รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 10/2563
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราชเทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายวรวิทย์
นายบุญสืบ
นายประกอบ
นายธีรวุฒิ
นายฉัตรนุชัย
นายเสรี
นางศิริลักษณ์
นางวัฒนา
นางสาวอัญริฬห์
นางกรรณิกา
นายปรีชา
นางสาวศศิธร
นางสาวสุภัทรา
นายมานพ

ศุภโชคชัย
เจริญรัตน์
อังควินิจวงศ์
รัตตานนท์
สมบัติศรี
บุญสุทธิ
ทองเรือง
ชูวิทย์สกุลเลิศ
ทิพย์ธนวิกรม
วิโรจน์แสงทอง
สาลี
โยคาพจร
สุภาพ
ศรีสุพรรณถาวร

นายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
แทน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
รก. ผู้อำนวยการกองการศึกษา

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

นางรุ่งฤดี
นายศราวุธ
นายสมควร
นางนลินี
นายมนตรี
ว่าที่ร้อยตรีจรัล
นายไพรัตน์
นายดุสิต
นางสาวกนก

ยมรักษ์
มนต์สวรรค์
ทองเรือง
สุวรรณโชติ
สิริทัตสุนทร
ภิญวัย
วังบอน
ธรรมศิริรักษ์
อารีรักษ์

แทน ผู้จัดการสถานธนานุบาล
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ำ

24.

นางสาวชนิดา

เอมเปีย

ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

นางเสาวลักษณ์
นางสาวรัชนี
นางสาววิราภรณ์
ว่าที่เรือโทเชาวลิต
นางสาวณัฐมน
นางสาวกนกอร
นางสาววิลาวรรณ

แก่นทอง
คุ้มครอง
โคลงชัย
จันมณี
แซ่โง้ว
ธิบูรณ์บุญ
นาถาบำรุง

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รก.ผู้อำนวยการกองการแพทย์
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง

รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม

32.
33.
34.
35.
36.
37.

นางสาวณัฐริกา
นางสาวเจนนรี
นางสาววทันยา
นางจิรายุศิริ
นางธนาวดี
นางกุลยา

ซื่อมาก
กล่อมแก้ว
โห้ประเสริฐ
พรหมอินทร์
ฑามาศ
กุลรัตน์

-2หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
เจ้าพนักงานธุรการ

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
อังควินิจวงศ์
ดุษฎีวงษ์กำจร
กล่อมแก้ว
เกษรแพทย์
อุทัยรัตน์
วาระสิทธิ์
เนินฉาย
เสงี่ยมรัตน์
ประดับสุข
โสภณ
วัชระธัญญานุกูล
ปลื้มวุฒิวัฒน์
เอี่ยมสำอาง
เพ็งเรือง
ตันสุธิกุล
จันทน์ขาว

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นายมานพ
นายวิชิต
นายธนิต
นายวารินทร์
นายนิวัติ
นายผณินทร
นางนภัสสร
นางสายสุนีย์
นางสาวปิยาภรณ์
นางสาวดวงพร
นางสาวดลนภัส
นางสาวฐปนีย์
นายวิทยา
นายชญชม
นายชาคริต
นายปิยะ
นางปาริชาติ
นายชนินทร์

เริ่มประชุมเวลา09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- เรื่อง รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ราย
คือ นางสาวกชนันท์ วงศ์แวง ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน งานเงินเดือนบำเหน็จบำนาญและ
สวัสดิการ ฝ่ายการเงินและบัญชี ส่วนบริหารการคลัง สำนักการคลัง เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

-3ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอำนวยการ
งานขนส่ง

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
โครงการเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนยมจินดา จังหวัดระยอง
ผลการดำเนินงาน
วัน/เวลาการจัดงาน วันที่ 9-10 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 -22.00 น.
ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ สินค้าและอาหารพื้นบ้าน/ อาหารประจำถิ่น
ประเภทผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และห้างร้าน บริษัทต่าง ๆ
จำนวนผู้ประกอบการ
200 ร้านค้า
รายได้ของผู้ประกอบการ 882,610 บาท (ข้อมูลจากคณะกรรมตลาดถนนยมจินดา จังหวัดระยอง)
จำนวนผู้เข้าร่วมงาน
รวมทั้งสิ้น 6,635 คน (วัดสถิติจากจำนวนสติกเกอร์คัดกรอง COVID-19)

-4การประเมินความพึงพอใจตามแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
ระดับความพึงพอใจของผู้ขาย/ผู้ประกอบการ
1. รูปแบบการจัดงาน
2. ช่วงวัน/เวลาของการจัดงาน
3. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
4. สถานที่จัดงาน สภาพแวดล้อม ที่จอดรถ
5. การอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย

ร้อยละ 87
ร้อยละ 82
ร้อยละ 65
ร้อยละ 64
ร้อยละ 66

ระดับความพึงพอใจของผู้ซื้อ/ผู้บริโภค
1. รูปแบบการจัดงาน
2. ช่วงวัน/เวลาของการจัดงาน
3. ความหลากหลายของสินค้าและผลิตภัณฑ์
4. คุณภาพและราคาของสินค้าและผลิตภัณฑ์
5. ความสะอาด ปลอดภัย ไม่ใช้ถุงพลาสติก โฟม
6. สถานที่จัดงาน สภาพแวดล้อม ที่จอดรถ
7. การรักษาความปลอดภัย

ร้อยละ 74
ร้อยละ 71
ร้อยละ 72
ร้อยละ 72
ร้อยละ 67
ร้อยละ 65
ร้อยละ 64

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
คณะศึกษาดูงาน (ประจำเดือน ต.ค. 2563)
* จำนวน
2 คณะ
* จำนวน
590 คน
งานสารบรรณ
มีการลงรับ – ส่ง หนังสือ
เดือนตุลาคม 2563
- มีการลงรับหนังสือ จำนวน
- มีการลงส่งหนังสือ จำนวน

641 เรื่อง
404 เรื่อง

ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- ออกตรวจดูแลโรงรับจำนำของเทศบาล
- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น้อง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดการตรวจตู้เขียว จำนวน 34 ชุมชน

-5- ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง
- จัดการจราจรบริเวณโรงเรียนวัดโขดทิมทาราม และบริเวณหน้าคลินิกอบอุ่น
- จัดจราจรและอำนวยความสะดวก บริเวณถนนยมจินดา งานเดิน กิน ชิม เที่ยว(วันที่ 9 – 10
ตุลาคม 2563)
- จัดจราจร และอำนวยความสะดวก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (คนใหม่) ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ
ภายในเขตเทศบาลนครระยอง (วันที่ 1 ตุลาคม 2563)
- จัดจราจร และอำนวยความสะดวก งานทอดกฐิน ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล (วันที่ 11 ตุลาคม 2563)
- จัดจราจร และอำนวยความสะดวก กรณี งานพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 (วันที่ 13 ตุลาคม 2563)
- จัดจราจร และอำนวยความสะดวก กรณี งานพิธีถวายพวงมาลา รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ สวนศรีเมือง (วันที่ 23 ตุลาคม 2563)
- จัดจราจร และดูแลความเรียบร้อย กรณี งานลอยกระทง บริเวณถนนยมจินดา และบริเวณท่าน้ำ
(วันที่ 30-31 ตุลาคม 2563)
2. ตักเตือนผู้กระทำความผิด
- ดูแลห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTVจำนวน 5ราย
- บริษัท เทียงสุรัตน์ กรณีนำรถยนต์จอดบนทางเท้าสาธารณะ บริเวณทางเข้า ถ.นครระยอง 28
- ประชาชนนำของมาขาย บนถนนสาธารณะกีดขวางการจราจร บริเวณตลาดแม่แดง
3. จัดเก็บป้ายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จำนวน 185 แผ่น
4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ำ ถนน ฟุตบาท ป้ายบอกทาง ชำรุด จำนวน 12แห่งได้แก่
- ฟุตบาทชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 252/2 (ก่อนถึงทางเข้าวัดเนินพระ) จำนวน 1 จุด
- ถนนชำรุด บริเวณมุมถนน หน้าอุทยานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 1 จุด
- ฝาท่อชำรุด บริเวณแยกวงเวียนสุนทรภู่ จำนวน 1 จุด
.
- ถนนชำรุด บริเวณทางแยกเข้า ถนนข้างจวน จำนวน 1 จุด
- ถนนชำรุด บริเวณหลังวัดป่า ซอย 3 จำนวน 2 จุด
- ฟุตบาทชำรุด บริเวณร้านบ้านน้ำใสกรุ๊ป และไฮเทคอร์ จำนวน 1 จุด
- ถนนชำรุด บริเวณหมู่บ้านจ่าแต้ม จำนวน 1 จุด
- ฟุตบาทชำรุด บริเวณถนนอารีราษฎร์ ซอย 5 จำนวน 1 จุด
- ฝาท่อชำรุด บริเวณหน้าร้านกาแฟสด มุมเมือง ถ.แสงจันทร์ จำนวน 2 จุด
- ถนนชำรุด บริเวณ ทางเข้าถนนแสงจันทร์ ชำรุดเนื่องจากน้ำท่วมขัง จำนวน 1 จุด
- ถนนชำรุด บริเวณ ถ.ปรางศรี 2 (ถนนสุขุมวิท) จำนวน 1 จุด
- ถนนชำรุด บริเวณ ปากทางเข้า ถ.ราษฎร์บำรุง ซ.5 และ ซ.6 จำนวน 2 จุด
5. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี พบร้านอาหาร (ร้านปลาเผา) ตั้งวางขายลุกล้ำเขตทางเท้าสาธารณะ
บริเวณ ถนนสายล่าง ตรงข้ามโรงแรมพลัสวัน
- ตรวจสอบ พบรถเร่ขายขนมจีนจอดขายบริเวณทางม้าลาย กีดขวางการจราจร หลังเทศบาลนครระยอง
- ตรวจสอบ ร้านน้ำเต้าหู้ และร้านส้มตำ บริเวณหน้าปากทางเข้าซอยโรงฆ่าสัตว์ กรณีจอดขายบน
ทางเท้าสาธารณะ
- ติดตามเรื่องร้องเรียน ร้านปลาเผาตั้งวางขายลุกล้ำทางเท้าสาธารณะ บริเวณถนนสายล่าง
(ตรงข้ามโรงแรมพลัสวัน)

-6- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีรถบรรทุกขนดินทำดินล่วงหล่นบนถนนสาธารณะ บริเวณถนนระยองบ้านค่าย (ปากทางเข้าเกาะพรวด)
- ตรวจสอบระดับน้ำบริเวณถนนจันทอุดม กรณีฝนตก ทำให้น้ำท่วมขังช่องจราจร
- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนตั้งวางของกีดขวางทางสาธารณะ
บริเวณซอยหลังธนาคารกรุงเทพ (ซอยบ่อน้ำ)
- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน พบประชาชนนำกองทราย กองบนทางเท้าสาธารณะ
บริเวณหน้าโลตัสระยอง (ถนนสุขุมวิท)
- ตรวจสอบเหตุไฟไหม้รวมกับศูนย์ช้าง กรณีเกิดกระแสไฟซ็อตสายไฟทำให้เกิดเปลวไฟ บริเวณสนาม
เด็กเล่นสวนศรีเมือง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกู้ภัยฯ
- ออกสำรวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย, ชุมชนหลังวัดป่าประดู่ 1
และชุมชนหลังวัดป่าประดู่ 2)
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
อัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
* ลูกจ้างประจำ
* พนักงานจ้างทั่วไป
* พนักงานจ้างตามภารกิจ
รวม

5 ครั้ง
112 ครั้ง
75 ครั้ง

14 ครั้ง

176 คน
21 คน
366 คน
270 คน
833 คน

อัตรากำลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จำนวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
* พนักงานครูเทศบาล
220 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
43 คน
รวม
266 คน
รวมทั้งสิ้น 1,099 คน
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
(ตำแหน่งบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งบริหาร)

- คน
- คน

-7- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต
- ลูกจ้างประจำ ลาออก
- ลูกจ้างประจำ เสียชีวิต
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
- พนักงานจ้าง ลาออก
- พนักงานจ้าง เสียชีวิต

- คน
- คน
1 คน
- คน
- คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
- คน
14 คน
10 คน
- คน

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สรุปผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินรางวัล
ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลนครระยอง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563

-8งานทะเบียนราษฎร
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจำเดือน ตุลาคม 2563

เดือน ตุลาคม มีวันทำการ 20 วัน เฉลี่ยให้บริการวันละ 142 ราย
รายงานการให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน
ประจำเดือน ตุลาคม 2563

เดือน ตุลาคม มีวันทำการ 20 วัน เฉลี่ยให้บริการวันละ 40 ราย

-9กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง
จำนวน 13 ครั้ง
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จำนวน 11 ครั้ง 11 เรื่อง
Line @ เรารักนครระยอง
1. จำนวนผู้ติดตามสะสม จำนวน 5,129 ราย
2. จำนวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด 36 ราย
3. จำนวนผู้สอบถามข้อมูลทั้งหมด 40 ราย
Line @ เรารักนครระยอง
1. จำนวนผู้ติดตามสะสม จำนวน 5,129 ราย
2. จำนวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด 36 ราย
3. จำนวนผู้สอบถามข้อมูลทั้งหมด 40 ราย
งานประชาสัมพันธ์
1.ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย
1.1 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง
1.2 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่น ๆ
2. บันทึกภาพกิจกรรมของสำนัก กองและรร.ในสังกัดของเทศบาล
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่นๆ
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชน ลงเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของเทศบาล
5. บันทึกเสียงข่าวประกาศเสียงตามสาย
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์
7. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง
8. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
รวม
จำนวน
จำนวน
รวม
รวม

33 เรื่อง
40 เรื่อง
30 กิจกรรม
10 ครั้ง
29 ข่าว
4 ครั้ง
5 ครั้ง
5 ราย
1 ป้าย

-10ฝ่ายนิติการ
ลำดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.

กรณี นส.ศรีสุดา ศิระวงศ์ประเสริฐ ในฐานะผู้แทนโดยชอบ
ธรรมของ ดช. ฐานนท์ ธนาเศรษฐสกุล ผู้ฟ้องคดี เทศบาล
นครระยอง ผู้ถูกฟ้องคดี และศาลปกครองกลางมีคำบังคับให้
เทศบาลชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้น

- สรุปสำนวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2.

ศาลจังหวัดระยองได้มีหมายเรียกคดีแพ่งสามัญคดีหมายเลข
ดำที่ 0716/2561 ระหว่างนายนิรัตน์ เจริญผล โจทก์
เทศบาลนครระยองที่ 1 นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย ที่ 2 จำเลย
ทำคำให้การแก้คดียื่นต่อศาลภายในวันที่ 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหมาย

- ศาลจังหวัดระยองนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 2
เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
- ศาลพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรม
เนียมแทนจำเลยทั้งสอง90,000 บาท และสำเนา
คำพิพากษาให้กองช่างแล้ว
- ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการ
ออกคำบังคับและหมายบังคับคดี อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของพนักงานอัยการ

3.

คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟ้าบริเวณช่วงโค้ง
ระยองราม่า ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

- นัดขายทอดตลาดครั้งที่ 1 วันที่ 3
กันยายน 2563 (ไม่มีคนประมูล)
- นัดขายอดตลาดครั้งที่ 2 วันที่ 24
กันยายน 2563 (ไม่มีคนประมูล)
- นัดขายทอดตลาดครั้งที่ 3 วันที่ 15
ตุลาคม 2563 (ไม่มีคนประมูล)
- นัดขายทอดตลาดครั้งที่ 4 วันที่ 5
พฤศจิกายน 2563

4.

เรียกคืนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ประจำปี
2559 จำนวน 4 ราย

- ทำสัญญายอม จำนวน 2 ราย
- สืบพยานเรียบร้อย คดีเสร็จการพิจารณา นัดฟัง
คำพิพากษา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00 น. ทั้ง 2 คดี

5.

เสนอความเห็นทางกฎหมาย กรณี การดำเนินการเกี่ยวกับเงิน
รายได้สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

6.

ตอบข้อหารือ กรณี การจัดเก็บค่าบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล,
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ของ บจก. ทองถวิล

- อยู่ระหว่างสรุปความคิดเห็น

-11ลำดับที่
7.

เรื่อง
ขอให้ตรวจสอบข้อกฎหมาย กรณี ขอยกทางท่อระบายน้ำ
และโคมไฟแสงสว่าง
ฝ่ายงบประมาณ

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการ
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อกฎหมาย

-12-

-13งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 5 เรื่อง

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

-14สำนักการคลัง
1. เงินสะสมประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เงินสะสม

-15-

-163. โครงการ / รายการ ในปี 2564

กองช่าง
ฝ่ายแบบแผน
1. สำรวจถนนบางจาก ซอย 19
2. สำรวจซ่อมแซมบ่อพักและท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า แยกถนนยมจินดา
3. สำรวจซ่อมแซมบ่อพักและท่อระบาย น้ำพร้อมทางเท้าหน้าศาลเจ้าตรงข้าม รพ.ระยอง
4. สำรวจปรับปรุงซ่อมแซมสนามบอลโรงเรียนวัดโขดใต้
5. สำรวจซ่อมแซมคอสะพานเทศบาล 16
ฝ่ายการโยธา
งานขึ้นทะเบียนทาง
1. ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น ถึงผู้ว่าราชการ จังหวัดระยอง
1.1 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น ในเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 42 สายทาง
1.2 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น ในเดือนกันยายน 2563 จำนวน 50 สายทาง
2. ออกสำรวจถนนเพื่อเก็บข้อมูลขึ้นทะเบียนทางเพิ่มเติม ในเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 40 สายทาง
(ดำเนินการจัดทำเอกสารรอเสนอส่งผู้ว่าราชการ)
- งานลงหินคลุก ถนนบางจาก ซอย 19
- เข้าเคลียร์พื้นที่ข้างตลาดวัดลุ่มเพื่อใช้เป็นตลาดชั่วคราว
- งานก่อสร้างฐานออกกำลังกาย สวนศรีเมือง
- ตัดแต่งต้นไม้ถนนจันทอุดม
- ถอนวัชพืชถนนจันทอุดม
- ใส่ปุ๋ยถนนสุขุมวิทและต้นสะตือ
- งานตัดแต่งกิ่งไม้ถนนบางจาก
- งานประดับตกแต่ง ไม้ประดับงานพิธี 23 ตุลาคม 2563

-17ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ส่งไปกำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง
2. ส่งกำจัดขยะติดเชื้อ(บริษัทไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ เข้าดำเนินการ เก็บขยะติดเชื้อ)
3. ปริมาณขยะภายในเขตเทศบาลนครระยองเดือน ตุลาคม 2563 น้ำหนักรวม 3,232.19 ตัน

4. ชุดขุดลอกท่อระบายน้ำ เข้าดำเนินการ ลอกรางระบายน้ำถนนทางไผ่ 2
5. ชุดขุดลอกท่อระบายน้ำ เข้าดำเนินการ ลอกรางระบายน้ำซอยหลังตลาดเทศบันเทิง
6. ชุดขุดลอกท่อระบายน้ำ เข้าดำเนินการ ลอกรางระบายน้ำซอยหลังวัดป่า
7. ชุดขุดลอกท่อระบายน้ำ เข้าดำเนินการ ลอกรางระบายน้ำถนนทุ่งชายกระต่าย
8. รถดูดเบอร์ 3 เข้าดำเนินการ ดูดบ่อพักถนนศรีเมืองเหนือ
9. รถดูดเบอร์ 3 เข้าดำเนินการ ดูดบ่อพักถนนข้างอาคารจามจุรี
10. รถดูดเบอร์ 3 ร่วมกับงานโยธา เข้าดำเนินการวางท่อถนนข้างจวนผู้ว่า แก้ปัญหาน้ำท่วม
11. ชุดฝาท่อ เข้าดำเนินการ ปิดฝาท่อระบายน้ำถนนเชิงเนิน (หน้าคอนโดอยู่สุข
12. ชุดฝาท่อ เข้าดำเนินการ ปิดฝาท่อระบายน้ำถนนราษฎร์บำรุง
13. ชุดฝาท่อ เข้าดำเนินการ ปิดฝารางระบายน้ำถนนตากสิน (หน้าจวนผู้ว่า)
14. ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ และเติมน้ำมัน1.ถนน ค2 (ร้านเพิ่มลาภ, ร้านเพื่อนนักปั่น) 2.ถ.สัมฤทธิ์
(สระบัว) 3.จันทอุดม
15. ชุดเครื่องจักรกล เข้าดำเนิน เก็บกู้ขยะตาข่ายดักขยะปลายท่อบริเวณคลองสวนศรีเมือง
(หน้าจวนผู้ว่า)น้ำหนักรวม 120 กิโลกรัม

-1816. ชุดเครื่องจักรกล เข้าดำเนิน เก็บกู้ขยะตาข่ายดักขยะปลายท่อบริเวณแยกเกาะกลอย น้ำหนักรวม
150 กิโลกรัม
17. วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำรวจพื้นที่และประชุมการ
บริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรแบบมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาลนครระยอง
1. เก็บข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ถนนเส้นต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครระยอง
2. วางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถนนเส้นต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครระยอง
3. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบกหาม ไพบูลย์นิมิตสุข 3 จำนวน 2 เครื่องเพื่อช่วยระบายน้ำภายใน
ซอยไพบลูย์นิมิตสุข 3 ออกมายัง ถนน ค.2
4. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบกหาม ซอยร้านเมดูซ่า (สายล่าง)
5. บล็อกกระสอบทราย ถนนรุ่งเรืองปักเป้าเพื่อเปลี่ยนเส้นทางน้ำ จากถนนสุขุมวิท
6. แย็กเปิดทางน้ำ ถนนทางไผ่ 1 ลงแม่น้ำระยอง
7. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบกหาม ถนนตากสินเพื่อช่วยในการระบายน้ำ ภายในตลาดวัดลุ่ม
8. จัดเวรสแตนบายเปิดเครื่องสูบน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- โครงการกิจกรรม 5 ส. ประชุมกองช่างซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติงาน
- กิจกรรมกองช่างปันสุข
- กิจกรรมสร้างสุขในวันเกิด
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2563 – 25 ต.ค. 2563
➢ ต่ออายุ
82 ราย
➢ รายใหม่
6 ราย
รวม
114,315 บาท

-19เรื่องร้องเรียน จำนวน 4 เรื่อง
ลำดับ
ที่

รายการร้องเรียน

การดำเนินงาน

หมายเหตุ

1.

กรณีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากลูกค้าร้านครัวลุงระ
สูบบุหรี่และเสียงดังรบกวน
เพื่อนบ้าน ถนนเลียบชายฝั่ง
ตำบลปากน้ำ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่งาน
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่
ตรวจสอบร้านครัวลุงระ พบว่าทางร้านได้ติดป้าย
ห้ามสูบบุหรี่ภายในร้าน และมีการตั้งภาชนะสำหรับ
เขี่ยบุหรี่ที่บริเวณถนนด้านหน้าร้าน เจ้าหน้าที่จึงมี
คำแนะนำเพื่อป้องกันเหตุที่เกิดขึ้น ให้กำหนดจุดที่
สูบบุหรี่ให้ชัดเจนและภาชนะรองรับ และหา
มาตรการในการป้องกันเรื่องการสูบบุหรี่

เห็นควรยุติและ
รวบรวมเรื่องต่อไป

2.

กรณีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนการเลี้ยงไก่บริเวณข้าง
กำแพงวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ถนนตากสินมหาราช
ตำบลท่าประดู่

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงใน
บริเวณดังกล่าว พบว่า มีการเลี้ยงไก่บนถนนริม
กำแพงวัด จึงประสานเจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบ
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประสานงาน
รักษาความสะอาด เข้าทำความสะอาดพื้นที่บริเวณ
ที่เลี้ยงไก่ เรียบร้อยแล้ว

เห็นควรยุติและ
รวบรวมเรื่อง

3.

กรณีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากการเผาถ่าน บริเวณ
ป่ายูคา (สนามเป้า) ถนนตากสิน
มหาราช ตำบลท่าประดู่

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 งานสุขาภิบาลและ
เห็นควรยุติและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่อง
รวบรวมเรื่อง
ร้องเรียน กรณีการเผาถ่านบริเวณป่าต้นยูคา
สนามเป้า ถนนตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ จากการ
ตรวจสอบ พบว่า มีการเผาถ่านจริงจึงมีคำแนะนำ
ดังนี้ ห้ามเผาถ่านหรือวัสดุอื่นใด ในพื้นที่เทศบาล
หลังจากได้รับคำแนะนำ ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตาม
คำแนะนำและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว

-20ลำดับ
ที่
4.

รายการร้องเรียน

การดำเนินงาน

หมายเหตุ

กรณี ไม่ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรบริเวณรอบตลาดนัดข้าง
วัดปากน้ำ (ข้อ 3 ตลาดไม่ถูก
สุขลักษณะ มีขยะใต้แผงขายของ
ซึ่งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
เชื้อโรค)

-วันที่ 22 ตุลาคม 2563 งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมออกตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับ
เจ้าหน้าที่นิติกรเทศบาลนครระยอง สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเมืองระยอง และโรงพยาบาลระยอง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีตลาดนัดบริเวณข้าง
วัดปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
ไม่ได้มาตรฐานและไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค จากการสอบถามข้อมูลจาก
นายวิชัย พรสมุทรสินธุ์ เจ้าของ/ผู้ครอบครองตลาด
ทราบว่า ตลาดนัดปากน้ำ ตั้งอยู่ถนนสมุทรคงคา
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง เปิดให้บริการทุกวัน
เวลา 15.00 – 20.00 น. ขายอาหารสดและ
ปรุงสำเร็จพร้อมใส่ภาชนะหีบห่อนำกลับไป
รับประทานที่บ้าน

เห็นควรสำเนาเรื่อง
แจ้งศูนย์ดำรงธรรม
เทศบาลนครระยอง
เพื่อดำเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

-พื้นตลาดมีการเทปูนแข็งแรง ไม่ลื่น มีบางแห่ง
ชำรุดอยู่ระหว่างซ่อมแซมหลังจากหมดช่วงฤดูฝน
มีโครงหลังคาอยู่ในสภาพมั่นคง ชายคาบางส่วน
ต่อยื่นออกมาโดยใช้ตาข่ายและผ้าใบบังแดดบังฝน
ทางเดินตลาดมีความกว้างประมาณ 2 เมตร
แผงจำหน่ายอาหารสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60
เซนติเมตร ในบริเวณแผงจำหน่ายอาหารสดและ
อาหารปรุงสำเร็จไม่มีการล้างทำความสะอาด
อุปกรณ์ กรณี มีน้ำแข็งที่ใช้แช่อาหารสดละลายเป็น
น้ำให้นำไปเททิ้งที่ท่อระบายน้ำทิ้งที่ตลาดจัดไว้ให้
ห้องส้วมสะอาดพอใช้ มีการทำความสะอาดตลาด
ทุกวันหลังปิดและก่อนเปิดตลาด และล้างตลาด
เดือนละ 1 ครั้ง

-21ลำดับ
ที่

รายการร้องเรียน

การดำเนินงาน

หมายเหตุ

-ตลาดแห่งนี้ยังไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งตลาด แต่ได้ทำ
หนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการให้บริหารจัดการตลาด
ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด
พ.ศ. 2551 จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการร้องเรียนดังกล่าว ไม่เป็นเหตุรำคาญและ
ได้มีการป้องกันสัตว์และแมลงนำโรคหากมีการ
ปรับปรุงจะเป็นตลาดนัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้
ซึ่งทีมตรวจสอบได้มีคำแนะนำในการปรับปรุง
แก้ไข ดังนี้
1.) ให้ผู้ประกอบกิจการเร่งปรับปรุงทางเดิน
ภายในตลาดที่ชำรุดและมีน้ำขังให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
2.) ให้ผู้ขายอาหารภายในตลาดสวมผ้ากัน
เปื้อน หมวกและเน็ทคลุมผมและปฏิบัติตามหลัก
สุขอนามัยส่วนบุคคล และอาหารปรุงสำเร็จให้มีการ
ปกปิดให้มิดชิด
3.) ให้ผู้ประกอบกิจการปรับปรุงจุดเทน้ำทิ้งให้
ถูกสุขลักษณะ
4.) ให้ผู้ประกอบกิจการประสานเทศบาลนคร
ระยองเพื่ออบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่
ผู้ขายอาหาร
การดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1. กิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐานโรงอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ภายใต้โครงการ
มาตรฐานโรงอาหารในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการตรวจ
ประเมินมาตรฐานโรงอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนายกระดับโรงอาหารให้ได้
มาตรฐาน และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะ จำนวน 1 แห่ง
ได้แก่ โรงเรียนสมคิดวิทยา
- ผลการตรวจประเมินโรงอาหาร ระดับดีมาก
ผลการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ผ่าน
2. กิจกรรมเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยในงานเดิน กิน ชิม เที่ยว วันที่ 9 ต.ค. 63 งานสุขาภิบาลฯ สุ่มเก็บ
ตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 20 ตัวอย่าง (ผ่านทุกตัวอย่าง) พร้อมให้คำแนะนำ
เรื่องสุขลักษณะและสุขวิทยาส่วนบุคคลแก่ผู้ค้าภายในงานเดินกินชิมเที่ยว ถนนยมจินดา
3. การมอบป้ายมาตรฐานร้านอาหารปลอดภัยเทศบาลนครระยอง ให้กับร้านอาหารที่ผ่านการประเมิน
ระดับดี และดีมาก และประกาศนียบัตรสำหรับร้านที่ผ่านการประเมินระดับมาตรฐาน
1.) มอบป้ายมาตรฐานร้านอาหารปลอดภัยเทศบาลนครระยอง ให้กับร้านอาหารที่ผ่านการประเมิน
ระดับดี และดีมาก จำนวน 50 ร้าน

-222.) มอบประกาศนียบัตรสำหรับร้านที่ผ่านการประเมินระดับมาตรฐาน จำนวน 60 ร้าน
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะนำไปใช้ประโยชน์ (สำนักงานเทศบาล)
รวม 172 กิโลกรัม
ขยะที่คัดแยก ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย กล่องยูเอชที ถุงพลาสติก (ธนาคารขยะ)
1. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปริมาณ 150.80 กิโลกรัม
2. สำนักปลัดเทศบาล
ปริมาณ
21.20 กิโลกรัม
กิจกรรม 3Rs Delivery
ปริมาณสิ่งของบริจาค
1. เครื่องใช้ไฟฟ้า
2. เฟอร์นิเจอร์
3. เสื้อผ้า/ตุ๊กตา/รองเท้า/กระเป๋า

จำนวน
จำนวน
จำนวน

285
1,170
110

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

รวม 1,565 กิโลกรัม
กิจกรรมคัดแยกถุงพลาสติกในเขตเทศบาลนครระยอง
ปัจจุบันมีการส่งเสริมการคัดแยก 8 แหล่ง ได้แก่ ชุมชนในเขตเทศบาล 16 ชุมชน หน่วยงานในเขต
เทศบาลฯ สถานประกอบการ ตลาดสด วัด ถุงนมโรงเรียน กิจกรรมธนาคารขยะ และโครงการชาวเลร่วมใจนำ
ขยะคืนฝั่ง คืนทะเลสวยสู่ชาวระยอง
สามารถเก็บรวบรวมขยะถุงพลาสติกได้ทั้งหมด 6,672.50 กิโลกรัม (6.67 ตัน)
กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน
ประชาชนโดยทั่วไป หน่วยงานและคณะศึกษาดูงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมศึกษาธรรมชาติและทำกิจกรรม
ได้แก่ ปลูกป่าชายเลน คอนโดปู ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะในป่าชายเลน และปรับภูมิทัศน์ป่าชายเลน บริเวณ
ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาพระเจดีย์กลางน้ำ และบริเวณหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชาย
เลนพระเจดีย์กลางน้ำ รวมทั้งสิ้น 4,160 คน
งานรักษาความสะอาด
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561 - 2564

-23ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2563

การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวม ขยะอันตราย เดือนตุลาคม 2563 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้
ทั้งหมด 1,643 ชิ้น (89.20 กิโลกรัม)
2. กิจกรรมสำรวจและส่งเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล
จำนวน 83 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 6 แห่ง เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1,601.0 กิโลกรัม
- กิจกรรมการจัดเก็บขยะประเภทโฟม จากสถานประกอบการจำนวน 5 แห่ง จำนวน 55 เที่ยว
น้ำหนักประมาณ 2,750 กิโลกรัม
การจัดเก็บขยะชายหาดและจุดตั้งถังในชุมชน
- กิจกรรมเก็บขยะชายหาด บริเวณชายหาดแหลมเจริญ-แหลมรุ่งเรือง สามารถเก็บรวบรวมขยะได้
ทั้งหมด 10,900 กิโลกรัม
- เก็บกวาด ทำความสะอาด
ตามจุดตั้งถังขยะในชุมชน 36 จุด
กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่และเส้นทางต่างๆ
- กิจกรรมเก็บขยะชายหาดร่วมกับ โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช ทุกวันจันทร์
- กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ วัดป่าประดู่

-24งานสัตวแพทย์
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์
จำนวนสุกรที่เข้าชำแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข้าชำแหละเดือนตุลาคม 2563
จำนวนทั้งสิ้น 816 ตัว ได้ทำการตรวจและไม่พบความผิดปกติของสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า และมีค่าธรรมเนียม ดังนี้
- อากรฆ่าสัตว์ 8,160 บาท
การตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกรก่อนฆ่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 จำนวน 6 ฟาร์มๆ ละ 1 ตัวอย่าง
ไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทุกตัว
การแก้ไขเรื่องร้องเรียน จำนวน 6 เรื่อง

- ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ (เปิดให้บริการทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 13.00-16.30)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 11 ตัว (สุนัข 6 ตัว และแมว 5 ตัว)
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1. โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชน เทศบาลนครระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดำเนินการตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564 จำนวน 14 ชุมชน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.1 จัดกิจกรรมคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ให้แก่ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป
1.2 คัดกรองโรคมะเร็งเต้านมโดยการคลำด้วยมือให้แก่สตรีอายุ 30-70 ปี และสอนการตรวจ เต้านม
ด้วยตนเอง
1.3 ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกโดยรถตรวจเคลื่อนที่จากมิตรไมตรีคลินิคเวชกรรม
1.4 ตรวจคัดกรองความผิดปกติเบื้องต้นด้านสายตา
ผลการดำเนินงาน
- วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ชุมชนหลังอำเภอทางไผ่ มีผู้รับบริการ 37 คน
ตารางออกปฏิบัติงาน
เทศบาลนครระยองขอเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการคัดกรองสุขภาพประชาชน
- ตรวจวัดความดันโลหิต/ชีพจร
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดโดยการเจาะปลายนิ้ว
- ตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตาเบื้องต้น
- ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก

-25ทุกกิจกรรมตรวจฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงนำบัตรประชาชนมาแสดง

หมายเหตุ สำหรับชุมชนที่เหลือ จำนวน 15 ชุมชน จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป
2. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ “รณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง เนื่องในวันมะเร็งเต้านมโลก
(World Breast Cancer Day)” ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ ใน วันที่ 7 ตุลาคม 2563 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
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ
ของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง

-26ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาตม 2563
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง
10 อันดับโรคที่พบในเขตเทศบาลนครระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาตม 2563
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 ตุลาคม 2563 จังหวัดระยอง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน
2,299 ราย (สูงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ) คิดเป็นอัตราป่วย 320.52 ต่อประชากรแสนคน ต่อประชากร
แสนคน พบผู้เสียชีวิต 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.28 ต่อประชากรแสนคน (อันดับที่ 1 ของประเทศ คือ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน) โดยในเดือนตุลาคม 2563 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง
จำนวน 13 ราย (สูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี) ดังนี้

-27สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก
และโรคชิคุนกุนยาในเขตเทศบาลนครระยอง
1. ชุมชนสองพี่น้อง ตั้งแต่บริเวณหมู่บ้านทวีวรรณถึงโรงแรมชบารีสอร์ท พบผู้ป่วยจำนวน 5 ราย
2. ชุมชนสนามเป้า บริเวณสนามเป้าซอย 1 (ชุมชนสามล้อ) พบผู้ป่วยจำนวน 7 ราย
- กิจกรรมรณรงค์พื้นที่โรคระบาดในชุมชนเขตเทศบาลนครระยอง
- กิจกรรมการให้วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำปี 2563 แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
และ 6 ของโรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน จำนวนทั้งหมด 914 คน
กิจกรรมการสอบสวนโรค
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ลงพื้นที่สอบสวนโรคสุกใสในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนคร
ระยองวิทยาคม พบนักเรียนป่วยเป็นสุกใสจำนวน 3 ราย
การดำเนินงาน
❖ ลงพื้นที่ตรวจร่างกายนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
❖ ให้สุขศึกษาเรื่องโรคสุกใส
❖ แนะนำแนวทางการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล
❖ แนะนำโรงเรียนให้ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
รายงานผลการดำเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ
* ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2563
ผ่านการพิจาณากลั่นกรอง จำนวน 23 โครงการ
* ประชุมคณะกรรมกองทุนฯ ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 อนุมัติโครงการที่ขอรับงบจาก
กองทุนฯ จำนวน 23 โครงการ วงเงินงบประมาณ 3,156,821 บาท
รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
ประจำปีงบประมาณ 2563

-28การใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง ปีงบประมาณ 2562

งานอนามัยครอบครัว
ผลการดำเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน
รายใหม่ 17 คน รายเก่า 90 คน ดังนี้
1. กลุ่มมารดาและทารกหลังคลอด
รายใหม่ 7 คน
2. กลุ่มผู้สูงอายุ -กลุ่มติดบ้าน
รายเก่า 28 คน
-กลุ่มติดเตียง
รายเก่า 45 คน
3. กลุ่มโรคเรื้อรัง
รายใหม่ 10 คน

รายเก่า 17 คน

กิจกรรมการดูแลสุขภาพและทำหัตถการในการติดตามเยี่ยม จำนวน 135 ครั้ง ดังนี้
1. เจาะเลือด
6
ครั้ง
2. เจาะหาระดับน้ำตาลปลายนิ้ว
6
ครั้ง
3. ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก
3
ครั้ง
4. ใส่สายสวนปัสสาวะ
6
ครั้ง
5. ทำแผล
5
ครั้ง
6. จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
2
ครั้ง
7. ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน 107 ครั้ง
ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
1. มีผู้ป่วยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 7 คน จำนวน 4 รายการ 9 ชิ้น ได้แก่ เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะ
ที่นอน, Walker, ที่นอนลม และรถเข็นนั่ง
2. มีผู้บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 5 ชิ้น ได้แก่ เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะที่นอน,
เครื่องผลิตออกซิเจน, ที่นอนลม และรถเข็นนั่ง
3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้ที่มี
ภาวะพึ่งพิง จำนวน 23 ครอบครัว

-29กิจกรรมอื่นๆ
1. Care giver ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 11 คน
2. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนและฝึกปฏิบัติงานใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
ดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันสุขภาพแก่ผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีต่อคน มีความรู้ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ และเมื่อพบความผิดปกติได้รับการส่ง
ต่อเพื่อตรวจรักษาที่ถูกต้อง ผู้พิการได้รับการติดตามเยี่ยมทั้งสิ้น จำนวน 36 คน พบว่า
- ไปเยี่ยมตามบ้านเลขที่ที่แจ้งไว้แล้วไม่พบตัวผู้พิการ จำนวน 3 คน
- มีชื่อแต่ตัวอยู่นอกเขต จำนวน 4 คน
- เสียชีวิต จำนวน 2 คน
- ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้พิการ จำนวน 27 คน
ผลการดำเนินงาน
1. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณค่าดัชนีมวลกาย จำนวน 25 คน (เนื่องจากมีผู้ป่วยลุกยืนชั่งน้ำนัก
ไม่ได้ จำนวน 2 คน รวม 27 คน )
- ปกติ จำนวน 22 คน
- อ้วน จำนวน 3 คน
2. วัดความดันโลหิต จำนวน 27 คน พบ
- ความดันโลหิตสูง
จำนวน 7 คน
- ความดันโลหิตปกติ จำนวน 20 คน
3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 19 คน
- ระดับน้ำตาลในเลือดปกติ
จำนวน 18 คน
- ระดับน้ำตาลสูง
จำนวน 1 คน
4. ประเมินความเครียด จำนวน 26 คน พบ
- เครียดเล็กน้อย จำนวน 23 คน
- เครียดปานกลาง
จำนวน 3 คน
5. ประเมินภาวะซึมเศร้า แบบ 2 Q จำนวน 26 คน
- ไม่มีภาวะซึมเศร้า
จำนวน 26 คน
6. ให้ความรู้ในการดูแลส่งเสริมและป้องกันสุขภาพแก่ผู้พิการและผู้ดูแล จำนวน 27 คน
งานส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมแปรงฟันดีไม่มีผุ ได้ดำเนินการอบรมนักเรียนแกนนำฟันสวย ยิ้มสดใส จำนวน 34 คน
ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรงฟันตามสูตร 2-2-2 การแปรงฟันอย่าง
ถูกวิธี, ทดสอบทักษะการแปรงฟัน และการตรวจประสิทธิภาพของการแปรงฟัน โดยใช้ยาเม็ดสีย้อมฟันพร้อมกับ
บันทึกการตรวจช่องปากด้วยตนเอง เพื่อดำเนินการต่อเนื่องในโรงเรียน
ที่ประชุม
- ท่านนายกเทศมนตรี มอบหมายให้กองวิชาการและแผนงานประชาสัมพันธ์กับประชาชน
เกี่ยวกับเรื่องโรคชิคุนกุนย่าว่าจะมีกลุ่ม อสม.เข้าไปขอความร่วมมือตามบ้านเรือน ขอให้ประชาชนให้ความ
ร่วมมือด้วย

-30กองการแพทย์
จำนวนผู้รับบริการกองการแพทย์

รายรับตามสิทธิ

-31รายได้จากบริการ

ยอดผู้รับบริการตามสิทธิการรักษา

-32เฝ้าระวัง ARI ประจำเดือน

บริการอื่นๆ แก่ผู้มารับบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
- บริการรับ – ส่งผู้ป่วยโดยใช้รถกอล์ฟไฟฟ้า จำนวน 23 ครั้ง
- บริการรับ – ส่งผู้ป่วยโดยใช้รถ Ambulance จำนวน 33 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรค COVID-19
1. จัดสถานที่เข้า – ออก ทางเดียวเพื่อการคัดกรองที่ครอบคลุม
2. วัดอุณหภูมิทุกราย ด้วยเครื่อง Thermoscan
3. ให้บริการตรวจรักษาโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ด้านนอกอาคาร
4. เช็ดทำความสะอาดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ ที่ให้บริการทุก 2 ชั่วโมง
5. จัดสถานที่ในอาคารแบบ Social distancing
- วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 ณ สวนศรีเมือง
- วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการกฎบัตรสุขภาพระยอง ในหัวข้อเรื่องการ
จัดทำแผนงานโครงการกฎบัตรสุขภาพเพื่อบรรจุแผนงานสาขาสุขภาพระยอง ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช
ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครระยอง

-33กองการศึกษา
- ตรวจเช็ควัสดุเพื่อปรับปรุงอาคารห้องสมุด วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563
- ประชุมเตรียมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 วันพฤหัสบดีที่ 8
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องผู้อำนวยการกองการศึกษา
- ปรับปรุงป้ายนิเทศศูนย์ฟิตเนส วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563
- พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง
- ตรวจเช็ควัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงศูนย์ฟิตเนส ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563
- ประชุมเตรียมงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23 ตุลาคม 2563 ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องผู้อำนวยการกองการศึกษา
- งานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง
- กิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะชายทะเล ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณหาดแหลมเจริญ
- กิจกรรม 5 ส. ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องกองการศึกษา
- การประชุมกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลางปรับปรุงและพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ต ของหน่วยงานสังกัดเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมหลักเมือง
- ประชุม โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. ในวันจันทร์ที่ 26
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมหลักเมือง
- โครงการจัดงานห่มผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันเสาร์ที่ 31
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดปากน้ำสมุทรคงคาราม และองค์พระเจดีย์กลางน้ำ
สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง
เดือนตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น.

ผู้ใช้บริการฟิตเนส/ครั้ง
1000

กันยายน

500

ตุลาคม

0

กันยายน

ตุลาคม

-34สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด (บริการยืม-คืน)
ประจำเดือนตุลาคม 2563

- ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง “สร้างงานผู้พิการ” เริ่มเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2559
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
- วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมธรรมมะ
หลอมใจ ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ๖ ณ วัดปากน้ำสมุทรคงคาราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
- กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕
วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม 2563 : ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
ดอกไม้สักการะ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕
ณ สำนักงานเทศบาลนครระยอง และบริเวณสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน” School
Model...Circular Economy วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม 2563 : ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำได้เข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน” School Model Circular
Economy ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
- กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม 2563 : ผู้บริหารและคณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้เข้าร่วมถวายพระพรน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่๙
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม 2563 : ผู้บริหารและคณะครู
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้เข้าร่วมถวายพระพรน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่๙ ณ สวนศรีเมือง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- กิจกรรมงานกฐินสามัคคีวัดปากน้ำสมุทรคงคาราม ในวันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม 2563 : ผูบ้ ริหารและ
คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้เข้าร่วมงานกฐินสามัคคีวัดปากน้ำสมุทรคงคาราม ประจำปี ๒๕๖๓
ณ วัดปากน้ำสมุทรคงคาราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

-35- ประชุมจัดทำข้อมูลโปรแกรม 4.๐ ในวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม 2563 : คณะผู้บริหารและคณะครู
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้เข้าร่วมประชุมจัดทำข้อมูลโปรแกรม 4.๐ พร้อมตัวแทน โรงเรียนเทศบาล
(ท.๑ - ท.๖) ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม 2563 : คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ำ ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- พิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้ำ ประจำปี๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม 2563 : ผู้บริหารและคณะ
ครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ เข้าพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้ำ ประจำปี๒๕๖๓ ณ วัดปากน้ำสมุทรคงคาราม
และบริเวณองค์พระเจดีย์กลางน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- วันที่ 13 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ถวายพระราชกุศล และ พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเข้าร่วมพิธีพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ บริเวณสวนศรีเมือง
- วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ณ บริเวณสวนศรีเมือง
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ร่วมทำพิธีห่มผ้าแดงรอบองค์พระเจดีย์ กลางน้ำในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วันลอยกระทง บริเวณ พระเจดีย์กลางน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 12 ตุลาคม 2563 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลทักษะ EF ระดับปฐมวัย
- วันที่ 23 ตุลาคม 2563 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”
- วันที่ 28 ตุลาคม 2563 กิจกรรมการรับมอบเกียรติบัตรตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- วันที่ 29 ตุลาคม 2563 กิจกรรมสานฝันตะวันบ่าย
- พิธีถวายผ้ากฐิน วัดป่าประดู่พระอารามหลวง, วัดลุ่มมหาชัยชุมพลพระอารามหลวง, วัดเขาโบสถ์,
วัดโขดทิมธาราม, วัดโขดใต้คลายกังวล
- วันที่ 31 ตุลาคม 2563 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีร่วมพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้ำ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในเดือนตุลาคม 25๖๓ ตลอดทั้งเดือน
มีการเรียนการสอนธรรมศึกษา ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ
ธรรมศึกษาชั้นตรี สำนักเรียนวัดโขดทิมธาราม โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้แก่
1. ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถ
2. ปรับพื้นที่ลานจอดรถ ด้านหลังโรงเรียน
3. ตัดต้นไม้พื้นที่เสี่ยงในบริเวณโรงเรียน
4. ตรวจสอบรอยร้าวของอาคารเรียน ๔

-36โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 22 ตุลาคม 2563 รับมอบอุปกรณ์กีฬาฟุตซอล ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 24 ตุลาคม 2563 รับทุนงานกฐินวัดปากน้ำสมุทรคงคาราม ณ วัดปากน้ำสมุทรคงคาราม
- วันที่ 29 ตุลาคม 2563 การประชุมกันระหว่างโรงเรียน สำนักการสาธารณสุขฯ จังหวัดระยอง
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เกี่ยวกับนวัตกรรมเครื่องล้างถุงนม และนโยบายการจัดการขยะ
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- บริการตัดผมฟรีทุกเดือนจากวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2563 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ณ อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมการอบรมการจัดการขยะอินทรีย์เสีย
จากบริษัท T.P. BIOLOGICAL
- วันที่ 12 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ความรู้การแปรงฟัน
ที่ถูกวิธี การย้อมสีฟันให้กับนักเรียนแกนนำ “ฟันสวย ยิ้มสดใส”
- วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมเวทีเติมความรู้ EF FA ณ บ้านชานสมุทร ปากน้ำประแสร์
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
- วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง
ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6
- วันที่ 18 ตุลาคม 2563 จัดอบรมสมาธิหลักสูตร “ชินสาสมาธิ” ให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
ทุกวันอาทิตย์ ครั้งละ 2 ห้อง ณ ศาลาศรีประไพ
- วันที่ 18 ตุลาคม 2563 การสอบแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563
ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)
- วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2563 โรงเรียนขอขอบคุณสำนักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครระยอง
ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดล้างถนนและสนามเด็กเล่น
- วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย จังหวัดอุดรธานี
- จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่อ่านไม่คล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- จัดกิจกรรมสอนเสริมภาษาไทย คณิตศาสตร์ ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- จัดกิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- จัดกิจกรรมสอนเสริมทุกวันเสาร์ ให้กับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประเพณีไทย (วันลอยกระทง) ให้กับนักเรียนชั้น
อนุบาลที่อาคารเรียน 2 โดยให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดไทยนิยม
- วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม โดยพี่ ป.6 ให้ความรู้กับนักเรียน ป.1 - 5
- วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ร่วมงานห่มผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้ำ ณ บริเวณองค์พระเจดีย์กลางน้ำ

-37- ว่าที่ร้อยตรีจรัล ภิญวัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
แจ้งเพื่อทราบ และจขอความอนุเคราะห์กองช่างเพื่อดำเนินการ ดังนี้
1. ขณะนี้โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองอยู่ระหว่างการก่อสร้างห้องน้ำ สัญญาหมดประมาณเดือน
มกราคม 2563 และการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น สัญญาหมดเดือนในมกราคม 2565
2. เรื่องของการปรับปรุงพื้นที่หลังอาคาร 5 ปัจจุบันได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารของเด็กนักเรียน เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนจะอยู่ใกล้กับสถานที่ที่นักเรียนใช้รับประทาน
อาหาร ทำให้ต้องมีการปิดบริเวณที่ใช้รับประทาน ทำให้นักเรียนต้องมาแออัดกันเพื่อมารับประทานอาหาร
ที่โรงอาหารเดิม ซึ่งคาดว่าถ้าหากการปรับปรุงพื้นอาคารเรียนหลังอาคาร 5 ดำเนินการได้เสร็จเร็วมากเท่าไร
ก็จะทำให้ความแออัดในการรับประทานอาหารของนักเรียนลดน้อยลง
ที่ประชุม

- ท่านนายกเทศมนตรีสั่งการกองช่างให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นักเรียนชั้น ม.6 เข้ารับการอบรมแนะแนวศึกษาต่อ
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 5 ตุลาคม 2563 งานแนะแนว ทำสัญญานักเรียนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ณ โรงเรียนนคระยองวิทยาคม
- วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะครูร่วมทำบุญตักบาตรและจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนศรีเมือง
- วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสา โรงทานน้ำใจ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล(พระอารามหลวง)
- วันที่ 17 ตุลาคม 2563 นักเรียนชั้นม.3 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะพบปะพระสงฆ์
ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพลพระอาราม
- วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นักเรียนแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ด้านกฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยสยาม
- วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ผูบ้ ริหารและตัวแทนครูร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามสวนศรีเมือง และเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ผูบ้ ริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมงานทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดโขดใต้(คลายกังวล)
- วันที่ 28 ตุลาคม 2563 พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมะศึกษา ชั้นตรี โท และ เอก
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประกวดกระทง การแสดงความสามารถ
ตลาดนัดนักเรียน และ กิจกรรมสันทนาการ ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ร่วมพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้ำ ณ วัดปากน้ำสมุทรคงคาราม
กองสวัสดิการสังคม
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2563
เทศบาลนครระยอง
ผู้ป่วยเอดส์
129 ราย
เงินสด
– ราย
โอนเข้าบัญชีธนาคาร
129 ราย

-38กรมบัญชีกลาง
ผู้สูงอายุทั้งหมด
รับเงินสด
โอนเข้าบัญชีธนาคาร
ผู้พิการทั้งหมด
รับเงินสด
โอนเข้าบัญชีธนาคาร

6,644 ราย
- ราย
6,644 ราย
857 ราย
- ราย
857 ราย
สถิติจำนวนผู้มาติดต่อ ประจำเดือนตุลาคม 2563

ผู้สูงอายุ
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ติดต่อสอบถามข้อมูลในการลงทะเบียน
เปลี่ยนบัญชีธนาคาร
แจ้งเสียชีวิต

23 ราย
7 ราย
- ราย
3 ราย

ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ติดต่อสอบถามข้อมูลในการลงทะเบียน
เด็กแรกเกิด
ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ติดต่อสอบถามข้อมูลในการลงทะเบียน

5 ราย
4 ราย

ผู้พิการ

เรื่องอื่น (คำร้องทั่วไป)
- คำร้องจากชุมชน

14 ราย
1 ราย

1 ราย
คำร้องทั่วไปจากชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
สรุปปัญหาชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง ประจำเดือนตุลาคม 2563

-39- วันที่ 22 ตุลาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบใช้ไฟฟ้า จากคำร้องของ
ชุมชนข้างอำเภอ-ทางไผ่
- ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขฐานข้อมูลชุมชน กองสวัสดิการสังคมร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาล
ตรวจสอบข้อมูล และงานทะเบียนราษฎร์ สำนักปลัดเทศบาล ร่วมแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลให้ตรงตามจริง
การส่งเสริมอาชีพชุมชน
- ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- ร่วมกับงานส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ จัดให้มีพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ถนนคนเดินยมจินดา เป็นต้น
การบูรณาการและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 16 ตุลาคม 2563งานสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง และ
ทีมสหวิชาชีพ เข้าช่วยเหลือเด็กถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว (โรงเรียนนครระยองวิทยาคม) เข้าสู่
กระบวนการทางกฎหมายทำบันทึกข้อตกลงในการคุ้มครองเด็ก
การบูรณาการช่วยเหลือประชาชน
กองสวัสดิการสังคมรับมอบถุงยังชีพ จาก อบจ.ระยอง จำนวน 149 ถุง และนำมอบให้กับประชาชน ในชุมชนเนินพระ
ชุมชนแขวงการทาง ชุมชนทุ่งโตนด และชุมชนหนองสนม-ปักป่า และงบประมาณในการจัดการเครื่องอุปโภคบริโภค
ในการดำรงชีพแก่ผู้พิการ และผู้ยากไร้ จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เขตนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุด
การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครระยอง มีมติที่ประชุม
เป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อาทิ การตรวจเช็คสถานภาพของสมาชิก การช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก
การจัดกิจกรรมเติมความสุขให้กันและกัน และการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน เป็นต้น
การพัฒนาบุคลากร
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 กำหนดการประชุมกองสวัสดิการสังคม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2564 และการกำหนดจัดกิจกรรมสร้างความสุขให้องค์กร “กองสวัสดิการสังคมสีเขียวมีสุข :
สร้างความสุขให้ตัวเอง และผู้อื่น บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกอง
กิจกรรมสร้างสุขให้องค์กรของกองสวัสดิการสังคม
“กองสวัสดิการสังคมสีเขียวมีสุข : สร้างความสุขให้ตัวเอง และผู้อื่น บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในกอง เริ่มต้น ด้วยกิจกรรมแต่งผ้าไทยหิ้วปิ่นโตกินข้าวด้วยกัน ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน
กิจกรรมสร้างสุขให้องค์กรของกองสวัสดิการสังคม
“กองสวัสดิการสังคมสีเขียวมีสุข : สร้างความสุขให้ตัวเอง และผู้อื่น บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในกอง ด้วยกิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สาธารณะในชุมชน หรือพื้นที่ศูนย์ฯต่างๆ ที่อยู่ในความ
ดูแลของกอง เดือนละ 1 ครั้ง
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ผลการดำเนินงานในรอบเดือนตุลาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563)
ยอดรับจำนำรวม
1,898 ราย
ยอดไถ่ถอนรวม
1,735 ราย
ทรัพย์จำนำคงเหลือทั้งหมด

6,149 ราย

รายได้ดอกเบี้ยรับจำนำ
จำนวนเงิน
1,346,363.25 บาท
รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์หลุด จำนวนเงิน
221,905.00 บาท
รวมรายรับ
1,568,268.25 บาท
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D. ธนาคารออมสิน
0.00 บาท
รายจ่ายประจำ
286,144.79 บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
1,282,123.46 บาท
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จำนวน 140,000,000.00 บาท
บวก ฝากเผื่อเรียก
57,029,162.50 บาท
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก 197,029,162.50 บาท
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ท่านนายกเทศมนตรีกล่าวว่าทุกวันนี้พวกเรายังคงต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า (covid 19) กันอยู่ เพราะทุกวันนี้สถานการณ์รอบโลก โดยเฉพาะทวีปยุโรปได้มีการน็อคดาวน์
ในหลายประเทศ และมีการเข้มงวดในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันก็ยังไม่มีวัคซีนรักษา และยังไม่มียาป้องกัน
ขอให้ทุกกองงานร่วมมือกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด รวมทั้งให้แจ้งชุมชนทุกชุมชนให้ระวังเรื่องนี้ด้วย
- นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ว่าเทศบาลนคร
ระยองได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอความร่วมมือกำหนดสถานที่ปิดประกาศ แผ่นป้าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง จึ งได้กำหนดสถานที่ปิ ดประกาศ และติดแผ่ น ป้ายเกี่ยวกั บการหาเสี ยง
เลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ดังนี้
1. สถานที่ปิดประกาศ
1.1 เทศบาลนครระยองได้ จัด สถานที่ (ป้ ายหรือ บอร์ด หรือ ผนั ง) สำหรับ การปิ ด ประกาศ
หรือปิดโปสเตอร์ของผู้สมัคร แต่ละแห่งจัดไว้ 1 ป้าย สำหรับปิดประกาศของผู้สมัคร บริเวณต่อไปนี้ คือ
(1) สำนักงานเทศบาลนครระยอง
(2) ตลาดสดของเทศบาล 3 แห่ง (ตลาดเทศบันเทิง, ตลาดแม่แดง และตลาดเก่า)
(3) หน่วยงานในสังกัดเทศบาล ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ,
ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ำ, คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยอง,
ห้องสมุดประชาชน, สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1)
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1.2 ให้ผู้สมัครที่ประสงค์ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง จัดทำประกาศเกี่ยวกับการ
หาเสียงเลือกตั้ง โดยกำหนดเป็นแนวตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร และมีขนาดความสูงไม่เกิน 42
เซนติเมตร (ภาพโปสเตอร์ ขนาดกระดาษ เอ 3)
1.3 วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้ปิดเรียงตามลำดับหมายเลขของผู้สมัครตาม ที่
กำหนด โดยสถานที่แต่ละแห่งให้ผู้สมัครปิดประกาศฯ ได้สถานที่ละ 1 แผ่น และต้องไม่ปิดทับซ้อนกับประกาศ
ของผู้สมัครอื่น หรือปิดประกาศอยู่นอกบริเวณที่กำหนด
1.4 ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จะปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่จัดไว้ แจ้งความประสงค์
ขอปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งกับเทศบาลนครระยอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2. สถานที่ติดแผ่นป้าย
2.1 เทศบาลนครระยอง ได้กำหนดสถานที่สำหรับติดตั้งแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของ
ผู้สมัครไว้รวม 5 แห่ง คือ
(1) บริเวณราวเขื่อนรอบสวนศรีเมือง
(2) ท่าน้ำถนนอดุลย์ธรรมประภาส
(3) บริเวณสวนสาธารณะศาลาท่าเกตุ
(4) บริเวณราวเขื่อนริมแม่น้ำระยองบริเวณหน้าสุสานบางจาก
(5) บริเวณรั้วโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง
2.2 ห้ามมิให้ติดแผ่นป้ายตามตำแหน่งดังนี้ เช่น ต้นไม้ ราวสะพาน เกาะกลางถนน ร่องน้ำแบ่ง
ผิวจราจร ส่วนประกอบของสะพานหรือบนสะพานลอย บริเวณใกล้ถนนสี่แยกของถนนทุกสาย หรือใกล้บริเวณทาง
โค้ง ฯลฯ เมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้งแล้วให้ผู้สมัครดำเนินการจัดเก็บหรือรื้อถอนออกไปโดยเร็ว
2.3 ให้ผู้สมัครจัดทำแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง โดยแผ่นป้ายมี ขนาดความกว้างไม่
เกิน 130 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร (ป้ายคัทเอาท์หาเสียง) พร้อมระบุชื่อตัว
ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง โดยแผ่นป้ายต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง ในการติดตั้งจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรหรือก่อให้เกิด
อันตรายแก่ประชาชน ยานพาหนะ หรือปิดบังป้ายและสัญญาณไฟจราจรที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของ
ทางราชการ หรือปิดทับซ้อน ปิดบังแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครอื่น หรือของทางราชการ หรือติดแผ่นป้าย
นอกบริเวณที่กำหนด
2.3 เมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องดำเนินการจัดเก็บหรือรื้อถอนแผ่นป้ายออกให้หมด
ภายในวัน ที่ 22 ธัน วาคม พ.ศ.2563 และหากเป็ นการสมควรเพื่ อความสะอาดและความเป็น ระเบี ยบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองและมิให้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศ อันเกี่ยวกับ การเลือกตั้ง เทศบาล
นครระยอง อาจดำเนินการจัดเก็บหรือรื้อถอนแผ่นป้ายออกไปก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ก็ได้
3. หลักเกณฑ์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
ขออนุญาตนำเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะออกประกาศมาอีกครั้งหนึ่ง
2. เรื่องการคัดเลือก สรรหาคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ปัจจุบันได้กำหนดหน่วยเลือกตั้งไว้
จำนวน 80 หน่วยเลือกตั้ง โดยกำหนดจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวนหน่วยละไม่เกิน 600 คน เนื่องจาก
หน่วยเลือกตั้งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องสรรหากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อทำหน้าที่ใน
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อนุเคราะห์ครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ทั้ง 6 โรงเรียน จำนวน 2 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นประธาน
ประจำหน่วยเลือกตั้งจำนวน 1 คน และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจำนวน 1 คน ขอความอนุเคราะห์
ยังทุกกองงานให้ส่งรายชื่อพนักงานเทศบาลในหน่วยงานของท่าน จำนวน 1 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ประจำหน่วยเลือกตั้ง ขอความร่วมมือจากทุกชุมชน ส่งรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
จำนวน 6 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 1 คน ขอความร่วมมือจาก สภอ. เมืองระยอง
จัดหาเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวนหน่วยเลือกตั้ง
ละ 1 คน ขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาลระยองเพื่อส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ อสม. จำนวนหน่วยเลือกตั้งละ 3 คน
เพื่อทำหน้าที่คัดกรองในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid 19) ในหน่วยเลือกตั้ง
- ปลัดเทศบาล รายงานว่าต้องการให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดระเบียบในเรื่องเอกสาร และสิ่งของ
ต่างๆ (5 ส.) โดยให้ถ่ายรูปก่อนทำ และหลังทำ เพื่อมานำเสนอให้ที่ประชุมทราบด้วยว่าได้ดำเนินแล้ว
2. เรื่อง ไวรัส RSV ให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองทุกโรงเรียน รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระมัดระวัง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีน และยารักษาโรคนี้ ซึง่ หากเป็นขั้นรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้ จึงต้องการให้
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไปตรวจสอบ ตามโรงเรียนต่างๆ
3. ให้ทุกส่วนราชการยังคงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19)
4. เรื่องการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 โดยจะเริ่ม
สมัยประชุม ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน ให้ทุกส่วนราชการเร่งจัดทำ
ญัตติที่จะนำเข้าที่ประชุมสภาฯ ด้วย
5. เรื่องงานภูมิบุรีศรีระยอง กำหนดจัดงานในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2563 โดยได้มีการประชุม
เพื่อเตรียมการจัดงาน และจะมีการประชุมในส่วนของผู้บริหารต่อไป ได้มีการกำหนดตัวบุคคลที่จะดำเนินการ
ตรงนี้เรียบร้อยแล้ว จะขอแจ้งที่ประชุมทราบในคราวต่อไป
- นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
1. ขออนุญาตรายงานจากที่ท่านนายกเทศมนตรีมอบหมายให้ไปตอบข้อชี้แจงกับคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเรื่องที่การเคหะเขาทำหนังสือหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา ในเรื่องของการตรวจสอบกิจการ
อาคารเช่าที่หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เรื่องนี้มีที่มาจากที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
งบประมาณของปี 2560 และพบว่าการเคหะแห่งชาติมีการชำระค่าภาษีโรงเรือนในตอนนั้น โดยได้มา
ตรวจสอบลักษณะของกิจการ คือ เป็นอาคารเช่า และมีข้าราชการของเทศบาลนครระยองได้ไปเช่าอยู่
จึงได้สอบถามกับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยองว่า ได้มีการออกใบอนุญาตในเรื่อง
ของอาคารเช่าตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข หรือไม่ ปรากฏว่าสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่ได้ออก
ใบอนุญาตให้ เทศบาลจึงทำหนังสือแจ้งให้เขามาชำระ และขอใบอนุญาต ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ทำหนังสือแจ้ง
ว่าเขาเป็นหน่วย โดยกฎหมายเขาใช้อำนาจข้าราชการท้องถิ่นขอยกเว้น ได้ทำหนังสือหารือไปที่กรมอนามัย
และช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 กรมอนามัยได้ตอบกลับมาว่าใน พ.ร.บ.สาธารณสุขไม่มีข้อยกเว้น และลักษณะ
การประกอบกิจการที่เข้าลักษณะที่เป็นการค้า จำเป็นต้องขอใบอนุญาตจากท้องถิ่น ซึ่งในวันที่ไปชี้แจงกฤษฎีกานั้น
มีทั้งหน่วยงานของการเคหะแห่งชาติ และผู้แทนของกระทรวงการคลัง เทศบาลนครระยอง ผู้แทนของกรม
อนามัย ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีการสอบถามมา คือ เพราะเหตุใดเทศบาลจึงมีหนังสือหารือไปที่กรมอนามัย
สรุปได้คือเป็นเพราะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบเทศบาล ท่านจึงได้สอบถามไปยังกรมอนามัย โดยมี
จำนวน 4 แห่ง ที่หารือ ปรากฏว่าทั้งประเทศมีเทศบาลนครระยองที่เดียวที่ไปเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเขา แต่ส่วน

-43ใหญ่แล้วที่ถามก็คือคณะกรรมการกฤษฎีกาถามไปที่กระทรวงการคลัง และผู้แทนของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งการ
เคหะแห่งชาติแจ้งว่าลักษณะที่เขาทำก็มีทั้งหาผลประโยชน์ คือปลูกสร้างบ้านหรืออาคารขายขาด และอีกส่วนหนึ่ง
คือทำเพื่อสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย หรือว่าข้าราชการชั้นผู้น้อย ประเด็นที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเน้นคือว่าเมื่อมี
ผลกำไร และหากส่งกำไรเข้ากระทรวงการคลัง ก็จะเข้าลักษณะที่เป็นการค้า ประกอบกับ พ.ร.บ. สาธารณสุข
ไม่มีข้อยกเว้น ถ้าเทียบเคียงกับกฎหมายอื่น เช่น พ.ร.บ. ควบคุมอาคารนั้น มีข้อยกเว้นว่าบางอาคารที่การเคหะ
สร้างให้กับผู้มีรายได้น้อยนั้น ไม่ต้องมาขออนุญาตท้องถิ่น แต่ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขนั้นยังไม่มีข้อยกเว้นไว้
ในตัว พ.ร.บ. สาธารณสุขมีแค่ลักษณะของการประกอบกิจการที่เป็นตลาด ต้องรอคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ซึ่งผลกระทบอาจจะเกิดกับการเคหะแห่งชาติ เนื่องจากมีโครงการลักษณะนี้ทั่วประเทศ จำนวน
1,000 แห่ง คือจะต้องขอรับใบอนุญาตโดยต้องไปติดต่อทุกแห่ง แต่คณะกรรมการกฤษฎีกาสอบถามว่าถ้า
กฎหมายวินิจฉัยมาแล้วว่าได้รับการยกเว้นจะต้องทำอย่างไร ผมจึงแจ้งว่าสามารถมาทำเรื่องขอคืนใบอนุญาตได้
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่ไปดูในเรื่องของถนน และลานจอดรถที่ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ที่รถงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองทำพื้นชำรุดเสียหาย เทศบาลนครระยองได้มีหนังสือแจ้ง
ไปแล้วว่าคงต้องให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนถึงจะทำการปรับปรุงถนนดังกล่าวได้
3. เรื่องรถโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ขอแจ้งว่าไม่ต้องมีการขออนุญาต เนื่องจากได้รับการยกเว้นตาม
พ.ร.บ. การโฆษณาการใช้เสียง
4. เรื่องระบบไฟฟ้าที่โรงฆ่าสัตว์ เนื่องจากเทศบาลได้ทำการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้ไฟฟ้า 3 เฟส
ปรากฏว่ากำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอ ทำให้ระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้มีการ Shut down ไปเอง เนื่องจากตัวปั้มน้ำชำรุด
ซึ่งอยู่ในประกันสัญญา จึงแจ้งให้ผู้รับเหมามาดำเนินการซ่อมแซมแล้ว ซึ่งจะต้องสำรวจงบประมาณเพื่อไป
ปรับปรุงถนน และไฟฟ้าที่โรงฆ่าสัตว์
(ปิดประชุม เวลา 11.00 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรัชนี คุ้มครอง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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