รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 7 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผู้มาประชุม
1.
นายวรวิทย์
ศุภโชคชัย
นายกเทศมนตรี
2.
นายมานพ
วาจาสิทธิ์
รองนายกเทศมนตรี
3.
นายธนิต
อังควินิจวงศ์
รองนายกเทศมนตรี
4.
นายวารินทร์
ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี
5.
นายบุญสืบ
เจริญรัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
6.
นายประกอบ
อังควินิจวงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
7.
นายธีรวุฒิ
รัตตานนท์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
8.
นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล
9.
นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล
10. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝุายปกครอง รก.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
11. นางนภัสสร
อุทัยรัตน์
ผู้อํานวยการสํานักการคลัง
12. นางสาวกนก
อารีรักษ์
แทนผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
13. นางกรรณิกา
วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
14. นายชญชม ปลื้มวุฒิวัฒน์ หัวหน้าฝุายช่างสุขาภิบาล รก.ผู้อํานวยการกองช่าง
15. นางสาวศศิธร
โยคาพจร
แทนผู้อํานวยการกองการศึกษา
16. นายชนินทร์
จันทน์ขาว
หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชน
รก.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
17. นายมานพ
ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ
รก.ผู้อํานวยการกองการแพทย์
18. นางสุกัญญา
ยัสโร
แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล
19. นายศราวุธ
มนต์สวรรค์
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา
20. นายสมควร
ทองเรือง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง
21. นางสุภลักษณ์
ตั้งกลชาญ
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
22. นางอุษณีย์
เลื่อนลอย
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
23. นางพรทิพย์
เวชกามา
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
24. นายไพรัตน์
วังบอน
รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
25. นางศิริลักษณ์
ทองเรือง
ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง
26. นางสายสุนีย์
วาระสิทธิ์
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
27. นางพิมพ์ผกา
ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝุายอํานวยการ
28. นางเสาวลักษณ์
แก่นทอง
หัวหน้าฝุายการเจ้าหน้าที่
29. นางสาวรัชนี
คุ้มครอง
หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป
30. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย
หัวหน้าฝุายพัสดุและทรัพย์สิน

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

-2นางสาวฐปนีย์
โสภณ
หัวหน้าฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณัฐมน
แซ่โง้ว
หัวหน้าฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝุายงบประมาณ
นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง
หัวหน้าฝุายบริการสิ่งแวดล้อม
นางสาวณัฐริกา
ซื่อมาก
หัวหน้าฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
นางสาววทันยา
โห้ประเสริฐ
หัวหน้าฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล
นางธนาวดี
ฑามาศ
หัวหน้าฝุายสังคมสงเคราะห์
นางกุลยา
กุลรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.

นายวิชิต
นายนิวัติ
นายผณินทร

ศรีชลา
กล่อมแก้ว
เกษรแพทย์

รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย ได้แก่
1. นางสาวสุรีย์วัล จันทกุล วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
เป็นผู้สอบแข่งขันได้
เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน งานธุรการ ฝุายบริหารงานทั่วไป
สํานักการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
2. นางสาวอนงค์นาถ สุขประเสริฐ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์) เป็นผู้สอบแข่งขันได้
เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน งานธุรการ ฝุายบริหารงานทั่วไป
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
- เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล จํานวน 1 ราย
คือ
นางมริสา สิงหเดช ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตําบลบ้านเขาวังม่าน สํานักงานสาธารณสุ
อําขเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
งานบริการทางการแพทย์ฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
- เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตําบลมาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล จํานวน 1 ราย
นางสาวเกศสุดา จันทร์สมปอง พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สังกัดกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มาบรรจุเป็น พนักงานเทศบาล
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงานงานสารบรรณ ฝุายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลนครระยองทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

-3ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานขนส่ง
- งานขนส่งมี รายรับประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
รายจ่ายประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
รายรับต่ํากว่ารายจ่าย
ยอดเงินสะสม
- งานขนส่งมี รายรับประจําเดือนธันวาคม 2562
รายจ่ายประจําเดือนธันวาคม 2562
รายรับต่ํากว่ารายจ่าย
ยอดเงินสะสม

90,094.00 บาท
109,182.50 บาท
19,088.50 บาท
3,798,770.62 บาท
123,520.50 บาท
133,766.10 บาท
10,246.10 บาท
3,798,770.62 บาท

ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนพฤศจิกายน 2562
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- 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 2 ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง และหน้าวัดปุาประดู่
จํานวน 3 ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหล่น จํานวน - ราย
3. จัดเก็บปูายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 97 แผ่น
4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน - แห่ง
5. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน จํานวน 3 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จํานวน 1 ราย

-4งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนธันวาคม 2562
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- 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 - ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง และหน้าวัดปุาประดู่
จํานวน 1 ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหล่น จํานวน 1 ราย
3. จัดเก็บปูายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 75 แผ่น
4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 3 แห่ง
5. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน จํานวน 1 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จํานวน - ราย
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนพฤศจิกายน 2562
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกู้ภัยฯ
- ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนปากคลอง, ชุมชนก้นปึก และชุมชนสัมฤทธิ์)

2 ครั้ง
62 ครั้ง
38 ครั้ง
16 ครั้ง

รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนธันวาคม 2562
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกู้ภัยฯ
- ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนข้างอําเภอ-ทางไผ่, ชุมชนริมน้ํา-ท่าเกตุ
และชุมชนสองพีน่ อ้ ง)

8 ครั้ง
216 ครั้ง
86 ครั้ง

14 ครั้ง

-5ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนพฤศจิกายน 2562
คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน ต.ค. 2562)
* จํานวน
11 คณะ
* จํานวน
541 คน
รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนธันวาคม 2562
คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน ต.ค. 2562)
* จํานวน
2 คณะ
* จํานวน
10 คน
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนพฤศจิกายน 2562
อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
177 คน
* ลูกจ้างประจํา
22 คน
* พนักงานจ้างทั่วไป
319 คน
* พนักงานจ้างตามภารกิจ 254 คน
รวม
772 คน
อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จํานวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จํานวน 2 แห่ง
* พนักงานครูเทศบาล
225 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
42 คน
รวม
270 คน
รวมทั้งสิ้น 1,042 คน
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
(ตําแหน่งบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต
- ลูกจ้างประจํา ลาออก
- ลูกจ้างประจํา เสียชีวิต

- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน

-6- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
- พนักงานจ้าง ลาออก
- พนักงานจ้าง เสียชีวิต

18 คน
13 คน
- คน

รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนธันวาคม 2562
อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
180 คน
* ลูกจ้างประจํา
22 คน
* พนักงานจ้างทั่วไป
346 คน
* พนักงานจ้างตามภารกิจ 253 คน
รวม
801 คน
อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จํานวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จํานวน 2 แห่ง
* พนักงานครูเทศบาล
228 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
41 คน
รวม
272 คน
รวมทั้งสิ้น 1,073 คน
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
(ตําแหน่งบริหาร)
- คน
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)
- คน
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
- คน
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- คน
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
2 คน
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่
1 คน
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
1 คน
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น
- คน
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- คน
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต
- คน
- ลูกจ้างประจํา ลาออก
- คน
- ลูกจ้างประจํา เสียชีวิต
- คน
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
33 คน
- พนักงานจ้าง ลาออก
7 คน
- พนักงานจ้าง เสียชีวิต
- คน

-7งานทะเบียนราษฎร
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2562

ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 140 ราย
รายงานการให้บริการงานบัตรประจาตัวประชาชน
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2562

ผู้มารับบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 25 ราย

-8รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจาเดือน ธันวาคม 2562

ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 201 ราย
รายงานการให้บริการงานบัตรประจาตัวประชาชน
ประจาเดือน ธันวาคม 2562

ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 33 ราย

-9- ท่านนายกเทศมนตรี กล่าวว่าช่วงนี้ให้งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมหาแหล่งน้ําสํารองไว้
เพราะคาดว่าไม่เกินเดือนหน้า แหล่งน้ําอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้ในงาน
กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง
จํานวน 15 ครั้ง
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน 20 ครั้ง 20 เรื่อง
Line @ เรารักนครระยอง
1. จํานวนผู้ติดตามสะสม จํานวน 4,840 ราย
2. จํานวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด 38 ราย
3. จํานวนผู้สอบถามข้อมูลทั้งหมด 28 ราย
งานประชาสัมพันธ์
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย
1.1 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จํานวน 31 เรื่อง
1.2 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่น ๆ จํานวน 42 เรื่อง
2. บันทึกภาพกิจกรรมของสํานัก กองและรร.ในสังกัดของเทศบาล จํานวน 32 กิจกรรม
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่นๆ จํานวน 32 ครั้ง
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชน ลงเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของเทศบาล รวม 40 ข่าว
5. บันทึกเสียงข่าวประกาศเสียงตามสาย จํานวน 4 ครั้ง
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์ จํานวน 7 ครั้ง
7. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง รวม 4 ราย
8. จัดทําปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ รวม
- ปูาย
ฝ่ายนิติการ
ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

1.

คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟูาบริเวณช่วง
โค้งระยองราม่า ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

- นัดขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของ
จําเลย นัดที่ 1 ในวันที่ 23 มกราคม 2563

2.

การเร่งรัดติดตามผู้ค้างชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
รายนางสาวณภัค ชื่นสุขจิตต์

- ยุติเรื่องการติดตามชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
รายนี้ (เฉพาะภาษีปี พ.ศ. 2553 - 2559)

3.

นางจิราพัชร หิรัญอร (ครูเอมิกา กล่อมแก้ว) ได้ทําสัญญา - เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นางจิราพัชร หิรัญอร
ประนีประนอมยอมความยกเลิก กรณียกเลิกการรับ
(ชื่อ-สกุลเดิมนางเอมิกา กล่อมแก้ว) ได้มาทําสัญญา
ทุนการศึกษาทําให้ต้องชดใช้เงินคืนเทศบาล
ประนีประนอมยอมความแล้วโดยผ่อนชําระเป็นราย
จํานวน 75,000 บาท และผ่อนชําระเหลือเงิน
เดือน จํานวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562
จํานวน 15,000 บาท
- เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นางจิราพัชร

-10ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ
หิรัญอร ได้นําเงินมาชําระจํานวน 1,000 บาท
ปัจจุบันคงเหลือหนี้จํานวน 10,000 บาท

4.

เรียกเงินคืน ราย นางสาวอรฤดี ธรรมสมบัติ

- นางสาวอรฤดี ธรรมสมบัติ ชําระเงินงวดที่สามแล้ว
เป็นจํานวนเงิน 3,682 บาท ยังคงเหลือหนี้ค้างชําระ
33,127.77 บาท
- เนื่องจากนางสาวอรฤดี ธรรมสมบัติ ชําระเงินล่าช้า
เกินกําหนดขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินบังคับคดี

6.

ติดตามการชําระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีปูาย
เพิ่มเติมอีกจํานวน 15 ราย

- อยู่ระหว่างทําหนังสือติดตามการชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดิน และภาษีปูาย

7.

เรื่องร้องเรียน กรณี ผู้ร้อง "ปกปิดชื่อ" ร้องเรียนร้าน
ซ่อมรถจักรยานยนต์ ในหมู่บ้านสวนแก้ว 3 มีการทุบ
กําแพงเพื่อประกอบกิจการซ่อมรถ

- อยู่ระหว่างสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่

ฝ่ายงบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณตั้งไว้
งบกลาง

โอนเพิ่ม

108,566,600.00

โอนลด

เบิกจ่าย/ก่อหนี้
ผูกพัน

คงเหลือ

1,148,000.00 28,628,747.27 78,789,852.73

งบบุคลากร
เงินเดือนฝุาย
การเมือง

9,990,500.00

เงินเดือนฝุาย
ประจํา

308,928,400.00 165,000.00 165,000.00 67,748,094.47 241,180,305.53

2,380,980.00

7,609,520.00

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

15,778,580.00

500,000.00

1,848,422.00

14,430,158.00

ค่าใช้สอย

164,376,100.00 2,759,000.00 1,785,000.00 91,240,033.63 74,110,066.37

ค่าวัสดุ

47,457,530.00

326,000.00 12,485,510.90 34,646,019.10

ค่าสาธารณูปโภค 6,591,300.00

1,426,518.04

5,164,781.96

ค่าครุภัณฑ์

1,390,688.25

40,336,501.75

งบลงทุน
41,727,190.00

-11การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณตั้งไว้
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โอนเพิ่ม

เบิกจ่าย/ก่อหนี้
ผูกพัน

โอนลด

คงเหลือ

75,943,800.00

75,943,800.00

งบรายจ่ายอื่น

30,000.00

30,000.00

งบเงินอุดหนุน

33,410,000.00

รวมทุกหมวด
รายจ่าย

4,305,140.00

29,104,860.00

812,800,000.00 3,424,000.00 3,424,000.00 211,454,134.56 601,345,865.44

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่

ประจาเดือน

รายการ

ยอดโอน

รายการสะสม

ยอดโอนสะสม

1.

ต.ค. 62

5

1,885,000.00

5

1,885,000.00

2.

พ.ย. 61

4

1,539,000.00

9

3,424,000.00

หมายเหตุ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่

ประจาเดือน

รายการ

ยอดเงิน

รายการสะสม

ยอดเงินสะสม

1.

ต.ค. 62

2

17,070,000.00

2

17,070,000.00

2.

ธ.ค. 62

1

100,000.00

3

17,170,000.00

หมายเหตุ

งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจาเดือนธันวาคม 2562 จานวน 3 เรื่อง

ตอบผู้ร้องเรียนเมื่อ

แจ้งผลการดาเนินการ
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ

ร้องเรียนเรื่องเปิดเพลงเสียง

19 ธันวาคม 2562

นอกเขตฯ

18 ธ.ค. 62

ใบแจ้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

19 ธันวาคม 2562

นอกเขตฯ

19 ธ.ค. 62

สุนัขที่เจ้าของเสียชีวิตแล้ว

19 ธันวาคม 2562

นอกเขตฯ

23 ธ.ค. 62

รถขยะไม่มาเก็บ

27 ธันวาคม 2562

นอกเขตฯ

วัน/เดือน/ปี

เรื่องร้องเรียน

9 ธ.ค. 62

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-12- นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน รายงานดังนี้
1. ตามที่ท่านปลัดเทศบาลให้จัดประชุม
เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทํางบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) คือ การทํางบประมาณโดยส่งตรงถึงสํานักงบประมาณ ซึ่งได้มีการประชุมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักการคลัง สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม
ที่จะต้องส่งตัวเลขเกี่ยวกับการที่จะขอเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งได้ประชุมไป และมีการเปิดระบบดูและได้รับแจ้ง
ว่า จะต้องส่งข้อมูลภายในวันที่ 7 มกราคม 2563 รายละเอียดต่างๆ ที่ส่งมาให้กองวิชาการและแผนงานกรอก
ซึ่งขณะนี้กองวิชาการและแผนงานได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายการที่จะต้องส่ง เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และเบี้ยยังชีพผู้พิการ โดยตั้งแต่เดือนมกราคม2563 เป็นต้นไป ทางกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้จ่ายให้ กอง
วิชาการและแผนงานจะดําเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ทราบว่าต่อไปนี้เรื่องการจ่ายเงินนี้เทศบาลนครระยองจะ
ไม่ได้เป็นผู้จ่ายเงินแล้ว แต่ก็จะมีปัญหาอยู่ เช่น เบี้ยยังชีพผู้พิการ เนื่องจากมีการมาลงทะเบียนกันตลอด
เพราะฉะนั้น ในวันที่ 9 มกราคม 2563 กองวิชาการและแผนงานจะส่งเจ้าหน้าที่ ฝุายงบประมาณไปอบรม
และไปสอบถามหน่วยงานที่จัดว่าเทศบาลจะต้องดําเนินการอย่างไรต่อไป ส่วนเรื่องของกองการศึกษาก็มี
จํานวนมาก ส่วนใหญ่เราจะใช้แนวทางของปี 2562 เป็นหลักว่าได้มีการกระจายวงเงินมาอย่างไร เช่น มาเป็น
รายเดือน หรือมาเป็นรายไตรมาศ และจะนํามาเป็นแนวทางของปีงบประมาณ 2564 ส่วนของสํานักการคลังก็
จะมีการเยียวยาในเรื่องของเงินภาษีที่เทศบาลเก็บไม่ได้ ซึ่งตั้งรับไว้จํานวน32 ล้านบาท ซึ่งอาจจะขอให้เขาโอน
มาในช่วงเดือนเมษายน 2563 ส่วนเรื่องเงินอุดหนุน 35 ล้านบาท ในส่วนการกระจายอํานาจซึ่งได้กําหนดว่า
ให้เขาโอนงบประมาณมาเท่าเดิม และเรื่องที่น่าเป็นห่วง คือ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งรายการยังสรุปไม่ลงตัว
เช่น เรื่องของศูนย์ขนถ่ายขยะ ทางฝุายแผนและงบประมาณสรุปไปว่าจะไม่ดําเนินการ แต่เมื่อวันที่ 6 มกราคม
2563 ในที่ประชุมบอกว่าอาจจะต้องดําเนินการ ทางกองวิชาการและแผนงานจึงจําเป็นต้องเร่งส่งเรื่อง ภายใน
วันที่ 8 มกราคม 2563 จึงต้องการรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสระว่ายน้ําโรงเรียนสาธิตเทศบาลนคร
ระยองว่าจะสร้างหรือไม่ และได้ไปดูพื้นที่แล้วหรือยัง และเรื่องของศูนย์ขนถ่ายขยะจะดําเนินการอย่างไร ถ้าจะ
ทําก็ต้องเร่งรายละเอียดให้กองวิชาการและแผนงาน
- ขณะนี้กองวิชาการและแผนงานได้เตรียมการในการประชุมสภาเทศบาลนครระยองสมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจําปี 2563 จึงขอแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ จัดเตรียมทําญัตติที่จะขอความเห็นชอบ
ในที่ประชุมสภาเทศบาลด้วย
- ท่านนายกเทศมนตรีกล่าวว่า เรื่องศูนย์ขนถ่ายขยะนั้น จากที่ได้ปรึกษากับท่านปลัดเทศบาล และได้
หารือกับ นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี แล้ว คือ ศูนย์ขนถ่ายขยะนั้นเทศบาลได้ไปนําแบบมาจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง องค์การบริหารส่วนตําบลแกลง ซึ่งมีขนาดใหญ่มากเป็นศูนย์ขนถ่ายขยะ
จากอําเภอแกลง อําเภอวังจันทร์ โดยรวบรวมขยะทั้งหมดมาลงที่ศูนย์กําจัดขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ในส่วนของเทศบาลนครระยองอาจจะย่อลงมา ซึ่งตรงนี้จําเป็นต้องหารือกับท่านรองนายกเทศมนตรี
นายธนิต อังควินิจวงศ์ เพื่อให้ได้ตัวเลขที่แน่นอนก่อนที่จะเสนอไปยังสํานักงบประมาณ เนื่องจากเวลาเสนอ
สํานักงบประมาณจะเรียกเราไปชี้แจงว่ามีความจําเป็นขนาดไหน สํานักงบประมาณถึงจะส่งงบประมาณมาให้
เทศบาล เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ทุกอย่างที่จะของบประมาณ กองช่างจะเป็นกําลังสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นการประมาณ
ราคาต่างๆ เรื่องสระว่ายน้ําของโรงเรียนก็เช่นกันต้องเตรียมความพร้อมว่าโรงเรียนมีความพร้อมขนาดไหน
มอบท่านปลัดเทศบาลตามเรื่องนี้ให้ด้วย เพื่อที่เวลาทําเรื่องของบประมาณไปเทศบาลนครระยองจะได้ชี้แจง
สํานักงบประมาณได้ถูกต้อง

-13- ท่านปลัดเทศบาล กล่าวว่า งบประมาณปี 2564 นั้น ตามที่ไปประชุมมานั้น กําหนดว่าเป็นวันที่ 24
มกราคม 2563 แต่หลังจากนั้นได้ทราบมาว่าให้ส่งภายในวันที่ 8 มกราคม 2563 ทําให้ไม่แน่ใจว่าจะ
ดําเนินการได้ทันตามกําหนดหรือไม่ โดยเฉพาะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะขอของงบประมาณปี 2564 ซึ่งจะมีใน
เรื่องต่างๆ ดังนี้
1. การขนถ่ายขยะ โดยให้กองช่างไปดูว่าถ้าจะปรับไซส์ของเครื่องอัดจาก 300 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง จํานวน 2 เครื่อง ให้มีขนาดเล็กลง คือขนาด 500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งก็จะทําให้ราคาถูกลง
และก็ไม่ใหญ่จนเกินไป เหมาะกับพื้นที่ของเทศบาลนครระยอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเช็คว่าราคาตัวละเท่าไร
รายการบางอย่างที่องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางเขาทํา เช่น การถมที่ ซึ่งเทศบาลนครระยองก็ไม่จําเป็นต้อง
ถมที่ ซึ่งก็ตัดตรงนี้ออกไปส่วนหนึ่ง ส่วนรถหัวลากก็ดี หรือรถตู้คอนเทนเนอร์ก็ดี เทศบาลนครระยองก็คงไม่ได้ซื้อ
ในรอบนี้ และก็คงให้ผู้รับจ้างดําเนินการ เพราะฉะนั้นตัวเลขที่คิดไว้ก็ไม่น่าจะเกิน 90,000,000 บาท สําหรับ
สถานีขนถ่ายก็น่าที่จะเป็นไปได้อยู่ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะดําเนินการทันหรือไม่
2. สระว่ายน้ําของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ซึ่งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ได้มีการหารือกับ
กองช่างว่าให้นําแผนผังมาพิจารณา คือหากว่ารื้อโกดังออกก็จะสามารถสร้างสระว่ายน้ําได้
3. ทางเดินปุาชายเลน งบประมาณเจ็ดล้านกว่าบาทนั้น ขณะนี้มีแบบก่อสร้างพร้อมแล้ว
4.รถบันไดสูง จํานวน 60 เมตร งบประมาณ จํานวน 98,000,000 บาท
5. เรื่องค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน ที่จะขอในงบประมาณปี 2564 ขอให้โรงเรียนเร่ง
ดําเนินการสรุปว่าโรงเรียนต้องการจะได้อาคารตรงไหน ซึ่งกรมส่งส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถให้
งบประมาณเทศบาลได้ โรงเรียนจึงสามารถจะขอในปีงบประมาณ 2564 ได้ โดยที่โรงเรียนจะต้องส่ง
รายละเอียดทั้งครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ 2564 ให้กับกองวิชาการและแผนงาน
ภายในวันที่ 8 มกราคม 2563
ที่ประชุม - ท่านนายกเทศมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่จะของบประมาณเตรียมเอกสารให้พร้อม
และมอบให้กองวิชาการและแผนงานศึกษาระเบียบ และหลักเกณฑ์การของบประมาณด้วย
สานักการคลัง

-14-

-15-

-162. รายงานผลการดาเนินการ
“รายจ่ายค้างจ่าย”

-17-

-18-

-19-

-20-

-21-

-22-

-23- ท่านนายกเทศมนตรีสอบถามสํานักการคลังว่าปัจจุบันด้านภาษีโรงเรือนทั่วๆไป เช่นบ้านเช่า จะมี
หลักเกณฑ์การเสียภาษีอย่างไร
นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ รายงานว่าปัจจุบันภาษีที่เป็นของปี 2563
จะยังคงเสียภาษีไม่ได้ ส่วนภาษีตัวใหม่ที่เป็นปัญหา คือ เดิมในส่วนที่เป็นบ้านเช่า ที่ประกอบการค้า จะเสียภาษี
อยู่ที่ ร้อยละ 0.3 แต่ขณะนี้ได้มีกฎหมายใหม่ออกมาว่าในกรณีที่เป็นอพาร์ทเม้นท์ หรือบ้านเช่า คอนโดมิเนี่ยม
จะเสียภาษีอยู่แค่ร้อยละ 0.02 และให้ในส่วนของโรงแรม และร้านค้า จะยังคงเสียภาษีร้อยละ 0.3 เท่าเดิม
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการไปประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์แล้ว ซึ่งสํานักการคลังจะต้องนํากลับมาแก้ใหม่
เพราะที่ทําไปแล้ว คือ คิดภาษีในอัตราร้อยละ 0.3 ทั้งหมดเลย
กองช่าง
- โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามแม่น้ําระยองเชื่อมชุมชนปากน้ํา 1 และชุมชนสมุทรเจดีย์ 100%
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนตากสินมหาราช(ช่วงที่ 2) บริเวณหน้าสถานีตํารวจภูธรเมืองระยอง
ถึงแยกถนนสมุทรคงคา 97%
โครงการก่อสร้างสะพานเทศบาล 8 (สะพานก้นปึก) 10%
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสุขุมวิท บริเวณธนาคารกรุงไทย จํากัด ถึงปั๊มน้ํามันบางจาก
(สี่แยก พี เอ็ม วาย) 100%
โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนครระยอง 76 ฝั่งทิศใต้ 100%
โครงการก่อสร้างห้องกระจกใต้ถุนอุโบสถ วัดเกาะกลอย 15%
โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ํา ถนนนครระยอง 21 (พร้อมมิตร) 90%
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองสาธารณะ สวนศรีเมือง (ช่วงที่ 2) 35%
- ท่านปลัดเทศบาลรายงานว่าบริเวณคลองสวนศรีเมืองที่ปัจจุบันได้ทําเขื่อนกั้นน้ําไว้ ซึ่งหลังจากกั้น
เขื่อนแล้วน้ําเสียไม่มีที่ไหลออกไปทําให้ปลาที่อาศัยอยู่ในบริเวณคลองสวนศรีเมืองตาย และลอยขึ้นมาจํานวนมาก
ที่ประชุม - ท่านนายกเทศมนตรีสั่งการกองช่างดําเนินการแก้ไขตักปลาดังกล่าวออกให้หมด
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานประผลการปฏิบัติงานประจาเดือนพฤศจิกายน 2562
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ระหว่างวันที่ 26 ต.ค.62 – 25 พ.ย.62
 ต่ออายุ 54 ราย
 รายใหม่ 10 ราย
 รวมเงิน 40,365 บาท

-24เรื่องร้องเรียน จานวน 4 เรื่อง
การดาเนินงาน

ลาดับที่

รายการร้องเรียน

หมายเหตุ

1.

กรณีกลิ่นเหม็นจากการทําปลาทู
นึ่งบริเวณถนนทุ่งชายกระต่าย
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

ขณะตรวจสอบไม่มีกลิ่นเหม็น เพื่อปูองกันเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่จึงมีคําแนะนํา ดังนี้
1. จัดหาวัสดุ/ตะแกรงกรองเศษอาหาร(ปลาทู)
2. ใช้น้ําหมักชีวภาพ ( EM) ในการล้างทําความ
สะอาดพื้น ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตามคําแนะนํา

เห็นควรยุติและ
รวบรวมเรื่อง

2.

กรณีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากการเลี้ยงไก่
บริเวณบ้านพักอาศัย
ซอยเนินทราย 1 ถนนตากสินฯ
อําเภอเมือง จ.ระยอง

ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า บ้านหลัง
ดังกล่าวเลี้ยงไก่ชน จํานวน 5 ตัว บนถนนและหน้า
บ้าน เจ้าหน้าที่จึงมีคําแนะนํา ดังนี้
1. ให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองเคลื่อนย้ายสุ่มไก่ออก
จากถนนพร้อมทําความสะอาดพื้นที่หลังจาก
เคลื่อนย้าย
2. ห้ามนําไก่ชนมาเลี้ยงบริเวณบ้านดังกล่าวอีก
ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตามคําแนะนํา

เห็นควรยุติและ
รวบรวมเรื่อง

3.

กรณีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนการวางของกีดขวาง
ทางเดินบนตลาดสดเทศบาล 4
(แม่แดง)

ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า มีการตั้งวาง
ของออกนอกบริเวณแผงค้า แต่ไม่ได้ปิดทาง/หรือ
กีดขวางทางเดิน สามารถเดินและเข็นรถเข็นผ่านได้
เพื่อปูองกันแก้ไขเหตุดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึง
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแผงค้าในตลาดให้เก็บ
สินค้าไม่ให้ออกนอกการกีดขวางทางเดิน ซึ่งจากการ
พูดคุยผู้ค้ายินดีให้ความร่วมมือ แต่เนื่องจากแผงค้า
มีขนาดเล็กจึงจําเป็นต้องมีการส่งของล้ําออกมาบ้าง

เห็นควรยุติและ
รวบรวมเรื่อง

4.

กรณีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนเสียงดังจากร้าน
ร้านอาหาร Wooden Spoon
ถนนตากสินฯ ต.ท่าประดู่ อ.
เมือง จ.ระยอง

ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะตรวจสอบ ที่
ร้านไม่ได้เปิดให้บริการจากการสอบถามข้อมูล เจ้าของ
ร้าน ทราบว่า วันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อนได้มาขอใช้สถานที่
ในการจัดเลี้ยงและมีเสียงดังรบกวนจริงตามคําร้อง ซึ่ง
ทางเจ้าของร้านแจ้งว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ขึ้นอีก เพื่อปูองกันเหตุที่อาจเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่จึงมี
คําแนะนํา ให้ควบคุมเสียงจากการประกอบกิจการ
ไม่ให้รบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหลังจากได้รับ
คําแนะนํา

เห็นควรยุติและ
รวบรวมเรื่อง

-25กิจกรรมต่างๆ
ประชาสัมพันธ์งานนครระยองเกมส์ ดังนี้
1. ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานท่องเที่ยวและงานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการจัดการแข่งขันกีฬากับร้านอาหาร
2. ตรวจเฝูาระวังสารปนเปื้อนในตลาดจํานวน 5 แห่ง
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกในชุมชน
ดําเนินการตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกขยะในชุมชนดังนี้
1. ถังขยะอันตราย จํานวน 60 จุด
2. ถังขยะถุงพลาสติก จํานวน 34 จุด
3. ขยะอินทรีย์ จํานวน 11 จุด
ผลการตรวจสอบ : ทุกจุดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
กิจกรรม 3Rs Delivery ประจาปีงบประมาณ 2563
ปริมาณสิ่งของบริจาคเดือนพฤศจิกายน 2562
1. เครื่องใช้ไฟฟูา
จํานวน 236.5 กิโลกรัม
2. เฟอร์นิเจอร์
จํานวน 145 กิโลกรัม
3. เสื้อผ้า/ตุ๊กตา/รองเท้า/กระเป๋า จํานวน 40 กิโลกรัม
4. เครื่องครัว/ของเล่น จํานวน 20 กิโลกรัม
รวม 441.5 กิโลกรัม
- ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-พ.ย.62) น้ําหนักของบริจาค รวมทั้งหมด 0.98 ตัน
กิจกรรมขยายเครือข่ายคัดแยกขยะในสถานประกอบการ
ภายใต้โครงการ 3ช 3ใช้ คุณไม่ใช้เราขอ ประจาปีงบประมาณ 2563
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการคัดแยกวัสดุ รีไซเคิลและพลาสติกเพื่อนําไปใช้ประโยชน์
เพิ่มการรีไซเคิลให้สูงขึ้น มีสถานประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
สถานประกอบการ/ร้านค้าในชุมชน/โรงแรมที่เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 81 แห่ง มีการจัดเก็บเดือนละ 1 ครั้ง
-เดือนพฤศจิกายน รวบรวมถุงพลาสติกได้ทั้งหมด 4,116.78 กิโลกรัม
กิจกรรมพี่สอนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายใต้โครงการ 3ช 3ใช้ คุณไม่ใช้เราขอ ประจําปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมพี่สอนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยออกดําเนินการ
ให้ความรู้ “เรื่องแยกขยะก่อนทิ้ง” จํานวน 2 โรงเรียน
• โรงเรียนวัดเกาะกลอย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
จํานวน 174 คน จัดกิจกรรมในวันที่ 14 พ.ย. 2562
• โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 60 คน จัดกิจกรรมในวันที่ 21
พ.ย. 2562

-26กิจกรรมเยาวชน อถล. รักษ์สิ่งแวดล้อม
เดินรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในชุมชน จํานวน 2 โรงเรียน
• โรงเรียนวัดเกาะกลอย ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6
จํานวน 90 คน จัดกิจกรรมในวันที่ 28 พ.ย. 2562
• โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 123 คน จัดกิจกรรมในวันที่
29 พ.ย. 2562
กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้าระยองและป่าชายเลน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประชาชนโดยทั่วไป หน่วยงานและคณะศึกษาดูงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชม
และทํากิจกรรม ได้แก่ เก็บขยะในปุาชายเลน ปรับภูมิทัศน์ปุาชายเลน บริเวณศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาพระเจดีย์
กลางน้ํา และบริเวณหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศปุาชายเลนพระเจดีย์กลางน้ํา
รวมทั้งสิ้น 3,719 คน

งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
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การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวม ขยะอันตราย
เดือน พฤศจิกายน 2562 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้ ทั้งหมด 1,650 ชิ้น (101.41 กิโลกรัม)
2. กิจกรรมสํารวจและส่งเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล
จํานวน 83 แห่ง เดือน พฤศจิกายน 2562 จํานวน 1,058 กิโลกรัม
งานสัตวแพทย์
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์
จํานวนสุกรที่เข้าชําแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข้าชําแหละเดือนพฤศจิกายน 2562
จํานวนทั้งสิ้น 686 ตัว ได้ทําการตรวจและไม่พบความผิดปกติของสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า และมีค่าธรรมเนียม
ดังนี้
- อากรฆ่าสัตว์ 6
,860 บาท การตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกรก่อนฆ่า จํานวน 4 ตัวอย่าง
จาก 4 ฟาร์ม ไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทุกตัวอย่าง
ดําเนินการตรวจสอบพื้นที่และสถานที่การจัดกิจกรรมนครระยองเกมส์ จํานวน 11 แห่ง เพื่อปูองกัน
เหตุอันตรายจากสัตว์ ระหว่างวันที่ 18 - 30 พฤศจิกายน 2562

-28งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่
ในเดือนพฤศจิกายนนี้ พื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง
พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกทั้งสิ้น จานวน 32 ราย
ซึ่งมีจํานวนผู้ปุวยสูงกว่า ปี 2561 และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อนาโดยแมลงในพื้นที่
ชุมชนวัดป่าประดู่ 1 (ซอย 3 - 6)
พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2562 จานวนทั้งสิ้น 20 ราย
ดําเนินการรณรงค์ควบคุมโรค สํารวจลูกน้ํายุงลาย
และพ่นสารเคมีกําจัดยุงครอบคลุมพื้นที่ชุมชน
ในวันที่ 5, 11, 18, 23 และ 29 พฤศจิกายน 2562
โดยพบผู้ปุวยรายล่าสุด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ชุมชนวัดป่าประดู่ 1 จึงยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
ชุมชนบางจาก (ซอย 12 - 16)
พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2562
จานวนทั้งสิ้น 12 ราย
ดําเนินการสอบสวนโรค สํารวจลูกน้ํายุงลาย
และพ่นสารเคมีกําจัดยุงครบตามมาตรฐาน
การควบคุมโรคเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝูาระวังโรค
โดยตั้งแต่วันที่ 11 – 29 พฤศจิกายน 2562
ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชน

-29สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อนาโดยแมลงในพื้นที่
ชุมชนสนามเป้า
พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก เดือนพฤศจิกายน 2562 จานวนทั้งสิ้น 7 ราย
ดําเนินการสอบสวนโรค สํารวจลูกน้ํายุงลาย
และพ่นสารเคมีกําจัดยุงครบตามมาตรฐาน
การควบคุมโรคเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝูาระวังโรค
โดยตั้งแต่วันที่ 21 – 29 พฤศจิกายน 2562
ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชน
ชุมชนเนินพระ
พบผู้ปุวยโรคชิคุนกุนยา เดือนพฤศจิกายน 2562
จานวนทั้งสิ้น 4 ราย
ดําเนินการสอบสวนโรค สํารวจลูกน้ํายุงลาย
และพ่นสารเคมีกําจัดยุงครบตามมาตรฐาน
การควบคุมโรคเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝูาระวังโรค
โดยตั้งแต่วันที่ 10 – 29 พฤศจิกายน 2562
ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชน
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในสานักงานเทศบาลนครระยอง
พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก ในเดือนตุลาคม 2562 จํานวน 1 ราย (เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน)
เดือนพฤศจิกายน 2562 จํานวน 3 ราย (เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
, เจ้า1หน้ราย
าที่งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 ราย)
รวมจํานวนทั้งสิ้น 4 ราย โดยดําเนินการสอบสวนโรค สํารวจลูกน้ํายุงลายและพ่นสารเคมีกําจัดยุงที่สํานักงาน
เทศบาลนครระยอง ครบตามมาตรฐานการควบคุมโรคเรียบร้อยแล้ว ที่อาคารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ฝั่งคลินิกชุมชนอบอุ่นฯ) ดําเนินการครั้งที่ 1 วันที่ 28 พ.ย.62 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝูาระวังและควบคุมโรค
โดยจะดําเนินการสํารวจลูกน้ํายุงลายและพ่นสารเคมีกําจัดยุง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562
การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2563
ดําเนินการจัดโครงการในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ลานหน้าห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง (สวนศรีเมือง) โดยมีประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขและ
นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 215 คน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้
ประชาชนและเข้าร่วมกิจกรรมบูธนิทรรศการความรู้จากหน่วยงานด้านเอดส์ในพื้นที่

-30การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมให้ความรู้พฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินอาหารและน้า
ดําเนินการให้ความรู้ เรื่อง โรคติดต่อในระบบทางเดินอาหารและน้ํา เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ
ฯลฯ การล้างมือ 7 ขั้นตอน การปูองกันโรค และวิธีการผสมเกลือแร่ดื่มเอง ให้แก่เด็กต่างด้าว อายุ 5 - 15 ปี
ที่มาเรียนในมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ระยอง จํานวน 2 ครั้ง ในวันที่ 26 และ 27
พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 40 คน ดําเนินการให้ความรู้ เรื่อง การปูองกันโรคติดต่อในระบบ
ทางเดินอาหารและน้ํา เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ ฯลฯ และวิธีการผสมเกลือแร่ดื่มเอง
ให้แก่ลูกเรือชาวประมง ณ ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่ามาริส ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
เวลา 10.00 - 11.30 น. จํานวน 22 คน พร้อมสนับสนุนโปสเตอร์ และใบปลิวความรู้ เรื่อง การปูองกัน
โรคติดต่อในระบบทางเดินอาหารและน้ํา แบบ 2 ภาษา
งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
การดําเนินงาน
1. ดําเนินการดูแลสุขภาพประชาชน รวมทั้งสิ้น 389 คน ดังนี้
1.1 ปฏิบัติงานคัดกรองสุขภาพประชาชนโดยตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับ
น้ําตาลในเลือดทีป่ ลายนิ้ว ให้ความรูพ้ ฤติกรรมสุขภาพแก่ประชาชนอายุ 15 ปี
ขึน้ ไปในพืน้ ทีเ่ ทศบาลนครระยอง
1.1.1 สํานักงานเทศบาลนครระยอง (ทุกวันจันทร์) จํานวน 50 คน
1.1.2 โครงการสุขภาพดีในสวนสาธารณะ (ทุกวันพุธ) จํานวน 339 คน
- สวนศรีเมือง จํานวน 321 คน
- สวนสาธารณะโขดปอ จํานวน 18 คน
2. ให้ความรู้ประชาชน จํานวน 1 เรื่อง
2.1 เรื่อง “ การปูองกันโรคเบาหวาน” ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
จํานวน 4 ช่องทาง ดังนี้
2.1.1 จัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุประชาคมระยอง
FM 97.25 MHz
เวลา 13.00 น.- 14.00 น.
2.1.2 ให้ความรู้ผ่านช่องทาง LINE@ เรารักนครระยอง,Facebook
2.1.3 ให้ความรู้ผ่านช่องทาง จอ
LED เทศบาลนครระยอง
2.1.4 ให้ความรู้ในรายการที่นี่นครระยอง ทางช่อง
Youtube
โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนเขตเทศบาลนครระยอง
งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ จัดทําโครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนเขตเทศบาลนครระยอง
โดยร่วมดําเนินการกับโรงพยาบาลระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป
ประกอบด้วยกิจกรรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็ง
ปากมดลูก คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ คัดกรองสุขภาพจิต ตรวจวัดความผิดปกติเบื้องต้นด้านสายตา และการให้
คําแนะนําในการดูแลสุขภาพ ในชุมชนเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 29 ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

-31เดือนพฤศจิกายน 2562 ดําเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพจํานวน 9 ชุมชน มีผู้มารับบริการตรวจคัด
กรองสุขภาพ จํานวน 278 ราย
ตารางตรวจคัดกรองสุขภาพในชุมชนเขตเทศบาลนครระยอง
เดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2563

กิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก (World diabetes Day)
สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ กําหนดให้ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันเบาหวานโลก”
World diabetes Day เพื่อกระตุ้นให้ทั้งภาครัฐ ชุมชน และประชากรโลกมีความตระหนักในการปูองกัน
โรคเบาหวาน และร่วมมือจัดกิจกรรมในวันเบาหวานโลก
งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ จัดกิจกรรมรณรงค์ วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day)
ในวันที่ 16-14 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วยกิจกรรม
- ให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพในการปูองกันโรคเบาหวาน
- การจัดนิทรรศการความรู้
- ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
- ให้ความรู้ทางสื่อออนไลน์Website Facebook Line@ เทศบาลนครระยอง และรายการที่นี่นครระยอง
โดยจัดกิจกรรม ณ สวนสาธารณะโขดปอ วัดปากน้ํา ตลาดแม่แดง และตลาดสดสตาร์ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 234 คน
- ภาพกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก (World diabetes Day) ณ วัดปากน้ํา และสวนสาธารณะโขดปอ
ณ ตลาดแม่แดง และตลาดสดสตาร์
กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันเด็กจมน้า
งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการปูองกันเด็กจมน้ําโดยให้ความรู้
เรื่อง สถานการณ์เด็กจมน้ํา สาเหตุ และมาตรการปูองกันการจมน้ําของเด็กอายุ ต่ํากว่า 5 ปี กับผู้ปกครอง
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาประดู่ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาประดู่
มีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 35 คน

-32งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
พิจารณาอนุมัติโครงการ จํานวน 29 โครงการ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 1,629,800 บาท
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
 พิจารณารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ในปีงบประมาณ 2562จํานวน 90
โครงการ
 พร้อมกําหนดแนวทางการลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ
ปีงบประมาณ 2563
งานอนามัยครอบครัว
ผลการดําเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน เดือนพฤศจิกายน 2562 รายใหม่ 49 คน
รายเก่า 169 คน โดยมีกิจกรรมดูแลทําหัตถการในการติดตามเยี่ยมผู้ปุวย จํานวน 47 ครั้ง
และให้คําแนะนําด้านสุขภาพแก่ผู้ปุวยและครอบครัวทุกรายที่ติดตามเยี่ยม
ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
1. มีผู้บริจาควัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 6 คน จํานวน 8 รายการ 11 ชิ้น ได้แก่ เตียงนอน Fowler
พร้อมเบาะนอน, เครื่องดูดเสมหะ, เครื่องพ่นยา, เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว , ถังออกซิเจน, ที่สระผม
และผ้ายาง
2. มีผู้ปุวยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 15 คน จํานวน 8 รายการ 18 ชิ้น ได้แก่ เตียงนอนพร้อม
เบาะนอน, เครื่องดูดเสมหะ, รถเข็นนั่ง, Walker, ถังออกซิเจน, ที่นอนลม, ที่รองนั่งขับถ่าย และไม้ค้ํายัน
กิจกรรมอื่นๆ
- วันที่ 28 ตุลาคม 2562 กลุ่ม “นางฟูา สร้างบุญ สร้างบารมี” นําเงินสดและของเครื่องใช้อุปโภค –
บริโภค มาบริจาคให้กับผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ครอบครัวได้นําไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุฯ
จํานวน 3 ครอบครัว โดยมอบเงินสดครอบครัวละ 14,100 บาท พร้อมสิ่งของเครื่องใช้ฯ
- วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 งานอนามัยครอบครัว สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้
จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสัญจร ครั้งที่ 1 ณ ที่ทําการชุมชนหลังวัดโขดฯ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
เพื่อให้เด็กในชุมชน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย โดยมีกิจกรรมตรวจพัฒนาการเด็ก ตาม
วัยด้วยคู่มือ DSPM/DAIM และเล่นเกมส่งเสริมพัฒนาการ ซึ่งมีเด็กเข้าร่วมโครงการ จํานวน 28 คน

รายงานประผลการปฏิบัติงานประจาเดือนธันวาคม 2562
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.62 – 25 ธ.ค.62
 ต่ออายุ
344 ราย
 รายใหม่
1 ราย
 รวมเงิน 385,060 บาท

ลาดับที่

รายการร้องเรียน

-33เรื่องร้องเรียน จานวน 4 เรื่อง
การดาเนินงาน

หมายเหตุ

1.

กรณีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากการประกอบ
กิจการรับฝากรถหลัง
โรงพยาบาลระยอง ถ.สุขุมวิท
ต.ท่าประดู่

ขณะตรวจสอบพบ มีฝุน ลอยไปทั่วตามทิศทางของลม
ขณะที่มีรถเข้ามาใช้บริการ เพื่อปูองกันเหตุที่อาจ
เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่จึงมีคําแนะนํา ดังนี้
1. เทพื้นถนนด้วยคอนกรีต เพื่อลดฝุุนละออง ภายใน
15 วัน
2. ทําสัญลักษณ์ห้ามจอดรถที่บริเวณทางเข้า
3. ฉีดพรมน้ํา เพื่อลดฝุุนละออง ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา

เห็นควรติดตาม
เรื่องเมื่อครบ
กําหนด

2.

กรณีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนกลิ่นควันจากการเผา
เศษวัสดุ สายไฟ พลาสติก
และขยะอื่นๆ ของร้านณัฐพงค์
ค้าของเก่า ซ.เรือนจํา
ถ.จันทอุดม ต.เชิงเนิน

1.ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง และสอบถามข้อมูลจาก
นายศิวัฒน์ วัฒนานันทิต เจ้าของ/ผู้ครอบครองร้าน
ณัฐพงค์ค้าของเก่า ทราบว่า คนงานในร้านได้มีการเผา
สายไฟ พลาสติก และขยะอื่นๆ จริงตามคําร้อง
โดยตนเองได้กําชับคนงานในร้านแล้วว่าห้ามเผา
แต่ยังคงมีคนงานบางคนลักลอบเผาสายไฟอยู่
ขณะตรวจสอบไม่พบการเผา แต่มีร่องรอยจากการเผา
สายไฟ อยู่ในบริเวณร้านค้าดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงมี
คําแนะนําเพื่อปูองกันและแก้ไขเหตุที่เกิดขึ้น โดยห้าม
เผาขยะ หรือเศษวัสดุอื่นใด ในพื้นที่เทศบาลหลังจาก
ได้รับคําแนะนํา และดําเนินการขออนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภายใน 7 วันซึ่งผู้
ถูกร้องยินดีปฏิบัติตามคําแนะนํา
2.เนื่องจากการเผาสายไฟ พลาสติก และขยะอื่นๆ
ทําให้เกิดความเดือดร้อน และส่งผลกระทบกับ
ประชาชนในวงกว้าง จึงมีหนังสือคําสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้แก้ไข/ระงับเหตุรําคาญ ถึงนายศิวัฒน์
วัฒนานันทิต เจ้าของ/ผู้ครอบครองร้านณัฐพงค์ค้า
ของเก่า เรียบร้อยแล้ว

เห็นควรยุติและ
รวบรวมเรื่อง

3.

กรณีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนหลอดไฟฟูาส่องสว่าง
เสีย (ศูนย์อาหารสวนศรีเมือง)

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า
มีหลอดไฟฟูาเสียหลายหลอดจึงประสานกองช่างเพื่อ
ขออุปกรณ์มาซ่อมแซมในส่วนที่ชํารุด/เสียหาย
(หลอดไฟและสตาร์ทเตอร์) โดยคนงานรักษาความ
สะอาดมาดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

เห็นควรยุติและ
รวบรวมเรื่อง
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4.

กรณีประชาชน ได้รับความ
เดือดร้อนจากร้านแมนมอเตอร์ไซด์ ถ.ทางไผ่ 3 ต.เชิงเนิน

1. วันที่ 24 มิถุนายน 2562 งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า
ร้านแมนมอเตอร์ไซด์ ตั้งอยู่บ้านไม่มีเลขที่
ถนนทางไผ่ 3 ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง เจ้าของ/ผู้ครอบครองชื่อ นาย กฤษฎา
วรธินา จากการสอบถามข้อมูลทราบว่า เปิดร้านบริเวณ
ดังกล่าวมาประมาณ 1 ปี เปิดทําการตั้งแต่เวลา
08.00 - 20.00 น. ไม่มีวันหยุด บริเวณที่ซ่อมรถ
จะเป็นพื้นที่โล่งที่บริเวณด้านหน้าบ้าน น้ํามันจากการ
ประกอบกิจการจะถ่ายเก็บใส่ในถังน้ํามันขนาด
200 ลิตร เพื่อรอจําหน่าย โดยไม่พบกลิ่นน้ํามัน
ขณะตรวจสอบไม่มีการประกอบกิจการ จึงไม่พบ
เสียงดัง แต่จากลักษณะการประกอบกิจการเสียงที่
อาจจะดังรบกวนน่าจะมาจาก เครื่องปั๊มสําหรับเติมลม
และตัวบล็อกลม รวมถึงเสียงจากการลองเครื่อง
รถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่จึงมีคําแนะนําเพื่อปูองกัน
และแก้ไขเหตุรําคาญ ดังนี้ ควบคุมเวลาในการ
ดําเนินงานให้อยู่ในช่วงเวลา 09.00 - 18.00 น.
และหามาตรการปูองกันเสียง/กลิ่นรบกวนโดยการกั้น
ผนังด้านข้างร้าน ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับ
คําแนะนํา

เห็นควรติดตาม
ผลตาม
คําแนะนําเป็น
ระยะๆ
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4.

กรณีประชาชน ได้รับความ
เดือดร้อนจากร้านแมนมอเตอร์ไซด์ ถ.ทางไผ่ 3 ต.เชิงเนิน

2.วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ออกติดตาม
ตรวจสอบผลตามคําแนะนํา และตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามคําร้อง พบว่า ผู้ถูกร้องได้ดําเนินการปิดกั้นผนัง
บริเวณด้านข้างร้าน (ติดกับบ้านผู้ร้อง) เรียบร้อยแล้ว
และข้อเท็จจริงกรณีที่ผู้ร้องแจ้งว่ายังได้รับความ
เดือดร้อนจากการปิด - เปิด ร้านไม่เป็นเวลา กลิ่นจาก
น้ํามันเครื่อง กลิ่นจากท่อไอเสียรถจักรยานยนต์/น้ํามัน
เบนซินที่ใช้ล้างเครื่อง การทํางานในยามวิกาลและเสียง
ดังจากการประกอบกิจการ (เสียงรถ บล็อกลม สายลม)
นั้น เจ้าหน้าที่ได้สอบถามข้อมูลจากนายกฤษฎา วรธินา
เจ้าของ/ผู้ครอบครองร้าน ทราบว่า ในส่วนของการปิด
ร้านนั้นบางวันอาจมีการเปิดเกินเวลาไปบ้างเนื่องจาก
ซ่อมแล้วมีลูกค้าที่รอรับรถอยู่ แต่ได้พยายามกําชับ
ลูกน้องไม่ให้รับงานที่อาจต้องใช้เวลาในการซ่อมนาน
จนทําให้เลยเวลา ขณะตรวจสอบ มีเสียงจากปั๊มลม
ภายในร้านดังเป็นระยะๆ ในช่วงเวลาที่เติมลมเมื่อเต็ม
เครื่องก็จะหยุดปั๊มลม และมีเสียงเคาะ ลองเครื่องยนต์
บ้างแต่ไม่ต่อเนื่อง ส่วนเรื่องกลิ่นจากน้ํามัน ขณะ
ตรวจสอบไม่พบกลิ่น
ซึ่งผู้ประกอบการได้จัดเก็บน้ํามันเครื่องหรือน้ํามัน
เบนซินที่ใช้ล้างเครื่องค่อนข้างดี โดยบรรจุไว้ในถัง
ขนาด 200 ลิตร เพื่อรอจําหน่าย สภาพแวดล้อม
บริเวณร้านโดยทั่วไปสะอาดเรียบร้อย พื้นแห้ง ไม่มี
คราบน้ํามัน เพื่อปูองกันแก้ไขเหตุที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่
จึงมีคําแนะนํา ดังนี้ ควบคุมเวลาในการดําเนินงานให้
อยู่ในช่วงเวลา 07.00 - 18.00 น. หลังจากได้รับ
คําแนะนํา และหาวัสดุปิดกั้นที่บริเวณปั๊มลม
เพื่อปูองกันเสียงรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง

เห็นควรติดตาม
ผลตาม
คําแนะนําเป็น
ระยะๆ

การดาเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1. กิจกรรมตรวจเฝูาระวังสารปนเปื้อนในอาหาร ดําเนินการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่
สารบอแรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว สารฟอร์มาลิน สารโพลาร์ในน้ํามันทอดซ้ํา และยาฆ่าแมลง พร้อมทั้งให้
ความรู้เกี่ยวกับสารปนเปื้อนแก่ผู้ขายและผู้บริโภค
-วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ตลาดสดสตาร์ จํานวน 90 ตัวอย่าง ผลการทดสอบ ไม่พบสารปนเปื้อน
ทุกตัวอย่าง

-362. งานกีฬานครระยองเกมส์ วันที่ 3 – 15 ธันวาคม 2563 งานสุขาภิบาลฯดําเนินการดังนี้
1. ตรวจเยี่ยมสถานที่พักนักกีฬาและสนามแข่งขัน
2. ตรวจคลอรีนในน้ําประปา
3. ตรวจสุขาภิบาลอาหาร
- ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร
- ตรวจภาชนะ มือผู้สัมผัสอาหารและอาหารปรุงสุกด้วยชุดทดสอบ
SI-2
- ตรวจอาหารปรุงสุกในแผงลอยจําหน่ายอาหารบริเวณสนามแข่งขัน
- ตรวจน้ําดื่มด้วยชุดทดสอบ อ.11
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกในชุมชน
ดําเนินการตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกขยะในชุมชนดังนี้
1. ถังขยะอันตราย จํานวน 60 จุด
2. ถังขยะถุงพลาสติก จํานวน 34 จุด
3. ขยะอินทรีย์ จํานวน 11 จุด
ผลการตรวจสอบ : ทุกจุดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
กิจกรรม 3Rs Delivery
ปริมาณสิ่งของบริจาคเดือนธันวาคม 2562
1. เครื่องใช้ไฟฟูา
จํานวน 142.5 กิโลกรัม
2. เฟอร์นิเจอร์
จํานวน 10 กิโลกรัม
3. เสื้อผ้า/รองเท้า/กระเป๋า จํานวน 127 กิโลกรัม
4. เครื่องครัว/ของเล่น จํานวน 30 กิโลกรัม
5. วัสดุรีไซเคิล จํานวน 54.7 กิโลกรัม
รวม 364.2 กิโลกรัม
- ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.- ธ.ค.62) น้ําหนักของบริจาค รวมทั้งหมด 1.3 ตัน
กิจกรรมขยายเครือข่ายคัดแยกขยะในสถานประกอบการ
ภายใต้โครงการ 3ช 3ใช้ คุณไม่ใช้เราขอ ประจาปีงบประมาณ 2563
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการคัดแยกวัสดุ รีไซเคิลและพลาสติกเพื่อนําไปใช้ประโยชน์เพิ่ม
การรีไซเคิลให้สูงขึ้น มีสถานประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สถานประกอบการ/ร้านค้าในชุมชน/โรงแรมที่
เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 81 แห่ง มีการจัดเก็บเดือนละ 1 ครั้ง
- เดือนธันวาคม รวบรวมถุงพลาสติกได้ทั้งหมด 3,294.60 กิโลกรัม
กิจกรรมพี่สอนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายใต้โครงการ 3ช 3ใช้ คุณไม่ใช้เราขอ ประจําปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมพี่สอนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยออกดําเนินการให้ความรู้ “เรื่องแยกขยะก่อนทิ้ง ”
วันที่ 20 ธ.ค. 2562 จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
จํานวน 106 คน

-37กิจกรรมเยาวชน อถล. รักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเยาวชน อถล. รักษ์สิ่งแวดล้อม
เดินรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในชุมชน จํานวน 2 โรงเรียน
• โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
จํานวน 200 คน จัดกิจกรรมในวันที่ 3 ธ.ค. 2562
• โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 193 คน จัดกิจกรรม ในวันที่ 17
ธ.ค. 2562
กิจกรรมวัดรักษ์สิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่เชิญชวนผู้ที่มาทําบุญที่วัด ร่วมกันทําบุญแบบลดขยะ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ พร้อมทั้งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกใช้พวงหรีดทางเลือกแทน
การใช้พวงหรีดดอกไม้สดเพื่อลดปริมาณขยะภายในวัด ทั้งหมด 4 แห่ง ดังนี้
1. วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ วัดลุ่ม(พระอารามหลวง)
2. วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ วัดโขดใต้
3. วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ วัดเกาะกลอย
4. วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ วัดสมุทรคงคาราม
กิจกรรมพื้นที่สีเขียวในศาสนสถาน
-เก็บข้อมูลชนิด ความสูง เส้นรอบวงของต้นไม้
ในศาสนสถานในเขต ทน.ระยอง จํานวน 8 แห่ง ได้แก่ วัดลุ่ม(พระอารามหลวง) วัดเนินพระ วัดปากน้ํา
วัดปุาประดู(่ พระอารามหลวง) วัดโขดใต้ วัดโขดธิมทาราม วัดเกาะกลอย วัดตรีรัตนาราม
-ประมวลผลและจัดเตรียมฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว
-ขอรับรองประกาศเกียรติคุณการลด/กักเก็บ CO2 ในโครงการ Less จาก อบก.
- กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ําระยองและปุาชายเลน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ประชาชน
โดยทั่วไป หน่วยงานและคณะศึกษาดูงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและทํากิจกรรม ได้แก่ เก็บขยะในปุาชายเลน ปรับ
ภูมิทัศน์ ปุาชายเลน บริเวณศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาพระเจดีย์กลางน้ํา และบริเวณหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศปุาชายเลนพระเจดีย์กลางน้ํา รวมทั้งสิ้น 3,421 คน

-38งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล

การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวม ขยะอันตราย
เดือน ธันวาคม 2562 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้ ทั้งหมด 2,470 ชิ้น (146.81 กิโลกรัม)
2. กิจกรรมสํารวจและส่งเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกใน
เขตเทศบาล จํานวน 83 แห่ง เดือน ธันวาคม 2562 จํานวน 1,201 กิโลกรัม

-39งานสัตวแพทย์
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์
จํานวนสุกรที่เข้าชําแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข้าชําแหละเดือนธันวาคม 2562
จํานวนทั้งสิ้น 709 ตัว ได้ทําการตรวจและไม่พบความผิดปกติของสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า และมีค่าธรรมเนียม
ดังนี้
- อากรฆ่าสัตว์ 7
,0090 บาท การตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกรก่อนฆ่า จํานวน 4 ตัวอย่าง
จาก 4 ฟาร์ม ไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทุกตัวอย่าง ดําเนินการตรวจสอบพื้นที่จํานวน 11 แห่ง เพื่อปูองกันเหตุ
อันตรายจากสัตว์ ระหว่างวันที่ 2 - 13 ธันวาคม 2562
งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 8 อันดับแรก
จากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง ทั้ง 3 แห่ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2562 )

รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 10 อันดับแรก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2562 )

-40สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 ธันวาคม 2562 จังหวัดระยอง พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก จํานวน
2,649 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 369.31 ต่อประชากรแสนคน พบผู้เสียชีวิต 2 ราย คิดเป็นอัตราเสียชีวิต 0.28
ต่อประชากรแสนคน สูงเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ โดยในเดือนธันวาคมนี้ พื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง
พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก จํานวน 24 ราย ในพื้นที่

สถานการณ์ระบาดโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครระยอง
ชุมชนสนามเป้า พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกและสงสัยโรคไข้เลือดออก จํานวน 4 ราย และผู้ปุวยโรคชิคุนกุนยา
และผู้ปุวยสงสัยโรคชิคุนกุนยา จํานวน 4 ราย มีวันเริ่มปุวยตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 62 – 16 ธ.ค. 62 โดยผู้ปุวย
ทั้งหมดอาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนสนามเปูา ซ.1 (หมู่บ้านสามล้อ) ขณะนี้ได้ดําเนินการควบคุมโรคทั้ง 8 ราย
เรียบร้อยแล้ว และ อยู่ในระหว่างการเฝูาระวังและติดตามโรค
ชุมชนบ้านสองพี่น้อง พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกและสงสัยโรคไข้เลือดออก จํานวน 4 ราย มีวันเริ่มปุวยตั้งแต่
วันที่ 11 – 16 ธันวาคม 2562 โดยผู้ปุวยทั้งหมดอาศัยอยู่ในบริเวณโรงแรมชบารีสอร์ทถึงซอยผ่องดี ขณะนี้
ได้ดําเนินการควบคุมโรคทั้ง 4 รายเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการเฝูาระวังและติดตามโรค
ชุมชนบางจาก ผู้ปุวยโรคชิคุนกุนยาและผู้ปุวยสงสัยโรคชิคุนกุนยา จํานวน 4 ราย มีวันเริ่มปุวยตั้งแต่วันที่ 8 –
22 ธันวาคม 62 โดยผู้ปุวยทั้งหมดอาศัยอยู่ในบริเวณถนนบางจาก ซ.12 - 16 ขณะนี้ได้ดําเนินการควบคุมโรค
ทั้ง 4 รายเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการเฝูาระวังและติดตามโรค
ชุมชนศูนย์การค้า พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกและสงสัยโรคไข้เลือดออก จํานวน 3 ราย และผู้ปุวยโรคชิคุนกุนยา
จํานวน 3 ราย มีวันเริ่มปุวยตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2562 โดยผู้ปุวยทั้งหมดอาศัยอยู่ใน
บริเวณถนนศูนย์การค้าสาย 1 – 4 ขณะนี้ได้ดําเนินการควบคุมโรคทั้ง 6 รายเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่าง
การเฝูาระวังและติดตามโรค

-41การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมให้ความรู้การใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ดําเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ สาธิต และฝึกทักษะในการสวม ถอด และทิ้งถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง
เพื่อปูองกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปูองกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยดําเนินการ
ร่วมกับงานอนามัยครอบครัว ให้แก่นักเรียนโรงเรียนนครระยองวิทยาคม
1. ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 – 16.00 น. ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/1 – 1/3
2. ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 – 16.00 น. ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/1 – 2/3
3. ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 – 16.00 น. ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3/1 – 3/3
4. ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 – 16.00 น. ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/4 – 1/6
การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมให้ความรู้พฤติกรรมการปูองกันโรคติดต่อในระบบทางเดินอาหารและน้ํา ในมูลนิธิเครือข่าย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน LPNระยอง
1. ดําเนินการจัดหาแกนนําชาวต่างด้าว ได้ทั้งหมด6 คน
2. ดําเนินการวิ่งรถประชาสัมพันธ์ ในชุมชนบริเวณแพปลา จํานวน 16 แพปลา
3. ให้ความรู้ในการปูองกันโรคติดต่อแก่เด็กต่างด้าว อายุ 5 – 15 ปี ที่มาเรียนในมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิตแรงงาน(LPN) ระยอง จํานวน 2 ครั้ง จํานวน 22 คน
การดาเนินงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
ครั้งที่ 37 ประจาปีการศึกษา 2562 “นครระยองเกมส์” วันที่ 6 – 15 ธันวาคม 2562
กิจกรรมในการดําเนินงาน
1. ลงนิเทศในที่พักนักกีฬา จํานวน 81 ครั้ง
2. สนับสนุนเวชภัณฑ์ให้กับที่พักนักกีฬา จํานวน 40 ครั้ง
3. ดําเนินการค้นหาผู้ปุวย จํานวน 11 ครั้ง / 19 ราย
4. สํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํา จํานวน 31 ครั้ง พร้อมพบแหล่งเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรค ประกอบด้วย
ถังพลาสติก, อ่างน้ํา, แจกันพลูด่าง,อ่างบัว,กาบใบไม้ ฯลฯ
5. ลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรคติดต่อพบผู้ปุวย จํานวน 22 ราย ประกอบด้วย
1.) ผู้ปุวยโรคอุจจาระร่วง จํานวน 11 ราย
2.) ผู้ปุวยโรคไข้หวัด จํานวน 5 ราย
3.) ผู้ปุวยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จํานวน 2 ราย
4.) ผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก จํานวน 1 ราย
5.) ผู้ปุวยติดเชื้อไวรัส จํานวน 1 ราย
6.) ผู้ปุวยไวรัสลงกระเพาะ จํานวน 1 ราย
7.) ผู้ปุวยผิวหนังอักเสบ จํานวน 1 ราย
หมายเหตุ ผู้ปุวยทุกคนได้รับการดูแลและรักษาจนปลอดภัย

-42งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
การดําเนินงาน
1. ดําเนินการดูแลสุขภาพประชาชน รวมทั้งสิ้น 222 คน ดังนี้
1.1 ปฏิบัติงานคัดกรองสุขภาพประชาชนโดยตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับ
น้ําตาลในเลือดทีป่ ลายนิ้ว ให้ความรูพ้ ฤติกรรมสุขภาพแก่ประชาชนอายุ 15 ปี
ขึน้ ไปในพืน้ ทีเ่ ทศบาลนครระยอง
1.1.1 สํานักงานเทศบาลนครระยอง (ทุกวันจันทร์) จํานวน 53 คน
1.1.2 โครงการสุขภาพดีในสวนสาธารณะ (ทุกวันพุธ) จํานวน 169 คน
- สวนศรีเมือง จํานวน 152 คน
- สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า จํานวน 17 คน
2. ให้ความรู้ประชาชน จํานวน 1 เรื่อง
2.1 เรื่อง “ การปูองกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ” ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 จํานวน 4 ช่องทาง ดังนี้
2.1.1 จัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุประชาคมระยอง
FM 97.25 MHz
เวลา 13.00 น.- 14.00 น.
2.1.2 ให้ความรู้ผ่านช่องทาง LINE@ เรารักนครระยอง,Facebook
2.1.3 ให้ความรู้ผ่านช่องทาง จอ
LED เทศบาลนครระยอง
2.1.4 ให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย
โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนเขตเทศบาลนครระยอง
งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ จัดทําโครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนเขตเทศบาลนครระยอง
โดยร่วมดําเนินการกับโรงพยาบาลระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนอายุ 15 ปีขึ้น
ไป ประกอบด้วยกิจกรรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งเต้านม
โรคมะเร็งปากมดลูก คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ คัดกรองสุขภาพจิต ตรวจวัดความผิดปกติเบื้องต้นด้านสายตา
และการให้คําแนะนําในการดูแลสุขภาพ ในชุมชนเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 29 ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
เดือนธันวาคม 2562 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ดําเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพชุมชนสองพี่น้อง มีผู้
มารับบริการ จํานวน 45 ราย
ตารางตรวจคัดกรองสุขภาพในชุมชนเขตเทศบาลนครระยอง เดือนมกราคม 2563

-43กิจกรรมสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ตารวจ
งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการ
ตํารวจ ได้แก่ การวัดความดันโลหิต ชีพจร วัดรอบเอว ประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) กับเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานี
ตํารวจภูธรเมืองระยอง จํานวน 140 นาย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ สวนศรีเมืองระยอง
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562
พิจารณากลั่นกรองโครงการ จํานวน 25 โครงการ เป็นวงเงิน 873,200 บาท
- ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดส่งรายงานผลการดําเนินงาน รายงานการจ่ายเงินของ
กองทุนฯ เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช โดยมีผู้แทนหน่วยงาน องค์กร
กลุ่มประชาชน เข้าร่วมประชุม จํานวน 50 คน
งานอนามัยครอบครัว
- ผลการดําเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน เดือน ธันวาคม 2562 รายใหม่ 26 คน
รายเก่า 164 คน โดยมีกิจกรรมดูแลทําหัตถการในการติดตามเยี่ยมผู้ปุวย จํานวน 36 ครั้ง
และให้คําแนะนําด้านสุขภาพแก่ผู้ปุวยและครอบครัวทุกรายที่ติดตามเยี่ยม
ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
1. มีผู้บริจาควัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 คน จํานวน 4 รายการ 4 ชิ้น ได้แก่ เตียงนอน Fowler
พร้อมเบาะนอน, เครื่องดูดเสมหะ, Walker และรถเข็นนั่ง
2. มีผู้ปุวยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 10 คน จํานวน 5 รายการ 12 ชิ้น ได้แก่ เตียงนอนพร้อม
เบาะนอน, เครื่องดูดเสมหะ, รถเข็นนั่ง, Walker และถังออกซิเจน
- ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดระยอง (YEC) ได้บริจาคเงิน
สดและสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค ให้กับผู้ปุวยยากไร้ ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลนครระยอง โดยมอบเงินสดและ
มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค – บริโภค จํานวน 7 ครอบครัว ณ บริเวณหน้าสํานักงานเทศบาลนครระยอง
และมอบเงินสดและมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค – บริโภค ให้กับผู้ปุวยที่บ้าน จํานวน 7 ครอบครัว
กิจกรรมอื่นๆ
1. วันที่ 22 ธันวาคม 2562 จัดโครงการส่งเสริมทักษะ EF ให้เด็กในชุมชน ครั้งที่ 1
ณ ชุมชน มุสลิม – ปากคลอง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อส่งเสริมทักษะ EF ให้กับเด็กในชุมชน
โดยมีเด็กเข้าร่วมโครงการ จํานวน 43 คน
2. ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายชาลี – นางองุ่น พันธุศุข ได้มอบเงินสดให้กับผู้สูงอายุด้อยโอกาส
และผู้พิการ จํานวน 10 คน ณ ห้องสมุดเทศบาลนครระยอง
3. จัดกิจกรรมร่วมกับงานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยให้ความรู้การปูองกันการตั้งครรภ์ในวัย
เรียนและการปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม ดังนี้
3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
– 1/3 วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
– 2/3 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562
3.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
– 3/3 วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562
3.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
– 1/6 วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562

-44งานส่งเสริมสุขภาพ
- วันที่ 2 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดําเนินการจัด กิจกรรมสอนขั้นตอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี
ชั้นอนุบาล 1-3 จํานวน 365 คน โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ,โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง และโรงเรียน
เทศบาลวัดโขดทิมทาราม ภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพช่องปาก ,ขั้นตอนการแปรง
ฟันที่ถูกวิธี และเล่นเกมกระตุ้นให้เกิดการรักการแปรงฟันมากขึ้น
- วันที่ 24 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างดวงตาที่สดใส แก่เด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาล 3 จํานวน 148 คน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสายตาจากการใช้หน้าจอโทรศัพท์มือถือ และการเล่นเกมบริหารดวงตา
- วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดําเนินกิจกรรมพิธีมอบแว่นสายตาแก่นักเรียนที่มีปัญหาสายตาผิดปกติ
ด้านการมองเห็น ภายใต้โครงการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติในนักเรียน จํานวน 110 คน ณ ห้องประชุมหลักเมือง
สํานักงานเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2562 ดําเนินการกิจกรรมนักเรียนวัยใส ห่างไกลเหา จํานวน 25 คน
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ภายในกิจกรรมมีการกําจัดเหาแก่นักเรียนที่เป็นเหาโดยซักประวัติการเป็น
เหาในครอบครัว ให้ความรู้ทางสุขอนามัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับวิธีการดูแลปฏิบัติตนเมื่อเป็นเหาและการปูองกัน
การกลับเป็นซ้ําของเหาพร้อมสนับสนุนแชมพูกําจัดเหาแก่นักเรียนที่เป็นเหา
- วันที่ 3-24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกายของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 34 คน ณ กลุ่มรักษ์สุขภาพชุมชนทางหลวง-พูนไฉ่ ,กลุ่มชุมชนเนินพระรักษ์
สุขภาพ และกลุ่มรักษ์การออกกําลังกายชุมชนหนองสนม-ปักปุา ภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
ออกกําลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมสาธิตท่าการออกกําลังกายเพื่อใช้ในชีวิตประจําวัน
- นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายการดังนี้
1. เดือนธันวาคม 2562 ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตได้เพิ่มขึ้นเป็น 385,060 บาท
สําหรับรายที่ยังไม่ได้มาจ่ายค่าธรรมเนียม และทําหนังสือแจ้งเตือนเรียบร้อยแล้ว
2. มีการแก้ไขเหตุรําคาญ จํานวน 8 เรื่อง และเรื่องที่ต้องเฝูาระวัง คือ เรื่องเสียงดังรําคาญ สําหรับร้าน
ซ่อมจักรยาน โดยได้ลงพื้นที่ไปดูแล้วเป็นระยะเพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนเพิ่มเติม
3. ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาได้มีจํานวนสัตว์ทนี่ ําเข้ามายังโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 1,395 บาท ซึ่งได้มีการสุ่ม
ตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง ปรากฏว่าไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทุกกลุ่มที่ตรวจ มีการเฝูาระวังการปนเปื้อนอาหารจาก
แบคทีเรียต่างๆ ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อโรค
4. จะมีการดําเนินการทําความสะอาด ถนนก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งในปีนี้สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการวางแผนปรับปรุงคือ
1.) เพิ่มพื้นที่ในการดําเนินการไปยังถนนสุขุมวิทตลอดแนว และ ถนนจันทอุดมตลอดแนว
และเพิ่มวันในการดําเนินการทั้งหมด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 24
มกราคม 2563 ได้ประสานงานเบื้องต้นกับกองช่าง และสํานักปลัดเทศบาล โดยจะจัดให้
มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง

-455. เรื่องโรคติดต่อ ได้แก่ 1.) โรคอุจจาระร่วง 2.) โรคทางเดินหายใจ 3.) โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ
แต่ทนี่ ่ากังวลที่สุดในขณะนี้ คือ โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ซึง่ ปกติช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีจะไม่มีการพบผู้ปุวย
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ แต่ในปีนี้ยังคงมีการพบผู้ปุวยจํานวน 83 ราย และในอีกจํานวน 4 พื้นที่ ที่ยังต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ ชุมชนสนามเปูา ชุมชนสองพี่น้อง ชุมชนบางจาก และชุมชนศูนย์การค้า
ส่วนโรคติดต่อโรคใหม่ที่กระทรวงสาธารณสุขแจ้งเตือนภัย และได้มีการประชุมซักซ้อมไปแล้ว คือ เชื้อไวรัสโคโร
น่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) สัญญาณเตือนของโรคนี้มี 5 อาการ ได้แก่ มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก
หายใจหอบเหนื่อย โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ว่าหากผู้ปุวยที่มีอาการทั้ง 5 อย่างนี้ ต้องแจ้งให้ใส่หน้ากาก
อนามัย เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว และจะมีการตั้งจุดคัดกรองผู้ปุวยที่มีอาการ ดังกล่าว
โดยเฉพาะผู้ที่กลับมาจากประเทศจีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ว่าจะต้องทําอะไรบ้าง
6. งานอนามัยครอบครัว ในปีนี้มคี นไข้ที่มีภาวะพึ่งพิงของเทศบาลนครระยอง ทั้งผู้สูงอายุ และไม่
สูงอายุ ที่มีอายุต่ํากว่า 60 ปี จํานวน 119 คน เทศบาลได้สมัครเข้าร่วมกองทุน ระบบการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข (LTC) ที่จะดูแลเรื่องนี้แล้ว ขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งในสัปดาห์หน้าทีมงานที่จะดูแลทั้งหมด จะต้องมีการทําฐานข้อมูลให้ตรงกันทั้งหมด
เพื่อจะคีย์ข้อมูลเข้าระบบของ สปสช. พร้อมทั้งในปี 2563 นี้ ท้องถิ่นจะมีเงินสนับสนุนเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
นักบริบาลท้องถิ่น สามารถซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ได้ และสามารถซื้อวัสดุที่ไม่ใช่หลักการแพทย์ได้
และประเมินความต้องการของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงแต่ละคน เพื่อนําเงินจํานวนดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน ต้องขอบคุณท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี นายธีรวุฒิ รัตตานนท์ ที่ได้หางบประมาณสนับสนุน
มาให้ทั้งที่เป็นเงินสด ที่เป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และวัสดุที่จําเป็นสําหรับผู้ปุวยที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ของ
เทศบาลนครระยอง ซึ่งมีผู้ปุวยอยู่จํานวนค่อนข้างมาก
- นางสาวณัฐริกา ซื่อมาก หัวหน้าฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม รายงานเรื่องการรณรงค์การงดใช้พลาสติก
ในสถานที่ราชการ จากการประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562
ซึ่งช่วงนี้เป็นนโยบายของประเทศให้รณรงค์เรื่องการงดใช้ถุงพลาสติก เทศบาลนครระยองจึงได้นํานโยบายนี้
มาดําเนินการในเรื่องการรณรงค์การงดใช้พลาสติกภายในสํานักงานเทศบาลนครระยอง และหน่วยงานในสังกัด
เทศบาลนครระยอง โดยจะมีการรณรงค์กับประชาชนในพื้นที่ ได้จัดทําประกาศเทศบาลนครระยองเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งจะประกาศใช้ ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 โดยสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดําเนินการอยู่ระหว่าง
จัดซื้อถังขยะ ซึ่งจะแบ่งประเภทของถังขยะออกเป็น 2 ประเภท คือ ถังสําหรับใส่ขยะเปียก และถังสําหรับ
ใส่ขยะแห้ง ซึง่ ขยะเปียกจะเน้นเฉพาะเศษอาหารที่สามารถนําไปเป็นอาหารสัตว์ได้ ส่วนขยะแห้ง จะเป็นขยะที่ไม่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้แล้วโดยได้แยกขยะรีไซเคิลออกไปแล้ว สํานักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะจัด
ถังขยะทั้งสองประเภทนี้ให้กับทุกหน่วยงานที่อยู่ในอาคารสํานักงานเทศบาลนครระยอง โดยจะแบ่งวางถังขยะ
ทั้งหมด 16 จุด ส่วนทีห่ ้องสมุดประชาชน และคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยองจะจัถัดงขยะให้ จํานวน 2 ชุด
โดยให้หน่วยงานหาจุดตั้งถังขยะเองตามความเหมาะสม ส่วนห้องผู้บริหารจะเป็น ถังขยะที่มีไซด์เล็กกว่า
แบ่งเป็น 2 ประเภท ซึ่งสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะมีการนัดประชุมในกลุ่มแม่บ้านทีท่ ําความ
สะอาดบริเวณสํานักงานเทศบาลนครระยอง และพนักงานเทศบาล เพื่อกําหนดเวลาในการจัดเก็บขยะ โดยให้นํา
ขยะมาไว้ยังจุดรวบรวมขยะ เพื่อทีส่ ํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะจัดรถมาเก็บให้ตามเวลาทุกวัน
โดยเฉพาะขยะอินทรีย์จะไม่ให้มีการตกค้างภายในห้องทํางานเลย และจะจัดทํามาตรการการจัดการขยะภายใน
สํานักงานเทศบาล และหน่วยงานในสังกัด แนวปฏิบัติในการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) เพื่อนําไป
ติดตามห้องทํางาน และห้องประชุมต่างๆ เพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายดังนี้ จะประกาศใช้มาตรการนี้อย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คาดว่าในวันที่ 28 มกราคม 2563 สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะ
จัดเตรียมถังขยะดังกล่าวเสร็จพร้อมที่จะใช้งานได้ จากมาตรการที่ได้กําหนดไว้ เราจะควบคุมในส่วนของ

-46สํานักงานเทศบาลนครระยองนี้เป็นหลัก ส่วนหน่วยงานย่อยเช่น ห้องสมุดประชาชน สถานธนานุบาล คลินิก
ชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยอง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองทุกโรงเรียน จะมีการจัดอบรมให้ในวัน
อาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ที่โรงแรมระยองซิตี้ หลังจากมีการอบรมเรียบร้อยแล้ว ในช่วงบ่ายจะให้
หน่วยงานแต่ละแห่งเสนอของตนเองมาว่าความเหมาะสมในสถานที่ที่ตนเองจะดําเนินการเรื่องการจัดเก็บ
ขยะนั้นเป็นอย่างไร และนําตรงนั้นไปปฏิบัติ
ที่ประชุม กองการแพทย์

ท่านนายกเทศมนตรีสั่งการให้ตั้งถังขยะตามจุดเฉพาะเท่าที่จําเป็น เพื่อสะดวกในการจัดเก็บขยะ

-47-

-48-

บริการอื่น ๆ แก่ผู้มารับบริการ
ประจาเดือน พฤศจิกายน -ธันวาคม ๒๕๖2
- รับส่งผู้ปุวยโดยรถกอล์ฟไฟฟูา
จํานวน 104 ครั้ง
- รับส่งผู้ปุวยโดยรถ Ambulance จํานวน 24 ครั้ง
- สนับสนุนกระเป๋ายาแก่หน่วยงานอื่น จํานวน 27 ครั้ง
กองการศึกษา
- เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 40 คน เข้าดูงาน วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน สวนศรีเมือง
- พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันพฤหัสบดีที่ 7
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมกันเกรา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
- พิธีแห่ถ้วยและพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจําปี พ.ศ. 2562 วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 ณ บริเวณท่าน้ําหน้าวัดสมุทรคงคาราม
- การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ลูกกรุง ประจําปี พ.ศ. 2562 (รอบคัดเลือก) วันเสาร์ที่ 9 ฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 ณ เวทีกลาง (งานลอยกระทง) ถนนอดุลย์ธรรมประภาส
- งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ บริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส
- งานห่มผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้ํา ประจําปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ วัดปากน้ําสมุทรคงคาราม และองค์พระเจดีย์กลางน้ํา
- พิธีมอบถ้วยรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจําปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ที่ 11
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ บริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส
- พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจําปี พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดีที่ 14
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมกันเกรา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

-49- การประชุมและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 ประจําปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง
- การประชุมเตรียมการจัดงานภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ 14 ประจําปี พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดีที่ 21
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช
- พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันศุกร์ที่ 22
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารวิสุทธิ์คุณากร โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- การฝึกซ้อมการแสดงชุดรุกข มรดกของแผ่นดิน เพื่อแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฯ วันพฤหัสบดีที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ บริเวณหน้าสํานักงานเทศบาลนครระยอง
- กิจกรรม
We can : Play & Learn เพลินวันหยุด ครั้งที่ 134 วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรมอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน
- ธนาคารออมสิน (สาขาปูาผ่อง) ประจําเดือน พฤศจิกายน
สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือนพฤศจิกายน 2562

สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง
เดือน พฤศจิกายน 2562

-50- พิธีเปิดศูนย์ PRESS CENTER วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องไอทีมีชีวิต อาคารห้องสมุด
และศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
- พิธีทําบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร จํานวน 89 รูป พิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ เทศบาลนครระยอง วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ สวนศรีเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
- ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ นครระยองเกมส์ ประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
- พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน
เทศบาลนครระยอง
- พิธีเปิด การแข่งขันกีฬาฯ นครระยองเกมส์ ครั้งที่ 37 วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง
- การแข่งขันกีฬาฟุตบอล นครระยองเกมส์ ระหว่างวันที่ 6-14 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- การแข่งขันกีฬาฟุตซอล นครระยองเกมส์ ระหว่างวันที่ 6-14 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- การแข่งขันกีฬา วอลเล่ย์บอลในร่ม นครระยองเกมส์ ระหว่างวันที่ 6-14 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด นครระยองเกมส์ ระหว่างวันที่ 6-14 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ นครระยองเกมส์ ระหว่างวันที่ 6-14 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- การแข่งขันกีฬาเปตอง นครระยองเกมส์ ระหว่างวันที่ 7-14 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน นครระยองเกมส์ ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส นครระยองเกมส์ ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- การแข่งขันกรีฑา นครระยองเกมส์ ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย นครระยองเกมส์ ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- การแข่งขันกีฬาหมากฮอสไทย นครระยองเกมส์ ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- พิธีปิด การแข่งขันกีฬาฯ นครระยองเกมส์ ครั้งที่ 37 วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง
“ภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ 14” ประจําปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ ถนนยมจินดา (ถนนสายวัฒนธรรม) ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
- โครงการประกวดบรรยายธรรม และประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดปุาประดู(พระอารามหลวง
่
) ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
- มอบทุนสาธารณกุศล จากคุณชาลี พันธศุข และคุณองุ่น พันธศุข วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องไอทีมีชีวิต อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
- ประชุมรับนโยบายการจัดวันเด็กและวันครู วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม
หลักเมือง
- พิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
“การทําก๋วยเตี๋ยวแตะ” วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ณ เวทีลานวัฒนธรรม ถนนยมจินดา ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
- กิจกรรม We can : Play & Learn เพลินวันหยุด ครั้งที่ 135 วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ เวทีลานวัฒนธรรม ถนนยมจินดา ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

-51- ธนาคารออมสิน (สาขาปูาผ่อง) ประจําเดือน ธันวาคม
สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือนธันวาคม 2562

สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง
เดือน ธันวาคม 2562

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันจันทร์ที่ 4
พฤศจิกายน พ.ศ.2562 : อบรมในหัวข้อ
1. แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ณ ห้องระยอง2 โรงแรมสตาร์คอนแวนชั่น ระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

-52- โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (กิจกรรมสานสัมพันธ์วันเปิดภาคเรียน ครั้งที่2) ประจําปี
การศึกษา พ.ศ.2562 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 : ด้วยฝุายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
ได้กําหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันเปิดภาคเรียน ครั้งที่2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหาร
จัดการการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมและการจัดการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียน ครูและผู้ปกครอง
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประจําปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 กลุ่มสาระคณิตฯ ศิลปะฯ
สุขศึกษา-พลศึกษา และภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 1 อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
- พิธีเปิดงานแข่งขันเรือยาว ประจําปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562: เทศบาลนครระยอง
ร่วมกับวัดปากน้ํา(สมุทรคงคาราม) ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้กําหนดจัดงานแข่งขันเรือยาวสืบ
สานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2562 ในระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ซึ่งมีพิธีเปิดงานและ
ขบวนแห่ถ้วยการแข่งขันเรือยาวประเพณี ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00น. ณ บริเวณศาลา
จัตุรมุข ท่าน้ําวัดปากน้ําสมุทรคงคาราม อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ํา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 : วัดปากน้ํา
(สมุทรคงคาราม) ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลนครระยอง ได้กําหนดจัดงาน
ประเพณีลอยกระทงห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ํา ประจําปี 2562 ซึ่งมีพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงห่มผ้า
พระเจดีย์กลางน้ํา ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00น. ณ วัดปากน้ําสมุทรคงคาราม
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- พิธีห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ําวัดปากน้ํา(สมุทรคงคาราม) วันที่ 11 พฤศจิกายน
2562 : ผู้บริหารและ
คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานห่มผ้าพระเจดีย์วัดปากน้ํา (สมุทรคงคาราม) ในวันจันทร์ที่ 11
พฤศจิกายน 2562 ณ วัดปากน้ําสมุทรคงคาราม ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
- งานแข่งขันประกวดกระทง ประจําปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 : เทศบาลนคร
ระยองจัดแข่งการประกวดกระทงประจําปี 2562 เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
ได้ร่วมกันจัดทํากระทงแข่งขันเข้าประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 4 ประเภทความคิดสร้างสรรค์
ณ บริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส(สวนศรีเมือง) อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งพื้นที่จังหวัดระยอง ปี 2562
22 พฤศจิกายน 2562 : เวลา 09.30-11.30น. พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งพื้นที่จังหวัดระยอง ปี 2562 ณ กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง
- พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 : พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พ.ศ.2562 ณ อาคารวิสุทธิ์คุณากร ชั้น2 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม

-53โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“Enrichment Teaching Compatency for 21st Century learners”
*วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2562 : อบรม : โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Enrichment
Teaching Compatency for 21st Century learners”
*สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)Institute of Academic Development(IAD) ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- โครงการร่วมใจหิ้วตะกร้า พกถุงผ้า บอกลา...ถุงพลาสติก วันที่ 3 ธันวาคม 2562
: โรงเรียนเทศบาล
วัดปากน้ํา เข้าร่วมโครงการร่วมใจหิ้วตะกร้า พกถุงผ้า บอกลา...ถุงพลาสติก ของฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง และร่วมเก็บขยะบริเวณชาดหาดแหลมเจริญ
ณ บริเวณชายหาด แหลมเจริญ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 ธันวาคม
2562 : ด้วยฝุายบริหารงาน
ทั่วไป โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ได้กําหนดการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2562
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- งานแข่งขันกีฬาในงานนครระยองเกมส์ 2019 วันที่ 15 ธันวาคม 2562
: คณะครูโรงเรียนเทศบาล
วัดปากน้ํา ได้นํานักเรียนแข่งขันกีฬาแบตมินตัน และรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่2 รุ่นอายุ 12 ปี
ด.ญ.ชัญญาณุช วงศ์ใหญ่ (ป.6/1) ณ บริเวณสนามกีฬากลางระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทํางานสร้างความเข้มแข็ง การศึกษาปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 16-18 ธันวาคม 2562 : อบรมโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทํางานสร้างความเข้มแข็งการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอําเภอและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน
ในสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับปฐมวัย) จังหวัดระยอง ประจําปีงบประมาณ 2563
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- กิจกรรมงานระยองแฟร์
#12 (Rayong Fair by ATED) วันที่ 22 ธันวาคม 2562 : คณะครูโรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ํา ได้นํานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในงานระยองแฟร์ #12 (Rayong Fair by ATED)
เวลา 19.00 น. ณ บริเวณสวนศรีเมืองระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- กิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 24 ธันวาคม 2562 : ด้วยฝุายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาล
วัดปากน้ําได้จัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ กิจกรรมภาษาอังกฤษและวันอาเซียน (กิจกรรมวัน
คริสต์มาส) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖2 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
- กิจกรรมแข่งขันทักษะ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ 28 ธันวาคม 2562 : ผู้บริหาร
คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา ได้นํานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
*แข่งขันประกวดวาดภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
*แข่งขันประกวดตอบปัญหาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
*แข่งขันแต่งกลอนสดุดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดลุ่ม(พระอารามหลวง) ต.ท่าประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

-54นายศราวุธ มนต์สวรรค์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา รายงานปัญหาและ
อุปสรรค ดังนี้
1.
ขอความอนุเคราะห์ อปพร. ช่วยจัดระเบียบการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเช้า
2.
ขอความอนุเคราะห์สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมช่วยดําเนินการแก้ไขเรื่องขยะบริเวณ
ฝั่งศาลาด้านนอกโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
ที่ประชุม -

ท่านนายกเทศมนตรีให้โรงเรียนประสานยังประธาน อปพร. ให้ช่วยจัดระเบียบการจราจร
บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
ครั้งที่ 37 ประจําปีการศึกษา 2562 “นครระยองเกมส์” ประเภทกรีฑา
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองเป็นสถานที่พักนักกีฬาสําหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 ประจําปีการศึกษา 2562
“นครระยองเกมส์”
- วันที่ 20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
- วันที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ดําเนินการทดสอบ
PRE-O NET
ประจําปีการศึกษา 2562
- วันที่
25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ดําเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส
ให้กับนักเรียน
- วันที่
27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
- โรงเรียนจัดกิจกรรมสวนเกษตรพอเพียง
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมวันลอยกระทง
ประจําปี 2562
- วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมเดินทางไกลลูก–เสืเนตรนารี
อ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ประจําปีการศึกษา 2562
- วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจําปีการศึกษา 2562
- วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ประจําปีการศึกษา 2562
- วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ประจําปีการศึกษา 2562
- วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ประจําปีการศึกษา 2562
- วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562กิจกรรมเดินทางไกลลูก–เสืเนตรนารี
อ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ประจําปีการศึกษา 2562

-55- วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมวันวชิราวุธ ประจําปี 2562
- กิจกรรมดัชมิลล์คิดส์
- กิจกรรมธรรมะ
Study
- กิจกรรมพาน้องเข้าวัด
- กิจกรรมให้ความรู้วินัยจราจร
- กิจกรรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก
- เจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันกันยุง
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ให้ความรู้เรื่องตาและฟัน
การแข่งขันทักษะและผลงานสร้างชื่อเสียงทางวิชาการ
- วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาหน้าที่พลเมือง ณ โรงเรียนราชบพิตร
กรุงเทพมหานคร
ระดับชั้นประถมศึกษา
เด็กหญิงวรรณิกา จุ้ยวิเศษ ชั้นป.3
เด็กหญิงปาริฉัตร อุบล ชั้นป.3
เด็กหญิงธมลวรรณ บุญมี ชั้นป.3
เด็กหญิงกุลธิดา สุขสุวรรณ์ ชั้นป.6
เด็กชายสุธินันท์ สังข์ศิริ ชั้นป.6
เด็กชายธิติวุฒิ สุทธิธาทิพย์ ชั้นป.6
นางปัทมา จําเนียรแพทย์ (ครูผู้ควบคุม)
นายพีระศิน ไชยศร (ครูผู้ควบคุม)

- วันที่ 3 ธันวาคม 2562กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
- เบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- วันที่ 10 ธันวาคม 2562ได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งขันพูดจาภาษาถิ่นระยอง งานภูมิบุรี ศรีระยอง
งานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจําปี 2562 (วันที่ 29 ธันวาคม 2562)
- วันที่ 2 มกราคม 2563การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับประถมศึกษา งานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาร
ประจําปี 2562
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
รายงานว่าขณะนีโ้ รงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจําปีการศึกษา2563
ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมงานลอยกระทง ที่ถนนอดุลย์ธรรมประภาส
- วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมงานห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ํา
- วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
- วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 37 ณ โรงแรมสตาร์

-56- วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมโครงการพี่สอนน้องรักษ์
สิ่งแวดล้อม เรื่อง แยกขยะก่อนทิ้ง โดยสํานักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ชมภาพยนตร์จาก อพวช.
- วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนอนุบาลปีที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล จังหวัดชลบุรี
- วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นํานักเรียนเข้าแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
เด็กชายทีฆายุ ธาราศักดิ์ ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์
เด็กชายภูมิพัฒน์ นามสิน ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ลําดับที่ 5 ของประเทศ
- วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2/2562
- วันที่
7-9 ธันวาคม 2562 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติภาคกลางและภาค
ตะวันออก
* การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 6
* การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 5
* การประกวดวาดภาพระบายสี ป.1-3
- วันที่
19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง แนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ม.1
ประจําปีการศึกษา 2563
- วันที่
23 ธันวาคม 2562 บริษัท ไออาร์พีซี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จํานวน 3 ทุน
- วันที่ 25 ธันวาคม 2562 จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์และปีใหม่
- วันที่
28 ธันวาคม 2562 ร่วมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดลุ่ม(พระอารามหลวง)
- วันที่ 28 ธันวาคม 2562 แข่งขันวิชาการงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ วัดลุ่ม(พระอารามหลวง)
- นางพรทิพย์ เวชกามา ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง รายงานดังนี้
1. โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองมีปัญหาเรื่องอาคารสถานที่ ได้ทราบจาก นายเสรี บุญสุทธิ
รองปลัดเทศบาลว่าสิ้นเดือนนี้จะได้แบบของอาคาร แต่สิ่งที่ โรงเรียนจะดําเนินการก่อนที่จะสร้างอาคาร
คือ ต้องกั้นห้องเรียนเพื่อจะย้ายเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลไปเรียนที่อาคาร 7 จึงต้องการขอความอนุเคราะห์
กองช่างเรื่องห้องน้ําที่จะรองรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลทีจ่ ะย้ายไปอยู่ตรงนั้น ซึ่งห้องน้ําบริเวณนั้นจะมีอยู่
ด้านเดียว และจะต้องเสร็จก่อนที่โรงเรียนจะได้ผรัู้ บเหมาก่อสร้างอาคาร
2.
ขณะนีโ้ รงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563
เป็นต้นไป ใช้เวลาในการรับสมัคร 20 วัน
ที่ประชุม -

ท่านนายกเทศมนตรีสั่งการว่างานไหนที่เร่งด่วนให้โรงเรียนประสานกับกองช่งาเพื่อดําเนินการ

-57โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 1 ธันวาคม 2562 การสอบภาคทฤษฏีนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 และ 5
ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
- วันที่ 3 ธันวาคม 2562 รับมอบแว่นสายตา โครงการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติในนักเรียน
ณ ห้องประชุมหลักเมือง
- วันที่
4 ธันวาคม 2562 นักเรียน จํานวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานโครงการในพระราชดําริ
ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง
- วันที่
4-6 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมบําเพ็ญกุศล อุทิศถวายพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระ
บรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2562 ณ วัดปุาประดู่ (พระอารามหลวง) อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่
4-15 ธันวาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์ที่พักนักกีฬา การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 ประจําปีการศึกษา 2562
นครระยองเกมส์ ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)
- วันที่ 6-9 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจําปี
การศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ
- วันที่
16-18 ธันวาคม 2562 สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้การปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ณ อาคารวิสุทธิ์คุณากร
- วันที่
20-22 ธันวาคม 2562 อบรมโครงการครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจําปี
2563 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ณ จังหวัดนครราชสีมา
- วันที่
20 ธันวาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดง "ระยองแฟร์ ครั้งที่ 12"
ณ สวนศรีเมือง
- วันที่
24 ธันวาคม กิจกรรมวันคริสต์มาส ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)
- วันที่
25 ธันวาคม กิจกรรมทอดผ้าปุาการศึกษาและ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 10 ปี
ยอดทําบุญทอดผ้าปุาการศึกษา 826,690.39 บาท ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)
- วันที่ 28 ธันวาคม ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจําลอง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ประจําปี 2562 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่มพระอารามหลวง
- นายไพรัตน์ วังบอน รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนนครระยองวิทยาคม กล่าวว่า
ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล และท่าน
ผู้อํานวยการส่วนราชการทุกท่านที่ร่วมทอดผ้าปุาเพื่อการศึกษากับโรงเรียนนครระยองวิทยาคม
ยอดเงินทอดผ้าปุาที่รวบรวมได้ จํานวน 826,690 บาท
กองสวัสดิการสังคม
- โครงการรวมวัยผู้สูงอายุ เติมความสุขกันและกัน ประจําปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลฯวัดปากน้ํา

-58- โครงการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดใกล้เคียง
- ศึกษาดูงาน เนื่องใน “วันภูมิพลมหาราชา” ประจําปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ อ่างเก็บน้ําดอกกราย อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจาเดือนธันวาคม 2562
• มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
• โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ทั้งหมด 7,401 ราย
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562
• ผู้สูงอายุ
6,456 ราย
เงินสด
- ราย
โอนเข้าบัญชีธนาคาร
6,456 ราย
• ผู้พิการ
819 ราย
เงินสด
- ราย
โอนเข้าบัญชีธนาคาร
819 ราย
• ผู้ปุวยเอดส์
126 ราย
เงินสด
- ราย
โอนเข้าบัญชีธนาคาร
126 ราย
การลงทะเบียน
• อํานวยความสะดวก
ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการรายใหม่
และต่อบัตรประจําตัวคนพิการรายเก่า จํานวน
1 ราย
• รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่
เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ จํานวน
9 ราย
• รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จํานวน
12 ราย
• รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และรายเก่า จํานวน
- ราย
ที่มีการย้ายภูมิลําเนาเข้ามาในเขตพื้นที่
เทศบาลนครระยอง เพื่อรับเบี้ยฯ
ปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2560
- รับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
- วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครระยอง
จัดโครงการจากวัยสู่วัย อยู่อย่างไรให้มีคุณค่า ณ อาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
- วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครระยอง
จัดโครงการจากวัยสู่วัย อยู่อย่างไรให้มีคุณค่า ณ อาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง

-59- นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝุายสังคมสงเคราะห์ รายงานว่าเรื่องการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพที่กรมบัญชีกลาง
เป็นผู้เบิกจ่าย จะมีในเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึง่ กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้โอนเงินเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ส่วนเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ทางเทศบาลนครระยองก็ยังคงต้องตั้งฎีกาเบิกจ่ายเช่นเดิม
ซึง่ เดิมผู้สูงอายุ และผู้พิการ เทศบาลจะจ่ายเอง ในทุกวันที่ 6 หรือวันที่ 7 ของเดือน แต่ต่อไปกรมบัญชีกลางจะ
โอนให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในทุกวันที่ 10 ของเดือน กองสวัสดิการสังคมจึงได้ประชาสัมพันธ์กับผู้สูงอายุและ
คนพิการให้ทราบแล้ว ซึ่งข้อมูลที่ได้มานี้ได้มาจากระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กองสวัสดิการจะต้องบันทึกลงในข้อมูล และหลังจากนั้นเทศบาลก็จะต้องส่งผลให้กับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเพื่อส่งให้กรมบัญชีกลาง และกรมบัญชีกลางก็จะนําส่งให้กรมการปกครองครั้งหนึ่งเพื่อการ
ประมวลผลในเรื่องของ การย้าย การตาย เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และข้อมูลอื่นๆ ที่กรมการปกครอง
สามารถเปิดดูได้ และหลังจากได้ข้อมูลที่สําเร็จแล้วกรมบัญชีกลางก็จะโอนเงินให้ กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ทุกวันที่ 10 ของเดือน ซึง่ เดือนนี้จะเป็นเดือนแรกที่เทศบาลให้ทางกรมบัญชีกลางโอนเอง ทําให้เกิดข้อกังวลใจ
ว่าอาจจะมีการคลาดเคลื่อนของข้อมูล สําหรับข้อมูลที่มีการคาดเคลื่อน เช่น เลขบัญชีไม่ตรง หรือวันเดือนปีเกิด
ไม่ตรง ในเดือนต่อไปกองสวัสดิการสังคมจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลและก็มีการตกเบิก ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ
- ท่านปลัดเทศบาลสอบถามว่าเงินอุดหนุนสําหรับค่าครองชีพที่กรมบัญชีกลางจัดให้ เทศบาล
ของปีงบประมาณ 2563 ยังคงเหลืออยู่หรือไม่
- นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝุายสังคมสงเคราะห์ รายงานว่าขณะนี้ทไี่ ด้รับการแจ้งมาคือจะให้
ในเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งไม่เพียงพอสําหรับจํานวนเงิน
ที่จัดสรรมา โดยจํานวนเงินที่จัดสรรมาให้นั้นประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์
สถานธนานุบาล
ผลการดาเนินงานในรอบเดือนธันวาคม 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2562)
ยอดรับจํานํารวม 2,263 ราย
ยอดไถ่ถอนรวม 2,216 ราย
ทรัพย์จํานําคงเหลือทั้งหมด

7,493 ราย

รายได้ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวนเงิน
1,733,187.50 บาท
รายได้จากการจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวนเงิน
216,190.00 บาท
รวมรายรับ
1,949,377.50 บาท
รายจ่าย
ดอกเบี้ย
O.D. ธนาคารออมสิน
0.00 บาท
รายจ่ายประจา
829,079.13 บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
1,120,298.37 บาท
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จานวน 140,000,000.00 บาท
บวก ฝากเผื่อเรียก
25,371,690.00 บาท
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก
165,371,690.00 บาท

-60ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ท่านนายกเทศมนตรี สอบถามว่าปัจจุบันเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดเก็บขยะของเทศบาลนครระยอง
ได้ดําเนินการกวาดขยะวันละกี่ครั้ง
นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหน้าฝุายบริการสิ่งแวดล้อม รายงานว่าการกวาดขยะจะแบ่งเป็น
3 รอบ คือ รอบเช้ามืด 04:00 น. - 07:00 น. รอบกลางวัน 08:00 น. - 11:30 น.
รอบบ่าย ตั้งแต่ 13:30 น. - 16:30 น.
- ท่านปลัดเทศบาล สั่งการดังนี้
1. เรื่องสถานการณ์ภัยแล้งขณะนีค้ ่อนข้างวิกฤต ซึง่ หากฝนไม่ตกในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม
น้ําจะมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง จึงได้มอบให้ทุกส่วนราชการไปหามาตรการเรื่อง
ของการประหยัดน้ําประปา ในส่วนของเทศบาลนครระยอง จึงต้องเตรียมการในเรื่องของการหาแหล่งน้ําไว้
สําหรับแก้ปัญหา ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการหารือกับกองช่างแล้ว
2. เรื่องการบําบัดน้ําเสีย ซึง่ ที่โขดศาลเจ้าจะมีน้ําทิ้งออกมา วันละประมาณ 1,000 คิว ซึ่งน้ําทิ้งตรงนี้
ได้มีการผ่านการตรวจสอบแล้วว่าสามารถนําไปรีไซเคิลได้ เช่น นําไปรดต้นไม้ แต่ปัญหาคือเทศบาลไม่มีภาชนะ
สําหรับรองรับน้ํา
ที่ประชุม -

ท่านนายกเทศมนตรีสั่งการให้ประสานกับงานสวนสาธารณะ กองช่าง เพื่อให้นําน้ําทิ้งดังกล่าว
ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

(ปิดประชุม เวลา 11.20 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวรัชนี คุ้มครอง)
หัวหน้าฝุายบริหารงานทัว่ ไป
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