รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ
ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 6 มกราคม 2559
ณ หองประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
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นายรักษสิทธิ์
นางศิริลักษณ
นางซอนกลิ่น
นายดุสิต
นางสายสุนีย
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นางสาวกนก
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ศรีสุขโข
ศรีสุพรรณถาวร
รมรื่น
ลาภเวที
ตั้งกลชาญ
เลื่อนลอย
เวชกามา
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เจริญหิรัญ
ทองเรือง
ชูเชิด
ธรรมศิริรักษ
วาระสิทธิ์
ทายพงศศักดิ์
อารีรักษ
โยคาพจร
นาถาบํารุง
ลาภเวที

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการสํานักการคลัง
ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
แทนผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองการศึกษา

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผูอํานวยการกองการแพทย
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบานปากคลอง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
ผูอํานวยการสวนพัสดุ
ผูอํานวยการสวนบริหารการคลัง
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได
หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ

ผูอํานวยการสวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
หัวหนาฝายบริการสิ่งแวดลอม
หัวหนาฝายปองกันควบคุมโรคและฟนฟูสุขภาพ

-234. นางสาววิราภรณ
35. นางปาริชาติ
36. นายปยะ
37. นางกุลยา

โคลงชัย
ตันสุธิกุล
เพ็งเรือง
กุลรัตน

หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน
หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หัวหนาฝายการโยธา
เจาพนักงานธุรการ

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
อังควินิจวงศ
เกษรแพทย
โกสีย

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผูจัดการสถานธนานุบาล

ผูไมเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายมานพ
นายวิชิต
นายธนิต
นายผณินทร
นางลัดดา

(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ทานนายกเทศมนตรี กลาววาสวัสดีปใหมทุกทาน ขอใหทุกทานสุขภาพแข็งแรง
มีความเจริญกาวหนา
ในหนาที่การงาน ทําสิ่งใหขอใหประสบความสําเร็จดั่งใจหมาย และขอใหมีแตความโชคดี
- เรื่องแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงบริหาร คือ
นางศิริลักษณ ทองเรือง ตําแหนงหัวหนาฝายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลัง 7) สวนบริหาร
การคลัง สํานักการคลัง เทศบาลนครระยอง ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสวนบริหารการคลัง (นักบริหารงาน
การคลัง 8) สวนบริหารการคลัง สํานักการคลัง เทศบาลนครระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เปนตนไป
- เรื่อง แตงตั้งพนักงานเทศบาลผูสอบคัดเลือกไดใหดํารงตําแหนงผูบริหารที่วาง ของเทศบาล คือ
นายปยะ เพ็งเรือง ตําแหนงนายชางไฟฟา ระดับ 6ว งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ ฝายการโยธา
กองชาง เทศบาลนครระยอง ใหดํารงตําแหนงหัวหนาฝายการโยธา (นักบริหารงานชาง 6) ฝายการโยธา
กองชาง เทศบาลนครระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เปนตนไป
- เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล คือ นางสาวกิตติมา โอภาปญญโชติ พนักงานเทศบาล
ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ระดับ 2 สังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองอิรุณ อําเภอบานบึง
จังหวัดชลบุรี มาดํารงตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ระดับ 2 งานจัดซื้อจัดจาง ฝายจัดหาพัสดุ สวนพัสดุ
สํานักการคลัง เทศบาลนครระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เปนตนไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558

-3ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558
และติดตามผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ
รายงานความคืบหนาเรื่องการกอสรางตลาดแมแดง (สํานักการคลัง, กองชาง, สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม)
- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ดังนี้
1. เรื่องการกอสราง ผมเปนกรรมการตรวจการจาง
ไดติดตามการกอสรางอยูก็พบวางานมีความลาชา
จากที่เราคุยกันวาขยายเวลาใหเขาเริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคม 2558 เปนเวลา 6 เดือนนั้น ซึ่งจะครบกําหนด
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2559 และจากที่ดูจากเนื้องานที่ทําอยูทุกวันนี้คิดวาไมนาจะทัน ขนาดเราตัดงานถนนออก
ตัดงานทอระบายน้ําออกไปแลว งานที่ยังเหลืออยูที่คิดวาจะไมทันคือทอระบายน้ําบนถนนสุวรรณสินทั้งสองฝง
สวนในตัวอาคาร งานพื้นไมนาจะมีปญหา และคิดวาที่ไมนาจะทันคือสวนของหองน้ํา และที่นาหวงคืองานทอ
ระบายน้ํา งานบอดักขยะ และงานบอดักไขมัน ที่จะตองวางบนถนน ซึ่งตรงนี้อาจจะมีปญหาเรื่องความลาชา
และในวันที่ 8 มกราคม 2559 นี้ผมจะนัดผูรับจางและกรรมการมาประชุมกันที่เทศบาลเพื่อที่จะติดตามและ
ซักซอม และหากไมทันก็คงตองปรับ สวนเรื่องเอกสารในการบันทึกตอทายสัญญาที่ไดติดตามกองชางอยู
คือขณะนี้อยูระหวางตรวจสอบความถูกตองของเนื้องานเกี่ยวกับงานเพิ่มงานลด ก็คงตองเรงรีบดําเนินการ
2. เรื่องของถนนสุวรรณสิน เรื่องภาระจํายอมที่ทางทายาทของตลาดแมแดง และทางคุณปรีดาที่ชนะ
ในชั้นศาลฎีกา ไดมาลือกับทางเทศบาล ในเบื้องตนเมื่อสัปดาหที่แลวไดคุยปรึกษาหารือกันวาความชัดเจนของ
สุวรรณสินนั้นเปนภาระจํายอมหรือเปนทางสาธารณะ ซึ่งก็ยังไมไดขอสรุป ขณะนี้กองวิชาการและแผนงานได
ไปขอคําพิพากษาศาลชั้นตน ซึ่งตองยอนกลับไปดูวาตัดสินวาอยางไร แตก็ตองดูวาเรามีความขัดแยงกันอยูใน
เรื่องของผัง จ.9 และ จ.14 แตเทาที่คุยกันเมื่อสัปดาหที่แลวคือทางทายาทเองเขาจะกลับไปหารือกับทางกลุม
เครือญาติเขาวาเปนไปไดหรือไมที่จะยกใหเปนสาธารณะไปเลย ซึ่งหากตกลงกันไดก็จะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
และอาจจะตองไปที่ที่ดิน คือใหจบเรื่องกันไปเลย จะไดไมตองมีปญหากันอีก เพราะถึงเปนภาระจํายอมเขาก็ทํา
อะไรไมไดอยูแลว ซึ่งอีกไมกี่วันก็อาจจะตองนัดมาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
3. เรื่องการตรวจสอบสิทธิ์ของพอคาแมคา โดยจะใหสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเปน
ผูรายงานวาการตรวจสอบสิทธิ์นั้นมีแมคาทั้งหมดเทาไร และผูมีสิทธิที่จะเขาไปขายจริงนั้นมีอยูจํานวนเทาไร
- นายดุสิต
ธรรมศิริรักษ รายงานวาเราไดสรุปจํานวนผูคาเบื้องตน มีผูคาจริงทั้งหมด 179 ราย กลุมที่
สองคือกลุมที่เปนผูเชา จํานวน 27 ราย กลุมที่สามคือกลุมที่มาแจงชื่อเพิ่ม เชน ขายรวมกับสามีภรรยาหรือเอา
ลูกมาแจงชื่อเพิ่ม จํานวน 21 ราย และวากลุมที่ไมเคยมาขายเลยแตวาเปนเจาของแผงใหคนอื่นเชา
จํานวน 33 ราย สวนกลุมสุดทายจะเปนพวกรถเข็น ไมมีแผง จํานวน 30 ราย ซึ่งกลุมที่สามารถาจะตัดไดก็คือ
กลุมที่ขายรวมกับคนอื่น และมาขอเพิ่มชื่อ และกลุมที่ไมเคยมาขายเลย ก็กลุมที่สามก็คือไมมีที่มาที่ไป ซึ่งจะเหลือ
2 กลุม ที่มีจํานวน 179 กับ 27 ราย ที่อาจจะตองมาพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง และวันที่เราตรวจสอบ
สิทธินั้นคือจะมีประเด็นของทางเจาหนาที่ของสํานักการคลังชี้แจงเพิ่มคือวาวันที่จะใหตัวแทนแมคามาชี้แจง เขา
ก็เหมือนกับเขามาแลวก็เอาจํานวนแมคาที่ไมใชพวกเขา โดยเขาก็จะตัดออก เทาที่ใหเจาหนาที่สํานักการคลังดู
ไมนาที่จะตรงตามสิทธิที่เขาแจง เราจึงจะขอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ลาสุดทานรองนายกเทศมนตรี นายธนิต
อังควินิจวงศ มีความเห็นวาหากเปนไปไดจะใหจัดแมคาใหขายอยูแคในตลาดอยางเดียว เราจึงตองการเช็คยอด
ใหเหลือเทากับแผงที่อยูบนถนนสุวรรณสิน ซึ่งจํานวนแผงมีอยู 206 แผง และจะใหขายเฉพาะในอาคารอยางเดียว
- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รายงานวาคือตามที่ไดหารือกับคุณปรีดา คือจะมีแมคามาตั้งของบริเวณ
ทุงชายกระตาย และทางเขาบานคุณปรีดา เขาเกรงวาจะเปนปญหา จึงตองการใหสํานักปลัดเทศบาล และให
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมลงไปกวดขันเรื่องนี้อยางตอเนื่องดวย

-4ที่ประชุม - ทานนายกเทศมนตรี สั่งการวาใหจัดการเรื่องตลาดแมแดงใหเสร็จสิ้นกอน
และหากแมคาในตลาดเขามาขายในตลาดเรียบรอยแลว ตอไปบนถนนสุวรรณสิน
ไลมาจนถึงทุงชายกระตายตองเปดใหโลง เพื่อเปนการจัดระเบียบ หากกําลัง
ไมพอก็ใหทําหนังสือขอกําลังทหารที่ พัน ร.7
นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานวา สืบเนื่องจากคราวที่แลวคือกรณีของปญหาที่ผูรับเหมาไป
กอสรางถนนกอนที่จะมีการแจงเขาดําเนินการ และกอนที่จะมีการประชุม 3 ฝาย ซึ่งเปนปญหาที่จะตองวาง
ระบบกันใหม คือไดไปดําเนินการในสวนของการแกไขปญหาในระบบแลว ในเรื่องของการออกหนังสือเรียกผูรับ
จางลงนามก็ไดเพิ่มเติมขอความใหผูรับจางทําหนังสือแจงเขาปฏิบัติงานเลย เพื่อที่เทศบาลจะไดดําเนินการ
ประชุม 3 ฝาย ซึ่งในทางปฏิบัติเราจะใหเจาหนาที่พัสดุประสานใหผูรับจางถือหนังสือมาในวันลงนามทําสัญญาเลย
เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว สวนในเรื่องของการประชุม 3 ฝาย จะตองมีการปรับรูปแบบใหม คือเดิมที่เรามีการ
ประชุม 3 ฝายนั้นโดยเรากําหนดวาคณะกรรมการตรวจ ผูควบคุมงาน ผูรับจาง และก็มีภาคประชาชน ในสวนนี้
เราจะสนับสนุนการทํางานเพื่อใหมันงายขึ้น โดยจะปรับรูปแบบใหมวาการประชุม 3 ฝาย จะเพิ่มเติมในฝาย
พัสดุกับเจาหนาที่พัสดุที่เปนเจาของเรื่องเขาไปเพื่อเพิ่มเติมในสวนของเอกสาร และในกรณีที่มีปญหาทางสัญญา
ก็จะเขารวมประชุมเพื่อแนะนําในเรื่องของระเบียบที่เกี่ยวของดวย ซึ่งในสวนของการประชุม 3 ฝาย ก็จะเพิ่ม
ขอความในสวนของการสงมอบพื้นที่ ซึ่งในทางปฏิบัติผูรับจางเขาขอเขาทํางานนั้นเราตองทําเอกสารในเรื่องของ
การมอบพื้นที่ ซึ่งเราเกรงวาในทางปฏิบัตินั้นจะเปนปญหาเรื่องเอกสารดวย เพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มเติมไปใน
บันทึกการประชุม 3 ฝายเลย เพื่อใหเสร็จสิ้นในครั้งเดียว ในสวนของการเสนอสัญญาซึ่งมีความลาชาอยู ตรงนี้ก็
วางระบบใหมในเรื่องของการจัดแฟม และการประสานของงานธุรการที่เปนหนาหอง และมีการติดตามในเรื่อง
ของเอกสาร ในเรื่องของการแจงสัญญาเมื่อมีการลงนามสัญญาเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งโดยปกติเราจะแจงสัญญา
ไปกับคณะกรรมการตรวจรับ หรือคณะกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน และหนวยงานเจาของงบประมาณ
ซึ่งที่ผานมามีการใหขอมูลวาบางทีเอกสารไปไมครบหรือบางทีขาดเอกสารในเรื่องของแบบแปลนตาง ๆ ตรงนี้เรา
ก็ปรับในเรื่องของบันทึกใหมีขอมูลในสิ่งที่สงมาดวย ไมวาจะเปนสําเนาสัญญา แบบแปลน รายละเอียดประกอบ
แบบ หรือคําสั่ง คืออะไรที่เกี่ยวของเราก็เปนตรงนั้น เพื่อใหธุรการที่เซ็นรับเอกสารไดตรวจสอบวาเอกสารไป
ครบถวน เนื่องจากระบบสงนั้นเวลาสงไปตามสารบรรณก็ไมไดไปตรงกับคณะกรรมการโดยตรง ซึ่งตรงนี้ก็ปรับ
เพื่อแกไขปญหาเรียบรอยแลว
- นายชาคริต เอี่ยมสําอาง รายงานวา ขอชี้แจงเรื่องผูรับจางที่ลาชา จากการสอบถามคือจะเปนปญหา
ภายในเขาคือเรื่องสภาพคลองทางดานการเงินของเขา เพราะเรื่องแบบนั้นดําเนินการเรียบรอยแลว ซึ่งแบบ
บางอยางที่ไมตรงกับหนางานเราก็ถือโอกาสปรับไปดวย คือใหเขาเก็บขึ้นมาแลวก็ปรับเรียบรอยแลว
ที่ประชุม ทานนายกเทศมนตรี ฝากเกี่ยวกับเรื่องเอกสารตาง ๆ โดยใหเจาหนาที่ธุรการ
รวบรวมเสนอสํานักการคลังดวย เพื่อที่สํานักการคลังจะไดรวบรวมเตรียม
เปนเรื่องไวในสัญญาเดียวกัน ไมตองมาตามกันในภายหลัง เพราะจะทําใหเกิด
การลาชา
โดยใหเก็บรายละเอียดอยางตอเนื่องดวย
- นางเสาวลักษณ วินัยธรรม รายงานความคืบหนาเรื่องการขออนุญาตกอสรางอาคารสํานักงานใหม
ขณะนี้หนังสือจากทานผูวาราชการจังหวัดระยองไดไปถึงกรมธนารักษแลว หนวยงานที่รับผิดชอบที่จะตองทํา
เรื่องขึ้นมาอยูที่กองบริหารราชพัสดุภูมิภาค ซึ่งขณะนี้เขากําลังทําเรื่องอยู และไดใหคุณซอนกลิ่น ชูเชิด
ประสานเรื่องนี้แลว ทราบวาทานอธิบดีจะเรียกประชุมในเรื่องนี้ในเบื้องตนกอน ที่จะเขาสูคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเมืองหลักฯ หรือไม และไดนําเรียนทานรองนายกเทศมนตรี คุณธนิต อังควินิจวงศ แลว ซึ่งทานจะ
ประสานภายในกับทานอธิบดีอีกครั้งหนึ่ง

-5ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ/พิจารณา
สํานักปลัดเทศบาล
ฝายอํานวยการ
งานขนสง
- งานขนสงมี รายรับประจําเดือนธันวาคม 2558
247,384.00 บาท
รายจายประจําเดือนธันวาคม 2558
151,215.99 บาท
รายรับสูงกวารายจาย
96,168.01 บาท
ยอดเงินสะสม
178,500.14 บาท
ฝายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียน
สาธิตเทศบาลนครระยอง
- ออกตรวจดูแลโรงรับจํานําของเทศบาล
- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จํานวน 4 แหง ไดแก สวนสาธารณะโขดศาลเจา
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่นอง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดตรวจตูเขียว จํานวน 29 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนสง (บขส.) ระยอง
2. ตักเตือนผูกระทําความผิด
- ดูแลหองควบคุมโทรทัศนวงจรปด CCTV
- กองวัสดุกอสรางไวบนไหลทาง ทางเทา และที่สาธารณะ จํานวน 2 ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเทาบริเวณหนาโรงพยาบาลระยอง และหนาวัดปาประดู
จํานวน - ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหลน จํานวน 2 ราย
- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนรานคาตั้งวางจําหนายของโดยไมไดรับอนุญาต จํานวน 22 ครั้ง
3. จัดเก็บปายที่ไมขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 45 แผน
4. ตรวจสอบพบฝาทอระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 20 แหง
5. งานที่ไดรับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรรอน จํานวน 2 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผูบุกรุกสถานที่ราชการ จํานวน - ราย
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกูภัยฯ
- ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพรอมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใชใหกับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนชายกระปอม, ชุมชนเกาะกลอย, ชุมชนเรือนจํา,
ชุมชนแขวงการทาง)
- เฝาจุดตลาดเกาและโรงรับจํานํา

6 ครั้ง
82 ครั้ง
27 ครั้ง

12 ครั้ง
26 ครัง้

-6ฝายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน ธ.ค. 2558)
* จํานวน
3 คณะ
* จํานวน
270 คน
งานสารบรรณ
มีการลงรับ – สง หนังสือผานระบบ OSSM (สวนกลาง) เดือนธันวาคม 2558
- มีการลงรับหนังสือ จํานวน
629 เรื่อง
- มีการลงสงหนังสือ จํานวน
584 เรื่อง
งานการเจาหนาที่
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล ยายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนยายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม
- พนักงานเทศบาล โอนยายไปปฏิบัติราชการ ที่หนวยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- ลูกจางประจํา ลาออก
- พนักงานจางเสียชีวิต
- พนักงานจาง (รับเขามา)
- พนักงานจาง ลาออก
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
(ตําแหนงบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น (ตําแหนงบริหาร)
- แตงตั้งพนักงานครูเทศบาลผูสอบคัดเลือกไดใหดํารงตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา

1 คน
2 คน
1 คน
- คน
4 คน
- คน
- คน
- คน
12 คน
5 คน
1 คน
1 คน
2 คน

อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจาง
* พนักงานเทศบาล
160 คน
* ลูกจางประจํา
36 คน
* พนักงานจางทั่วไป
300 คน
* พนักงานจางตามภารกิจ
186 คน
รวม
682 คน
อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจาง (สังกัดโรงเรียน) จํานวน 6 แหง และศูนยเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง
* พนักงานครูเทศบาล
255 คน
* ลูกจาง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจาง (เงินอุดหนุน)
38 คน
รวม
296 คน
รวมทั้งสิ้น
978 คน

-7งานทะเบียนราษฎร
การใหบริการงานทะเบียนราษฎร
ประจําเดือน ธันวาคม 2558

กองวิชาการและแผนงาน
งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ
1. ใหบริการ การตรวจซอมระบบงานคอมพิวเตอร ระบบเครือขายภายในเทศบาลนครระยอง
จํานวน 18 ครั้ง
2. ใหบริการขอมูลขาวสารขึ้นเว็บไซตเทศบาลนครระยอง จํานวน 35 ครั้ง 35 เรื่อง
3. สรุปการใชงานโปรแกรมปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย และโปรแกรมปองกันไวรัสฯจํานวน 1 ครั้ง
งานประชาสัมพันธ
1. ขาวประชาสัมพันธทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี
1.1 ขาวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จํานวน 32 เรื่อง
1.2 ขาวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหนวยงานอื่น ๆ จํานวน 25 เรื่อง
2. กิจกรรมของเทศบาล จํานวน 16 กิจกรรม
3. อนุเคราะหเสียงตามสายพรอมอุปกรณ รถประชาสัมพันธและอื่น ๆ จํานวน 10 ครั้ง
4. สงขาวใหสื่อมวลชนและสงลง www.rayongcity.net เฟสบุค รวม 12 ขาว
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน รวม 4 รายการ
6. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง
7. สง SMS เชิญคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และสื่อมวลชน 9 ครั้ง
8. รับเรื่องรองเรียนพรอมแจงแกไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง รวม 7 ราย
9. จัดทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ รวม 23 ปาย

-8ฝายนิติการ
งานนิติการ
ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

1.

สอบสวนขอเท็จจริง
เทศบาลไดวาจางมูลนิธิ DEE บริหาร
โรงงานผลิตปุยอินทรียและพลังงาน

ทําหนังสือรายงานสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
จังหวัดระยองแลว

2.

เทศบาลวาจางบริษัท เอส ที ฟอรทั่ม
ขายแบบประกวดราคากอนวันที่ไดรับเอกสาร
ประกวดราคาตัวจริง

สรุปสํานวนเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
พิจารณาของผูบังคับบัญชา

3.

แจงตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบาตัน

ไดแจงความรองทุกขดําเนินคดีกับผูแจงความเท็จ
ตอเจาพนักงานแลว

4.

เจาหนาที่ปองกันขับรถบรรทุกน้ํา 82-1791
รย เฉี่ยวชนรถกระบะ กง 1101 รย
บริเวณบอขยะ

สอบสวนขอเท็จจริงเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การพิจารณาของกระทรวงการคลัง

5.

พิพาทที่ดินบริเวณ(ถนนราษฎรบํารุงซอย 15)

-บันทึกปากคําผูสูงอายุเพิ่มเติม จํานวน 9 รายแลว
–ทําหนังสือสงสนง.ที่ดินจังหวัดระยองแลว

6.

การสวมตัวทําบัตรประชาชน รายนายหมูกร
เทียมทัศน

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
พิจารณาของจังหวัด

7.

รองเรียนอดีตปลัดเทศบาล

-แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเรียบรอย
แลว อยูระหวางการสอบปากคําผูที่เกี่ยวของ

8.

ตนไมบริเวณลานจอดรถศาลาประชาคมลมทับ -จังหวัดแจงใหตรวจสอบเกี่ยวกับการดําเนินการ
รถยนต
ทางวินัย
-ทําหนังสือวากลาวตักเตือนเสร็จเรียบรอยแลว
อยูระหวางเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
การสวมตัวทําบัตร รายนางสมใจ สุขสําราญ
-อยูระหวางทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง
(พิจารณาผลการสอบสวนการปฏิบัติหนาที่
แจงความดําเนินคดีกับผู แอบอาง)
พฤติกรรมนางจันทรฉาย อินพเนาว ครูเทศบาล -รายงานผลการสอบสวนแลว อยูระหวางการ
ลาและมาสายอยูเปนประจํา ไมปฏิบัติคําสั่งของ พิจารณาของผูบังคับบัญชา
ผูบังคับบัญชา

9.
10.

หมายเหตุ

-9ลําดับที่
เรื่อง
11. เครื่องเรือยนตสูญหาย

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

นางกาญจนา สังขนอย ละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน
การสวมตัวทําบัตรประชาชน ราย นายคํา
เชียงเอย
อุบัติเหตุระหวางการสาธิต ทําใหผนังหองเก็บ
อุปกรณอาคารปองกันฯ พังถลมลง
การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอรตี้ประกันภัย

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ
-นายสายัญ ศรีสวัสดิ์ นายนพรัตน ไกรแกว
ทําหนังสือรับสภาพหนี้และขอผอนชําระเดือนละ
500 บาท, 1,000 บาท นายกําธร บํารุงพงษ
ไดนําเงินจํานวน 22,695.31 บาท มาชดใชใหกับ
เทศบาลนครระยองเรียบรอยแลว
-อยูระหวางสอบสวน
-อยูระหวางสอบสวน

-สรุปสํานวนเรียบรอยแลว อยูระหวางผูบังคับบัญชา
พิจารณา
อยูระหวางทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
การล็อกเสปกรถครุภัณฑยานพาหนะ จํานวน 4 -บันทึกถอยคําคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด
รายการ
คุณลักษณะ จํานวน 3 ราย เหลืออีก 2 ราย
อยูระหวางบันทึกถอยคํา
สอบสวนวินัย/เรื่องรองเรียน
-สรุปผลการสอบสวนเรียบรอยแลว อยูระหวาง
ผูบังคับบัญชาพิจารณา
การคางคาเบิกจายเงินคาซอมแซมรถของ
หจก.ซันลุยและอูจําเนียน การชาง
นายสมปราชญ ปอมสูง ถูกพนักงานสอบสวน -ก.ท.จ.ระยองมีมติใหออกจากราชการไวกอน
จับคดี ยาไอซไวในครอบครอง
-คดีถึงที่สุดแลว ทํา สว.6 เสร็จเรียบรอยแลว
อยูระหวางการพิจารณาของ กทจ.
เรื่อง พิพาทเกี่ยวกับทางสาธารณะ กรณี
-อยูระหวางจัดทําระวางใหม
คุณพิศิษฐฯ กับมูลนิธิสวางพรกุศล
การสวมตัวทําบัตรราย นางสาวษาลินี แซเอี๊ยว
จังหวัดระยองแจงใหตรวจสอบขอเท็จจริง
กรณี อาคารพาณิชยที่ใหเชาของเทศบาลนคร
ระยอง จํานวน 3 ชั้น 3 คูหา ไดตอเติมอาคาร
4 ชั้น ไมมีรางระบายน้ํา
คดีอาญา/คดีแพง
แจงความกรณีรถยนตเฉี่ยวชนเสาไฟฟา
บริเวณหนาแขวงการทางระยอง (ไมมีคูกรณี)

-อยูระหวางสรุปผลการสอบสวน (สว.6)
-ไดทําบันทึกแจงกองชางตรวจสอบขอเท็จจริงแลว
อยูระหวางการดําเนินการของกองชาง
-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

หมายเหตุ

-10ลําดับที่
เรื่อง
23. แจงความนางปรียาภร เมืองศิริ และนายนวพร
อาชญาทา กอสรางอาคารผิดไปจากแผนผัง
บริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบ
แปลนที่ไดรับใบอนุญาต
24. กรณี นายศรัณย เกียรติธนะกูล กอสรางอาคาร
บนทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคงคา 1

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ
-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

หมายเหตุ

-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการดําเนินการ
ของพนักงานสอบสวน

25.

กรณี นายสมพรรณ จรรยารักษ,นางสาวพุชง
พุษะกอสรางอาคารรุกล้ําทางฯ

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

26.

กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ กอสรางอาคารรุกล้ํา
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

27.

กรณี น.ส.วิเชียร อึ้งเส็ง กอสรางอาคารรุกล้ํา
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

28.

กรณี นางสาวเขมสิริทร ชูดํา กอสรางรั้วบน
ทางสาธารณประโยชน บริเวณหลังอําเภอ

-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการดําเนินการ
ของพนักงานสอบสวน

29.

กรณี นายกิตติพงษ ปานงาม กอสรางอาคาร
โดยไมไดรับอนุญาต และกอสรางอาคารรุกล้ํา
ที่สาธารณะ

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

30.

นายอดิศักดิ์ คําแสน ขับรถยนต บพ 1308
ระยอง ชนเสาไฟฟาบริเวณถนนอดุลยฯ

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2558 ศาล จ.ระยอง ไดมีคํา
พิพากษาให นายอดิศักดิ์ฯ ชําระเงินเต็มจํานวน
พรอมดอกเบี้ย อยูระหวางทําหนังสือขอความ
อนุเคราะหใหพนักงานอัยการออกหมายบังคับคดี

31.

คดีบอลลูนระเบิด

อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
(อายุความ 5 ป นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหง
การฟอง ไมเกิน 10 ป นับแตวันที่มีเหตุ)

32.

กรณีนายวีราพัชธ พัสกรวงษ กอสรางโครง
เหล็กหลังคารุกทางสาธารณะ

แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

33.

กรณีนางรัตนา สุขสวัสดิ์ นําขยะมาทิ้งในเขต
ชุมชนริมน้ํา-ทาเกตุ

-อยูระหวางประสานงานกับสํานักการสาธารณสุขฯ
เปรียบเทียบคดีตอไป

24 พ.ย.
2563

-11ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

34.

คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู ฟองเทศบาลเรื่อง
ที่ดินบริเวณถนนทาบรรทุก

-นายธีระศักดิ์ อินธนู ยื่นฎีกา คดีอยูในระหวาง
พนักงานอัยการยื่นแกฎีกาคัดคานคํารองขอ
ดําเนินคดีในชั้นฎีกาอยางคนอนาถา และคัดคาน
คํารองขอทุเลาการบังคับคดี อยูระหวางการ
พิจารณาของศาลฎีกา

35.

คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ฟองเทศบาล
เรื่อง ละเมิดที่ดิน(ขางแหลมทอง)

-ศาลชั้นตนพิพากษาวาเปนทางภาระจํายอม,
ศาลอุทธรณพิพากษาวาเปนทางสาธารณะโจทก
ฎีกา วันที่ 18 ส.ค.2558 ศาลฎีกาไดพิพากษายืน
ตามคําพิพากษาของศาลอุทธรณ วาเปนทาง
สาธารณะ

36.

กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝง ต.ปากน้ํา

-จังหวัดระยองแจงใหเทศบาลจัดทํารางประกาศปด
คําสั่งใหรื้อถอน อยูระหวางเทศบาลจัดทําคําสั่งให
รื้อถอนตอไป

37.

นายแดง แยมเย็น กรณี ผิดสัญญาเชาตลาด
เทศบันเทิง

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2558 ศาลจังหวัดระยองไดมีคํา
พิพากษาให นายแดงฯ ใหชําระเงินเต็มจํานวน
พรอมดอกเบี้ย อยูระหวางทําหนังสือขอความ
อนุเคราะหพนักงานอัยการออกหมายบังคับคดี

38.

คดีปกครอง
นางวรรณา ตันเตงผล(ตลาดแมแดง)

-เทศบาลนครระยองไดดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูก
สราง วันที่ 10 สิงหาคม 2558 อยูระหวาง
ดําเนินการแกไขปรับปรุงตัวอาคารตลาดและถนน
สุวรรณสิน

39.

คดีนางสมทรง ชวยชาติ เรื่อง ที่ดินบริเวณ
ทุงโตนด

-เทศบาลยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาล
ปกครอง อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด

40.

คดีนายนิรัตน เจริญผล ผูฟองคดี อธิบดีกรม
ที่ดิน ผูถูกฟองที่ 1 รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการ
ความมั่นคงภายใน ผูถูกฟองที่ 2

-อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

41.

บังคับคดี/งานอื่น/หารือ
คดีซุมเฉลิมพระเกียรติถูกเฉี่ยวชน

-เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.58 สํานักงานบังคับคดีใหไปรับ
เงินที่อายัดได จํานวน 47,075.02 บาท

หมายเหตุ

อายุความ
10 ป
(ครบ 22
พ.ย.64)

-12ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

หมายเหตุ

42.

คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟา

-อยูในระหวางทําหนังสือไปยังธนาคารตาง ๆ,
สํานักงานที่ดิน,การไฟฟา,ประปา,องคการโทรศัพท
เพื่อสืบหาทรัพยของนายสราวุธ สมะนะ

อายุความ
10 ป
10 ก.พ.
พ.ศ.
2566

43.

คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟา

-อยูในระหวางทําหนังสือไปยังธนาคารตาง ๆ,
สํานักงานที่ดิน,การไฟฟา,ประปา,องคการโทรศัพท
เพื่อสืบหาทรัพยของนายวัชระ คึมยะราช

อายุความ
10 ป
10 ก.พ.
พ.ศ.
2566

44.

คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟา

-อยูในระหวางทําหนังสือไปยังธนาคารตาง ๆ,
สํานักงานที่ดิน,การไฟฟา,ประปา,องคการโทรศัพท
เพื่อสืบหาทรัพยของ นายอุทัย อัฒจักร

อายุความ
10 ป
(ครบ 8
ส.ค.63)

45.

หจก.ศิลาวัฒน เสนอขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานและขอคืนเงินคาปรับ

-อยูระหวางการพิจารณาของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ

46.

นายบุรินทร กลิ่นสังข พนักงานจางทั่วไป
ยื่นหนังสือลาออกจากราชการแต
ผูบังคับบัญชา ไดพิจารณาใหไลออก

-สงหนังสือไปยังผูวาราชการจังหวัดระยอง
เรียบรอยแลว

47.

หารือเรื่องรองเรียนขอความเปนธรรมการ
จัดซื้ออาหารเสริมนม

-อยูระหวางการจัดทําหนังสือตอบขอหารือ

48.

รองเรียนกรณีคนตางดาวนําอาหารทะเลไป
ขายในราคาต่ํากวาคนที่ขายตามแผง

-เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เทศบาลนครระยอง
ไดรวมกับสํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด กับ ตม. ลงพื้นที่ตรวจสอบปรากฏวา
จับกุมแรงงานตางดาวคาขายอาหารทะเล โดยไมมี
ใบอนุญาต จํานวน 5 ราย ขณะนี้อยูระหวางแจงผล
ใหผูรองทราบ

-13ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

49.

รองเรียนกรณี กลุมแมคาตลาดวัดลุม
ขอผอนผัน

-คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2
(ตลาดวัดลุมฯ)มีมติมอบใหกองชางออกแบบอาคาร
ตลาดใหมและแผงคาภายในอาคารเดิมพื้นที่พรอม
จํานวนแผง และมอบให สน.การสาธารณสุขฯ
สํารวจขอมูลผูคาบริเวณถนนโสภณและทางเชื่อม
ระหวางถนนชุมพลโสภณ เพื่อใหทราบจํานวนผูคา
ทั้งหมด
- ขณะนี้อยูระหวางรายงานผลความคืบหนาให
จังหวัดระยองทราบ

50.

นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผูจัดการมรดก
ตลาดแมแดง ขอใหชะลอการรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสราง

-อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
และทําหนังสือแจงผลคําพิพากษาในคดีแพงและ
เอกสารประกอบการพิจารณาใหศาลปกครองสูงสุด
ทราบ

51.

รองเรียนกรณีขายสินคากีดขวางทางจราจร
บริเวณสะพานเฉลิมชัย และการปลูกสรางบาน
เกินเสาไฟฟาบริเวณซอยขางสถานีอนามัย
ปากน้ํา

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเกี่ยวกับกรณี
ขายสินคากีดขวางทางจราจรบริเวณสะพานเฉลิม
ชัยแลว สวนในกรณีการปลูกสรางบานเกินเสาไฟฟา
บริเวณซอยขางสถานีอนามัย อยูระหวางกองชาง
ออกคําสั่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

52.

รองเรียนกรณีขอใหสํารวจแหลงเพาะพันธุยุง
ในมหาวิทยาลัยเทคนิค

-ไดทําหนังสือรายงานใหจังหวัดระยองทราบแลว

53.

รองเรียนกรณีการปลูกสรางทับทาง
สาธารณประโยชน บริเวณหลังหางแหลมทอง
ระยอง

-ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองทราบแลว ตอมา
จังหวัดใหตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม อยูระหวาง
กองชางตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม

54.

รองเรียนกรณีไดรับความเดือดรอนจาก
รถบรรทุกดินที่วิ่งบนถนนราชชุมพล บริเวณ
เสนหลังหางแหลมทอง

-ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบรอยแลว

55.

รองเรียนกรณีที่มีการขุดทรายบริเวณถนนทาง
ไผ 4 ทําใหกําแพงพัง

-อยูระหวางตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ของกองชาง

56.

รองเรียนกรณีขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงการ
กอสรางกําแพงบริเวณซอยโรงไมพาเลท ใกล
แยก PMY และขอใหตรวจสอบการถมดิน
บริเวณตรงขามสุสาน ถนนบางจาก ตําบลเชิง
เนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

-อยูระหวางผูบังคับบัญชาพิจารณา

หมายเหตุ

-14ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

57.

นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือรองเรียนเรื่อง
ทางสาธารณะ มีผูลักลอบขุดดินเนื้อที่ทาง
สาธารณประโยชน และเนื้อที่ดินของ
นายแพทยยุคล เลิศบูรพา ออกไปจากพื้นที่
โดยไมไดรับอนุญาต

58.

รองเรียนกรณีรานบานกวีสงเสียงดัง และรุกล้ํา -ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบรอยแลว
ที่สาธารณะ

59.

รองเรียนกรณีรานกวงเภสัชไดดัดแปลงทาง
หนีไฟ ทําใหรานบิวตี้ไมมีทางหนีไฟ

-อยูระหวางตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ของกองชาง

60.

รองเรียนกรณีบุกรุกปาชายเลนบริเวณตําบล
เนินพระ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

-ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบรอยแลว

61.

รองเรียนกรณีขอใหชวยเหลือจัดหาที่อยูอาศัย

-ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบรอยแลว

62.

รองเรียนกรณีไดรับความเดือดรอนจากโรงนา
ระยอง (รานอาหารฮัม ชื่อเดิม)

-ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบรอยแลว

63.

หารือการพิจารณาขอกําหนดหรือเงื่อนไขใน
สัญญาจาง กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

-อยูระหวางตรวจสอบระเบียนกฎหมาย

หมายเหตุ

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวา ขณะนี้อยู
ระหวางสํานักงานที่ดินจังหวัดระยองนัดรังวัด
สอบเขต

งานรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข
ใหบริการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขผานเว็บไซตเทศบาลนครระยอง ประจําเดือนธันวาคม 2558 จํานวน
เรื่อ1ง
วัน/เดือน/ป

เรื่องรองเรียน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตอบผูรองเรียนเมื่อ

แจงผลการดําเนินการ
ใหผูรองเรียนทราบ

28 ธ.ค.58

กลิ่น ควัน และเสียง
รบกวนเวลากลางคืน

สํานักการสาธารณสุขฯ

28 ธ.ค.58

ยังไมไดรับการตอบ

สํานักการคลัง
1. รายงานสถานะการเงิน เดือน ต.ค. – ธ.ค. 2558
1.1 ดานรายรับ

-151.2 ดานรายจาย

รายรับ : รายจาย

1.3 เงินอุดหนุนตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน

-162. การตรวจสอบการเบิกคาเชาบาน
หนังสือที่ รย.0023.5/ว 5118 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558
เรื่อง ขอความรวมมือตรวจสอบการใชสิทธิ์เบิกคาเชาบานขาราชการสวนทองถิ่น
กระทรวงการคลัง ขอความรวมมือสวนราชการตาง ๆ ตรวจสอบการใชสิทธิเบิกคาเชาบาน ใหถูกตองตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ แจงใหทองถิ่น ดําเนินการดังนี้
1. ใหควบคุมใหมีการตรวจสอบการใชสิทธิเบิกคาเชาบานใหถูกตองตามระเบียบ มท.วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ มท. ที่ 0808.2/ว 296 ลงวันที่ 25
มกราคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
โดยเครงครัด
2. กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวารายใดใชสิทธิไมถูกตอง เชน นําเอกสารหลักฐานปลอม หรือหลักฐานเท็จ
มาใชในการเบิกคาเชาบาน พักอาศัยอยูในบานของบิดามารดาหรือบุคคลอื่นโดยไมไดมีการเชาจริง แตทํานิติกรรม
อําพรางวาเปนการเชา ซึ่งโดยสภาพที่แทจริงเปนการอาศัย หรือไมไดพักอาศัยอยูจริงเปนปกติวิสัยในบานหลัง
ที่ตนใชสิทธิ ให อปท.ชะลอการเบิกจายเงินคาเชาบานไวกอน แลวดําเนินการตรวจสอบการใชสิทธิดังกลาวอีกครั้ง
กอนที่จะอนุมัติใหเบิกเงินคาเชาบานในเดือนถัดไป
3. กรณีที่ตรวจสอบแลวพบวารายใดเบิกเงินคาเชาบานไมถูกตองตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ใหอปท.ระงับการเบิกจายและเรียกเงินคาเชาบานคืน ซึ่งในการเรียกเงินดังกลาวคืน อปท. จะตองปฏิบัติตาม
มาตรา 51 แหง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และหากเกิดความเสียหายแกทางราชการ
จะตองดําเนินการสอบสวนหาผูรับผิดชดใชความเสียหาย พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ.2539 ดวย
ที่ประชุม - ทานนายกเทศมนตรี กําชับถึงผูที่ตองการจะเบิกคาเชาบานวาอะไรที่ไมถูกตอง
ใหไปดําเนินการใหถูกตอง
3. การซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติงานดานการพัสดุ
- นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานวาในเรื่องของการเรงรัดการตรวจสอบการ รับ-จาย และการตรวจ
รับพัสดุคงเหลือ เนื่องจากเราไดประชุมซักซอมแนวทางปฏิบัติไปแลว ซึ่งประสานในเรื่องของเอกสารมาปรากฏ
วามีเอกสารที่สงมาที่มีความผิดพลาดคอนขางมาก และมีบางหนวยงานไมไดสงเอกสารมา และมีหนวยงานที่
ทําสมบูรณก็ตองขอชื่นชมในสวนของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมที่สงเอกสารรายงานมาถูกตอง
และในสวนที่ไมถูกตองและไมสงนั้นเราก็ไดแจงเพื่อประชุมและแกไขดูรายละเอียดใหในวันที่ 13 มกราคม 2559
จึงขอใหทุกสวนราชการที่ยังดําเนินการไมเสร็จหรือสงมาแลวแตไมสมบูรณใหกําชับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่เรา
แจงไปใหเขารวมประชุมดวย
4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป 2559
- นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงาน ดังนี้
1. เรื่องการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสํานักการคลัง 5 ป ในสิ่งที่เราดําเนินการอยางตอเนื่องมา
คือเริ่มตั้งแตปงบประมาณมาเราไดอบรมดานพัสดุไปแลว ขณะนี้การวางระบบในเรื่องของการควบคุมการ
รับ-จาย การเก็บรักษาพัสดุ โดยเฉพาะพัสดุที่เปนวัสดุสิ้นเปลืองหรือวัสดุคงทนเราไดวางระบบและประชุม
ซักซอมความเขาใจการวางระบบควบคุม การเก็บรักษาและการเบิกจายพัสดุ (วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ
คงทนถาวร) (พ.ด.4) ทุกหนวยงานไปแลว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ หองประชุมหลักเมือง
เทศบาลนครระยอง ในเรื่องนี้ไดติดตั้งระบบไปโดยฝายพัสดุก็ไดลงไปอํานวยความสะดวกกับทุกสวนราชการ
ขณะนี้ไดมีหลายสวนราชการไดเริ่มดําเนินการและไดมาปรึกษาในรายละเอียด

-173. เรื่องการติดตั้งระบบควบคุม การเบิกจายพัสดุ (พ.ด.4) ใหกับหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครระยอง
โดยการออกเลขรหัสครุภัณฑอยางเปนระบบครบวงจร ซึ่งในปที่ผานมาเรามีปญหาเรื่องการตรวจของ สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินที่วาบางหนวยงานไมไดไปทําใหเรียบรอย และไมมีเอกสารดําเนินการตอบกลับ ตอนนี้เรา
วางระบบในเรื่องของการไปดําเนินการและมีเอกสารแจงมาลงขอมูลใหครบถวนตามระบบแลว และในสวนที่เรา
ดําเนินการอยูและเสนอแลว คือในเรื่องของการจัดทําขอกําหนดงานจางรถบัสปรับอากาศที่มีในเรื่องของงานวิจัย
และมีขอเสนอของศูนยปองกันอุบัติภัย ซึ่งเราแจงหนังสือเวียนไปใหทุกหนวยงานกําหนดขอกําหนดงาน และเรา
ไดดําเนินการในการกําหนดรูปแบบของแบบฟอรมเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางเสนอผูบริหารพิจารณาอยู
และไดแจงเวียนและซักซอมความเขาใจกับทุกหนวยงานเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ
และตัวบุคคลผูรับผิดชอบ
4. เรื่องของการปรับปรุงคําสั่งคณะกรรมการกําหนดครุภัณฑและรูปแบบของการกําหนดคุณลักษณะ
ครุภัณฑซึ่งไดมีการกําหนดอยูหลายรูปแบบ โดยเราจะปรับใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
5. เรื่องการจัดซื้อจัดจางตามแผนพัสดุ คือจะมีในเรื่องของการปรับปรุงอาคารโรงฆาสัตวที่หองทํางาน
โรงฆาสัตวอันเดียวที่สงมา นอกนั้นในสวนรายจายคางจายหรือในสวนของรายจายประจําปนั้นยังไมมีอะไรเขามาเลย
ซึ่งงานจะเริ่มไปกองอยูในชวงไตรมาสที่ 3
6. เรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอรขณะนี้ไดผูคาแลว แตเราตองรอการอนุมัติของไอซีทีจังหวัด โดยได
ประสานกับเจาหนาที่ของกองวิชาการและแผนงานแลว ทราบวาคณะกรรมการพิจารณาแลว ซึ่งรอเอกสารที่เปน
เอกสารการอนุมัติ
7. เรื่องนมในเทอมนี้มีปญหาเรื่องการจัดซื้อนมมาก เพราะวาเขาอนุมัติเปนเดือน ๆ และที่ผานมาก็
อนุมัติลาชา เราทํางานไลหลังมาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2559 พอของเดือนมกราคมที่เหลือ
ปรากฏวาหนังสือสั่งการมาวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เพราะฉะนั้นในชวงของการดําเนินการเรื่องนมในเทอมนี้
เอกสารในเรื่องของสัญญา หรืออะไรตาง ๆ คือเปนเอกสารที่เราทําไลหลัง แตในทางปฏิบัติเราไดประสานกับผูคา
ในการสงนม และไมมีผลกระทบกับโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เราประสานไป
ที่ประชุม - ทานนายกเทศมนตรี กําชับวาหนวยงานไดยังมีงานที่คั่งคางอยูก็ใหเรงดําเนินการใหทัน
ตามแผนพัสดุดวย
กองชาง

- นายชาคริต เอี่ยมสําอาง รายงาน ดังนี้
1. เรื่องของบุคลากรของกองชาง ขณะนี้กองชางเหลือชางอยู 3 คน ไดแก คุณ ชาคริต เอี่ยมสําอาง ,
คุณนที ปลื้มจิตต , คุณรัชภูมิ เกษกุล และคุณปยะ เพ็งเรือง ซึ่งดูแลเรื่องไฟฟา โดยทั้ง 3 คน จะเปนคณะการ
การตรวจการจาง และคุมงานดวย ซึ่งของเดิมก็ไมเพียงพออยูแลว และขณะนี้เหลือแค 3 คน จึงตองรบกวนงาน
โรงเรียนตาง ๆ ดวย คืออยางที่เทศบาลเราเคยทํากับโรงเรียนอนุบาลระยองซึ่งเขาจะใหครูของโรงเรียนซึ่งเปน
ผูชายชวยดูแลงานใหเทศบาลเราดวย จึงขอความรวมมือในลักษณะนี้มากกวา ซึ่งผมเอง และคุณ นที ปลื้มจิตต ,
คุณรัชภูมิ เกษกุล จะลงไปคุมงานดวยทั้งหมดคงเปนไปไมได แตตองทําเพราะตามรายชื่อตองเปนเชนนั้น ผมจึง
จะแปลงจากกรรมการตรวจการจางมาเปนชางคุมงาน คือทางการตรวจการจางเมื่อกอนจะสงสองคนคือทาน
ผูอํานวยการกองชาง และผมอีกคนหนึ่ง แตตอนนี้คงจะตองสงแคทานผูอํานวยการกองชางแคคนเดียว และผมก็
จะเปนชางคุมงาน คือจะตองแกไขกันไป และงานโครงการที่ลาชาผมไดให คุณรัชภูมิ เกษกุล ดูในสัปดาหนี้อีก
หนึ่งสัปดาห และหากไมทันจริง ๆ ทางกองชางจะตองขอความอนุเคราะหจากหนวยงานอื่น ๆ ซึ่งปญหาคือ
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ทานรองนายกเทศมนตรี นายวิชิต ศรีชลา กําชับวาใหเจาะถนนทุกเสน เพราะที่เทศบาลเราเจอปญหาคือถนน
บางเสนที่เทศบาลเราไปรื้อแลวไมมีเหล็ก ซึ่งตามหลักคือผมจะเปนผูออกแบบ สวนคุณ นที ปลื้มจิตต และคุณ
รัชภูมิ เกษกุล จะเปนหลักในการประมาณการราคาและออกแบบโครงสราง และจะเสริมดวยคุณนที ปลื้มจิตต
สวนคุณปยะ เพ็งเรือง จะชวยดูในเรื่องของไฟฟาทั้งหมด
2. เรื่องที่กองชางมองวาเปนปญหาใหญ คือเรื่องของคุณประทุม จากรูปที่นําเสนอใหที่ประชุมไดดู
ในขณะนี้ คือจะมีโฉนดอยูทั้งหมด จํานวน 4 แปลง ซึ่งทางดานบนจะเปนบอซิโมโตะ ขวามือสุดนั้นคือหมอบุญ
คือที่ดินทั้ง 4 แปลงนั้นเปนของแพทยยุคลทั้งหมด สิ่งที่นากลัวคือวาเขาจะพยายามจะลุกที่ดินเทศบาลเรา
ทุกวิถีทาง ซึ่งกรณีแรกคือสามเหลี่ยมดานลางเล็ก ๆ ชายธงนั้น ของเดิมจะเปนคลองสาธารณะประโยชน ซึ่งจะ
ระวางที่ดินตรงกัน แตที่ดินจะพยายามแปลงใหเปนถนน คือชวยทางเขา ซึ่งทางที่ดินจะแปลงใหเปนแบบนี้
เพื่อใหพนความผิดของเขา ซึ่งระวางของเรากับของที่ดินนั้นตรงกัน แตโฉนดออกมาเปนทาง ซึ่งหัวทายเปนน้ํานั้น
มันเปนไปไมได เจานี้จะเปนเจาที่มีปญหากับทุกฝาย คือเขาฟองทุกฝาย แลวสองแปลงขวามือที่เห็นนั้นจะเปน
เกาะลอมรอบอยู ตอนนี้สภาพน้ําไมมีแลว เขาจะเชื่อมสามแปลงนี้ดวยแปลงเล็ก ๆ ซึ่งแปลงนี้ไมมีโฉนด คือหัวไร
ปลายนา และถาหากไมมีใครคัดคานก็จะเปนของเขาอีก เขาก็เชื่อมเปนทางเขาไปได คือผมคิดวาเราควรจะตอง
ลุกบาง ซึ่งสองแปลงนี้คือเราฟองเขาอยู ซึ่งเทศบาลเรามีโครงการที่จะทําคือสนามตะกรอ เราก็ทําไมได
เหมือนกันคือเขาจะเอารั้วมาปกทับสนามตะกรอของเทศบาลเรา ซึ่งเขาบอกวาเขารูวาเขาผิด แตเขาบอกวาเขา
จะลองดูวาเทศบาลจะทําอะไรเขาไดบาง เต็มที่เขาก็แครื้อถอนรั้วไมตนยูคาลิปตัสออกไป ตอนนี้เรื่องอุทธรณอยู
ที่โยธาเปนเลขาฯ รอทานผูวาราชการจังหวัดนัด คือเขามีทนายแลว ลาสุดคือสามแปลงนี้ขอออกโฉนดไปเก็บ 50
เปอรเซ็นตรอบที่ดิน เพื่อเลี่ยง พ.ร.บ. คุมอาคาร เรื่องการกอสรางอาคารริมแมน้ําสาธารณะ ตองรนไป 15 เมตร
ถาเขาตัดโฉนดออกมาแลวนั้น เขาจะรนไดแค 3 เมตร คือเขาเลี่ยงไดเลยวาจาก 15 เมตร เปน 3 เมตร ซึ่งที่ดิน
ก็ทําใหเขาอีกเหมือนกัน ซึ่งเรื่องนี้มีคนขออยูหลายแปลนในเรื่องทําตะเข็บอยูชวงหนึ่งแตวาที่ดินไมให
แตพอเรื่องของนายพยุคลมาที่ดินเขาให จะขอเนนงานเรื่องกฎหมาย เบื้องตนมีคําวาคลองสาธารณะอยูดวย
ถาเราจะใชคืนสภาพคลองไปไดหรือไม เพราะหลังวัดลุมฯ คือบอซิโมโตะนั้นหากจะออกสูแมน้ํานั้นมันออกไมได
ซึ่งจะออกแคไหลผิวเอง เทศบาลเราควรจะขุดลอกคลอง และหากวางบประมาณมีมากเราควรจะใชรถของ
เทศบาลเราไปขุด สวนไหนเปนแมน้ําเราก็จะคืนสูสภาพแมน้ําไป
ที่ประชุม - ทานนายกเทศมนตรี กลาววาออกโฉนดนั้นเราตองมีการระวางที่ดินหรือไม หลวงเรา
ก็ตองมีหรือไม เราตองคัดคานวาเขาบุกรุกเรา เราตองคัดคานวาทําไมออกไปเพื่ออะไร
ชวยชี้แจงวาแนวตะเข็บรอบที่ดินกวาง 3 เมตรนั้น ถามวาจะไปปลูกสรางอะไรได
เจตนารมณเวนไว 50 เซนติเมตรนั้น เพื่ออะไร เพื่อเลี่ยงกฎหมายใชหรือไม โดยเราตองระบุ
ไวเลยตอนไปวางแนวเขตเลยวาผมขอคัดคาน ไมไดบุกรุกทางสาธารณะผม แตการออกโฉนด
แบง 50 เซนติเมตรนั้น มีเจตนาแอบแผงเพื่อจะหลีกเลี่ยงกฎหมายฉบับใด คือเราตองใส
เชนนี้ไป เพราะหากที่ดินเขาออกไปแลว เทศบาลเราก็จะไดนําตัวนี้รองไปยังกรมที่ดิน
รองไปยังรัฐมนตรีเลยวาการออกโฉนดแปลงนี้เจาพนักงานที่ดินมีเจตนาแอบแฝงใหชวย
ตรวจสอบใหดวย ผมวาคงไมกลาออกโฉนดดังกลาว คือทางเทศบาลเราตองคัดคานเรื่องนี้
และเรื่องนี้ผมไดคุยกับทานปลัดเทศบาลวาผมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด คือผมจะมา
นั่งรับรายงานคนเดียวนั้นคงไมทัน คือผมจะตั้งรองนายกเทศมนตรี คุณวิชิต ศรีชลา
เปนประธาน และมีทานปลัดเทศบาล เปนรองประธาน และมีทางกองชาง สํานักการคลัง คือ
อาจจะเกี่ยวในเรื่องของงานแผนที่ภาษี และมีสํานักปลัดเทศบาล เปนกรรมการ หรือมี
หลาย ๆ คนมาเปนกรรมการในชุดนี้เกี่ยวกับเรื่องที่สาธารณะทั้งหมดเลย รวมทั้งมีเจาหนาที่

-19เทศกิจ คือหากใครจะกอสรางอะไร หรือตอเติมอะไร เทศกิจตองคอยสอดสองดูแลอยู
และคอยถายรูปวามีการกอสรางที่ถูกตองหรือไม เจอแลวตองรีบกลับมารายงานเลยวา
ขออนุญาตหรือไม เพื่อที่เทศบาลเราจะไดสงทีมงานเราลงไปตรวจสอบดูเลยวามีการ
ขออนุญาตหรือไม หากไมมีก็ตองรีบระงับกอนเลย เรื่องนี้จะมอบใหทานปลัดเทศบาล
รางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องที่สาธารณะวาจะมีใครบาง เพื่อที่ผมจะไดลงนาม
ในคําสั่งเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการตอไป
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม

- กิจกรรมประชุมอาสาสมัคร 3 R+ แยกขยะลดโลกรอน ครั้งที่ 1/ 2559 งานควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม ไดดําเนินกิจกรรมประชุมอาสาสมัครR+3 แยกขยะลดโลกรอน ครั้งที่ 1/2559
ภายใตโครงการคัดแยกขยะกอนทิ้ง ประจําปงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกําหนดแนวทาง
และวางแผนการดําเนินงาน กลุมเปาหมาย คือ อาสาสมัคร 3Rฯและผูเกี่ยวของจํานวน 130 คน เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ หองสมุดไอที มีชีวิต ชั้น 1 อาคารหองสมุดและศูนยเยาวชน
(สวนศรีเมือง) อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
- ตอนรับคณะศึกษาดูงานดานปาชายเลน และจํานวนผูเขามาเยี่ยมชม พระเจดียกลางน้ํา รวม,086
1 คน
1. มีคณะศึกษาดูงานจํานวน 5 คณะ รวม 230 คน ดังนี้
- วันที่ 7 ธันวาคม 2558 คณะนักเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคมรวมกันปลูกตนไมและ
เก็บขยะในพื้นที่ปาชายเลน จํานวน 30 คน
- วันที่ 14 ธันวาคม 2558 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จากโรงเรียนอนุบาลระยอง
เขาทัศนศึกษาสะพานธรรมชาติและหอชมวิวโซน 1 และไหวพระเจดียกลางน้ํา จํานวน 60 คน
- วันที่ 17 ธันวาคม 2558 คณะครูและนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จังหวัดพิษณุโลก เขาทัศนะศึกษาสะพานธรรมชาติและหอชมวิวโซน 1 จํานวน 90 คน
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เรื่อง "รักษปาชายเลนฯ“ ใหแก คณะดูงานของปาไมจังหวัดระยอง และเขาทัศนศึกษา
สะพานธรรมชาติและหอชมวิวโซน 1 จํานวน 20 คน
- วันที่ 26 ธันวาคม 2558 คณะนักเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคม รับฟงการบรรยายเรื่อง
การดูแลปาชายเลน /ทํากิจกรรมเก็บขยะ/ลองเรือชมปาชายเลน บริเวณสะพานธรรมชาติ
และหอชมวิวโซน 1
2. สรุปยอดผูเขามาเยี่ยมชม พระเจดียกลางน้ํา รวมจํานวน 856 คน
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม

- ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมที่ยื่นคํารองขออนุญาตประกอบกิจการประเภทตางๆ
ตามเทศบัญญัติ
 เจาหนาที่สํารวจและมีหนังสือแจงผูประกอบการ/ผูประกอบการเขียนคํารองขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการ ปรากฏวา มีผูประกอบการยื่นคํารองจํานวน 1 ราย คือ ราน Fern แฮรดีไซน และเจาหนาที่ได
ตรวจประเมินเรียบรอยแลว
- การตรวจประเมินสถานประกอบการแจงเลิกกิจการเดือนธันวาคม 2558
 ตรวจประเมินฯ จํานวน 5 แหง (6 ใบอนุญาต) เกณฑการตรวจประเมิน ไดแก ทําเล/ที่ตั้ง ความสะอาด
ความปลอดภัย การจัดการของเสีย สถานที่ตรวจ คือ โรงผลิตกวยเตี๋ยว รานโซไซตี้ รานซอมรถยนต
61/16 ผลปรากฏวาไมมีผานเกณฑ และเลิกกิจการ จํานวน 5 แหง

-21เรื่องรองเรียนประจําเดือนธันวาคม 2558 จํานวน 1 เรื่อง
ลําดับที่

รายการรองเรียน

รายใหม

ติดตามจาก

หมายเหตุ

เดือนกอน
1.

เรื่องกลิ่นจากลังปลาของบานพักอาศัย
ขางเคียง (ถนนขางอําเภอ)



ยุติเรื่อง

ไดแก รถขนสงปลา เจาหนาที่ใหคําแนะนําแกเจาของ/ผูค รอบครอง ลักษณะของภาชนะบรรจุปลา
- การดําเนินงานขอความรวมมือไปยังหนวยงานตางๆ เพื่อดําเนินการปองกันควบคุมการแพรระบาด
ของโรคอุจจาระรวง ไดแก งานภูมิบุรีศรีระยอง ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2558 (จํานวน 100 ราน),
งานระยองแฟร เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2558 (จํานวน 100 ราน), รานน้ําดื่ม/น้ําแข็ง (11 แหง) ตลาดสด (6 แหง)
และโรงเรียน (22 แหง) เมื่อวันที่ 21 - 23 ธ.ค. 2558
งานสุขาภิบาลอาหารและตลาด
1. ความคืบหนาผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุม)
1.1 ไดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุม) ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
- ใหยกเลิกแนวทางการพัฒนาปรับปรุงตลาดฯ ขอ 1) ปรับปรุงตัวอาคารตลาดเดิม โดยรอบขาย
เหมือนเดิม แตมีการจัดระเบียบ และเพิ่มเติมอีก 1 แนวทาง คือ รื้ออาคารตลาดเดิม สรางอาคารตลาดใหม
(มีหลังคา) ไมทําแผง ปรับปรุงเฉพาะพื้นและระบบระบายน้ํา จัดล็อค แลวเขาขายในพื้นที่ที่จัดใหทั้งหมดเทาที่มี
จํานวนแผงที่เหลือขายนอกอาคารแตมีการจัดระเบียบ
- ใหรางแบบหรือจัดทําภาพสเก็ตของแตละแนวทางการพัฒนาฯ เพื่อใหมองเห็นภาพชัดเจน (กองชาง)
- ใหออกแบบอาคารตลาดใหมและรูปแบบแผงคาภายในอาคาร กรณีกอสรางอาคารตลาดใหมเต็มพื้น
ที่วามีจํานวนแผงคาทั้งหมด
กี่แผง (กองชาง)
- สํารวจขอมูลผูคาบริเวณถนนโสภณและทางเชื่อมระหวางถนนชุมพล-โสภณ (สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)
- สํารวจขอมูลผูคา ประกอบดวย ชื่อ-สกุล , ประเภทสินคาที่ขาย , กรรมสิทธิ์ในการครอบครองแผงคา
และเบอรโทรศัพท เพื่อนําขอมูลมาเปรียบเทียบกับขอมูลของเทศบาลนครระยอง (กลุมตัวแทนผูคาฯ)
1. 2. นัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุม) ครั้งที่ 3/2558
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง
1.3. สํารวจขอมูลผูคาบริเวณถนนโสภณ และทางเชื่อมระหวางถนนชุมพล - โสภณ
2. ความคืบหนาผลการดําเนินงานตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง)
2.1. จัดประชุมเจาหนาที่และกลุมตัวแทนผูคาฯ เพื่อรวมตรวจสอบรายชื่อผูคาตลาดแมแดง
1) กลุมผูคาในอาคารตลาด (วันที่ 9 ธันวาคม 2558)
2) กลุมผูคาถนนสุวรรณสิน (วันที่ 11 ธันวาคม 2558)
3) กลุมผูคาถนนบัดดี้ (วันที่ 14 ธันวาคม 2558)

-22งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย ที่เอกชนจัดเก็บกิ่งไม/เศษวัสดุ และปริมาณทราย
ที่เทศบาลฯ จัดเก็บ
เปรียบเทียบปงบประมาณ 2556 - 2559

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปงบประมาณ 2559

การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือนธันวาคม 2558 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได
ทั้งหมด 2,133 ชิ้น (121 กิโลกรัม )
2. กิจกรรมสํารวจและสงเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล
จํานวน 63 แหง เดือนธันวาคม 2558 จํานวน 653.10 กิโลกรัม คิดเปนคาธรรมเนียมกําจัดฯ
จํานวน 12,408.90 บาท
(คาจางเหมาบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ราคากิโลกรัมละ 19 บาท )

-23- การพัฒนาทําความสะอาดสถานที่ ไดแก ชุดพัฒนาทําความสะอาดภายในบริเวณสวนศรีเมือง,
ชุดรถกวาดถนนและดูดฝุน ปฏิบัติงานบริเวณถนนทางไผ 3 , ชุดรถน้ําลางถนนเลียบชายฝงจากแหลมเจริญไป
แยก PMY, ชุดเรือทองแบนลอกตัดวัชพืชโขดศาลเจาและเก็บขยะหนาวัดปากน้ํา
งานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
ผลการดําเนินงาน
1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง) จํานวน 285 คน จําแนกผลการคัดกรอง ดังนี้
1.1 กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน จํานวน 1 คน
1.2 กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 93 คน
2. คัดกรองภาวะซึมเศรา จํานวน 285 คน
2.1 มีภาวะเสี่ยง 1 คน
3. กิจกรรมเผยแพรความรูโรคไมติดตอ
- ใหความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานม จํานวน 6 ครั้ง
- ใหความรูเรื่องโรคมะเร็งลําไสใหญ จํานวน 6 ครั้ง
- ใหความรูเรื่องโรคมะเร็งทอน้ําดี จํานวน 6 ครั้ง
4. โครงการเฝาระวังและสงตอปญหาตาตอกระจกในประชาชน อายุ 45 ปขึ้นไป ปงบประมาณ 2559
เทศบาลนครระยองรวมกับโรงพยาบาลศรีระยอง จัดโครงการเฝาระวังและสงตอปญหาตาตอกระจกใน
ประชาชน อายุ 45 ปขึ้นไป ปงบประมาณ 2559
โดยมีกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพตาโดยจักษุแพทย เชน สายตาสั้น ยาว เอียง จอประสาทตา โรคตอหิน
โรคตอเนื้อ โรคตอกระจก ซึ่งถาพบมีปญหาดานสุขภาพตา โดยเฉพาะโรคตาตอกระจก จะไดรับการสงตอ
เพื่อรับการผาตัดที่โรงพยาบาลระยอง(ตามสิทธิการรักษาหลักประกันสุขภาพ)
กลุมเปาหมาย
ประชาชนที่มีอายุ 45 ปขึ้นไป และมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ อาศัยอยูในเขตเทศบาลนครระยอง
จํานวน 200 คน
ผลการดําเนินงาน
1. ประชาชนลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม จํานวน 200 คน รอยละ 100
2. ประชาชนลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม และคัดกรองสุขภาพตา จํานวน 175 คน รอยละ 87.5
3. สายตาปกติ จํานวน 8 คน
สายตาผิดปกติ รอยละ 80
- ตอกระจก
42 คน
- ตอเนื้อ
13 คน
- ตอลม
28 คน
- ตอเนื้อ + ตอกระจก
1 คน
- สั้น / ยาว / มัว
34 คน

-24กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
1. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและรวบรวมแผน เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 จํานวน 4 โครงการ เปนเงิน 246,840 บาท
ผลการประชุม
- ผานการกลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ จํานวน 4 โครงการ
เปนเงิน 246,840 บาท
งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
สถานการณโรคไขเลือดออก
ระดับประเทศ วันที่ 1 มค. - 21 ธค. 58
จํานวนผูปวย 138
,794 อัตราปวย = 213.12 ตอแสนประชากร
เสียชีวิต 139 ราย อัตราตาย
= 0.21 ตอแสนประชากร
CUP เมือง วันที่ 1 มกราคม – 23 ธันวาคม 2558
จํานวนผูปวย 1
,496 อัตราปวย = 724.76 ตอแสนประชากร
เสียชีวิต 3 ราย (ในเขต 2 ราย ต.เชิงเนิน,ปากน้ํา/ นอกเขต 1 ราย ต.บานแลง)
ผูปวยในเขตเทศบาล จํานวน 407 ราย ผูปวยนอกเขตเทศบาล จํานวน 1,089 ราย
เดือนธันวาคม เขตเทศบาลนครระยอง พบการระบาดของโรคไขเลือดออก
มีแนวโนมลดลง จากพฤศจิกายน
แตยังพบการระบาดในบางชุมชน ไดแก ชุมชนสนามเปา ชุมชนสมุทรเจดีย ชุมชนเนินพระ
โรคติดตอที่สําคัญในเขตเทศบาลนครระยอง
สถานการณโรคอุจจาระรวงอยางแรง
วันที่ 4 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2558 จํานวน 103 ราย
เชื้อ VC.Eltor Ogawa เสียชีวิต 1 ราย ไทย 34 ราย กัมพูชา 52ราย
พาหะ (พบเชื้อ VC ไมแสดงอาการ) 13 ราย (กัมพูชา 9 ราย, ไทย 4 ราย
กระจาย 4 อําเภอ 13 ตําบล ไดแก อําเภอเมือง 84 ราย อําเภอบานคาย 12 ราย อําเภอนิคมพัฒนา 1 ราย
การดําเนินงาน
รวมกับทีม SRRT และศูนย PIPO ดําเนินการ 5 ประเด็นหลัก
วันที่ 10-29 ธันวาคม 58 เวลา 08.30-20.00 น.
1. ใหสุขศึกษา ปรับพฤติกรรมการงดรับประทาน อาหารดิบ 2 เดือน
2. คนหาผูปวย ผูสัมผัสในเรือ แพปลาชุมชน
3. สอบสวนผูปวยใหการรักษา เก็บ RSC ติดตามผล Lab
4. ตรวจวัดปริมาณคลอรีนและเติมคลอรีน
5. ทําลายเชื้อในเรือ ,บานพัก

-25ผลการดําเนินการควบคุมโรคอุจจาระรวงอยางแรง
1. ประชาสัมพันธแจงขาวสถานการณโรคอุจจาระรวงแกประชาชนบริเวณชุมชน , ตลาดที่มีการระบาด
โดยใชรถวิ่งประชาสัมพันธ
2. คนหาผูปวยรายใหมในเรือ ควบคุมปองกันโรคในเรือ จํานวน 47 แพปลา
3. คนหาผูปวยในชุมชน ถามีอาการถายเปนน้ํามากกวา 1 ครั้ง หรือ ถายเหลว 1 ครั้ง ขึ้นไป ทํา Rectal
swab ทุกราย โดยแบงกลุมลงพื้นที่ชุมชนกนปก ชุมชนปากคลอง ชุมชนปากน้ํา1 ชุมชนปากน้ํา2
ชุมชนสัมฤทธิ์ จํานวน 4 ทีม วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2558
4. ใหความรูโรคอุจจาระรวงและการปองกันโรค จํานวน 5 ชุมชน ไดแก ชุมชนกนปก ชุมชนปากคลอง
ชุมชนปากน้ํา1 ชุมชนปากน้ํา 2 ชุมชนสัมฤทธิ์ สถานประกอบการ ไดแก โรงน้ําปลา จํานวน 1 แหง
รานขายปลาแล 2 แหง
แผงตากปลา 1 แหง
กิจกรรมรณรงคฯ เนื่องในวันเอดสโลก (World Aids Day)
องคการอนามัยโลกกําหนดใหวันที่ 1 ธันวาคมของทุกป เปนวันเอดสโลก เพื่อใหทุกประเทศทั่วโลก
รวมกันรณรงคสรางความตระหนักเกี่ยวกับปญหาการแพรระบาดของโรคเอดส แนวคิดในการรณรงคเนื่องใน
วันเอดสโลก มีหลักการวา “Ending AIDS ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส ” เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและ
สงเสริมใหประชาชนเกิดความหนักหนักถึงปญหาโรคเอดส
งานปองกันและควบคุมโรคติดตอรวมกับมูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส และศูนยคริสเตียนบริการ
ไมตรีจิต (บานสะมาเรีย) ไดจัดกิจกรรมรณรงคปองกันโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ วันที่ 2 ธันวาคม 2558
ณ สวนศรีเมือง และจัดกิจกรรมรวมกับ โรงเรียนระยองวิทยาปากน้ํา อบรมแกนนําโรคเอดส เมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2558 มีเยาวชนเขารวม จํานวน 200 คน โดยมีกิจกรรมคือ นิทรรศการความรูเรื่องเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ , การแจกถุงยางอนามัยใหกับประชาชนทั่วไป , การตรวจเลือดหาเชื้อ HIV ทราบผล
ภายใน 15 นาที, ใหความรูโดยเจาหนาที่สาธารณสุข, อบรมแกนในเยาวชนโรคเอดส
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
1. จัดโครงการสรางเสริมศักยภาพและศึกษาดูงานของ อสม.ป 2559
- จํานวนผูเขารวมโครงการ ฯ คิดเปนรอยละ 92.66
- ผูเขารวมโครงการมีความรูเพิ่มมากขึ้นคิดเปนรอยละ 84.56
- มีระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 87.36
- วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. เทศบาลนครระยอง
ณ หองประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง มีผูเขารวมประชุม จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 93.75
- กิจกรรมประชุมตอเนื่องประจําเดือนของ อสม. ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผูเขารวมกิจกรรมฯ จํานวน 278 คน คิดเปนรอย 87.69
คางจายเงินคาปวยการใหกับ อสม. เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม 2558 รวม 3 เดือน เนื่องจากยังไมไดรับ
การโอนเงินจาก สสจ.
งานฟนฟูสุขภาพครอบครัว
ผลการดําเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผูปวยที่บาน จํานวน 150 ราย
จําแนกตามกลุมได ดังนี้
1. หญิงตั้งครรภ
จํานวน 7 ราย
2. มารดาและทารกหลังคลอดหญิง จํานวน 114 ราย

-263. ผูปวยโรคเรื้อรัง
4. ผูปวยที่สงตอจาก รพ.ระยอง
5. ผูสูงอาย
6. ผูพิการ

จํานวน 20 ราย
จํานวน 5 ราย
จํานวน 2 ราย
จํานวน 2 ราย

จํานวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผูปวยที่บาน ทั้งหมด 186 กิจกรรม
ดังนี้
1. ฉีดยา
จํานวน 8 ราย
2. ใสสายสวนปสสาวะ
จํานวน 8 ราย
3. ใสสายยางใหอาหารทางจมูก
จํานวน 4 ราย
4. ทําแผล
จํานวน 13 ราย
5. ตัดไหม
จํานวน 2 ราย
6. เจาะเลือด
จํานวน 3 ราย
7. เจาะน้ําตาลปลายนิ้ว
จํานวน 2 ราย
8. เยี่ยมใหคําแนะนําการปฏิบัติตนหลังคลอด
และสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
จํานวน 57 ราย
9. เยี่ยมเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนในทารกแรกเกิด จํานวน 57 ราย
9. เยี่ยมดูแลเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเรื้อรัง
และความพิการ
จํานวน 24 ราย
10. โรงพยาบาลระยองสงตอใหติดตามเยี่ยม จํานวน 5 ราย
11. ตรวจพัฒนาการเด็กสงสัยพัฒนาการลาชา จํานวน 3 ราย
ศูนยรับบริจาคและใหยืมอุปกรณการแพทย
รับบริจาควัสดุอุปกรณการแพทย 2 รายการ ไดแก
1. ที่นอนลมพรอมอุปกรณ
จํานวน 1 ชุด
2. ไมค้ํายัน
จํานวน 1 คู
ใหอุปกรณการแพทยกับผูปวยที่ยากไร 1 รายการ ไดแก
ผาออมสําเร็จรูป
จํานวน 1 หอ
ใหผูปวยยืมอุปกรณทางการแพทย 5 รายการ ไดแก
1. เตียงนอน
Fowler พรอมเบาะนอน จํานวน 1 เตียง
2. รถเข็นนั่ง
จํานวน 1 คัน
3. ไมค้ํายัน จํานวน 2 คู
4.
Walker
จํานวน 3 อัน
5. ที่นั่งขับถาย
จํานวน 1 อัน
กองการแพทย
- นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รายงานวาหลังจากที่เปลี่ยนระบบแลวมีปริมาณคนไขที่เพิ่มขึ้นจํานวน
มากในแตละวัน โดยมีการกระจายในการนัดคนไข ซึ่งตั้งแตเปลี่ยนระบบนั้นไมมีปญหาเลย และไมหนังสือ
รองเรียน มีแตคําชมจากผูมาใชบริการ โดยใชเราจะใชระบบของ Google Calendar ในการรับนัดทั้งหมด

-27กองการศึกษา
- วันที่ 5 ธันวาคม 2558 รวมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ณ สวนศรีเมือง
- วันที่
11 ธันวาคม 2558 รวมกิจกรรม Bike For Dad ปนเพื่อพอ
- วันที่
12 – 13 ธันวาคม 2558 รวมงานภูมิบุรีศรีระยอง ครั้งที่ 11 ณ ถนนยมจินดา
- กิจกรรมที่กําลังจะดําเนินการคือ กิจกรรมกีฬานักเรียนระดับประเทศ เดินทางในวันที่ 10 มกราคม 2559
เดินทางกลับในวันที่ 21 มกราคม 2559 โดยเปนกีฬา 3 ประเภท ไดแก กรีฑา วอลเลยบอล เทเบิลเทนนิส
- เตรียมจัดกิจกรรมวันเด็ก เปาหมายคือมีของแจกเด็ก จํานวน 5,000 ชิ้น จากที่จัดซื้อและรับบริจาค
จัดทําคูปอง จํานวน 1,800 ใบ โดยจะมีหนวยงานเขารวม จํานวน 33 หนวยงาน
- เตรียมจัดกิจกรรมวันครู
ซึ่งปนี้ตรงกับวันเสารที่ 16 มกราคม 2559 ไดรับความอนุเคราะหสถานที่
จากโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ขณะนี้อยูระหวางการเตรียมการ โดยมีครูประมาณ 300 คน
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- วันที่ ๓ ธ.ค. 2558 กิจกรรมวันพอแหงชาติ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผูปกครอง
และนักเรียนเขารวมกิจกรรมวันพอแหงชาติ และรวมบําเพ็ญประโยชน บริเวณดานหนาโรงเรียน ทาน้ําและ
บริเวณวัดปากน้ําฯ
- วันที่
๕ ธ.ค. 2558 กิจกรรมวันพอแหงชาติ คณะครูเขารวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวาย
พระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ณ หอประชุมศูนยราชการจังหวัดระยอง
และเขารวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ สดุดีเฉลิมพระเกียรติ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สวนศรีเมือง
- วันที่
๑๒ - ๑๓ ธ.ค. 2558 งานภูมิบุรีศรีระยอง คณะครูและนักเรียนเขารวมโครงการ “ปลอยพันธ
สัตวน้ํา เฉลิมพระเกียรติฯ” ณ กลุมประมงเรือเล็กเกายอด
- วันที่
๒๔ ธ.ค.2558 กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เขารวม
กิจกรรม โดยมีวทิ ยากรจากโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) มาใหขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- วันที่ ๒๖ ธ.ค. 2558 กิจกรรมประชุมผูปกครอง ผูปกครองเขารวมการประชุม ณ อาคารอเนกประสงค
- วันที่ ๒๘ ธ.ค. 255๘ คณะครูเขารวมพิธีถวายราชสักการะรูปจําลองสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ประจําป ๒๕๕๘ ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจาตากสินฯ วัดลุมพระอารามหลวง
- วันที่
๒๙ ธ.ค. 255๘ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯผูอํานวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และคณะครูเขารวมประชุม ณ หอง E-Classroom
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
วันจันทร >> สวดมนต
วันอังคาร >> ศึกษาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา
วันพุธ >> ออกกําลังกาย
วันพฤหัสบดี >> กิจกรรมหรรษาพาเพลิน
วันศุกร >> กิจกรรมสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
ติดตามความคืบหนา ในการกอสรางอาคารอเนกประสงค

-28โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง
- จัดกิจกรรมวันพอ
- รวมงานวันภูมิบุรีศรีระยอง
- วันที่ ๒๘ ธ.ค. 255๘ คณะครูเขารวมพิธีถวายราชสักการะรูปจําลองสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ประจําป ๒๕๕๘ ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจาตากสินฯ วัดลุมพระอารามหลวง
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (5 - 6 ธ.ค. 2558)
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี ป.1 – ป.5
กิจกรรมเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ป.6 (10 – 12 ธ.ค. 2558)
- รวมงาน
ภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ 11 (12 – 13 ธ.ค. 2558)
ด.ญ.นันทรัตน คําเสมอ เหรียญทอง ศิลปสรางสรรค งานศิลปหัตถกรรม ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 2558 (18 – 20 ธ.ค. 2558)
รวมงานวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (28 ธ.ค. 2558)
กิจกรรมวันคริสตมาส (25 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรม
Weekly English words
กิจกรรมแกปญหาโภชนาการเกินในโรงเรียน
ทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย (25 – 29 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 11 ธันวาคม 2558 นํานักเรียนชมภาพยนตแอนนิเมชั่น “คุณทองแดง ดิอินสไปเรชั่นส“
ณ โรงภาพยนตร SF CINEMA CITY ศูนยการคาแหลมทองพลาซา
วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2558 ภูมิบุรีศรีระยอง ครั้งที่ 11 ณ ถนนยมจินดา
วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการเครือขายผูป กครอง ณ หองประชุมวิสุทธิสารโสภิต
โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 16 ธันวาคม 2558 รวมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดปาประดู (พระอารามหลวง)
วันที่ 18 ธันวาคม 2558 รวมประชุมเสวนาเพื่อเสนอความกาวหนาในโครงการศึกษา
“เมืองระยองในเสนทางกูชาติของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช” ณ วัดลุม (พระอารามหลวง)
วันที่ 18 ธันวาคม 2558 รวมโครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการจัดการศึกษาโรงเรียนเปนฐาน เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 ธันวาคม 2558 กิจกรรมศุกรหรรษาหาคนเกง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
วันที่ 18 ธันวาคม 2558 รวมแสดงในงานแสดงสินคา “ระยองแฟร” ครั้งที่ 8 ณ สวนศรีเมือง
ระหวางวันที่ 21 -22 ธันวาคม 2558 กิจกรรมเดินทางไกลและอยูคายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 ประจําป 2558 ณ กองรอยปฏิบัติการจิตวิทยา หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองทัพเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

-29- วันที่ 25 ธันวาคม 2558กิจกรรมวันคริสตมาส ประจําป 2558ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 29 ธันวาคม 2558รวมแสดงมุฑิตาสักการะทานเจาคุณโบราณพิทักษเจาคณะอําเภอเมืองระยอง
เจาอาวาสวัดลุม (พระอารามหลวง) ณ วัดลุม (พระอารามหลวง)
- กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจําสัปดาห
- กิจกรรมออมทรัพยตามรอยพอ
- กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 4 ธันวาคม 2558 กิจกรรมวันพอแหงชาติ
- วันที่
5 ธันวาคม 2558 รวมกิจกรรมวันพอแหงชาติ ณ ศูนยราชการจังหวัดระยอง
- วันที่
5 ธันวาคม 2558 รวมกิจกรรมวันพอแหงชาติ ณ สวนศรีเมืองระยอง
- วันที่
12 - 13 ธันวาคม 2558 รวมงานภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ 11 ณ ถนนยมจินดา
- วันที่
15 ธันวาคม 2558 สนามสอบคัดเลือกนักเรียนรวมโครงการ English Camp
ณ ประเทศสิงคโปร ไดแก
1. ด.ช.บวรทัต เดนดํารงกุล
2. ด.ช.นนทวัฒน วิมลศุภกิจ
3. ด.ญ.เปรมปวีณ ตรีวิจิตรไพศาล
4. ด.ญ.ชญานิศ ทําเนียม
5. ด.ช.ฆนัท บุญจง
6. ด.ญ.ศิรัญญาวดี โกมลกาญจนกุล
7. ด.ช.อชิตะ วรรณแกว
8. ด.ช.ชัชพงศ คงภิบาล
9. ด.ญ.ชยิสรา แพงศรีสาร
10. ด.ช.พนังกาญจน บุษบก
11. ด.ญ.สิริกมลเนตร โชคประเสริฐกุล
12. ด.ช.ศิรวิทย วงษเจียม
- วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมประชุม
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร กทม.
- วันที่
24 - 25 ธันวาคม 2558 แขงขันงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมตากสิน
1. รางวัลชนะเลิศ สุนทรพจนภาษาอังกฤษ
2. รางวัลที่ 2 แขงขันหุนยนต
3. รางวัลที่ 2 รองเพลงประกอบแดนซเซอร
4. รางวัลที่ 3 เลานิทานภาษาอังกฤษ
- วันที่ 25 ธันวาคม 2558 กิจกรรมวันคริสตมาส ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
- วันที่
28 ธันวาคม 2558 แขงขันวิชาการวัดลุม(พระอารามหลวง) ไดรางวัลชนะเลิศประกวด
วาดภาพระบายสี

-30- วันที่
4 มกราคม 2559 สมศ แจงผลการประเมินโรงเรียนสาธิตเทศบาลนคระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคกรมหาชน)
- ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
(วัดตรีรัตนาราม)
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 3 ธันวาคม 2558กิจกรรมวันพอแหงชาติ
- วันที่ 15– 16 ธันวาคม 2558นักเรียนรวมกิจกรรมคายวิชาการสานสัมพันธครอบครัว
การประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
กองสวัสดิการสังคม
- วันที่ 7 มกราคม 2559 จะมีการเลือกตั้งประธานชุมชนแขวงการทางซึ่งหมดวาระลง โดยมีผูสมัคร
จํานวน 3 คน ณ บริเวณที่จอดรถบัสหลังโรงแรมโกลเดน ซิตี้ระยอง
- วันที่ 7 มกราคม2559 จะมีการเลือกตั้งประธานชุมชนหนองสนม-ปกปา มีผูสมัคร จํานวน 2 คน
ณ วัดหนองสนม
- วันที่ 7 มกราคม 2559 มีการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ซึ่งตอนนี้เหลือที่ยังไมไดจายประมาณ 500 คน
- วันที่ 14 มกราคม 2559 จัดงานปใหมใหผูสูงอายุ
ที่ประชุม - ทานนายกเทศมนตรี มอบใหนายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ประสานกองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัด โดยหารือดวยวาจาปรึกษาวาการจัดการ
เลือกตั้งประธานชุมชนถือวาเปนการเขาขายชุมนุมทางการเมืองหรือไม และจะสามารถทําได
หรือไม และใหรายงานใหทานนายกเทศมนตรีทราบ ซึ่งถาเขาขายเปนการชุมนุม
ทางการเมืองก็ใหยกเลิกการเลือกตั้งฯ ดังกลาว
สถานธนานุบาล
ผลการดําเนินงานในรอบเดือนธันวาคม 2558 (ตั้งแตวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2558)
ยอดรับจํานํารวม
2,610 ราย จํานวนเงิน
61,675,400.- บาท
ยอดไถถอนรวม
2,641 ราย จํานวนเงิน
61,260,900.- บาท
ทรัพยจํานําคงเหลือ
8,587 ราย จํานวนเงิน
212,219,200.- บาท
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจํานํา
2,023,108.- บาท
กําไรจําหนายทรัพยหลุด
- บาท
รวมรายรับ
2,023,108.- บาท
รายจาย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
108,595.37 บาท
รายจายประจํา
848,108.86 บาท
รวมรายจาย
956,704.23 บาท
รายรับสูงกวารายจาย
1,066,403.77 บาท
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน
140,000,000.- บาท
หัก ใชไปแลว
51,843,000.- บาท
คงเหลือเงินที่ใชหมุนเวียนไดอีก
88,157,000.- บาท

-31- นายสุธน ซื่อประเสริฐ กลาวหารือในที่ประชุมวา ประเด็นที่หนึ่ง คือ สถานธนานุบาลนั้นเปนของ
เทศบาล เรื่องการเชาสถานที่นั้นบังเอิญสถานที่นั้นก็เปนของเทศบาลดวย และเราก็ไดทํากันมานานแลว คือการ
เก็บคาเชาที่สถานธนานุบาลอยู 3 หลัง ซึ่งไมไดมีการทําสัญญาเชา เพราะเขียนวาทานนายกเทศมนตรีเปน
เจาของที่ เปนเจาของตึกตรงนั้นดวย และก็เปนเจาของสถานธนานุบาล แตเทาที่ศึกษาดูนั้นสถานธนานุบาลนั้น
ก็เปนของเทศบาล แลวทําไมสถานธนานุบาลจึงตองไปเชาที่ของเทศบาลเพื่อทํากิจการนี้ สวนประเด็นที่สองคือ
สัญญาเกิดขึ้นไมไดเพราะเหตุวาตัวผูใหเชานั้นเปนเจาของเพียงผูเดียวคือทานนายกเทศมนตรี ซึ่งตองมีการ
รายงาน สตง.เกี่ยวกับการใชจายของสถานธนานุบาลนั้นมีอะไรบาง และหาก สตง.ถามวาคุณเสียคาเชาแลวคุณมี
หลักฐานอะไรในการเชาบาง ซึ่งไมมีตรงนี้ก็ถือวามีอัตราเสี่ยง คือเราไมรูวาจะชี้แจงวาอยางไร ในเรื่องที่สองคือ
สถานธนานุบาลนั้นเปนของเทศบาล ซึ่งในแตละปเราก็จะไดสวนแบงเงินสนับสนุนทองถิ่นที่เขาใหอยูแลว
ซึ่งในแตละปก็มากพอสมควร ผมจึงมองวาที่เขาเสียคาเชาอยูทุกเดือนอยางนี้มันถูกตองหรือไม ในความเห็นของ
ผมนั้นผมวาไมถูกตอง คือทําไมกิจการของเทศบาลเองตองมาเชาที่เทศบาลเองนั้นเพราะอะไร และหาก
เปรียบเทียบวาหองสมุดประชาชนนั้นก็เปนของเทศบาลเหมือนกันแลวทําไมหองสมุดประชาชนไมมาเชาที่
เทศบาลบาง
- นางกิ่งแกว ถนอมถิ่น รายงานวาสถานธนานุบาลนั้นเปนลักษณะของงบเฉพาะการตางหาก และเปน
กิจการในเรื่องของกําไร อยางที่ทานปลัดเทศบาลถามวาทําไมตองเชา ตองเรียนวาตั้งแตสมัยไหนมาก็ไมทราบ
เคยถามคุณยุศรี บุญรักษา เขาบอกวาก็ไมทราบเหมือนกัน ซึ่งจริง ๆ แลว มีจํานวน 5 หอง คือใหเชา 3 หอง
และใหอยูฟรี 2 หอง คือดวยเหตุใดก็ไมทราบ โดยเปนอยางนี้มานานมากแลว ถามใครก็ไมมีใครทราบ แตตรงนี้ที่
บอกวางบของสถานธนานุบาลนั้น สตง.เขาตรวจ ก็ไมทราบวา สตง.ไดเคยทักทวงเรื่องนี้หรือไม ซึ่งที่ผานมาเขา
เสียคาเชา และเสียภาษีโรงเรือนลักษณะเหมือนกิจการหนึ่งเหมือนกัน ตองเขาใจวากิจการของสถานธนานุบาล
เกิดขึ้นนั้นเทศบาลลงทุนตั้งแตครั้งแรก โดยกูเงิน และชําระหนี้เงินกูใหทุกอยาง แลวในเรื่องของที่แบงกําไรใหกับ
เทศบาลนั้นเปนระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(จสท.) ในเรื่องของผลกําไรที่จะตองแบงใหทองถิ่นจํานวนเทาไร นั่นเปนกฎหมายหรือระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (จสท.)
- ทานนายกเทศมนตรี กลาววาหากตรงนี้ไมตองเสียคาเชา มันตองคิดเปนรายได ซึ่งก็ตองไปแบงให
จสท. ใหสวนกลาง แตหากมาเสียคาเชากอนเลยนั้น ถือวาเปนรายไดหลักของสํานักการคลัง เทศบาลนครระยอง เลย
ซึ่งตรงนี้ถือวาเปนคาใชจายสวนหนึ่ง แตหากเราไมเสียคาเชาเลยมันก็ถือวาไมมีรายจาย ตรงนั้นก็เปนแตรายรับไป
กําไรก็สูงขึ้น ซึ่งถือวาเทศบาลไดประโยชน
- นางกิ่งแกว ถนอมถิ่น รายงานวาคิดวาคนในสมัยนั้นคงมีแนวคิดวาสถานธนานุบาลนั้นจะมีกําไร
เพราะฉะนั้นการเชาเทศบาลนั้น โดยจํานวน 5 หอง คือเชาเทศบาล จํานวน 3 หอง และอยูฟรี จํานวน 2 หอง
ซึ่งเรื่องนี้ดิฉันไดทักทวงกับทางฝายจัดเก็บรายไดอยูเหมือนกันวาจริง ๆ แลว ถึงจะเปนคนเดียวกันแตสองสถานะ
คือสามารถที่จะเซ็นได
- นางสายสุนีย วาระสิทธิ์ รายงานวาแตขณะนั้นสถานธนานุบาล ตอนที่คุณสมร บัวคลาย อยู เขาบอก
วาไมตองทํา และที่มีปญหาขึ้นมาตอนนี้เพราะวาที่ผานมามันเปนคาเชาเดือนละ 5,250 บาท และเมื่อเรา
ประชุมคณะกรรมการในรอบของป 2559 นั้น มีปญหาคือคณะกรรมการไดเพิ่มคาเชา
- นายสุธน ซื่อประเสริฐ กลาววาปญหาไมใชตรงนี้ คือจะขึ้นเทาไรนั้นไมใชปญหา ปญหาตรงที่วาทําไม
ไมมีสัญญาเชา

-32- นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานวาผมจะลองหาขอมูลกับคุณเพ็ญศรี ไพพินิจ เพราะเมื่อกอน
คุณเพ็ญศรี ไพพินิจ เขาดูแลตรงนี้อยู ซึ่งเขาเกษียณอายุราชการไปประมาณสิบกวาปแลว แตตามความเขาใจ
ของผมสถานธนานุบาลนั้นครั้งแรกนาจะมีการดําเนินการจํานวน 2 หอง ตอมากิจการคงเจริญรุงเรืองจึงขยาย
ออกมาอีก 3 หอง ซึ่งตึกตรงนี้เปนของเทศบาล ซึ่ง 3 หองที่ขยายเพิ่มนั้น อาจจะมองวามีรายไดก็จึงใหเปน
การเชา แตพอมาเชาก็อาจจะหละหลวมในเรื่องของสัญญาที่ไมไดทําก็อาจจะเปนลักษณะนั้น ซึ่งผมจะหาขอมูล
ตรงนี้ให
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- นางกิ่งแกว ถนอมถิ่น รายงานดังนี้
1. ฝากประชาสัมพันธเรื่องการชําระภาษี คือในชวงนี้เปนชวงของการชําระภาษี งานจัดเก็บรายไดจะทํา
การจัดเก็บภาษีตั้งแตวันจันทร – เสาร ซึ่งวันเสารจะทํางานกันทั้งวันไมมีการหยุดพักเที่ยง ตั้งแตเดือนมกราคม –
สิงหาคม 2559 วันหยุดราชการจะมีเจาหนาที่มารับบริการตลอด จึงฝากทุกทานชวยประชาสัมพันธใหเพื่อน
หรือญาติที่จะตองเสียภาษีทราบดวย
2. เรื่องคาขยะที่บอกวาขึ้นคอนขางสูง ซึ่งมีคนที่มาชําระเงินคาขยะบนกันบางแตก็มาชําระเงินคาขยะ
คือบางรายก็ตองดูวาเขาชําระเงินคาขยะไหวหรือไม คือตองพิจารณากันเปนแตละรายไป และฝากหัวหนาสวน
ราชการ และสถานศึกษาดวยวาเทศบาลนครระยองเรามีการขึ้นอัตราการชําระคาขยะแลว ตามเทศบัญญัติเทศบาล
นครระยอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 ซึ่งสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดจัดทํา
แผนพับใหเพื่อใชในการประชาสัมพันธ ฝากสํานักปลัดใหซื้อเครื่องเสียงตัวเล็กติดตั้งไวใชเฉพาะหองประชุมหลักเมือง
โดยติดไวที่มุมหนึ่งของหอง
- นายวารินทร ดุษฎีวงษกําจร มีเรื่องฝากยังหนวยงานตาง ๆ ใหดําเนินการ ดังนี้
1. เรื่องเกาะกลางถนนที่ไฟไมสวางจากเพลินตาไปจนถึงโลตัส ซึ่งแสงไฟริบหรี่ และโคมไฟเกามาก
2. เรื่องทอระบายน้ําประปาที่มีการฝงทอระบายน้ํากัน คือหากเวลาฝนตกน้ําจะไมไหลลงทอแตจะ
กลายเปนทรายมาไหลลงทอแทน ซึ่งเกิดจากที่การประปาไดดําเนินการฝงทอแตยังไมเสร็จเรียบรอยดี เห็นควรให
ติดตามการประปาใหดําเนินการเรื่องนี้ดวย
3. เรื่องที่ทานนายกเทศมนตรีตั้งคณะกรรมการบุกรุกที่สาธารณะ ซึ่งผมเห็นถนนทาบรรทุกเริ่มมีการนํา
เรือเล็ก ๆ มาจอด และแอบถมที่เพื่อขยายที่ดินกันมากในเขตเทศบาลนครระยอง จึงตองการใหคณะกรรมการที่
ไดรับการแตงตั้งตรวจสอบอยางเครงครัดในเรื่องนี้ดวย
- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รายงานวาจากการประสานกับทางทหารแลววาการจัดการเลือกตั้งประธาน
ชุมชนถือวาเปนการเขาขายชุมนุมทางการเมืองหรือไม และจะสามารถทําไดหรือไม เขาบอกวาสามารถจัดการ
เลือกตั้งได ไมมีปญหาอะไร คือจะเปนเหมือนกับการเลือกตั้งผูใหญบาน และไมไดมีกฎหมายอะไรรองรับ แตหาก
เปนการตะเวนหาเสียงนั้นไมได และเพื่อความสบายใจในวันที่จัดใหมีการเลือกตั้งเทศบาลจะเรียนเชิญทหารเพื่อมารวม
เปนสักขีพยานในการเลือกตั้งดังกลาวดวย

-33- นายธนวัฒน พนชั่ว รายงาน ดังนี้
1. จังหวัดระยองกําชับเรื่องการประดับธงชาติและธงประจําพระองค ใหมีเจาหนาที่คอยหมั่นดูแลดวย
หลังจากที่ประดับธงเรียบรอยแลวเพราะอาจจะมีการลม หรือฉีกขาด
ที่ประชุม - ทานนายกเทศมนตรี มอบใหงานเทศกิจไปคอยหมั่นดูแลธงชาติ และธงประจําพระองคดวย
และหากไปแลวสามารถแกไขไดก็ใหแกไขเลย แตหากแกไขไมไดใหรีบรายงาน และใหดูดวย
วาหากธงเกามากแลวก็ใหทําการเปลี่ยนใหม
2. เรื่องสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก กําหนดออกตรวจประเมินศูนยพัฒนาเด็กเล็กเนินพระ
ในวันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น.
(ปดประชุม เวลา 11.00 น.)
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางกุลยา กุลรัตน)
เจาพนักงานธุรการ
(นางซอนกลิ่น ชูเชิด)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

ผูบันทึกรายงานการประชุม

ผูต รวจรายงานการประชุม

