รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 8/2560
วันที่ 2 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

นายวรวิทย์
ศุภโชคชัย
นายกเทศมนตรี
นายธนิต
อังควินิจวงศ์
รองนายกเทศมนตรี
นายวารินทร์
ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี
นายบุญสืบ
เจริญรัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายประกอบ
อังควินิจวงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายนิวัติ
กล่อมแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายธีรวุฒิ
รัตตานนท์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายสุธน
ซื่อประเสริฐ
ปลัดเทศบาล
นายฉัตรนุชัย
สมบัติศรี
รองปลัดเทศบาล
นางเสาวลักษณ์
วินัยธรรม
รองปลัดเทศบาล
นายธนวัฒน์
พ้นชั่ว
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
นายรักษ์สิทธิ์
เจริญหิรัญ
แทนผู้อํานวยการสํานักการคลัง
นายดุสิต
ธรรมศิริรักษ์
แทนผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางกรรณิกา
วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายธรรมาธิติ
วุฒิสมบูรณ์
ผู้อํานวยการกองช่าง
นางผ่องศรี
ปิยะยาตัง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
นายชนินทร์
จันทน์ขาว
รก.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผู้อํานวยการกองการแพทย์
นางสุนิสา
ร่มรื่น
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา
นางสาวทัศนีย์
เที่ยงตรง
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง
นางชุติมา
นิติพงษ์
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
นายมนตรี
สิริทัตสุนทร
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
นางพรทิพย์
เวชกามา
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
นางไพเราะ
วงษ์ไทยผดุง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
นางศิริลักษณ์
ทองเรือง
ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง
นางซ่อนกลิ่น
ชูเชิด
หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป
นางสาวชนิดา
เอมเปีย
หัวหน้าฝุายปกครอง
นางสายสุนีย์
วาระสิทธิ์
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
นางพิมพ์ผกา
ทายพงศ์ศักดิ์
หัวหน้าฝุายอํานวยการ
นางสาวรัชนี
คุ้มครอง
หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป

-231. นางสินีนาฏ คุณเลิศกิจ รก.หัวหน้าฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล
32. นางธนาวดี
ฑามาศ
หัวหน้าฝุายสังคมสงเคราะห์
33. นางกุลยา
กุลรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายมานพ
นายวิชิต
นายผณินทร
นางกิ่งแก้ว
นางวัฒนา
นางลัดดา

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
เกษรแพทย์
ถนอมถิ่น
ชูวิทย์สกุลเลิศ
โกสีย์

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผู้อํานวยการสํานักการคลัง
ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ลาปุวย)
(ลากิจ)
(ไปราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- เรื่องบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จํานวน 1 ราย คือ นางสาวณัฐณิชา สวัสดิ์ล้น
วุฒิทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ผู้ได้รับการคัดเลือลํกาดับที่ 1 เป็นพนักงานเทศบาล ในตําแหน่งทันตแพทย์
ระดับปฏิบัติการ งานทันตสาธารณสุข ฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
- เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล จํานวน 1 ราย คือ นางสาวจุฑามาศ นันทพิศาล พนักงานเทศบาล
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลหนองตําลึง อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี มาดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ฝุายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานขนส่ง
- งานขนส่งมี รายรับประจําเดือนกรกฎาคม 2560
รายจ่ายประจําเดือนกรกฎาคม 2560
รายรับมากกว่ารายจ่าย
ยอดเงินสะสม
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,943.50 บาท
102,882.03 บาท
25,061.47 บาท
2,916,060.34 บาท

-3ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- ออกตรวจดูแลโรงรับจํานําของเทศบาล
- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น้อง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จํานวน 29 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง
2. ตักเตือนผู้กระทําความผิด
- ดูแลห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
- กองวัสดุก่อสร้างไว้บนไหล่ทาง ทางเท้า และที่สาธารณะ จํานวน - ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหล่น จํานวน - ราย
- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร้านค้าตั้งวางจําหน่ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 3 ครั้ง
3. จัดเก็บปูายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 25 แผ่น
4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 5 แห่ง
5. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน จํานวน - ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จํานวน - ราย
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกู้ภัยฯ
- ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนแหลมรุ่งเรือง, ชุมชนสองพี่น้อง, ชุมชนริมน้ํา-ท่าเกตุ
และชุมชนพูนไฉ่)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน ก.ค. 2560)
* จํานวน
12 คณะ
* จํานวน
640 คน

3 ครั้ง
62 ครั้ง
36 ครั้ง

18 ครั้ง

-4งานสารบรรณ
มีการลงรับ – ส่ง หนังสือผ่านระบบ OSSM (ส่วนกลาง)
เดือนกรกฎาคม 2560
- มีการลงรับหนังสือ จํานวน
587 เรื่อง
- มีการลงส่งหนังสือ จํานวน
357 เรื่อง
งานการเจ้าหน้าที่
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- ลูกจ้างประจํา ลาออก
- พนักงานจ้างเสียชีวิต
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
- พนักงานจ้าง ลาออก
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
(ตําแหน่งบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา

- คน
- คน
- คน
- คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
24 คน
8 คน
- คน
- คน
- คน

อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
149 คน
* ลูกจ้างประจํา
30 คน
* พนักงานจ้างทั่วไป
302 คน
* พนักงานจ้างตามภารกิจ 219 คน
รวม
700 คน
อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จํานวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จํานวน 3 แห่ง
* พนักงานครูเทศบาล
236 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
37 คน
รวม
276 คน
รวมทั้งสิ้น 976 คน

-5งานทะเบียนราษฎร
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
ประจาเดือน กรกฎาคม 2560

ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 144 ราย บัตรประจาตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 45 ราย
รวมวันละ 189 ราย
- นายธนวัฒน์ พ้นชั่ว กล่าวว่าขอความอนุเคราะห์กองช่างให้เร่งดําเนินการประมาณการราคาเกี่ยวกับ
การปรับปรุงห้องน้ําสุขาของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง (แห่งที่ 1) ให้ด้วย โดยได้แจ้งผู้รับจ้างไปแล้ว
เกี่ยวกับการที่ละทิ้งงาน โดยขอให้ประมาณการราคามาใหม่ แต่ปรากฏว่ายังไม่มีความคืบหน้าเลย ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อผู้เช่าห้องสุขาด้วย
ที่ประชุม - ท่านนายกเทศมนตรีให้กองช่างเร่งดําเนินการประมาณการราคาด้วยว่าราคาเดิมนั้นยืนยันหรือไม่
โดยไม่ให้เกินงบประมาณ เพื่อที่สํานักปลัดเทศบาลจะได้ดําเนินการต่อไปเกี่ยวกับการ
หาผู้รับจ้างรายใหม่

-6กองวิชาการและแผนงาน
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง
จํานวน 8 ครั้ง
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน 28 ครั้ง 28 เรื่อง
3. สรุปการใช้งานโปรแกรมปูองกันการบุกรุกระบบเครือข่าย และโปรแกรมปูองกันไวรัสฯจํานวน 1 ครั้ง
งานประชาสัมพันธ์
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี
1.1 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จํานวน 4 เรื่อง
1.2 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่น ๆ จํานวน 8 เรื่อง
2. กิจกรรมของเทศบาล จํานวน 12 กิจกรรม
3. อนุเคราะห์เสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ จํานวน 5 ครั้ง
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชนและส่งลง www.rayongcity.net เฟสบุ๊ค รวม 9 ข่าว
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน์ รวม 4 รายการ
6. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง
7. ส่ง SMS เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน 5 ครั้ง
8. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง รวม 1 ราย
9. จัดทําปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวม 4 ปูาย
ฝ่ายนิติการ
งานนิติการ
ลาดับที่
1.

เรื่อง
สอบสวนข้อเท็จจริง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหาร
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน

-ทําหนังสือว่ากล่าวตักเตือนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

2.

เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม
ขายแบบประกวดราคาก่อนวันที่ได้รับ
เอกสารประกวดราคาตัวจริง

-ทําหนังสือรายงานสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดระยองแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

3.

แจ้งตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบ้าตัน

-ได้แจ้งความร้องทุกข์ดําเนินคดีกับผู้แจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงานแล้ว

4.

เจ้าหน้าที่ปูองกันขับรถบรรทุกน้ํา
82-1791 รย เฉี่ยวชนรถกระบะ
กง 1101 รย บริเวณบ่อขยะ

-สอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ

-7ลาดับที่
5.

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

พิพาทที่ดินบริเวณโขดปอ ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง (ถนนราษฎร์บํารุงซอย
15)

-สํานักงานที่ดินได้ออก นสล.แล้ว

6.

การสวมตัวทําบัตรประชาชน
รายนายหมูกร เทียมทัศน์

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของจังหวัด

7.

ร้องเรียนอดีตปลัดเทศบาล

-รายงานผลการสอบสวนเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวัด

8.

ร้องเรียนกล่าวหา พนักงานเทศบาลเบิก
เงินค่าตอบแทนนอกเวลาโดยทุจริต

-อยู่ระหว่างสรุปผลและจัดทํารายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง

9.

การสวมตัวทําบัตร รายนางสมใจ สุขสําราญ -อยู่ระหว่างทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง
(แจ้งความดําเนินคดีกับผู้แอบอ้าง)

10.

นางกาญจนา สังข์น้อย ละทิ้งหน้าที่ราชการ -อยู่ระหว่างสอบสวน
ติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน

11.

การสวมตัวทําบัตรประชาชน รายนายคํา
เชียงเอ้ย

-รายงานจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของจังหวัด

12.

อุบัติเหตุระหว่างการสาธิต ทําให้ผนังห้อง
เก็บอุปกรณ์อาคารปูองกันฯ พังถล่มลงมา

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอร์ตี้
ประกันภัย

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

14.

การล็อกเสป็กรถครุภัณฑ์ยานพาหนะ
จํานวน 4 รายการ

-อยู่ระหว่างเสนอสํานวนการสอบสวนต่อ
ผู้บังคับบัญชา

15.

ร้องเรียน การบริหารงานของผู้อํานวยการ
โรงเรียน

-ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว

13.

-นําต้นฉบับ นสล. ให้สํานักการคลังและสําเนา
ให้กองช่าง และกองสวัสดิการสังคม เรียบร้อยแล้ว

-อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
-ทําหนังสือรายงานจังหวัด, กระทรวงการคลัง,
และกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว

-อยู่ระหว่างบันทึกถ้อยคําพยานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

-8ลาดับที่
16.

เรื่อง
สอบสวนวินัย/เรื่องร้องเรียน
การค้างค่าเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถของ
หจก.ซันลุยและอู่จําเนียน การช่าง

17.

การสวมตัวทําบัตรราย นางสาวษาลินี
แซ่เอี๊ยว

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ
-สรุปผลการสอบสวนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของกทจ.
-ทําหนังสือว่ากล่าวตักเตือนเจ้าหน้าที่
จํานวน 3 ราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
-ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเสร็จเรียบร้อย
แล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
-ทําหนังสือสอบถามความคืบหน้าไปยังสถานี
ตํารวจภูธรเมืองระยองเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของพนักงานสอบสวน

18.

คดีอาญา/คดีแพ่ง
แจ้งความกรณีรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟูา
บริเวณหน้าแขวงการทางระยอง
(ไม่มีคู่กรณี) ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง
จ. ระยอง

-แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

19.

แจ้งความนางปรียาภร เมืองศิริ
และนายนวพร อาชญาทา ก่อสร้างอาคาร
ผิดไปจากแผนผังบริเวณแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับ
ใบอนุญาต บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ (ค.2)
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

-แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

20.

กรณี นายศรัณย์ เกียรติธนะกูล
ก่อสร้างอาคารบนทางสาธารณะบริเวณ
ถนนเลียบคงคา 1 ต.เชิงเนิน อ.เมือง
จ.ระยอง

-แจ้งความร้องทุกข์แล้ว อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ของพนักงานสอบสวน

21.

กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ ก่อสร้างอาคาร
รุกล้ําทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

-แจ้งความดําเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

หมายเหตุ

-9ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

22.

กรณี น.ส.วิเชียร อึ้งเส็ง ก่อสร้างอาคาร
รุกล้ําทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

-แจ้งความดําเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

23.

กรณี นางสาวเขมสิริทร์ ชูดํา ก่อสร้างรั้ว
บนทางสาธารณประโยชน์
บริเวณหลังอําเภอ ซอย 1 ต.เชิงเนิน

-แจ้งความร้องทุกข์แล้ว อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ของพนักงานสอบสวน

24.

กรณี นายกิตติพงษ์ ปานงาม ก่อสร้าง
อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต และก่อสร้าง
อาคารรุกล้ําที่สาธารณะบริเวณถนน
บางจาก ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

-แจ้งความดําเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

25.

กรณี นายจักรพงษ์ ยมจินดา ก่อสร้างรั้ว
เหล็กบนทางสาธารณะบริเวณถนนราษฎร์
บํารุง ซ.15 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

-อยู่ระหว่างพนักงานอัยการยื่นฟูองต่อศาลจังหวัด
ระยอง

26.

กรณี ก่อสร้างอาคารบริเวณถนนราษฎร์
บํารุง ซอย 15 ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง โดยไม่รับอนุญาต
(ไม่ทราบเจ้าของ/ผู้ครอบครอง)

--แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
พนักงานสอบสวนเรียกให้ถ้อยคํา

27.

กรณี บริษัทสตรอง เม็น จํากัด ก่อสร้าง
อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณถนน
ท่าบรรทุก ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

-อยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนเรียกให้ถ้อยคํา

28.

กรณี นายโกวิทย์ ตันติประวรรณ ก่อสร้าง
อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
บริเวณศูนย์การค้าสาย 4 ต.ท่าประดู่
อ.เมือง จ.ระยอง

-อยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนเรียกให้ถ้อยคํา

29

บริษัท เอสซี คอร์ท จํากัด (โรงแรมระยอง
ล้านนา) ได้ยื่นขออนุญาตต่อเติมอาคาร
และกันสาดโดยไม่ได้ทํา EIA

-อยู่ระหว่างผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนามหนังสือ
มอบอํานาจแจ้งความร้องทุกข์

หมายเหตุ

-10ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

30.

คดีนายธีระศักดิ์ อินทนู ฟูองเทศบาลเรื่อง
ที่ดินบริเวณถนนท่าบรรทุก ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง

-เมื่อวันที่ 27 เม.ย.59 ศาลฎีกาได้มีคําพิพากษา
ให้จําหน่ายคดี โดยมีความเห็นว่าคําพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว

หมายเหตุ

-ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการขอออก นสล.
31.

คดีบอลลูนระเบิด

-อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา (อายุความ
5 ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูอง
ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่มีเหตุ)

32.

นายแดง แย้มเย็น กรณี ผิดสัญญาเช่า
ตลาดเทศบันเทิง

-อยู่ระหว่างดําเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐาน
เพื่อดําเนินการตั้งเรื่องบังคับคดี

33.

คดีปกครอง

-ศาลปกครองสูงสุดได้กําหนดวันนั่งพิจารณาครั้ง
แรกในวันที่ 15 ก.ย.59 เวลา 13.00 น.
ณ ศาลปกครองสูงสุด

คดีนางสมทรง ช่วยชาติ เรื่องที่ดินบริเวณ
ทุ่งโตนด

-อยู่ระหว่างรอคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
34.

คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผู้ฟูองคดี อธิบดี
กรมที่ดิน ผู้ถูกฟูองที่ 1 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการ
ความมั่นคงภายใน ผู้ถูกฟูองที่ 2

-ทําหนังสือขอออก นสล. และขอให้ขึ้นทะเบียน
ที่ดินสาธารณประโยชน์ไปยังอําเภอแล้ว
-สํานักงานที่ดินจังหวัดระยองแจ้งค่าใช้จ่าย
ในการรังวัด 10,050 บาท
-อยู่ระหว่างทําหนังสือขอรังวัดสอบเขตที่ดิน
ต่อสํานักงานที่ดินจังหวัดระยอง

35.

นางวรรณา ตันเต่งผลกับพวก 12 คน
(ตลาดแม่แดง)

-เทศบาลนครระยองได้ทําหนังสือสรุปข้อเท็จจริง
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาทําคําให้การแก้
คําฟูองให้อัยการพิเศษฝุายคดีปกครองระยอง 1
เรียบร้อยแล้ว

24 พ.ย.
2563

-11ลาดับที่
36.

เรื่อง
บังคับคดี/งานอื่น/หารือ
คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติถูกเฉี่ยวชน
รายนายจิรเดช ผลพูลและนางสาววาสนา
เจริญผลหรือพูลผล บริเวณสี่แยก
หนองสนม ต.เนินพระ

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

หมายเหตุ

-สํานักงานบังคับคดีจังหวัดระยองแจ้งผลการ
วางเงินชําระหนี้และคําสั่งในคดีล้มละลายหรือคดี
ฟื้นฟูกิจการและการบังคับคดีแล้ว

อายุความ
10 ปี
(ครบ 22
พ.ย.64)

-ศาลจังหวัดระยองแจ้งผลการวางเงิน
ชําระหนี้แล้ว
-อยู่ระหว่างทําหนังสือไปยังสํานักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดระยอง

37.

คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟูา
บริเวณถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง (หน้าแหลมทองระยอง)

-สํานักงานบังคับคดีจังหวัดระยองแจ้งผลการ
วางเงินชําระหนี้และคําสั่งในคดีล้มลายหรือคดี
ฟื้นฟูกิจกรรมและการบังคับคดีแล้ว
-ศาลจังหวัดระยองแจ้งผลการวางเงิน
ชําระหนี้แล้ว

อายุความ
10 ปี 10
ก.พ.
พ.ศ.2566

-อยู่ระหว่างทําหนังสือไปยังสํานักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดระยอง
38.

คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟูา
บริเวณช่วงโค้งระยองราม่า ต.ท่าประดู่ อ.
เมือง จ.ระยอง

-สํานักงานบังคับคดีจังหวัดระยองแจ้งผลการ
วางเงินชําระหนี้และคําสั่งในคดีล้มลายหรือคดี
ฟื้นฟูกิจกรรมและการบังคับคดีแล้ว
-ศาลจังหวัดระยองแจ้งผลการวางเงิน
ชําระหนี้แล้ว
-อยู่ระหว่างทําหนังสือไปยังสํานักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดระยอง

อายุความ
10 ปี 10
ก.พ.
พ.ศ.2566

-12ลาดับที่
39.

เรื่อง
คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟูา
บริเวณสี่แยกหนองสนม ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ
-สํานักงานบังคับคดีจังหวัดระยองแจ้งผลการ
วางเงินชําระหนี้และคําสั่งในคดีล้มลายหรือคดี
ฟื้นฟูกิจกรรมและการบังคับคดีแล้ว
-ศาลจังหวัดระยองแจ้งผลการวางเงิน
ชําระหนี้แล้ว
-อยู่ระหว่างทําหนังสือไปยังสํานักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดระยอง

40.

นายอดิศักดิ์ คําแสน ขับรถยนต์ บพ
1308 ระยอง ชนเสาไฟฟูาบริเวณ
ถนนอดุลย์ฯ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

-อยู่ระหว่างทําหนังสือขอทราบผลการวางเงิน
ชําระหนี้ไปยังศาลจังหวัดระยอง

41.

คดีนายนิยม สุขคุ้ม ขับรถชนเสาไฟฟูา
บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท (ช่วงหน้า
ธนาคารซีไอเอ็มบี) ต.ท่าประดู่ อ.เมือง
จ.ระยอง

-ทําหนังสือรายงานผลไปยังสํานักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดระยอง

42.

นายวัฒนพงษ์ สุขเกษม ขับรถยนต์
ทะเบียน ผค-3289 ระยอง ชนเสาไฟฟูา
บริเวณเกาะกลางถนนราชชุมพล ค.2
(หน้าคลินิกภณิดา) ต.เชิงเนิน อ.เมือง
จ.ระยอง

-ทําหนังสือแจ้งให้นายวัฒนพงษ์ สุขเกษม นําเงิน
มาชดใช้ค่าเสียหายหรือดําเนินการซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้ใช้งานได้เป็นปกติ

นายดํารง บุญเต็ม ขับรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ
ทะเบียน 82-0494 ระยอง ชนเสาไฟฟูา
บริเวณเกาะกลางถนนราษฎร์อุทิศ ค.2
(ช่วงใกล้บริเวณวงเวียนสุนทรภู่) ต.เชิงเนิน
อ.เมือง จ.ระยอง

-บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จํากัด(มหาชน)
ทําหนังสือขอเข้าซ่อมแซมเสาไฟฟูาบริเวณ
ดังกล่าวแล้ว

หจก.ศิลาวัฒน์ เสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลา
การปฏิบัติงานและขอคืนเงินค่าปรับ

-สํานักงานอัยการได้ทําคําคัดค้านคําให้การยื่น
ต่อศาลปกครองระยอง เรียบร้อยแล้ว

43.

44.

-ทําหนังสือแจ้งบริษัทธนชาตประกันภัย นําเงินมา
ชดใช้ค่าเสียหายหรือดําเนินการซ่อมแซมทรัพย์สิน
ให้ใช้งานได้เป็นปกติ

-อยู่ระหว่างเข้าดําเนินการซ่อมแซม

หมายเหตุ
อายุความ
10 ปี
(ครบ 8
ส.ค.63)

-13ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

45.

นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผู้จัดการ
มรดกตลาดแม่แดง ขอให้ชะลอการรื้อถอน
สิ่งปลูกสร้าง

-อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

46.

ร้องเรียนกรณี กลุ่มแม่ค้าตลาดวัดลุ่มขอ
ผ่อนผัน

-คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล2
(ตลาดวัดลุ่มฯ)มีมติมอบให้กองช่างออกแบบ
อาคารตลาดใหม่และแผงค้าภายในอาคารเดิม
พร้อมจํานวนแผง และมอบให้สํานักการ
สาธารณสุขฯ สํารวจข้อมูลผู้ค้าบริเวณถนนโสภณ
และทางเชื่อมระหว่างถนนชุมพลโสภณ เพื่อให้
ทราบจํานวนผู้ค้าทั้งหมด
- ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลความคืบหน้าให้
จังหวัดระยองทราบ

47.

ร้องเรียนกรณีมีการปลูกสร้างทับทาง
สาธารณะประโยชน์ บริเวณหลังห้าง
แหลมทองระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง
จ.ระยอง

-ได้ทําหนังสือรายงานให้จังหวัดระยองทราบแล้ว
ต่อมาจังหวัดระยองให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพิ่มเติม

48.

ร้องเรียนกรณีที่มีการขุดทรายบริเวณถนน
ทางไผ่ 4 ทําให้กําแพงพัง ต.เชิงเนิน
อ.เมือง จ.ระยอง

-ได้ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองแล้วว่า
ได้มีหนังสือแจ้งห้างหุ้นส่วนจํากัด กิจสัมพันธ์
ให้ดําเนินการขออนุญาตขุดดินและถมดิน
ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

49.

ร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
-อยู่ระหว่างผู้บังคับบัญชาพิจารณา
การก่อสร้างกําแพงบริเวณซอยโรงไม้
พาเลท ใกล้แยก PMY และขอให้ตรวจสอบ
การถมดินบริเวณตรงข้ามสุสาน ถ.บางจาก
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

-อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

หมายเหตุ

-14ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

50.

ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดระยอง ให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณี นางปทุม เลิศบูรพา
ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ
มีการถมดินปิดกั้นคลองสาธารณประโยชน์
และก่อสร้างอาคารบนพื้นที่
สาธารณประโยชน์

-เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 สํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินเดินทางมาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

51.

นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือร้องเรียน
เรื่องทางสาธารณะ มีผู้ลักลอบขุดดินเนื้อที่
ทางสาธารณประโยชน์ และเนื้อที่ดิน
ของนายแพทย์ยุคล เลิศบูรพา ออกไปจาก
พื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณชุมชน
สองพี่น้อง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
และขอให้แจ้งความดําเนินคดีกับผู้บุกรุก
ขุดขโมยดินในที่สาธารณประโยชน์
และคลองสาธารณประโยชน์

-ศาลจังหวัดระยองได้มีหมายเรียกคดีแพ่งสามัญ
คดีหมายเลขดําที่ 603/2560 ระหว่าง
นายแพทย์ยุคลฯ โจทก์ กับ นายนิวัติ เรืองโชติ
ที่ 1 กับพวกรวม 11 คน จําเลย
-ทําหนังสือสรุปข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน
ในการยื่นคําให้การ ในการแก้คดีดังกล่าวให้
สํานักงานอัยการจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว

52.

ร้องเรียนกรณีร้านกวงเภสัชได้ดัดแปลงทาง -อยู่ระหว่างกองช่างดําเนินการออกคําสั่งรื้อถอน
หนีไฟ ทําให้ร้านบิวตี้ไม่มีทางหนีไฟ บริเวณ อาคาร
ศูนย์การค้าสาย 4 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง
จ.ระยอง

53.

ร้องเรียนกรณีสะพานหน้าวัดปากน้ําชํารุด
และมีรอยร้าวตามเสาสะพาน ต.ปากน้ํา
อ.เมือง จ.ระยอง

- ได้ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองว่า กองช่าง
เตรียมข้อมูลเพื่อนําเข้าแผนขอจัดสรรงบประมาณ
สําหรับใช้ในการซ่อมแซมแล้ว

54.

นางศรีชนก วัฒนศิริ ยื่นหนังสือร้องเรียน
เรื่องมีผู้ไม่หวังดีทําลายกําแพงรั้วอิฐที่ใช้
ล้อมรอบอาณาเขตที่ดินบริเวณชุมชน
ปากน้ํา 1 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ระยอง

-อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่ของกองช่าง

หมายเหตุ

-15ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

55.

ร้องเรียนกรณี ได้รับความเดือดร้อนจาก
รถบรรทุกดิน ขับเร็วบริเวณถนนทางไผ่
3 ทําให้ถนนเกิดความเสียหาย ต.เชิงเนิน
อ.เมือง จ.ระยอง

-อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของกองช่าง
และงานรักษาความสงบเรียบร้อย

56.

ร้องเรียนกรณี นายธีรพร ปิ่นสุวรรณศักดิ์
ได้รับความเดือดร้อนจากร้านโซแอท
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

-ทําหนังสือรายงานอําเภอเมืองระยอง
เรียบร้อยแล้ว
-ในส่วนของการต่อเติมตัวอาคาร อยู่ระหว่าง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดทําคําสั่งให้ระงับการ
ก่อสร้าง (แบบค.3) และคําสั่งให้รื้อถอน

57.

ชาวบ้านชุมชนสวนวัดโขด ต.เนินพระ
-อยู่ระหว่างกองช่างร่วมกับสํานักปลัดเทศบาล
อ.เมือง จ.ระยอง ทําหนังสือชี้แจงเรื่องการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจ
ติดตั้งตู้น้ํามันแบบหยอดเหรียญและ
หน้าที่
สอดบัตร กรณีมีผู้ร้องเรียนว่ากลัวเกิด
อันตรายและอัคคีภัย

58.

ร้องเรียนกรณี นายพยุง นาคทอง นํา
กระถางต้นไม้มาวางบนทางสาธารณะ
กีดขวางการจราจรบริเวณซอยบ้านเด็กเล็ก
ถ.ริมน้ํา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

59.

ร้องเรียน กรณี นายไพฑูรย์ โมกขมรรคกุล -อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ได้รับความเดือดร้อนจากการให้เช่าที่ดิน
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ไม่ได้ เนื่องจากที่ดินถูกกันไว้เป็นแนว
เขตถนน

60.

ร้องเรียน กรณี นายปกรณ์ แสงสุข ขอให้
ตรวจสอบร้านอาหาร Check in บุกรุก
ที่สาธารณะบริเวณติดถนนเลียบชายฝั่ง

-อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่

61.

ร้องเรียน กรณี สถาบันเทิงชื่อว่า
Hummm บริเวณ ถ.ราษฎร์บํารุง
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนทางเสียงและเปิดเกินเวลา
ที่กฎหมายกําหนด

-อยู่ระหว่างสํานักการสาธารณสุขฯ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่

-อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่

หมายเหตุ

-16ลาดับที่

เรื่อง

62.

ร้องเรียน กรณี ราษฎรขอให้แก้ไขปัญหา
การจอดรถกีดขวางการจราจรและกีดขวาง
การเข้าออก บริเวณซอยตั้งน่ําเส็ง ต.เนิน
พระ อ.เมือง จ.ระยอง

-อยู่ระหว่างงานรักษาความสงบ
สํานักปลัดเทศบาล ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่

63.

ร้องเรียน กรณี ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากการปล่อยควันของโรงงาน
ไออาร์พีซี จํากัด บริเวณ ถ.สุขุมวิท อ.เมือง
จ.ระยอง

-ทําหนังสือแจ้งเรื่องร้องเรียนและแนวทาง
เบื้องต้นให้ทางบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)
เรียบร้อยแล้ว

ร้องเรียน กรณี นางปรียาภา เมืองศิริ
อยู่บ้านเลขที่ 111/2 ต.เชิงเนิน อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในการก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น

-ทําหนังสือรายงายผลให้จังหวัดระยอง
เรียบร้อยแล้ว

65.

ร้องเรียน กรณี ราษฎรขอให้ตรวจสอบ
ร้านอาหาร “ครัวปูาแมว” ตั้งโต๊ะจําหน่าย
อาหารรุกล้ําชายหาด บริเวณหาด
แสงจันทร์ไปทางแหลมเจริญ ต.ปากน้ํา
อ.เมือง จ.ระยอง

-อยู่ระหว่างนําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะทํางานแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกและจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะฯ
และคณะทํางานฟื้นฟูและพัฒนาชายหาด
แหลมเจริญ
-ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว

66.

ร้องเรียน กรณี ผู้ร้อง(ปกปิดชื่อ) ได้รับ
ความเดือดร้อนจากอู่ซ่อมรถ ชื่อ U.I.S.
เซอร์วิส (ระยอง) จัดกัด ตั้งอยู่ที่
นครระยอง 18 (ซอยรุ่งเรือง) ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง

-ทําหนังสือรายงานจังหวัดเรียบร้อยแล้ว

67.

ร้องเรียน กรณี ชาวบ้านชุมชนบางจากซอย -อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
19 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ได้รับ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ความเดือดร้อนในการสัญจรบนถนน
ทางเท้าเข้าหมู่บ้านชํารุดเสียหาย และ
หลอดไฟบริเวณทางเข้าชํารุด

64.

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

-อยู่ระหว่างสํานักการสาธารณสุขฯ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่

-ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการดําเนินการของพนักงาน
สอบสวน สถานีตํารวจภูธรเมืองระยอง

หมายเหตุ

-17ลาดับ
ที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

68.

ร้องเรียน กรณี นายภาณุ เบญจรุราวงศ์ กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จํากัด ได้รับ
ความเดือดร้อนเนื่องจากยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างทําการ
ก่อสร้างปรับปรุงคลอง เอ ไอ เอ
จากเทศบาลนคร
ระยอง
5,280,000 บาท

-สํานักการคลังรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่แล้ว

ร้องเรียน กรณี ผู้ร้อง (ปกปิดชื่อ) ขอให้ตรวจสอบถนน
ของตลาดแม่แดงว่าเป็นถนนสาธารณะ และเป็นภาระจํา
ยอม ของเทศบาลนครระยองหรือไม่

-ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง
เรียบร้อยแล้ว

69.

หมาย
เหตุ

-อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงจากกองช่าง

งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจาเดือนกรกฎาคม 2560 จานวน 7 เรื่อง

วัน/เดือน/ปี

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตอบผู้ร้องเรียนเมื่อ

แจ้งผลการ
ดาเนินการให้ผู้
ร้องเรียนทราบ

กองช่าง

30 มิ.ย.60

30 มิ.ย.60

สน.การสาธารณสุขฯ

30 มิ.ย.60

18 ก.ค.2560

29 มิ.ย.60

ไฟถนนดับ

30 มิ.ย.60

สุนัขข้างบ้านมาขี้ในบ้านและ
เห่ามั่วไปหมด

1 ก.ค.60

ไฟส่องสว่างข้างถนนดับ

กองช่าง

3 ก.ค.60

อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

1 ก.ค.60

ต้นหญ้าข้างทางริมน้ํารกมาก

กองช่าง

3 ก.ค.60

อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

3 ก.ค.60

ให้หลานต่อดอกเบี้ยทองให้

สถานธนานุบาล

3 ก.ค.60

14 ก.ค.60

15 ก.ค.60

แหล่งมั่วสุมในตลาดวัดลุ่ม

สํานักปลัดเทศบาล

17 ก.ค.60

อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

15 ก.ค.60

ทุนการศึกษาและ ผอ.

กองการศึกษา

17 ก.ค.60

อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ

ฝ่ายงบประมาณ

-18การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณตั้งไว้
งบกลาง

โอนเพิ่ม

โอนลด

77,084,300.00

เบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน

คงเหลือ

61,252,158.80 15,832,141.20

งบบุคลากร
เงินเดือน
ฝุายการเมือง

9,990,500.00

8,325,400.00

1,665,100.00

เงินเดือนฝุายประจํา 274,470,000.00 5,012,300.00 10,561,820.00 202,095,500.53 66,824,979.47
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

16,071,900.00

187,070.00

315,000.00

7,798,492.57

8,145,477.43

140,668,000.00 2,542,300.00 6,460,050.00 116,821,700.42 19,928,549.58
50,388,400.00 1,716,145.00

944,945.00

42,986,681.30

8,172,918.70

4,467,814.24

1,570,585.76

31,975,411.80

2,121,588.20

5,805,400.00

233,000.00

ค่าครุภัณฑ์

33,975,000.00

202,000.00

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

61,595,000.00 3,969,000.00

24,448,200.00 41,115,800.00

งบรายจ่ายอื่น

30,000.00 4,500,000.00

4,530,000.00

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน
รวมทุกหมวด
รายจ่าย

21,881,500.00

80,000.00

16,658,000.00

5,223,500.00

691,960,000.00 18,361,815.00 18,361,815.00 516,829,359.66 175,130,640.34

-19โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครั้งที่

ประจาเดือน

รายการ

ยอดโอน

รายการสะสม ยอดโอนสะสม

1

ต.ค. 59

1

12,000.00

1

12,000.00

2

พ.ย. 59

1

112,000.00

2

124,000.00

3

ธ.ค. 59

4

3,810,000.00

6

3,934,000.00 สภาฯอนุมัติ

4

2

62,000.00

8

3,996,000.00

5

2

181,800.00

10

4,177,800.00

6

ม.ค. 60

1

122,000.00

11

4,299,800.00

7

ก.พ. 60

3

259,000.00

14

4,558,800.00

8

3

2,152,000.00

17

6,710,800.00

9

3

176,500.00

20

6,887,300.00

2

511,520.00

22

7,398,820.00

7

465,000.00

29

7,863,820.00

10

มี.ค. 60

11
12

เม.ย. 60

4

1,330,000.00

33

9,193,820.00

13

พ.ค. 60

10

603,400.00

43

9,797,220.00

4

302,820.00

47

10,100,040.00

5

4,613,500.00

52

14,713,540.00

16

18

931,030.00

70

15,644,570.00

17

15

1,855,600.00

85

17,500,170.00

12

861,645.00

97

18,361,815.00

13

4,496,360.00

110

22,858,175.00

14
15

18
19

มิ.ย. 60

ก.ค. 60

หมายเหตุ

-20แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครั้งที่

ประจาเดือน

รายการ

ยอดเงิน

1

พ.ย. 59

1

100,000.00

1

100,000.00

2

ม.ค. 60

1

120,000.00

2

220,000.00

3

มี.ค. 60

1

18,900,000.00

3

19,120,000.00 สภาอนุมัติ

4

เม.ย. 60

1

6,000.00

4

19,186,000.00

5

พ.ค. 60

1

176,000.00

5

19,362,000.00

6

มิ.ย. 60

1

24,432,800.00

6

43,794,800.00

สานักการคลัง
1. รายงานสถานการณ์เงินการคลัง

รายการสะสม ยอดเงินสะสม

หมายเหตุ

-21-

-22-

-232. รายงานการจัดสรร และการเบิกจ่ายเงินประเภท เงินอุดหนุนทั่วไป

-24-

3. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ 2560
บันทึกข้อความ สํานักการคลัง ส่วนบริหารงานคลัง ที่ รย 52004/2369 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม
2560 เรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรียนหัวหน้าส่วนราชการให้กําชับ
เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางและระยะเวลาที่กําหนด ทั้งในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องเบิกจ่าย
และเรื่องการกันเงิน ที่สําคัญเรื่องการกันเงินนั้นมีหลายกรณี เช่น กรณีมีหนี้ผูกพันโดยอํานาจท่าน
นายกเทศมนตรีโดยมีในเรื่องเงื่อนเวลาที่จะต้องเร่งดําเนินการ ซึ่งทําได้เลยโดยไม่ต้องรอ ส่วนในเรื่องของไม่มีหนี้
ผูกพัน ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ตั้งงบประมาณแล้วยังไม่ได้จัดหา หรือว่าโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หรืองบเพิ่มเติม
คือต้องรอได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาล ส่วนเรื่องของเงินยืมนั้นต้องระมัดระวังเพราะจะมีในเรื่องของวินัย
มีในเรื่องของการหักเงินเดือนหรือโทษทางวินัยด้วย เพราะฉะนั้นในเรื่องของการส่งเงินยืม ถ้าดําเนินการเสร็จแล้ว
ให้รีบดําเนินการส่งใช้เงินยืมไม่ว่าจะเป็นหลักฐานใบสําคัญหรือเงินสด
4. การจัดหาพัสดุ ปี 2560
ในส่วนของงบค้างท่อกับงบประจําปี 2560 ครุภัณฑ์ตัวสุดท้ายเข้ามาแล้ว คือ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย ซึ่งจะ
เร่งดําเนินการ ส่วนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอยู่ระหว่างตรวจสอบประมาณสิบกว่ารายการ มีอีออกชั่น อยู่ 2
รายการ และมีสอบราคา แต่ยังมีอยู่บางรายการที่โอนตั้งจ่ายจากงบประมาณปี 2559 เท่าที่ตรวจเอกสารนั้นคือ
อยู่ระหว่างการปรับแก้ ส่วนของงานจ้างเอกชน ปี 2561 พวกจ้างบริการต่างๆ ได้ตรวจสอบแล้วยังมีบางส่วนที่
อยู่ระหว่างเสนอ TOR รบกวนทุกหน่วยงานที่ TOR ยังไม่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร คือช่วยให้เจ้าหน้าที่ติดตาม
และส่งให้ทันภายในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เพื่อที่สัปดาห์หน้าจะได้ดําเนินการในเรื่องการสอบราคาต่อไป

-25กองช่าง
- นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ รายงานว่า งานก่อสร้างอยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานเปี่ยมฯ
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

งานควบคุมและตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย
*รถดูด 1 รถเฮี๊ยบ ดําเนินการ ถนนบางจาก ซอย 5, ถนนทางไผ่ 1
*
รถดูด 2 ดําเนินการ ถนนราษฎร์บํารุง สายล่าง, บริเวณร้านประชาธิปไตย, ถนนสุขุมวิท ทิศเหนือ,
บริวณ แยก Pmy
ขุดลอกท่อ ได้แก่ ระยองวิทย์ปากน้ํา 1, ระยองวิทย์ปากน้ํา 2
ซ่อมและเปลี่ยนฝาท่อ - รางระบายน้ํา ถนนราษฎร์บํารุง บริเวณหน้าร้าน จิรา ซาลอน
และปิดฝาท่อ ระบายน้ํา ได้แก่ ถนนสัมฤทธิ์ ซอย 1, ถนนตากสิน หน้าอําเภอ, ถนนศรีอํานวยสุข
เฝ้าระวังน้าท่วมขังเนื่องจากฝนตก

-26- เฝูาระวังน้ําท่วมขังเนื่องจากฝนตก ได้แก่ บริเวณถนนสุขุมวิท (สะพานตา), บริเวณถนนจันทอุดม และ
บริเวณถนนหนองบัว
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ที่ยื่นคาร้องขออนุญาต
ประกอบกิจการประเภทต่างๆ ตามเทศบัญญัติ
- เจ้าหน้าที่สํารวจและมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบการเขียนคําร้องขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการ ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการยื่นคําร้องจํานวน 9 ราย และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว ได้แก่
1. ครัวปากน้ําระยอง
2. ต.หอเจี๊ยะ
3. Seoul Garden
4. ส้มตํามหัศจรรย์
5. นมโรงเรียน
6. อาหารตามสั่งละมัย
7. โจ๊กนายจั๊ว
8. ซักอบรีดปูาวรรณ
9. โอชยะ

-27- การตรวจประเมินสถานประกอบการก่อนต่อใบอนุญาตและแจ้งเลิกกิจการ เลิกกิจการ
จํานวน 3 แห่ง ได้แก่
1.ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง
2.ร้านโอภาภูมิเซอร์วิส
3.ร้านชฎาพริตติ้ง
- งานตรวจประเมินการจัดการน้ําเสียของสถานประกอบการจําหน่ายหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง จํานวน 5 แห่ง
เรื่องร้องเรียน จานวน 5 เรื่อง

การดาเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ค้าภายในตลาดสดเทศบาล 4 ( ตลาดแม่แดง)
1.1 ประชาสัมพันธ์เรื่องปิดปูายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน
1.2 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้ค้าคัดแยกขยะ ดังนี้
- คัดแยกขยะอินทรีย์ ได้แก่ เศษผัก เศษเปลือกผลไม้ให้กับเทศบาลเพื่อนําไปทําปุ๋ยอินทรีย์
ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมจํานวน 7 แผงค้า
- คัดแยกขยะรีไซเคิล/ขยะทั่วไป มีผู้สนใจเข้าร่วม จํานวน 34 แผง

-282. ดําเนินงานพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ ตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแม่แดง) ด้านความปลอดภัยอาหาร
ดําเนินการเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่
- สารบอแรกซ์ จํานวน 20 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบทั้งหมด
- สารกันรา
จํานวน 7 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบทั้งหมด
- สารฟอกขาว จํานวน 5 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบทั้งหมด
- ยาฆ่าแมลง จํานวน 16 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบทั้งหมด
- สารฟอร์มาลีน จํานวน 17 ตัวอย่าง ตรวจพบในสไบนาง(ดํา) 2 ตัวอย่าง โดยเจ้าหน้าที่ได้มี
การให้คําแนะนําและเก็บข้อมูลแหล่งรับซื้อสินค้าก่อนนํามาจําหน่าย จากนั้นจะเก็บตัวอย่างตรวจสารปนเปื้อน
ซ้ําอีกครั้งหลังจากให้คําแนะนําไปแล้ว
3. ล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่มฯ) และตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง)
ดําเนินการล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดล้างและขัดทําความสะอาดพื้นอาคารและถนน
โดยผสมผงคลอรีนในน้ําล้างพื้นเพื่อฆ่าเชื้อโรค ลอกท่อ ล้างท่อและรางระบายน้ํา ดังนี้
- ล้างตลาดเทศบาล
2 (ตลาดวัดลุ่ม) วันที่ 6-7 และวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560
- ล้างตลาดเทศบาล 4 (ตลาดแม่แดง) วันที่ 5 และ 19 กรกฎาคม 2560
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมสารวจการรณรงค์การคัดแยกขยะ/พฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินกิจกรรมสํารวจและติดตามผลการดําเนินโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ได้ดําเนินการ เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม2560 ซึ่งสํารวจลงพื้นที่ในชุมชนเรือนจํา สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
สํารวจทั้งหมด 823 หลังคาเรือน
(บ้านเปิด 122 หลังคาเรือน) , (บ้านปิด 701 หลังคาเรือน)
1. ครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะ
122 หลังคาเรือน
- ครัวเรือนที่คัดแยกขยะอินทรีย์
41 หลังคาเรือน
- ครัวเรือนที่คัดแยกขยะรีไซเคิล
121 หลังคาเรือน
- ครัวเรือนที่คัดแยกขยะถุงพลาสติก
71 หลังคาเรือน
- ครัวเรือนที่คัดแยกขยะอันตราย
88 หลังคาเรือน
- ครัวเรือนที่มีพฤติกรรมที่เป็น
122 หลังคาเรือน
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ครัวเรือนที่ไม่มีการคัดแยกขยะ
0 หลังคาเรือน
3. สมัครสมาชิกธนาคารขยะ
0 หลังคาเรือน
กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 09.30 น. ฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคร
ระยอง ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้จัดกิจกรรมผ้าปุาขยะรีไซเคิลโดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
และน้องๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ออกเดินรณรงค์ เชิญชวนคัดแยกขยะ และขอรับบริจาค
ขยะรีไซเคิลในชุมชนสะพานราษฎร์ ซึ่งเงินที่ได้จากการขายขยะรีไซเคิลจะนํามาเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
และนํามาพัฒนาในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ต่อไป
รวบรวมขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด 230 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 1,280 บาท

-29กิจกรรมอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนและแม่น้าระยอง
คณะศึกษาดูงานและผู้เข้าเยี่ยมชม พระเจดีย์กลางน้ํา รวมทั้งหมดและสะพานศึกษาธรรมชาติหอชมวิว
จํานวน 3,062 คน
1. วันที่ 1 ก.ค. 60 วิทยาลัยเทคนิคระยอง คณะชมรมวิชาชีพเคมีอุตสาหกรรม ทํากิจกรรมเก็บขยะ
และทําคอนโดปู บริเวณโซน 1 จํานวน 168 คน
2. วันที่ 2 ก.ค.60 บริษัท บิ๊กเฮ้ด แทรเวล จํากัด ร่วมกับ บริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด ทํากิจกรรม
คอนโดปู จํานวน 80 คน
3. วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมกับ
คณะการตลาด วิทยาลัยเทคนิคระยอง ทํากิจกรรมสร้างคอนโดปู จํานวน 100 คน
4. วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (พระเจดีย์กลางน้ํา) จํานวน 240 คน
โดยแบ่งเป็น 5 ฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 ตามรอยพระเจดีย์กลางน้ํา
ฐานที่ 2 อนุรักษ์พืชพันธุ์ปุาชายเลน
ฐานที่ 3 สัตว์น้อยในปุาเลน
ฐานที่ 4 จิ๊กซอว์ต่อภาพ
ฐานที่ 5 สร้างสรรค์ระบายสี
5. มีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา จํานวน 3,186 คน

-30งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล

-31การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือน กรกฎาคม 2560 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้
ทั้งหมด 3,248 ชิ้น ( 214 กิโลกรัม )
2. กิจกรรมสํารวจและส่งเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล
จํานวน 74 แห่ง
เดือน กรกฎาคม 2560 จํานวน 1,058 กิโลกรัม จ่ายเป็นค่ากําจัดฯ จํานวน 19,044 บาท
(ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ราคากิโลกรัมละ 18 บาท )
- การพัฒนาทําความสะอาดสถานที่ ได้แก่ ชุดพัฒนาเก็บขยะชายหาดทะเลแหลมเจริญ
ชุดรถน้ําล้างทําความสะอาด ล้างขัดพื้นถนนสวนศรีเมือง ชุดเรือท้องแบนกําจัดผักตบชวาบริเวณลอกวัชพืช
แม่น้ําระยอง ช่วงสะพานเปี่ยมถึงสะพานโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 290 ตัน ชุดหน่วยพิเศษทําความสะอาด
ซอยเรือนจํา 6 และภายในบริเวณวัดปุาประดู่
- โครงการหนึ่งปณิธานความดี ตามแนวพระราชดําริ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจําปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560
“กิจกรรมร่วมทําความสะอาดและพัฒนาชายหาด
งานสัตวแพทย์
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์
จํานวนสุกรที่เข้าชําแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง
สุกรเข้าชําแหละเดือนกรกฎาคม 2560 จํานวนทั้งสิ้น 1,109 ตัว
ได้ทําการตรวจและไม่พบความผิดปกติของสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า และมีค่าธรรมเนียม ดังนี้
1. อากรฆ่าสัตว์ 11
,090 บาท
2. ค่าบริการโรงฆ่าสัตว์ 16
,635 บาท
3. ค่าธรรมเนียมคอกพักสัตว์ 4
,056 บาท
รวมเก็บค่าธรรมเนียมได้ทัง้ สิ้น 31
,781 บาท
การตรวจสารเร่งเนื้อแดงภายในโรงฆ่าสัตว์
มีการสุ่มตรวจสารเร่งเนื้อแดงจํานวน 6 ตัวอย่าง จากฟาร์มทั้งหมด 4 ฟาร์ม (หนองไร่ , แสงรุ่งโรจน์,
บุญนะฟาร์ม, สุกรลูกเล้าฟาร์มซีพี) ผลการตรวจสารเร่งเนื้อแดง ไม่พบสารเร่งเนื้อแดงในสุกร
การรณรงค์ป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน
- การรณรงค์ควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน ได้ดําเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขจรจัดที่ได้
ดําเนินการจับมาจากที่สาธารณะ รวมทั้งหมดจํานวน 50 ตัว
ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขจรจัดที่ได้ดําเนินการ
จับมา
- แหลมเจริญ จํานวน 6 ตัว
- ถนนเลียบชายฝั่ง จํานวน 7 ตัว
- สี่แยก
zood จํานวน 5 ตัว
- รอบสวนศรีเมือง จํานวน 8 ตัว
ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้ดําเนินการ
จับตามคําร้อง จํานวน 24 ตัว

-32เรื่องร้องเรียน จานวน 4 เรื่อง

งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ผลการดําเนินงาน
1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง/โรคหลอดเลือดสมอง)
รวม 493 คน จําแนกผลการคัดกรอง ดังนี้
1.1 กลุ่มวัยทํางาน อายุ 15 ปี – 59 ปี จํานวน 335 คน
1.1.1 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
จํานวน 36 คน
1.1.2 กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
จํานวน 92 คน
1.1.3 กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ
จํานวน 13 คน
1.2 กลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 158 คน
1.2.1 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
จํานวน 2 คน
1.2.2 กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
จํานวน 48 คน
1.2.3 กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ
จํานวน 6 คน
2. โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งปากมดลูก ปี 2560
2.1 ต.ท่าประดู่ (ชุมชนศูนย์การค้า)
จํานวน 51 คน
2.2 ต.ปากน้ํา (ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ปากน้ํา)
จํานวน 56 คน
3. โครงการให้ความรู้โรคความดันโลหิตสูง ปี 2560 (วันความดันโลหิตสูงโลก)
3.1 ให้ความรู้โรคความดันโลหิตสูงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รถวิ่งประชาสัมพันธ์ในชุมชน
สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย
3.2 รณรงค์วัดความดันโลหิตให้กับประชาชน
จํานวน 113 คน

-334. คัดกรองสุขภาพบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม
5. คัดกรองสุขภาพนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา
6. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้โรคไม่ติดต่อ
6.1 ความรู้เรื่องโรคตับอักเสบ
6.2 ความรู้เรื่องผลเสียของการดื่มสุรา

จํานวน 26 คน
จํานวน 218 คน
จํานวน 22 ครั้ง
จํานวน 16 ครั้ง

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
ผลการดําเนินงาน
1. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัสดุและการเงิน ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
พิจารณาแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง ในปีงบประมาณ
2561
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
พิจารณาอนุมัติโครงการที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
จํานวน 4 โครงการ เป็นเงิน 103,688 บาท (หนึ่งแสนสามพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)
งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 กรกฎาคม 2560 เทศบาลนครระยอง ได้รับรายงานว่าพบผู้ปุวย
โรคไข้เลือดออก (ทุกรหัสโรค) จํานวน 19 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 30.66 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้เสียชีวิต
และไม่พบการระบาดในพื้น
ผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกจังหวัดระยองอยู่ในอันดับที่ 15 ของประเทศ อัตราปุวย 45.77 (อันดับ
1
จังหวัดสงขลา อัตราปุวย 182.37)
การดําเนินงานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
โรคไข้เลือดออก
๑. ออกดําเนินการควบคุมโรคทุกราย ภายใน 24 ชั่วโมง โดยการพ่นสารเคมีกําจัดยุงในบ้านผู้ปุวย
และรอบๆ บ้านผู้ปุวยรัศมี 100 เมตร จํานวน 3 ครั้ง ในวันที่ 0,3,7
๒. พ่นสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัยในชุมชน/ตลาด
3. ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออกโดยรถวิ่งประชาสัมพันธ์ ภาษาไทย/กัมพูชา
4. ดําเนินการรณรงค์สํารวจ และทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย ในศาสนสถานและสถานศึกษา
เขตเทศบาลนครระยองทุกแห่ง โดยดําเนินการทุกวันศุกร์ และพ่นสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัยในวันเสาร์
5. ติดตามสถานการณ์โรคทุกสัปดาห์

-34สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก
ในเดือนกรกฎาคม พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก จํานวน 3 ราย ไม่พบการระบาดของโรคไข้เลือดออก
(จํานวนผู้ปุวยน้อยกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ) รายละเอียดตามรูป

ชุมชนที่พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก จํานวน 3 ราย ได้แก่
1. ชุมชนชายกระปุอม ตําบลเชิงเนิน เป็นเพศหญิง อายุ 32 ปี
2. ชุมชนเนินพระ ตําบลเนินพระ เป็นเพศชาย อายุ 22 ปี
3. ชุมชนสองพี่น้อง ตําบลเชิงเนิน เป็นเพศชาย อายุ 75 ปี
การดาเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน
กิจกรรมสารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายในโรงเรียน

ขอความร่วมมือโรงเรียนมอบหมายแกนนํานักเรียนดําเนินการสํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย
ในโรงเรียน

-35กิจกรรมให้วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียนชั้นประถามศึกษาปีที่ 1 , 6
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จานวน 5 แห่ง
ดําเนินการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (DT) ให้กับนักเรียนชั้น ป.6
จํานวน 613 คน และนักเรียนชั้น ป.1 จํานวน 108 คน (เฉพาะในรายที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ)
ในระหว่างวันที่ 3 – 13 กรกฎาคม 2560 ซึ่งขณะนี้ได้ดําเนินการครบทุกโรงเรียนแล้ว
เดือนสิงหาคมมีแผนดําเนินการฉีดวัคซีนหัด หัดเยอรมัน (MR) และติดตามนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
- ขอความร่วมมือสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดําเนินการเฝูาระวังโรคไข้หวัดใหญ่
เนื่องจาก กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข มีรายงานข่าวในต่างประเทศพบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
ในฮ่องกงและมีผู้เสียชีวิตจํานวนมาก ส่วนใหญ่ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H3N2) แต่ยังไม่พบ
รายงานการดื้อยาหรือกลายพันธุ์ของเชื้อและจากการเฝูาระวังในเขตเทศบาลนครระยอง พบผู้ปุวยโรคไข้หวัด
ใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ต้นเดือน
ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนเพื่อปูองกันตนเองจากโรคติดต่อโรคไข้หวัดใหญ่ ดังนี้
1. หากมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ให้ใส่หน้ากากอนามัย หรือเมื่อมีอาการไอ หรือจามทุกครั้งต้องใช้
กระดาษทิชชูปิดปากและจมูก และทิ้งลงในถังขยะ
2. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ําและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทําความสะอาดมือ ในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อน
3. ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและอากาศถ่ายเทไม่สะดวกเป็นเวลานานโดยไม่จําเป็น
4. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ํา หลอดดูดน้ํา ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น
5. สร้างความต้านทานต่อโรคด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผัก ผลไม้ นม ไข่ กินอาหาร
ปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลาง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ
6. สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เฝูาระวังโรคโดยตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน
หากพบอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ อาการไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และมีไข้สูง แจ้งผู้ปกครองพาไป
พบแพทย์ และให้ใส่หน้ากากอนามัยทันที
งานส่งเสริมสุขภาพ
โครงการส่งเสริมสุขภาพต้นกล้าแห่งชีวิต
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2560 ดําเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป. 1-5
จํานวน 3,069 คน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 5 โรงเรียน ปัญหาสุขภาพที่พบมากในนักเรียน คือ
อันดับที่ 1 คือ ฟันผุ ร้อยละ 48.06
อันดับที่ 2 คือ อ้วน ร้อยละ 16.36
อันดับที่ 3 คือ เหา ร้อยละ 11.14
- การคัดกรองเด็กอ้วน ปัญหาเด็กอ้วนจากการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป. 1 - 5 พบจํานวน 502 คน
พบว่ามีรอยปื้นดําที่คอ จํานวน 149 คนคิดเป็นร้อยละ 29.68 ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังต่อไป

-36แนวทางการดาเนินงาน ในสถานศึกษาเพื่อลดปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
• โรงเรียนควรมีนโยบาย มาตรการ หรือข้อตกลงที่ชัดเจน เรื่องควบคุมการจัดหรือจําหน่ายอาหาร
อาหารว่าง นม ขนม และเครื่องดื่ม ในโรงเรียน ทั้งร้านค้าและสหกรณ์ต้องเป็นประเภทที่มีผลดีต่อ
สุขภาพ (Healthy food และ Healthy snack) เท่านั้น
• โรงเรียนมีการจัดการอาหารตามมาตรฐานโภชนาการในมื้อกลางวัน โดยจัดอาหารครบ 5 หมู่
เน้นรสชาติกลางๆ คือ ไม่หวาน ไม่มัน และไม่เค็ม
• ส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที
งานฟื้นฟูสุขภาพครอบครัว
ผลการดาเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
จํานวน 187 ราย
จําแนกตามกลุ่มได้ ดังนี้
1. มารดาและทารกหลังคลอด จํานวน 80 ราย
2. ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง จํานวน 51 ราย
3. ผู้สูงอายุติดเตียง จํานวน 47 ราย
4. ผู้สูงอายุติดบ้าน จํานวน
7 ราย
5. ผู้พิการ จํานวน 2 ราย
กิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
จานวน 338 กิจกรรม ดังนี้
1. ฉีดยา
จํานวน 18 ราย
2. ใส่สายสวนปัสสาวะ
จํานวน 7 ราย
3. ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก
จํานวน 9 ราย
4. ทําแผล
จํานวน 10 ราย
5. เจาะเลือด
จํานวน
5 ราย
6. เจาะน้ําตาลปลายนิ้ว
จํานวน
8 ราย
7. เยี่ยมให้คําแนะนําการปฏิบัติตนหลังคลอดและ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
จํานวน 39 ราย
8. เยี่ยมเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ้อนในทารกแรกเกิด
จํานวน 41 ราย
9. เยี่ยมดูแลเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง
และความพิการ
จํานวน 105 ราย
10. เยี่ยมเพื่อติดตามภาวะโภชนาการเด็ก 0 – 5 ปี
จํานวน
2 ราย
11. สอนญาติทําแผลให้ผู้ปุวย
จํานวน
6 ราย
12. ให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
จํานวน 11 ราย
15. ตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า
จํานวน
3 ราย
16. ประเมิน ADL ในผู้สูงอายุ
จํานวน 72 คน
17. สอนญาติเรื่องการดูดเสมหะในท่อช่วยหายใจ
จํานวน 2 ราย

-37ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
ให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 2 รายการ จานวน 4 ชิ้น ได้แก่
1. เตียงนอน Fowler พร้อมเบาะที่นอน
จํานวน 3 ชุด
2. ไม้ค้ํายัน
จํานวน 1 คู่
ได้รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ 1 รายการ จานวน 1 ชิ้น ได้แก่
ไม้ค้ํายัน
จํานวน 1 คู่
กองการแพทย์
บริการเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
จาแนกตามสถานบริการ

ผลการปฏิบัติงานด้านงานพยาบาล
ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

-38บริการอื่น ๆ แก่ผู้มารับบริการ
ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
- รับส่งผู้ปุวยโดยรถกอล์ฟไฟฟูา จํานวน 88 ครั้ง
- รับส่งผู้ปุวยโดยรถ Ambulance จํานวน 8 ครั้ง
- สนับสนุนกระเป๋ายาแก่หน่วยงานอื่น จํานวน 8 ครั้ง
งานเภสัชกรรม
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
 จํานวนผู้มารับบริการ 5,619 ราย
รายการยาที่จ่ายมากที่สุด 10 อันดับ
ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

รายการยาที่มีมูลค่าการขาย
ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

-39รายงานผู้มารับบริการทันตกรรม
ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
ผู้รับบริการจานวน 546ราย เฉลี่ยวันละ 18 ราย

- ส่งมอบฟันปลอมผู้สูงอายุ จํานวน 17 คน
รายงานกิจกรรมบริการกายภาพบาบัด
ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

-40ผลการปฏิบัติงานด้านรังสีวิทยา
ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 56 ราย, 74 รายการ, พบความผิดปกติส่งต่อ 4 ราย

ผลการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์
ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
จานวนผู้มารับบริการทั้งหมด 672 ราย

รายรับค่ารักษาพยาบาล
ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

-41สรุปรายได้กองการแพทย์
ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
• รายได้จากการเรียกเก็บค่าบริการ 223,152 บาท
• รอเรียกเก็บจาก
- สปสช (อปท ขึ้นทะเบียน) 53
,398 บาท
- ประกันสังคม สิริกิติ์ 32
,044 บาท
- ประกันสังคม ศรีระยอง 10
,024 บาท
รวมทั้งสิ้น 95,466 บาท
กิจกรรมในรอบเดือนกรกฎาคม 2560
- ออกหน่วยปฐมพยาบาล การแข่งขันวู๊ดบอล ณ สวนสาธารณะโขดปอวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2560
- วิทยากรให้กับชุมชน เรื่อง แมงกะพรุนกล่อง วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นและการใช้เครื่อง AED วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
- ประชุมวิชาการเรื่องไข้หวัดใหญ่และวิธีการเก็บเชื้อส่งตรวจ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
- เข้าร่วมประชุมวิชาการทางการแพทย์และพยาบาล
กองการศึกษา
ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 25 ประจําปี 2560
“ตลาดนัดวิชาการ @ ระยอง” ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซ่าระยอง
และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ หอพระพุทธอังคีรส
และวัดเนินพระ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํานวน 12 คน
ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
จํานวน 106 คน ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง
กิจกรรมรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 27
มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน PTT GROUP CUP 2017
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ณ สนามฟุตบอลสวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน (การทําขนมจีนแกงเขียวหวานไก่)
ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 คุณธีรวุฒิ รัตตานนท์ คุณกนกกร อรัญวงศ์ ร่วมแจกขนมวาฟเฟิล
แก่เด็กๆ ในโครงการการศึกษานอกห้องเรียน ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง

-42สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือน กรกฎาคม

กราฟแสดงสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – เดือนกรกฎาคม 2560

หมายเหตุ เปิดบริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 19.00 น.
หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

-43กราฟแสดงสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – เดือนกรกฎาคม 2560

หมายเหตุ เปิดบริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 19.00 น.
หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- สร้างงานผู้พิการ ได้แก่
1. นางสาวกุสุมา บุญช่วย เริ่มทํางาน 9 มกราคม 2560 ผู้พิการทางการได้ยิน (เป็นใบ้)
2.
นางสาวสุจิตรา พืชพันธ์ เริ่มทํางาน 1 กรกฎาคม 2560 ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
(ชาซีกขวาทั้งแขน-ขา)
3.
นางสาวมิลันตี นีลพันธ์ เริ่มทํางาน 1 มกราคม 2560 ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
(ขาพิการทั้ง 2 ข้าง)
4.
นายกิตติคุปต์ สารพันโชติวิทยา เริ่มทํางาน 9 มกราคม 2560 ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
(ชาแขนขวา)
5.
นายกฤณัช ทรงเที่ยง เริ่มทํางาน 9 มกราคม 2560 ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
(ขาเป็นโปลิโอ)
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ร่วมกับสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู เครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
แห่เทียนพรรษาจากคานเรือถึงวัดปากน้ําสมุทรคงคาราม
วันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2560 การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออก การประกวด
แข่งขันโครงงานในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2560 ฝุายวิชาการจัดกิจกรรมปากน้ําสัมพันธ์วันวิชาการสร้างผลงาน
สู่การเรียนรู้ ครั้งที่ 9
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ฝุายปกครองจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

-44วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนร่วมกัน
ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9
- คณะครูและนักเรียนร่วมกันทํากิจกรรม
จิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ฝุายวิชาการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย
- นักเรียนร่วมทํากิจกรรม
จิตอาสาบริการน้ําดื่ม ณ วัดปากน้ําสมุทรคงคาราม
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
- โรงเรียนขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงตีเส้นทางม้าลายและแนวฟุตบาทห้ามจอดแนวถนนด้านหน้าโรงเรียน
- โรงเรียนขออนุมัติงบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2560 ในงานทาสีภายใน – ภายนอก อาคาร
อเนกประสงค์ (หลังเก่า) ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. และงานทาสีภายใน อาคารปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง

- วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ถวายเทียนพรรษา ณ วัดปุาประดู่
วัดตรีรัตนาราม วัดลุ่มมหาชัยชุมพล และวัดหนองหว้า (จุฬาเมธี)
- วันที่ 8 กรกฎาคม 2560ร่วมเป็นเจ้าภาพบําเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระเทพวราภรณ์ ณ วัดตรีรัตนาราม
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 โครงการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออก
ประจําปีงบประมาณ 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองเป็นกรรมการแข่งขันสุนทรพจน์
ภาษาไทยและอังกฤษ
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจําปีงบประมาณ
2560 ประเภทหุ่นยนต์บังคับมือ M
( anual Control) ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สมาคมประมงระยองร่วมกับบริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลี
(ประเทศไทย)
่ยม
จํากัด
ประชุมเตรียมความพร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรา
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 พิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 และโครงการหนึ่ง
ปณิธานความดี ตามแนวพระราชดําริ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อเนืม่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีตํารวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดกับนักเรียนระดับชั้น
ป.5 (4 ก.ค. 60)
จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (7 ก.ค. 60) โดย – นักเรียนทําพิธีถวายเทียนพร้อม
ทุกคนที่ลานอเนกประสงค์ และตัวแทนครู ผู้ปกครอง นักเรียน ถวายเทียนพรรษาวัดต่าง ๆ ทั้งหมด 7 วัด
กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม (15 - 16 ก.ค. 60)
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 25 ประจาปีการศึกษา 2560 ดังนี้ (20 - 23 ก.ค. 60)
1. การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้
2. วาดภาพระบายสี ป.4-6
3. แกะสลักผักและผลไม้ป.4-6
4. ประดิษฐ์ใบตอง ป.4-6

-455. ทักษะคอมพิวเตอร์ป.4-6
6. ทายสิเสียงอะไรเอ่ย?ระดับปฐมวัย
7. การประกวดเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา
8. ประกวดโครงงาน
- ปฐมวัย
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- สุขศึกษา
&พละ
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนระดับชั้น ป.1 ได้ไปทัศนศึกษาเรียนรู้นอก
ห้องเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปุาชายเลน พระเจดีย์กลางน้ํา จ.ระยอง (24 ก.ค. 60)
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนระดับชั้น ป.6 ได้ไปทัศนศึกษาเรียนรู้นอก
ห้องเรียน ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จ.ระยอง (25 ก.ค. 60)

1.
2.
3.
4.
5.

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 25 ประจาปีการศึกษา 2560
การประกวดเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ จาก 14 ทีม
การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป. 4-6 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ จาก 38 ทีม
โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 4-6 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ จาก 10 ทีม
แกะสลักผักและผลไม้ ป.4-6 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จาก 6 ทีม
งานประดิษฐ์ใบตอง ป.4-6 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จาก 12 ทีม

- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (25-29 ก.ค. 60)
- เรียนรู้ภาษาถิ่นระยองกับ อาจารย์ฐาปกรณ์ โสธนะ (กค 60)
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ก.ค. 60)
ทาสีภายนอกอาคารเรียน 8
กิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้เรื่องประวัติความ
เป็นมาของธงชาติ รูปร่าง ขนาด สี ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธงชาติ ให้เหมาะสมกับระดับชั้น โดยจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการในวิชาสังคมศึกษา หน้าที่พลเมือง และรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- วันที่
19 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
ไปเรียนรู้นอกห้องเรียน สถานที่สําคัญในเขตเทศบาลนครระยอง
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ไปเรียนรู้นอกห้องเรียน
สถานที่สําคัญในเขตเทศบาลนครระยอง
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- โรงเรียนปลอดขยะ การให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะแก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ และศึกษาดูงาน 5 ฐาน การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ โดยโรงเรียน
ในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครระยอง 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 50 – 80 คน ระหว่างวันที่ 3 – 7
กรกฎาคม 2560 โดยจัดกิจกรรมในช่วงชั่วโมงที่ 6 ของทุกวัน
- งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 4 -7 กรกฎาคม 2560 นายรุ่งเรือง
ศรีสุนาครัว ครูโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล และนักเรียนจํานวน 9 คน เข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือท้องถิ่น
ไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อําเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี
- เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลนครระยอง เข้ามาตรวจสุขภาพให้แก่
บุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- ประเมินสุขบัญญัติในโรงเรียน โดยวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลนครระยอง
ประเมินสุขบัญญัตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- การกําจัดเหาในโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ได้ทําการกําจัดเหาให้แก่นักเรียนที่เป็นเหา โดยได้ความอนุเคราะห์ยากําจัดเหาจากสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง
และความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครองในการกําจัดเหาให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ด้วย
- เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลร่วมกับเทศบาลนครระยอง
จัดอบรมโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวิทยากร
จากครูตํารวจ D.A.R.E มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด
- การอบรมพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาประเทศไทย 4.0โดยเมื่อวันที่ 8 – 21 กรกฎาคม 2560
นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ผู้บริหารสถานศึกษา: ประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 2 Training
(
program for School Administrator : Thailand 4.0)
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี
- ตรวจสุขภาพนักเรียน วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลนครระยอง ตรวจ
สุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ รอบที่ 1 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเมินโรงเรียนปลอดขยะ รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
- ห้องเรียนดีเด่น ประจําเดือนมิถุนายน 2560โดยเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายมนตรี สิริทัตสุนทร
รองผู้อํานวยการสถานศึกษามอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 เพื่อเป็นรางวัลให้แก่
ห้องเรียนที่มีการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนดีเด่นของแต่ละสายชั้น
- การประชุมพิจารณาหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สสวท.) โดยเมื่อ
วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2560 นางอุษณี เอี่ยมสถานุกูล ครูโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้เข้าร่วม
ประชุมพิจารณาหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มครูชั้นประถมศึกษาตอนต้น
และศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
- เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมกับชุมชนตากสินมหาราช
โดยมีคุณธีรพร - นงนุช เชื่อมชิต และคุณทัศนีย์ แสงไพศาล เป็นวิทยากรในการสอนงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
- โรงเรียนเป็นสนามแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค ตะวันออก วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560
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รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือ ระดับ ชั้น ป.1 - 3 งานแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับภาคตะวันออก
- นักเรียนได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง งานแข่งขันทักษะวิชาการระดับ
ภาคตะวันออก
- จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
กิจกรรมศุกร์หรรษา ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียน
เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
กิจกรรมทําความสะอาดบริเวณชายหาด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560ณ บริเวณชายหาดแหลมเจริญ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ ตํานานปุารีสอร์ท
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลร่วมกับสํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เดินรณรงค์คัดแยกขยะและรับบริจาคขยะรีไซเคิล บริเวณรอบๆโรงเรียนและชุมชน
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ กิจกรรมผ้าปุาขยะ นําเงินที่ได้จากการ
เดินรณรงค์คัดแยกขยะและขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคของใช้ให้กับโรงเรียน
ระยองปัญญานุกูล
- กิจกรรมออมทรัพย์ จากโครงการคนดีมีวินัย ใช้ชีวิตพอเพียง โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสิน สาขาระยอง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจําเป็น
โดยดําเนินการรับฝากออมเงินทุกวันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
- ปลูกดอกดาวเรือง รําลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 ด้วยกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนคนไทย
ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง 15 สิงหาคม นี้ หวังให้บานสะพรั่งทั่วแผ่นดิน พระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชการที่ 9 เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชการที่ 9 โรงเรียน
เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จึงได้เตรียมดินเพื่อเพาะกล้าต้นดาวเรือง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ออก
ดอกบานทั่วแผ่นดิน ทันช่วงวันที่ 25– 26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชการที่ 9
- กิจกรรม
CHOPA&CHIPA เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาพที่ดี
โดยจัดกิจกรรมทุกวันพุธ
- เวียนฐานการเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ 5 ฐานการเรียนรู้ ชั้นอนุบาล 1
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- กิจกรรมใส่บาตรอาหารแห้ง เป็นหนึ่งในโครงการปฏิบัติธรรมประจําสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ที่นับถือและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนารู้จักวัฒนธรรมในการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยจัดในทุกวันพฤหัสบดีที่ 1
และ 3 ของเดือน
- กิจกรรมสวดมนต์ประจําสัปดาห์
กิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระ ณ วัดลุ่ม(พระอารามหลวง)
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2560ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.1- ป.5 โดยสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- วันที่
7 กรกฎาคม 2560 แห่เทียนจํานําพรรษา 9 วัด
- วันที่
13 กรกฎาคม 2560 อบรมรณรงค์ปูองกันยาเสพติด นักเรียน ป.5 โดยกองการศึกษา
- วันที่
13 กรกฎาคม 2560 ฉีดวัคซีนนักเรียน ป.1, ป.6 โดยสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-48- วันที่
20 - 22 กรกฎาคม 2560 สนามแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออก
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออก
*รางวัลชนะเลิศร้อยมาลัย
*รางวัลชนะเลิศวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
*รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กล่าวสุทรพจน์ภาษาไทย
*รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กล่าวสุทรพจน์ภาษาอังกฤษ
- วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นํานักเรียนชั้น ป.5 ฟังธรรมเรื่องสุจริตธรรม ที่วัดตรีรัตนาราม
- วันที่
28 กรกฎาคม 2560 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ชายหาดแหลมเจริญ
- วันที่
27 กรกฎาคม 2560 พิธีทําบุญตักบาตรและบําเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรมใส่บาตรทุกวันพุธ
กิจกรรมโรงเรียนแกนนําคุณธรรม
- นักเรียน
ได้รับรางวัลการแข่งขัน K Bot Asia 2017 ณ ประเทศฮ่องกง ได้แก่
1. เด็กชายรัชพล จึงรุ่งฤทธิ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัล Ment Award 2017
จากผลงาน Smart School
2. เด็กชายณัชพล ชโลกุล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัล Ment Award 2017
จากผลงาน Smart School
3. เด็กหญิงชนิตาภา จึงรุ่งฤทธิ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัล
Ment Award 2017 จากผลงาน Smart Farm
- วันที่
31 กรกฎาคม 2560 ตรวจสายตานักเรียน ป.1 - 3 โดยสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญบําเพ็ญกุศลสรีระสังขาล พระเทพวราภรณ์ ครบ 50 วัน วันที่ 19 สิงหาคม 2560
 เวลา 10.30 น. ถวายภัตราหารเพลา
 เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 7 กรกฎาคม2560 กิจกรรมแห่เทียนจํานําพรรษาณ วัดโขดใต้คลายกังวล
วันที่ 8 กรกฎาคม 2560อบรมการปรับปรุงและพัฒนาเอกสารรายวิชาเพิ่มเติณมโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560กิจกรรมรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
(วัดโขดใต้)โดยกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2560สสวท. นิเทศการใช้หนังสือเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
1 ที่
ณ โรงงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
- วันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2560ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก
ได้แก่
* นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทรําวงมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกและโครงงาน
ษา
ภาษาต่างประเทศ ม.ต้น
* นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภท โครงงานสังคมศึกษา ม.ต้และโครงงาน
น
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* นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภททักษะคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย
, สุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย, โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลายและโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
- วันที่ 21 กรกฎาคม 2560โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) เป็นสถานที่แข่งขันนวัตกรรม
ทางการศึกษา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560กิจกรรม ปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที
10 ่
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560กิจกรรมวันภาษาไทยณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2560กิจกรรมค่ายพุทธบุตรณ สถานธรรมฉือหมิง
- วันที่ 28 กรกฎาคม 2560ร่วมโครงการ ชาวระยอง รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้ณอมชายหาดแหลมเจริญ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2560โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูเรื่อง อบรมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- โครงการรวมวัยผู้สูงอายุ เติมความสุขกันและกัน ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที5่
- โครงการฟื้นฟูและพัฒนาชายหาดแหลมเจริญ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ประจําเดือนกรกฎาคม 2560
ผู้สูงอายุ 5,346 ราย
- เงินสด - ราย
- โอนเข้าบัญชีธนาคาร 5,346 ราย
ผู้พิการ 549 ราย
- เงินสด 2 ราย
- โอนเข้าบัญชีธนาคาร 547 ราย
ผู้ปุวยเอดส์ 110 ราย
- เงินสด – ราย
- โอนเข้าบัญชีธนาคาร 110 ราย
 อํานวยความสะดวก ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการ
 รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ
 รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

จํานวน 4 ราย
จํานวน 2 ราย
จํานวน 6 ราย

จัดระเบียบขอทาน เดือนกรกฎาคม 2560
 เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ สนง.พมจ.ระยอง บ้านพักเด็กและครอบครัวจ.ระยอง และตํารวจภูธร
ลงพื้นที่จัดระเบียบขอทานจังหวัดระยอง ณ บริเวณตลาดนัดสตาร์และตลาดแม่แดง
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- พบขอทานชาวกัมพูชา 1 คน
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนผู้พิการ
 เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2560 กองสวัสดิการสังคมได้ลงพื้นที่บริเวณชุมชนบ้านปากคลอง
เพื่อเยี่ยมผู้พิการและอํานวยความสะดวกในการต่อบัตรประจําตัวคนพิการที่หมดอายุแล้ว
ติดตามการกู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 เทศบาลนครระยองร่วมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองลงพื้นที่
ติดตามคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ และผู้ค้ําประกันที่ขาดการชําระเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ จํานวน 3 ราย
ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ระยอง มอบเงินทุนประกอบอาชีพให้กับ ผู้ปุวยเอดส์ในเขตเทศบาล
นครระยอง จํานวน 5 ราย ๆละ 5,000 บาท
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ทน.ระยอง เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2560
- เทศบาลนครระยองร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งลงพื้นที่ตามหาญาติคนไร้ทเมืี่พ่อึ่ง 28 กรกฎาคม 2560
สถานธนานุบาล
ผลการดาเนินงานในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560)
ยอดรับจํานํารวม
2,321 ราย จํานวนเงิน
57,390,100.00 บาท
ยอดไถ่ถอนรวม
2,155 ราย จํานวนเงิน
55,457,300.00 บาท
ทรัพย์จํานําคงเหลือ
8,473 ราย จํานวนเงิน
215,470,300.00 บาท
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจํานํา
1,721,737.00 บาท
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด
254,840.00 บาท
รวมรายรับ
1,976,577.00 บาท
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
52,977.75 บาท
รายจ่ายประจํา
289,187.57 บาท
รวมรายจ่าย
342,165.32 บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
1,634,411.68 บาท
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน
140,000,000.00 บาท
หัก ใช้ไปแล้ว
29,113,000.00 บาท
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก
110,887,000.00 บาท
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- นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2560
จะมีการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ( Happy Book Day) ณ บริเวณหน้าห้องสมุด เวลา 17.00 น. – 19.00 น.
ทุกวัน เรียนเชิญทุกท่านไปเยี่ยมชมงานด้วย และจะมีการจัดประชุมอบรมสัมมนาในหัวข้อ ประเทศไทย 4.0
ตอนบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา ในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สตาร์พลาซ่า
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุวรรณ พิณตานนท์
เป็นผู้บรรยาย
- ท่านรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รายงานดังนี้
1. เรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งจะมีผลบังคับวันที่ 23
สิงหาคม 2560 เท่าที่ได้ดูรายละเอียดใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแล้ว มีความ
แตกต่างจาก พ.ร.บ.ฉบับเดิมอยู่หลายจุด ในบทเฉพาะกาลบอกว่าให้ใช้ของเก่าไปก่อนหากไม่ขัดกับ พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ อาจจะมีปรับบ้าง ซึ่งอาจจะทําให้งานของเทศบาลไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ ส่วนใหญ่ผู้ที่ไปอบรม จะเป็นเจ้าหน้าที่จากสํานักการคลังเป็นหลัก ส่วนอื่นๆ
ก็ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมในเรื่องของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ หากเป็นไปได้
คิดว่าเทศบาลควรประสานกับสันนิบาตจังหวัด เพื่อจัดอบรมในเรื่องของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐฉบับใหม่เพื่อให้รู้รายละเอียด โดยคาดว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับเทศบาลในการที่จะใช้ พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่นี้
2. เรื่อง EEC เป็นที่แพร่หลาย แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า EEC คืออะไร จากที่ได้รับมอบหมาย
ให้ไปประชุมในเรื่องพิจารณาของบเกี่ยวกับท่องเที่ยว ซึ่งในส่วนของเทศบาลได้พิจารณาขอไปทั้งหมด 4 โครงการ
ในปี 2561 ได้แก่
1.) โครงการสํารวจออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านเมืองเก่าระยอง โดยประมาณราคาในส่วนของการ
ออกแบบย่านเมืองเก่าใหม่ทั้งหมด งบประมาณที่ขอไปประมาณยี่สิบล้านบาท
2.) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลทั้งหมด 9 แห่ง ใช้เงินทั้งหมด
ยี่สิบห้าล้านบาท
3.) โครงการพัฒนาพื้นที่ปุาชายเลนปากแม่น้ําระยอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ปุาชายเลน เทศบาลนครระยอง คือจะมีการทําสะพาน และทางเดินชมธรรมชาติในส่วนที่ยังขาดอยู่ งบประมาณ
ทั้งหมดประมาณยี่สิบหกล้านบาท แต่ว่าได้คุยกับ นายอัฏฐชัย ปลื้มวุฒิวัฒน์ ว่าให้ตัดมาเฉพาะสะพานกับ
ทางเดินที่จะไปที่พระเจดีย์กลางน้ํา เพราะว่างบประมาณจํานวนสิบล้านน่าจะได้จากกองทุนโรงไฟฟูา
4.) โครงการ Rayong Walking Street วัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองระยอง ปีละสองล้านบาท
ที่ถนนยมจินดา โดยทําทุกปี
ซึ่งทั้ง 4 โครงการนี้ เทศบาลจะบรรจุเข้าไว้ในแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นงบประมาณของ
โครงการเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC) โดยได้เสนอขอไปแล้ว ในส่วนของ
รายละเอียด ความพร้อมของโครงการก็ต้องมีรายละเอียดให้เขา ภายในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ไม่ว่าจะ
เป็นตัวโครงการหรือรายละเอียดเท่าที่เทศบาลเรามีอยู่ ความพร้อมของโครงการต่างๆ ซึ่งโครงการในลักษณะ
แบบนี้เขาก็มีหลักเกณฑ์ในการที่ให้ขอ คือหากเป็นท้องถิ่นจะขอได้ไม่จํากัดแต่ต้องมีความพร้อมเรื่องของสถานที่
เรื่องงบท่องเที่ยวตรงนี้ก็คือสามารถของบประมาณสําหรับศึกษา สํารวจ ออกแบบได้ เพราะฉะนั้นจึงเป็น

-52โอกาสที่ดี ที่เราสามารถจะของบประมาณได้ แต่จะต้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ในส่วนของเทศบาลเราเองยังมี
ส่วนอื่นๆ อีกที่น่าจะของบประมาณของ EEC มาดําเนินการในการศึกษา สํารวจออกแบบได้ไม่ว่าจะเป็น
ชายทะเล ที่สาธารณะ ที่ว่างเปล่า จุดอื่นๆ ที่เราจะสามารถของบประมาณมาศึกษาสํารวจออกแบบได้
เพราะเดิมนั้นจะของบประมาณมาศึกษานั้นไม่ได้ แต่ปัจจุบันของบประมาณมาศึกษาได้ด้วย
(ปิดประชุม เวลา 11.00 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์)
หัวหน้าฝุายอํานวยการ

