รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ
ครั้งที่ 5/2559
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
ณ หองประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผูมาประชุม
1.
นายธนิต
2.
นายวารินทร
3.
นายธีรวุฒิ
4.
นายฉัตรนุชัย
5.
นางเสาวลักษณ
6.
นายธนวัฒน
7.
นางกิ่งแกว
8.
นางวัฒนา
9.
นางกรรณิกา
10. นายธรรมาธิติ
11. นางผองศรี
12. นายมานพ
13. นางโสภิกา คงเจริญ
14. นางสาวอารี
15. นางสุภลักษณ
16. นางอุษณีย
17. นางพรทิพย
18. นางสาวพนิตตา
19. นายรักษสิทธิ์
20. นางซอนกลิ่น
21. นางสาวชนิดา
22. นายชนินทร
23. นายดุสิต
24. นางสายสุนีย
25. นางพิมพผกา
26. นายชาคริต
27. นางสาวกนก
28. นางสาวฐปนีย
29. นางสาวเนตรนภา
30. นางสาวนิทรา
31. นางสาวรัชนี

อังควินิจวงศ
ดุษฎีวงษกําจร
รัตตานนท
สมบัติศรี
วินัยธรรม
พนชั่ว
ถนอมถิ่น
ชูวิทยสกุลเลิศ
วิโรจนแสงทอง
วุฒิสมบูรณ
ปยะยาตัง
ศรีสุพรรณถาวร
แดงอุทัย
ตั้งกลชาญ
เลื่อนลอย
เวชกามา
แสงอรุณ
เจริญหิรัญ
ชูเชิด
เอมเปย
จันทนขาว
ธรรมศิริรักษ
วาระสิทธิ์
ทายพงศศักดิ์
เอี่ยมสําอาง
อารีรักษ
โสภณ
รักความสุข
ลาภเวที
คุมครอง

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการสํานักการคลัง
ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองการศึกษา

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

ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได
หัวหนาฝายอํานวยการ
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง

ผูอํานวยการสวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

หัวหนาฝายบริหารยุทธศาสตร
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายปองกันควบคุมโรคและฟนฟูสุขภาพ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

-232. นางสาวดวงพร
33. นางสินีนาฏ
34. นางกุลยา

เสงี่ยมรัตน
คุณเลิศกิจ
กุลรัตน

หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
รก.หัวหนาฝายบริการการแพทยและพยาบาล
เจาพนักงานธุรการ

ศุภโชคชัย
วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
เจริญรัตน
อังควินิจวงศ
กลอมแกว
เกษรแพทย
ซื่อประเสริฐ
ศรีสขุ โข
โกสีย

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูจัดการสถานธนานุบาล

ผูไมเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายวรวิทย
นายมานพ
นายวิชิต
นายบุญสืบ
นายประกอบ
นายนิวัติ
นายผณินทร
นายสุธน
นายเจตน
นางลัดดา

(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)

(ไปราชการ)
(ไปราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- นายธนิต อังควินิจวงศ ทานรองนายกเทศมนตรี กลาววาวันนี้ทานนายกเทศมนตรีไมอยูจึงมอบใหผม
เปนประธานในที่ประชุมแทน ขอแจงความคืบหนาการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลบริเวณศาลาประชาคม
โดยจะทําการรื้อศาลาประชาคม และสรางเปนอาคารสํานักงานเทศบาลหลังที่ 2 คือเรื่องการกอสรางอาคาร
สํานักงานหลังใหมนั้นคอนขางจะมีขั้นตอนที่ยุงยากพอสมควร เหตุผลคือพื้นที่ตรงนั้นตอนที่เทศบาลเราขอใช
อาคารสํานักงานหลังนี้ ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นถือวาเปนศูนยราชการ เพราะตรงนี้เดิมเปนศาลากลางจังหวัดระยอง และ
การที่เปนศูนยราชการนั้นจะมีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไววาการใชพื้นที่ของศูนยราชการนั้นใหนําเสนอ
ขออนุญาตตอคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทํางานในสวนราชการ ในกทม. และเมืองหลัก เพราะฉะนั้นการ
ดําเนินการในเรื่องของการปรับปรุงหรือการกอสรางในพื้นที่บริเวณตรงนี้ จะตองนําเรื่องเสนอขออนุมัติตอ
คณะอนุกรรมการชุดนี้ ซึ่งกอนหนาที่จะไปถึงคณะอนุกรรมการชุดนี้ไดมีการทําเรื่องเสนอที่ประชุมในระดับ
จังหวัด และสงไปถึงคณะอนุกรรมการชุดนี้ ขณะนี้เรื่องของการขออนุมัติกอสรางนั้นเทศบาลนั้นไดทําเรื่องไป
และไดมีการประชุมไปแลวครั้งหนึ่งประมาณเดือนกวาที่ผานมา ซึ่งที่ประชุมมีมติขอใหเทศบาลสงขอมูลเพิ่มเติม
จํานวน 7 – 8 ประเด็น แตขอมูล 7 – 8 ประเด็นตรงนี้ ผมคิดวามีประเด็นที่เทศบาลเราสามารถจะชี้แจงขอมูล
เพิ่มเติมได ประเด็นหลักคือในเรื่องของรูปแบบของอาคาร ซึ่งลาสุดตามที่มีหนังสือแจงมายังเทศบาลคือให
เทศบาลปรับปรุงรูปแบบของอาคารสํานักงานที่เทศบาลไดออกแบบไวแลวนั้นใหมีความสอดคลองกับอาคาร
เทศบาลหลังนี้และบริเวณโดยรอบ ซึ่งเปนประเด็นที่ทางเทศบาลเราอาจจะคอนขางหนักใจ เนื่องจากวาเทศบาล
เราไดออกแบบไปแลว และเมื่อวานนี้ไดมีการประชุมคณะทํางานเรื่องนี้ ซึ่งสรุปหัวขอที่สําคัญ ๆ ไดเปน 3 ขอ คือ
1.) ทานนายกเทศมนตรีตองการใหคณะทํางานชี้แจงเหตุผลความจําเปนตาง ๆ วาทําไมเราถึงจะตองออกแบบ
เปนลักษณะอยางนี้ 2.) ทางคณะทํางานโดยสวนใหญมีความเห็นวาถาเราจะถอยออกมานิดหนึ่ง และมีการปรับ
รูปแบบตามมติของคณะอนุกรรมการและก็นําเสนอไป 3.) ในระหวางการดําเนินการในขอ 1.) และ ขอ 2.)
เรานาจะมีการไปดูวากลุมคนซึ่งเปนหลักในการใหความเห็นในเรื่องปรับปรุงรูปแบบของเทศบาลนครระยองนั้น
เปนใคร โดยจะหาโอกาสเขาไปชี้แจงเปนการสวนตัว ซึ่งเมื่อวานไดชื่อแลว คือ ทานมานิตย ศิริวรรณ ซึ่งทาน
เปนสถาปนิก และตําแหนงสุดทายคือทานเปนรองเลขาธิการสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม โดยสํานักนโยบาย

-3และแผนสิ่งแวดลอมนั้นเปนเจาของเรื่องนี้ ซึ่งเมื่อวานนี้ผมไดโทรติดตอกับทานแลว โดยผมไดอธิบายใหทานเห็น
ถึงความจําเปนของเทศบาลเรา และทานบอกวาตองเขาใจวาตรงนี้เปนอาคารสถานที่ราชการ ทานบอกวาใหลอง
ไปออกแบบรูปแบบของอาคารดู และใหนํามาเสนอในที่ประชุมใหม และทานตองการใหทําหนังสือเชิญในนาม
ของคณะอนุกรรมการ คือ ทําใหเทศบาลทําหนังสือเชิญไปที่ฝายเลขาธิการฯ ของคณะกรรมการชุดนี้เพื่อใหมาดู
ในสวนของสถานที่หรืออะไรตาง ๆ ซึ่งเมื่อที่เราจะตองเชิญในนามของอนุกรรมการทางเทศบาลเราก็มองวามัน
จะเปนภาระที่ใหญเกินไป เราจึงบอกกับทานไปวาหากเทศบาลเรามีความคืบหนาอยางไรเราอาจจะขออนุญาตไป
ปรึกษาเรื่องนี้กับทาน
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
และติดตามผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ
รายงานความคืบหนาเรื่องการกอสรางตลาดแมแดง (สํานักการคลัง, กองชาง, สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม)
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ/พิจารณา
สํานักปลัดเทศบาล
ฝายอํานวยการ
งานขนสง
- งานขนสงมี รายรับประจําเดือนเมษายน 2559
รายจายประจําเดือนเมษายน 2559
รายรับสูงกวารายจาย
ยอดเงินสะสม

218,380.00 บาท
107,573.00 บาท
110,807.00 บาท
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 สวนสาธารณะสองพี่นอง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดตรวจตูเขียว จํานวน 29 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนสง (บขส.) ระยอง

-42. ตักเตือนผูกระทําความผิด
- ดูแลหองควบคุมโทรทัศนวงจรปด CCTV
- กองวัสดุกอสรางไวบนไหลทาง ทางเทา และที่สาธารณะ จํานวน 3 ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเทาบริเวณหนาโรงพยาบาลระยอง และหนาวัดปาประดู
จํานวน 8 ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหลน จํานวน 2 ราย
- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนรานคาตั้งวางจําหนายของโดยไมไดรับอนุญาต จํานวน 12 ครั้ง
3. จัดเก็บปายที่ไมขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 72 แผน
4. ตรวจสอบพบฝาทอระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 14 แหง
5. งานที่ไดรับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรรอน จํานวน 2 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผูบุกรุกสถานที่ราชการ จํานวน - ราย
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกูภัยฯ
- ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพรอมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใชใหกับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนสองพี่นอง, ชุมชนพูนไฉ, ชุมชนริมน้ํา-ทาเกตุ,
ชุมชนขางอําภอ-ทางไผ)
- เฝาจุดตลาดเกาและโรงรับจํานํา
ฝายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน เม.ย. 2559)
* จํานวน
26 คณะ
* จํานวน
1,682 คน

12 ครั้ง
72 ครั้ง
64 ครั้ง

10 ครั้ง
23 ครัง้

งานสารบรรณ
มีการลงรับ – สง หนังสือผานระบบ OSSM (สวนกลาง) เดือนเมษายน 2559
- มีการลงรับหนังสือ จํานวน
520 เรื่อง
- มีการลงสงหนังสือ จํานวน
640 เรื่อง
งานการเจาหนาที่
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล ยายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนยายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม
- พนักงานเทศบาล โอนยายไปปฏิบัติราชการ ที่หนวยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- ลูกจางประจํา ลาออก

- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน

-5- พนักงานจางเสียชีวิต
- พนักงานจาง (รับเขามา)
- พนักงานจาง ลาออก
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
(ตําแหนงบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น (ตําแหนงบริหาร)
- แตงตั้งพนักงานครูเทศบาลผูสอบคัดเลือกไดใหดํารงตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา
อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจาง
* พนักงานเทศบาล
* ลูกจางประจํา
* พนักงานจางทั่วไป
* พนักงานจางตามภารกิจ
รวม

- คน
6 คน
7 คน
- คน
- คน
- คน

155 คน
34 คน
190 คน
293 คน
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
รวมทั้งสิ้น 967 คน
งานทะเบียนราษฎร

รายงานการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
ประจําเดือน เมษายน 2559

ผูมารับบริการงานทะเบียน เฉลี่ยวันละ 168 ราย บัตรประจําตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 76 ราย รวมวันละ 244 ราย

-6- นายธนวัฒน พนชั่ว รายงานวา ตามที่ไดไปประชุมที่จังหวัดระยองมีดังนี้
1. เรื่องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ โดยจะมีการออกเสียงในวันที่ 7 สิงหาคม
2559 ซึ่งในครั้งนี้จะแตกตางจากครั้งที่ผานมาคือผูมีสิทธิออกเสียงจะตองอายุครบ 18 ปบริบูรณ คือเปนผูที่
เกิดกอน วันที่ 7 สิงหาคม และใหลงชื่อใชสิทธินอกเขต ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2559
และที่เกี่ยวกับการใชสิทธิแลวถูกเพิกถอนนั้นหรือเสียสิทธิอะไรตาง ๆ นั้น ไมมี
2. เรื่องงานผลไมของจังหวัดระยองจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2559
กองวิชาการและแผนงาน
งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ
1. ใหบริการ การตรวจซอมระบบงานคอมพิวเตอร ระบบเครือขายภายในเทศบาลนครระยอง
จํานวน 18 ครั้ง
2. ใหบริการขอมูลขาวสารขึ้นเว็บไซตเทศบาลนครระยอง จํานวน 19 ครั้ง 19 เรื่อง
3. สรุปการใชงานโปรแกรมปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย และโปรแกรมปองกันไวรัสฯ จํานวน 1 ครั้ง
งานประชาสัมพันธ
1. ขาวประชาสัมพันธทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี
1.1 ขาวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จํานวน 25 เรื่อง
1.2 ขาวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหนวยงานอื่น ๆ จํานวน 32 เรื่อง
2. กิจกรรมของเทศบาล จํานวน 17 กิจกรรม
3. อนุเคราะหเสียงตามสายพรอมอุปกรณ รถประชาสัมพันธและอื่น 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 และเพิ่มจุดติดตั้ง รวม 8 ราย
9. จัดทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ รวม - ปาย
ฝายนิติการ
งานนิติการ
ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

1.

สอบสวนขอเท็จจริง
เทศบาลไดวาจางมูลนิธิ DEE บริหาร
โรงงานผลิตปุยอินทรียและพลังงาน

ทําหนังสือวากลาวตักเตือนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
แลว อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินจังหวัดระยอง

2.

เทศบาลวาจางบริษัท เอส ที ฟอรทั่ม
ขายแบบประกวดราคากอนวันที่ไดรับเอกสาร
ประกวดราคาตัวจริง

สรุปสํานวนเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
พิจารณาของผูบังคับบัญชา

3.

แจงตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบาตัน

ไดแจงความรองทุกขดําเนินคดีกับผูแจงความ
เท็จตอเจาพนักงานแลว

หมายเหตุ

-7ลําดับที่

เรื่อง

4.

เจาหนาที่ปองกันขับรถบรรทุกน้ํา 82-1791
รย เฉี่ยวชนรถกระบะ กง 1101 รย บริเวณ
บอขยะ

สอบสวนขอเท็จจริงเสร็จเรียบรอยแลว
อยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

5.

พิพาทที่ดินบริเวณ(ถนนราษฎรบํารุงซอย 15)

-บันทึกปากคําผูสูงอายุเพิ่มเติม
จํานวน 9 รายแลว
–ทําหนังสือสงสนง.ที่ดินจังหวัดระยองแลว

6.

การสวมตัวทําบัตรประชาชน รายนายหมูกร
เทียมทัศน

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
พิจารณาของจังหวัด

7.

รองเรียนอดีตปลัดเทศบาล

-แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
เรียบรอยแลว อยูระหวางการสอบปากคํา
ผูที่เกี่ยวของ

8.

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

-อยูระหวางทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

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

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

-รายงานผลการสอบสวนแลว อยูระหวางการ
พิจารณาของผูบังคับบัญชา
-นายสายัญ ศรีสวัสดิ์ นายนพรัตน ไกรแกว
ทําหนังสือรับสภาพหนี้และขอผอนชําระเดือนละ
500 บาท, 1,000 บาท นายกําธร บํารุงพงษ
ไดนําเงินจํานวน 22,695.31 บาท มาชดใช
ใหกับเทศบาลนครระยองเรียบรอยแลว
-อยูระหวางสอบสวน
-อยูระหวางสอบสวน
-ตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดเรียบรอยแลว อยูระหวางแจงประธาน
กรรมการ
-อยูระหวางตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด
-บันทึกถอยคําคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะ จํานวน 4 ราย เหลืออีก 1 ราย
อยูระหวางบันทึกถอยคํา

หมายเหตุ

-8ลําดับที่
เรื่อง
16. สอบสวนวินัย/เรื่องรองเรียน
การคางคาเบิกจายเงินคาซอมแซมรถของ
หจก.ซันลุยและอูจําเนียน การชาง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ
-สรุปผลการสอบสวนเรียบรอยแลว อยูระหวาง
ผูบังคับบัญชาพิจารณา

17.

นายสมปราชญ ปอมสูง ถูกพนักงานสอบสวน
จับคดี ยาไอซไวในครอบครอง

18.

เรื่อง พิพาทเกี่ยวกับทางสาธารณะ กรณี คุณ
พิศิษฐฯ กับมูลนิธิสวางพรกุศล

19.
20.

การสวมตัวทําบัตรราย นางสาวษาลินี แซเอี๊ยว
จังหวัดระยองแจงใหตรวจสอบขอเท็จจริง กรณี
อาคารพาณิชยที่ใหเชาของเทศบาลนครระยอง
จํานวน 3 ชั้น 3 คูหา ไดตอเติมอาคาร 4 ชั้น
ไมมีรางระบายน้ํา
คดีอาญา/คดีแพง
แจงความกรณีรถยนตเฉี่ยวชนเสาไฟฟา
บริเวณหนาแขวงการทางระยอง (ไมมีคูกรณี)

-อยูระหวางสรุปผลการสอบสวน (สว.6)
-ไดทําบันทึกแจงกองชางตรวจสอบขอเท็จจริง
แลว อยูระหวางการดําเนินการของกองชาง

แจงความนางปรียาภร เมืองศิริ และนายนวพร
อาชญาทา กอสรางอาคารผิดไปจากแผนผัง
บริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบ
แปลนที่ไดรับใบอนุญาต
กรณี นายศรัณย เกียรติธนะกูล กอสรางอาคาร
บนทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคงคา 1

-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน
-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

24.

กรณี นายสมพรรณ จรรยารักษ,นางสาวพุชง
พุษะกอสรางอาคารรุกล้ําทางฯ

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน

25.

กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ กอสรางอาคารรุกล้ํา
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน

26.

กรณี น.ส.วิเชียร อึ้งเส็ง กอสรางอาคารรุกล้ํา
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา

-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน

21.

22.

23.

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

-แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

หมายเหตุ

-9ลําดับที่
เรื่อง
27. กรณี นางสาวเขมสิริทร ชูดํา กอสรางรั้วบนทาง
สาธารณประโยชน บริเวณหลังอําเภอ
28. กรณี นายกิตติพงษ ปานงาม กอสรางอาคารโดย
ไมไดรับอนุญาต และกอสรางอาคารรุกล้ําที่
สาธารณะ
29. นายอดิศักดิ์ คําแสน ขับรถยนต บพ 1308
ระยอง ชนเสาไฟฟาบริเวณถนนอดุลยฯ

30.

คดีบอลลูนระเบิด

31.

กรณีนายวีราพัชธ พัสกรวงษ กอสรางโครงเหล็ก
หลังคารุกทางสาธารณะ
คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู ฟองเทศบาลเรื่อง
ที่ดินบริเวณถนนทาบรรทุก

32.
33.

กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝง ต.ปากน้ํา

34.

นายแดง แยมเย็น กรณี ผิดสัญญาเชาตลาด
เทศบันเทิง

35.

คดีปกครอง
นางวรรณา ตันเตงผล(ตลาดแมแดง)

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ
-แจงความรองทุกขแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน
-แจงความดําเนินคดีเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การดําเนินการของพนักงานสอบสวน

หมายเหตุ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ศาลจังหวัด
ระยอง ไดมีคําพิพากษาให นายอดิศักดิ์ฯ
ชําระเงินเต็มจํานวนพรอมดอกเบี้ย ศาลจังหวัด
ระยองไดออกหมายบังคับคดีแลว อยูระหวางทํา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบหาทรัพยสินของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
24 พ.ย.
(อายุความ 5 ป นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหง 2563
การฟอง ไมเกิน 10 ป นับแตวันที่มีเหตุ)
แจงความรองทุกขเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน
-เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ศาลฎีกาไดมีคํา
พิพากษาใหจําหนายคดี โดยมีความเห็นวาคํา
พิพากษาของศาลอุทธรณชอบแลว
-คณะทํางานไดนัดประชุมวันที่ 2 พ.ค.2559
เวลา 13.00 น. ตั้งเพื่อพิจารณากรณีประมง
อําเภอขอใชที่สาธารณประโยชนจัดทําสถานที่
ธนาคารปู และกรณีชาวปากน้ําขอปรับพื้นที่ใน
การประกอบอาชีพ
-เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2558 ศาลจังหวัดระยองไดมี
คําพิพากษาใหนายแดงฯ ใหชําระเงินเต็มจํานวน
พรอมดอกเบี้ย
-ศาลจังหวัดระยองออกหมายบังคับคดีแลว
อยูระหวางทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบหา
ทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
-เทศบาลนครระยองไดดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูก
สราง วันที่ 10 สิงหาคม 2558 อยูระหวาง
ดําเนินการแกไขปรับปรุงตัวอาคารตลาดและถนน
สุวรรณสิน

-10ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

หมายเหตุ

36.

คดีนางสมทรง ชวยชาติ เรื่อง ที่ดินบริเวณ
ทุงโตนด

-เทศบาลยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของ
ศาลปกครอง อยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด

37.

คดีนายนิรัตน เจริญผล ผูฟองคดี
อธิบดีกรมที่ดิน ผูถูกฟองที่ 1 รอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจ
ดานกิจการความมั่นคงภายใน ผูถูกฟองที่ 2

-อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

38.

บังคับคดี/งานอื่น/หารือ
คดีซุมเฉลิมพระเกียรติถูกเฉี่ยวชน

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

อายุความ
10 ป
(ครบ 22
พ.ย.64)

39.

คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟา

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

อายุความ
10 ป
10 ก.พ.
พ.ศ.
2566

40.

คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟา

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

อายุความ
10 ป
10 ก.พ.
พ.ศ.
2566

41.

คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟา

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

อายุความ
10 ป
(ครบ 8
ส.ค.63)

42.

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 เพื่อยื่นฟองตอศาล

-11ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

45.

หจก.ศิลาวัฒน เสนอขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานและขอคืนเงินคาปรับ

-ทําหนังสือแจงใหพนักงานอัยการยื่นคํารอง
ขอใหศาลปกครองระยอง เพิกถอนคําชี้ขาด
อนุญาโตตุลาการ

46.

นายบุรินทร กลิ่นสังข พนักงานจางทั่วไป
ยื่นหนังสือลาออกจากราชการแต
ผูบังคับบัญชา ไดพิจารณาใหไลออก

-สงหนังสือไปยังผูวาราชการจังหวัดระยอง
เรียบรอยแลว

47.

รองเรียนกรณี กลุมแมคาตลาดวัดลุมขอ
ผอนผัน

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

48.

นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผูจัดการมรดก
ตลาดแมแดง ขอใหชะลอการรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสราง

-อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
และทําหนังสือแจงผลคําพิพากษาในคดีแพงและ
เอกสารประกอบการพิจารณาใหศาลปกครอง
สูงสุดทราบ

49.

รองเรียนกรณีขายสินคากีดขวางทางจราจร
บริเวณสะพานเฉลิมชัย และการปลูกสรางบาน
เกินเสาไฟฟาบริเวณซอยขางสถานีอนามัย
ปากน้ํา

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

50.

รองเรียนกรณีการปลูกสรางทับทาง
สาธารณประโยชน บริเวณหลังหางแหลมทอง
ระยอง

-ไดทําหนังสือรายงานใหจังหวัดระยองทราบแลว
ตอมาจังหวัดระยองใหตรวจสอบขอเท็จจริง
เพิ่มเติม

51.

รองเรียนกรณีที่มีการขุดทรายบริเวณถนนทาง
ไผ 4 ทําใหกําแพงพัง

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองแลววา
ไดมีหนังสือแจงหางหุนสวนจํากัด กิจสัมพันธ ให
ดําเนินการขออนุญาตขุดดินและถมดินตาม
พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

หมายเหตุ

-12ลําดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยูระหวางดําเนินการ

52.

รองเรียนกรณีขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงการ
กอสรางกําแพงบริเวณซอยโรงไมพาเลท
ใกลแยก PMY และขอใหตรวจสอบการถมดิน
บริเวณตรงขามสุสาน ถนนบางจาก
ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

-อยูระหวางผูบังคับบัญชาพิจารณา

53.

นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือรองเรียนเรื่อง
ทางสาธารณะ มีผูลักลอบขุดดินเนื้อที่
ทาง
สาธารณประโยชน และเนื้อที่ดินของนายแพทย
ยุคล เลิศบูรพา ออกไปจากพื้นที่โดยไมไดรับ
อนุญาต

-ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวาขณะนี้
อยูระหวางสํานักงานที่ดินจังหวัดระยองนัด
รังวัดสอบเชต

54.

รองเรียนกรณีรานกวงเภสัชไดดัดแปลงทางหนี
ไฟ ทําใหรานบิวตี้ไมมีทางหนีไฟ

-อยูระหวางกองชางดําเนินการออกคําสั่งถอน
อาคาร

55.

นางศรีชนก วัฒนศิริ ยื่นหนังสือรองเรียนเรื่องมีผู -อยูระหวางตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ไมหวังดีทําลายกําแพงรั้วอิฐที่ใชลอมรอบอาณา ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของกองชาง
เขตที่ดิน บริเวณชุมชนปากน้ํา 1

56.

รองเรียนกรณีสะพานหนาวัดปากน้ําชํารุด และมี - ไดทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองวา
รอยราวตามเสาสะพาน
กองชางเตรียมขอมูลเพื่อนําเขาแผนขอจัดสรร
งบประมาณสําหรับใชในการซอมแซมแลว

57.

รองเรียนกรณี ไดรับความเดือดรอนจาก
รถบรรทุกดิน ขับเร็วบริเวณถนนทางไผ 3
ทําใหถนนเกิดความเสียหาย

-อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของกองชาง
และงานรักษาความสงบเรียบรอย

58.

รองเรียนกรณี ไดรับความเดือดรอนจากการใช
ถนนบริเวณตรงขามโรงพยาบาลระยอง

-อยูระหวางทําหนังสือรายงานจังหวัด

หมายเหตุ

งานรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข

ใหบริการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขผานเว็บไซตเทศบาลนครระยอง ประจําเดือนเมษายน 2559 จํานวน 2 เรื่อง

วัน/เดือน/ป

เรื่องรองเรียน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตอบผูรองเรียนเมื่อ

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

เจาหนาที่ทับมาไมยอม
เปลี่ยนที่อยูในบัตร

อําเภอเมืองระยอง

22 เม.ย.59

22 เม.ย.59

-13ฝายงบประมาณ
การใชจายงบประมาณตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 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
คาวัสดุ
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
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
65,670,000.00
3,531,500.00
62,138,500.00
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
329,036,864.93
288,963,135.07
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประจําเดือน
รายการ
ยอดโอน
รายการสะสม
ยอดโอนสะสม
ต.ค 58
5
127,500.00
5
127,500.00
พ.ย 58
1
1,365,000.00
6
1,492,500.00
4
205,960.00
10
1,698,460.00
ธ.ค 58
2
208,500.00
12
1,906,960.00
1
29,300.00
13
1,936,260.00
ก.พ 59
8
1,076,760.00
21
3,013,020.00
4
61,700.00
25
3,074,720.00
5
333,000.00
30
3,407,720.00
มี.ค 59
1
814,000.00
31
4,221,720.00
2
20,000.00
33
4,241,720.00
1
4,000.00
34
4,245,720.00
3
154,000.00
37
4,399,720.00
เม.ย 59
6
557,000.00
43
4,956,720.00
7
439,500.00
50
5,396,220.00

หมายเหตุ
สภาฯอนุมัติ

สภาฯอนุมัติ
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ครั้งที่
1

ครั้ง
ที่
1
2

แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประจําเดือน
รายการ
ยอดเงิน
รายการสะสม ยอดเงินสะสม
หมายเหตุ
ธ.ค. 58
1
19,600,000.00
1
19,600,000.00 สภาฯอนุมัติ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประจําเดือน
ก.พ. 2559
มี.ค. 2559

รายการ
1
1

ยอดเงิน
816,000.00
470,000.00

รายการสะสม ยอดเงินสะสม หมายเหตุ
1
816,000.00
2
1,286,000.00 สภาฯอนุมัติ

สํานักการคลัง
1. การติดตามการวางระบบการควบคุมการเก็บรักษา และการเบิกจายพัสดุ (วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ
คงทนถาวร)
แผนการตรวจติดตาม
วันที่เขาติดตาม
19 พ.ค.59
23 พค.59
26 พค.59
30 พค.59
2 มิ.ย.59
2 มิ.ย.59
6 มิ.ย.59
6 มิ.ย.59
9 มิ.ย.59
9 มิ.ย.59
14 มิ.ย.59
14 มิ.ย.59
16 มิ.ย.59
16 มิ.ย.59
16 มิ.ย.59
21 มิ.ย.59
21 มิ.ย.59

สถานที่
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดลุมมหาชัยชุมพล
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาประดู
กองการแพทย
สานักปลัดเทศบาล
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองวิชาการและแผนงาน
กองชาง
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
สานักการคลัง

เวลา
14.00 น.
14.00 น.
14.00 น.
14.00 น.
10.00 น.
11.00 น
10.00 น
13.30 น
10.00 น
13.30 น
10.00 น
13.30 น
10.00 น.
11.00 น
13.30 น
10.00 น
11.00 น

-152. การขยายเวลาเบิกจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2552-2558
รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2558
รายการ
คากอสรางอาคารสวม โรงเรียนเทศบาล
วัดลุมมหาชัยชุมพล
คากอสรางอาคารอเนกประสงค
(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลวัดโขด
ทิมทาราม เปลี่ยนเปนโรงเรียนเทศบาล
วัดปากน้ํา

จํานวนเงินที่ขอขยายเวลาเบิก
จายเงิน
320,000
7,225,000

สัญญาเลขที่
วันเริ่มตน - ครบกําหนดสัญญา
Cntr-0585/59
29 ธ.ค.58 - 27 มี.ค.59
Cntr-1932/58
7 ส.ค.58 – 8 ก.ค.59

หนังสือที่ รย 0023.5/ว1906 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 กรมสงเสริมแจงวากระทรวงการคลัง
ไดอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินไดถึงทาการสุดทายของเดือนกันยายน 2559 จึงขอให อปท.เรงรัดการ
เบิกจายเงินตามโครงการใหเสร็จทันภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ
3. การปรับปรุงแนวทางและกําหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทําเอกสารการจัดจางเพื่อแกไขปญหางาน
กอสรางลาชา ไมเปนไปตามแผนการจัดหาพัสดุ และปญหาราคาเกินกําหนด
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- นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ กลาววาเรื่องนี้เปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เดิมกองการศึกษาเปน
ผูดําเนินการ คือตองการแนะนําเพิ่มเติมวากองการศึกษาควรจะออกหนังสือเรงรัดไปยังผูรับจางและแจงผลที่
จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จตามสัญญา และสงวนสิทธิ์ในเรื่องของคาปรับ และสงวนสิทธิ์ในเงื่อนไขอื่น ๆ
โดยเฉพาะการบอกเลิกสัญญาไปดวย และแจงผมในสวนที่จะเปนปญหา และใหผูรับจางเขาไดทราบดวย
เพราะฉะนั้นในการเรงรัดการปฏิบัติงาน ในกรณีอยางนี้คงไมทําครั้งเดียงจบ คงจะตองมีการเรงรัดแบบตอเนื่อง
ในทุก ๆ เดือน หรือทุกครั้งที่งานไมคืบหนา
ที่ประชุม - ทานรองนายกเทศมนตรี มอบผูอํานวยการกองการศึกษาใหติดตามเรื่องนี้ดวย
- นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงาน ดังนี้
1. เรื่องการกอสรางลาชาไมเปนไปตามแผน และในเรื่องของราคากลางที่เกินกําหนด ซึ่งผมไดนําเสนอ
แนวทางในการแกไขปญหาไปแลวเมื่อครั้งที่แลว ขอเรียนวาขณะนี้ไดทําเอกสารเสนอผานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น และผูบริหารไดอนุมัติใหดําเนินการแลว เอกสารลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 และผูบริหารสั่งมา
เมื่อวานนี้ ขณะนี้สํานักการคลังไดสําเนาแจงเวียนไปยังทานรองปลัดเทศบาลและทุกสวนราชการ
ซึ่งทานปลัดเทศบาลไดกําหนดประชุมซักซอมความเขาใจในเรื่องนี้ ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559
ในชวงบาย ณ หองประชุมตากสินมหาราช ซึ่งเอกสารที่ทํามีทั้งหมด 13 หนา ผมไดนําระเบียบและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ และวางแนวทางปฏิบัติไวอยางชัดเจน โดยแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบที่เปนตนเหตุของ
ปญหา โดยแบงฝายที่ตองรับผิดชอบ ในสวนของกองชางนั้นคือจะเปนในเรื่องของราคากลาง ในเรื่องของการ
เสนอราคากลาง และเงื่อนไขรายละเอียดตาง ๆ ที่ชางตองรับผิดชอบดําเนินการ โดยแบงสายปฏิบัติกันออกไป
สวนหนวยงานเจาของงบประมาณ จะมีที่รับผิดชอบคือในเรื่องของรายละเอียดงบประมาณ เอกสารประกอบ
ตาง ๆ ก็แบงการทํางานพรอมกัน สายก็จะออกเดินทางพรอมกัน และมารวมที่พัสดุเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
โดยพัสดุจะมีกรอบดําเนินการ ซึ่งรายละเอียดตาง ๆ จะอยูในเอกสารทั้งหมด 13 หนา นอกจากนี้ยังไดออกแบบ
รูปแบบของบันทึก 3 ชุด ในสวนของกองชางที่มีหนาที่รับผิดชอบ โดยจะเปนแบบฟอรมที่เราจะไปลง
รายละเอียดกันในวันนั้น โดยจะมีแบบฟอรมเงื่อนไขตาง ๆ ที่ชัดเจน เพราะฉะนั้นเอกสารตรงนี้จะเปนเครื่องมือ
อยางดีสําหรับผูปฏิบัติ โดยจะไมมีการพลัดหลงในเรื่องของสิ่งที่ตองมี ในสวนของหนวยงานเจาของงบประมาณ
จะงายขึ้น เพราะจะมีในสวนที่รับผิดชอบเพียงบางเรื่อง ในสวนของพัสดุเองเราก็ไมไดมองวาปญหาเกิดที่ 2
หนวยงานที่ผานมาเรามองวาในสวนของพัสดุเองเราก็ตองปรับวิธีการทํางานเหมือนกัน โดยเรามีกรอบในการ
ดําเนินการ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้หากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบแลวดําเนินการตามขั้นตอนที่วาง
ระยะเวลาในการดําเนินการจะอยูประมาณ 10 – 15 วันทําการเทานั้น ซึ่งก็จะไมมีปญหา สวนถาเกิดปญหา
ขึ้นมาจะเห็นชัดวาบกพรองตรงไหน เพราะเนื่องจากเราใชระบบสารบรรณในการกํากับดวย ผมคงจะไมลงใน
รายละเอียดเพราะมีเยอะมาก ในสวนนี้นอกจากเปนการวางในเรื่องของการกอสรางแลว ยังไดวางในเรื่องของ
ครุภัณฑดวย คงมีแบบที่ 3 ที่เปนเอกสารในเรื่องของการจัดซื้อครุภัณฑ เพราะฉะนั้นแบบตัวนี้ไดดําเนินการมา
อยางรอบคอบ เชื่อวาจะแกไขปญหาในปจจุบัน และใชงานไดไปอีกหลายป จึงเรียนที่ประชุมทราบ และขอความ
รวมมือใหเขาประชุมซักซอมความเขาใจกันในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ดวย และเราไดกําหนดใหหัวหนา
สวนราชการหรือตัวแทนที่เปนระดับบริหาร จํานวน 1 ทาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานพัสดุอีก จํานวน 1 ทาน
ของทุกสวนราชการ ซึ่งในสวนของโรงเรียนเราไมไดแจงไป เนื่องจากในทางปฏิบัติแลวการดําเนินการจะ

-17เกี่ยวของกับแคหนวยงานคือกองการศึกษา และหากวากองการศึกษาเห็นวาตองการจะใหโรงเรียนเขารับฟงดวย
ก็จะมีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง
2. เรื่องที่ตองการนําเรียนหารือในที่ประชุมคือขณะนี้เปนชวงไตรมาสที่ 3 ก็จะไปเริ่มทํา
งบประมาณในป 2560 แลว ในชวงปลายปไตรมาสที่ 4 ของป 2559 นั้น ที่ผานมาจะดําเนินการในเรื่องของ
การจัดทํา TOR งานจางตาง ๆ ซึ่งมีอยูประมาณเกือบ 30 งาน เพราะฉะนั้นในปที่ลวงมานอกจากเปนการปรับ
TOR ปรับวิธีการแลวนั้น ในปที่ผานมาเราไดกําหนดรูปแบบโดยเอาระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการตาง ๆ
เขาไปใสในรูปแบบของ TOR ในปนี้ก็เปนแผนงานที่เราตองการทําเพิ่มเติมคือตองการใหพัสดุเขาไปใหบริการใน
เรื่องของการมีสวนรวมในการจัดทํา TOR ของทุกสวนราชการดวย เพราะเราเชื่อวาถาเราเขาไปแลวเราเติมให
เต็มในสวนตาง ๆ ในกระบวนการจัดหาก็นาจะไหลลื่น แตเราก็ตองการสอบถามหนวยงานวามีความเห็นอยางไร
ที่ผานมานั้นจําเปนหรือไมจําเปน หรือพัสดุจําเปนตองเขาไปหรือไม คือปที่ผานมาเราทําปรับการประชุม 3 ฝาย
โดยใหพัสดุกลางเขาไปเปนฝายที่ 3 ในการเขารวมประชุม เราก็เห็นภาพสะทอนวามีพัฒนาในการทํางาน เราได
เห็นปญหาตั้งแตตนทาง และไดใหคําแนะนําตาง ๆ ไปแลว เราจึงมองวาหากเราดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร
โดยเราเขาไปใหบริการในเรื่องการจัดทํา TOR ก็นาจะเปนเรื่องที่ดี แตก็ตองการรับฟงความตองการของทุก
สวนราชการวาตองการใหเขาไปรวมดวยหรือไม
- นางผองศรี ปยะยาตัง กลาววาในสวนของกองการศึกษายินดีที่จะใหพัสดุเขาไปใหบริการในเรื่องของ
การมีสวนรวมในการจัดทํา TOR เพราะวาไมวาเราจะทําอะไรไปก็แลวแต ถาสํานักการคลังยังมีขอที่ตองเติมเต็ม
มันก็ไมจบ อีกสวนหนึ่งที่ตองการเรียน คุณ รักษสิทธิ์ เ จริญหิรัญ คือวาที่มีการนัดซักซอมกันในวันที่ 10
พฤษภาคม 2559 นั้น ซึ่งจะไปตรงกับวันที่มีการอบรมระบบแทงที่โรงแรมสตาร โดยในการประชุมนั้นจะมี
ทานปลัดเทศบาลเขารวมประชุมดวย
- นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ เรื่องนี้ผมนําเรียนทานปลัดเทศบาลไปแลว ทานปลัดเทศบาลก็ได
กําหนดการประชุมตามที่แจงไปแลวนั้น ซึ่งทานอาจจะเขามาใหนโยบาย คือ ในวันที่ 10 นั้น ในเอกสาร
รายละเอียดนั้นอานก็คงเขาใจ เพียงแตวาบางอยางหากไดซักซอมก็จะชัดเจนขึ้น ซึ่งการประชุมของผมนั้นจะเปน
ชวงเวลา 14.00 น. ซึ่งหากทานหัวหนาสวนราชการเขาประชุมไมไดก็ใหสงตัวแทนเขารวมประชุมก็ได แต
ถาหากตองการจะใหเลื่อนการประชุมผมก็จะไปนําเรียนทานปลัดเทศบาลกอนวาจะใหเลื่อนวันประชุมหรือไม
ที่ประชุม - ทานรองนายกเทศมนตรี นายธนิต อังควินิจวงศ สั่งการวาใหสํานักการคลังนําเรื่องวันนัด
ประชุมนําเรียนทานปลัดเทศบาลเพื่อหารือวาจะเลื่อนเปนวันอื่นหรือไม สวนเรื่องที่ตองการ
จะใหพัสดุเขาไปมีสวนรวมในการกําหนด TOR นั้น ที่ประชุมเห็นชอบที่จะใหพัสดุเขาไป
มีสวนรวมในการกําหนด TOR เพื่อใหการทํา TOR ไมเกิดปญหาขึ้นในภายหลัง
กองชาง
- ทานรองนายกเทศมนตรี นายธนิต อังควินิจวงศ สอบถามเรื่องการแกไขปญหาน้ําทวมวาขณะนี้
ขั้นตอนไดดําเนินการไปถึงไหนแลว โดยทานรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี กลาววาเรื่องนี้นาจะเริ่ม
ดําเนินการไดแลว ซึ่งคณะกรรมการแกไขปญหาน้ําทวมนั้น เลขานุการคณะทํางานก็คือผูอํานวยการกองชาง
ซึ่งมีการประชุม และมีรายงานการประชุมอยูวาเราจะตองทําอะไร อยางไร ซึ่งที่เกี่ยวของกับผมคือเมื่อวันอาทิตย
ที่ผานมาไดมีการทําแผนของเขต 1 ซึ่งผมไดชี้แจงแนวทางการแกไขปญหาน้ําทวมใหกับประชาคม เขต 1 เขาได
รับทราบแลววาเทศบาลเราจะดําเนินการแกไขอยางไร คือจะพูดเกี่ยวกับการเชื่อมทอ การปรับปรุงถนนหนองบัว
การขยายเสนผาศูนยกลางทอระบายน้ําเปนขนาด 1 เมตร โดยใชเงินประมาณหกลานกวาบาท ซึ่งในที่ประชุม
ประชาคมในวันนั้นเห็นชอบใหเทศบาลดําเนินการตามแนวทางที่ผมเสนอ ซึ่งทางกองชางเองตองไปทําบันทึก
รวบรวมมติที่ประชุม อางถึงมติของคณะทํางาน แลวไดมีการประชุมประชาคมไปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559

-18เห็นควรใหแกไขปญหาโดยการดําเนินการตามโครงการ โดยทราบมาวากองชางไดมีการออกแบบเสร็จเรียบรอย
แลว และไดทราบวางบประมาณจํานวนหกลานกวาบาท แตวายังไมเห็นแบบ และ BOQ เห็นควรวาใหกองชาง
ทําบันทึกขึ้นมา และใหกองวิชาการและแผนงานไปเพิ่มแผนฯ กอน โดยดูวาในแผนฯ มีหรือยัง และกองชาง
เตรียมทําญัตติสงใหกองวิชาการและแผนงาน เพราะเทาที่คุยคือคงตองจายขาดเงินสะสม จึงเห็นควรวานาจะเริ่ม
ดําเนินการไดตั้งแตตอนนี้เลย
ที่ประชุม - ทานรองนายกเทศมนตรี กําชับกองชางใหเรงรัดดําเนินการเรื่องการแกไขปญหาน้ําทวม
- ทานรองปลัดเทศบาล นางเสาวลักษณ วินัยธรรม สอบถามกองชางวาในงบประมาณป 2559 นี้
มีงบประมาณที่จะกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตองการทราบความคืบหนา
- นายธรรมาธิติ วุ ฒิสมบูรณ รายงานวาโรงเรียนสาธิตเทศบาลนั้นประมาณการสูงสุดแลว เตรียมนํา
เรียนทานปลัดเทศบาลในวันนี้
ที่ประชุม - นายธนิต อังควินิจวงศ สั่งการวาใหผูที่เกี่ยวของเรื่องนี้เรงดําเนินการโดยเร็ว
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
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จํานวนผูเขามาเยี่ยมชม พระเจดียกลางน้ํา รวม 1,314 คน
1. ไมมีคณะศึกษาดูงาน
2. สรุปยอดผูเขามาเยี่ยมชม พระเจดียกลางน้ํา รวมจํานวน 1,314 คน
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม

- ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมที่ยื่นคํารองขออนุญาต ประกอบกิจการประเภทตาง ๆ
ตามเทศบัญญัติ
 เจาหนาที่สํารวจและมีหนังสือแจงผูประกอบการ/ผูประกอบการเขียนคํารองขอรับใบอนุญาตประกอ
กิจการ ปรากฏวามีผูประกอบการยื่นคํารองจํานวน 3 ราย และเจาหนาที่ไดตรวจประเมินเรียบรอยแลว
ไดแก รานมิสเตอร บัน (โลตัส), รานขายของชํา 151/3, รานแตงผม 3/5
- ตรวจประเมินสถานประกอบการกอนตอใบอนุญาตและแจงเลิกกิจการ เกณฑการตรวจประเมิน
ไดแก ดานทําเล/ที่ตั้ง, 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 สุกี้,

-20รานฮาจิบัง ราเมน, รานสุกี้นายมีน, ราน เอ็ม เค สุกี้ (โฮมโปร), รานเดอะพิซซาคอมพานี, รานอานตี้ แอนส,
รานมัณฑนาราดหนา, รานสกายลารค
เรื่องรองเรียน จํานวน 4 เรื่อง

- วันที่ 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
- วันที่ 28 เมษายน 2559 ดําเนินการตรวจวิเคราะหตัวอยางอาหารตามโครงการอาหารปลอดภัย
(รถ Mobile Unit) รวมกับหนวยตรวจสอบเคลื่อนที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
- วันที่ 7 – 8 และ 28-29 เมษายน 2559 ลางตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดลางและขัดทํา
ความสะอาดพื้นอาคารและถนนโดยผสมผงคลอรีนในน้ําลางพื้นเพื่อฆาเชื้อโรค ลอกทอ ลางทอ และรางระบาย
น้ําภายในตลาด
- วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ตัวแทนผูคาจากตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง)
ไดเขาพบ ทานรองฯ ธนิต อังควินิจวงศ เพื่อหารือเรื่องรูปแบบแผงคาที่กําลังกอสราง ซึ่งที่ประชุมเห็นควรนํา
หารือกับผูคาทั้งหมดอีกครั้งในวันที่ 28 เมษายน 2559
วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ทานรอง
ปลัดเทศบาล นาย ฉัตรนุชัย สมบัติศรี
พรอมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของลงพื้นที่พบผูคาที่ตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง) เรื่อง รูปแบบแผงคา
โดยมีขอสรุปคือ เทศบาลจะดําเนินการปรับรูปแบบใหม โดยการกอสรางเฉพาะผนังโดยรอบแผง 3 ดาน
(ดานหลังและดานขาง 2 ดาน) ความสูง 80 ซม. พรอมโครงเหล็กดานหนาแผง ความสูง 2.40 ม. สวนแผงคา
จะใหผูคาดําเนินการกอสรางเอง โดยทําตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่เทศบาลกําหนด
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งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย ที่เอกชนจัดเก็บ กิ่งไม/เศษวัสดุ ปริมาณทราย
ขยะในแมน้ําและผักตบชวา ที่เทศบาลฯ จัดเก็บ
เปรียบเทียบปงบประมาณ 2556 - 2559

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปงบประมาณ 2559

รวมปริมาณขยะที่เอกชนจัดเก็บเดือนเมษายน 2559 96.81 ตัน/วัน คิดเปนคาจางเดือนมีนาคม
2,571,762.73 บาท
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การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย
เดือน เมษายน 2559 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได ทั้งหมด 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 )
- การพัฒนาทําความสะอาดสถานที่ ไดแก ชุดพัฒนาถากหญาและเก็บขยะบริเวณวัดปากน้ํา/โรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ํา, ชุดรถน้ําเบอร 2 ลางถนนหนองบัว และซอยบรรจงเวชถึงซอยเกาะหวาย, ชุดรถน้ําเบอร 3
ลางถนนสุขมวิทตั้งเเตสองพี่นองถึงเเยกถนนตากสิน มหาราช, รถไถปรับพื้นที่บริเวณชายทะเล, 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 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกองทุนฯ ในวันที่ 26 มีนาคม 2559 จํานวน 4 โครงการ เปนเงิน 230,400 บาท
ผลการประชุม
- ผานการกลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ จํานวน 3 โครงการ
เปนเงิน 102,500 บาท และมีขอสังเกตใหทบทวน
กิจกรรม 1 โครงการ เปนเงิน 127,900 บาท
งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
สถานการณของโรคไขเลือดออก
- ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม – 21 เมษายน ๒๕๕9 เทศบาลนครระยอง ไดรับรายงานวาพบผูปวยโรค
ไขเลือดออก (ทุกรหัสโรค) จํานวน 26 ราย ไมพบผูเสียชีวิตเดือนเมษายน 2559 พบผูปวยไขเลือดออก 4 ราย
ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผานมา ซึ่งนอยกวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลังในชวงเวลาเดียวกัน ชุมชนที่พบ
ผูปวย ไดแก ชุมชนสนามเปา ชุมชนกนปก ชุมชนปากคลอง และชุมชนบางจาก ชุมชนที่พบการระบาดของโรค
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.ในพื้นที่ เนนการสํารวจทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย และสราง
ความตระหนักใหประชาชนปฏิบัติในการปองกันโรคไขเลือดออกดวยตนเอง
ขณะนี้อยูในชวงเฝาระวังโรค และยังไมพบการระบาดเพิ่มเติม
- กิจกรรมปองกันโรคทางเดินอาหารและน้ําในศาสนสถาน วันที่ 11- 12 เมษายน 2559 โดยมีกิจกรรม
ใหความรูโรคติดตอฤดูรอน สอนทําเจลลางมือจากวานหางจระเข ฝกลางมืออยางถูกวิธีและตรวจสอบการลางมือ
สามเณรที่บรรพชาในภาคฤดูรอนของวัดเนินพระและวัดปาประดู จํานวน 106 รูป การใหความรูสุขวิทยาสวน
บุคคลกับแมครัว จํานวน 5 คน และเก็บตัวอยางตรวจหาเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียโดยงานสุขาภิบาลอาหาร
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
- วันที่ 8 เมษายน 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. เทศบาลนครระยอง
ณ หองประชุมหลักเมือง
เทศบาลนครระยอง มีผูเขารวมประชุม จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 93.75
- กิจกรรมประชุมตอเนื่องประจําเดือนของ อสม. ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 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” ระหวางวันที่ 2729 เมษายน 2559 ณ หองประชุมโรงเรียนนครระยองวิทยาคม ( วัดโขดใต )
*
มีผูเขารวมกิจกรรม ฯ จํานวน 303 คน คิดเปนรอยละ 93.51
*
ผูเขารับการอบรมมีความรูเพิ่มมากขึ้น คิดเปนรอยละ 89.34
งานฟนฟูสุขภาพครอบครัว
ผลการดําเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผูปวยที่บาน จํานวน 178 ราย จําแนกตามกลุมได ดังนี้
1. มารดาและทารกหลังคลอด จํานวน 104 ราย
2. ผูปวยโรคเรื้อรัง จํานวน 48 ราย
3. ผูปวยที่สงตอจาก 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
จํานวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผูปวยที่บาน ทั้งหมด 230 กิจกรรม ดังนี้
1. ฉีดยา
จํานวน 8 ราย
2. ใสสารน้ําและยาทางหลอดเลือด
จํานวน 2 ราย

-243. 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. เยี่ยมเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนในทารกแรกเกิด จํานวน 52 ราย
10. เยี่ยมดูแลเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเรื้อรัง
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
ศูนยรับบริจาคและใหยมื อุปกรณการแพทย
ใหผูปวยยืมอุปกรณทางการแพทย 6 รายการ
1. เตียงนอน
Fowler พรอมเบาะนอน
2. ที่นอนลมพรอมอุปกรณปมลม
3. ไมค้ํายันพยุงเดิน
4. Walker
5. รถเข็นนั่ง
6. ไมเทา 3 ขา

จํานวน 12 ชิ้น ไดแก
จํานวน 3 เตียง
จํานวน 2 ชุด
จํานวน 3 คู
จํานวน 1 อัน
จํานวน 2 คัน
จํานวน 1 อัน

ไดรับบริจาคอุปกรณทางการแพทย 4 รายการ
1. เตียงนอน
Fowler พรอมเบาะนอน
2. ถังออกซิเจนขนาดกลาง
3.
Walker
4. ผาออมสําเร็จรูป

จํานวน 4 ชิ้น ไดแก
จํานวน 1 เตียง
จํานวน 1 ถัง
จํานวน 1 อัน
จํานวน 4 หอ

กองการแพทย
บริการเดือน เมษายน ๒๕๕๙
จําแนกตามศูนยบริการสาธารณสุข
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บริการเดือน เมษายน ๒๕๕๙
จําแนกตามที่อยูของผูปวย

บริการเดือน เมษายน ๒๕๕๙
จําแนกตามรายใหม-รายเกา

รายรับคารักษาพยาบาล
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๙
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ผลการปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๙

รายงานมูลคาคงคลัง
การเบิกจายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ประจําปงบประมาณ 2559
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รายงานมูลคาคงคลัง
การเบิกจายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ประจําปงบประมาณ 2559
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รายงานผูมารับบริการทันตกรรม
ระหวางวันที่ 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
- วันที่ 22 เมษายน 2559 โครงการจัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส ประจําป 2559ณ อาวลุงดํา
หมูเกาะเสม็ด
- วันที่
1 - 10 เมษายน 2559กีฬาประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2559 ณ สวนศรีเมือง
- วันที่ 17 - 26 เมษายน 2559กิจกรรมการแขงขันฟุตบอล“ปากน้ําคัพณ” สนามหนาโรงเรียนวัดปากน้ํา
- วันที่
28 - 29 เมษายน 2559 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและงานกอพระเจดียทราย
ณ วัดสมุทรคงคาราม(ปากน้ํา)

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

-31โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- วันที่ 2 - 4 เมษายน 2559 คณะผูบริหารและคณะครูเทศบาล เขารับการอบรมการจัดทําแผนและ
งบประมาณทางการศึกษา ณ โรงแรมสตาร ระยอง
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะผูบริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา เขารับการอบรม
เกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพโดยคุณศิริจิตร วรรณวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
งานสงเสริมสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําเทียบกับ
ระดับประเทศ

ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2558
เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ 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

-33- วันที่ 18 เม.ย. 2559 - 21 พ.ค. 2559 คณะครูอบรมการสอนวิทยาศาสตรจาก สสวท รวม8 รุน
- วันที่
23 - 24 เมษายน 2559 คณะครูรวมทําแผน 4 แผน ประกอบดวย
1. แผนยุทธศาสตร
2. แผนพัฒนาการศึกษา3 ป
3. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
4. แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา
- วันที่ 24 เม.ย. 2559 คณะครูรวมงานวันเทศบาล
- วันที่ 28 - 29 เม.ย. 2559 ผูบริหารและครูอบรมการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
- วันที่ 3 – 4 พ.ค. 2559 อบรม” “บทบาทใหมของหองสมุดมีชีวิต และบรรณารักษในยุค ดิจิทัล
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- ปญหาเกี่ยวกับการที่ไมสามารถที่จะใหครูสอนในวิชาที่ถนัด และในวิชาที่เปนไปตามหลักสูตร คือเรา
ไมสามารถไดครูที่มีความถนัดตามรายวิชาที่เราตองการได เชน เราจะไมมีครูแนะแนวในโรงเรียน ซึ่งจะเปน
หลากหลายผูสอนตอกลุมสาระ และนาจะเปนประเด็นหนึ่งที่สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนลด
ต่ําลงได และเราไมมีการอบรม เราไมมีการชี้แจง อยางเชนวิชาประวัติศาสตร ซึ่งเขากําหนดมาวาเปนวิชา
เพิ่มเติม แตไมสามารถนําครูไปอบรมไดวาประวัติศาสตรเปนอยางไร หรือจุดหมายปลายทางของการสอน
ประวัติศาสตรเปนอยางไร ซึ่งในตัวครูนั้นเราไมสามารถเอาครูเอกประวัติศาสตรไปสอนประวัติศาสตรได
- ปญหาผูปกครองที่จะใชสิทธิเขาเรียนแตไมทราบวาสิทธิจะเกิดอยางไร คือเราไมสามารถที่จะรับคนที่
ไมอยูในเขตเทศบาลได ทําใหเกิดไมเขาใจกันระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง
- ปญหาดานอาคารสถานที่ ซึ่งขณะนี้โรงเรียนไดดําเนินการทาสีอาคารเรียน 4 และอาคารเรียน 5 ซึ่งขณะนี้
ยังดําเนินการไมแลวเสร็จเห็นควรใหผูรับจางเรงดําเนินการเรื่องนี้ใหดวย
- เรื่องการปรับปรุงซอมแซมหมอแปลงไฟฟาขณะนี้ยังไมคืบหนา เห็นควรเรงดําเนินการเรื่องนี้ใหดวย
ที่ประชุม - ทานรองนายกเทศมนตรี นายธนิต อังควินิจวงศ มอบทานรองปลัดเทศบาล นางเสาวลักษณ
วินัยธรรม ติดตามเรื่องการปรับปรุงซอมแซมหมอแปลงไฟฟา
โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 24 เมษายน 2559 รวมงานวันเทศบาล ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง
วันที่ 27 - 30 เมษายน 2559 รวมโครงการฝกอบรมเพื่อแกปญหาการบริหารจัดการงบประมาณ
ทางการศึกษาและการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ณ สวนนงนุช ชลบุรี
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 อบรมโครงการพัฒนาครูผูสอนและครูผูดูแลเด็ก เพื่อสรางเสริม
ภูมิคุมกันยาเสพติดในภาคตะวันออก ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ตอนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนพุทไธสง จังหวัด
บุรีรัมย จํานวน 117 คน ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง
วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน
ประจําป 2559 ณ หองประชุมวิสุทธิสารโสภิต
วันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
อบรมสื่อประกอบหลักสูตรอนาคต ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ
ขอมูลนักเรียน ประจําปการศึกษา 2559
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โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

จํานวนนักเรียนในปการศึกษา 2559

- วันที่ 9 เมษายน 2559 จัดพิธีสรงน้ําพระเนื่องในวันสงกรานต ณ อาคารเอนกประสงค โรงเรียน
สาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่
13 เมษายน 2559 รวมงานประเพณีสงกรานตของเทศบาลนครระยอง
- วันที่
26 - 27 เมษายน 2559 บุคลากรไดรวมมือกันทาสีตกแตงบริเวณโรงเรียน
- วันที่
27 เมษายน 2559 ถายทํารายการนายกพบประชาชน ตอนคุณภาพการศึกษาในเขตเทศบาล
นครระยอง โดยสัมภาษณผูอํานวยการ และนักเรียนที่สอบ O-NET ไดคะแนนเต็มรอย จํานวน 4 คน

-35- วันที่
29 เมษายน 2559 ตอนรับคณะบุคลากรจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลบางพูน
จังหวัดปทุมธานี
การเรียนปรับพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (First Step)
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- การดําเนินการกอสรางอาคารเรียน
- การดําเนินการกอสรางอาคารอเนกประสงค
การพัฒนาบุคลากร (บุคลากรเขารับการอบรม)
1. โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียO-NET)
น ( กลุมสาระการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร (นางสาวเรวะดี รัศมีงาม)วันที่ 24 – 26 เมษายน 2559 ณ โรงแรมสีดา รีสอรท นครนายก
2.
โครงการฝกอบรมเพื่อแกไขปญหาการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึและปฏิ
กษา บัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 ประจําปงบประมาณ 2559
วันที่ 27 – 30
เมษายน 2559 ณ สวนนงนุช (นางสาวชลธิชา สัมพันธ)
การแขงขันเรือพายชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (สนามณ 1)
เขื่อนอุบลรัตน
จังหวัดขอนแกน (5- 8 พ.ค. 2559)
กองสวัสดิการสังคม
- กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดใหมีการเฝาสํารวจการจัดทําแผนชุมชน ไมต่ํากวา 50 เปอรเซ็นต ของ
จํานวนชุมชน แตเราไดจัดทําครบทั้ง 100 เปอรเซ็นต รวม 29 ชุมชน ตั้งแตวันที่ 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม
2559 ขณะนี้อยูระหวางรวบรวมขอมูลทั้งหมดและทําการตรวจสอบขอมูลที่ได และสามารถสงขอมูลใหกอง
วิชาการและแผนงานไดประมาณไมเกินวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
สถานธนานุบาล
ผลการดําเนินงานในรอบเดือนเมษายน 2559 (ตั้งแตวันที่ 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
คงเหลือเงินที่ใชหมุนเวียนไดอีก
112,327,000.00 บาท

-36ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ แจงใหทราบวาทานปลัดเทศบาล จะใหเลื่อนประชุมซักซอมในเรื่องการ
แกปญหากอสราง เปนวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมหลักเมือง
โดยทานปลัดเทศบาลกําชับใหทุกสวนราชการเขารวมประชุม โดยเฉพาะกองชาง
- นางผองศรี ปยะยาตัง แจงใหทราบวาตามที่มีการนัดหมายกันวาจะมีการพูดคุยในเรื่องของ
PA ในวันที่ 15
พฤษภาคม 2559 นั้น ขอแจงใหที่ประชุมทราบวาจะเลื่อนไปเปนวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมหลักเมือง
(ปดประชุม เวลา 11.00 น.)
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางกุลยา กุลรัตน)
เจาพนักงานธุรการ

ผูบันทึกรายงานการประชุม

ผูต รวจรายงานการประชุม

(นางซอนกลิ่น ชูเชิด)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

