รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 6 มิถุนายน 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.

นายธนิต
นายบุญสืบ
นายประกอบ
นายธีรวุฒิ
นายสุธน
นางเสาวลักษณ์
นายธนวัฒน์
นายรักษ์สิทธิ์

อังควินิจวงศ์
เจริญรัตน์
อังควินิจวงศ์
รัตตานนท์
ซื่อประเสริฐ
วินัยธรรม
พ้นชั่ว
เจริญหิรัญ

รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการส่วนพัสดุ
รก.ผู้อานวยการสานักการคลัง
นางวัฒนา
ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางกรรณิกา
วิโรจน์แสงทอง ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายธรรมาธิติ
วุฒิสมบูรณ์
ผู้อานวยการกองช่าง
นางผ่องศรี
ปิยะยาตัง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
นายชนินทร์
จันทน์ขาว
หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชน
รก.ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
นายมานพ
ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
รก.ผู้อานวยการกองการแพทย์
นางสุภา
ขางาม
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
นางสุนิสา
ร่มรื่น
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้า
นายวิธาน
ลาภเวที
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง
นายไพรัตน์
วังบอน
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
นายมนตรี
สิริทัตสุนทร
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
นางพรทิพย์
เวชกามา
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
นางสวนีย์
กันสุธา
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
นางศิริลักษณ์
ทองเรือง
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
นายดุสิต
ธรรมศิริรักษ์
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวกนก
อารีรักษ์
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางซ่อนกลิ่น
ชูเชิด
หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป
นางพิมพ์ผกา
ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝุายอานวยการ
นางเสาวลักษณ์
แก่นทอง
หัวหน้าฝุายการเจ้าหน้าที่
นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย
หัวหน้าฝุายพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาววิลาวรรณ นาถาบารุง
หัวหน้าฝุายบริการสิ่งแวดล้อม

30.
31.
32.
33.

นางสาววทันยา
นางสาวดลนภัส
นางธนาวดี
นางกุลยา

โห้ประเสริฐ
ประดับสุข
ฑามาศ
กุลรัตน์

-2หัวหน้าฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล
หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝุายสังคมสงเคราะห์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ศุภโชคชัย
วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
ดุษฎีวงษ์กาจร
กล่อมแก้ว
เกษรแพทย์
สมบัติศรี

นายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)
รองนายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)
รองนายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)
รองนายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
เลขานุการนายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
เลขานุการนายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
รองปลัดเทศบาล (ไปราชการ)

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

นายวรวิทย์
นายมานพ
นายวิชิต
นายวารินทร์
นายนิวัติ
นายผณินทร
นายฉัตรนุชัย

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล จานวน 1 ราย คือ
นางวารุณี เลิศพงษ์วรพันธ์ ข้าราชการพลเรือน ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ (ด้านการสอน)
สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี สถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาลและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
งานการพยาบาล ฝุายบริการการแพทย์
และพยาบาล กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
- เรื่องบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานครูเทศบาล จานวน 2 ราย ได้แก่
1. นางสาวสมลักษณ์ หงประทีป ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
2. นายวรัญชิต เต็มสังข์ ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ วุฒิการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอก
วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
- ไม่มี

-3ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานขนส่ง
งานขนส่งมี รายรับประจาเดือนพฤษภาคม 2561
รายจ่ายประจาเดือนพฤษภาคม 2561
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
ยอดเงินสะสม

127,922.50 บาท
111,092.92 บาท
16,829.58 บาท
3,129,153.15 บาท

ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง
- ออกตรวจดูแลโรงรับจานาของเทศบาล
- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จานวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพีน่ อ้ ง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จานวน 29 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง
2. ตักเตือนผู้กระทาความผิด
- ดูแลห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
- กองวัสดุก่อสร้างไว้บนไหล่ทาง ทางเท้า และที่สาธารณะ จานวน - ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง และหน้าวัดปุาประดู่
จานวน - ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทาสิ่งของตกหล่น จานวน 10 ราย
- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร้านค้าตั้งวางจาหน่ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต จานวน 32 ครั้ง
3. จัดเก็บปูายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จานวน 84 แผ่น
4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้า ถนน ฟุตบาท ชารุด จานวน 13 แห่ง
5. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน จานวน 3 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จานวน - ราย
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกู้ภัยฯ
- ออกสารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนหลังวัดปุาประดู่ 1, ชุมชนหลังวัดปุาประดู่ 2,

6 ครั้ง
68 ครั้ง
32 ครั้ง

-4ชุมชุมสัมฤทธิ์ และชุมชนหลังวัดโขด
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
คณะศึกษาดูงาน (ประจาเดือน พ.ค. 2561)
* จานวน
11 คณะ
* จานวน
740 คน

12 ครั้ง

งานสารบรรณ
มีการลงรับ – ส่ง หนังสือผ่านระบบ OSSM (ส่วนกลาง)
เดือนพฤษภาคม 2561
- มีการลงรับหนังสือ จานวน
622 เรื่อง
- มีการลงส่งหนังสือ จานวน
407 เรื่อง
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
งานการเจ้าหน้าที่
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
(ตาแหน่งบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น (ตาแหน่งบริหาร)
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต
- ลูกจ้างประจา ลาออก
- ลูกจ้างประจา เสียชีวิต
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
- พนักงานจ้าง ลาออก
- พนักงานจ้าง เสียชีวิต
อัตรากาลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
180 คน
* ลูกจ้างประจา
28 คน
* พนักงานจ้างทั่วไป
308 คน
* พนักงานจ้างตามภารกิจ 230 คน
รวม
746 คน

- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
12 คน
11 คน
- คน

-5อัตรากาลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จานวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จานวน 3 แห่ง
* พนักงานครูเทศบาล
245 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
39 คน
รวม
287 คน
รวมทั้งสิ้น 1,033 คน
งานทะเบียนราษฎร
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561

ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 159 ราย บัตรประจาตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 54 ราย
รวมวันละ 213 ราย
- นายธนวัฒน์ พ้นชั่ว หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล รายงานว่าตามที่ได้รับมอบหมายให้ไปประชุม
ที่จังหวัดระยอง ขอรายงานดังนี้
1. เรื่องกุ้งเลี้ยงซึ่งในปัจจุบันราคาตกต่า และออกมาเกินจานวน ประมงจังหวัดขอให้เทศบาลนคร
ระยองช่วยสนับสนุน โดยให้จาหน่ายกุ้งขาว จานวน 50 ตัวต่อกิโลกรัม ในราคา 190 บาท และกุ้งขาวขนาด
60 ตัวต่อกิโลกรัม ในราคา 170 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ถูกมาก เป็นโครงการเพื่อช่วยเกษตรกรของจังหวัดระยอง
โดยให้สั่งซื้อในวันจันทร์ และรับกุ้งในวันศุกร์ ที่ประมงอาเภอ

-62. เรื่องประชากรแฝง จังหวัดระยองได้สารวจแล้วว่าเทศบาลนครระยองยังมีข้าราชการที่ยังไม่ได้ย้าย
เข้าทะเบียนบ้านในจังหวัดระยองอยู่ประมาณหนึ่งร้อยกว่าคน โดยให้เร่งรัดให้ย้ายมาอยู่ในภูมิลาเนา
จังหวัดระยอง และจะมีการประชาสัมพันธ์ด้านบ้านเช่าโดยจะให้เร่งรัดให้เข้ามาอยู่ ซึ่งสามารถตรวจสอบกับการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาคโดยขอข้อมูลว่าบ้านไหนมีการใช้ไฟฟูาคือก็ต้องมีคนอยู่
3. เรื่องเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 ซึ่งหัวหน้า คสช.ได้ยกเลิกคาสั่งจานวน 3 ฉบับ ได้แก่
1.) คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2560 เรื่องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ลงวันที่ 17 มกราคม 2560
2.) คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2560 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
3.) คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 47/2560 เรื่องข้อกาหนดในการใช้ที่ดินพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 มาตรา 3 โดยให้พื้นที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง หรือพื้นที่อื่นใดที่อยู่ในภาคตะวันออก
ที่กาหนดเพิ่มเติมในราชกิจฎีกาเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง
จานวน 20 ครั้ง
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จานวน 32 ครั้ง 32 เรื่อง
Line @ เรารักนครระยอง
1. จานวนผู้ติดตามสะสม จานวน 3,277 ราย
2. จานวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด 52 ราย
3. จานวนผู้สอบถามข้อมูลทั้งหมด 54 ราย
งานประชาสัมพันธ์
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย
1.1 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จานวน 14 เรื่อง
1.2 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่น ๆ จานวน 32 เรื่อง
2. บันทึกภาพกิจกรรมของสานัก กอง และโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล จานวน 34 กิจกรรม
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่นๆ
จานวน 22 ครั้ง
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชน ลงเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของเทศบาล
รวม 32 ข่าว
5. บันทึกเสียงข่าวประกาศเสียงตามสาย
จานวน 4 เรื่อง
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์
จานวน 14 เรื่อง
7. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง
รวม 1 ราย
8. จัดทาปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
รวม - ปูาย

-7ฝ่ายนิติการ
งานนิติการ
ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

1.

คดีนายธีระศักดิ์ อินทนู ฟูองเทศบาลเรื่อง ที่ดินบริเวณ
ถนนท่าบรรทุก ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

- อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
รังวัดที่ดินเพื่อออกนสล.
- นัดรังวัดที่ดินวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา
10.00 น.

2.

คดีบอลลูนระเบิด

- ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ภาค 2
ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ
- ศาลจังหวัดระยองมีคาสั่งให้โจทก์มารับเงิน
จานวน 2,809,598.04 บาท
- เทศบาลนครระยองได้รับเงินจานวน
2,809,598.04 บาทแล้ว

3.

ศาลจังหวัดระยองได้มีหมายเรียกคดีแพ่งสามัญคดี
หมายเลขดาที่ 0716/2561 ระหว่างนายนิรัตน์
เจริญผล โจทก์ เทศบาลนครระยองที่ 1 นายวรวิทย์
ศุภโชคชัย ที่ 2 จาเลย ทาคาให้การแก้คดียื่นต่อศาล
ภายในวันที่ 15 วัน นับแต่วันได้รับหมาย

- อยู่ระหว่างทาหนังสือขอความอนุเคราะห์
พนักงานอัยการยื่นคาให้การแก้ต่างคดี
- สานักงานอัยการแจ้งให้สรุปข้อเท็จจริง
- อยู่ระหว่างกองช่างสรุปข้อเท็จจริง

4.

ศาลจังหวัดระยองได้มีหมายนัดไต่สวนมูลฟูองคดีอาญา
หมายเลขคดีดาที่ 2988/2561 ระหว่างนายนิรัตน์
เจริญผล โจทก์ เทศบาลนครระยอง ที่ 1 นายวรวิทย์
ศุภโชคชัย ที่ 2 จาเลย

- อยู่ระหว่างทาหนังสือขอความอนุเคราะห์
พนักงานอัยการแก้ต่างคดี
- อยู่ระหว่างกองช่างสรุปข้อเท็จจริง

5.

คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผู้ฟูองคดี อธิบดีกรมที่ดิน
ผู้ถูกฟูองที่ 1 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ผู้ถูกฟูองที่ 2

- ทาหนังสือขอรังวัดออก นสล. และขอให้ขึ้น
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ไปยังอาเภอแล้ว
- รังวัดชี้ระวางแนวเขตแล้ว อยู่ระหว่างสานักงาน
ที่ดินทาแผนที่อาณาเขต
- ทาหนังสือสอบถามสานักงานที่ดิน ความคืบหน้า
ในการออก นสล. แล้ว
- สานักงานที่ดินแจ้งว่าต้องทาการรังวัดใหม่
และให้ไปพบจนท. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง

-8ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

6.

เรื่องร้องเรียน กรณี นส.นิภา เนินฉาย ได้มีคาร้องทั่วไปว่า - ทาหนังสือแจ้งให้นางสาวนิภา เนินฉาย ผู้ร้อง
ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการคอนโด
และบริษัทเอส.พี.จี. คอนสตรัคชั่น จากัด ผู้รับจ้าง
ตอกเสาเข็มจนบ้านผู้ร้องร้าว บ้านเลขที่ 22
และเจ้าของที่ดิน เข้ามาไกล่เกลี่ยเมื่อวันที่ 9
ถ.ราษฏร์บารุง ต.เนินพระ อ.เมือง ระยอง จ.ระยอง
เมษายน 2561 แต่ปรากฎว่า ไม่มีผู้ใดมาไกล่เกลี่ย
- ทาหนังสือรายงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดระยอง,
ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเมืองระยองแล้ว

7.

เรื่องร้องเรียน กรณี ราษฎรขอให้ตรวจสอบโรงเรียนสาธิต - ทาหนังสือรายงานผลให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
เทศบาลนครระยอง กดดันเด็กนักเรียนให้มีการลงเรียน
ระยองแล้ว
พิเศษเดือนละ 400 บาท
เรื่องร้องเรียน กรณี ราษฎรขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็น
- อยู่ระหว่างทาหนังสือรายงานจังหวัดระยอง
รบกวนจากห้องน้าของเพื่อนบ้านบริเวณห้อง
หมู่บ้านสองพี่น้อง ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
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9.

เรื่องร้องเรียน กรณี ผู้ร้อง (ปกปิดชื่อ) ขอให้ตรวจสอบ
พฤติกรรมการบริหารงานของนางศุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ
ผอ.โรงเรียนวัดโขดทิมทาราม

- อยู่ระหว่างทาหนังสือรายงานผลให้ศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดระยอง

10.

กองสวัสดิการสังคมให้ฝุายนิติการติดตามการส่งเงินคืนเบี้ย - ทาหนังสือแจ้งให้ธนาคารและทายาทนาเงินส่งคืน
ยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ และเบี้ยยังชีพ
ให้เทศบาลนครระยองแล้ว
ผู้ปุวยเอดส์ ประจาปีงบประมาณ 2560

งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
จานวน 9 เรื่อง
หน่วยงาน
แจ้งผลการดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี
เรื่องร้องเรียน
ตอบผู้ร้องเรียนเมื่อ
ที่รับผิดชอบ
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ
26 เม.ย. 61

สุนัขจรจัด บริเวณโคซี่
อพาร์ทเมนท์

สานักการ
สาธารณสุขฯ

27 เมษายน 2561

อยู่ระหว่างการดาเนินการ

30 เม.ย. 61

ไฟถนนดับ บริเวณถนน
ชายกระปุอม 1

กองช่าง

2 พฤษภาคม 2561

อยู่ระหว่างดาเนินการ

4 พ.ค. 61

ไฟแดงแยก Zoods ไม่
ติดมานาน

สานักปลัด

4 พฤษภาคม 2561

อยู่ระหว่างดาเนินการ

-9ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
จานวน 9 เรื่อง (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตอบผู้ร้องเรียนเมื่อ

แจ้งผลการดาเนินการ
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ

7 พฤษภาคม 2561

นอกเขต

7 พฤษภาคม 2561

อยู่ระหว่างดาเนินการ

9 พฤษภาคม 2561

นอกเขต

9 พฤษภาคม 2561

อยู่ระหว่างการดาเนินการ

5 พ.ค. 61

โรงเรียนกวดวิชาสร้าง
ปัญหา

7 พ.ค. 61

เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ
ซอยทุ่งชายกระต่าย

8 พ.ค. 61

ไม่มีน้าประปาใช้ บริเวณ
ตาบลทับมา

9 พ.ค. 61

ขอความช่วยเหลือ ตัด
ต้นไม้บริเวณถนนริมน้า

14 พ.ค. 61

เรื่องรุกล้าพื้นที่ด้านข้าง
โดยไม่มีการบอกกล่าว
บริเวณถนนทางไผ่ 3

กองช่าง

15 พฤษภาคม
2561

อยู่ระหว่างดาเนินการ

18 พ.ค. 61

ไฟถนนไม่ติด บริเวณซอย
ทุ่งชายกระต่าย

กองช่าง

18 พฤษภาคม
2561

อยู่ระหว่างการดาเนินการ

กองช่าง

กองช่าง

ฝ่ายงบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เบิกจ่าย/ก่อหนี้
งบประมาณตั้งไว้
โอนเพิ่ม
โอนลด
ผูกพัน
คงเหลือ
79,124,800.00
53,886,018.27 25,238,781.73

งบกลาง
งบบุคลากร
เงินเดือนฝุาย
การเมือง 9,990,500.00
เงินเดือนฝุาย
ประจา
281,871,500.00 574,100.00
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน 13,449,100.00 132,920.00
ค่าใช้สอย 143,136,800.00 681,000.00
ค่าวัสดุ
50,394,600.00 710,000.00
ค่า
สาธารณูปโภค 6,281,500.00

6,460,276.13

3,530,223.87

623,700.00 169,297,632.21 112,524,267.79
100,000.00 5,860,735.72 7,621,284.28
282,920.00 93,205,894.87 50,328,985.13
862,800.00 32,657,598.48 17,584,201.52
3,647,305.87

2,634,194.13

-10การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)
เบิกจ่าย/ก่อหนี้
งบประมาณตั้งไว้
โอนเพิ่ม
โอนลด
ผูกพัน
คงเหลือ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมทุกหมวด
รายจ่าย

ครั้งที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

35,720,200.00 124,500.00

17,595,219.80 18,249,480.20

62,255,000.00
13,030,000.00
21,176,000.00 580,000.00

1,728,000.00
933,100.00 9,153,720.00

60,527,000.00
13,030,000.00
11,669,180.00

716,430,000.00 2,802,520.00 2,802,520.00 393,492,401.35 322,937,598.65
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจาเดือน
รายการ
ยอดโอน รายการสะสม ยอดโอนสะสม
หมายเหตุ
ต.ค. 60
1
36,000.00
1
36,000.00
ธ.ค. 60
4
551,900.00
5
587,900.00
ม.ค. 61
4
150,400.00
9
738,300.00
ก.พ. 61
2
151,000.00
11
889,300.00
13
124,500.00
24
1,013,800.00 สภาฯอนุมัติ
มี.ค. 61
6
854,520.00
30
1,868,320.00
เม.ย. 61
9
934,200.00
39
2,802,520.00

สานักการคลัง
1. รายงานสถานะการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

-11-

-12-

-132. รายงานการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ประจาปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

-143. รายงานเงินสะสม และเงินทุนสารองเงินสะสม ณ 31 พฤษภาคม 2561

4. รายงานเงินฝากธนาคาร ณ 31 พฤษภาคม 2561

-154. รายงานเงินฝากธนาคาร ณ 31 พฤษภาคม 2561 (ต่อ)

5. รายงานการดาเนินการ “เงินรายจ่ายค้างจ่าย”

-16-

-176. รายงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

-18-

-19-

รายการที่ยังไม่ได้ส่งเรื่องมาจัดหาตามแผนการจัดหาพัสดุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

กองช่าง
- โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลหลังที่ 2 อยู่ระหว่างดาเนินการ
- โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า อยู่ระหว่างดาเนินการ

-20ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ส่งขยะไปกาจัด ณ ศูนย์กาจัด ขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง
งานควบคุมและตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสีย
- รถดูดเบอร์ 2 ทะเบียน 82 - 7936 รย. เข้าดาเนินการ ดูดบ่อพักถนนเรือนจา
- รถดูดเบอร์ 3 ทะเบียน 83 - 2231 รย. เข้าดาเนินการดูดบ่อพักถนนสัมฤทธิ์
และเข้าดาเนินการดูดบ่อพักถนนราษฎร์บารุง
- ชุดขุดลอกท่อ ทะเบียน ผข 6467 รย., รถน้า 10 ล้อ ทะเบียน ผก 7587 รย.
รถเฮี๊ยบ ทะเบียน 83 - 1083 รย. และรถน้า 6 ล้อ ทะเบียน 82 - 8727 รย.
เข้าดาเนินการ ปล่อยน้าล้างท่อระบาย ถนนภักดีบริรักษ์, เข้าดาเนินการ ปล่อยน้าล้างท่อระบายถนนราชวิมล 1,
ร่วมกับสิ่งแวดล้อมภาค 13 ตรวจระบบบาบัดน้าเสีย ธนากร อพาร์ทเม้นต์
งานซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อ - รางระบายน้า
- งานซ่อมแซมฝาท่อทะเบียน ผก 2921 รย. ซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อ จานวน 41 ฝา,
เข้าดาเนินการปิดฝาท่อระบายน้าถนนชายกระปุอม 1 ตรงหน้าโรงไฟฟูาย้อย, เข้าดาเนินการปิดฝาท่อระบายน้า
ถนนราษฎร์บารุง ซอย 2/1 , เข้าดาเนินการ ปิดฝาท่อระบายน้าถนนหลังวัดปุา และเข้าดาเนินการปิดฝาท่อ
ระบายน้าถนนดวงดี
งานทาความสะอาดชายหาด
- ทะเบียน ตค 3216 รย. ดาเนินการทาความสะอาดชายหาย (บริเวณหน้าร้านครัวลุงระ)
งานเครื่องจักรกลและซ่อมบารุง
- ตรวจเช็คเครื่องสูบน้า ขนาด 8 นิ้ว ประจาจุด ต.ยายนต์, ประจาจุดจันทอุดม
ตรวจเช็คเครื่องสูบน้า ขนาด 12 นิ้ว ประจาจุดเพิ่มลาภ, ประจาจุดหน้าสาเพ็ง และประจาจุด หน้าปั้มแก๊ส
- ตรวจเช็คปั้มสูบน้าเสียใต้ดิน หลังวัดปุา ซอย 5, หลังอาเภอ, ไพบูลย์นิมิตสุข
- เฝูาระวังน้าท่วมขัง
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

-21- ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ที่ยื่นคาร้องขออนุญาตประกอบกิจการประเภทต่างๆ
ตามเทศบัญญัติเจ้าหน้าที่สารวจและมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบการเขียนคาร้องขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการยื่นคาร้องจานวน37 ราย และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว
ตรวจประเมินสถานประกอบการแจ้งเลิกกิจการ สถานประกอบการติดตั้งวางตู้น้าหยอดเหรียญ
จานวน 1 แห่ง คือ ร้านตุ่มแดง
ตรวจประเมินการจัดการน้าเสียของสถานประกอบการหรือสะสมอาหารตามเทศบัญญัติเทศบาล
นครระยอง จานวน 2 แห่ง ได้แก่
1. ชาบูชิ
2. MG ระยอง
เรื่องร้องเรียน จานวน 2 เรื่อง

การดาเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1. ดาเนินการล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดล้างและขัดทาความสะอาดพื้นอาคารและถนน
โดยผสมผงคลอรีนในน้าล้างพื้นเพื่อฆ่าเชื้อโรค ลอกท่อ ล้างท่อและรางระบายน้า ดังนี้
- ล้างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่ม) วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม และ 24 - 25 พฤษภาคม 2561
- ล้างตลาดเทศบาล 4 (ตลาดแม่แดง) วันที่ 16 และ 23 พฤษภาคม 2561
2. โครงการเฝูาระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ประจาปีงบประมาณ 2561
ดาเนินการเฝูาระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ในตลาดสด 4 แห่ง ได้แก่ ตลาดสดเทศบาล 2, ตลาดสด
เทศบาล 4 , ตลาดสดสตาร์และตลาดนัดปากน้า โดยตรวจเฝูาระวัง ดังนี้
1. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารปรุงสุกเพื่อหาเชื้อในกลุ่ม Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus
และ Salmonella จานวน 100 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบเชื้อทั้งหมด

-222. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารที่เข้าข่ายมีสารปนเปื้อน โดยเก็บร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 6 จ.ชลบุรี /สสจ.
ระยอง/รพ.ระยอง ได้แก่
- สารบอแรกซ์ จานวน 7 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบทั้งหมด
- สารกันรา จานวน 21 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบทั้งหมด
- สารฟอกขาว จานวน 13 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบทั้งหมด
- สารฟอร์มาลีน จานวน 17 ตัวอย่าง ตรวจพบในปลาหมึกกรอบ 2 ตัวอย่าง (โดยเจ้าหน้าที่จะ
ดาเนินการ ให้คาแนะนาและเก็บข้อมูลแหล่งรับซื้อสินค้าก่อนนามาจาหน่าย จากนั้นจะเก็บตัวอย่างตรวจสาร
ปนเปื้อนซ้าอีกครั้งหลังจากให้คาแนะนาไปแล้ว)
- สารยาฆ่าแมลง จานวน 87 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบทั้งหมด
- สารโพลาร์ในน้ามันทอดซ้า จานวน 5 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบทั้งหมด
3. ดาเนินโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานที่จาหน่ายอาหาร ประจาปีงบประมาณ 2561
ดาเนินการตรวจประเมินสถานที่จาหน่ายอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร และตรวจ
ประเมินด้านชีวภาพ ได้แก่ ตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารปรุงสุก ภาชนะอุปกรณ์ และมือผู้สัมผัส
อาหาร พร้อมให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ/ผู้ปรุงอาหาร/ผู้เสิร์ฟอาหารในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ดังนี้
1. แหลมทองระยอง จานวน
2. สตาร์พลาซ่า
จานวน
3. โฮมโปรระยอง
จานวน
4. โลตัสระยอง
จานวน
5. บิ๊กซีระยอง
จานวน
6. เซนทรัลระยอง
จานวน
7. ร้านแหลมเจริญซีฟฺูด
8. ร้านครัวสายฟูา
9. ร้านน้าใสซีฟฺูด
10. ร้านครัวปูาแมว

51 ร้าน
9 ร้าน
5 ร้าน
23 ร้าน
27 ร้าน
2 ร้าน

- จัดนิทรรศการในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
ปี 2561 – 2565 โดยร่วมกับงานกองทุนสุขภาพเทศบาลนครระยอง
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบจุดตั้งถังขยะอันตรายและถังขยะรองรับถุงพลาสติกในชุมชน
6.1 ตรวจสอบจุดตั้งถังขยะอันตราย 51 จุด จากการตรวจสอบพบว่า
- สภาพถังขยะอันตรายสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ทุกจุด
- พบขยะปนเปื้อน จานวน 6 จุด ได้แก่ เซเว่นปากคลอง, เซเว่นตรงข้ามตลาดชัยพร, หน้าห้องสมุด,
หน้าแสงทอง, เซเว่นตรงข้ามโรงแรมสตาร์, เซเว่นหน้าวัดลุ่มฯ ได้ประสานผู้จัดเก็บเรียบร้อยแล้ว
6.2 ตรวจสอบถังขยะถุงพลาสติกในชุมชน จานวน 21 จุด จากการตรวจสอบพบว่า
- สภาพถังขยะรองรับถุงพลาสติก สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ทุกจุด
- พบขยะปนเปื้อน จานวน 4 จุด ได้แก่ ถ.สมุทรเจดีย์ซอย 1, ซอย 12 ชุมชนบางจาก
และถนนอารีราษฎร์ เยื้องซอย 5 (ชุมชนปากน้า 1), ที่ทาการชุมชนเรือนจา เจ้าหน้าที่ได้นาปูาย
“จุดทิ้งถุงพลาสติกเท่านั้น” ไปติดถังคัดแยกถุงพลาสติก เพื่อให้คัดแยกได้ถูกต้อง

-236.3 ตรวจสอบถังขยะอินทรีย์ในชุมชน จานวน 11 จุด จากการตรวจสอบพบว่า
- ถังรองรับขยะอินทรีย์ไม่สะอาด/ไม่ปิดฝาถังขยะอินทรีย์/มีขยะปนเปื้อน ได้แก่ ชุมชนก้นปึก-ปากคลอง,
ชุมชนปากน้า 1 ได้ประสานผู้จัดเก็บและบริษัทคลีน มหานคร จากัด
- ถังขยะอินทรีย์ที่แตก บริษัท คลีน มหานคร จากัด และผู้แทนจัดเก็บได้นาถังใหม่ไปเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรม ขบวนรถขนขยะสัญจร (3Rs Delivery)
โครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชน

รวบรวมปริมาณสิ่งของบริจาคทั้งหมดประมาณ 8.5 ตัน แบ่งเป็น
1. เครื่องใช้ไฟฟูา
จานวน 193 ชิ้น
2. เฟอร์นิเจอร์
จานวน 37 ชิ้น
3. จักรยาน/มอเตอร์ไซต์
จานวน 7 คัน
4. หนังสือ
จานวน 120 กิโลกรัม
5. เสื้อผ้า/ตุ๊กตา
จานวน 685 กิโลกรัม
6. ขยะรีไซเคิล 229.10 กิโลกรัม คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 929 บาท (เพื่อเป็นทุนการศึกษา)
กิจกรรม รถคัดแยกขยะสัญจร (3Rs Delivery)
โครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชน
- รวบรวมสิ่งของบริจาคให้กับวัดสวนแก้ว จ.จันทบุรี มาเก็บขน ประมาณ 7.5 ตัน
รอบสอง : วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ผ่านช่องทางวิทยุ FM คลื่น 97.25 ประชาคมระยอง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคุณไม่ใช้เราขอ กิจกรรม 3Rs Delivery ขบวนรถเก็บขนขยะสัญจร กิจกรรม
ธนาคารขยะ และโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ขอรับบริจาคมือถือเก่าไม่ใช้แล้ว ในช่วง “สิ่งแวดล้อมดี
สุขภาพดี คู่ชุมชน” ผ่านช่องทางวิทยุ FM คลื่น 97.25 ประชาคมระยอง ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 14.00 น.
ตั้งอยู่บริเวณชุมชนตีนเนินเกาะหวาย

-24โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 3Rs Delivery โดยแจกปฏิทินตามบ้านเรือน ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
จานวน 2 ชุมชน
1. ชุมชนหลังวัดโขดฯ ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ 590 หลังคาเรือนประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
จานวน 420 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 71.19
- บ้านเปิด จานวน 127 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.24
- บ้านปิด จานวน 293 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 69.76
2. ชุมชนบางจาก ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ 2,405 หลังคาเรือนประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
จานวน 2,133 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 88.69
- บ้านเปิด จานวน 1 ,594 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 74.73
- บ้านปิด จานวน 539 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.27
- จัดนิทรรศการเรื่อง แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และการคัดแยกขยะ
ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจาปี 2562-2565 และแผนงาน
ประจาปี 2562 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่ 11 พ.ค. 2561
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง โดบประชาสัมพันธ์กิจกรรมของฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และแนะนาแนวทางใน
การเขียนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพประชาชนให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยจัดนิทรรศการความรู้
เรื่องแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และการคัดแยกขยะ พร้อมทั้งยกตัวอย่างการ
เขียนโครงการ เช่น
- กิจกรรม 3Rs Delivery รถคัดแยกขยะสัญจร
- กิจกรรมคุณไม่ใช่เราขอ
- ธนาคารขยะ
- วิธีการรณรงค์คัดแยกขยะประเภทต่างๆ ในชุมชน
กิจกรรมอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนแม่น้าระยอง
คณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาพระเจดีย์กลางน้า และสะพานศึกษาธรรมชาติ
หอชมวิว รวมทั้งหมด 3,394 คน
1. วันที่ 3 พ.ค. 61 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับบริษัท ยาฆ่าหญ้าหมาแดง ทากิจกรรม
สร้างคอนโดปูและปลูกปุา บริเวณโซน 1 หอชมวิว จานวน 40 คน
2. วันที่ 5 พ.ค. 61 คณะหมอและเภสัช โรงพยาบาลระยอง ปลูกปุาบริเวณโซน 1 หอชมวิว
จานวน 120 คน
3. วันที่ 11 พ.ค. 61 สถาบันลูกลูกสีเขียว ศึกษาระบบนิเวศน์ปุาชายเลน บริเวณโซน 1 หอชมวิว
จานวน 50 คน
4. วันที่ 25 พ.ค. 61 เครือข่าย IRPC (PS) ทากิจกรรมปลูกปุาและแผงกั้นคอนโดปู บริเวณโซน 1
จานวน 30 คน
5. วันที่ 25 พ.ค. 61 เทศบาลตาบลสลกบาตร ศึกษาดูงานบริเวณโซน 1 หอชมวิว จานวน 100 คน
6. มีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา จานวน 3,054 คน
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งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
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การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือน พฤษภาคม 2561 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้
ทั้งหมด 1,946 ชิ้น (110 กิโลกรัม)
2. กิจกรรมสารวจและส่งเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล
จานวน 83 แห่ง เดือน พฤษภาคม 2561 จานวน 1,075 กิโลกรัม
การพัฒนาทาความสะอาดสถานที่
- รถน้า ชุดพัฒนา ชุดพิเศษ เก็บกวาด ล้างพื้นที่ วัดปากน้า(สมุทรคงคาราม) หลังงานวันสงกรานต์
วันที่ 30 เม.ย. 2561
ชุดเรือท้องแบน ลอกวัชพืช ผักตบชวา บริเวณหมู่บ้านระเบียงเมือง 1 พ.ค. 2561
ชุดเรือท้องแบน ลอกวัชพืช ผักตบชวา บริเวณคลองสองพี่น้อง 15 พ.ค. 2561
- รถไถปรับพื้นที่วางถังขยะ ถนนชายกระปุอม ซอย 3 15 พ.ค. 2561
- ชุดพัฒนา เก็บกวาด ถากหญ้า บริเวณซอยแนนซี่ 16 พ.ค. 2561
- ชุดเรือท้องแบน ลอกวัชพืช ผักตบชวา บริเวณเรือนเพาะชา 16 - 18 พ.ค. 2561
- รถไถปรับพื้นที่ และติดปูายห้ามทิ้งขยะ บริเวณชุมชนสัมฤทธิ์ 17 พ.ค. 2561
- ชุดเรือท้องแบน ลอกวัชพืช ผักตบชวา บริเวณคลองสวนปุา สองพี่น้อง 22 พ.ค. 2561
- ชุดพัฒนา รถน้าเบอร์ 2,3 เตรียมสถานที่ เก็บกวาดและล้างพื้น บริเวณวัดลุ่มมหาชัยชุม23
พล พ.ค. 2561

-27งานสัตวแพทย์
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์
จานวนสุกรที่เข้าชาแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข้าชาแหละเดือนพฤษภาคม 2561
จานวนทั้งสิ้น 994 ตัว ได้ทาการตรวจและไม่พบความผิดปกติของสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า และมีค่าธรรมเนียม ดังนี้
1. อากรฆ่าสัตว์ 9
,940 บาท
2. ค่าบริการโรงฆ่าสัตว์ 14
,91 บาท
3. ค่าธรรมเนียมคอกพักสัตว์ 2
,984 บาท
รวมเก็บค่าธรรมเนียมได้ทั้งสิ้น 27
,832 บาท
สรุปเรื่องร้องเรียน จานวน 10 เรื่อง

งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ

-28การดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
1. สารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย จานวน 17 แห่ง ได้แก่
- วัด 9 แห่ง
- โรงเรียนในสังกัดฯ 6 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 2 แห่ง
2. รถวิ่งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ไข้เลือดออกวันละ 1 ชุมชน จานวน 6 ชุมชน
3. พ่นสารเคมีกาจัดยุงตัวโตเต็มวัยให้ครอบคลุมทั้งชุมชน จานวน 8 ชุมชน
4. สนับสนุนทรายกาจัดลูกน้าพร้อมเอกสารแนะนาให้ประธานชุมชน จานวน 29 ชุมชน
5. สนับสนุนโปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกให้ประธานชุมชน จานวน 29 ชุมชน
6. ติดปูายไวนิลประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก จานวน 12 แห่ง
งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
การดาเนินงาน
1. งานคัดกรองโรคไม่ติดต่อ ปฏิบัติงานตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว
ให้ความรู้พฤติกรรมสุขภาพแก่ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในพื้นที่เทศบาลนครระยอง รวม 345 คน
จาแนกผลการคัดกรอง ดังนี้
1.1 สานักงานเทศบาลนครระยอง (ทุกวันจันทร์) จานวน 37 คน
1.2 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นในสวนศรีเมือง (ทุกวันพุธ) จานวน 308 คน
1.3 ให้ความรู้พฤติกรรมสุขภาพรายบุคคล จานวน 345 คน
ผลการคัดกรอง
กลุ่มปกติ จานวน 237 คน
กลุ่มเสี่ยง จานวน
22 คน
กลุม่ ปุวย จานวน
86 คน
2. โครงการปูองกันโรคจากการประกอบอาชีพในเขตเทศบาลนครระยอง
2.1 ตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจากการประกอบอาชีพ โดยโรงพยาบาลระยอง
ในวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม รวม 180 คน ดังนี้
2.1.1 อาชีพกวาดถนน 96 คน เข้ารับการตรวจ 90 คน ร้อยละ 93.75
2.1.2 อาชีพลอกท่อ 34 คน เข้ารับการตรวจ 30 คน ร้อยละ 88.24
2.1.3 อาชีพพ่นยุง
8 คน เข้ารับการตรวจ 8 คน ร้อยละ 100
2.1.4 อาชีพคัดแยกขยะ 9 คน เข้ารับการตรวจ 9 คน ร้อยละ 100
2.1.5 อาชีพดับเพลิง 33 คน เข้ารับการตรวจ 28 คน ร้อยละ 84.85
รวม 180 คน เข้ารับการตรวจ 165 คน ร้อยละ 91.67
2.2 พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย จานวน 135 คน จากผู้ตรวจสุขภาพทั้งหมด 165 คน
ร้อยละ 81.82 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
2.3 เข้ารับการอบรมให้ความรู้การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพและโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 จานวน 180 คน ร้อยละ 100

-293. กิจกรรมให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 6
โรงเรียนนครระยองวิทยาคมที่มีผลการคัดกรองสุขภาพเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
จานวน 155 คน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีนักเรียนกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 130 คน
ร้อยละ 83.87
4. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้แก่ประชาชน ผ่านช่องทางการจัดรายการวิทยุ จานวน 3 เรื่อง 1 สถานี
4.1.1 ความรู้เรื่องปูองกันเด็กจมน้า
4.1.2 ความรู้เรื่องรู้ทันอาหารเสริมในสื่อโซเชียล ก่อนเสี่ยงบริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภค
4.1.3 ความรู้เรื่องการปูองกันโรคความดันโลหิตสูงเนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก
5. กิจกรรม “นครระยองใส่ใจสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร” ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและให้ความรู้
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (อาหาร อารมณ์ ออกกาลังกาย) แก่พระสงฆ์และสามเณร จานวน 4 วัด ดังนี้
1. วัดเนินพระ จานวน 11 รูป , โยมวัดและครูศูนย์เด็กเล็กฯ จานวน 17 คน
2. วัดโขดทิมทาราม จานวน 9 รูป
3. วัดปุาประดู่ จานวน 17 รูป
4. วัดเกาะกลอย จานวน 7 รูป
6. กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (วันที่ 31 พฤษภาคม 2561)
6.1. ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง บุหรี่ตัวร้าย ทาลายหัวใจ ณ สถานีวิทยุ จานวน 1 แห่ง
6.2. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่แก่นักเรียนชั้นม.1 – ม.6 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
6.3. รถยนต์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จานวน 29 ชุมชน
6.4. จัดทาคลิปวิดีโอเชิญชวนประชาชนลด ละ เลิก บุหรี่ โดยนายกเทศมนตรีนครระยอง
6.5. ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบของทางเทศบาล เช่น จอ LED ,Line@เรารักนครระยอง
Facebook,Website
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
ด้านบริหารจัดการกองทุนฯ
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
แผนงาน/โครงการ จานวน 6 โครงการ โดยผ่านการอนุมัติทั้งหมด จานวน 6 โครงการ ยอดเงินทั้งสิ้น
451,850 บาท
ด้านบริหารจัดการกองทุนฯ
ดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจาปี 2562-2565 และแผนงาน
ประจาปีงบประมาณ 2562 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครระยอง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม
2561 ณ ห้องประชุมสร้อยทอง ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ผลการดาเนินงาน
1.ได้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ประจาจาปี 2562-2565 จานวน 1 ฉบับ
2. แผนงานประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 1 ฉบับ

-30ด้านการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ
- ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ในการประชุม อสม. ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 มี อสม.ที่สนใจจะเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ
จานวน 3 ชุมชน/5โครงการ
- ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กองทุน ณ ชุมชนริมน้าท่าเกตุ มีกลุ่มที่สนใจเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนฯ จานวน 2 กลุ่ม/2 โครงการ
- ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ และประชาสัมพันธ์ การดาเนินโครงการที่ขอรับงบจากกองทุนฯ ผ่านสื่อ
ออนไลน์ (page facebook กองทุนฯ,เสียงตามสาย,วิทยุชุมชน ฯลฯ) และรถวิ่งประชาสัมพันธ์
งานอนามัยครอบครัว
ผลการดาเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
รายใหม่ 74 คน รายเก่า 205 ราย
จาแนกตามกลุ่มได้ ดังนี้
1. มารดาหลังคลอด รายใหม่ 22 คน
รายเก่า 30 ราย
2. ทารกหลังคลอด รายใหม่ 22 คน
รายเก่า 30 ราย
3. ชั่งน้าหนักเด็ก 0 – 5 ปี รายใหม่ 26 คน รายเก่า 101 ราย
4. ผู้สูงอายุติดเตียง รายใหม่ 2 คน รายเก่า 38 ราย
4. ผู้สูงอายุติดบ้าน
รายเก่า 21 ราย
5. ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง รายใหม่ 2 คน รายเก่า 6 ราย
ผู้สูงอายุติดเตียงรายใหม่ จานวน 2 คน
1. นายใบ หวานฤดี อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 132 ถ.ริมน้า ต.เชิงเนิน อ.เมือง
จ.ระยอง โรคประจาตัว คือ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีภาวะแขนขาทั้ง 2 ข้างอ่อนแรง
ลุกเดินเองไม่ได้ ADL = 3
ปัญหาคือ เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนการนอนติดเตียงจากการช่วยเหลือตนเองได้น้อยแผนการพยาบาล
คือ ให้คาแนะนาแก่ครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ้อนจากการติดเตียง
2. นางสมศรี ม่วงสุทธิ์ อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 840 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
โรคประจาตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง เกิดอุบัติเหตุล้มที่บ้าน มีกระดูกสะโพกหัก ไม่สามารถเดินได้
รับประทานอาหารเองไม่ได้ต้องให้อาหารทางสายยาง มีแผลกดทับที่สะโพกและก้นกบ ADL = 0
ปัญหา คือ ครอบครัวยังขาดความรู้ในการดูแลผู้ปุวยติดเตียง
แผนการพยาบาล คือ ให้คาแนะนาแก่ครอบครัวในการดูแลผู้ปุวย เรื่องการทาแผล การให้อาหารทาง
สายยางและการดูแลทาความสะอาดร่างกายผู้ปุวยติดเตียง
จานวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
ทาหัตถการ จานวน 56 ครั้ง ได้แก่
1. เจาะเลือด
7 ครั้ง
2. เจาะหาค่าน้าตาลปลายนิ้ว 29 ครั้ง
3. ทาแผล 9 ครั้ง
4. ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก 7 ครั้ง
5. ใส่สายสวนปัสสาวะ 4 ครั้ง

-31ให้คาแนะนาด้านสุขภาพแก่ญาติและครอบครัว 241 ราย ได้แก่
1. ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2. ตรวจพัฒนาการและประเมินโภชนาการทารก
3. ติดตามโภชนาการและประเมินพัฒนาการเด็ก 0
– 5 ปี
4. สอนญาติทาแผล
5. สอนญาติให้อาหารทางสายยาง
6
. สอนญาติออกกาลังกายผู้ปุวยบนเตียง

52 ราย
52 ราย
127 ราย
4 ราย
4 ราย
2 ราย

ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
1. มีผู้บริจาควัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 4 ราย จานวน 2 รายการ ได้แก่ รถเข็นนั่ง 2 คัน
และถังออกซิเจนขนาดกลาง 2 ถัง
2. มีผู้ปุวยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 5 ราย จานวน 7 รายการ ได้แก่ เตียงนอน
Fowler,
ที่นอนลม , ถังออกซิเจน , Walker , ไม้ค้ายัน , รถเข็นนั่งและที่นั่งขับถ่าย
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
1. เยี่ยมผู้พิการ เพื่อส่งเสริมและปูองกันสุขภาพแก่ผู้พิการพร้อมทั้งให้คาปรึกษาและแก้ไข/ส่งต่อผู้มี
ปัญหาด้านสุขภาพ จานวน 31 คน ประกอบด้วย
- พิการทางกาเห็น จานวน 1 คน
- พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จานวน 2 คน
- พิการทางการเคลื่อนไหว จานวน 26 คน
- พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม จานวน 2 คน
2. ผู้พิการไม่มีโรคประจาตัว จานวน 18 คน มีโรคประจาตัว จานวน 13 คน ดังนี้
- เจ็บปุวยโรคเบาหวานและความดันโลหิต จานวน 3 คน
- เจ็บปุวยความดันโลหิตสูง จานวน 5 คน
- ไม่มีโรคประจาตัว จานวน 4 คน
- ไทรอยด์เป็นพิษ จานวน 1 คน
3. ประเมินความเครียดและประเมินภาวะซึมเศร้าแก่ผู้พิการ จานวน 31 คน พบ
- เครียดปานกลาง
จานวน 3 คน
- เครียดเล็กน้อย
จานวน 28 คน
- ไม่มีภาวะซึมเศร้า
จานวน 31 คน
4. ให้คาปรึกษาด้านสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้พิการ จานวน 16 ราย
5. เสริมสร้างกาลังใจแก่ผู้พิการ
จานวน 15 คน
6. ดาเนินการสร้างกลุ่มที่เกิดขึ้นใหม่ในชุมชน จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่
6.1. ชุมนแหลมรุ่งเรือง อยู่ในขั้นตอนการประสานแกนนาสุขภาพในชุมชนให้รวบรวมสมาชิก
นัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น
6.2. ชุมชนหนองสนม-ปักปุา อยู่ในขั้นตอนการประสานแกนนาสุขภาพในชุมชนนัดประชุม
ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น
6.3. ชุมชนข้างอาเภอ-ทางไผ่ จัดตั้งกลุ่ม “รวมศิลป์ แดนซ์” อยู่ระหว่างดาเนินการเขียน
โครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

-32งานส่งเสริมสุขภาพ
- วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ดาเนินกิจกรรมคัดกรองสุขภาพตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุชมรม
ผู้สูงอายุ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูงโดยวัดความดันโลหิต
ให้คาปรึกษาด้านสุขภาพจานวน 63 คน พร้อมทั้งให้ความรู้ “กินอย่างไร ผู้สูงอายุแข็งแรง ไม่ซีด สมองดี”
จานวน 338 คน
- วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนปากน้า 1
ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนปากน้า 1 จานวน 37 คน โดยให้ความรู้ “ผู้สูงวัยมีคุณค่าและมีความสุข”กิจกรรม
บริหารสมองชะลอความเสื่อมในผู้สูงอายุ ” ณ ห้องประชุมศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาพระเจดีย์กลางน้าพร้อมพา
ผู้สูงอายุ ไหว้พระ
- โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพรากแก้ว แห่งชีวิต” ดาเนินกิจกรรม ติดตามชั่งน้าหนักเด็กอายุ 2-5 ปีใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาประดู่ โดยติดตามชั่งน้าหนักเด็ก จานวน 32 คนและแก้ไขปัญหาเด็กน้าหนักตกเกณฑ์
จานวน 1 คน โดยให้คาแนะการบริโภคอาหารและเสริมนม
- วันที่ 28 และ 30 พฤษภาคม 2561 ดาเนินกิจกรรมค้นหาเพชรกลม ภายใต้โครงการ “เจียระไน
เพชรกลมเป็นไข่” โดยชั่งน้าหนักเด็กและวัดปริมาณเปอร์เซนต์ไขมันใต้ผิวหนัง นักเรียน ป.3 – 6 โรงเรียน
เทศบาลวัดโขดทิมทาราม จานวน 190 คน
- ในปีการศึกษา 2561 สานักการสาธารณสุขฯ จะดาเนินการส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค แก้ไขปัญหา
สุขภาพ ตรวจสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนระหว่าง วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐจะลงประเมินพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการ “ChOPA&ChiPA Game”
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
กองการแพทย์
บริการเดือน พฤษภาคม ๒๕๖1
จาแนกตามสถานบริการ

-33ประเภทบริการในคลินิกอบอุ่นฯ
ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริการรักษาพยาบาล
บริการทันตกรรม
บริการเภสัชกรรม 1
บริการกายภาพบาบัด
บริการชันสูตร
บริการรังสีฯ

6,474 ราย
538 ราย
,886 ราย
55 ราย
693 ราย
51 ราย
งานรักษาพยาบาล
ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖1

สรุปค่าใช้จ่ายการให้บริการกองการแพทย์
ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖1
•
•
•
•
•
•

1. CASH ( 1,106ราย)
2. จ่ายตรง อปท รอเรียกเก็บ (155ราย)
3. จ่ายตรงกรมบัญชีกลางรอเรียกเก็บ(423 ราย)
4. ประกันสังคมรพ.ระยอง (244ราย)
5. ประกันสังคมรพ.สิริกิติ์ (234 ราย)
6. เทศบาลสนับสนุน (4,375 ราย)
สรุป ค่าใช้จา่ ยกองการแพทย์
เรียกเก็บได้

188,536 บาท (18.17%)
45,579 บาท ( 4.39%)
96,124 บาท ( 9.27%)
50,623 บาท ( 4.88%)
41,094 บาท ( 3.96%)
615,528 บาท (59.33%)
1,037,484 บาท (100%)
425,339 บาท (40.97%)

-34บริการอื่น ๆ แก่ผู้มารับบริการ
ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖1
- รับส่งผู้ปุวยโดยรถกอล์ฟไฟฟูา
- รับส่งผู้ปุวยโดยรถ Ambulance

จานวน 75 ครั้ง
จานวน 5 ครัง้

กองการศึกษา
- โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น ระยอง
- โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
- กิจกรรมส่งเสริมการศึกษานอกห้องเรียน (ยารวมมิตร) วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
กิจกรรม We can PLAY & LEARN เพลินวันเสาร์ ครั้งที่ 116 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 42 คน
ดูงานห้องสมุด ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือน พฤษภาคม 2561

-35สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง
เดือน พฤษภาคม 2561

ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง “สร้างงานผู้พิการ” เริ่ม มกราคม 2559 ได้แก่
1. นางสาวมิรันตี นิลพันธ์ (หมวย) เกิดวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2522 อายุ 39 ปี ผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว จบวุฒิ ม.3 บริษัท พลาสติก ออมเนียม ออโต้ อิเนอร์ยี (ประเทศไทย) จากัด
เงินเดือน 9,125 บาท ที่ทางาน ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง อายุงาน 1 ปี 5 เดือน
2.
นายกิตติคุปต์ สารพันโชติวิทยา (หมี่) อายุ 23 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว จบวุฒิปวส.
บริษัท เอ็มเอสไอจี เซอร์วิส แอนด์ แอดจัสติ้ง (ประเทศไทย) จากัด เงินเดือน 9,125 บาท
ทีท่ างาน กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง อายุงาน 1 ปี 5 เดือน
3.
นายกฤษณัช ทรงเที่ยง (ดา) เกิดวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2510 อายุ 50 ปี ผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว จบวุฒิปวช.ไฟฟูา ชื่อบริษัท นิคอนประเทศไทย จากัด เงินเดือน 9,125 บาท
ที่ทางาน ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง อายุงาน 1 ปี 5 เดือน
4.
นางสาวกุสุมา บุญช่วย (หนู) เกิดวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2522 อายุ 39 ปี ผู้พิการทางการ
ได้ยิน จบวุฒิ ม.3 ชื่อบริษัท นิคอนประเทศไทย จากัด เงินเดือน 9,125 บาท ที่ทางาน ห้องสมุดประชาชน
เทศบาลนครระยอง อายุงาน 1 ปี 5 เดือน
5.
นางสาวสุจิตรา พืชพันธุ์ (กิ๊ก) เกิดวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 อายุ 30 ปี ผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว จบวุฒิปริญญาตรี ชื่อบริษัท พลาสติก ออมเนียม ออโต้ อิเนอร์ยี (ประเทศไทย) จากัด
เงินเดือน 9,125 บาท ที่ทางาน ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง อายุงาน 1 ปี 5 เดือน
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ไปปฏิบัติงานที่ ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

-366.
นายรัชพงศ์ ผลารุจิ (แชมป์) เกิดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2534 อายุ 27 ปี ผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว จบวุฒิปริญญาตรี ชื่อบริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จากัด เงินเดือน 9,125 บาท
ที่ทางาน กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง (คลินิคอบอุ่น) อายุงาน 1 ปี 5 เดือน
- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2561 : คณะครูเข้าร่วมอบรมจัดทาและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2561 : คุณครูกัลยดา ถนอมถิ่น เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ4H กิจกรรม
สร้างสรรค์ สู่การศึกษาเพื่อการมีงานทา โดยกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 : ผู้บริหารและคณะครูจานวน 9 คน รับการอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมสตาร์ อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2561 : คณะครูเข้าร่วมจัดทาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีคุณยุวดี
ดิษยพงศ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
ประจาปี 2562 – 2565 และแผนงานประจาปีงบประมาณ 2562 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครระยอง ณ ห้องสร้อยทอง โรงเเรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2561 : ฝุายปกครองจัดอบรมให้ความรู้คณะครูในกิจกรรมดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยมีคุณศิริพร รังพงษ์ ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลระยอง เป็นวิทยากรให้
ความรู้ ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561 : บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า เพื่อจัดประชุมกลุ่มย่อย การศึกษาและจัดทารายงานการ
เปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท ไออาร์พีซี
จากัด (มหาชน)
ชุมชนปากน้า 1 – 2 ชุมชนสมุทรเจดีย์และชุมชนสัมฤทธิ์ โดยกลุ่มออกกาลังกายด้วยไลน์แดนซ์
ปากน้า ขอใช้สถานที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม– กันยายน 2561
ในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 18.00 น.
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันเปิดภาคเรียน
(ประชุมผู้ปกครอง) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา 256๑
- เรื่องโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้าขอความอนุเคราะห์ ได้แก่ ซ่อมแซมประตูม้วนยืด, ขอความ
อนุเคราะห์ทาสีตีเส้นบริเวณหน้าโรงเรียน, ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมหลังคา

-37โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 คณะครู เข้าร่วมงานถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร) เจ้าอาวาสวัดลุ่มมหาชัยชุมพล (พระอารามหลวง)
วันที่ 24 -26 พฤษภาคม 2561 กองช่าง เทศบาลนครระยอง ได้ดาเนินการปรับปรุงพื้นที่
บริเวณที่ข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สถิตินักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

- กิจกรรมพัฒนาครูสู่มืออาชีพ “การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning
Community) สู่สถานศึกษา” (10 พ.ค. 61)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝุายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมฝึกทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือสารองและลูกเสือ
เนตรนารีสามัญให้กับคณะครูระดับชั้นประถมศึกษา (11 พ.ค. 61)
- ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง (19-21 พ.ค. 61)
- ด.ญ. นันทรัตน์ คาเสมอ ชั้น ป.6/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเด็กหญิงศศิวัลย์ แก้ววิเชียร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที1่ ในการประกวดวาดภาพในหัวข้อ“ของดีเมืองระยอง” ในงานเทศกาลกินลมชมว่าว
ที่หาดแสงจันทร์ จัดโดย อบจ.ระยอง (20 พ.ค. 61)
- ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ระดับประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง (26-28 พ.ค.61)
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามสร้างที่จอดรถ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมผู้ปกครองและเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (28 พ.ค. 61)

-38โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ร่วมพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่พระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)
- วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)
- วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมขยะซ่อนแอบ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี พ.ศ.2561
ระดับภาค ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
วันที่ 1-2 มิถุนายน 2561 เป็นสนามแข่งขันเซปักตะกร้อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 12 ประจาปี 2561
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561อบรมการสอนแบบโครงงาน
- วันที่
25 พฤษภาคม 2551 ร่วมพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน) แด่พระโบราณพิทักษ์(หัตไทย วิสุทธิสาโร) เจ้าอาวาสวัดลุ่ม(พระอารามหลวง)
- วันที่
25 พฤษภาคม 2561 นักเรียนร่วมสวดมนต์ประจาสัปดาห์
- วันที่
26 - 27 พฤษภาคม 2561ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจาภาคเรียนที่ 1/2561
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
- วันที่
28 พฤษภาคม 2561 นานักเรียนทากิจกรรมวันวิสาขบูชา เวลา 07.30 น. ทาบุญตักบาตร
- วันที่
28 พฤษภาคม 2561 นานักเรียนทากิจกรรมวันวิสาขบูชเวลา
า 13.00 น. พิธีเวียนเทียน
- วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นานักเรียนทากิจกรรมวันวิสาขบูชา เวลา 14.00 น. พัฒนาวัดตรีรัตนาราม
นักเรียนออกกาลังกายก่อนเลิกเรียนสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันพุธกับวันพฤหัสบดี
ไลน์แดนซ์ ทุกวันจันทร์ อังคาร
- วันที่
2 มิถุนายน 2561การจัดค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ตารางจานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2561

-39ตารางจานวนนักเรียน/ห้องเรียน
ประจาปีการศึกษา 2561

- วันที่ 30 มิถุนายน 2561เรื่องประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมทาบุญครบรอบ 1 ปี
วันมรณภาพพระเทพวราภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดตรีรัตนาราม
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 256
1 คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะครูและบุคลากร
ประจาปีการศึกษา 2561
ณ บ้านท่านเจ้าคุณ“สวนปูุย่า” ตาบลกะเฉด อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
- วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ครูผู้ช่วย เข้าเสนอแฟูมและรับการประเมินครั1้งทีณ่ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
(วัดโขดใต้)
วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม2561 คณะครูและผู้บริหารเข้าร่วมอบรม
STEM ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
- วันที่ 7 พฤษภาคม2561 ผู้อานวยการและคณะศึกษาดูงานโรงเรียน พอเพีณยเทศบาล
ง
7 รถไฟสงเคราะห์
- วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 บุคลากรเข้าร่วมประชุมแนวทางการดาเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2561 คณะครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทาสื่อการสอน ประจาปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
(วัดโขดใต้)
- วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเป็นศูนย์ตรวจสุขภาพโครงการปูองกันโรคจากการประกอบอาชีพ
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
(วัดโขดใต้)
- วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 บุคลากรเข้ารมการอบรมโครงการทาแผนที่ยุทธศาสตร์ประจาปี 2562
ณ โรงแรมโกลด์เด้นซิตี้ระยอง
- วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ผู้อานวยการเข้าร่วมการประชุมประกาศและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษา
จังหวัดระยองณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

-40- วันที่ 11- 13 พฤษภาคม 2561 บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
งบประมาณด้านการศึกษาณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุมเทพมหานคร
-วันที่ 15 พฤษภาคม2561 เปิดภาคเรียนวันแรก และ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
(วัดโขดใต้)
- วันที่ 15พฤษภาคม2561 ผู้อานวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้
- า
ตากสินมหาราชณ ศาลากลางจังหวัดระยอง
วันที่ 15พฤษภาคม2561 รองผู้อานวยการ เข้าร่วมพิธีในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2561
ณ ห้องไอซีทีมีชีวิต อาคารห้องสมุดประชาชน
- วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 3 5ณ6โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 22 พฤษภาคม 256
1 นักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมการอบรม กฎจราจรและการทาใบขับขี่
ณ อาคารวิสุทธิ์คุณากร
- วันที่ 24 พฤษภาคม 256
1 นักเรียนเข้ารับการอบรมเรื่องการใช้เครื่องสาอางอย่างไรให้ปลอดภัย จากกลุ่มสตรี
ชุมชนเทศบาลนครระยอง ณ อาคารวิสุทธิ์คุณากร
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
วันที่ 25 พฤษภาคม 256
1
ณ สวนสาธารณะโขดปอ
- คณะครูและนักเรียนร่วมกันทาบุญและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขะบู
วันชทีา่ 28 พฤษภาคม 256
1
ณ วัดโขดใต้
- วันที่ 28 พฤษภาคม 256
1 ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการและฝุายบริหารวิชาการประชุมเรื่องการปรับหลักสูตร
ภาษาไทย-จีน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช
- วันที่ 28 พฤษภาคม 256
1 เจ้าหน้าที่ตารวจ ให้ความรู้ และจัดกิจกรรมเรื่องสารเสพติด
ณ อาคารวิสุทธิ์คุณากร
- วันที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที2่ มิถุนายน 2561 ผู้อานวยการและคณะจากเทศบาลนครระยองเซ็นสัญญา
ร่วมเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องระหว่างโรงเรียนเขตหลงชวนเมืองเหอหยวนประเทศจีนและประเทศไทย
ณ เมืองเหอหยวนประเทศจีน
วันที่ 31 พฤษภาคม 256
1 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลให้ความรู้และร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนนครระยองวิท(วัยาคม
ดโขดใต้)
กองสวัสดิการสังคม
- กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 2 เดือนครั้ง

เหตุผลเห็นด้วยเพราะ
1. สามารแก้ไขปัญหาน้าท่วม
2. เป็นการจัดผังเมืองในอนาคต 20 ปี

-41เหตุผลไม่เห็นด้วยเพราะ
1. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการก่อสร้างนานเกินไป
2. การก่อสร้างในช่วงเวลา 23.00 – 05.00 น. ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
3. เส้นทางในการก่อสร้าง เป็นเส้นทางหลัก จะทาให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน
4. มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการในบริเวณการก่อสร้างโครงการฯ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
1. กรมโยธาธิการฯ ควรดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้าท่วมในรูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะการใช้แนวทาง
ธรรมชาติในการแก้ไขปัญหา
2. ควรใช้การขุดเจาะท่อลอดถนน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนมากเกินไป
3. การแก้ไขปัญหาของชุมชนแห่งหนึ่ง กลับมาทาให้เกิดปัญหาและความเดือดร้อนของชุมชนในเขต
เทศบาลฯ ซึ่งอาจเดือดร้อนมากกว่าที่ชุมชนต้นทางได้รีบเสียอีก
- โครงการหนึ่งปณิธานความดี ตามแนวพระราชดาริ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
กิจกรรม
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
— ผู้สูงอายุ 5,577 ราย
— - เงินสด - ราย
- โอนเข้าบัญชีธนาคาร 5,577 ราย
— ผู้พิการ 715 ราย
— - เงินสด - ราย
- โอนเข้าบัญชีธนาคาร 715 ราย
— ผู้ปุวยเอดส์ 110 ราย
—
- เงินสด – ราย
—
- โอนเข้าบัญชีธนาคาร 110 ราย
—

- อานวยความสะดวก ดาเนินการจัดทาบัตรประจาตัวคนพิการ จานวน 6 ราย
- รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ จานวน 8 ราย
- รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จานวน – ราย
- รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และรายเก่าที่มีการย้ายภูมิลาเนาเข้ามา
ในเขตพื้นที่เทศบาลนครระยอง เพื่อรับเบี้ยฯปีงบประมาณ 2563
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2560 จานวน 48 ราย

-42โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวประชารัฐ
- ทีมตรวจติดตามจากสานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง นาโดยนายองอาจ
นันทกิจ ท้องถิ่นจังหวัดระยอง พร้อมคณะติดตาม ได้ตรวจติดตามการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุของเทศบาลนครระยอง
ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ และช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวประชารัฐ ณ ห้องประชุมหลักเมือง ชั้น๒
สานักงานเทศบาลนครระยอง หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ชุมชนสนามเปูา เพื่อเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
จานวน ๑ ราย คือ นางอรสา เอกลัคนารัตน์ อายุ ๗๗ ปี ซึ่งเป็นผู้ปุวยอัมพาต ไม่สามารถดูแลตัวเองได้
โดยมอบของใช้จาเป็นในชีวิตประจาวัน พร้อมทั้งพูดคุยให้กาลังใจผู้ปุวยและบุคคลในครอบครัว
โครงการอบรมให้ความรู้การเลือกใช้เครื่องสาอางให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลนครระยอง ร่วมกับกลุ่มสตรีชุมชน
เทศบาลนครระยอง จัดโครงการอบรมให้ความรู้การเลือกใช้เครื่องสาอางให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม ได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธาน
กล่าวเปิดโครงการ มีนางจินตนา สุภาภรณ์ ประธานกลุ่มสตรีชุมชนเทศบาลนครระยอง กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์
ในการจัดโครงการนี้ เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีให้มีความรู้เท่าทันในการเลือกใช้เครื่องสาอางได้อย่างเหมาะสม
และปลอดภัย รวมถึงการฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดสอบสารปรอทในเครื่องสาอาง โดยวิทยากรบรรยาย
จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง หลังจากอบรมในวันนี้แล้วสมาชิกกลุ่มสตรีที่เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถนาความรู้ไปถ่ายทอดให้คาแนะนาแก่สตรีท่านอื่นๆ ในชุมชนได้
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครระยอง
- วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 ณ ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
เทศบาลนครระยอง (ศป.ปส.ทน.รย.) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด เพื่อให้การดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลนครระยองเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามนโยบายและเปูาหมายที่รัฐบาลกาหนดไว้
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจาปี 2561
- วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครระยอง จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจาปี 2561 โดยมีนายวรวิทย์
ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทางเทศบาลนครระยอง
โดยมีนายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาลนครระยอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของตนตาม
กฎหมายและเข้าถึงบริการของรัฐ มีนางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อานวยการกองการศึกษา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ
ผู้พิการในงาน การบรรยายหัวข้อ “ กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิคนพิการ” และ “ การสร้างการยอมรับและการเข้าสู่
สังคมและการประกอบอาชีพของคนพิการ” โดยนายปรีชา ภู่พันธุ์ ผู้อานวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดระยอง
ภายในงานมีการคัดกรองและให้คาปรึกษาด้านสุขภาพผู้พิการ โดย สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ณ ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง

-43สถานธนานุบาล
ผลการดาเนินงานในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2561)
ยอดรับจานารวม 2,650 ราย
ยอดไถ่ถอนรวม 2,419 ราย
ทรัพย์จานาคงเหลือทั้งหมด
8,055 ราย
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จานวน 140,000,000.00 บาท
หัก ใช้ไปแล้ว 12,140,000.00 บาท
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก 127,860,000.00 บาท
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานปัญหา
อุปสรรคของตลาดแม่แดงจากที่เคยรายงานไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วเรื่องการจราจรที่บริเวณถนนสุวรรณสินซึ่งยังไม่มี
ความคืบหน้าในการทาสีตีเส้นจราจร
ที่ประชุม - นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี สั่งการว่าให้เชิญประชุมกรรมการตลาดแม่แดง
และตารวจจราจร เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา และมอบสานักปลัดเทศบาลดาเนินการ
เรื่องการทาสีตีเส้นจราจร
- นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล
1. ประชาสัมพันธ์ว่าในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ในการจัดวิ่งเพื่อการกุศล โดยมีพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธาน เชิญชวนให้ทุกท่านไปร่วมวิ่งเพื่อการกุศล เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร
เริ่มต้นจากร้านแหลมเจริญไปถึงร้านแสงจันทร์ซีฟฺูด โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
2. แจ้งเรื่องการเดินทางไปกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดชลบุรี ในช่วงการก่อสร้างถนนแยกทับมา
โดยให้ใช้เส้นทางที่ไปทางอาเภอบ้านค่าย เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรรถติด
- นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อานวยการส่วนพัสดุ รก.ผู้อานวยการสานักการคลัง เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องการจัดทาแบบคารับรองความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา เนื่องจากตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างในเรื่องหลัก
ของความโปร่งใส และเรื่องของการตรวจประเมินการจัดการภาครัฐของ ปปช. มีการตรวจในเรื่องแนวทางการ
จัดซื้อจัดจ้างที่คณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ในเรื่องนี้
รูปแบบนั้นเราก็ได้นาเสนอแบบคารับรองไปยังท่านผู้บริหาร ขณะนี้ท่านได้สั่งการให้ดาเนินการตามที่เสนอ
เพราะฉะนั้นในการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีการต่างๆ จะมีคณะกรรมการที่จะต้องลงนามรับรองในแบบ คือจะมีใน
คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา พิจารณาผลสอบราคา พิจารณาในเรื่องของการคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท โดยกาหนดรูปแบบและวิธีการไว้ ในสาระสาคัญของแบบคารับรองก็จะเป็นเรื่องของ
การรับรองที่ไม่เป็นกรรมการบริษัทอะไร นิติบุคคลต่างๆ และรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์
จากผู้ค้า หรือผู้รับจ้าง และรับรองในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นประโยชน์ต่อรัฐ เพราะเอกสารตรงนี้
ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบการตรวจ ซึ่งเมื่อปีที่แล้วมีการตรวจและมีการเลื่อนการประเมินออกไปเป็นปีนี้
และในปีนี้ก็จะมีความเข้มข้นขึ้น คือเราได้ทาเอกสารในส่วนนี้รองรับ

-44- นายธนวัฒน์ พ้นชั่ว หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล รายงานดังนี้
1. จังหวัดระยองเป็นห่วงเกี่ยวกับปูายกิจกรรม ปูายพิธีการต่างๆ ว่าให้พิสูจน์ตัวอักษรให้ถูกต้องด้วย
และเกี่ยวกับพิธีต่างๆ ลาดับขั้นตอน กาหนดการ หากมีความสงสัยให้ถามสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง
เช่น เก้าอี้หลุยส์สีทองใช้กับพระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้น
2. เรื่องการส่งข้อมูลเป็น Power Point ที่จะนาเสนอในที่ประชุมประจาเดือนคณะผู้บริหารและหัวหน้า
ส่วนราชการ ขอความร่วมมือให้ทุกกองงานส่งข้อมูลดังกล่าวให้งานเลขานุการผู้บริหารและกิจการสภา
สานักปลัดเทศบาล ล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 วัน
- นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อานวยการกองการศึกษา กล่าวว่าขออนุญาตประชาสัมพันธ์ 4 เรื่อง ดังนี้
1. จะมีการดาเนินการหล่อเทียนพรรษา เพื่อนาไปใช้ในวันอาสาฬหบูชา วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561
โดยจะนัดประชุมเรื่องนี้ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.
2. วิทยาลัยเทคนิคระยองทาหนังสือเชิญชวนให้สถานประกอบการไปทา MOU การจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งเมื่อปีที่แล้ว นายธนิต อังควินิจวงศ์
รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีในการไปร่วมลงนามดังกล่าว
ที่ประชุม - นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี รับทราบ
โดยให้กองการศึกษาเสนอหนังสือดังกล่าวมาตามขั้นตอนเพื่อพิจารณาผู้เข้าร่วมลงนาม
3. กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง พร้อมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง จะเป็นเจ้าภาพ
มหกรรมการศึกษา นิทรรศการ วิชาการภาคตะวันออก ปีนี้เทศบาลได้รับเกียรติเป็นครั้งที่ 2 โดยจะจัดในวัน–ที11
่9
กรกฎาคม 2561
4. เทศบาลเป็นเจ้าภาพวิทยากรเครือข่ายแผน ในวันที่ 21, 22 กรกฎาคม 2561
(ปิดประชุม เวลา 11.30 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ)์
หัวหน้าฝุายอานวยการ
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