” ณ โรงแรมสตาร
- แกปญหาระบบไฟฟาขัดของ กําลังดําเนินการรอชางแกไขเปลี่ยนอุปกรณ

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 10 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวันแมแหงชาติ
- วันที่ 11 สิงหาคม 2559 กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะชายหาด
- ผลการแขงขันเรือพายชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย (สนาม
2) ระหวางวันที่ 12– 14 สิงหาคม 2559
ณ อางเก็บน้ําคลองขอด จังหวัดชลบุรางวั
รี ลที่ไดรับ คือ3 เหรียญทอง, 1 เหรียญเงินและ 4 เหรียญทองแดง

- ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนไปแขงขันณ ประเทศเวียดนาม และ ประเทศจีคืนอ เด็กหญิงชลธิชา
วัชระพานิชย (กรรเชีย,ง)นายศิวกร ดอกพุฒ (แคนู)
โครงการศึกษาแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานที่
* วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ศูนยกสิกรรมธรรมชาติสองสลึง)
*
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (วัดระหารไรและสถานบันวิจัยหินและแร)
*
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ศูนยแสดงเรือพระราชพิธีจําลอง 4 มิติ และตลาดน้ําสี่ภาค)
*
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (วัดระหารไร
,อนุสาวรียสุทรภู,เรื อรบประแสร
และทุงโปรงทอง)
โครงการสงเสริมกิจกรรมคายพัฒนาเด็กและเยาวชน
ระดับภาคตะวันออก (วันที24
่ - 26 สิงหาคม2559)
ณ คายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
- บันทึกขอตกลง(MOU) วาดวยความรวมมือดานทักษะการพายเรือเพื่อพัฒนาดานสรีระของรางกาย
ระหวางชมรมเรือพายจังหวัดระยอง กับ เทศบาลนครระยอง

-37-

สภาการศึกษาเก็บขอมูลกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
- บันทึกขอตกลง(MOU) วาดวยความรวมมือดานทักษะการพายเรือเพื่อพัฒนาดานสรีระของรางกาย
ระหวางชมรมเรือพายจังหวัดระยอง กับ เทศบาลนครระยอง
-

การพัฒนาบุคลากร
* นางสาวชลธิชา สัมพันธ เขารวมการอบรมตามโครงการพัฒนาเทคนิควีการเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน(O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ใหสูงขึ้นอยางมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียวันนที่ 18 - 20 สิงหาคม 2559ณ โรงแรมสีดา รีสอรท จังหวัดนครนายก
*
อบรม E - OFFICE วันที่ 27 สิงหาคม 2559ณ โรงแรมสตาร ระยอง
- การกอสรางอาคารไดแก
1. อาคารเรียน4 ชั้น 12 หองเรียน ขณะนี้เริ่มกอสรางในชั้นที่ 4 แลว
2. อาคารอเนกประสงค
กองสวัสดิการสังคม
- ปลูกตนสนที่ชายทะเล ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่ไปสนับสนุนการทํางาน
- มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ของผูพิการที่ทํางานใหองคกร ซึ่งหากหนวยงานใดประสงคจะรับผูพิการ
เขาทํางาน ทางมูลนิธิฯ จะเปนผูจายเงินให
สถานธนานุบาล
ผลการดําเนินงานในรอบเดือนสิงหาคม 2559 (ตั้งแตวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559)
ยอดรับจํานํารวม
2,674 ราย จํานวนเงิน
68,803,700.00 บาท
ยอดไถถอนรวม
2,459 ราย จํานวนเงิน
59,339,100.00 บาท
ทรัพยจํานําคงเหลือ 8,264 ราย จํานวนเงิน
207,973,700.00 บาท
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจํานํา
1,868,613.75 บาท
กําไรจําหนายทรัพยหลุด
358,085.00 บาท
รวมรายรับ
2,226,698.75 บาท
รายจาย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
54,332.68 บาท
รายจายประจํา
414,252.42 บาท
รวมรายจาย
468,585.10 บาท
รายรับสูงกวารายจาย
1,758,113.65 บาท
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน
140,000,000.00 บาท
หัก ใชไปแลว
37,023,000.00 บาท
คงเหลือเงินที่ใชหมุนเวียนไดอีก
102,977,000.00 บาท

-38ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- นายธนวัฒน พนชั่ว รายงานดังนี้
1. ตามที่ไดรับมอบหมายใหสํารวจจํานวนผูที่จะเขารวมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ขอรายงานวาขณะนี้มีผูประสงคที่จะเขารวมถวายพระพรดังกลาว จํานวน 50 คน โดยจะจัดรถตูสําหรับเดินทาง
ไวใหผูที่จะไปรวมพิธี จํานวน 5 คัน
2. ขณะนี้มีผูปวยทางจิตที่ออกทางสถานีโทรทัศน ที่ชอบจับกนผูชาย และจะเอามีดแทง จึงมีแนวคิดวา
จะมอบหมายใหงานเทศกิจออกตรวจสอบหากพบมีคนเรรอน หรือขอทาน ใหถายรูปไว และทําประวัติไว
โดยระบุสถานที่ที่พบเห็นคนเรรอนดังกลาว และระบุวาเขาหลับนอนที่ไหน เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตอไป
(ปดประชุม เวลา 11.30 น.)
ลงชื่อ

ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางกุลยา กุลรัตน)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ลงชื่อ
ผูต รวจรายงานการประชุม
(นางพิมพผกา ทายพงศศักดิ์)
หัวหนาฝายอํานวยการ

