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

นายธนิต
นายบุญสืบ
นายประกอบ
นายธีรวุฒิ
นายฉัตรนุชัย
นายเสรี
นางนภัสสร
นายดุสิต
นางกรรณิกา
นายปรีชา
นางสาวศศิธร
นางธนาวดี
นายมานพ

อังควินิจวงศ์
เจริญรัตน์
อังควินิจวงศ์
รัตตานนท์
สมบัติศรี
บุญสุทธิ
อุทัยรัตน์
ธรรมศิริรักษ์
วิโรจน์แสงทอง
สาลี
โยคาพจร
ฑามาศ
ศรีสุพรรณถาวร

รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
แทนผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
รก. ผู้อำนวยการกองการศึกษา
แทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

นางรุ่งฤดี
นายศราวุธ
นายสมควร
นางนลินี
นายมนตรี
นางอารีย์
นายไพรัตน์
นางศิริลักษณ์
นางเสาวลักษณ์
นางสาวรัชนี
นางสาววิราภรณ์
ว่าที่เรือโทเชาวลิต
นางสาวณัฐมน
นางสาวกนกอร
นางสาววิลาวรรณ
นางสาวณัฐริกา
นางสาวเจนนรี

ยมรักษ์
มนต์สวรรค์
ทองเรือง
สุวรรณโชติ
สิริทัตสุนทร
แสงรัตนกูล
วังบอน
ทองเรือง
แก่นทอง
คุ้มครอง
โคลงชัย
จันมณี
แซ่โง้ว
ธิบูรณ์บุญ
นาถาบำรุง
ซื่อมาก
กล่อมแก้ว

แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ำ

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

รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-231.
32.
33.

นางสาววทันยา
นางจิรายุศิริ
นางกุลยา

โห้ประเสริฐ
พรหมอินทร์
กุลรัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
นายกเทศมนตรี
(ติดราชการ)
รองนายกเทศมนตรี
(ติดราชการ)
รองนายกเทศมนตรี
(ติดราชการ)
รองนายกเทศมนตรี
(ติดราชการ)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

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

นายวรวิทย์
นายมานพ
นายวิชิต
นายวารินทร์
นายนิวัติ
นายผณินทร
นางวัฒนา
นางสาวอัญริฬห์
นางสาวสุภัทรา
นางสุภา
นางไพเราะ
นางพรทิพย์
นางสายสุนีย์
นางสาวกนก

ศุภโชคชัย
วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
ดุษฎีวงษ์กำจร
กล่อมแก้ว
เกษรแพทย์
ชูวิทย์สกุลเลิศ
ทิพย์ธนวิกรม
สุภาพ
ขำงาม
วงษ์ไทยผดุง
เวชกามา
วาระสิทธิ์
อารีรักษ์

15.

นางสาวชนิดา

เอมเปีย

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

นางสาวปิยาภรณ์
นางสาวดวงพร
นางสาวดลนภัส
นางสาวฐปนีย์
นายวิทยา
นายชญชม
นายชาคริต
นายปิยะ
นางปาริชาติ
นายชนินทร์

เนินฉาย
วิทยากุล
ประดับสุข
โสภณ
วัชระธัญญานุกูล
ปลื้มวุฒิวัฒน์
เอี่ยมสำอาง
เพ็งเรือง
ตันสุธิกุล
จันทน์ขาว

หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ำ
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้

เริ่มประชุมเวลา09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- นายกเทศมนตรีได้ไปมอบทุนการศึกษาทีโ่ รงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ จึงมอบหมายให้นายธนิต
อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุมแทน
มติที่ประชุม

- รับทราบ

-3ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอำนวยการ
งานขนส่ง

ฝ่ายอำนวยการ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

-4-

-5ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
คณะศึกษาดูงาน (ประจำเดือน พ.ย. 2563)
* จำนวน
3 คณะ
* จำนวน
712 คน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานสารบรรณ
มีการลงรับ – ส่ง หนังสือ
เดือนพฤศจิกายน 2563
- มีการลงรับหนังสือ จำนวน
- มีการลงส่งหนังสือ จำนวน

660 เรื่อง
379 เรื่อง

ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- ออกตรวจดูแลโรงรับจำนำของเทศบาล
- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น้อง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดการตรวจตู้เขียว จำนวน 34 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง
- จัดการจราจรบริเวณโรงเรียนวัดโขดทิมทาราม และบริเวณหน้าคลินิกอบอุ่น
- จัดจราจรและอำนวยความสะดวก บริเวณถนนยมจินดา งานเดิน กิน ชิม เที่ยว
(วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2563)
- จัดจราจร และอำนวยความสะดวก การถ่ายทำโปสเตอร์โปรโหมทงานภูมิบุรีศรีระยอง
บริเวณถนนยมจินดา (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563)
- จัดจราจร และอำนวยความสะดวก กรณี กองช่างตีเส้นที่จอดรถ บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิม
และหน้าโรงพยาบาลระยอง (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563)
- จัดจราจร และอำนวยความสะดวก กรณี งานมอบศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน เจดีย์กลางน้ำ
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563)
2. ตักเตือนผู้กระทำความผิด
- ดูแลห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTVจำนวน 4ราย
- ตักเตือนประชาชนสูบบุหรี่ในบริเวณสวนสาธารณะ (สวนศรีเมืองระยอง) จำนวน 1 ราย
3. จัดเก็บป้ายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จำนวน 200 แผ่น
4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ำ ถนน ฟุตบาท ป้ายบอกทาง ชำรุด จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
- ถนนชำรุด บริเวณ ซอยข้างสำนักงานที่ดิน (หน้าร้านกล้วยทอด) จำนวน 1 จุด
- ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซอยถนนศรีอำนวยสุข จำนวน 1 จุด

-6- ฟุตบาทชำรุด บริเวณ ถนนตากสินมหาราช จำนวน 1 จุด
- ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถนนหลังคอนโดศรีเมือง จำนวน 1 จุด
- ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ข้างธนาคารกรุงเทพ ซอยถนนตีนเนินทางเข้าป้อมตำรวจ
จำนวน 1 จุด
- ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหลังโรงเรียนวัดลุ่ม จำนวน 1 จุด
5. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีพบการตั้งวางหลังคารถโดยสาร และเศษวัสดุบนถนน
บริเวณ ถนนระยองวิทยาคมปากน้ำ จำนวน 1 ราย
- ตรวจสอบ สัญญาณไฟจราจร บริเวณ แยกโรงแรมคามิโอ กรณีสัญญาณไฟจราจรชำรุด
ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ
- ตรวจสอบ และตักเตือน กรณีร้านโยโกะ คลินิกเวชกรรมตั้งวางเก้าอี้บนถนนสาธารณะ
บริเวณถนนสุขุมวิท ก่อนถึงหน้าห้างเทสโก้โลตัส จำนวน 1 ราย
- ตรวจสอบ กรณีได้รับแจ้งจากศูนย์ช้าง รถบรรทุกทำอิฐมวลร่วงหล่นบนถนนสาธารณะ
- ตรวจสอบ และตักเตือนประชาชนเข้ามาตกปลาบริเวณ สวนศรีเมืองระยอง จำนวน 1 ราย
- ตรวจสอบ และตักเตือน กรณีประชาชนนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาจอดบนทางเท้าสาธารณะ
- ตรวจสอบ และตักเตือน กรณีประชาชนเผาใบไม้ บริเวณ หลังกุฏิวัดโขดทิมทาราม จำนวน 1 ราย
- ตรวจสอบ และจับกุม ร้านบะหมี่ จ่านนท์โครตบะหมี่ กรณี เทน้ำแป้งลงบนถนนและตั้งวาง
สิ่งของบนท่อระบายน้ำ จำนวน 1 ราย
- ตรวจสอบ และตักเตือน กรณีประชาชนเผาขยะ บริเวณ ทางไผ่ 2 จำนวน 1 ราย
- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี สิ่งปลูกสร้างเกิดใหม่บริเวณชายทะเล (ปากน้ำ)
นอกเขตอนูโลม จำนวน 1 ราย
- ตรวจสอบ ร่วมกับศูนย์ช้าง กรณี ไฟไหม้หญ้า บริเวณ ซอยทางไผ่ 4
ฝ่ายปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกู้ภัยฯ
- ออกสำรวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนก้นปึก-ปากคลอง, ชุมชนสัมฤทธิ์)
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
อัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
177 คน
* ลูกจ้างประจำ
21 คน
* พนักงานจ้างทั่วไป
357 คน
* พนักงานจ้างตามภารกิจ 272 คน
รวม
827 คน

2 ครั้ง
68 ครั้ง
52 ครั้ง
12 ครั้ง

-7อัตรากำลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จำนวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
* พนักงานครูเทศบาล
219 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
42 คน
รวม
264 คน
รวมทั้งสิ้น 1,091 คน
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
- 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
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
- พนักงานจ้าง ลาออก
- พนักงานจ้าง เสียชีวิต
งานทะเบียนราษฎร
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
2 คน
9 คน
- คน

-8ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน มีวันทำการ 18 วัน เฉลี่ยให้บริการวันละ 152 ราย
รายงานการให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน มีวันทำการ 18 วัน เฉลี่ยให้บริการวันละ 53 ราย
กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1 .ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง
จำนวน 14 ครั้ง
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จำนวน 7 ครั้ง 7 เรื่อง
Line @ เรารักนครระยอง
1. จำนวนผู้ติดตามสะสม จำนวน 5,152 ราย
2. จำนวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด 34 ราย
3. จำนวนผู้สอบถามข้อมูลทั้งหมด 32 ราย
งานประชาสัมพันธ์
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย
1.1 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง
1.2 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่น ๆ
2. บันทึกภาพกิจกรรมของสำนัก กองและโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่นๆ
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชน ลงเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของเทศบาล

จำนวน 22 เรื่อง
จำนวน 18 เรื่อง
จำนวน 31 กิจกรรม
จำนวน 8 ครั้ง
รวม 34 ข่าว

-95. บันทึกเสียงข่าวประกาศเสียงตามสาย
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์
7. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง
8. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

จำนวน
จำนวน
รวม
รวม

4 ครั้ง
5 ครั้ง
5 ราย
- ป้าย

ฝ่ายนิติการ
ลำดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.

ร่างเทศบัญญัติ

- จัดส่งเทศบัญญัติจำนวน 2 ร่าง ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยองแล้ว อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยองให้ความเห็นชอบ
- วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นัดประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อตรวจร่างเทศบัญญัติอีก
2 ร่าง

2.

ทำหนังสือรับสภาพหนี้,สัญญาผ่อนชำระหนี้ สัญญาค้ำประกัน
กรณี นส.สิริกัญญา สาธิกวิทยา ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการ
ชำระเบี้ยยังชีพคืน (กรณีขาดคุณสมบัติ) รับบำนาญ

- ปัจจุบันได้นำเงินมาชำระ
จำนวน 16,200 บาท เรียบร้อยแล้ว

3.

ตรวจร่างสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารอุทยานการ
เรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

4.

คดีนายธีระศักดิ์ อินทนู ฟ้องเทศบาลเรื่องที่ดิน บริเวณถนน
ท่าบรรทุก ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

- ดำเนินการออก นสล. บริเวณดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว

-10ฝ่ายงบประมาณ

-11-

งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 4 เรื่อง

ฝ่ายนโยบายและแผน งานติดตามและประเมินผล

-12สำนักการคลัง
1. รายงานสถานะการเงิน เดือน ต.ค. - พ.ย. 2563
1.1 ด้านรายรับ

รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง

-13รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หรือมอบให้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

-14การจัดเก็บภาษี 4 ประเภท และค่าเก็บขนขยะมูลฝอย

1.2 ด้านรายจ่าย

-15รายงานสถานะการเงิน ณ 30 พฤศจิกายน 2563

2. รายงานผลการดำเนินการ “รายจ่ายค้างจ่าย”
2.1 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีมีหนี้ผูกพัน (งบลงทุน)

2.2 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

-16รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)
ลำดับที่
1

แหล่งเงิน

งำน

เงินงบประมำณปี งำนไฟฟ้ำถนน

โครงกำร
- ค่ำก่อสร้ำงสะพำนเทศบำล 8 (สะพำนก้นปึก)

จำนวนเงิน
23,097,900.00

หมำยเหตุ
งวดที่ 4-10

2560
รวมเป็นเงิน(กรณีกอ่ หนีผูกพันปีงบประมำณ 2560)
1

เงินงบประมำณปี งำนไฟฟ้ำถนน

23,097,900.00

- ค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยนำถนนเกำะกลอย ซอย 7

4,444,444.00

- ค่ำก่อสร้ำงสถำนทีก่ กั และดูแลสัตว์ตำม พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุข พ.ศ.

7,905,000.00

2561
2

เงินงบประมำณปี งำนโรงฆ่ำสัตว์
2561

2535
รวมเป็นเงิน(กรณีกอ่ หนีผูกพันปีงบประมำณ 2561)

1

เงินงบประมำณ งำนระดับก่อนวัย
2562

เรียนและ

- ค่ำต่อเติมหลังคำกันสำดพร้อมปูพนยำง
ื
หน้ำอำคำรเรียน 2 โรงเรียน

12,349,444.00
530,000.00

เทศบำลวัดลุม่ มหำชัยชุมพล

ประถมศึกษำ
2

เงินงบประมำณ งำนไฟฟ้ำถนน
2562

ค่ำก่อสร้ำงปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบำยนำและไฟส่องสว่ำง ถนนชำย
กระป่อม 3

3

เงินงบประมำณ งำนสวนสำธำรณะ - ค่ำฐำนออกกำลังกำยกลำงแจ้ง จำนวน 11 สถำนี พร้อมติดตัง

4

2562
เงินงบประมำณ งำนกีฬำและ
2562

2,377,000.00

- ค่ำเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (นครระยองเกมส์)

840,000.00
34,500.00

นันทนำกำร
รวมเป็นเงิน(กรณีกอ่ หนีผูกพันปีงบประมำณ 2562)

3,781,500.00

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)
ลำดับที่

แหล่งเงิน

งำน

1

เงินงบประมำณ งำนบริหำรทัว่ ไป

2

เงินงบประมำณ งำนบริหำรทัว่ ไป

3

โครงกำร

จำนวนเงิน

ค่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว)

25,900.00

ค่ำเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA

6,900.00

เงินงบประมำณ งำนบริหำรทัว่ ไป

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สำหรับสำนักงำน

14,850.00

4

2563
เงินงบประมำณ งำนบริหำรทัว่ ไป

อุปกรณ์อำ่ นบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

1,380.00

5

2563
เงินงบประมำณ งำนวำงแผนสถิติ

อุปกรณ์ประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพพร้อมติดตังระบบ

หมำยเหตุ

2563
2563

2563
6

เงินงบประมำณ งำนวำงแผนสถิติ
2563

7

ค่ำเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA

6,900.00

และวิชำกำร

เงินงบประมำณ งำนวำงแผนสถิติ
2563

445,000.00

และวิชำกำร

ค่ำโปรแกรมป้องกันเครือข่ำย (Firewall)

149,800.00

และวิชำกำร

74,900 บำท

8

เงินงบประมำณ งำนวำงแผนสถิติ

ค่ำโปรแกรมป้ปงกันไวรัส

61,792.50

9

2563
และวิชำกำร
เงินงบประมำณ งำนวำงแผนสถิติ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server)

51,800.00

2563

และวิชำกำร

เบิกจ่ำยงวดที่ 1=

-17ลำดับที่
10

แหล่งเงิน

งำน

เงินงบประมำณ งำนบริหำรทัว่ ไป
2563

โครงกำร

จำนวนเงิน

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สำหรับสำนักงำน

14,850.00

ค่ำซ่อมรถดับเพลิง ชนิดมีบนั ไดเลือ่ นอัตโนมัติ

783,240.88

หมำยเหตุ

เกีย่ วกับกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน

11

เงินงบประมำณ งำนบริหำรทัว่ ไป
2563

เกีย่ วกับกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน

12

เงินงบประมำณ งำนบริหำรทัว่ ไป
2563

13

เงินงบประมำณ งำนบริหำรทัว่ ไป
2563

14
15

ค่ำเครื่องพิมพ์ฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

3,900.00

ค่ำเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA

18,400.00

เกีย่ วกับกำรศึกษำ

เงินงบประมำณ งำนระดับก่อนวัย
2563

64,750.00

เกีย่ วกับกำรศึกษำ

เงินงบประมำณ งำนบริหำรทัว่ ไป
2563

ค่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว)

เกีย่ วกับกำรศึกษำ

เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนำด 24,000 บีทียู

3,349,528.00

เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนำด 30,000 บีทียู

250,380.00

เรียนและ
ประถมศึกษำ

16

ลำดับที่
17

เงินงบประมำณ งำนระดับก่อนวัย
2563
แหล่งเงิน

เรียนและ
งำน
ประถมศึกษำ
เงินงบประมำณ งำนระดับก่อนวัย

2563

โครงกำร

จำนวนเงิน

เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนำด 36,000 บีทียู

232,725.00

เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืน ขนำด 18,000 บีทียู

225,160.00

เรียนและ
ประถมศึกษำ

18

เงินงบประมำณ งำนระดับก่อนวัย
2563

เรียนและ
ประถมศึกษำ

19

เงินงบประมำณ งำนระดับก่อนวัย
2563

ค่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว)

1,566,950.00

เรียนและ
ประถมศึกษำ

20

เงินงบประมำณ งำนระดับก่อนวัย
2563

ค่ำเครื่องพิมพ์ฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

46,800.00

ค่ำเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA

32,200.00

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer (สำหรับพิมพ์ สมุดบัญชีเงินฝำก)

32,900.00

เรียนและ
ประถมศึกษำ

21

เงินงบประมำณ งำนระดับก่อนวัย
2563

เรียนและ
ประถมศึกษำ

22

เงินงบประมำณ งำนระดับก่อนวัย
2563

เรียนและ
ประถมศึกษำ

หมำยเหตุ

-18ลำดับที่
23

แหล่งเงิน

งำน

โครงกำร

เงินงบประมำณ งำนโรงพยำบำล

เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนำด 24,000 บีทียู

จำนวนเงิน

หมำยเหตุ

32,207.00

2563
24

เงินงบประมำณ งำนบริหำรทัว่ ไป
2563

อุปกรณ์อำ่ นบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

690.00

เกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน

25

เงินงบประมำณ งำนไฟฟ้ำถนน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ

26

2563
เงินงบประมำณ งำนไฟฟ้ำถนน

โครงกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำในสวนศรีเมือง (ฝัง่ ทิศใต้)

1,720,000.00
360,000.00

2563
27

เงินงบประมำณ งำนไฟฟ้ำถนน

โครงกำรก่อสร้ำงและติดตังเสำพร้อมโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำง ชนิด High Mast

2563
28
29
ลำดับที่
30

ถนนสุขุมวิท

เงินงบประมำณ งำนกำจัดขยะมูล
2563

รถฟำร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล้อ พร้อมเครื่องทำควำมสะอำด

ฝอยและสิง่ ปฏิกลู

2563

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ

เกีย่ วกับศำสนำ

19 นิว)

งำน

วัฒนธรรมและ

เงินงบประมำณ งำนบริ
หำรทัว่ ไป
นันทนำกำร
2563

7,448,000.00

ชำยหำดแบบลำกจูง

เงินงบประมำณ งำนบริหำรทัว่ ไป
แหล่งเงิน

4,756,200.00

โครงกำร

129,500.00
จำนวนเงิน

เครื่องพิมพ์แบบฉี ดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

3,900.00

เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA

23,000.00

หมำยเหตุ

เกีย่ วกับศำสนำ
วัฒนธรรมและ

31

นันทนำกำร
เงินงบประมำณ งำนบริ
หำรทัว่ ไป
2563

เกีย่ วกับศำสนำ
วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร
รวมเป็นเงิน(กรณีกอ่ หนีผูกพันปีงบประมำณ 2563)
รวมเป็นเงิน(กรณีกอ่ หนีผูกพันปีงบประมำณ 2561,2562,2563)

21,859,603.38
61,088,447.38

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ลำดับที่
1

แหล่งเงิน

งำน

เงินงบประมำณปี งำนบริหำรทัว่ ไป

โครงกำร
- ค่ำก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำรสำนักงำนเทศบำลนครระยอง (อำคำรเดิม)

จำนวนเงิน
25,840,000.00

2562
2

เงินงบประมำณ งำนระดับก่อนวัยเรียน ปรับปรุงและพัฒนำระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
2562

และประถมศึกษำ

3

เงินงบประมำณ งำนระดับก่อนวัยเรียน - ค่ำก่อสร้ำงอำคำรโรงอำหำร โรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกคลอง

4

เงินงบประมำณ งำนระดับก่อนวัยเรียน - ค่ำก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ 2 ชัน โรงเรียนเทศบำลวัดโขดทิมทำรำม

5

2562
และประถมศึกษำ
เงินงบประมำณ งำนระดับก่อนวัยเรียน - ค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนำมโรงเรียนเทศบำลวัดลุม่ มหำชัยชุมพล

6

2562
และประถมศึกษำ
เงินงบประมำณ งำนระดับก่อนวัยเรียน โครงกำรก่อสร้ำงรัวกันระหว่ำงโรงเรียนสำธิตเทศบำลนครระยองกับวัดตรี

2562

2562

2,820,000.00

สังกัดทน.ระยอง
9,674,000.00

และประถมศึกษำ

และประถมศึกษำ

30,000,000.00
2,418,000.00
660,000.00

รัตนำรำม

7

เงินงบประมำณ งำนระดับก่อนวัยเรียน - ค่ำซ่อมแซมอำคำรเรียน

451,000.00

8

2562
และประถมศึกษำ
เงินงบประมำณ งำนระดับมัธยมศึกษำ

990,000.00

2562

ปรับปรุงและพัฒนำระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนนครระยองวิทยำคม (วัด
โขดใต้)

หมำยเหตุ

-19ลำดับที่

แหล่งเงิน

งำน

โครงกำร

จำนวนเงิน

9

เงินงบประมำณ งำนระดับมัธยมศึกษำ - ค่ำก่อสร้ำงห้องนำโรงเรียนนครระยองวิทยำคม (วัดโขดใต้)

1,300,000.00

10

2562
เงินงบประมำณ งำนระดับมัธยมศึกษำ - ค่ำก่อสร้ำงสนำมฟุตบอลและสนำมบำสเก็ตบอลโรงเรียนนครระยอง

3,512,000.00

11

2562
เงินงบประมำณ งำนโรงพยำบำล

วิทยำคม (วัดโขดใต้)
ปรับปรุงและพัฒนำระบบอินเตอร์เน็ตคลินิกชุมชนอบอุน่

หมำยเหตุ

205,000.00

2562
12

เงินงบประมำณ งำนไฟฟ้ำถนน

รถยนต์บรรทุกติดตังเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้ำซ่อมไฟฟ้ำ

2,550,000.00

13

2562
เงินงบประมำณ งำนไฟฟ้ำถนน

- ค่ำก่อสร้ำงเขื่อนกันดินคลองสวนสำธำรณะโขดปอฝัง่ ทิศใต้

4,692,000.00

2562
14

เงินงบประมำณ งำนไฟฟ้ำถนน

- ค่ำก่อสร้ำงเขื่อนกันดินคลองสวนสำธำรณะโขดศำลเจ้ำฝัง่ ทิศใต้

6,100,000.00

15

2562
เงินงบประมำณ งำนไฟฟ้ำถนน

- ค่ำก่อสร้ำงถนนพร้อมระบบระบำยนำ ถนนสัมฤทธิ์ ซอย 13

1,231,000.00

- ค่ำก่อสร้ำงปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบำยนำ ถนนสมุทรเจดีย์และ
โครงกำร
ซอยแยก 9,12 และ 13

9,826,000.00
จำนวนเงิน
1,500,000.00

2562
16 เงินงบประมำณ งำนไฟฟ้ำถนน
ลำดับที่ แหล่
งเงิน
งำน
2562
17

เงินงบประมำณ งำนไฟฟ้ำถนน

- ค่ำปรับปรุงถนนพินิจบำรุง

18

2562
เงินงบประมำณ งำนไฟฟ้ำถนน

- ค่ำปรับปรุงถนนภำยในสวนสำธำรณะโขดศำลเจ้ำ

19

2562
เงินงบประมำณ งำนไฟฟ้ำถนน

โครงกำรก่อสร้ำงถนน ถนนเรือนจำ ซอย 2 (ระยะ 3) และซอยเชื่อมถนน

20

2562
เงินงบประมำณ งำนไฟฟ้ำถนน

เรือนจำกับถนนรำษฎร์อทุ ิศ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนพร้อมระบบระบำยนำ ถนนทำงไผ่ 1 ซอย 6

505,000.00

317,000.00
1,000,000.00

2562
21

เงินงบประมำณ งำนไฟฟ้ำถนน

โครงกำรก่อสร้ำงถนนพร้อมระบบระบำยนำเชื่อมระหว่ำงถนนรำษฎร์

625,000.00

22

2562
เงินงบประมำณ งำนไฟฟ้ำถนน

บำรุง ซอย 3 และถนนทิมทำรำม 4/4
โครงกำรปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบำยนำ ถนนสมุทรเจดีย์ (บริเวณ

1,495,000.00

2562
23

เงินงบประมำณ งำนไฟฟ้ำถนน
2562

24

เงินงบประมำณ งำนไฟฟ้ำถนน
2562

ข้ำงวัดปำกนำ)
โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนนนครระยอง 58 (ป่ำประดู)่ , ถนนเทศวำ

2,800,000.00

นิช,ถนนนครระยอง 60 (รำชภัคดี) และถนนอำนวยสุข
โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรพร้อมระบบระบำยนำ ถนนสมุทรคงคำ

6,723,000.00

หมำยเหตุ

-20ลำดับที่

แหล่งเงิน

งำน

โครงกำร

25 เงินงบประมำณ งำนสวนสำธำรณะ

จำนวนเงิน

โครงกำรปรับปรุงสวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกำสมหำมงคล

4,000,000.00

ปรับปรุงและพัฒนำระบบอินเตอร์เน็ตห้องสมุดและศูนย์เยำวชนเทศบำล

340,000.00

หมำยเหตุ

2562
26 เงินงบประมำณ งำนบริหำรทัว่ ไป
2562

เกีย่ วกับศำสนำ

นครระยอง

วัฒนธรรมและ
27 เงินงบประมำณ งำนโรงฆ่
ำสัตว์

ติดตังระบบไฟฟ้ำและประปำสำหรับสถำนทีก่ กั และดูแลสัตว์ ตำม พ.ร.บ.

2562

1,300,000.00

กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535
รวมเป็นเงิน (กรณีไม่กอ่ หนีผูกพันปีงบประมำณ 2562)

122,874,000.00

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ลำดับที่

แหล่งเงิน

งำน

โครงกำร

จำนวนเงิน

1

เงินงบประมำณ

งำนบริหำรทัว่ ไป

โต๊ะทำงำนเหล็ก

467,300.00

2

2563
เงินงบประมำณ

งำนบริหำรทัว่ ไป

เก้ำอีสำนักงำน

302,600.00

3

2563
เงินงบประมำณ

งำนบริหำรทัว่ ไป

ชุดอุปกรณ์จดั ระบบคิวอัตโนมัติ

450,000.00

4

2563
เงินงบประมำณ

งำนบริหำรทัว่ ไป

แผงกันห้อง (Partition) งำนบริหำรทัว่ ไป

770,000.00

2563
5

เงินงบประมำณ

งำนบริหำรทัว่ ไป

ตูเ้ ก็บเอกสำรแบบรำงเลือ่ น ระบบพวงมำลัย

470,000.00

6

2563
เงินงบประมำณ

งำนบริหำรทัว่ ไป

เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดฝังในฝ้ำ

792,000.00

7

2563
เงินงบประมำณ

งำนบริหำรทัว่ ไป

ติดตังระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

499,500.00

งำนบริหำรทัว่ ไป

จอ LED สำหรับติดตังภำยในอำคำร

500,000.00

2563
8

เงินงบประมำณ
2563

หมำยเหตุ

-21ลำดับที่

แหล่งเงิน

9

เงินงบประมำณ

10

2563
เงินงบประมำณ งำนวำงแผนสถิตแิ ละ ชันวำงของ
2563

งำน

โครงกำร

งำนบริหำรทัว่ ไป ผ้ำม่ำนพร้อมติดตัง

จำนวนเงิน
499,000.00
6,000.00

วิชำกำร

11

เงินงบประมำณ งำนวำงแผนสถิตแิ ละ ชุดรับแขก

21,000.00

12

2563
วิชำกำร
เงินงบประมำณ งำนวำงแผนสถิตแิ ละ ตูเ้ ก็บเอกสำรแบบบำนเลือ่ น

7,000.00

2563
13

วิชำกำร

เงินงบประมำณ งำนวำงแผนสถิตแิ ละ เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 10 kVA
2563

270,000.00

วิชำกำร

14

เงินงบประมำณ งำนระดับก่อนวัยเรียน ชุดโต๊ะอำหำรสแตนเลส

760,000.00

15

2563
และประถมศึกษำ
เงินงบประมำณ งำนระดับก่อนวัยเรียน โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำคลุมหน้ำอำคำรเรียน

800,000.00

16

2563
และประถมศึกษำ
เงินงบประมำณ งำนระดับก่อนวัยเรียน โครงกำรปรับปรุงสนำมฟุตบอล พร้อมระบบ

ลำดับที่

แหล่
งเงิน
2563

งำน กษำ
และประถมศึ

โครงกำร

4,000,000.00
จำนวนเงิน

17

เงินงบประมำณ งำนระดับก่อนวัยเรียน โครงกำรก่อสร้ำงเวทีพร้อมห้องเก็บพัสดุ

1,500,000.00

18

2563
และประถมศึกษำ
เงินงบประมำณ งำนระดับก่อนวัยเรียน โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำและปูกระเบือง

830,000.00

2563

และประถมศึกษำ

19

เงินงบประมำณ งำนระดับก่อนวัยเรียน โครงกำรก่อสร้ำงติดตังรัวสแตนเลส

20

2563
และประถมศึกษำ
เงินงบประมำณ งำนระดับก่อนวัยเรียน โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำคลุมลำนกิจกรรม

21

2563
และประถมศึกษำ
เงินงบประมำณ งำนระดับก่อนวัยเรียน ค่ำซ่อมแซมอำคำรเรียน
2563

22

520,000.00
9,600,000.00
750,000.00

และประถมศึกษำ

เงินงบประมำณ งำนระดับมัธยมศึกษำ โครงกำรก่อสร้ำงทำงเชื่อมอำคำรเรียน

300,000.00

2563
23

เงินงบประมำณ งำนระดับมัธยมศึกษำ โครงกำรปรับปรุงห้องคหกรรม โรงเรียนนครระยองวิทยำคม (วัดโขดใต้)

1,000,000.00

2563
24

เงินงบประมำณ งำนระดับมัธยมศึกษำ ค่ำซ่อมแซมอำคำรเรียน
2563

หมำยเหตุ

150,000.00

หมำยเหตุ

-22ลำดับที่

แหล่งเงิน

25

เงินงบประมำณ

งำนโรงพยำบำล เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิด แบบตังพืน หรือแบบแขวน ขนำด

94,000.00

26

2563
เงินงบประมำณ

36,000 บีทียู
งำนโรงพยำบำล ค่ำเครื่องซีลซอง

15,000.00

27

2563
เงินงบประมำณ

งำนโรงพยำบำล ติดตังระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภำยในคลินิกอบอุน่

633,000.00

28

2563
เงินงบประมำณ

งำนโรงพยำบำล ติดตังระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภำยในศูนย์บริกำรสำธำรณสุขฯ

387,600.00

29

2563
เงินงบประมำณ

งำนโรงพยำบำล เครื่องพิมพ์สติก๊ เกอร์

30

2563
เงินงบประมำณ

งำนโรงพยำบำล เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน

102,000.00

31

2563
เงินงบประมำณ

งำนโรงพยำบำล เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 10 kVA

270,000.00

2563
32 เงินงบประมำณ
ลำดับที่ แหล่งเงิน
2563
33 เงินงบประมำณ

งำน

โครงกำร

งำนโรงพยำบำล เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
งำน
โครงกำร

งำนบริหำรทัว่ ไป ตูเ้ ก็บเอกสำรรำงเลือ่ น ระบบพวงมำลัย

จำนวนเงิน

80,000.00

15,000.00
จำนวนเงิน

260,000.00

34

2563
เกีย่ วกับเคหะและชุมชน
เงินงบประมำณ งำนบริหำรทัว่ ไป ออกแบบโครงกำรปรับปรุงและฟืน้ ฟูย่ำนเมืองเก่ำ

35

2563
เกีย่ วกับเคหะและชุมชน
เงินงบประมำณ
งำนไฟฟ้ำถนน เครื่องตบดิน

42,000.00

36

2563
เงินงบประมำณ

งำนไฟฟ้ำถนน

เครื่องสกัดคอนกรีต

25,000.00

37

2563
เงินงบประมำณ

งำนไฟฟ้ำถนน

โครงกำรก่อสร้ำงถนนบำงจำกซอย 9 พร้อมระบบระบำยนำ (ต่อจำก

100,000.00

38

2563
เงินงบประมำณ

งำนไฟฟ้ำถนน

โครงกำรเดิม
โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนกันดินและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศำลำท่ำเกตุ

1,800,000.00

39

2563
เงินงบประมำณ

งำนไฟฟ้ำถนน

โครงกำรก่อสร้ำงถนนซอยพ่อแก่

285,000.00

40

2563
เงินงบประมำณ

งำนไฟฟ้ำถนน

โครงกำรก่อสร้ำงถนน พร้อมระบบระบำยนำ (ซอยผ่องดี ระยะที่ 2)

270,000.00

งำนไฟฟ้ำถนน

โครงกำรก่อสร้ำงถนนพร้อมระบบระบำยนำและไฟฟ้ำถนนหมื่นสวัสดิ์

1,100,000.00

3,000,000.00

2563
41

เงินงบประมำณ
2563

สวัสดิเ์ จริญ 2

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ

-23ลำดับที่

แหล่งเงิน

งำน

42

เงินงบประมำณ

งำนไฟฟ้ำถนน

โครงกำรก่อสร้ำงถนนและสะพำนบำงจำก ซอย 19

43

2563
เงินงบประมำณ

งำนไฟฟ้ำถนน

โครงกำรก่อสร้ำงถนนพร้อมระบบระบำยนำ ซอยร่มเย็น 2

635,800.00

44

2563
เงินงบประมำณ

งำนไฟฟ้ำถนน

โครงกำรก่อสร้ำงถนนพร้อมระบบระบำยนำ ถนนซอยสุขสมบูรณ์

200,000.00

45

2563
เงินงบประมำณ

งำนไฟฟ้ำถนน

โครงกำรก่อสร้ำงถนนพร้อมระบบระบำยนำ ซอยบ้ำนทุง่ โตนด

900,000.00

46

2563
เงินงบประมำณ

งำนไฟฟ้ำถนน

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อชิโมโตะ

47

2563
เงินงบประมำณ

งำนไฟฟ้ำถนน

โครงกำรก่อสร้ำงถนนพร้อมระบบระบำยนำซอยคงเมือง

476,000.00

48

2563
เงินงบประมำณ

งำนไฟฟ้ำถนน

โครงกำรก่อสร้ำงถนนบำงจำกซอย 10 พร้อมระบบระบำยนำ (ต่อจำก

250,000.00

2563
49

เงินงบประมำณ

2563
50 เงินงบประมำณ
ลำดับที่ แหล่งเงิน
2563
51 เงินงบประมำณ

52

โครงกำร

จำนวนเงิน
8,200,000.00

3,000,000.00

โครงกำรเดิม
งำนไฟฟ้ำถนน

โครงกำรก่อสร้ำงถนนซอยน้ำกรุด

งำนสวนสำธำรณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้องนำ (สุขสโมสร)
งำน
โครงกำร

งำนบำบัดนำเสีย เครื่องปัม๊ จำนวัสดุธรรมชำติ

2563
เงินงบประมำณ

งำนส่งเสริมและ

2563

สนับสนุนควำม

221,000.00
493,000.00
จำนวนเงิน

198,000.00

เก้ำอีแถว

18,000.00

ชันอเนกประสงค์

16,200.00

เก้ำอีอเนกประสงค์

16,000.00

โต๊ะอเนกประสงค์

50,000.00

เครื่องอัดกระทงใบตอง

45,000.00

เข้มแข็งชุมชน
53

เงินงบประมำณ

งำนส่งเสริมและ

2563

สนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน

54

55

56

หมำยเหตุ

เงินงบประมำณ

งำนส่งเสริมและ

2563

สนับสนุนควำม

เงินงบประมำณ

เข้มแข็งชุมชน
งำนส่งเสริมและ

2563

สนับสนุนควำม

เงินงบประมำณ

เข้มแข็งชุมชน
งำนส่งเสริมและ

2563

สนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน

หมำยเหตุ

-24ลำดับที่

แหล่งเงิน

57 เงินงบประมำณ
2563
58 เงินงบประมำณ
2563

งำน

โครงกำร

งำนบริหำรทัว่ ไป ติดตังกล้องวงจรปิดภำยในอำคำร
วัฒนธรรมและ
งำนบริหำรทัว่ ไป ปรับปรุงอำคำรห้องสมุดและศูนย์เยำวชน

62 เงินงบประมำณ
2563

3,800.00

ท้องถิน่
18,500.00

ท้องถิน่

61 เงินงบประมำณ งำนศำสนำวัฒนธรรม โพเดีย่ ม
2563

105,000.00

เกีย่ วกับศำสนำ

60 เงินงบประมำณ งำนศำสนำวัฒนธรรม โต๊ะหมู่บชู ำ
2563

494,000.00

เกีย่ วกับศำสนำ

วัฒนธรรมและ
59 เงินงบประมำณ งำนศำสนำวัฒนธรรม แท่นกรำบ
2563

จำนวนเงิน

7,400.00

ท้องถิน่
งำนโรงฆ่ำสัตว์ ขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำศูนย์กกั และดูแลสัตว์ตำม พ.ร.บ. กำร

450,000.00

สำธำรณสุข พ.ศ. 2535
รวมเป็นเงิน(กรณีไม่กอ่ หนีผูกพันปีงบประมำณ 2563)
รวมเป็นเงิน(กรณีไม่กอ่ หนีผูกพันปีงบประมำณ 2562,2563)

กองช่าง
ฝ่ายแบบแผน
1. สำรวจถนน ซอย ร่มเย็น
2. สำรวจถนน ซอย สุขสมบรูณ์
3. สำรวจถนนราษฎร์บำรุง ซอย 4/4

49,540,700.00
172,414,700.00

หมำยเหตุ

-25-

-26-

-27-

-28-

- สำรวจออกแบบ/จัดทำประมาณราคาสนามฟุตซอล สนามบาสเก็ตบอล สวนศรีเมืองส่งกองศึกษา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำราคากลางโครงการตลาดวัดลุ่มส่งสำนักการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ
ฝ่ายการโยธา
- งานซ่อมแซมถนน ที่ชำรุดเสียหายหลังฤดูฝน
- ตัดแต่งต้นไม้ถนนจันทอุดม
- ตัดแต่งต้นไม้จันทอุดม
- ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้
- งานตัดแต่งหน้าศูนย์การเรียนรู้ตากสินมหาราช
- งานจัดสถานที่
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
1. ปริมาณขยะภายในเขตเทศบาลนครระยอง เดือน พฤศจิกายน 2563 น้ำหนักรวม 2945.71 ตัน

-292. ขยะมูลฝอยทั่วไป ส่งไปกำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง
3. ชุดขุดลอกท่อระบายน้ำ ลอกรางระบายน้ำ
- ถนนสนามเป้า ซอย 1
- ถนนจิตรพันธ์
- ถนนเชิงเนิน
- ถนนเกาะพรวด
- ถนนทุ่งชายกระต่าย
- ถนนหลังสำนักงาน กกต.
- ถนนบางจาก หน้า รร.อารีย์วัฒนา
- ถนนทุ่งสายใน , ถนนเทศวานิช
4. ชุดฝาท่อระบายน้ำ เข้าดำเนินการปิดฝาท่อระบายน้ำ
- ถนนตากสิน
- ถนนราษฎร์บำรุง
- ถนนท่าบรรทุก ซอยฉายแสง
- ถนนชุมพล
5. ปรับพื้นที่ในบ่อบำบัดเสียรวม
6. เก็บกู้ตาข่ายดักขยะปลายท่อ น้ำหนักรวม 740 กิโลกรัม สะพานต้นมะขามใหญ่, วัดโขด ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 13
7. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เข้าศึกษาดูงาน บริษัท WIIK
8. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ร่วมตรวจอาคาร (ระบบสุขาภิบาล) โรงแรมโกเด้น ซิตี้ระยอง
9. ตรวจคุณภาพน้ำแม่น้ำระยองในเขตเทศบาลนครระยอง จุดโขดศาลเจ้า, สวนศรีเมือง, สะพานเพลินตา,
สะพานไม้, สะพานปากน้ำ, โรงฆ่าสัตว์
10. ให้ความอนุเคราะห์รพ.ระยอง ขนย้ายสิ่งของไปยังสำนักงานใหม่ จัดพนักงานประจำเครื่องสูบน้ำ ตลอด 24 ชัว่ โมง
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ระหว่างวันที่ 26 ต.ค.63 – 25 พ.ย.63
➢ ต่ออายุ
115 ราย
➢ รายใหม่
13 ราย
➢ รวม
104,840 บาท

-30เรื่องร้องเรียน จำนวน 3 เรื่อง
ลำดับ
ที่

รายการร้องเรียน

การดำเนินงาน

หมายเหตุ

1.

กรณีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนกลิ่น/ควันจากการ
ประกอบอาหารของร้าน
จ.จานใหญ่ ถนนราษฎร์บำรุง
ตำบลเนินพระ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่งาน
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่
ตรวจสอบ พบว่า ร้าน จ.จานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่
144/16-17 ถ.ราษฎร์บำรุง เจ้าของ/ผู้
ครอบครอง ชื่อ นางชัชจิรา รัตนะขจรวงศ์ จากการ
สอบถามข้อมูล ทราบว่า ทางร้านได้มีการติดตั้ง
ปล่องดูดควันระบายควัน แต่พัดลมดูดอากาศเสีย
ทำให้เกิดกลิ่นรบกวนได้จริง ขณะตรวจสอบ มีกลิ่น
จากการปรุงอาหารลอยไปตามทิศทางลม
เพื่อป้องกันเหตุที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่จึงมีคำแนะนำ
ดังนี้
- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ภายใน 30 วันหลังจาก
ได้รับคำแนะนำ
- ใช้พัดลมช่วยในการไล่ควัน/กลิ่นขณะปรุง
ประกอบอาหาร
- ปรับปรุงท่อระบายควันให้อยู่สูงจากหลังคา
ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำ

เห็นควรติดตามเมื่อ
ครบกำหนดและ
สำเนาเรื่องแจ้งกอง
วิชาการเพื่อตอบข้อ
ร้องเรียน ต่อไป

2.

กรณีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนเสียงดังจากร้านอาหาร
ชื่อร้าน อยากเล่า ถนนท่าบรรทุก
ตำบลเนินพระ

- วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 งานสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อมออกตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีเสียงดังจากร้านอาหารอยากเล่า
ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จากการ
สอบถามข้อมูลจากนายวสุ อินทร์แก้ว เจ้าของ/
ผู้ครอบครองร้านอาหาร ทราบว่า ร้านอยากเล่า
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 21/5 ถนนท่าบรรทุก
ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยองเปิด
ให้บริการทุกวัน เวลา 17.00 – 24.00 น.
มีลักษณะเป็นอาคารโครงเหล็กชั้นเดียว การตกแต่ง
ร้านแบบเปิดโล่ง มีการตั้งโต๊ะอาหารภายในร้าน
มีพื้นที่สำหรับแสดงดนตรีสดอยู่ภายในร้าน
มีหลังคา ด้านหลังเวทีมีการปิดทึบ ส่วนด้านข้าง
มีการปิดกั้นมีความสูงประมาณ 1 เมตร สำหรับการ
แสดงดนตรีเป็นแบบโฟล์คซอง (กีต้าร์ และกลองฮอง)

เห็นควรสำเนาเรื่อง
แจ้งศูนย์ดำรงธรรม
เทศบาลนครระยอง
เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานให้ศูนย์
ดำรงธรรมอำเภอ
เมืองระยองทราบ
ต่อไป

-31ลำดับ
ที่

รายการร้องเรียน

การดำเนินงาน

2.

กรณีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนเสียงดังจากร้านอาหาร
ชื่อร้าน อยากเล่า ถนนท่าบรรทุก
ตำบลเนินพระ

มีการติดตั้งลำโพงที่บริเวณเวที จำนวน 2 ตัว
เริ่มแสดงเวลา 21.00 – 24.00 น. เป็นแนวเพลง
ไทยสากล ขณะตรวจสอบพบว่า ทางร้านมีการจัด
ทางเข้าร้านทางเดียว มีการตรวจวัดไข้ มีเจล
แอลกอฮอล์ไว้ให้บริการที่บริเวณทางเข้าร้าน
ส่วนการจัดโต๊ะภายในร้านไม่มีการเว้นระยะห่าง
เพื่อป้องกัน/แก้ไขเหตุรำคาญดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงมี
คำแนะนำให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองร้านฯ ดำเนินการ
ดังนี้
- ให้ควบคุมเวลาการแสดงดนตรีให้อยู่ในช่วงเวลา
ไม่เกิน 24.00 น. หลังจากได้รับคำแนะนำ
- ให้ควบคุมระดับเสียงจากการแสดงดนตรี และ
หามาตรการในการลดเสียงไม่ให้รบกวนผู้อยู่อาศัย
ข้างเคียงหลังจากได้รับคำแนะนำ
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด
19 (Covid-19) ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตาม
คำแนะนำ
2.2 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่งาน
สุขาภิบาลฯ ออกตรวจติดตามการปฏิบัติตาม
คำแนะนำ พบว่า นายวสุ อินทร์แก้ว เจ้าของ/
ผู้ครอบครองร้านฯ ได้ควบคุมระดับเสียงจากการ
แสดงดนตรี โดยการปรับเปลี่ยนลำโพง เปลี่ยนจุด
ติดตั้งลำโพง เพื่อป้องกัน/ควบคุมเสียงไม่ให้รบกวน
ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง และการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคโควิด 19 (เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ)

3.

กรณีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากร้านจ่านนท์โคตร
บะหมี่ทิ้งน้ำแป้งลงบนพื้นถนน
และวางสิ่งของเกะกะบนถนน
ถนนตากสินฯ ตำบลท่าประดู่

- วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 งานสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนจากร้านจ่านนท์โคตรบะหมี่ทิ้งน้ำ
แป้งลงบนพื้นถนนและวางสิ่งของวางไว้บนถนน
ถนนตากสินฯ ตำบลท่าประดู่ ซึ่งทีมตรวจสอบได้มี
คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
- ให้ผู้ประกอบกิจการเก็บรวบรวมน้ำที่มีเศษแป้ง
(เศษแป้ง) ทิ้งลงในถังขยะ ไม่เทลงในท่อระบายน้ำ

หมายเหตุ

เห็นควรแจ้งกอง
วิชาการเพื่อตอบข้อ
ร้องเรียน ต่อไป

-32ลำดับ
ที่
3.

รายการร้องเรียน
กรณีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากร้านจ่านนท์โคตร
บะหมี่ทิ้งน้ำแป้งลงบนพื้นถนน
และวางสิ่งของเกะกะบนถนน
ถนนตากสินฯ ตำบลท่าประดู่

การดำเนินงาน

หมายเหตุ

- ให้ผู้ประกอบกิจการทำความสะอาดบริเวณร้าน
และท่อระบายน้ำทุกครั้งหลังเก็บร้าน
- ให้ผู้ประกอบกิจการเก็บบันไดเหล็กที่วาง
ริมฟุตบาทสำหรับให้ลูกค้าขึ้นลงทุกครั้งหลังเก็บร้าน

การดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1. งานสำรวจสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
เพื่อปรับฐานข้อมูล
ลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายต้องขอใบอนุญาตฯประเภทต่างๆ ชุมชนปากน้ำ 1
และชุมชนปากน้ำ 2 จำนวน 68 ราย (เข้าข่ายขอใบอนุญาตฯ จำนวน 64 รายและไม่เข้าข่ายขอใบอนุญาตฯ
จำนวน 4 ราย )
2. กิจกรรมเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยในงานเดิน กิน ชิม เที่ยว
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 งานสุขาภิบาลฯ สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
จำนวน 20 ตัวอย่าง (ผ่านทุกตัวอย่าง) พร้อมให้คำแนะนำเรื่องสุขลักษณะและสุขวิทยาส่วนบุคคลแก่ผู้ค้า
ภายในงานเดินกินชิมเที่ยว ถนนยมจินดา
3. กิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 งานสุขาภิบาลฯ จัดการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวง
สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ให้กับพนักงานบริษัทโออิชิ จำนวน 13 คน ณ ห้องอบรม
เซ็นทรัลระยอง
ผลการทดสอบ ผ่านการทดสอบ จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ พ.ศ. 2563
- กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะนำไปใช้ประโยชน์ (สำนักงานเทศบาล) เดือนพฤศจิกายน 2563
รวม 99.20 กิโลกรัม ขยะที่คัดแยก ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย กล่องยูเอชที ถุงพลาสติก (ธนาคารขยะ)
1. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปริมาณ
72.60 กิโลกรัม
2. สำนักปลัดเทศบาล
ปริมาณ
26.60 กิโลกรัม
กิจกรรม 3Rs Delivery ประจำปีงบประมาณ 2564
ปริมาณสิ่งของบริจาคเดือนพฤศจิกายน 2563
1. เครื่องใช้ไฟฟ้า
จำนวน
330.50 กิโลกรัม
2. เฟอร์นิเจอร์
จำนวน
100 กิโลกรัม
3. เสื้อผ้า/ตุ๊กตา/รองเท้า/กระเป๋า
จำนวน
95
กิโลกรัม
4. เครื่องครัว
จำนวน
200 กิโลกรัม
รวม 725.50 กิโลกรัม

-33- ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63- พ.ย.63) น้ำหนักของบริจาค รวมทั้งหมด 2.29 ตัน
วันที่ 13 พ.ย. 63 มูลนิธิสวนแก้ว มารับของบริจาค ณ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน 2 ตัน
- เข้าร่วมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ภายใต้แนวทาง "โรงเรียนต้นแบบตามแนวทาง
เศรษฐกิจหมุนเวียน " วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษา ภายใต้แนวทาง "โรงเรียนต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน" ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
และจัดฐานกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง zero waste ให้กับนักเรียนจำนวน 389 คน
- เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะ ตามหลัก 3R ลดใช้ ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะตามหลัก 3R
ลดใช้ ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ บริเวณชุมชนสัมฤทธิ์ พร้อมรับบริจาคขยะรีไซเคิล
และแจกเอกสารให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะจำนวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 389 คน
- กิจกรรมคัดแยกถุงพลาสติกในเขตเทศบาลนครระยอง ปัจจุบันมีการส่งเสริมการคัดแยก 8 แหล่ง
ได้แก่ ชุมชนในเขตเทศบาล 16 ชุมชน หน่วยงานในเขตเทศบาลฯ สถานประกอบการ ตลาดสด วัด ถุงนม
โรงเรียน กิจกรรมธนาคารขยะ และโครงการชาวเลร่วมใจนำขยะคืนฝั่ง คืนทะเลสวยสู่ชาวระยอง
เดือน พฤศจิกายน 2563 สามารถเก็บรวบรวมขยะถุงพลาสติกได้ จำนวน 6.41 ตัน ปีงบประมาณ 2564
(ต.ค.63- พ.ย.63) รวมน้ำหนักขยะถุงพลาสติกได้ทั้งหมด 13.08 ตัน
- กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ประชาชนโดยทั่วไป หน่วยงานและคณะศึกษาดูงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมศึกษาธรรมชาติและทำกิจกรรม ได้แก่
ปลูกป่าชายเลน ทำคอนโดปู ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะในป่าชายเลน และปรับภูมิทัศน์ป่าชายเลน บริเวณศูนย์
สิ่งแวดล้อมศึกษาพระเจดีย์กลางน้ำ และบริเวณหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน
พระเจดีย์กลางน้ำ รวมทั้งสิ้น 5,336 คน
- พิธีรับมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ (BLCP)
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลนครระยอง นำโดย นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย
นายกเทศมนตรีนครระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดและส่งมอบอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำจังหวัดระยอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
งานรักษาความสะอาด
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561 - 2564

-34ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2564

การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวม ขยะอันตราย
เดือนพฤศจิกายน 2563 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้ ทั้งหมด 1,841 ชิ้น (106.50 กิโลกรัม)
2. กิจกรรมสำรวจและส่งเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกใน เขตเทศบาล
จำนวน 83 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 6 แห่ง เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1,562.0 กิโลกรัม
- การปฏิบัติงานของรถกวาดถนนและดูดฝุ่น ระยะทางในการปฏิบัติงาน 366 กิโลเมตร (ชั่วโมงการ
ทำงาน 63 ชั่วโมง)
- กิจกรรมการจัดเก็บขยะประเภทโฟม จากสถานประกอบการจำนวน 5 แห่ง จำนวน 75 เที่ยว
น้ำหนักประมาณ 3,750 กิโลกรัม
การจัดเก็บขยะชายหาดและจุดตั้งถังในชุมชน
- กิจกรรมเก็บขยะชายหาด บริเวณชายหาดแหลมเจริญ-แหลมรุ่งเรือง สามารถเก็บรวบรวมขยะได้
ทั้งหมด 7,140 กิโลกรัม
- เก็บกวาด ทำความสะอาดตามจุดตั้งถังขยะในชุมชน 71 จุด
กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่และเส้นทางต่างๆ
- กิจกรรมเก็บขยะชายหาดร่วมกับ โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช ทุกวันจันทร์
- กิจกรรมเก็บขยะกระทง น้ำหนักขยะ 690 กิโลกรัม

-35งานสัตวแพทย์
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์
จำนวนสุกรที่เข้าชำแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข้าชำแหละเดือนพฤศจิกายน 2563
จำนวนทั้งสิ้น 628 ตัว ได้ทำการตรวจและไม่พบความผิดปกติของสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า และมีค่าธรรมเนียม
ดังนี้
- อากรฆ่าสัตว์ 6,280 บาท การตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกรก่อนฆ่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
จำนวน 6 ตัวอย่าง จาก 5 ฟาร์ม ไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทุกตัว
การแก้ไขเรื่องร้องเรียน จำนวน 6 เรื่อง

ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 46 ตัว (สุนัข 20 ตัว และแมว 26 ตัว)
- ทำหมันสุนัข 6 ตัว
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนเขตเทศบาลนครระยอง
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ดำเนินโครงการคัดกรองสุขภาพประชาชน จำนวน 14 ชุมชน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564 โดยร่วมดำเนินงานกับโรงพยาบาลระยอง มีวัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
- คัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
- คัดกรองโรคมะเร็งเต้านมโดยการคลำด้วยมือให้แก่สตรีอายุ 30-70 ปี
- คัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกโดยรถตรวจเคลื่อนที่จากมิตรไมตรีคลินิคเวชกรรม
- คัดกรองความผิดปกติเบื้องต้นด้านสายตา
ผลการดำเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2563 ตรวจคัดกรองสุขภาพ จำนวน 4 ชุมชน
ได้แก่ ชุมชนหลังวัดป่า 1 ชุมชนสะพานราษฎร์ ชุมชนตากสินฯ และชุมชนหลังวัดป่า 2 มีผู้มารับบริการตรวจ
คัดกรองสุขภาพ จำนวน 148 ราย

-36ตารางตรวจคัดกรองสุขภาพในชุมชนเขตเทศบาลนครระยอง เดือนธันวาคม 2563
ถึงเดือนมกราคม 2564

ร่วมดำเนินงานคัดกรองสุขภาพประชาชน ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. คัดกรองสุขภาพผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรสุขภาพดีกับ ธกส. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง มีผู้เข้าร่วมคัดกรองสุขภาพ จำนวน 87 คน
2. คัดกรองสุขภาพผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม มีผู้เข้าร่วมคัดกรองสุขภาพ
จำนวน 67 คน
โครงการรณรงค์วันเบาหวานโลก (World diabetes Day)
สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ กำหนดให้ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันเบาหวานโลก”
World diabetes Day เพื่อกระตุ้นให้ทั้งภาครัฐ ชุมชน และประชากรโลกมีความตระหนักในการป้องกัน
โรคเบาหวาน และร่วมมือจัดกิจกรรมในวันเบาหวานโลก งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ จัดโครงการ
รณรงค์วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วยกิจกรรม
- จัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเบาหวาน
- จัดเวทีอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “เรียนรู้อยู่อย่างเข้าใจ กับโรคเบาหวาน”
- การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ
- ให้ความรู้ทางสื่อออนไลน์ Website Facebook Line@ และรถประชาสัมพันธ์
โดยจัดกิจกรรม ณ ลานน้ำพุ สตาร์ไอทีเซ็นเตอร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 123 คน
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ “การป้องกันโรคเบาหวาน เนื่องในวันเบาหวานโลก (World diabetes
Day) ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ช่องทาง ดังนี้
2.1.1 จัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุประชาคมระยอง FM 97.25 MHz เวลา 13.00 - 14.00 น.
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

-372.1.2 ให้ความรู้ผ่านช่องทาง LINE@ เรารักนครระยอง, Facebook
2.1.3 ให้ความรู้ผ่านช่องทาง จอ LED เทศบาลนครระยอง
2.1.4 ให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

-38สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดระยอง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
จำนวน 2,410 ราย (สูงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ) คิดเป็นอัตราป่วย 335.99 ต่อประชากรแสนคน
พบผู้เสียชีวิต 2 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.28 ต่อประชากรแสนคน (อันดับที่ 1 ของประเทศ คือ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน) โดยในเดือนพฤศจิกายน 2563 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง
จำนวน 11 ราย (สูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี) ดังนี้

- พื้นที่เฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ในเขตเทศบาลนครระยองชุมชนสมุทร
เจดีย์ ตั้งแต่บริเวณหอพักโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ถนนสมุทรเจดีย์ ไปจนถึงหมู่บ้านซุนนะ พบผู้ป่วยแล้ว
จำนวน 8 ราย โดยมีวันเริ่มป่วยตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2563 – 14 พฤศจิกายน 2563
- กิจกรรมรณรงค์พื้นที่โรคระบาดในชุมชนเขตเทศบาลนครระยอง ชุมชนสองพี่น้อง, ชุมชนวัดป่าฯ 1, 2
ชุมชนสัมฤทธิ์, ชุมชนก้นปึก-ปากคลอง ชุมชนชายกระป่อม
กิจกรรมป้องกันโรคไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง
1. ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบระบบการเฝ้าระวังและมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครระยองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. จัดทำข้อความประชาสัมพันธ์ในการป้องกันโรคไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus)
ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ช่องทาง
3. ดำเนินการเฝ้าระวังจากระบบรายงานโรค ขอความร่วมมือให้ทางโรงเรียนที่พบผู้ป่วยด้วยโรคนี้แจ้ง
ข้อมูลมาที่งานป้องและควบคุมโรคติดต่อ 038 620111 ต่อ 504 ทันที

-39งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
ด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ
- ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ด้านการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ
- จัดประชุมผู้แทนจากโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการ
เพื่อประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ เมื่อวันพุธที่ 18
พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีเมือง
งานอนามัยครอบครัว
ผลการดำเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน
รายใหม่ 31 คน
รายเก่า 86 คน ดังนี้
1. กลุ่มมารดาและทารกหลังคลอด
รายใหม่ 24 คน รายเก่า 38 คน
2. กลุ่มผู้สูงอายุ – กลุ่มติดบ้าน
รายใหม่ 1 คน รายเก่า 25 คน
- กลุ่มติดเตียง
รายใหม่ 1 คน รายเก่า 23 คน
3. กลุ่มโรคเรื้อรัง
รายใหม่ 5 คน
กิจกรรมการดูแลสุขภาพและทำหัตถการในการติดตามเยี่ยม จำนวน 101 ครั้ง ดังนี้
1. เจาะเลือด
6
ครั้ง
2. เจาะหาระดับน้ำตาลปลายนิ้ว
12 ครั้ง
3. ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก
2 ครั้ง
4. ใส่สายสวนปัสสาวะ
6 ครั้ง
5. ทำแผล
4 ครั้ง
6. จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
5 ครั้ง
7. ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน 66 ครั้ง
ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
- มีผู้ป่วยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 13 คน จำนวน 6 รายการ 14 ชิ้น ได้แก่ เตียงผู้ป่วยพร้อม
เบาะที่นอน , Walker , ไม้ค้ำยัน , รถเข็นนั่ง , ถังออกซิเจน และ เครื่องดูดเสมหะ
กิจกรรมอื่นๆ
1. Care giver ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 11 คน
2. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 20 คน
3. ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม ลงพื้นที่มอบ
สิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 20 ครอบครัว
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
1. ดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันสุขภาพแก่ผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ
เบื้องต้นอย่างน้อย 1 ครั้งต่อคนต่อปี มีความรู้ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ และเมื่อพบความผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจรักษาที่ถูกต้อง ผู้พิการได้รับการติดตามเยี่ยม เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
และให้ความรู้ในการดูแลส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ จำนวน 58 คน

-40ผลการดำเนินงาน
1. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณค่าดัชนีมวลกาย จำนวน 50 คน (เนื่องจากมีผู้ป่วยลุกยืนชั่งน้ำหนัก
ไม่ได้ จำนวน 8 คน รวม 58 คน )
- ผอม จำนวน 7 คน
- ปกติ จำนวน 17 คน
- ท้วม จำนวน 10 คน
- อ้วน จำนวน 16 คน
2. วัดความดันโลหิต จำนวน 58 คน พบ
- ความดันโลหิตสูง
จำนวน 19 คน
- ความดันโลหิตปกติ จำนวน 39 คน
งานส่งเสริมสุขภาพ
- โครงการปฐมวัยเติบโตสมวัย มีคุณภาพ ดำเนินการสนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่เด็กที่มีปัญหาทุพ
โภชนาการ(น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ เตี้ย หรือผอม) จำนวน 25 คน ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง,
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ,โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม และโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (5สุข ยุค 4.0)กิจกรรมสุขสบายดำเนินการตรวจวัดสัดส่วนร่างกาย
และทดสอบสมรรถภาพทางกาย และให้คำแนะนำการเสริมสร้างสมรรถภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ
จำนวน 23 คน ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
- กิจกรรมให้ความรู้นักเรียนอ้วนกลุ่มเสี่ยง ดำเนินการให้ความรู้แก่นักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
ชั้น ป.1-ป.6 จำนวน 80 คน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โดยภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้เรื่อง
การนับแคลอรี่อาหาร,การอ่านฉลากอาหาร,หลักการบริโภคอาหารตามธงโภชนาการ,การบริโภคอาหาร
ตามโซนสี และการออกกำลังกายที่เหมาะสม
- โครงการนักเรียนวัยใส อนามัยดี๊ดี ไม่มีเหา ดำเนินการอบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพ
จำนวน 20 คน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล มีการสาธิตแก่นักเรียนแกนนำในการดำเนินการ
กำจัดเหา เทคนิคการกำจัดเหาโดยใช้เวชภัณฑ์ยาอย่างถูกวิธี และการใช้สมุนไพรกำจัดเหา
- กิจกรรมแปรงฟันดีไม่มีผุ ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรงฟันตามสูตร 2-2-2 การแปรงฟัน
อย่างถูกวิธี ทดสอบทักษะการแปรงฟัน และการตรวจประสิทธิภาพของการแปรงฟันโดยใช้ยาเม็ดย้อมสีฟัน
พร้อมกับบันทึกการตรวจช่องปากด้วยตนเองให้แก่นักเรียนแกนนำเด็กไทยฟันดี จำนวน 20 คน
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ และย้อมสีฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 204 คน
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
กิจกรรมสร้างความสุขในองค์กร
- วันที่ 13 ตุลาคม 2563 กิจกรรมสร้างความสุข “ปลูกต้นไม้ (ทองอุไร)” บริเวณหน้าโรงฆ่าสัตว์
- วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บริจาคถุงน่องที่ใช้แล้ว ให้โรงพยาบาลนราธิวาส ราชนครินทร์
เพื่อทำขาเทียม

-41กองการแพทย์
จำนวนผู้รับบริการกองการแพทย์

รายรับตามสิทธิ

-42รายได้จากบริการ

ยอดผู้รับบริการตามสิทธิการรักษา

-43เฝ้าระวัง ARI ประจำเดือน

บริการอื่นๆ แก่ผู้มารับบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
บริการรับ – ส่งผู้ป่วยโดยใช้รถกอล์ฟไฟฟ้า จำนวน 24 ครั้ง
บริการรับ – ส่งผู้ป่วยโดยใช้รถ Ambulance จำนวน 21 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์เกี่ยงกับการเฝ้าระวังโรค COVID-19
จัดสถานที่เข้า – ออก ทางเดียวเพื่อการคัดกรองที่ครอบคลุม
2. วัดอุณหภูมิทุกราย ด้วยเครื่อง Thermoscan
3. ให้บริการตรวจรักษาโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ด้านนอกอาคาร
4. เช็ดทำความสะอาดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ ที่ให้บริการทุก 2 ชั่วโมง
5. จัดสถานที่ในอาคารแบบ Social distancing
กิจกรรม HAPPY WORKPLACE
- กิจกรรมองค์กรสร้างสุข TEAM A เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- กิจกรรมองค์กรสร้างสุข TEAM B ร่วมรับประทานอาหารกันภายในทีม
- โครงการเผยแพร่ความรู้ เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
อัตโนมัติ แก่ประชาชนทั่วไป ณ บริเวณสวนศรีเมือง โดยทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองการแพทย์
- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ร่วมพิธีส่งมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง
- วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ส.ท. วิโรจน์ – คุณวรินธร มโนพรศิริกุล และครอบครัว
บริจาคโมเดลโครงกระดูกจำลอง จำนวน 2 ชุด มอบงานกายภาพบำบัด

-44- วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2563 ร่วมสนับสนุนกระเป๋าพยาบาลพร้อมพยาบาลดูแลผู้เข้าร่วม
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ เทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ จังหวัดลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง
- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ร่วมสนับสนุนกระเป๋าพยาบาลพร้อมพยาบาลดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ
อบรมสัมมนาด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง
กองการศึกษา
- ประชุมหารือการเตรียมการจัดงานภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาส
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14/21/28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ วัดเนินพระ จังหวัดระยอง
- อบรมมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น
- อบรมมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น
- คณะโรงเรียนศรีราชาเข้าศึกษาดูงาน วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง
- โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักสูตร “การสร้างทัศนคติเชิงบวกและการทำงานให้มีความสุข” วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น
- โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักสูตร “การสร้างทัศนคติเชิงบวกและการทำงานให้มีความสุข” วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น
สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง
เดือนตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น.

- ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง “สร้างงานผู้พิการ” เริ่มเดือน มกราคม พ.ศ. 2559

-45โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
1. กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน
- วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 :โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมโรงเรียน
ต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน สนับสนุนโดยอินโดรามาและSCG ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
๒. กิจกรรมรณรงค์ ป้องกันโรคติดต่อ
- วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน 2563 :โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
๓. กิจกรรมฉุกเฉินเผชิญภัย
- วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน 2563 :โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมฉุกเฉินเผชิญภัย
ณ บริเวณอาคารพิทักษ์รัตตเขต โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
๔. กิจกรรมน้อมรำลึกวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
- วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน 2563 :โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ”
- วันเสาร์ที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ”ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
๖. พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๓ ปีที่๑๒บริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)
- วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา
ประจำปี ๒๕๖๓ ปีที่๑๒ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง
๗. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ
- วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อ
ความเป็นศิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติณ วัดเนินพระ
ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
๘. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การสร้างทัศนคติเชิงบวกและการทำงานให้มีความสุข” รุ่นที่๑
- วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างทัศนคติ
เชิงบวกและการทำงานให้มีความสุข” รุ่นที่๑ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
๙. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การสร้างทัศนคติเชิงบวกและการทำงานให้มีความสุข”รุ่นที่ ๒
- วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ เข้าอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้าง
ทัศนคติเชิงบวกและการทำงานให้มีความสุข” รุ่นที่๒ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

-46โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- โครงการเกษตรพอเพียงในโรงเรียน โดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 จากสถาบันพระปกเกล้า ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
- มอบทุนการศึกษา และลูกเปตอง
- กิจกรรมสอนนักเรียนเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่
- กิจกรรมสอนนักเรียนทำสวนผลไม้
- กิจกรรมสอนนักเรียนทำโต๊ะผัก
- มอบทุนการศึกษา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 ให้กับนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน IRPC
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองเข้าร่วม พิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดระยอง
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กิจกรรมเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชมุพล
- จัดกิจกรรม 5 ส.
- วันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กิจกรรมฉุกเฉินเผชิญภัย
- วันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ การมอบรางวัลกิจกรรมต้นกล้าแห่งการอ่าน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
- วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสูตร “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ” ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น
- วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ การสอบวัดพัฒนาการเรียนรู้ระหว่างปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
- วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กิจกรรมรักลูกให้ถูกทาง สร้างภูมิคุ้มกันชีวิต (EF)
- วันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เข้าร่วมพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดระยอง
- วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างทัศนคติเชิงบวกและการทำงานให้มี
ความสุข” ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น
- วันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากร
ณ อาคารวิญญูธรรมสภา วัดตรีรัตนา
- ให้ความช่วยเหลือเด็กมีภาวะน้ำหนักน้อยและน้ำหนักเกิน
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
- กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคาร ๔, ๗ และ ๘
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ทดสอบสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 การประชุมโครงการภูมิบุรี ศรีระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ ห้องไอทีมีชีวิต อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน
- วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนรับทุนการศึกษาจากบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ณ ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี

-47- วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี งบประมาณ 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ”
ณ โรงแรมสตาร์
- วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 คณะครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา “หลักสูตรการสร้างทัศนคติเชิงบวกและการทำงานให้มีความสุข” ณ ห้องสุนทรภู่
โรงแรมสตาร์
- วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2563 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และเปิดภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563
- จัดกิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพ่อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ร่วมงานอายุวัฒนะมงคล(หลวงปู่ภา) ณ วัดตาขัน
- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดเนินพระ จังหวัดระยอง
- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยอง เข้ามาพ่นหมอกควัน
- วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 อบรมหลักสูตร “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ”
ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง
- วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 อบรมหลักสูตร “การสร้างทัศนคติเชิงบวกและการทำงาน
ให้มีความสุข” ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 2 พฤศจิกายน2563 นักเรียนชั้น ม.3,6 เข้ารับการแนะแนวศึกษาต่อจากวิทยาลัย R-TEC
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 4 พฤศจิกายน2563 ปลัดเทศบาลนครระยองเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ณ โรงเรียนนคระยองวิทยาคม
- วันที่ 14 พฤศจิกายน2563 ร่วมพิธีถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันบิดาแห่งฝนหลวง
ประจำปี 2563” ณ โรงเรียนมาบตาบตาพุดพันพิทยาคาร
- วันที่ 14 พฤศจิกายน2563 นักเรียนเข้าร่วมโครงการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
ณ หอประชุมที่วาการอำเภอเมืองระยอง
- วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน2563 ร่วมอบรมและทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม และจังหวัดจันทบุรี
- วันที่ 20 พฤศจิกายน2563 ครูร่วมประชุมแนะแนวสัญจรครั้งที่ 6 เพื่อรับโควต้าครูแนะแนว
ณ จังหวัดจันทบุรี
- วันที่ 20 พฤศจิกายน2563 นักเรียนร่วมรับทุนการศึกษาเพื่อนชุมชน ประจำปี2563 ครั้งที่ 12
ณ ศูนย์การเรียนรู้ IRPC
- วันที่ 28-29 พฤศจิกายน2563 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
” หลักสูตรการสร้างทัศนคติเชิงบวกและการทำงานให้มีความมสุข” ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์

-48กองสวัสดิการสังคม
การอำนวยความสะดวก “เบี้ยยังชีพ”

- รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด และเยี่ยมบ้านเด็กแรกเกิด
- ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนผู้พิการและผู้สูงอายุ
- เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเอดส์
- ลงพื้นที่เพื่อให้บริการ และเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือด้านอื่น ต่อไป
- การบูรณาการช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 กองสวัสดิการสังคม
พร้อมเจ้าหน้าที่ และคุณกาญจนี กิจเจริญ พร้อมเพื่อน ได้นำสิ่งของอุปโภค - บริโภค มอบให้กับครอบครัว
ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เทศบาลนครระยอง จำนวน 2 ครอบครัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้น
- การบูรณาการและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ณ ชุมชนก้นปึกปากคลอง กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อหาแนวทาง
ในการจัดตั้งชุมชนอาสาสมัครปกป้องคุ้มครองเด็ก
คำร้องทั่วไปจากชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง

-49- ลงพื้นที่ร่วมกับ กองช่างและประธานชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจข้อเท็จจริง
และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- การส่งเสริมอาชีพชุมชน -ร่วมกับงานส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ จัดให้มีพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
อาทิ ถนนคนเดินยมจินดา เป็นต้น
- หลังจากที่โครงการ คนละครึ่ง ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชน จึงมีผู้ประกอบการค้ารายปลีกที่อยู่ใน
เขตเทศบาล มายื่นเรื่องเพื่อให้เทศบาลรับรอง ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึงปัจจุบัน จำนวน 416 ร้านค้า
ถือเป็นการส่งเสริมอาชีพประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตพื้นที่

การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครระยอง
มีมติที่ประชุมเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อาทิ การตรวจเช็คสถานภาพของสมาชิก การช่วยเหลือ
เพื่อนสมาชิก การจัดกิจกรรมเติมความสุขให้กันและกัน และการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน เป็นต้น
- เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ที่ทำการชุมชนแขวงการทาง เทศบาลนครระยอง การประชุม
คณะกรรมการกลุ่มสตรีเทศบาลนครระยอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีในชุมชน อาทิ การจัดหากิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพ การรับสมัครสมาชิกใหม่ เป็นต้น
- เมื่อระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2563 กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุเทศบาลนครระยอง ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน
ในพื้นที่ต้นแบบนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและชมรม ณ จังหวัดลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง
- เมื่อระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 2563 กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรม
สัมมนาด้านการพัฒนาชุมชน ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบนำมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและชมรม ณ จังหวัดแพร่ เชียงราย และพิษณุโลก

-50กิจกรรมสร้างสุขให้องค์กรของกองสวัสดิการสังคม
- เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จัดการประชุมกองเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน และกำหนด
จัดกิจกรรมสร้างความสุขให้องค์กร “กองสวัสดิการสังคมสีเขียวมีสุข : สร้างความสุขให้ตัวเอง และผู้อื่น
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกอง
- กิจกรรมแต่งผ้าไทยหิ้วปิ่นโตกินข้าวด้วยกัน ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน
สถานธนานุบาล
ผลการดำเนินงานในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563)
ยอดรับจำนำรวม
1,941 ราย
ยอดไถ่ถอนรวม
1,807 ราย
ทรัพย์จำนำคงเหลือทั้งหมด

6,282 ราย

รายได้ดอกเบี้ยรับจำนำ
จำนวนเงิน
1,458,423.50 บาท
รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์หลุด จำนวนเงิน
200,190.00 บาท
รวมรายรับ
1,658,613.50 บาท
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D. ธนาคารออมสิน
0.00 บาท
รายจ่ายประจำ
313,834.84 บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
1,344,778.66 บาท
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จำนวน 140,000,000.00 บาท
บวก ฝากเผื่อเรียก
53,798,827.50 บาท
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก 193,798,827.50 บาท
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล ขออนุญาตซักซ้อมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง วันที่ 20 ธันวาคม 2563
ซึ่งจำนวนหน่วยเลือกตั้ง มีทั้งหมด 80 หน่วยเลือกตั้ง ได้มีการประชุมมอบหมายภารกิจ ที่ดำเนินการไปแล้ว
คือ การติดตั้งเต้นท์ประจำหน่วยเลือกตั้งที่อยู่บริเวณนอกอาคารสถานที่ จำนวน 36 หน่วยเลือกตั้ง
จึงมอบสำนักปลัดเทศบาลสำรวจความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งทั้ง 80 หน่วยเลือกตั้ง และการเตรียมสรรหา
คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้มีการงานแผนการจัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
จำนวน 4 รุ่น ตั้งแต่วันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2563 จำนวนรุ่นละ 200 คน ณ อาคารวิสุทธิ์คุณากร
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานดังนี้
1. เรื่องข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ทางสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอให้ทุกหน่วยงานเร่ง
รายงานด้วย เพื่อนำไปลงระบบออนไลน์ ซึ่งเรื่องนี้มีผลต่อคะแนน LPA ที่จะประเมินในรอบถัดไป
2. ขออนุญาตเรียนเชิญในพิธีเปิดการอบรมสารอันตรายที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ที่ 7
ธันวาคม 2563 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ ระยอง มีพิธีเปิดเวลา 09.00 น. ส่วนหนังสือเชิญจะ
จัดส่งให้ส่วนราชการ และคณะผู้บริหารในภายหลัง

-513. เรื่องปัญหาของจุดตั้งวางขยะที่หลังหมู่บ้านทรัพย์ธานี ซอยเรือนจำ คือมีผู้ที่ไปลากถังขยะนำไปไว้
หลังบ้านคนที่เขาได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเป็นการกลั่นแกล้งกัน เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปกับท่านรองนายกเทศมนตรี
นายวิชิต ศรีชลา เพื่อไปพูดคุยกับประธานชุมชน ล่าสุดก็ยังมีการลากถังขยะกลับมาอีกเช่นเดิม ซึ่งผู้เดือดร้อนได้
ถ่ายคลิปวีดีโอไว้แล้ว คิดว่าเรื่องนี้ควรจะต้องมีการดำเนินการขั้นเด็ดขาด
- นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี สอบถาม ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ
ว่าเรื่องนี้สามารถดำเนินการทางกฎหมายได้หรือไม่
- ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ รายงานว่าได้รับบันทึกจากสำนักงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบข้อระเบียบกฎหมายกับทางนิติกร
เบื้องต้นได้เข้าไปดูระเบียบ พ.ร.บ.สาธารณสุข และ พ.ร.บ. รักษาความสะอาด กรณีนี้ผู้ที่กระทำน่าจะเข้าข่าย
ในเรื่องของการทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือเกิดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย และยังมีในประเด็นของการข่มขู่
เจ้าหน้าทีข่ องเทศบาลนครระยองด้วย
- นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานว่าท่านนายกเทศมนตรี
ได้สั่งการให้ลดถังขยะที่อยู่หลังบ้านผู้ที่เดือดร้อน ให้ลงเหลือแค่ 4 ใบ และขยับออกมาอยู่หลังบ้านอื่นซึง่ เป็น
บ้านว่างที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย ดังนั้นจึงจะให้ทางเจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดให้ทางนิติการในเรื่องของการแจ้งความ
ว่าจะทำอย่างไร
มติที่ประชุม

- นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี ให้ดำเนินการตามที่ท่านนายกเทศมนตรีสั่งการ

- ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ รายงานว่าในส่วนของร่างเทศบัญญัติเทศบาล
นครระยอง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563 และร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 นั้น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดระยอง แจ้งว่าท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง ได้ลงนามในร่างเทศบัญญัติทั้งสองเรื่องเรียบร้อยแล้ว และในส่วนของเทศบาลอยู่ในขั้นตอนที่
ฝ่ายนิติการจะทำหนังสือเสนอท่านนายกเทศมนตรีเพื่อลงนามในประกาศ และทำการปิดประกาศเป็นระยะเวลา
7 วัน จึงมีผลบังคับใช้
(ปิดประชุม เวลา 11.00 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรัชนี คุ้มครอง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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