รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 11/2560
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผู้มาประชุม
1.
นายวรวิทย์
ศุภโชคชัย
นายกเทศมนตรี
2.
นายธนิต
อังควินิจวงศ์
รองนายกเทศมนตรี
3.
นายบุญสืบ
เจริญรัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
4.
นายประกอบ
อังควินิจวงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
5.
นายนิวัติ
กลํอมแก๎ว
เลขานุการนายกเทศมนตรี
6.
นายธีรวุฒิ
รัตตานนท์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
7.
นายสุธน
ซื่อประเสริฐ
ปลัดเทศบาล
8.
นายฉัตรนุชัย
สมบัติศรี
รองปลัดเทศบาล
9.
นางเสาวลักษณ์
วินัยธรรม
รองปลัดเทศบาล
10. นายธนวัฒน์
พ๎นชั่ว
หัวหน๎าสานักปลัดเทศบาล
11. นายรักษ์สิทธิ์
เจริญหิรัญ
รก.ผู๎อานวยการสานักการคลัง
12. นางวัฒนา
ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู๎อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
13. นางกรรณิกา
วิโรจน์แสงทอง ผู๎อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
14. นายธรรมาธิติ
วุฒิสมบูรณ์
ผู๎อานวยการกองชําง
15. นางผํองศรี
ปิยะยาตัง
ผู๎อานวยการกองการศึกษา
16. นายชนินทร์
จันทน์ขาว
รก.ผู๎อานวยการกองสวัสดิการสังคม
17. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผู๎อานวยการกองการแพทย์
18. นางสุภา
ขางาม
ผู๎จัดการสถานธนานุบาล
19. นายศราวุธ
มนต์สวรรค์
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้า
20. นายวิธาน
ลาภเวที
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง
21. นางนันท์พร
รุํงรัตน์
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
22. นางอุษณีย์
เลื่อนลอย
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
23. วําที่ร๎อยตรีจรัล
ภิญวัย
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
24. นางไพเราะ
วงษ์ไทยผดุง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
25. นางศิริลักษณ์
ทองเรือง
ผู๎อานวยการสํวนบริหารการคลัง
26. นางสายสุนีย์
วาระสิทธิ์
ผู๎อานวยการสํวนพัฒนารายได๎
27. นายดุสิต
ธรรมศิริรักษ์
ผู๎อานวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
28. นางสาวกนก
อารีรักษ์
ผู๎อานวยการสํวนสํงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
29. นางซํอนกลิ่น
ชูเชิด
หัวหน๎าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
30. นางพิมพ์ผกา
ทายพงศ์ศักดิ์
หัวหน๎าฝ่ายอานวยการ
31. นางสาวชนิดา
เอมเปีย
หัวหน๎าฝ่ายปกครอง
32. นางเสาวลักษณ์
แกํนทอง
หัวหน๎าฝ่ายการเจ๎าหน๎าที่

-233. นางสาวศศิธร
โยคาพจร
หัวหน๎าฝ่ายบริหารการศึกษา
34. นางสาวฐปนีย์
โสภณ
หัวหน๎าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
35. นางสาวณัฐมน
แซํโง๎ว
หัวหน๎าฝ่ายบริการและเผยแพรํวิชาการ
36. นางสาวรัชนี
คุ๎มครอง
หัวหน๎าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
37. นางสาวปิยาภรณ์ เนินฉาย
หัวหน๎าฝ่ายสถิติการคลัง
38. นางสาววิลาวรรณ นาถาบารุง
หัวหน๎าฝ่ายบริการสิ่งแวดล๎อม
39. นางสาวนิทรา
ลาภเวที
หัวหน๎าฝ่ายป้องกันควบคุมโรค
40. นางสาวณัฐริกา
ซื่อมาก
หัวหน๎าฝ่ายสํงเสริมสุขภาพ
41. นางธนาวดี
ฑามาศ
หัวหน๎าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
42. นางสินีนาฏ คุณเลิศกิจ รก.หัวหน๎าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล
43. นางกุลยา
กุลรัตน์
เจ๎าพนักงานธุรการชานาญงาน
44. นางสุกัญญา
ยัสโร
พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
นายมานพ
2.
นายวิชิต
3.
นายวารินทร์
4.
นายผณินทร
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
ดุษฎีวงษ์กาจร
เกษรแพทย์

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ทํานนายกเทศมนตรีกลําวขอบคุณทํานปลัดเทศบาล ทํานรองปลัดเทศบาล ผู๎อานวยการสานัก
ผู๎อานวยการกองทุกกอง เจ๎าหน๎าที่ พนักงานจ๎างทุกคน ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ที่ได๎รํวมกันเตรียมงานและจัดงาน
เพื่อวางดอกไม๎จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ มณฑลพิธี สนามสวนศรีเมืองซึ่งทาให๎งานดังกลําวสาเร็จลุลํวงไปด๎วยดี
- เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล จานวน 2 ราย ได๎แกํ
1. นางสาวปิยาภรณ์ เนินฉาย พนักงานเทศบาล ตาแหนํงหัวหน๎าฝ่ายพัฒนารายได๎
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต๎น) ฝ่ายพัฒนารายได๎ กองคลัง เทศบาลตาบลทับมา อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
มาดารงตาแหนํงหัวหน๎าฝ่าสถิ
ย ติการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต๎น) ฝ่ายสถิติการคลัง สํวนบริหารการคลัง
สานักการคลัง เทศบาลนครระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต๎นไป
2. นางสาวณัฐริกา ซื่อมาก พนักงานเทศบาล ตาแหนํงหัวหน๎าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ระดับต๎น) สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
เทศบาลตาบลทับมา อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มาดารงตาแหนํงหัวหน๎าฝ่ายสํงเสริมสุขภาพ
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ระดับต๎น) ฝ่ายสํงเสริมสุขภาพ สํวนสํงเสริมสาธารณสุ
และข
สิ่งแวดล๎อม สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต๎นไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ

-3ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560
มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
- ไมํมี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานขนสํง
- งานขนสํงมี รายรับประจาเดือนตุลาคม 2560
รายจํายประจาเดือนตุลาคม 2560
(นอกงบประมาณ 35,663.55 บาท)
รายรับสูงกวํารายจําย
ยอดเงินสะสม

154,674.00 บาท
104 ,104.94 บาท
68 ,441.39 บาท
3 ,129,153.15 บาท

งบรายได้-รายจ่าย (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 29 กันยายน 2560)
รายได้
รายได๎ – คําบริการสถานีขนสํง
รายได๎ – คําบริการห๎องสุขา
รายได๎ – คําเชําทรัพย์สินอื่นๆ
รายได๎ – คําตอบแทนติดตั้งป้ายที่สถานีบริการสถานีขนสํง
รายได๎ – ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายได๎ – เบ็ดเตล็ด
รายจ่าย
งบกลาง
คําจ๎างชั่วคราว
คําตอบแทน
คําใช๎สอย
คําวัสดุ
คําสาธารณูปโภค
คําครุภัณฑ์
รายได๎สูงกวํารายจําย
213,092.81

(บาท)
531 ,034.00
403 ,125.00
592 ,580.00
52 ,800.00
27 ,181.19
64 ,926.62 1,671,646.81
(บาท)
73 ,768.00
598 ,260.00
79 ,200.00
452 ,828.62
47 ,080.20
160 ,117.18
47 ,300.00 1,458,554.00

-4ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- ออกตรวจดูแลโรงรับจานาของเทศบาล
- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จานวน 4 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น๎อง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดตรวจตู๎เขียว จานวน 29 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนสํง (บขส.) ระยอง
2. ตักเตือนผู๎กระทาความผิด
- ดูแลห๎องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
- กองวัสดุกํอสร๎างไว๎บนไหลํทาง ทางเท๎า และที่สาธารณะ จานวน 2 ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท๎าบริเวณหน๎าโรงพยาบาลระยอง และหน๎าวัดป่าประดูํ
จานวน - ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทาสิ่งของตกหลํน จานวน 2 ราย
- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร๎านค๎าตั้งวางจาหนํายของโดยไมํได๎รับอนุญาต จานวน 7 ครั้ง
3. จัดเก็บป้ายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จานวน 30 ป้าย
4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้า ถนน ฟุตบาท ชารุด จานวน 9 แหํง
5. งานที่ได๎รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน จานวน - ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จานวน - ราย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกู๎ภัยฯ
- ออกสารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบาย
วิธกี ารใช๎ให๎กบั ชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนหนองสนม-ปักป่า , ชุมชนแขวงการทาง,
ชุมชนทุํงโตนด-เนินพระ)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- คณะศึกษาดูงาน (ประจาเดือน ต.ค. 2560)
* จานวน
1 คณะ
* จานวน
48 คน

2 ครั้ง
68 ครั้ง
46 ครั้ง

16 ครั้ง

-5งานสารบรรณ
มีการลงรับ – สํง หนังสือผํานระบบ OSSM (สํวนกลาง) เดือนตุลาคม 2560
- มีการลงรับหนังสือ จานวน
575 เรื่อง
- มีการลงสํงหนังสือ จานวน
349 เรื่อง
งานการเจ๎าหน๎าที่
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ดารงตาแหนํงที่สูงขึ้น
(ตาแหนํงบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ดารงตาแหนํงที่สูงขึ้น (ตาแหนํงบริหาร)
- แตํงตั้งพนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกได๎ให๎ดารงตาแหนํง
ผู๎บริหารสถานศึกษา
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหมํ
- พนักงานเทศบาล ย๎ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายไปปฏิบัติราชการ ที่หนํวยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต
- ลูกจ๎างประจา ลาออก
- ลูกจ๎างประจา เสียชีวิต
- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)
- พนักงานจ๎าง ลาออก
- พนักงานจ๎าง เสียชีวิต

- คน
- คน
- คน
- คน
6 คน
- คน
- คน
4 คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
12 คน
5 คน
- คน

อัตรากาลังพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง
* พนักงานเทศบาล
147 คน
* ลูกจ๎างประจา
28 คน
* พนักงานจ๎างทั่วไป
315 คน
* พนักงานจ๎างตามภารกิจ
220 คน
รวม
710 คน
อัตรากาลังพนักงานครูและลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน) จานวน 6 แหํง และศูนย์เด็กเล็ก จานวน 3 แหํง
* พนักงานครูเทศบาล
234 คน
* ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)
37 คน
รวม
274 คน
รวมทั้งสิ้น 984 คน

-6งานทะเบียนราษฎร
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
ประจาเดือน ตุลาคม 2560

ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 155 ราย บัตรประจาตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 45 ราย
รวมวันละ 200 ราย
- นายธนวัฒน์ พ๎นชั่ว รายงานดังนี้
1. เนื่องจากชํวงนี้เป็นชํวงฤดูแล๎ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัดเทศบาลได๎มีการทา
ประกาศเตือนประชาชนให๎ระวังและป้องกันเพลิงไหม๎
2. สรุปผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อรับโบนัส ซึ่งในปีนี้
เทศบาลนครระยองได๎คะแนนรวม 91 คะแนน สํวนในปีที่ผํานมาได๎คะแนนรวม 89.50 คะแนน
กองวิชาการและแผนงาน
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ
1. ให๎บริการ การตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง
จานวน 9 ครั้ง
2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จานวน 27 ครั้ง 27 เรื่อง
3. สรุปการใช๎งานโปรแกรมป้องกันการบุกรุกระบบเครือขําย และโปรแกรมป้องกันไวรัสจฯานวน 1 ครั้ง
งานประชาสัมพันธ์
1. ขําวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี
1.1 ขําวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จานวน - เรื่อง
1.2 ขําวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหนํวยงานอื่น ๆ จานวน - เรื่อง
2. กิจกรรมของเทศบาล จานวน 8 กิจกรรม

-73. อนุเคราะห์เสียงตามสายพร๎อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ จานวน 6 ครั้ง
4. สํงขําวให๎สื่อมวลชนและสํงลง www.rayongcity.net เฟสบุ๏ค รวม 12 ขําว
5. สํง SMS เชิญคณะผู๎บริหาร หัวหน๎าสํวนราชการ และสื่อมวลชน 4 ครั้ง
6. บันทึกขําวประกาศ จานวน 13 เรื่อง
7. อัดสปอตประชาสัมพันธ์ จานวน 9 เรื่อง
8. รับเรื่องร๎องเรียนพร๎อมแจ๎งแก๎ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง รวม - ราย
9. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตําง ๆ รวม 8 ป้าย
ฝ่ายนิติการ
งานนิติการ
ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

1.

สอบสวนข๎อเท็จจริง
เทศบาลได๎วําจ๎างมูลนิธิ DEE บริหาร
ปุ๋ยอินทรีย์

- ทาหนังสือวํากลําวตักเตือนเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง
แล๎ว อยูํระหวํางการพิจารณาของสานักงานตรวจ
เงินแผํนดินจังหวัดระยอง

2.

เทศบาลวําจ๎างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม ขาย
แบบประกวดราคากํอนวันที่ได๎รับเอกสาร
ประกวดราคาตัวจริง

-ทาหนังสือรายงานสานักงานตรวจเงินแผํนดิน
จังหวัดระยองแล๎ว อยูํระหวํางการพิจารณาของ
สานักงานตรวจเงินแผํนดินจังหวัดระยอง

3.

แจ๎งตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบ๎าตัน

-ได๎แจ๎งความร๎องทุกข์ดาเนินคดีกับผู๎แจ๎งความเท็จ
ตํอเจ๎าพนักงานแล๎ว

4.

เจ๎าหน๎าที่ป้องกันขับรถบรรทุกน้า
82-1791 รย เฉี่ยวชนรถกระบะ กง
1101 รย บริเวณบํอขยะ

-สอบสวนข๎อเท็จจริงเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว
อยูํระหวํางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

5.

พิพาทที่ดินบริเวณโขดปอ ต.เนินพระ อ.
-สานักงานที่ดินได๎ออก นสล.แล๎ว
เมือง จ.ระยอง (ถนนราษฎร์บารุงซอย 15) -นาต๎นฉบับ นสล. ให๎สานักการคลังและสาเนาให๎
กองชําง และกองสวัสดิการสังคม เรียบร๎อยแล๎ว

6.

การสวมตัวทาบัตรประชาชน
รายนายหมูกร เทียมทัศน์

-สรุปสานวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
พิจารณาของจังหวัด

7.

ร๎องเรียนอดีตปลัดเทศบาล

-รายงานผลการสอบสวนเรียบร๎อยแล๎ว
อยูํระหวํางการพิจารณาของจังหวัด

8.

ร๎องเรียนกลําวหา พนักงานเทศบาลเบิก
เงินคําตอบแทนนอกเวลาโดยทุจริต

-อยูํระหวํางสรุปผลและจัดทารายงานการสืบสวน
ข๎อเท็จจริง

หมายเหตุ

-8ลาดับที่
เรื่อง
9.
การสวมตัวทาบัตร รายนางสมใจ สุขสาราญ
(แจ๎งความดาเนินคดีกับผู๎แอบอ๎าง)
10. นางกาญจนา สังข์น๎อย ละทิ้งหน๎าที่ราชการ
ติดตํอกันเกินกวําเจ็ดวัน
11. การสวมตัวทาบัตรประชาชน
ราย นายคา เชียงเอ๎ย
12. อุบัติเหตุระหวํางการสาธิต ทาให๎ผนังห๎อง
เก็บอุปกรณ์อาคารป้องกันฯ พังถลํมลงมา
13. การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอร์ตี้
ประกันภัย

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ
-อยูํระหวํางทาหนังสือรายงานจังหวัดระยอง
-อยูํระหวํางสอบสวน
-รายงานจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การพิจารณาของจังหวัด
-สรุปสานวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว
-อยูํระหวํางการพิจารณาของผู๎บังคับบัญชา
-สรุปสานวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว
-ทาหนังสือรายงานจังหวัด, กระทรวงการคลัง,
และกระทรวงมหาดไทยเรียบร๎อยแล๎ว
-อยูํระหวํางเสนอสานวนการสอบสวนตํอ
ผู๎บังคับบัญชา

14.

การล็อกเสป็กรถครุภัณฑ์ยานพาหนะ
จานวน 4 รายการ

15.

ร๎องเรียน การบริหารงานของผู๎อานวยการ
โรงเรียน
สอบสวนวินัย/เรื่องร๎องเรียน
การค๎างคําเบิกจํายเงินคําซํอมแซมรถของ
หจก.ซันลุยและอูํจาเนียน การชําง

-สรุปสานวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

17.

การสวมตัวทาบัตรราย นางสาวษาลินี
แซํเอี๊ยว

18.

คดีอาญา/คดีแพํง
แจ๎งความกรณีรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟ้า
บริเวณหน๎าแขวงการทางระยอง
(ไมํมีคูํกรณี) ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง
จ. ระยอง

-ทาหนังสือวํากลําวตักเตือนเจ๎าหน๎าที่
จานวน 3 ราย เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
เสนอผู๎บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
-ทาหนังสือรายงานจังหวัดระยองเสร็จ
เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางเสนอผู๎บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้น
-ทาหนังสือสอบถามความคืบหน๎าไปยังสถานี
ตารวจภูธรเมืองระยองเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การพิจารณาของพนักงานสอบสวน
-แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

16.

-สรุปผลการสอบสวนเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
พิจารณาของ กทจ.

หมายเหตุ

-9ลาดับที่
เรื่อง
19. แจ๎งความนางปรียาภา เมืองศิริ
และนายนวพร อาชญาทา กํอสร๎างอาคาร
ผิดไปจากแผนผังบริเวณแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลนที่ได๎รับ
ใบอนุญาต บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ(ค.2)
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
20. กรณี นายศรัณย์ เกียรติธนะกูล กํอสร๎าง
อาคารบนทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคงคา 1 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ
-แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว พนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้อง
-อยูํระหวํางการดาเนินการของพนักงานอัยการ

-แจ๎งความร๎องทุกข์แล๎ว อยูํระหวํางการดาเนินการ
ของพนักงานสอบสวน

21.

กรณี นางสาวสังวร เรืองฤทธิ์ กํอสร๎าง
อาคารรุกล้าทางสาธารณะบริเวณชุมชน
เรือนจา ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

-แจ๎งความดาเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

22.

กรณี น.ส.วิเชียร อึ้งเส็ง กํอสร๎างอาคาร
รุกล้าทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจา
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

-แจ๎งความดาเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

23.

กรณี นางสาวเขมสิริทร์ ชูดา กํอสร๎างรั้ว
บนทางสาธารณประโยชน์ บริเวณหลัง
อาเภอ ซอย 1 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

-แจ๎งความร๎องทุกข์แล๎ว อยูํระหวํางการดาเนินการ
ของพนักงานสอบสวน

24.

กรณี นายกิตติพงษ์ ปานงาม กํอสร๎าง
อาคารโดยไมํได๎รับอนุญาต และกํอสร๎าง
อาคารรุกล้าที่สาธารณะบริเวณถนน
บางจาก ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

-แจ๎งความดาเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

25.

กรณี นายจักรพงษ์ ยมจินดา กํอสร๎างรั้ว
เหล็กบนทางสาธารณะบริเวณถนน
ราษฎร์บารุง ซ.15 ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง

-อยูํระหวํางพนักงานอัยการยื่นฟ้องตํอศาลจังหวัด
ระยอง

26.

กรณี กํอสร๎างอาคารบริเวณถนนราษฎร์
บารุง ซอย 15 ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง โดยไมํรับอนุญาต (ไมํทราบ
เจ๎าของ/ผู๎ครอบครอง)

--แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
พนักงานสอบสวนเรียกให๎ถ๎อยคา

หมายเหตุ

-10ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

27.

กรณี บริษัทสตรอง เม็น จากัด กํอสร๎าง
อาคารโดยไมํได๎รับอนุญาต บริเวณถนนทํา
บรรทุก ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

-อยูํระหวํางพนักงานสอบสวนเรียกให๎ถ๎อยคา

28.

กรณี นายโกวิทย์ ตันติประวรรณ กํอสร๎าง
อาคารโดยไมํได๎รับอนุญาตบริเวณ
ศูนย์การค๎าสาย 4 ต.ทําประดูํ อ.เมือง
จ.ระยอง

-อยูํระหวํางพนักงานสอบสวนเรียกให๎ถ๎อยคา

29

บริษัท เอสซี คอร์ท จากัด (โรงแรมระยอง
ล๎านนา) ได๎ยื่นขออนุญาตตํอเติมอาคาร
และกันสาดโดยไมํได๎ทา EIA

-อยูํระหวํางผู๎บังคับบัญชาพิจารณาลงนามหนังสือ
มอบอานาจแจ๎งความร๎องทุกข์

30.

น.ส.กนกวรรณ เจียมอนุกูลกิจ กํอสร๎างรั้ว
และที่จอดรถให๎เชํา บริเวณ ถ.บุญศิริ
ต.ทําประดูํ อ.เมือง จ.ระยอง โดยไมํได๎รับ
อนุญาต

-อยูํระหวํางทาหนังสือแจ๎งความร๎องทุกข์

31.

คดีนายธีระศักดิ์ อินทนู ฟ้องเทศบาลเรื่อง
ที่ดินบริเวณถนนทําบรรทุก ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง

-ทาหนังสือสอบถามความคืบหน๎าการออก
นสล.แล๎ว
อยูํระหวํางการดาเนินการของสานักงานที่ดิน

32.

คดีบอลลูนระเบิด

-อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลฎีกา

33.

นายแดง แย๎มเย็น กรณี ผิดสัญญาเชํา
ตลาดเทศบันเทิง

-อยูํระหวํางดาเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐาน
เพื่อดาเนินการตั้งเรื่องบังคับคดี

34.

คดีปกครอง
คดีนางสมทรง ชํวยชาติ เรื่อง ที่ดินบริเวณ
ทุํงโตนด

-ทาป้ายประกาศเทศบาลนครระยอง แจ๎งให๎ผู๎ร๎อง
สอดและเจ๎าของผู๎ครอบครองสิ่งปลูกสร๎างรื้อถอน
สิ่งกีดขวางออกจากทางพิพาทภายใน 30 วัน
นับแตํวันประกาศนี้

35.

คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผู๎ฟ้องคดี อธิบดี
กรมที่ดิน ผู๎ถูกฟ้องที่ 1 รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย หัวหน๎ากลุํมภารกิจด๎านกิจการ
ความมั่นคงภายใน ผู๎ถูกฟ้องที่ 2

-ทาหนังสือขอรังวัดออก นสล. และขอให๎ขึ้น
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ไปยังอาเภอแล๎ว
-รังวัดชี้ระวางแนวเขตแล๎ว อยูํระหวํางสานักงาน
ที่ดินทาแผนที่อาณาเขต

หมายเหตุ

24 พ.ย.
2563

-11ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

หมายเหตุ

36.

นางวรรณา ตันเตํงผลกับพวก 12 คน
(ตลาดแมํแดง)

-เทศบาลนครระยองได๎ทาหนังสือสรุปข๎อเท็จจริง
เพื่อใช๎ประกอบการพิจารณาทาคาให๎การแก๎
คาฟ้องให๎อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองระยอง 1
เรียบร๎อยแล๎ว

37.

ศาลปกครองระยอง ได๎มีคาสั่งเรียกให๎ทา
คาให๎การคดีหมายเลขดาที่ 173/2560
ระหวํางนายปกรณ์ แสงสุข ผู๎ฟ้องคดี
นายกเทศมนตรีนครระยอง ที่ 1
นายอาเภอเมืองระยอง ที่ 2 ผู๎อานวยการ
สานักงานเจ๎าทําภูมิภาค สาขาระยอง ที่ 3
ผู๎ถูกฟ้องคดี

-ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์สานักงานอัยการ
พิเศษฝ่ายคดีปกครองระยอง 1 ทาคาให๎การ
แก๎คาฟ้องดังกลําวแล๎ว

38.

บังคับคดี/งานอื่น/หารือ
คดีซุ๎มเฉลิมพระเกียรติถูกเฉี่ยวชน
รายนายจิรเดช ผลพูล และนางสาววาสนา
เจริญผล หรือพูลผล บริเวณสี่แยกหนองสนม ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

-ทาหนังสือรายงานผลไปยังสานักงานอัยการ
คุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดระยองแล๎ว

39.

คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟ้า
บริเวณถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง (หน๎าแหลมทองระยอง)

-อยูํระหวํางทาหนังสือขอสาเนาหนังสือนิติบุคคล
ของธนาคารกรุงเทพฯ
-อยูํระหวํางขออนุมัติเบิกเงินตั้งเรื่องบังคับคดี
จานวน 1,500 บาท
-อยูํระหวํางตั้งเรื่องอายัดเงินนายศราวุธ สมะนะ
จานวน 13,348.02 บาท

อายุความ
10 ปี
(ครบ
10 ก.พ.
พ.ศ.
2566)

40.

คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟ้า
บริเวณชํวงโค๎งระยองรามํา ต.ทําประดูํ
อ.เมือง จ.ระยอง

-ทาหนังสือรายงานผลไปยังสานักงานอัยการ
คุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดระยองแล๎ว

อายุความ
10 ปี
(ครบ
10 ก.พ.
พ.ศ.
2566)

41.

คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟ้า
บริเวณสี่แยกหนองสนม ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง

-ทาหนังสือรายงานผลไปยังสานักงานอัยการ
คุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดระยองแล๎ว

อายุความ
10 ปี
(ครบ
8 ส.ค.63)

-12ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

42.

นายอดิศักดิ์ คาแสน ขับรถยนต์ บพ
1308 ระยอง ชนเสาไฟฟ้าบริเวณ
ถนนอดุลย์ฯ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

-ทาหนังสือขอทราบผลการวางเงินชาระหนี้
ไปยังศาลจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว

43.

คดีนายนิยม สุขคุ๎ม ขับรถชนเสาไฟฟ้า
บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท (ชํวงหน๎า
ธนาคารซีไอเอ็มบี) ต.ทําประดูํ อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง

-ทาหนังสือรายงานผลไปยังสานักงานอัยการ
คุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดระยองแล๎ว

44.

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

-ส.วัสดุกํอสร๎าง ตัวแทนของบริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มาหชน)ได๎มีหนังสือขอเข๎า
ซํอมแซมเสาไฟฟ้าบริเวณดังกลําว
-อยูํระหวํางการซํอมแซม

45.

เกิดเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟ้าชนิดกิ่งคูํ
บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท (สี่แยก
PMY) ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

-อยูํระหวํางประสานงานกับสถานีตารวจเกี่ยวกับ
คูํกรณี

46.

หจก.ศิลาวัฒน์ เสนอข๎อพิพาทตํอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลา
การปฏิบัติงานและขอคืนเงินคําปรับ

-สานักงานอัยการได๎ทาคาคัดค๎านคาให๎การยื่น
ตํอศาลปกครองระยองเรียบร๎อยแล๎ว
-เทศบาลนครระยองทาหนังสือขอเลื่อนนัดไตํสวน

47.

นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผู๎จัดการ
มรดกตลาตลาดแมํแดงขอให๎ชะลอการ
รื้อถอนสิ่งปลูกสร๎าง

-อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

48.

ร๎องเรียนกรณี กลุํมแมํค๎าตลาดวัดลุํม
ขอผํอนผัน

-คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล2
(ตลาดวัดลุํมฯ)มีมติมอบให๎กองชํางออกแบบ
อาคารตลาดใหมํและแผงค๎าภายในอาคารเดิม
พร๎อมจานวนแผง และมอบให๎สานักการ
สาธารณสุขฯ สารวจข๎อมูลผู๎ค๎าบริเวณถนนโสภณ
และทางเชื่อมระหวํางถนนชุมพลโสภณ เพื่อให๎
ทราบจานวนผู๎ค๎าทั้งหมด
- ขณะนี้อยูํระหวํางรายงานผลความคืบหน๎า
ให๎จังหวัดระยองทราบ

หมายเหตุ

อายุความ
10 ปี
(ครบ
12 มิ.ย.
พ.ศ.
2568)

-13ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

49.

ร๎องเรียนกรณีมีการปลูกสร๎างทับทาง
สาธารณะประโยชน์ บริเวณหลังห๎าง
แหลมทองระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง
จ.ระยอง

-ได๎ทาหนังสือรายงานให๎จังหวัดระยองทราบแล๎ว
ตํอมาจังหวัดระยองให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริง
เพิ่มเติม
-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงเพิ่มเติม

50.

ร๎องเรียนกรณีมีการขุดทรายบริเวณถนน
ทางไผํ 4 ทาให๎กาแพงพัง ต.เชิงเนิน
อ.เมือง จ.ระยอง

-ได๎ทาหนังสือรายงานจังหวัดระยองแล๎ว วําได๎มี
หนังสือแจ๎งห๎างหุ๎นสํวนจากัด กิจสัมพันธ์ ให๎
ดาเนินการขออนุญาตขุดดินและถมดินตาม
พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

51.

ร๎องเรียนกรณีขอให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริง
-อยูํระหวํางผู๎บังคับบัญชาพิจารณา
การกํอสร๎างกาแพงบริเวณซอยโรงไม๎
พาเลท ใกล๎แยก PMY และขอให๎ตรวจสอบ
การถมดินบริเวณตรงข๎ามสุสาน ถ.บางจาก
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

52.

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดระยอง ให๎ตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริง กรณี นางปทุม เลิศบูรพา
ยื่นหนังสือร๎องเรียนตํอผู๎ตรวจการแผํนดิน
ขอให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับ
โครงการกํอสร๎างศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนฯ
มีการถมดินปิดกั้นคลองสาธารณประโยชน์
และกํอสร๎างอาคารบนพื้นที่
สาธารณประโยชน์

-เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 สานักงาน
ผู๎ตรวจการแผํนดิน เดินทางมาตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริง และรํวมประชุมพิจารณาแก๎ไขปัญหา
เรื่องร๎องเรียนดังกลําวรํวมกับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง

53.

นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือร๎องเรียน
เรื่องทางสาธารณะ มีผู๎ลักลอบขุดดินเนื้อที่
ทางสาธารณประโยชน์ และเนื้อที่ดินของ
นายแพทย์ยุคล เลิศบูรพา ออกไปจากพื้นที่
โดยไมํได๎รับอนุญาต บริเวณชุมชน
สองพี่น๎อง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง และขอให๎แจ๎งความดาเนินคดีกับ
ผู๎บุกรุกขุดขโมยดินในที่สาธารณประโยชน์
และคลองสาธารณประโยชน์

-ศาลจังหวัดระยองได๎มีหมายเรียกคดีแพํงสามัญ
คดีหมายเลขดาที่ 603/2560 ระหวําง
นายแพทย์ยุคลฯ โจทก์ กับ นายนิวัติ เรืองโชติ
ที่ 1 กับพวกรวม 11 คน จาเลย
-ทาหนังสือสรุปข๎อเท็จจริง และพยานหลักฐาน
ในการยื่นคาให๎การ ในการแก๎คดีดังกลําวให๎
สานักงานอัยการจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว

54.

ร๎องเรียนกรณีร๎านกวงเภสัชได๎ดัดแปลงทาง
หนีไฟ ทาให๎ร๎านบิวตี้ไมํมีทางหนีไฟ
บริเวณศูนย์การค๎าสาย 4 ต.ทําประดูํ
อ.เมือง จ.ระยอง

-อยูํระหวํางกองชํางดาเนินการออกคาสั่งรื้อถอน
อาคาร

หมายเหตุ

-14ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

55.

ร๎องเรียนกรณีสะพานหน๎าวัดปากน้าชารุด
และมีรอยร๎าวตามเสาสะพาน ต.ปากน้า
อ.เมือง จ.ระยอง

- ได๎ทาหนังสือรายงานจังหวัดระยองวํา กองชําง
เตรียมข๎อมูลเพื่อนาเข๎าแผนขอจัดสรรงบประมาณ
สาหรับใช๎ในการซํอมแซมแล๎ว

56.

ร๎องเรียนกรณี ได๎รับความเดือดร๎อนจาก
รถบรรทุกดิน ขับเร็วบริเวณถนนทางไผํ 3
ทาให๎ถนนเกิดความเสียหาย ต.เชิงเนิน
อ.เมือง จ.ระยอง

-อยูํระหวํางการตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ของกองชําง
และงานรักษาความสงบเรียบร๎อย

57.

ร๎องเรียนกรณี นายธีรพร ปิ่นสุวรรณศักดิ์
ได๎รับความเดือดร๎อนจากร๎านโซแอท
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

-ทาหนังสือรายงานอาเภอเมืองระยอง
เรียบร๎อยแล๎ว
-ในสํวนของการตํอเติมตัวอาคาร อยูํระหวําง
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นจัดทาคาสั่งให๎ระงับการ
กํอสร๎าง (แบบค.3) และคาสั่งให๎รื้อถอน

58.

ชาวบ๎านชุมชนสวนวัดโขด ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง ทาหนังสือชี้แจง
เรื่องการติดตั้งตู๎น้ามันแบบหยอดเหรียญ
และสอดบัตร กรณี มีผู๎ร๎องเรียนวํากลัว
เกิดอันตรายและอัคคีภัย

-อยูํระหวํางกองชํางรํวมกับสานักปลัดเทศบาล
ตรวจสอบข๎อเท็จจริงและดาเนินการตามอานาจ
หน๎าที่

59.

ร๎องเรียนกรณี นายพยุง นาคทอง
นากระถางต๎นไม๎มาวางบนทางสาธารณะ
กีดขวางการจราจรบริเวณซอยบ๎านเด็กเล็ก
ถนนริมน้า ต.ทําประดูํ อ.เมือง จ.ระยอง

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่

60.

ร๎องเรียน กรณี นายไพฑูรย์ โมกขมรรคกุล -อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ได๎รับความเดือดร๎อนจากการให๎เชําที่ดิน
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่
ไมํได๎ เนื่องจากที่ดินถูกกันไว๎เป็นแนว
เขตถนน

61.

ร๎องเรียน กรณี นายปกรณ์ แสงสุข ขอให๎
ตรวจสอบร๎านอาหาร Check in บุกรุก
ที่สาธารณะบริเวณติดถนนเลียบชายฝั่ง

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่

62.

ร๎องเรียน กรณี สถานบันเทิงชื่อวํา
Hummm บริเวณ ถ.ราษฏร์บารุง
ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
กํอให๎เกิดความเดือดร๎อนทางเสียงและ
เปิดเกินเวลาที่กฏหมายกาหนด

-ขณะนี้อยูํระหวํางการดาเนินการของเจ๎าหน๎าที่
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม

หมายเหตุ

-15ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

63.

ร๎องเรียน กรณี ราษฏรขอให๎แก๎ไขปัญหา
การจอดรถ กีดขวางการจราจรและกีด
ขวางการเข๎าออก บริเวณซอยตั้งน่าเส็ง
ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

-อยูํระหวํางงานรักษาความสงบ สานัก
ปลัดเทศบาล ตรวจสอบข๎อเท็จจริงและดาเนินการ
ตามอานาจหน๎าที่

64.

ร๎องเรียน กรณี นางปรียาภา เมืองศิริ
อยูํบ๎านเลขที่ 111/2 ต.เชิงเนิน อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง ไมํได๎รับความเป็นธรรม
ในการกํอสร๎างอาคาร คสล. 2 ชั้น

-ทาหนังสือรายงายผลให๎จังหวัดระยอง
เรียบร๎อยแล๎ว
-ขณะนี้คดีอยูํระหวํางการดาเนินการของพนักงาน
สอบสวน สถานีตารวจภูธรเมืองระยอง

65.

ร๎องเรียน กรณี ราษฎรขอให๎ตรวจสอบ
ร๎านอาหาร “ครัวป้าแมว” ตั้งโต๏ะจาหนําย
อาหารรุกล้าชายหาด บริเวณหาดแสง
จันทร์ไปทางแหลมเจริญ ต.ปากน้า
อ.เมือง จ.ระยอง

-อยูํระหวํางนาเรื่องเข๎าที่ประชุมคณะทางานแก๎ไข
ปัญหาการบุกรุกและจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะฯ
และคณะทางานฟื้นฟูและพัฒนาชายหาด
แหลมเจริญ
-ทาหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว

66.

นายธีระพลต์ บารุง ได๎มีคาร๎องวําได๎รับ
ความเดือดร๎อน เนื่องจากยังไมํได๎รับเงิน
คําประกันงานวางระบบระบายน้าเกาะ
กลอยจากบริษัท โต ไว ดี ระยอง จากัด
จานวน 37,450 บาท

-เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ได๎นัดผู๎ร๎องและ
บริษัทโต ไว ดี จากัด มาเจรจาไกลํเกลี่ยเกี่ยวกับ
กรณีดังกลําว
-บริษัทโต ไว ดี ได๎ตกลงวําจะจํายเงินคืนให๎กับ
ผู๎ร๎อง แตํไมํได๎กาหนดวําจะจํายคืนให๎วันไหน

67.

ประชาชนร๎องเรียนวํา ได๎รับความ
-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
เดือดร๎อนจาก แสงสวํางจอ LED บริเวณ ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่
สี่แยกออร์คิด ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

68.

เรื่องร๎องเรียนจากนายวุฒิชัย บุญวิจิตร
ได๎รับความเดือดร๎อนจากข๎างบ๎านไมํยอม
ทารางน้าฝน ทาให๎ฝนตกน้าเข๎าหลังบ๎าน
และฝ้าพัง

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่

69.

เรื่องร๎องเรียนจาก นายสุเมธ ภูํการุณ
ผู๎รับมอบอานาจจาก นางศรีชนก วัฒนศิริ
(ผู๎ร๎อง) เจ๎าของกรรมสิทธิ์เลขที่ 31876
ต.ปากน้า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ได๎รับ
ความเดือดร๎อนจากชาวบ๎านที่พักอาศัย
ในชุมชนปากน้า 1 ทาลายทรัพย์สินกาแพง
และรั้วลวดหนามที่ล๎อมรอบที่ดินของผู๎ร๎อง

-อยูํระหวํางทาหนังสือรายงานผลให๎จังหวัดระยอง

หมายเหตุ

-16ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

70.

เรื่องร๎องเรียนจากผู๎ร๎อง (ปกปิดชื่อ) ได๎รับ
ความเดือดร๎อนจากกลุํมบุคคลนาสิ่งของ
มาวางบนทางเท๎าบริเวณหน๎าร๎านมโนราห์
จนสุดเส๎นทาง และมีผู๎นาอาหารทะเลมา
จาหนํายบนสะพานบริเวณหน๎าวัดปากน้า
จนเกิดความไมํเป็นระเบียบ

-อยูํระหวํางงานรักษาความสงบ
สานักปลัดเทศบาล ตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่

71.

เรื่องร๎องเรียนจากนายเกษม ทิพย์สวัสดิ์
อยูํบ๎านเลขที่ 166 ถ.ริมน้า ต.เชิงเนิน
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ได๎รับความ
เดือดร๎อนจากรถบรรทุกดินวิ่งบริเวณถนน
ริมน้าสุดถนนไปทางทิศตะวันออก
เข๎าได๎ 2 ทางคือ ถนนสายสองพี่น๎อง
และเข๎าทางศาลจังหวัดระยอง

-อยูํระหวํางกองชําง สานักการสาธารณสุขฯและ
งานรักษาความสงบ สานักปลัดเทศบาล
ตรวจสอบข๎อเท็จจริงและดาเนินการตามอานาจ
หน๎าที่

72.

ตอบข๎อหารือสานักการคลังขอให๎ฝ่ายนิติ
การเสนอความเห็นตามพรบ.ข๎อมูลขําวสาร
ประกอบการพิจารณาสั่งการ

-อยูํระหวํางศึกษาระเบียบกฎหมาย

73.

จังหวัดระยองขอให๎เทศบาลนครระยอง
ชี้แจ๎งข๎อเท็จจริง กรณี บริษัท เอ ซี เอ็ม ดี
เวลอปเมนท์ยังมิได๎รับเงินคําจ๎างกํอสร๎าง
ปรับปรุงคลอง เอ ไอเอ งวดที่ 4
และงวดที่ 5 (งวดสุดท๎าย) จานวนเงิน
ทั้งสิ้น 7,920,000 บาท

-ทาหนังสือรายงานผลให๎จังหวัดระยอง
เรียบร๎อยแล๎ว

74.

ศาลปกครองกลางได๎มีคาสั่งเรียกให๎ทา
คาให๎การคดีหมายเลขดาที่ 1335/2560
กรณี ห๎างหุ๎นสํวนจากัด กนกพลพัฒนา
ผู๎ฟ้องคดี เทศบาลนครระยอง ผู๎ถูกฟ้องคดี

-อยูํระหวํางทาคาให๎การแก๎คาฟ้อง

75.

ศาลจังหวัดระยองได๎มีหมายเรียกคดีแพํง
สามัญคดีหมายเลขดาที่ 1709/2560
ระหวํางนายแพทย์ยุคล เลิศบูรพา
โดยนางปทุม เลิศบูรพา โจทก์ เทศบาล
นครระยอง ที่ 8 นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย
ที่ 9 ทาคาให๎การแก๎คดียื่นตํอศาลภายใน
15 วัน นับแตํวันได๎รับหมาย

-อยูํระหวํางทาหนังสือขอความอนุเคราะห์
พนักงานอัยการยื่นคาให๎การแก๎คดีดังกลําว

หมายเหตุ

-17งานรับเรื่องราวร๎องเรียนร๎องทุกข์
ให๎บริการรับเรื่องร๎องเรียนร๎องทุกข์ผํานเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจาเดือนตุลาคม 2560 จานวน 1 เรื่อง
วัน/เดือน/ปี
เรื่องร้องเรียน
หน่วยงานที่
ตอบผู้ร้องเรียนเมื่อ
แจ้งผลการ
รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ
8 ต.ค.60

ร๎านอาหารเลํนดนตรีเสียงดัง

สน.การสาธารณสุขฯ

9 ต.ค.60

9 ต.ค.60

11 ต.ค.60

ไฟที่สวนศรีเมืองมืดมาก

กองชําง

11 ต.ค.60

อยูํระหวําง
ดาเนินการ

ฝ่ายงบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบกลาง
งบบุคลากร
เงินเดือนฝ่ายการเมือง
เงินเดือนฝ่ายประจา
งบดาเนินงาน
คําตอบแทน
คําใช๎สอย
คําวัสดุ
คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คําครุภัณฑ์
คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบรายจํายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมทุกหมวดรายจําย

งบประมาณตั้งไว้
79,124,800.00

โอนเพิ่ม

เบิกจ่าย/ก่อหนี้
โอนลด
ผูกพัน
คงเหลือ
10,026,534.89 69,098,265.11

9,990,500.00
281,871,500.00

822,820.00 9,167,680.00
20,079,894.70 261,791,605.30

13,449,100.00 36,000.00
144,312.50 13,340,787.50
143,136,800.00
36,000.00 59,298,539.62 83,802,260.38
50,394,600.00
1,579,397.62 48,815,202.38
6,281,500.00
489,628.66 5,791,871.34
35,720,200.00
289,413.00 35,430,787.00
62,255,000.00
62,255,000.00
13,030,000.00
13,030,000.00
21,176,000.00
21,176,000.00
716,430,000.00 36,000.00 36,000.00 92,730,540.99 623,699,459.01

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่
1

ประจาเดือน
ต.ค. 60

รายการ ยอดโอน
1 36,000.00

รายการสะสม
1

ยอดโอนสะสม
36,000.00

หมายเหตุ

-18สานักการคลัง

-19-

-20-

3. การจัดหาพัสดุ ประจาปี 2561
- นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานวําเรื่องการจัดหาพัสดุมีการดาเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สํวนวิธี
อื่นๆ นั้นกาลังทาอยูํ ซึ่งได๎เข๎าไปชํวยโรงเรียนในเรื่องของการจัดจ๎างอาหารกลางวันโดยสาเร็จไปด๎วยดี ในสํวนอื่น
ก็จะเรํงดาเนินการ เป็นเรื่องที่คํอนข๎างมีรายละเอียดมาก และได๎มีหนังสือของท๎องถิ่นจังหวัดในการจัดอบรม
ในวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2560 โดยได๎เสนอเรื่องให๎ทํานปลัดเทศบาลแล๎วในวันนี้ โดยให๎จัดเจ๎าหน๎าที่ไป
ซึ่งเป็นการลงรายละเอียด โดยให๎ไปศึกษารายละเอียดกลับมา เพื่อวางระบบการทางาน และเป็นพี่เลี้ยงให๎
ทุกหนํวยงานตํอไป สํวนเรื่องการจัดซื้อจัดจ๎าง อยูํระหวํางตามเอกสารในสํวนของการตํอท๎ายสัญญาสะพาน
เปี่ยมพงศ์สานต์ ซึ่งขยายเวลา 15 วัน ขณะนี้งานใกล๎แล๎วเสร็จ โดยมีการทาสีสะพานเปี่ยมฯ และทาสีตีเส๎น
จราจรแล๎ว เกรงวําจะตรวจรับเบิกจํายกัน และจะเป็นปัญหาลําช๎าในการเบิกจําย จึงได๎เรํงรัดกองชํางในเรื่องของ
การทาบันทึกและรายงานสรุปเพื่อมาตํอท๎ายสัญญาให๎แล๎วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ สํวนการจัดหาเรื่องไฮแมทที่มี
ปัญหาร๎องเรียน และสตง. กับ ปปช. ขอเอกสารทั้งหมดไป ขณะนี้ ปปช.ได๎มีหนังสือเรียกเจ๎าหน๎าที่พัสดุไปให๎
ข๎อมูลในวันพรุํงนี้ พร๎อมกับเรียกคณะกรรมการออกแบบและประมาณราคาของกองชํางไป โดยขอให๎ไปตาม
กาหนดด๎วย
4. การพิสูจน์ทรัพย์สินของเทศบาลนครระยอง
- เรื่องการพิสูจน์ทรัพย์สินของเทศบาลนครระยอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ สตง.เข๎าตรวจ ปรากฏวําทรัพย์สินที่แตํ
เดิมของเทศบาลนครระยอง 70 กวําปีนั้น ในทะเบียนกับในงบประมาณนั้นคลาดเคลื่อนกันคํอนข๎างมาก และ
ด๎วยหลายสาเหตุในทางปฏิบัตินั้นก็ได๎หารือรํวมกับ สตง. และเสนอแนวทางไว๎แล๎ว ได๎นาเสนอแนวทางเพื่อจะ
ดาเนินการในเรื่องพิสูจน์ทรัพย์สิน ทํานนายกเทศมนตรีก็ได๎พิจารณาสั่งการแล๎ว ซึ่งในรูปแบบของการดาเนินงาน
ดังนี้
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กองช่าง
-

- โครงการกํอสร๎างปรับปรุงคลอง เอ ไอ เอ งวดสุดท๎าย
โครงการซํอมแซมห๎องน้าอาคารเรียน 1 - 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
โครงการกํอสร๎างสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ งวดที่ 19
โครงการคํากํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ซอยพํอปู่แมํยํา
โครงการกํอสร๎างศาลาสวนสาธารณะโขดปอ

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
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- รถดูดเบอร์ 2 ทะเบียนรถ 82-7936 รย., รถเฮี๊ยบ 83-1083 รย.
ปฏิบัติงานทั้งหมด 8 เส๎น ความยาว 1,891 เมตร 247 บํอพัก
- ชุดขุดลอกทํอ ชุดที่ 1 ทะเบียน ผข-6467 , รถบรรทุกน้า 6 ล๎อ ทะเบียน 82-8782 รย.
ปฏิบัติงานทั้งหมด 11 เส๎น ความยาว 2,140 เมตร 428 บํอพัก
ชุดขุดลอกทํอ ชุดที่ 2 รถบรรทุกน้า 10 ล๎อ ทะเบียน ผก 7587 รย.
ปฏิบัติงานทั้งหมด 10 เส๎น ความยาว 3,478 เมตร 847 บํอพัก
งานฝาทํอ ทะเบียน ผก – 2921 รย. ปฏิบัติงานซํอมแซมฝาทํอระบายน้า จานวน 94 ฝา
- ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขออนุญาตเชื่อมทํอระบายน้า ลงแหลํงน้าสาธารณะ ประเภทร๎านค๎า
สะดวกซื้อ ภายในเขตเทศบาลนครระยอง ทั้งหมด 29 แหํง แบํงเป็น
1
. 7- Eleven
21 แหํง
2.
Big C Mini
1 แหํง
3.
Tesco Lotus Express 3 แหํง
4.
Family Mart
4 แหํง
ตามมาตรา 33 ห๎ามมิให๎ผู๎ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้าโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือ
ในทางน้า
ตามมาตรา 57 ผู๎ใดฝ่าฝืนหรือไมํปฏิบัติตาม ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินหนึ่งหมื่นบาท

-24สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม

ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ที่ยื่นคาร้องขออนุญาต
ประกอบกิจการประเภทต่างๆ ตามเทศบัญญัติ
- เจ๎าหน๎าที่สารวจและมีหนังสือแจ๎งผู๎ประกอบการ/ผู๎ประกอบการเขียนคาร๎องขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการ ปรากฏวํา มีผู๎ประกอบการยื่นคาร๎องจานวน 2 ราย และเจ๎าหน๎าที่ได๎ตรวจประเมินเรียบร๎อยแล๎ว ได๎แกํ
โรงแรมฮอลิเดย์ฯ และร๎าน Parttime By นิด
- การตรวจประเมินสถานประกอบการกํอนตํอใบอนุญาตและแจ๎งเลิกกิจการ ปรากฏวําเลิกกิจการ
จานวน 1 แหํง คือ ร๎านสายชล
- งานตรวจประเมินการจัดการน้าเสียของสถานประกอบการจาหนําย หรือสะสมอาหารตามเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง จานวน 1 แหํง คือ โรงแรมฮอลิเดย์ฯ

-25การดาเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1. โครงการคัดเลือกตลาดสดขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ผํานเกณฑ์มาตรฐาน ประจาปี
งบประมาณ 2560
วันที่ 6 กันยายน 2560 คณะกรรมการประเมินคัดเลือกระดับจังหวัด ได๎แกํ ท๎องถิ่นจังหวัดระยอง
สานักงานธารณสุขจังหวัดระยอง สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง สานักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
ออกตรวจประเมินตลาดสดในเขตเทศบาลนครระยอง จานวน 2 แหํง ได๎แกํ ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํม)
และตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมํแดง) จากผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการประเมินคัดเลือกฯ
พบวําตลาดสดเทศบาล 4 (แมํแดง) ผํานเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น จังหวัดระยอง
2. ตรวจปิดป้ายราคาสินค๎า
วันที่
20 กันยายน 2560 นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู๎วําราชการจังหวัดระยอง พร๎อมด๎วย
สานักงานคณะอนุกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภค จ.ระยอง (สคบ.) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
สานักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง ออกตรวจปิดป้าย
แสดงราคาสินค๎าและคําบริการด๎านการคุ๎มครองผู๎บริโภค ที่ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํม)
3. ล๎างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํมฯ) และตลาดสดเทศบาล 4 (แมํแดง)
ดาเนินการล๎างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดล๎างและขัดทาความสะอาดพื้นอาคารและถนนโดยผสมผง
คลอรีนในน้าล๎างพื้นเพื่อฆําเชื้อโรค ลอกทํอ ล๎างทํอและรางระบายน้า ดังนี้
- ล๎างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํม) วันที่ 5- 6 กันยายน 2560
- ล๎างตลาดเทศบาล 4 (ตลาดแมํแดง) วันที่ 4 กันยายน 2560
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนและแม่น้าระยอง
มีคณะศึกษาดูงานและผู๎เข๎าเยี่ยมชม พระเจดีย์กลางน้า รวมทั้งหมดและสะพานศึกษาธรรมชาติหอชมวิว
จานวน 3,567 คน
1. วันที่ 1 ก.ย.60 สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ทากิจกรรมปลูกป่า
ชายเลน บริเวณโซน 1 หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ จานวน 200 คน
2. วันที่ 6 ก.ย.60 กรมทรัพยากรน้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ทากิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ (เก็บขยะ) บริเวณโซน 1 หอชมวิวเฉลิมพระเกียติ จานวน 50 คน
3. วันที่ 26 ก.ย.60 รับคณะโรงเรียนวัดกรอกยายชา ระดับชั้น ป.3 ศึกษาดูงานบริเวณโซน 1และโซน
2 ฟังบรรยายประวัติพระเจดีย์กลางและเดินชมธรรมชาติป่าชายเลน จานวน 70 คน
4. มีผู๎เข๎าเยี่ยมชมศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษา จานวน 3,247 คน
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งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
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การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือน กันยายน 2560 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได๎
ทั้งหมด 3,649 ชิ้น ( 224.06 กิโลกรัม )
2. กิจกรรมสารวจและสํงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล
จานวน 79 แหํง เดือน กันยายน 2560 จานวน 1,101 กิโลกรัม จํายเป็นคํากาจัดฯ จานวน 19,818 บาท
(คําจ๎างเหมาบริการเก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ราคากิโลกรัมละ 18 บาท )
- การพัฒนาทาความสะอาดสถานที่ ได๎แกํ ชุดพัฒนาเก็บขยะถนนเลียบชายทะเลและถนนสาย ค.2,
ชุดรถน้าล๎างทาความสะอาด ล๎างขัดพื้นถนนสายอดุลย์ธรรมประภาส, ชุดเรือท๎องแบนกาจัดผักตบชวาใน
คลองโขดศาลเจ๎า ชุมชนทุํงโตนด จานวน 100 ตัน , ชุดพัฒนาเก็บขยะบริเวณถนนริมน้า
งานสัตวแพทย์
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์
จานวนสุกรที่เข๎าชาแหละในโรงฆําสัตว์ เทศบาลนครระยอง
สุกรเข๎าชาแหละเดือนกันยายน 2560 จานวนทั้งสิ้น 1,133 ตัว
ได๎ทาการตรวจและไมํพบความผิดปกติของสุกรกํอนฆําและหลังฆํา และมีคําธรรมเนียม ดังนี้
1. อากรฆําสัตว์ 11
,330 บาท
2. คําบริการโรงฆําสัตว์ 16
,995 บาท
3. คําธรรมเนียมคอกพักสัตว์ 3
,399 บาท
รวมเก็บคําธรรมเนียมได๎ท้งั สิน้ 31
,724 บาท
การรณรงค์ป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน
- ดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎าในสุนัขจรจัดที่ได๎ดาเนินการจับมาจากที่สาธารณะ
รวมทั้งหมดจานวน 31 ตัว
- ดาเนินการดูแลสุนัขจรจัดและจับสุนัขจรจัด ตามเส๎นทางทรงวิ่งวันที่ 24 กันยายน 2560 จับสุนัขได๎ 38 ตัว

-28เรื่องร้องเรียน จานวน 9 เรื่อง

***สุนัขและแมวทุกตัวได๎รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎า

-29งานป้องกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ
ผลการดาเนินงาน
1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง/โรคหลอดเลือดสมอง) รวม 432 คน
จาแนกผลการคัดกรอง ดังนี้
1.1 กลุํมวัยทางาน อายุ 15 ปี – 59 ปี จานวน 239 คน
1.1.1 กลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน
จานวน 19 คน
1.1.2 กลุํมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
จานวน 78 คน
1.1.3 กลุํมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ
จานวน 12 คน
1.2 กลุํมผู๎สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 160 คน
1.2.1 กลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน
จานวน 5 คน
1.2.2 กลุํมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
จานวน 39 คน
1.2.3 กลุํมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ
จานวน 5 คน
2. กิจกรรมเผยแพรํความรู๎โรคไมํติดตํอ
2.1 ความรู๎เรื่องโรคหัวใจ
จานวน 50 ครั้ง
2.2 ความรู๎เรื่องภาวะเครียด
จานวน 12 ครั้ง
2.3 ความรู๎เรื่องโรคซึมเศร๎า
จานวน 12 ครั้ง
2.4 ความรู๎เรื่องโรคอัลไซเมอร์
จานวน 10 ครั้ง
2.5 บทความโรคหัวใจ
จานวน 1 เรื่อง
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
ผลการดาเนินงานผลการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 6 กันยายน 2560
พิจารณาอนุมัติโครงการที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
จานวน 17 โครงการ (1,407,125)
งานป้องกันและควบคุมโรคติดตํอ
สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก
ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม – 25 กันยายน 2560 เทศบาลนครระยอง ได๎รับรายงานวําพบผู๎ป่วย
โรคไข๎เลือดออก (ทุกรหัสโรค) จานวน 23 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 37.12 ตํอประชากรแสนคน ไมํพบผู๎เสียชีวิต
และไมํพบการระบาดในพื้น
ผู๎ป่วยโรคไข๎เลือดออกจังหวัดระยองอยูํในอันดับที่ 18 ของประเทศ อัตราป่วย 70.71 (อันดับ
1
จังหวัดสงขลา อัตราป่วย 192.54 ตํอประชากรแสนคน)
การดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
โรคไข้เลือดออก
๑. ออกดาเนินการควบคุมโรคทุกราย ภายใน 24 ชั่วโมง โดยการพํนสารเคมีกาจัดยุงในบ๎านผู๎ป่วย และ
รอบๆบ๎านผู๎ป่วยรัศมี 100 เมตร จานวน 3 ครั้ง ในวันที่ 0,3,7
๒. พํนสารเคมีกาจัดยุงตัวเต็มวัยในชุมชน/ตลาด
3. ประชาสัมพันธ์โรคไข๎เลือดออกโดยรถวิ่งประชาสัมพันธ์ ภาษาไทย/กัมพูชา

-304. ดาเนินการรณรงค์สารวจ และทาลายแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย ในศาสนสถานและสถานศึกษา
เขตเทศบาลนครระยองทุกแหํง โดยดาเนินการทุกวันศุกร์ และพํนสารเคมีกาจัดยุงตัวเต็มวัยในวันเสาร์
5. ติดตามสถานการณ์โรคทุกสัปดาห์
สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก

การดาเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน
กิจกรรมสารวจและทาลายแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายในโรงเรียน

-31กิจกรรมติดตามและประเมินมาตรฐานการเฝ้าระวังโรคติดต่อ
งานป้องกันและควบคุมโรคติดตํอ ดาเนินการประเมินมาตรฐานการเฝ้าระวังโรคติดตํอ ครั้งที่ 2/2560
ของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง ทั้ง 3 แหํง พบวํา คลินิกชุมชนอบอุํนฯ และศูนย์บริการ
สาธารณสุขเนินพระ มีมาตรฐานการเฝ้าระวังโรคติดตํอผํานเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 2 แหํง มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม
สํวนศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้า พบวํา ในรอบ 6 เดือนที่ผํานมาไมํพบโรคติดตํอที่ต๎องเฝ้าระวังในระบบ
รายงาน 506
กิจกรรมส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยการให้วัคซีน HPV
กับนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง
ดาเนินการฉีดวัคซีน HPV ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองแล๎ว จานวน 5 แหํง ได๎แกํ โรงเรียนวัดโขดฯ
โรงเรียนวัดลุํมฯ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง และโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
จานวน 320 ซึ่งวัคซีน HPV สามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV ที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูก
โดยฉีดจานวน 2 เข็ม เข็มที่ 2 หํางจากเข็มแรก 6 เดือน มีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็ง ปากมดลูกสูง
ถึงร๎อยละ 70-90
งานฟื้นฟูสุขภาพครอบครัว
ผลการดาเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
จานวน 198 ราย
จาแนกตามกลุํมได๎ ดังนี้
1. มารดาและทารกหลังคลอด จานวน 86 ราย
2. ผู๎ป่วยโรคเรื้อรัง จานวน 43 ราย
3. ผู๎สูงอายุติดเตียง จานวน 56 ราย
4. ผู๎สูงอายุติดบ๎าน จานวน 10 ราย
5. ผู๎พิการ จานวน 3 ราย
กิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
จานวน 361 กิจกรรม ดังนี้
1. ฉีดยา
จานวน
2. ใสํสายสวนปัสสาวะ
จานวน
3. ใสํสายยางให๎อาหารทางจมูก
จานวน
4. ทาแผล
จานวน
5. ตัดไหม
จานวน
6. เจาะเลือด
จานวน
7. เจาะน้าตาลปลายนิ้ว
จานวน
๘. เยี่ยมให๎คาแนะนาการปฏิบัติตนหลังคลอดและสํงเสริมการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ จานวน
9. เยี่ยมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ๎อนในทารกแรกเกิด
จานวน
10. เยี่ยมดูแลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ๎อนจากโรคเรื้อรังและความพิการ จานวน 118 ราย
11. เยี่ยมเพื่อติดตามภาวะโภชนาการเด็ก 0 – 5 ปี
จานวน
12. สอนญาติทาแผลให๎ผู๎ป่วย
จานวน
13. ให๎คาปรึกษาทางโทรศัพท์ในการดูแลสุขภาพด๎วยตนเอง
จานวน

11 ราย
13 ราย
12 ราย
16 ราย
1 ราย
6 ราย
5 ราย
43 ราย
43 ราย
9 ราย
4 ราย
7 ราย

-3214. ตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สงสัยพัฒนาการลําช๎า
15. ประเมิน ADL ในผู๎สูงอายุ
16. สอนญาติเรื่องการดูแลความสะอาดรํางกายผู๎ป่วยติดเตียง
ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
ให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 6 รายการ จานวน 15 ชิ้น ได้แก่
1. เตียงนอน Fowler พร๎อมเบาะที่นอน จานวน 3 ชุด
2. ที่นอนลม
จานวน 2 ชุด
3.
Walker
จานวน 2 อัน
4. ไม๎ค้ายัน
จานวน 2 คูํ
5. รถเข็นนั่ง
จานวน 4 คัน
6. ถังออกซิเจน
จานวน 2 ถัง
ได้รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ 5 รายการ จานวน 7 ชิ้น ได้แก่
1. เตียงนอน Fowler พร๎อมเบาะที่นอน จานวน 2 ชุด
2. ที่นอนลม
จานวน 2 ชุด
3.
Walker
จานวน 1 อัน
4. Mayo
จานวน 1 คัน
5. ถังออกซิเจนพร๎อมหัวตํอออกซิเจน จานวน 1 ถัง
กิจกรรมอื่นๆ
รํวมดาเนินการตรวจหาระดับน้าตาลแกํเด็กอ๎วนในโรงเรียน จานวน 2 ครั้ง
กองการแพทย์
บริการเดือน กันยายน ๒๕๖๐
จาแนกตามสถานบริการ

จานวน 2 ราย
จานวน 62 ราย
จานวน 9 ราย

-33ผลการปฏิบัติงานด้านงานพยาบาล

บริการอื่น ๆ แก่ผู้มารับบริการ
ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๐
- รับสํงผู๎ป่วยโดยรถกอล์ฟไฟฟ้า จานวน 78 ครั้ง
- รับสํงผู๎ป่วยโดยรถ Ambulance จานวน 15 ครั้ง
- สนับสนุนกระเป๋ายาแกํหนํวยงานอื่น จานวน 1 ครั้ง
งานเภสัชกรรม
ประจาเดือน กันยายน ๒๕๖๐
 จานวนผู๎มารับบริการ 5,582 ราย
งานเภสัชกรรม
รายการยาที่จ่ายมากที่สุด 10 อันดับ
ประจาเดือน กันยายน ๒๕๖๐

-34รายการยาที่มีมูลค่าการขาย
ประจาเดือน กันยายน ๒๕๖๐

รายงานผู้มารับบริการทันตกรรม
ประจาเดือน กันยายน ๒๕๖๐
ผู้รับบริการจานวน 695 ราย เฉลี่ยวันละ 23 ราย

-35รายงานกิจกรรมบริการกายภาพบาบัด
ประจาเดือน กันยายน ๒๕๖๐
รายงานผู๎มารับบริการกายภาพบาบัด คลินิกชุมชนอบอุํนระหวําง วันที่ 21 สิงหาคม 2560 – 20
กันยายน 2560 จานวนคนไข๎มารับบริการ 64 คน 188 ครั้ง

ผลการปฏิบัติงานด้านรังสีวิทยา
ประจาเดือน กันยายน ๒๕๖๐
- มีผู๎มารับบริการทั้งสิ้น 66 ราย, 87 รายการ,

-36ผลการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์
ประจาเดือน กันยายน ๒๕๖๐

รายรับค่ารักษาพยาบาล
ประจาเดือน กันยายน ๒๕๖๐

สรุปกองการแพทย์
ประจาเดือน กันยายน ๒๕๖๐
•
•
•
•
•
•

ชาระเงินเอง (ข๎าราชการ ,ประกันสังคมอื่น ๆ ,พรบ.)
ประกันสังคม (ศรีระยอง+สิริกิต์)
กรมบัญชีกลาง
สิทธิอปท.ขึ้นทะเบียน
สิทธิประชาชนในเขตเทศบาล
ประกันสังคมรพศ.ระยอง (แตํใช๎สิทธิประชาชนในเขตเทศบาล)
รวมคําใช๎จําย

240,238 บาท
41,760 บาท
4,415 บาท
44,793 บาท
813,640 บาท
58,219 บาท
1,203,065 บาท

-37เบิกจ่ายตรง อปท และกรมบัญชีกลาง
• ประจาเดือนกันยายน 2560
• ผู๎รับบริการเบิกจํายตรง อปท. ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนแล๎ว จานวน 3,284 ราย รอขึ้นทะเบียน 171 ราย
• ผู๎รับบริการเบิกจํายตรงกรมบัญชีกลาง ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนแล๎ว จานวน 101 ราย รอขึ้นทะเบียน
190 ราย
- กิจกรรมในรอบเดือนกันยายน 2560 อบรมการชํวยฟื้นคืนชีพเบื้องต๎นและใช๎เครื่อง AED
ในวันที่ 21 กันยายน 2560
กองการศึกษา
- พิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจาลอง วันที่ 9 ตุลาคม 2560
ณ สนามสวนศรีเมือง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- คณะผู๎บริหารเทศบาลนครระยอง ให๎โอวาทนักกีฬา วันที่ 10 ตุลาคม 2560
ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง
- โครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ระหวํางวันที่ 11-15 ตุลาคม 2560ณ วัดลุํม(พระอารามหลวง) อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
แขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก
ครั้งที่ 35 ประจาปีการศึกษา 2560“วังน้าเย็นเกมส์ 3” ระหวํางวันที่ 11-20 ตุลาคม 2560
ณ สนามกีฬาภายในเทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก๎ว
สรุปแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 35 ประจาปีการศึกษา 2560“วังน้าเย็นเกมส์ 3”
ระหว่างวันที่ 11-20 ตุลาคม 2560
สนามกีฬาภายในเทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
1.รางวัลเหรียญทอง จานวน 10 เหรียญ
1.1วอลเลํย์บอล
ประเภทชาย 12 ปี
1.2 เทเบิลเทนนิส
ประเภทหญิงเดี่ยว 12 ปี
1.3 เทเบิลเทนนิส
ประเภทหญิงคูํ 12 ปี
1.4 เทเบิลเทนนิส
ประเภทคูํผสม 12 ปี
1.5 เทเบิลเทนนิส
ประเภทชายคูํ 14 ปี
1.6 เทเบิลเทนนิส
ประเภทชายเดี่ยว 16 ปี
1.7 เทเบิลเทนนิส
ประเภทหญิงเดี่ยว 18 ปี
1.8 เทเบิลเทนนิส
ประเภทคูํผสม 18 ปี
1.9 แบดมินตัน
ประเภทหญิงเดี่ยว 12 ปี
1.10 แบดมินตัน
ประเภทคูํผสม 12 ปี
2. รางวัลเหรียญเงิน จานวน 1 เหรียญ
2.1 วิ่ง 400 เมตร
ประเภทชาย 18 ปี

-383. รางวัลเหรียญทองแดง จานวน 8 เหรียญ
3.1 เทเบิลเทนนิส
3.2 แบดมินตัน
3.3 กระโดดไกล
3.4 วอลเลํย์บอลชายหาด
3.5 วิ่ง 5
,000 เมตร
3.6 วิ่ง 100 เมตร
3.7 วิ่ง 4
x 100 เมตร
3.8 วิ่ง 4
x 400 เมตร

ประเภทชายเดี่ยว 12 ปี
ประเภทคูํผสม 12 ปี
ประเภทหญิง 16 ปี
ประเภทชาย 14 ปี
ประเภทชาย 18 ปี
ประเภทชาย 18 ปี
ประเภทชาย 18 ปี
ประเภทชาย 18 ปี

- พิธีอัญเชิญถ๎วยพระราชทานจากทีมชนะเลิศกลับสานักงานเทศบาลนครระยอง วันที่ 17 ตุลาคม
2560 ณ สานักงานเทศบาลนครระยอง
ซักซ๎อมงานพิธีถวายดอกไม๎จันทน์ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ สนามสวนศรีเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง
พิธีรับมอบชุดจิตอาสาเฉพาะกิจ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห๎องประชุมตากสิน สานักงานเทศบาล
นครระยอง
- รํวมงาน
วันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ สานักงานเทศบาลนครระยอง
- รํวมงาน
พิธีถวายดอกไม๎จันทน์ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ สนามสวนศรีเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง
- พิธีเปิดการแขํงขันเรือยาวประเพณีชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ ทําน้าวัดปากน้าสมุทรคงคาราม
- ฉลองอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดูวัํ นที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดูํ
สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือน ตุลาคม 2560

-

- สถิติผู๎เข๎าใช๎บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง เดือน ตุลาคม 2560 จานวน 1,445 คน
สร๎างงานผู๎พิการ ได๎แกํ
นางสาวกุสุมา บุญชํวย
- เริ่มทางาน 9 มกราคม 2560
- ผู๎พิการทางการได๎ยิน (เป็นใบ๎)
- ปฏิบัติงานที่อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง

-39นางสาวสุจิตรา พืชพันธ์
- เริ่มทางาน 1 กรกฎาคม 2560
- ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว (ชาซีกขวาทั้งแขน-ขา)
- ปฏิบัติงานที่อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง
นางสาวมิลันตี นีลพันธ์
- เริ่มทางาน 1 มกราคม 2560
- ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว(ขาพิการทั้ง 2 ข๎าง)
- ปฏิบัติงานที่อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง
นายกฤณัช ทรงเที่ยง
- เริ่มทางาน 9 มกราคม 2560
- ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว (ขาเป็นโปลิโอ)
- ปฏิบัติงานที่อาคารห๎องสมุด และศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง
นายกิตติคุปต์ สารพันโชติวิทยา
- เริ่มทางาน 9 มกราคม 2560
- ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว (ชาแขนขวา)
- ปฏิบัติงานที่ กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
นายรัชพงศ์ ผลารุจิ
- เริ่มทางาน 1 สิงหาคม 2560
- ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขวาอํอนแรง)
- ปฏิบัติงานที่ กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง
- นางผํองศรี ปิยะยาตัง รายงานดังนี้
1. กาหนดการโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจาปี พ.ศ.2560 ระหวํางวันที่ 1 – 3
พฤศจิกายน 2560 (เวทีกลาง) ณ ถนนอดุลย์ธรรมประภาส บริเวณสนามกีฬาสวนศรีเมือง
2. กาหนดการพิธีหํมผ๎าองค์พระเจดีย์กลางน้า ประจาปี พ.ศ.2560 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน
2560 งานเริ่มเวลา 08.00 น.
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- วันที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 – 16.00 น. ผู๎บริหารและคณะครู เครือขํายผู๎ปกครอง เข๎ารํวม
ทอดกฐินวัดปากน้าสมุทรคงคาราม
กิจกรรมสอนเสริมศักยภาพผู๎เรียน ได๎แกํ
*ชํวงปิดเทอมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า ได๎จัดการเรียนการสอนพิเศษวิชาภาษาไทย
(สอนเสริมศักยภาพผู๎เรียน อํานออกเขียนได๎) ให๎กับเด็กนักเรียนชั้น อ.2 และ ป.2
*ชํวงปิดเทอมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า ได๎จัดการเรียนการสอนพิเศษวิชาดนตรี
นาฏศิลป์ ให๎กับเด็กนักเรียนชั้น ป.5
- โครงการบรรพชาสามเณรเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ระหวํางวันที่ 11 – 1๕ ตุลาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า เข๎ารํวมโครงการบรรพชาสามเณร
เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง)

-40กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม๎จันทน์ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. ตัวแทนคณะครู
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า มอบดอกไม๎จันทน์ ณ ห๎องสมุดสวนศรีเมือง
- กิจกรรมคณะครูจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ชํวงปิดเทอมคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
รํวมจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ณ ห๎องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสถานศึกษาสังกัดการปกครองท๎องถิ่น
วันที่ 2๐ ตุลาคม 2560 เวลา 0๙.30 – 15.00 น. คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
เข๎ารํวมจัดอบรมเชิงปฏิบัติในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสถานศึกษา
- กิจกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. ผู๎บริหารและครู
เข๎ารํวมกิจกรรมวันปิยมหาราช ณ สานักงานเทศบาลนครระยอง
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดย วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ผู๎บริหารและคณะครูถวายดอกไม๎จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจาลอง มณฑลพิธีสวนศรีเมือง จังหวัดระยอง
- พิธีเปิดประเพณีการแขํงขันเรือยาว วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 - 15.30 น. ผู๎บริหาร
และคณะครู เข๎ารํวมพิธีเปิดการแขํงขันเรือยาวประเพณีชิงถ๎วยพระราชทานฯ ประจาปี 2560
- โรงเรียนได๎ดาเนินการย๎ายเสาไฟฟ้า หน๎าอาคารเรียน 2 และปรับพื้นที่กํอสร๎างอาคารเรียนหลังใหมํ

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ทํานปลัดสุธน ซื่อประเสริฐ ประชุมมอบนโยบายการศึกษาให๎คณะครูสังกัด
เทศบาลนครระยองและทํานผู๎จัดการบุญสํง สมุทรเสน ผู๎จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จากัด มอบความรู๎
ความเข๎าใจในกิจการของสหกรณ์
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 คณะครู โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองรํวมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร
ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจาลอง ณ บริเวณสวนศรีเมือง
- วันที่ 9 ตุลาคม 2560
คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง เข๎ารับการนิเทศภายใน ณ ห๎องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองรํวมทาวิจัยในชั้นเรียน เกี่ยวกับปัญหา
จากการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง ได๎เข๎ารํวมโครงการบรรพชาสามเณร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดํ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง ได๎รํวมขบวนอัญเชิญถ๎วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในการแขํงขันเรือยาวประเพณี ณ เทศบาลนครระยอง
- วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2560 คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง เข๎ารํวมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะหน๎าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เนื่องในวันปิยะมหาราช
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว บริเวณหน๎าสานักงานเทศบาลนครระยอง
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ประชุมชี้แจงระเบียบและแบํงสายการแขํงขันเรือยาวประเพณีชิงถ๎วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง
(ฝ่ายจัดการแขํงขัน)
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง พระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสวนศรีเมือง
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 4-6 ตุลาคม 2560 นักเรียนทุกระดับชั้นสอบพัฒนาการเรียนรู๎ระหวํางปีประจาปีการศึกษา 2560
- วันที่
7 ตุลาคม 2560 รํวมงานกฐินวัดโขดทิมธาราม

-41- วันที่ 13 ตุลาคม 2560 รํวมงานจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และเสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางโรงเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน
- วันที่ 13 ตุลาคม 2560 งานกฐินวัดโขดใต๎คลายกังวล
- วันที่ 13 ตุลาคม 2560 นักคณะครูระดับชั้นปฐมวัย ประชุมเชิงปฏิบัติการการเข๎าใช๎ระบบการ
จัดการห๎องเรียนประจาชั้น (ECE) ของระบบประกันคุณภาพการศึกษา (AQA) โดยมีครูทัศนีย์ เที่ยงตรง
ครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า มาเป็นวิทยากรถํายทอดความรู๎
- วันที่
15 ตุลาคม 2560 รํวมงานกฐินวัดป่าประดูํ
- วันที่
21 ตุลาคม 2560 รํวมงานกฐินวัดลุํมพระอารามหลวง
- วันที่
23 ตุลาคม 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา
สถานศึกษา
- วันที่
26 ตุลาคม 2560 ปฏิบัติหน๎าที่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํม
มหาชัยชุมพล
- วันที่ 11-15 ตุลาคม 2560 รํวมกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ วัดลุํม(พระอารามหลวง)
- วันที่ 11-20 ตุลาคม 2560รํวมการแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย
รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 35 ประเภทฟุตซอลชาย อายุไมํเกิน 12 ปี ณ จังหวัดสระแก๎ว
วันที่ 17-21 ตุลาคม 2560 อบรมโครงการวิจัยและพัฒนาหนังสือเรียน คูํมือครู
และสื่อประกอบหลักสูตร กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ (สสวท.) จานวน 2 รุํน
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพ
วันที่ 21 ตุลาคม 2560 รํวมเป็นคณะทางาน งานกฐินพระราชทาน ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง)
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 รํวมเป็นคณะทางานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สวนศรีเมือง
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ผู๎อานวยการสถานศึกษาพร๎อมด๎วยผู๎ปกครองนักเรียนนาดอกไม๎จันทน์
จานวน 4,500 ดอก มอบให๎กับเทศบาลนครระยองโดยมี ผอ. กองการศึกษาเป็นผู๎รับมอบ
- วันที่
9 -10 ตุลาคม 2560 นานักเรียนเข๎าคํายEnglish camp ณ โรงแรมซีบรีช รีสอร์ท พัทยา
จังหวัดชลบุรี
- วันที่ 10-20 ตุลาคม 2560 เด็กหญิงพิชญ์สิณีย์ วํองกิตติพงษ์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาล
นครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)แขํงขันกีฬาแบดมินตัน ได๎รับรางวัล ดังนี้
ประเภทหญิงเดี่ยว ได๎รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทหญิงคูํ ได๎รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทคูํผสม ได๎รับรางวัล
- วันที่
12 ตุลาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
เข๎าบรรพชาสามเณรที่วัดลุํม(พระอารามหลวง) เพื่อถวายแดํรัชกาลที
9 ่ มีสามเณร 109 รูป

-42- วันที่ 14 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
รํวมเป็นเจ๎าภาพถวายผ๎าพระกฐินวัดตรีรัตนาราม
- วันที่
16-19 ตุลาคม 2560 อบรมผู๎กากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู๎พื้นฐานที่คํายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียน
สาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
- วันที่
17 ตุลาคม 2560 เชิญถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การแขํงขันเรือยาวประเพณีกลับจากทีมที่ชนะเลิศปี 2558 เพื่อจัดการแขํงขันในปี 2560
- วันที่
ตุลาคม 2560 รํวมงานวันปิยะมหาราช ณ เทศบาลนครระยอง
- วันที่
25 ตุลาคม 2560 นานักเรียนแสดงโขนในลานนิทรรศการที่สวนศรีเมือง
- วันที่
26 ตุลาคม 2560 รํวมกันปฏิบัติงานพิธีวางดอกไม๎จันทน์ที่สวนศรีเมือง
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 9 ตุลาคม 2560รํวมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจาลอง
ณ มณฑลพิธี สนามสวนศรีเมือง
การแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย
รอบคัดเลือกภาคตะวันออก
ครั้งที่ 35 ประจาปีการศึกษา2560 “วังน้าเย็นเกมส์ 3” ระหวํางวันที่ 10-20 ตุลาคม 2560
ณ สนามกีฬาภายในเทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก๎ว

4 เหรียญทอง
1 เหรียญเงิน
6 เหรียญทองแดง
- วันที่ 11-15 ตุลาคม 2560นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แดํพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง)
- วันที่ 17 ตุลาคม 2560รํวมพิธีอัญเชิญถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมนาถกุมารี
กลับมาประดิษฐานที่เทศบาลนครระยอง
วันที่ 23 ตุลาคม 2560รํวมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยะมหาราชณ เทศบาลนครระยอง

-43- วันที่ 26 ตุลาคม 2560รํวมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธี สนามสวนศรีเมือง
วันที่ 30 ตุลาคม 2560รํวมพิธีแหํถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมนาถกุมารี
ณ บริเวณทําน้าศาลาจัตุรมุข หน๎าวัดปากน้า
- นักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันเรือยาวประเพณีชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมนาถกุมารี
ระหวํางวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560
กองสวัสดิการสังคม
- มอบเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ,ผู๎พิการและผู๎ป่วยเอดส์ประจาเดือนตุลาคม 2560
ผู๎สูงอายุ 5,674 ราย
- เงินสด 6 ราย
- โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 5,668 ราย
ผู๎พิการ 663 ราย
- เงินสด 0 ราย
- โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 663 ราย
ผู๎ป่วยเอดส์ 109 ราย
- เงินสด – ราย
- โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 109 ราย
- อานวยความสะดวก ดาเนินการจัดทาบัตรประจาตัวคนพิการ จานวน 7 ราย
- รับลงทะเบียนผู๎พิการรายใหมํ เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ จานวน 8 ราย
- การจัดระเบียบขอทาน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เทศบาลนครระยอง รํวมกับศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ที่พึ่ง
จังหวัดระยอง สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัระยอง
ด บ๎านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดระยอง และตารวจภูธร ลงพื้นที่บริเวณตลาดสตาร์ไนท์พลาซํเพื
า ่อดาเนินการจัดระเบียบขอทาน พบผู๎แสดง
ความสามารถจานวน 3 ราย โดยมีบัตรประจาตัวแล๎วทั้ง 3 ราย
ประชุมชี้แจงการเข๎ารํวมโครงการบ๎านมั่นคง ให๎กับประชาชนชุมชนปากน้า 1
มอบเงินซํอมแซมปรับปรุงที่อยูํอาศัย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนผู๎ด๎อยโอกาสที่อยูํอาศัย
ประจาปี 2560 โดยได๎รับการจัดสรรงบประมาณ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ จานวน 25 หลัง
- จัดประชุมคณะกรรมการกลุํมสตรีในเขตเทศบาลนครระยอง
ครั้งที่ 8/2560 ณ ห๎องประชุมตากสินมหาราช
เทศบาลนครระยอง
- ดาเนินการพาผู๎พิการไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลระยอง เพื่อสํงตํอสถานสถานสงเคราะห์
- เรื่องประชาสัมพันธ์ คือในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ชมรมผู๎สูงอายุมีกิจกรรมประจาเดือน
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
สถานธนานุบาล
- นางสุภา ขางาม รายงานวําการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลในเดือนที่ผํานมานั้นมีลูกค๎ามาใช๎
บริการเพิ่มมากขึ้น สํวนงานของ สานักงานการตรวจเงินแผํนดินที่เข๎าตรวจได๎เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว
นอกนั้นเหตุการณ์ปกติ

-44ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ทํานปลัดเทศบาล กลําววํามีเรื่องแจ๎งเพื่อทราบเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด คือตํอไปนี้หากพนักงาน
เทศบาลคนใดถูกจับเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดก็จะต๎องมีการให๎สอบสวนกันถึงผู๎บังคับบัญชา คือจะไมํได๎ถูกลงโทษ
เฉพาะคนที่ถูกจับ โดยต๎องเดือดร๎อนผู๎บังคับบัญชาตั้งแตํทํานนายกเทศมนตรีลงมา จึงต๎องการให๎ทุกหนํวยงานไป
กากับดูแลเรื่องนี้คือต๎องหามาตรการเพื่อไมํให๎เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะเป็นความผิดทางวินัยที่ร๎ายแรง และควรมี
รายงานการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการกากับดูแลอยํางชัดเจนด๎วย
- ทํานรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี กลําววําจากที่ได๎ไปประชุมศูนย์อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดที่จังหวัด โดยมีนโยบายเรื่องการตรวจปัสสาวะของเจ๎าหน๎าที่ ในปีงบประมาณ 2560
ได๎ประสานกับกองสวัสดิการและสังคม วําจะสุํมตรวจปัสสาวะพนักงานโดยจะไมํบอกให๎ทราบลํวงหน๎า เป้าหมาย
กาหนดไว๎ที่กองชําง และสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ต๎องการให๎ทํานนายกเทศมนตรีกาหนดเป็น
นโยบายเพื่อให๎กองสวัสดิการสังคมไปวางแผนที่จะสุํมตรวจตํอไป
ที่ประชุม
- ทํานนายกเทศมนตรีมอบทํานรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ดาเนินการเรื่องนี้
โดยให๎มีการสุํมตรวจปัสสาวะเจ๎าหน๎าที่ทั้งหมด เพื่อหาสารเสพติด และรายงานผลการตรวจ
รวมทั้งรวบรวมข๎อมูลไว๎เป็นหลักฐานด๎วย
(ปิดประชุม เวลา 11.00 น.)
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หัวหน๎าฝ่ายอานวยการ

