
   รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 
ครั้งท่ี 5/2559 

วันท่ี 4  พฤษภาคม  2559 
ณ หองประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

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

ผูมาประชุม 

1. นายธนิต อังควินิจวงศ รองนายกเทศมนตรี 
2. นายวารินทร ดุษฎีวงษกําจร รองนายกเทศมนตรี 
3. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
5. นางเสาวลักษณ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
6. นายธนวัฒน พนชั่ว หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
7. นางก่ิงแกว ถนอมถ่ิน ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
8. นางวัฒนา ชูวิทยสกุลเลิศ ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
9. นางกรรณิกา วิโรจนแสงทอง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
10. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ ผูอํานวยการกองชาง 
11. นางผองศรี ปยะยาตัง ผูอํานวยการกองการศึกษา 

12. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผูอํานวยการกองการแพทย 
13. นางโสภิกา คงเจริญ  แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
14. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบานปากคลอง 
15. นางสุภลักษณ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
16. นางอุษณีย เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 
17. นางพรทิพย เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
18. นางสาวพนิตตา แสงอรุณ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
19. นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ ผูอํานวยการสวนพัสดุ 
20. นางซอนกลิ่น ชูเชิด หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
21. นางสาวชนิดา เอมเปย หัวหนาฝายปกครอง 
22. นายชนินทร จันทนขาว หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
23. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

24. นางสายสุนีย วาระสิทธิ์ ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได 
25. นางพิมพผกา ทายพงศศักดิ์ หัวหนาฝายอํานวยการ 
26. นายชาคริต เอ่ียมสําอาง หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
27. นางสาวกนก อารีรักษ ผูอํานวยการสวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

28. นางสาวฐปนีย  โสภณ หัวหนาฝายบริหารยุทธศาสตร 
29. นางสาวเนตรนภา รักความสุข หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
30. นางสาวนิทรา ลาภเวที หัวหนาฝายปองกันควบคุมโรคและฟนฟูสุขภาพ 
31. นางสาวรัชนี คุมครอง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
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32. นางสาวดวงพร เสง่ียมรัตน หัวหนาฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
33. นางสินีนาฏ คุณเลิศกิจ รก.หัวหนาฝายบริการการแพทยและพยาบาล 
34. นางกุลยา  กุลรัตน เจาพนักงานธุรการ 

ผูไมเขารวมประชุม 

1. นายวรวิทย      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี                           (ไปราชการ) 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี                      (ไปราชการ) 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี                      (ไปราชการ) 
4. นายบุญสืบ เจริญรัตน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี                 
5. นายประกอบ อังควินิจวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายนิวัติ กลอมแกว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายผณินทร เกษรแพทย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายสุธน ซ่ือประเสริฐ ปลัดเทศบาล                               (ไปราชการ) 
9. นายเจตน ศรีสขุโข ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม        (ไปราชการ) 
10. นางลัดดา โกสีย ผูจัดการสถานธนานุบาล 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 - นายธนิต  อังควินิจวงศ ทานรองนายกเทศมนตรี กลาววาวันนี้ทานนายกเทศมนตรีไมอยูจึงมอบใหผม
เปนประธานในท่ีประชุมแทน ขอแจงความคืบหนาการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลบริเวณศาลาประชาคม 
โดยจะทําการรื้อศาลาประชาคม และสรางเปนอาคารสํานักงานเทศบาลหลังท่ี 2 คือเรื่องการกอสรางอาคาร
สํานักงานหลังใหมนั้นคอนขางจะมีข้ันตอนท่ียุงยากพอสมควร เหตุผลคือพ้ืนท่ีตรงนั้นตอนท่ีเทศบาลเราขอใช
อาคารสํานักงานหลังนี้ ซ่ึงพ้ืนท่ีตรงนั้นถือวาเปนศูนยราชการ เพราะตรงนี้เดิมเปนศาลากลางจังหวัดระยอง และ
การท่ีเปนศูนยราชการนั้นจะมีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไววาการใชพ้ืนท่ีของศูนยราชการนั้นใหนําเสนอ         
ขออนุญาตตอคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานท่ีทํางานในสวนราชการ ในกทม. และเมืองหลัก เพราะฉะนั้นการ
ดําเนินการในเรื่องของการปรับปรุงหรือการกอสรางในพ้ืนท่ีบริเวณตรงนี้ จะตองนําเรื่องเสนอขออนุมัติตอ
คณะอนุกรรมการชุดนี้ ซ่ึงกอนหนาท่ีจะไปถึงคณะอนุกรรมการชุดนี้ไดมีการทําเรื่องเสนอท่ีประชุมในระดับ
จังหวัด และสงไปถึงคณะอนุกรรมการชุดนี้ ขณะนี้เรื่องของการขออนุมัติกอสรางนั้นเทศบาลนั้นไดทําเรื่องไป 
และไดมีการประชุมไปแลวครั้งหนึ่งประมาณเดือนกวาท่ีผานมา ซ่ึงท่ีประชุมมีมติขอใหเทศบาลสงขอมูลเพ่ิมเติม 
จํานวน 7 – 8 ประเด็น แตขอมูล 7 – 8 ประเด็นตรงนี้ ผมคิดวามีประเด็นท่ีเทศบาลเราสามารถจะชี้แจงขอมูล
เพ่ิมเติมได ประเด็นหลักคือในเรื่องของรูปแบบของอาคาร ซ่ึงลาสุดตามท่ีมีหนังสือแจงมายังเทศบาลคือให
เทศบาลปรับปรุงรูปแบบของอาคารสํานักงานท่ีเทศบาลไดออกแบบไวแลวนั้นใหมีความสอดคลองกับอาคาร
เทศบาลหลังนี้และบริเวณโดยรอบ ซ่ึงเปนประเด็นท่ีทางเทศบาลเราอาจจะคอนขางหนักใจ เนื่องจากวาเทศบาล
เราไดออกแบบไปแลว และเม่ือวานนี้ไดมีการประชุมคณะทํางานเรื่องนี้ ซ่ึงสรุปหัวขอท่ีสําคัญ ๆ ไดเปน 3 ขอ คือ 
1.) ทานนายกเทศมนตรตีองการใหคณะทํางานชี้แจงเหตุผลความจําเปนตาง ๆ วาทําไมเราถึงจะตองออกแบบ
เปนลักษณะอยางนี้ 2.) ทางคณะทํางานโดยสวนใหญมีความเห็นวาถาเราจะถอยออกมานิดหนึ่ง และมีการปรับ
รูปแบบตามมติของคณะอนุกรรมการและก็นําเสนอไป 3.) ในระหวางการดําเนินการในขอ 1.) และ ขอ 2.)    
เรานาจะมีการไปดูวากลุมคนซ่ึงเปนหลักในการใหความเห็นในเรื่องปรับปรุงรูปแบบของเทศบาลนครระยองนั้น
เปนใคร โดยจะหาโอกาสเขาไปชี้แจงเปนการสวนตัว ซ่ึงเม่ือวานไดชื่อแลว คือ ทานมานิตย  ศิริวรรณ ซ่ึงทาน
เปนสถาปนิก และตําแหนงสุดทายคือทานเปนรองเลขาธิการสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม โดยสํานักนโยบาย
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และแผนสิ่งแวดลอมนั้นเปนเจาของเรื่องนี้ ซ่ึงเม่ือวานนี้ผมไดโทรติดตอกับทานแลว โดยผมไดอธิบายใหทานเห็น
ถึงความจําเปนของเทศบาลเรา และทานบอกวาตองเขาใจวาตรงนี้เปนอาคารสถานท่ีราชการ ทานบอกวาใหลอง
ไปออกแบบรูปแบบของอาคารดู และใหนํามาเสนอในท่ีประชุมใหม และทานตองการใหทําหนังสือเชิญในนาม
ของคณะอนุกรรมการ คือ ทําใหเทศบาลทําหนังสือเชิญไปท่ีฝายเลขาธิการฯ ของคณะกรรมการชุดนี้เพ่ือใหมาดู
ในสวนของสถานท่ีหรืออะไรตาง ๆ  ซ่ึงเม่ือท่ีเราจะตองเชิญในนามของอนุกรรมการทางเทศบาลเราก็มองวามัน
จะเปนภาระท่ีใหญเกินไป เราจึงบอกกับทานไปวาหากเทศบาลเรามีความคืบหนาอยางไรเราอาจจะขออนุญาตไป
ปรึกษาเรื่องนี้กับทาน 

มติท่ีประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2559 

มติท่ีประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2559 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2559 
                      และติดตามผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ 

รายงานความคืบหนาเรื่องการกอสรางตลาดแมแดง (สํานักการคลัง, กองชาง, สํานักการสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม) 

-  ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจงเพ่ือทราบ/พิจารณา  

สํานักปลัดเทศบาล 
ฝายอํานวยการ  
งานขนสง 

- งานขนสงมี รายรับประจําเดือนเมษายน 2559           218,380.00 บาท   
                           รายจายประจําเดือนเมษายน 2559          107,573.00 บาท   
                           รายรับสูงกวารายจาย                            110,807.00 บาท 
                           ยอดเงินสะสม                                  1,781,500.14 บาท 
 
ฝายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
     1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง 
      - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
             โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
         - ออกตรวจดูแลโรงรับจํานําของเทศบาล  
         - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จํานวน 4 แหง ไดแก สวนสาธารณะโขดศาลเจา 
            สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีนอง และสวนศรีเมือง 
         - ออกตรวจจัดตรวจตูเขียว จํานวน 29 ชุมชน 
        - ออกตรวจดูแลสถานีขนสง (บขส.) ระยอง  
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      2. ตักเตือนผูกระทําความผิด  
    - ดูแลหองควบคุมโทรทัศนวงจรปด CCTV    
        - กองวัสดุกอสรางไวบนไหลทาง ทางเทา และท่ีสาธารณะ จํานวน 3 ราย 
         - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเทาบริเวณหนาโรงพยาบาลระยอง และหนาวัดปาประดู 
             จํานวน 8 ราย  

- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหลน จํานวน 2 ราย      
         - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนรานคาตั้งวางจําหนายของโดยไมไดรับอนุญาต จํานวน 12 ครั้ง       
   3. จัดเก็บปายท่ีไมขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 72 แผน  
      4. ตรวจสอบพบฝาทอระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 14 แหง  
      5. งานท่ีไดรับมอบหมาย  
 - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรรอน  จํานวน  2  ราย  
 - ตรวจสอบจับกุมผูบุกรุกสถานท่ีราชการ จํานวน  -  ราย 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - ระงับอัคคีภัย                                                             12 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                              72 ครั้ง  
      - งานกูภัยฯ                                                               64 ครั้ง 
      - ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพรอมติดตั้งและอธิบาย 
            วิธีการใชใหกับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
            (ชุมชนสองพ่ีนอง, ชุมชนพูนไฉ, ชุมชนริมน้ํา-ทาเกตุ,  
            ชุมชนขางอําภอ-ทางไผ)                                                    10  ครั้ง 
      - เฝาจุดตลาดเกาและโรงรับจํานํา                                    23  ครั้ง 
ฝายบริหารงานท่ัวไป  
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน เม.ย. 2559)  
         * จํานวน              26  คณะ   
        * จํานวน         1,682  คน 

งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – สง หนังสือผานระบบ OSSM (สวนกลาง) เดือนเมษายน  2559  

- มีการลงรับหนังสือ    จํานวน        520 เรื่อง 
      - มีการลงสงหนังสือ    จํานวน        640 เรื่อง  

งานการเจาหนาท่ี 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล ยายเปลี่ยนสายงาน                                                         - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนยายมา                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม                                                                     - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนยายไปปฏิบัติราชการ ท่ีหนวยงานอ่ืน                                - คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                        - คน 
- ลูกจางประจํา ลาออก                                                                            - คน 
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- พนักงานจางเสียชีวิต                                                      - คน 
- พนักงานจาง (รับเขามา)                                                                        6 คน 
- พนักงานจาง ลาออก                                                                             7 คน  
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
  (ตําแหนงบริหาร)                                                                                 - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน (ตําแหนงบริหาร)               - คน 
- แตงตั้งพนักงานครูเทศบาลผูสอบคัดเลือกไดใหดํารงตําแหนง 
  ผูบริหารสถานศึกษา                                                                             - คน 

อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจาง      
     * พนักงานเทศบาล             155 คน 
      * ลูกจางประจํา                     34 คน 
      * พนักงานจางท่ัวไป            190 คน 
      * พนักงานจางตามภารกิจ     293 คน 
                         รวม                672 คน 

อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจาง (สังกัดโรงเรียน) จํานวน 6 แหง และศูนยเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง      
      * พนักงานครูเทศบาล             251 คน 
      * ลูกจาง (สังกัดโรงเรียน)                3 คน  
      * พนักงานจาง (เงินอุดหนุน)         41 คน  
                         รวม                 295 คน  

รวมท้ังสิ้น   967 คน 

งานทะเบียนราษฎร 
รายงานการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 

ประจําเดือน เมษายน  2559 

 
ผูมารับบริการงานทะเบียน เฉลี่ยวันละ  168 ราย  บัตรประจําตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 76 ราย รวมวันละ 244 ราย 
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- นายธนวัฒน  พนชั่ว รายงานวา ตามท่ีไดไปประชุมท่ีจังหวัดระยองมีดังนี้ 
1. เรื่องเก่ียวกับการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ โดยจะมีการออกเสียงในวันท่ี 7 สิงหาคม 

2559 ซ่ึงในครั้งนี้จะแตกตางจากครั้งท่ีผานมาคือผูมีสิทธิออกเสียงจะตองอายุครบ 18 ปบริบูรณ คือเปนผูท่ี
เกิดกอน วันท่ี 7 สิงหาคม และใหลงชื่อใชสิทธินอกเขต ระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2559        
และท่ีเก่ียวกับการใชสิทธิแลวถูกเพิกถอนนั้นหรือเสียสิทธิอะไรตาง ๆ นั้น ไมมี  

2. เรื่องงานผลไมของจังหวัดระยองจะจัดข้ึนระหวางวันท่ี  9 – 15 มิถุนายน 2559 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ  

1. ใหบริการ การตรวจซอมระบบงานคอมพิวเตอร ระบบเครือขายภายในเทศบาลนครระยอง      
จํานวน 18 ครั้ง  

2. ใหบริการขอมูลขาวสารข้ึนเว็บไซตเทศบาลนครระยอง จํานวน  19 ครั้ง 19 เรื่อง 
3. สรุปการใชงานโปรแกรมปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย และโปรแกรมปองกันไวรัสฯ  จํานวน 1 ครั้ง  

งานประชาสัมพันธ 
1. ขาวประชาสัมพันธทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี 
   1.1 ขาวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จํานวน 25 เรื่อง 
   1.2 ขาวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหนวยงานอ่ืน ๆ  จํานวน 32 เรื่อง 
2. กิจกรรมของเทศบาล จํานวน 17 กิจกรรม 
3. อนุเคราะหเสียงตามสายพรอมอุปกรณ รถประชาสัมพันธและอ่ืน ๆ จํานวน 12 ครั้ง 
4. สงขาวใหสื่อมวลชนและสงลง www.rayongcity.net เฟสบุค รวม 17 ขาว 
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน รวม 4 รายการ 
6. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง 
7. สง SMS เชิญคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และสื่อมวลชน 12 ครั้ง 
8. รับเรื่องรองเรียนพรอมแจงแกไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง รวม 8 ราย 
9. จัดทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ รวม - ปาย  

ฝายนิติการ  
งานนิติการ           

ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

1. สอบสวนขอเท็จจริง 
เทศบาลไดวาจางมูลนิธิ DEE บริหาร
โรงงานผลิตปุยอินทรียและพลังงาน 

ทําหนังสือวากลาวตักเตือนเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
แลว อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินจังหวัดระยอง 

 

2. เทศบาลวาจางบริษัท เอส ที ฟอรท่ัม        
ขายแบบประกวดราคากอนวันท่ีไดรับเอกสาร
ประกวดราคาตัวจริง 

สรุปสํานวนเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
พิจารณาของผูบังคับบัญชา 

 

3. แจงตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบาตัน ไดแจงความรองทุกขดําเนินคดีกับผูแจงความ
เท็จตอเจาพนักงานแลว 

 

 

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

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

สอบสวนขอเท็จจริงเสร็จเรยีบรอยแลว           
อยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 

 

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

 

6. การสวมตัวทําบัตรประชาชน รายนายหมูกร 
เทียมทัศน 

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
พิจารณาของจังหวัด 

 

7. รองเรียนอดีตปลัดเทศบาล -แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
เรียบรอยแลว อยูระหวางการสอบปากคํา         
ผูท่ีเก่ียวของ 

 

8. การสวมตัวทําบัตร รายนางสมใจ สุขสําราญ
(พิจารณาผลการสอบสวนการปฏิบัติหนาท่ี   
แจงความดําเนินคดีกับผู แอบอาง) 

-อยูระหวางทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง  

9. พฤติกรรมนางจันทรฉาย อินพเนาว ครูเทศบาล 
ลาและมาสายอยูเปนประจํา ไมปฏิบัติคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา 

-รายงานผลการสอบสวนแลว อยูระหวางการ
พิจารณาของผูบังคับบัญชา 

 

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

 

11. นางกาญจนา  สังขนอย ละท้ิงหนาท่ีราชการ
ติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน 

-อยูระหวางสอบสวน  

12. การสวมตัวทําบัตรประชาชน ราย นายคํา   
เชียงเอย  

-อยูระหวางสอบสวน  

13. การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอรตี้ประกันภัย -ตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดเรียบรอยแลว อยูระหวางแจงประธาน
กรรมการ 

 

14. อุบัติเหตุระหวางการสาธิต ทําใหผนังหองเก็บ
อุปกรณอาคารปองกันฯ พังถลมลงมา 

-อยูระหวางตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด 

 

15. การล็อกเสปกรถครุภัณฑยานพาหนะ      
จํานวน 4 รายการ 

-บันทึกถอยคําคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะ จํานวน 4 ราย เหลืออีก 1 ราย     
อยูระหวางบันทึกถอยคํา 
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ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

16. สอบสวนวินัย/เรื่องรองเรียน 
การคางคาเบิกจายเงินคาซอมแซมรถของ    
หจก.ซันลุยและอูจําเนียน การชาง 

-สรปุผลการสอบสวนเรียบรอยแลว อยูระหวาง
ผูบังคับบัญชาพิจารณา 

 

17. นายสมปราชญ ปอมสูง ถูกพนักงานสอบสวน
จับคดี ยาไอซไวในครอบครอง 

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

 

18. เรื่อง พิพาทเก่ียวกับทางสาธารณะ กรณี คุณ
พิศิษฐฯ กับมูลนิธิสวางพรกุศล 

-อยูระหวางจัดทําระวางใหม  

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

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

-ไดทําบันทึกแจงกองชางตรวจสอบขอเท็จจริง
แลว อยูระหวางการดําเนินการของกองชาง 

 

21. คดีอาญา/คดีแพง 
แจงความกรณีรถยนตเฉ่ียวชนเสาไฟฟา    
บริเวณหนาแขวงการทางระยอง (ไมมีคูกรณี) 

-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

22. แจงความนางปรียาภร เมืองศิริ และนายนวพร 
อาชญาทา กอสรางอาคารผิดไปจากแผนผัง
บริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบ
แปลนท่ีไดรับใบอนุญาต 

-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

23. กรณี นายศรัณย เกียรติธนะกูล กอสรางอาคาร
บนทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคงคา 1 

-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

24. กรณี นายสมพรรณ จรรยารกัษ,นางสาวพุชง 
พุษะกอสรางอาคารรุกล้ําทางฯ 

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

25. กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ กอสรางอาคารรุกล้ํา
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา 

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

26. กรณี น.ส.วิเชียร อ้ึงเส็ง กอสรางอาคารรุกล้ํา
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา 

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน 
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ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

27. กรณี นางสาวเขมสิริทร ชูดํา กอสรางรั้วบนทาง
สาธารณประโยชน บริเวณหลังอําเภอ 

-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

28. กรณี นายกิตติพงษ ปานงาม กอสรางอาคารโดย
ไมไดรับอนุญาต และกอสรางอาคารรุกล้ําท่ี
สาธารณะ 

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

29. นายอดิศักดิ์ คําแสน ขับรถยนต บพ 1308 
ระยอง ชนเสาไฟฟาบริเวณถนนอดุลยฯ 

เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 ศาลจังหวัด
ระยอง ไดมีคําพิพากษาให นายอดิศักดิ์ฯ      
ชําระเงินเต็มจํานวนพรอมดอกเบี้ย ศาลจังหวัด
ระยองไดออกหมายบังคับคดีแลว อยูระหวางทํา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบหาทรัพยสินของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

 

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

24 พ.ย.
2563 

31. กรณีนายวีราพัชธ พัสกรวงษ กอสรางโครงเหล็ก
หลังคารุกทางสาธารณะ 

แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

32. คดีนายธีระศักดิ์  อินธนู ฟองเทศบาลเรื่อง     
ท่ีดินบริเวณถนนทาบรรทุก 

-เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2559 ศาลฎีกาไดมีคํา
พิพากษาใหจําหนายคดี โดยมีความเห็นวาคํา
พิพากษาของศาลอุทธรณชอบแลว         

 

33. กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝง ต.ปากน้ํา -คณะทํางานไดนัดประชุมวันท่ี 2 พ.ค.2559 
เวลา 13.00 น. ตั้งเพ่ือพิจารณากรณีประมง
อําเภอขอใชท่ีสาธารณประโยชนจัดทําสถานท่ี
ธนาคารปู และกรณีชาวปากน้ําขอปรับพ้ืนท่ีใน
การประกอบอาชีพ 

 

34. นายแดง แยมเย็น กรณี ผิดสัญญาเชาตลาด     
เทศบันเทิง 

-เม่ือวันท่ี 3 ส.ค.2558 ศาลจังหวัดระยองไดมี
คําพิพากษาใหนายแดงฯ ใหชําระเงินเต็มจํานวน
พรอมดอกเบี้ย                                         
-ศาลจังหวัดระยองออกหมายบังคับคดีแลว     
อยูระหวางทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบหา
ทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

 

35. คดีปกครอง 
นางวรรณา ตันเตงผล(ตลาดแมแดง) 

-เทศบาลนครระยองไดดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูก
สราง วันท่ี 10 สิงหาคม 2558 อยูระหวาง
ดําเนินการแกไขปรับปรุงตัวอาคารตลาดและถนน
สุวรรณสิน 
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ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

36. คดีนางสมทรง  ชวยชาติ เรื่อง ท่ีดินบริเวณ   
ทุงโตนด 

-เทศบาลยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของ  
ศาลปกครอง อยูระหวางการพิจารณาของ    
ศาลปกครองสูงสุด 

 

37. คดีนายนิรัตน เจริญผล ผูฟองคดี           
อธิบดีกรมท่ีดิน ผูถูกฟองท่ี 1 รอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจ
ดานกิจการความม่ันคงภายใน ผูถูกฟองท่ี 2 

-อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  

38. บังคับคดี/งานอ่ืน/หารือ 
คดีซุมเฉลิมพระเกียรติถูกเฉ่ียวชน 

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

อายุความ 
10 ป 
(ครบ 22 
พ.ย.64) 

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

อายุความ 
10 ป 
10 ก.พ. 
พ.ศ.
2566 

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

อายุความ 
10 ป 
10 ก.พ. 
พ.ศ.
2566 

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

อายุความ 
10 ป 
(ครบ 8 
ส.ค.63) 

42. คาดีนายเมษา แซพาณิชย ขับรถชนเสาไฟฟา -ส.สุมณฑา เซอรวิส ตัวแทนบริษัท ประกันคุม
ภัยจํากัด ไดซอมแซมเสาไฟฟาเสร็จ      
เรียบรอยแลว 

 

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

 

44. คดีนายนิยม  สุขคุม ขับรถชนเสาไฟฟา -อยูระหวางสงหลักฐานใหสํานักงานอัยการ
จังหวัดระยอง เพ่ือยื่นฟองตอศาล 

 



 -11- 

ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

45. หจก.ศิลาวัฒน เสนอขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานและขอคืนเงินคาปรับ 

-ทําหนังสือแจงใหพนักงานอัยการยื่นคํารอง
ขอใหศาลปกครองระยอง เพิกถอนคําชี้ขาด
อนุญาโตตุลาการ 

 

46. นายบุรินทร กลิ่นสังข พนักงานจางท่ัวไป     
ยื่นหนังสือลาออกจากราชการแต
ผูบังคับบัญชา  ไดพิจารณาใหไลออก 

-สงหนังสือไปยังผูวาราชการจังหวัดระยอง
เรียบรอยแลว 

 

47. รองเรียนกรณี กลุมแมคาตลาดวัดลุมขอ   
ผอนผัน 

-คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสด  
เทศบาล2 (ตลาดวัดลุมฯ)มีมติมอบใหกองชาง
ออกแบบอาคารตลาดใหมและแผงคาภายใน
อาคารเดิมพรอมจํานวนแผง และมอบให     
สน.การสาธารณสุขฯ สํารวจขอมูลผูคาบริเวณ
ถนนโสภณและทางเชื่อมระหวางถนนชุมพล
โสภณ เพ่ือใหทราบจํานวนผูคาท้ังหมด  
- ขณะนี้อยูระหวางรายงานผลความคืบหนาให
จังหวัดระยองทราบ                             

 

48. นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผูจัดการมรดก
ตลาดแมแดง ขอใหชะลอการรื้อถอนสิ่ง     
ปลูกสราง 

-อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
และทําหนังสือแจงผลคําพิพากษาในคดีแพงและ
เอกสารประกอบการพิจารณาใหศาลปกครอง
สูงสุดทราบ 

 

49. รองเรียนกรณีขายสินคากีดขวางทางจราจร
บริเวณสะพานเฉลิมชัย และการปลูกสรางบาน
เกินเสาไฟฟาบริเวณซอยขางสถานีอนามัย
ปากน้ํา 

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเก่ียวกับ
กรณีขายสินคากีดขวางทางจราจรบริเวณ
สะพานเฉลิมชัยแลว สวนในกรณีการ         
ปลูกสรางบานเกินเสาไฟฟาบริเวณซอยขาง
สถานีอนามัย อยูระหวางกองชางออกคําสั่งตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

 

50. รองเรียนกรณีการปลูกสรางทับทาง
สาธารณประโยชน บริเวณหลังหางแหลมทอง
ระยอง 

-ไดทําหนังสือรายงานใหจังหวัดระยองทราบแลว 
ตอมาจังหวัดระยองใหตรวจสอบขอเท็จจริง
เพ่ิมเติม 

 

51. รองเรียนกรณีท่ีมีการขุดทรายบริเวณถนนทาง
ไผ 4 ทําใหกําแพงพัง 

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองแลววา      
ไดมีหนังสือแจงหางหุนสวนจํากัด กิจสัมพันธ ให
ดําเนินการขออนุญาตขุดดินและถมดินตาม 
พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
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ลําดับท่ี เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ หมายเหตุ 

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

-อยูระหวางผูบังคับบัญชาพิจารณา  

53. นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือรองเรียนเรื่อง
ทางสาธารณะ มีผูลักลอบขุดดินเนื้อท่ี       ทาง
สาธารณประโยชน และเนื้อท่ีดินของนายแพทย
ยุคล เลิศบูรพา ออกไปจากพ้ืนท่ีโดยไมไดรับ
อนุญาต 

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวาขณะนี้    
อยูระหวางสํานักงานท่ีดินจังหวัดระยองนัด
รังวัดสอบเชต  

 

54. รองเรียนกรณีรานกวงเภสัชไดดัดแปลงทางหนี
ไฟ ทําใหรานบิวตี้ไมมีทางหนีไฟ 

-อยูระหวางกองชางดําเนินการออกคําสั่งถอน
อาคาร 

 

55. นางศรีชนก วัฒนศิริ ยื่นหนังสือรองเรียนเรื่องมีผู
ไมหวังดีทําลายกําแพงรั้วอิฐท่ีใชลอมรอบอาณา
เขตท่ีดิน บริเวณชุมชนปากน้ํา 1 

 -อยูระหวางตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของกองชาง 

 

56. รองเรียนกรณีสะพานหนาวัดปากน้ําชํารุด และมี
รอยราวตามเสาสะพาน 

 - ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวา          
กองชางเตรียมขอมูลเพ่ือนําเขาแผนขอจัดสรร
งบประมาณสําหรับใชในการซอมแซมแลว 

 

57. รองเรียนกรณี ไดรับความเดือดรอนจาก
รถบรรทุกดิน ขับเรว็บริเวณถนนทางไผ 3      
ทําใหถนนเกิดความเสียหาย 

-อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของกองชาง        
และงานรักษาความสงบเรียบรอย 

 

58. รองเรียนกรณี ไดรับความเดือดรอนจากการใช
ถนนบริเวณตรงขามโรงพยาบาลระยอง 

 -อยูระหวางทําหนังสือรายงานจังหวัด  

 
งานรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข 

ใหบริการรับเร่ืองรองเรียนรองทุกขผานเว็บไซตเทศบาลนครระยอง ประจําเดือนเมษายน 2559  จํานวน 2 เร่ือง 

วัน/เดือน/ป เรื่องรองเรียน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ตอบผูรองเรียนเม่ือ แจงผลการ
ดําเนินการใหผู
รองเรียนทราบ 

7 เม.ย.59 ทําบัตรประชาชน สํานักปลัด งานทะเบียน  8 เม.ย.59 8 เม.ย.59  

18 เม.ย.59 จับสุนัขจรจัด เทศบาลตําบลเนินพระ  18 เม.ย.59 18 เม.ย.59 

18 เม.ย.59 เจาหนาท่ีทับมาไมยอม
เปลี่ยนท่ีอยูในบัตร 

อําเภอเมืองระยอง 22 เม.ย.59 22 เม.ย.59 
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ฝายงบประมาณ 
การใชจายงบประมาณตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  
งบประมาณตั้งไว เบิกจาย/กอหนี้ผูกพัน คงเหลือ 

งบกลาง 23,185,000.00 11,554,820.86 11,630,179.14 

งบบุคลากร       
  เงินเดือนฝายการเมือง 9,990,500.00 5,791,273.33 4,199,226.67 

  เงินเดือนฝายประจํา 240,624,600.00 133,954,041.37 106,670,558.63 
งบดําเนินงาน       

  คาตอบแทน 14,178,400.00 5,311,830.82 8,866,569.18 
  คาใชสอย 151,981,809.00 105,886,625.88 46,095,183.12 

  คาวัสด ุ 52,640,291.00 24,909,794.37 27,730,496.63 

  คาสาธารณูปโภค 5,831,100.00 3,208,664.60 2,622,435.40 

  
งบประมาณตั้งไว เบิกจาย/กอหนี้ผูกพัน คงเหลือ 

งบลงทุน       

  คาครุภัณฑ 30,813,300.00 23,634,313.70 7,178,986.30 

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 65,670,000.00 3,531,500.00 62,138,500.00 
งบรายจายอ่ืน 30,000.00 30,000.00 0.00 

งบเงินอุดหนุน 23,055,000.00 11,224,000.00 11,831,000.00 
  รวมทุกหมวดรายจาย 618,000,000.00 329,036,864.93 288,963,135.07 

 
โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ครั้งท่ี ประจําเดือน รายการ ยอดโอน รายการสะสม ยอดโอนสะสม หมายเหตุ 

1 ต.ค 58 5 127,500.00 5 127,500.00 
 2 พ.ย 58 1 1,365,000.00 6 1,492,500.00 สภาฯอนุมัติ 

3 
 

4 205,960.00 10 1,698,460.00 
 4 ธ.ค 58 2 208,500.00 12 1,906,960.00 
 5 

 
1 29,300.00 13 1,936,260.00 

 6 ก.พ 59 8 1,076,760.00 21 3,013,020.00 
 7 

 
4 61,700.00 25 3,074,720.00 

 8 
 

5 333,000.00 30 3,407,720.00 
 9 มี.ค 59 1 814,000.00 31 4,221,720.00 สภาฯอนุมัติ 

10 
 

2 20,000.00 33 4,241,720.00 
 11 

 
1 4,000.00 34 4,245,720.00 

 12 
 

3 154,000.00 37 4,399,720.00 
 13 เม.ย 59 6 557,000.00 43 4,956,720.00 
 14 

 
7 439,500.00 50 5,396,220.00 
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แกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ครั้งท่ี ประจําเดือน รายการ ยอดเงิน รายการสะสม ยอดเงินสะสม หมายเหตุ 

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

แกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ครั้ง
ท่ี ประจําเดือน รายการ ยอดเงิน รายการสะสม ยอดเงินสะสม หมายเหตุ 

1 ก.พ. 2559 1 816,000.00 1 816,000.00 
 2 มี.ค. 2559 1 470,000.00 2 1,286,000.00 สภาฯอนุมัติ 

 

สํานักการคลัง 
1. การติดตามการวางระบบการควบคุมการเก็บรักษา และการเบิกจายพัสดุ (วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ

คงทนถาวร) 
 

แผนการตรวจติดตาม 
วันท่ีเขาติดตาม สถานท่ี เวลา 

19 พ.ค.59 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 14.00 น. 
23 พค.59 โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง 14.00 น. 
26 พค.59 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 14.00 น. 
30 พค.59 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 14.00 น. 
2 มิ.ย.59 โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 10.00 น. 
2 มิ.ย.59 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดลุมมหาชัยชุมพล 11.00 น 
6 มิ.ย.59 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 10.00 น 
6 มิ.ย.59 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ 13.30 น 
9 มิ.ย.59 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาประดู 10.00 น 
9 มิ.ย.59 กองการแพทย 13.30 น 

14 มิ.ย.59 สานักปลัดเทศบาล 10.00 น 
14 มิ.ย.59 สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 13.30 น 
16 มิ.ย.59 กองวิชาการและแผนงาน 10.00 น. 
16 มิ.ย.59 กองชาง 11.00 น 
16 มิ.ย.59 กองสวัสดิการสังคม 13.30 น 
21 มิ.ย.59 กองการศึกษา 10.00 น 
21 มิ.ย.59 สานักการคลัง 11.00 น 
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2. การขยายเวลาเบิกจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2552-2558 
 

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2558 

 

หนังสือท่ี รย  0023.5/ว1906 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2559 กรมสงเสริมแจงวากระทรวงการคลัง    
ไดอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินไดถึงทาการสุดทายของเดือนกันยายน  2559 จึงขอให อปท.เรงรัดการ       
เบิกจายเงินตามโครงการใหเสร็จทันภายในระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติ 
 

 3. การปรับปรุงแนวทางและกําหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทําเอกสารการจัดจางเพ่ือแกไขปญหางาน
กอสรางลาชา ไมเปนไปตามแผนการจัดหาพัสดุ และปญหาราคาเกินกําหนด 

 

รายการ จํานวนเงินท่ีขอขยายเวลาเบิก
จายเงิน 

สัญญาเลขท่ี 
วันเริ่มตน - ครบกําหนดสัญญา 

คากอสรางอาคารสวม โรงเรียนเทศบาล  
วัดลุมมหาชัยชุมพล  

320,000 Cntr-0585/59 
29 ธ.ค.58 - 27 มี.ค.59 

คากอสรางอาคารอเนกประสงค         
(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลวัดโขด
ทิมทาราม เปลี่ยนเปนโรงเรียนเทศบาล      
วัดปากน้ํา  

7,225,000 Cntr-1932/58 
7 ส.ค.58 – 8 ก.ค.59 
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- นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ   กลาววาเรื่องนี้เปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีเดิมกองการศึกษาเปน
ผูดําเนินการ คือตองการแนะนําเพ่ิมเติมวากองการศึกษาควรจะออกหนังสือเรงรัดไปยังผูรับจางและแจงผลท่ี
จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จตามสัญญา และสงวนสิทธิ์ในเรื่องของคาปรับ และสงวนสิทธิ์ในเง่ือนไขอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะการบอกเลิกสัญญาไปดวย และแจงผมในสวนท่ีจะเปนปญหา และใหผูรับจางเขาไดทราบดวย 
เพราะฉะนั้นในการเรงรัดการปฏิบัติงาน ในกรณีอยางนี้คงไมทําครั้งเดียงจบ คงจะตองมีการเรงรัดแบบตอเนื่อง
ในทุก ๆ เดือน หรือทุกครั้งท่ีงานไมคืบหนา 

ท่ีประชุม - ทานรองนายกเทศมนตรี มอบผูอํานวยการกองการศึกษาใหติดตามเรื่องนี้ดวย  
 

-  นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ  รายงาน ดังนี้ 

1.  เรื่องการกอสรางลาชาไมเปนไปตามแผน และในเรื่องของราคากลางท่ีเกินกําหนด ซ่ึงผมไดนําเสนอ
แนวทางในการแกไขปญหาไปแลวเม่ือครั้งท่ีแลว ขอเรียนวาขณะนี้ไดทําเอกสารเสนอผานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น และผูบริหารไดอนุมัติใหดําเนินการแลว เอกสารลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 และผูบริหารสั่งมา  
เม่ือวานนี้ ขณะนี้สํานักการคลังไดสําเนาแจงเวียนไปยังทานรองปลัดเทศบาลและทุกสวนราชการ                 
ซ่ึงทานปลัดเทศบาลไดกําหนดประชุมซักซอมความเขาใจในเรื่องนี้ ในวันอังคารท่ี 10 พฤษภาคม 2559     
ในชวงบาย ณ หองประชุมตากสินมหาราช ซ่ึงเอกสารท่ีทํามีท้ังหมด 13 หนา ผมไดนําระเบียบและหนังสือ     
สั่งการท่ีเก่ียวของ และวางแนวทางปฏิบัติไวอยางชัดเจน โดยแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเปนตนเหตุของ
ปญหา โดยแบงฝายท่ีตองรับผิดชอบ ในสวนของกองชางนั้นคือจะเปนในเรื่องของราคากลาง ในเรื่องของการ
เสนอราคากลาง และเง่ือนไขรายละเอียดตาง ๆ ท่ีชางตองรับผิดชอบดําเนินการ โดยแบงสายปฏิบัติกันออกไป 
สวนหนวยงานเจาของงบประมาณ จะมีท่ีรับผิดชอบคือในเรื่องของรายละเอียดงบประมาณ เอกสารประกอบ  
ตาง ๆ ก็แบงการทํางานพรอมกัน สายก็จะออกเดินทางพรอมกัน  และมารวมท่ีพัสดุเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 
โดยพัสดุจะมีกรอบดําเนินการ ซ่ึงรายละเอียดตาง ๆ จะอยูในเอกสารท้ังหมด 13 หนา นอกจากนี้ยังไดออกแบบ
รูปแบบของบันทึก 3 ชุด ในสวนของกองชางท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ โดยจะเปนแบบฟอรมท่ีเราจะไปลง
รายละเอียดกันในวันนั้น โดยจะมีแบบฟอรมเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีชัดเจน เพราะฉะนั้นเอกสารตรงนี้จะเปนเครื่องมือ
อยางดีสําหรับผูปฏิบัติ โดยจะไมมีการพลัดหลงในเรื่องของสิ่งท่ีตองมี ในสวนของหนวยงานเจาของงบประมาณ
จะงายข้ึน เพราะจะมีในสวนท่ีรับผิดชอบเพียงบางเรื่อง ในสวนของพัสดุเองเราก็ไมไดมองวาปญหาเกิดท่ี 2 
หนวยงานท่ีผานมาเรามองวาในสวนของพัสดุเองเราก็ตองปรับวิธีการทํางานเหมือนกัน โดยเรามีกรอบในการ
ดําเนินการ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้หากทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของรับผิดชอบแลวดําเนินการตามข้ันตอนท่ีวาง 
ระยะเวลาในการดําเนินการจะอยูประมาณ 10 – 15 วันทําการเทานั้น ซ่ึงก็จะไมมีปญหา สวนถาเกิดปญหา
ข้ึนมาจะเห็นชัดวาบกพรองตรงไหน เพราะเนื่องจากเราใชระบบสารบรรณในการกํากับดวย ผมคงจะไมลงใน
รายละเอียดเพราะมีเยอะมาก ในสวนนี้นอกจากเปนการวางในเรื่องของการกอสรางแลว ยังไดวางในเรื่องของ
ครุภัณฑดวย คงมีแบบท่ี 3 ท่ีเปนเอกสารในเรื่องของการจัดซ้ือครุภัณฑ เพราะฉะนั้นแบบตัวนี้ไดดําเนินการมา
อยางรอบคอบ เชื่อวาจะแกไขปญหาในปจจุบัน และใชงานไดไปอีกหลายป จึงเรียนท่ีประชุมทราบ และขอความ
รวมมือใหเขาประชุมซักซอมความเขาใจกันในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ดวย และเราไดกําหนดใหหัวหนา
สวนราชการหรือตัวแทนท่ีเปนระดับบริหาร จํานวน 1 ทาน และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานพัสดุอีก จํานวน 1 ทาน 
ของทุกสวนราชการ ซ่ึงในสวนของโรงเรียนเราไมไดแจงไป เนื่องจากในทางปฏิบัติแลวการดําเนินการจะ
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เก่ียวของกับแคหนวยงานคือกองการศึกษา และหากวากองการศึกษาเห็นวาตองการจะใหโรงเรียนเขารับฟงดวย
ก็จะมีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง 

 2. เรื่องท่ีตองการนําเรียนหารือในท่ีประชุมคือขณะนี้เปนชวงไตรมาสท่ี 3 ก็จะไปเริ่มทํา
งบประมาณในป 2560 แลว ในชวงปลายปไตรมาสท่ี 4 ของป 2559 นั้น ท่ีผานมาจะดําเนินการในเรื่องของ
การจัดทํา TOR งานจางตาง ๆ ซ่ึงมีอยูประมาณเกือบ 30 งาน เพราะฉะนั้นในปท่ีลวงมานอกจากเปนการปรับ 
TOR ปรับวิธีการแลวนั้น ในปท่ีผานมาเราไดกําหนดรูปแบบโดยเอาระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการตาง ๆ 
เขาไปใสในรปูแบบของ TOR ในปนี้ก็เปนแผนงานท่ีเราตองการทําเพ่ิมเติมคือตองการใหพัสดุเขาไปใหบริการใน
เรื่องของการมีสวนรวมในการจัดทํา TOR ของทุกสวนราชการดวย เพราะเราเชื่อวาถาเราเขาไปแลวเราเติมให
เต็มในสวนตาง ๆ ในกระบวนการจัดหาก็นาจะไหลลื่น แตเราก็ตองการสอบถามหนวยงานวามีความเห็นอยางไร 
ท่ีผานมานั้นจําเปนหรือไมจําเปน หรือพัสดุจําเปนตองเขาไปหรือไม คือปท่ีผานมาเราทําปรับการประชุม 3 ฝาย 
โดยใหพัสดุกลางเขาไปเปนฝายท่ี 3 ในการเขารวมประชุม เราก็เห็นภาพสะทอนวามีพัฒนาในการทํางาน เราได
เห็นปญหาตั้งแตตนทาง และไดใหคําแนะนําตาง ๆ ไปแลว เราจึงมองวาหากเราดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร 
โดยเราเขาไปใหบริการในเรื่องการจัดทํา TOR ก็นาจะเปนเรื่องท่ีดี แตก็ตองการรับฟงความตองการของทุก   
สวนราชการวาตองการใหเขาไปรวมดวยหรือไม  
 - นางผองศรี  ปยะยาตัง กลาววาในสวนของกองการศึกษายินดีท่ีจะใหพัสดุเขาไปใหบริการในเรื่องของ
การมีสวนรวมในการจัดทํา TOR เพราะวาไมวาเราจะทําอะไรไปก็แลวแต ถาสํานักการคลังยังมีขอท่ีตองเติมเต็ม
มันก็ไมจบ อีกสวนหนึ่งท่ีตองการเรียน คุณ รักษสิทธิ์   เ จริญหิรัญ  คือวาท่ีมีการนัดซักซอมกันในวันท่ี 10 
พฤษภาคม 2559 นั้น ซ่ึงจะไปตรงกับวันท่ีมีการอบรมระบบแทงท่ีโรงแรมสตาร โดยในการประชุมนั้นจะมี    
ทานปลัดเทศบาลเขารวมประชุมดวย 
 - นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ   เรื่องนี้ผมนําเรียนทานปลัดเทศบาลไปแลว ทานปลัดเทศบาลก็ได
กําหนดการประชุมตามท่ีแจงไปแลวนั้น ซ่ึงทานอาจจะเขามาใหนโยบาย คือ ในวันท่ี 10 นั้น ในเอกสาร
รายละเอียดนั้นอานก็คงเขาใจ เพียงแตวาบางอยางหากไดซักซอมก็จะชัดเจนข้ึน ซ่ึงการประชุมของผมนั้นจะเปน
ชวงเวลา 14.00 น. ซ่ึงหากทานหัวหนาสวนราชการเขาประชุมไมไดก็ใหสงตัวแทนเขารวมประชุมก็ได      แต
ถาหากตองการจะใหเลื่อนการประชุมผมก็จะไปนําเรียนทานปลัดเทศบาลกอนวาจะใหเลื่อนวันประชุมหรือไม   

ท่ีประชุม - ทานรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ สั่งการวาใหสํานักการคลังนําเรื่องวันนัด  
  ประชุมนําเรียนทานปลัดเทศบาลเพ่ือหารือวาจะเลื่อนเปนวันอ่ืนหรือไม สวนเรื่องท่ีตองการ 
  จะใหพัสดุเขาไปมีสวนรวมในการกําหนด TOR นั้น ท่ีประชุมเห็นชอบท่ีจะใหพัสดุเขาไป 
  มีสวนรวมในการกําหนด TOR เพ่ือใหการทํา TOR ไมเกิดปญหาข้ึนในภายหลัง  

กองชาง 

 - ทานรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ สอบถามเรื่องการแกไขปญหาน้ําทวมวาขณะนี้
ข้ันตอนไดดําเนินการไปถึงไหนแลว โดยทานรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี กลาววาเรื่องนี้นาจะเริ่ม
ดําเนินการไดแลว ซ่ึงคณะกรรมการแกไขปญหาน้ําทวมนั้น เลขานุการคณะทํางานก็คือผูอํานวยการกองชาง   
ซ่ึงมีการประชุม และมีรายงานการประชุมอยูวาเราจะตองทําอะไร อยางไร ซ่ึงท่ีเก่ียวของกับผมคือเม่ือวันอาทิตย
ท่ีผานมาไดมีการทําแผนของเขต 1 ซ่ึงผมไดชี้แจงแนวทางการแกไขปญหาน้ําทวมใหกับประชาคม เขต 1 เขาได
รับทราบแลววาเทศบาลเราจะดําเนินการแกไขอยางไร คือจะพูดเก่ียวกับการเชื่อมทอ การปรับปรุงถนนหนองบัว 
การขยายเสนผาศูนยกลางทอระบายน้ําเปนขนาด 1 เมตร โดยใชเงินประมาณหกลานกวาบาท ซ่ึงในท่ีประชุม
ประชาคมในวันนั้นเห็นชอบใหเทศบาลดําเนินการตามแนวทางท่ีผมเสนอ ซ่ึงทางกองชางเองตองไปทําบันทึก
รวบรวมมติท่ีประชุม อางถึงมติของคณะทํางาน แลวไดมีการประชุมประชาคมไปเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 
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เห็นควรใหแกไขปญหาโดยการดําเนินการตามโครงการ โดยทราบมาวากองชางไดมีการออกแบบเสร็จเรียบรอย
แลว และไดทราบวางบประมาณจํานวนหกลานกวาบาท แตวายังไมเห็นแบบ และ BOQ เห็นควรวาใหกองชาง 

ทําบันทึกข้ึนมา และใหกองวิชาการและแผนงานไปเพ่ิมแผนฯ กอน โดยดูวาในแผนฯ มีหรือยัง และกองชาง
เตรียมทําญัตติสงใหกองวิชาการและแผนงาน เพราะเทาท่ีคุยคือคงตองจายขาดเงินสะสม จึงเห็นควรวานาจะเริ่ม
ดําเนินการไดตั้งแตตอนนี้เลย  

ท่ีประชุม - ทานรองนายกเทศมนตรี กําชับกองชางใหเรงรัดดําเนินการเรื่องการแกไขปญหาน้ําทวม   

- ทานรองปลัดเทศบาล นางเสาวลักษณ  วินัยธรรม สอบถามกองชางวาในงบประมาณป 2559 นี้     
มีงบประมาณท่ีจะกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตองการทราบความคืบหนา 

- นายธรรมาธิติ   วุฒิสมบูรณ  รายงานวาโรงเรียนสาธิตเทศบาลนั้นประมาณการสูงสุดแลว เตรียมนํา
เรียนทานปลัดเทศบาลในวันนี้ 

ท่ีประชุม - นายธนิต  อังควินิจวงศ สั่งการวาใหผูท่ีเก่ียวของเรื่องนี้เรงดําเนินการโดยเร็ว  

 
 

สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
ฝายสงเสริมส่ิงแวดลอม 

 



 -19- 

 
 
จํานวนผูเขามาเยี่ยมชม พระเจดียกลางน้ํา รวม 1,314 คน 

1. ไมมีคณะศึกษาดูงาน  
2. สรุปยอดผูเขามาเยี่ยมชม พระเจดียกลางน้ํา รวมจํานวน 1,314 คน 
 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม  

 
 
- ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมท่ียื่นคํารองขออนุญาต ประกอบกิจการประเภทตาง  ๆ     

ตามเทศบัญญัติ 
 เจาหนาท่ีสํารวจและมีหนังสือแจงผูประกอบการ/ผูประกอบการเขียนคํารองขอรับใบอนุญาตประกอ  

กิจการ ปรากฏวามีผูประกอบการยื่นคํารองจํานวน 3 ราย และเจาหนาท่ีไดตรวจประเมินเรียบรอยแลว  
ไดแก รานมิสเตอร บัน (โลตัส), รานขายของชํา 151/3, รานแตงผม 3/5  

- ตรวจประเมินสถานประกอบการกอนตอใบอนุญาตและแจงเลิกกิจการ เกณฑการตรวจประเมิน  
ไดแก ดานทําเล/ท่ีตั้ง, ความสะอาด , ความปลอดภัย, การจัดการของเสีย ปรากฏวาตอใบอนุญาตผานเกณฑ  
จํานวน 11 แหง เลิกกิจการ จํานวน  4  แหง  

- ตรวจประเมินการจัดการน้ําเสียของสถานประกอบการจําหนายหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง จํานวน 11 แหง ไดแก ราน เค เอฟ ซี, รานกวยจบ, รานขาวมันไกคุณติ๋ว, รานเอ็ม เค สุก้ี, 
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รานฮาจิบัง ราเมน, รานสุก้ีนายมีน, ราน เอ็ม เค สุก้ี (โฮมโปร), รานเดอะพิซซาคอมพานี, รานอานตี้ แอนส, 
รานมัณฑนาราดหนา, รานสกายลารค  

เรื่องรองเรียน จํานวน  4  เรื่อง 

 
 

- วันท่ี  7 - 26 เมษายน 2559 ดําเนินโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ
จําหนายอาหาร ประจําปงบประมาณ 2559 จํานวน  9 แหง  ไดแก แหลมทอง, โฮมโปร, โลตัส, บิ๊กซี,   
โรงแรมสตาร, โรงแรมคามิโอแกรนด ระยอง, โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง,  โรงแรมระยองซิตี้ และโรงแรม
แคนทารีเบย  

- วันท่ี  28 เมษายน 2559 ดําเนินการตรวจวิเคราะหตัวอยางอาหารตามโครงการอาหารปลอดภัย 
(รถ Mobile Unit) รวมกับหนวยตรวจสอบเคลื่อนท่ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  

- วันท่ี  7 – 8 และ 28-29 เมษายน 2559 ลางตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดลางและขัดทํา
ความสะอาดพ้ืนอาคารและถนนโดยผสมผงคลอรีนในน้ําลางพ้ืนเพ่ือฆาเชื้อโรค ลอกทอ ลางทอ และรางระบาย
น้ําภายในตลาด  

- วันท่ี  25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ตัวแทนผูคาจากตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง)     
ไดเขาพบ ทานรองฯ ธนิต อังควินิจวงศ เพ่ือหารือเรื่องรูปแบบแผงคาท่ีกําลังกอสราง ซ่ึงท่ีประชุมเห็นควรนํา
หารือกับผูคาท้ังหมดอีกครั้งในวันท่ี 28 เมษายน 2559  
 - วันท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ทานรอง ปลัดเทศบาล นาย ฉัตรนุชัย สมบัติศรี       
พรอมเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของลงพ้ืนท่ีพบผูคาท่ีตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง) เรื่อง รูปแบบแผงคา          
โดยมีขอสรุปคือ เทศบาลจะดําเนินการปรับรูปแบบใหม โดยการกอสรางเฉพาะผนังโดยรอบแผง 3 ดาน 
(ดานหลังและดานขาง 2 ดาน) ความสูง 80 ซม. พรอมโครงเหล็กดานหนาแผง ความสูง 2.40 ม. สวนแผงคา
จะใหผูคาดําเนินการกอสรางเอง โดยทําตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีเทศบาลกําหนด  
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งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล  

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยอินทรีย ท่ีเอกชนจัดเก็บ     กิ่งไม/เศษวัสดุ ปริมาณทราย         
ขยะในแมน้ําและผักตบชวา ท่ีเทศบาลฯ จัดเก็บ  

เปรียบเทียบปงบประมาณ 2556 - 2559 

 
 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปงบประมาณ 2559 

 
รวมปริมาณขยะท่ีเอกชนจัดเก็บเดือนเมษายน 2559 96.81 ตัน/วัน คิดเปนคาจางเดือนมีนาคม 
2,571,762.73 บาท  
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การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ  

1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย 
  เดือน เมษายน 2559 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได ท้ังหมด 2,096 ชิ้น  ( 109 กิโลกรัม ) 

2. กิจกรรมสํารวจและสงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/ คลินิกในเขตเทศบาล  
จํานวน 63  แหง เดือน เมษายน 2559 จํานวน  606  กิโลกรัม  จายเปนคากําจัดฯ จํานวน 11,514 บาท        
(คาจางเหมาบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ราคากิโลกรัมละ 19 บาท )  

- การพัฒนาทําความสะอาดสถานท่ี ไดแก ชุดพัฒนาถากหญาและเก็บขยะบริเวณวัดปากน้ํา/โรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ํา, ชุดรถน้ําเบอร 2 ลางถนนหนองบัว และซอยบรรจงเวชถึงซอยเกาะหวาย, ชุดรถน้ําเบอร 3 
ลางถนนสุขมวิทตั้งเเตสองพ่ีนองถึงเเยกถนนตากสินมหาราช, รถไถปรับพ้ืนท่ีบริเวณชายทะเล, ชุดเรือทองแบน
เก็บขยะในแมน้ําระยอง  

งานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ  
ผลการดําเนินงาน 
1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง) จํานวน 210 คน จําแนกผลการคัดกรอง ดังนี้  
     1.1 กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน  จํานวน 1 คน  
      1.2 กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 20 คน 
2. คัดกรองภาวะซึมเศรา จํานวน 210 คน 
    2.1 มีภาวะเสี่ยง - คน  
3. กิจกรรมเผยแพรความรูโรคไมติดตอ 
    3.1 ใหความรูเรื่องโรคขอเขาเสื่อม  จํานวน      6 ครั้ง 
    3.2 ใหความรูเรื่องเสนประสาทอักเสบ จํานวน      6 ครั้ง  

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง  
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน

งบประมาณกองทุนฯ ในวันท่ี 26 มีนาคม 2559 จํานวน 4 โครงการ เปนเงิน 230,400 บาท 
ผลการประชุม 

- ผานการกลั่นกรองโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ จํานวน 3 โครงการ    
เปนเงิน 102,500 บาท และมีขอสังเกตใหทบทวน  
 กิจกรรม 1 โครงการ เปนเงิน 127,900 บาท 

งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ  
สถานการณของโรคไขเลือดออก 

- ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม – 21 เมษายน ๒๕๕9 เทศบาลนครระยอง ไดรับรายงานวาพบผูปวยโรค
ไขเลือดออก (ทุกรหัสโรค) จํานวน 26 ราย ไมพบผูเสียชีวิตเดือนเมษายน 2559 พบผูปวยไขเลือดออก 4 ราย 
ลดลงเม่ือเทียบกับเดือนมีนาคมท่ีผานมา ซ่ึงนอยกวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลังในชวงเวลาเดียวกัน ชุมชนท่ีพบ
ผูปวย ไดแก ชุมชนสนามเปา ชุมชนกนปก ชุมชนปากคลอง และชุมชนบางจาก ชุมชนท่ีพบการระบาดของโรค
ไขเลือดออก ไดแก ชุมชนสนามเปา ตั้งแต เดือนมีนาคม-เมษายน พบผูปวยแลวจํานวน 4 ราย  
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การดําเนินการควบคุมโรคติดตอชุมชนสนามเปา (สามลอ) 
1. ออกดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรคภายใน 24 ช.ม. 
2. พนสารเคมีกําจัดยุงตัวโตเต็มวัยในชุมชน  
3. ประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย และอสม.กระจายขาวในชุมชน 
4. ออกดําเนินการควบคุมโรครวมกับอสม.ในพ้ืนท่ี เนนการสํารวจทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย และสราง
ความตระหนักใหประชาชนปฏิบัติในการปองกันโรคไขเลือดออกดวยตนเอง  
ขณะนี้อยูในชวงเฝาระวังโรค และยังไมพบการระบาดเพ่ิมเติม 
 

- กิจกรรมปองกันโรคทางเดินอาหารและน้ําในศาสนสถาน วันท่ี 11 - 12 เมษายน 2559 โดยมีกิจกรรม
ใหความรูโรคติดตอฤดูรอน สอนทําเจลลางมือจากวานหางจระเข ฝกลางมืออยางถูกวิธีและตรวจสอบการลางมือ 
สามเณรท่ีบรรพชาในภาคฤดูรอนของวัดเนินพระและวัดปาประดู จํานวน 106 รูป การใหความรูสุขวิทยาสวน
บุคคลกับแมครัว จํานวน 5 คน และเก็บตัวอยางตรวจหาเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียโดยงานสุขาภิบาลอาหาร   

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
- วันท่ี 8 เมษายน 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. เทศบาลนครระยอง ณ หองประชุมหลักเมือง 

เทศบาลนครระยอง มีผูเขารวมประชุม จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ  93.75 
- กิจกรรมประชุมตอเนื่องประจําเดือนของ อสม. ครั้งท่ี 7/2559  ในวันท่ี  20 เมษายน  2559   

ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผูเขารวมกิจกรรมฯ จํานวน  311 คน  คิดเปนรอย 95.98  จายเงิน
คาปวยการใหกับ อสม. เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2559 รวม 5 เดือน  

- จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อสม.รักและหวงใย ดูแลผูสูงวัยในชุมชน” ระหวางวันท่ี 27- 
29 เมษายน 2559 ณ หองประชุมโรงเรียนนครระยองวิทยาคม ( วัดโขดใต )  
       *  มีผูเขารวมกิจกรรม ฯ จํานวน 303 คน คิดเปนรอยละ  93.51 
       *  ผูเขารับการอบรมมีความรูเพ่ิมมากข้ึน คิดเปนรอยละ 89.34 
 

งานฟนฟูสุขภาพครอบครัว 
ผลการดําเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผูปวยท่ีบาน จํานวน  178 ราย จําแนกตามกลุมได ดังนี้  
1. มารดาและทารกหลังคลอด จํานวน 104 ราย 
2. ผูปวยโรคเรื้อรัง  จํานวน   48 ราย 
3. ผูปวยท่ีสงตอจาก รพ.ระยอง จํานวน   10 ราย 
4. ผูสูงอายุ   จํานวน     5 ราย 
5. ผูพิการ   จํานวน     6 ราย 
6. ผูพิการ   จํานวน     6 ราย 
7. ผูปวยจิตเวช   จํานวน     1 ราย 
8. ผูปวยโรคมะเร็ง  จํานวน     2 ราย 
9. ผูปวย Palitive care  จํานวน     2 ราย  
จํานวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผูปวยท่ีบาน ท้ังหมด 230 กิจกรรม ดังนี้ 
1. ฉีดยา      จํานวน   8 ราย 
2. ใสสารน้ําและยาทางหลอดเลือด    จํานวน   2 ราย 
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3. ใสสายสวนปสสาวะ     จํานวน   8 ราย 
4. ใสสายยางใหอาหารทางจมูก    จํานวน   2 ราย 
5. ทําแผล       จํานวน   6 ราย 
6. เจาะเลือด      จํานวน   2 ราย 
7. เจาะน้ําตาลปลายนิ้ว     จํานวน 11 ราย 
8. เยี่ยมใหคําแนะนําการปฏิบัติตนหลังคลอด 
    และสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม    จํานวน 52 ราย 
9. เยี่ยมเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนในทารกแรกเกิด  จํานวน 52 ราย 
10. เยี่ยมดูแลเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเรื้อรัง 
      และความพิการ      จํานวน 69 ราย 
11. โรงพยาบาลระยองสงตอใหติดตามเยี่ยม   จํานวน 10 ราย 
12. ศูนยบริการฯ สงตอใหติดตามเยี่ยม    จํานวน   6 ราย 
13. นําสงผูปวยฉุกเฉินรักษาตอรพ.ระยอง    จํานวน   1 ราย 
14. นําสงผูปวยจากรพ.ระยองกลับบาน    จํานวน   1 ราย 
ศูนยรับบริจาคและใหยมือุปกรณการแพทย  

ใหผูปวยยืมอุปกรณทางการแพทย  6 รายการ   จํานวน 12 ชิ้น ไดแก 
 1. เตียงนอน  Fowler พรอมเบาะนอน   จํานวน  3  เตียง 
 2. ท่ีนอนลมพรอมอุปกรณปมลม   จํานวน 2  ชุด 
 3. ไมคํ้ายันพยุงเดิน    จํานวน  3  คู 
 4. Walker     จํานวน  1  อัน 
 5. รถเข็นนั่ง     จํานวน  2  คัน 
 6. ไมเทา 3 ขา     จํานวน  1  อัน 
 
 ไดรับบริจาคอุปกรณทางการแพทย  4 รายการ   จํานวน 4 ชิ้น ไดแก 
 1. เตียงนอน  Fowler พรอมเบาะนอน   จํานวน  1  เตียง 
 2. ถังออกซิเจนขนาดกลาง   จํานวน 1  ถัง 
 3. Walker      จํานวน 1  อัน 
 4. ผาออมสําเร็จรูป    จํานวน 4  หอ  
 

กองการแพทย 

บริการเดือน เมษายน ๒๕๕๙ 
จําแนกตามศูนยบริการสาธารณสุข 
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บริการเดือน เมษายน ๒๕๕๙ 
จําแนกตามท่ีอยูของผูปวย 

 
 

 

บริการเดือน เมษายน ๒๕๕๙ 
จําแนกตามรายใหม-รายเกา 

 

 
 

รายรับคารักษาพยาบาล 
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๙ 
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ผลการปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม 
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๙ 

 

 
 

รายงานมูลคาคงคลัง 
การเบิกจายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ประจําปงบประมาณ 2559 
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รายงานมูลคาคงคลัง 
การเบิกจายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ประจําปงบประมาณ 2559 
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รายงานผูมารับบริการทันตกรรม 

ระหวางวันท่ี ๒๑ มีนาคม – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

 

รายงานผูมารับบริการกายภาพบําบัด 
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๙ 
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แผนภูมิรายงานผูมารับบริการกายภาพบําบัด 
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๙ 

 

 

แผนภูมิรายงานจํานวนผูมารับบริการ 
งานบริการทางการแพทย งบป ๒๕๕๙ 
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กองการศึกษา 

- วันท่ี 22  เมษายน 2559  โครงการจัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส ประจําป 2559  ณ อาวลุงดํา   
หมูเกาะเสม็ด  
 - วันท่ี 1 - 10 เมษายน 2559 กีฬาประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2559 ณ สวนศรีเมือง 
 - วันท่ี 17 - 26 เมษายน 2559 กิจกรรมการแขงขันฟุตบอล“ปากน้ําคัพ” ณ สนามหนาโรงเรียนวัดปากน้ํา 
 - วันท่ี 28 - 29  เมษายน 2559  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและงานกอพระเจดียทราย             
ณ วัดสมุทรคงคาราม(ปากน้ํา) 
 

 
- วันท่ี 30 เมษายน 2559  We can play & Learn เพลินวันหยุด ณ ลานหนาหองสมุดและศูนยเยาวชน 

เทศบาลนครระยอง 
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โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 
- วันท่ี 2 - 4 เมษายน 2559 คณะผูบริหารและคณะครูเทศบาล เขารับการอบรมการจัดทําแผนและ

งบประมาณทางการศึกษา ณ โรงแรมสตาร ระยอง 
 - วันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 คณะผูบริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา เขารับการอบรม
เก่ียวกับการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพโดยคุณศิริจิตร  วรรณวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  
 

งานสงเสริมสุขภาพ เทศบาลนครระยอง 
 - ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําเทียบกับ
ระดับประเทศ 

 

 
ผลการสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2558 
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย 3 ป ของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 

 

ผลการศึกษาตอของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 
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จํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2559 

 
 
- งานกอสรางโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา  ไดแก การซอมแซมหลังคา อาคาร 2 – 3, การซอมแซม

ประตู อาคาร 2 – 3, การทาสีหองเรียน อาคาร 2 – 3, การกอสรางอาคารอเนกประสงค  

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง  
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- วันท่ี 18 เม.ย. 2559 -  21 พ.ค. 2559 คณะครูอบรมการสอนวิทยาศาสตรจาก สสวท รวม 8 รุน 
 - วันท่ี 23 - 24 เมษายน 2559 คณะครูรวมทําแผน 4 แผน ประกอบดวย 

1. แผนยุทธศาสตร 
2. แผนพัฒนาการศึกษา 3 ป 
3. แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ  
4. แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  

- วันท่ี 24 เม.ย. 2559 คณะครูรวมงานวันเทศบาล  
 - วันท่ี 28 - 29 เม.ย. 2559 ผูบริหารและครูอบรมการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” 
 - วันท่ี 3 – 4 พ.ค. 2559 อบรม” “บทบาทใหมของหองสมุดมีชีวิต และบรรณารักษในยุค ดิจิทัล 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
- ปญหาเก่ียวกับการท่ีไมสามารถท่ีจะใหครูสอนในวิชาท่ีถนัด และในวิชาท่ีเปนไปตามหลักสูตร คือเรา

ไมสามารถไดครูท่ีมีความถนัดตามรายวิชาท่ีเราตองการได เชน เราจะไมมีครูแนะแนวในโรงเรียน ซ่ึงจะเปน
หลากหลายผูสอนตอกลุมสาระ และนาจะเปนประเด็นหนึ่งท่ีสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนลด
ต่ําลงได และเราไมมีการอบรม เราไมมีการชี้แจง อยางเชนวิชาประวัติศาสตร ซ่ึงเขากําหนดมาวาเปนวิชา
เพ่ิมเติม แตไมสามารถนําครูไปอบรมไดวาประวัติศาสตรเปนอยางไร หรือจุดหมายปลายทางของการสอน
ประวัติศาสตรเปนอยางไร ซ่ึงในตัวครูนั้นเราไมสามารถเอาครูเอกประวัติศาสตรไปสอนประวัติศาสตรได  

- ปญหาผูปกครองท่ีจะใชสิทธิเขาเรียนแตไมทราบวาสิทธิจะเกิดอยางไร คือเราไมสามารถท่ีจะรับคนท่ี
ไมอยูในเขตเทศบาลได ทําใหเกิดไมเขาใจกันระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง  

- ปญหาดานอาคารสถานท่ี ซ่ึงขณะนี้โรงเรียนไดดําเนินการทาสีอาคารเรียน 4 และอาคารเรียน 5 ซ่ึงขณะนี้
ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ เห็นควรใหผูรับจางเรงดําเนินการเรื่องนี้ใหดวย 

- เรื่องการปรับปรุงซอมแซมหมอแปลงไฟฟาขณะนี้ยังไมคืบหนา เห็นควรเรงดําเนินการเรื่องนี้ใหดวย  

ท่ีประชุม - ทานรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ มอบทานรองปลัดเทศบาล นางเสาวลักษณ   
           วินัยธรรม ติดตามเรื่องการปรับปรุงซอมแซมหมอแปลงไฟฟา  

โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 
- วันท่ี  24  เมษายน  2559 รวมงานวันเทศบาล ณ  ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง 

 - วันท่ี  27 - 30 เมษายน  2559  รวมโครงการฝกอบรมเพ่ือแกปญหาการบริหารจัดการงบประมาณ
ทางการศึกษาและการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
ณ  สวนนงนุช  ชลบุร ี
 - วันท่ี  2  พฤษภาคม 2559  อบรมโครงการพัฒนาครูผูสอนและครูผูดูแลเด็ก เพ่ือสรางเสริม
ภูมิคุมกันยาเสพติดในภาคตะวันออก ณ  โรงเรียนระยองวิทยาคม 
 - วันท่ี  3  พฤษภาคม 2559  ตอนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ  โรงเรียนพุทไธสง จังหวัด
บุรีรัมย  จาํนวน 117 คน ณ  ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง 
 - วันท่ี  3 - 4 พฤษภาคม 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน 
ประจําป 2559 ณ  หองประชุมวิสุทธิสารโสภิต 
 - วันท่ี  3 - 7  พฤษภาคม 2559  อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
อบรมสื่อประกอบหลักสูตรอนาคต ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ 

ขอมูลนักเรียน   ประจําปการศึกษา  2559 
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โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
จํานวนนักเรียนในปการศึกษา 2559 

 

- วันท่ี 9 เมษายน 2559 จัดพิธีสรงน้ําพระเนื่องในวันสงกรานต ณ อาคารเอนกประสงค โรงเรียน
สาธิตเทศบาลนครระยอง  
 - วันท่ี 13 เมษายน 2559 รวมงานประเพณีสงกรานตของเทศบาลนครระยอง  
 - วันท่ี 26 - 27 เมษายน 2559 บุคลากรไดรวมมือกันทาสีตกแตงบริเวณโรงเรียน 
 - วันท่ี 27 เมษายน 2559 ถายทํารายการนายกพบประชาชน ตอนคุณภาพการศึกษาในเขตเทศบาล
นครระยอง โดยสัมภาษณผูอํานวยการ และนักเรียนท่ีสอบ O-NET ไดคะแนนเต็มรอย จํานวน 4 คน  
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 - วันท่ี 29 เมษายน 2559 ตอนรับคณะบุคลากรจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลบางพูน       
จังหวัดปทุมธานี 
 - การเรียนปรับพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (First Step) 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
- การดําเนินการกอสรางอาคารเรียน 
- การดําเนินการกอสรางอาคารอเนกประสงค 

 - การพัฒนาบุคลากร (บุคลากรเขารับการอบรม) 
1. โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตร  (นางสาวเรวะดี  รัศมีงาม)  วันท่ี 24 – 26 เมษายน 2559 ณ โรงแรมสีดา รสีอรท นครนายก  
 2. โครงการฝกอบรมเพ่ือแกไขปญหาการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษา และปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 ประจาํปงบประมาณ 2559 วันท่ี 27 – 30 
เมษายน 2559  ณ สวนนงนุช  (นางสาวชลธิชา  สัมพันธ)  
 - การแขงขันเรือพายชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (สนาม 1) ณ เข่ือนอุบลรัตน          
จังหวัดขอนแกน (5 - 8 พ.ค. 2559) 

กองสวัสดิการสังคม 

- กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดใหมีการเฝาสํารวจการจัดทําแผนชุมชน ไมต่ํากวา 50 เปอรเซ็นต ของ
จํานวนชุมชน แตเราไดจัดทําครบท้ัง 100 เปอรเซ็นต รวม 29 ชุมชน ตั้งแตวันท่ี 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 
2559 ขณะนี้อยูระหวางรวบรวมขอมูลท้ังหมดและทําการตรวจสอบขอมูลท่ีได และสามารถสงขอมูลใหกอง
วิชาการและแผนงานไดประมาณไมเกินวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559  

สถานธนานุบาล 

ผลการดําเนินงานในรอบเดือนเมษายน 2559 (ตั้งแตวันท่ี 1 – 30 เมษายน 2559) 
ยอดรับจํานํารวม 2,346 ราย จํานวนเงิน 57,356,900.00 บาท 
ยอดไถถอนรวม 2,196 ราย จํานวนเงิน 52,483,600.00 บาท 
ทรัพยจํานําคงเหลือ 8,031 ราย จํานวนเงิน 195,964,600.00 บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบี้ยรับจํานํา 1,677,589.25 บาท 
 กําไรจําหนายทรัพยหลุด 1,005,130.00 บาท 
 รวมรายรับ 2,682,719.25 บาท 
 รายจาย     
 ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน 59,321,34 บาท 
 รายจายประจํา 300,219.56 บาท 
 รวมรายจาย 359,540.90 บาท 
 รายรับสูงกวารายจาย 2,323,178.35 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน 140,000,000.00 บาท 
 หัก ใชไปแลว 27,673,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินท่ีใชหมุนเวียนไดอีก 112,327,000.00 บาท 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

- นายรักษสิทธิ ์ เจริญหิรัญ  แจงใหทราบวาทานปลัดเทศบาล จะใหเลื่อนประชุมซักซอมในเรื่องการ
แกปญหากอสราง เปนวันพฤหัสบดีท่ี 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมหลักเมือง      
โดยทานปลัดเทศบาลกําชับใหทุกสวนราชการเขารวมประชุม โดยเฉพาะกองชาง 

- นางผองศรี  ปยะยาตัง แจงใหทราบวาตามท่ีมีการนัดหมายกันวาจะมีการพูดคุยในเรื่องของ PA ในวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2559 นั้น ขอแจงใหท่ีประชุมทราบวาจะเลื่อนไปเปนวันพุธท่ี 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. 
ณ หองประชุมหลักเมือง 

 
 

(ปดประชุม เวลา 11.00 น.) 
 
     ลงชื่อ    ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน) 
                                                                เจาพนักงานธุรการ 
 
     ลงชื่อ    ผูตรวจรายงานการประชมุ 
                          (นางซอนกลิ่น  ชูเชิด) 
                                หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


	รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
	Uผู้มาประชุม
	Uระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
	Uมติที่ประชุมU - รับทราบ
	Uระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
	Uมติที่ประชุมU - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
	Uระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
	Uและติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
	Uระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
	Uสำนักปลัดเทศบาล
	ฝ่ายอำนวยการ
	Uงานขนส่ง
	- งานขนส่งมี รายรับประจำเดือนเมษายน 2559           218,380.00 บาท
	รายจ่ายประจำเดือนเมษายน 2559          107,573.00 บาท
	รายรับสูงกว่ารายจ่าย                            110,807.00 บาท
	ยอดเงินสะสม                                  1,781,500.14 บาท
	ฝ่ายปกครอง
	Uงานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
	1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
	- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
	โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
	- ออกตรวจดูแลโรงรับจำนำของเทศบาล
	- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า
	สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น้อง และสวนศรีเมือง
	- ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จำนวน 29 ชุมชน
	- ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง
	2. ตักเตือนผู้กระทำความผิด
	- ดูแลห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
	- กองวัสดุก่อสร้างไว้บนไหล่ทาง ทางเท้า และที่สาธารณะ จำนวน 3 ราย
	- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง และหน้าวัดป่าประดู่
	จำนวน 8 ราย
	- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทำสิ่งของตกหล่น จำนวน 2 ราย
	- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร้านค้าตั้งวางจำหน่ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 12 ครั้ง
	3. จัดเก็บป้ายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จำนวน 72 แผ่น
	4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ำ ถนน ฟุตบาท ชำรุด จำนวน 14 แห่ง
	5. งานที่ได้รับมอบหมาย
	- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน  จำนวน  2  ราย
	- ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จำนวน  -  ราย
	Uงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	- ระงับอัคคีภัย                                                             12 ครั้ง
	- งานบริการ                                                              72 ครั้ง
	- งานกู้ภัยฯ                                                               64 ครั้ง
	- ออกสำรวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย
	วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
	(ชุมชนสองพี่น้อง, ชุมชนพูนไฉ่, ชุมชนริมน้ำ-ท่าเกตุ,
	ชุมชนข้างอำภอ-ทางไผ่)                                                    10  ครั้ง
	- เฝ้าจุดตลาดเก่าและโรงรับจำนำ                                    23  ครั้ง
	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	Uงานธุรการ
	- คณะศึกษาดูงาน (ประจำเดือน เม.ย. 2559)
	* จำนวน              26  คณะ
	* จำนวน         1,682  คน
	Uงานสารบรรณ
	มีการลงรับ – ส่ง หนังสือผ่านระบบ OSSM (ส่วนกลาง) เดือนเมษายน  2559
	- มีการลงรับหนังสือ    จำนวน        520 เรื่อง
	- มีการลงส่งหนังสือ    จำนวน        640 เรื่อง
	Uงานการเจ้าหน้าที่
	- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                   - คน
	- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน                                                         - คน
	- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                                   - คน
	- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                                     - คน
	- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น                                - คน
	- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                        - คน
	- ลูกจ้างประจำ ลาออก                                                                            - คน
	- พนักงานจ้างเสียชีวิต                                                      - คน
	- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                        6 คน
	- พนักงานจ้าง ลาออก                                                                             7 คน
	- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
	(ตำแหน่งบริหาร)                                                                                 - คน
	- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งบริหาร)               - คน
	- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่ง
	ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                             - คน
	Uอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้างU
	* พนักงานเทศบาล             155 คน
	* ลูกจ้างประจำ                     34 คน
	* พนักงานจ้างทั่วไป            190 คน
	* พนักงานจ้างตามภารกิจ     293 คน
	รวม                672 คน
	Uอัตรากำลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จำนวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 3 แห่งU
	* พนักงานครูเทศบาล             251 คน
	* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)                3 คน
	* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)         41 คน
	รวม                 295 คน
	รวมทั้งสิ้น   967 คน
	Uงานทะเบียนราษฎร
	รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
	ประจำเดือน เมษายน  2559
	/
	ผู้มารับบริการงานทะเบียน เฉลี่ยวันละ  168 ราย  บัตรประจำตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 76 ราย รวมวันละ 244 ราย
	- นายธนวัฒน์  พ้นชั่ว รายงานว่า ตามที่ได้ไปประชุมที่จังหวัดระยองมีดังนี้
	1. เรื่องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยจะมีการออกเสียงในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ซึ่งในครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาคือผู้มีสิทธิออกเสียงจะต้องอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ คือเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 7 สิงหาคม และให้ลงชื่อใช้สิทธินอกเขต ระห...
	2. เรื่องงานผลไม้ของจังหวัดระยองจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  9 – 15 มิถุนายน 2559
	- นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ  กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เดิมกองการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ คือต้องการแนะนำเพิ่มเติมว่ากองการศึกษาควรจะออกหนังสือเร่งรัดไปยังผู้รับจ้างและแจ้งผลที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา และสงวนสิทธิ์ในเรื่องของ...
	Uที่ประชุมU - ท่านรองนายกเทศมนตรี มอบผู้อำนวยการกองการศึกษาให้ติดตามเรื่องนี้ด้วย
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	1.  เรื่องการก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน และในเรื่องของราคากลางที่เกินกำหนด ซึ่งผมได้นำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้ว ขอเรียนว่าขณะนี้ได้ทำเอกสารเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และผู้บริหารได้อนุมัติให้ดำเนินการแล้ว เอกสารลงวันท...
	2. เรื่องที่ต้องการนำเรียนหารือในที่ประชุมคือขณะนี้เป็นช่วงไตรมาสที่ 3 ก็จะไปเริ่มทำงบประมาณในปี 2560 แล้ว ในช่วงปลายปีไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 นั้น ที่ผ่านมาจะดำเนินการในเรื่องของการจัดทำ TOR งานจ้างต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ประมาณเกือบ 30 งาน เพราะฉะนั้นในปีท...
	- นางผ่องศรี  ปิยะยาตัง กล่าวว่าในส่วนของกองการศึกษายินดีที่จะให้พัสดุเข้าไปให้บริการในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการจัดทำ TOR เพราะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรไปก็แล้วแต่ ถ้าสำนักการคลังยังมีข้อที่ต้องเติมเต็มมันก็ไม่จบ อีกส่วนหนึ่งที่ต้องการเรียน คุณรักษ์สิทธ...
	- นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ  เรื่องนี้ผมนำเรียนท่านปลัดเทศบาลไปแล้ว ท่านปลัดเทศบาลก็ได้กำหนดการประชุมตามที่แจ้งไปแล้วนั้น ซึ่งท่านอาจจะเข้ามาให้นโยบาย คือ ในวันที่ 10 นั้น ในเอกสารรายละเอียดนั้นอ่านก็คงเข้าใจ เพียงแต่ว่าบางอย่างหากได้ซักซ้อมก็จะชัดเจ...
	Uที่ประชุมU - ท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ์ สั่งการว่าให้สำนักการคลังนำเรื่องวันนัด
	ประชุมนำเรียนท่านปลัดเทศบาลเพื่อหารือว่าจะเลื่อนเป็นวันอื่นหรือไม่ ส่วนเรื่องที่ต้องการ
	จะให้พัสดุเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนด TOR นั้น ที่ประชุมเห็นชอบที่จะให้พัสดุเข้าไป
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	Uระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

