รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ
ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 2 มีนาคม 2559
ณ หองประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

นายวรวิทย
นายธนิต
นายบุญสืบ
นายประกอบ
นายนิวัติ
นายผณินทร
นายธีรวุฒิ
นายสุธน
นายฉัตรนุชัย
นายธนวัฒน
นางกิ่งแกว
นางวัฒนา
นางกรรณิกา
นายธรรมาธิติ
นางผองศรี
นายชนินทร
นายมานพ
นางสุนิสา
นางสาวอารี
นายไพรัตน
นายมนตรี
วาที่รอยตรีจรัล
นางสาวพนิตตา
นายรักษสิทธิ์
นางศิริลักษณ
นางซอนกลิ่น
นางสาวชนิดา
นายดุสิต
นางสายสุนีย
นางพิมพผกา
นางสาววิลาวรรณ
นางสาวเนตรนภา
นางสาวรัชนี

ศุภโชคชัย
อังควินิจวงศ
เจริญรัตน
อังควินิจวงศ
กลอมแกว
เกษรแพทย
รัตตานนท
ซื่อประเสริฐ
สมบัติศรี
พนชั่ว
ถนอมถิ่น
ชูวิทยสกุลเลิศ
วิโรจนแสงทอง
วุฒิสมบูรณ
ปยะยาตัง
จันทนขาว
ศรีสุพรรณถาวร
รมรื่น
แดงอุทัย
วังบอน
สิริทัตสุนทร
ภิญวัย
แสงอรุณ
เจริญหิรัญ
ทองเรือง
ชูเชิด
เอมเปย
ธรรมศิริรักษ
วาระสิทธิ์
ทายพงศศักดิ์
นาถาบํารุง
รักความสุข
คุมครอง

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

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

ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได
หัวหนาฝายอํานวยการ
หัวหนาฝายบริการสิ่งแวดลอม
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

-234. นางสาวดวงพร
35. นางกุลยา

เสงี่ยมรัตน
กุลรัตน

หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เจาพนักงานธุรการ

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
ดุษฎีวงษกําจร
วินัยธรรม
โกสีย

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผูจัดการสถานธนานุบาล

ผูไมเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายมานพ
นายวิชิต
นายวารินทร
นางเสาวลักษณ
นางลัดดา

(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2559
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2559

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2559
และติดตามผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ
รายงานความคืบหนาเรื่องการกอสรางตลาดแมแดง (สํานักการคลัง, กองชาง, สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม)
- นายดุสิต ธรรมศิริรักษ รายงานวาในสวนงานกอสรางจะมีการลงถังบําบัดน้ําเสีย และรื้อทําทอระบายน้ํา
สวนในอาคารดําเนินการเรียบรอยแลว เรื่องสิทธิของแผงคาไดทําบันทึกเสนอแจงประกาศใหผูคาทราบแลว
โดยแยกประกาศเปน 3 หมวด ประกาศแรก คือ เราจะแจงจํานวนของผูที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดเพื่อใหเขาไดทราบ
วาใครมาขึ้นทะเบียนบาง โดยมีรูปติดทุกคน จํานวน 290 ราย อีกกลุมหนึ่งคือกลุมที่ไดสิทธิ ซึ่งตามนโยบาย
ที่แจงไวคือวาผูที่ขายจริงไมวาจะเปนเจาของหรือผูเชาก็ตามเราจะใหสิทธิ ยกเวนคนที่เปนผูชวยขาย หรือเอา
ญาติพี่นองมาขึ้นทะเบียน เราเช็คแลวเราก็จะตัดสิทธิออกไปกอน สวนกลุมที่ 3 คือที่เหลือจากนั้น โดยเราจะให
สิทธิในการจับฉลากกับแผงที่เหลือ ผูที่ไดสิทธิทั้งหมด จํานวน 176 ราย และจะมีแผงวางอีก 25 ราย หลังจาก
ที่เราทําประกาศเสร็จทั้ง 3 ฉบับแลว ก็จะใหระยะเวลาของผูที่ไมไดสิทธิยื่นอุทธรณ เราก็จะพิจารณา 30 วัน
โดยจะดูจากหลักฐานตามจริงและดูเกณฑวาเขาขายจริงหรือไม คือไมใชผูที่มาทีหลังที่เรามีประกาศการรื้อถอน
เพราะจะมีพวกที่มาสวมรอยและไมใชญาติพี่นองที่เอาชื่อมาขอขึ้นทีหลัง เราก็จะตัดสิทธิตรงนั้นออกไป
คาดวาชวงเวลาของการดําเนินการในเรื่องของการอุทธรณ และการไดผูคาก็นาจะใชเวลาใกลเคียงกับการ
ประกาศสอบราคาจัดกอสรางแผง แตมีประเด็นตรงที่วาเราเคยคุยกับทางคุณปรีดา ในเรื่องของระยะเวลาที่เรา
ขอใหคุณปรีดาไวก็คือสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2559 แตบังเอิญการกอสรางของเราเกิดการลาชา ซึ่งอาจจะตอง
พูดคุยกับคุณปรีดาเพิ่มเติมอีก เพราะตอนนั้นเขาก็ยังยืนยันอยูวาเขาก็ไมไดติดประเด็นปญหาอะไร คือแลวแต
เทศบาลจะกอสรางเสร็จ เพียงแตวาตอนนั้นเทศบาลเราระบุเวลาไววาถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2559
เพราะฉะนั้นเราจึงจะตองคุยกับคุณปรีดาเพื่อที่จะขอขยายเวลาในเรื่องของงานกอสรางออกไปอีก สวนเรื่องที่คุณ
ปรีดารองขอใหทางเทศกิจไดไปประจําการ และจัดระเบียบตรงทางเขาออกของคุณปรีดา ลงมาทุงชายกระตาย
ซึ่งทางเทศกิจไดไปตรวจสอบใหเปนประจํา

-3- นางกิ่งแกว ถนอมถิ่น รายงานวาเรื่องผูคารอบนี้ทางสํานักการคลังไดนําญัตติเขาสภาเทศบาล
นครระอง เพื่อผูคาเขาคาโดยไมตองประมูล ซึ่งรายละเอียดคือหากไดคนแลว และพอเขาสภาเทศบาลแลว
เมื่อถึงเวลาที่เราจะใหผูคาเขาก็จะมีการทําสัญญา ซึ่งสัญญาจะเปนปตอป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ/พิจารณา
สํานักปลัดเทศบาล
ฝายอํานวยการ
งานขนสง
- งานขนสงมี รายรับประจําเดือนกุมภาพันธ 2559
รายจายประจําเดือนกุมภาพันธ 2559
รายรับสูงกวารายจาย

191,582 บาท
108,457.93 บาท
83,124.07 บาท

ฝายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง
- 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 3 ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเทาบริเวณหนาโรงพยาบาลระยอง และหนาวัดปาประดู
จํานวน 11 ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหลน จํานวน 3 ราย
- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนรานคาตั้งวางจําหนายของโดยไมไดรับอนุญาต จํานวน 21 ครั้ง
3. จัดเก็บปายที่ไมขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 74 แผน
4. ตรวจสอบพบฝาทอระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 20 แหง
5. งานที่ไดรับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรรอน จํานวน 1 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผูบุกรุกสถานที่ราชการ จํานวน - ราย

-4งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกูภัยฯ
- ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพรอมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใชใหกับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนขางอําเภอ-ทางไผ, ชุมชนตากสินมหาราช, ชุมชนสะพานราษฎร
ชุมชนหลังวัดปาประดู 1, ชุมชนหลังวัดปาประดู 2
และชุมชนแหลมรุงเรือง)
- เฝาจุดตลาดเกาและโรงรับจํานํา

6 ครั้ง
86 ครั้ง
32 ครั้ง

19 ครั้ง
22 ครัง้

ฝายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน ก.พ. 2559)
* จํานวน
19 คณะ
* จํานวน
1,630 คน
งานสารบรรณ
มีการลงรับ – สง หนังสือผานระบบ OSSM (สวนกลาง) เดือนกุมภาพันธ 2559
- มีการลงรับหนังสือ จํานวน
569 เรื่อง
- มีการลงสงหนังสือ จํานวน
687 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

- คน
1 คน
- คน
- คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
7 คน
2 คน
- คน
- คน
- คน

-5อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจาง
* พนักงานเทศบาล
* ลูกจางประจํา
* พนักงานจางทั่วไป
* พนักงานจางตามภารกิจ
รวม

155 คน
34 คน
302 คน
188 คน
679 คน

อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจาง (สังกัดโรงเรียน) จํานวน 6 แหง และศูนยเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง
* พนักงานครูเทศบาล
255 คน
* ลูกจาง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจาง (เงินอุดหนุน)
70 คน
รวม
328 คน
รวมทั้งสิ้น
งานทะเบียนราษฎร

1,007 คน

รายงานการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2559

ผูมารับบริการงานทะเบียน เฉลี่ยวันละ 104 ราย บัตรประจําตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 68 ราย รวม 172 ราย
- นายธนวัฒน พนชั่ว รายงานวาตามที่ทานนายกเทศมนตรีไดมอบหมายใหไปทําขอตกลงรวมกับ
จังหวัดระยอง และ ปพ. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางถนน
ซึ่งตอไปจะเขมงวดวาพนักงานเทศบาลเราที่มีรถจักรยานยนต หรือรถยนต จะตองทํา พ.ร.บ. และสวมหมวก
นิรภัยในสถานที่ราชการทุกแหง โดยจะกําหนดเปนเขตที่ตองสวมหมวกนิรภัยครบรอยเปอรเซ็นต สวนมาตรการ
ดําเนินการของจังหวัดซึ่งเขาจะมีการแจงเกี่ยวกับพนักงานที่ทําความผิดทางกฎจราจร โดยเขาจะมีสงรายงาน
มาใหเทศบาลเรา เพื่อใหเทศบาลเราวางมาตรการที่จะใชบังคับเอง
ที่ประชุม - ทานนายกเทศมนตรีฝากผูอํานวยการกองทุกกอง และผูอํานวยการสํานัก
กําชับผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวดวย

-6กองวิชาการและแผนงาน
งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ
1. ใหบริการ การตรวจซอมระบบงานคอมพิวเตอร ระบบเครือขายภายในเทศบาลนครระยอง
จํานวน 21 ครั้ง
2. ใหบริการขอมูลขาวสารขึ้นเว็บไซตเทศบาลนครระยอง จํานวน 15 ครั้ง 15 เรื่อง
3. สรุปการใชงานโปรแกรมปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย และโปรแกรมปองกันไวรัสฯจํานวน 1 ครั้ง
งานประชาสัมพันธ
1. ขาวประชาสัมพันธทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี
1.1 ขาวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จํานวน 25 เรื่อง
1.2 ขาวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหนวยงานอื่น ๆ จํานวน 35 เรื่อง
2. กิจกรรมของเทศบาล จํานวน 10 กิจกรรม
3. อนุเคราะหเสียงตามสายพรอมอุปกรณ รถประชาสัมพันธและอื่น ๆ จํานวน 15 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 10 ปาย
ฝายนิติการ
งานนิติการ
ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

1.

สอบสวนขอเท็จจริง
ทําหนังสือวากลาวตักเตือนเจาหนาที่ที่
เทศบาลไดวาจางมูลนิธิ DEE บริหารโรงงานผลิต เกีย่ วของแลว อยูระหวางการพิจารณาของ
ปุยอินทรียและพลังงาน
สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดระยอง

2.

เทศบาลวาจางบริษัท เอส ที ฟอรทั่ม ขายแบบ
ประกวดราคากอนวันที่ไดรับเอกสารประกวด
ราคาตัวจริง

สรุปสํานวนเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
พิจารณาของผูบังคับบัญชา

3.

แจงตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบาตัน

ไดแจงความรองทุกขดําเนินคดีกับผูแจงความ
เท็จตอเจาพนักงานแลว

4.

เจาหนาที่ปองกันขับรถบรรทุกน้ํา 82-1791
รย เฉี่ยวชนรถกระบะ กง 1101 รย บริเวณ
บอขยะ

สอบสวนขอเท็จจริงเสร็จเรียบรอยแลว
อยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ

-7ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

5.

พิพาทที่ดินบริเวณ(ถนนราษฎรบํารุงซอย 15)

-บันทึกปากคําผูสูงอายุเพิ่มเติม
จํานวน 9 รายแลว
–ทําหนังสือสงสนง.ที่ดินจังหวัดระยองแลว

6.

การสวมตัวทําบัตรประชาชน รายนายหมูกร
เทียมทัศน

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การพิจารณาของจังหวัด

7.

รองเรียนอดีตปลัดเทศบาล

-แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
เรียบรอยแลว อยูระหวางการสอบปากคํา
ผูที่เกี่ยวของ

8.

การสวมตัวทําบัตร รายนางสมใจ สุขสําราญ
(พิจารณาผลการสอบสวนการปฏิบัติหนาที่
แจงความดําเนินคดีกับผู แอบอาง)
พฤติกรรมนางจันทรฉาย อินพเนาว ครูเทศบาล
ลาและมาสายอยูเปนประจํา ไมปฏิบัติคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา
เครื่องเรือยนตสูญหาย

-อยูระหวางทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง

9.
10.

11.
12.
13.

นางกาญจนา สังขนอย ละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน
การสวมตัวทําบัตรประชาชน ราย นายคํา
เชียงเอย
การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอรตี้ประกันภัย

-รายงานผลการสอบสวนแลว อยูระหวางการ
พิจารณาของผูบังคับบัญชา
-นายสายัญ ศรีสวัสดิ์ นายนพรัตน ไกรแกว
ทําหนังสือรับสภาพหนี้และขอผอนชําระ
เดือนละ 500 บาท, 1,000 บาท นายกําธร
บํารุงพงษ ไดนําเงินจํานวน 22,695.31 บาท
มาชดใชใหกับเทศบาลนครระยองเรียบรอยแลว
-อยูระหวางสอบสวน
-อยูระหวางสอบสวน
อยูระหวางทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
-บันทึกถอยคําคณะกรรมการกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ จํานวน 3 ราย
เหลืออีก 2 ราย อยูระหวางบันทึกถอยคํา
-สรุปผลการสอบสวนเรียบรอยแลว อยูระหวาง
ผูบังคับบัญชาพิจารณา

14.

การล็อกเสปกรถครุภัณฑยานพาหนะ
จํานวน 4 รายการ

15.

สอบสวนวินัย/เรื่องรองเรียน
การคางคาเบิกจายเงินคาซอมแซมรถของ
หจก.ซันลุยและอูจําเนียน การชาง

16.

นายสมปราชญ ปอมสูง ถูกพนักงานสอบสวนจับ -ก.ท.จ.ระยองมีมติใหออกจากราชการไวกอน
-คดีถึงที่สุดแลว ทํา สว.6 เสร็จเรียบรอยแลว
คดี ยาไอซไวในครอบครอง
อยูระหวางการพิจารณาของ กทจ.

หมายเหตุ

-8ลําดับที่
เรื่อง
17. เรื่อง พิพาทเกี่ยวกับทางสาธารณะ กรณี คุณ
พิศิษฐฯ กับมูลนิธิสวางพรกุศล

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ
-อยูระหวางจัดทําระวางใหม

18.

การสวมตัวทําบัตรราย นางสาวษาลินี แซเอี๊ยว

-อยูระหวางเสนอรายงานผลการสอบสวน
(สว.6)

19.

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

-ไดทําบันทึกแจงกองชางตรวจสอบ
ขอเท็จจริงแลว อยูระหวางการดําเนินการ
ของกองชาง

23.

กรณี นายสมพรรณ จรรยารักษ,นางสาวพุชง
พุษะกอสรางอาคารรุกล้ําทางฯ

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน

24.

กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ กอสรางอาคารรุกล้ํา
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน

25.

กรณี น.ส.วิเชียร อึ้งเส็ง กอสรางอาคารรุกล้ํา
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน

26.

กรณี นางสาวเขมสิริทร ชูดํา กอสรางรั้วบนทาง
สาธารณประโยชน บริเวณหลังอําเภอ

-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

27.

กรณี นายกิตติพงษ ปานงาม กอสรางอาคารโดย -แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวาง
ไมไดรับอนุญาต และกอสรางอาคารรุกล้ําที่
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน
สาธารณะ

28.

นายอดิศักดิ์ คําแสน ขับรถยนต บพ 1308
ระยอง ชนเสาไฟฟาบริเวณถนนอดุลยฯ

20.
21.

22.

-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน
-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน
-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ศาลจังหวัด
ระยอง ไดมีคําพิพากษาให นายอดิศักดิ์ฯ
ชําระเงินเต็มจํานวนพรอมดอกเบี้ย อยูระหวาง
ทําหนังสือขอความอนุเคราะหใหพนักงาน
อัยการออกหมายบังคับคดี

หมายเหตุ

-9ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

หมายเหตุ
24 พ.ย.
2563

29.

คดีบอลลูนระเบิด

อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
(อายุความ 5 ป นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟอง ไมเกิน 10 ป นับแตวันที่มีเหตุ)

30.

กรณีนายวีราพัชธ พัสกรวงษ กอสรางโครงเหล็ก
หลังคารุกทางสาธารณะ

แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน

31.

คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู ฟองเทศบาลเรื่อง ที่ดิน
บริเวณถนนทาบรรทุก

-ศาลจังหวัดระยองนัดฟงคําพิพากษาศาลฎีกา
ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น.

32.

กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝง ต.ปากน้ํา

-คณะทํางานและหนวยงานที่เกี่ยวของลงพื้นที่
เริ่มรื้อถอนอาคาร ตั้งแตวันที่ 29 กุมภาพันธ
2559 เวลา 09.00 น. เปนตนไป

33.

นายแดง แยมเย็น กรณี ผิดสัญญาเชาตลาด
เทศบันเทิง

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2558 ศาลจังหวัดระยองไดมี
คําพิพากษาใหนายแดงฯ ใหชําระเงินเต็ม
จํานวนพรอมดอกเบี้ย อยูระหวางทําหนังสือ
ขอความอนุเคราะหพนักงานอัยการออกหมาย
บังคับคดี

34.

คดีปกครอง
นางวรรณา ตันเตงผล(ตลาดแมแดง)

-เทศบาลนครระยองไดดําเนินการรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสราง วันที่ 10 สิงหาคม 2558 อยู
ระหวางดําเนินการแกไขปรับปรุงตัวอาคาร
ตลาดและถนนสุวรรณสิน

35.

คดีนางสมทรง ชวยชาติ เรื่อง ที่ดินบริเวณ
ทุงโตนด

-เทศบาลยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของ
ศาลปกครอง อยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด

36.

คดีนายนิรัตน เจริญผล ผูฟองคดี อธิบดีกรม
ที่ดิน ผูถูกฟองที่ 1 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการความมั่นคง
ภายใน ผูถูกฟองที่ 2

-อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด

37.

บังคับคดี/งานอื่น/หารือ
คดีซุมเฉลิมพระเกียรติถูกเฉี่ยวชน

-เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.58 สํานักงานบังคับคดีให
ไปรับเงินที่อายัดได
จํานวน 47,075.02 บาท

อายุความ
10 ป
(ครบ 22
พ.ย.64)

-10ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

หมายเหตุ

38.

คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟา

-อยูในระหวางทําหนังสือไปยังธนาคารตาง ๆ,
สํานักงานที่ดิน,การไฟฟา,ประปา,
องคการโทรศัพท เพื่อสืบหาทรัพยของ
นายสราวุธ สมะนะ

อายุความ
10 ป
10 ก.พ.
พ.ศ.
2566

39.

คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟา

-อยูในระหวางทําหนังสือไปยังธนาคารตาง ๆ,
สํานักงานที่ดิน,การไฟฟา,ประปา,
องคการโทรศัพท เพื่อสืบหาทรัพยของนาย
วัชระ คึมยะราช

อายุความ
10 ป
10 ก.พ.
พ.ศ.
2566

40.

คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟา

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

อายุความ
10 ป
(ครบ 8
ส.ค.63)

41.

คดี รตอ.สงัด มนประเสริฐ ขับรถชนสัญญาณไฟ
จราจร

-บริษัท แอกซา ประกันภัย ไดนําเช็คจํานวน
170,000 บาท มาชําระใหเทศบาลแลว

42.

คดีนายเมษา แซพาณิชย ขับรถชนเสาไฟฟา

-อยูระหวางบริษัท ประกันคุมภัยจํากัด(มหา
ขน) มอบให ส.สุมณฑา เซอรวิส
เขาซอมแซม

43.

คดีนายสมชาย สวางฉาย ขับรถชนเสาไฟฟา

-อยูระหวางบริษัท นําสินประกันภัย จํากัด
(มหาชน) แจง ดําเนินการเขาซอมแซม
โดยมอบให หจก.สัมฤทธิ์ผลกอสราง 2014
ดําเนินการซอมแซมทรัพยสินดังกลาว

44.

คดีนายนิยม สุขคุม ขับรถชนเสาไฟฟา

-อยูระหวางสงหลักฐานใหสํานักงานอัยการ
จังหวัดระยอง เพื่อยื่นฟองตอศาล

45.

หจก.ศิลาวัฒน เสนอขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลา
การปฏิบัติงานและขอคืนเงินคาปรับ

-อยูระหวางสรุปประเด็นใหพนักงานอัยการคดี
ปกครอง ยื่นศาลปกครองเพิกถอนคําชี้ขาด

46.

นายบุรินทร กลิ่นสังข พนักงานจางทั่วไป ยื่น
หนังสือลาออกจากราชการแตผูบังคับบัญชาได
พิจารณาใหไลออก

-สงหนังสือไปยังผูวาราชการจังหวัดระยอง
เรียบรอยแลว

-11ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

47.

รองเรียนกรณี กลุมแมคาตลาดวัดลุมขอผอนผัน

-คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสด
เทศบาล2 (ตลาดวัดลุมฯ)มีมติมอบใหกองชาง
ออกแบบอาคารตลาดใหมและแผงคาภายใน
อาคารเดิมพื้นที่พรอมจํานวนแผง และมอบให
สน.การสาธารณสุขฯ สํารวจขอมูลผูคาบริเวณ
ถนนโสภณและทางเชื่อมระหวางถนน
ชุมพลโสภณ เพื่อใหทราบจํานวนผูคาทั้งหมด
-ขณะนี้อยูระหวางรายงานผลความคืบหนา
ใหจังหวัดระยองทราบ

48.

นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผูจัดการมรดก
ตลาดแมแดง ขอใหชะลอการรื้อถอน
สิ่งปลูกสราง

-อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด และทําหนังสือแจงผลคําพิพากษา
ในคดีแพงและเอกสารประกอบการพิจารณา
ใหศาลปกครองสูงสุดทราบ

49.

รองเรียนกรณีขายสินคากีดขวางทางจราจร
บริเวณสะพานเฉลิมชัย และการปลูกสรางบาน
เกินเสาไฟฟาบริเวณซอยขางสถานีอนามัย
ปากน้ํา

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเกี่ยวกับ
กรณีขายสินคากีดขวางทางจราจรบริเวณ
สะพานเฉลิมชัยแลว สวนในกรณีการ
ปลูกสรางบานเกินเสาไฟฟาบริเวณซอย
ขางสถานีอนามัย อยูระหวางกองชางออก
คําสั่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522

50.

รองเรียนกรณีการปลูกสรางทับทาง
สาธารณประโยชน บริเวณหลังหางแหลมทอง
ระยอง

-อยูระหวางกองชางตรวจสอบและดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่

51.

รองเรียนกรณีที่มีการขุดทรายบริเวณถนนทางไผ -ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองแลววา
4 ทําใหกําแพงพัง
ไดมหี นังสือแจงหางหุนสวนจํากัด กิจสัมพันธ
ใหดําเนินการขออนุญาตขุดดินและถมดินตาม
พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

52.

รองเรียนกรณีขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงการ
กอสรางกําแพงบริเวณซอยโรงไมพาเลท ใกล
แยก PMY และขอใหตรวจสอบการถมดิน
บริเวณตรงขามสุสาน ถนนบางจาก
ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

-อยูระหวางผูบังคับบัญชาพิจารณา

53.

รองเรียนกรณีรานกวงเภสัชไดดัดแปลงทางหนี
ไฟ ทําใหรานบิวตี้ไมมีทางหนีไฟ

-อยูระหวางกองชางดําเนินการออกคําสั่งถอน
อาคาร

หมายเหตุ

-12ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

54.

นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือรองเรียนเรื่อง
ทางสาธารณะ มีผูลักลอบขุดดินเนื้อที่
ทางสาธารณประโยชน และเนื้อที่ดินของ
นายแพทยยุคล เลิศบูรพา ออกไปจากพื้นที่
โดยไมไดรับอนุญาต

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวา
สํานักงานที่ดินจังหวัดระยอง รังวัดสอบเขต
และปกหลักเขตที่ดินแลว

55.

รองเรียนกรณีไดรับความเดือดรอนจากโรงนา
ระยอง (รานอาหารฮัม ชื่อเดิม)

-รานโรงนาระยอง (รานฮัม) แกไขปรับปรุงราน
ตามคําแนะนําของเจาหนาที่ เหตุรําคาญ
ระงับแลว
-อยูระหวางทําหนังสือรายงานจังหวัด

56.

นางศรีชนก วัฒนศิริ ยื่นหนังสือรองเรียนเรื่อง
มีผูไมหวังดีทําลายกําแพงรั้วอิฐที่ใชลอมรอบ
อาณาเขตที่ดิน บริเวณชุมชนปากน้ํา 1

-อยูระหวางตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของกองชาง

57.

นางทุมมา ภิญโย ยื่นหนังสือรองเรียนขอความ
ชวยเหลือใหติดตามหา นายสมจิต แสงวิชา

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดแลว
ไดดําเนินการประชาสัมพันธทางชองทาง
ตาง ๆ แลว

58.

รองเรียนกรณีมีการถมคลองทับมาบริเวณ
หมูบาน ระเบียงเมือง ทําใหน้ําไหลไมสะดวก

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวา ไดแจง
ใหผูที่ทําการถมคลองดําเนินการขุดลอกดินขึ้น
และปรับสภาพเรียบรอยแลว

59.

รองเรียนกรณีสะพานหนาวัดปากน้ําชํารุด และมี - ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวา กอง
รอยราวตามเสาสะพาน
ชางเตรียมขอมูลเพื่อนําเขาแผนขอจัดสรร
งบประมาณสําหรับใชในการซอมแซมแลว

60.

รองเรียนกรณี แจงเบาะแสรานแกสหุงตมที่ไมมี -ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองแลววา
ใบอนุญาตจําหนายแกสที่ถูกตอง จํานวน 3 ราน รานที่ 1,2 ไดเคลื่อนยายถังบรรจุกาซ
ปโตรเลียมออกแลวตามคําแนะนําของ
เจาหนาที่ และรานที่ 3 อยูนอกเขตพื้นที่ของ
เทศบาลนครระยอง

61.

รองเรียนกรณี ไดรับความเดือดรอนจาก
รานอาหารนิคพารทไทม

-ทําหนังสือรายงานจังหวัดเรียบรอยแลว

62.

รองเรียนกรณี ไดรับความเดือดรอนจาก
รถบรรทุกดิน ขับเร็วบริเวณถนนทางไผ 3
ทําใหถนนเกิดความเสียหาย

-อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของกองชาง
และงานรักษาความสงบเรียบรอย

หมายเหตุ

-13งานรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข
ใหบริการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขผานเว็บไซตเทศบาลนครระยอง ประจําเดือนกุมภาพันธ 2559 จํานวน 2เรื่อง
วัน/เดือน/ป
เรื่องรองเรียน
หนวยงานที่
ตอบผูรองเรียนเมื่อ
แจงผลการดําเนินการ
รับผิดชอบ
ใหผูรองเรียนทราบ
3 ก.พ.59

ความสกปรกโดยรอบ
หอพระพุทธอังคีรส

4 ก.พ.59

ตัดตนไม

กองการศึกษา

3 ก.พ.59

3 ก.พ.59

กองชาง

4 ก.พ.59

4 ก.พ.59

ฝายงบประมาณ
รายงานการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ 2559
หมวดรายจาย
งบประมาณตั้งไว
เบิกจาย/กอหนี้ผูกพัน
คงเหลือ
งบกลาง
23,185,000.00
9,436,100.08
13,748,899.92
งบบุคลากร
เงินเดือนฝายประจํา 9,990,500.00
4,162,700.00
5,827,800.00
เงินเดือนฝายการเมือง 240,624,600.00
95,824,551.86
144,800,048.14
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
14,178,400.00
3,610,131.76
10,568,268.24
คาใชสอย
151,981,809.00
78,465,605.57
73,516,203.43
คาวัสดุ
52,640,291.00
20,632,028.17
32,008,262.83
คาสาธารณูปโภค
5,831,100.00
2,259,021.75
3,572,078.25
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
30,813,300.00
16,030,446.70
14,782,853.30
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 65,670,000.00
3,577,500.00
62,092,500.00
งบรายจายอื่น
30,000.00
30,000.00
0.00
งบเงินอุดหนุน
23,055,000.00
11,224,000.00
11,831,000.00
รวมทุกหมวดรายจาย 618,000,000.00
245,252,085.89
372,747,914.11
ครั้งที่ ประจําเดือน
1
ต.ค. 58
2
พ.ย. 58
3
4
ธ.ค. 58
5
6
ก.พ. 59
7

โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ
ยอดโอน
รายการสะสม
ยอดโอนสะสม
5
127,500.00
5
127,500.00
1
1,365,000.00
6
1,492,500.00
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
4
61,700.00
17
1,997,960.00
5
333,000.00
22
2,330,960.00

หมายเหตุ
สภาฯอนุมัติ

-14-

1

แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประจําเดือน รายการ
ยอดเงิน
รายการสะสม ยอดเงินสะสม
หมายเหตุ
19,600,000.0
ธ.ค. 58
1
0
1
19,600,000.00 สภาฯอนุมัติ

รั้งที่
1

แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประจําเดือน รายการ
ยอดเงิน
รายการสะสม ยอดเงินสะสม
หมายเหตุ
ก.พ. 59
1
816,000.00
1
816,000.00

ครั้งที่

สํานักการคลัง
1. รายงานสถานะการเงิน เดือนตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ 2559
1.1 ดานรายรับ

1.2 รายรับ : รายจาย

2. การจัดหาประโยชนในทรัพยสิน
2.1 อาคารศูนยบริการสาธารณสุขหลักเมือง

-15-

2.2 ลอกขายของ จํานวน 6 ลอก บริเวณสวนศรีเมือง
(1) ลอก เลขที่ 1 จํานวน 1 หอง

(2) ลอก เลขที่ 2-6 จํานวน 5 หอง

2.3 พื้นที่ขายของโครงหลังคา จํานวน 12 ที่

-16-

3. การจัดหาพัสดุ
การประชุมซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559

- นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานดังนี้
1. เรื่องการประชุมซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติงาน จํานวน 3 เรื่อง คือ
1.1. เรื่องเกี่ยวกับการจัดทําสมุดควบคุมการซอมรถยนต และรถจักรยานยนต ที่เปนไปตามนโยบาย
ทานปลัดเทศบาลที่ตองการใหมีมาตรการในเรื่องของการควบคุมการประหยัดงบประมาณ ตัวนี้เปนการนํา
ระเบียบวาดวยการใชรถป พ.ศ.2548 ของกระทรวงมหาดไทยที่ตองมีแบบ 6 มากํากับ ซึ่งนําไปประยุกตและ
สรางเปนเรื่องของสมุดคุม และใหหนวยงานดําเนินการ ซึ่งในการประชุมซักซอมความเขาใจเมื่อวันศุกรที่ผานมา
ก็ไดซักซอมกับในทุกสวนราชการ และวางแนวทางดําเนินการอยางชัดเจนแลว ซึ่งเอกสารที่เปนเครื่องมือจะถูก

-17เสนอขึ้นไปถึงทานปลัดเทศบาล และทานรองปลัดเทศบาล ผูบริหาร เพื่อพิจารณาดวย ซึ่งเปนมาตรการหนึ่งที่
เพิ่มเติมในการดําเนินการ
1.2. เรื่องการประชุมซักซอมความเขาใจในเรื่องของการจัดทํารายงานชาง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยนํา
ขอเสนอของ สตง.มา และกําหนดรูปแบบการจัดทํารายงานชางขึ้นใหม ซึ่งมีรายละเอียดปลีกยอยคอนขางมาก
และไดมีการรายงานประจําสัปดาห และประจําเดือนซึ่งมีรูปแบบตางกัน มีรูปภาพประกอบ มีรายละเอียดการ
ทดสอบประกอบ ซึ่งประชุมรวมกับทางกองชางทั้งหมดจะมีทานปลัดเทศบาลเปนประธานและดูในรายละเอียด
และขอกําหนด เริ่มดําเนินการในสวนของรูปแบบใหม ตั้งแตวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 สวนกอนหนานั้นให
เปนรูปแบบเดิม และสัญญาบางสัญญาจะมีทั้งสองรูปแบบประกอบ
1.3. เรื่องการจัดทําราคากลาง ซึ่งในการเสนอราคากลางไปยังผูบริหารมีเอกสารที่กําหนดเพิ่มเติม
และมีการรับรองจากคณะกรรมการ
ซึ่งทั้ง 3 เรื่องนี้มีการประชุมซักซอมเมื่อวันศุกรที่แลวเรียบรอยแลว และขณะนี้ไดทํารายงานสรุปเสนอ
ผานทานปลัดเทศบาลไปแลว และหากรายงานสรุปทั้งหมดลงมาก็จะแจงเวียนไปทุกสวนราชการเพื่อใหรับทราบ
ในกรณีที่เปนกรรมการตรวจ หรือประธานจะไดทราบแนวทางปฏิบัติ
2. เรื่องการแกปญหาในเรื่องการตรวจรับงานกอสราง ทานผูอํานวยการสํานักการคลังไดมอบหมายผม
เขาไปดูในเรื่องของการตรวจรับงานกอสรางหองน้ําที่วัดลุมฯ ที่สงเบิกไปจังหวัดระยอง เนื่องจากวาจังหวัด
ทวงติงในประเด็นของการทําหนาที่ของผูควบคุมงานกับคณะกรรมการการตรวจการจางที่ไมเปนไปตามระเบียบ
ซึ่งผูควบคุมงานเมื่อสงงานมาแลวจะตองรายงานผลการกอสรางภายใน 3 วันทําการ และเมื่อประธานรับทราบ
ตองตรวจรับภายใน 3 วันทําการโดยปกติ แตเนื่องจากตัวนี้มีระยะเวลาดําเนินการเกือบสองเดือน ซึ่งเขาไปดูใน
รายละเอียดคือจะมีชองทางอธิบายซึ่งแกไขปญหาไปได และประสานไปจังหวัดระยอง ซึ่งทางจังหวัดระยอง
ก็เห็นชอบใหเปนไปตามนั้น แตในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็มีงานในลักษณะเชนเดียวกันที่เปนเงินงบประมาณ
ของเทศบาลเรา คือซอยสุขสําราญ ซึ่งเปนลักษณะคลายคลึงกันแตเนิ่นนานมาก เอกสารเพิ่งมาถึงเมื่อวาน
ปรากฏวามีการตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 และสงถึงผมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 และขณะนี้
เอกสารไมสมบูรณจึงไดสงกลับไปปรับปรุง ก็จะเห็นวาสามเดือนนั้นเปนเรื่องตรวจรับแลวยังไมไดเบิกจาย ซึ่งกวา
จะเบิกจาย ผมคิดวาก็คงจะเลยเขามาอีก เพราะฉะนั้นถาดูในเรื่องเวลา ตั้งแตสงงานจนถึงตรวจรับคือเกือบ
สี่เดือน เพราะฉะนั้นจะมีงานลักษณะนี้คอนขางจะเปนปญหาอยู จึงตองการใหคนที่เกี่ยวของระมัดระวัง
เพราะวาการที่ สตง.เขาตรวจงบการเงินที่ผานมาก็มีการทวงติงเรื่องของระเบียบการเบิกจาย แตชุดที่จะเขาตรวจ
จัดซื้อจัดจางเขาจะเจาะในเรื่องอยางนี้ และผมก็พูดบอยในที่ประชุมวามันจะถูกมองในเรื่องการชวยเหลือ
ผูรับจาง และทําใหราชการเสียประโยชนในเรื่องของคาปรับ อยางกรณีของสวมวัดลุมฯ มันมีเหตุที่พอจะอธิบายได
หรือพอที่จะอนุโลมไปได แตหลายรายการสี่เดือนนั้นมันลําบาก ในเรื่องนี้จึงขอเรียนสภาพปญหาใหทุกทานทราบ
เกิดเปนคณะกรรมการ ประธาน หรือผูคุมงาน วาจําเปนตองดูระเบียบหนาที่ปฏิบัติ และระมัดระวังใหดี
3. เรื่องที่อยูระหวางดําเนินการอยูในเรื่องที่เกี่ยวของกับพัสดุ โดยขณะนี้เรากําลังยกรางปรับปรุงคําสั่ง
และรูปแบบการกําหนดคุณลักษณะครุภัณฑขึ้นใหมทั้งหมด เนื่องจากคําสั่งเดิมทํามาหลายปแลว
โดยมีทานรองนายกเทศมนตรีเปนประธาน และกรรมการที่เกี่ยวของ ซึ่งไมสอดรับกับคําสั่งมอบหมายหนาที่
ทานนายกเทศมนตรีมอบหมายทานรองนายกเทศมนตรีที่มีอํานาจจัดซื้อจัดจางและอนุมัติจายสองแสนบาท
จึงไดนําตรงนี้มาปรับใหมโดยประธานใหเปนทานปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และกรรมการรวม สวนการ
อนุมัติก็ใหสอดรับคําสั่งโดยวงเงินไมเกินสองแสนบาทนั้นใหทานรองนายกเทศมนตรีอนุมัติไดเลย และหากวงเงิน
เกินสองแสนบาทก็เสนอผานไปยังทานนายกเทศมนตรี ซึ่งตรงนี้จะสอดรับกับคําสั่ง ในขณะเดียวกันรูปแบบเรา
ก็ปรับใหสอดคลองกับเงื่อนไขกฎหมาย ปปช. ในเรื่องของราคากลาง ในเรื่องของระเบียบพัสดุทุกอยางก็จะเปน

-18รูปแบบมาตรฐานขึ้นมา เพื่อเปนเครื่องมือที่ใหทุกหนวยงานทําตัวนี้ไดอยางเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะงายขึ้น
ในการจัดหาพัสดุ
4. เรื่องที่นาจะเปนประโยชนกับทุกสวนราชการ คือ ขณะนี้เรากําลังยกรางการจัดทําคูมือการจัดหา
พัสดุของเทศบาลนครระยอง ซึ่งทําไปไดหลายเรื่องแลว อยูระหวางเสนอทานผูอํานวยการสํานักการคลังไดอาน
เพื่อใหคําแนะนํา ซึ่งเอาแนวทางการปรับปรุงการกําหนดการทํางานดานพัสดุทุกเรื่องมารวบรวมและจะทําเปน
รูปเลม เพื่อเสนอผูบริหาร หากเสร็จเรียบรอยก็จะเปนเครื่องมือในการดําเนินการของเทศบาลทั้งหมด ซึ่งจะมีใน
เรื่องของระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ ตัวอยาง กราฟ และขั้นตอนทุกอยาง ซึ่งตรงนี้จะมีอยู 30 กวาเรื่องที่
ดําเนินการปรับปรุงมา ซึ่งคาดวาปนี้คงจะสําเร็จไปตามเปาหมาย
ที่ประชุม - ทานนายกเทศมนตรีกําชับทุกกองงานที่มีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางใหดูระเบียบใหดี

กองชาง
-

- โครงการอาคารจอดรถ โรงฆาสัตว ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
โครงการปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนวัดลุมฯ ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
โครงการกอสรางหองสวมโรงเรียนวัดลุมฯ ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
- โครงการกอสรางถนนซอยสุขสําราญ ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม

-19- กิจกรรมโครงการธนาคารขยะสัญจร ภายใตโครงการถนนปลอดถัง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559
ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม เทศบาลนครระยอง รวมกับโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล ไดจัดกิจกรรม
โครงการธนาคารขยะสัญจร ณ บริเวณพื้นที่วางทางเขาบอชิมันโตะ ภายในชุมชนตากสินมหาราช ตั้งแตเวลา
16.00 – 18.00 น. โดยมีเจาหนาที่ของเทศบาล และนองๆนักเรียน ออกเดินรณรงค และเชิญชวนชาวบานที่
อยูในพื้นที่ใกลเคียง มารวมสมัครเปนสมาชิกธนาคารขยะ และคัดแยกขยะรีไซเคิลมาฝากกับเรา โดยโครงการนี้
จะเปดทําการเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีที่สองของทุกเดือน ยกเวนเดือนเม.ย. และเดือนพ.ค.
2559
ซึ่งในครั้งนี้สามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี้
1. มีผูสมัครทั้งสิ้น 15 ราย
2. ปริมาณขยะรีไซเคิลที่รวบรวมไดทั้งสิ้น 25 กิโลกรัม
- ขวดเพท
7 กิโลกรัม
- ขวดรวม(แกว)
10 กิโลกรัม
- กระดาษ
5 กิโลกรัม
- พลาสติกรวม
3 กิโลกรัม
- ตอนรับคณะศึกษาดูงานดานปาชายเลน และจํานวนผูเขามาเยี่ยมชม พระเจดียกลางน้ํา
1. มีคณะศึกษาดูงานจํานวน 4 คณะ รวม 662 คน ดังนี้
1. วันที่ 2 ก.พ. 59 กลุมบริษัท EGCO พรอมคณะนักเรียนที่ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐใน
โครงการ เขาทัศนศึกษาบริเวณศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา และไหวพระเจดียกลางน้ํา จํานวน
120 คน
2. วันที่ 10 ก.พ. 59 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
ระยอง เขาทัศนศึกษาบริเวณศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา และไหวพระเจดียกลางน้ํา จํานวน 250
3. วันที่ 11 ก.พ. 59 คณะผูบริหารอบต.ลานสัก จ.อุทัยธานี เขาเยี่ยมชมศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา
และสถานีปุยหมัก การคัดแยกขยะ จํานวน 42 คน
4. วันที่ 12 ก.พ. 59 คณะผูบริหารอบต.เวียงตาล จ.ลําปาง เขาทัศนศึกษาบริเวณศูนย
สิ่งแวดลอมศึกษา และไหวพระเจดียกลางน้ําจํานวน 250 คน
2. สรุปยอดผูเขามาเยี่ยมชม พระเจดียกลางน้ํา รวมจํานวน 1,177 คน
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
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ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมที่ยื่นคํารองขออนุญาต ประกอบกิจการประเภทตางๆ
ตามเทศบัญญัติ
 เจาหนาที่สํารวจและมีหนังสือแจงผูประกอบการ/ผูประกอบการเขียนคํารองขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการ ปรากฏวา มีผูประกอบการยื่นคํารองจํานวน 4 ราย และเจาหนาที่ไดตรวจประเมินเรียบรอยแลว
- การตรวจประเมินสถานประกอบการกอนตอใบอนุญาตและแจงเลิกกิจการเดือนกุมภาพันธ 2559
 ตรวจประเมินฯ จํานวน 8 แหง (9 ใบอนุญาต)
เกณฑการตรวจประเมิน ทําเล/ที่ตั้ง ไดแก ความสะอาด, ความปลอดภัย, การจัดการของเสีย ปรากฏวาผาน
เกณฑ จํานวน 3 แหง เลิกกิจการ จํานวน 5 แหง ไดแก นภาคอรท, ปมแกส ปตท., รานโรงพัก
- งานตรวจประเมินการจัดการน้ําเสียของสถานประกอบการจําหนายหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง เดือนกุมภาพันธ 2559 จํานวน 4 แหง ไดแก รานเซเวน-อีเลฟเวน (จันทอุดม),
ราน PARTTIME By นิด
เรื่องรองเรียนประจําเดือนกุมภาพันธ 2559 จํานวน 2 เรื่อง

-21ลําดับที่

รายการรองเรียน

รายใหม

ติดตามจากเดือนกอน

หมายเหตุ

1.

เรื่องเสียงดังจากรานอาหาร “ฮัม”

P

ยุติเรื่อง

2.

เรื่องเสียงดังจากรานอาหาร “PARTTIM By นิด”

P

ยุติเรื่อง

- การดําเนินงานปองกันควบคุมการแพรระบาดของโรคอุจจาระรวง
* วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559 รณรงคใหความรูรานอาหาร บริเวณตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง)
* วันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 รณรงคใหความรูรานอาหาร(ชวงเย็นหลังเลิกเรียน) บริเวณดานหลัง
สํานักงานเทศบาลนครระยอง
- ตรวจการปดปายแสดงราคาสินคาและคาบริการรวมกับสํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง
โดยนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน รองผูวาราชการจังหวัดระยอง ตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง) และตลาด
สดสตาร วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559
- ตรวจหาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักภายในเขตเทศบาลนครระยอง เพื่อตรวจเฝาระวังอาหารปลอดภัย
รวมกับโรงพยาบาลระยอง และสสจ.ระยอง วันที่ 4 กุมภาพันธ 2559
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม เขารับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ( Environmental Health Accreditation : EHA) เรื่อง การจัดการ
สุขาภิบาลอาหารในการจําหนายสินคาในที่ทางสาธารณะ (แผงลอยจําหนายอาหาร) และการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559

งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย ที่เอกชนจัดเก็บกิ่งไม/เศษวัสดุ ปริมาณทราย ขยะในแมน้ํา
และผักตบชวาที่เทศบาลฯ จัดเก็บ
เปรียบเทียบปงบประมาณ 2556 - 2559
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ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปงบประมาณ 2559

รวมปริมาณขยะที่เอกชนจัดเก็บเดือนกุมภาพันธ 2559 101.40 ตัน/วัน
คิดเปนคาจางเดือนกุมภาพันธ 2,693,748.11 บาท
- การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือน มกราคม 2559 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได
ทั้งหมด 1,846 ชิ้น ( 97.74 กิโลกรัม )
2. กิจกรรมสํารวจและสงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล
จํานวน 63 แหง เดือนกุมภาพันธ 2559 จํานวน 580 กิโลกรัม จายเปนคากําจัดฯ จํานวน 11,020 บาท
(คาจางเหมาบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ราคากิโลกรัมละ 19 บาท )
- การพัฒนาทําความสะอาดสถานที่ ไดแก ชุดพัฒนาถากหญาถนนสองพี่นองมาถึงคลินิกหมอชาติชัย ,
ชุดพัฒนาเก็บขยะชายหาดแหลมเจริญ, ชุดรถน้ําลางตลาดวัดลุม, ชุดเรือทองแบนลอกตัดวัชพืชในคลองเอไอเอ

-23งานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
ผลการดําเนินงาน
1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง)
จํานวน 385 คน จําแนกผลการคัดกรอง ดังนี้
1.1 กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน จํานวน - คน
1.2 กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 126 คน
2. คัดกรองภาวะซึมเศรา จํานวน 385 คน
2.1 มีภาวะเสี่ยง 6 คน
3. กิจกรรมเผยแพรความรูโรคไมติดตอ
3.1 ใหความรูเรื่องโรคขอเขาเสื่อม จํานวน 5 ครั้ง
ใหความรูเรื่องโรคเสนประสาทอักเสบ จํานวน 5 ครั้ง
ใหความรูเรื่องอาการปวดทอง จํานวน 5 ครั้ง
ใหความรูเรื่องอาการปวดบั้นเอว จํานวน 5 ครั้ง
- กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
1. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและรวบรวมแผนฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน 64,800 บาท
ผลการประชุม
- ผานการกลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ จํานวน 2 โครงการ
เปนเงิน 64,800 บาท
งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
สถานการณของโรคไขเลือดออก
- เดือนกุมภาพันธ 2559 พบผูปวยไขเลือดออก 3 ราย ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมที่ผานมา
ซึ่งชุมชนที่พบผูปวย ไดแก ชุมชนกนปก และชุมชนเนินพระ
การดําเนินงาน
1. ออกดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรคภายใน 24 ชม.
2. พนสารเคมีกําจัดยุงตัวโตเต็มวัยในชุมชน และสถานศึกษาเขตเทศบาลนครระยองทุกวันเสาร
3. ประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย เคเบิลทีวี รถประชาสัมพันธ และอสม.กระจายขาวในชุมชน
4. เตรียมจัดกิจกรรมสัปดาหรณรงคฯในชุมชน รอบที่ 2/2559 วันที่ 29 ก.พ. - 4 มี.ค.2559 รวมกับอสม.
กรณีไดรับแจงและสงสัยเกี่ยวกับโรคไขหวัดใหญในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง งานปองกันและควบคุม
โรคติดตอดําเนินการสอบสวนควบคุมโรค คนหาผูปวยเพิ่มเติม รวมทั้งหาแนวทางในการปองกันและควบคุมการ
ระบาดของโรค
ขอความรวมมือทางโรงเรียนดําเนินการ ดังนี้
1. ระบบเฝาระวัง โดยจัดระบบการติดตามการขาดเรียนของนักเรียนทุกวัน หากพบวามีนักเรียนขาด
เรียนผิดปกติ (ตั้งแต 3 คนขึ้นไปในหองเรียนเดียวกัน) และสงสัยวาปวยเปนไขหวัดใหญ ครูประจําชั้นควรแจงให
ทราบทันทีเพื่อการสอบสวนปองกันควบคุมโรค

-242. การคัดกรอง หากพบนักเรียนที่มีอาการปวยคลายไขหวัดใหญ (หมายถึง ผูปวยที่มีอาการมีไข
>38°C รวมกับ ไอ/เจ็บคอ หรืออาจมีอาการอื่น ๆ เชน คัดจมูก น้ํามูกไหล ปวดเมื่อย อาเจียน ทองเสีย)
แยกเด็กและใหสวมหนากากอนามัยและลางมือทันที และรับการรักษาตอไป
3. การเปดประตูหนาตางใหอากาศถายเทไดสะดวก
4. การใหสุขศึกษาประชาสัมพันธกับนักเรียนและผูปกครอง
5. การทําความสะอาดอุปกรณ สิ่งของ เครื่องใชที่มีผูสัมผัสจํานวนมาก เชน โตะเรียน ลูกบิดประตู
ราวบันได คอมพิวเตอร ฯลฯ โดยการใชน้ําผงซักฟอกเช็ดทําความสะอาด ใหบอยที่สุด
- โครงการรณรงคปองกันควบคุมโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กิจกรรมรณรงคในสถานศึกษา
เนื่องในวันวาเลนไทน (Pure Love รักบริสุทธิ์ หยุดปญหาเอดส) โดยมีกิจกรรมใหความรูจากวิทยากร
และการจัดบูทนิทรรศการและเกมส จํานวน 6 บูท แกนักเรียนโรงเรียนนครระยองวิทยาคม ในวันที่ 12
กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุมชั้น 2 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
- วันที่ 12 กุมภาพันธ 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. เทศบาลนครระยอง
ณ หองประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง มีผูเขารวมประชุม จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 90.62
- กิจกรรมประชุมตอเนื่องประจําเดือนของ อสม. ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผูเขารวมกิจกรรมฯ จํานวน 267 คน คิดเปนรอย 84.22
คางจายเงินคาปวยการใหกับ อสม. เดือนตุลาคม 2558 และเดือนกุมภาพันธ 2559 รวม 5 เดือน
เนื่องจากยังไมไดรับการโอนเงินจาก สสจ.
- จัดกิจกรรมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานใน ศสมช.ครั้งที่ 1/2559 จํานวน 3 ศสมช.
มีผูเขารวมกิจกรรม ฯ จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 84.22
งานฟนฟูสุขภาพครอบครัว
ผลการดําเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผูปวยที่บาน จํานวน 190 ราย
จําแนกตามกลุมได ดังนี้
1. มารดาและทารกหลังคลอด จํานวน 124 ราย
2. ผูปวยโรคเรื้อรัง จํานวน 47 ราย
3. ผูปวยที่สงตอจาก รพ.ระยอง จํานวน 9 ราย
4. ผูสูงอายุ
จํานวน 2 ราย
5. ผูพิการ จํานวน 7 ราย
6. ผูปวยมะเร็ง จํานวน 1 ราย
- จํานวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผูปวยที่บาน ทั้งหมด 220 กิจกรรม ดังนี้
1. ฉีดยา
จํานวน 5 ราย
2. ใสสายสวนปสสาวะ
จํานวน 12 ราย
3. ใสสายยางใหอาหารทางจมูก
จํานวน 5 ราย
4. ทําแผล
จํานวน 6 ราย
5. เจาะเลือด
จํานวน 5 ราย
6. เจาะน้ําตาลปลายนิ้ว
จํานวน 6 ราย
7. เยี่ยมใหคําแนะนําการปฏิบัติตนหลังคลอดและสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม จํานวน 62 ราย

-258. เยี่ยมเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนในทารกแรกเกิด
9. เยี่ยมดูแลเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเรื้อรังและความพิการ
10. โรงพยาบาลระยองสงตอใหติดตามเยี่ยม
11. ประสานงานกายภาพบําบัดสอนญาติทํากายภาพบําบัดผูปวยที่บาน

จํานวน 62 ราย
จํานวน 47 ราย
จํานวน 9 ราย
จํานวน 1 ราย

- ศูนยรับบริจาคและใหยืมอุปกรณการแพทย ใหผูปวยยืมอุปกรณทางการแพทย 5 รายการ ไดแก
1. เตียงนอน
Fowler พรอมเบาะนอน จํานวน 2 เตียง
2. ที่นอนลมพรอมชุดปมลม จํานวน 1 ชุด
3. รถเข็นนั่ง
จํานวน 1 คัน
4. เครื่องวัดความดันโลหิต จํานวน 2 เครื่อง
5. ไมเทา 3 ขา
จํานวน 3 อัน
งานสงเสริมสุขภาพ
- โครงการตรวจยืนยันและแกไขปญหาการมองเห็นในนักเรียน ปการศึกษา 2558วันที่ 29 มกราคม
2559 สงนักเรียนตรวจยืนยันปญหาดานการมองเห็นโดยจักษุแพทย จํานวน 48 คนจาก 50 คน
(2 คน : ยายโรงเรียน 1 คน ครอบครัวสนับสนุนแวนสายตาเองเนื่องจากตองใชเลนสพิเศษ 1 คน)
- สรุปปญหาสายตาที่พบในนักเรียนจากการดําเนินโครงการฯ
นักเรียนที่มีปญหาสายตาสั้นรวมกับสายตาเอียง จํานวน 24 คน
นักเรียนที่มีปญหาสายตาสั้นอยางเดียว จํานวน 20 คน
นักเรียนที่มีปญหาสายตาเอียงอยางเดียว จํานวน 3 คน
นักเรียนที่มีปญหาสายตาเอียงรวมกับเปนโรคกระจกตาโปน จํานวน 1 คน
(สงตอเพื่อรับการรักษาโดยไดรับแวนสายตาเพื่อแกไขปญหาการมองเห็นเบื้องตนกอนที่จะเปลี่ยนกระจกตาที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ)
- โครงการตรวจยืนยันและแกไขปญหาการมองเห็นในนักเรียน ปการศึกษา 2558
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559 ไดมอบแวนสายตานักเรียน ในสังกัดเทศบาลนครระยอง จํานวน 48 คน

กองการแพทย
ผูมารับบริการเดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๙
จําแนกตามศูนยบริการสาธารณสุขที่ใหบริการดังนี้
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จําแนกตามที่อยูของผูปวย

จําแนกตามรายใหม-รายเกา

รายรับคารักษาพยาบาล
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๙
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ผลการปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๙

รายงานผูมาบริการทันตกรรมคลินิกชุมชนอบอุน
ระหวางวันที่ ๒๑ มกราคม – ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

รายงานผูมารับบริการกายภาพบําบัด
คลินิกชุมชนอบอุน ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๙
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แผนภูมิแสดงรายงานผูมารับบริการกายภาพบําบัด
คลินิกชุมชนอบอุน ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๙

แผนภูมิแสดงจํานวนผูรับบริการ
งานบริการทางการแพทย งบประมาณป ๒๕๕๙
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- การเปลี่ยนยูนิฟอรม ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ประกาศเทศบาลนครระยอง เรื่องการเหลื่อมเวลาการทํางานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
กองการแพทย ดวยคลินิกชุมชนอบอุน กองการแพทย เปนหนวยงานที่ใหบริการสวนใหญเปนเรื่องของการตรวจ
รักษาโรคแกประชาชน เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของประชาชน และการบริการเปนไปดวยความ
เรียบรอย ดังนั้น กองการแพทยจึงไดเพิ่มเวลาใหบริการแกประชาชน โดยเปดใหบริการวันจันทร-ศุกร เวลา
07.30-16.30 น. โดยไมงดใหบริการในชวงเวลาพักกลางวัน วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
เปดใหบริการเวลา 08.30-16.30 น. และพักกลางวันเวลา 14.00-13.00 น. และเพิ่มเวลาใหบริการจะใช
การเหลื่อมเวลาปฏิบัติงานขึ้นอยูกับความตองการของประชาชนและความจําเปนของแตละงาน โดยเริ่มปรับ
เวลาบริการตั้งแต วันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2559
กองการศึกษา

- วันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 กิจกรรมแขงขันกีฬากลุมนักเรียนโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ณ สวนศรีเมือง
- วันที่
25 กุมภาพันธ 2559 ทดสอบสมรรถนะนักเรียนโรงเรียนเทศบาลในสังกัด
- วันที่
27 - 28 กุมภาพันธ 2559 ทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)
- แจงประชาสัมพันธวา ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 จะมีการทําบันทึกขอตกลงรวมมือการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ระหวางวิทยาลัยเทคนิคระยอง กับเทศบาลนครระยอง ซึ่งเปนมิติใหมทางการศึกษา
กับเทศบาลนครระยอง โดยในเวลา 13.00 น. จะมีทานผูวาราชการจังหวัดระยอง เปนประธาน ทานนายกเทศมนตรีนครระย
กับทานผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง จะทําการเซ็นตMOU รวมกัน ณ อาคารอํานวยการ วิทยาลัยเทคนิค
ระยอง ซึ่ง MOU มีสาระสําคัญ 6 ประการ คือ
1. รวมมือจัดการศึกษาหลักสูตรคูขนานหรือทวิศึกษา หมายความวา ถาเปนโรงเรียนนครระยอง
วิทยาคม เด็กที่จบ ป.6 ถาเขารวมหลักสูตรคูขนานนี้ เด็กก็จะไดวุฒิการศึกษา จํานวน 2 วุฒิ คือ วุฒิการศึกษา
ของชั้น ม.6 ดวย และไดวุฒิการศึกษา ปวส.ดวย แตอาจจะตองเพิ่มเวลา โดยเด็กกลุมนี้อาจจะตองมีการเรียน

-30วิชาชางตอนชวงเย็น ซึ่งเรียกวาทวิศึกษา และทวิภาคีก็มี คือ หมายความวา เด็กที่เรียน ปวส. คือหนึ่งปเขาเรียน
ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง อีกหนึ่งปเขามาทํางานที่สํานักการคลัง มาทํางานที่กองการศึกษา หรือมาทํางาน
ที่กองชาง แลวแตวาเด็กเขาจบดานอะไรมา โดยเด็กจะเรียน 2 ป โดยอยูที่สถานศึกษาหนึ่งป และอยูที่เทศบาล
เราหนึ่งป ซึ่งตรงนี้เปนสวนที่เราจะไดประโยชน
2. สงเสริมสนับสนุนการเรียนตอสายอาชีพเนื่องจากวาปจจุบันเราจัดการศึกษาแลวไมสอดคลองกับ
ความตองการ โดยเราจะสนับสนุนใหเด็กสวนใหญเรียนสายอาชีพ
3. จะมาแนะแนวในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลของเรา
4. เขาอนุญาตใหผูปกครองนักเรียนเยี่ยมชมศึกษาดูงานเขา เพื่อเปนการสรางแรงบันดาลใจหรือดึงดูด
ใจใหเด็กหันมาเรียนอาชีวศึกษา
5. เขามีโควตาใหกับเราในการที่จะรับเด็ก ม.3 กับรับเด็ก ม.6 คือ ตอปวช. ตอปวส. ซึ่งเราจะทํา
ขอตกลงรวมกัน
6. เขาจะใหความรวมมือดานตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมรวมกัน ที่เราจะเปนประโยชน ยกตัวอยางเชน
การฝกอาชีพระยะสั้น ไดแก การฝกอาชีพทางชาง คหกรรม การโรงแรม หรือการจัดการ ซึ่งจะมีการสอนเด็ก
ตั้งแตเวลา 14.30 น. ประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง
ซึ่งจะทํา MOU รวมกัน โดยจะมีประเด็นทั้งหมด 6 ประเด็นดังกลาวขางตน โดยบันทึกขอตกลงที่ทาน
นายกเทศมนตรีจะลงนามนั้นจะมีกําหนดระยะเวลา 6 ป และหากจะมีการยกเลิกตองแจงกอนลวงหนาเปนเวลา
30 วัน
ที่ประชุม - ทานนายกเทศมนตรีมอบผูแทน คือ ทานรองนายกเทศมนตรี นายธนิต อังควินิจวงศ
ไปเพื่อรับทราบในเบื้องตน และนําเอกสารกลับมาเพื่อใหทานนายกเทศมนตรีลงนามตอไป
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- วันที่ ๕ ก.พ. 255๙ กิจกรรมกีฬากลุมฯ โดยคณะครู และนักเรียน เขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬา
กลุมเทศบาล สังกัดเทศบาลนครระยอง ณ สวนศรีเมือง
- วันที่ ๑๓ ก.พ. 255๙ กิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูปกครองและคณะครูเขารวมกิจกรรม
อบรมเรื่อง 4 โรคเด็กในวัยเรียน โดยคุณกุลนรี พิมสังกุล นักจิตวิทยาปฏิบัติการ วิทยากรจากโรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และณ หองE-Classroom
สรุปผลแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) จากการแปลผลแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน
พบวานักเรียนที่อยูในชวงวัย 4 -12 ป มีพฤติกรรมอยูไมนิ่ง/สมาธิสั้น ที่อยูในกลุมมีปญหา จํานวน 79 คน
จําแนกเปน
*
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย จํานวน 32 คน
*
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 30 คน
*
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 17 คน
นักเรียนที่อยูในชวงวัย
7-12 ป ไดทําแบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพรองทางการเรียนรู
และออทิซึม จํานวน 34 คน

สรุปผลนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพรองทางการเรียนรู และออทิซึม
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- โครงการพัฒนาการเรียนรูแกเด็ก วันที่ ๑๓ – 14 ก.พ. 255๙ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1
เขารวมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูแกเด็ก จัดโดย บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง ณ หองพระ
มหาชนก และสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ
- วันที่ ๑6 ก.พ. 255๙ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ เขารวมเรียนรูการปองกันยาเสพติดกับครูแดร
ณ หอง E-Classroom
- กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอวันที่ ๑๗ ก.พ. 255๙ ผูปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เขารวมกิจกรรม ณ หอง E-Classroom
- วันที่ ๑๙ ก.พ. 255๙ คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง คณะครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
เขารวมกิจกรรมศิลปสรางสรรค ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
กิจกรรมวันมาฆบูชา วันที่ ๑๙ ก.พ. 255๙ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 5 เวียนเทียน
ณ วัดปากน้ําสมุทรคงคาราม และชวงบายนักเรียนทุกระดับชั้นบําเพ็ญประโยชน
การประเมินมาตรฐานการศึกษาฯ ครั้งที่ 1 วันที่ ๒๔ ก.พ. 255๙ โรงเรียนเขารับการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1
- วันที่
๑๙ ก.พ. 255๙ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปที่ 1,2 และ 5 รวมกิจกรรม
ดัชมิลล ณ บริเวณสนามบาส
- วันที่
๒5 ก.พ. 255๙ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 ทดสอบสมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน โดย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กิจกรรมวิชาการสัญจร 1 วันที่ ๒๙ ก.พ. 255๙ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ทัศนศึกษา
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว)
กิจกรรมวิชาการสัญจร วันที่ 1 มี.ค. 255๙ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ทัศนศึกษา ณ BLCP

-

คนดีศรีปากน้ํา มอบรางวัลประจําเดือน
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ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
-

ระดับ
ป.3-4
ป.3-4
ป.3-4
ป.3-4
ป.3-4

รางวัลธรรมะทางกาวหนา
ผลการสอบ ระดับประถมศึกษาตอนตน (ป.3-ป.4)
ชื่อ-นามสกุล
รางวัล
ด.ช.ทรงพร นาคเกี้ยว
เกียรติบัตรผูเขารวมโครงการ
ด.ช.ศตคุณ วุฒิพานิช
รางวัลที่ 7 ระดับจังหวัด
ด.ช.พงศธร พฤษากิจ
รางวัลที่ 9 ระดับจังหวัด
ด.ญ.สุพิชชา พงษสุข
รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ระดับจังหวัด
ด.ญ.ปวีณสุดา โพธิสิงห
รางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับจังหวัด

ทุนการศึกษา
500
500
0
0

ระดับ
ป.5-6
ป.5-6
ป.5-6
ป.5-6
ป.5-6
ป.5-6
ป.5-6
ป.5-6
ป.5-6
ป.5-6

ผลการสอบ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-ป.6)
ชื่อ-นามสกุล
รางวัล
ด.ช.อธิเบศร สุกใส
เกียรติบัตรผูเขารวมโครงการ
ด.ญ.แพรวา พงษสุข
รางวัลที่ 2 ระดับจังหวัด
ด.ช.เวชพิสิฐ พุทธาทาป
รางวัลที่ 7 ระดับจังหวัด
ด.ญ.นัฐริกาญน สืบศรี
รางวัลที่ 10 ระดับจังหวัด
ด.ช.เทีย เซ็ง
รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ระดับจังหวัด
ด.ช.รชานนท ทองนาค
รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ระดับจังหวัด
ด.ญ.ตรีทิพ รัตนภูผา
รางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับจังหวัด
ด.ญ.นิรุชา จันทฤก
รางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับจังหวัด
ด.ญ.ปรนันท จงจินากูล
รางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับจังหวัด
ด.ญ.ศริญญา สารพิทักษ
รางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับจังหวัด

ทุนการศึกษา
900
500
500
0
0
0
0
0
0

- มอบรางวัลบันทึกรักการอาน
มอบแวนตาใหกับนักเรียนที่มีปญหาทางสายตา
การติดตามนักเรียนขาดเรียน
เด็กชายอธิวัฒน รอดเพชรไทย
เด็กชายกานตชนก สมุทรสินธุ
เด็กชายวรภพ บุญมา
เด็กชายจีรกิตต ชูเชิด

ชั้น ป.๓/๑
ชั้น ป.๓/๒
ชั้น ป.๓/๓
ชั้น ป.๔/๓

โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง
- วันที่ 5.ก.พ.2559 รวมงานกีฬากลุมเทศบาลนครระยอง
- วันที่
18 - 19 กุมภาพันธ 2559 กิจกรรมเขาคายลูกเสือ - เนตรนารี
- รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการไตรภาคี ในวันที่ 1 มีนาคม 2559
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- กีฬากลุมเทศบาล (5 ก.พ. 2559)
แนะแนว และ Learning Style by Watkhod ป.6 (13 ก.พ. 2559)
- Learning Style by Watkhod อนุบาล – ป.5 (14 ก.พ. 2559)
- กิจกรรมวันมาฆบูชา (22 ก.พ. 2559)
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- สอบประเมินสมรรถนะ ระดับ ป.3 และ ป.6 (25 ก.พ. 2559)
- สอบ O-NET ป.6 (27 ก.พ. 2559)
- ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม เรื่อง การับนักเรียน ประจําปการศึกษา 2559
มีความประสงคจะรับนักเรียนเขาเรียนในระดับชั้นตาง ๆ ประจําปการศึกษา 2559
1. ชั้นอนุบาลปที่ 1 (3 ขวบ)
เกิดระหวางวันที่ 17 พฤษภาคม 2555
31 ธันวาคม 2555
2. ชั้นอนุบาลปที่ 2 (4 ขวบ)
เกิดระหวางวันที่ 17 พฤษภาคม 2554
– 16 พฤษภาคม 2555
1.1 ขอรับใบสมัคร 1-4 มีนาคม 2559
1.2 รับสมัคร 9-10 มีนาคม 2559
1.3 ทดสอบความพรอม 19-20 มีนาคม 2559
และจับฉลาก
1.4 ประกาศผล 22 มีนาคม 2559
1.5 มอบตัว 26 มีนาคม 2559
- ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม เรื่อง การับนักเรียน ประจําปการศึกษา 2559
มีความประสงคจะรับนักเรียนเขาเรียนในระดับชั้นตาง ๆ ประจําปการศึกษา 2559
ชั้นอนุบาลปที่ 3 (5 ขวบ) และชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6
(ตองมีใบรับรองจากโรงเรียนเดิมและสําเนาทะเบียนบานของนักเรียน)
2.1 ขอรับใบสมัคร 21-23 มีนาคม 2559
2.2 รับสมัคร 24-25 มีนาคม 2559
2.3 ทดสอบ (ภาษาไทย 28 มีนาคม 2559
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร, อังกฤษ)
2.4 ประกาศผลสอบ 31 มีนาคม 2559
2.5 มอบตัว 1 พฤษภาคม 2559
(เทากับจํานวนนักเรียนที่ยายออก)
โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
- การแขงขันกีฬานักเรียนกลุมโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง วันที่ 5 กุมภาพันธ 2559
ณ สวนศรีเมือง
แนะแนวศึกษาตอสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 วันที่ 6 กุมภาพันธ 2559
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
ตอนรับคณะดูงานองคการบริหารสวนตําบลลําลูกกา วันที่ 10 กุมภาพันธ 2559
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
- รวมจัดกิจกรรมอบรมครอบครัวอัศวิน 3R วันที่ 12 กุมภาพันธ 2559
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
ตอนรับคณะดูงาน เทศบาลเมืองคิตะคิว ชู ประเทศญี่ปุน วันที่ 11กุมภาพันธ 2559
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ตอนรับคณะดูงานองคการบริหารสวนตําบลหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 13 กุมภาพันธ
2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
รวมอบรมโครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรใหสูงขึ้นอยางมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล และรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น วันที่ 12-14 กุมภาพันธ 2559
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร
มอบรางวัลประกวดคัดลายมือ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ณ วัดลุม (พระอารามหลวง)
OPEN HOUSE WATLUM SCHOOL 2016 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุม
มหาชัยชุมพล
โครงการประกันคุณภาพภายใน วันที่ 22 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
- ตัวแทนอัศวิน 3R ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงเรียนวัดตโปทาราม
กิจกรรมสอนนองแปรงฟน วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
ประกวดคัดลายมือระดับจังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559
ณ โรงเรียนสมคิดวิทยา คือ รางวัลชมเชย เด็กหญิงสุภาวิณี บัวคําภา ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
รับการนิเทศ จาก สสวท. วันที่ 25-26 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
- รวมพิธีการตอนรับผาไตรพระราชทานวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559ณ วัดปาประดู (พระอารามหลวง)
กิจกรรมศุกรหรรษาหาคนเกง วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
- กิจกรรม
โรงเรียนปลอดขยะ
กิจกรรมปฏิบัตธิ รรมประจําสัปดาห
กิจกรรมออมทรัพยตามรอยพอ
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 กีฬากลุมโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง
- วันที่
19 กุมภาพันธ 2559 กิจกรรมวันมาฆบูชา
- วันที่
27 กุมภาพันธ 2559 มอบตัวนักเรียนอนุบาลปที่ 1 ปการศึกษา 2559
- วันที่
25 กุมภาพันธ 2559 ประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น L( CT) ป.3 และ ป.6
- วันที่
25-26 กุมภาพันธ 2559 อาจารย สสวท.นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนตามแนว สสวท.
- วันที่
27 กุมภาพันธ 2559 สอบO-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- โครงการEDU Open House 2016 จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
10 กุมภาพันธ 2559
เด็กหญิงสบรีนา วอลคเกอร ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขัStory
น Telling

ขอมูลการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
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- นิเทศกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
ครั ้งที่ 8 (26 กุมภาพันธ 2559)ซึ่งประสบความสําเร็จดวยดี
กองสวัสดิการสังคม
- เมื่อวันที่ 16
– 18 กุมภาพันธ 2559 ทางชมรมผูสูงอายุเทศบาลนครระยองไดไปศึกษาดูงานที่
จังหวัดกาญจนบุรี ไดรับความพึงพอใจจากผูเขาอบรม และไดรับความรูเปนอยางดี
- เรื่องการเลือกตั้งประธานชุมชนแหลมรุงเรือง ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ปรากฏวามีผูสมัครจํานวน 1 คน
คือ คุณสาคร ศรีวิชัย
สถานธนานุบาล
ผลการดําเนินงานในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559 (ตั้งแตวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ 2559)
ยอดรับจํานํารวม
2,547 ราย จํานวนเงิน
63,288,000.00 บาท
ยอดไถถอนรวม
2,571 ราย จํานวนเงิน
65,321,700.00 บาท
ทรัพยจํานําคงเหลือ 8,016 ราย จํานวนเงิน
195,017,700.00 บาท
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจํานํา
2,133,068.00 บาท
กําไรจําหนายทรัพยหลุด
585,295.00 บาท
รวมรายรับ
2,718,363.00 บาท
รายจาย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
91,859.33 บาท
รายจายประจํา
303,663.68 บาท
รวมรายจาย
395,523.01 บาท
รายรับสูงกวารายจาย
2,322,839.99 บาท
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน
140,000,000.00 บาท
หัก ใชไปแลว
30,623,000.00 บาท
คงเหลือเงินที่ใชหมุนเวียนไดอีก
109,377,000.00 บาท

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

-36- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รายงานวาในวันนี้กรรมการสิทธิมนุษยชนที่ลงพื้นที่มาติดตามเรื่องการ
ชวยเหลือในการรื้อถอนชายหาด ซึ่งแนวทางยังไมชัดเจน วาเราจะชวยเหลือประชาชนอยางไร
- นายดุสิต ธรรมศิริรักษ รายงานดังนี้
1. เรื่องโครงการความรวมมือที่เรากับเมืองคิตะคิวชู คือในวันที่ 18 มีนาคม 2559 จะมีการจัดสัมมนา
ซึ่งเนื้อหาในการจัดสัมมนา ทางคิดตะคิวชูกําหนดไว 2 ประเด็น คือเปนการจัดรวมระหวางเทศบาลนครระยอง
เทศบาลเมืองมาบตาพุด และคิตะคิวชู ซึ่งจะเปนเรื่องของการปดบอฟนฟูบอฝงกลบ
2. เรื่องสิ่งแวดลอมศึกษาในเรื่องการสรางสังคมรีไซเคิล ซึ่งจะเกี่ยวของกับทางโรงเรียน จึงขอเรียนเชิญ
ผูแทนโรงเรียนเขารวมสัมมนาดวย วันที่ 19 มีนาคม 2559 ประชุมเชิงลึก ในกลุมของอาสาสมัคร 3 R ของ
เทศบาลเราเอง ซึ่งจะพูดคุยกันในเรื่องของโรงเรียน ในเรื่องของการสอน เรื่องสังคมรีไซเคิลกับเด็กนักเรียน
เพื่อที่จะใหมาเชื่อมโยงกับตัวอยางที่โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพลทําอยู คือเมื่อสอนเด็กแลวที่บานก็ควร
มีการดําเนินการซึ่งจะเชื่อมโยงกันได ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตองเชิญทางโรงเรียนเขารวมกิจกรรม สวนรายละเอียด
ทางเจาหนาที่จะติดตอประสานงานอีกครั้งหนึ่ง โดยอาจจะมีผูแทนของกองการศึกษาเขารวมดวย
4. เรื่องกองทุนโรงไฟฟา ตามที่เชิญผูแทนของกองทุนโรงไฟฟามาชี้แจงนั้น เงินของกองทุนโรงไฟฟานั้น
ทางคณะกรรมการที่เปนเจาหนาที่ของกองทุนฯ ชี้แจงวาชุมชนเรายังมีความเขาใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากเงิน
ตัวนี้เปนเงินที่เปนเงินของแผนดินหรือเงินราชการที่เรียกเก็บมาจากคาการใชไฟฟา โดยชื่อกองทุนนั้นตั้งตามชื่อ
ของโรงไฟฟานั้น ๆ อยางเชนของเราคือโรงไฟฟาไออารพีซี และหากมีโรงไฟฟาขึ้นมาอีกโรงหนึ่งชื่อก็จะตองถูก
เปลี่ยน แตชุมชนจะเขาใจกันวาเปนเงินที่ขอมาจากบริษัทและจะมาใชเองโดยไมไดยึดถึงความถูกตองอะไร
โดยกองทุนฯ เขามาชี้แจงวาในกรณีที่วงเงินไมเกินสามแสนบาทนั้นชุมชนสามารถดําเนินการได แตถาเปนวงเงิน
กอนใหญจะตองอาศัยหนวยงานของราชการซึ่งก็คือเทศบาลเพื่ออิงการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบราชการ โดย
ขั้นตอนของการเบิกเงิน วันนั้นเจาหนาที่กองทุนฯ ไดชี้แจงวาเขาขอเอกสารขั้นตอนตาง ๆ ในเรื่องของการ
ดําเนินการทั้งหมด จนกระทั่งถึงสัญญาที่ลงนามแลว โดยเปนเอกสารเพื่อสงใหกับทางกองทุน ซึ่งเขาจะโอนเงินที่
เปนเงินกอนทั้งหมดมาให ซึ่งจะรูยอดของวงเงินเพราะวาไดมีการลงนามแลว อีกประเด็นคือการกอหนี้ คือตอง
ผูกพันภายในปงบประมาณนั้น ๆ หรือถาผูกพันไมทันก็จะตองสามารถขยายเวลาไดประมาณ 6 เดือน คือ เดือน
มีนาคมของปงบประมาณถัดไป และที่เกี่ยวของกับเทศบาลเราคือจะมีอยู 3 โครงการ ไดแก
1.) เรื่องการปลูกปาชายเลน ซึ่งเทศบาลเราขอเอง
2.) เรื่องของกลอง CCTV ของตําบลทาประดู ซึ่งเปนตําบลนอกเขตแตวาทางกองทุนฯ เขาอนุญาตให
จํานวน 7 ชุมชน จํานวนลานกวาบาท ซึ่งจะตองนํามาเขาเปนในเรื่องของกระบวนการจัดหาตามรูปแบบราชการ
3.) เรื่องของวัดปากน้ําที่ประธานชุมชนแหลมรุงเรืองจะเปนผูไปนําเสนอ ซึ่งตรงนี้เทศบาลเราอาจจะ
ตองไปคุยกับทางวัดปากน้ําเองแทนผูขอ เพราะวามันจะเขาเงื่อนไขระเบียบของราชการในเรื่องของการกําหนด
ราคากลางเอง หรือการจัดหาผูรับจาง ซึ่งคอนขางมีปญหาที่ทางเจาหนาที่กองทุนฯ มาชี้แจงเราก็คือผูขอเขาใจวา
สามารถจะนําเงินไปดําเนินการเองได และพอมาเขาเงื่อนไขของเราแลวก็คงตองหาผูรับผิดชอบในเรื่องของการ
ดําเนินการ และเปนผูจัดทําเอกสารใหสํานักการคลังเพื่อจัดหาผูรับจาง และในเรื่องการสงเอกสารเพื่อขอเบิกเงิน
โดยจะมีประเด็นในลักษณะนี้มาทุก ๆ ป ซึ่งกองทุนโรงไฟฟาก็จะมีมาใหขอไดทุกป คงตองชี้แจง

กับทางชุมชนใหเขาใจวาหากมันเปนในรูปแบบลักษณะนี้มันอาจจะตองผานหนวงงานราชการ ซึ่งกองทุนเองเขา
ก็เปดโอกาสใหหนวยงานราชการในพื้นที่ที่อยูรอบโรงไฟฟาขอได โดยเงื่อนไขเขาก็มีสามารถเอาไปใชได

-37หลายดาน เชน เรื่องของสุขภาพ พัฒนาอาชีพ เกษตร เศรษฐกิจชุมชน คุณภาพชีวิต เรื่องการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม พัฒนาชุมชน อนุรักษสิ่งแวดลอม การพัฒนาศักยภาพกลุม หรือชวยเหลือผูที่ตกทุกขไดยาก อันนี้เขา
เปดกวาง ตองขึ้นอยูกับวาหนวยงานจะสามารถขอได แตเงื่อนไขสําคัญคือตองผานประชาคมที่อยูในพื้นที่รอบ
โรงไฟฟา เชน ของเทศบาลนครระยองคือตําบลปากน้ํา กับตําบลเชิงเนิน ก็ตองผานประชาคมกับตําบลปากน้ํา
- นายกเทศมนตรี ฝากสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเรื่องหมูเนื้อแดง ใหสุมตรวจสอบคุณภาพ
หมูทุกครั้งกอนทําการเชือดเพื่อตรวจสอบสารเรงเนื้อแดง และจําเปนตองควบคุมเรื่องนี้ใหไดเพื่อประโยชนตอ
ผูบริโภค
- นายดุสิต ธรรมศิริรักษ รายงานวาหมูที่ขายอยูในเขตเทศบาลนั้นสามารถนําขามเขตมาเพื่อนําเขามา
ขายในเขตเทศบาลเราได และในประเด็นที่ทานนายกเทศมนตรีพูดถึงในเรื่องจะใหมีการตรวจสอบคุณภาพใน
โรงฆาสัตวนั้น ผมจะขอไปศึกษาในรายละเอียดดูในเรื่องของคาใชจาย คือหากจะสามารถสงตรวจเองได เพราะ
เปนการตรวจจากฉี่หมูอยางเดียว ซึ่งคอนขางงาย สวนประเด็นของการตรวจเนื้อแดงตามตลาดนั้น คือจะมีใน
เรื่องการไมใหความรวมมือจากผูคา เพราะที่ผานมาเราทําคือเราใชเงินซื้อและก็สงตรวจ และพอผลออกมาแลว
เราไปบังคับใชกฎหมาย ซึ่งอํานาจการเสียคาปรับเปนของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งพอจะปรับผูคา
เขาก็ยอมเสียคาปรับ แตงานไมถูกยอนไปที่ฟารมหรือไปที่ปศุสัตว คือไมเดินตอ และอีกประเด็นหนึ่งคือเราใน
ฐานะผูปฏิบัติคือลงไปในพื้นที่ในเรื่องของการซื้อมาตรวจ ก็จะเกิดปญหากับแมคา คือตอไปเขาจะไมยอมขายใหเรา
ซึ่งจะเปนปญหาในเรื่องของความรวมมือ และบางฟารมจะมีโรงเลี้ยงสําหรับใหเจาหนาที่ตรวจ และอีกโรงหนึ่ง
สําหรับขาย ซึ่งเขาจะมีหลายรูปแบบเพื่อใหผลิตภัณฑตอบสนองกับความตองการของตลาด และไดเคยคุยกับปศุสัตว
แลววาหมูจะมีสารเรงเนื้อแดงไดคือจากอาหารสัตว ซึ่งหากทําการตรวจสอบจากตรงนั้นปลายทางก็จะทํางานงายขึ้น
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