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นายมานพ
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559
และติดตามผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ
รายงานความคืบหนาเรื่องการกอสรางตลาดแมแดง (สํานักการคลัง, กองชาง, สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม)
- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รายงานวาเรื่องล็อคขายของยังไมเรียบรอยดี สวนทอระบายน้ําไดเริ่ม
ดําเนินการแลวโดยทําฝงติดกับตลาดทั้ง 2 ฝง ซึ่งไมทราบวางานจะเสร็จทันสิ้นเดือนกุมภาพันธนี้หรือไม
เนื่องจากจะมีงานบอดักไขมันดวยที่ตองทําบนถนน ซึ่งเปนงานที่ตองใชเวลา เรื่องงานกอสรางชา เรื่องเอกสาร
ตามมาจนกระทั่งจะหมดสัญญาแลวก็ยังไมได สวนงานเพิ่มงานลดก็ยังไมจบ คือตองทําบันทึกตอทายสัญญาอีก
ซึ่งวันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2559 ผมจะนัดกรรมการตรวจการจางเพื่อที่จะเรงรัดและติดตามงาน หากจะวากัน
ไปตามความเปนจริงแลวนั้นคือสัญญาจะหมดในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 คือนับจากวันที่ 10 สิงหาคม
2558 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 นั้น รวมเปน 180 วัน ซึ่งถือวาหมดสัญญาแลว แตที่เราจะทดเวลาใหเขา
นั้นเนื่องจากมีความลาชาในเรื่องของการปรับแบบ คาดวาไมนาจะเสร็จเกินสิ้นเดือนนี้ แตหากวาสิ้นเดือนนี้แลว
ยังไมเสร็จก็ตองมีการปรับ
ที่ประชุม

- นายกเทศมนตรีใหเรงดําเนินการเรื่องล็อคขายของใหแลวเสร็จ

- นายนที ปลื้มจิตต รายงานวาเรื่องล็อคนาจะเรียบรอยไดทันวันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2559 เพราะวา
แบบแผงจะมีการปรับ คือจะมี 2 ไซด คือไซดเล็กมาตรฐาน คือขนาด 2 x 2 เมตร และจะมีอยู 2 - 3 ล็อค
ที่มีขนาด 3 เมตรกวา คือจะเปนแผงขายหมูขายเนื้อ ไดปรับแบบของแผงเรียบรอยแลว และประมาณการ
ซึ่งในวันศุกรนี้คาดวาจะเสร็จ
ที่ประชุม

- นายกเทศมนตรีกําชับกองชางใหสงแบบใหสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ภายในวันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2559 เพื่อที่สํานักการสาธารณสุขฯ จะไดสงเรื่องให
สํานักการคลังดําเนินการตอไป

-3- นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานวาเราไดมีการประชุมกันหลายครั้งเรื่องของการตอทาย
สัญญาตลาดแมแดง ซึ่งมีปจจัยขอจํากัดในเรื่องของการที่จะปรับลดหรือปรับเพิ่มเนื้องาน
และการออกแบบ การคํานวณราคากลาง ราคาคากอสราง ซึ่งผมเพิ่งไดรับเอกสารตอทาย
สัญญามาใหชวยพิจารณาเมื่อบายวันจันทรที่ 1 กุมภาพันธ 2559 จากการดูเอกสารคือจะมี
การพูดถึงเฉพาะกรณีที่เราขยายเวลา 145 วัน เนื่องจากสงมอบพื้นที่ไมได คือขยายจากวันที่
หมดสัญญาไปจนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 ซึ่งเอกสารคงตองทํายอน และก็ยังไมไดทํา
คือจากเอกสารที่ดูนั้นคือตองมีการปรับแกไขอยูพอสมควร แตประเด็นในเรื่องของจะปรับลด
หรือเพิ่มเนื้องานนั้นยังไมไดมีการพูดถึงไวในเอกสารนี้เลย คือรอประสานกับทาน
รองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ซึ่งจะสอบถามทานรองฉัตรวาจะเอาชวงนี้ไปกอน
หรืออยางไร และตรงนั้นจะทําอีกรอบหนึ่งหรือไม
- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี กลาววาเนื่องจากเวลามันเนิ่นนาน คือตองการอยากใหทําทีเดียว
จบเลย สวนเรื่องปรับงานเพิ่มหรืองานลดนั้นจะทําบันทึกตอทายสัญญาอีกฉบับหนึ่งเปน
ฉบับที่สอง ไมเชนนั้นงานจะไมเดินเพราะจะหมดสัญญาอยูแลว ก็เลยจะใหทําขยายเวลา
ไปกอน
- นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานวาตอนนี้มีเนื้องานลดและเนื้องานเพิ่ม และจะขยายเวลา
ในรอบที่สองอีกใชหรือไมครับ คือตรงนี้ตองใหยอนเพื่อใหสอดคลองกับงานชาง ไมเชนนั้น
จะไปขัดกับตัวเนื้องานที่ทําจริงกับเวลา
นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานเรื่องขอมูลเรื่องตําบลละหาลานนั้น เขาขอเจาหนาที่เทศบาลเราไป
ใหการสนับสนุน โดยเราใหรายชื่อไป 2 ครั้ง ในเรื่องของการจัดจางเราใหเจาหนาที่ไป คือ นางสาวสุจิตรา
ศรีธาราม โดยสงรายชื่อไป และอีกครั้งหนึ่งเปนคณะกรรมการกําหนดราคา มีกองชาง และพัสดุรวมดวย โดยผม
ใหนางสาววารุณี อิสมาแอล ไป รายชื่อนั้นทางกองสวัสดิการฯ เขาก็สงไปที่อําเภอ แตในขั้นตอนที่อําเภอตองไป
ทําคําสั่งหรือแจงเรามาวาจะใหไปชวยทําอะไร ไมมีขอมูลตรงนั้นมาเลย ไมไดรับการประสานอะไรเลย และเมื่อ
วันจันทรมีวิทยุเขามา โดยทานผูวาราชการจังหวัดเซ็นหนังสือมาวาตองการใหเจาหนาที่ไปชวยลง ETP และเปน
เรื่องเรงดวน ก็ใหเจาหนาที่ประสานไปเมื่อวาน และก็ทําหนังสือตอบไป ผลจึงสงเจาหนาที่ใหไปชวยทั้งสองคน
แตวาในขั้นตอนนั้นประสานอยู ซึ่งเขาก็บอกวาตองการใหเจาหนาที่ของเทศบาลเราไปชวยเขาในวันนี้เลย ตอนนี้
เปนในขั้นตอนใหไปชวยบันทึกโครงการในระบบ ETP ซึ่งเจาหนาที่ของเทศบาลเราก็มีความชํานาญแลวแตวา
ที่ผานมาไมไดรับการติดตอโดยตรง
นายนที ปลื้มจิตต รายงานเรื่องกองทุนไฟฟาของวัดปากน้ําที่จะสรางศาลาเมรุ ตอนนี้มีหนังสือ
กลับมาวาเขาจะโอนเงินใหเทศบาลเราเหมือนเดิม และใหเทศบาลเราเรงรัดจัดซื้อจัดจางให คือตอนแรกที่
เทศบาลเราตอบปฏิเสธไปนั้นตามระเบียบแลวนาจะไมได จึงสงกลับมาเหมือนเดิมใหเทศบาลเราจัดซื้อจัดจาง
แตตอนนี้แบบนั้นเทศบาลเราตองนํามาปรับใหม ซึ่งแบบของเขาคือเขาไปจางตามที่ทางวัดปากน้ําตองการ เสร็จ
แลวเทศบาลเราก็ตองเอามาใสในกรอบของเรา และประมาณการราคากลางใหม และถึงจะสงไปจัดซื้อจัดจาง
ที่ประชุม
ของเรา

- นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานวาดูจากหนังสือแลวเขาใหเราจัดหาตามระเบียบพัสดุ
คือตองมีคณะกรรมการราคากลางของเราตามระเบียบซึ่งเปนคนออกแบบคํานวณ
ราคาตามระเบียบ
- นายสุธน ซื่อประเสริฐ รายงานวาหากสงกลับใหเทศบาลเราทํานั้น ก็ตองใหมีการกําหนด
ราคากันใหม

-4นายสุธน ซื่อประเสริฐ รายงานวาเงินอุดหนุนของป 2559 ที่ตั้งอาคารเอนกประสงค 4 ชั้น 12
หองเรียน ซึ่งจังหวัดระยองบอกวาจะตองกอหนี้ผูกพันใหเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 แตปรากฏวา
ชางเพิ่งทํารายงานแบบเพิ่งเสร็จ จึงตัดสินใจไมไดวาจะเดินหนาจัดซื้อจัดจาง จึงสั่งใหกองการศึกษาไปเช็คกับ
จังหวัดระยองดูกอนวาจะทําไดหรือไม เพราะหากทําจัดซื้อจัดจางแลวหากเงินไมมาก็จะทําใหเปนปญหาได
จึงขอแจงใหทราบวาเกรงวานาจะไมได
ที่ประชุม

- นายธนิต อังควินิจวงศ กลาววาเงินพวกนี้มันเปนเงินซึ่งเหมือนวาเทศบาลเราไดฟรี
คือหากเทศบาลเราจําเปนตองสราง เมื่อมีโอกาสแลวเราเสียโอกาสไป ทายสุดที่เราตองสราง
เราก็ตองนําเงินเรามาสราง เพราะฉะนั้นผมคิดวานาจะดําเนินการตอ และผูกเงื่อนไขไวดวย
วาจะลงนามก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติโอนเงินจากสวนนี้มาแลว ผมคิดวาหลายโครงการ
ของรัฐในขณะนี้เนนเรื่องของการกระตุนเศรษฐกิจ คือใหโครงการมีความพรอม
และก็เบิกจายไดเร็ว คือหมดระยะเวลาดําเนินการในวันที่ 31 มกราคม 2559 นี้
ผมไมแนใจ คือที่ผาน ๆ มาก็จะมีตอไปอีกรอบหนึ่ง คืออาจจะเปนวันที่ 31 มีนาคม 2559
เหมือนกับเงินในตําบลละหาลานบาท ซึ่งจริง ๆ แลวหมดเวลาดําเนินการไปตั้งแต
เดือนธันวาคม 2558 และก็ตอมาเปนเดือนมกราคม 2559 เพราะฉะนั้นในลักษณะ
แบบนี้ผมคิดวาหากเราเรงดําเนินการโดยมีเงื่อนไขก็ไมนาจะเสียหาย
- นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญรายงานวาคือโดยวิธีการแลวสามารถปฏิบัติตามที่ทานรองนายกเทศมนตรี
นายธนิต อังควินิจวงศ กลาวมา แตในเรื่องของเอกสาร เราก็ควรตองรอยเรียงในเรื่องของ
ความพยายามของเรา และอุปสรรคในขั้นตอนอะไร และในสิ่งที่เรากําลังดําเนินการ
โดยเฉพาะในเรื่องของการประสานวางบประมาณจะตกหรือไม หรือวาจะเรียกคืนมา
ไดหรือไม แตสิ่งหนึ่งที่เปนประสบการณที่เปนซ้ํา ๆ อยูบอย ๆ คือหากเราจะพูดวา
ณ วันนี้วาเราจะเดินตอนั้น กระบวนการจัดซื้อจัดจางจะตองเริ่มเดิน
- นายกเทศมนตรี มอบใหรองปลัดเทศบาล นางเสาวลักษณ วินัยธรรม
ประสานทางกองการศึกษาใหสงเรื่องประกวดราคาไปใหจังหวัดระยอง ไดทราบวาอยู
ระหวางจัดหาผูรับจางเพื่อจะรอลงนาม แจงวายังมีความประสงคจะไดงบประมาณกอนนั้น
มาสรางอาคารเรียนอยู ถึงแมวาจะหมดระยะเวลาดําเนินการไปตั้งแตวันที่ 31 มกราคม
2559 ไปแลวก็ตาม

- นางเสาวลักษณ วินัยธรรม กลาววาในกรณีของเงินอุดหนุน
จะแบงออกเปนงบประมาณของ
ป 2558 ซึ่งในป 2558 นี้ก็จะเปนในสวนของกองการศึกษาที่จะตองดําเนินการเอง สวนป 2559
ทานปลัดเทศบาลไดประสานกับสํานักการคลังวาใหดําเนินการตอ ในเรื่องของการประสานงานคือไดมีการพูดคุย
กันอยูตลอด และไดมีการรายงานทุกสัปดาหในเรื่องของงบประมาณป 2558 ที่เปนเงินอุดหนุน คืออาคาร
เอนกประสงค โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม และอาคารอนุบาล ซึ่งจะตองกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายใน
31 ธันวาคม 2558 ซึ่งตรงนี้ในเรื่องของความชัดเจน ในเรื่องของการดําเนินการตออะไรตาง ๆ นั้น คือไดมีการ
พูดคุยกันตลอดกับทางจังหวัด และในสวนของป 2559 คือของโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)
จํานวน 4 ชั้น 12 หองเรียน ที่ทางสํานักการคลังดําเนินการตอตามระเบียบพัสดุ ซึ่งทางเจาหนาที่กองการศึกษา
ไดมีการรายงานจังหวัดตลอด และไดมีการพูดคุยกันตลอด คือหากเรากอหนี้ผูกพันไมเสร็จภายใน 31 มกราคม
2559 นี้ ทางจังหวัดระยองบอกมาวาตรงนี้นาจะดําเนินการตอได ซึ่งทางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
หรือสํานักงบประมาณฯ จะมีหนังสือแจงมาเปนระยะ ๆ ในกรณีที่กอหนี้ผูกพันไมแลวเสร็จ

-5ที่ประชุม

- นายธนิต อังควินิจวงศ กลาววาคือคงตองมีการใหเทศบาลเรารายงานความคืบหนาในการ
ที่เทศบาลเราไดงบประมาณตัวนี้ ซึ่งเราก็ตองรายงานวาขณะนี้อยูระหวางกระบวนการจัดซื้อ
จัดจาง หรือเปนชวงที่เราไดผูรับจางแลว เราก็บอกวาอยูลงนามในสัญญา ผมคิดวาถาเขาสู
กระบวนการจัดซื้อจัดแลวเขาก็คงจะไมตัดงบประมาณ
- นายกเทศมนตรี กําชับวาใหทุกฝายเตรียมความพรอมในเรื่องนี้ดวย

- นางเสาวลักษณ วินัยธรรม รายงานวาตามที่ทานนายกเทศมนตรีไดมอบหมายใหไปประชุมผูบริหาร
ทองถิ่นของเดือนมกราคม 2559 ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ซึ่งมีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ทานผูวาราชการจังหวัดระยอง
ไดแนะนําทานคลังจังหวัดคนใหม คือ นายสุวิช เทศนา ยายมาจาก
สํานักคลัง เขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. นโยบายที่ทานผูวาราชการจังหวัดเนนย้ําอยู 3 ขอ คือ ในเรื่องของการตรวจตราการประดับธงชาติ
ประจําพระองค แผนปายพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ที่มีสภาพเกาชํารุดและลม โดยใหดําเนินการใหเรียบรอย
3. เรื่องการตั้งงบประมาณสนับสนุนเพิ่มศักยภาพการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ อปท.
ประจําป 2559 ซึ่งจังหวัดขอเงินอุดหนุน อปท.ไปทั้งหมด 68 แหง จํานวน 14.6 ลาน อปท.สงเงินอุดหนุนให
จังหวัดแลว จํานวน 48 แหง สวนที่เหลืออีก 20 แหง ยังไมไดสงให
4. ทานผูวาราชการจังหวัดฝากมายังผูบริหารทองถิ่นในที่ประชุมวาเปนนโยบาย เนื่องจากวา
ทานนายกรัฐมนตรีฝากมาในเรื่องของการเตรียมรับสถานะการณกอนหนาฝน โดยเฉพาะแมน้ําลําคลองที่มี
วัชพืช ผักตบชวาขวางลําน้ํา ที่จะทําใหเกิดปญหาการไหลของน้ํา และเกิดปญหาน้ําทวม ที่จะเกิดขึ้นเหมือนที่
ผานมา คือใหดูวาทองถิ่นใดที่มีแมน้ําลําคลองใหจัดหากับปญหานี้ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน และหากทองถิ่นใด
ที่ขาดเครื่องมือก็ใหประสานกับหนวยงานที่มีศักยภาพเขามาชวยเหลือ หรือตองการกําลังพลของทหารก็ให
ประสานกับทหารใหเขามาชวย โดยอาจจะทําเปนรูปธรรมสักหนึ่งแหงเพื่อรายงานสวนกลางวาเปนการขานรับ
นโยบายของทานนายกรัฐมนตรี และมอบหมายใหทานรองผูวาราชการจังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน
เปนหัวหนาชุดทํางาน และชลประทานไดรายงานสถานการณการกักเก็บน้ําในปจจุบัน ที่อางเก็บน้ําของเรา
ตามที่ชลประทานแจงมาคือ อางเก็บน้ําดอกกรายสามารถกักเก็บน้ําได 58 ลานลูกบาศกเมตร อางเก็บน้ํา
หนองปลาไหลสามารถกักเก็บน้ําได 158 ลานลูกบาศกเมตร อางเก็บน้ําคลองใหญ 95 ลูกบาศกเมตร
ซึ่งในจังหวัดระยองเขาบอกวามีปริมาณน้ําถึง 84 เปอรเซ็นต คือ มีปริมาณน้ําใชได 17 เดือน พอดีกับฤดูฝนที่
จะมาถึง ซึ่งถือวามีปริมาณน้ํามากกวา
ภาคอื่น ๆ ที่มีปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ํา สําหรับเรื่องการแกไข
สถานการณน้ําในปจจุบัน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวทางชลประทานบอกวามีการตั้งงบประมาณรองรับไวในปนี้
และปตอ ๆ ไปไวแลว
ที่ประชุม - นายกเทศมนตรีมอบกองชาง และงานเทศกิจ สํานักปลัดเทศบาล ดําเนินการเรื่องของการ
ตรวจตราการประดับธงชาติประจําพระองค แผนปายพระบรมฉายาลักษณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่มีสภาพเกาชํารุดและลม
โดยใหทําการเปลี่ยนใหม

-6- นายธนิต อังควินิจวงศ รายงานความคืบหนาเรื่องการกอสรางอาคารสํานักงาน ขณะนี้เรื่องอยูที่สํานัก
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ซึ่งในสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมนั้นจะมีเลขาของคณะกรรมการที่
พิจารณาเรื่องของสถานที่ราชการ ใน กทม. และเมืองหลัก โดยที่สํานักนโยบายและแผนฯ นั้นเปนฝาย
เลขานุการ ซึ่งผมไดสอบถามคือเขาไดดูเอกสารจากกรมธนารักษจังหวัดระยองสงไปแลว เขาบอกวามันยังมี
เอกสารบางสวนที่ยังไมครบถวน ตอนนี้เขากําลังคอยเอกสารเพิ่มเติมจากกรมธนารักษจังหวัดระยอง ซึ่งเมื่อได
เอกสารเพิ่มเติมแลวเขาคงจะมีการนัดประชุม ผมจึงถามเขาวาตองรออีกหลาย ๆ เรื่องใชหรือไมถึงจะคอยนัด
ประชุมครั้งหนึ่ง เพราะวากรรมการชุดนี้สวนใหญจะเปนผูทรงคุณวุฒิ เขาบอกวาไมตองรอคือหากมีความพรอม
ก็คงจะมีการนัดประชุมกัน จึงแจงใหทานนายกเทศมนตรีทราบในความคืบหนา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ/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 สวนสาธารณะสองพี่นอง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดตรวจตูเขียว จํานวน 29 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนสง (บขส.) ระยอง
2. ตักเตือนผูกระทําความผิด
- ดูแลหองควบคุมโทรทัศนวงจรปด CCTV
- กองวัสดุกอสรางไวบนไหลทาง ทางเทา และที่สาธารณะ จํานวน 5 ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเทาบริเวณหนาโรงพยาบาลระยอง
และหนาวัดปาประดู จํานวน - ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหลน จํานวน 1 ราย
- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนรานคาตั้งวางจําหนายของโดยไมไดรับอนุญาต จํานวน 18 ครั้ง
3. จัดเก็บปายที่ไมขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 70 แผน
4. ตรวจสอบพบฝาทอระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 18 แหง

-75. งานที่ไดรับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรรอน จํานวน 1 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผูบุกรุกสถานที่ราชการ จํานวน - ราย
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกูภัยฯ
- ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพรอมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใชใหกับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนแหลมรุงเรือง, ชุมชนสองพี่นอง, ชุมชนริมน้ํา-ทาเกตุ
และชุมชนพูนไฉ)
- เฝาจุดตลาดเกาและโรงรับจํานํา

5 ครั้ง
96 ครั้ง
32 ครั้ง

18 ครั้ง
24 ครัง้

ฝายบริหารงานทั่วไป
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
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

6 คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
4 คน
5 คน
- คน
- คน
- คน

-8อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจาง
* พนักงานเทศบาล
156 คน
* ลูกจางประจํา
34 คน
* พนักงานจางทั่วไป
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
รวมทั้งสิ้น 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. เทศบาลใดที่มีตําแหนงปลัดเทศบาล เปนระดับ 9 และผูอํานวยการ หรือเทียบเทาเปน
ระดับ 8 ใหเปนเทศบาลประเภทสามัญระดับสูง
1.2 เทศบาลใดที่มีตําแหนงปลัดเทศบาล เปนระดับ 9 และผูอํานวยการหรือเทียบเทา
ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง เปนระดับ 9 ใหเปนเทศบาลประเภทพิเศษ
1.3.) เทศบาลใดที่กําหนดตําแหนงปลัดเทศบาลเปนระดับ 10 และผูอํานวยการหรือเทียบเทา
ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง เปนระดับ 9 ใหเปนเทศบาลประเภทพิเศษระดับสูง
* ซึ่งสําหรับเทศบาลนครระยองจะอยูในประเภท 2 คือเปนเทศบาลประเภทพิเศษ

-92. ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายใหไปประชุมที่อําเภอเมืองระยอง และที่จังหวัดระยอง สวนใหญเปน
เรื่องเกี่ยวกับโครงการตําบลละหาลานบาท ซึ่งเปนความผิดพลาดของรัฐบาลอยางหนึ่งที่วามอบใหอําเภอเปน
ผูดําเนินการ ซึ่งอําเภอหลังจากป 2535 เขาจะไมทํางานดานจัดซื้อจัดจางแลว ซึ่งระบบนี้อําเภอจะไมทราบเลย
จึงขอความรวมมือจากเทศบาลเราเรื่องกําหนดราคากลาง คือขอใหเรงดําเนินการดวย เพราะรัฐบาลเขา
กําหนดใหจัดซื้อจัดจางภายใน 31 มีนาคม 2559 โดยจะเขาเลื่อนให
3. ตํารวจฝากมาในเรื่องของการจัดงานและหากตองการกําลังตํารวจไปรวมในงาน ก็นาจะมีการเชิญ
มารวมปรึกษาวางแผนกันกอน ไมเชนนั้นจะเกิดเหตุการณแบบที่งาน OTOP ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
คือเหตุการณในวันนั้นฝายเตรียมการจัดงานไดจัดใหชุด ชรบ.มาดําเนินการเอง ซึ่งตํารวจไมรูเรื่องการวางแผน
การจราจรเลย จึงเกิดการผิดพลาด
4. เรื่องกองทุนหมูบาน ซึ่งจะไดรับมาอีกหมูบานละหาแสนบาท ซึ่งขณะนี้ทางพัฒนาชุมชนเขาจะเรงให
เปนนิติบุคคลทุกแหง ซึ่งปจจุบันยังไมจดทะเบียนประมาณ 30 แหง ซึ่งเขาเรียกวากองทุนลมเหลว ถาหากเปน
นิติบุคคลยังสามารถที่จะดําเนินการทางกฎหมายหรือเอาผิดได เพราะปจจุบันบางแหงก็ไมสามารถที่จะไป
เรียกรองเอาผิดกับผูใดได
5. เรื่องจัดการชายหาด ทางอําเภอเมืองระยองสะทอนออกมาวาเริ่มเขาใจวาปญหาของเทศบาลเรา
คอนขางยุงยาก และมีปญหามากเกินจะแกไขได
ที่ประชุม - นายสุธน ซื่อประเสริฐ รายงานวา ตามที่กําหนดไวคือหลังจากที่เราติดหมายศาลแลว
เราจะบอกชาวบานทุกหลังวาที่ติดหมายศาลครั้งนี้ จําเปนตองรื้อกันจริง ๆ แลว และหาก
ชาวบานเดือดรอนก็ใหมาแจงที่เทศบาล เพราะเทศบาลเปนผูออกหมายศาลไป เพื่อเทศบาล
จะไดทราบจํานวนคนที่เดือดรอน และเทศบาลจะไดหาวิธีแกไขเยียวยาให ซึ่งในขณะนี้
นับตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2559 จนกระทั่งถึงวันนี้ ปรากฏวายังไมมีผูใดมาแจงความ
ประสงคเลย ไดแตพูดกันในวงนอก ซึ่งหากพูดกันในวงนอกเทศบาลเราจะไมทราบเลยวา
เขาเดือดรอนจริงหรือไมจริง ซึ่งไดมีการจดรายชื่อมาจํานวน 4 ราย ที่ไปปดหมายศาล
ในวันนั้น คือกําหนดไววาหากมีจํานวน 4 ราย ที่เดือดรอนจริง ๆ ในสัปดาหหนาเราจะมีการ
เชิญมาพูดคุยกันถึงปญหาความเดือดรอน และสวนพวกที่ขายสินคา OTOP หรือของแหง
ตาง ๆ เราคิดไววาจะจัดเตนทชั่วคราวใหอยูบริเวณศูนยอนามัยปากน้ํา อยูระหวางปรึกษากับ
ชางวาควรจะออกแบบอยางไร สวนอาชีพอื่นเราเดาไมไดวาเขาเดือดรอนจริงหรือไมจริง
ซึ่งดูจากสภาพพื้นที่ ดูจากประวัติความเปนจริงที่เราไปติดหมายศาล คือทุกคนที่ประกอบ
กิจการ มีบานสวนตัวทั้งหมดอยู หรืออยูในเขตเทศบาล เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคํานึงถึงวา
หากเขาจะทําธุรกิจชุมชน เชน อบหมึก อบปลา ซึ่งเหมือนเปนอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้น
วันนี้ตองบอกวาหาเขามาบอกวาเขาเดือดรอน และเทศบาลเราอนุญาตเขาไป คือมันเปนที่
บนชายหาด ซึ่งผมมองดูแลวมันเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม คือหากเปนอุตสาหกรรมแบบนี้ มันก็จะ
เกี่ยวพันไปในเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะตองมาขออนุญาตใหถูกตอง เราจึงคิดแผน
วาหากไมมีใครมาแจงถึงความเดือนรอน เราก็จําเปนตองรื้อถอนทั้งหมด และจะมาพูดคุยกัน
อีกครั้งหนึ่งวาจะจัดล็อคอยางไรใหดูเปนระเบียบเรียบรอย เพราะ ณ วันนี้ เราบอกวา
เทศบาลเรากําลังเดินหนาที่จะพัฒนาบานเมือง ฉะนั้นการพัฒนาจะตองมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งถึงเวลาแลวที่จะตองดําเนินงาน

-10- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี กลาววาผมเห็นดวยในเรื่องของการจัดระเบียบ คือตองชัดเจนวา
อะไรที่เทศบาลเราใหได อะไรที่เทศบาลเราใหไมได คือจะมีปญหาอยูคือหากวาขายพวก
ของแหง หรือของอะไรเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ศูนยอนามัยปากน้ํา ผมวานาจะพอจัดได อาจจะเล็ก
ไปสักนิด คือหากวาไปอยูรวมกันตรงนั้นก็นาจะได แตวาจะมีปญหาคือพวกที่ตากปลา ซึ่งใช
ที่ตากปลาบริเวณดานหนา คือตรงนี้ก็จะมีขอตอลองวาเขาจะขอตากปลาไดหรือไม ซึ่งเราก็
ตองมาพิจารณาวาเขาขอแคตากปลานั้นเทศบาลเราจะใหเขาหรือไม เพราะหากเทศบาล
อนุญาตใหตากปลาได เขาก็อาจจะบอกวาเขารอนจะขอทําเพลิงไดหรือไม คือก็จะตอ
กันมาเรื่อย ๆ ซึ่งผมวาตรงนี้ควรตองชัดเจนวาเทศบาลเราจะใหเขาหรือไมให
กองวิชาการและแผนงาน
งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ
1. ใหบริการ การตรวจซอมระบบงานคอมพิวเตอร ระบบเครือขายภายในเทศบาลนครระยอง จํานวน 18 ครั้ง
2. ใหบริการขอมูลขาวสารขึ้นเว็บไซตเทศบาลนครระยอง จํานวน 14 ครั้ง 14 เรื่อง
3. สรุปการใชงานโปรแกรมปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย และโปรแกรมปองกันไวรัสฯ จํานวน 1 ครั้ง
งานประชาสัมพันธ
1. ขาวประชาสัมพันธทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี
1.1 ขาวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จํานวน 27 เรื่อง
1.2 ขาวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหนวยงานอื่น ๆ จํานวน 42 เรื่อง
2. กิจกรรมของเทศบาล จํานวน 14 กิจกรรม
3. อนุเคราะหเสียงตามสายพรอมอุปกรณ รถประชาสัมพันธและอื่น 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 และเพิ่มจุดติดตั้ง รวม 7 ราย
9. จัดทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ รวม 6 ปาย
ฝายนิติการ
งานนิติการ
ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

1.

สอบสวนขอเท็จจริง
เทศบาลไดวาจางมูลนิธิ DEE บริหาร
โรงงานผลิตปุยอินทรียและพลังงาน

ทําหนังสือวากลาวตักเตือนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
แลว อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินจังหวัดระยอง

2.

เทศบาลวาจางบริษัท เอส ที ฟอรทั่ม
ขายแบบประกวดราคากอนวันที่ไดรับเอกสาร
ประกวดราคาตัวจริง

สรุปสํานวนเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
พิจารณาของผูบังคับบัญชา

3.

แจงตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบาตัน

ไดแจงความรองทุกขดําเนินคดีกับผูแจงความเท็จ
ตอเจาพนักงานแลว

หมายเหตุ

-11ลําดับที่

เรื่อง

4.

เจาหนาที่ปองกันขับรถบรรทุกน้ํา 82-1791
รย เฉี่ยวชนรถกระบะ กง 1101 รย บริเวณ
บอขยะ

สอบสวนขอเท็จจริงเสร็จเรียบรอยแลว อยู
ระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

5.

พิพาทที่ดินบริเวณ(ถนนราษฎรบํารุงซอย 15)

-บันทึกปากคําผูสูงอายุเพิ่มเติม
จํานวน 9 รายแลว
–ทําหนังสือสงสนง.ที่ดินจังหวัดระยองแลว

6.

การสวมตัวทําบัตรประชาชน รายนายหมูกร
เทียมทัศน

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
พิจารณาของจังหวัด

7.

รองเรียนอดีตปลัดเทศบาล

-แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
เรียบรอยแลว อยูระหวางการสอบปากคํา
ผูที่เกี่ยวของ

8.

การสวมตัวทําบัตร รายนางสมใจ สุขสําราญ
(พิจารณาผลการสอบสวนการปฏิบัติหนาที่
แจงความดําเนินคดีกับผู แอบอาง)
พฤติกรรมนางจันทรฉาย อินพเนาว ครูเทศบาล
ลาและมาสายอยูเปนประจํา ไมปฏิบัติคําสั่ง
ของผูบังคับบัญชา
เครื่องเรือยนตสูญหาย

-อยูระหวางทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

นางกาญจนา สังขนอย ละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน
การสวมตัวทําบัตรประชาชน ราย นายคํา
เชียงเอย
อุบัติเหตุระหวางการสาธิต ทําใหผนังหองเก็บ
อุปกรณอาคารปองกันฯ พังถลมลง
การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอรตี้ประกันภัย
การล็อกเสปกรถครุภัณฑยานพาหนะ
จํานวน 4 รายการ

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

-รายงานผลการสอบสวนแลว อยูระหวางการ
พิจารณาของผูบังคับบัญชา
-นายสายัญ ศรีสวัสดิ์ นายนพรัตน ไกรแกว
ทําหนังสือรับสภาพหนี้และขอผอนชําระเดือนละ
500 บาท, 1,000 บาท นายกําธร บํารุงพงษ
ไดนําเงินจํานวน 22,695.31 บาท มาชดใชใหกับ
เทศบาลนครระยองเรียบรอยแลว
-อยูระหวางสอบสวน
-อยูระหวางสอบสวน
-อยูระหวางแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
อยูระหวางทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
-บันทึกถอยคําคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะ จํานวน 3 ราย เหลืออีก 2 ราย
อยูระหวางบันทึกถอยคํา

หมายเหตุ

-12ลําดับที่
เรื่อง
16. สอบสวนวินัย/เรื่องรองเรียน
การคางคาเบิกจายเงินคาซอมแซมรถของหจก.
ซันลุยและอูจําเนียน การชาง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ
-สรุปผลการสอบสวนเรียบรอยแลว อยูระหวาง
ผูบังคับบัญชาพิจารณา

17.

นายสมปราชญ ปอมสูง ถูกพนักงานสอบสวน
จับคดี ยาไอซไวในครอบครอง

18.

เรื่อง พิพาทเกี่ยวกับทางสาธารณะ กรณี
คุณพิศิษฐฯ กับมูลนิธิสวางพรกุศล

19.
20.

การสวมตัวทําบัตรราย นางสาวษาลินี แซเอี๊ยว
จังหวัดระยองแจงใหตรวจสอบขอเท็จจริง กรณี
อาคารพาณิชยที่ใหเชาของเทศบาลนครระยอง
จํานวน 3 ชั้น 3 คูหา ไดตอเติมอาคาร 4 ชั้น
ไมมีรางระบายน้ํา
คดีอาญา/คดีแพง
แจงความกรณีรถยนตเฉี่ยวชนเสาไฟฟา
บริเวณหนาแขวงการทางระยอง (ไมมีคูกรณี)
แจงความนางปรียาภร เมืองศิริ และนายนวพร
อาชญาทา กอสรางอาคารผิดไปจากแผนผัง
บริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบ
แปลนที่ไดรับใบอนุญาต
กรณี นายศรัณย เกียรติธนะกูล กอสรางอาคาร
บนทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคงคา 1

-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการดําเนินการ
ของพนักงานสอบสวน

24.

กรณี นายสมพรรณ จรรยารักษ,นางสาวพุชง
พุษะกอสรางอาคารรุกล้ําทางฯ

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

25.

กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ กอสรางอาคารรุกล้ํา
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

26.

กรณี น.ส.วิเชียร อึ้งเส็ง กอสรางอาคารรุกล้ํา
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

27.

กรณี นางสาวเขมสิริทร ชูดํา กอสรางรั้วบน
ทางสาธารณประโยชน บริเวณหลังอําเภอ

-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการดําเนินการ
ของพนักงานสอบสวน

28.

กรณี นายกิตติพงษ ปานงาม กอสรางอาคาร
โดยไมไดรับอนุญาต และกอสรางอาคารรุกล้ํา
ที่สาธารณะ

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

21.
22.

23.

-ก.ท.จ.ระยองมีมติใหออกจากราชการไวกอน
-คดีถึงที่สุดแลว ทํา สว.6 เสร็จเรียบรอยแลว
อยูระหวางการพิจารณาของ กทจ.
-อยูระหวางจัดทําระวางใหม
-อยูระหวางเสนอรายงานผลการสอบสวน (สว.6)
-ไดทําบันทึกแจงกองชางตรวจสอบขอเท็จจริงแลว
อยูระหวางการดําเนินการของกองชาง
-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน
-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

หมายเหตุ

-13ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

29.

นายอดิศักดิ์ คําแสน ขับรถยนต บพ 1308
ระยอง ชนเสาไฟฟาบริเวณถนนอดุลยฯ

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

30.

คดีบอลลูนระเบิด

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

31.

กรณีนายวีราพัชธ พัสกรวงษ กอสรางโครง
เหล็กหลังคารุกทางสาธารณะ

แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

32.

คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู ฟองเทศบาลเรื่อง
ที่ดินบริเวณถนนทาบรรทุก

-นายธีระศักดิ์ อินธนู ยื่นฎีกา คดีอยูในระหวาง
พนักงานอัยการยื่นแกฎีกาคัดคานคํารองขอ
ดําเนินคดีในชั้นฎีกาอยางคนอนาถา และคัดคาน
คํารองขอทุเลาการบังคับคดี อยูระหวางการ
พิจารณาของศาลฎีกา

33.

กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝง ต.ปากน้ํา

-คณะทํางานและหนวยงานที่เกี่ยวของลงพื้นที่ปด
คําสั่งใหรื้อถอนอาคาร ภายในกําหนด 30 วัน

34.

นายแดง แยมเย็น กรณี ผิดสัญญาเชาตลาด
เทศบันเทิง

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

35.

คดีปกครอง
นางวรรณา ตันเตงผล(ตลาดแมแดง)

-เทศบาลนครระยองไดดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูก
สราง วันที่ 10 สิงหาคม 2558 อยูระหวาง
ดําเนินการแกไขปรับปรุงตัวอาคารตลาดและ
ถนนสุวรรณสิน

36.

คดีนางสมทรง ชวยชาติ เรื่อง ที่ดินบริเวณ
ทุงโตนด

-เทศบาลยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาล
ปกครอง อยูระหวางการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด

37.

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

-อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

หมายเหตุ

24 พ.ย.
2563

-14ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

หมายเหตุ

38.

บังคับคดี/งานอื่น/หารือ
คดีซุมเฉลิมพระเกียรติถูกเฉี่ยวชน

-เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.58 สํานักงานบังคับคดีใหไป
รับเงินที่อายัดได จํานวน 47,075.02 บาท

อายุความ
10 ป
(ครบ 22
พ.ย.64)

39.

คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟา

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

อายุความ
10 ป
10 ก.พ.
พ.ศ.
2566

40.

คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟา

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

อายุความ
10 ป
10 ก.พ.
พ.ศ.
2566

41.

คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟา

-อยูในระหวางทําหนังสือไปยังธนาคารตาง ๆ,
สํานักงานที่ดิน,การไฟฟา,ประปา,
องคการโทรศัพท เพื่อสืบหาทรัพยของ 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 พนักงานจางทั่วไป ยื่น
หนังสือลาออกจากราชการแตผูบังคับบัญชาได
พิจารณาใหไลออก

-สงหนังสือไปยังผูวาราชการจังหวัดระยอง
เรียบรอยแลว

-15ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

47.

รองเรียนกรณี กลุมแมคาตลาดวัดลุม
ขอผอนผัน

-คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล2
(ตลาดวัดลุมฯ)มีมติมอบใหกองชางออกแบบ
อาคารตลาดใหมและแผงคาภายในอาคารเดิม
พื้นที่พรอมจํานวนแผง และมอบใหสํานักการ
สาธารณสุขฯ สํารวจขอมูลผูคาบริเวณถนนโสภณ
และทางเชื่อมระหวางถนนชุมพลโสภณ เพื่อให
ทราบจํานวนผูคาทั้งหมด
- ขณะนี้อยูระหวางรายงานผลความคืบหนาให
จังหวัดระยองทราบ

48.

นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผูจัดการมรดก
ตลาดแมแดง ขอใหชะลอการรื้อถอน
สิ่งปลูกสราง

-อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
และทําหนังสือแจงผลคําพิพากษาในคดีแพงและ
เอกสารประกอบการพิจารณาใหศาลปกครอง
สูงสุดทราบ

49.

รองเรียนกรณีขายสินคากีดขวางทางจราจร
บริเวณสะพานเฉลิมชัย และการปลูกสรางบาน
เกินเสาไฟฟาบริเวณซอยขางสถานีอนามัย
ปากน้ํา

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

50.

รองเรียนกรณีการปลูกสรางทับทาง
สาธารณประโยชน บริเวณหลังหางแหลมทอง
ระยอง

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองทราบแลว
ตอมาจังหวัดระยองใหตรวจสอบขอเท็จจริง
เพิ่มเติม

51.

รองเรียนกรณีที่มีการขุดทรายบริเวณถนนทาง
ไผ 4 ทําใหกําแพงพัง

-อยูระหวางตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ของกองชาง

52.

รองเรียนกรณีขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงการ
กอสรางกําแพงบริเวณซอยโรงไมพาเลท
ใกลแยก PMY และขอใหตรวจสอบการถมดิน
บริเวณตรงขามสุสาน ถนนบางจาก
ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

-อยูระหวางผูบังคับบัญชาพิจารณา

53.

รองเรียนกรณีรานกวงเภสัชไดดัดแปลงทางหนี
ไฟ ทําใหรานบิวตี้ไมมีทางหนีไฟ

-อยูระหวางกองชางตรวจสอบรายชื่อเจาของ/
ผูครอบครองอาคาร

หมายเหตุ

-16ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

54.

นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือรองเรียนเรื่อง
ทางสาธารณะ มีผูลักลอบขุดดินเนื้อที่ทาง
สาธารณประโยชน และเนื้อที่ดินของ
นายแพทยยุคล เลิศบูรพา ออกไปจากพื้นที่
โดยไมไดรับอนุญาต

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวา สํานักงาน
ที่ดินจังหวัดระยองรังวัดสอบเขตและปกหลักเขต
ที่ดินแลว

55.

รองเรียนกรณีไดรับความเดือดรอนจากโรงนา
ระยอง (รานอาหารฮัม ชื่อเดิม)

-อยูระหวางสํานักการสาธารณสุขฯดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่

56.

รองเรียนกรณีไดรับความเดือดรอนจาก
รานอาหารแบมบู(Bamboo)

-ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบรอยแลว

57.

นางศรีชนก วัฒนศิริ ยื่นหนังสือรองเรียนเรื่อง
มีผูไมหวังดีทําลายกําแพงรั้วอิฐที่ใชลอมรอบ
อาณาเขตที่ดิน บริเวณชุมชนปากน้ํา 1

-อยูระหวางตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ของกองชาง

58.

นางทุมมา ภิญโย ยื่นหนังสือรองเรียนขอความ
ชวยเหลือใหติดตามหา นายสมจิต แสงวิชา

-อยูระหวางฝายบริการประชาสัมพันธตาม
ชองทางตาง ๆ และกองสวัสดิการสังคม,
งานทะเบียน ประชาสัมพันธในชุมชนและสืบคน
ในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร

59.

รองเรียนกรณีมีการถมคลองทับมาบริเวณ
หมูบานระเบียงเมือง ทําใหน้ําไหลไมสะดวก

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวา ไดแจงให
ผูที่ทําการ
ถมคลองดําเนินการขุดลอกดิน
ขึ้นและปรับสภาพเรียบรอยแลว

60.

รองเรียนกรณีสะพานหนาวัดปากน้ําชํารุด
และมีรอยราวตามเสาสะพาน

- ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวา กองชาง
เตรียมขอมูลเพื่อนําเขาแผนขอจัดสรรงบประมาณ
สําหรับใชในการซอมแซมแลว

61.

รองเรียนกรณี แจงเบาะแสรานแกสหุงตม
ที่ไมมีใบอนุญาตจําหนายแกสที่ถูกตอง
จํานวน 3 ราน

-ขณะนี้กองชางไดรายงานผลการตรวจสอบแลว
รอผลการรายงานจากสํานักการสาธารณสุขฯ
เพื่อรายงานจังหวัดระยองทราบตอไป

62.

รองเรียนกรณี ไดรับความเดือดรอนจาก
รานอาหารนิคพารทไทม

-อยูระหวางสํานักการสาธารณสุขฯ และเทศกิจ
ตรวจสอบและดําเนินการตามอํานาจหนาที่

หมายเหตุ

-17งานรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข

ใหบริการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขผานเว็บไซตเทศบาลนครระยอง ประจําเดือนมกราคม 2559 จํานวน 1 เรื่อง

วัน/เดือน/ป

เรื่องรองเรียน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตอบผูรองเรียนเมื่อ

แจงผลการดําเนินการ
ใหผูรองเรียนทราบ

5 ม.ค.59

ขอความอนุเคราะหเก็บขน
ขยะและตัดตนไม

กองชาง/สํานักการ
สาธารณสุขฯ

5 ม.ค.59

5 ม.ค.59

5 ม.ค.59

กิ่งไมละสายไฟฟา

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
คาวัสดุ
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
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
65,670,000.00
552,500.00
65,117,500.00
งบรายจายอื่น
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

-18ครั้งที่
1
2
3
4
5
ครั้งที่
1

ประจําเดือน
ต.ค. 59
พ.ย. 59
ธ.ค. 59

โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ
ยอดโอน
รายการสะสม
ยอดโอนสะสม หมายเหตุ
5
127,500.00
5
127,500.00
1
1,365,000.00
6
1,492,500.00 สภาฯอนุมัติ
4
205,960.00
10
1,698,460.00
2
208,500.00
12
1,906,960.00
1
29,300.00
13
1,936,260.00

แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประจําเดือน
รายการ
ยอดเงิน
รายการสะสม
ยอดเงินสะสม
หมายเหตุ
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

-191.2 เงินอุดหนุนตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน

เปรียบเทียบรายรับจริง ป 2558 และป 2559

2. แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น กําหนดตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น เปน 4 ประเภท คือ บริหารทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น
วิชาการและทั่วไป ตั้งแต 1 มกราคม 2559
กระทรวงมหาดไทย จึงไดปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวกับการเบิกจายตามสิทธิ
1. คาเชาบาน
2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
3. คาใชจายในการฝกอบรม
แตไมสามารถประกาศใชไดทันทีในวันที่ 1 มกราคม 2559
จึงกําหนดใหใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการเดิมกอนปรับเปลี่ยนระบบตําแหนงใหม

-203. การเบิกเงิน รายเดือน

4. การจัดหาพัสดุ ป 2559
- นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานวาเรื่องการจัดหาพัสดุตามแผนพัสดุนั้น ครุภัณฑเปนไปตามแผน
พัสดุ ไมมีปญหาแตอยางใด สวนงานกอสรางไมวาจะเปนเงินของป 2558, 2559 หรือเงินสะสม ยังไมมีอะไร
เขามาเลย โดยใหพยายามสอบถามอยู สวนเรื่องการแกไขตอทายสัญญาทุกรายการที่เปนปญหาก็ตามอยู แตยังมี
อยูบางรายการที่ยังไมเขามา เรื่องของการจัดหานั้นมีกรณีที่เราซื้อจางโดยวิธีตกลงราคาไมเกินหาแสนบาท
ตามหนังสือสั่งการยกเวนระเบียบ ซึ่งเปนประเด็นที่เราคาดการณอยูแลววา สตง.จะเพงเล็งเรื่องนี้อยู ทั้งประเด็น
ในเรื่องของ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งตอนนี้มีขอมูลวา สตง.ทวงมาวาสัญญาตองไปเกิน 31 มีนาคม 2559
ซึ่งตอนนั้นเราก็ไดพิจารณาวามันเลื่อนการทําสัญญา และในเรื่องของเหตุผลความจําเปนนั้น สตง.บอกวาถึงจะ
เกินหนึ่งแสนบาทก็สอบราคาได ทําไมตองมาตกลง เพราะมุมมอง สตง.วากันไป แตเรามาวางวิธีการปฏิบัติทั้งใน
เรื่องของซื้อจางกับผูมีอาชีพสอบราคา สืบราคาเทียบเคียง ไมนอยกวา 3 ราย และก็มีขั้นตอนในการตอรองราคา
แลว ซึ่งตอนนี้เราเพิ่มในเรื่องเหตุผลความจําเปนเขามาอีกนิดหนึ่ง ก็ไดแจงทุกสวนราชการวากรณีที่เราจัดหาโดย
วิธียกเวนระเบียบ เราก็ขอใหทุกสวนราชการเสนอเหตุผลความจําเปนกรณีที่จะตองเหมาะกับสถานการณดวย
ในสวนของการจางรถบัส เราไดเสนอแนวทาง และก็รางแบบฟอรมทีโออารในเรื่องของการจัดรถบัสปรับอากาศ
2 ชั้น และก็ประชุมซักซอมกับทุกหนวยงานตามที่ผูบริหารไดสั่งการแลว ซึ่งในที่ประชุมทานรองปลัดเทศบาล
นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ไดเขาประชุม และก็ไดชวย และทานผูอํานวยการสํานักการคลังก็ไดชวยปรับปรุง
ในประเด็นที่เรามองวาอาจจะไมชัดเจนในเรื่องของการประกัน ในเรื่องของเงื่อนไข 5 ขอ ในเรื่องของรถ
ผลสุดทายตอนนี้เราสรุปรายงานการประชุม และก็ปรับแบบทั้งหมดใหสมบูรณที่สุดแลว เพื่อจะไดเสนอผูบริหาร
อีกครั้งหนึ่ง และนําไปติดตั้งกับทุกสวนราชการใหเปนแบบฟอรมที่ใชไดจริง
2. มีหนังสือเขามาในเว็บไซด เปนหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
เปนเรื่องเกี่ยวกับที่ สตง.เขต 15 เขาไปตรวจสอบแลวรายงานมา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดนําขอมูลที่ สตง.
รายงาน และสั่งการใหทางจังหวัดไดสั่งการใหทองถิ่นถือปฏิบัติ ซึ่งเปนเรื่องที่ตองเกี่ยวของกันเทศบาลเราใน
อนาคต คงตองรอหนังสือมาตามระบบ และเสนอใหถือปฏิบัติ โดยจะแจงใหทราบลวงหนา ซึ่งสวนที่เกี่ยวของกับ
เทศบาลเราคืองานกอสราง ซึ่งในสวนของงานกอสรางเขาปรับในเรื่องของเอกสารรายงานชางทั้งหมดเลย คือผู

-21คุมงานทั้งหมดปกติจะมีหนาที่เขียนรายงานทุกวัน และรายงานเปนสัปดาห ตอนนี้รูปแบบของเอกสารมีความ
ละเอียด และนาจะเปนภาระอยูพอสมควร มีการรายงานทุกสัปดาห และมีรูปภาพประกอบ มีรายละเอียด
ทุกอยางประกอบ และในหนึ่งเดือนก็จะรายงานเปนประจําเดือนอีก และก็มีเอกสาร ซึ่งคอนขางจะเปนภาระ
จึงตองการใหกองชางไดศึกษาใหดี และพอหนังสือมาจึงแจงเวียนทุกสวนราชการ เพราะตองทําหนาที่เปนทั้ง
ประธานตรวจ และทั้งกรรมการตรวจ
- นางสาววิราภรณ โคลงชัย รายงานวาเรื่องการยกเลิกภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม พ.รบ. 20 เรื่องของโรงงาน
แปรรูปขยะพลาสติกเปนน้ํามัน ตั้งแตป 2554 คือไปติดตอขอยกเลิกเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ที่ผานมา
คือตองเรียนทางผูดําเนินการดวยวา ตอนนี้เรื่องถูกสงไปที่จังหวัดระยอง การยกเลิกนั้น เบื้องตนเราจดที่อําเภอ
เมืองระยอง และยกเลิกที่อําเภอเมืองระยอง สงเขาคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี เหมือนกับการชําระบัญชี
เพราะฉะนั้นก็จะมีเจาหนาที่จากจังหวัด คือผูตรวจสอบบัญชีของเขา คือสรรพากร โดยเขาอาจจะมาตรวจที่
โรงงานได เพราะวาโรงงานเราตั้งมาเมื่อป 2554 เริ่มดําเนินงานมา และสงภาษีมูลคาเพิ่มตั้งแตเดือนมกราคม
ซึ่งโรงงานผลิตไดเดือนธันวาคม คือเดือนธันวาคมก็จะมาสงภาษีในเดือนมกราคม กุมภาพันธ มีนาคม
และเมษายน สงไดแคหนึ่งยอดเทานั้นเอง ที่เปนรายไดสง เพราะฉะนั้นโรงงานตั้งมานั้นสงรายไดอยูที่ประมาณ
3 เดือน ซึ่งหลังจากตรงนั้นที่ทานสรรพากรสอบถามนั้น ดิฉันไดแจงไปวาโรงงานไมมีผลผลิตเพียงพอที่จะแปรรูป
ขยะพลาสติกเปนน้ํามัน ฉะนั้นโรงงานนั้นยังดําเนินการอยู คือถาเปนตัวเครื่องจักรเราก็ยังตองสงภาษีมูลคาเพิ่ม
เนื่องจากเรามีการจางเหมาในเรื่องการบริหารจัดการ ซึ่งตองมีการดําเนินการตอ และตองมีในเรื่องของ
ภาษีมูลคาเพิ่มรวมอยูดวย จึงตอบคําถามไปวาเราไมสามารถที่จะเอาวัตถุดิบไปผลิตแปรรูปเปนน้ํามันได
เราจึงหยุดจําหนายตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2554 ซึ่งเขาจะเขาไปตรวจโรงงานวามีคนอยู คือเราทําไดแคกําจัด
ขยะเทานั้นเอง แตไมมีการจําหนายแตอยางใด คือตองขอซักซอมตรงนี้ไว ซึ่งถาหากมีการไปตรวจหรือมี
เจาหนาที่อยูที่โรงงาน เพราะถือวาเราปดโรงงานแลว และตอนนี้คือตองยื่นภาษี โดยการยื่นแบบเปลาตอไป
อีก 1 ป จนกระทั่งเขาจะมีหนังสือยกเลิกมา เราจึงจะจบสิ้นในเรื่องของภาษีมูลคาเพิ่ม เพราะฉะนั้นในเรื่องของ
การดําเนินการเขาสูระบบ เรื่องของภาษี ของบัญชีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสวนงานนั้น จะมีปญหาอีกมาก
เพราะฉะนั้นเวลาที่เราดําเนินการอะไรตาง ๆ มันก็จะเขาสูระบบหมด เนื่องจากที่จําเปนตองเขาสูระบบ
ภาษีมูลคาเพิ่มก็เพราะภาษีมูลคาเพิ่มนั้นคือเทากับเรามีรายได เพราะปที่ผานมาเกินหนึ่งลานแปดแสนบาทขึ้นไป
ทุกสวนที่เปนนิติบุคคลก็จะตองเขาระบบฐานภาษีมูลคาเพิ่ม จึงขอนําเรียนวาไดดําเนินการยกเลิกแลว
และอาจจะมีเจาหนาที่จากกรมสรรพากรเขามาตรวจที่โรงงาน ก็กําชับเจาหนาที่ที่อยูที่โรงงานวาใหรายงานเขา
ไปวาเราทําไดแคกําจัดขยะเทานั้นเอง แตไมมีการจําหนายแตอยางใด
กองชาง

- ติดตั้งไฟฟาและแสงสวางภายในสวนสาธารณะโขดปอ
- กอสรางถนน คสล. หลังวัดปาประดู ซอย 2 เชื่อมซอย 3
- กอสรางถนน คสล.ถนนทาบรรทุก ซอย 3 ดําเนินการเรียบรอยแลว
- เรื่องประชุมเกี่ยวกับการดูแลแมน้ําระยองบริเวณสะพานเปยมพงศสานต ที่ประชุมไดสรุปวาใหคิด
ปริมาณขุดลอกหญากอน อันดับแรกใหดูพื้นที่จริงวามีเทาไร โดยไดดําเนินการคิดปริมาณลอกหญาประมาณ
15 วัน และนํามาเสนอในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง

-22สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม

- กิจกรรมผาปาขยะรีไซเคิลภายใตโครงการถนนปลอดถัง
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559
เวลา 08.30 – 09.30 น. ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม เทศบาลนครระยอง รวมกับโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัย
ชุมพล ไดจัดกิจกรรมผาปาขยะรีไซเคิลโดยมีเจาหนาที่ของเทศบาล และนองๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดลุมมหาชัยชุมพล ออกเดินรณรงค เชิญชวนคัดแยกขยะ และขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลในชุมชนตากสิน
มหาราช ทุกวันศุกร สัปดาหสุดทายของทุกเดือน ซึ่งเงินที่ไดจากการขายขยะรีไซเคิลจะนํามาเปนทุนการศึกษา
ใหกับนักเรียน และนํามาพัฒนาในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ตอไป
ตอนรับคณะศึกษาดูงานดานปาชายเลน และจํานวนผูเขามาเยี่ยมชม พระเจดียกลางน้ํา
รวม 1,469 คน
1. มีคณะศึกษาดูงานจํานวน 5 คณะ รวม 375 คน ดังนี้
1. วันที่ 15 มกราคม 59 กลุมอาสาทําความดี รวมตัดสางกิ่ง ทําคอนโดปู บริเวณสะพาน
ธรรมชาติและหอชมวิวโซน 1 จํานวน 30 คน
2. วันที่ 6 มกราคม 59 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จาก โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
เขาทัศนศึกษาบริเวณศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา และไหวพระเจดียกลางน้ํา จํานวน 60 คน
3. วันที่ 15 มกราคม 59 คณะลูกเสือ-เนตรนารีชั้นป.4และครูผูดูแล จาก โรงเรียนเทศบาล
วัดลุมมหาชัยชุมพล ไดมีกิจกรรมเดินทางไกลมายังศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพระเจดียกลางน้ํา
เขาทัศนศึกษาสะพานธรรมชาติและหอชมวิวโซน 1 ดวย จํานวน 105 คน
4. วันที่ 18 มกราคม 59 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นม.6 จากโรงเรียนมัธยมตากสิน
เขาทัศนศึกษาสะพานธรรมชาติและหอชมวิวโซน 1 จํานวน 40 คน

-235. วันที่ 23 มกราคม 59 คณะนักเรียนแผนกปโตรเคมี ป 1 และ ป 2 จากวิทยาลัยเทคนิค
ระยอง จัดทําโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม รวมกับกลุมอนุรักษฯ และฝายสงเสริม
สิ่งแวดลอมโดยมีกิจกรรม ไหวพระเจดีย,ตัดสางกิ่ง,ทําคอนโดปุย ทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบ
ศูนยสิ่งแวดลมศึกษา พระเจดียกลางน้ํา และไดจัดทํากองปุยหมักชีวภาพจากเศษใบไม
จํานวน 140 คน
2. สรุปยอดผูเขามาเยี่ยมชม พระเจดียกลางน้ํา รวมจํานวน 1,094 คน
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม

- ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมที่ยื่นคํารองขออนุญาตประกอบกิจการประเภทตางๆ
ตามเทศบัญญัติ
 เจาหนาที่สํารวจและมีหนังสือแจงผูประกอบการ/ผูประกอบการเขียนคํารองขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ปรากฏวามีผปู ระกอบการยื่นคํารองจํานวน 3 ราย และเจาหนาที่ไดตรวจประเมินเรียบรอยแลว
ไดแก รานปลาวาฬทะเลสดซีฟูด, รานเซเวน อีเลฟเวน, รานวัตสัน
- การตรวจประเมินสถานประกอบการแจงเลิกกิจการ เดือนมกราคม 2559
 ตรวจประเมินตามคํารองขอแจงเลิกกิจการ จํานวน 11 แหง (12 ใบอนุญาต) ไดแก รานบุญรอด
คาวัสดุ, รานขาวแกง 104, รานกิวกิวเต, รานแตงผม 20, รานพรภานุ

-24เรื่องรองเรียนประจําเดือนมกราคม 2559 จํานวน 7 เรื่อง
ลําดับที่

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

ติดตามเมื่อครบกําหนด

7.

เรื่องเสียงดังจากรานอาหาร “ฮัม”

P

ติดตามเมื่อครบกําหนด

- การดําเนินงานปองกันควบคุมการแพรระบาดของโรคอุจจาระรวง
* วันที่ 9 ม.ค. 2559 รณรงคประชาสัมพันธวันเด็กแหงชาติ
* วันที่ 10 ม.ค. 2559 ลางตลาดแมแดง
* วันที่ 11 - 15 ม.ค. 2559 รณรงคใหความรูรานอาหารในเขตเทศบาล
* วันที่ 12 - 13 ม.ค. 2559 ลางตลาดวัดลุมฯ
* วันที่ 19 ม.ค. 2559 รวมตรวจสุขาภิบาลอาหารที่ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมฯ
- ตรวจการปดปายแสดงราคาสินคาและคาบริการรวมกับสํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง
โดยนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน รองผูวาราชการจังหวัดระยอง ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุม) วันที่ 13
ม.ค. 2559
สํารวจรานอาหารเขารวมโครงการรานอาหารปรุงสําเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานใหประชาชน
โดยมีรานคาสมัครเขารวมโครงการฯ จํานวน 26 ราน

-25งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย ที่เอกชนจัดเก็บกิ่งไม/เศษวัสดุ
และปริมาณทราย ที่เทศบาลฯ จัดเก็บ
เปรียบเทียบปงบประมาณ 2556 - 2559

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปงบประมาณ 2559

-26- การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือน มกราคม 2559 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได
ทั้งหมด 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 )
- การพัฒนาทําความสะอาดสถานที่ ไดแก ชุดพัฒนาทําความสะอาดเก็บขยะชายทะเล,
ชุดเรือทองแบนเก็บขยะในแมน้ําหนาวัดปากน้ําและลอกตัดวัชพืชในคลองสะพานตนมะขาม , ชุดรถน้ําเบอร 1
ลางพื้นหนาเทศบันเทิงและรถน้ําเบอร 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 (ครั้งที่1)
กิจกรรม คัดกรองความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอ(โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง) ในประชาชน
อายุ 15 ปขึ้นไปในเขตเทศบาลนครระยอง 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 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกองทุนฯ ในวันที่ 26 มกราคม 2558 จํานวน 4 โครงการ เปนเงิน 246,840 บาท
ผลการประชุม
- อนุมัติโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ จํานวน 4 โครงการ
เปนเงิน 191,840 บาท

-27งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
สถานการณของโรคไขเลือดออก
ปพ.ศ.๒๕๕๘ ไดรับรายงานวาพบผูปวยในเขตเทศบาลนครระยอง 414 ราย เสียชีวิต 2 ราย
อัตราปวย 677.99 ตอแสนประชากร
โดยผูปวยมากกวาปพ.ศ.๒๕๕๗ คือ 3.4 เทา ซึ่งกลุมอายุที่พบผูปวยมากที่สุด คือ ๑5–3๔ ป (กลุม
วัยรุนและวัยทํางาน) ประมาณรอยละ 50
เดือนมกราคม 2559 พบผูปวย 11 ราย ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม-ธันวาคม ที่ผานมา ซึ่ง
ชุมชนที่พบผูปวยมากที่สุดในเดือนนี้ไดแก 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 รอบที่2/59
วันที่ 29 ก.พ.-4 มี.ค.59 รวมกับ อสม.
- โรคติดตอเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก จากการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา ดวยระบบ
รายงานโรคแบบ รง.506 จากศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง (ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
–
2 มกราคม 2559 ) จํานวน 860 ราย พบวา ในเขตเทศบาลนครระยอง พบโรคที่มีผูปวยมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ

- การดําเนินงานสอบสวนควบคุมโรคติดตอในโรงเรียนรวมกับงานสุขาภิบาลอาหาร กรณีไดรับแจง
และสงสัยเกี่ยวกับโรคติดตอระบบทางเดินอาหารและน้ํา โดยดําเนินการ ดังนี้
1. หาสาเหตุและคนหาผูปวยเพิ่มเติม
2. แนะนําการตรวจสุขภาพนักเรียน / ติดตามการขาดเรียน สาเหตุการขาดเรียน
3. แนะนําการปองกันปองกันตนเองจากโรค กินรอน ชอนกลาง ลางมือ
4. ตรวจแนะนําสถานที่ในโรงอาหารของโรงเรียน การปรุงอาหาร การเตรียมอาหาร การขนถายอาหาร
5. ตรวจสถานที่ตามหลักสุขาภิบาลในหองน้ําของโรงเรียน

-28- ขอความรวมมือทางโรงเรียนปฏิบัติ ดังนี้
ดําเนินการตามมาตรการของการปองกันควบคุมโรค ไดแก
1. ระบบเฝาระวัง โดยจัดระบบการติดตามการขาดเรียนของนักเรียนทุกวัน
2. การตรวจคัดกรองเด็กทุกวัน
3. ดําเนินงานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
4. การใหสุขศึกษาประชาสัมพันธกับนักเรียนและผูปกครองเรื่องการปองกันโรค กินรอน ชอนกลาง ลางมือ
5. กรณีพบผูปวยโรคติดตอ/เหตุการณผิดปกติ โดยหากพบผูปวยตั้งแต 2 รายขึ้นไป สามารถแจงทันที
ที่งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพื่อดําเนินการควบคุม
โรคติดตอ
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
- วันที่ 8 มกราคม 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. เทศบาลนครระยอง ณ หองประชุม
หลักเมือง เทศบาลนครระยอง มีผูเขารวมประชุม จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 87.50
กิจกรรมประชุมตอเนื่องประจําเดือนของ อสม. ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 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
ผลการดําเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผูปวยที่บาน จํานวน 191 ราย
จําแนกตามกลุมได ดังนี้
1. หญิงตั้งครรภ จํานวน 12 ราย
2. มารดาและทารกหลังคลอด จํานวน 110 ราย
3. ผูปวยโรคเรื้อรัง จํานวน 42 ราย
4. ผูปวยที่สงตอจาก รพ.ระยอง จํานวน 15 ราย
5. ผูสูงอาย
จํานวน 2 ราย
6. ผูพิการ จํานวน 6 ราย
7. ผูปวยมะเร็ง จํานวน 4 ราย
จํานวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผูปวยที่บาน ทั้งหมด 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. เยี่ยมเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนในทารกแรกเกิด จํานวน 55 ราย
9. เยี่ยมดูแลเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเรื้อรังและความพิการ จํานวน 54 ราย
10. โรงพยาบาลระยองสงตอใหติดตามเยี่ยม จํานวน 15 ราย

-29ศูนยรับบริจาคและใหยืมอุปกรณการแพทย
รับบริจาควัสดุอุปกรณการแพทย 3 รายการ ไดแก
1. รถเข็นนั่ง
จํานวน 1 คัน
2. ไมค้ํายัน
จํานวน 1 อัน
3.
Walker
จํานวน 1 อัน
ใหอุปกรณการแพทยกับผูปวยที่ยากไร 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. ที่นอนลมพรอมชุดปมลม จํานวน 1 ชุด
3. รถเข็นนั่ง
จํานวน 4 คัน
4. ไมค้ํายัน
จํานวน 2 คู
5.
Walker
จํานวน 1 อัน
6. ไมเทา 3 ชา
จํานวน 1 อัน
- นางวัฒนา ชูวิทยสกุลเลิศ รายงาน ดังนี้
1. ในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 มีกิจกรรมลางทําความสะอาดถนนตอนรับเทศกาลตรุษจีน เริ่มปลอย
ขบวนบริเวณเชิงสะพานเปยมพงศสานต เวลา 09.00 น. เรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี และทานผูบริหารทุกทาน
2. เรื่องการดูแลสุขภาพชองปาก ฟนปลอมผูสูงอายุ ขณะนี้พิมพปากไปแลว จํานวน 23 คน และไดใส
ฟนปลอมไปแลว จํานวน 19 คน ซึ่งทางคุณหมอเขาไดเอื้อใหเราเปนอยางดี คาดวาในโครงการนี้จะไดถึง 35 คน
3. วันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 มีการมอบแวนใหกับนักเรียน
- นายดุสิต ธรรมศิริรักษ รายงาน ดังนี้
1. โครงการที่เทศบาลเราทํารวมกับการจัดการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก วันที่ 4 กุมภาพันธ
2559 ซึ่งจะมีเจาหนาที่มาขอพบผูบริหารและเจาหนาที่เพื่อหารือในภาพรวมของการจัดทํารายงานคารบอน
ระดับเมือง จะเปนการปลอยกาซเรือนกระจกในระดับเมือง ทั้งภาคขนสงและภาคพลังงาน
2. วันที่ 8 กุมภาพันธ 2559 คิตะคิวชูจะมีผูเชี่ยวชาญเรื่องของการฟนฟูบอฝงกลบ ชวงเชาจะเปน
การเขาพบผูบริหาร ชวงบายเปนการลงพื้นที่ที่บอขยะ ทางสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดใหชางไปเขา
รวมประชุม และในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 คิตะคิวชูจะกลับมาอีกรอบหนึ่ง โดยจะมาพูดคุยในเรื่องการ
จัดการสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน ซึ่งสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดเชิญทางโรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียน
เพราะวาจากการพูดคุยครั้งที่แลวเราไดเรียนรูจากเขา คือเขาไดแนะนําเด็กชั้นประถมปที่ 4 เปนกลุมที่เริ่มรับรู
และสามารถที่จะปลูกจิตสํานึกไดงาย เขาจึงแนะนําวาเราควรจะใชเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เปนฐานในการ
สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน
3. วันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 จากการหารือของ GIZ ที่มาตามโครงการในเรื่องของการจัดทําแผน
เกี่ยวกับการจัดทําแผนเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งไดขอสรุปตามกรอบที่เราเสนอกับทาง GIZ คือเรื่องของ
จัดการขยะและเรื่องของการพัฒนาระบบขนสง ซึ่งขอมูลที่ไดหารือก็จะใหเจาหนาที่นําเขาไปประชุมรวมกับทาง
โครงการ GIZ ซึ่งจะมีการจัดอบรมในเรื่องของการวางกรอบของแผนงานและโครงการเพื่อดําเนินการตอ

-30กองการแพทย
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
1.

สถานบริการ
ศูนยบริการสาธารณสุขนครระยอง
(คลินิกชุมชนอบอุน)

จํานวน

รอยละ

3,174

77.05

2.

ศูนยบริการสาธารณสุขปากน้ํา

379

9.20

3.

ศูนยบริการสาธารณสุขเนินพระ

566

13.75

รวม

4,119

100

-31รายงานกองการแพทย ประจําเดือน มกราคม 2559
จําแนกตามรายรับ-รายจาย
ลําดับ
1.

2.

3.

รายรับ

รายจาย

สิทธิขาราชการ (สังกัดอื่น)

ทะเบียนบานในเขต

82,306 บาท

629,642 บาท

นอกเขต/ประกันสังคม

พนักงานเทศบาลฯ

92,742 บาท

- บาท

ตางดาว

อนุเคราะห

4,300 บาท

8,709 บาท

รวม 179,348 บาท

รวม 638,351 บาท

สวนตาง -459,003 บาท
- นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รายงานวาเรื่องการเหลื่อมเวลาขณะนี้อยูระหวางรอทําประกาศ และเริ่ม
มีการทดลอง โดยจัดเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในชวงเชาใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม
กองการศึกษา
- วันที่ 9 มกราคม 2559 จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ณ สวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง
- วันที่
16 มกราคม 2559 จัดกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- กีฬาระดับประเทศเราไดไปรวมแขงขันเรียบรอยแลว ไดรางวัลมาจํานวน 8 เหรียญ ไดแก การแขงขัน
ปงปอง ไดรับรางวัล คือ สองเหรียญทอง หนึ่งเหรียญเงิน และสี่เหรียญทองแดง และอีกหนึ่งเหรียญจากการ
แขงขันวิ่งระยะทางสองรอยเมตร
- วันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 จะมีการแขงขันกีฬากลุมนักเรียนเทศบาล ขอเ
รียนเชิญทาน
นายกเทศมนตรี และทานผูบริหาร เขารวมกิจกรรม เวลา 08.30 น. พรอมกันบริเวณเต็นทพิธี และขบวนจะ
เคลื่อนเขาสูสนาม
- เตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต จะมีการประชุมและรับฟงนโยบายทานนายกเทศมนตรี
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- กิจกรรมวิชาการสัญจร วันที่ ๖, ๗, ๑๑ ม.ค. 255๙ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปที่ ๑ - ๓ ทัศนศึกษา
ณ ศูนยการเรียนรูปาชายเลนพระเจดียกลางน้ํา บริเวณปากแมน้ําระยอง
- วันที่ ๘ ม.ค. 255๙ ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง ประธานชุมชน ผูปกครอง คณะครู และนักเรียนเขารวมกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป ๒๕๕๙
- วันที่
๑๐ ม.ค. 255๙ นักเรียนไดรับรางวัลเยาวชนดีเดน ประจําป ๒๕๕๙ ณ สวนศรีเมือง
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ผูป กครองในกิจกรรมประชุมผูปกครอง ครั้งที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค
- วันที่
๑๖ ม.ค. 255๙ ชุมชนปากน้ํา 1-2 และชุมชนสมุทรเจดีย ขอยืมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ
- วันที่
๑๖ ม.ค. 255๙ ผูบริหารและคณะครู เขารวมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ ๒๘ - ๓๐ ม.ค.255๙ นักเรียนเขารวมกิจกรรมเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ณ คายลูกเสือโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง
- วันที่ 8 ม.ค. 2559 ไดจัดกิจกรรมวันเด็กใหกับนักเรียน
- วันที่
16 ม.ค. 2559 ผูบ ริหารคณะครูรวมกิจกรรมวันครู
- วันที่
20 ม.ค. 2559 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหลงเรียนรู ศูนยกสิกรรมธรรมชาติ สองสลึง
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 8 ม.ค. 2559 จัดกิจกรรมวันเด็ก
- วันที่ 16 ม.ค. 2559 จัดกิ
จกรรมวันครู
- วันที่
24 ม.ค. 2559 นักเรียนของโรงเรียนไดรับรางวัลชมเชย To Be Number One Teen
Dancercise Thailand Championship 2016 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ รุน JUNIOR
- วันที่
26, 28 ม.ค. 2559 นิเทศติดตามผล จาก สสวท.
- วันที่
27 ม.ค. 2559 กิจกรรมตะวันบาย คลายเครียด
- วันที่
28 ม.ค. 2559 รวมแขงขันวิชาการ วันเปดบาน (Open House) โรงเรียนมัธยมตากสิน
โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 7 มกราคม 2559 ประชุมผูปกครอง ครั้งที่ 2/2558 ณ อาคารปริยัติธรรม
วัดลุม (พระอารามหลวง)
- วันที่ 8 มกราคม 2559กิจกรรมวันเด็ก ประจําป 2559ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
วันที่ 9 มกราคม 2559 รวมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจําป 2559 ณ สวนศรีเมือง
วันที่ 10 - 12 มกราคม 2559 รวมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตร “โตไปไมโกง” (เด็กสรางชาติ) ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น รุนที่ 6
ณ โรงแรมสีดารีสอรท จังหวัดนครนายก
วันที่ 15 มกราคม 2559 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ณ ศูนยศึกษาธรรมชาติ และปาชายเลน
เจดียกลางน้ํา
วันที่ 16 มกราคม 2559 รวมพิธีวันครู ประจําป 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วันที่ 21-22 มกราคม 2559 โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ณ โรงเรียนบานบอฝาย (สังฆประชาอุทิศ) อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
วันที่ 27 และ 29 มกราคม 2559 รับการนิเทศจากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 30 มกราคม 2559 รวมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
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หลักสูตร “โตไปไมโกง” (เด็กสรางชาติ) ในสถานศึกษาสังกัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น รุนที่ 10
ณ โรงแรมสีดารีสอรท จังหวัดนครนายก
วันที่ 29 มกราคม 2559 กิจกรรมศุกรหรรษาหาคนเกง ประจําเดือนมกราคม 2559
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
- จัด
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
- จัด
กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจําสัปดาห
- จัด
กิจกรรมออมทรัพยตามรอยพอ
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 8 มกราคม 2559 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาล
นครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)
- วันที่
9 มกราคม 2559 รวมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559 ณ สวนศรีเมืองระยอง
- วันที่
11 - 21 มกราคม 2559 แขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
- วันที่
16 มกราคม 2559 รวมกิจกรรมวันครู
- วันที่
21 มกราคม 2559 กิจกรรมเดินทางไกลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
- วันที่
22 มกราคม 2559 เขาคายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ณ กองรอยปฏิบัติการจิตวิทยา จ.ชลบุรี
- วันที่
22 มกราคม 2559 คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ศึกษาดูงาน 89 คน
- วันที่
29 มกราคม 2559 นํานักเรียนเขาแขงขันวิชาการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
ผลการแขงขัน ดังนี้
ภาษาไทย
- ตอสํานวน
* ชนะเลิศ
วิทยาศาสตร
- ตอบปญหาวิทยาศาสตร
* ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1
คอมพิวเตอร
- การใชโปรแกรมนําเสนอ(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
- วันที่ 25 และวันที่ 27 มกราคม 2559 อาจารย สสวท.นิเทศติดตามการสอนและการใชหนังสือ สสวท.
- วันที่
29 มกราคม 2559 นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ทํากิจกรรมหนูนอยรักษทะเล
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29 มกราคม 2559 อนุบาลปที่ 3 ทัศนศึกษา เรือหลวงจักรีนฤเบศรและศูนยอนุรักษพันธุ
เตาทะเล สัตหีบ
- วันที่
30 - 31 มกราคม 2559 ประชุมผูปกครองนักเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2558
- วันที่
31 มกราคม 2559 อบรมเทคนิคการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ผูเรียนปฐมวัยดวยเทคนิควิธีการ Brain-based Learning ( BBL ) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ชวงนี้นักเรียนเริ่มสอบเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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 การรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1
วันที่ 4 - 29 มกราคม 2559 แจกใบสมัคร
วันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ 2559 รับสมัคร
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2559 ทดสอบความพรอม
วันที่19 กุมภาพันธ 2559 ประกาศผลสอบ
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2559 มอบตัว
สวนชั้น อ.2 – ป.6 ไมไดประกาศรับอยางเปนทางการ จะรับแทนนักเรียนที่ยายออกเทานั้น ใหลงชื่อแจงความ
ประสงค ระหวางวันที่ 25 ก.พ.- 9 มี.ค. 2559 ทดสอบวันที่ 1 เมษายน 2559 และมอบตัววันที่ 9 เมษายน
2559
ปญหา หองเรียนในปหนาตามแผน หองเรียนตองเพิ่ม 2 หอง แตขณะนี้ยังไมไดทําการกอสรางเลย
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 9 มกราคม 2559กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
- วันที่ 16 มกราคม 2559กิจกรรมวันครู
- งานวิชาการ“โปลีสีสรรค 58” วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
นายสมภพ รอดไภย
นายเกริกพล ไชยเดช
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดออกแบบปายโปสเตอรดวยโปรแกรม
Adobe Photoshop CS5
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วันที่ 23 - 31 มกราคม 2559
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
นางสาวธันยธรณ เกษจรัล
นางสาวจีรัชญา เกษจรัล
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแขงขันเทเบิลเทนนิส
ประเภททีมหญิง
-

งานวิชาการโรงเรียนอัสสัมชันระยองวันที่ 26 มกราคม 2559
เด็กหญิงสบรีนา วอลคเกอร
ไดรับรางวัลชนะเลิศ
การแขงขัน Story Telling
- งานวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญระยองวันที่ 26 มกราคม 2559
เด็กหญิงนิชาภา สมินเย
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแขงขันประกวดคัดไทย
- งานวิชาการโรงเรียนอัสสัมชันระยองวันที่ 26 มกราคม 2559
เด็กชายนัทธสม บุญมา
เด็กชายพลพัต พลกุลพลาธร
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแขงขันตอบปญหาอาเซียน
- นิเทศกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
ครั ้งที่ 7

กองสวัสดิการสังคม
- วันที่ 6 มกราคม 2559 เลือกตั้งประธานชุมชนแขวงการทาง
คือ นางกรรณิกา จันทร
- วันที่ 8 มกราคม 2559 เลือกตั้งประธานชุมชนหนองสนม-ปกปา
นายสมนึก ผึ่งแผ

ผูไดรับเลือกเปนประธานชุมชน
ผูไดรับเลือกเปนประธานชุมชน คือ

- วันที่ 19
– 21 มกราคม 2559 พาคณะกรรมการชุมชนไปทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดกาญจนบุรี
- เรื่องโครงการกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ที่คายสุรสิงหนาท ซึ่งมีหลายกิจกรรมที่สามารถนํามา
ประยุกตใชในพื้นที่ได เชน เรื่องของพลังงานแสงอาทิตย การทําปุยจากไสเดือน การเลี้ยงกบการเกษตรในที่คับ
แคบ ซึ่งสมาชิกชมรมผูสูงอายุเทศบาลนครระยองที่เขาไปชมก็ไดไปดูในหลายกิจกรรม
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งานพัฒนาสังคมสงเคราะห
- เรื่องปญหาคนเรรอนไรที่พึ่ง ซึ่งขณะนี้สวนใหญประชาชนจะโทรแจงเขามาที่เทศบาล ซึ่งเมื่อกอนเปน
ภารกิจของสํานักงานพัฒนาสังคม แตขณะนี้ประชาชนจะโทรศัพทมาแจงยังกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนคร
ระยอง โดยเฉลี่ยจะมีอยูสัปดาหละ 2 – 3 ราย เกี่ยวกับผูที่ไรที่พึ่ง คนเรรอน โดยเมื่อสัปดาหที่แลวเทศบาลได
นําสงไปศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดระยอง จํานวน 2 ราย
สถานธนานุบาล
ผลการดําเนินงานในรอบเดือนมกราคม 2559 (ตั้งแตวันที่ 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
(1,179,136.42) บาท
2558)
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน
140,000,000.00 บาท
หัก ใชไปแลว
37,033,000.00 บาท
คงเหลือเงินที่ใชหมุนเวียนไดอีก
102,967,000.00 บาท
- นายสุธน ซื่อประเสริฐ รายงานวาเรื่องเกี่ยวกับสถานธนานุบาล คือหลังจากเมื่อ 3 สัปดาหที่ผานมา
ไดมีการพูดคุยกันในเรื่องของคาเชาที่วาเปนหนวยงานเดียวกันแลวมาเชานั้นเปนอยางไร ซึ่งปจจุบันนี้ก็ยังไมได
ขอสรุป เมื่อครั้งที่แลวจากที่ไดดูในเอกสารตาง ๆ คือไมไดมีการทําสัญญาเชากันไวเลย แตในทางสํานักการคลังก็
ไดตั้งงบประมาณประเภทของรายรับไวแลววามีอยูในหมวดของคาเชา และเทาที่ทราบระเบียบนั้นไมมี จึงเห็นวา
ควรจะตองการมีการนัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันวานโยบายควรจะตองดําเนินการกันอยางไร
- นางกิ่งแกว ถนอมถิ่น กลาววาเรื่องอาคารของสถานธนานุบาล
ซึ่งมีอาคารอีก 2 หอง ที่เดิมเปน
หองสมุด และเปนศูนยหลักเมือง และตอนนี้นวดแผนโบราณใช โดยที่เราไมไดเก็บคาเชา จึงขอหารือวาอาคาร
ตรงนี้เราจะทําอยางไร
ที่ประชุม - นายสุธน ซื่อประเสริฐ มอบสํานักการคลังเปนเจาภาพในการนัดผูที่เกี่ยวของมาประชุม
เพื่อปรึกษาหารือกัน

-37นายนที ปลื้มจิตต กลาววากรณีฝาทอชํารุดตามที่ไดไปตรวจสอบนั้น โดยที่รางระบายน้ําขนาดแค
5 เซนติเมตร ปญหาคือไมไดเปนที่ฝาทออยางเดียว คือเปนที่บารับ ซึ่งบารับมีขนาด 7.5 เซนติเมตร และดวย
อายุการใชงานประมาณหลายปมาแลว ทําใหเสนเกิดการชํารุดแตก ตอนนี้เราแกไขโดยการทําเปนเหล็กฉาก
และแขวนไว แตตอไปในอนาคตเห็นวาควรจะตองตั้งงบประมาณที่จะแกไขตรงนี้ โดยจะแยกเปนประเภท
คือ บอพักดวย และเปนรางระบายน้ําดวย ซึ่งทางไผ 2 มีปญหาทั้งเสนเลย โดยตองมีการรื้อและทําใหม
ที่ประชุม - ทานนายกเทศมนตรี กลาววาควรดําเนินการปรับปรุงใหแข็งแรงขึ้น และกําชับวาตอไป
ในอนาคตหากมีการทําใหมใหออกแบบโดยปรับขนาดของฝาบอพักใหมีขนาดใหญกวานี้
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- นายสุธน ซื่อประเสริฐ รายงานวาเรื่องเจดียกลางน้ําขึ้นทะเบียนกรมศิลปากรไวเมื่อป พ.ศ.2544
จึงเปนหวงวาตอไปหากเทศบาลเราจะทําการปรับปรุงอะไร หรือขออนุมัติงบประมาณเพื่อทําอะไรตาง ๆ นั้น
ทางกรมศิลปากรเขาตองมาดําเนินการจัดการหรือไม
- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รายงานวาตัวอาคารศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาคอนขางเกาเนื่องจากสรางมานาน
ซึ่งเทศบาลเราไดดําเนินการปรับปรุงมาครั้งหนึ่งแลวโดยการซอมแซมหลังคา ไดประสานกับสํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมอยูวาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาควรจะพัฒนาใหเปนศูนยที่ใชประโยชนไดมากกวานี้ เต็ม
ประสิทธิ์ภาพไดมากกวานี้ จากรายงานคือมีผูมาศึกษาดูงานคอนขางมากในแตละเดือน ซึ่งศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา
นั้นจะมีฐานตาง ๆ หากมีการปรับปรุงอีกสักเล็กนอย จะใชฐานที่ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาเปนฐานในการฝกลูกเสือ
ใหกับเด็กนักเรียนได โดยที่โรงเรียนอาจจะไมตองพาเด็กไปไกล สําหรับตัวอาคารของศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา
เนื่องจากมีคนไปศึกษาดูงานบอย คือในตัวอาคารจะมีหองอยู เดิมทีใชเปนที่เก็บของและคอนขางชํารุดทรุดโทรม
เครื่องมืออุปกรณโสตทัศนศึกษาทั้งหลายไดชํารุดไปหมดแลว ซึ่งรอจําหนายอยูหลายรายการ และหากวาอาคาร
ศาลาประชาคมถูกรื้อแลวเราจะสรางใหม คือในระหวางการกอสรางศาลาประชาคมนั้นผมคิดวานาจะใช
ระยะเวลาประมาณ 2 ป เวลารับคณะตาง ๆ คิดวาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษานั้นมีหองที่สามารถจะปรับปรุงไดอีก
เล็กนอย เชน อาจจะเพิ่มอุปกรณโสตทัศนศึกษาก็สามารถที่จะเขาไปใชสถานที่ตรงนั้นในการตอนรับคณะศึกษา
ดูงานไดเลย ซึ่งแอรก็มีอยูแลว โดยบางหองอาจจะมีการเจาะหนาตางติดพัดลมเพื่อใหระบายอากาศ จึงนําเรียน
ทานรองนายกเทศมนตรี นายธนิต อังควินิจวงศ วาทางสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเองก็มีแผนที่จะ
ปรับปรุงตรงนี้อยู และคิดวาคงจะใชงบประมาณในการปรับปรุงไมมาก และไมนาจะเกี่ยวของกับกรมศิลปากร
เพราะตรงนี้เปนสวนของตัวอาคาร
(ปดประชุม เวลา 11.30 น.)
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางกุลยา กุลรัตน)
เจาพนักงานธุรการ
(นางซอนกลิ่น ชูเชิด)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
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