รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 3 มกราคม 2561
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
นายธนิต
นายนิวัติ
นายธีรวุฒิ
นายสุธน
นายฉัตรนุชัย
นางเสาวลักษณ์
นายธนวัฒน์
นายรักษ์สิทธิ์
นางวัฒนา
นายธรรมาธิติ
นางผํองศรี
นายชนินทร์
นายมานพ
นางโสภิกา
นางสุภลักษณ์
นางอุษณีย์
นางพรทิพย์
นางสาวพนิตตา
นางศิริลักษณ์
นายดุสิต
นางสาวกนก
นางซํอนกลิ่น
นางพิมพ์ผกา
นางสาวชนิดา
นางสาวฐปนีย์
นางสาวอรุณรัตน์
วําที่เรือตรีเชาวลิต
นางสาวณัฐมน
นางสาววิลาวรรณ

ศุภโชคชัย
อังควินิจวงศ์
กลํอมแก๎ว
รัตตานนท์
ซื่อประเสริฐ
สมบัติศรี
วินัยธรรม
พ๎นชั่ว
เจริญหิรัญ
ชูวิทย์สกุลเลิศ
วุฒิสมบูรณ์
ปิยะยาตัง
จันทน์ขาว
ศรีสุพรรณถาวร
คงเจริญ
ตั้งกลชาญ
เลื่อนลอย
เวชกามา
แสงอรุณ
ทองเรือง
ธรรมศิริรักษ์
อารีรักษ์
ชูเชิด
ทายพงศ์ศักดิ์
เอมเปีย
โสภณ
ภูพันตันติ
เล็กโลํง
แซํโง๎ว
นาถาบารุง

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน๎าสานักปลัดเทศบาล
รก.ผู๎อานวยการสานักการคลัง
ผู๎อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
ผู๎อานวยการกองชําง
ผู๎อานวยการกองการศึกษา

รก.ผู๎อานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผู๎อานวยการกองการแพทย์
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้า
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
ผู๎อานวยการสํวนบริหารการคลัง
ผู๎อานวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
ผู๎อานวยการสํวนสํงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป
หัวหน๎าฝุายอานวยการ
หัวหน๎าฝุายปกครอง
หัวหน๎าฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน๎าฝุายงบประมาณ
หัวหน๎าฝุายนิติการ
หัวหน๎าฝุายบริการและเผยแพรํวิชาการ
หัวหน๎าฝุายบริการสิ่งแวดล๎อม

31.
32.
33.
34.

นางสินีนาฏ
นางสาวศศิธร
นางธนาวดี
นางกุลยา

คุณเลิศกิจ
โยคาพจร
ฑามาศ
กุลรัตน์

-2รก.หัวหน๎าฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล
หัวหน๎าฝุายบริหารการศึกษา
หัวหน๎าฝุายสังคมสงเคราะห์
เจ๎าพนักงานธุรการชานาญงาน

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
ดุษฎีวงษ์กาจร
เจริญรัตน์
อังควินิจวงศ์
เกษรแพทย์
วิโรจน์แสงทอง
ขางาม
แดงอุทัย

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผู๎อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู๎จัดการสถานธนานุบาล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายมานพ
นายวิชิต
นายวารินทร์
นายบุญสืบ
นายประกอบ
นายผณินทร
นางกรรณิกา
นางสุภา
นางสาวอารี

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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- นายกเทศมนตรี กลําวสวัสดีปีใหมํทุกทําน
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
- ไมํมี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานขนสํง
- งานขนสํงมี รายรับประจาเดือนธันวาคม 2560
แยกเป็น *เงินในงบประมาณ 131,286.00 บาท
*เงินนอกงบประมาณ 48,600.00 บาท
รายจํายประจาเดือนธันวาคม 2560
รายรับสูงกวํารายจําย (ไมํรวมเงินนอกงบประมาณ)
ยอดเงินสะสม

179,886.00 บาท
125,641.04 บาท
5,644.96 บาท
3,129,153.15 บาท

-3ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
ของบ๎านเมือง
- 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
และหน๎าวัดปุาประดูํ จานวน - ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทาสิ่งของตกหลํน จานวน 1 ราย
- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร๎านค๎าตั้งวางจาหนํายของโดยไมํได๎รับอนุญาต จานวน 20 ครั้ง
3. จัดเก็บปูายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จานวน 30 แผํน
4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้า ถนน ฟุตบาท ชารุด จานวน 24 แหํง
5. งานที่ได๎รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน จานวน 1 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จานวน - ราย
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกู๎ภัยฯ
- ออกสารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช๎ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนแขวงการทาง, ชุมชนหนองสนม-ปักปุา,
ชุมชนทุํงโตนด-เนินพระ)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
คณะศึกษาดูงาน (ประจาเดือน ธ.ค. 2560)
* จานวน
5 คณะ
* จานวน
136 คน

6 ครั้ง
62 ครั้ง
28 ครั้ง

18 ครั้ง

-4งานสารบรรณ
มีการลงรับ – สํง หนังสือผํานระบบ OSSM (สํวนกลาง)
เดือนธันวาคม 2560
- มีการลงรับหนังสือ จานวน
489 เรื่อง
- มีการลงสํงหนังสือ จานวน
310 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
1 คน
- คน
- คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
- คน
4 คน
7 คน
- คน

อัตรากาลังพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง
* พนักงานเทศบาล
148 คน
* ลูกจ๎างประจา
28 คน
* พนักงานจ๎างทั่วไป
307 คน
* พนักงานจ๎างตามภารกิจ
224 คน
รวม
707 คน
อัตรากาลังพนักงานครูและลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน) จานวน 6 แหํง และศูนย์เด็กเล็ก จานวน 3 แหํง
* พนักงานครูเทศบาล
234 คน
* ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)
38 คน
รวม
275 คน
รวมทั้งสิ้น 982 คน

-5งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
ประจาเดือน ธันวาคม 2560

ผู๎มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 141 ราย บัตรประจาตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 47 ราย
รวมวันละ 188 ราย
กองวิชาการและแผนงาน
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ
1. ให๎บริการ การตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง
จานวน 9 ครั้ง
2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จานวน 27 ครั้ง 27 เรื่อง
3. สรุปการใช๎งานโปรแกรมปูองกันการบุกรุกระบบเครือขําย และโปรแกรมปูองกันไวรัสฯจานวน 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
3. 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. จัดทาปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตําง ๆ รวม 8 ปูาย

-6ฝ่ายนิติการ
งานนิติการ
ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

1.

สอบสวนข๎อเท็จจริง
เทศบาลได๎วําจ๎างมูลนิธิ DEE บริหารปุ๋ย
อินทรีย์

- ทาหนังสือวํากลําวตักเตือนเจ๎าหน๎าที่ที่
เกี่ยวข๎องแล๎ว อยูํระหวํางการพิจารณาของ
สานักงานตรวจเงินแผํนดินจังหวัดระยอง

2.

เทศบาลวําจ๎างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม
ขายแบบประกวดราคากํอนวันที่ได๎รับ
เอกสารประกวดราคาตัวจริง

-ทาหนังสือรายงานสานักงานตรวจเงินแผํนดิน
จังหวัดระยองแล๎ว อยูํระหวํางการพิจารณา
ของสานักงานตรวจเงินแผํนดินจังหวัดระยอง

3.

แจ๎งตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบ๎าตัน

-ได๎แจ๎งความร๎องทุกข์ดาเนินคดีกับผู๎แจ๎งความเท็จ
ตํอเจ๎าพนักงานแล๎ว

4.

เจ๎าหน๎าที่ปูองกันขับรถบรรทุกน้า
82-1791 รย เฉี่ยวชนรถกระบะ
กง 1101 รย บริเวณบํอขยะ

-สอบสวนข๎อเท็จจริงเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว
อยูํระหวํางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

5.

พิพาทที่ดินบริเวณโขดปอ ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง (ถนนราษฎร์บารุง
ซอย 15)

-สานักงานที่ดินได๎ออก นสล.แล๎ว
-นาต๎นฉบับ นสล. ให๎สานักการคลังและสาเนาให๎
กองชําง และกองสวัสดิการสังคม เรียบร๎อยแล๎ว

6.

การสวมตัวทาบัตรประชาชน
รายนายหมูกร เทียมทัศน์

-สรุปสานวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การพิจารณาของจังหวัด

7.

ร๎องเรียนอดีตปลัดเทศบาล

-รายงานผลการสอบสวนเรียบร๎อยแล๎ว
อยูํระหวํางการพิจารณาของจังหวัด

8.

ร๎องเรียนกลําวหา พนักงานเทศบาลเบิก
เงินคําตอบแทนนอกเวลาโดยทุจริต

-อยูํระหวํางสรุปผลและจัดทารายงานการสืบสวน
ข๎อเท็จจริง

9.

การสวมตัวทาบัตร รายนางสมใจ สุขสาราญ
(แจ๎งความดาเนินคดีกับผู๎แอบอ๎าง)
นางกาญจนา สังข์น๎อย ละทิ้งหน๎าที่ราชการ
ติดตํอกันเกินกวําเจ็ดวัน
การสวมตัวทาบัตรประชาชน รายนายคา
เชียงเอ๎ย
อุบัติเหตุระหวํางการสาธิต ทาให๎ผนังห๎อง
เก็บอุปกรณ์อาคารปูองกันฯ พังถลํมลงมา

-อยูํระหวํางทาหนังสือรายงานจังหวัดระยอง

10.
11.
12.

-อยูํระหวํางสอบสวน
-รายงานจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การพิจารณาของจังหวัด
-สรุปสานวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว
-อยูํระหวํางการพิจารณาของผู๎บังคับบัญชา

หมายเหตุ

ลาดับที่
เรื่อง
13. การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอร์ตี้
ประกันภัย

-7รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ
-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
แจ๎งความกรณีรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟูา
บริเวณหน๎าแขวงการทางระยอง
(ไมํมีคูํกรณี) ต.เนินพระ อ.เมือง จ. ระยอง
แจ๎งความนางปรียาภา เมืองศิริ
และนายนวพร อาชญาทา กํอสร๎างอาคาร
ผิดไปจากแผนผังบริเวณแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลนที่ได๎รับ
ใบอนุญาต บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ(ค.2)
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
กรณี นายศรัณย์ เกียรติธนะกูล กํอสร๎าง
อาคารบนทางสาธารณะบริเวณถนน
เลียบคงคา 1 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

-ทาหนังสือวํากลําวตักเตือนเจ๎าหน๎าที่
จานวน 3 ราย เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
เสนอผู๎บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
-ทาหนังสือรายงานจังหวัดระยองเสร็จเรียบร๎อย
แล๎ว อยูํระหวํางเสนอผู๎บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
-ทาหนังสือสอบถามความคืบหน๎าไปยังสถานี
ตารวจภูธรเมืองระยองเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การพิจารณาของพนักงานสอบสวน
-แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

16.

19.

20.

21.

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

-สรุปผลการสอบสวนเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
พิจารณาของ กทจ.

-แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว พนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟูอง
-อยูํระหวํางการดาเนินการของพนักงานอัยการ

-แจ๎งความร๎องทุกข์แล๎ว อยูํระหวํางการดาเนินการ
ของพนักงานสอบสวน
-แจ๎งความดาเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การดาเนินการของพนักงานสอบสวน

หมายเหตุ

-8ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

22.

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

-แจ๎งความดาเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

23.

กรณี นางสาวเขมสิริทร์ ชูดา กํอสร๎างรั้ว
บนทางสาธารณประโยชน์
บริเวณหลังอาเภอ ซอย 1 ต.เชิงเนิน
อ.เมือง 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
เหล็กบนทางสาธารณะบริเวณถนนราษฎร์บารุง ซ.15 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

-อยูํระหวํางพนักงานอัยการยื่นฟูองตํอศาลจังหวัด
ระยอง

26.

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

--แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
พนักงานสอบสวนเรียกให๎ถ๎อยคา

27.

กรณี บริษัทสตรอง เม็น จากัด
กํอสร๎างอาคารโดยไมํได๎รับอนุญาต
บริเวณถนนทําบรรทุก ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง

-อยูํระหวํางพนักงานสอบสวนเรียกให๎ถ๎อยคา

28.

กรณี นายโกวิทย์ ตันติประวรรณ
กํอสร๎างอาคารโดยไมํได๎รับอนุญาตบริเวณ
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

หมายเหตุ

-9-

ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

31.

คดีนายธีระศักดิ์ อินทนู ฟูองเทศบาลเรื่อง
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

-ทาปูายประกาศเทศบาลนครระยอง แจ๎งให๎ผู๎ร๎อง
สอดและเจ๎าของผู๎ครอบครองสิ่งปลูกสร๎างรื้อถอน
สิ่งกีดขวางออกจากทางพิพาทภายใน 30 วัน
นับแตํวันประกาศนี้

35.

คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผู๎ฟูองคดี
อธิบดีกรมที่ดิน ผู๎ถูกฟูองที่ 1
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน๎ากลุํม
ภารกิจด๎านกิจการความมั่นคงภายใน
ผู๎ถูกฟูองที่ 2

-ทาหนังสือขอรังวัดออก นสล. และขอให๎ขึ้น
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ไปยังอาเภอแล๎ว
-รังวัดชี้ระวางแนวเขตแล๎ว อยูํระหวํางสานักงาน
ที่ดินทาแผนที่อาณาเขต

36.

นางวรรณา ตันเตํงผลกับพวก 12 คน
(ตลาดแมํแดง)

-เทศบาลนครระยองได๎ทาหนังสือสรุปข๎อเท็จจริง
เพื่อใช๎ประกอบการพิจารณาทาคาให๎การ
แก๎คาฟูองให๎อัยการพิเศษฝุายคดีปกครองระยอง1
เรียบร๎อยแล๎ว

37.

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

-ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์สานักงานอัยการ
พิเศษฝุายคดีปกครองระยอง 1 ทาคาให๎การ
แก๎คาฟูองดังกลําวแล๎ว

หมายเหตุ

24 พ.ย.
2563

-10-

ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

หมายเหตุ

38.

บังคับคดี/งานอื่น/หารือ
คดีซุ๎มเฉลิมพระเกียรติถูกเฉี่ยวชน
รายนายจิรเดช ผลพูล และนางสาววาสนา
เจริญผลหรือพูลผล บริเวณสี่แยก
หนองสนม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

-ทาหนังสือรายงานผลไปยังสานักงานอัยการ
คุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดระยองแล๎ว

39.

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

-อยูํระหวํางทาหนังสือขอสาเนาหนังสือนิติบุคคล
ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
-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 ขับรถชนเสาไฟฟูา
บริเวณชํวงโค๎งระยองรามํา ต.ทําประดูํ
อ.เมือง จ.ระยอง

-ทาหนังสือรายงานผลไปยังสานักงานอัยการ
คุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดระยองแล๎ว

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

41.

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

-ทาหนังสือรายงานผลไปยังสานักงานอัยการ
คุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดระยองแล๎ว

อายุความ
10 ปี
(ครบ
8 ส.ค.
2563)

42.

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

-ทาหนังสือขอทราบผลการวางเงินชาระหนี้ไปยัง
ศาลจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว

43.

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

-ทาหนังสือรายงานผลไปยังสานักงานอัยการ
คุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดระยองแล๎ว

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

-11ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

44.

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

-ส.วัสดุกํอสร๎าง ตัวแทนของบริษัท ธนชาต
ประกันภัย จากัด (มาหชน)ได๎มีหนังสือขอเข๎า
ซํอมแซมเสาไฟฟูาบริเวณดังกลําว
-อยูํระหวํางการซํอมแซม

45.

เกิดเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟูาชนิดกิ่งคูํ
บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท (สี่แยก
PMY) ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

-อยูํระหวํางประสานงานกับสถานีตารวจเกี่ยวกับ
คูํกรณี

46.

หจก.ศิลาวัฒน์ เสนอข๎อพิพาทตํอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลา
การปฏิบัติงานและขอคืนเงินคําปรับ

-สานักงานอัยการได๎ทาคาคัดค๎านคาให๎การ
ยื่นตํอศาลปกครองระยองเรียบร๎อยแล๎ว
-เทศบาลนครระยองทาหนังสือขอเลื่อนนัดไตํสวน

47.

นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผู๎จัดการ
มรดกตลาตลาดแมํแดงขอให๎ชะลอการ
รื้อถอนสิ่งปลูกสร๎าง

-อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

48.

ร๎องเรียนกรณี กลุํมแมํค๎าตลาดวัดลุํม
ขอผํอนผัน

-คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล2
(ตลาดวัดลุํมฯ)มีมติมอบให๎กองชํางออกแบบ
อาคารตลาดใหมํและแผงค๎าภายในอาคารเดิม
พร๎อมจานวนแผง และมอบให๎สานักการ
สาธารณสุขฯ สารวจข๎อมูลผู๎ค๎าบริเวณถนนโสภณ
และทางเชื่อมระหวํางถนนชุมพลโสภณ
เพื่อให๎ทราบจานวนผู๎ค๎าทั้งหมด
- ขณะนี้อยูํระหวํางรายงานผลความคืบหน๎าให๎
จังหวัดระยองทราบ

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

-ได๎ทาหนังสือรายงานจังหวัดระยองแล๎ววําได๎มี
หนังสือแจ๎งห๎างหุ๎นสํวนจากัด กิจสัมพันธ์
ให๎ดาเนินการขออนุญาตขุดดินและถมดิน
ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

หมายเหตุ

-12ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

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.เมือง จ.ระยอง
และขอให๎แจ๎งความดาเนินคดีกับผู๎บุกรุก
ขุดขโมยดินในที่สาธารณประโยชน์
และคลองสาธารณประโยชน์

-ศาลจังหวัดระยองได๎มีหมายเรียกคดีแพํงสามัญ
คดีหมายเลขดาที่ 603/2560 ระหวําง
นายแพทย์ยุคลฯ โจทก์ กับนายนิวัติ เรืองโชติ ที1่
กับพวกรวม 11 คน จาเลย
-ทาหนังสือสรุปข๎อเท็จจริง และพยานหลักฐาน
ในการยื่นคาให๎การ ในการแก๎คดีดังกลําวให๎
สานักงานอัยการจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว

54.

ร๎องเรียนกรณีร๎านกวงเภสัชได๎ดัดแปลงทาง -อยูํระหวํางกองชํางดาเนินการออกคาสั่งรื้อถอน
หนีไฟ ทาให๎ร๎านบิวตี้ไมํมีทางหนีไฟ บริเวณ อาคาร
ศูนย์การค๎าสาย 4 ต.ทําประดูํ อ.เมือง
จ.ระยอง

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

หมายเหตุ

-13ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

57.

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

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

58.

ชาวบ๎านชุมชนสวนวัดโขด ต.เนินพระ
-อยูํระหวํางกองชํางรํวมกับสานักปลัดเทศบาล
อ.เมือง จ.ระยอง ทาหนังสือชี้แจง เรื่องการ ตรวจสอบข๎อเท็จจริงและดาเนินการตามอานาจ
ติดตั้งตู๎น้ามันแบบหยอดเหรียญและสอด
หน๎าที่
บัตร กรณี มีผู๎ร๎องเรียนวํากลัวเกิดอันตราย
และอัคคีภัย

59.

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

60.

ร๎องเรียน กรณี นายไพฑูรย์ โมกขมรรคกุล -อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ได๎รับความเดือดร๎อนจากการให๎เชําที่ดิน
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่
ไมํได๎ เนื่องจากที่ดินถูกกันไว๎เป็นแนว
เขตถนน

61.

ร๎องเรียน กรณี นายปกรณ์ แสงสุข ขอให๎
ตรวจสอบร๎านอาหาร Check in บุกรุกที่
สาธารณะบริเวณติดถนนเลียบชายฝั่ง

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่

62.

ร๎องเรียน กรณี สถานบันเทิงชื่อวํา
Hummm บริเวณ ถ.ราษฏร์บารุง
ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
กํอให๎เกิดความเดือดร๎อนทางเสียงและเปิด
เกินเวลาที่กฏหมายกาหนด

-ขณะนี้อยูํระหวํางการดาเนินการของเจ๎าหน๎าที่
สานักการ-สาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม

63.

ร๎องเรียน กรณี ราษฏรขอให๎แก๎ไขปัญหา
การจอดรถ กีดขวางการจราจรและกีด
ขวางการเข๎าออก บริเวณซอยตั้งน่าเส็ง
ต.เนินพระ อ.เมือง 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

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่

หมายเหตุ

-14ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

65.

ร๎องเรียน กรณี ราษฎรขอให๎ตรวจสอบ
ร๎านอาหาร “ครัวปูาแมว” 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
เดือดร๎อนจากแสงสวํางจอ LED
บริเวณสี่แยกออร์คิด ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่

68.

เรื่องร๎องเรียนจากนายวุฒิชัย บุญวิจิตร
ได๎รับความเดือดร๎อนจากข๎างบ๎านไมํยอม
ทารางน้าฝน ทาให๎ฝนตกน้าเข๎าหลังบ๎าน
และฝูาพัง

-อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่

69.

เรื่องร๎องเรียนจาก นายสุเมธ ภูํการุณ
ผู๎รับมอบอานาจจาก นางศรีชนก วัฒนศิริ
(ผู๎ร๎อง) เจ๎าของกรรมสิทธิ์เลขที่ 31876
ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ระยอง ได๎รับความ
เดือดร๎อนจากชาวบ๎านที่พักอาศัยในชุมชน
ปากน้า 1 ทาลายทรัพย์สินกาแพง
และรั้วลวดหนามที่ล๎อมรอบที่ดินของผู๎ร๎อง

-อยูํระหวํางทาหนังสือรายงานผลให๎จังหวัดระยอง

70.

เรื่องร๎องเรียนจากผู๎ร๎อง (ปกปิดชื่อ)
-อยูํระหวํางงานรักษาความสงบ
ได๎รับความเดือดร๎อนจากกลุํมบุคคล
สานักปลัดเทศบาล ตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
นาสิ่งของมาวางบนทางเท๎าบริเวณหน๎าร๎าน ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่
มโนราห์จนสุดเส๎นทาง และมีผู๎นาอาหาร
ทะเลมาจาหนํายบนสะพานบริเวณ
หน๎าวัดปากน้า จนเกิดความไมํเป็นระเบียบ

หมายเหตุ

-15ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

71.

เรื่องร๎องเรียนจากนายเกษม ทิพย์สวัสดิ์
อยูํบ๎านเลขที่ 166 ถ.ริมน้า ต.เชิงเนิน
อ.เมือง จ.ระยอง ได๎รับความเดือดร๎อนจาก
รถบรรทุกดินวิ่งบริเวณถนนริมน้าสุดถนน
ไปทางทิศตะวันออก เข๎าได๎ 2 ทาง
คือ ถนนสายสองพี่น๎อง และเข๎าทางศาล
จังหวัดระยอง

-อยูํระหวํางกองชําง สานักการสาธารณสุขฯและ
งานรักษาความสงบ สานักปลัดเทศบาล
ตรวจสอบข๎อเท็จจริงและดาเนินการตามอานาจ
หน๎าที่

72.

ตอบข๎อหารือสานักการคลังขอให๎ฝุายนิติ
การเสนอความเห็นตามพ.ร.บ.ข๎อมูล
ขําวสารประกอบการพิจารณาสั่งการ

-อยูํระหวํางศึกษาระเบียบกฎหมาย

73.

จังหวัดระยองขอให๎เทศบาลนครระยอง
ชี้แจงข๎อเท็จจริง 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
ผู๎ฟูองคดี เทศบาลนครระยอง ผู๎ถูกฟูองคดี

-อยูํระหวํางทาคาให๎การแก๎คาฟูอง

75.

ศาลจังหวัดระยองได๎มีหมายเรียกคดีแพํง
สามัญคดีหมายเลขดาที่ 1709/2560
ระหวํางนายแพทย์ยุคล เลิศบูรพา
โดยนางปทุม เลิศบูรพา โจทก์
เทศบาลนครระยอง ที่ 8 นายวรวิทย์
ศุภโชคชัย ที่ 9 ทาคาให๎การแก๎คดียื่น
ตํอศาลภายใน 15 วัน นับแตํวัน
ได๎รับหมาย

-อยูํระหวํางทาหนังสือขอความอนุเคราะห์
พนักงานอัยการยื่นคาให๎การแก๎คดีดังกลําว

หมายเหตุ

-16งานรับเรื่องราวร๎องเรียนร๎องทุกข์
ให๎บริการรับเรื่องร๎องเรียนร๎องทุกข์ผํานเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจาเดือนตุลาคม 2560 จานวน 1 เรื่อง
วัน/เดือน/ปี

เรื่องร๎องเรียน

หนํวยงานที่รับผิดชอบ

ตอบผู๎ร๎องเรียนเมื่อ

แจ๎งผลการดาเนินการ
ให๎ผู๎ร๎องเรียนทราบ

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

อยูํระหวํางดาเนินการ

ฝ่ายงบประมาณ

งบกลาง
งบบุคลากร

การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เบิกจ่าย/ก่อหนี้
งบประมาณตั้งไว้
โอนเพิ่ม
โอนลด
ผูกพัน
คงเหลือ
79,124,800.00
10,026,534.89 69,098,265.11

เงินเดือนฝุาย
การเมือง
9,990,500.00
822,820.00 9,167,680.00
เงินเดือนฝุายประจา 281,871,500.00
20,079,894.70 261,791,605.30
งบดาเนินงาน
คําตอบแทน
13,449,100.00 36,000.00
144,312.50 13,340,787.50
คําใช๎สอย
143,136,800.00
36,000.00 59,298,539.62 83,802,260.38
คําวัสดุ
50,394,600.00
1,579,397.62 48,815,202.38
คําสาธารณูปโภค 6,281,500.00
489,628.66 5,791,871.34
งบลงทุน
คําครุภัณฑ์
35,720,200.00
289,413.00 35,430,787.00
คําที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง
62,255,000.00
62,255,000.00
งบรายจํายอื่น
13,030,000.00
13,030,000.00
งบเงินอุดหนุน
21,176,000.00
21,176,000.00
รวมทุกหมวด
รายจําย
716,430,000.00 36,000.00 36,000.00 92,730,540.99 623,699,459.01

ครั้งที่
1

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจาเดือน รายการ
ยอดโอน
รายการสะสม ยอดโอนสะสม
ต.ค. 60
1
36,000.00
1
36,000.00

หมายเหตุ

-17สานักการคลัง
รายงานสถานะการเงินการคลัง
1. รายงานสถานะการเงิน เดือน ต.ค. – ธ.ค.60
1.1 ด๎านรายรับ

รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง

-18รายได้ที่รัฐบาลจัดสรร

1.2 รายงานสถานะการเงิน ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2560

2. รายงานผลการดาเนินการ “เงินรายจํายค๎างจําย”
เงินรายจ่ายค้างจ่าย กรณีมีหนี้ผูกพัน

-19เงินรายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

3. การจัดหาพัสดุ ประจาปี 2561
- นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานวําด๎านการพัสดุดาเนินการไปได๎หลายวิธี เราจัดหาโดยวิธี e-market
และ e-Bidding สาเร็จไปเรียบร๎อยแล๎ว โดยได๎เผยแพรํตํอสาธารณชนทุกรายการ ขั้นตอนกระบวนการนั้น
คํอนข๎างยุํงยาก โดยเฉพาะการเข๎าไปในระบบ ต๎องใช๎เวลานานมาก แล๎วตํอไประยะ 3 คือต๎องเข๎าห๎าพันบาท
ทุกรายการ คิดวําเป็นภาระที่คํอนข๎างมาก ตอนนี้ทาเฉพาะในสํวนที่เกินหนึ่งแสนบาท ถือวําสาเร็จ ในสํวนของ
รายจํายค๎างจํายเริ่มมีงานกํอสร๎างเข๎ามา คือของ โรงฆําสัตว์ 3 โครงการ สํวนอื่นจะให๎ประสานและติดตาม
คงต๎องระมัดระวังมากขึ้นคือทุกสํวนราชการเมื่อทา TOR ไมํวําจะงานจ๎าง งานครุภัณฑ์ หรืองานกํอสร๎าง
ตอนนี้กาลังประสานและชํวยดูในทุกๆ เรื่อง เนื่องจากวําต๎องเผยแพรํให๎สาธารณชนได๎รับทราบ จึงไมํต๎องการ
ให๎เกิดกระบวนการร๎องเรียนหรือท๎วงติงเพื่อต๎องรื้อทาใหมํ ขอฝากทุกสํวนราชการให๎พยายามศึกษาระเบียบ
และกาหนดเงื่อนไขตํางๆ อยําให๎เกิดกรณีของการล็อคสเป็คของพัสดุ หรือวําคุณสมบัติของผู๎ค๎า
กองช่าง
โครงการที่ดาเนินการแล๎วเสร็จในเดือนธันวาคม 2560 ได๎แกํ
1. โครงการกํอสร๎างถนนพร๎อมระบบระบายน้า ถนนบางจาก 11/1
2. โครงการกํอสร๎างถนนพร๎อมระบบระบายน้า ซอยเกาะพรวด 4/1 (ซอยศิริคช)
3. โครงการกํอสร๎างถนนและระบบระบายน้า ซอยบางจาก 13/5
4. โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้า ถนนอานวยสุข
5. โครงการปรับปรุงถนนสุวรรณสิน
6. โครงการกํอสร๎างอาคารสานักงานเทศบาลนครระยองหลังที่ 2

-20สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม

- ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมํที่ยื่นคาร๎องขออนุญาตประกอบกิจการประเภทตํางๆ ตามเทศบัญญัติ
 เจ๎าหน๎าที่สารวจและมีหนังสือแจ๎งผู๎ประกอบการ/ผู๎ประกอบการเขียนคาร๎องขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ปรากฏวํา มีผู๎ประกอบการยื่นคาร๎องจานวน 3 ราย และเจ๎าหน๎าที่ได๎ตรวจประเมินเรียบร๎อยแล๎ว
ได๎แกํ
1. Break Talk (โลตัส)
2. Break Talk (แหลมทอง)
3. WE HOUSE
- การตรวจประเมินสถานประกอบการเลิกกิจการ ปรากฏวํามีร๎านค๎าเลิกกิจการ จานวน 2 แหํง
1. ร๎านคุณใหญํ
2. ร๎านฮวดเจริญ
งานตรวจประเมินการจัดการน้าเสียของสถานประกอบการจาหน่ายหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง
จานวน 3 แห่ง
1. Break Talk (โลตัส)
2. Break Talk (แหลมทอง)
3. WE HOUSE

-21เรื่องร้องเรียน จานวน 2 เรื่อง

การดาเนินงานด๎านสุขาภิบาลอาหาร
1. ล๎างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํมฯ)และตลาดสดเทศบาล 4 (แมํแดง)
ดาเนินการล๎างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดล๎างและขัดทาความสะอาดพื้นอาคารและถนน
โดยผสมผงคลอรีนในน้าล๎างพื้นเพื่อฆําเชื้อโรค ลอกทํอ ล๎างทํอและรางระบายน้า ดังนี้
- ล๎างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํม) วันที่ 7 - 8 ธันวาคมและ 21 - 22 ธันวาคม 2560
- ล๎างตลาดเทศบาล 4 (ตลาดแมํแดง) วันที่ 6 และ 21 ธันวาคม 2560
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบจุดตั้งถังขยะอันตราย/ย๎ายจุดวาง
ลงพื้นที่ตรวจสอบถังขยะอันตรายในชุมชน จานวน 42 จุด พบวํา
- สภาพถังขยะอันตรายสมบูรณ์และสามารถใช๎งานได๎ทุกจุด
- พบขยะปนเปื้อน จานวน 3 จุด ได๎แกํ หน๎าห๎างแสงทอง, เซเวํนตรงข๎ามตลาดชัยพร, 7-eleven
ตรงข๎ามโรงแรมสตาร์พลาซํา เจ๎าหน๎าที่ได๎จัดเก็บขยะออกเรียบร๎อยแล๎ว
ย๎ายจุดวาง จานวน 1 แหํง ได๎แกํ 7-eleven หน๎าตลาดชัยพร (ปิดกิจการ) จึงย๎ายไปตั้งบริเวณ 7-eleven
แยกทําบรรทุก
- กิจกรรมปรับปรุง / ทาสีถังขยะอันตราย และนาถังขยะอันตรายไปตั้งวางตามจุดในชุมชน
กลุํมคุมประพฤติ จานวน 30 คน ทากิจกรรม ณ ศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษา
*
ขัด/ล๎างทาความสะอาดถังขยะอันตราย จานวน 23 อัน และย๎ายต๎นไม๎จากที่อยูํในรถเข็นไปปลูก
บริเวณใต๎ต๎นไม๎และทาความสะอาดรถเข็น จานวน 4 คัน เพื่อให๎กลุํมอนุรักษ์ฯ นาไปใช๎งานตํอไป
* นาถังขยะอันตรายที่ปรับปรุง/ทาสีใหมํ ไปตั้งตามจุดในชุมชน ทั้งหมด 23 จุด
ตรวจสอบจุดตั้งถังขยะอินทรีย์ตามจุดในชุมชน
ลงพื้นที่ตรวจสอบถังขยะอินทรีย์ในชุมชน จานวน 13 จุด พบวํา
- ถังรองรับขยะอินทรีย์ไมํสะอาด / ไมํปิดฝาถังขยะอินทรีย์ / มีขยะปนเปื้อน ได๎แกํ ชุมชนปากน้า 1 ,
ชุมชนสะพานราษฎร์ , ชุมชนริมน้า-ทําเกตุ , ชุมชนมุสลิม-ปากคลองและชุมชนก๎นปึก-ปากคลอง ได๎ประสาน
ผู๎แทนเก็บรวบรวมและบริษัท คลีน มหานคร จากัด รํวมกันดาเนินการทาความสะอาดเรียบร๎อยแล๎ว

-22กิจกรรมพบประธานชุมชนเพื่อขอความร่วมมือกาหนดวัน/เวลา/สถานที่ประชุมสาหรับ
โครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชน ปีงบประมาณ 2561

- กิจกรรมพบประธานชุมชนเพื่อขอความรํวมมือกาหนดวัน/เวลา/สถานที่ประชุมสาหรับ
โครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล๎อมที่ปลอดภัยตํอสุขภาพประชาชน ปีงบประมาณ 2561
- เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 09.30 น. ฝุายสํงเสริมสิ่งแวดล๎อมและฝุายบริการ
สิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครระยอง รํวมกับโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล ได๎จัดกิจกรรมผ๎าปุาขยะรีไซเคิล
โดยมีเจ๎าหน๎าที่ของเทศบาล และน๎องๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล ออกเดินรณรงค์ เชิญชวน
คัดแยกขยะ และขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลในชุมชนตากสินฯ ซึ่งเงินที่ได๎จากการขายขยะรีไซเคิลจะนามาเป็น
ทุนการศึกษาให๎กับนักเรียน และนามาพัฒนาในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ตํอไป รวบรวมขยะรีไซเคิลได๎
ทั้งหมด 175.60 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 808 บาท

-23กิจกรรมอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนและแม่น้าระยอง
มีคณะศึกษาดูงานและผู๎เข๎าเยี่ยมชม พระเจดีย์กลางน้าและสะพานศึกษาธรรมชาติหอชมวิว
รวมทั้งหมด จานวน 3,276 คน
1. วันที่ 18-22 ธ.ค.60 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระยอง ระดับชั้นอนุบาล 2
เยี่ยมชมพระเจดีย์กลางน้า จานวน 500 คน
2. วันที่ 18 ธ.ค.60 โรงเรียนหวายกลอง เยี่ยมชมพระเจดีย์กลางน้าจานวน 210 คน
3. วันที่ 26 ธ.ค. 60
- ผู๎จัดการห๎างสรรพสินค๎าเทสโก๎ โลตัสสาขาระยอง ทากิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ บริเวณศูนย์
สิ่งแวดล๎อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้า จานวน 15 คน
- โรงเรียนวัดเนินกระปรอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เยี่ยมชมพระเจดีย์กลางน้า จานวน 50 คน
4. มีผู๎เข๎าเยี่ยมชมศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษา จานวน 2,551 คน

งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
กราฟแสดงปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวม
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2559 - 2561

-24ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2561

รวมปริมาณขยะที่เอกชนจัดเก็บเดือนธันวาคม 2560
รวมน้าหนัก 3,659.17 ตัน เฉลี่ย 118.04 ตัน/วัน
การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย
เดือน ธันวาคม 2560 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได๎ ทั้งหมด 2,140 ชิ้น ( 138 กิโลกรัม )
2. กิจกรรมสารวจและสํงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล
จานวน 79 แหํง เดือน ธันวาคม 2560 จานวน 971 กิโลกรัม
-

การพัฒนาทาความสะอาดสถานที่
* ชุดพัฒนาถางหญ๎าและตักดินถนนราษฎร์บารุง
* ชุดรถน้าล๎างทาความสะอาดโดยรอบบริเวณหอพระพุทธอังคีรส
* ชุดหนํวยพิเศษกวาดขยะลานแหลมเจริญชุดเรือท๎องแบน ลอกวัชพืชและผักตบในแมํน้าระยองบริเวณ
สะพานเปี่ยมพงศ์สานต์
* ชุดรถไถดันขยะบริเวณข๎างทางถนนบางจากและปรับพื้นที่ทาสนามเปตอง ที่ ชุมชนโขดศาลเจ๎าทุํงโตนด

งานสัตวแพทย์
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์
จานวนสุกรที่เข๎าชาแหละในโรงฆําสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข๎าชาแหละเดือนธันวาคม 2560
จานวนทั้งสิ้น 1,026 ตัว ได๎ทาการตรวจและไมํพบความผิดปกติของสุกรกํอนฆําและหลังฆํา
และมีคําธรรมเนียม ดังนี้
1. อากรฆําสัตว์ 10
,260 บาท
2. คําบริการโรงฆําสัตว์ 15
,390 บาท
3. คําธรรมเนียมคอกพักสัตว์ 3
,078 บาท
รวมเก็บคําธรรมเนียมได๎ทั้งสิ้น 28
,728 บาท
- การแก๎ไขเรื่องร๎องเรียน งดการปฏิบัติงาน เนื่องจากเกิดโรคติดตํอร๎ายแรงในสุนัขระบาด (ไข๎หัดสุนัข)
จึงทาให๎ไมํมีสถานทีปลํอยสุนัขและแมว จะเริ่มดาเนินการใหมํอีกครั้งหลังปีใหมํ (เดือนมกราคม 2561)

-25งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ
ผลการดาเนินงาน
1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง/โรคหลอดเลือดสมอง) รวม 490 คน
จาแนกผลการคัดกรอง ดังนี้
1.1 กลุํมวัยทางาน อายุ 15 ปี – 59 ปี จานวน 297 คน
1.1.1 กลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน
จานวน 10 คน
1.1.2 กลุํมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
จานวน 99 คน
1.1.3 กลุํมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ
จานวน 10 คน
1.2 กลุํมผู๎สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 193 คน
1.2.1 กลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน
จานวน 1 คน
1.2.2 กลุํมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
จานวน 63 คน
1.2.3 กลุํมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ
จานวน - คน
1.3 สํงตํอกลุํมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงเข๎ารับการวินิจฉัยจากแพทย์
คลินิกชุมชนอบอุํน
จานวน 2 คน
2. กิจกรรมเผยแพรํความรู๎โรคไมํติดตํอ
2.1 ความรู๎เรื่องโรคมะเร็ง จานวน 20 ครั้ง
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 15 ธันวาคม 2560
พิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
จานวน 8 โครงการ (646,460 บาท)
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก
ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม – 25 ธันวาคม 2560 เทศบาลนครระยอง ได๎รับรายงานวําพบผู๎ปุวย
โรคไข๎เลือดออก (ทุกรหัสโรค) จานวน 42 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 67.79 ตํอประชากรแสนคน ไมํพบผู๎เสียชีวิต
ผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออกจังหวัดระยองอยูํในอันดับที่ 23 ของประเทศ อัตราปุวย 85.38 (อันดับ
1
จังหวัดเพชรบุรี อัตราปุวย 220.41 ตํอประชากรแสนคน)
การดาเนินงานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ
โรคไข๎เลือดออก
๑. ออกดาเนินการควบคุมโรคทุกราย ภายใน 24 ชั่วโมง โดยการพํนสารเคมีกาจัดยุงในบ๎านผู๎ปุวยและ
รอบๆ บ๎านผู๎ปุวยรัศมี 100 เมตร จานวน 3 ครั้ง ในวันที่ 0,3,7
- ผู๎ปุวยยืนยันโรคไข๎เลือดออก จานวน 2 ราย
๒. พํนสารเคมีกาจัดยุงตัวเต็มวัยในชุมชน/ตลาด
3. ประชาสัมพันธ์โรคไข๎เลือดออกโดยรถวิ่งประชาสัมพันธ์ ภาษาไทย/กัมพูชา
4. ดาเนินการรณรงค์สารวจ และทาลายแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย ในศาสนสถานและสถานศึกษา
เขตเทศบาลนครระยองทุกแหํง โดยดาเนินการทุกวันศุกร์ และพํนสารเคมีกาจัดยุงตัวเต็มวัยในวันเสาร์
5. ติดตามสถานการณ์โรคทุกสัปดาห์

-26สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก

การดาเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
กิจกรรมสารวจและทาลายแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายในโรงเรียน

- กิจกรรมปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก ได๎แกํ
1. สารวจและทาลายแหลํงเพาะพันธุ์ในโรงเรียนและวัด
2. ควบคุมโรคไข๎เลือดออก
3. ประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยงในชุมชน

-27โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรคสุกใสในโรงเรียน
ด๎วยขณะนี้เขตเทศบาลนครระยอง พบผู๎ปุวยโรคสุกใสมีแนวโน๎มเพิ่มสูงขึ้น โดยผู๎ปุวยเป็นนักเรียน
ในสถานศึกษาหลายแหํง ซึ่งโรคนี้ติดตํอกันได๎งํายจากการสัมผัส หากเกิดการติดตํอในโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอาจแพรํระบาดได๎อยํางรวดเร็ว
ขอความรํวมมือสถานศึกษาทุกแหํงเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคสุกใส ดังนี้
1. ประสานครูประจาชั้นดาเนินการ ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนเบื้องต๎นเป็นประจาหากพบเด็ก
นักเรียนปุวยด๎วยโรคสุกใส ให๎แยกเด็กไมํคลุกคลีกับคนอื่น แล๎วให๎ผู๎ปกครองมารับกลับบ๎านทันที พร๎อมให๎
คาแนะนาในการปฏิบัติ
2. ประชาสัมพันธ์ให๎บุคลากรในโรงเรียน ผู๎ปกครอง และนักเรียนทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ ความรู๎และ
การปูองกันโรคสุกใส
งานฟื้นฟูสุขภาพครอบครัว
ผลการดาเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
จานวน 130 ราย
จาแนกตามกลุํมได๎ ดังนี้
1. มารดาและทารกหลังคลอด
2. ผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง
3. ผู๎สูงอายุติดเตียง
4. ผู๎สูงอายุติดบ๎าน
5. ผู๎พิการ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

67 ราย
16 ราย
37 ราย
8 ราย
2 ราย

กิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
จานวน 265 กิจกรรม ดังนี้
1. ฉีดยา
2. ใสํสารน้าทางหลอดเลือดดา
3. ใสํสายสวนปัสสาวะ
4. ใสํสายยางให๎อาหารทางจมูก
5. ทาแผล
6. เจาะเลือด
7. เจาะน้าตาลปลายนิ้ว
8. เยี่ยมให๎คาแนะนาการปฏิบัติตนหลังคลอดและสํงเสริมการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ
9. เยี่ยมเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ๎อนในทารกแรกเกิด
10. เยี่ยมดูแลเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ๎อนจากโรคเรื้อรังและความพิการ
11. สอนญาติทาแผลให๎ผู๎ปุวย
12.ให๎คาปรึกษาทางโทรศัพท์ในการดูแลสุขภาพด๎วยตนเอง
13.ประเมิน ADL ในผู๎สูงอายุ
14.สอนญาติเรื่องการดูแลความสะอาดรํางกายผู๎ปุวยติดเตียง
15.สอนผู๎ปุวยออกกาลังกายบนเตียง
16.ตรวจพัฒนาการเด็กที่สงสัยพัฒนาการลําช๎า

จานวน 5 ราย
จานวน 3 ราย
จานวน 8 ราย
จานวน 12 ราย
จานวน 24 ราย
จานวน 6 ราย
จานวน 10 ราย
จานวน 35 ราย
จานวน 32 ราย
จานวน 45 ราย
จานวน 13 ราย
จานวน 5 ราย
จานวน 52 คน
จานวน 3 ราย
จานวน 11 ราย
จานวน 1 ราย

-28ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
ให๎ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 7 รายการ จานวน 12 ชิ้น ได๎แกํ
1. เตียงนอน Fowler พร๎อมเบาะที่นอน
จานวน 2 ชุด
2. ที่นอนลม
จานวน 2 ชุด
3.เครื่องผลิตออกซิเจน
จานวน 1 เครื่อง
4. ถังออกซิเจน
จานวน 3 ถัง
5. รถเข็นนั่ง
จานวน 2 คัน
6. เสาน้าเกลือ
จานวน 1 อัน
7. ชุดผ๎าปูที่นอนและปลอกหมอน
จานวน 1 ชุด
ได๎รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ 4 รายการ จานวน 4 ชิ้น ได๎แกํ
1. เตียงนอน
Fowler พร๎อมเบาะที่นอน
จานวน 1 ชุด
2. ที่นอนลมพร๎อมชุดอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด
3. ถังออกซิเจน
จานวน 1 ถัง
4. รถเข็นนั่ง
จานวน 1 คัน
งานสํงเสริมสุขภาพ
- ระหวํางวันที่ 7 - 15 ธันวาคม 2560 จัดกิจกรรม “ให๎ความรู๎สุขบัญญัติแหํงชาติ”แกํนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง จานวน 215 คน โดยมีกิจกรรมให๎ความรู๎พฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ตามแนวทางสุขบัญญัติแหํงชาติ ทดสอบความรู๎กํอน-หลังให๎ความรู๎
- วันที่ 17 ธันวาคม 2560 จัดโครงการ “สร๎างเสริมให๎เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดี EQ เยี่ยม
เต็มเปี่ยมด๎วย EF โดยการมีสํวนรํวม” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม กิจกรรม“คาราวานห๎องเรียนพํอแมํ”
ครั้งที่ 1 แกํเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 และผู๎ปกครอง จานวน 200 คน โดยมีทีมแกนนาวัคซีนชีวิตโรงเรียน
เทศบาลวัดโขดทิมทารามรํวมจัดกิจกรรม แก๎วแปลงรําง ฉันคือใคร สามัคคีคือพลัง และวิทยากรกระบวนการ
เลํานิทานจังหวัดระยอง ใช๎เทคนิคเลําไปวาดไป เลําไปฉีกไป นิทานโยคะ
- วันที่ 24 ธันวาคม 2560 จัดโครงการ “สร๎างเสริมให๎เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดี EQ เยี่ยม เต็มเปี่ยม
ด๎วย EF โดยการมีสํวนรํวม” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม กิจกรรม “คาราวานห๎องเรียนพํอแมํ”
ครั้งที่ 2 แกํเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 และผู๎ปกครอง จานวน 300 คน โดยมีทีมแกนนาวัคซีนชีวิตโรงเรียน
เทศบาลวัดโขดทิมทารามรํวมจัดกิจกรรม walk rally animal ของๆ ใคร ประดิษฐ์มงกุฎสัตว์ และวิทยากร
กระบวนการเลํานิทานจังหวัดระยอง ใช๎เทคนิคเลําไปร๎องไป เลําไปตัดไป สามเหลี่ยมผจญภัย เลําไปวาดไป
กองการแพทย์
บริการเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
จาแนกตามสถานบริการ

-29ประเภทบริการในคลินิกอบอุ่นฯ
ประจาเดือน ธันวาคม 2560
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริการตรวจรักษาโรค
บริการทันตกรรม
บริการเภสัชกรรม
บริการกายภาพบาบัด
บริการชันสูตร
บริการรังสีฯ

4,444 ราย
450 ราย
2,461 ราย
43 ราย
580 ราย
48 ราย
งานรักษาพยาบาล
ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

งานเภสัชกรรม
ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
ผู้รับบริการ 2,461 ราย

-30งานทันตสาธารณสุข
ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
ผู้รับบริการจานวน 450 ราย

จานวนเงินทั้งสิ้น 123,650บาท เก็บเงินได๎ 43,470 บาท
งานกายภาพบาบัด
ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
จานวนคนไข้มารับบริการ 43 คน 177 ครั้ง

จานวนเงินทั้งสิ้น 40,190 บาท เก็บเงินได๎ 3,380 บาท

-31งานชันสูตร
ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
จานวนผู้มารับบริการทั้งหมด 580ราย

จานวนเงินทั้งสิ้น 169,365 บาท เก็บเงินได๎ 25,940 บาท
งานรังสีวิทยา
ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 48 ราย รายการ

จานวนเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท เก็บเงินได๎ 3,080 บาท

-32รายรับค่ารักษาพยาบาล
ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

สรุปค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ของผู้รับบริการ
ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

สรุปค่าใช้จ่ายการให้บริการกองการแพทย์
ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
1. เก็บเงินได๎จริง
2. อปท. ขึ้นทะเบียน รอเรียกเก็บ
3. เรียกเก็บจากเครือขํายประกันสังคม
4. เรียกเก็บจากเบิกจํายตรง
5. คําใช๎จํายที่เทศบาลสนับสนุนบริการรักษาพยาบาล

180,875 บาท
45,491 บาท
43,361 บาท
40,040 บาท
725,026 บาท

บริการอื่น ๆ แก่ผู้มารับบริการ
ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถกอล์ฟไฟฟูา จานวน 68 ครั้ง
- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถ Ambulance จานวน 1 ครั้ง
- สนับสนุนกระเป๋ายาแกํหนํวยงานอื่น จานวน 1 ครั้ง
- กิจกรรมในรอบเดือนธันวาคม 2560ออกหนํวยคัดกรองสุขภาพครูเกษียณวันที่ 19 ธันวาคม 2560

-33กองการศึกษา
-

- วันพํอแหํงชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ สนามสวนศรีเมือง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
วันพํอแหํงชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ถนนข๎างสะพานเปี่ยม อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
- งานภูมิบุรีศรีระยอง ครั้งที่ 12วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2560ณ ถนนยมจินดา อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
ข้อมูลระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจต่อโครงการภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ 12
วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2560
ณ ถนนยมจินดา อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

- ประกวดร๎องเพลง ไทยลูกทุํง-ลูกกรุง วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมหน๎าอาคาร
ห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
กิจกรรม We can PLAY & LEARN เพลินวันเสาร์ วันที่ 23 ธันวาคม 2560
ณ ลานกิจกรรมอาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง
โครงการประกวดบรรยายธรรมและสวดมนต์หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัย ทานองสรภัญญะ
ประจาปี พ.ศ.2560 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ วัดปุาประดูํ (พระอารามหลวง)
กิจกรรมสํงเสริมการศึกษานอกห๎องเรียน (การทาข๎าวมันไกํ) วันที่ 23 ธันวาคม 2560
ณ ลานกิจกรรมอาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและมอบเงินชํวยเหลือผู๎สูงอายุ ผู๎มีรายได๎น๎อย
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
- รับทุนการศึกษา จานวน 59 ทุน รวมเป็นเงินจานวน 70,000 บาท และมอบเงินชํวยเหลือผู๎สูงอายุ
ผู๎มีรายได๎น๎อย จานวน 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท จากคุณชาลี - คุณองุํน พันธศุข

-34สร๎างงานผู๎พิการ
นางสาวกุสุมา บุญชํวย
- เริ่มทางาน 9 มกราคม 2560
- ผู๎พิการทางการได๎ยิน (เป็นใบ๎)
- ปฏิบัติงานที่อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง
นางสาวสุจิตรา 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
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30 น. ผู๎บริหารและคณะครูเข๎ารํวมทาบุญตักบาตร เนื่องในวัน
คล๎ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 8 -9 ธันวาคม 2560 ผู๎บริหารและคณะครู พนักงานจ๎าง ได๎เข๎ารํวมงานภูมิบุรีศรีระยอง
ครั้งที่ 12 ณ บริเวณถนนยมจินดา จังหวัดระยอง โดยโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้าได๎รับมอบหมายให๎จัด
นิทรรศการ และนาการแสดงของนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมในซุ๎มของโรงเรียน
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 - 19.30 น. ผู๎บริหารและคณะครู พนักงานจ๎าง
เข๎ารํวมประชุมประจาเดือนธันวาคม 2560 ณ ห๎องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 - 11.30 น. ผู๎บริหาร ครูและนักเรียน เข๎ารํวมงานปลํอย
พันธุ์สัตว์น้า ณ บริเวณชายหาดเก๎ายอด กลุํมประมงเรือเล็กเก๎ายอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์และเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดระยอง

-35วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 16.00 น. ฝุายบริการโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
ได๎จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ วันเปิดภาคเรียน โดยจัดให๎มีการประชุมผู๎ปกครองนักเรียน ประจาภาคเรียนที2/2560
่
ณ อาคารอเนกประสงค์หลังใหมํโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30 - 08.30 น. ฝุายวิชาการได๎จัดกิจกรรมวิชาการสัญจร
นานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษานิทรรศการพระเมรุมาศ ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร
วันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา17.30 – 20.00 น. รองผู๎อานวยการสถานศึกษาเข๎ารํวมรับมอบ
ทุนการศึกษา และคณะครูนานักเรียนไปแสดงงานที่งานระยองแฟร์ ครั้งที10
่ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 - 24.00 น. นายกเทศบาลนครระยองจัดงานเลี้ยงขอบคุณ
พนักงานครู พนักงานจ๎าง และลูกจ๎างเทศบาลนครระยอง ณ ลานแหลมเจริญ
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา08.30 น. นักเรียนชนะเลิศการแขํงขันสวดมนต์หมูํสรรเสริญ
พระรัตนตรัย ทานองสรภัญญะ ในการจัดกิจกรรมการประกวดบรรยายธรรม และสวดมนต์หมูํสรรเสริญ
พระรัตนตรัย ทานองสรภัญญะ ณ วัดปุาประดูํ พระอารามหลวง
วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นป.4-6 ได๎เข๎าคํายกิจกรรมเดินทางไกลและอยูํคํายพัก
แรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ ประจาปีการศึกษา2560 ณ คํายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา09.00 - 10.30 น. กิจกรรมวัน Christmas และสุขสันต์วันเกิด
ประธานเครือขํายผู๎ปกครองโดยผู๎บริหารและคณะครูจัดงานวันChristmas ให๎กับนักเรียน
และสุขสันต์วันเกิด คุณสุวิน บาเรอรวย ประธานเครือขํายผู๎ปกครองและจิตอาสาจราจรเข็มแข็ง
- วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา07.00 – ผู๎บริหารคณะครูเข๎ารํวมงานวันสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช
ณ วัดลุํมมหาลัยชุมชน
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา07.00 น. ผู๎บริหารและคณะครู เข๎ารํวมทาบุญอายุวัฒนมงคล75 ปี
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้าขอความอนุเคราะห์ซํอมแซมหลังคา อาคารเรียนอนุบาล
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

*
*
*
*
*
*

- ผลการแขํงขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่
* การแขํงขันวาดภาพระบายสี “ศิลป์สร๎างสรรค์” ระดับชั้น ป.4 - 6 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ
การแขํงขันปะติดจากวัสดุธรรมชาติ ระดับ ป.1-3 ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ป.1-6 ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแขํงขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแขํงขันการสร๎างเกมสร๎างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Editor ป.4-6 ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแขํงขันการแกะสลักผลไม๎ ป.4-6 ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2

นักเรียนเข๎าแขํงขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 รอบเจียระไนเพชร ผลการแขํงขัน
เด็กชายณัฏฐ์กร พรอริยสิทธิ์ ได๎คะแนนผํานเกณฑ์การแขํงขัน ระดับชํวงชั้นที่ 1
นักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันประกวดสวดมนต์ ทานองสรภัญญะ ณ วัดลุํมพระอารามหลวง
ผลการแขํงขันได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นักเรียนเข๎าแขํงขันกิจกรรมเนื่องในวันเถลิงถวัลยราชสมบัติสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช
ประจาปี 2560 ณ วัดลุํมพระอารามหลวงผลการแขํงขันตอบปัญหา พระราชประวัติสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช
ระดับประถมศึกษา ได๎รับรางวัลชนะเลิศ

-36- นักเรียนเข๎าแขํงขันกิจกรรมเนื่องในวันเถลิงถวัลยราชสมบัติสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช
ประจาปี 2560 ณ วัดลุํมพระอารามหลวง ผลการแขํงขันวาดภาพระบายสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช
ระดับประถมศึกษา ได๎รับรางวัลชนะเลิศ
- กิจกรรมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
รัชกาลที่ 9 (วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
รํวมบาเพ็ญประโยชน์แมํน้าระยองเนื่องในวันพํอแหํงชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560
กิจกรรมภูมิบุรี ศรีระยอง วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2560
การแขํงขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 35
ระหวํางวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2560
ณ เทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอล รุํนอายุ 12 ปี ชาย ได๎แกํ
1. เด็กชายเจษฎา นวลโฉม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เด็กชายอภิชัย แก๎วใส
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. เด็กชายอภิวัฒน์ สุวรรณธาดา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4. เด็กชายธนกร อินทร์โพธิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
5. เด็กชายอนุวัช สภาพญาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6. เด็กชายอานนท์ วิเศษพูน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
7. เด็กชายนราธิป สมุนไพร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
8. เด็กชายภควัฒน์ พาลีเขตต์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
9. เด็กชายกวี หล๎าอาพร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
10. เด็กชายโสภณวิชญ์ ผลสาโรง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- การแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 35
ระหวํางวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2560 ณ เทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต เด็กหญิงนันท์นภัส เสริมวิฑูรย์
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงคูํ รุํนอายุ 12 ปี
บริการสถานที่เป็นหนํวยเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง
(วันที่ 11 ธันวาคม 2560)
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 18 ธันวาคม 2560
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ – เนตรนารี ประจาปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5
ระหวํางวันที่ 15 – 22 ธันวาคม 2560
กิจกรรม Executive Functions (EF) วันที่ 24 ธันวาคม 2560
กิจกรรมเดินทางไกล และอยูํคํายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระหวํางวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2560 ณ คํายลูกเสือชั่วคราว กองบังคับการกรมทหารราบที่ 1
รักษาพระองค์ กองพลนาวิโยธิน (คํายพระมหาเจษฎาราชเจ๎า) อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ประชุมคณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครองทุกชั้นเรียน
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามทั้งศิษย์เกําและปัจจุบัน รํวมงาน “คิดถึงพํอ”
จัดโดยกลุํมศิลปิน ดนตรีกวีศิลป์ถิ่นระยอง และรํวมระดมทุนโครงการคนละก๎าวของพี่ตูนบอดี้สแลม
- กิจกรรม
แตํงกายผ๎าไทยทุกวันศุกร์

-37โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 7 ธันวาคม 2560 กิจกรรมประเมินพฤติกรรมสุขบัญญัตินักเรียนชั้น ป.5 จากสานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครระยอง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2560 รํวมงานภูมิบุรีศรีระยอง ณ ถนนยมจินดา
รํวมแขํงขันพูดจาภาษาถิ่นระยอง งานภูมิบุรีศรีระยอง
*
รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้น ป.1-3
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้น ป.4-6
- ไปดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาMEP วันที่ 12 ธันวาคม 2560ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองบ๎านฉาง2
และโรงเรียนนานาชาติเทศบาลเมืองบ๎านฉาง 3
- วันที่ 16 ธันวาคม 2560
ประชุมผู๎ปกครองรับทราบข๎อมูลโครงการห๎องเรียน EIS
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 20 ธันวาคม 2560 รับคณะดูงานจากโรงเรียนเทศบาลเมืองบ๎านฉาง 2
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ประกวดบรรยายธรรมและสวดมนต์หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัยทานอง
สรภัญญะ ณ วัดปุาประดูํ (พระอารามหลวง)
* ประกวดบรรยายธรรม
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
* ประกวดสวดมนต์หมูํฯ
รองชนะเลิศอันดับ 2
- วันที่ 22 ธันวาคม 2560
กิจกรรมศุกร์หรรษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ประชุมผู๎ปกครอง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 23 ธันวาคม 2560กิจกรรมแจ๎งผลพัฒนาการระดับปฐมวัยณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 24 ธ.ค.60 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร๎อมบุคลากรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
เปูาหมายหลักสูตรแกนกลาง ณ โรงแรมสตาร์ ระยอง
- วันที่ 25 ธันวาคม 2560กิจกรรม Amazing Christmas Day ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 27 ธันวาคม 2560กิจกรรมการเดินรณรงค์การคัดแยกขยะณ บริเวณชุมชนตากสินตลาดวัดลุมฯ
ํ
- วันที่ 26
– 27 ธันวาคม 2560 กิจกรรมการเดินทางไกลและเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ณ กองร๎อยปฏิบัติการจิตวิทยา หนํวยบัญชาการนาวิกโยธิน
- วันที่ 28 ธันวาคม 2560
รํวมคณะทางานพิธีบวงสรวงและถวายสักการะพระบรมรูปจาลอง
สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช และกิจกรรมแขํงขันทักษะทางวิชาการ ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง)
- วันที่ 29 ธันวาคม 2560 รํวมแขํงขันพูดจาภาษาถิ่นระยองงานวันสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช
ประจาปี 2560 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง โดยได๎รับรางวัลชมเชย
- วันที่ 29 ธันวาคม 2560
รํวมคณะทางานมุฑิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 74 ปี พระโบราณพิทักษ์
เจ๎าอาวาสวัดลุํม (พระอารามหลวง) ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง)
- วันที่ 2 มกราคม 2561
ประกวดร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ งานวันสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช
ประจาปี 2560 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง โดยได๎รับรางวัลชมเชย
กิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพํอ
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กิจกรรมตักบาตร
กิจกรรมออกกาลังกายยามเช๎า และกิจกรรมออกกาลังกายยามเย็น

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2560รํวมงานภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ 12 ณ ถนนยมจินดา
- วันที่
16 - 17 ธันวาคม 2560ประชุมผู๎ปกครองนักเรียนประจาภาคเรียนที่ 2/2560
- วันที่
21 ธันวาคม 2560 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่ RAYONG
ณ
AQUARIUM
- วันที่
24 ธันวาคม 2560 ทาบุญโรงเรียน
- วันที่
25 ธันวาคม 2560 กิจกรรมวันคริสต์มาสณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
- ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
(วัดตรีรัตนาราม)
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
ผลการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่35 ประจาปีการศึกษา 2560
“นครภูเก็ตเกมส์”
วันที่ 29 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2560
ณ จังหวัดภูเก็ต

- วันที่ 1– 3 ธันวาคม 2560ประชุมผู๎ปกครองเครือขําณย โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)
- วันที่ 4 ธันวาคม 2560
กิจกรรมวันพํอแหํงชาติ ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)
- วันที่ 8 ธันวาคม 2560 รํวมงาน“อาชีวะโชว์พราว” ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
- วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2560รํวมงานภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560
ณ บ๎านเจ๎าเมือง ถนนยมจินดา
- วันที่ 11- 15 ธันวาคม 2560รํวมโครงการงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิ(Scouts
ตย์ go Solar)
ณ คํายลูกเสือวชิราวุธ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 13- 15 ธันวาคม 2560โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได๎โดยใช๎โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
รํวมงานแถลงขําวความรํวมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ
“อาหารถิ่นจังหวัดระยอง
” ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

-39วันที่ 16- 18 ธันวาคม 2560เข๎ารํวมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก“เชฟชุ
าร มชนชวนกินถิ่นระยอง
”
ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
วันที่ 17 ธันวาคม 2560
รับทุนการศึกษาและนานักเรียนแสดงในงานจัดงานแสดงสินค๎าระยองแฟร์
ครั้งที่ 10ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง
วันที่ 18 ธันวาคม 2560
นักเรียนเข๎ารํวมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือขํายเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (ทสม.) และการสร๎างความรู๎ความเข๎
เกี่ยวกั
าใจบการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก EEC)
( ณ ห๎องทัพพระยา ศาลาวําการเมืองพัทยา อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ผู๎บริหารและนักเรียนเข๎ารํวมพิธีเปิดกีฬาชิงชนะเลิศแหํงจังหวัด
จัดโดยจังหวัดระยองรํวมกับสานักงานการกีฬาแหํงประเทศไทยจังหวัดระยอง
และสมาคมกีฬาแหํงจังหวัดระยอง
ณ อาคารวิสุทธิ์คุณากร โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
กิจกรรมวันกํอตั้งโรงเรียณ
น โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
กิจกรรมวันคริสต์มาสณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)
นักเรียนรํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการ
วันที่ 28 ธันวาคม 2560
ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง)

- วันที่ 29 ธันวาคม 2560
นักเรียนรับทุนการศึกษา วันคล๎ายวันเกิดพระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทธิสาโร)
เจ๎าอาวาสวัดลุํม (พระอารามหลวง)
ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง)
กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- มอบเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ,ผู๎พิการและผู๎ปุวยเอดส์ประจาเดือนธันวาคม 2560
— ผู๎สูงอายุ 5,646 ราย
— - เงินสด - ราย
- โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 5,646 ราย
— ผู๎พิการ 676 ราย
- เงินสด - ราย
- โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 676 ราย
— ผู๎ปุวยเอดส์ 111 ราย
— - เงินสด - ราย
— - โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 111 ราย

-40- อานวยความสะดวก ดาเนินการจัดทาบัตรประจาตัวคนพิการ จานวน 5 ราย
- รับลงทะเบียนผู๎พิการรายใหมํ เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ จานวน 12 ราย
- รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จานวน 8 ราย
- การจัดระเบียบขอทานจังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง รํวมกับ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดระยอง และศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ที่พึ่ง จังหวัดระยอง ลงพื้นที่จัดระเบียบขอทานจังหวัดระยอง
— * พบผู๎แสดงความสามารถจานวน 1 ราย
— * พบขอทาน จานวน 1 ราย
- การประชุมคณะกรรมการกลุํมสตรีในเขตเทศบาลนครระยอง ครั้งที่ 10/2560
ณ ห๎องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง
พิธีสํงมอบบ๎านและมอบเครื่องใช๎อุปโภค บริโภค ให๎แกํผู๎ได๎รับการซํอมแซมปรับปรุงที่อยูํอาศัย
จานวน ๒๕ ราย ณ บริเวณบ๎านตัวอยําง (ชุมชนก๎นปึก-ปากคลอง) เขตเทศบาลนครระยอง อาเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
- โครงการฯ เพื่อสร๎างความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานให๎แกํผู๎ประกอบการ
ประเภทหอพักในพื้นที่เทศบาลนครระยอง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล กลําววํา
1. ตามที่ได๎ไปประชุมเรื่องโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( Eastern Economic
Corridor: EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต๎นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งรัฐบาลได๎ให๎ความสาคัญเรื่องการพัฒนา
คน เริ่มจาก EEC โดยใช๎คนที่มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับ ไทยแลนด์ 4.0 ที่เกี่ยวข๎องกับเทศบาลคือต๎องเตรียมคน
เตรียมเด็กให๎มีความพร๎อม โดยเฉพาะเรื่องภาษา ซึ่ง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองมีไมํกี่ห๎อง หากปลํอยไว๎
เรื่อง EEC คงจะไปไมํถึงเปูาหมาย ที่สาคัญเรื่องการพัฒนาคน นาไปสูํไทยแลนด์ 4.0 คิดวําเรื่องนี้เป็นเรื่อง
ที่นําสนใจ หากวํามีตัวอยํางที่ดีก็ควรจะมีการศึกษาเรียนรู๎ เพื่อ นาไปเป็นแบบอยํางในการพัฒนา เพราะ EEC
จะไมํได๎สาเร็จ ภายในปีหน๎าหรือปีไหน แตํจะต๎องเริ่มโดยการวางแผนเรื่องการพัฒนาคน เรื่องการศึกษา
เพื่อรองรับด๎านวิชาชีพ หรือเรื่องภาษา
2. ต๎องการให๎สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม พูดถึงเรื่องอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
จะมีการสมัครเด็กตั้งแตํ 7 ขวบขึ้นไป จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตอาสาที่จะไปทาในเรื่องของการคัดแยกขยะ
ซึง่ เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองก็ควรทีจ่ ะสมัครทัง้ หมด รวมทัง้ ผู๎สูงอายุ และชุมชน จึงต๎องการให๎
สานักการสาธารณสุขฯให๎ข๎อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อที่ทุกสํวนราชการ
จะได๎รับทราบ และนาไปพิจารณาวําจะสมัครกันอยํางไร ตํอไปในอนาคตข๎างหน๎าในเรื่องการรณรงค์เรื่อง
สิ่งแวดล๎อมก็ต๎องใช๎ อาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ซึ่งเป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลที่ให๎เทศบาลปฏิบัติ
หากเทศบาลมีการเตรียมความพร๎อม และสามารถใช๎งบประมาณของเทศบาลในการอบรม หรือการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ได๎
นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ กลําววําขออนุญาตนาเรียนเรื่องอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
คือสืบเนื่องมาจากที่รัฐบาลกาหนดเรื่องของขยะ โดยมีการแก๎ พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และสืบเนื่องมาจาก
ที่มีการประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเรื่องขยะเป็นหน๎าที่ของทุกคนในการคัดแยกขยะ กระทรวงมหาดไทยจึ
มี ง
หนังสือเรื่องของโครงการอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เชิญชวนประชาชนทุกกลุํม ทุกวัย ซึ่งในเบื้องต๎น

-41เชิญชวนนักเรียนในทุกสังกัดสมัครเข๎าเป็นสมาชิก และเชิญชวนข๎าราชการ โดยเฉพาะของท๎องถิ่น เพื่อสมัครเป็นสมาชิก
ซึ่งจะมีบัตรประจาตัวออกโดยทํานนายกเทศมนตรีของแตํละ อปท. กาหนดคุณสมบัติ คือ สัญชาติไทย และอายุ
ไมํต่ากวํา 7 ปีบริบูรณ์ มีภูมิลาเนาอยูํในพื้นที่ มีจิตอาสา และสมัครใจที่จะชํวยเหลือในเรื่องของการจัดการขยะ
ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ของกระทรวงมหาดไทยอยูํระหวํางการรํางระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เรื่องของอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ซึ่งจะชํวยให๎ในแตํละท๎องถิ่นสามารถจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ให๎กับคนกลุํมนี้ได๎ตามระเบียบการฝึกอบรม เมื่อกํอนเคยมีปัญหาวําเราไปเอากลุํมของ ทรัพยากรจังหวัดที่เป็น
อาสาสมัครมาฝึกอบรมแล๎วไมํสามารถเบิกได๎ตามระเบียบ ตํอไปก็สามารถที่จะดาเนินการได๎
โดยสานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมได๎สาเนาหนังสือแจ๎งทุกหนํวยงานเพื่อเชิญชวนพนักงานเทศบาลสมัครเข๎ารํวม
โครงการดังกลําว และสํงให๎กับโรงเรียนเพื่อเชิญชวนนักเรียนเข๎ารํวมโครงการ สํวนในรายละเอียดตํางๆ
จะประสานอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรีกลําววําเรื่องอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ถือวําเป็นเรื่องที่ดี
จึงเห็นควรให๎ทุกหนํวยงานในสังกัดเทศบาลนครระยองสมัครเพื่อเข๎ารํวมโครงการอาสาสมัคร
ท๎องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
- นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาลนครระยอง กลําววําจังหวัดระยองเตรียมที่จะประชุม ค.ร.ม.สัญจร
สํวนใหญํ ค.ร.ม. จะดูในเรื่องของ EEC โดยมี 3 จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี
เพราะฉะนั้นในสํวนของพื้นที่จังหวัดระยองก็จะต๎องมีการเตรียมตัว โดยแตํละพื้นที่ต๎องมีการเตรียมความพร๎อม
วําจะคิดโครงการอะไรบ๎างที่จะรองรับEEC เพื่อเสนอให๎กับ ค.ร.ม. สัญจร พิจารณาวําเห็นควรแคํไหน ซึ่งโครงการหลัก
คือโครงสร๎างพื้นฐานและเรื่องการทํองเที่ยวที่จะต๎องดาเนินการ ทํานนายกเทศมนตรีเป็นแกนสาคัญ ในพื้นที่เขต
เทศบาลนครระยองวําเราควรจะพัฒนาอยํางไรบ๎าง จึงเห็นวําควรจะมีการประชุมเพื่อกาหนดแผนที่จะต๎องทา
เพื่อรองรับการพัฒนาในเรื่องของ EEC โดยให๎ทุกสํวนราชการไประดมความคิด และนามาเสนอเกี่ยวกับแนวทาง
ที่พอจะเป็นไปได๎เพื่อพัฒนาจังหวัดระยอง โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนคระยองวําจะดาเนินการอยํางไรบ๎าง
และจะเชิญประชุมในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เพื่อสรุปเนื้อหาให๎ ทํานนายกเทศมนตรีทราบและ
พิจารณานาเสนอจังหวัดระยองตํอไป
ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรีกลําววําให๎ทุกหนํวยงานระดมความคิด แตํต๎องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงสร๎างพื้นฐานพอสมควร
(ปิดประชุม เวลา 11.00 น.)
ลงชื่อ

ผู๎บันทึกรายงานการประชุม

(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ๎าพนักงานธุรการชานาญงาน
ลงชื่อ
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม
(นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ)์
หัวหน๎าฝุายอานวยการ
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