
   รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 
ครั้งท่ี 2/2559 

วันท่ี 3  กุมภาพันธ  2559 
ณ หองประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

----------------------------------- 

ผูมาประชุม 

1. นายวรวิทย      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายบุญสืบ เจริญรัตน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายประกอบ อังควินิจวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายนิวัติ กลอมแกว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายผณินทร เกษรแพทย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายสุธน ซ่ือประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
9. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
10. นางเสาวลักษณ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
11. นายธนวัฒน พนชั่ว หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
12. นางก่ิงแกว ถนอมถ่ิน ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
13. นางวัฒนา ชูวิทยสกุลเลิศ ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
14. นางกรรณิกา วิโรจนแสงทอง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
15. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ ผูอํานวยการกองชาง 
16. นางผองศรี ปยะยาตัง ผูอํานวยการกองการศึกษา 

17. นายเจตน ศรีสุขโข ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
18. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผูอํานวยการกองการแพทย 
19. นางสุนิสา รมรื่น ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
20. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบานปากคลอง 
21. นายไพรัตน วังบอน   แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
22. นางอุษณีย เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 
23. นางพรทิพย เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
24. นางสาวพนิตตา แสงอรุณ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
25. นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ ผูอํานวยการสวนพัสดุ 
26. นางซอนกลิ่น ชูเชิด หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
27. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

28. นางสายสุนีย วาระสิทธิ์ ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได 
29. นางพิมพผกา ทายพงศศักดิ์ หัวหนาฝายอํานวยการ 
30. นายนที ปลื้มจิตต หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 
31. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
32. นางสาวเนตรนภา รักความสุข หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
33. นางสาวรัชนี คุมครอง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
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34. นางสาววิราภรณ โคลงชัย หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน 
35. นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
36. นายปยะ เพ็งเรือง หัวหนาฝายการโยธา 
37. นางกุลยา  กุลรัตน เจาพนักงานธุรการ 

ผูไมเขารวมประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี            (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี            (ไปราชการ) 
3. นายวารินทร ดุษฎีวงษกําจร รองนายกเทศมนตรี            (ไปราชการ) 
4. นางลัดดา โกสีย ผูจัดการสถานธนานุบาล      (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 - ไมมี   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 6  มกราคม  2559 

มติท่ีประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 6  มกราคม  2559 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 6 มกราคม  2559 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ 

รายงานความคืบหนาเรื่องการกอสรางตลาดแมแดง (สํานักการคลัง, กองชาง, สํานักการสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม) 

-  นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี รายงานวาเรื่องล็อคขายของยังไมเรียบรอยดี สวนทอระบายน้ําไดเริ่ม 
ดําเนินการแลวโดยทําฝงติดกับตลาดท้ัง 2 ฝง ซ่ึงไมทราบวางานจะเสร็จทันสิ้นเดือนกุมภาพันธนี้หรือไม 
เนื่องจากจะมีงานบอดักไขมันดวยท่ีตองทําบนถนน ซ่ึงเปนงานท่ีตองใชเวลา เรื่องงานกอสรางชา เรื่องเอกสาร
ตามมาจนกระท่ังจะหมดสัญญาแลวก็ยังไมได สวนงานเพ่ิมงานลดก็ยังไมจบ คือตองทําบันทึกตอทายสัญญาอีก 
ซ่ึงวันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2559 ผมจะนัดกรรมการตรวจการจางเพ่ือท่ีจะเรงรัดและติดตามงาน หากจะวากัน
ไปตามความเปนจริงแลวนั้นคือสัญญาจะหมดในวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2559 คือนับจากวันท่ี 10 สิงหาคม 
2558  ถึงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2559 นั้น รวมเปน 180 วัน ซ่ึงถือวาหมดสัญญาแลว แตท่ีเราจะทดเวลาใหเขา
นั้นเนื่องจากมีความลาชาในเรื่องของการปรับแบบ คาดวาไมนาจะเสร็จเกินสิ้นเดือนนี้ แตหากวาสิ้นเดือนนี้แลว
ยังไมเสร็จก็ตองมีการปรับ 

ท่ีประชุม - นายกเทศมนตรีใหเรงดําเนินการเรื่องล็อคขายของใหแลวเสร็จ 

-  นายนที  ปลื้มจิตต รายงานวาเรื่องล็อคนาจะเรียบรอยไดทันวันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2559 เพราะวา 
แบบแผงจะมีการปรับ คือจะมี 2 ไซด คือไซดเล็กมาตรฐาน คือขนาด 2 x 2 เมตร และจะมีอยู 2 - 3 ล็อค       
ท่ีมีขนาด 3 เมตรกวา คือจะเปนแผงขายหมูขายเนื้อ ไดปรับแบบของแผงเรียบรอยแลว และประมาณการ     
ซ่ึงในวันศุกรนี้คาดวาจะเสร็จ  

ท่ีประชุม - นายกเทศมนตรีกําชับกองชางใหสงแบบใหสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
  ภายในวันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2559 เพ่ือท่ีสํานักการสาธารณสุขฯ จะไดสงเรื่องให 
  สํานักการคลังดําเนินการตอไป  
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- นายรักษสิทธิ์  เจริญหิรัญ รายงานวาเราไดมีการประชุมกันหลายครั้งเรื่องของการตอทาย 
  สัญญาตลาดแมแดง ซ่ึงมีปจจัยขอจํากัดในเรื่องของการท่ีจะปรับลดหรือปรับเพ่ิมเนื้องาน  
  และการออกแบบ การคํานวณราคากลาง ราคาคากอสราง ซ่ึงผมเพ่ิงไดรับเอกสารตอทาย 
  สัญญามาใหชวยพิจารณาเม่ือบายวันจันทรท่ี 1 กุมภาพันธ 2559 จากการดูเอกสารคือจะมี 
  การพูดถึงเฉพาะกรณีท่ีเราขยายเวลา 145 วัน เนื่องจากสงมอบพ้ืนท่ีไมได คือขยายจากวันท่ี 
  หมดสัญญาไปจนถึงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2559 ซ่ึงเอกสารคงตองทํายอน และก็ยังไมไดทํา  
  คือจากเอกสารท่ีดูนั้นคือตองมีการปรับแกไขอยูพอสมควร แตประเด็นในเรื่องของจะปรับลด 
  หรือเพ่ิมเนื้องานนั้นยังไมไดมีการพูดถึงไวในเอกสารนี้เลย คือรอประสานกับทาน 
  รองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี ซ่ึงจะสอบถามทานรองฉัตรวาจะเอาชวงนี้ไปกอน 
  หรืออยางไร และตรงนั้นจะทําอีกรอบหนึ่งหรือไม 

- นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี กลาววาเนื่องจากเวลามันเนิ่นนาน คือตองการอยากใหทําทีเดียว 
  จบเลย  สวนเรื่องปรับงานเพ่ิมหรืองานลดนั้นจะทําบันทึกตอทายสัญญาอีกฉบับหนึ่งเปน 
  ฉบับท่ีสอง ไมเชนนั้นงานจะไมเดิน เพราะจะหมดสัญญาอยูแลว ก็เลยจะใหทําขยายเวลา 
  ไปกอน  

- นายรักษสิทธิ์  เจริญหิรัญ รายงานวาตอนนี้มีเนื้องานลดและเนื้องานเพ่ิม และจะขยายเวลา 
  ในรอบท่ีสองอีกใชหรือไมครับ  คือตรงนี้ตองใหยอนเพ่ือใหสอดคลองกับงานชาง ไมเชนนั้น 
  จะไปขัดกับตัวเนื้องานท่ีทําจริงกับเวลา 

 - นายรักษสิทธิ์  เจริญหิรัญ รายงานเรื่องขอมูลเรื่องตําบลละหาลานนั้น เขาขอเจาหนาท่ีเทศบาลเราไป
ใหการสนับสนุน โดยเราใหรายชื่อไป 2 ครั้ง ในเรื่องของการจัดจางเราใหเจาหนาท่ีไป คือ นางสาวสุจิตรา       
ศรีธาราม โดยสงรายชื่อไป และอีกครั้งหนึ่งเปนคณะกรรมการกําหนดราคา มีกองชาง และพัสดุรวมดวย โดยผม
ใหนางสาววารุณี  อิสมาแอล ไป รายชื่อนั้นทางกองสวัสดิการฯ เขาก็สงไปท่ีอําเภอ แตในข้ันตอนท่ีอําเภอตองไป
ทําคําสั่งหรือแจงเรามาวาจะใหไปชวยทําอะไร ไมมีขอมูลตรงนั้นมาเลย ไมไดรับการประสานอะไรเลย และเม่ือ
วันจันทรมีวิทยุเขามา โดยทานผูวาราชการจังหวัดเซ็นหนังสือมาวาตองการใหเจาหนาท่ีไปชวยลง ETP และเปน
เรื่องเรงดวน ก็ใหเจาหนาท่ีประสานไปเม่ือวาน และก็ทําหนังสือตอบไป ผลจึงสงเจาหนาท่ีใหไปชวยท้ังสองคน   
แตวาในข้ันตอนนั้นประสานอยู ซ่ึงเขาก็บอกวาตองการใหเจาหนาท่ีของเทศบาลเราไปชวยเขาในวันนี้เลย ตอนนี้
เปนในข้ันตอนใหไปชวยบันทึกโครงการในระบบ ETP ซ่ึงเจาหนาท่ีของเทศบาลเราก็มีความชํานาญแลวแตวา   
ท่ีผานมาไมไดรับการติดตอโดยตรง 

 - นายนที   ปลื้มจิตต  รายงานเรื่องกองทุนไฟฟาของวัดปากน้ําท่ีจะสรางศาลาเมรุ ตอนนี้มีหนังสือ
กลับมาวาเขาจะโอนเงินใหเทศบาลเราเหมือนเดิม และใหเทศบาลเราเรงรัดจัดซ้ือจัดจางให คือตอนแรกท่ี
เทศบาลเราตอบปฏิเสธไปนั้นตามระเบียบแลวนาจะไมได จึงสงกลับมาเหมือนเดิมใหเทศบาลเราจัดซ้ือจัดจาง 
แตตอนนี้แบบนั้นเทศบาลเราตองนํามาปรับใหม ซ่ึงแบบของเขาคือเขาไปจางตามท่ีทางวัดปากน้ําตองการ เสร็จ
แลวเทศบาลเราก็ตองเอามาใสในกรอบของเรา และประมาณการราคากลางใหม และถึงจะสงไปจัดซ้ือจัดจาง  

ท่ีประชุม - นายรักษสิทธิ์   เจริญหิรัญ  รายงานวาดูจากหนังสือแลวเขาใหเราจัดหาตามระเบียบพัสดุ
    ของเรา  คือตองมีคณะกรรมการราคากลางของเราตามระเบียบซ่ึงเปนคนออกแบบคํานวณ 

  ราคาตามระเบียบ 

  - นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ รายงานวาหากสงกลับใหเทศบาลเราทํานั้น ก็ตองใหมีการกําหนด 
  ราคากันใหม  



 -4- 

 - นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ รายงานวาเงินอุดหนุนของป 2559 ท่ีตั้งอาคารเอนกประสงค 4 ชั้น 12 
หองเรียน ซ่ึงจังหวัดระยองบอกวาจะตองกอหนี้ผูกพันใหเสร็จภายในวันท่ี 31 มกราคม 2559 แตปรากฏวา
ชางเพ่ิงทํารายงานแบบเพ่ิงเสร็จ จึงตัดสินใจไมไดวาจะเดินหนาจัดซ้ือจัดจาง จึงสั่งใหกองการศึกษาไปเช็คกับ
จังหวัดระยองดูกอนวาจะทําไดหรือไม เพราะหากทําจัดซ้ือจัดจางแลวหากเงินไมมาก็จะทําใหเปนปญหาได      
จึงขอแจงใหทราบวาเกรงวานาจะไมได 

ท่ีประชุม           - นายธนิต  อังควินิจวงศ กลาววาเงินพวกนี้มันเปนเงินซ่ึงเหมือนวาเทศบาลเราไดฟรี  
                        คือหากเทศบาลเราจําเปนตองสราง เม่ือมีโอกาสแลวเราเสียโอกาสไป ทายสุดท่ีเราตองสราง 
              เราก็ตองนําเงินเรามาสราง เพราะฉะนั้นผมคิดวานาจะดําเนินการตอ และผูกเง่ือนไขไวดวย  
                        วาจะลงนามก็ตอเม่ือไดรับการอนุมัติโอนเงินจากสวนนี้มาแลว ผมคิดวาหลายโครงการ 
              ของรัฐในขณะนี้เนนเรื่องของการกระตุนเศรษฐกิจ คือใหโครงการมีความพรอม  
                         และก็เบิกจายไดเร็ว คือหมดระยะเวลาดําเนินการในวันท่ี 31 มกราคม 2559 นี้  
                         ผมไมแนใจ คือท่ีผาน ๆ มาก็จะมีตอไปอีกรอบหนึ่ง คืออาจจะเปนวันท่ี 31 มีนาคม 2559  
                         เหมือนกับเงินในตําบลละหาลานบาท ซ่ึงจริง ๆ แลวหมดเวลาดําเนินการไปตั้งแต 
                         เดือนธันวาคม 2558  และก็ตอมาเปนเดือนมกราคม 2559 เพราะฉะนั้นในลักษณะ 
                         แบบนี้ผมคิดวาหากเราเรงดําเนินการโดยมีเง่ือนไขก็ไมนาจะเสียหาย 

            -  นายรักษสิทธิ์  เจริญหิรัญ รายงานวาคือโดยวิธีการแลวสามารถปฏิบัติตามท่ีทานรองนายกเทศมนตรี  
              นายธนิต  อังควินิจวงศ กลาวมา แตในเรื่องของเอกสาร เราก็ควรตองรอยเรียงในเรื่องของ  
                         ความพยายามของเรา และอุปสรรคในข้ันตอนอะไร และในสิ่งท่ีเรากําลังดําเนนิการ  
                         โดยเฉพาะในเรื่องของการประสานวางบประมาณจะตกหรือไม หรือวาจะเรียกคืนมา 
                         ไดหรือไม แตสิ่งหนึ่งท่ีเปนประสบการณท่ีเปนซํ้า ๆ อยูบอย ๆ คือหากเราจะพูดวา  
                         ณ วันนี้วาเราจะเดินตอนั้น กระบวนการจัดซ้ือจัดจางจะตองเริ่มเดิน  

            - นายกเทศมนตรี มอบใหรองปลัดเทศบาล นางเสาวลักษณ  วินัยธรรม  
              ประสานทางกองการศึกษาใหสงเรื่องประกวดราคาไปใหจังหวัดระยอง ไดทราบวาอยู 
              ระหวางจัดหาผูรับจางเพ่ือจะรอลงนาม แจงวายังมีความประสงคจะไดงบประมาณกอนนั้น 
               มาสรางอาคารเรียนอยู ถึงแมวาจะหมดระยะเวลาดําเนินการไปตั้งแตวันท่ี 31 มกราคม  
              2559 ไปแลวก็ตาม 

 - นางเสาวลักษณ  วินัยธรรม กลาววาในกรณีของเงินอุดหนุน  จะแบงออกเปนงบประมาณของ          
ป 2558 ซ่ึงในป 2558 นี้ก็จะเปนในสวนของกองการศึกษาท่ีจะตองดําเนินการเอง สวนป 2559                 
ทานปลัดเทศบาลไดประสานกับสํานักการคลังวาใหดําเนินการตอ ในเรื่องของการประสานงานคือไดมีการพูดคุย
กันอยูตลอด และไดมีการรายงานทุกสัปดาหในเรื่องของงบประมาณป 2558 ท่ีเปนเงินอุดหนุน คืออาคาร
เอนกประสงค โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม และอาคารอนุบาล ซ่ึงจะตองกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายใน 
31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงตรงนี้ในเรื่องของความชัดเจน ในเรื่องของการดําเนินการตออะไรตาง ๆ นั้น คือไดมีการ
พูดคุยกันตลอดกับทางจังหวัด และในสวนของป 2559 คือของโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)   
จํานวน 4 ชั้น 12 หองเรียน ท่ีทางสํานักการคลังดําเนินการตอตามระเบียบพัสดุ ซ่ึงทางเจาหนาท่ีกองการศึกษา
ไดมีการรายงานจังหวัดตลอด และไดมีการพูดคุยกันตลอด คือหากเรากอหนี้ผูกพันไมเสร็จภายใน 31 มกราคม 
2559 นี้ ทางจังหวัดระยองบอกมาวาตรงนี้นาจะดําเนินการตอได ซ่ึงทางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน    
หรือสํานักงบประมาณฯ จะมีหนังสือแจงมาเปนระยะ ๆ ในกรณีท่ีกอหนี้ผูกพันไมแลวเสร็จ  
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ท่ีประชุม           - นายธนิต  อังควินิจวงศ กลาววาคือคงตองมีการใหเทศบาลเรารายงานความคืบหนาในการ 
                        ท่ีเทศบาลเราไดงบประมาณตัวนี้ ซ่ึงเราก็ตองรายงานวาขณะนี้อยูระหวางกระบวนการจัดซ้ือ 
                        จัดจาง หรือเปนชวงท่ีเราไดผูรับจางแลว เราก็บอกวาอยูลงนามในสัญญา ผมคิดวาถาเขาสู 
              กระบวนการจัดซ้ือจัดแลวเขาก็คงจะไมตัดงบประมาณ  

            - นายกเทศมนตรี กําชับวาใหทุกฝายเตรียมความพรอมในเรื่องนี้ดวย  

 - นางเสาวลักษณ  วินัยธรรม รายงานวาตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดมอบหมายใหไปประชุมผูบริหาร
ทองถ่ินของเดือนมกราคม 2559 ในวันท่ี 21 มกราคม 2559 ซ่ึงมีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้                 
 1. ทานผูวาราชการจังหวัดระยอง  ไดแนะนําทานคลังจังหวัดคนใหม คือ นายสุวิช เทศนา ยายมาจาก
สํานักคลัง เขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา  

2. นโยบายท่ีทานผูวาราชการจังหวัดเนนย้ําอยู 3 ขอ คือ ในเรื่องของการตรวจตราการประดับธงชาติ
ประจําพระองค แผนปายพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
ท่ีมีสภาพเกาชํารุดและลม โดยใหดําเนินการใหเรียบรอย  

3. เรื่องการตั้งงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ อปท. 
ประจาํป 2559 ซ่ึงจังหวัดขอเงินอุดหนุน อปท.ไปท้ังหมด 68 แหง จํานวน 14.6 ลาน อปท.สงเงินอุดหนุนให
จังหวัดแลว จํานวน 48 แหง สวนท่ีเหลืออีก 20 แหง ยังไมไดสงให  

4. ทานผูวาราชการจังหวัดฝากมายังผูบริหารทองถ่ินในท่ีประชุมวาเปนนโยบาย เนื่องจากวา         
ทานนายกรัฐมนตรีฝากมาในเรื่องของการเตรียมรับสถานะการณกอนหนาฝน โดยเฉพาะแมน้ําลําคลองท่ีมี  
วัชพืช ผักตบชวาขวางลําน้ํา ท่ีจะทําใหเกิดปญหาการไหลของน้ํา และเกิดปญหาน้ําทวม ท่ีจะเกิดข้ึนเหมือนท่ี
ผานมา คือใหดูวาทองถ่ินใดท่ีมีแมน้ําลําคลองใหจัดหากับปญหานี้ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน และหากทองถ่ินใด
ท่ีขาดเครื่องมือก็ใหประสานกับหนวยงานท่ีมีศักยภาพเขามาชวยเหลือ หรือตองการกําลังพลของทหารก็ให
ประสานกับทหารใหเขามาชวย โดยอาจจะทําเปนรูปธรรมสักหนึ่งแหงเพ่ือรายงานสวนกลางวาเปนการขานรับ
นโยบายของทานนายกรัฐมนตรี และมอบหมายใหทานรองผูวาราชการจังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน         
เปนหัวหนาชุดทํางาน    และชลประทานไดรายงานสถานการณการกักเก็บน้ําในปจจุบัน ท่ีอางเก็บน้ําของเรา
ตามท่ีชลประทานแจงมาคือ อางเก็บน้ําดอกกรายสามารถกักเก็บน้ําได 58 ลานลูกบาศกเมตร อางเก็บน้ํา   
หนองปลาไหลสามารถกักเก็บน้ําได 158 ลานลูกบาศกเมตร อางเก็บน้ําคลองใหญ 95 ลูกบาศกเมตร           
ซ่ึงในจังหวัดระยองเขาบอกวามีปริมาณน้ําถึง 84 เปอรเซ็นต คือ มีปริมาณน้ําใชได 17 เดือน พอดีกับฤดูฝนท่ี
จะมาถึง ซ่ึงถือวามีปริมาณน้ํามากกวา       ภาคอ่ืน ๆ ท่ีมีปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ํา สําหรับเรื่องการแกไข
สถานการณน้ําในปจจุบัน ท้ังระยะสั้นและระยะยาวทางชลประทานบอกวามีการตั้งงบประมาณรองรับไวในปนี้
และปตอ ๆ ไปไวแลว  

ท่ีประชุม - นายกเทศมนตรีมอบกองชาง และงานเทศกิจ สํานักปลัดเทศบาล ดําเนินการเรื่องของการ  
  ตรวจตราการประดับธงชาติประจําพระองค แผนปายพระบรมฉายาลักษณของ 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ท่ีมีสภาพเกาชํารุดและลม  
  โดยใหทําการเปลี่ยนใหม 
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- นายธนิต  อังควินิจวงศ รายงานความคืบหนาเรื่องการกอสรางอาคารสํานักงาน ขณะนี้เรื่องอยูท่ีสํานัก
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ซ่ึงในสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมนั้นจะมีเลขาของคณะกรรมการท่ี
พิจารณาเรื่องของสถานท่ีราชการ ใน กทม. และเมืองหลัก โดยท่ีสํานักนโยบายและแผนฯ นั้นเปนฝาย
เลขานุการ ซ่ึงผมไดสอบถามคือเขาไดดูเอกสารจากกรมธนารักษจังหวัดระยองสงไปแลว เขาบอกวามันยังมี
เอกสารบางสวนท่ียังไมครบถวน ตอนนี้เขากําลังคอยเอกสารเพ่ิมเติมจากกรมธนารักษจังหวัดระยอง ซ่ึงเม่ือได
เอกสารเพ่ิมเติมแลวเขาคงจะมีการนัดประชุม ผมจึงถามเขาวาตองรออีกหลาย ๆ เรื่องใชหรือไมถึงจะคอยนัด
ประชุมครั้งหนึ่ง เพราะวากรรมการชุดนี้สวนใหญจะเปนผูทรงคุณวุฒิ เขาบอกวาไมตองรอคือหากมีความพรอม  
ก็คงจะมีการนัดประชุมกัน จึงแจงใหทานนายกเทศมนตรีทราบในความคืบหนา  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจงเพ่ือทราบ/พิจารณา  

สํานักปลัดเทศบาล 
ฝายอํานวยการ  
งานขนสง 

- งานขนสงมี รายรับประจําเดือนมกราคม 2559           196,038.28 บาท   
                            รายจายประจําเดือนมกราคม 2559        170,083.44 บาท   
                            รายรับสูงกวารายจาย                            80,254.84 บาท 
        แยกเปน 2 สวน ดังนี้ 
                  * รายจายตามงบประมาณ                     115,783.44 บาท 
                  * รายจายนอกงบประมาณ                       54,300.00 บาท (เงินประกันสัญญา)  
                     ยอดเงินสะสม                               178,500.14 บาท 
ฝายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
     1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
                - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
                         โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
                - ออกตรวจดูแลโรงรับจํานําของเทศบาล  
                - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จํานวน 4 แหง ไดแก สวนสาธารณะโขดศาลเจา 
                         สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีนอง และสวนศรีเมือง 
               - ออกตรวจจัดตรวจตูเขียว จํานวน 29 ชุมชน 
               - ออกตรวจดูแลสถานีขนสง (บขส.) ระยอง  
      2. ตักเตือนผูกระทําความผิด  
            - ดูแลหองควบคุมโทรทัศนวงจรปด CCTV    
                      - กองวัสดุกอสรางไวบนไหลทาง ทางเทา และท่ีสาธารณะ จํานวน 5 ราย 
                      - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเทาบริเวณหนาโรงพยาบาลระยอง  
                        และหนาวัดปาประดู จํานวน - ราย  
                - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหลน จํานวน 1 ราย      
                      - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนรานคาตั้งวางจําหนายของโดยไมไดรับอนุญาต จํานวน 18 ครั้ง       
     3. จัดเก็บปายท่ีไมขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 70 แผน  
     4. ตรวจสอบพบฝาทอระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 18 แหง  
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     5. งานท่ีไดรับมอบหมาย  
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรรอน  จํานวน  1  ราย   
  - ตรวจสอบจับกุมผูบุกรุกสถานท่ีราชการ จํานวน  -  ราย  

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - ระงับอัคคีภัย                                                               5 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                              96 ครั้ง  
      - งานกูภัยฯ                                                              32  ครั้ง 
      - ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพรอมติดตั้งและอธิบาย 
             วิธีการใชใหกับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
             (ชุมชนแหลมรุงเรือง, ชุมชนสองพ่ีนอง, ชุมชนริมน้ํา-ทาเกตุ 
              และชุมชนพูนไฉ)                                                           18  ครั้ง 
     - เฝาจุดตลาดเกาและโรงรับจํานํา                                    24  ครั้ง 

ฝายบริหารงานท่ัวไป  
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน ม.ค. 2559)  
         * จํานวน             7  คณะ   
         * จํานวน         529  คน 
งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – สง หนังสือผานระบบ OSSM (สวนกลาง)  
เดือนมกราคม  2559  
     - มีการลงรับหนังสือ    จํานวน        637 เรื่อง 
      - มีการลงสงหนังสือ    จํานวน        483 เรื่อง  
 
งานการเจาหนาท่ี 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                            6 คน 
- พนักงานเทศบาล ยายเปลี่ยนสายงาน                                                         - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนยายมา                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม                                                                     - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนยายไปปฏิบัติราชการ ท่ีหนวยงานอ่ืน                                - คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                        - คน 
- ลูกจางประจํา ลาออก                                                                            - คน 
- พนักงานจางเสียชีวิต                                                      - คน 
- พนักงานจาง (รับเขามา)                                                                        4 คน 
- พนักงานจาง ลาออก                                                                             5 คน  
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
  (ตําแหนงบริหาร)                                                                                 - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน (ตําแหนงบริหาร)               - คน 
- แตงตั้งพนักงานครูเทศบาลผูสอบคัดเลือกไดใหดํารงตําแหนง 
  ผูบริหารสถานศึกษา                                                                             - คน 
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อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจาง      
      * พนักงานเทศบาล             156 คน 
      * ลูกจางประจํา                         34 คน 
      * พนักงานจางท่ัวไป            299 คน 
      * พนักงานจางตามภารกิจ     186 คน 
                         รวม            675 คน 
อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจาง (สังกัดโรงเรียน) จํานวน 6 แหง และศูนยเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง      
      * พนักงานครูเทศบาล               255 คน 
      * ลูกจาง (สังกัดโรงเรียน)               3 คน  
      * พนักงานจาง (เงินอุดหนุน)         68 คน  
                         รวม                 326 คน  

รวมท้ังส้ิน     1,001 คน      

งานทะเบียนราษฎร  

 
 

- นายธนวัฒน  พนชั่ว รายงาน ดังนี้ 
1. เรื่องโครงสรางและระดับตําแหนงหลักเกณฑใหมของระบบแทง กําหนดใหเทศบาลมี 2 ประเภท 

เดิมจะมี 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ แตปจจุบันแบงออกเปนประเภทสามัญ และ
ประเภทสามัญระดับสูง เทศบาลประเภทพิเศษ และเทศบาลประเภทพิเศษระดับสูง  

1.) ระยะเริ่มแรกจะใหมีเทศบาลประเภทสามัญ  
2.) เทศบาลขนาดใหญ แบงเปนเทศบาลประเภท และระดับ ดังนี้  

1.1. เทศบาลใดท่ีมีตําแหนงปลัดเทศบาล เปนระดับ 9 และผูอํานวยการ หรือเทียบเทาเปน 
                             ระดับ 8 ใหเปนเทศบาลประเภทสามัญระดับสูง  

1.2 เทศบาลใดท่ีมีตําแหนงปลัดเทศบาล เปนระดับ 9 และผูอํานวยการหรือเทียบเทา 
      ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง เปนระดับ 9 ใหเปนเทศบาลประเภทพิเศษ  
1.3.) เทศบาลใดท่ีกําหนดตําแหนงปลัดเทศบาลเปนระดับ 10 และผูอํานวยการหรือเทียบเทา 

                  ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง เปนระดับ 9 ใหเปนเทศบาลประเภทพิเศษระดับสูง  

* ซ่ึงสําหรับเทศบาลนครระยองจะอยูในประเภท 2 คือเปนเทศบาลประเภทพิเศษ 
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2. ตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายใหไปประชุมท่ีอําเภอเมืองระยอง และท่ีจังหวัดระยอง สวนใหญเปน
เรื่องเก่ียวกับโครงการตําบลละหาลานบาท ซ่ึงเปนความผิดพลาดของรัฐบาลอยางหนึ่งท่ีวามอบใหอําเภอเปน
ผูดําเนินการ ซ่ึงอําเภอหลังจากป 2535 เขาจะไมทํางานดานจัดซ้ือจัดจางแลว ซ่ึงระบบนี้อําเภอจะไมทราบเลย 
จึงขอความรวมมือจากเทศบาลเราเรื่องกําหนดราคากลาง คือขอใหเรงดําเนินการดวย เพราะรัฐบาลเขา
กําหนดใหจัดซ้ือจัดจางภายใน 31 มีนาคม 2559 โดยจะเขาเลื่อนให  

3. ตํารวจฝากมาในเรื่องของการจัดงานและหากตองการกําลังตํารวจไปรวมในงาน ก็นาจะมีการเชิญ
มารวมปรึกษาวางแผนกันกอน ไมเชนนั้นจะเกิดเหตุการณแบบท่ีงาน OTOP ท่ีสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  
คือเหตุการณในวันนั้นฝายเตรียมการจัดงานไดจัดใหชุด ชรบ.มาดําเนินการเอง ซ่ึงตํารวจไมรูเรื่องการวางแผน
การจราจรเลย จึงเกิดการผิดพลาด 

4. เรื่องกองทุนหมูบาน ซ่ึงจะไดรับมาอีกหมูบานละหาแสนบาท ซ่ึงขณะนี้ทางพัฒนาชุมชนเขาจะเรงให
เปนนิติบุคคลทุกแหง ซ่ึงปจจุบันยังไมจดทะเบียนประมาณ 30 แหง ซ่ึงเขาเรียกวากองทุนลมเหลว ถาหากเปน
นิติบุคคลยังสามารถท่ีจะดําเนินการทางกฎหมายหรือเอาผิดได เพราะปจจุบันบางแหงก็ไมสามารถท่ีจะไป
เรียกรองเอาผิดกับผูใดได  

5. เรื่องจัดการชายหาด ทางอําเภอเมืองระยองสะทอนออกมาวาเริ่มเขาใจวาปญหาของเทศบาลเรา
คอนขางยุงยาก และมีปญหามากเกินจะแกไขได 

ท่ีประชุม - นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ รายงานวา ตามท่ีกําหนดไวคือหลังจากท่ีเราติดหมายศาลแลว   
  เราจะบอกชาวบานทุกหลังวาท่ีติดหมายศาลครั้งนี้ จําเปนตองรื้อกันจริง ๆ แลว และหาก 
  ชาวบานเดือดรอนก็ใหมาแจงท่ีเทศบาล เพราะเทศบาลเปนผูออกหมายศาลไป เพ่ือเทศบาล 
  จะไดทราบจํานวนคนท่ีเดือดรอน และเทศบาลจะไดหาวิธีแกไขเยียวยาให ซ่ึงในขณะนี้  
  นับตั้งแตวันท่ี 15 มกราคม 2559 จนกระท่ังถึงวันนี้ ปรากฏวายังไมมีผูใดมาแจงความ 
  ประสงคเลย ไดแตพูดกันในวงนอก ซ่ึงหากพูดกันในวงนอกเทศบาลเราจะไมทราบเลยวา 
  เขาเดือดรอนจริงหรือไมจริง ซ่ึงไดมีการจดรายชื่อมาจํานวน 4 ราย ท่ีไปปดหมายศาล 
  ในวันนั้น คือกําหนดไววาหากมีจํานวน 4 ราย ท่ีเดือดรอนจริง ๆ ในสัปดาหหนาเราจะมีการ 
  เชิญมาพูดคุยกันถึงปญหาความเดือดรอน และสวนพวกท่ีขายสินคา OTOP หรือของแหง 
  ตาง ๆ เราคิดไววาจะจัดเตนทชั่วคราวใหอยูบริเวณศูนยอนามัยปากน้ํา อยูระหวางปรึกษากับ 
  ชางวาควรจะออกแบบอยางไร สวนอาชีพอ่ืนเราเดาไมไดวาเขาเดือดรอนจริงหรือไมจริง  
  ซ่ึงดูจากสภาพพ้ืนท่ี ดูจากประวัติความเปนจริงท่ีเราไปติดหมายศาล คือทุกคนท่ีประกอบ 
  กิจการ มีบานสวนตัวท้ังหมดอยู หรืออยูในเขตเทศบาล เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคํานึงถึงวา 
  หากเขาจะทําธุรกิจชุมชน    เชน อบหมึก อบปลา ซ่ึงเหมือนเปนอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้น 
  วันนี้ตองบอกวาหาเขามาบอกวาเขาเดือดรอน และเทศบาลเราอนุญาตเขาไป คือมันเปนท่ี 
  บนชายหาด ซ่ึงผมมองดูแลวมันเปนสิ่งท่ีไมเหมาะสม คือหากเปนอุตสาหกรรมแบบนี้ มันก็จะ 
  เก่ียวพันไปในเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีจะตองมาขออนุญาตใหถูกตอง เราจึงคิดแผน 
  วาหากไมมีใครมาแจงถึงความเดือนรอน เราก็จําเปนตองรื้อถอนท้ังหมด และจะมาพูดคุยกัน 
  อีกครั้งหนึ่งวาจะจัดล็อคอยางไรใหดูเปนระเบียบเรียบรอย เพราะ ณ วันนี้ เราบอกวา 
  เทศบาลเรากําลังเดินหนาท่ีจะพัฒนาบานเมือง ฉะนั้นการพัฒนาจะตองมีการเปลี่ยนแปลง  
  ซ่ึงถึงเวลาแลวท่ีจะตองดําเนินงาน 
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- นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี กลาววาผมเห็นดวยในเรื่องของการจัดระเบียบ คือตองชัดเจนวา 
  อะไรท่ีเทศบาลเราใหได อะไรท่ีเทศบาลเราใหไมได คือจะมีปญหาอยูคือหากวาขายพวก 
  ของแหง หรือของอะไรเล็ก ๆ นอย ๆ ท่ีศูนยอนามัยปากน้ํา ผมวานาจะพอจัดได อาจจะเล็ก 
  ไปสักนิด คือหากวาไปอยูรวมกันตรงนั้นก็นาจะได แตวาจะมีปญหาคือพวกท่ีตากปลา ซ่ึงใช 
  ท่ีตากปลาบริเวณดานหนา คือตรงนี้ก็จะมีขอตอลองวาเขาจะขอตากปลาไดหรือไม ซ่ึงเราก็ 
  ตองมาพิจารณาวาเขาขอแคตากปลานั้นเทศบาลเราจะใหเขาหรือไม เพราะหากเทศบาล 
  อนุญาตใหตากปลาได เขาก็อาจจะบอกวาเขารอนจะขอทําเพลิงไดหรือไม คือก็จะตอ 
  กันมาเรื่อย ๆ ซ่ึงผมวาตรงนี้ควรตองชัดเจนวาเทศบาลเราจะใหเขาหรือไมให  

กองวิชาการและแผนงาน 
งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ  
1. ใหบริการ การตรวจซอมระบบงานคอมพิวเตอร ระบบเครือขายภายในเทศบาลนครระยอง จํานวน 18 ครั้ง   
2. ใหบริการขอมูลขาวสารข้ึนเว็บไซตเทศบาลนครระยอง จํานวน  14 ครั้ง 14 เรื่อง 
3. สรปุการใชงานโปรแกรมปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย และโปรแกรมปองกันไวรัสฯ  จํานวน 1 ครั้ง  

งานประชาสัมพันธ 
1. ขาวประชาสัมพันธทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี 
    1.1 ขาวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จํานวน 27 เรื่อง 
    1.2 ขาวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหนวยงานอ่ืน ๆ  จํานวน 42 เรื่อง 
2. กิจกรรมของเทศบาล จํานวน 14 กิจกรรม 
3. อนุเคราะหเสียงตามสายพรอมอุปกรณ รถประชาสัมพันธและอ่ืน ๆ จํานวน 14 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 8 ครั้ง 
8. รับเรื่องรองเรียนพรอมแจงแกไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง รวม 7 ราย 
9. จัดทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ รวม 6 ปาย  
 

ฝายนิติการ  
งานนิติการ           

ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

1. สอบสวนขอเท็จจริง 
เทศบาลไดวาจางมูลนิธิ DEE บริหาร
โรงงานผลิตปุยอินทรียและพลังงาน 

ทําหนังสือวากลาวตักเตือนเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
แลว อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินจังหวัดระยอง 

 

2. เทศบาลวาจางบริษัท เอส ที ฟอรท่ัม        
ขายแบบประกวดราคากอนวันท่ีไดรับเอกสาร
ประกวดราคาตัวจริง 

สรุปสํานวนเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
พิจารณาของผูบังคับบัญชา 

 

3. แจงตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบาตัน ไดแจงความรองทุกขดําเนินคดีกับผูแจงความเท็จ
ตอเจาพนักงานแลว 

 

http://www.rayongcity.net/
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ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

4. เจาหนาท่ีปองกันขับรถบรรทุกน้ํา 82-1791 
รย เฉ่ียวชนรถกระบะ กง 1101 รย บริเวณ
บอขยะ 

สอบสวนขอเท็จจริงเสร็จเรยีบรอยแลว อยู
ระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 

 

5. พิพาทท่ีดินบริเวณ(ถนนราษฎรบํารุงซอย 15) -บันทึกปากคําผูสูงอายุเพ่ิมเติม                
จํานวน 9 รายแลว                                                      
–ทําหนังสือสงสนง.ท่ีดินจังหวัดระยองแลว 

 

6. การสวมตัวทําบัตรประชาชน รายนายหมูกร 
เทียมทัศน 

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
พิจารณาของจังหวัด 

 

7. รองเรียนอดีตปลัดเทศบาล -แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
เรียบรอยแลว อยูระหวางการสอบปากคํา          
ผูท่ีเก่ียวของ 

 

8. การสวมตัวทําบัตร รายนางสมใจ สุขสําราญ
(พิจารณาผลการสอบสวนการปฏิบัติหนาท่ี   
แจงความดําเนินคดีกับผู แอบอาง) 

-อยูระหวางทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง  

9. พฤติกรรมนางจันทรฉาย อินพเนาว ครูเทศบาล 
ลาและมาสายอยูเปนประจํา ไมปฏิบัติคําสั่ง  
ของผูบังคับบัญชา 

-รายงานผลการสอบสวนแลว อยูระหวางการ
พิจารณาของผูบังคับบัญชา 

 

10. เครื่องเรือยนตสูญหาย -นายสายัญ ศรีสวัสดิ์ นายนพรัตน ไกรแกว 
ทําหนังสือรับสภาพหนี้และขอผอนชําระเดือนละ 
500 บาท, 1,000 บาท นายกําธร บํารุงพงษ     
ไดนําเงินจํานวน 22,695.31 บาท มาชดใชใหกับ
เทศบาลนครระยองเรียบรอยแลว 

 

11. นางกาญจนา  สังขนอย ละท้ิงหนาท่ีราชการ
ติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน 

-อยูระหวางสอบสวน  

12. การสวมตัวทําบัตรประชาชน ราย นายคํา    
เชียงเอย 

-อยูระหวางสอบสวน  

13. อุบัติเหตุระหวางการสาธิต ทําใหผนังหองเก็บ
อุปกรณอาคารปองกันฯ พังถลมลง 

-อยูระหวางแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

 

14. การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอรตี้ประกันภัย อยูระหวางทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

 

15. การล็อกเสปกรถครุภัณฑยานพาหนะ      
จํานวน 4 รายการ 

-บันทึกถอยคําคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะ จํานวน 3 ราย เหลืออีก 2 ราย       
อยูระหวางบันทึกถอยคํา 
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ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

16. สอบสวนวินัย/เรื่องรองเรียน 
การคางคาเบิกจายเงินคาซอมแซมรถของหจก.
ซันลุยและอูจําเนียน การชาง 

-สรุปผลการสอบสวนเรียบรอยแลว อยูระหวาง
ผูบังคับบัญชาพิจารณา 

 

17. นายสมปราชญ ปอมสูง ถูกพนักงานสอบสวน
จับคดี ยาไอซไวในครอบครอง 

-ก.ท.จ.ระยองมีมติใหออกจากราชการไวกอน                          
-คดีถึงท่ีสุดแลว ทํา สว.6 เสร็จเรียบรอยแลว     
อยูระหวางการพิจารณาของ กทจ. 

 

18. เรื่อง พิพาทเก่ียวกับทางสาธารณะ กรณี       
คุณพิศิษฐฯ กับมูลนิธิสวางพรกุศล 

-อยูระหวางจัดทําระวางใหม  

19. การสวมตัวทําบัตรราย นางสาวษาลินี แซเอ๊ียว -อยูระหวางเสนอรายงานผลการสอบสวน (สว.6)                       

20. จังหวัดระยองแจงใหตรวจสอบขอเท็จจริง กรณี 
อาคารพาณิชยท่ีใหเชาของเทศบาลนครระยอง 
จํานวน 3 ชั้น 3 คูหา ไดตอเติมอาคาร 4 ชั้น 
ไมมีรางระบายน้ํา 

-ไดทําบันทึกแจงกองชางตรวจสอบขอเท็จจริงแลว 
อยูระหวางการดําเนินการของกองชาง 

 

21. คดีอาญา/คดีแพง 
แจงความกรณีรถยนตเฉ่ียวชนเสาไฟฟา    
บริเวณหนาแขวงการทางระยอง (ไมมีคูกรณี) 

-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

22. แจงความนางปรียาภร เมืองศิริ และนายนวพร 
อาชญาทา กอสรางอาคารผิดไปจากแผนผัง
บริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบ
แปลนท่ีไดรับใบอนุญาต 

-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

23. กรณี นายศรัณย เกียรติธนะกูล กอสรางอาคาร
บนทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคงคา 1 

-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการดําเนินการ
ของพนักงานสอบสวน 

 

24. กรณี นายสมพรรณ จรรยารกัษ,นางสาวพุชง 
พุษะกอสรางอาคารรุกล้ําทางฯ 

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

25. กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ กอสรางอาคารรุกล้ํา
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา 

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

26. กรณี น.ส.วิเชียร อ้ึงเส็ง กอสรางอาคารรุกล้ํา
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา 

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

27. กรณี นางสาวเขมสิริทร ชูดํา กอสรางรั้วบน
ทางสาธารณประโยชน บริเวณหลังอําเภอ 

-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการดําเนินการ
ของพนักงานสอบสวน 

 

28. กรณี นายกิตติพงษ ปานงาม กอสรางอาคาร
โดยไมไดรับอนุญาต และกอสรางอาคารรุกล้ํา
ท่ีสาธารณะ 

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 
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ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

29. นายอดิศักดิ์ คําแสน ขับรถยนต บพ 1308 
ระยอง ชนเสาไฟฟาบริเวณถนนอดุลยฯ 

เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 ศาลจังหวัด
ระยอง ไดมีคําพิพากษาให นายอดิศักดิ์ฯ      
ชําระเงินเต็มจํานวนพรอมดอกเบี้ย อยูระหวาง  
ทําหนังสือขอความอนุเคราะหใหพนักงานอัยการ
ออกหมายบังคับคดี 

 

30. คดีบอลลูนระเบิด อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา 
(อายุความ 5 ป นับแตวันท่ีรูหรือควรรูถึงเหตุแหง
การฟอง ไมเกิน 10 ป นับแตวันท่ีมีเหตุ) 

24 พ.ย.
2563 

31. กรณีนายวีราพัชธ พัสกรวงษ กอสรางโครง
เหล็กหลังคารุกทางสาธารณะ 

แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

32. คดีนายธีระศักดิ์  อินธนู ฟองเทศบาลเรื่อง 
ท่ีดินบริเวณถนนทาบรรทุก 

-นายธีระศักดิ์  อินธนู ยื่นฎีกา คดีอยูในระหวาง
พนักงานอัยการยื่นแกฎีกาคัดคานคํารองขอ
ดําเนินคดีในชั้นฎีกาอยางคนอนาถา และคัดคาน
คํารองขอทุเลาการบังคับคดี อยูระหวางการ
พิจารณาของศาลฎีกา 

 

33. กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝง ต.ปากน้ํา -คณะทํางานและหนวยงานท่ีเก่ียวของลงพ้ืนท่ีปด
คําสั่งใหรื้อถอนอาคาร ภายในกําหนด 30 วัน 

 

34. นายแดง แยมเย็น กรณี ผิดสัญญาเชาตลาด     
เทศบันเทิง 

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

 

35. คดีปกครอง 
นางวรรณา ตันเตงผล(ตลาดแมแดง) 

-เทศบาลนครระยองไดดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูก
สราง วันท่ี 10 สิงหาคม 2558 อยูระหวาง
ดําเนินการแกไขปรับปรุงตัวอาคารตลาดและ   
ถนนสุวรรณสิน 

 

36. คดีนางสมทรง  ชวยชาติ เรื่อง ท่ีดินบริเวณ   
ทุงโตนด 

-เทศบาลยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาล
ปกครอง อยูระหวางการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด 

 

37. คดีนายนิรัตน เจริญผล ผูฟองคดี อธิบดีกรม
ท่ีดิน ผูถูกฟองท่ี 1 รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการ
ความม่ันคงภายใน ผูถูกฟองท่ี 2 

-อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  
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ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

38. บังคับคดี/งานอ่ืน/หารือ 
คดีซุมเฉลิมพระเกียรติถูกเฉ่ียวชน 

-เม่ือวันท่ี 25 ธ.ค.58 สํานักงานบังคับคดีใหไป
รับเงินท่ีอายัดได จํานวน 47,075.02 บาท 

อายุความ 
10 ป 
(ครบ 22 
พ.ย.64) 

39. คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟา -อยูในระหวางทําหนังสือไปยังธนาคารตาง ๆ,
สํานักงานท่ีดิน,การไฟฟา,ประปา, 
องคการโทรศัพท เพ่ือสืบหาทรัพยของนายสราวุธ  
สมะนะ 

อายุความ 
10 ป 
10 ก.พ. 
พ.ศ.
2566 

40. คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟา -อยูในระหวางทําหนังสือไปยังธนาคารตาง ๆ,
สํานักงานท่ีดิน,การไฟฟา,ประปา, 
องคการโทรศัพท เพ่ือสืบหาทรัพยของนายวัชระ 
คึมยะราช 

อายุความ 
10 ป 
10 ก.พ. 
พ.ศ.
2566 

41. คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟา -อยูในระหวางทําหนังสือไปยังธนาคารตาง ๆ,
สํานักงานท่ีดิน,การไฟฟา,ประปา, 
องคการโทรศัพท เพ่ือสืบหาทรัพยของ นายอุทัย 
อัฒจักร 

อายุความ 
10 ป 
(ครบ 8 
ส.ค.63)  

42. คดีนายเมษา แซพาณิชย ขับรถชนเสาไฟฟา -อยูระหวางบริษัท ประกันคุมภัยจํากัด(มหาขน) 
มอบให  ส.สุมณฑา เซอรวิส เขาซอมแซม 

 

43. คดีนายสมชาย สวางฉาย ขับรถชนเสาไฟฟา -อยูระหวางบริษัท นําสินประกันภัย จํากัด
(มหาชน) แจง ดําเนินการเขาซอมแซม โดยมอบ
ให หจก.สัมฤทธิ์ผลกอสราง 2014 ดําเนินการ
ซอมแซมทรัพยสินดังกลาว 

 

44. คดีนายนิยม  สุขคุม ขับรถชนเสาไฟฟา -อยูระหวางยื่นเรื่องสงฟองสํานักงานอัยการ
จังหวัดระยอง 

 

45. หจก.ศิลาวัฒน เสนอขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานและขอคืนเงินคาปรับ 

-อยูระหวางการพิจารณาของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ 

 

46. นายบุรินทร กลิ่นสังข พนักงานจางท่ัวไป ยื่น
หนังสือลาออกจากราชการแตผูบังคับบัญชาได
พิจารณาใหไลออก 

-สงหนังสือไปยังผูวาราชการจังหวัดระยอง
เรียบรอยแลว 
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ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

47. รองเรียนกรณี กลุมแมคาตลาดวัดลุม         
ขอผอนผัน 

-คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล2 
(ตลาดวัดลุมฯ)มีมติมอบใหกองชางออกแบบ
อาคารตลาดใหมและแผงคาภายในอาคารเดิม
พ้ืนท่ีพรอมจํานวนแผง และมอบใหสํานักการ       
สาธารณสุขฯ สํารวจขอมูลผูคาบริเวณถนนโสภณ
และทางเชื่อมระหวางถนนชุมพลโสภณ เพ่ือให
ทราบจํานวนผูคาท้ังหมด  
- ขณะนี้อยูระหวางรายงานผลความคืบหนาให
จังหวัดระยองทราบ                             

 

48. นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผูจัดการมรดก
ตลาดแมแดง ขอใหชะลอการรื้อถอน         
สิ่งปลูกสราง 

-อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
และทําหนังสือแจงผลคําพิพากษาในคดีแพงและ
เอกสารประกอบการพิจารณาใหศาลปกครอง
สูงสุดทราบ 

 

49. รองเรียนกรณีขายสินคากีดขวางทางจราจร
บริเวณสะพานเฉลิมชัย และการปลูกสรางบาน
เกินเสาไฟฟาบริเวณซอยขางสถานีอนามัย
ปากน้ํา 

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเก่ียวกับกรณี
ขายสินคากีดขวางทางจราจรบริเวณสะพานเฉลิม
ชัยแลว  สวนในกรณีการปลูกสรางบานเกินเสา
ไฟฟาบริเวณซอยขางสถานีอนามัย อยูระหวาง
กองชางออกคําสั่งตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 

 

50. รองเรียนกรณีการปลูกสรางทับทาง
สาธารณประโยชน บริเวณหลังหางแหลมทอง
ระยอง 

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองทราบแลว 
ตอมาจังหวัดระยองใหตรวจสอบขอเท็จจริง
เพ่ิมเติม  

 

51. รองเรียนกรณีท่ีมีการขุดทรายบริเวณถนนทาง
ไผ 4 ทําใหกําแพงพัง 

-อยูระหวางตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการ
ตามอํานาจหนาท่ีของกองชาง 

 

52. รองเรียนกรณีขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงการ
กอสรางกําแพงบริเวณซอยโรงไมพาเลท     
ใกลแยก PMY และขอใหตรวจสอบการถมดิน
บริเวณตรงขามสุสาน ถนนบางจาก       
ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

-อยูระหวางผูบังคับบัญชาพิจารณา  

53. รองเรียนกรณีรานกวงเภสัชไดดัดแปลงทางหนี
ไฟ ทําใหรานบิวตี้ไมมีทางหนีไฟ 

-อยูระหวางกองชางตรวจสอบรายชื่อเจาของ/    
ผูครอบครองอาคาร 
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ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

54. นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือรองเรียนเรื่อง
ทางสาธารณะ มีผูลักลอบขุดดินเนื้อท่ีทาง
สาธารณประโยชน และเนื้อท่ีดินของ
นายแพทยยุคล เลิศบูรพา ออกไปจากพ้ืนท่ี
โดยไมไดรับอนุญาต 

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวา สํานักงาน
ท่ีดินจังหวัดระยองรังวัดสอบเขตและปกหลักเขต
ท่ีดินแลว 

 

55. รองเรียนกรณีไดรับความเดือดรอนจากโรงนา
ระยอง (รานอาหารฮัม ชื่อเดิม) 

-อยูระหวางสํานักการสาธารณสุขฯดําเนินการ   
ตามอํานาจหนาท่ี 

 

56. รองเรียนกรณีไดรับความเดือดรอนจาก
รานอาหารแบมบู(Bamboo) 

-ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบรอยแลว  

57. นางศรีชนก วัฒนศิริ ยื่นหนังสือรองเรียนเรื่อง
มีผูไมหวังดีทําลายกําแพงรั้วอิฐท่ีใชลอมรอบ
อาณาเขตท่ีดิน บริเวณชุมชนปากน้ํา 1 

 -อยูระหวางตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการ
ตามอํานาจหนาท่ีของกองชาง 

 

58. นางทุมมา ภิญโย ยื่นหนังสือรองเรียนขอความ
ชวยเหลือใหติดตามหา นายสมจิต แสงวิชา 

-อยูระหวางฝายบริการประชาสัมพันธตาม
ชองทางตาง ๆ และกองสวัสดิการสังคม,        
งานทะเบียน ประชาสัมพันธในชุมชนและสืบคน
ในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 

 

59. รองเรียนกรณีมีการถมคลองทับมาบริเวณ
หมูบานระเบียงเมือง ทําใหน้ําไหลไมสะดวก 

 -ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวา ไดแจงให
ผูท่ีทําการ         ถมคลองดําเนินการขุดลอกดิน
ข้ึนและปรับสภาพเรยีบรอยแลว 

 

60. รองเรียนกรณีสะพานหนาวัดปากน้ําชํารุด 
และมีรอยราวตามเสาสะพาน 

 - ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวา กองชาง
เตรียมขอมูลเพ่ือนําเขาแผนขอจัดสรรงบประมาณ
สําหรับใชในการซอมแซมแลว 

 

61. รองเรียนกรณี แจงเบาะแสรานแกสหุงตม     
ท่ีไมมีใบอนุญาตจําหนายแกสท่ีถูกตอง   
จํานวน 3 ราน 

-ขณะนี้กองชางไดรายงานผลการตรวจสอบแลว 
รอผลการรายงานจากสํานักการสาธารณสุขฯ   
เพ่ือรายงานจังหวัดระยองทราบตอไป 

 

62. รองเรียนกรณี ไดรับความเดือดรอนจาก
รานอาหารนิคพารทไทม 

 -อยูระหวางสํานักการสาธารณสุขฯ และเทศกิจ 
ตรวจสอบและดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 
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งานรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข 
ใหบริการรับเร่ืองรองเรียนรองทุกขผานเว็บไซตเทศบาลนครระยอง ประจําเดือนมกราคม 2559  จํานวน 1 เร่ือง      

วัน/เดือน/ป เรื่องรองเรียน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ตอบผูรองเรียนเม่ือ แจงผลการดําเนินการ
ใหผูรองเรียนทราบ 

5 ม.ค.59 ขอความอนุเคราะหเก็บขน
ขยะและตัดตนไม 

กองชาง/สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

 5 ม.ค.59 5 ม.ค.59  

5 ม.ค.59 ก่ิงไมละสายไฟฟา กองชาง  13 ม.ค.59 13 ม.ค.59 

19 ม.ค.59 มีปายไฟรานและตูบุญเติม
บนทางเทา 

งานเทศกิจ สํานักปลัดฯ  19 ม.ค.59 19 ม.ค.59 

 
ฝายงบประมาณ 

รายงานการใชจายงบประมาณ 2559  ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึง มกราคม 2559 

 
หมวดรายจาย งบประมาณตั้งไว เบิกจาย/กอหนี้ผูกพัน คงเหลือ 

งบกลาง 23,185,000.00 8,389,366.69 14,795,633.31 

งบบุคลากร       
  เงินเดือนฝายประจํา 9,990,500.00 3,330,160.00 6,660,340.00 

  เงินเดือนฝายการเมือง 240,624,600.00 76,738,039.97 163,886,560.03 
งบดําเนินงาน       

  คาตอบแทน 14,178,400.00 2,866,761.76 11,311,638.24 
  คาใชสอย 151,981,809.00 74,102,121.37 77,879,687.63 

  คาวัสด ุ 52,640,291.00 19,689,665.18 32,950,625.82 

  คาสาธารณูปโภค 5,831,100.00 1,980,911.68 3,850,188.32 
งบลงทุน       

  คาครุภัณฑ 30,813,300.00 16,012,809.70 14,800,490.30 
  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 65,670,000.00 552,500.00 65,117,500.00 

งบรายจายอ่ืน 30,000.00 30,000.00 0.00 

งบเงินอุดหนุน 23,055,000.00 11,230,000.00 11,825,000.00 
  รวมทุกหมวดรายจาย 618,000,000.00 214,922,336.35 403,077,663.65 
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โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ครั้งท่ี ประจําเดือน รายการ ยอดโอน รายการสะสม ยอดโอนสะสม หมายเหตุ 

1 ต.ค. 59 5 127,500.00 5 127,500.00 
 2 พ.ย. 59 1 1,365,000.00 6 1,492,500.00 สภาฯอนุมัติ 

3 
 

4 205,960.00 10 1,698,460.00 
 4 ธ.ค. 59 2 208,500.00 12 1,906,960.00 
 5 

 
1 29,300.00 13 1,936,260.00 

  
แกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ครั้งท่ี ประจําเดือน รายการ ยอดเงิน รายการสะสม ยอดเงินสะสม หมายเหตุ 

1 ธ.ค. 58 1 19,600,000.00 1 19,600,000.00 สภาฯอนุมัติ 
 

สํานักการคลัง 
1. รายงานสถานะการเงิน เดือน ตุลาคม 2558 – มกราคม 2559 
 1.1 ดานรายรับ  
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 1.2 เงินอุดหนุนตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน 

 
 

เปรียบเทียบรายรับจริง ป 2558 และป 2559 

 
 
2. แนวทางและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน กําหนดตําแหนงพนักงานสวนทองถ่ิน เปน 4 ประเภท คือ บริหารทองถ่ิน อํานวยการทองถ่ิน 
วิชาการและท่ัวไป ตั้งแต 1 มกราคม 2559 
 
กระทรวงมหาดไทย จึงไดปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวกับการเบิกจายตามสิทธิ 
1. คาเชาบาน 
2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
3. คาใชจายในการฝกอบรม 
แตไมสามารถประกาศใชไดทันทีในวันท่ี 1 มกราคม 2559 
จึงกําหนดใหใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการเดิมกอนปรับเปลี่ยนระบบตําแหนงใหม  
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3. การเบิกเงิน รายเดือน 

 
 
4. การจัดหาพัสดุ ป 2559 

- นายรักษสิทธิ์  เจริญหิรัญ รายงานวาเรื่องการจัดหาพัสดุตามแผนพัสดุนั้น  ครุภัณฑเปนไปตามแผน
พัสดุ ไมมีปญหาแตอยางใด สวนงานกอสรางไมวาจะเปนเงินของป 2558, 2559 หรือเงินสะสม ยังไมมีอะไร
เขามาเลย โดยใหพยายามสอบถามอยู สวนเรื่องการแกไขตอทายสัญญาทุกรายการท่ีเปนปญหาก็ตามอยู แตยังมี
อยูบางรายการท่ียังไมเขามา เรื่องของการจัดหานั้นมีกรณีท่ีเราซ้ือจางโดยวิธีตกลงราคาไมเกินหาแสนบาท     
ตามหนังสือสั่งการยกเวนระเบียบ ซ่ึงเปนประเด็นท่ีเราคาดการณอยูแลววา สตง.จะเพงเล็งเรื่องนี้อยู ท้ังประเด็น
ในเรื่องของ 31 มีนาคม 2559 ซ่ึงตอนนี้มีขอมูลวา สตง.ทวงมาวาสัญญาตองไปเกิน 31 มีนาคม 2559      
ซ่ึงตอนนั้นเราก็ไดพิจารณาวามันเลื่อนการทําสัญญา และในเรื่องของเหตุผลความจําเปนนั้น สตง.บอกวาถึงจะ
เกินหนึ่งแสนบาทก็สอบราคาได ทําไมตองมาตกลง เพราะมุมมอง สตง.วากันไป แตเรามาวางวิธีการปฏิบัติท้ังใน
เรื่องของซ้ือจางกับผูมีอาชีพสอบราคา สืบราคาเทียบเคียง ไมนอยกวา 3 ราย และก็มีข้ันตอนในการตอรองราคา
แลว ซ่ึงตอนนี้เราเพ่ิมในเรื่องเหตุผลความจําเปนเขามาอีกนิดหนึ่ง ก็ไดแจงทุกสวนราชการวากรณีท่ีเราจัดหาโดย
วิธียกเวนระเบียบ เราก็ขอใหทุกสวนราชการเสนอเหตุผลความจําเปนกรณีท่ีจะตองเหมาะกับสถานการณดวย 
ในสวนของการจางรถบัส เราไดเสนอแนวทาง และก็รางแบบฟอรมทีโออารในเรื่องของการจัดรถบัสปรับอากาศ 
2 ชั้น และก็ประชุมซักซอมกับทุกหนวยงานตามท่ีผูบริหารไดสั่งการแลว ซ่ึงในท่ีประชุมทานรองปลัดเทศบาล 
นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี ไดเขาประชุม และก็ไดชวย และทานผูอํานวยการสํานักการคลังก็ไดชวยปรับปรุง      
ในประเด็นท่ีเรามองวาอาจจะไมชัดเจนในเรื่องของการประกัน ในเรื่องของเง่ือนไข 5 ขอ ในเรื่องของรถ        
ผลสุดทายตอนนี้เราสรุปรายงานการประชุม และก็ปรับแบบท้ังหมดใหสมบูรณท่ีสุดแลว เพ่ือจะไดเสนอผูบริหาร
อีกครั้งหนึ่ง และนําไปติดตั้งกับทุกสวนราชการใหเปนแบบฟอรมท่ีใชไดจริง  

2. มีหนังสือเขามาในเว็บไซด เปนหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 27 มกราคม 2559 
เปนเรื่องเก่ียวกับท่ี สตง.เขต 15 เขาไปตรวจสอบแลวรายงานมา ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยไดนําขอมูลท่ี สตง.
รายงาน และสั่งการใหทางจังหวัดไดสั่งการใหทองถ่ินถือปฏิบัติ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีตองเก่ียวของกันเทศบาลเราใน
อนาคต คงตองรอหนังสือมาตามระบบ และเสนอใหถือปฏิบัติ โดยจะแจงใหทราบลวงหนา ซ่ึงสวนท่ีเก่ียวของกับ
เทศบาลเราคืองานกอสราง ซ่ึงในสวนของงานกอสรางเขาปรับในเรื่องของเอกสารรายงานชางท้ังหมดเลย คือผู
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คุมงานท้ังหมดปกติจะมีหนาท่ีเขียนรายงานทุกวัน และรายงานเปนสัปดาห ตอนนี้รูปแบบของเอกสารมีความ
ละเอียด และนาจะเปนภาระอยูพอสมควร มีการรายงานทุกสัปดาห และมีรูปภาพประกอบ มีรายละเอียด     
ทุกอยางประกอบ และในหนึ่งเดือนก็จะรายงานเปนประจําเดือนอีก และก็มีเอกสาร ซ่ึงคอนขางจะเปนภาระ   
จึงตองการใหกองชางไดศึกษาใหดี และพอหนังสือมาจึงแจงเวียนทุกสวนราชการ เพราะตองทําหนาท่ีเปนท้ัง
ประธานตรวจ และท้ังกรรมการตรวจ  

- นางสาววิราภรณ  โคลงชัย รายงานวาเรื่องการยกเลิกภาษีมูลคาเพ่ิม ตาม พ.รบ. 20 เรื่องของโรงงาน
แปรรูปขยะพลาสติกเปนน้ํามัน ตั้งแตป 2554 คือไปติดตอขอยกเลิกเม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2559 ท่ีผานมา 
คือตองเรียนทางผูดําเนินการดวยวา ตอนนี้เรื่องถูกสงไปท่ีจังหวัดระยอง การยกเลิกนั้น เบื้องตนเราจดท่ีอําเภอ
เมืองระยอง และยกเลิกท่ีอําเภอเมืองระยอง สงเขาคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี เหมือนกับการชําระบัญชี 
เพราะฉะนั้นก็จะมีเจาหนาท่ีจากจังหวัด คือผูตรวจสอบบัญชีของเขา คือสรรพากร โดยเขาอาจจะมาตรวจท่ี
โรงงานได เพราะวาโรงงานเราตั้งมาเม่ือป 2554 เริ่มดําเนินงานมา และสงภาษีมูลคาเพ่ิมตั้งแตเดือนมกราคม 
ซ่ึงโรงงานผลิตไดเดือนธันวาคม คือเดือนธันวาคมก็จะมาสงภาษีในเดือนมกราคม กุมภาพันธ มีนาคม          
และเมษายน สงไดแคหนึ่งยอดเทานั้นเอง ท่ีเปนรายไดสง เพราะฉะนั้นโรงงานตั้งมานั้นสงรายไดอยูท่ีประมาณ  
3 เดือน ซ่ึงหลังจากตรงนั้นท่ีทานสรรพากรสอบถามนั้น ดิฉันไดแจงไปวาโรงงานไมมีผลผลิตเพียงพอท่ีจะแปรรูป
ขยะพลาสติกเปนน้ํามัน ฉะนั้นโรงงานนั้นยังดําเนินการอยู คือถาเปนตัวเครื่องจักรเราก็ยังตองสงภาษีมูลคาเพ่ิม
เนื่องจากเรามีการจางเหมาในเรื่องการบริหารจัดการ ซ่ึงตองมีการดําเนินการตอ และตองมีในเรื่องของ
ภาษีมูลคาเพ่ิมรวมอยูดวย จึงตอบคําถามไปวาเราไมสามารถท่ีจะเอาวัตถุดิบไปผลิตแปรรูปเปนน้ํามันได        
เราจึงหยุดจําหนายตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2554 ซ่ึงเขาจะเขาไปตรวจโรงงานวามีคนอยู คือเราทําไดแคกําจัด
ขยะเทานั้นเอง แตไมมีการจําหนายแตอยางใด คือตองขอซักซอมตรงนี้ไว ซ่ึงถาหากมีการไปตรวจหรือมี
เจาหนาท่ีอยูท่ีโรงงาน เพราะถือวาเราปดโรงงานแลว และตอนนี้คือตองยื่นภาษี โดยการยื่นแบบเปลาตอไป    
อีก 1 ป จนกระท่ังเขาจะมีหนังสือยกเลิกมา เราจึงจะจบสิ้นในเรื่องของภาษีมูลคาเพ่ิม เพราะฉะนั้นในเรื่องของ
การดําเนินการเขาสูระบบ เรื่องของภาษี ของบัญชีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสวนงานนั้น จะมีปญหาอีกมาก 
เพราะฉะนั้นเวลาท่ีเราดําเนินการอะไรตาง ๆ มันก็จะเขาสูระบบหมด เนื่องจากท่ีจําเปนตองเขาสูระบบ
ภาษีมูลคาเพ่ิมก็เพราะภาษีมูลคาเพ่ิมนั้นคือเทากับเรามีรายได เพราะปท่ีผานมาเกินหนึ่งลานแปดแสนบาทข้ึนไป 
ทุกสวนท่ีเปนนิติบุคคลก็จะตองเขาระบบฐานภาษีมูลคาเพ่ิม จึงขอนําเรียนวาไดดําเนินการยกเลิกแลว         
และอาจจะมีเจาหนาท่ีจากกรมสรรพากรเขามาตรวจท่ีโรงงาน ก็กําชับเจาหนาท่ีท่ีอยูท่ีโรงงานวาใหรายงานเขา
ไปวาเราทําไดแคกําจัดขยะเทานั้นเอง แตไมมีการจําหนายแตอยางใด 

กองชาง 
- ติดตั้งไฟฟาและแสงสวางภายในสวนสาธารณะโขดปอ 
- กอสรางถนน คสล. หลังวัดปาประดู ซอย 2 เชื่อมซอย 3 
- กอสรางถนน คสล.ถนนทาบรรทุก ซอย 3  ดําเนินการเรียบรอยแลว 
- เรื่องประชุมเก่ียวกับการดูแลแมน้ําระยองบริเวณสะพานเปยมพงศสานต ท่ีประชุมไดสรุปวาใหคิด

ปริมาณขุดลอกหญากอน อันดับแรกใหดูพ้ืนท่ีจริงวามีเทาไร โดยไดดําเนินการคิดปริมาณลอกหญาประมาณ   
15 วัน และนํามาเสนอในท่ีประชุมอีกครั้งหนึ่ง  

 
 
 
   



 -22- 

สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

ฝายสงเสริมส่ิงแวดลอม 

 

- กิจกรรมผาปาขยะรีไซเคิลภายใตโครงการถนนปลอดถัง  เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2559              
เวลา 08.30 – 09.30 น. ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม เทศบาลนครระยอง รวมกับโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัย
ชุมพล ไดจัดกิจกรรมผาปาขยะรีไซเคิลโดยมีเจาหนาท่ีของเทศบาล และนองๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาล          
วัดลุมมหาชัยชุมพล ออกเดินรณรงค เชิญชวนคัดแยกขยะ และขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลในชุมชนตากสิน
มหาราช ทุกวันศุกร สัปดาหสุดทายของทุกเดือน ซ่ึงเงินท่ีไดจากการขายขยะรีไซเคิลจะนํามาเปนทุนการศึกษา
ใหกับนักเรียน และนํามาพัฒนาในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ตอไป 

 
 - ตอนรับคณะศึกษาดูงานดานปาชายเลน และจํานวนผูเขามาเยี่ยมชม พระเจดียกลางน้ํา             
รวม 1,469 คน 

1. มีคณะศึกษาดูงานจํานวน 5 คณะ รวม 375 คน ดังนี้ 
1. วันท่ี 15 มกราคม 59 กลุมอาสาทําความดี รวมตัดสางก่ิง ทําคอนโดปู บริเวณสะพาน

ธรรมชาติและหอชมวิวโซน 1 จํานวน 30 คน 
2. วันท่ี 6 มกราคม 59 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จาก โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 

เขาทัศนศึกษาบริเวณศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา และไหวพระเจดียกลางน้ํา  จํานวน 60 คน 
3. วันท่ี 15 มกราคม 59 คณะลูกเสือ-เนตรนารีชั้นป.4และครูผูดูแล จาก โรงเรียนเทศบาล    

วัดลุมมหาชัยชุมพล ไดมีกิจกรรมเดินทางไกลมายังศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพระเจดียกลางน้ํา  
เขาทัศนศึกษาสะพานธรรมชาติและหอชมวิวโซน 1 ดวย จํานวน 105 คน 

4. วันท่ี 18 มกราคม 59 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นม.6 จากโรงเรียนมัธยมตากสิน         
เขาทัศนศึกษาสะพานธรรมชาติและหอชมวิวโซน 1 จํานวน 40 คน  
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5. วันท่ี 23 มกราคม 59 คณะนักเรียนแผนกปโตรเคมี ป 1 และ ป 2 จากวิทยาลัยเทคนิค
ระยอง จัดทําโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม รวมกับกลุมอนุรักษฯ และฝายสงเสริม
สิ่งแวดลอมโดยมีกิจกรรม ไหวพระเจดีย,ตัดสางก่ิง,ทําคอนโดปุย ทําความสะอาดพ้ืนท่ีโดยรอบ
ศูนยสิ่งแวดลมศึกษา พระเจดียกลางน้ํา และไดจัดทํากองปุยหมักชีวภาพจากเศษใบไม   
จํานวน 140 คน  

2. สรุปยอดผูเขามาเย่ียมชม พระเจดียกลางน้ํา รวมจาํนวน 1,094 คน  
 
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 

 
- ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมท่ียื่นคํารองขออนุญาตประกอบกิจการประเภทตางๆ       

ตามเทศบัญญัติ 
 เจาหนาท่ีสํารวจและมีหนังสือแจงผูประกอบการ/ผูประกอบการเขียนคํารองขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการ ปรากฏวามีผูประกอบการยื่นคํารองจํานวน 3 ราย และเจาหนาท่ีไดตรวจประเมินเรียบรอยแลว 
ไดแก รานปลาวาฬทะเลสดซีฟูด, รานเซเวน อีเลฟเวน, รานวัตสัน  

- การตรวจประเมินสถานประกอบการแจงเลิกกิจการ เดือนมกราคม  2559  
 ตรวจประเมินตามคํารองขอแจงเลิกกิจการ จํานวน 11 แหง (12 ใบอนุญาต) ไดแก รานบุญรอด

คาวัสดุ, รานขาวแกง 104, รานกิวกิวเต, รานแตงผม 20, รานพรภานุ  
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เรื่องรองเรียนประจําเดือนมกราคม 2559  จํานวน 7 เรื่อง 

ลําดับท่ี รายการรองเรียน รายใหม ติดตามจากเดือนกอน หมายเหตุ 

1. เรื่องกลิ่นควันจากการเผาขยะของบานขางเคียง  P  ยุติเรื่อง 

2. เรื่องฝุนปูนจากโกดังระยองเคหะภัณฑ  P  ยุติเรื่อง 

3. เรื่องเสียงดังจากรานอาหารแบมบู  P  ยุติเรื่อง 

4. เรื่องกลิ่นควันจากการเผาขยะ “ธนกร อพารตเมน”  P  ยุติเรื่อง 

5. เรื่องขอใหตรวจสอบรานจําหนายแกสหุงตม P  ยุติเรื่อง 

6. เรื่องกลิ่นควันจากการปรุงอาหาร “รานอัมรินทร”   P ติดตามเม่ือครบกําหนด 

7. เรื่องเสียงดังจากรานอาหาร “ฮัม”   P ติดตามเม่ือครบกําหนด 

 
- การดําเนินงานปองกันควบคุมการแพรระบาดของโรคอุจจาระรวง  
* วันท่ี 9 ม.ค. 2559 รณรงคประชาสัมพันธวันเด็กแหงชาติ  
* วันท่ี 10 ม.ค. 2559 ลางตลาดแมแดง  
* วันท่ี 11 - 15 ม.ค. 2559 รณรงคใหความรูรานอาหารในเขตเทศบาล  
* วันท่ี 12 - 13 ม.ค. 2559 ลางตลาดวัดลุมฯ  
* วันท่ี 19 ม.ค. 2559 รวมตรวจสุขาภิบาลอาหารท่ี โรงเรียนเทศบาลวัดลุมฯ  

- ตรวจการปดปายแสดงราคาสินคาและคาบริการรวมกับสํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง  
โดยนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน รองผูวาราชการจังหวัดระยอง ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุม) วันท่ี 13 
ม.ค. 2559  

 - สํารวจรานอาหารเขารวมโครงการรานอาหารปรุงสําเร็จเพ่ือคืนความสุขทุกจานใหประชาชน                       
โดยมีรานคาสมัครเขารวมโครงการฯ จํานวน 26 ราน  
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งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล  
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยอินทรีย ท่ีเอกชนจัดเก็บกิ่งไม/เศษวัสดุ  

และปริมาณทราย ท่ีเทศบาลฯ จัดเก็บ 
เปรียบเทียบปงบประมาณ 2556 - 2559 

 

 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปงบประมาณ 2559 
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- การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ  
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย  เดือน มกราคม 2559 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได 

ท้ังหมด 2,237 ชิ้น  ( 109 กิโลกรัม ) 
2. กิจกรรมสํารวจและสงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล  

จํานวน 63  แหง  เดือน มกราคม 2559 จํานวน  620  กิโลกรัม  จายเปนคากําจัดฯ จํานวน 11,780 บาท        
(คาจางเหมาบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ราคากิโลกรัมละ 19 บาท )  

- การพัฒนาทําความสะอาดสถานท่ี ไดแก ชุดพัฒนาทําความสะอาดเก็บขยะชายทะเล,  
ชุดเรือทองแบนเก็บขยะในแมน้ําหนาวัดปากน้ําและลอกตัดวัชพืชในคลองสะพานตนมะขาม , ชุดรถน้ําเบอร 1 
ลางพ้ืนหนาเทศบันเทิงและรถน้ําเบอร 2 ลางถนนอารีราษฎร , ชุดพัฒนาถากหญาบริเวณถนนราษฎรบํารุง    
ซอย 15 และ ลางตลาดวัดลุมฯ  

 งานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ  
ผลการดําเนินงาน 
1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง)   
   จํานวน 378 คน จําแนกผลการคัดกรอง ดังนี้  
     1.1 กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน  จํานวน 18 คน  
      1.2 กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 51 คน 
2. คัดกรองภาวะซึมเศรา จํานวน 378 คน 
    2.1 มีภาวะเสี่ยง 1 คน 
3. โครงการเฝาระวังภาวะสุขภาพประชาชน เทศบาลนครระยอง (ครั้งท่ี1) 
กิจกรรม  คัดกรองความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอ(โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง) ในประชาชน 
              อายุ 15 ปข้ึนไปในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 29 ชุมชน โดยมี อสม.รวมดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน 
 - คัดกรองความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอ  จํานวน  5,691 คน 
               กลุมปกติ จํานวน  3 ,041 คน 
     กลุมเสี่ยง จํานวน  1 ,728 คน 
  กลุมปวย จํานวน     922 คน  
4. กิจกรรมเผยแพรความรูโรคไมติดตอ 
    4.1 ใหความรูเรื่องอาหารตานมะเร็ง จํานวน   5 ครั้ง 
                 ใหความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 10 ครั้ง 
                 ใหความรูเรื่องอาการปวดทอง จํานวน    5 ครั้ง        
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง  

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกองทุนฯ ในวันท่ี 26 มกราคม 2558 จํานวน 4 โครงการ  เปนเงิน 246,840 บาท 
ผลการประชุม 
 - อนุมัติโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ จํานวน 4 โครงการ  
เปนเงิน 191,840 บาท  
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งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ  

สถานการณของโรคไขเลือดออก 

ปพ.ศ.๒๕๕๘ ไดรับรายงานวาพบผูปวยในเขตเทศบาลนครระยอง 414 ราย เสียชีวิต 2 ราย        
อัตราปวย 677.99 ตอแสนประชากร   

โดยผูปวยมากกวาปพ.ศ.๒๕๕๗ คือ 3.4 เทา ซ่ึงกลุมอายุท่ีพบผูปวยมากท่ีสุด คือ ๑5–3๔ ป (กลุม
วัยรุนและวัยทํางาน) ประมาณรอยละ 50 

 เดือนมกราคม 2559 พบผูปวย 11 ราย ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกับเดือนตุลาคม-ธันวาคม ท่ีผานมา ซ่ึง
ชุมชนท่ีพบผูปวยมากท่ีสุดในเดือนนี้ไดแก ทุงโตนด 3 ราย, กนปก 2 ราย และชายกระปอม 2 ราย 
การดําเนินงาน 
1. ออกดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรคภายใน 24 ชม. 
2. พนสารเคมีกําจัดยุงตัวโตเต็มวัยในสถานศึกษาเขตเทศบาลนครระยองทุกวันเสาร 
3. ประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย เคเบิลทีวี รถประชาสัมพันธ และ อสม.กระจายขาวในชุมชน 
4. เตรียมจัดกิจกรรมสัปดาหรณรงคฯในชุมชน รอบท่ี2/59      
วันท่ี 29 ก.พ.-4 มี.ค.59 รวมกับ อสม.  

- โรคติดตอเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก จากการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา ดวยระบบ
รายงานโรคแบบ รง.506 จากศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง (ขอมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 –  
2 มกราคม 2559 ) จํานวน 860 ราย พบวา ในเขตเทศบาลนครระยอง พบโรคท่ีมีผูปวยมากท่ีสุด 10 อันดับแรก คือ  

 
 

- การดําเนินงานสอบสวนควบคุมโรคติดตอในโรงเรียนรวมกับงานสุขาภิบาลอาหาร กรณีไดรับแจง    
และสงสัยเก่ียวกับโรคติดตอระบบทางเดินอาหารและน้ํา โดยดําเนินการ ดังนี้ 

1. หาสาเหตุและคนหาผูปวยเพ่ิมเติม 
2. แนะนําการตรวจสุขภาพนักเรียน / ติดตามการขาดเรียน สาเหตุการขาดเรียน 
3. แนะนําการปองกันปองกันตนเองจากโรค กินรอน ชอนกลาง ลางมือ 
4. ตรวจแนะนําสถานท่ีในโรงอาหารของโรงเรียน การปรุงอาหาร การเตรียมอาหาร การขนถายอาหาร  
5. ตรวจสถานท่ีตามหลักสุขาภิบาลในหองน้ําของโรงเรียน 

 



 -28- 

- ขอความรวมมือทางโรงเรียนปฏิบัติ ดังนี้ 
ดําเนินการตามมาตรการของการปองกันควบคุมโรค ไดแก 

1. ระบบเฝาระวัง โดยจัดระบบการติดตามการขาดเรียนของนักเรียนทุกวัน 
2. การตรวจคัดกรองเด็กทุกวัน 
3. ดําเนินงานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
4. การใหสุขศึกษาประชาสัมพันธกับนักเรียนและผูปกครองเรื่องการปองกันโรค กินรอน ชอนกลาง ลางมือ 
5. กรณีพบผูปวยโรคติดตอ/เหตุการณผิดปกติ โดยหากพบผูปวยตั้งแต 2 รายข้ึนไป สามารถแจงทันที     

ท่ีงานปองกันและควบคุมโรคติดตอ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพ่ือดําเนินการควบคุม
โรคติดตอ  

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
- วันท่ี 8 มกราคม 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. เทศบาลนครระยอง  ณ หองประชุม    

หลักเมือง เทศบาลนครระยอง มีผูเขารวมประชุม จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ  87.50 
   - กิจกรรมประชุมตอเนื่องประจําเดือนของ อสม. ครั้งท่ี 4/2559 ในวันท่ี  20 มกราคม  2559   
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผูเขารวมกิจกรรมฯ จํานวน  257 คน คิดเปนรอย 81.07    
คางจายเงินคาปวยการใหกับ อสม. เดือนตุลาคม2558 และ เดือนมกราคม 2559 รวม 4 เดือน  
เนื่องจากยังไมไดรับการโอนเงินจาก สสจ.  

งานฟนฟูสุขภาพครอบครัว 
ผลการดําเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผูปวยท่ีบาน จํานวน  191 ราย 
จําแนกตามกลุมได ดังนี้  
1. หญิงตั้งครรภ   จํานวน   12 ราย 
2. มารดาและทารกหลังคลอด จํานวน 110 ราย 
3. ผูปวยโรคเรื้อรัง  จํานวน   42 ราย 
4. ผูปวยท่ีสงตอจาก รพ.ระยอง จํานวน   15 ราย 
5. ผูสูงอาย   จํานวน     2 ราย 
6. ผูพิการ   จํานวน     6 ราย 
7. ผูปวยมะเร็ง   จํานวน     4 ราย  

 
จํานวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผูปวยท่ีบาน ท้ังหมด 226 กิจกรรม ดังนี้  
1. ฉีดยา   จํานวน  9 ราย  
2. ใสสายสวนปสสาวะ  จํานวน  9 ราย 
3. ใสสายยางใหอาหารทางจมูก จํานวน  3 ราย 
4. ทําแผล    จํานวน  8 ราย 
5. เจาะเลือด  จํานวน  5 ราย 
7. เจาะน้ําตาลปลายนิ้ว จํานวน 13 ราย 
8. เยี่ยมใหคําแนะนําการปฏิบัติตนหลังคลอดและสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม  จํานวน 55 ราย 
9. เยี่ยมเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนในทารกแรกเกิด    จํานวน 55 ราย 
9. เยี่ยมดูแลเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเรื้อรังและความพิการ  จํานวน 54 ราย 
10. โรงพยาบาลระยองสงตอใหติดตามเยี่ยม      จํานวน 15  ราย 
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ศูนยรับบริจาคและใหยืมอุปกรณการแพทย  
รับบริจาควัสดุอุปกรณการแพทย  3 รายการ ไดแก  
 1. รถเข็นนั่ง    จํานวน 1   คัน 
 2. ไมคํ้ายัน    จํานวน 1   อัน 
 3. Walker    จํานวน 1   อัน 
ใหอุปกรณการแพทยกับผูปวยท่ียากไร  2 รายการ ไดแก  
 1. ผาออมสําเร็จรูป   จํานวน   1   หอ 
 2. แผนรองซับกันเปอน   จํานวน   2   หอ 
ใหผูปวยยืมอุปกรณทางการแพทย  6 รายการ ไดแก 
 1. เตียงนอน Fowler พรอมเบาะนอน จํานวน 1   เตียง 
 2. ท่ีนอนลมพรอมชุดปมลม  จํานวน 1   ชุด 
 3. รถเข็นนั่ง    จํานวน 4   คัน 
 4. ไมคํ้ายัน     จํานวน 2   คู 
 5. Walker     จํานวน 1   อัน 
 6. ไมเทา 3 ชา    จํานวน 1   อัน  

- นางวัฒนา  ชูวิทยสกุลเลิศ รายงาน ดังนี้  

1. ในวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2559 มีกิจกรรมลางทําความสะอาดถนนตอนรับเทศกาลตรุษจีน เริ่มปลอย
ขบวนบริเวณเชิงสะพานเปยมพงศสานต เวลา 09.00 น. เรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี และทานผูบริหารทุกทาน 

2. เรื่องการดูแลสุขภาพชองปาก ฟนปลอมผูสูงอายุ ขณะนี้พิมพปากไปแลว จํานวน 23 คน และไดใส
ฟนปลอมไปแลว จํานวน 19 คน ซ่ึงทางคุณหมอเขาไดเอ้ือใหเราเปนอยางดี คาดวาในโครงการนี้จะไดถึง 35 คน  

3. วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2559 มีการมอบแวนใหกับนักเรียน 

- นายดุสิต  ธรรมศิริรักษ รายงาน ดังนี้  
1. โครงการท่ีเทศบาลเราทํารวมกับการจัดการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก วันท่ี 4 กุมภาพันธ 

2559 ซ่ึงจะมีเจาหนาท่ีมาขอพบผูบริหารและเจาหนาท่ีเพ่ือหารือในภาพรวมของการจัดทํารายงานคารบอน 
ระดับเมือง จะเปนการปลอยกาซเรือนกระจกในระดับเมือง ท้ังภาคขนสงและภาคพลังงาน 

 2. วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2559 คิตะคิวชูจะมีผูเชี่ยวชาญเรื่องของการฟนฟูบอฝงกลบ ชวงเชาจะเปน
การเขาพบผูบริหาร ชวงบายเปนการลงพ้ืนท่ีท่ีบอขยะ ทางสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดใหชางไปเขา
รวมประชุม และในวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2559 คิตะคิวชูจะกลับมาอีกรอบหนึ่ง โดยจะมาพูดคุยในเรื่องการ
จัดการสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน ซ่ึงสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดเชิญทางโรงเรียนท้ัง 5 โรงเรียน 
เพราะวาจากการพูดคุยครั้งท่ีแลวเราไดเรียนรูจากเขา คือเขาไดแนะนําเด็กชั้นประถมปท่ี 4 เปนกลุมท่ีเริ่มรับรู
และสามารถท่ีจะปลูกจิตสํานึกไดงาย เขาจึงแนะนําวาเราควรจะใชเด็กชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 เปนฐานในการ
สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน  

3. วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2559 จากการหารือของ GIZ ท่ีมาตามโครงการในเรื่องของการจัดทําแผน
เก่ียวกับการจัดทําแผนเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงไดขอสรุปตามกรอบท่ีเราเสนอกับทาง GIZ คือเรื่องของ
จัดการขยะและเรื่องของการพัฒนาระบบขนสง ซ่ึงขอมูลท่ีไดหารือก็จะใหเจาหนาท่ีนําเขาไปประชุมรวมกับทาง
โครงการ GIZ ซ่ึงจะมีการจัดอบรมในเรื่องของการวางกรอบของแผนงานและโครงการเพ่ือดําเนินการตอ 

 

 



 -30- 

 

กองการแพทย 

 
รายงานกองการแพทย ประจําเดือน มกราคม 2559 

จําแนกตามประเภทผูปวย 

ลําดับ รายการ จํานวน รอยละ 

1. ในเขตเทศบาลนครระยอง 3,465 84.00 

2. นอกเขตเทศบาลนครระยอง 654 16.00 

 
รวม 4,119 100 

 

รายงานกองการแพทย ประจําเดือน มกราคม 2559 
จําแนกตามศูนยบริการสาธารณสุข 

ลําดับ สถานบริการ จํานวน รอยละ 

1. 
ศูนยบริการสาธารณสุขนครระยอง 

(คลินิกชุมชนอบอุน) 
3,174 77.05 

2. ศูนยบริการสาธารณสุขปากน้ํา 379 9.20 

3. ศูนยบริการสาธารณสุขเนินพระ 566 13.75 

 
รวม 4,119 100 
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รายงานกองการแพทย ประจําเดือน มกราคม 2559 
จําแนกตามรายรับ-รายจาย 

ลําดับ รายรับ รายจาย 

1. 
สิทธิขาราชการ (สังกัดอ่ืน) 

82,306 บาท 

ทะเบียนบานในเขต 

629,642 บาท 

2. 
นอกเขต/ประกันสังคม 

92,742 บาท 

พนักงานเทศบาลฯ 

- บาท 

3. 
ตางดาว 

4,300 บาท 

อนุเคราะห 

8,709 บาท 

 
รวม 179,348 บาท รวม 638,351 บาท 

สวนตาง -459,003 บาท 

- นายมานพ  ศรีสุพรรณถาวร  รายงานวาเรื่องการเหลื่อมเวลาขณะนี้อยูระหวางรอทําประกาศ และเริ่ม
มีการทดลอง โดยจัดเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในชวงเชาใหอยูในปริมาณท่ีเหมาะสม  

กองการศึกษา 

- วันท่ี 9  มกราคม  2559 จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ณ สวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง  
 - วันท่ี 16  มกราคม  2559 จัดกิจกรรมวันครู  ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
 - กีฬาระดับประเทศเราไดไปรวมแขงขันเรียบรอยแลว ไดรางวัลมาจํานวน 8 เหรียญ ไดแก การแขงขัน
ปงปอง ไดรับรางวัล คือ สองเหรียญทอง หนึ่งเหรียญเงิน และสี่เหรียญทองแดง และอีกหนึ่งเหรียญจากการ
แขงขันวิ่งระยะทางสองรอยเมตร  
 - วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2559 จะมีการแขงขันกีฬากลุมนักเรียนเทศบาล ขอเ รียนเชิญทาน
นายกเทศมนตรี และทานผูบริหาร เขารวมกิจกรรม เวลา 08.30 น. พรอมกันบริเวณเต็นทพิธี และขบวนจะ
เคลื่อนเขาสูสนาม 
 - เตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต จะมีการประชุมและรับฟงนโยบายทานนายกเทศมนตรี  

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 
- กิจกรรมวิชาการสัญจร วันท่ี ๖, ๗, ๑๑ ม.ค. 255๙  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปท่ี ๑ - ๓ ทัศนศึกษา  

ณ ศูนยการเรียนรูปาชายเลนพระเจดียกลางน้ํา บริเวณปากแมน้ําระยอง 
- วันท่ี ๘ ม.ค. 255๙  ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง คณะกรรมการสถานศึกษา    

คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง ประธานชุมชน ผูปกครอง คณะครู และนักเรียนเขารวมกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป ๒๕๕๙  
 - วันท่ี ๑๐  ม.ค. 255๙  นักเรียนไดรับรางวัลเยาวชนดีเดน ประจําป ๒๕๕๙  ณ สวนศรีเมือง 
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 - วันท่ี ๑๕ ม.ค. 255๙  ผูอํานวยการสถานศึกษา พบปะ และชี้แจงการบริหารจัดการศึกษาแก
ผูปกครองในกิจกรรมประชุมผูปกครอง ครั้งท่ี ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘  ณ อาคารอเนกประสงค 
 - วันท่ี ๑๖ ม.ค. 255๙  ชุมชนปากน้ํา 1-2 และชุมชนสมุทรเจดีย ขอยืมสถานท่ีเพ่ือจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ 
 - วันท่ี ๑๖ ม.ค. 255๙  ผูบริหารและคณะครู เขารวมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - วันท่ี ๒๘ - ๓๐ ม.ค. 255๙  นักเรียนเขารวมกิจกรรมเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
ณ คายลูกเสือโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 

โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง 
- วันท่ี 8 ม.ค. 2559 ไดจัดกิจกรรมวันเด็กใหกับนักเรียน 

 - วันท่ี 16 ม.ค. 2559 ผูบริหารคณะครูรวมกิจกรรมวนัครู  
 - วันท่ี 20 ม.ค. 2559 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหลงเรียนรู ศูนยกสิกรรมธรรมชาติ สองสลึง 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
- วันท่ี 8 ม.ค. 2559 จัดกิจกรรมวันเด็ก  

 - วันท่ี 16 ม.ค. 2559 จัดกิ จกรรมวันครู  
 - วันท่ี 24 ม.ค. 2559 นกัเรียนของโรงเรียนไดรับรางวัลชมเชย  To Be Number One Teen 
Dancercise Thailand Championship 2016 รอบชิงชนะเลศิระดับประเทศ รุน JUNIOR  
 - วันท่ี 26, 28 ม.ค. 2559 นิเทศติดตามผล จาก สสวท.  
 - วันท่ี 27 ม.ค. 2559 กิจกรรมตะวันบาย คลายเครียด   
 - วันท่ี 28 ม.ค. 2559 รวมแขงขันวิชาการ วันเปดบาน (Open House) โรงเรียนมัธยมตากสิน 

โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 
- วันท่ี  7  มกราคม  2559 ประชุมผูปกครอง ครั้งท่ี 2/2558 ณ  อาคารปริยัติธรรม                  

วัดลุม (พระอารามหลวง) 
 - วันท่ี  8  มกราคม  2559 กิจกรรมวันเด็ก ประจําป 2559 ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 
 - วันท่ี  9  มกราคม  2559 รวมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจําป 2559 ณ  สวนศรีเมือง 
 - วันท่ี  10 - 12  มกราคม  2559 รวมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตร “โตไปไมโกง” (เด็กสรางชาติ) ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รุนท่ี 6                 
ณ  โรงแรมสีดารีสอรท จังหวัดนครนายก 
 - วันท่ี  15 มกราคม  2559 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
ณ  ศูนยศึกษาธรรมชาติ และปาชายเลน  
เจดียกลางน้ํา 
 - วันท่ี  16  มกราคม  2559 รวมพิธีวันครู  ประจําป 2559 ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - วันท่ี  21-22  มกราคม  2559 โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
ณ โรงเรียนบานบอฝาย (สังฆประชาอุทิศ) อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
 - วันท่ี  27 และ 29 มกราคม 2559 รับการนิเทศจากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  (สสวท.) ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 
 - วันท่ี  30 มกราคม 2559 รวมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย 
ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
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 - วันท่ี 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2559 รวมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตร “โตไปไมโกง” (เด็กสรางชาติ) ในสถานศึกษาสังกัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รุนท่ี 10  
ณ  โรงแรมสีดารีสอรท จังหวัดนครนายก 
 - วันท่ี  29 มกราคม  2559 กิจกรรมศุกรหรรษาหาคนเกง ประจําเดือนมกราคม 2559 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 
 - จัด กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
 - จัด กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจําสัปดาห 
 - จัด กิจกรรมออมทรพัยตามรอยพอ 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
- วันท่ี 8 มกราคม 2559 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาล      

นครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) 
 - วันท่ี 9  มกราคม 2559 รวมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559 ณ สวนศรีเมืองระยอง 
 - วันท่ี 11 - 21 มกราคม  2559 แขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 
 - วันท่ี 16 มกราคม 2559 รวมกิจกรรมวนัครู 
 - วันท่ี 21 มกราคม  2559 กิจกรรมเดินทางไกลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
 - วันท่ี 22 มกราคม  2559 เขาคายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ณ กองรอยปฏิบัติการจิตวิทยา จ.ชลบุรี 
 - วันท่ี 22  มกราคม  2559 คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ศึกษาดูงาน 89 คน 
 - วันท่ี 29 มกราคม 2559 นํานักเรียนเขาแขงขันวิชาการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
ผลการแขงขัน ดังนี้  
ภาษาไทย  

- ตอสํานวน    * ชนะเลิศ 
วิทยาศาสตร 

- ตอบปญหาวิทยาศาสตร   * ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 
คอมพิวเตอร 

- การใชโปรแกรมนาํเสนอ(Power Point)  * รองชนะเลิศอันดับ 1 
- การใชโปรแกรมเพ็นท    * รองชนะเลิศอันดับ 1 

สังคม 
- ตอบปญหาสังคม   * รองชนะเลิศอันดับ 1 

ภาษาอังกฤษ 
- เปด Dictionary   * ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 
- Spclling    * รองชนะเลิศอันดับ 1 
- คัดลายมือ    * รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 

คณิตศาสตร 
- ตอบปญหาคณิตศาสตร   * ชนะเลิศและชมเชย 
- คิดเลขเร็ว     * ชนะเลิศ,รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองอันดับ 2 
- ตารางรอย     * รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองอันดับ 2  

 
- วันท่ี 25 และวันท่ี 27 มกราคม 2559 อาจารย สสวท.นิเทศติดตามการสอนและการใชหนังสือ สสวท. 

 - วันท่ี 29 มกราคม 2559 นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 2 ทํากิจกรรมหนูนอยรักษทะเล 
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 - วันท่ี 29 มกราคม 2559 อนุบาลปท่ี 3 ทัศนศึกษา เรือหลวงจักรีนฤเบศรและศูนยอนุรักษพันธุ   
เตาทะเล สัตหีบ 
 - วันท่ี 30 - 31 มกราคม 2559 ประชุมผูปกครองนักเรียน ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558 
 - วันท่ี 31 มกราคม  2559 อบรมเทคนิคการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ
ผูเรียนปฐมวัยดวยเทคนิควิธีการ Brain-based Learning ( BBL ) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
  
ชวงนี้นักเรียนเริ่มสอบเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  
มีนักเรียนสอบไดแลว ดังนี้ 

- โรงเรียนสาธิต ม.บูรพา 2 คน 

- โรงเรียนจุฬาภรณ  3 คน สํารอง 4 คน 

- โรงเรียนเขมศิริอนุสรณ กรุงเทพฯ 2 คน 

- โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 2 คน 

- โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวน กรุงเทพฯ 1 คน 
- โรงเรียนนครระยองวิทยาคม จํานวน 78  คน  

 
ประชาสัมพันธ  การรับนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1  
วันท่ี 4 - 29 มกราคม 2559    แจกใบสมัคร 
วันท่ี 1 - 5 กุมภาพันธ 2559   รบัสมัคร 
วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2559    ทดสอบความพรอม 
วันท่ี19 กุมภาพันธ 2559    ประกาศผลสอบ 
วันท่ี 27 กุมภาพันธ  2559   มอบตัว 
สวนชั้น อ.2 – ป.6 ไมไดประกาศรับอยางเปนทางการ จะรับแทนนักเรียนท่ียายออกเทานั้น  ใหลงชื่อแจงความ
ประสงค ระหวางวันท่ี 25 ก.พ.- 9 มี.ค. 2559 ทดสอบวันท่ี 1 เมษายน 2559 และมอบตัววันท่ี 9 เมษายน 
2559  
ปญหา  หองเรียนในปหนาตามแผน หองเรียนตองเพ่ิม 2 หอง แตขณะนี้ยังไมไดทําการกอสรางเลย 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
- วันท่ี 9 มกราคม 2559 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ   

 - วันท่ี 16 มกราคม 2559 กิจกรรมวันคร ู
 - งานวิชาการ “โปลีสีสรรค 58” วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  

นายสมภพ  รอดไภย  
นายเกริกพล  ไชยเดช 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การประกวดออกแบบปายโปสเตอรดวยโปรแกรม Adobe Photoshop CS5  
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 - การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ  ครั้งท่ี 37 วันท่ี 23 - 31 มกราคม 2559 
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช  

นางสาวธันยธรณ  เกษจรัล 
นางสาวจีรัชญา  เกษจรัล 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแขงขันเทเบิลเทนนิส 
ประเภททีมหญิง  

 - งานวิชาการโรงเรียนอัสสัมชันระยอง วันท่ี 26  มกราคม 2559 
เด็กหญิงสบรีนา  วอลคเกอร  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
การแขงขัน  Story Telling  

- งานวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง วันท่ี 26  มกราคม 2559 
เด็กหญิงนิชาภา  สมินเย 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแขงขันประกวดคัดไทย  

- งานวิชาการโรงเรียนอัสสัมชันระยอง วันท่ี 26  มกราคม 2559 
เด็กชายนัทธสม  บุญมา 
เด็กชายพลพัต  พลกุลพลาธร 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแขงขันตอบปญหาอาเซียน  

- นิเทศกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ครั้งท่ี 7 

กองสวัสดิการสังคม 

 - วันท่ี 6 มกราคม 2559 เลือกตั้งประธานชุมชนแขวงการทาง ผูไดรับเลือกเปนประธานชุมชน         
คือ นางกรรณิกา จันทร 

 - วันท่ี 8 มกราคม 2559 เลือกตั้งประธานชุมชนหนองสนม-ปกปา ผูไดรับเลือกเปนประธานชุมชน คือ 
นายสมนึก  ผึ่งแผ  

 - วันท่ี 19 – 21 มกราคม 2559 พาคณะกรรมการชุมชนไปทัศนศึกษาดูงานท่ีจังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดกาญจนบุรี  

 - เรื่องโครงการกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีคายสุรสิงหนาท ซ่ึงมีหลายกิจกรรมท่ีสามารถนํามา
ประยุกตใชในพ้ืนท่ีได เชน เรื่องของพลังงานแสงอาทิตย การทําปุยจากไสเดือน การเลี้ยงกบการเกษตรในท่ีคับ
แคบ ซ่ึงสมาชิกชมรมผูสูงอายุเทศบาลนครระยองท่ีเขาไปชมก็ไดไปดูในหลายกิจกรรม   
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ฝายสังคมสงเคราะห 
งานพัฒนาสังคมสงเคราะห 
 - เรื่องปญหาคนเรรอนไรท่ีพ่ึง ซ่ึงขณะนี้สวนใหญประชาชนจะโทรแจงเขามาท่ีเทศบาล ซ่ึงเม่ือกอนเปน
ภารกิจของสํานักงานพัฒนาสังคม แตขณะนี้ประชาชนจะโทรศัพทมาแจงยังกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนคร
ระยอง โดยเฉลี่ยจะมีอยูสัปดาหละ 2 – 3 ราย เก่ียวกับผูท่ีไรท่ีพ่ึง คนเรรอน โดยเม่ือสัปดาหท่ีแลวเทศบาลได
นําสงไปศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดระยอง จํานวน 2 ราย  

สถานธนานุบาล 

ผลการดําเนินงานในรอบเดือนมกราคม 2559 (ตั้งแตวันท่ี 1 – 31 มกราคม 2559) 
ยอดรับจํานํารวม 2,473 ราย จํานวนเงิน 58,432,100.00 บาท 
ยอดไถถอนรวม 2,865 ราย จํานวนเงิน 70,043,700.00 บาท 
ทรัพยจํานําคงเหลือ 8,106 ราย จํานวนเงิน 198,437,000.00 บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบี้ยรับจํานํา 2,209,266.75 บาท 
 กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1,086,520.00 บาท 
 รวมรายรับ 3,295,786.75 บาท 
 รายจาย     
 ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน 132,326.14 บาท 
 รายจายประจํา 4,342,597.03 บาท 
 รวมรายจาย 4,474,923.17 บาท 
 รายรับต่ํากวารายจาย (จายเงินรางวัลประจําป 

2558) 
(1,179,136.42) บาท  

 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน 140,000,000.00 บาท 
 หัก ใชไปแลว 37,033,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินท่ีใชหมุนเวียนไดอีก 102,967,000.00 บาท 

 

- นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ รายงานวาเรื่องเก่ียวกับสถานธนานุบาล คือหลังจากเม่ือ 3 สัปดาหท่ีผานมา  
ไดมีการพูดคุยกันในเรื่องของคาเชาท่ีวาเปนหนวยงานเดียวกันแลวมาเชานั้นเปนอยางไร ซ่ึงปจจุบันนี้ก็ยังไมได
ขอสรุป เม่ือครั้งท่ีแลวจากท่ีไดดูในเอกสารตาง ๆ คือไมไดมีการทําสัญญาเชากันไวเลย แตในทางสํานักการคลังก็
ไดตั้งงบประมาณประเภทของรายรับไวแลววามีอยูในหมวดของคาเชา และเทาท่ีทราบระเบียบนั้นไมมี  จึงเห็นวา
ควรจะตองการมีการนัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกันวานโยบายควรจะตองดําเนินการกันอยางไร 

 - นางก่ิงแกว  ถนอมถ่ิน กลาววาเรื่องอาคารของสถานธนานุบาล  ซ่ึงมีอาคารอีก 2 หอง ท่ีเดิมเปน
หองสมุด และเปนศูนยหลักเมือง และตอนนี้นวดแผนโบราณใช โดยท่ีเราไมไดเก็บคาเชา จึงขอหารือวาอาคาร
ตรงนี้เราจะทําอยางไร  

ท่ีประชุม - นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ มอบสํานักการคลังเปนเจาภาพในการนัดผูท่ีเก่ียวของมาประชุม  
                        เพ่ือปรึกษาหารือกัน 
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 - นายนที  ปลื้มจิตต กลาววากรณีฝาทอชํารุดตามท่ีไดไปตรวจสอบนั้น โดยท่ีรางระบายน้ําขนาดแค        
5 เซนติเมตร  ปญหาคือไมไดเปนท่ีฝาทออยางเดียว คือเปนท่ีบารับ ซ่ึงบารับมีขนาด 7.5 เซนติเมตร และดวย
อายุการใชงานประมาณหลายปมาแลว ทําใหเสนเกิดการชํารุดแตก ตอนนี้เราแกไขโดยการทําเปนเหล็กฉาก      
และแขวนไว แตตอไปในอนาคตเห็นวาควรจะตองตั้งงบประมาณท่ีจะแกไขตรงนี้  โดยจะแยกเปนประเภท         
คือ บอพักดวย และเปนรางระบายน้ําดวย ซ่ึงทางไผ 2 มีปญหาท้ังเสนเลย โดยตองมีการรื้อและทําใหม  

ท่ีประชุม - ทานนายกเทศมนตรี กลาววาควรดําเนินการปรับปรุงใหแข็งแรงข้ึน และกําชับวาตอไป  
                        ในอนาคตหากมีการทําใหมใหออกแบบโดยปรับขนาดของฝาบอพักใหมีขนาดใหญกวานี้   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

- นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ รายงานวาเรื่องเจดียกลางน้ําข้ึนทะเบียนกรมศิลปากรไวเม่ือป พ.ศ.2544   
จึงเปนหวงวาตอไปหากเทศบาลเราจะทําการปรับปรุงอะไร หรือขออนุมัติงบประมาณเพ่ือทําอะไรตาง ๆ นั้น 
ทางกรมศิลปากรเขาตองมาดําเนินการจัดการหรือไม  

- นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี รายงานวาตัวอาคารศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาคอนขางเกาเนื่องจากสรางมานาน 
ซ่ึงเทศบาลเราไดดําเนินการปรับปรุงมาครั้งหนึ่งแลวโดยการซอมแซมหลังคา ไดประสานกับสํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมอยูวาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาควรจะพัฒนาใหเปนศูนยท่ีใชประโยชนไดมากกวานี้ เต็ม
ประสิทธิ์ภาพไดมากกวานี้ จากรายงานคือมีผูมาศึกษาดูงานคอนขางมากในแตละเดือน ซ่ึงศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา
นั้นจะมีฐานตาง ๆ หากมีการปรับปรุงอีกสักเล็กนอย จะใชฐานท่ีศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาเปนฐานในการฝกลูกเสือ
ใหกับเด็กนักเรียนได โดยท่ีโรงเรียนอาจจะไมตองพาเด็กไปไกล สําหรับตัวอาคารของศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา
เนื่องจากมีคนไปศึกษาดูงานบอย คือในตัวอาคารจะมีหองอยู เดิมทีใชเปนท่ีเก็บของและคอนขางชํารุดทรุดโทรม 
เครื่องมืออุปกรณโสตทัศนศึกษาท้ังหลายไดชํารุดไปหมดแลว ซ่ึงรอจําหนายอยูหลายรายการ และหากวาอาคาร
ศาลาประชาคมถูกรื้อแลวเราจะสรางใหม คือในระหวางการกอสรางศาลาประชาคมนั้นผมคิดวานาจะใช
ระยะเวลาประมาณ 2 ป เวลารับคณะตาง ๆ คิดวาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษานั้นมีหองท่ีสามารถจะปรับปรุงไดอีก
เล็กนอย เชน อาจจะเพ่ิมอุปกรณโสตทัศนศึกษาก็สามารถท่ีจะเขาไปใชสถานท่ีตรงนั้นในการตอนรับคณะศึกษา
ดูงานไดเลย ซ่ึงแอรก็มีอยูแลว โดยบางหองอาจจะมีการเจาะหนาตางติดพัดลมเพ่ือใหระบายอากาศ จึงนําเรียน
ทานรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ วาทางสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเองก็มีแผนท่ีจะ
ปรับปรุงตรงนี้อยู และคิดวาคงจะใชงบประมาณในการปรับปรุงไมมาก และไมนาจะเก่ียวของกับกรมศิลปากร
เพราะตรงนี้เปนสวนของตัวอาคาร  
 

(ปดประชุม เวลา 11.30 น.) 
 
     ลงชื่อ    ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน) 
                                                                เจาพนักงานธุรการ 
 
     ลงชื่อ    ผูตรวจรายงานการประชมุ 
                          (นางซอนกลิ่น  ชูเชิด) 
                               หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
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	จะไปขัดกับตัวเนื้องานที่ทำจริงกับเวลา
	Uที่ประชุมU - นายรักษ์สิทธิ์  เจริญหิรัญ รายงานว่าดูจากหนังสือแล้วเขาให้เราจัดหาตามระเบียบพัสดุ    ของเรา คือต้องมีคณะกรรมการราคากลางของเราตามระเบียบซึ่งเป็นคนออกแบบคำนวณ
	ราคาตามระเบียบ
	- นายสุธน  ซื่อประเสริฐ รายงานว่าหากส่งกลับให้เทศบาลเราทำนั้น ก็ต้องให้มีการกำหนด
	ราคากันใหม่
	- นางเสาวลักษณ์  วินัยธรรม รายงานว่าตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ไปประชุมผู้บริหารท้องถิ่นของเดือนมกราคม 2559 ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ซึ่งมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
	1. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้แนะนำท่านคลังจังหวัดคนใหม่ คือ นายสุวิช เทศนา ย้ายมาจากสำนักคลัง เขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
	2. นโยบายที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำอยู่ 3 ข้อ คือ ในเรื่องของการตรวจตราการประดับธงชาติประจำพระองค์ แผ่นป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่มีสภาพเก่าชำรุดและล้ม โดยให้ดำเนินการให้เรียบร้อย
	3. เรื่องการตั้งงบประมาณสนับสนุนเพิ่มศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท. ประจำปี 2559 ซึ่งจังหวัดขอเงินอุดหนุน อปท.ไปทั้งหมด 68 แห่ง จำนวน 14.6 ล้าน อปท.ส่งเงินอุดหนุนให้จังหวัดแล้ว จำนวน 48 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 20 แห่ง ยังไม่ได้ส่งให้
	4. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฝากมายังผู้บริหารท้องถิ่นในที่ประชุมว่าเป็นนโยบาย เนื่องจากว่า         ท่านนายกรัฐมนตรีฝากมาในเรื่องของการเตรียมรับสถานะการณ์ก่อนหน้าฝน โดยเฉพาะแม่น้ำลำคลองที่มี  วัชพืช ผักตบชวาขวางลำน้ำ ที่จะทำให้เกิดปัญหาการไหลของน้ำ และเก...
	Uที่ประชุมU - นายกเทศมนตรีมอบกองช่าง และงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการเรื่องของการ
	ตรวจตราการประดับธงชาติประจำพระองค์ แผ่นป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ของ
	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่มีสภาพเก่าชำรุดและล้ม
	โดยให้ทำการเปลี่ยนใหม่
	- นายธนิต  อังควินิจวงศ์ รายงานความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ขณะนี้เรื่องอยู่ที่สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ซึ่งในสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีเลขาของคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องของสถานที่ราชการ ใน กทม. และเมืองหลัก โดยที่สำนักนโย...
	Uระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
	Uสำนักปลัดเทศบาล
	ฝ่ายอำนวยการ
	Uงานขนส่ง
	- งานขนส่งมี รายรับประจำเดือนมกราคม 2559           196,038.28 บาท
	รายจ่ายประจำเดือนมกราคม 2559        170,083.44 บาท
	รายรับสูงกว่ารายจ่าย                            80,254.84 บาท
	แยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
	* รายจ่ายตามงบประมาณ                     115,783.44 บาท
	* รายจ่ายนอกงบประมาณ                       54,300.00 บาท (เงินประกันสัญญา)
	ยอดเงินสะสม                               178,500.14 บาท
	ฝ่ายปกครอง
	Uงานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
	1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
	- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
	โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
	- ออกตรวจดูแลโรงรับจำนำของเทศบาล
	- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า
	สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น้อง และสวนศรีเมือง
	- ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จำนวน 29 ชุมชน
	- ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง
	2. ตักเตือนผู้กระทำความผิด
	- ดูแลห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
	- กองวัสดุก่อสร้างไว้บนไหล่ทาง ทางเท้า และที่สาธารณะ จำนวน 5 ราย
	- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง
	และหน้าวัดป่าประดู่ จำนวน - ราย
	- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทำสิ่งของตกหล่น จำนวน 1 ราย
	- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร้านค้าตั้งวางจำหน่ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 18 ครั้ง
	3. จัดเก็บป้ายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จำนวน 70 แผ่น
	4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ำ ถนน ฟุตบาท ชำรุด จำนวน 18 แห่ง
	5. งานที่ได้รับมอบหมาย
	- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน  จำนวน  1  ราย
	- ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จำนวน  -  ราย
	Uงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	- ระงับอัคคีภัย                                                               5 ครั้ง
	- งานบริการ                                                              96 ครั้ง
	- งานกู้ภัยฯ                                                              32  ครั้ง
	- ออกสำรวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย
	วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
	(ชุมชนแหลมรุ่งเรือง, ชุมชนสองพี่น้อง, ชุมชนริมน้ำ-ท่าเกตุ
	และชุมชนพูนไฉ่)                                                           18  ครั้ง
	- เฝ้าจุดตลาดเก่าและโรงรับจำนำ                                    24  ครั้ง
	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	Uงานธุรการ
	- คณะศึกษาดูงาน (ประจำเดือน ม.ค. 2559)
	* จำนวน             7  คณะ
	* จำนวน         529  คน
	Uงานสารบรรณ
	มีการลงรับ – ส่ง หนังสือผ่านระบบ OSSM (ส่วนกลาง)
	เดือนมกราคม  2559
	- มีการลงรับหนังสือ    จำนวน        637 เรื่อง
	- มีการลงส่งหนังสือ    จำนวน        483 เรื่อง
	Uงานการเจ้าหน้าที่
	- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                            6 คน
	- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน                                                         - คน
	- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                                   - คน
	- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                                     - คน
	- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น                                - คน
	- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                        - คน
	- ลูกจ้างประจำ ลาออก                                                                            - คน
	- พนักงานจ้างเสียชีวิต                                                      - คน
	- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                        4 คน
	- พนักงานจ้าง ลาออก                                                                             5 คน
	- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
	(ตำแหน่งบริหาร)                                                                                 - คน
	- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งบริหาร)               - คน
	- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่ง
	ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                             - คน
	Uอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้างU
	* พนักงานเทศบาล             156 คน
	* ลูกจ้างประจำ                         34 คน
	* พนักงานจ้างทั่วไป            299 คน
	* พนักงานจ้างตามภารกิจ     186 คน
	รวม            675 คน
	Uอัตรากำลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จำนวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 3 แห่งU
	* พนักงานครูเทศบาล               255 คน
	* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)               3 คน
	* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)         68 คน
	รวม                 326 คน
	รวมทั้งสิ้น     1,001 คน
	Uงานทะเบียนราษฎร
	/
	- นายธนวัฒน์  พ้นชั่ว รายงาน ดังนี้
	1. เรื่องโครงสร้างและระดับตำแหน่งหลักเกณฑ์ใหม่ของระบบแท่ง กำหนดให้เทศบาลมี 2 ประเภท เดิมจะมี 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบันแบ่งออกเป็นประเภทสามัญ และประเภทสามัญระดับสูง เทศบาลประเภทพิเศษ และเทศบาลประเภทพิเศษระดับสูง
	1.) ระยะเริ่มแรกจะให้มีเทศบาลประเภทสามัญ
	2.) เทศบาลขนาดใหญ่ แบ่งเป็นเทศบาลประเภท และระดับ ดังนี้
	1.1. เทศบาลใดที่มีตำแหน่งปลัดเทศบาล เป็นระดับ 9 และผู้อำนวยการ หรือเทียบเท่าเป็น
	ระดับ 8 ให้เป็นเทศบาลประเภทสามัญระดับสูง
	1.2 เทศบาลใดที่มีตำแหน่งปลัดเทศบาล เป็นระดับ 9 และผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า
	ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง เป็นระดับ 9 ให้เป็นเทศบาลประเภทพิเศษ
	1.3.) เทศบาลใดที่กำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาลเป็นระดับ 10 และผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า
	ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง เป็นระดับ 9 ให้เป็นเทศบาลประเภทพิเศษระดับสูง
	* ซึ่งสำหรับเทศบาลนครระยองจะอยู่ในประเภท 2 คือเป็นเทศบาลประเภทพิเศษ
	2. ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ไปประชุมที่อำเภอเมืองระยอง และที่จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการตำบลละห้าล้านบาท ซึ่งเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลอย่างหนึ่งที่ว่ามอบให้อำเภอเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งอำเภอหลังจากปี 2535 เขาจะไม่ทำงานด้านจัดซื้อจัด...
	3. ตำรวจฝากมาในเรื่องของการจัดงานและหากต้องการกำลังตำรวจไปร่วมในงาน ก็น่าจะมีการเชิญมาร่วมปรึกษาวางแผนกันก่อน ไม่เช่นนั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบที่งาน OTOP ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
	คือเหตุการณ์ในวันนั้นฝ่ายเตรียมการจัดงานได้จัดให้ชุด ชรบ.มาดำเนินการเอง ซึ่งตำรวจไม่รู้เรื่องการวางแผนการจราจรเลย จึงเกิดการผิดพลาด
	4. เรื่องกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งจะได้รับมาอีกหมู่บ้านละห้าแสนบาท ซึ่งขณะนี้ทางพัฒนาชุมชนเขาจะเร่งให้เป็นนิติบุคคลทุกแห่ง ซึ่งปัจจุบันยังไม่จดทะเบียนประมาณ 30 แห่ง ซึ่งเขาเรียกว่ากองทุนล้มเหลว ถ้าหากเป็นนิติบุคคลยังสามารถที่จะดำเนินการทางกฎหมายหรือเอาผิดได...
	5. เรื่องจัดการชายหาด ทางอำเภอเมืองระยองสะท้อนออกมาว่าเริ่มเข้าใจว่าปัญหาของเทศบาลเราค่อนข้างยุ่งยาก และมีปัญหามากเกินจะแก้ไขได้
	Uที่ประชุมU - นายสุธน  ซื่อประเสริฐ รายงานว่า ตามที่กำหนดไว้คือหลังจากที่เราติดหมายศาลแล้ว
	เราจะบอกชาวบ้านทุกหลังว่าที่ติดหมายศาลครั้งนี้ จำเป็นต้องรื้อกันจริง ๆ แล้ว และหาก
	ชาวบ้านเดือดร้อนก็ให้มาแจ้งที่เทศบาล เพราะเทศบาลเป็นผู้ออกหมายศาลไป เพื่อเทศบาล
	จะได้ทราบจำนวนคนที่เดือดร้อน และเทศบาลจะได้หาวิธีแก้ไขเยียวยาให้ ซึ่งในขณะนี้
	นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 จนกระทั่งถึงวันนี้ ปรากฏว่ายังไม่มีผู้ใดมาแจ้งความ
	ประสงค์เลย ได้แต่พูดกันในวงนอก ซึ่งหากพูดกันในวงนอกเทศบาลเราจะไม่ทราบเลยว่า
	เขาเดือดร้อนจริงหรือไม่จริง ซึ่งได้มีการจดรายชื่อมาจำนวน 4 ราย ที่ไปปิดหมายศาล
	ในวันนั้น คือกำหนดไว้ว่าหากมีจำนวน 4 ราย ที่เดือดร้อนจริง ๆ ในสัปดาห์หน้าเราจะมีการ
	เชิญมาพูดคุยกันถึงปัญหาความเดือดร้อน และส่วนพวกที่ขายสินค้า OTOP หรือของแห้ง
	ต่าง ๆ เราคิดไว้ว่าจะจัดเต้นท์ชั่วคราวให้อยู่บริเวณศูนย์อนามัยปากน้ำ อยู่ระหว่างปรึกษากับ
	ช่างว่าควรจะออกแบบอย่างไร ส่วนอาชีพอื่นเราเดาไม่ได้ว่าเขาเดือดร้อนจริงหรือไม่จริง
	ซึ่งดูจากสภาพพื้นที่ ดูจากประวัติความเป็นจริงที่เราไปติดหมายศาล คือทุกคนที่ประกอบ
	กิจการ มีบ้านส่วนตัวทั้งหมดอยู่ หรืออยู่ในเขตเทศบาล เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคำนึงถึงว่า
	หากเขาจะทำธุรกิจชุมชน    เช่น อบหมึก อบปลา ซึ่งเหมือนเป็นอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้น
	วันนี้ต้องบอกว่าหาเขามาบอกว่าเขาเดือดร้อน และเทศบาลเราอนุญาตเขาไป คือมันเป็นที่
	บนชายหาด ซึ่งผมมองดูแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม คือหากเป็นอุตสาหกรรมแบบนี้ มันก็จะ
	เกี่ยวพันไปในเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะต้องมาขออนุญาตให้ถูกต้อง เราจึงคิดแผน
	ว่าหากไม่มีใครมาแจ้งถึงความเดือนร้อน เราก็จำเป็นต้องรื้อถอนทั้งหมด และจะมาพูดคุยกัน
	อีกครั้งหนึ่งว่าจะจัดล็อคอย่างไรให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะ ณ วันนี้ เราบอกว่า
	เทศบาลเรากำลังเดินหน้าที่จะพัฒนาบ้านเมือง ฉะนั้นการพัฒนาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
	ซึ่งถึงเวลาแล้วที่จะต้องดำเนินงาน
	- นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี กล่าวว่าผมเห็นด้วยในเรื่องของการจัดระเบียบ คือต้องชัดเจนว่า
	อะไรที่เทศบาลเราให้ได้ อะไรที่เทศบาลเราให้ไม่ได้ คือจะมีปัญหาอยู่คือหากว่าขายพวก
	ของแห้ง หรือของอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ศูนย์อนามัยปากน้ำ ผมว่าน่าจะพอจัดได้ อาจจะเล็ก
	ไปสักนิด คือหากว่าไปอยู่รวมกันตรงนั้นก็น่าจะได้ แต่ว่าจะมีปัญหาคือพวกที่ตากปลา ซึ่งใช้
	ที่ตากปลาบริเวณด้านหน้า คือตรงนี้ก็จะมีข้อต่อลองว่าเขาจะขอตากปลาได้หรือไม่ ซึ่งเราก็
	ต้องมาพิจารณาว่าเขาขอแค่ตากปลานั้นเทศบาลเราจะให้เขาหรือไม่ เพราะหากเทศบาล
	อนุญาตให้ตากปลาได้ เขาก็อาจจะบอกว่าเขาร้อนจะขอทำเพลิงได้หรือไม่ คือก็จะต่อ
	กันมาเรื่อย ๆ ซึ่งผมว่าตรงนี้ควรต้องชัดเจนว่าเทศบาลเราจะให้เขาหรือไม่ให้
	- นายสุธน  ซื่อประเสริฐ รายงานว่าเรื่องเกี่ยวกับสถานธนานุบาล คือหลังจากเมื่อ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของค่าเช่าที่ว่าเป็นหน่วยงานเดียวกันแล้วมาเช่านั้นเป็นอย่างไร ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป เมื่อครั้งที่แล้วจากที่ได้ดูในเอกส...
	- นายนที  ปลื้มจิตต์ กล่าวว่ากรณีฝาท่อชำรุดตามที่ได้ไปตรวจสอบนั้น โดยที่รางระบายน้ำขนาดแค่        5 เซนติเมตร ปัญหาคือไม่ได้เป็นที่ฝาท่ออย่างเดียว คือเป็นที่บ่ารับ ซึ่งบ่ารับมีขนาด 7.5 เซนติเมตร และด้วยอายุการใช้งานประมาณหลายปีมาแล้ว ทำให้เส้นเกิดการ...
	Uระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

