รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 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.
31.
32.

นายวรวิทย์
นายธนิต
นายประกอบ
นายธีรวุฒิ
นายสุธน
นายฉัตรนุชัย
นางเสาวลักษณ์
นายธนวัฒน์
นายรักษ์สิทธิ์
นางวัฒนา
นายธรรมาธิติ
นางผํองศรี
นายชนินทร์
นายมานพ
นางสุภา
นางสุนิสา
นายวิธาน
นายไพรัตน์
นายมนตรี
วําที่ร๎อยตรีจรัล
นางไพเราะ
นางศิริลักษณ์
นายดุสิต
นางสาวกนก
นางซํอนกลิ่น
นางพิมพ์ผกา
นางสาวชนิดา
นางเสาวลักษณ์
นางสาวรัชนี
นางสาวฐปนีย์
นางสาวอรุณรัตน์
วําที่เรือโทเชาวลิต

ศุภโชคชัย
อังควินิจวงศ์
อังควินิจวงศ์
รัตตานนท์
ซื่อประเสริฐ
สมบัติศรี
วินัยธรรม
พ๎นชั่ว
เจริญหิรัญ
ชูวิทย์สกุลเลิศ
วุฒิสมบูรณ์
ปิยะยาตัง
จันทน์ขาว
ศรีสุพรรณถาวร
ขํางาม
รํมรื่น
ลาภเวที
วังบอน
สิริทัตสุนทร
ภิญวัย
วงษ์ไทยผดุง
ทองเรือง
ธรรมศิริรักษ์
อารีรักษ์
ชูเชิด
ทายพงศ์ศักดิ์
เอมเปีย
แกํนทอง
คุ๎มครอง
โสภณ
ภูพันตันติ
จันมณี

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน๎าสํานักปลัดเทศบาล
รก.ผู๎อํานวยการสํานักการคลัง
ผู๎อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
ผู๎อํานวยการกองชําง
ผู๎อํานวยการกองการศึกษา
รก.ผู๎อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผู๎อํานวยการกองการแพทย์
ผู๎จัดการสถานธนานุบาล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
ผู๎อํานวยการสํวนบริหารการคลัง
ผู๎อํานวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
ผู๎อํานวยการสํวนสํงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป
หัวหน๎าฝุายอํานวยการ
หัวหน๎าฝุายปกครอง
หัวหน๎าฝุายการเจ๎าหน๎าที่
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป
หัวหน๎าฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน๎าฝุายงบประมาณ
หัวหน๎าฝุายนิติการ

33.
34.
35.
36.

นางสาววิลาวรรณ
นางสาววทันยา
นางธนาวดี
นางกุลยา

นาถาบํารุง
โห๎ประเสริฐ
ฑามาศ
กุลรัตน์

-2หัวหน๎าฝุายบริการสิ่งแวดล๎อม
หัวหน๎าฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล
หัวหน๎าฝุายสังคมสงเคราะห์
เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญงาน

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
ดุษฎีวงษ์กําจร
เจริญรัตน์
กลํอมแก๎ว
เกษรแพทย์
วิโรจน์แสงทอง

รองนายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)
รองนายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)
รองนายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)
เลขานุการนายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)
ผู๎อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (ไปราชการ)

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

นายมานพ
นายวิชิต
นายวารินทร์
นายบุญสืบ
นายนิวัติ
นายผณินทร
นางกรรณิกา

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ได๎แกํ
1. นางสาววทันยา โห๎ประเสริฐ พนักงานเทศบาล ตําแหนํงหัวหน๎าฝุายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ระดับต๎น) สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลตําบลทับมา
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มาดํารงตําแหนํงหัวหน๎าฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล (นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม ระดับต๎น) กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง
2. นางอรณัชชา รํมรื่นสกุล พนักงานเทศบาล ตําแหนํงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม เทศบาลตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มาดํารงตําแหนํงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
งานการพยาบาล ฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต๎นไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
- นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รก.ผู๎อํานวยการสํานักการคลัง รายงานวําเรื่องเชําที่ดินของมูลนิธิ
เอก พะเนียงทอง ทํานนายกเทศมนตรีให๎ดูใน 2 ประเด็น คือ 1.) เรื่องการเชํา ให๎สิทธิการใช๎ แตํตามระเบียบ
พัสดุตัวใหมํ คือ ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ในเรื่องของการเชํายังคงใช๎ระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิม ซึ่งมีในเรื่องของการเชําที่ดินเพื่อใช๎
ประโยชน์ของทางราชการได๎ ซึ่งไมํมีเงื่อนไขมาก จะไปกําหนดในเรื่องของการจํายเงินลํวงหน๎าภายในไมํเกิน
3 ปี ในอัตราคําเชําต๎องไปดูอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด 2.) หากไมํเชําคือเขาให๎สิทธิในการใช๎
เทศบาลก็ไมํต๎องเสียคําใช๎จําย

-3ซึ่งในระเบียบพัสดุตัวใหมํไมํได๎กําหนดในระเบียบข๎อ 9 เรื่องของการอุทิศหรือให๎สิทธิพัสดุไว๎
แตํ พ.ร.บ.ในมาตรา 122 กําหนดไว๎วําในกรณีที่ระเบียบพัสดุเดิมยังคงอยูํ แตํไมํขัดแย๎งกับระเบียบพัสดุตัวใหมํก็
ให๎ใช๎ตามแนวทางเดิมไปกํอน จนกวําจะมีการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบในเรื่องนั้นๆ มาบังคับใช๎ จึงต๎องดูวํา
ครอบคลุมระเบียบข๎อ 9 เรื่องของการอุทิศหรือไมํ ซึ่งทั้ง 2 กรณีนี้ หากเทศบาลจะไปลงทุนอะไรก็ต๎องไปดู
หลายๆ อยําง เชํน เรื่องระยะเวลาการเชํา การที่จะได๎สิทธิกับสิ่งที่เราลงงบประมาณไป
ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรีกําชับให๎ไปศึกษาเรื่องระเบียบพัสดุ
- ทํานนายกเทศมนตรี กลําววํากําหนดการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ประจําปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานขนสํง
งานขนสํงมี รายรับประจําเดือนมกราคม 2561
รายจํายประจําเดือนมกราคม 2561
รายรับสูงกวํารายจําย (ไมํรวมเงินนอกงบประมาณ)
ยอดเงินสะสม

117,054.86 บาท
108,886.64 บาท
8,168.22 บาท
3,129,153.15 บาท

ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- ออกตรวจดูแลโรงรับจํานําของเทศบาล
- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จํานวน 4 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น๎อง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดตรวจตู๎เขียว จํานวน 29 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนสํง (บขส.) ระยอง
2. ตักเตือนผู๎กระทําความผิด
- ดูแลห๎องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
- กองวัสดุกํอสร๎างไว๎บนไหลํทาง ทางเท๎า และที่สาธารณะ จํานวน 6 ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท๎าบริเวณหน๎าโรงพยาบาลระยอง
และหน๎าวัดปุาประดูํ จํานวน 1 ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหลํน จํานวน - ราย
- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร๎านค๎าตั้งวางจําหนํายของโดยไมํได๎รับอนุญาต จํานวน 27 ครั้ง
3. จัดเก็บปูายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 30 แผํน
4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 12 แหํง

-45. งานที่ได๎รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน จํานวน - ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จํานวน - ราย
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกู๎ภัยฯ
- ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช๎ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนบางจาก, ชุมชนสนามเปูา, ชุมชนสะพานราษฎร์)

4 ครั้ง
58 ครั้ง
36 ครั้ง
18 ครั้ง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน ม.ค. 2561)
* จํานวน
2 คณะ
* จํานวน
94 คน
งานสารบรรณ
มีการลงรับ – สํง หนังสือผํานระบบ OSSM (สํวนกลาง)
เดือนมกราคม 2561
- มีการลงรับหนังสือ จํานวน
556 เรื่อง
- มีการลงสํงหนังสือ จํานวน
284 เรื่อง
งานการเจ๎าหน๎าที่
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ดํารงตําแหนํงที่สูงขึ้น
(ตําแหนํงบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ดํารงตําแหนํงที่สูงขึ้น (ตําแหนํงบริหาร)
- แตํงตั้งพนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกได๎ให๎ดํารงตําแหนํง
ผู๎บริหารสถานศึกษา
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหมํ
- พนักงานเทศบาล ย๎ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายไปปฏิบัติราชการ ที่หนํวยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต
- ลูกจ๎างประจํา ลาออก
- ลูกจ๎างประจํา เสียชีวิต

- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
4 คน
- คน
1 คน
- คน
- คน
- คน

-5- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)
- พนักงานจ๎าง ลาออก
- พนักงานจ๎าง เสียชีวิต
อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง
* พนักงานเทศบาล
* ลูกจ๎างประจํา
* พนักงานจ๎างทั่วไป
* พนักงานจ๎างตามภารกิจ
รวม

11 คน
7 คน
- คน
147 คน
28 คน
312 คน
223 คน
710 คน

อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน) จํานวน 6 แหํง และศูนย์เด็กเล็ก จํานวน 3 แหํง
* พนักงานครูเทศบาล
234 คน
* ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)
38 คน
รวม
275 คน
รวมทั้งสิ้น 985 คน
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นเทศบาลนครระยอง ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงการคลัง ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎าและการบริ
ง
หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง โดยกําหนดจัดอบรมระหวํางวันที่ 27 – 28 มกราคม 2561 ณ ห๎องเกาะแก๎ว
ชั้น 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีกลุํมเปูาหมายจํานวน 208 คน
งานทะเบียนราษฎร
รายงานการให๎บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
ประจําเดือน มกราคม 2561

ผู๎มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 153 ราย บัตรประจําตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 60 ราย
รวมวันละ 213 ราย

-6กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ
1. ให๎บริการการตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง จํานวน 4 ครั้ง
2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน 25 ครั้ง 25 เรื่อง
งานประชาสัมพันธ์
1. ขําวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย
1.1 ขําวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง
1.2 ขําวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหนํวยงานอื่น ๆ
2. บันทึกภาพกิจกรรมของสํานัก กองและรร.ในสังกัดของเทศบาล
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร๎อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่นๆ
4. สํงขําวให๎สื่อมวลชน ลงเว็บไซต์และเฟสบุ๏คของเทศบาล
5. บันทึกเสียงขําวประกาศเสียงตามสาย
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์
7. รับเรื่องร๎องเรียนพร๎อมแจ๎งแก๎ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง
8. จัดทําปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตํางๆ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รวม
จํานวน
จํานวน
รวม
รวม

16 เรื่อง
13 เรื่อง
12 กิจกรรม
9 ครั้ง
17 ขําว
21 เรื่อง
13 เรื่อง
13 ราย
2 ปูาย

ฝ่ายงบประมาณ

ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 61
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ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 61
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
ได๎ผํานการพิจารณารํางแผนพัฒนาเทศบาลฯ จาก คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยองและการประชุมรํวมกับประชาคมท๎องถิ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม
พ.ศ.2561 และประกาศใช๎แผนพัฒนาฯ ดังกลําวแล๎ว เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561
ฝ่ายนิติการ
งานนิติการ
ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

1.

กรณี นางสาวเรณู ตันกาญจนานุรักษ์ กํอสร๎างอาคาร คสล.
(บ๎านแถว) 1 ชั้น บริเวณสวนสาธารณะโขดปอ ตําบลเนินพระ
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยไมํได๎รับอนุญาต

- อยูํระหวํางทําหนังสือแจ๎งความร๎องทุกข์ดําเนินคดี

2.

กรณี นายสุรชัย ตันกาญจนานุรักษ์ กํอสร๎างอาคารคสล. 1 ชั้น
จํานวน 1 หลัง และรั้ว คสล. จํานวน 1 แหํง บริเวณ
สวนสาธารณะโขดปอ ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง

- อยูํระหวํางทําหนังสือแจ๎งความร๎องทุกข์ดําเนินคดี

3.

คดีบอลลูนระเบิด

- ศาลฎีกานัดฟังคําพิพากษาในวันที่ 7 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 น. ณ ศาลจังหวัดระยอง

4.

ศาลปกครองกลาง ได๎มีคําสั่งเรียกให๎ทําคําให๎การคดีหมายเลขดํา
ที่ 2018/2560 ระหวํางเด็กชายฐานนท์ ธนาเศรษฐ์สกุล
โดยนางสาว ศรีสุดา ศิระวงศ์ประเสริฐ ผู๎แทนโดยชอบธรรม
ผู๎ฟูองคดี เทศบาลนครระยอง ผู๎ถูกฟูองคดี

- อยูํระหวํางทําหนังสือขอความอนุเคราะห์พนักงาน
อัยการคดีปกครองเป็นทนายแก๎ตําง และทําคําให๎การ
แก๎คําฟูองคดีดังกลําว
- อยูํระหวํางแจ๎งกองชํางเพื่อชี้แจงข๎อเท็จจริง

-8ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

5.

คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟูาบริเวณถนนสุขุมวิท
ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (หน๎าแหลมทองระยอง)

- ตั้งเรื่องอายัดเงินนายศราวุธ สมะนะ
จํานวน 13,348.02 บาท
- อยูํระหวํางการดําเนินการของเจ๎าพนักงานบังคับคดี

6.

นายอิทธิฤทธิ์ พงษ์รักษา ขับรถยนต์ทะเบียนฌพ 7289
กรุงเทพมหานคร ชนเสาไฟฟูาบริเวณจุดกลับรถหน๎าโฮมโปร
ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

- บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด ได๎นํา
เช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาระยอง
เลขที่ 24340384 จํานวน 60,800 บาท มาชดใช๎
คําเสียหายให๎แกํเทศบาลนครระยอง เรียบร๎อยแล๎ว

7.

นายชานนท์ แก๎วคํา ขับรถยนต์ทะเบียน งข 9742 ชลบุรี
ชนเสาไฟฟูาบริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท (สี่แยก PMY)
ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
เกิดเหตุรถเฉี่ยวชนเสาไฟฟูาชนิดกิ่งคูํ ปูายประชาสัมพันธ์เทศบาล
และกระถางต๎นไม๎ บริเวณจุดกลับรถปากทางเข๎าศูนย์การค๎า
ซอย 2 ถนนสุขุมวิทตําบลทําประดูํ อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง
นายธีระพลต์ บํารุง ได๎มีคําร๎องวําได๎รับความเดือดร๎อน
เนื่องจากยังไมํได๎รับเงินคําประกันงานวางระบบระบายน้ําเกาะ
กลอยจากบริษัท โต ไว ดี ระยอง จํากัด จํานวน 37,450 บาท

- นายชานนท์ แก๎วคํา ได๎ดําเนินการซํอมแซมทรัพย์สิน
ที่เสียหายเสร็จเรียบร๎อย และสามารถใช๎งานได๎เป็นปกติแล๎ว

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

- อยูํระหวํางประสานงานพนักงานสอบสวนขอเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข๎อง

- ทําหนังสือรายงานผลการตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหน๎าที่ให๎นายธีระพลต์ บํารุง
สามารถใช๎สิทธิเรียกร๎องดําเนินคดีทางศาลกับบริษัท
โต ไว ดี ระยอง จํากัด ตํอไปได๎
- อยูํระหวํางทําหนังสือรายงานผลการตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจหน๎าที่ให๎จังหวัด
ระยองทราบ

เรื่องร๎องเรียนจากผู๎ร๎อง (ปกปิดชื่อ) ได๎รับความเดือดร๎อนจาก
กลุํมบุคคล นําสิ่งของมาวางบนทางเท๎าบริเวณหน๎าร๎านมโนราห์
จนสุดเส๎นทาง และมีผู๎นําอาหารทะเลมาจําหนํายบนสะพาน
บริเวณหน๎าวัดปากน้ํา จนเกิดความไมํเป็นระเบียบ
เรื่องร๎องเรียน กรณี ราษฎรขอความชํวยเหลือในการซํอมแซมปูาย - ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว
ยินดีต๎อนรับสูํจังหวัดระยองบริเวณถนนสุขุมวิท
(กํอนถึงห๎างสรรพสินค๎าแหลมทองระยอง) ตําบลเนินพระ
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ชํารุดทรุดโทรม
ตอบข๎อหารือ สํานักปลัดเทศบาลแจ๎งให๎ฝุายนิติการบันทึกปากคํา
ทายาทผู๎มีสิทธิได๎รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
รายนางนอง ประดิษฐ์จา พนักงานจ๎างทั่วไป เสียชีวิต
ตอบข๎อหารือ สํานักปลัดเทศบาลแจ๎งให๎ฝุายนิติการตรวจสอบ
สัญญาซื้อขายกล๎องโทรทัศน์ว งจรปิด (CCTV)
ตอบข๎อหารือ สํานักการคลังแจ๎งให๎ฝุายนิติการพิจารณา
ทําความเห็น กรณี เปลี่ยนชื่อผู๎รับเงินจากเดิมนิติบุคคลเป็น
บุคคลธรรมดา

- สรุปข๎อเท็จจริงให๎ฝุายการเจ๎าหน๎าที่ สํานักปลัดเทศบาล
เรียบร๎อยแล๎ว
- อยูํระหวํางตรวจสอบข๎อกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข๎อง
- อยูํระหวํางตรวจสอบข๎อกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข๎อง

-9งานรับเรื่องราวร๎องเรียนร๎องทุกข์
ให๎บริการรับเรื่องร๎องเรียนร๎องทุกข์ผํานเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจําเดือนมกราคม 2561 จํานวน 4 เรื่อง
วัน/เดือน/ปี

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตอบผู้ร้องเรียนเมื่อ

แจ้งผลการ
ดาเนินการ
ให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ

7 ม.ค. 61

ปลูกห๎องแถวทับทางสาธารณะ

กองชําง

8 ม.ค. 61

29 ม.ค. 61

12 ม.ค. 61

ปลูกห๎องแถวทับลงบนทางสาธารณะ
ประโยชน์

กองชําง

12 ม.ค. 61

29 ม.ค. 61

สํานักการคลัง

17 ม.ค. 61

อยูํระหวําง
ดําเนินการ

กองชําง

22 ม.ค. 61

29 ม.ค. 61

17 ม.ค. 61 ข๎อทักท๎วงและขอให๎มีการเปลี่ยนแปลง
19 ม.ค. 61 ปลูกห๎องแถวทับทางสาธารณะ

สานักการคลัง
1. รายงานสถานการเงิน 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561
2. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแตํเดือน ตุลาคม 60 – มกราคม 61
3. รายงานการดําเนินการ “เงินรายจํายค๎างจําย”
4. การจัดหาพัสดุประจําปี 2561
1. รายงานสถานการเงิน 4 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2561
รายงานสถานะการเงิน เดือน ต.ค.60- ม.ค.61
1.1 ด๎านรายรับ

-101.2 รายได๎ที่เทศบาลจัดเก็บเอง

1.3 รายได๎ที่รัฐบาลจัดสรร

-111.4 เงินอุดหนุนตามอํานาจหน๎าที่และภารกิจถํายโอน

2. รายงานการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแตํ ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561
รายงานการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท และค่าเก็บขนขยะมูลฝอย
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 60 – มกราคม 61

-123. รายงานผลการดําเนินการ “เงินรายจํายค๎างจําย”
3.1 เงินรายจํายค๎างจําย กรณีมีหนี้ผูกพัน

3.2 เงินรายจํายค๎างจําย กรณีไมํมีหนี้ผูกพัน

4. การจัดหาพัสดุ ปี 2561
- นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รก.ผู๎อํานวยการสํานักการคลัง รายงานวําเรื่องการจัดหาพัสดุได๎ทําตาม
ระเบียบพัสดุตัวใหมํ คือต๎องทําใหมํอยูํหลายรายการ จากคุณลักษณะ หรือกระบวนการ ในสํวนของ
กรมบัญชีกลางก็ยังไมํเสถียร จากที่ได๎ไปอบรมมาในเรื่องของระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได๎มีประกาศคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกํอสร๎างขึ้นมา
ซึ่งมีรายละเอียดคํอนข๎างมาก ในเอกสารที่อบรมจะมีประกาศซึ่งจะลงในเรื่องราคากลางทั้งหมดของงานกํอสร๎าง
ทั้ง 4 ประเภท ไมํวําจะเป็นงานทาง งานทํอ งานอาคาร งานชลประทาน และเรื่องของวิธีการคํานวณการใช๎คํา
Factor F โยงไปถึงการแตํงตั้งคณะกรรมการ ซึ่งทํานนายกเทศมนตรีจะต๎องแตํงตั้งคณะกรรมการคํานวณราคา
กลางงานกํอสร๎างขึ้น เพราะฉะนั้นในสํวนของเทศบาลที่ทําไว๎เดิมนั้นกองชํางคงต๎องปรับปรุงคําสั่งใหมํวําใคร
มีหน๎าที่ออกแบบ และคณะกรรมการกลางคํานวณราคาคํากํอสร๎างอีกหนึ่งชุด ตัวประกาศกําหนดวํางานกํอสร๎าง
ต๎องเสนอทํานนายกเทศมนตรีเห็นชอบ โดยผํานผู๎อํานวยการสํานักการคลัง ซึ่งสํานักการคลังมีหน๎าที่ตรวจ
ในระดับหนึ่ง แตํไมํใชํทางวิชาชีพของชําง จะต๎องมีการปรับระบบและเสนอทํานนายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งการ
- ทํานปลัดเทศบาล กลําววําให๎นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ไปศึกษารายละเอียด และให๎แจ๎งนัดกองชําง
และเจ๎าหน๎าที่พัสดุของแตํละกองงาน มาประชุมซักซ๎อมความเข๎าใจ และให๎ดําเนินการโดยเร็ว
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- โครงการกํอสร๎างถนนพร๎อมระบบระบายน้ําซอยบุญยงค์ ดําเนินการเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว
- โครงการกํอสร๎างปรับปรุงถนนพร๎อมระบบระบายน้ําถนนริมน้ํา (ชํวงสะพานดําถึงสํานักงาน
ชลประทานจังหวัดระยอง) ดําเนินการเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สํงไปกําจัด ณ ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง
งานควบคุมและตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย
*รถดูดเบอร์ 1 ทะเบียนรถ 82-4132 รย. และรถบรรทุกน้ํา 10 ล๎อ ทะเบียน ผก 7587 รย.
*รถดูดเบอร์ 2 ทะเบียนรถ 82-7936 รย. และรถเฮี๊ยบ 83-1083 รย.
ปฏิบัติงานทั้งหมด 5 เส๎น ความยาว 1,407 เมตร 154 บํอพัก
*ชุดขุดลอกทํอ ชุดที่ 1 ทะเบียน ผข-6467 และรถบรรทุกน้ํา 6 ล๎อ ทะเบียน 82-8782 รย.
ปฏิบัติงานทั้งหมด 9 เส๎น ความยาว 4,564 เมตร 759 บํอพัก
*
ชุดขุดลอกทํอ ชุดที่ 2 และรถบรรทุกน้ํา 10 ล๎อ ทะเบียน ผก 7587 รย.
ปฏิบัติงานทั้งหมด 8 เส๎น ความยาว 4,880 เมตร 686 บํอพัก
ผลการดําเนินงาน ได๎แกํ
- รถดูดเบอร์ 1 เข๎าดําเนินการ ถนน ค2 บริเวณ 5 แยกสุนทรภูํ
รถดูดเบอร์ 1 เข๎าดําเนินการถนนทางไผํ 1
รถดูดเบอร์ 1 เข๎าดําเนินการถนนสมุทรคงคา
รถดูดเบอร์ 2 เข๎าดําเนินการหลังตลาดสตาร์
- รถดูดเบอร์ 2 เข๎าดําเนินการถนน ค2
รถดูดเบอร์ 2 เข๎าดําเนินการฝั่งตรงข๎ามตลาดสตาร์
ชุดขุดลอกทํอ 1 เข๎าดําเนินการเก็บใบไม๎รางรอบสวนศรีเมือง
ชุดขุดลอกทํอ 1 เข๎าดําเนินการอนุบาลบ๎านเด็กเล็ก ซอย 1
ชุดขุดลอกทํอ 1 – 2 เข๎าดําเนินการ ถนนเชิงเนิน
ชุดขุดลอกทํอ 2 เข๎าดําเนินการถนนริมน้ํา
ชุดขุดลอกทํอ 2 เข๎าดําเนินการหน๎าสุเหรํา
ชุดขุดลอกทํอ 2 เข๎าดําเนินการถนนอํานวยสุข
เข๎าดําเนินการ ปิดฝาทํอระบายน้ําข๎างอําเภอ ซอย 2 จํานวน 2 ฝา
เข๎าดําเนินการ ปิดฝาทํอระบายน้ําถนนตากสิน บริเวณสะพานเปี่ยม
เข๎าดําเนินการ ปิดฝาทํอระบายน้ําถนนทุํงสายใน
เข๎าดําเนินการ ปิดฝาทํอระบายน้ําถนนทําบรรทุก
เข๎าดําเนินการ ปิดฝาทํอระบายน้ําถนนสมุทรคงคา หน๎าร๎านขายโทรศัพท์
เติมสารนาโน คลอง AIA
ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ํา ปั๊มน้ําอัตโนมัติ จุดถนน ค2 (บริเวณร๎านเพิ่มลาภ), จุดปั๊มไพบูลย์นิมิตสุข
และจุดแยก ร๎าน ต.ยานยนต์
- เฝูาระวังน้ําทํวมขังขณะฝนตก (เปิดเครื่องสูบน้ํา) จุดจันทอุดม

-14- ทํานนายกเทศมนตรี กําชับกองชํางวําชํางควบคุมงานเวลาปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตรงขอบถนนควรปู
เป็นแบบ slope เพื่อความปลอดภัย เชํน ถนนเรือนจํา ถนนริมน้ํา และมอบให๎ นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี
ทํานรองปลัดเทศบาล ประสานกับผู๎รับจ๎างเพื่อดําเนินการแก๎ไขปรับปรุงขอบถนนบริเวณดังกลําว
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม

ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ที่ยื่นคาร้องขออนุญาต
ประกอบกิจการประเภทต่างๆ ตามเทศบัญญัติ
 เจ๎าหน๎าที่สํารวจและมีหนังสือแจ๎งผู๎ประกอบการ/ผู๎ประกอบการเขียนคําร๎องขอรับใบอนุญาตประ
กอบกิจการ
ปรากฏวํา มีผู๎ประกอบการยื่นคําร๎องจํานวน 3 ราย และเจ๎าหน๎าที่ได๎ตรวจประเมินเรียบร๎อยแล๎ ว ได๎แกํ
1. Deli cafe
2. กล๎วยปิ้งแมํค๎าอินดี้ สาขา 2
3. เสริมสวย ชุลี
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เลิกกิจการ จํานวน 4 แหํง ได๎แกํ
1. ร๎านโชลการ์เด๎นท์
2. เซเวํนอีเลฟเวํน สาขาตลาดชัยพร(797)
3. หอพักเอ็นพีพีเพลส
4. เดอะพิซซําคอมปะนี สาขาเดลโก๎ระยอง
- งานตรวจประเมินการจัดการน้ําเสียของสถานประกอบการจําหนํายหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง จํานวน 1 แหํง คือ ร๎าน Deli cafe
เรื่องร้องเรียน จานวน 4 เรื่อง

การดาเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1. ล๎างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํมฯ)และตลาดสดเทศบาล 4 (แมํแดง)
ดําเนินการล๎างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดล๎างและขัดทําความสะอาดพื้นอาคารและถนนโดย
ผสมผงคลอรีนในน้ําล๎างพื้นเพื่อฆําเชื้อโรค ลอกทํอ ล๎างทํอและรางระบายน้ํา ดังนี้
- ล๎างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํม) วันที่ 18 - 19 มกราคม และ 25 - 26 มกราคม 2561
- ล๎างตลาดเทศบาล 4 (ตลาดแมํแดง) วันที่ 17 และ 24 มกราคม 2561
2. การดําเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํม)
ประชุมคณะทํางานพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํม)(เฉพาะสํวนเทศบาล)
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห๎องประชุมหลักเมือง โดยมีมติที่ประชุม มอบกองชํางดําเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบหลักฐานกรรมสิทธิ์
2. ออกแบบตลาดตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดทั่วไป
3. ออกแบบตลาดในรูปแบบตลาดไฮบริด
โดยมอบรองปลัดฉัตรนุชัย ดูรายละเอียด โดยพร๎อมเมื่อไหรํให๎แจ๎งสํานักการสาธารณสุขฯ
เพื่อนัดประชุมตํอไป
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ตรวจสอบจุดตั้งถังขยะอันตรายและถังขยะอินทรีย์ ในชุมชน
จุดตั้งถังขยะอันตราย จํานวน 42 จุด พบวํา
- สภาพถังขยะอันตรายสมบูรณ์และสามารถใช๎งานได๎ทุกจุด
- พบขยะปนเปื้อน จํานวน 3 จุด ได๎แกํ เซเวํนปากคลอง, เซเวํนตรงข๎ามตลาดชัยพร,
เซเวํนแยกทําบรรทุก ได๎ประสานผู๎จัดเก็บให๎ดําเนินการทําความสะอาดเรียบร๎อยแล๎ว
ย๎ายจุดวาง จํานวน 1 แหํง ได๎แกํ ในโรงเรียนวัดโขดทิมทาราม ย๎ายไปตั้ง ชุมชนก๎นปึก-ปากคลอง
บริเวณสามแยกสุดซอยก๎นปึก (เนื่องจากที่ผํานมาโรงเรียนวัดโขดฯไมํมีน้ําหนักขยะอันตราย)
จุดตั้งถังขยะอินทรีย์ จํานวน 13 จุด พบวํา
- ถังรองรับขยะอินทรีย์ไมํสะอาด/ไมํปิดฝาถังขยะอินทรีย์/มีขยะปนเปื้อน ได๎แกํ ชุมชนริมน้ํา-ทําเกตุ ,
ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง, ชุมชนก๎นปึก-ปากคลอง ได๎ประสานผู๎จัดเก็บและบริษัทคลีน มหานคร จํากัด เรียบร๎อยแล๎ว
- ถังขยะอินทรีย์แตก จํานวน 2 ถัง ได๎แกํ ชุมชนสะพานราษฎร์ ได๎ประสานบริษัทคลีน มหานคร จํากัด
เรียบร๎อยแล๎ว
กิจกรรมติดป้ายไวนิลเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุม โครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อม
ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2561 ทั้ง 29 ชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
วันที่ 9 มกราคม 2561:ชุมชนปากน้ํา1 และปากน้ํา2 ณ ศูนย์แสดงสินค๎า
วันที่ 10 มกราคม 2561:ชุมชนแหลมรุํงเรือง ณ ที่ทําการชุมชนแหลมรุํงเรือง
วันที่ 11 มกราคม 2561:ชุมชนสมุทรเจดีย์ และสัมฤทธิ์ ณ ศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษาพระเจดีย์กลางน้ํา
วันที่ 12 มกราคม 2561:ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง และบ๎านปากคลอง ณ โรงเรียนบ๎านปากคลอง
วันที่ 15 มกราคม 2561:ชุมชนหลังวัดโขด ณ ที่ทําการชุมชนหลังวัดโขด
วันที่ 21 มกราคม 2561:ชุมชนตากสิน และเกาะกลอย ณ วัดลุํมมหาชัยชุมพล และวัดเกาะกลอย
วันที่ 22 มกราคม 2561:ชุมชนริมน้ํา-ทําเกตุ ณ ศาลาริมน้ํา-ทําเกตุ
วันที่ 23 มกราคม 2561:ชุมชนข๎างอําเภอ-ทางไผํ ณ ที่ทําการชุมชนข๎างอําเภอ-ทางไผํ
วันที่ 24 มกราคม 2561:ชุมชนสะพานราษฎร์ ณ ที่ทําการชุมชน (ตลาดเกํา)
วันที่ 25 มกราคม 2561:ชุมชนพูนไฉํ ณ ที่ทําการชุมชนพูนไฉํ
วันที่ 26 มกราคม 2561:ชุมชนก๎นปึก-ปากคลอง ณ ที่ทําการชุมชนก๎นปึก-ปากคลอง
วันที่ 29 มกราคม 2561:ชุมชนสองพี่น๎อง ณ สวนปุาสิริกิติ์สองพี่น๎อง
วันที่ 30 มกราคม 2561:ชุมชนเนินพระ ณ สวนสาธารณะโขดปอ
- โครงการคัดแยกขยะกํอนทิ้ง ประจําปีงบประมาณ 2561 ลงพื้นที่แจกปฎิทินกิจกรรม 3Rs Derivery
คัดแยกขยะสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์ประชาชน ในชุมชนปากน้ํา 1 ได๎รับทราบและเชิญชวนรํวมกันคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน และทิ้งขยะประเภทตํางๆ แยกตามภาชนะรองรับ/กิจกรรมที่เทศบาลจัดไว๎ให๎ในชุมชน
: ได๎ดําเนินการไปแล๎ว 103 หลังคาเรือน
- โครงการอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยประชาสัมพันธ์ผํานสื่อตํางๆ ของเทศบาลฯ
และเปิดรับสมัครสมาชิก มีผู๎สมัคร จํานวน 4,756 ราย ได๎แกํ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 6 แหํง
- กิจกรรมตรวจคุณภาพน้ําพร๎อมกับเครือขํายเฝูาระวังแมํน้ําระยอง และสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 13(ชลบุรี)
มารํวมตรวจดูด๎วย ณ สะพานแขวนสวนศรีเมือง และ ริมน้ําตรงข๎ามโรงฆําสัตว์ ผลของการตรวจพบวําทั้งสองจุด
มีคํา pH ปกติ แตํมีคํา DO ต่ํากวํามาตรฐานที่กําหนด

-17กิจกรรมอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนและแม่น้าระยอง
มีคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษา พระเจดีย์ กลางน้ําและสะพานศึกษาธรรมชาติ
หอชมวิว รวมทั้งหมด 2,348 คน
1. วันที่ 4 ม.ค. 61 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ชั้นอนุบาล 1 ดูวิดีทัศน์ประวัติ
พระเจดีย์กลางน้ําและศึกษาระบบนิเวศปุาชายเลน จํานวน 53 คน
2. วันที่ 6 ม.ค. 61 ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทํากิจกรรมปลูกต๎น
โกงกางและปลํอยพันธุ์สัตว์น้ํา บริเวณ โซน 1 หอชมวิวเฉลิม จํานวน 80 คน
3. วันที่ 10 ม.ค. 61 กลุํมคุมประพฤติมาบําเพ็ญประโยชน์ โดยทํา คอกปุ๋ยการเกษตร
ณ ศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษาพระเจดีย์กลางน้ํา และรํวมกันขนทํอนไม๎ จากเจดีย์กลางน้ํา ไป หอชมวิว เพื่อทํา
ประโยชน์ตํอไป จํานวน 70 คน
4. มีผู๎เข๎าเยี่ยมชมศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษา จํานวน 2,145 คน
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง
- นิทรรศการให๎ความรู๎และตอบคําถาม เรื่องจังหวัดสะอาดและการคัดแยกขยะ
- เกมส์ตํอจิ๊กซอร์ เกี่ยวกับปุาชายเลน
- รํวมพิธีเปิด โครงการปุาในเมืองจังหวัดระยอง “ปุาชายเลนพระเจดีย์กลางน้ํา อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง”
เนื้อที่ 500 ไรํ ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561

-18งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล

-19การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือน มกราคม 2561 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตราย
ได๎ทั้งหมด 2,359 ชิ้น ( 138 กิโลกรัม )
2. กิจกรรมสํารวจและสํงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล
จํานวน 79 แหํง เดือน มกราคม 2561 จํานวน 1,016 กิโลกรัม
การพัฒนาทาความสะอาดสถานที่
- ชุดพัฒนากับหนํวย พิเศษ รํวมกับ โครงการ พัฒนาเพื่อการแบํงปันที่ยิ่งใหญํ
Shift and Share ภายใต๎โครงการปาฏิหาริย์แหํงชีวิต (Miracte of Life) V-Sport ยุวอาสาเก็บขยะ
ณ ชายหาดแหลมเจริญ
- ชุดรถน้ําล๎างถนนริมน้ํา ชุมชนสองพี่น๎อง และล๎างศาลา 3 วัดปากน้ํา
ชุดเรือท๎องแบน ลอกวัชพืชและผักตบในเเมํน้ําระยองไปลงประตูน้ํารัฐอํานวย
- ชุดพัฒนาเก็บขยะถางหญ๎าข๎างทางถนนข๎างอําเภอ
งานสัตวแพทย์
การควบคุมคุณภาพโรงฆําสัตว์ จํานวนสุกรที่เข๎าชําแหละในโรงฆําสัตว์ เทศบาลนครระยอง
สุกรเข๎าชําแหละเดือนมกราคม 2561 จํานวนทั้งสิ้น 862 ตัว ได๎ทําการตรวจและไมํพบความผิดปกติของสุกร
กํอนฆําและหลังฆํา และมีคําธรรมเนียม ดังนี้
1. อากรฆําสัตว์ 8
,620 บาท
2. คําบริการโรงฆําสัตว์ 12
,930 บาท
3. คําธรรมเนียมคอกพักสัตว์ 2
,586 บาท
รวมเก็บคําธรรมเนียมได๎ทัง้ สิ้น 24
,136 บาท
การแก้ไขเรื่องร้องเรียน
งดการปฏิบัติงาน เนื่องจากเกิดโรคติดตํอร๎ายแรงในสุนัขระบาด (ไข๎หัดสุนัข) จึงทําให๎ ไมํมีสถานที
ปลํอยสุนัขและแมว จะเริ่มดําเนินการใหมํอีกครั้งในกุมภาพันธ์ 2561
งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ
ผลการดําเนินงาน
1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง/โรคหลอดเลือดสมอง)
รวม 401 คน จําแนกผลการคัดกรอง ดังนี้
1.1 กลุํมวัยทํางาน อายุ 15 ปี – 59 ปี จํานวน 246 คน
1.1.1 กลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน
1.1.2 กลุํมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
1.1.3 กลุํมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ
1.2 กลุํมผู๎สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 155 คน
1.2.1 กลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน
1.2.2 กลุํมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
1.2.3 กลุํมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ

จํานวน 16 คน
จํานวน 112 คน
จํานวน 14 คน
จํานวน 2 คน
จํานวน 45 คน
จํานวน - คน

-202. กิจกรรมเผยแพรํความรู๎โรคไมํติดตํอ
2.1 ความรู๎เรื่องโรคไมํติดตํอเรื้อรัง
2.2 ลดพุง ลดโรค
2.3 โรคหลอดเลือดสมอง
2.4 การดูแลแลสุขภาพตนเอง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

21 ครั้ง
5 ครั้ง
5 ครั้ง
5 ครั้ง
6 ครั้ง

3. โครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและสํงตํอปัญหาตาต๎อกระจกในประชาชนอายุ 45 ปีขึ้นไป
ปี 2561 วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา อ.เมือง จ.ระยอง
ผลการดําเนินงาน
- ตรวจยืนยันความผิดปกติทางด๎านสายตาโดยจักษุแพทย์ (ตรวจวัดสายตา ตรวจวัดแรงดันลูกตา
ตรวจจอประสาทตา ตรวจวัด Va ตรวจสุขภาพตาอื่นๆ เชํนต๎อเนื้อ ต๎อกระจก ) จํานวน 200 คน
1. สํงตํอรพ.ระยอง เพื่อผําตัดตาต๎อกระจก
จํานวน 10 คน
2. ถุงหุ๎มเลนส์ตาขุํน แพทย์แนะนํายิงเลเซอร์
จํานวน 4 คน
3. ต๎อเนื้อ แพทย์แนะนําสมควรผําตัดลอกต๎อเนื้อ
จํานวน 2 คน
4. สายตา ยาว สั้น เอียง
จํานวน 184 คน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 มกราคม 2561 พิจารณาอนุมัติ
โครงการที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
จํานวน 7 โครงการ (626,371 บาท)
2. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 30 มกราคม 2561
สรุปรายการการติดตามและประเมินผลโครงการประจําไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 – ธ.ค.60)
งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ
สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก
ปี พ.ศ. 2560 ได๎รับรายงานวําพบผู๎ปุวยในเขตเทศบาลนครระยอง 42 ราย ไมํพบผู๎เสียชีวิต อัตราปุวย
67.78 ตํอแสนประชากร ไมํพบการระบาดตํอเนื่องในชุมชน โดยพบผู๎ปุวยน๎อยกวําปี พ.ศ.๒๕59 (49 ราย )
ซึ่งกลุํมอายุที่พบผู๎ปุวยมากที่สุด คือ ๑5–3๔ ปี (กลุํมวัยรุํนและวัยทํางาน) ประมาณร๎อยละ 50 อาชีพที่มี
จํานวนผู๎ปุวยสูงสุดคือรับจ๎าง รองลงมาคือนักเรียน และ อาชีพค๎าขาย
ตั้งแตํวันที่ 1
– 25 มกราคม 2561 เทศบาลนครระยอง ได๎รับรายงานวําพบผู๎ปุวย โรคไข๎เลือดออก
(ทุกรหัสโรค) จํานวน 2 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 3.22 ตํอประชากรแสนคน ไมํพบผู๎เสียชีวิต ชุมชนที่พบผู๎ปุวย
โรคไข๎เลือดออกได๎แกํ
1. ชุมชนหลังวัดโขด 1 ราย
2. ชุมชนเนินพระ 1 ราย

-21การดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ระบาด
๑. ออกดําเนินการควบคุมโรคทุกราย ภายใน 24 ชั่วโมง โดยการพํนสารเคมีกําจัดยุงในบ๎านผู๎ปุวย
และรอบๆ บ๎าน ผู๎ปุวยรัศมี 100 เมตร จํานวน 3 ครั้ง ในวันที่ 0 ,3,7
- ผู๎ปุวยยืนยันโรคไข๎เลือดออก จํานวน 2 ราย
๒. พํนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัยในชุมชน/ตลาด
3. ประชาสัมพันธ์โรคไข๎เลือดออกโดยรถวิ่งประชาสัมพันธ์
4. ดําเนินการรณรงค์สํารวจ และทําลายแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย ในศาสนสถานและสถานศึกษา
เขตเทศบาลนครระยองทุกแหํง โดยดําเนินการ ทุกวันศุกร์ และพํนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัยในวันเสาร์
5. ติดตามสถานการณ์โรคทุกสัปดาห์
การดาเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
กิจกรรมสํารวจและทําลายแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายในโรงเรียน

- ขอความรํวมมือโรงเรียนมอบหมายแกนนํานักเรียนดําเนินการสํารวจและทําลายแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ํา
ยุงลายในโรงเรียนตํอไป
ขอความรํวมมือเฝูาระวังปูองกันโรคอุจจาระรํวงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส
ด๎วยขณะนี้พบผู๎ปุวยโรคอุจจาระรํวงเฉียบพลันในหลายพื้นที่ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส อาทิ ไวรัสโรตา
และโนโรไวรัส ซึ่งสามารถพบได๎ในทุกกลุํมวัย โดยเฉพาะกลุํมเด็กเล็กและกลุํมผู๎สูงอายุหรือกลุํมผู๎มีภาวะ
ภูมิคุ๎มกันบกพรํอง ซึ่งโรคนี้สามารถติดตํอและแพรํระบาดได๎อยํางรวดเร็ว โดยการรับประทานอาหารและน้ําดื่ม
ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค
จึง
ขอความรํวมมือทํานดําเนินการเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคติดตํอสถานศึกษา โดยปฏิบัติตาม
มาตรการปูองกันและควบคุมโรคติดตํอในสถานศึกษา และเน๎น เรื่อง การล๎างมือให๎สะอาดด๎วยสบูํ โดยล๎างให๎
นานพอ (ไมํน๎อยกวํา 20 วินาที) กํอนกินอาหาร หลีกเลี่ยงน้ําและอาหารที่ไมํสะอาด รับประทานอาหารที่ปรุงสุก
ล๎างผักและผลไม๎ให๎สะอาด ทําความสะอาดสํวนที่คนสัมผัสบํอยๆ ผู๎ปุวยควรหลีกเลี่ยงการทําอาหารให๎ผู๎อื่น
รับประทาน หรือใช๎หลักการ “กินร๎อน ช๎อนกลาง ล๎างมือ”

-22งานอนามัยครอบครัว
ผลการดาเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
จานวน 147 ราย
จําแนกตามกลุํมได๎ ดังนี้
1. มารดาและทารกหลังคลอด
2. ผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง
3. ผู๎สูงอายุติดเตียง
4. ผู๎สูงอายุติดบ๎าน
5. ผู๎พิการ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

75 ราย
22 ราย
36 ราย
11 ราย
3 ราย

กิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
จานวน 258 กิจกรรม ดังนี้
1. ฉีดยา
2. ใสํสารน้ําทางหลอดเลือดดํา
3. ใสํสายสวนปัสสาวะ
4. ใสํสายยางให๎อาหารทางจมูก
5. ทําแผล
6. เจาะเลือด
7 .เจาะน้ําตาลปลายนิ้ว
8. เยี่ยมให๎คําแนะนําการปฏิบัติตนหลังคลอดและสํงเสริมการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ
9. เยี่ยมเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ๎อนในทารกแรกเกิด
10. เยี่ยมดูแลเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ๎อนจากโรคเรื้อรังและความพิการ
11. สอนญาติทําแผลให๎ผู๎ปุวย
12. ให๎คําปรึกษาทางโทรศัพท์ในการดูแลสุขภาพด๎วยตนเอง
13. ประเมิน ADL ในผู๎สูงอายุ
14. สอนญาติเรื่องการดูแลความสะอาดรํางกายผู๎ปุวยติดเตียง
15. สอนผู๎ปุวยออกกําลังกายบนเตียง
16. ตรวจพัฒนาการเด็กที่สงสัยพัฒนาการลําช๎า
ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
ให๎ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 8 รายการ จํานวน 15 ชิ้น ได๎แกํ
1. เตียงนอน
Fowler พร๎อมเบาะที่นอน
2. ชุดผ๎าปูที่นอนและผ๎าขวางเตียง
3. ที่นั่งขับถําย
4. ถังออกซิเจน
5. รถเข็นนั่ง
6. เครื่องพํนยาไฟฟูา
7. เบาะที่นอนลม
8. ไม๎เท๎า 4 ขา

จํานวน 3 ชุด
จํานวน 2 ชุด
จํานวน 1 อัน
จํานวน 1 ถัง
จํานวน 4 คัน
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 อัน
จํานวน 2 อัน

จํานวน 1 ราย
จํานวน 1 ราย
จํานวน 8 ราย
จํานวน 9 ราย
จํานวน 16 ราย
จํานวน 4 ราย
จํานวน 10 ราย
จํานวน 37 ราย
จํานวน 38 ราย
จํานวน 64 ราย
จํานวน 8 ราย
จํานวน 5 ราย
จํานวน 46 คน
จํานวน 2 ราย
จํานวน 8 ราย
จํานวน 1 ราย

-23ได๎รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ 2 รายการ จํานวน 4 ชิ้น ได๎แกํ
1. แผํนรองกันซึม
2. ผ๎าอ๎อมสําเร็จรูป

จํานวน 1 หํอ
จํานวน 3 หํอ

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
สร๎างการมีสํวนรํวมของภาคประชาชนในการดําเนินงานด๎านสาธารณสุข
ผลการดําเนินงาน มีกลุํมออกกําลังกายที่เกิดขึ้นใหมํในชุมชนหลังวัดโขด จํานวน 1 กลุํม มีสมาชิก 32 คน
“ชื่อกลุํมชุมชนวัดโขด สุขภาพแข็งแรง”
แผนการดําเนินงาน เขียนโครงการเพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมออกกําลังกายโดยการรําวงย๎อนยุค กระบี่กระบอง
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
งานสํงเสริมสุขภาพ
- วันที่ 11 มกราคม 2561 รํวมต๎อนรับคณะปปส.เวียดนามในการศึกษาดูงาน การดําเนินงาน EF
ในการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยของครูโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โดยบรรยายแผนขับเคลื่อนทักษะ
สมองเด็ก (EF) เทศบาลนครระยองแกํคณะศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 19 มกราคม 2561 จัดโครงการ “สร๎างเสริมให๎เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดี EQ เยี่ยม เต็มเปี่ยม
ด๎วย EF โดยการมีสํวนรํวม” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา กิจกรรม “คาราวานห๎องเรียนพํอแมํ”ครั้งที่ 3
รํวมกับกิจกรรมศิลป์สร๎างสรรค์ แกํเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 - 3 และผู๎ปกครอง จํานวน 100 คน โดยมีทีม
แกนนําวัคซีนชีวิตโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํารํวมจัดกิจกรรม ศิลป์สร๎างสรรค์ กิจกรรมเกมล๎อมรัก
ให๎ความรู๎เรื่อง EF
- วันที่ 9, 18, 23, 26 มกราคม 2561 ดําเนินกิจกรรมอบรมแกนนํานักเรียนเด็กไทยฟันดี
ภายใต๎โครงการ “สํงเสริมสุขภาพชํองปากในโรงเรียนประถมศึกษา” ณ โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาล
นครระยอง ทั้ง 5 แหํง
- วันที่ 25, 29 มกราคม 2561 ดําเนินกิจกรรมให๎ความรู๎แกนนําที่มีสํวนรํวมในการกําจัดเหาและ
กิจกรรมหมั่นสาง หมั่นสระ หํางเหา ภายใต๎โครงการ “นักเรียนวัยใส อนามัยดี๊ดี ไมํมีเหา” ณ โรงเรียนเทศบาล
บ๎านปากคลอง วันที่ 31 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา โดยมีคณะกรรมการชุมชนปากน้ํา 1
เข๎ารํวมกิจกรรมกําจัดเหาเพื่อติดตามเด็กที่เป็นเหาในชุมชนตํอไป
กองการแพทย์
รายรับค่ารักษาพยาบาล
ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริการตรวจรักษาโรค
บริการทันตกรรม
บริการเภสัชกรรม
บริการกายภาพบําบัด
บริการชันสูตร
บริการรังสีฯ

-24ประเภทบริการในคลินิกอบอุ่นฯ
ประจาเดือน มกราคม 2561
2,986 ราย
455 ราย
2,752 ราย
49 ราย
484 ราย
39 ราย
งานรักษาพยาบาล
ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖1

สรุปค่าใช้จ่ายการให้บริการกองการแพทย์
ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖1
•
•
•
•
•
•
สรุป

1. CASH (980 ราย)
2. จํายตรง อปท รอเรียกเก็บ (140ราย)
3. จํายตรงกรมบัญชีกลางรอเรียกเก็บ (167ราย)
4. ประกันสังคม รพ.ระยอง (276 ราย)
5. ประกันสังคม รพ.สิริกิติ์ (136 ราย)
6. เทศบาลสนับสนุน (5,655 ราย)
คําใช๎จํายกองการแพทย์
เรียกเก็บได๎

158,614 บาท (17.03%)
42,189 บาท (4.52%)
22,111 บาท (4.25%)
39,501 บาท (4.24%)
39,501 บาท (2.37%)
587,807 บาท (67.59%)
931,427 บาท (100%)
291,843 บาท (32.41%)

-25บริการอื่น ๆ แก่ผู้มารับบริการ
ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖1
- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถกอล์ฟไฟฟูา จํานวน 58 ครั้ง
- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถ Ambulance จํานวน 12 ครั้ง
- สนับสนุนกระเป๋ายาแกํหนํวยงานอื่น จํานวน 3 ครั้ง
- วันที่ 13 มกราคม 2561 กิจกรรมในรอบเดือนมกราคม 2561 ออกหนํวยงานวันเด็ก, ให๎ความรู๎
ผู๎สูงอายุ
กองการศึกษา
- วันที่ 13 มกราคม 2561 จัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ณ สนามสวนศรีเมือง อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
- วันที่ 16 มกราคม 2561จัดกิจกรรมวันครูแหํงชาติ ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
วันที่ 15 - 22 มกราคม 2561 ประเมินพนักงานครูเพื่อให๎มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ณ ห๎องผู๎อํานวยการกองการศึกษา สํานักงานเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 27 มกราคม 2561 กิจกรรมสํงเสริมการศึกษานอกห๎องเรียน (การทําส๎มตําไกํทอด)
ณ ลานกิจกรรมอาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
วันที่ 27 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็ก ปี 2561 (ย๎อนหลัง) สําหรับโครงการจัดการศึกษาแกํเด็ก
ด๎อยโอกาส เทศบาลนครระยอง ณ ลานกิจกรรมอาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
วันที่ 27 มกราคม 2561 กิจกรรม We can PLAY & LEARN เพลินวันเสาร์ ณ ลานกิจกรรมอาคาร
ห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
- วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะศึกษาดูงานอาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
เดือนมกราคม 2561 จากโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู อําเภอบ๎านคําย จังหวัดระยอง จํานวน 50 คน
สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง
เดือน มกราคม 2561

-26สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือน มกราคม 2561
ข้อมูลสถิติ
สถิติผู๎เข๎าใช๎ห๎องสมุด/เดือน
สถิติผู๎ใช๎นอกเวลาราชการ
ผู๎ใช๎อินเตอร์เน็ต
สถิติหนังสือทั้งหมด
สถิติแผํน V.C.D
จํานวนสมาชิกห๎องสมุด
จํานวนสมาชิกใหมํ

มกราคม
51,944
16,598
1,950
151,733
15,314
71,703
163

สร๎างงานผู๎พิการ ได๎แกํ
นางสาวกุสุมา บุญชํวย
- เริ่มทํางาน 9 มกราคม 2560
- ผู๎พิการทางการได๎ยิน (เป็นใบ๎)
- ปฏิบัติงานที่อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง
นางสาวสุจิตรา พืชพันธ์
- เริ่มทํางาน 1 กรกฎาคม 2560
- ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว (ชาซีกขวาทั้งแขน-ขา)
- ปฏิบัติงานที่อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง
นางสาวมิลันตี นีลพันธ์
- เริ่มทํางาน 1 มกราคม 2560
- ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว(ขาพิการทั้ง 2 ข๎าง)
- ปฏิบัติงานที่อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง
นายกฤณัช ทรงเที่ยง
- เริ่มทํางาน 9 มกราคม 2560
- ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว (ขาเป็นโปลิโอ)
- ปฏิบัติงานที่อาคารห๎องสมุด และศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง
นายกิตติคุปต์ สารพันโชติวิทยา
- เริ่มทํางาน 9 มกราคม 2560
- ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว (ชาแขนขวา)
- ปฏิบัติงานที่ กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
นายรัชพงศ์ ผลารุจิ
- เริ่มทํางาน 1 สิงหาคม 2560
- ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขวาอํอนแรง)
- ปฏิบัติงานที่ กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง

-27โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. กิจกรรมสํงเสริมความเข๎มแข็งเครือขําย
ผู๎ปกครอง ครั้งที่ 3 ผู๎บริหารเข๎ารํวมการประชุมเครือขํายผู๎ปกครองเพื่อสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางผู๎บริหาร
คณะครู และตัวแทนผู๎ปกครองรํวมกันพัฒนาโรงเรียน
วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 16.00 – 19.00 น. ผู๎บริหารและคณะครู พนักงานจ๎าง
เข๎ารํวมประชุมประจําเดือนมกราคม 2560 ณ ห๎องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 13.00 น. ชมรมผู๎สูงอายุเทศบาลนครระยอง
ใช๎สถานที่ในการจัดกิจกรรมของชมรมผู๎สูงอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์ใหมํ
- วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู๎บริหารและ
คณะครูรํวมจัดงานวันเด็กแหํงชาติประจําปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์(ใหมํ)
วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 07.00 – 12.00 น. ผู๎บริหารและคณะครูนํานักเรียนทําการแสดง
พิธีเปิดงานวันเด็กและรํวมจัดซุ๎มกิจกรรมเตะบอลเข๎าโกลและโยนหํวง ณ สนามบอลสวนศรีเมือง
วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 15.30 น. ผู๎บริหารและคณะครูเข๎ารํวมงานวันครู
ประจําปี 2561 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)
- วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 18.00 – 22.00 น. ได๎จัดงานเลี้ยงปีใหมํให๎บุคลากรและ
เครือขํายผู๎ปกครอง เพื่อสร๎างขวัญและกําลังใจ ณ อาคารอเนกประสงค์ (ใหมํ)
วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 10.30 น. กิจกรรมโครงการเฝูาระวังและสํงตํอปัญหาตา
ต๎อกระจก โดยเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข เทศบาลนครระยองและกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครระยอง
มาให๎บริการตรวจวัดสายตา ณ อาคารอเนกประสงค์ใหมํ
วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 11.30 น. ฝุายวิชาการ ได๎จัดกิจกรรมศิลป์สร๎างสรรค์
เพื่อให๎เด็กปฐมวัย มีความรัก ชื่นชม และสนใจในกิจกรรมด๎านศิลปะ ทําให๎มีจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์
ณ อาคารอเนกประสงค์(ใหมํ)
- วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 11.30 น. กิจกรรมวิชาการสัญจร โดยนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เตําทะเลและเรือหลวงจักรีนฤเบศรเพื่อให๎นักเรียนได๎มี
โอกาสเรียนรู๎ประสบการณ์นอกห๎องเรียน
วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. กิจกรรมฉุกเฉินเผชิญภัยโดยเจ๎าหน๎าที่จาก
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได๎เข๎ามาอบรมวิธีการใช๎ถังดับเพลิง และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย
ณ อาคารอเนกประสงค์ใหมํ
วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. กิจกรรมวิชาการสัญจร สวนสัตว์เขาเขียว
โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อให๎นักเรียนได๎มีโอกาสเรียนรู๎
ประสบการณ์นอกห๎องเรียน
วันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. ผู๎บริหาร ครู และเจ๎าหน๎าที่ เข๎ารํวม
โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นเทศบาลนครระยอง ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ณ ห๎องประชุมเกาะแก๎ว ชั้น 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- โรงเรียนขอความอนุเคราะห์ติดตามงานซํอมแซมกระเบื้อง ครั้งที่ 2 โดยห๎างหุ๎นสํวนจํากัด
ระยองยูนิตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ติดตามครั้งที่ 2 ซํอมแซมงานปูกระเบื้องอาคารเรียน 2 - 3 (ชั้น 2 -3)
รวมทั้งกระเบื้องบันได ชั้น 1 - 3 โดยคุณกฤษณ์ นัยพงษ์ประสิทธิ์ หมดสัญญา เดือนพฤษภาคม 2562
โทร ติดตํอ 038-617169

-28- นางสุนิสา รํมรื่น ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา กลําววําขอความอนุเคราะห์กองชํางชํวย
ติดตามงานซํอมแซมกระเบื้องของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา เพราะเกรงวําวจะเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน
ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรี สั่งการวําให๎กองชํางแจ๎งเป็นหนังสือไปยังบริษัทผู๎รับจ๎างให๎มาดําเนินการ
ภายในระยะเวลาตามข๎อตกลงในสัญญาด๎วย
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- วันที่ 12 มกราคม 2561 จัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ณ โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง
โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองรํวมกับ บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด จัดกิจกรรมวันเด็ก
แหํงชาติ ประจําปี 2561 ให๎กับนักเรียน
- วันที่ 13 มกราคม 2561 รํวมกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ณ บริเวณสวนศรีเมือง
วันที่ 16 มกราคม 2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารํวมงานวันครูประจําปี พ.ศ. 2561
วันที่ 22 - 24 มกราคม 2561 คณะผู๎บริหารเข๎ารํวมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการศึกษาด๎านการอําน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ประจําปี 2561 ตามแนวทาง
Thinking School
วันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารํวมโครงการอบรมพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นเทศบาลนครระยอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- มอบรางวัลกิจกรรมต๎นกล๎าแหํงการอํานประจําเดือน ธ.ค. 2560
- วันที่
5 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง ระดับอนุบาล
- วันที่
11 มกราคม 2561 ต๎อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรม EF จาก ปปช.เวียตนาม
- วันที่ 12 มกราคม 2561 กิจกรรม เด็กดีศรีวัดโขด
- วันที่
12 มกราคม 2561 กิจกรรม Play and learn เพลินอยํางไทย
- วันที่
12 มกราคม 2561 กิจกรรม New Year Celebration
- วันที่
16 มกราคม 2561 รับรางวัล ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางศึกษา ดีเดํน ในกิจกรรมวันครู
- วันที่ 20 มกราคม 2561 กิจกรรมแนะแนวให๎กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข๎าศึกษาตํอ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- อนุรักษ์ความเป็นไทยแตํงผ๎าไทยทุกวันศุกร์
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได๎เป็นตัวแทนไปสอบแขํงขันคนเกํงในโรงเรียนท๎องถิ่นระดับประเทศ
ได๎แกํ ด.ช.ยศพร หัสชู, ด.ญ.รวิพร สืบเสนาะ และ ด.ญ.ณัฏฐญาณีย์ ชัยสีหา
- วันที่
29 มกราคม 2561 โรงเรียนได๎รับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท๎องถิ่น
กิจกรรมนําเสนอโครงงานของละระดับชั้น ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎

-29-

-30โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 9 มกราคม 2561 รับคณะดูงานการจัดการขยะ จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมจังหวัดระยอง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 12 มกราคม 2561กิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ประจําปี 2561ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่
13 มกราคม 2561 รํวมจัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ประจําปี 2561 ณ สวนศรีเมือง
- วันที่
14 - 15 มกราคม 2561 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ณ โรงเรียนบ๎านทํามะกา และโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
- วันที่
16 มกราคม 2561 รํวมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)
- วันที่
20 มกราคม 2561 กิจกรรมแนะแนวศึกษาตํอ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่
22 มกราคม 2561 รํวมอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู๎ชุมชนปลอดขยะ
และโรงเรียนปลอดขยะ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ
- วันที่
23 มกราคม 2561 รํวมชมนิทรรศการและแขํงขันทักษะทางวิชาการ งานเปิดบ๎านวิชาการ
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
ผลการแขํงขันทักษะทางวิชาการ งานเปิดบ๎านวิชาการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ได๎แกํ
* รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขัน E-Book ได๎แกํ เด็กหญิงชนัญธิดา สายบุตร
และเด็กหญิงวิภาดา ศิลาโคตร
* รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิชาสังคมศึกษา
คือ เด็กหญิงพรไพลิน โพธิสัตย์
- วันที่ 25 - 27 มกราคม 2561 รํวมการฝึกอบรมพัฒนาและเสริมศักยภาพครู และบุคลากรของ
โรงเรียนอีโคสคูล ณ โรงแรมเซ็นทรา กรุงเทพ
- วันที่
26 มกราคม 2561 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ณ ชายหาดแหลมเจริญ
- วันที่
26 มกราคม 2561 กิจกรรมศุกร์หรรษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่
27 - 28 มกราคม 2561 รํวมโครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น
เทศบาลนครระยอง ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ๎
- วันที่
31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 รับการสอนแกนนําตรวจฟันและตรวจฟัน
จากสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ
กิจกรรมศึกษาแหลํงเรียนรู๎ ได๎แกํ
*วันที่ 9 มกราคม 2561 ป.6 หนังใหญํวัดบ๎านดอน อุทยานการเรียนรู๎จังหวัดระยอง
*วันที่ 10 มกราคม 2561 ป.5 วัดปุาประดูํ
*วันที่ 26 มกราคม 2561 อ.3 พิพิธภัณฑ์เมืองเกําระยอง
*วันที่ 31 มกราคม 2561 ป.1 พิพิธภัณฑ์เมืองเกําระยอง
- กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจําสัปดาห์ ได๎แกํ
*กิจกรรมใสํบาตรประจําสัปดาห์ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
*กิจกรรมไปวัดทุกวันพระ ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง)
*กิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพํอ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล

-31โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 12 มกราคม 2561 งานเลี้ยงปีใหมํบุคลากรSatit Fancy
- วันที่
13 มกราคม 2561รํวมกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ประจําปี 2561ณ สวนศรีเมืองระยอง
- วันที่
16 มกราคม 2561รํวมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)
- วันที่
18 มกราคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่
ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
- วันที่ 19 มกราคม 2561 กิจกรรมเดินทางไกลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- วันที่ 19
มกราคม 2561 นักเรียนอนุบาลปีที่ 3ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่
ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร์และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เตําทะเล จังหวัดชลบุรี
- วันที่
20 - 21 มกราคม 2561 เข๎าคํายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ นักเรียนชั้น ป.6
ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
- วันที่
22 มกราคม 2561 โรงเรียนนครระยองวิทยาคมแนะแนวการศึกษาตํอ ม.1
- วันที่
23 มกราคม 2561 รํวมกิจกรรมเปิดบ๎านวิชาการโรงเรียนนานาชาติตากสิน
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจาปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
วิทยาศาสตร์
- การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ
* เด็กชายคณิน อ๎นจร
* เด็กชายกษิดิ์เดช อิ้วศรีสกุล
ภาษาไทย
- การแขํงขันเปิดพจนานุกรม ได๎รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ
* ทีมชนะเลิศ ได๎แกํ เด็กหญิงวรัญญา แก๎วสืบ เด็กหญิงอสมาภรณ์ เมืองศิริ
* ทีมรองชนะเลิศ ได๎แกํ เด็กชายสิรวิชญ์ เกิดโต เด็กหญิงณธษา ฉิมเมือง
- การแขํงขันคัดลายมือระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ
* เด็กหญิงธัชกร มีสบาย
- การแขํงขันคําคม ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
* เด็กหญิงปริตรตา วะลัยพันธ์
* เด็กหญิงนิรภาดา สุขสวัสดิ์
- ผลการแขํงขันอํานทํานองเสนาะระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 3 ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
* เด็กหญิงพิงฟูา อาภานุวัติ
สังคมศึกษา
- การแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญเงิน
* เด็กชายธนัทรภัทร พรหมทอง
* เด็กชายพรหมพิริยะ ประสงค์เศรษฐ
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- อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
* เด็กชายเตชิน ศุภโชคชัย ได๎อันดับที่ 4
* เด็กชายเตชิน เรือนคํา ได๎อันดับที่ 10
- คิดเลขเร็ว
* เด็กชายสุรพัศ จิตรชื่น ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
* เด็กชายภาคิน โยทองยศ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
* เด็กชายปรินทร เดํนดํารงกุล ได๎ลําดับที่ 15
ศิลปะ
- วาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
* เด็กชายจิรธัช ธีรรัตนาภรณ์ ได๎รับรางวัลชนะเลิศ
* เด็กชายภูมิพัฒน์ นามสิน ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- วาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
* เด็กหญิงวริศรา คนแรงดี ได๎รับรางวัลชนะเลิศ
* เด็กชายณัฐนนท์ ภูริเศรษฐานนท์ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ
ภาษาอังกฤษ
- การแขํงขันเลํานิทานStory Telling
* เด็กหญิงภัคธีมา ขันโท ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- ตํอคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
* เด็กหญิงปริยากร นระแสน * เด็กชายวโรดม ฟูาประทานชัย
- พูดสุนทรพจน์ Impmromtu Speech ได๎รับรางวัลชนะเลิศ
* เด็กหญิงณัฐชิดรดา สุขเจริญ
- วันที่ 25 มกราคม 2561 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงทะเลอําวไทยฝั่งตะวันออก
- วันที่
27 - 28 มกราคม 2561 อบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นเทศบาลนครระยอง
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- วันที่
29 มกราคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่
ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี
- วันที่ 31 มกราคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่
เข๎าชมคาราวานวิทยาศาสตร์ ของ อพวช. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ผลการสอบเรียนตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ตัวจริง 3 คน ได๎แกํ
1. เด็กชายกษิดิ์เดช อิ้วศรีสกุล
2. เด็กชายเตชินท์ ศุภโชคชัย
3. เด็กหญิงพิชญาณี รจนา
สํารอง 1 คน คือ
1. เด็กชายสุรพัศ จิตรชื่น
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- วันที่ 8 มกราคม 2561 นําเยาวชนดีเดํน นายบูรพา ซาซุม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
6 เข๎ทาี่ เยี่ยมคารวะและ
รับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแหํงชาติ
2561
ปี ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
- วันที่ 9 มกราคม 256
1 รํวมพิธีเปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั2,้นปี3ทประจํ
ี่ าปีการศึกษา2560
ณ คํายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
วันที่ 11 มกราคม 2561 นํานักเรียนที่เป็นเด็กดี มีคุณธรรม สามารถเป็นแบบอยํางที่ดีในสังกัด
เข๎ารับประกาศเกียรติคุณบัตรจากผู๎วําราชการจังหวัดระยอง
ณ ห๎องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง
วันที่ 13 มกราคม 2561 รํวมกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติณ สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง
วันที่ 16 มกราคม 2561 รํวมงานวันครู ประจําปี2561 ณ อาคารวิสุทธิ์คุณากร
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)
แนะแนวการศึกษาต่อตามโรงเรียนต่างๆ
วันที่ 20 - 30 มกราคม 2561

- วันที่ 23 มกราคม 2561 ประชุมคณะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั1/2561
้งที่
ณ ห๎องประชุมอาคาร3
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)
- วันที่ 25 มกราคม 2561 ต๎อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลหนองปุาครั่ง จังหวัดเชียงใหมํ
ศึกษาดูงานเรื่องโรงเรียนพอเพียงท๎องถิ่น ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)
- ผู๎อํานวยการรํวมพิธีเปิดคํายนักศึกษาวิชาทหาร วัน24
ที่ มกราคม 2561 ณ โรงเรียนกวงฮั้ว อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง
- วันที่ 24 - 26 มกราคม 256
1 เข๎ารํวมแขํงขันคนเกํงในโรงเรียนท๎องถิ่น ระดับประเทศ ประจําปีก2560
ารศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท5ี่ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)

-34- วันที่ 26 มกราคม 2561 รํวมประชุมวางแผนเกี่ยวกับแนวทางการทําข๎อตกลงของครูสอนภาษาจีน
ณ โรงเรียนกวงฮั้ว อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
วันที่ 26 มกราคม 2561 ให๎ความอนุเคราะห์สถานที่ในการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561
- 2564) ของเทศบาลนครระยอง ทบทวนและเพิ่มเติม
จัดโดย กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครระยอง ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)
- วันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 เข๎ารํวมโครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นเทศบาล
นครระยองประจําปีงบประมาณ2561 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2560
พ.ศ.
กฎกระทรวงการคลัง ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัและการบริ
ดจ๎าง หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง
วันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 นํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข๎ารํวมโครงการเสริมสร๎างมาตรฐานการ
ดํารงชีวิตและพัฒนาคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมสร๎างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ปูองกันยาเสพติด
ณ คํายหาดยาว กรมกํอสร๎างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- วันที่ 28 - 30 มกราคม 2561 เข๎ารํวมโครงการ“พัฒนาเพื่อการแบํงปันที่ยิ่งใหญํShift and Share”
ภายใต๎โครงการปาฏิหาริย์แหํงชีว(Mi
ิต racle of Life) ประจําปี2561 จัดโดยกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
ณ โรงแรมสตาร์ ระยอง
- วันที่ 29 - 31 มกราคม 256
1 เข๎ารํวมแขํงขันคนเกํงในโรงเรียนท๎องถิ่น ระดับประเทศ ประจําปีก2560
ารศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท5ี่ กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- โครงการรวมวัยผู๎สูงอายุ เติมความสุขกันและกัน ประจําปีงบประมาณ 2561 / ครั้งที่ 2
วัตถุประสงค์ ชมรมผู๎สูงอายุเทศบาลนครระยอง จัดกิจกรรมตํอเนื่อง โดยครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 / 2561
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให๎ผู๎สูงอายุ ได๎พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรํวมกิจกรรมรํวมกัน
- การศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนปี 2561 วันที่ 17 - 19 มกราคม 2561
ณ จังหวัดปทุมธานี-นครราชสีมา-บุรีรัมย์
มอบจักรเย็บผ๎าอุตสาหกรรม 1 เครื่อง ผู๎ยืม นางสาววรรณี สามารถ
- โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนคลองทับมาและถนนทําบรรทุก
ผลการสารวจความคิดเห็น
โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนคลองทับมาและถนนท่าบรรทุก

-35ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
กิจกรรม
- มอบเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ, ผู๎พิการ และผู๎ปุวยเอดส์ประจําเดือนมกราคม 2561
ผู๎สูงอายุ 5,632 ราย
- เงินสด - ราย
- โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 5,632 ราย
ผู๎พิการ 688 ราย
- เงินสด - ราย
- โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 688 ราย
ผู๎ปุวยเอดส์ 111 ราย
- เงินสด – ราย
- โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 111 ราย
- อํานวยความสะดวก ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการ จํานวน 8 ราย
- รับลงทะเบียนผู๎พิการรายใหมํ เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ จํานวน 11 ราย
- รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จํานวน 4 ราย
- รับลงทะเบียนผู๎สูงอายุรายใหมํและรายเกําที่มีการย๎ายภูมิลําเนาเข๎ามาในเขตพื้นที่เทศบาลนครระยอง
เพื่อรับเบี้ยฯปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2560 จํานวน 66 ราย
- ดําเนินการจัดทําบัตรผู๎พิการให๎กับผู๎ปุวยติดเตียง พร๎อมประสานหนํวยงานอื่นให๎ความชํวยเหลือ
- เนื่องในวันเด็กแหํงชาติ 13 มกราคม 2561 เทศบาลนครระยองได๎จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ปูองกันยาเสพติดให๎กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ณ สนามสวนศรีเมือง โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ให๎ความรู๎เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด โดยการเลํนเกมส์ แจกเอกสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจัดระเบียบขอทาน
เทศบาลนครระยอง รํวมกับ ศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ที่พึ่ง จังหวัดระยอง สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง สถานีตํารวจภูธรระยอง ได๎จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่จัดระเบียบขอทาน
ในเดือนมกราคม 2561 จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
*วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ตลาดนัดสตาร์ไนท์พลาซํา พบผู๎แสดงความสามารถ 5 ราย (มีบัตรผู๎แสดง
ความสามารถแล๎ว) และพบขอทานตํางด๎าว จํานวน 1 ราย โดยตํารวจได๎ดําเนินการจับกุมดําเนินการ
ตามกฎหมายตํอไป
*วันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ตลาดนัดสตาร์ไนท์พลาซํา พบผู๎แสดงความสามารถ 2 ราย (มีบัตรผู๎แสดง
ความสามารถแล๎ว)
- โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะทํางานและเครือขํายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ผู๎ด๎อยโอกาส คนไร๎ที่
พึ่งและขอทาน ในวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น โดยวิทยากรจากศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ที่
พึ่งจังหวัดจันทบุรี
ž *อบรมให๎ความรู๎ กฎหมาย /พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข๎องกับการสงเคราะห์ การคุ๎มครอง พัฒนาคุณภาพชีวิต
ž ผู๎สูงอายุ ผู๎ด๎อยโอกาส คนไร๎ที่พึ่งและขอทาน

-36ž *สร๎างความเข๎าใจบทบาทหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เครือขํายการทํางาน การประสานสํง
ž ตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ž *จัดกลุํมยํอยเสนอปัญหาและแนวทางการแก๎ไขปัญหาด๎านผู๎สูงอายุ ผู๎ด๎อยโอกาส คนไร๎ที่พึ่งและขอทาน
สถานธนานุบาล
ผลการดาเนินงานในรอบเดือนมกราคม 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2561)
ยอดรับจํานํารวม 2,510 ราย
ยอดไถํถอนรวม 2,868 ราย
ทรัพย์จํานําคงเหลือทั้งหมด
7,930 ราย
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จานวน 140,000,000.00 บาท
หัก ใช๎ไปแล๎ว 13,250,000.00 บาท
คงเหลือเงินที่ใช๎หมุนเวียนได๎อีก 126,750,000.00 บาท
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน๎าฝุายงบประมาณ รายงานวําตามที่มีแนวทางสั่งการตามมติ
ค.ร.ม. ขอความรํวมมือให๎นําสํวนผสมของยางพารามาเป็นสํวนผสมในการกํอสร๎างถนน โดยมีหนังสือดํวนที่สุดมา
ให๎รายงานวําเทศบาลตั้งงบประมาณ และมีแนวทางวําสามารถใช๎จํายจากเงินสะสมก็ได๎ หากเป็นโครงการที่ไมํ
เกินวงเงินสองล๎านบาท ก็สามารถดําเนินการภายใต๎เงื่อนไขสอบราคา และให๎รายงานวําดําเนินการไปถึงขั้นตอน
ไหนแล๎ว ซึ่งแนบมาวําจะมีหนํวยงานตํางๆ ที่อยูํระหวํางขอใช๎เงินสะสม หรือระหวํางขอเข๎าสภาท๎องถิ่น กองชําง
จึงพิจารณาวําจะนําโครงการงานลูํวิ่งภายในมาแก๎ไข โดยนําสํวนผสมของยางพารามาทํา
นางสุนิสา รํมรื่น ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา รายงานวําโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
มีโครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล
- วําที่ร๎อยตรีจรัล ภิญวัย รอง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง รายงานวําโรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยองมีเพิ่มแผนวําจะมีการปรับปรุงถนนโดยรอบหน๎าอาคารที่สร๎างใหมํเสร็จแล๎ว ซึ่งเดิมเป็น
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรี มอบผู๎อํานวยการกองชํางวําในสํวนของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
ให๎ไปประมาณราคาวํามีพื้นที่ที่จะต๎องดําเนินการเทําไร ต๎องใช๎แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเทําไร
เป็นราคาเทําไร เพื่อนําไปเข๎าแผน ทําประชาคม และนําเข๎าสภาเทศบาลในเดือนพฤษภาคม 2561
เพื่อจํายขาดเงินสะสม และรายงานให๎จังหวัดระยองทราบวําเทศบาลนครระยองมีหนึ่ง
ในโครงการดังกลําว
นางสุนิสา รํมรื่น ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา รายงานวําได๎มีผู๎ปกครองนักเรียนมาแจ๎ง
กับโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําวําจะขอให๎นักเรียนลาออกจากโรงเรียน เพื่อไปดูแลบิดาซึ่งปุวยล๎ม
และไมํสามารถชํวยเหลือตัวเองได๎
- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล กลําววําให๎โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําให๎ข๎อมูลกับ
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมเพื่อสํงเจ๎าหน๎าที่ลงไปเยี่ยมบ๎าน และประสานกองสวัสดิการสังคม
ไปชํวยเหลือด๎วย

-37- นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน๎าฝุายงบประมาณ แจ๎งที่ประชุมวําหนํวยงานใดที่มีญัตติที่จะ
นําเข๎าสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ให๎สํงเรื่องให๎
กองวิชาการและแผนงานภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
- นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู๎อํานวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม รายงานดังนี้
1. ตามที่ท๎องถิ่นจังหวัดได๎เรียกประชุมงานสาธารณสุขทั้งจังหวัด มีรายละเอียดคือ 1.) เรื่องโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า ทางปศุสัตว์ได๎เข๎ารํวมประชุมด๎วย แจ๎งวําสัปดาห์ที่ผํานมาพบเชื้อ
พิษสุนัขบ๎าในหัวสุนัข จํานวน 7 หัว ได๎แกํ อําเภอปลวกแดง อําเภอวังจันทร์ และอําเภอบ๎านคําย ซึ่ง อบต.หนองไรํ
อําเภอปลวกแดงได๎ดําเนินการควบคุมเรื่องนี้ ปศุสัตว์และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดได๎ลงพื้นที่ไปสอบสวนโรค
และเก็บหัวสุนัขมาตรวจอีก จํานวน 16 หัว ซึ่งในปีนี้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ในสํวนของเทศบาลนครระยอง
ได๎ดําเนินการฉีดวัคซีนปูองกันพิษสุนัขบ๎าให๎กับสุนัข ตั้งแตํเดือนตุลาคม 2560 ที่ผํานมา จํานวน 735 ตัว
จากเปูาหมาย จํานวน 2,300 ตัว แตํที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน คือเรื่องสุนัขจรจัด ซึ่งเทศบาลสามารถจับสุนัขจรจัด
มาฉีดวัคซีนปูองกันพิษสุนัขบ๎าได๎ แตํไมํมีพื้นที่สําหรับดูแลสุนัขจรจัด จึงดําเนินการฉีดวัคซีนดังกลําวแล๎วนําสุนัข
ไปปลํอย แตํที่ยังควบคุมไมํได๎คือสุนัขที่อยูํนอกพื้นที่
2. เรื่องนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของปี 2561 มีเปูาหมายที่ต๎องให๎ดําเนินการ ปัญหาคือ
เปูาหมายที่ต๎องนําขยะร๎อยละ 30 ที่เกิดขึ้นมาใช๎ประโยชน์ ซึ่งถือวําเป็นเปูาหมายที่คํอนข๎างยากที่จะจัดการขยะ
ที่ต๎นทาง เพราะวําดูจากตัวเลขของเทศบาลที่คัดแยกขยะได๎เต็มที่ คือ 20 เปอร์เซ็นต์ ถ๎าไมํนับขยะที่จะนําสํงเข๎า
โรง RDF ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง คาดวําอยํางไรก็คงไมํถึง 30 เปอร์เซ็นต์ เรื่องการจัดให๎มี
ภาชนะรองรับที่เป็นแยกประเภทตามประกาศกระทรวง ขณะนี้ได๎ประสานไปยังบริษัทผู๎รับจ๎างเก็บขนขยะแล๎ว
เพื่อเตรียมรายละเอียดของถังขยะ โดยจังหวัดระยองเน๎นให๎พื้นที่สวนสาธารณะต๎องมีถังขยะแยกประเภทกํอน
เทศบาลจึงต๎องเพิ่มภาระหน๎าที่ในเรื่องของการจัดเก็บ ทั้งนี้ในสวนสาธารณะที่เป็นขนาดใหญํของจังหวัดควรจะมี
ถังขยะ เชํน สนามกีฬากลาง สวนศรีเมือง สวนสุขภาพของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ซึ่งคิดวําสามารถดําเนินการ
ได๎ในสํวนของเทศบาลนครระยอง สํวนในภาพรวมของการจัดการขยะ ตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง
รายงานนั้นมีอยูํ 2 เรื่อง คือ องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยองได๎ของบประมาณ EEC ปี 2560 เป็น
งบประมาณเรํงดํวน ซึ่งจะปิดบํอขยะในจังหวัดระยอง จํานวน 11 แหํง ที่ไมํได๎มาตรฐานตามที่สํานักงาน
สิ่งแวดล๎อม ภาคที่ 13 โดยเป็นบํอขยะของเทศบาลขนาดเล็กหรือองค์การบริหารสํวนตําบลตํางๆ ที่ใช๎การดั๊มจะ
ถูกปิด และจะให๎ขนขยะไปที่ศูนย์กําจัดขยะขององค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง สํวนเรื่องการจัดการขยะติด
เชื้อขณะนี้เตาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดระยองพร๎อมรับขยะติดเชื้อของจังหวัดระยอง โดยเดือนเมษายน
2561 องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยองจะพร๎อมรับขยะโดยจะไปวางระบบในเรื่องของการจัดการอีกครั้งหนึ่ง
ในสํวนของขยะติดเชื้อของเทศบาลนครระยองฝุายชํางสุขา กองชําง ซึ่งมีสัญญากับบริษัทเอกชนอยูํ คงต๎องเริ่ม
ในปีงบประมาณถัดไป สํวนเรื่องในภาพรวมของการจัดการขยะซึ่งทางจังหวัดระยองกําหนดให๎จังหวัดระยองเป็น
หนึ่ง Cluster เพราะฉะนั้นขยะทั่วไปจะถูกกําจัดโดยภาพรวมของ Cluster ทํานผู๎วําราชการจังหวัดแจ๎งวํา
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใดที่นําขยะไปจัดการนอก Cluster หรือนอกจังหวัด ให๎รายงานให๎จังหวัดระยอง
ทราบ เพราะมีคณะกรรมการของจังหวัดอยูํในเรื่องของการดูแลในภาพรวมของการจัดการขยะ สํวนการ
ดําเนินการในพื้นที่ของปีงบประมาณ 2561 สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ได๎ลงไปประสานและหารือ
กับชุมชนไปแล๎ว จํานวน 22 ชุมชน ในเรื่องของการสํงเสริม และสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการคัดแยกขยะ
3R ปรากฏวําบางชุมชนก็ให๎ความรํวมมือ แตํบางชุมชนเข๎ารํวมฟังจํานวนน๎อย ซึ่งเทศบาลลงไปพร๎อมกับ
กิจกรรมฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ๎า โดยสํวนใหญํคนก็มาในเรื่องของนําสุนัขมาฉีดวัคซีนมากกวํามารํวมรับฟัง กําหนด
ครบทุกชุมชนในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2561 หลังจากนั้นจะมีเรื่องของกิจกรรม 3R Delivery ออกรณรงค์
เชิญชวนให๎คัดแยกขยะรีไซเคิล และวัสดุเหลือใช๎ตํางๆ เพื่อรวบรวมสํงมอบให๎กับมูลนิธิสวนแก๎ว สํวนเปูาหมายที่

-38จังหวัดระยองกําหนดคือการรับสมัคร อาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ที่รายงานไป คือ จํานวนนักเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครระยอง จํานวนสี่พันกวําคน ที่จะสมัครเป็น อถล. สํวนอีกเรื่องหนึ่งที่จังหวัดระยองเน๎นย้ําคือ
พนักงานเทศบาลที่มีชื่ออยูํในเขตเทศบาลควรจะรํวมเป็น อถล. และให๎รายงานเป็นตัวเลขให๎จังหวัดระยองทราบ
ในรายละเอียดนั้นทีมสิ่งแวดล๎อมจะไปชี้แจงให๎แตํละกองงานทราบ จึงขอเสนอทํานนายกเทศมนตรีให๎กําหนด
เป็นนโยบายเพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ที่มีภูมิลําเนาอยูํในเขตเทศบาลนครระยองรํวมสมัครเป็น อถล. ด๎วย
ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตราสั่งการวําให๎ดําเนินการตามที่นายดุสิต
ธรรมศิริรักษ์ เสนอ
ซึ่งเรื่องนี้เป็นหน๎าที่ของทุกคนที่ต๎องให๎ความรํวมมือ ให๎เชิญชวน อสม., ผู๎สูงอายุ,
ประธานชุมชนเข๎ารํวมสมัคร และเมื่อสมัครแล๎วก็ควรจะปฏิบัติงานจริง
2. เรื่องที่ต๎องการหารือและขอความอนุเคราะห์กองชําง คือ ในปีนี้สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อมมีโครงการที่จะต๎องปรับปรุงโรงฆําสัตว์อยูํ จํานวน 4 งาน คือ งานที่ได๎ผู๎รับจ๎างไปแล๎วและอยูํระหวําง
รอลงนามในสัญญา คือ การทําถนนรอบโรงฆําสัตว์ และงานที่อยูํระหวํางการทบทวนแบบ คือ เรื่องของระบบ
บําบัดน้ําเสีย สํวนงานปรับปรุงพื้นอาคารภายในโรงฆําสัตว์ตรงนี้ e-Bidding ไปรอบแรกแล๎ว แตํไมํมีผู๎มายื่นซอง
สํวนปัญหาของ 2 งานที่จะมีพื้นที่ทับซ๎อนกัน คือ ถนนรอบโรงฆําสัตว์กับระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งมีบางสํวนที่โรง
บําบัดต๎องทําทํอรอบถนนแตํยังไมํมีผู๎รับจ๎าง ขณะนี้ได๎ประสานสํานักการคลังที่จะขอชะลอลงนามในสัญญา
โครงการถนนรอบโรงฆําสัตว์ไว๎กํอน เทศบาลต๎องเรํงแบบเรื่องของการทบทวนบํอบําบัดน้ําเสียเพื่อที่จะให๎สํานัก
การคลังประกาศหาผู๎รับจ๎าง จึงขอความอนุเคราะห์กองชํางให๎เรํงดําเนินการในสํวนนี้ด๎วย เพื่อที่จะให๎ได๎ผู๎รับจ๎าง
และจะต๎องมีการนัดประชุมรํวมกันทั้ง 2 โครงการ เพื่อมานัดหมายวําตรงที่มีพื้นที่ทับซ๎อนกันใครจะเป็น
ผู๎ดําเนินการ และจะดําเนินการในชํวงเวลาใด
- นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู๎อํานวยการกองชําง รายงานวําขณะนี้ได๎ข๎อมูลของคํา BOD มาแล๎ว
และจะเรํงดําเนินการตํอ
ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรี มอบกองชํางไปทบทวนรายละเอียด และมานําเสนอ สํงให๎สํานักการคลัง
เพื่อหาผู๎รับจ๎าง และให๎ชะลอการลงนามไประยะหนึ่งกํอนในสํวนของถนนรอบโรงฆําสัตว์
เพื่อให๎งานดําเนินการอยํางตํอเนื่อง
- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล รายงานวําตามที่ได๎ไปประชุมผลการศึกษาเรื่องของการวาง
ผังแมํบทการพัฒนาสถานีขนสํงของเทศบาลนครระยองที่ต๎องมาปิดโครงการไปเมื่อสัปดาห์ที่ผํานมา ในสํวนของ
สถานีขนสํงเทศบาลนครระยองยังไมํมีความชัดเจนในเรื่องของผังในภาพรวมของทั้งประเทศ คือเรื่องรถไฟ
ความเร็วสูง หรือรถไฟรางคูํ ในสํวนของผลการศึกษาได๎เสนอให๎มีการปรับปรุงสถานีขนสํงไมํมาก เชํน ห๎องน้ํา
ควรจะปรับปรุงใหมํ ควรจัดระเบียบร๎านค๎าที่อยูํข๎างในสถานีขนสํงผู๎โดยสาร และจัดระเบียบจราจรข๎างในสถานี
ขนสํงผู๎โดยสาร ปัจจุบันไมํได๎มีการทาสีตีเส๎นจราจร ไมํได๎กําหนดการจราจรในลักษณะของวันเวย์ รถสํวนบุคคล
ยังเข๎าไปปะปนกับรถสาธารณะซึ่งกํอให๎เกิดอันตรายได๎ เรื่องความปลอดภัยคือกล๎อง CCTV ยังใช๎งานได๎ไมํ
สมบูรณ์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับผู๎พิการ เชํน ทางลาดยังไมํสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นคิดวํานําจะทําการสํารวจและ
ดําเนินการปรับปรุงแก๎ไขโดยเร็ว เพราะเรื่องตํางๆ เหลํานี้คาดวําจะใช๎งบประมาณไมํมาก และหากจําเป็นจริงๆ
อาจจะใช๎งบประมาณจากการจํายขาดเงินสะสมได๎ โดยอาจจะมีการปรับปรุงชานชลาใหมํ ทาสีตีเส๎นจราจร
จัดการจราจร จัดที่จอดรถ และทําปูายติดให๎เห็นชัดเจน สํวนห๎องขายตั๋วที่ไมํได๎ใช๎งานแล๎วก็อาจจะรื้อถอน
เพื่อใช๎ทําประโยชน์อยํางอื่น จัดระเบียบร๎านค๎าให๎ย๎ายไปขายในโซนชํองขายตั๋ว ซึ่งเรื่องตํางๆ เหลํานี้ควรต๎องเรํง
ดําเนินการ
ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรีมอบกองชํางไปสํารวจและเรํงดําเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎อง

-39- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล รายงานวําตามที่ทํานนายกเทศมนตรีได๎มอบหมายให๎ไปใน
เรื่องการขอใช๎ที่ดินหน๎าบ๎านสัตย์อุดมนั้น ขอเชิญให๎หัวหน๎าฝุายนิติการรายงานเรื่องข๎อกฎหมายด๎วยวําจะ
สามารถดําเนินการในแนวทางใดได๎บ๎าง
วําที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน๎าฝุายนิติการ รายงานวําต๎องไปดูวําการจัดตั้งมูลนิธินั้นถูกต๎องตาม
กฎหมายแพํงและพาณิชย์หรือไมํ หากมีการจดทะเบียนถูกต๎องเขาก็จะดําเนินการเป็นเหมือนบุคคลได๎เลย
คือมูลนิธิก็จะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย สํวนประเด็นของการใช๎ที่นั้น มี 2 ประเด็น วําจะยกให๎ได๎หรือไมํ
หากมูลนิธิซึ่งเป็นนิติบุคคลยกพื้นที่ให๎เทศบาล พื้นที่ตรงนั้นก็จะเป็นทรัพย์สินของเทศบาล ในการยกให๎ก็จะต๎อง
มีเงื่อนไขที่จะต๎องนําเข๎าสภาเทศบาล แตํหากยกให๎เทศบาลและไมํมีเงื่อนไขก็ไมํต๎องนําเข๎าสภาเทศบาล
ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรีให๎ไปศึกษาระเบียบให๎ดี
- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล รายงานวําเรื่องที่ดินบริเวณหน๎าวัดปากน้ํา จากที่ให๎ไป
ดู
คําพิพากษาที่ติดไว๎ที่หน๎าที่ดินดังกลําว เลขที่ 1251/2558 ฝุายนิติการได๎ไปสืบค๎นข๎อมูลแล๎ววําขอเชิ
ที่เรือญตรีเชาวลิต
เล็กโลํง นําเรียนที่ประชุมด๎วยวําคําพิพากษาเป็นเชํนไร แล๎วเทศบาลจะต๎องดําเนินการตํออยํางไร
วําที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน๎าฝุายนิติการ รายงานวําในคดีนี้เป็นข๎อพิพาทของทางวัดปากน้ํา
กับนายบักจั๊ว แซํลี้ เป็นประเด็นเรื่องของการฟูองขับไลํ ในตัวคําพิพากษาข๎อเท็จจริงปรากฏวําวัดปากน้ําได๎ให๎
นายบักจั๊ว แซํลี้ เชําที่ดินแปลงนี้ เดิมทีในตัวคําพิพากษาอ๎างวํามี ส.ค. ทั้งหมด 2 แปลง ซึ่งเป็นพื้นที่ของ
วัดปากน้ํา รวมประมาณ20 ไรํเศษ ซึ่งวัดปากน้ําได๎อ๎างวําได๎รับการยกให๎ไมํน๎อยกวํา 80 ปี ซึ่งในประเด็นข๎อ
พิพาทในคดีนี้เป็นประเด็นเรื่องของการฟูองขับไลํ มิได๎เป็นประเด็นตํอสู๎กันในความเป็นที่สาธารณะไมํ เทศบาลนครระยอง
, ที่วําการอําเภอเมืองระยอง
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจึงไมํได๎เข๎าไปเป็นคูํความในคดี ในคําพิพากษาก็ไมํได๎ผูกพัน
กับบุคคลภายนอก ซึ่งใน คําพิพากษาจะมีกลําวถึงในประเด็นการมีสิทธิครอบครอง โดยทางฝุายจําเลย
คือ นายบักจั๊ว แซํลี้ ได๎นํานายชํางสํารวจของธนารักษ์พื้นที่ระยองเข๎าไปเป็นพยาน ซึ่งทางฝุายของธนารักษ์
พื้นที่ระยองได๎ยืนยันวําพื้นที่ในสํวนที่พิพาทนี้เป็นที่ของธนารักษ์ฯ แตํข๎อเท็จจริงศาลปกครองได๎เชื่อทางวัด
ปากน้ํา วําที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินของวัดปากน้ํา ศาลจังหวัดระยอง เห็นวําตัวจําเลยได๎เข๎ามาครอบครองที่ดิน
ของวัดปากน้ําจริง ศาลจังหวัดระยอง จึงตัดสินให๎ขับไลํออกไป และชดใช๎ ซึ่งคดีนี้ไมํมีการยื่นอุทธรณ์
หรือฎีกา เนื่องจากมีการกําหนดเรื่องของคําเชําไปด๎วย โดยให๎ชดใช๎คําเสียหาย ในประเด็นที่ต๎องดําเนินการตํอ
คือต๎องทําการพิสูจน์วําที่ดินแปลงนี้เป็นที่สาธารณะหรือไมํ จึงเห็นควรทําหนังสือขอเอกสารประกอบสํานวน
ทั้งหมดไปที่ศาลจังหวัดระยอง และประสานไปยังสํานักงานที่ดินจังหวัดระยอง เพื่อดูในสารระบบโดย
ในเบื้องต๎นอาจจะดูที่งานแผนที่ภาษี สํานักการคลัง หรือกองชํางวําพอจะมีระวางตัวนี้หรือไมํ เพื่อจะได๎
ดําเนินการตํอไป
(ปิดประชุม เวลา 11.30 น.)
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