รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผู้มาประชุม
1.
นายวรวิทย์
ศุภโชคชัย
นายกเทศมนตรี
2.
นายธนิต
อังควินิจวงศ์
รองนายกเทศมนตรี
3.
นายบุญสืบ
เจริญรัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
4.
นายนิวัติ
กล่อมแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรี
5.
นายธีรวุฒิ
รัตตานนท์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
6.
นายสุธน
ซื่อประเสริฐ
ปลัดเทศบาล
7.
นายฉัตรนุชัย
สมบัติศรี
รองปลัดเทศบาล
8.
นางเสาวลักษณ์
วินัยธรรม
รองปลัดเทศบาล
9.
นายธนวัฒน์
พ้นชั่ว
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
10. นางกิ่งแก้ว
ถนอมถิ่น
ผู้อํานวยการสํานักการคลัง
11. นางวัฒนา
ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
12. นางกรรณิกา
วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
13. นายธรรมาธิติ
วุฒิสมบูรณ์
ผู้อํานวยการกองช่าง
14. นายชนินทร์
จันทน์ขาว
รก.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
15. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผู้อํานวยการกองการแพทย์
16. นางสุนิสา
ร่มรื่น
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา
17. นางสาวอารี
แดงอุทัย
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง
18. นางนันท์พร
รุ่งรัตน์
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
19. นายมนตรี
สิริทัตสุนทร
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
20. นางพรทิพย์
เวชกามา
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
21. นางสาวพนิตตา
แสงอรุณ
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
22. นายรักษ์สิทธิ์
เจริญหิรัญ
ผู้อํานวยการส่วนพัสดุ
23. นางซ่อนกลิ่น
ชูเชิด
หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป
24. นางสาวชนิดา
เอมเปีย
หัวหน้าฝุายปกครอง
25. นางพิมพ์ผกา
ทายพงศ์ศักดิ์
หัวหน้าฝุายอํานวยการ
26. นางสาวกนก
อารีรักษ์
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
27. นางสาวศศิธร
โยคาพจร
หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา
28. นางสาวฐปนีย์
โสภณ
หัวหน้าฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน
29. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง
หัวหน้าฝุายบริการสิ่งแวดล้อม
30. นางสาวนิทรา
ลาภเวที
หัวหน้าฝุายปูองกันควบคุมโรคและฟื้นฟูสุขภาพ
31. นางเสาวลักษณ์
แก่นทอง
หัวหน้าฝุายการเจ้าหน้าที่
32. ว่าที่เรือตรีเชาวลิต เล็กโล่ง
หัวหน้าฝุายนิติการ

-233. นางสินีนาฏ คุณเลิศกิจ รก.หัวหน้าฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล
34. นางธนาวดี
ฑามาศ
หัวหน้าฝุายสังคมสงเคราะห์
35. นางกุลยา
กุลรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
นายมานพ
2.
นายวิชิต
3.
นายวารินทร์
4.
นายประกอบ
5.
นายผณินทร
6.
นางผ่องศรี
7.
นางลัดดา
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
ดุษฎีวงษ์กําจร
อังควินิจวงศ์
เกษรแพทย์
ปิยะยาตัง
โกสีย์

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
- นายธนวัฒน์ พ้นชั่ว รายงานว่าเรื่องก่อสร้างอาคารใหม่ตอนนี้เรื่องอยู่ที่ห้องท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยองแล้ว
ที่ประชุม - ท่านนายกเทศมนตรีให้ฝุายที่รับผิดชอบตามเรื่องนี้ด้วยเพื่อจะได้เร่งดําเนินการต่อไป
- นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานว่าเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อปรับปรุงถนน 4 เส้น
ซึ่งท่านท้องถิ่นจังหวัดระยองได้โทรศัพท์มาแจ้งแล้วว่าตามที่เทศบาลนคระยอง ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลนคร
ระยอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 นั้น ทางจังหวดระยองพิจารณาแล้วอนุญาตให้มีการประชุมสภาเทศบาล
นครระยอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ได้ตามความประสงค์ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม โดยเทศบาลได้ทําหนังสือขอวิธีพิเศษไปที่จังหวัดระยอง และท่านท้องถิ่นจังหวัดระยองได้โทรประสานมา
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ครั้งหนึ่งแล้ว นโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนั้น ไม่ต้องการให้
ใช้วิธีพิเศษ คือต้องการให้ใช้วิธีปกติ และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท่านได้โทรศัพท์ประสานมาอีกครั้งหนึ่งว่าตามที่ให้
เทศบาลกําหนดเวลาให้ดูนั้น ซึ่งจะลงนามถ้าดําเนินการตามวิธีปกติก็จะอยู่ช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคม
2560 และระยะเวลาดําเนินการ คือ 30 วันนั้นไม่เพียงพอ ท่านแนะนําว่ากรณีที่จะเสนอไปยังท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยองนั้นเหตุผลยังไม่เพียงพอ เพราะยังไม่ได้ดําเนินการตามวิธีปกติ สามารถที่จะมาแบ่งการจัดหาตาม
โครงการได้ทั้ง 4 โครงการ โดยจะมีโครงการที่สอบราคาอยู่ 2 โครงการ สามารถจะเร่ง ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ส่วนวิธe-Auction
ี
นั้น หากสามารถลงนามได้ทันกลางเดือนมีนาคม 2560 ก็ไปลด

-3ระยะเวลาก่อสร้างของผู้รับจ้างได้ คือเร่งในสายที่จําเป็นก่อน ซึ่งท่านต้องการให้ใช้พิธีปกติก่อนและถ้าเหลือ
อย่างไรค่อยใช้วิธีพิเศษ จึงเรียนท่านไปว่าหากใช้วิธีพิเศษนั้นโครงการที่เหลือเวลาก็จะไม่พอเหมือนกัน แต่ท่าน
ก็ยังคงเน้นในเรื่องของการดําเนินการตามปกติอยู่ เพราะฉะนั้นขั้นตอนที่
ท้องถิ่นจังหวัดจะเสนอไปยัง
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ณ เวลานี้ เชื่อว่าจะนําไปสู่วิธีพิเศษค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตามอาจจะต้องดําเนินการตาม
คําแนะนําว่าหากวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ เรื่องเข้าสภาเทศบาลนครระยองเรียบร้อย ถ้าทางแบบแปลน
BOQ ประมาณการราคากลางเรียบร้อย อาจจะต้องเร่งดําเนินการตามวิธีปกติ หรืออาจจะประสานกับจังหวัด
ระยองอีกครั้งหนึ่งเพื่อความที่แน่ชัด เพราะหากว่าเรารอวิธีพิเศษ และรอหนังจากจั
สือ งหวัดระยองตอบกลับมาว่าให้
ดําเนินการตามปกติ หากเกิดล่าช้าออกไป ขั้นตอนต่างๆ จะยิ่งไม่ทันตามกําหนด ซึ่งขั้นตอนการจัดหาพัสดุได้ทํา
ไปแล้ว คือหากว่าเร่งเต็มที่แล้วจะก่อหนี้ไห้ประมาณวันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นอันว่าหลังจากประชุมสภาฯ
เรียบร้อยแล้วต้องเร่งทํารายงานการประชุมสภาฯ เพราะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมในส่วนของรายงานการ
ประชุมสภาฯ กับขั้นตอนระยะเวลาการจัดหาพัสดุมาแนบ และเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ซึ่งขณะนี้
เตรียมเรื่องไว้แล้ว จะต้องประสานกับกองช่าง ขอแบบแปลน และ BOQ ราคากลาง ส่วนกองช่างก็ต้องเร่ง
ในเรื่องแบบแปลนและราคากลางเสนอท่านผู้บริหารและมีอยู่โครงการหนึ่งที่เกินห้าล้านบาทก็ต้องส่งราคากลาง
ไปจังหวัดระยองด้วย
- ท่านปลัดเทศบาล กล่าวว่าเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ได้เจรจากับท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง
ท่านบอกว่าตอนนี้กําลังเร่งให้ คุณรักษ์สิทธิ์
เจริญหิรัญ ทํารายการขึ้นมาดูว่าระยะเวลาจะทันหรือไม่
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองแนะนําว่าหากจะทําวิธีพิเศษ แล้วทําไมจึงไม่ขอเปิดประชุม สมัยประชุมวิสามัญ
เพราะหากว่ารอประชุมสภาฯ ในสมัยประชุมสามัญแล้ว จะอนุญาตเป็นวิธีพิเศษได้อย่างไร ซึ่งขณะนี้
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้อนุญาตให้เปิดประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญแล้ว หากว่าประชุมสภาฯ
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 และไม่ขอโดยวิธีพิเศษ คือใช้วิธีปกตินั้น จะทันหรือไม่ เพราะหากว่าใช้วิธีปกติคือ
สภาฯ อนุมัติในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 คือวันจันทร์ที่ 6 จะเริ่มลงมือดําเนินการได้ และวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2560 ประกาศ และต้องใช้เวลาประกาศ e-Auction ในกี่วัน คือ 45 วัน หรือ 30 วัน ถ้าเป็น 30 วัน ก็จะจบ
ประมาณวันที่ 7 มีนาคม 2560 และจะทําสัญญาได้ก็ต้องประมาณวันที่ 10 มีนาคม 2560 ระยะทางที่
คํานวณมาแล้วจะดําเนินการใน 20 วันได้หรือไม่หากว่าไม่ทําวิธีพิเศษ เพราะวิธีพิเศษเป็นการบังคับผู้รับจ้างด้วย
คือจะต้องทําทั้งวันทั้งคืนจนกว่าจะแล้วเสร็จ แต่วิธีปกติเราจะไม่สามารถเร่งผู้รับจ้างได้ ซึ่งต้องให้แล้วเสร็จพร้อม
ใช้งานในวันที่ 1 เมษายน 2560 คืออย่างไรก็ต้องใช้วิธีพิเศษ จะใช้วิธีปกติไม่ได้ ซึ่งก็อยู่ที่กองช่างว่าแบบแปลน
และ BOQ ราคากลางจะเสร็จเมื่อไรด้วย
- นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ กล่าวว่าจะเร่งดําเนินการในส่วนของแบบแปลน และBOQ ราคากลาง
ให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน
ที่ประชุม - ท่านนายกเทศมนตรี กล่าวว่าตามที่ได้เจรจากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ท่านบอกว่าไม่ต้องการให้ใช้วิธีพิเศษ จึงได้นําหนังสือไว้ให้ท่านพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่
ซึ่งก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณา โดยรอให้ทางจังหวัดตอบกลับมาว่าตกลงจะให้ใช้วิธีปกติ หรือวิธี
พิเศษ และให้เหตุผลความจําเป็นกับทางจังหวัดระยองด้วยว่าหากไม่ใช้วิธีพิเศษเกรงว่างาน
จะไม่แล้วเสร็จตามกําหนด คืองานต้องแล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 เมษายน 2560 และเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของพระองค์ท่านที่จะเสด็จมาทรงงานที่ระยอง และให้กองช่าง
เร่งดําเนินการให้ทันตามเวลาที่กําหนดไว้ทุกอย่าง

-4ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานขนส่ง
- งานขนส่งมี รายรับประจําเดือนมกราคม 2560
142
,097.93 บาท
รายจ่ายประจําเดือนมกราคม 2560
115,144.15 บาท
รายรับต่ํากว่ารายจ่าย
26,953.78 บาท
ยอดเงินสะสม
2,916,060.34 บาท
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง
- 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 และหน้าวัดปุาประดู่
จํานวน 1 ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหล่น จํานวน 1 ราย
- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร้านค้าตั้งวางจําหน่ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 11 ครั้ง
3. จัดเก็บปูายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 40 แผ่น
4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 11 แห่ง
5. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน จํานวน 1 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จํานวน - ราย
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกู้ภัยฯ

8 ครั้ง
48 ครั้ง
29 ครั้ง

-5- ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนตากสินมหาราช, ชุมชนสะพานราษฎร์ , ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง,
และชุมชนสนามเปูา)
- เฝูาระวังเหตุ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง
(แห่งที่ 1) และตรวจตราความปลอดภัยบริเวณ
หน้าสถานธนานุบาล และตลาดเก่า

14 ครั้ง
31 ครั้ง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน ม.ค. 2560)
* จํานวน
3 คณะ
* จํานวน
58 คน
งานการเจ้าหน้าที่
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- ลูกจ้างประจํา ลาออก
- พนักงานจ้างเสียชีวิต
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
- พนักงานจ้าง ลาออก/ เกษียณอายุ
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
(ตําแหน่งบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
150 คน
* ลูกจ้างประจํา
30 คน
* พนักงานจ้างทั่วไป
302 คน
* พนักงานจ้างตามภารกิจ 194 คน
รวม
676 คน

- คน
- คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
11 คน
3 คน
- คน
- คน
- คน

-6อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จํานวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จํานวน 3 แห่ง
* พนักงานครูเทศบาล
244 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
40 คน
รวม
287 คน
รวมทั้งสิ้น 963 คน
งานทะเบียนราษฎร
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
ประจาเดือน มกราคม 2560

ผู้มารับบริการงานทะเบียน เฉลี่ยวันละ 150 ราย บัตรประจําตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 57 ราย รวมวันละ 207 ราย
- นายธนวัฒน์ พ้นชั่ว รายงานว่าเรื่องการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนต่างจังหวัดในการเดิน
ทางเข้าเฝูาถวายบังคมพระบรมศพ ระยะที่ 2 ซึ่งกําหนดให้เทศบาลนครระยองอีก 3 ครั้งๆ ละ 45 คน ดังนี้
* วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
* วันที่ 12 มิถุนายน 2560
* วันที่ 28 กันยายน 2560
ขอหารือในที่ประชุมว่าควรให้งานไหนพิจารณาจัดคน
- ท่านปลัดเทศบาล กล่าวว่าเห็นควรให้กองสวัสดิการสังคม ตั้งคณะกรรมการจํานวนหนึ่งชุด
เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อไปเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ที่ประชุม - ท่านนายกเทศมนตรีมอบกองสวัสดิการสังคมดําเนินการตามที่ท่านปลัดเสนอ

-7กองวิชาการและแผนงาน
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1. ให้บริการ การตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง
จํานวน 13 ครั้ง
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน 24 ครั้ง 24 เรื่อง
3. สรุปการใช้งานโปรแกรมปูองกันการบุกรุกระบบเครือข่าย และโปรแกรมปูองกันไวรัสฯจํานวน 1 ครั้ง
งานประชาสัมพันธ์
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี
1.1 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จํานวน 8 เรื่อง
1.2 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่น ๆ จํานวน 14 เรื่อง
2. กิจกรรมของเทศบาล จํานวน 10 กิจกรรม
3. อนุเคราะห์เสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ จํานวน 22 ครั้ง
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชนและส่งลง www.rayongcity.net เฟสบุ๊ค รวม 10 ข่าว
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน์ รวม 4 รายการ
6. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง
7. ส่ง SMS เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน 5 ครั้ง
8. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง รวม 1ราย
9. จัดทําปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวม - ปูาย
ฝ่ายนิติการ
งานนิติการ
ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

1.

สอบสวนข้อเท็จจริง
เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหาร
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน

-ทําหนังสือว่ากล่าวตักเตือนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงานตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

2.

เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม
ขายแบบประกวดราคาก่อนวันที่ได้รับ
เอกสารประกวดราคาตัวจริง

-ทําหนังสือรายงานสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดระยองแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

3.

แจ้งตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบ้าตัน

-ได้แจ้งความร้องทุกข์ดําเนินคดีกับผู้แจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงานแล้ว

4.

เจ้าหน้าที่ปูองกันขับรถบรรทุกน้ํา
82-1791 รย เฉี่ยวชนรถกระบะ
กง 1101 รย บริเวณบ่อขยะ

-สอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ

-8ลาดับที่

เรื่อง

5.

พิพาทที่ดินบริเวณโขดปอ ต.เนินพระ อ.
เมือง จ.ระยอง (ถนนราษฎร์บํารุงซอย 15)

-สํานักงานที่ดินได้ออก นสล.แล้ว
-สําเนา นสล. ให้สํานักงานคลังและกองช่าง
เรียบร้อยแล้ว

6.

การสวมตัวทําบัตรประชาชน
รายนายหมูกร เทียมทัศน์

-สรุปสํานวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของจังหวัด

7.

ร้องเรียนอดีตปลัดเทศบาล

-รายงานผลการสอบสวนเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวัด

8.

ร้องเรียนกล่าวหา พนักงานเทศบาล
เบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาโดยทุจริต

-แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสอบปากคําผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.

การสวมตัวทําบัตร รายนางสมใจ สุขสําราญ
(พิจารณาผลการสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่
แจ้งความดําเนินคดีกับผู้ แอบอ้าง)
นางกาญจนา สังข์น้อย ละทิ้งหน้าที่ราชการ
ติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน
การสวมตัวทําบัตรประชาชน ราย นายคํา
เชียงเอ้ย
อุบัติเหตุระหว่างการสาธิต ทําให้ผนังห้อง
เก็บอุปกรณ์อาคารปูองกันฯ พังถล่มลงมา
การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอร์ตี้
ประกันภัย

-อยู่ระหว่างทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง

10.
11.
12.
13.

14.

การล็อกเสป็กรถครุภัณฑ์ยานพาหนะ
จํานวน 4 รายการ

15.

สอบสวนวินัย/เรื่องร้องเรียน
การค้างค่าเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถของ
หจก.ซันลุยและอู่จําเนียน การช่าง
นายสมปราชญ์ ปูอมสูง ถูกพนักงาน
สอบสวนจับคดี ยาไอซ์ไว้ในครอบครอง

16.

17.

การสวมตัวทําบัตรราย นางสาวษาลินี
แซ่เอี๊ยว

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

-อยู่ระหว่างสอบสวน
-รายงานจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของจังหวัด
-อยู่ระหว่างสอบปากคําเพิ่มเติม
-สรุปสํานวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
-ทําหนังสือรายงานจังหวัด , กระทรวงพลังงาน,
และกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว
-บันทึกถ้อยคําคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะ จํานวน 4 ราย เหลืออีก 1 รายการ
อยู่ระหว่างบันทึกถ้อยคํา
-สรุปผลการสอบสวนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ กทจ.
-ก.ท.จ.ระยองมีมติให้ออกจากราชการไว้ก่อน
-คดีถึงที่สุดแล้ว ทํา สว.6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กทจ.
-สรุปสํานวนเสร็จเรียบร้อย
-อยู่ระหว่างทําหนังสือว่ากล่าวตักเตือน

หมายเหตุ

-9ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

18.

จังหวัดระยองแจ้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณี อาคารพาณิชย์ที่ให้เช่าของเทศบาล
นครระยอง จํานวน 3 ชั้น 3 คูหา ได้ต่อเติม
อาคาร 4 ชั้น ไม่มีรางระบายน้ํา
คดีอาญา/คดีแพ่ง
แจ้งความกรณีรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟูา
บริเวณหน้าแขวงการทางระยอง (ไม่มี
คู่กรณี)
แจ้งความนางปรียาภร เมืองศิริ และนาย
นวพร อาชญาทา ก่อสร้างอาคารผิดไป
จากแผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลนที่ได้รับใบอนุญาต
บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ(ค.2) ต.เชิงเนิน
อ.เมือง จ.ระยอง
กรณี นายศรัณย์ เกียรติธนะกูล ก่อสร้าง
อาคารบนทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคง
คา 1 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

-ได้ทําบันทึกแจ้งกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
อยู่ระหว่างการดําเนินการของกองช่าง

22.

กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ ก่อสร้างอาคาร
รุกล้ําทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

-แจ้งความดําเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

23.

กรณี น.ส.วิเชียร อึ้งเส็ง ก่อสร้างอาคารรุก
ล้ําทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจํา
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

-แจ้งความดําเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

24.

กรณี นางสาวเขมสิริทร์ ชูดํา ก่อสร้างรั้ว
บนทางสาธารณประโยชน์ บริเวณหลัง
อําเภอ ซอย 1 ต.เชิงเนิน

-แจ้งความร้องทุกข์แล้ว อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ของพนักงานสอบสวน

25.

กรณี นายกิตติพงษ์ ปานงาม ก่อสร้าง
อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต และก่อสร้าง
อาคารรุกล้ําที่สาธารณะบริเวณถนน
บางจาก ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

-แจ้งความดําเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

26.

กรณี นายจักรพงษ์ ยมจินดา ก่อสร้างรั้ว
เหล็กบนทางสาธารณะบริเวณถนนราษฎร์
บํารุง ซ.15 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

-อยู่ระหว่างพนักงานอัยการยื่นฟูองต่อศาล
จังหวัดระยอง

19.

20.

21.

-แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

-แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน

-แจ้งความร้องทุกข์แล้ว อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ของพนักงานสอบสวน

หมายเหตุ

-10ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

27.

กรณี ก่อสร้างอาคารบริเวณถนนราษฎร์
บํารุง ซอย 15 ต.เนินพระ โดย ไม่รับ
อนุญาต (ไม่ทราบเจ้าของ/ผู้ครอบครอง)

--แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
พนักงานสอบสวนเรียกให้ถ้อยคํา

28.

กรณี บริษัทสตรอง เม็น จํากัด ก่อสร้าง
อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณถนนท่า
บรรทุก ต.เนินพระ

-อยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนเรียกให้ถ้อยคํา

29.

กรณี นายโกวิทย์ ตันติประวรรณ ก่อสร้าง
อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
บริเวณศูนย์การค้าสาย 4 ต.ท่าประดู่

-อยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนเรียกให้ถ้อยคํา

30.

บริษัท เอสซี คอร์ท จํากัด (โรงแรมระยอง
ล้านนา) ได้ยื่นขออนุญาตต่อเติมอาคาร
และกันสาดโดยไม่ได้ทํา EIA

-อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อดําเนินการ
ตามกฎหมาย

31.

คดีนายธีระศักดิ์ อินทนู ฟูองเทศบาลเรื่อง
ที่ดินบริเวณถนนท่าบรรทุก ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง

-เมื่อวันที่ 27 เม.ย.59 ศาลฎีกาได้มีคําพิพากษา
ให้จําหน่ายคดี โดยมีความเห็นว่าคําพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว
-ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการขอออก นสล.

32.

คดีบอลลูนระเบิด

-อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา(อายุความ
5 ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูอง
ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่มีเหตุ)

33.

นายแดง แย้มเย็น กรณี ผิดสัญญาเช่า
ตลาดเทศบันเทิง

-อยู่ระหว่างดําเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐาน
เพื่อดําเนินการตั้งเรื่อง

34.

คดีปกครอง
คดีนางสมทรง ช่วยชาติ เรื่อง ที่ดินบริเวณ
ทุ่งโตนด

-ศาลปกครองสูงสุดได้กําหนดวันนั่งพิจารณาครั้ง
แรกในวันที่ 15 ก.ย.59 เวลา 13.00 น.
ณ ศาลปกครองสูงสุด
-อยู่ระหว่างรอคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

35.

คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผู้ฟูองคดี อธิบดี
กรมที่ดิน ผู้ถูกฟูองที่ 1 รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการ
ความมั่นคงภายใน ผู้ถูกฟูองที่ 2

-ทําหนังสือขอออก นสล. และจัดทําทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชน์ไปยังอําเภอแล้ว
-อยู่ระหว่างทําหนังสือขอทราบค่าใช้จ่ายในการ
รังวัดไปยังสํานักงานที่ดิน

หมายเหตุ

24 พ.ย.
2563

-11ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

หมายเหตุ

36.

นางวรรณา ตันเต่งผล (ตลาดแม่แดง)

-เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลได้
รับคําร้องจาก นางวรรณา ตันเต่งผล ว่ามีผู้ค้า
ขายได้ทําการก่ออิฐเทปูน และวางถังแช่ปิด
ทางเข้าออกหน้าบ้านปิดกั้นทางเข้าออกมานาน
ขอให้เทศบาลดําเนินการรื้อถอน ขณะนี้อยู่
ระหว่างงานนิติการ กองวิชาการฯ สรุปข้อเท็จจริง
และแนวทางการดําเนินการตามระเบียบกฎหมาย
-เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นายกิตติ์ภูมิ
เจตน์ธนโยธิน และนางวรรณา ตันเต่งผล กับพวก
ร้องเรียนเทศบาลว่า ทายาทเจ้าของกรรมสิทธิ์
ตลาดแม่แดง ได้มารุกรานนําที่ดินที่เป็นถนนภาระ
จํายอมมาปล่อยให้เช่า ให้ขายสินค้าและได้กระทํา
รุกล้ํา ขีดเส้น เพื่อกําจัดทางเดินและการใช้รถยนต์
ของผู้สัญจรเข้า – ออก อาคารพาณิชย์และตลาด
สดเทศบาล 4(แม่แดง) เกิดความไม่สะดวก
และปลอดภัย ขณะนี้อยู่ระหว่างสํานักการสาธารณสุขฯ กองช่าง และงานรักษาความสงบ
เรียบร้อย สํานักปลัดเทศบาลพิจารณาดําเนินการ
-เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 จนท.
ของสํานักบังคับคดีปกครองลงตรวจพื้นที่พิพาท
เรื่องรายงานความคืบหน้าให้ศาลปกครองทราบ
-ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาการ
ดําเนินงานของกองช่างและงานรักษาความ
สงบเรียบร้อย

37.

บังคับคดี/งานอื่น/หารือ
คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติถูกเฉี่ยวชน
รายนายจิรเดช ผลพูลและนางสาววาสนา
เจริญผลหรือพูลผล บริเวณสี่แยก
หนองสนม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

-อยู่ในระหว่างทําหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ,
สํานักงานที่ดิน , การไฟฟูา, ประปา,
องค์การโทรศัพท์เพื่อสืบหาทรัพย์ของนายจิรเดช
ผลพูล, และนางวาสนา เจริญผล หรือพูลผล

อายุความ
10 ปี
(ครบ 22
พ.ย.64)

38.

คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟูา
บริเวณถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ
(หน้าห้างแหลมทองระยอง) อ.เมือง
จ.ระยอง

-อยู่ในระหว่างทําหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ,
สํานักงานที่ดิน ,การไฟฟูา,ประปา,
องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของนายสราวุธ
สมะนะ

อายุความ
10 ปี 10
ก.พ.
พ.ศ.2566

-12ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

หมายเหตุ

39.

คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟูา
บริเวณช่วงโค้งระยองราม่า ต.ท่าประดู่
อ.เมือง จ.ระยอง

-อยู่ในระหว่างทําหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ,
สํานักงานที่ดิน ,การไฟฟูา,ประปา,
องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของนายวัชระ
คึมยะราช

อายุความ
10 ปี 10
ก.พ.
พ.ศ.2566

40.

คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟูา
บริเวณสี่แยกหนองสนม ต.เนินพระ อ.
เมือง จ.ระยอง

-อยู่ในระหว่างทําหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ,
สํานักงานที่ดิน ,การไฟฟูา,ประปา,
องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของ นายอุทัย
อัฒจักร

อายุความ
10 ปี
(ครบ 8
ส.ค.63)

41.

นายอดิศักดิ์ คําแสน ขับรถยนต์ บพ
1308 ระยอง ชนเสาไฟฟูาบริเวณถนน
อดุลย์ฯ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

-อยู่ระหว่างอัยการประสานไปยังศาล เพื่อขอออก
คําบังคับและหมายบังคับคดี

42.

คดีนายนิยม สุขคุ้ม ขับรถชนเสาไฟฟูา
บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท (ช่วงหน้า
ธนาคารซีไอเอ็มบี) ต.ท่าประดู่ อ.เมือง
จ.ระยอง

-เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2559 ศาลจังหวัดระยองได้มีคํา
พิพากษาให้จําเลยชําระเงิน 54,213.34 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน
50,800 บาท นับถัดจากวันฟูอง(ฟูองวันที่ 3
พ.ค.2559) เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ
แก่โจทก์ โดยกําหนดค่าทนายความ 3,000 บาท
-ทําหนังสือไปยังสํานักงานอัยการจังหวัดระยอง
เพื่อขอออกคําบังคับและหมายบังคับคดี
เรียบร้อยแล้ว

43.

นายศักดิ์สิทธิ์ กลิ่นมาลา ขับรถยนต์
ทะเบียน นจ 2117 นนทบุรี ชนเสาไฟฟูา
บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท
(หน้าโฮมโปร) ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

-ทําหนังสือแจ้งให้นายศักดิ์สิทธิ์ กลิ่นมาลา นําเงิน
มาชดใช้ค่าเสียหายหรือดําเนินการซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้ใช้งานได้เป็นปกติ
-ทําหนังสือแจ้งให้บริษัทประกันคุ้มภัย นําเงินมา
ชดใช้ค่าเสียหายหรือดําเนินการซ่อมแซมทรัพย์สิน
ให้ใช้งานได้เป็นปกติ

44.

นายวัฒนพงษ์ สุขเกษม ขับรถยนต์
ทะเบียน ผค-3289 ระยอง ชนเสาไฟฟูา
บริเวณเกาะกลางถนนราชชุมพล ค.2
(หน้าคลินิกภณิดา) ต.เชิงเนิน อ.เมือง
จ.ระยอง

-ทําหนังสือแจ้งให้นายวัฒนพงษ์ สุขเกษม นําเงิน
มาชดใช้ค่าเสียหายหรือดําเนินการซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้ใช้งานได้เป็นปกติ

-13ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

45.

นายชูชีพ เด็ดพุดชา ขับรถยนต์ทะเบียน
ปว-5981 กรุงเทพมหานคร ชนเสาไฟฟูา
บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท (ช่วงหน้า
ร้านขายยาณัฐบดินทร์) ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง

-ทําหนังสือขอคัดถ่ายเอกสารทะเบียนรถยนต์คัน
ดังกล่าวไปยังสํานักงานขนส่งจังหวัดระยอง
-ทําหนังสือแจ้งให้นายชูชีพ เด็ดพุดชา นําเงินมา
ชดใช้ค่าเสียหายหรือดําเนินการซ่อมแซมทรัพย์สิน
ให้ใช้งานได้เป็นปกติ

46.

นายดํารง บุญเต็ม ขับรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ
ทะเบียน 82-0494 ระยอง ชนเสาไฟฟูา
บริเวณเกาะกลางถนนราษฎร์อุทิศ ค.2
(ช่วงใกล้บริเวณวงเวียนสุนทรภู่) ต.เชิงเนิน
อ.เมือง จ.ระยอง

-ทําหนังสือแจ้งให้นายดํารง บุญเต็ม นําเงินมา
ชดใช้ค่าเสียหายหรือดําเนินการซ่อมแซมทรัพย์สิน
ให้ใช้งานได้เป็นปกติแล้ว
-ทําหนังสือแจ้งให้บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย
จํากัด(มหาชน) นําเงินมาชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ดําเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้เป็น
ปกติแล้ว

47.

หจก.ศิลาวัฒน์ เสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลา
การปฏิบัติงานและขอคืนเงินค่าปรับ

-สํานักงานอัยการได้ทําคําคัดค้านคําให้การยื่น
ต่อศาลปกครองระยอง เรียบร้อยแล้ว

48.

นายบุรินทร์ กลิ่นสังข์ พนักงานจ้างทั่วไป
ยื่นหนังสือลาออกจากราชการแต่
ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาให้ไล่ออก

-ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เรียบร้อยแล้ว

49.

นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผู้จัดการ
มรดกตลาดแม่แดง ขอให้ชะลอการรื้อถอน
สิ่งปลูกสร้าง

-อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

50.

ร้องเรียนกรณี กลุ่มแม่ค้าตลาดวัดลุ่ม
ขอผ่อนผัน

-คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล2
(ตลาดวัดลุ่มฯ)มีมติมอบให้กองช่างออกแบบ
อาคารตลาดใหม่และแผงค้าภายในอาคารเดิม
พร้อมจํานวนแผง และมอบให้ สํานักการสาธารณสุขฯ สํารวจข้อมูลผู้ค้าบริเวณถนนโสภณ
และทางเชื่อมระหว่างถนนชุมพลโสภณ เพื่อให้
ทราบจํานวนผู้ค้าทั้งหมด
- ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลความคืบหน้า
ให้จังหวัดระยองทราบ

51.

ร้องเรียนกรณีมีการปลูกสร้างทับ
ทางสาธารณะประโยชน์ บริเวณหลัง
ห้างแหลมทองระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง
จ.ระยอง

-ได้ทําหนังสือรายงานให้จังหวัดระยองทราบแล้ว
ต่อมาจังหวัดระยองให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพิ่มเติม
-อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

หมายเหตุ

-14ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

52.

ร้องเรียนกรณีที่มีการขุดทรายบริเวณถนน
ทางไผ่ 4 ทําให้กําแพงพัง ต.เชิงเนิน
อ.เมือง จ.ระยอง

53.

ร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
-อยู่ระหว่างผู้บังคับบัญชาพิจารณา
การก่อสร้างกําแพงบริเวณซอยโรงไม้
พาเลท ใกล้แยก PMY และขอให้ตรวจสอบ
การถมดินบริเวณตรงข้ามสุสาน
ถนนบางจาก ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง

54.

นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือร้องเรียน
เรื่องทางสาธารณะ มีผู้ลักลอบขุดดินเนื้อที่
ทางสาธารณประโยชน์ และเนื้อที่ดินของ
นายแพทย์ยุคล เลิศบูรพา ออกไปจากพื้นที่
โดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณชุมชน
สองพี่น้อง ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง

-ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองแล้ว อยู่ระหว่าง
การดําเนินการขอรังวัดสอบเขตที่ดิน
-ทําหนังสือแจ้งนางปทุม เลิศบูรพา แล้วว่า
อยู่ระหว่างการดําเนินการขอรังวัดสอบเขตที่ดิน
และตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณดังกล่าว

55.

ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดระยองให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณี นางปทุม เลิศบูรพา
ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ
มีการถมดินปิดกั้นคลองสาธารณประโยชน์
และก่อสร้างอาคารบนพื้นที่
สาธารณประโยชน์

-ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองแล้วว่า
อยู่ระหว่างการดําเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
รังวัด
-ทําหนังสือแจ้งนางปทุม เลิศบูรพา แล้วว่า
อยู่ระหว่างการดําเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
รังวัด

56.

ร้องเรียนกรณีร้านกวงเภสัชได้ดัดแปลงทาง -อยู่ระหว่างกองช่างดําเนินการออกคําสั่งถอน
หนีไฟ ทําให้ร้านบิวตี้ไม่มีทางหนีไฟ บริเวณ อาคาร
ศูนย์การค้าสาย 4 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง
จ.ระยอง

57.

ร้องเรียนกรณีสะพานหน้าวัดปากน้ําชํารุด
และมีรอยร้าวตามเสาสะพาน ต.ปากน้ํา
อ.เมือง จ.ระยอง

-ได้ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองแล้วว่า
ได้มีหนังสือแจ้งห้างหุ้นส่วนจํากัด กิจสัมพันธ์
ให้ดําเนินการขออนุญาตขุดดินและถมดินตาม
พ.ร.บ.ขุดดิน และถมดิน พ.ศ.2543

- ได้ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองว่า กองช่าง
เตรียมข้อมูลเพื่อนําเข้าแผนขอจัดสรรงบประมาณ
สําหรับใช้ในการซ่อมแซมแล้ว

หมายเหตุ

-15ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

58.

นางศรีชนก วัฒนศิริ ยื่นหนังสือร้องเรียน
เรื่องมีผู้ไม่หวังดีทําลายกําแพงรั้วอิฐที่ใช้
ล้อมรอบอาณาเขตที่ดิน บริเวณชุมชน
ปากน้ํา 1 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ระยอง

-อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่ของกองช่าง

59.

ร้องเรียนกรณี ได้รับความเดือดร้อนจาก
รถบรรทุกดินขับเร็วบริเวณถนนทางไผ่ 3
ทําให้ถนนเกิดความเสียหาย ต.เชิงเนิน
อ.เมือง จ.ระยอง

-อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของกองช่าง
และงานรักษาความสงบเรียบร้อย

60.

ร้องเรียนกรณี ขอให้แจ้งความดําเนินคดีกับ
ผู้บุกรุกขุดขโมยดินในที่สาธารณประโยชน์
และคลองสาธารณประโยชน์บริเวณชุมชน
สองพี่น้อง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

-อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของกองช่าง

61.

ร้องเรียนกรณี นายธีรพร ปิ่นสุวรรณศักดิ์
ได้รับความเดือดร้อนจากร้านโซแอท
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

-ทําหนังสือรายงานอําเภอเมืองระยอง
เรียบร้อยแล้ว
-ในส่วนของการต่อเติมตัวอาคาร อยู่ระหว่า
งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดทําคําสั่งให้ระงับการ
ก่อสร้าง (แบบค.3) และคําสั่งให้รื้อถอน
(แบบค.7)

62.

ชาวบ้านชุมชนสวนวัดโขด ต.เนินพระ
ทําหนังสือชี้แจงเรื่องการติดตั้งตู้น้ํามันแบบ
หยอดเหรียญและสอดบัตร กรณีมีผู้
ร้องเรียนว่ากลัวเกิดอันตรายและอัคคีภัย

-อยู่ระหว่างกองช่างร่วมกับสํานักปลัดเทศบาล
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่

63.

ร้องเรียนกรณี นายพยุง นาคทอง
นํากระถางต้นไม้มาวางบนทางสาธารณะ
กีดขวางการจราจรบริเวณซอย
บ้านเด็กเล็ก ถนนริมน้ํา ต.ท่าประดู่

-อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่

64.

นายพิทักษ์ เจริญพร ร้องเรียนขอความเป็น
ธรรมเนื่องจากไม่ได้รับเงินมัดจําประกัน
ความเสียหายคืน จากนายสาธิต
รติยานุวัฒน์(ผู้ให้เช่า) บริเวณถนนอดุลย์ ธรรมประภาส ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

-ทําหนังสือเชิญผู้ให้เช่ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าว ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559
เวลา 09.30 น. เทศบาลนครระยอง (ครั้งที่ 1)
แต่ผู้ให้เช่าไม่มาตามกําหนดนัด
-ทําหนังสือเชิญผู้ให้เช่ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าว ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 10.00 น. เทศบาลนครระยอง (ครั้งที่ 2)

หมายเหตุ

-16ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

65.

ร้องเรียน กรณี นายไพฑูรย์ โมกขมรรคกุล
ได้รับความเดือดร้อนจากการให้เช่าที่ดิน
ไม่ได้ เนื่องจากที่ดินถูกกันไว้เป็นแนว
เขตถนน

-อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่

66.

ร้องเรียน กรณี นางสาวเจษฎาภรณ์ เสม
เจริญ ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก
เทศบาลนครระยองไม่อนุญาตให้ผู้ร้องนํา
สุกรเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลฯ

-อยู่ระหว่างทําหนังสือรายงานจังหวัดระยอง

67.

ตอบข้อหารือ การชําระเงินค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จํานวน 2 รายการ)

-ตอบข้อหารือเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น

68.

ตอบข้อหารือ พิจารณาหนังสือมอบอํานาจ -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
ช่วงของสัญญาเลขที่ 24/2560 ลงวันที่
10 ตุลาคม 2559 ว่าเป็นไปตามกฎหมาย
หรือไม่

69.

นางวรรณา ตันเต่งผล ร้องเรียนกรณีมีผู้ค้า
ตั้งถังแช่สินค้าและก่ออิฐ ปูน บนฟุตบาท
บริเวณถนนบัดดี้

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อกฎหมาย

70.

ร้องเรียน กรณี ขอให้จัดระเบียบการ
จําหน่ายสินค้า และความสะอาดในพื้นที่
ตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล(ตลาดสด)
และขอให้ปรับปรุงสวนสุขภาพใกล้ตลาด
วัดลุ่ม ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

-ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว

71.

ร้องเรียน กรณี ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประกอบ
กิจการโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่ได้
มาตรฐานเป็นอันตรายแก่ประชาชน
(เตือนครั้งที่ 2) บริเวณตลาดสตาร์
ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

-ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

-17งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจําเดือนตุลาคม 2559 จํานวน 6
วัน/เดือน/ปี

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตอบผู้ร้องเรียนเมื่อ

แจ้งผลการ
ดาเนินการ
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ

4 ต.ค.59

แมวจรจัดจํานวนเกือบ
20 ตัว

สน.การสาธารณสุขฯ

5 ต.ค.59

5 ต.ค.59

4 ต.ค.59

การเก็บขยะ

สน.การสาธารณสุขฯ

5 ต.ค.59

5 ต.ค.59

4 ต.ค.59

วางปูายร้านบนทางเท้า

งานเทศกิจ สํานักปลัดฯ

5 ต.ค.59

5 ต.ค.59

12 ต.ค.59

ไม่เข้าเก็บขยะที่ร้าน

สน.การสาธารณสุขฯ

13 ต.ค.59

13 ต.ค.59

12 ต.ค.59

รถขยะไม่มาเก็บขยะ

สน.การสาธารณสุขฯ

13 ต.ค.59

13 ต.ค.59

14 ต.ค.59

การตั้งกรวยปิดช่อง
จราจรจากการเตรียม
ทุบสะพานเปี่ยมฯ

งานเทศกิจ สํานักปลัด

17 ต.ค.59

13 ต.ค.59

ฝ่ายงบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณตั้งไว้
งบกลาง

77,084,300.00

โอนเพิ่ม

โอนลด

เบิกจ่าย/ก่อหนี้
ผูกพัน

คงเหลือ

29,474,327.56 47,609,972.44

งบบุคลากร
เงินเดือนฝุาย
การเมือง

9,990,500.00

เงินเดือนฝุาย
ประจํา
274,470,000.00

3,330,160.00

6,660,340.00

80,583,323.00 193,886,677.00

-18การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)
งบประมาณตั้งไว้

โอนเพิ่ม

เบิกจ่าย/ก่อหนี้
ผูกพัน

โอนลด

คงเหลือ

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

16,071,900.00

12,000.00

2,720,943.50 13,338,956.50

140,668,000.00 355,800.00 4,153,800.00 84,922,139.60 51,947,860.40

ค่าวัสดุ

50,388,400.00

ค่า
สาธารณูปโภค

12,000.00

12,000.00 18,449,122.56 31,939,277.44

5,805,400.00

1,838,854.89

3,966,545.11

ค่าครุภัณฑ์

33,975,000.00

29,753,763.30

4,221,236.70

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

61,595,000.00 3,810,000.00

งบลงทุน

1,864,200.00 63,540,800.00

งบรายจ่ายอื่น

30,000.00

30,000.00

งบเงินอุดหนุน

21,881,500.00

9,972,000.00 11,909,500.00

รวมทุกหมวด
691,960,000.00 4,177,800.00 4,177,800.00 262,908,834.41 429,051,165.59
รายจ่าย
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครั้งที่

ประจาเดือน

รายการ

1

ต.ค. 59

1

12,000.00

1

12,000.00

2

พ.ย. 59

1

112,000.00

2

124,000.00

3

ธ.ค. 59

4

3,810,000.00

6

3,934,000.00 สภาฯอนุมัติ

4

2

62,000.00

8

3,996,000.00

5

2

181,800.00

10

4,177,800.00

1

122,000.00

11

4,299,800.00

6
ครั้งที่
1
2

ม.ค. 60

ยอดโอน

รายการสะสม

ยอดโอนสะสม

หมายเหตุ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจาเดือน รายการ
ยอดเงิน
รายการสะสม ยอดเงินสะสม
หมายเหตุ
พ.ย. 59
1
100,000.00
1
100,000.00
ม.ค. 60
1
120,000.00
2
220,000.00

-19สานักการคลัง
1. รายงานสถานะการเงิน 4 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2560
รายงานสถานะการเงิน เดือนตุลาคม 2559 – มกราคม 2560
1.1 ด้านรายรับ

รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง

-94,664,387.76

-20รายได้ที่รัฐบาลจัดสรร

เงินอุดหนุนตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

-212. เงินกองทุนไฟฟูา

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
ระเบียบ มท. ว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นรายจ่ายที่ อปท.อาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
ระเบียบนี้ มีผลใช้บังคับ 14 ธันวาคม 2559
ข้อ 5 ให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นดังต่อไปนี้ ถือเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ่ายได้
(1) เงินโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนดสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
(2) เงินทุนการศึกษาสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
(3) เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
(4) เงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างถึงแก่ความตาย
การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตราและ วิธีการจ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด
ข้อ 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แล้วแต่กรณีไปแล้วก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ หากการดําเนินการ
ดังกล่าวสอดคล้องและไม่เกินอัตราตามที่ กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีการจ่ายเงินประประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามวรรคหนึ่งเกินอัตราที่คณะกรรมการตามข้อ 5
กําหนดให้เบิกได้ไม่เกินอัตราดังกล่าว

-22ข้อ 7 เงินทุนการศึกษาสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ เพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ หากการดําเนินการดังกล่าวสอดคล้องและไม่เกินอัตราตามที่คณะกรรมการ
ตามข้อ 5 กําหนด ให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินทุนการศึกษาสําหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งเกินอัตราที่คณะกรรมการตามข้อ 5 กําหนด ให้เบิกได้ไม่เกินอัตราดังกล่าว
4. รายงานผลการดําเนินการ “เงินรายจ่ายค้างจ่าย”
เงินรายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

เงินรายจ่ายค้างจ่าย กรณีมีหนี้ผูกพัน

-235. การจัดหาพัสดุ ปี 2560
- นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานว่าในส่วนของค่าใช้สอยวัสดุเป็นปกติ ส่วนครุภัณฑ์ทุกหน่วยงาน
ค่อนข้างให้ความสําคัญเนื่องจากมี PM มากํากับด้วย ซึ่งในภาพรวมถือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ สําหรับงาน
ก่อสร้างในเดือนมกราคม 2560 จํานวน 4 รายการ ปรากฏว่ายังไม่ได้ส่งมา อาจจะติดข้อจํากัดที่งานเร่งด่วน
คือ ถนนซอยพ่อปูุแม่ย่า ซอยแยกถนนริมน้ํา และซอยแยกเลียบชายฝั่ง และซ่อมท่อบริเวณก้นปึก ส่วนในเดือน
กุมภาพันธ์มีอยู่ 5 โครงการ คงต้องเร่งดําเนินการ ในภาพรวมของแผนปีนี้มีความคืบหน้าไปด้วยดี เหลือแต่งาน
ก่อสร้างที่ต้องเร่งดําเนินการ ส่วนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาได้ดําเนินการตามปกติ แต่ในภาพรวมของการ
จัดหาโดยการสอบราคานั้นหลายรายการลดลงไปเกินเท่าตัวก็มี หรือเกือบเท่าตัวก็มี อย่างเช่น เต็นท์ จากวงเงิน
หกแสนกว่าบาทก็เหลือแค่สามแสนกว่าบาท ส่วนในเรื่องของเก้าอี้บุนวม ทางโรงงานผู้ผลิตเข้ามา ยืนยันความ
พร้อม 80 เปอร์เซ็นต์ ELIT ของโรงเรียน จํานวน 6 โรงเรียน ปรากฏว่าโรงเรียนละ 2 ชุด เสร็จแล้วเงินเหลือ
ได้อีกโรงเรียนละ 1 ชุด ตอนนี้ประสานกับกองการศึกษา โดยกองการศึกษาทําหนังสือไปขอจังหวัดระยอง
ซึ่งได้เพิ่มมาอีกโรงเรียนละหนึ่งชุด รอว่าทําสัญญาเสร็จจะส่งสําเนาสัญญาไปจังหวัดเพื่อจังหวัดระยองจะได้
อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายมาซื้อเพิ่มอีกโรงเรียนละ 1 ชุด จะเห็นว่าหลายโครงการที่ดําเนินการโดยการสอบราคา
นั้นสามารถประหยัดงบประมาณไปได้ค่อนข้างมาก และช่วงที่ผ่านมาท่านปลัดเทศบาลได้ให้สํานักการคลัง
วางแนวทางปฏิบัติ และท่านประชุมซักซ้อมด้วยตัวเองหลายเรื่อง ในเรื่องของการตกลงราคาวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท
ได้ประชุมครั้งสุดท้ายซักซ้อมแนวทางปฏิบัติแล้ว และวางรูปแบบการดําเนินการไปเรียบร้อยเมื่อวันจันทร์ที่
30 มกราคม 2560 โดยท่านปลัดเทศบาลได้ให้นโยบายและเน้นย้ําไปอย่างชัดเจนทุกหน่วยงานแล้ว
2. ปัญหาในเรื่องของการต่อท้ายสัญญาที่ล่าช้า ได้วางมาตรการ ขั้นตอน วิธีการ เสนอท่านนายกเทศมนตรีแล้ว
ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2560 ท่านปลัดเทศบาลได้ประชุมคณะทํางาน ซึ่งประกอบด้วยท่านปลัดเทศบาล
ท่านรองปลัดเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ซึ่งจะมาพิจารณาในเรื่องของมาตรการเพิ่มเติมใน
การที่จะกําหนดคุณและโทษในการที่ไม่ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด ส่วนในเรื่องของกรอบงานที่ค้างอยู่
ค่อนข้างมาก ที่ต้องต่อท้ายสัญญา เรียกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ เกือบทุกสัญญาในการก่อสร้าง ประมาณ– 78 งาน
คาดว่าน่าจะลดน้อยลง ตอนนี้มีขีดกําหนดไว้ว่า วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ให้เร่งดําเนินการ ส่วนเรื่องของการ
รับรองสําเนาเอกสารตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรี และการรับรองผู้เบิกตามระเบียบการเงินก็ได้มีการ
ประชุมซักซ้อม ซึ่งมีความชัดเจนในเรื่องต่างๆ เหลือแต่ในทางปฏิบัติก็ให้ดําเนินการต่อไป
3. เรื่องรายงานการทักท้วง และเสนอแนะของ สตง. ในการตรวจงบการเงินปี 2558 ที่เกี่ยวกับด้าน
พัสดุก็เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ และได้ตอบคําถาม พร้อมชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องไปเรียบร้อยแล้ว
กองช่าง
- โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ํา ซอยโชคดี ช่วงที่ 2 ดําเนินการแล้วเสร็จ

-24ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
งานบําบัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งานควบคุมและตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย
- รถดูดเบอร์ 1 ทะเบียนรถ 82-4132 ทํางานทั้งหมด 8 เส้น ความยาว 1,470 ม. 162 บ่อพัก
รถดูดเบอร์ 2 ทะเบียนรถ 89-7936 ทํางานทั้งหมด 7 เส้น ความยาว 1,265 ม. 98 บ่อพัก
รถอุโมงค์เล็กลอกท่อ ทะเบียนรถ ผข-6467 และรถบรรทุกน้ํา ทะเบียนรถ 82-8727
ทํางานทั้งหมด 23 เส้น ความยาว 3,649 ม. 618 บ่อพัก
- งานฝาท่อ ทะเบียนรถ ผก - 2921 จํานวน 78 ฝา ทํางานทั้งหมด 21 เส้น
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
เฝูาระวังน้ําท่วมขัง... ฝนตก
ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2560

-25สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมตรวจสอบจุดตั้งวางถังขยะอันตราย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จานวน 44 จุดในเขตเทศบาลนครระยอง
เดือนมกราคม 2560 ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดตั้งถังขยะอันตราย จากการตรวจสอบ พบว่า
1. ถังขยะอันตรายมีความสมบูรณ์ จํานวน 43 จุด
2. ถังชํารุด ชุมชนหลังวัดโขด (บริเวณหลังวัดโขด) จํานวน 1 จุด
3. ถังเก่าและตัวหนังสือบนปูายไม่ชัดเจน
จํานวน 6 จุด ได้แก่
3.1 7-11 มโนราห์
3.2 7-11 ตรงข้ามตลาดชัยพร
3.3 7-11 ตรงข้ามโรงแรมสตาร์
3.4 7-11 ตรงข้ามหอนาฬิกา
3.5 7-11 ตลาดชัยพร
3.6 ชุมชนสมุทรเจดีย์ (ร้านเจดีย์ Shop)
กิจกรรมอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนและแม่น้าระยอง
มีคณะศึกษาดูงานและผู้เข้าเยี่ยมชม พระเจดีย์กลางน้ํา รวมทั้งหมด จํานวน 1,487 คน
1. วันที่ 4 มกราคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ชั้นอนุบาล 1 ศึกษาดูงานโซน 2 (ศูนย์
สิ่งแวดล้อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ํา จํานวน 51 คน
2. วันที่ 18 มกราคม 2560 กลุ่มอาสาทําความดี เก็บขยะ ที่โซน 1 (สะพานเดินธรรมชาติหอชมวิว)
จํานวน 40 คน มีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา จํานวน 1,396 คน

-26งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ที่ยื่นคาร้องขออนุญาต
ประกอบกิจการประเภทต่างๆ ตามเทศบัญญัติ
 เจ้าหน้าที่สํารวจและมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบการเขียนคําร้องขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการยื่นคําร้องจํานวน 4 ราย และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว
1. ร้านเทสโก้โลตัส สาขาท่าบรรทุก
2. ร้านนวดแผนไทยสวัสดี
3. ร้านไทม์แอนด์ทายด์ สเต็กเฮาส์
4. ร้านข้าวต้มจิ๊กกี๋

-27การตรวจประเมินสถานประกอบการก่อนต่อใบอนุญาตและแจ้งเลิกกิจการ
เลิกกิจการ จานวน 5 แห่ง

งานตรวจประเมินการจัดการน้าเสียของสถานประกอบการจาหน่ายหรือสะสมอาหาร
ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
จานวน 1 แห่ง

-28เรื่องร้องเรียน จานวน 8 เรื่อง

การดาเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1. ล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่มฯ)และตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง)
ดําเนินการล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดล้างและขัดทําความสะอาดพื้นอาคารและถนนโดยผสมผง
คลอรีนในน้ําล้างพื้นเพื่อฆ่าเชื้อโรค ลอกท่อ ล้างท่อและรางระบายน้ํา ดังนี้
- ล้างตลาดเทศบาล 2 วันที่ 19-20 และ วันที่ 26-27 มกราคม 2560
- ล้างตลาดเทศบาล 4 วันที่ 18 และ 25 มกราคม 2560

-292. ดําเนินการติดตามเฝูาระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ําที่บริเวณตลาดนัดปากน้ํา วันที่ 19 – 20
มกราคม 2560 ดําเนินการติดตามเฝูาระวังอาหาร ที่ตลาดนัดปากน้ํา เพื่อสุ่มเฝูาระวังในพื้นที่ความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรค โดยตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในตัวอย่างอาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร
จํานวน 24 แผง พบว่า ผ่านเกณฑ์ ทั้งหมด
งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
กราฟแสดงปริมาณการจัดเก็บมูลฝอย
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2557 - 2560

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2560

-30การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือน มกราคม 2560 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้
ทั้งหมด 1,509 ชิ้น ( 79 กิโลกรัม )
2. กิจกรรมสํารวจและส่งเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล
จํานวน 71 แห่ง เดือนมกราคม 2560 จํานวน 817 กิโลกรัม จ่ายเป็นค่ากําจัดฯ จํานวน 14,706 บาท
(ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ราคากิโลกรัมละ 18 บาท )
- การพัฒนาทําความสะอาดสถานที่ ชุดพัฒนาถากหญ้าริมฟุตบาทและสถานีตํารวจเมืองระยอง,
ชุดรถน้ําล้างทําความสะอาดลานหน้าวัดปากน้ําและถนนสุขุมวิท , รถไถปรับพื้นบริเวณชายหาด,
ชุดเรือท้องแบนขุดลอกวัชพืชที่คลองโขดศาลเจ้า
กิจกรรมรณรงค์ทาความสะอาดเมืองต้อนรับเทศกาลตรุษจีน
ตามที่เทศบาลนครระยอง ได้มีนโยบายที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้เมืองมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครระยอง ประกอบด้วย สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการและสังคม และสํานักปลัดเทศบาล จึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมทํา
ความสะอาดเมืองและชุมชนย่านเมืองเก่า และเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนร่วมกันทําความสะอาด
ถนนและทางเดินเท้าบริเวณหน้าบ้านให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีน
โดยได้ดําเนินการทําความสะอาดถนนและทางเท้าบริเวณเขตเมืองเก่าและชุมชนโดยรอบ ได้แก่ ถนนสุขุมวิท
ถนนภักดีบริรักษ์ ถนนตากสินมหาราช ถนนยมจินดา ถนนชุมพล ถนนบุญศิริ ถนนปุาประดู่ ถนนอํานวยสุข
ถนนราชภักดี และถนนหลักเมือง ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
งานสัตวแพทย์
เรื่องร้องเรียน จานวน 4 เรื่อง

การรณรงค์ควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน
- ดําเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขจรจัดที่จับมาจากที่สาธารณะ จํานวน 3 ตัว
- ดําเนินการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวที่มารับบริการที่ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ ไม่มี

-31งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ผลการดาเนินงาน
1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง)
จํานวน 333 คน จําแนกผลการคัดกรอง ดังนี้
1.1 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จํานวน 13 คน
1.2 กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 44 คน
1.3 กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ จํานวน 7 คน
2. โครงการรณรงค์คัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประชาชน เทศบาลนคระยอง อสม.คัดกรองไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป จํานวน 928 คน
3. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้โรคไม่ติดต่อ
3.1 พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุข ของรัชกาลที่ 9 จํานวน 10 ครั้ง
3.2 ในหลวงกับแพทย์แผนไทย จํานวน 5 ครั้ง
3.3 เจลลี่โภชนา อาหารพระราชทาน จํานวน 5 ครั้ง
4. โครงการนครระยองร่วมใจภักดิ์ รักษ์สุขภาพ ถวายพ่อหลวง วันที่พฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560
เวลา 08.00 น.-16.00 น. ณ ศาลาประชาคม สํานักงานเทศบาลนครระยอง ผลการดําเนินงาน ดังนี้
4.1 พิธีถวายความอาลัยครบ 100 วัน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้านสาธารณสุขในหลวงรัชกาลที่ 9
4.2 กิจกรรมมอบอาหารเสริมให้แก่เด็กน้ําหนักน้อย จํานวน 4 คน
4.3 กิจกรรมมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ผู้ปุวยติดเตียงที่ขาดแคลน จํานวน 8 คน
4.4 กิจกรรมตรวจยืนยันความผิดปกติทางสายตา จํานวน 250 คน
4.5 กิจกรรมตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อม จํานวน 50 คน
4.6 กิจกรรมคัดกรองสุขภาพจิต จํานวน 30 คน
4.7 ให้ความรู้โภชนาการผู้สูงอายุโดยโรงพยาบาลศรีระยอง
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
1. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 12 มกราคม เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 10 โครงการ เป็นเงิน 392,350 บาท
ผลการประชุม
- อนุมัติโครงการที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จํานวน 10 โครงการ เป็นเงิน 392,350 บาท
งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก
ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มกราคม 2560 เทศบาลนครระยอง ได้รับรายงานว่าพบผู้ปุวย โรคไข้เลือดออก
(ทุกรหัสโรค) จํานวน 2 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 3.22 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้เสียชีวิต
ชุมชนที่พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก ได้แก่
1. ชุมชนเกาะกลอย จํานวน 1 ราย
2. ชุมชนสมุทรเจดีย์ จํานวน 1 ราย

-32การดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
โรคไข้เลือดออก
๑. ออกดําเนินการควบคุมโรคทุกราย
๒. พ่นสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัยในชุมชน/ตลาด
3. ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออกโดยรถวิ่งประชาสัมพันธ์ ภาษาไทย/กัมพูชา
4. ดําเนินการรณรงค์สํารวจ และทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย ในศาสนสถานและสถานศึกษาเขต
เทศบาลนครระยองทุกแห่ง โดยดําเนินการทุกวันศุกร์ และพ่นสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัยในวันเสาร์
5. ติดตามสถานการณ์โรคทุกสัปดาห์
การดาเนินงานสารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้า
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง

ขอความร่วมมือโรงเรียนมอบหมายแกนนานักเรียนในโรงเรียนดาเนินการสารวจ
และทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายทุกสัปดาห์ต่อไป
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
- วันที่ 17 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. เทศบาลนครระยอง
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 82.75
- จัดกิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจําเดือนของ อสม. ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 23 มกราคม 2560
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ จํานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 59.52
- โรงพยาบาลระยอง ค้างจ่ายเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมกราคม 2560 รวม 4 เดือน
งานฟื้นฟูสุขภาพครอบครัว
ผลการดาเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
จานวน 61 ราย
จําแนกตามกลุ่มได้ ดังนี้
1. มารดาและทารกหลังคลอด จํานวน 15 ราย
2. ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง จํานวน 3 ราย

-333. ผู้สูงอายุติดเตียง จํานวน 34 ราย
4. ผู้สูงอายุติดบ้าน จํานวน 8 ราย
5.ผู้สูงอายุติดสังคม จํานวน 1 ราย
กิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
จานวน 133 กิจกรรม ดังนี้
1. ฉีดยา จํานวน 5 ราย
2. ใส่สายสวนปัสสาวะ จํานวน 6 ราย
3. ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก จํานวน 8 ราย
4. ทําแผล จํานวน 10 ราย
5. เจาะเลือด
จํานวน 5 ราย
6. เจาะน้ําตาลปลายนิ้ว จํานวน 5 ราย
7. เยี่ยมให้คําแนะนําการปฏิบัติตนหลังคลอดและส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่
จํานวน
8. เยี่ยมเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ้อนในทารกแรกเกิด จํานวน 15 ราย
9. เยี่ยมดูแลเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรังและความพิการ จํานวน
10. สอนญาติทําแผลให้ผู้ปุวย
จํานวน 10 ราย
11. ตรวจพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า จํานวน 2 ราย
12. ให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์
จํานวน
13. นําส่งผู้ปุวยรักษาต่อโรงพยาบาลระยอง จํานวน
ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
ให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 7 รายการ จานวน 11 ชิ้น ได้แก่
1. เครื่องดูดเสมหะ
จํานวน 1 อัน
2. ถังออกซิเจน
จํานวน 2 ถัง
3. เตียง
Fowler พร้อมเบาะที่นอน จํานวน 4 ชุด
4. ไม้เท้า จํานวน 1 อัน
5. รถเข็นนั่ง
จํานวน 1 อัน
6.
Walker
จํานวน 1 อัน
7. ที่นอนลม
จํานวน 1 อัน
ได้รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ 4 รายการ จานวน 4 ชิ้น ได้แก่
1.เครื่องดูดเสมหะ
จํานวน 1 อัน
2. ที่นอนลม
จํานวน 1 อัน
3. ถังออกซิเจนขนาดกลาง จํานวน 1 ถัง
4. รถเข็นนั่ง
จํานวน 1 คัน

15 ราย
46 ราย
3 ราย
3 ราย

-34กิจกรรมอื่นๆ
ร่วมดําเนินงานตามโครงการ นครระยอง ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สุขภาพ ถวายพ่อหลวง ในกิจกรรม
จัดหาอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้ปุวยติดเตียงที่ขาดแคลน จํานวน 8 รายการ ดังนี้
1. เตียง
Fowler พร้อมที่นอนลม
จํานวน 3 เตียง
2. ที่นอนลม จํานวน 1 อัน
3. รถเข็นนั่ง จํานวน 3 คัน
4. ไม้เท้า 3 ขา จํานวน 1 อัน
กองการแพทย์
บริการเดือน มกราคม ๒๕๖๐
จาแนกตามรายใหม่-รายเก่า

รายรับค่ารักษาพยาบาล
ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖๐

-35งานเภสัชกรรม
ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖๐

-36รายงานผู้มารับบริการทันตกรรม
ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖๐

รายงานผู้มารับบริการกายภาพบาบัด
ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖๐

-37แผนภูมิแสดงจานวนคนไข้ทากายภาพบาบัด

หมายเหตุ :
เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดปีใหม่ทําให้คนไข้บางรายมีการเลื่อนนัด

ผลการปฏิบัติงานด้านรังสีวิทยา
ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖๐

-38ผลการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์
ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖๐

ผลการปฏิบัติงานด้านงานพยาบาล
ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖๐

- กิจกรรมในรอบเดือน ได้แก่ ออกกําลังกายทุกวันพุธ, เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และออกหน่วยปฐมพยาบาลเนื่องในวันครู
- นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รายงานว่ามีคนไข้เดินเซตลอดเวลา อาการคล้ายเมาสุรา วิเคราะห์แล้วว่า
มีการซื้อยาดองรับประทาน ซึ่งอาจมีส่วนผสมของสเตียรอยด์ ซึ่งคนไข้อาศัยอยู่ในเขตของชุมชนสนามเปูา
ยาดองดังกล่าวที่รับประทานจะทําให้ร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ แข็งแรง แต่พอหยุดรับประทานยานี้จะทําให้
ร่างกายทรุดโทรม
ที่ประชุม - ท่านนายกเทศมนตรี สั่งการให้ไปเก็บตัวอย่างของยาดองที่รับประทาน และส่งตรวจ
ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองเพื่อตรวจสอบหาสารที่เป็นอันตราย
- นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รายงานว่าเรื่องการระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียน
ทั้งโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาต่างๆ และโรงเรียนอาชีวศึกษา โดยพบเด็กนักเรียนที่มีอายุ 11 ขวบ ขึ้นไป
เป็นโรคหนองในแท้ที่ดื้อยาหลายราย และยังมีการตรวจพบโรคหูดหงอนไก่ในผู้ปุวยบางรายด้วย
ที่ประชุม - นายธนิต อังควินิจวงศ์ กล่าวว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัว
ควรให้สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพ โดยการเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาของ
นักเรียน ท่านผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนในเขตเทศบาล มาประชุมเพื่อรับทราบ
และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

-39กองการศึกษา
- วันที่ 14 มกราคม 2560 งานวันเด็กสําหรับเด็กด้อยโอกาส ณ ลานอาคารห้องสมุดประชาชนและ
ศูนย์เยาวชน
วันครู 16 มกราคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
* ผู้อํานวยการสถานศึกษาดีเด่น จํานวน 1 ราย คือ นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ (ผู้อํานวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม )
*
รองผู้อํานวยการสถานศึกษาดีเด่น จํานวน 1 ราย คือ นายมนตรี สิริทัตสุนทร
(รองผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล )
*
ครูดีเด่น และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จํานวน 74 ราย
- วันที่ 20 มกราคม 2560
พิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สวนศรีเมือง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
- ระหว่างวันที่ 21
– 22 มกราคม 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมศรีสุนทร2 โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น
- วันที่ 23 มกราคม 2560 งานบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเกาะ (อรัญญิกาวาส) ตําบลหนองตะพาน อําเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง
- วันที่ 27 มกราคม 2560
ทําบุญถวายภัตตาหารเพลพระอาจารย์ภารดาที่บรรพชาอุปสมบท
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเกาะ (อรัญญิกาวาส)
ตําบลหนองตะพาน อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
สร้างงานผู้พิการ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ได้แก่
* ดลยา มากคช พิการทางการเคลื่อนไหว(โปลิโอ)
* กุสุมา บุญช่วย พิการด้านการทรงตัว(สะอึก)
* กิตติคุปต์ สารพันโชติวิทยา พิการทางการเคลื่อนไหว
* มิรันตี นีลพันธ์ พิการด้านหู(หูหนวก)
โรงเรียนเทศบาลวัด ปากน้า
-

- วันที่ 16 มกราคม 2560 กิจกรรมวันครู ณ อาคารอเนกประสงค์ใหม่
ตลอดเดือนมกราคม 2560 นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกิจกรรมวิชาการสัญจร

- ฝูาเพดานด้านหลังอาคารปฐมวัย ชํารุดแตกหักและหล่นลงมา ขอความอนุเคราะห์กองช่างให้
ช่วยปรับปรุงซ่อมแซม

-40- เด็กดี ศรีปากน้ํา เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2560 ตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก
การแข่งขันสวดสรภัญญะ ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ทีมปากน้ําจูเนียร์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ได้รับรางวัล
ชมเชย จากการประกวดร้องเพลงในโครงการลมหายใจไร้มลทิน โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนและมูลนิธิ
ลมหายใจไร้มลทิน ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
วันที่ 25 มกราคม 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดมารยาทไทย
ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย จังหวัดระยอง จัดโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ระยอง ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ได้แก่ ด.ช.ขวัญโดม ศรีตุลา ชั้น ป.6/1 และ ด.ญ.เปรมฤทัย นามสร
ชั้น ป.4/2
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- วันที่ 10 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสามฝุาย เรื่องปรับปรุงห้องน้ํา
- วันที่ 12 มกราคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจและบริษัทมอบทุนการศึกษาและ
ของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียน ได้แก่
* วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ มอบทุนการศึกษาและทุนพัฒนาการศึกษา
จํานวน 10,000 บาท
* บริษัท IRPC จํากัด (มหาชน) มอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2560
* บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม ประเทศไทยจํากัด มอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี 2560
วันที่ 13 มกราคม 2560 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 ได้แก่ เลี้ยงอาหารนักเรียน,
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และกิจกรรมการแสดงบนเวที เล่นเกม และแจกของขวัญแก่นักเรียน
- วันที่ 16 มกราคม 2560คณะครูและบุคลากรทางศึกษา ร่วมกิจกรรมวันครู ประจําปีการศึกษา 2560
วันที่ 17 มกราคม 2560 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมบริจาคน้ําท่วมภาคใต้
- วันที่ 21 - 22 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2560
“สะเต็มกับการเรียนรู้ ”
- วันที่ 23 มกราคม 2560 อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนเทศบาลวัด โขดทิมทาราม
- นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียน จํานวน 12 คน ได้เข้าทําการสอบสัมภาษณ์เพื่อไปทัศนศึกษาเรียนรู้ที่
ประเทศสิงค์โปร์ ผลการสอบสัมภาษณ์มีนักเรียนจํานวน 8 คนที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ (5 ม.ค. 2560) ได้แก่
1. เด็กหญิงนาขวัญ แคล้วคลาด ป.5/1
2. เด็กหญิงกุญชญา ไพพินิจ ป.5/1
3. เด็กชายพีรพัฒน์ เงินทอง ป.5/1
4. เด็กชายกฤติน วิวัฒน์โยธิน ป.5/1
5. เด็กชายศุภณัฐ จันทร์พุ่ม ป.5/1
6. เด็กหญิงชาลิสา แสนสุข ป.5/2
7. เด็กหญิงโชษิตา สมบูรณ์ ป.5/2
8 เด็กชายณภัทร อุทัยวัฒน์ ป.5/2

-41- ท่านผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
เป็นเกียรติมามอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตและระดับภาค การแข่งขัน
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมต้นกล้าแห่งการอ่าน เป็นต้น ( 6 ม.ค. 2560)
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม (7 ม.ค. 2560)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (13 ม.ค. 2560)
เด็กชายธนวัฒน์ สมุทรสินธ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ณ ศูนย์การค้า
สตาร์เซนเตอร์ (14 ม.ค. 2560)
ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ระดับจังหวัดระยอง ประจําปี
2560 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ทีมโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ( 18 ม.ค. 2560 )
ประชุมติดตามงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (19 ม.ค. 2560)
ดนตรีไทยร่วมโครงการนครระยอง ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สุขภาพ ถวายพ่อหลวง (19 ม.ค. 2560)
รับคณะศึกษาดูงานจากเยาวชนแพลนอินโดนีเซีย (20 ม.ค. 2560)
สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานเปิดบ้านวันวิชาการ Open House ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ได้แก่
1. การแข่งขัน Pictures dictation การเขียนภาพตามคําบรรยายผลการแข่งขัน: รองชนะเลิศอันดับที่ 1
คือ ด.ช. วิศวะ บุญเกษม
2. การแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ผลการแข่งขัน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ
ด.ช. เมธาวิศว์ ศิวพรชัย และ ด.ญ. กมลนิตย์ ธิการ
3. การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาไทย ผลการแข่งขัน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ด.ญ.สริญทร
ปะสุวรรณ และ ด.ญ.กุลชญา ไพพินิจ
4. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ASEAN QUIZ ผลการแข่งขัน : รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ
ด.ช. อมรศักดิ์ มั่นดี และ ด.ญ.ทักษพร เอี่ยมเสริมทับ
5. การแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทยผลการแข่งขัน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง คือ
ด.ญ. พิชามญชุ์ สวรรค์โพธิ์งาม และ ด.ญ. กรกัลยา ธรรมสุนทร (ได้ระดับเหรียญทอง)
6. การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ผลการแข่งขัน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ด.ช.วัชรพงศ์ วงษ์ปาน
และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ด.ช.พีรพัฒน์ เงินทอง
7. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ผลการแข่งขัน : ชนะเลิศ คือ ด.ช. ธนวัฒน์ สมุทรสินธ
และรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ด.ช.พีรพล หาญสุริย์
8. การแข่งขัน Opening Dictionary ผลการแข่งขัน : ได้เข้าร่วมการแข่งขัน คือ ด.ญ. อรอมล
จันทรมหา และ ด.ช. กรวิชญ์ เก้าเอี้ยน
9. การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ผลการแข่งขัน : ได้เข้าร่วมการแข่งขัน คือ ด.ญ. กตาธิการ
ภายไชยสงค์ และ ด.ช. ศุภณัฏฐ์ บุตรลา
- กิจกรรมถวายบังคมพระบรมศพรัชกาลที่ 9 ร่วมกับชุมชน
- กิจกรรมปีใหม่แบบเรียบง่ายและพอเพียง โดยมอบกระเช้าของขวัญให้ผู้มีอุปการะคุณช่วงเทศกาลปีใหม่
- โครงการโชว์ปูาแอนด์ชายด์ปูา ขยายผลสู่นักเรียน ครู บุคลากร ทุกคน
- โรงเรียนได้ทําการเปลี่ยนราวบันไดอาคาร 6 ดําเนินการแล้วเสร็จ
- ร่วมพิธีรับตราตั้งและพัดยศเจ้าอาวาสวัดโขดทิมธาราม (25 ม.ค. 2560)
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- วันที่ 5 มกราคม 2560 กิจกรรมอบรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
วันที่ 18 มกราคม 2560 ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ
ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2560 ได้รับรางวัลที่ 4 เข้ารอบระดับภาค ณ วัดลุ่ม(พระอารามหลวง)
วันที่ 9 - 12 มกราคม 2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์
วันที่ 9 - 20 มกราคม 2560 โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(D.A.R.E.ประเทศไทย) ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
วันที่ 20 - 21 มกราคม 2560 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ณ ค่ายพักแรมกองร้อยปฎิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
(ร้อย.ปจว.นย.) สัตหีบ จังหวดชลบุรี
- วันที่ 13 - 14 มกราคม 2560 กิจกรรมเปิดบ้านงานวิชาการ “เดินตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙”
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
วันที่ 25 มกราคม 2560 ประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด จัดโดย สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ระยอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เข้ารอบระดับภาค
ณ วัดปุาประดู่(พระอารามหลวง)
วันที่ 26 มกราคม 2560 ประกวดมารยาทไทย จัดโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)
วันที่ 26 มกราคม 2560 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยนําคณะครู บุคลากรและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ณ โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ และโรงเรียน
กําเนิดวิทย์
วันที่ 27 - 28 มกราคม 2560 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากร ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วันที่ 30 มกราคม 2560 ร่วมกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง จัดอบรม
โครงการเยาวชนร่วมปกปูองผืนปุาและทรัพยากรธรรมชาติ (อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม)
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 7 - 8 มกราคม 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2/2559
- วันที่
13 มกราคม 2560 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2560 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาล
นครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
- วันที่
16 มกราคม 2560 ร่วมกิจกรรมวันครู
- วันที่
16 - 17 มกราคม 2560 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา
จังหวัดชลบุรี
- วันที่
21 - 22 มกราคม 2560 อบรมสะเต็มศึกษา ณ โรงแรมสตาร์
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24 มกราคม 2560 ผลการแข่งขันวิชาการมัธยมตากสินระยอง ได้แก่
1. แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ชนะเลิศอันดับ 1
2. แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชนะเลิศอันดับ 1
3. แข่งขันเปิดพจนานุกรม ชนะเลิศอันดับ 1
4. แข่งขันคําคมภาษาไทย ชนะเลิศอันดับ 2
5. แข่งขันคณิตคิดเร็ว รองชนะเลิศอันดับ 1
6. แข่งขันเปิดพจนานุกรม รองชนะเลิศอันดับ 1
7. แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย เหรียญเงิน
8. แข่งขันคําคมภาษาไทย เหรียญทองแดง
9. แข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษาฯ เหรียญทองแดง

- วันที่
27 มกราคม 2560 กิจกรรมเดินทางไกลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- วันที่
29 มกราคม 2560 แข่งศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ
ผลการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี
ตัวจริง
1. เด็กชายฆนัท บุญจง
2. เด็กชายธนภูมิ สันติกันต์
3. เด็กหญิงเปรมปวีณ์ ตรีวิจิตรไพศาล
ตัวสํารอง
1. เด็กหญิงชนิษา สง่าสงค์
2. เด็กชายชัชพงศ์ คงภิบาล
3. เด็กชายรัฐธนนท์ อริยรัฐรังสี
4. เด็กชายบวรทัต เด่นดํารงกุล
5. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน มาศเมฆ
6. เด็กชายจิราวัฒน์ วิสาหะพานิช
- ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
วันที่ 4 - 20 มกราคม 2560 แจกใบสมัคร
วันที่ 23 - 24 มกราคม 2560 รับสมัคร
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ทดสอบความพร้อม
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลสอบ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มอบตัว
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 11 มกราคม 2560 นายอิทธิศักดิ์ สุภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี6ที่ เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชน
ดีเด่น ในงานวันเด็กแห่งชาติณ ทําเนียบรัฐบาล
วันที่ 19 มกราคม 2560 ประชุมหารือการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาณ เทศบาลนครระยอง
- ร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
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วันที่ 21 - 22 มกราคม2560 อบรม STEM
วันที่ 25 มกราคม 2560 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
- การก่อสร้างอาคาร/ทาสี/ ปรับปรุงอาคารได้แก่ อาคารเรียน4 ชั้น 12 ห้องเรียน, อาคารอเนกประสงค์,
ทาสีอาคาร1, ปรับปรุงห้องน้ําอาคาร1 เป็นห้องพักครู
กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- โครงการรวมวัยผู้สูงวัย เติมความสุขให้กันและกัน ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2560
- การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจําเดือน มกราคม 2560
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ ประจําเดือนมกราคม 2560
ผู้สูงอายุ 5,425 ราย เงินสด 7 ราย โอนเข้าบัญชีธนาคาร 5,418 ราย
ผู้พิการ 639 ราย เงินสด 2 ราย โอนเข้าบัญชีธนาคาร 637 ราย
ผู้ปุวยเอดส์ 107 ราย เงินสด – ราย โอนเข้าบัญชีธนาคาร 107 ราย
- มอบเงินทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ปุวยเอดส์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากศูนย์คุ้มครองคน
ไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง เพื่อมอบเงินทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ปุวยเอดส์ จํานวน 5 ราย รายละ 5,000 บาท
อํานวยความสะดวก ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการ จํานวน 8 ราย
รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ จํานวน 8 ราย
รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จํานวน 18 ราย
สํารวจคนขอทาน เร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง จํานวน 1 ราย ที่มานอนอยู่ บริเวณศาลาชุมชนปากน้ํา ทั้งนี้ได้
ประสานกับครอบครัวแล้วเพื่อให้ดําเนินการรับกลับต่อไป
เยี่ยมบ้านผู้พิการ จํานวน 1 ราย โดยลงพื้นที่บริเวณถนนราษฎร์บํารุง ซอย 13 ซึ่งผู้พิการเป็นเด็ก
กําพร้า อาศัยอยู่กับอา อายุ 13 ปี ไม่เคยได้รับการศึกษา มีความประสงค์จะเรียนหนังสือ ทั้งนี้ โดยได้ขอ
ประสานไปยังสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด เพื่อรับบุคคลดังกล่าวเข้าเรียน แต่ขณะนี้ยัง
อยู่ในขั้นตอนของการยินยอมของญาติ
เยี่ยมติดตามครอบครัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวอภัยโทษ เนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรง
ราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2559 จํานวน 1 ราย คดี พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษโดยได้ลงเยี่ยมครอบครัวและ
ปรับทัศนคติของคนในครอบครัวให้เข้าใจ ยอมรับ และให้โอกาสผู้กระทําความผิดได้กลับมาอยู่กับครอบครัวและ
ชุมชนอย่างปกติสุข
- ขับเคลื่อนการดําเนินงานของกลุ่มสตรี เทศบาลนครระยอง โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการฯ ครั้ง 1/2560 เพื่อหารือแนวทางการดําเนินโครงการฯ
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสตรี เทศบาลนครระยอง ครั้งที่ 1/2560
การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตามโครงการ บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี
โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2560
เพื่อหารือแนวทางการดําเนินโครงการฯ
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ผลการดาเนินงานในรอบเดือนมกราคม 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560)
ยอดรับจํานํารวม
2,740 ราย จํานวนเงิน
72,297,600.00 บาท
ยอดไถ่ถอนรวม
2,900 ราย จํานวนเงิน
75,793,100.00 บาท
ทรัพย์จํานําคงเหลือ 8,176 ราย จํานวนเงิน
208,413,800.00 บาท
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจํานํา
2,396,813.25 บาท
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด
280,215.00 บาท
รวมรายรับ
2,677,028.25 บาท
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
87,507.64 บาท
รายจ่ายประจํา
5,488,817.65 บาท
รวมรายจ่าย
5,576,325.29 บาท
รายรับต่ํากว่ารายจ่าย (จ่ายเงินรางวัลประจําปี
(2,899,297.04) บาท
2559)
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน
140,000,000.00 บาท
หัก ใช้ไปแล้ว
32,563,000.00 บาท
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก
107,437,000.00 บาท
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ท่านปลัดเทศบาล สอบถามว่าอาคารโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ที่ยกเลิกไปแล้ว ต้องการทราบว่า
ขั้นตอนไปถึงไหนแล้ว
- นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานว่าแจ้งกองช่างไปทบทวนราคากลางเรื่องแบบ และแจ้งหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณให้ทราบแล้ว
- นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง กล่าวว่าขอเสนอโครงการฟื้นฟูและพัฒนาชายหาดแหลมเจริญ
ซึ่งเทศบาลนครระยองได้ส่งเข้าเป็นโครงการดีเด่นในการขอโบนัสของปีนี้ ซึ่งในหลักเกณฑ์
KPI ค่อนข้างมี
รายละเอียด จะต้องทําเป็นขั้นตอน และขบวนการมีส่วนร่วม จึงต้องการนําเข้าที่ประชุมในวันนี้เพื่อให้มีรายงาน
การประชุมออกมา และจะแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
เพราะในเรื่องชายหาดแหลมเจริญหลังจากที่ไปรื้อแล้ว มีทุกหน่วยงานที่ควรจะต้องลงไปช่วยกันพัฒนา
จะขออนุญาตว่าคงต้องตั้งเป็นคณะทํางาน โดยมีท่านปลัดเทศบาลเป็นประธาน ท่านรองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง แต่ทั้งนี้หากท่านไม่สะดวก
ให้ส่งผู้แทนมาได้ โดยจัดส่งรายชื่อมาให้กองวิชาการและแผนงาน เพื่อจะทําเป็นคําสั่ง และมีการนัดประชุมกัน
โดยขบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้วย ซึ่งในรายละเอียดที่ได้เขียนโครงการไว้นั้นเปูาหมายที่จะทําคือ
จะมีการปลูกต้นสนทะเลที่ชายหาดแหลมเจริญ จํานวน 1,000 ต้น ตอนนี้ได้ประสานกับ กองสวัสดิการสังคม
ว่าในปีนี้คงไม่ได้ปลูก แต่จะมีการซ่อมแซมต้นไม้ที่ตาย โดยจะทําการปลูกเพิ่ม และกองช่างมีการซื้อรถแทรกเตอร์
เพื่อใช้เก็บขยะบริเวณชายหาดแหลมเจริญ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ และหากซื้อแล้วคงจะต้อง
มีกระบวนการในเรื่องของการจัดทําปฏิทินในการลงปฏิบัติงาน เพื่อให้มีเอกสารที่ชัดเจน

-46คือสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็ต้องไปร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาด โดยมีนักเรียนเข้าร่วม
เป็นประจํา งานเทศกิจออกตรวจตราจัดระเบียบบริเวณชายหาด งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
จัดทําปูายชื่อชายหาดแหลมเจริญ ปูายบอกทาง ปูายเตือนนักท่องเที่ยว ปูายห้ามบุกรุก รวมทั้งการจัดหาที่นั่ง
พักผ่อน ที่จอดรถให้กับประชาชน การสร้างจุดถ่ายรูป จํานวน 1 แห่ง และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่ง
อาจจะเป็นการแข่งขันกีฬาทางน้ํา หรือจัดงานประเพณีวัฒนธรรมที่บริเวณชายหาด และการประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวมาช่วยกันดูแลรักษาชายหาดแหลมเจริญทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ทั้งหมดนี้เป็นโปรแกรมที่วางไว้
ว่าคงจะต้องดําเนินการ เพราะตอนที่คณะกรรมการมาตรวจจะต้องมีเอกสารอ้างอิงที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีรูปถ่าย
ประกอบด้วย
ที่ประชุม - ท่านปลัดเทศบาล มอบกองวิชาการและแผนงานเป็นเจ้าภาพ และกําหนดคณะทํางานชุดนี้
ขึ้นมาก่อนว่ามีใครบ้างเสนอให้ท่านนายกเทศมนตรีลงนามในคําสั่ง และนัดประชุมกัน
ว่าแต่ละกองงานใครมีหน้าที่ทําอะไรบ้าง เพื่อเสนอให้ท่านนายกเทศมนตรีพิจารณา
- ท่านนายกเทศมนตี กล่าวว่ามีมติ ครม.ออกมาเกี่ยวกับเรื่องค่าเก็บขนขยะ ซึ่งท้องถิ่นต้องเตรียมตัว
รองรับ เพราะหากว่าเขาใช้บังคับทั่วประเทศ จะต้องมีกฎหมายออกเทศบัญญัติ ค่าเก็บขนขยะไม่เกิน 150 บาท
และค่ากําจัดขยะก็อีกส่วนหนึ่ง โดยเมื่อออกเป็นกฎหมายตัวนั้นแล้ว เมื่อมาคิดดูแล้วหากว่าเก็บตามที่กําหนด
คือเก็บครัวเรือนละ 150 บาท จํานวน 35,000 ครัวเรือน เทศบาลจะมีรายได้เข้ามาประมาณหกสิบกว่าล้านบาทต่อปี
แต่หากเก็บไม่ถึง รายได้ก็จะลดลงมา เท่ากับเงินที่เทศบาลเสียไปกับค่ากําจัดขยะก็จะได้คืนมา จะมีเงินมาใช้
พัฒนาอีกมาก แต่ปัญหาก็ยังคงตกอยู่กับพี่น้องประชาชน แต่ประชาชนก็ต้องรับทราบ คือต้องมีเหตุผลให้ชัดเจน
ว่าทําไมจะต้องเสีย แต่ถ้าหากว่าทุกครัวเรือนลดปัญหาขยะลง แยกขยะจาก ที่บ้าน ทําให้ปริมาณขยะ
ในเทศบาลอาจจะเหลือแค่สัปดาห์ละ 2 วัน การเก็บค่าขยะของเทศบาลก็อาจจะลดลงไปอีกก็ได้ คือต้องเตรียม
วางแผนไว้
นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ กล่าวว่าขออนุญาตไปสรุป และจะนํามาเรียนให้ทราบอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างรอให้กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมก่อน
- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล กล่าวว่าขั้นตอนนี้เป็นพระราชบัญญัติการรักษาความ
สะอาด พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ขั้นตอนคือกระทรวงมหาดไทยต้องไปออก
กฎกระทรวงสําหรับกําหนด อัตราค่าธรรมเนียม ซึ่งค่าธรรมเนียมแนบท้าย พ ร บ. ออกมาแล้ว แต่ยังเก็บไม่ได้
ตามนั้น โดยกระทรวงมหาดไทย ต้องไปออกกฎกระทรวงของกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม ซึ่งอาจจะไม่ถึงตามเกณฑ์ ที่แนบท้าย พ.ร.บ.กําหนด คือประมาณ 102 บาท ต่อครัวเรือน
ซึ่งเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่ต่ําสุดทั้งค่าเก็บขนขยะ และค่ากําจัดขยะ และหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงแล้วภายใน 60 วัน ซึ่งประมาณกลางเดือนมีนาคม 2560 แล้ว เทศบาลจะต้องมาออกเทศบัญญัติ
รองรับอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเทศบาลออกเทศบัญญัติรองรับก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงว่าเทศบาลทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายไม่ว่า
จะเป็นค่าเก็บขนขยะ หรือการกําจัดขยะ ต้นทุนอยู่ที่เท่าไร ซึ่งเท่าที่คํานวณคร่าวๆ ก็ใกล้เคียงกับ 102 บาท
คือน่าจะประมาณ 105 บาท ต้องมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง คือการที่จะออกกฎกระทรวงก็ต้องผ่าน
สภาเทศบาลถึงจะมีผลใช้บังคับ ในการออกเทศบัญญัติของเทศบาลนั้นคือไม่ได้ออกในเรื่องค่าธรรมเนียมอย่าง
เดียว โดยให้อํานาจเทศบาลออกในเรื่องของการคัดแยกด้วยว่าเทศบาลจะกําหนดให้ประชาชนคัดแยกอย่างไร
กําหนดถังขยะอย่างไร กําหนดการเก็บขนขยะอย่างไร รวมถึงค่าธรรมเนียมแนบท้ายที่เท่าไร ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี
ได้กล่าวถึงไว้ว่าบ้านไหนถ้าคัดแยกขยะก็จะมีส่วนลดอย่างไร ซึ่งตรงนั้นเป็นเรื่องของรายละเอียดที่ต้องมาทบทวน
กันอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าเทศบัญญัตินี้ยังไม่มีใครออก จึงเป็นครั้งแรกที่จะทํา และต้องมีบทกําหนดโทษด้วย
คืออํานาจที่เทศบาลออกตามกฎกระทรวงนี้ หากบ้านไหนไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติก็จะมีโทษ
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จะต้องเอาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย โดยอาจจะต้องมีฐานข้อมูล และต้องทําการสํารวจ เพราะว่าจากระบบ
เดิมที่ทําทุกวันนี้คิดว่าเก็บไม่ได้ อาจจะต้องมาทําคล้ายๆ กับใบแจ้งหนี้เพื่อช่วยแก้ไขในเรื่องการที่ไม่สามารถ
เก็บค่าขยะได้
- นางกิ่งแก้ว ถนอมถิ่น รายงานว่าเมื่อต้นเดือนเทศบาลมีการพัฒนาโปรแกรม LTAX 3000 ซึ่งตอนนี้
ได้เริ่มในเรื่องของทะเบียนคุมค่าขยะมูลฝอยโดยเอาจากทะเบียนบ้าน และในเรื่องของการจัดเก็บ ผท.45
เรื่องของการแจ้งหนี้คือตอนนี้เริ่มจะใช้บาร์โค้ดก็จะยิ่งง่ายขึ้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการเชื่อมโยงกับ
ธนาคารในกรณีใช้บาร์โค้ด ส่วนของเทศบาลนครระยองกําลังพัฒนาอยู่ ที่จังหวัดสระบุรีมีการประปา โดยเวลาที่
เก็บค่าไฟฟูาก็จะรวมค่าประปา และค่าเก็บขนขยะไปด้วยกัน เป็นหน่วยงานเดียวกันก็ทําได้ โดยจะแยกว่าส่วน
ไหนเป็นค่าน้ําประปา ค่าไฟฟูา และค่าเก็บขนขยะ ซึ่งในประกาศคณะกรรมการ การกระจายอํานาจ ได้กําหนด
ในเรื่องของการให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นในการจัดเก็บ โดยให้เป็นค่าตอบแทน แต่ก็ไม่ได้แจ้งอัตราไว้
- นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี กล่าวว่าเรื่องค่าเก็บขนขยะ หากใช้ตาม พ.ร.บ. คือเก็บ
ค่าขนขยะไม่เกินเดือนละ 150 บาท และมีค่ากําจัดขยะอีกเดือนละไม่เกิน 200 บาท คือหากเก็บเต็มอัตราคือ
จํานวน 350 บาทต่อเดือน หากคํานวณแล้วบ้านหนึ่งในหนึ่งปีก็ประมาณ 4,200 บาท สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นได้คือ
รายได้ในการเก็บขยะจะเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันเก็บเดือนละ 40 บาท ไม่มีค่ากําจัดขยะด้วย แต่ตรงนี้มีค่าเก็บขนขยะ
ในอัตรา 150 บาท เรายังไม่รู้ว่าจะเก็บเท่าไร แต่มีค่ากําจัดขยะ และค่าเก็บขนขยะ คืออย่างไรก็ต้องมากกว่า
40 บาทอยู่แล้ว คิดว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นต้องการจะให้สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นเรื่อง โดยให้
ไปศึกษาในประเด็น คือ 1. เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ทั้งค่าเก็บขนขยะ และค่ากําจัดขยะ ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ว่าควรจะเป็นเท่าไร 2. เมื่อเทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วควรจะโยงกับเรื่องของการสร้างแนวทางการ
บริหารจัดการขยะแบบใหม่ ซึ่งการจ่ายเพิ่มมากขึ้นก็ควรจะต้องมีอะไรตอบแทนไปให้สมกับเหตุผลของ พ.ร.บ.
ที่ต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาเรื่องของขยะ และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบมากขึ้น ให้ไปศึกษา
ดูแนวทางในการจัดเก็บนั้น ควรจะเก็บแบบไหน อย่างไร เพื่อให้เกิดความทั่วถึง โดยกําหนดให้มีความสัมพันธ์กัน
ให้หมด สามารถจะอธิบายเหตุผลได้
ที่ประชุม - ท่านนายกเทศมนตรีให้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ว่ามีมากน้อยเพียงใด
- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล กล่าวว่าปัจจุบันนี้เทศบาลซื้อถังขยะ และมีปัญหาว่าแต่ละ
บ้านนั้นไม่ให้ตั้งถังขยะหน้าบ้านของตนเพราะจะส่งกลิ่นเหม็น แนวคิดคือหากเทศบาลมีงบประมาณมากขึ้นและ
ประชาชนจ่ายมากขึ้น คือบ้านละ 100 บาทนั้น มีแนวคิดอยู่ว่าน่าจะทําโมเดลคล้ายๆ ที่ประเทศญี่ปุน
คือเทศบาลอาจจะต้องสั่งซื้อถุงเนื้อเหนียวแบบใส ซึ่งจะทําให้น้ําขยะไม่ไหลรั่วซึมออกมาจากถุง และสกรีนโลโก้
เทศบาลนคระยอง เป็นสีส้ม สีน้ําเงิน หรือสีฟูา โดยแยกเก็บตามประเภทของขยะ และบ้านไหนที่จ่ายค่าขยะแล้ว
จะได้รับสลิป โดยสามารถนําสลิปที่ได้มาขอแลกถุงขยะ ส่วนบ้านไหนที่ทิ้งโดยไม่มีถุงโลโก้เทศบาลก็ไม่เก็บ
และไปหาว่าใครนํามาทิ้ง แนวคิดนี้อาจจะล้ําหน้าไปเหมือนกัน แต่คิดว่าหากไม่เริ่มทําก็จะย่ําอยู่กับที่อย่างนี้
ซึ่งต่อไปจะไม่มีถังขยะ และก็ให้ประชาชนนําถุงขยะไปทิ้งตามวันที่เทศบาลกําหนดว่าวันไหนทิ้งขยะด้วยถุงสี
อะไร เหมือนโมเดลที่ประเทศญี่ปุนทํา คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ ซึ่งเรื่องนี้ต้องทําให้เป็นระบบ จึงคิดว่าน่าจะมีการ
หารือกัน
ที่ประชุม - ท่านนายกเทศมนตรี กล่าวว่าตามที่ นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ท่านรองปลัดเทศบาล
เสนอขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่ดี เห็นควรนําเรื่องนี้ไปหารือ และพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติต่อไป

-48- นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง รายงานว่าเทศบาลจะมีการเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก โดยเริ่มในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน
ทราบมาว่าอาจจะมีหน่วยงานที่ตั้งงบประมาณไว้แล้ว และต้องการเปลี่ยนแปลงรายการ ขอให้ส่งเรื่องให้
กองวิชาการและแผนงานเพื่อเตรียมทําญัตติเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
ที่ประชุม - ท่านนายกเทศมนตรีกล่าวว่ากําหนดวันประชุมสภาฯ ครั้งต่อไปยังไม่ได้กําหนด
ให้แต่ละหน่วยงานไปดูว่าจะมีเรื่องใดที่จะนําเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
โดยให้ส่งเรื่องให้กองวิชาการและแผนงานเพื่อเตรียมทําญัตติเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล
นครระยองต่อไป
(ปิดประชุม เวลา 11.40 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ )
หัวหน้าฝุายอํานวยการ
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