รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผู้มาประชุม
1.
นายธนิต
อังควินิจวงศ์
รองนายกเทศมนตรี
2.
นายวารินทร์
ดุษฎีวงษ์กาจร รองนายกเทศมนตรี
3.
นายประกอบ
อังควินิจวงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
4.
นายธีรวุฒิ
รัตตานนท์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
5.
นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล
6.
นางนภัสสร
อุทัยรัตน์
ผู๎อานวยการสานักการคลัง
7.
นางวัฒนา
ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู๎อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
8.
นางสาวชนิดา
เอมเปีย
หัวหน๎าฝุายปกครอง รก.หัวหน๎าสานักปลัดเทศบาล
9.
นางกรรณิกา
วิโรจน์แสงทอง ผู๎อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
10. นายปรีชา
สาลี ผู๎อานวยการกองชําง
11. นางผํองศรี
ปิยะยาตัง
ผู๎อานวยการกองการศึกษา
12. นายชนินทร์
จันทน์ขาว
หัวหน๎าฝุายพัฒนาชุมชน
รก.ผู๎อานวยการกองสวัสดิการสังคม
13. นายมานพ
ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
รก.ผู๎อานวยการกองการแพทย์
14. นางสุกัญญา
ยัสโร
แทนผู๎จัดการสถานธนานุบาล
15. นายศราวุธ
มนต์สวรรค์
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้า
16. นายสมควร
ทองเรือง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง
17. นางสุภลักษณ์
ตั้งกลชาญ
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
18. นายมนตรี
สิริทัตสุนทร
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
19. นางพรทิพย์
เวชกามา
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
20. นายไพรัตน์
วังบอน
รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
21. นางศิริลักษณ์
ทองเรือง
ผู๎อานวยการสํวนบริหารการคลัง
22. นางสายสุนีย์
วาระสิทธิ์
ผู๎อานวยการสํวนพัฒนารายได๎
23. นางสาวกนก
อารีรักษ์
ผู๎อานวยการสํวนสํงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
24. นางพิมพ์ผกา
ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน๎าฝุายอานวยการ
25. นางเสาวลักษณ์
แกํนทอง
หัวหน๎าฝุายการเจ๎าหน๎าที่
26. นางสาวรัชนี
คุ๎มครอง
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป
27. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย
หัวหน๎าฝุายพัสดุและทรัพย์สิน
28. นางสาวฐปนีย์
โสภณ
หัวหน๎าฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน
29. วําที่เรือโทเชาวลิต จันมณี
หัวหน๎าฝุายนิติการ
30. นางสาวณัฐมน
แซํโง๎ว
หัวหน๎าฝุายบริการและเผยแพรํวิชาการ

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

-2นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน๎าฝุายงบประมาณ
นางสาววิลาวรรณ นาถาบารุง
หัวหน๎าฝุายบริการสิ่งแวดล๎อม
นางปาริชาติ
ตันสุธิกุล
หัวหน๎าฝุายปูองกันและควบคุมโรค
นางสาวระวีวรรณ กลํอมแก๎ว
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป
นางสาววทันยา
โห๎ประเสริฐ
หัวหน๎าฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล
นางดลนภัส
จันมณี
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป
นางกุลยา
กุลรัตน์
เจ๎าพนักงานธุรการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวรวิทย์
ศุภโชคชัย
นายมานพ
วาจาสิทธิ์
นายวิชิต
ศรีชลา
นายบุญสืบ
เจริญรัตน์
นายนิวัติ
กลํอมแก๎ว
นายผณินทร
เกษรแพทย์
นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรี
(ติดราชการ)
รองนายกเทศมนตรี
(ติดราชการ)
รองนายกเทศมนตรี
(ติดราชการ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(ติดราชการ)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(ติดราชการ)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(ติดราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล จานวน 3 ราย ได๎แกํ
1. นายปรีชา สาลี พนักงานเทศบาล ตาแหนํงผู๎อานวยการกองชําง (นักบริหารงานชําง ระดับกลาง)
สังกัดกองชําง เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มาดารงตาแหนํงผู๎อานวยการกองชําง
(นักบริหารงานชําง ระดับกลาง) กองชําง เทศบาลนครระยอง
2. นางสาวระวีวรรณ กลํอมแก๎ว พนักงานเทศบาล ตาแหนํงหัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับต๎น) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตาบลทับมา อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มาดารงตาแหนํงหัวหน๎าฝุาย
บริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต๎น) สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครระยอง
3. นางสาวพิมพา สายแปลง พนักงานเทศบาล ตาแหนํงหัวหน๎าสานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับต๎น) สังกัดสานักปลัดเทศบาลเทศบาลตาบลบ๎านคําย อาเภอบ๎านคําย จังหวัดระยอง มาดารงตาแหนํง
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต๎น) กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต๎นไป
- เรื่อง บรรจุและแตํงตั้งผู๎สอบแขํงขันได๎เป็นพนักงานเทศบาล จานวน 2 ราย
1. นางเบญจวรรณ อินนาคกูล วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต บรรจุและแตํงตั้งให๎ดารงตาแหนํงนักวิชาการ
สุขาภิบาลปฏิบัติการ กองชําง เทศบาลนครระยอง
2. นางสาวณัฐทิชา กาญจนาวาณิช วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต บรรจุและแตํงตั้งให๎ดารงตาแหนํง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต๎นไป

-3- นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี กลําววําขอแสดงความยินดีและยินดีต๎อนรับทุกทํานที่มา
รํวมงานกัน สํวนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสํวนราชการ หากวําหัวข๎อนี้ไมํ
เคยมีเรื่องต๎องนาเสนอ เห็นควรวําในการประชุมคราวตํอไปให๎ตัดระเบียบวาระนี้ออก
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
-ไมํมี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานขนสํง
- งานขนสํงมี รายรับประจาเดือนมกราคม 2563
รายจํายประจาเดือนมกราคม 2563
รายรับสูงกวํารายจําย
ยอดเงินสะสม

132,922.50 บาท
109,335.94 บาท
23,586.56 บาท
3,798,770.62 บาท

ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
ของบ๎านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- ออกตรวจดูแลโรงรับจานาของเทศบาล
- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จานวน 4 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น๎อง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดตรวจตู๎เขียว จานวน 29 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนสํง (บขส.) ระยอง
2. ตักเตือนผู๎กระทาความผิด
- ดูแลห๎องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
- กองวัสดุกํอสร๎างไว๎บนไหลํทาง ทางเท๎า และที่สาธารณะ จานวน - ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท๎าบริเวณหน๎าโรงพยาบาลระยอง และหน๎าวัดปุาประดูํ
จานวน 3 ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทาสิ่งของตกหลํน จานวน - ราย
3. จัดเก็บปูายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จานวน 159 แผํน
4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้า ถนน ฟุตบาท ชารุด จานวน - แหํง
5. งานที่ได๎รับมอบหมาย

-4- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน จานวน 3 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จานวน - ราย
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกู๎ภัยฯ
- ออกสารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช๎ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนสะพานราษฎร์, ชุมชนวัดปุาประดูํ 1
และวัดปุาประดูํ 2)

12 ครั้ง
56 ครั้ง
37 ครั้ง

14 ครั้ง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
-คณะศึกษาดูงาน (ประจาเดือน ม.ค. 2563)
* จานวน
4 คณะ
* จานวน
169 คน
งานสารบรรณ
มีการลงรับ – สํง หนังสือ
เดือนมกราคม 2563
- มีการลงรับหนังสือ จานวน
- มีการลงสํงหนังสือ จานวน

675 เรื่อง
467 เรื่อง

ฝุายการเจ๎าหน๎าที่
อัตรากาลังพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง
* พนักงานเทศบาล
185 คน
* ลูกจ๎างประจา
22 คน
* พนักงานจ๎างทั่วไป
340 คน
* พนักงานจ๎างตามภารกิจ
250 คน
รวม
797 คน
อัตรากาลังพนักงานครูและลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน) จานวน 6 แหํง และศูนย์เด็กเล็ก จานวน 2 แหํง
* พนักงานครูเทศบาล
228 คน
* ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)
40 คน
รวม
271 คน
รวมทั้งสิ้น 1,068 คน

-5งานการเจ๎าหน๎าที่
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ดารงตาแหนํงที่สูงขึ้น
(ตาแหนํงบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ดารงตาแหนํงที่สูงขึ้น (ตาแหนํงบริหาร)
- แตํงตั้งพนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกได๎ให๎ดารงตาแหนํง
ผู๎บริหารสถานศึกษา
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหมํ
- พนักงานเทศบาล ย๎ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายไปปฏิบัติราชการ ที่หนํวยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต
- ลูกจ๎างประจา ลาออก
- ลูกจ๎างประจา เสียชีวิต
- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)
- พนักงานจ๎าง ลาออก
- พนักงานจ๎าง เสียชีวิต
งานทะเบียนราษฎร
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจาเดือน มกราคม 2563

ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 140 ราย

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

-6รายงานการให้บริการงานบัตรประจาตัวประชาชน
ประจาเดือน มกราคม 2563

ผู๎มารับบริการงานบัตรประจาตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 35 ราย
- นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล แจ๎งเรื่องเพื่อทราบและดาเนินการ คือ ขณะนี้อยูํในชํวง
สถานการณ์ภัยแล๎ง ทาให๎น้าประปามีไมํเพียงพอตํอการใช๎งาน เห็นควรมอบสานักปลัดเทศบาล ดังนี้
1. ตั้งศูนย์ดาเนินการเรื่องนี้
2. ตั้งคณะทางานเรื่องนี้
3. ประสานเกี่ยวกับปริมาณน้า
4. เตรียมด๎านอุปกรณ์ให๎พร๎อมใช๎งานตลอดเวลา และเตรียมหาแหลํงน้าสาหรับใช๎
5. สารวจปริมาณน้าที่เหลือ และรายงานปัญหาอุปสรรค ให๎ทราบ
ทุก 15 วัน เพื่อจะได๎เตรียมการแก๎ไขตํอไป
ที่ประชุม

- นายธนิต อังควินิจวงศ์ ให๎พิจารณาบํอบาบัดน้าเสียบริเวณโขดศาลเจ๎า น้าที่ผํานการบาบัดแล๎ว
สามารถที่จะนาไปใช๎ในยามหน๎าแล๎งได๎หรือไมํ เชํน รดน้าต๎นไม๎ ล๎างถนน

กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ
1. ให๎บริการการตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง
จานวน 34 ครั้ง
2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จานวน 10 ครั้ง 10 เรื่อง
Line @ เรารักนครระยอง
1. จานวนผู๎ติดตามสะสม จานวน 4,865 ราย
2. จานวนผู๎ร๎องเรียนทั้งหมด 36 ราย
3. จานวนผู๎สอบถามข๎อมูลทั้งหมด 40 ราย

-7งานประชาสัมพันธ์
1. ขําวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย
1.1 ขําวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จานวน
1.2 ขําวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหนํวยงานอื่น ๆ จานวน
2. บันทึกภาพกิจกรรมของสานัก กองและรร.ในสังกัดของเทศบาล
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร๎อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่นๆ
4. สํงขําวให๎สื่อมวลชน ลงเว็บไซต์และเฟสบุ๏คของเทศบาล
5. บันทึกเสียงขําวประกาศเสียงตามสาย
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์
7. รับเรื่องร๎องเรียนพร๎อมแจ๎งแก๎ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง
8. จัดทาปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตํางๆ

33 เรื่อง
40 เรื่อง
จานวน 38 กิจกรรม
จานวน 32 ครั้ง
รวม 42 ขําว
จานวน 4 ครั้ง
จานวน 24 ครั้ง
รวม 4 ราย
รวม
- ปูาย

ฝ่ายนิติการ
ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

1.

คดีนายธีระศักดิ์ อินทนู ฟูองเทศบาลเรื่องที่ดินบริเวณ
ถนนทําบรรทุก ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

- อยูํระหวํางดาเนินการทาหนังสือตอบข๎อซักถามให๎
สานักงานที่ดินจังหวัดระยอง และอาเภอเมืองระยอง
ทราบตํอไป

2.

กิจการรํวมค๎าปากน้าเมืองสะอาด ไมํปฏิบัติตามสัญญา
ข๎อพิพาทหมายเลขดาที่ 82/2562

- ทาบันทึกแก๎ข๎อเรียกร๎องแย๎งสํงให๎สานักงาน
อัยการแล๎ว
- วันที่ 6 กพ. 63 พนักงานอัยการนัดหารือแนวทาง
ตอบประเด็นข๎อพิพาท
- วันที่ 23 เม.ย. 63 เวลา 13.30 - 16.30 น.
นาสืบพยานฝุายผู๎เรียกร๎อง
- วันที่ 24 เม.ย. 63 เวลา 13.30 - 16.30 น.
นาสืบพยานฝุายผู๎คัดค๎าน

3.

เรื่องร๎องเรียน กรณี ผู๎ร๎อง "ปกปิดชื่อ" ร๎องเรียนร๎านซํอม
รถจักรยานยนต์ ในหมูํบ๎านสวนแก๎ว 3 มีการทุบกาแพง
เพื่อประกอบกิจการซํอมรถ

- ทาหนังสือรายงานศูนย์ดารงธรรมอาเภอเมือง
ระยองในสํวนของเหตุราคาญตํางๆ เชํน เสียง กลิ่น
เรียบร๎อยแล๎ว
- ขณะนี้อยูํระหวํางทาหนังสือรายงานศูนย์
ดารงธรรมอาเภอเมืองระยอง ในสํวนของการ
ตํอเติมอาคาร

4.

เรื่องร๎องเรียน กรณี นางเกสรี คงคาเพ็ชรเจ๎าของร๎าน
Bangkok Clinic Royal ขอให๎ตรวจสอบสิ่งปลูกสร๎าง
บริเวณสองข๎างร๎าน

-ทาหนังสือรายงานผลให๎ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเมือง
ระยองแล๎ว

-8ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

5.

กรณี นายพงษ์ศักดิ์ รํวมวงษ์ ภารโรง โรงเรียนบ๎านปากคลอง ประพฤติชั่วร๎ายแรงและละทิ้งหน๎าที่ติดตํอกัน
เกินกวํา 15 วัน

- แตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรียบร๎อยแล๎ว
- จัดสํง สว. 2 แล๎ว ขณะนี้อยูํระหวํางรวบรวม
เอกสารเพื่อจัดทา สว. 3

6.

ตอบข๎อหารือ ตรวจสอบรํางบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ
ของงานปรับปรุงสายไฟฟูาลงใต๎ดินบริเวณถนนยมจินดา

- ตรวจรํางบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือเสร็จ
เรียบร๎อยแล๎ว

7.

ตอบข๎อหารือ กรณีโต๎แย๎งบอกเลิกสัญญาอาคารเทศบาล
นครระยอง (หลังใหมํ)

- ดาเนินการพิจารณาทาความเห็นเรียบร๎อยแล๎ว

8.

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์จานวน 10 เครื่อง
ประจาปีงบประมาณ 2562

- ดาเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

9.

สัญญาจ๎างกํอสร๎างปรับปรุงสนามหญ๎าหน๎าอาคารเรียน
6 และอาคารเรียน 7 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

- ดาเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

10.

สัญญาจ๎างทาความสะอาดอาคารเทศบาลนครระยอง
(หลังเกํา)

- ดาเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

11.

ตรวจบันทึกข๎อตกลงยกเลิกสัญญาจ๎างที่ปรึกษา
เพื่อปฏิบัติงานโครงการวางและจัดทาผังเมืองรวม
เมืองระยอง (ครั้งที่ 4)

- ดาเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

12.

ตรวจรํางแก๎ไขสัญญา จานวน 2 เรื่อง
1) ถนนพร๎อมมิตร (นครระยอง1)
2) กล๎องวงจรปิด วัดโขดใต๎

- ดาเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

-9ฝ่ายงบประมาณ

-10งานรับเรื่องราวร๎องเรียนร๎องทุกข์
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจาเดือนมกราคม 2563 จานวน 2 เรื่อง

สานักการคลัง
1. รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
1.1 ด๎านรายรับ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

1.1.1 รายได๎ที่เทศบาลจัดเก็บเอง

-111.1.2 รายได๎ที่รัฐจัดเก็บแล๎วจัดสรรให๎หรือมอบให๎

1.1.3 รายได๎ที่รัฐบาลอุดหนุนให๎

-121.1.4 การจัดเก็บภาษี 4 ประเภท และคําเก็บขนขยะมูลฝอย

1.2 ด๎านรายจําย ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

2. รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจาเดือน มกราคม 2563
รายงานสถานะการเงินประจาเดือน มกราคม 2563
รายรับสูงกว่ารายจ่าย

-133. รายงานเงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสม ณ 31 มกราคม 2563
เงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสม
ณ 31 มกราคม 2563

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
หัก เงินฝาก กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
คงเหลือเงินสะสมทีส่ ามารถนาไปคานวณการใช้จ่ายเงินสะสม
หัก เงินเดือน+ค่าจ้าง+ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารและสมาชิกฯ (24,000,000 3 เดือน)
(เงินเดือน ตัง้ แต่ ก.พ.-เม.ย.63) ดังนี้
1. เงินเดือนฝ่ายประจา
69,540,000.00
2. เงินเดือนฝ่ายการเมือง
2,460,000.00
หัก เงินสะสมทีไ่ ด้รับอนุมัตแิ ล้ว ดังนี้
1. ค่าก่อสร้างสะพานเฉลิมชัย
75,000,000.00
2. จ่ายขาดเงินสะสมสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562 86,000,000.00
คงเหลือ4. รายงานผลการดาเนินการ “รายจ่ายค้างจ่าย”
รายจํ
ายค๎างจําายประจ
ย กรณีาปี
มีหนี้ผูกพัน
หัก กันไว้ร้อยละสิ4.1
บของ
งปม.รายจ่
812,800,000.00
คงเหลือเงินสะสมทีน่ าไปใช้ได้ตามระเบียบ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
ยอดเงินทุนสารองเงินสะสม (15%) ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
4.1 รายจํายค๎างจําย กรณีมีหนี้ผูกพัน

521,074,222.62
67,820,159.47
453,254,063.15

72,000,000.00

10%

161,000,000.00
220,254,063.15
81,280,000.00
138,974,063.15
156,892,477.46

-144.2 รายจํายค๎างจําย กรณีไมํมีหนี้ผูกพัน

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีมีหนี้ผูกพัน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลาดับที่

แหล่งเงิน

รายการ

หน่วยงาน/แผนงาน/งาน

จานวนเงิน

หมายเหตุ

1

เงินงบประมาณปี - ค่าก่อสร้างเขื่อนกันดิน คลองสวนสาธารณะสวนศรีเมือง (ช่วงที่ 2)
2560

งานไฟฟ้าถนน

10,444,444.44 ตรวจรับงวดที่ 1
วันที่ 31 ม.ค. 63

2

เงินงบประมาณปี - ค่าก่อสร้างถนนและระบบระบายน้าถนนเรือนจาและซอยแยก ซอย 2
2560
(ระยะ 2)

งานไฟฟ้าถนน

1,080,000.00

3

เงินงบประมาณปี - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบานประตูระบายน้า คลองสวนสาธารณะสวนศรีเมือง
2560

งานสวนสาธารณะ

1,900,000.00 ส่งมอบงาน 27 ม.ค. 63

รวมรายการรายจ่ายค้างจ่ายกรณีมีหนีผ้ กู พัน (งบลงทุน) 13,424,444.44
รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลาดับที่

แหล่งเงิน

1

เงินงบประมาณปี
2561
เงินงบประมาณปี
2561
เงินงบประมาณปี
2561

2
3

รายการ

หน่วยงาน/แผนงาน/งาน

จานวนเงิน

- ค่าก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น (อาคาร 8) โรงเรียนสาธิต งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
เทศบาลนครระยอง (วัดตรีรตั นาราม)
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้าถนนเกาะกลอย ซอย 7
งานไฟฟ้าถนน

50,000,000.00

- ค่าก่อสร้างสถานทีก่ กั และดูแลสัตว์ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

8,500,000.00

งานโรงฆ่าสัตว์

รวมรายการรายจ่ายค้างจ่ายกรณีไม่มีหนีผ้ กู พัน

6,000,000.00

64,500,000.00

หมายเหตุ

-15รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลาดับที่

แหล่งเงิน

1

เงินงบประมาณปี
2562
2 เงินงบประมาณ
2562
3 เงินงบประมาณ
2562
4 เงินงบประมาณ
2562
5 เงินงบประมาณ
2562
6 เงินงบประมาณ
2562
7 เงินงบประมาณ
2562
8 เงินงบประมาณ
ลาดับที่ แหล่2562
งเงิน
9
10
11
12
13
14
15
16

เงินงบประมาณ
2562
เงินงบประมาณ
2562
เงินงบประมาณ
2562
เงินงบประมาณ
2562
เงินงบประมาณ
2562
เงินงบประมาณ
2562
เงินงบประมาณ
2562
เงินงบประมาณ
2562

รายการ
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาลนครระยอง
(อาคารเดิม)
ปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนคระยอง

หน่วยงาน/แผนงาน/งาน

จานวนเงิน

งานบริหารทัว่ ไป

25,840,000.00

งานบริหารงานคลัง

500,000.00

ปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนและศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กสังกัดทน.ระยอง
- ค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2,820,000.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

9,674,000.00

- ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น โรงเรียนเทศบาลวัด
โขดทิมทาราม
- ค่าต่อเติมหลังคากันสาดด้านหน้าและด้านข้างอาคารเรียน 2
และอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- ค่าต่อเติมหลังคากันสาดพร้อมปูพื้นยาง หน้าอาคารเรียน 2
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- ค่าปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม
รายการ
มหาชัยชุมพล

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

30,000,000.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

494,000.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

712,000.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หน่วยงาน/แผนงาน/งาน

2,418,000.00
จานวนเงิน

- ค่าปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6 และอาคารเรียน 7 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
โครงการก่อสร้างรั้วกัน้ ระหว่างโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
กับวัดตรีรตั นาราม
โครงการก่อสร้างห้องน้า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

หมายเหตุ

หมายเหตุ

1,375,000.00 นัดลงนามสัญญา 3 ก.พ. 63
660,000.00
1,600,000.00

โครงการกัน้ ผนังห้องเรียนชั่วคราวโรงเรียนสาธิตเทศบาลนคร
ระยอง
- ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าอาคารเรียน 7
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

600,000.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

849,000.00 พิจารณาผล

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

601,000.00

- ค่าปรับปรุงประตูทางเข้าด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

100,000.00

- ค่าปรับปรุงห้องน้าอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 โรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้า

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

146,000.00

-16รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตํอ)

ลาดับที่
17

แหล่งเงิน

เงินงบประมาณ
2562
18 เงินงบประมาณ
2562
19 เงินงบประมาณ
2562
20 เงินงบประมาณ
2562
21 เงินงบประมาณ
2562
22 เงินงบประมาณ
2562
23 เงินงบประมาณ
2562
24 เงินงบประมาณ
ลาดับที่ แหล่2562งเงิน
25 เงินงบประมาณ
2562
26 เงินงบประมาณ
2562
27 เงินงบประมาณ
2562
28 เงินงบประมาณ
2562
29 เงินงบประมาณ
2562
30 เงินงบประมาณ
2562
31 เงินงบประมาณ
2562
32 เงินงบประมาณ
2562

รายการ

หน่วยงาน/แผนงาน/งาน

จานวนเงิน

ปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนนครระยอง
วิทยาคม (วัดโขดใต้)
- ค่าก่อสร้างห้องน้าโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

งานระดับมัธยมศึกษา

990,000.00

งานระดับมัธยมศึกษา

1,300,000.00

- ค่าก่อสร้างสนามฟุตบอลและสนามบาสเก็ตบอลโรงเรียนนคร
ระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)

งานระดับมัธยมศึกษา

3,512,000.00

งานโรงพยาบาล

65,000.00

งานโรงพยาบาล

205,000.00

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน

29,800.00

ปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตคลินกิ ชุมชนอบอุน่
- ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer) แบบกระดาษ A3
รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
- ค่าหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 250 เควีเอ

รายการ

งานไฟฟ้าถนน
งานไฟฟ้าถนน

หน่วยงาน/แผนงาน/งาน

หมายเหตุ

2,550,000.00
320,000.00 ส่งเรื่องจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

จานวนเงิน

- ค่าก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองสวนสาธารณะโขดปอฝั่งทิศใต้

งานไฟฟ้าถนน

4,692,000.00

- ค่าก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองสวนสาธารณะโขดศาลเจ้าฝั่งทิศใต้

งานไฟฟ้าถนน

6,100,000.00

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้าถนนสองพี่นอ้ ง ซอย 1/1
(ซอยตัน)
- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ถนนสัมฤทธิ์ ซอย 13

งานไฟฟ้าถนน

455,000.00

งานไฟฟ้าถนน

1,231,000.00

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้าซอยชื่นสุนทร

งานไฟฟ้าถนน

1,300,000.00

- ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้า ถนนสมุทรเจดีย์
และซอยแยก 9,12 และ 13
ค่าก่อสร้างปรับปรงถนนพร้อมระบบระบายน้าและไฟส่องสว่าง
ถนนชายกระป่อม 3
- ค่าปรับปรุงถนนซอยแยกถนนทางไผ่ 4/5

งานไฟฟ้าถนน

9,826,000.00

งานไฟฟ้าถนน

2,642,000.00

งานไฟฟ้าถนน

318,000.00

หมายเหตุ

-17รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตํอ)

ลาดับที่

แหล่งเงิน

33

เงินงบประมาณ
2562
34 เงินงบประมาณ
2562
35 เงินงบประมาณ
2562
36 เงินงบประมาณ
2562
37 เงินงบประมาณ
2562
38 เงินงบประมาณ
2562
39 เงินงบประมาณ
2562
40 เงินงบประมาณ
ลาดับที่ แหล่2562
งเงิน
41 เงินงบประมาณ
2562
42
43
44
45
46
47
48

เงินงบประมาณ
2562
เงินงบประมาณ
2562
เงินงบประมาณ
2562
เงินงบประมาณ
2562
เงินงบประมาณ
2562
เงินงบประมาณ
2562
เงินงบประมาณ
2562

รายการ

หน่วยงาน/แผนงาน/งาน

จานวนเงิน

หมายเหตุ

- ค่าปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้าถนนสมุทรคงคา ช่วงสี่
แยกก้นปึกถึงสะพานเทศบาล 8
- ค่าปรับปรุงถนนพินจิ บารุง

งานไฟฟ้าถนน

1,100,000.00 ประกาศเผยแพร่

งานไฟฟ้าถนน

1,500,000.00

- ค่าปรับปรุงถนนภายในสวนสาธารณะโขดศาลเจ้า

งานไฟฟ้าถนน

317,000.00

โครงการก่อสร้างถนน ถนนเรือนจา ซอย 2 (ระยะ 3) และซอย
เชื่อมถนนเรือนจากับถนนราษฎร์อทุ ศิ
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ถนนทางไผ่ 1 ซอย 6

งานไฟฟ้าถนน

1,000,000.00

งานไฟฟ้าถนน

505,000.00

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้าเชื่อมระหว่างถนน
ราษฎร์บารุง ซอย 3 และถนนทิมทาราม 4/4
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณ
เกาะกลางถนนตากสินมหาราช
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้า ถนนสมุทรเจดีย์
(บริเวณข้างวัดปากน้า) รายการ
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนนครระยอง 58 (ป่าประดู่) , ถนน
เทศวานิช,ถนนนครระยอง 60 (ราชภัคดี) และถนนอานวยสุข

งานไฟฟ้าถนน

625,000.00

งานไฟฟ้าถนน

483,000.00

งานไฟฟ้าถนน

1,495,000.00

หน่วยงาน/แผนงาน/งาน

จานวนเงิน

งานไฟฟ้าถนน

2,800,000.00

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้า ถนนสมุทรคงคา

งานไฟฟ้าถนน

6,723,000.00

โครงการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ
สวนสาธารณะสวนศรีเมือง
- ค่าฐานออกกาลังกายกลางแจ้ง จานวน 11 สถานี พร้อมติดตั้ง

งานไฟฟ้าถนน

466,000.00

งานสวนสาธารณะ

1,200,000.00

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
งานสวนสาธารณะ
มหามงคล
ปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตห้องสมุดและศูนย์เยาวชน งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับศาสนาวัฒนธรรม
เทศบาลนครระยอง
และนันทนาการ
ออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับศาสนาวัฒนธรรม
เทศบาลนครระยอง
และนันทนาการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปาสาหรับสถานทีก่ กั และดูแลสัตว์
งานโรงฆ่าสัตว์
ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

4,000,000.00
340,000.00
70,000.00
1,300,000.00

รวมรายการรายจ่ายค้างจ่ายกรณีไม่มีหนีผ้ กู พัน 137,848,800.00

หมายเหตุ

-185. รายงานรายจ่าย ที่จ่ายขาดจากเงินสะสม
5.1 รายงานรายจํายที่จํายขาดจากเงินสะสม กรณีมีหนี้ผูกพัน

5.2 รายงานรายจํายที่จํายขาดจากเงินสะสม กรณีไมํกํอหนี้ผูกพัน

รายงานรายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ลาดับที่

แหล่งเงิน

1
2

เงินสะสม ปี 2562
เงินสะสม ปี 2563

3

เงินสะสม ปี 2563

4
5

เงินสะสม ปี 2563
เงินสะสม ปี 2563

6

เงินสะสม ปี 2563

7

เงินสะสม ปี 2563

8

เงินสะสม ปี 2563

9

เงินสะสม ปี 2563

รายการ

หน่วยงาน/แผนงาน/งาน

ก่อสร้างสะพานเฉลิมชัย
งานไฟฟ้าถนน
โครงการอานวยความปลอดภัยด้านจราจรในเขตเทศบาลนคร
งานเทศกิจ
ระยอง
โครงการปรัปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารห้องสมุดและศูนย์
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับศาสนา
เยาวชนเทศบาลนครระยอง
วัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการปรับปรุงท่าน้าถนนอดุลย์ธรรมประภาส
งานไฟฟ้าถนน
โครงการปรับปรุงถนนบางจาก (แยกถนนอดุลย์ธรรมประภาสงานไฟฟ้าถนน
สะพานเทศบาล 13) และซ่อมแซมเขื่อนกันดินพร้อมปรับปรุง
ระบบระบายน้า
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้า ถนนทางไผ่ 4
งานไฟฟ้าถนน
โครงการปรับปรุงถนนและสะพานพร้อมระบบระบายน้า ถนน
ภักดิ์ดีบริรกั ษ์ (ช่วงสะพานเทศบาล 1 - สะพานเทศบาล 3)
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า แยกทางไผ่ 3 (ซอย
นานา)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแม่นาระยอง
้
(ช่วง
สะพานเปีย่ มพงศ์สานต์-สะพานเทศบาล 2)

จานวนเงิน
75,000,000.00
5,000,000.00
500,000.00
43,000,000.00
13,400,000.00

8,700,000.00

งานไฟฟ้าถนน

3,000,000.00

งานไฟฟ้าถนน

400,000.00

งานสวนสาธารณะ

รวมรายจ่ายทีจ่ า่ ยขาดจากเงินสะสม ปี 2562 - 2563 กรณีไม่มีหนีผ้ กู พัน

12,000,000.00

161,000,000.00

หมายเหตุ

-19กองชําง
-

- โครงการกํอสร๎างสะพานเทศบาล 8 (ก๎นปึก) 11.96%
โครงการกํอสร๎างถนนพร๎อมระบบระบายน้าถนนเรือนจา ซอย 2 ระยะ 2 1%
โครงการกํอสร๎างห๎องกระจกใต๎ถุนอุโบสถ วัดเกาะกลอย 15% (ไมํมีความคืบหน๎า)
โครงการกํอสร๎างเขื่อนกันดินคลองสาธารณะ สวนศรีเมือง (ชํวงที่ 2) 62%
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายพร๎อมติดตั้งจานวน 10 รายการ 100%

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ขยะมูลฝอยทั่วไป สํงไปกาจัด ณ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง

แยกประเภทขยะ

- บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม๎นท์ เข๎าดาเนินการ เก็บขยะติดเชื้อ

-20งานควบคุมและตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสีย
รถดูดเบอร์ 1 ทะเบียน 82 - 4132 รย. ทางานทั้งหมด 2 เส๎น ความยาว 140 เมตร 23 บํอพัก
*เข๎าดาเนินการ ดูดบํอพัก ถนนสุขมวิท
*เข๎าดาเนินการ ดูดบํอพัก ซอยไพบูลย์นิมิตรสุข
รถดูดเบอร์ 2
ทะเบียน 82 - 7936 รย. ทางานทั้งหมด 4 เส๎น ความยาว 290 เมตร 39 บํอพัก
*เข๎าดาเนินการ ดูดบํอพัก ถนนตากสิน
*เข๎าดาเนินการ ดูดบํอพัก ถนนสาย 36
รถดูดเบอร์ 3 ทะเบียน 83 - 2231 รย ทางานทั้งหมด 5 เส๎น ความยาว 360 เมตร 26 บํอพัก
*เข๎าดาเนินการดูดบํอพัก ถนนสนามเปูา
*เข๎าดาเนินการดูดรางระบายน้า
ถนนสุมทรเจดีย์ ซอย 6
ชุดลอกทํอ
ทะเบียน ผฉ 4722 รย. ทางานทั้งหมด 7 เส๎น ความยาว 1190 เมตร 110 บํอพัก
ชุดขุดลอกทํอระบายน้า เข๎าดาเนินการ ลอกรางระบายน้า
ซอยโรงเรียนระยองวิทปากน้า 1
ชุดขุดลอกทํอระบายน้า เข๎าดาเนินการ ลอกรางระบายน้า
ถนนหลังวัดปุา ซอย 5
งานซํอมแซมและเปลี่ยนฝาทํอ - รางระบายน้า
ชุดฝาทํอ
ทะเบียน ผก 2921 รย.
ซํอมแซมและเปลี่ยนฝาทํอ – รางระบายน้า ทั้งหมด 59 ฝา
เข๎าดาเนินการ ปิดฝาทํอ
ซอยเขตขัน
เข๎าดาเนินการ ปิดฝาทํอ
ถนนราษฎร์บารุง
เข๎าดาเนินการ ปิดฝาทํอ
ถนนข๎างอาเภอ ซอย 8
เข๎าดาเนินการ ปิดฝาทํอ
ถนนหลังโรงเรียนกวงฮั้ว
งานทาความสะอาดชายหาด
จัดเก็บขยะชายทะเล น้าหนักรวม 2320 กิโลกรัม
ตาขํายดักขยะปลายทํอ
จัดเก็บขยะตาขํายปลายทํอ น้าหนักรวม 600 กิโลกรัม

-21งานเครื่องจักรกลและซํอมบารุง
ตรวจเช็คเครื่องสูบน้า
ขนาด 8 และ 12 นิ้ว
*ประจาจุด ต.ยานยนต์
*
จุด ถนน ค2 (ร๎านเพิ่มลาภ)
*จุด ถนน ค2 (ร๎านเพื่อนนักปั่น)
* -ประจาจุด จันทอุดม
ตรวจเช็คปั้มสูบน้าเสียใต๎ดิน
*หลังวัดปุา ซอย 5
*ไพบูลย์นิมิตสุข
- รับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตรบริหาร กทม.
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม
การจัดเก็บคําธรรมเนียมใบอนุญาต
ระหวํางวันที่ 26 ธ.ค.62 – 25 ม.ค.63
 ตํออายุ
203 ราย
 รายใหมํ 4 ราย
รวมเงิน 182,140 บาท
เรื่องร้องเรียน จานวน 5 เรื่อง
ลาดับ
ที่

รายการร้องเรียน

การดาเนินงาน

หมายเหตุ

1.

กรณีประชาชนได๎รับความเดือดร๎อน
จากทํอระบายน้าบริเวณหัวสะพาน
เปี่ยมถึงหน๎าร๎านสุกี้ตราโดํง ถ.ตากสินฯ
ต.ทําประดูํ

วันที่ 20 และ 23 ธันวาคม 2562 งานสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล๎อม ออกตรวจสอบข๎อเท็จจริง
พบวํามีกลิ่นมาจากทํอระบายน้า มีเศษขยะ ดินเลน
จึงประสานกองชํางฯ เพื่อดาเนินการขุด ล๎าง ลอก
ทํอระบายน้าเรียบร๎อยแล๎ว

ควรสาเนาแจ๎ง
กองชํางสุขาฯ
เพื่อติดตามผล
การดาเนินการ
ดังกลําวตํอไป

2.

กรณีประชาชนได๎รับความเดือดร๎อน
กลิ่นควันจากการเผาเศษหญ๎าแห๎งหรือ
ใบไม๎แห๎ง บริเวณสุสานบางจาก
ถ.บางจาก ต.เชิงเนิน

วันที่ 2 มกราคม 2562 งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล๎อม รํวมกับงานรักษาความสงบออก
ตรวจสอบข๎อเท็จจริง พบวํามีการเผาใบไม๎จริง
จึงดาเนินการดับและแจ๎งคนเผาแล๎ววําห๎ามเผาใน
พื้นที่เทศบาล เนื่องจากเป็นพื้นที่ในการดูแลของ
มูลนิธิสวํางพร จึงประสาน สท.นิพนธ์ ผู๎ดูแลแล๎ว
จึงจะเข๎าไปตักเตือน ผู๎รับจ๎างในสุสานตํอไป

เห็นควร
ติดตามเป็น
ระยะๆ

-22ลาดับ
ที่

รายการร้องเรียน

การดาเนินงาน

หมายเหตุ

3.

กรณีประชาชนได๎รับความเดือดร๎อน
กลิ่นควันจากการเผาขยะ เศษหญ๎าแห๎ง
หรือใบไม๎แห๎ง ของบ๎านพัก นปพ.
ต.เชิงเนิน

วันที่ 9 มกราคม 2562 งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล๎อม ออกตรวจสอบข๎อเท็จจริง พบวํามีการ
เผาเศษใบไม๎จริง จึงดาเนินการดับและแจ๎งคนเผา
แล๎ววําห๎ามเผาในพื้นที่เทศบาล หลังจากได๎รับ
คาแนะนา

เห็นควรยุติ
และรวบรวม
เรื่อง

4.

กรณีประชาชนได๎รับความเดือดร๎อน
จากการปลํอยน้าลงถนนบริเวณ
ถ.อดุลย์ฯ ซ.2 ต.ปากน้า

วันที่ 13 มกราคม 2563 งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล๎อม ได๎ดาเนินการตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริง ไมํพบวํามีการปลํอยน้าลงถนน
ถ.อดุลย์ฯ ซ.2 ต.ปากน้า เจ๎าหน๎าที่จึงมีคาแนะนา
ห๎ามปลํอยน้าเสียจากการดาเนินงานลงบนถนน
สาธารณะ หลังจากได๎รับคาแนะนา

เห็นควรยุติ
และรวบรวม
เรื่อง

5.

กรณีประชาชนได๎รับความเดือดร๎อน
กลิ่นเหม็นจากการทาหมึก
บริเวณ ถ.เลียบชายฝั่ง

วันที่ 13 มกราคม 2563 งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล๎อม ออกตรวจสอบข๎อเท็จจริง
ไมํพบการปลํอยน้าลงทํอระบายน้า ของบ๎านเลขที่
227/9 ถ.เลียบชายฝั่ง ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ระยอง
เจ๎าหน๎าที่จึงมีคาแนะนาให๎เจ๎าของบ๎าน ดังนี้
-ให๎ใช๎น้าจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) ในการล๎างทา
ความสะอาดพื้น ทุกครั้งหลังประกอบกิจการ
-ล๎างทาความสะอาดพื้นทุกครั้งหลังทางานเสร็จ
เรียบร๎อยแล๎ว

เห็นควรยุติ
และรวบรวม
เรื่อง

การดาเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1. โครงการสารวจและตรวจเฝูาระวังคุณภาพน้าดื่ม ดาเนินตรวจประเมินคุณภาพน้าดื่มเบื้องต๎น โดยตรวจหา
เชื้อโรคและสารปนเปื้อนในน้าดื่มตู๎น้าหยอดเหรียญ พร๎อมแนะนาการดูแลรักษาและทาความสะอาดให๎ถูก
สุขลักษณะ จานวน 13 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนก๎นปึกปากคลอง จานวน 13 ตู๎ 8. ชุมชนหลังวัดปุา 1 จานวน 9 ตู๎
2. ชุมชนสนามเปูา จานวน 8 ตู๎ 9. ชุมชนหลังวัดปุา 2 จานวน 6 ตู๎
3. ชุมชนปากน้า 1 จานวน 3 ตู๎
10. ชุมชนหลังวัด จานวน 6 ตู๎
4. ชุมชนปากน้า 2 จานวน 4 ตู๎
11. ชุมชนสวนวัด จานวน 11 ตู๎
5. ชุมชนสัมฤทธิ์
จานวน 10 ตู๎ 12. ชุมชนข๎างอาเภอทางไผํ จานวน 15 ตู๎
6. ชุมชนบางจาก จานวน 12 ตู๎
13. ชุมชนตากสินมหาราช จานวน 6 ตู๎
7. ชุมชนสมุทรเจดีย์ จานวน 12 ตู๎
สรุปผลการตรวจประเมิน ตรวจคุณภาพน้าเบื้องต๎นไมํพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

-232. กิจกรรมตรวจเฝูาระวังอาหารปรุงสาเร็จ ภายใต๎โครงการตลาดสดนําซื้อ อาหารสะอาดปลอดภัย
ประจาปีงบประมาณ 2563 ดาเนินการเก็บอาหารปรุงสาเร็จสํงแล็ปโรงพยาบาลระยอง เพื่อตรวจหาเชื้อโรคหา
เชื้อในกลุํม Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus และ Salmonella พร๎อมทั้งให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
อาหารปลอดภัยแกํผู๎ขายและผู๎บริโภค
-วันที่ 20 มกราคม 2563 ตลาดสดสตาร์ จานวน 30 ตัวอยําง
-วันที่ 21 มกราคม 2563 ตลาดวัดลุํม จานวน 35 ตัวอยําง
3. กิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร วันที่ 22 มกราคม 2563 งานสุขาภิบาลฯ จัดการอบรม
หลักสูตรผู๎สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จาหนํายอาหาร พ.ศ. 2561 ณ ห๎องประชุม
ห๎างสรรพสินค๎าบิ๊กซี ระยองโดยการอบรม แบํงเป็น 2 รุํน ดังนี้
- รุํนที่ 1 จานวน 61 คน ผํานการอบรม จานวน 61 คน
- รุํนที่ 2 จานวน 59 คน ผํานการอบรม จานวน 59 คน
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกในชุมชน
ดาเนินการตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกขยะในชุมชนดังนี้
1. ถังขยะอันตราย จานวน 60 จุด
2. ถังขยะถุงพลาสติก จานวน 34 จุด
3. ขยะอินทรีย์ จานวน 11 จุด
ผลการตรวจสอบ : ทุกจุดอยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน
ภาพการตรวจสอบและการจัดเก็บ
กิจกรรม 3Rs Delivery
ปริมาณสิ่งของบริจาคเดือนมกราคม 2563
1. เครื่องใช๎ไฟฟูา
จานวน 373.5 กิโลกรัม
2. เฟอร์นิเจอร์
จานวน 182 กิโลกรัม
3. เสื้อผ๎า/รองเท๎า/กระเป๋า จานวน 126 กิโลกรัม
4. เครื่องครัว/ของเลํน
จานวน 90 กิโลกรัม
5. วัสดุรีไซเคิล
จานวน 5 กิโลกรัม
รวม 776.5 กิโลกรัม
-ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62- ม.ค.63) น้าหนักของบริจาค รวมทั้งหมด 2.0 ตัน
-วันที่ 16 มกราคม 2563 มูลนิธิสวนแก๎ว ขนของบริจาค ณ ศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษาจานวน 1.1 ตัน
กิจกรรมเยาวชน อถล. รักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเยาวชน อถล. รักษ์สิ่งแวดล้อม เดินรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในชุมชน จานวน 4 โรงเรียน
-โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 198 คน จัดกิจกรรมในวันที่ 9
ม.ค. 2563
-โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 35 คน จัดกิจกรรมในวันที่ 15
ม.ค. 2563

-24-โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 60 คน จัดกิจกรรมในวันที่ 20
ม.ค. 2563
-โรงเรียนนครระยองวิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 120 คน จัดกิจกรรมในวันที่ 27 ม.ค.
2563
กิจกรรมวัดรักษ์สิ่งแวดล้อม
เจ๎าหน๎าที่เชิญชวนผู๎ที่มาทาบุญที่วัด รํวมกันทาบุญแบบลดขยะ เลือกใช๎ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมและสามารถนากลับมาใช๎ใหมํได๎ พร๎อมทั้งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกใช๎พวงหรีดทางเลือกแทน
การใช๎พวงหรีดดอกไม๎สดเพื่อลดปริมาณขยะภายในวัด ทั้งหมด 2 แหํง ดังนี้
1. วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ วัดปุาประดูํ (พระอารามหลวง)
2. วันที่ 24 มกราคม 2563 ณ วัดเนินพระ
รณรงค์คัดแยกขยะในอาคารสานักงานเทศบาลนครระยองและหน่วยงานในสังกัด
กิจกรรมขยายเครือข่ายคัดแยกขยะในสถานประกอบการ
ภายใต้โครงการ 3ช 3ใช้ คุณไม่ใช้เราขอ ประจาปีงบประมาณ 2563
มีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมให๎สถานประกอบการคัดแยกวัสดุ รีไซเคิลและพลาสติกเพื่อนาไปใช๎ประโยชน์เพิ่มการ
รีไซเคิลให๎สูงขึ้น มีสถานประกอบการ เข๎ารํวมกิจกรรม ได๎แกํ สถานประกอบการ/ร๎านค๎าในชุมชน/โรงแรมที่เข๎า
รํวมกิจกรรม จานวน 82 แหํง มีการจัดเก็บเดือนละ 1 ครั้ง
-เดือนมกราคม รวบรวมถุงพลาสติกได๎ทั้งหมด 2,794.07 กิโลกรัม
กิจกรรมพี่สอนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายใต้โครงการ 3ช 3ใช้ คุณไม่ใช้เราขอ
กิจกรรมพี่สอนน๎องรักษ์สิ่งแวดล๎อม โดยออกดาเนินการให๎ความรู๎ “เรื่องแยกขยะกํอนทิ้ง ”
• วันที่ 6 ม.ค. 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเนินพระ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 118 คน
• วันที่ 23 ม.ค. 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 35 คน
• วันที่ 29 ม.ค. 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า ระดับอนุบาล 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่
1-6 จานวน 581 คน
• วันที่ 30 ม.ค. 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
จานวน 198 คน
กิจกรรมอบรมนครระยองลดใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม
ภายใต้โครงการนครระยองลดใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม
วันอาทิตย์ที่ 12 ม.ค. 63 จัดกิจกรรมอบรมนครระยองลดใช๎ถุงพลาสติกและภาชนะโฟมเพื่อสร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจ มีความตระหนักตํอปัญหาขยะพลาสติกและภาชนะโฟม และเพื่อให๎สถานประกอบการ/
สถานศึกษาในเขตเทศบาล นครระยอง มีการสร๎างมาตรการจัดการขยะในหนํวยงานของตนเอง

-25กิจกรรมอบรม อาสารักษ์สิ่งแวดล๎อมกับการอนุรักษ์พลังงาน
ภายใต๎โครงการสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เรื่อง อาสารักษ์สิ่งแวดล๎อมกับการอนุรักษ์
พลังงาน ณ โรงแรมระยองซิตี้ มีผู๎เข๎ารํวมอบรมจานวน 66 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
และตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งกลุํมเปูาหมาย เป็นสถาน
ประกอบการและประชาชนทั่วไป ได๎รับเกียรติจากชุมชนเครือขํายรวมใจตามรอยพํอปุาเด็ง จังหวัดเพชรบุรีรํวม
เป็นวิทยากร และคุณกอบศักดิ์ ยงยุทธ ชุมชนแขวงการทางรํวมแชร์ประสบการณ์การใช๎พลังงานทางเลือก
กิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
วันที่ 31 มกราคม 2562 งานทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสํงเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้า” ในโครงการ อถล.อาสารักษ์สิ่งแวดล๎อม ปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษา
พระเจดีย์กลางน้า มี อถล. เข๎ารํวมกิจกรรมจานวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
น้าและสร๎างเครือขํายอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า โดยวิทยากรจาก
สานักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้าระยองและป่าชายเลน
เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ประชาชนโดยทั่วไป หนํวยงานและคณะศึกษาดูงานตํางๆ เข๎าเยี่ยมชมและ
ทากิจกรรม ได๎แกํ เก็บขยะในปุาชายเลน ปรับภูมิทัศน์ปุาชายเลน บริเวณศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษาพระเจดีย์กลางน้า
และบริเวณหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู๎ระบบนิเวศปุาชายเลนพระเจดีย์กลางน้า รวมทั3,470
้งสิ้น คน

-26งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2560 - 2563

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2563

-27การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวม ขยะอันตราย
เดือน มกราคม 2563 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได๎ ทั้งหมด 1,669 ชิ้น (92.48 กิโลกรัม)
2. กิจกรรมสารวจและสํงเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกใน
เขตเทศบาล จานวน 83 แหํง เดือน มกราคม 2563 จานวน 1,122 กิโลกรัม
งานสัตวแพทย์
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์
จานวนสุกรที่เข๎าชาแหละในโรงฆําสัตว์ เทศบาลนครระยอง
สุกรเข๎าชาแหละเดือนมกราคม 2563 จานวนทั้งสิ้น 932 ตัว
ได๎ทาการตรวจและไมํพบความผิดปกติของสุกรกํอนฆําและหลังฆํา และมีคําธรรมเนียม ดังนี้
- อากรฆําสัตว์ 9
,320 บาท
การตรวจหาสารเรํงเนื้อแดงในสุกรกํอนฆํา จานวน 4 ตัวอยําง จาก 4 ฟาร์ม ไมํพบสารเรํงเนื้อแดงทุกตัวอยําง

งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 10 อันดับแรก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง
(ข๎อมูล ณ วันที่ 1 – 25 มกราคม 2563 )

-28สถานการณ์ระบาดโรคไข้เลือดออก
ตั้งแตํวันที่ 1 – 25 มกราคม 2563 จังหวัดระยอง พบผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก จานวน 54 ราย
สูงเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ โดยในเดือนมกราคมนี้ พื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง พบผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก
จานวน 11 ราย ซึ่งพบการระบาดของโรคในชุมชนสองพี่น๎อง และชุมชนบางจาก
ชุมชนสองพี่น๎อง
พบผู๎ปุวยสงสัยโรคไข๎เลือดออก ผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก และผู๎ปุวยโรคชิคุนกุนยา จานวน 7 ราย ซึ่งมีวัน
เริ่มปุวยตั้งแตํวันที่ 11 ธันวาคม 2562 – 11 มกราคม 2563 โดยผู๎ปุวยอาศัยอยูํในบริเวณหมูํบ๎านทวีวรรณ
ซอยผํองดี โรงแรมชบารีสอร์ท และทาวเฮ๎าส์ใกล๎ร๎านส๎มตาดารา ขณะนี้ได๎ดาเนินการควบคุมโรคทั้ง 7 ราย
เรียบร๎อยแล๎ว และอยูํในระหวํางการเฝูาระวังและติดตามโรค
ชุมชนบางจาก
พบผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก จานวน 6 ราย ซึ่งมีวันเริ่มปุวยตั้งแตํวันที่ 23 ธันวาคม 2562– 10 มกราคม 2563
โดยผู๎ปุวยทั้งหมดอาศัยอยูํในบริเวณซอยคอนโดศรีเมือง 2 – 3 ขณะนี้ได๎ดาเนินการควบคุมโรคทั้ง 6 ราย
เรียบร๎อยแล๎ว และอยูํในระหวํางการเฝูาระวังและติดตามโรค
กิจกรรมให้ความรู้การใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอรํวมกับงานอนามัยครอบครัวจัดกิจกรรมให๎ความรู๎การใช๎ถุงยาง
อนามัยในการปูองกันโรคเอดส์และโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์และกิจกรรมให๎ความรู๎การปูองกันการตั้งครรภ์ใน
วัยเรียนให๎กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1 – 3 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม ระหวํางวันที่ 16 ธันวาคม 2562–
8 มกราคม 2563 จานวน 621 คน
โดยเน๎นเรือ่ งทักษะการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การคุมกาเนิดวิธีตํางๆ เพือ่ ปูองกัน
การตั้งครรภ์ไมํพร๎อม และทักษะการสวมถุงยางอนามัยอยํางถูกต๎องเพื่อปูองกันโรค
กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในการเลือกซื้อเป็ดไก่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ให๎ความรู๎แกํอสม. ในวันประชุมประจาเดือน ที่วัดลุํมฯ ในวันที่ 15 มกราคม 2563
เวลา 09.30 – 10.30 น.
- ประชาสัมพันธ์ความรู๎ฯผํานรายการวิทยุชุมชน ที่สถานีวิทยุประชาคมระยอง 97.25 เมกะเฮิร์ตซ์
ในวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.30 - 14.00 น.
- ให๎ความรู๎ผํานเสียงตามสายและแจกแผํนพับประชาสัมพันธ์แกํประชาชนที่เป็นผู๎ซื้อและผู๎ขาย
ที่ตลาดแมํแดง ตลาดนัดสตาร์ ตลาดวัดลุํม และตลาดนัดวัดปากน้า ตั้งแตํวันที่ 21 – 23 มกราคม 2563
เวลา 09.00 – 10.30 น. และ 15.00 – 16.00 น.
ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
ผู๎ปุวยไวรัสโคโรนาที่พบในประเทศไทยทุกราย มีประวัติการเดินทางจากพื้นที่ระบาด ยังไมํพบรายงาน
หลักฐานการติดตํอภายในประเทศไทย ชาวจีน 6 ราย อายุ 6-70 ปี เดินทางมาพร๎อมกัน ตรวจพบเชื้อ
อยูํระหวํางรับการรักษาที่โรงพยาบาล

-29กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และป้องกันโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนา
1. ติดตั้งจุดบริการเจลล๎างมือและสนับสนุนอุปกรณ์ปูองกันโรคแกํพนักงานเทศบาลและประชาชนที่มา
รับบริการ ได๎แกํ หน๎ากากอนามัย เจลล๎างมือ และแผํนปูายประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อ
ไวรัสโคโรนา และ การล๎างมือปูองกันโรค ในสานักงานเทศบาลนครระยอง จานวน 5 จุด และห๎องสมุด
ประชาชนเทศบาลนครระยอง จานวน 1 จุด
2. ประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎วิธีการปูองกันโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนา
-โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
-โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
-โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ
การดาเนินงาน
1. ดาเนินการดูแลสุขภาพประชาชน รวมทั้งสิ้น 318 คน ดังนี้
1.1 ปฏิบัติงานคัดกรองสุขภาพประชาชนโดยตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับ
น้าตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว ให๎ความรู๎พฤติกรรมสุขภาพแกํประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป
ในพื้นที่เทศบาลนครระยอง
1.1.1 สานักงานเทศบาลนครระยอง (ทุกวันจันทร์) จานวน 55 คน
1.1.2 โครงการสุขภาพดีในสวนสาธารณะ (ทุกวันพุธ) จานวน 263 คน
- สวนศรีเมือง จานวน 242 คน
- สวนสาธารณะโขดปอ จานวน 21 คน
2. ให๎ความรู๎ประชาชน จานวน 1 เรื่อง
2.1 เรื่อง “ ไขมันในเลือดสูงปูองกันได๎ ” ผํานชํองทางประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 15 มกราคม 2563
จานวน 4 ชํองทาง ดังนี้
2.1.1 จัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุประชาคมระยอง FM 97.25 MHz
เวลา 13.00 น.- 14.00 น.
2.1.2 ให๎ความรู๎ผํานชํองทาง LINE@ เรารักนครระยอง,Facebook
2.1.3 ให๎ความรู๎ผํานชํองทาง จอ LED เทศบาลนครระยอง
2.1.4 ให๎ความรู๎ผํานเสียงตามสาย
3. โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนเขตเทศบาลนครระยอง
งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ จัดทาโครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนเขตเทศบาลนครระยอง
โดยรํวมดาเนินการกับโรงพยาบาล ประกอบด๎วยกิจกรรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคมะเร็งเต๎านม โรคมะเร็งปากมดลูก คัดกรองสุขภาพผู๎สูงอายุ คัดกรองสุขภาพจิต ตรวจวัดความ
ผิดปกติเบื้องต๎นด๎านสายตา และการให๎คาแนะนาในการดูแลสุขภาพ ในชุมชนเขตเทศบาลนครระยอง จานวน
29 ชุมชน ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
เดือนมกราคม 2563 ดาเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพชุมชนริมน้า-ทําเกตุ ชุมชนตากสินฯ
ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย ชุมชนบางจากและชุมชนชายกระปุอม มีประชาชนคัดกรองสุขภาพ จานวน 153 ราย

-304. โครงการคนรุํนใหมํ หํางไกลอบายมุข
งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ จัดโครงการคนรุํนใหมํ หํางไกลอบายมุข
วันที่ 20 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ประกอบด๎วยกิจกรรม อบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับโทษและ พิษภัยของอบายมุข ด๎านสุรา บุหรี่ และยาเสพติด กิจกรรมฐานการเรียนรู๎ กิจกรรมกลุํม
สัมพันธ์ และกิจกรรมนันทนาการ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ จานวน 150 คน
วิทยากรได๎รับความรํวมมือจากตารวจภูธรจังหวัดระยอง
5. กิจกรรมให๎ความรู๎เรื่องบุหรี่ สุรา และยาเสพติด
งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ ดาเนินกิจกรรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ สุรา
และยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎นักเรียน ในเขตเทศบาลนครระยองมีความรู๎เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของ
อบายมุข รวมถึงทักษะการปฏิเสธและปูองกัน แกํนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 83 คน ในวันที่ 9
มกราคม ๒๕63 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห๎องประชุมอาคารวิสุทธิ์คุณากร โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
- ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563
พิจารณาอนุมัติโครงการ จานวน 23 โครงการ เป็นวงเงิน 691,900 บาท
- ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ประจาไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563
งานอนามัยครอบครัว
- ผลการดาเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน เดือน มกราคม 2563 รายใหมํ 36 คน
รายเกํา 195 คน โดยมีกิจกรรมดูแลทาหัตถการในการติดตามเยี่ยมผู๎ปุวย จานวน 35 ครั้ง และให๎คาแนะนา
ด๎านสุขภาพแกํผู๎ปุวยและครอบครัวทุกรายที่ติดตามเยี่ยม
ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
1. มีผู๎บริจาควัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 1 คน จานวน 5 รายการ 12 ชิ้น ได๎แกํ หมอน
, ผ๎ายางกันเปื้อน,
เบาะรองนอน, ที่นั่งขับถําย และ Walker
2. มีผู๎ปุวยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 6 คน จานวน 4 รายการ 6 ชิ้น ได๎แกํ เตียงนอนพร๎อมเบาะนอน
,
ที่นอนลม, รถเข็นนั่ง และ Walker
กิจกรรมอื่นๆ
งานอนามัยครอบครัว รํวมกับงานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ จัดกิจกรรมให๎ความรู๎การปูองกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน และกิจกรรมให๎ความรู๎การใช๎ถุงยางอนามัย ในการปูองกันโรคเอดส์และโรคติดตํอทาง
เพศสัมพันธ์ ให๎กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1– 3 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม ระหวํางวัน16
ที่ ธันวาคม 2562–
8 มกราคม 2563 จานวน 621 คน

-31งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
1. ดาเนินงานสํงเสริมและปูองกันสุขภาพแกํผู๎พิการในชุมชน
1.1 ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต๎นแกํผู๎พิการที่บ๎าน จานวน 69 คน
1.1.1 วัดความดันโลหิต
จานวน 69 คน พบ
- ความดันโลหิตสูง
จานวน 9 คน
- ความดันโลหิตปกติ
จานวน 60 คน
1.1.2 ตรวจระดับน้าตาลในเลือด จานวน 64 คน
- ระดับน้าตาลในเลือดปกติ จานวน 61 คน
- ระดับน้าตาลเสี่ยง จานวน 3 คน
1.1.3 ประเมินความเครียด จานวน 68 คน พบ
- เครียดน๎อย จานวน 59 คน
- เครียดปานกลาง จานวน 9 คน
1.1.4 ประเมินภาวะซึมเศร๎า แบบ 2 Q จานวน 68 คน พบ
- ไมํมีภาวะซึมเศร๎า จานวน 68 คน
1.1.5 นัดติดตามตรวจคัดกรองสุขภาพซ้าในคนที่มีความผิดปกติ จานวน 9 คน
1.2. ให๎ความรู๎ด๎านการดูแลสํงเสริมสุขภาพและปูองกันโรคแกํผู๎พิการ ได๎แกํ การปฏิบัติตนเมื่อมีโรค
ประจาตัว การรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย การรับประทานยาและอาการข๎างเคียงของยา การไปพบ
แพทย์ตามนัด การสร๎างเสริมกาลังใจ จานวน 69 คน
2. สํงเสริมและปูองกันสุขภาพแกํสมาชิกกลุํม/ชมรมออกกาลังกายในเขตเทศบาลนครระยอง
มีวัตถุปะสงค์เพื่อให๎สมาชิกกลุํม/ชมรมออกกาลังกายได๎รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ มีความรู๎ สามารถดูแล
สุขภาพของตนเองได๎และเมื่อพบความผิดปกติได๎รับการสํงตํอเพื่อตรวจรักษาที่ถูกต๎อง
2.1 วัดความดันโลหิต
จานวน 55 คน พบ
-ความดันโลหิตปกติ
จานวน 51 คน
-ความดันโลหิตสูง
จานวน 4 คน
2 .2 ตรวจระดับน้าตาลในเลือด
จานวน 55 คน พบ
-ระดับน้าตาลปกติ
จานวน 47 คน
-ระดับน้าตาลเสี่ยง
จานวน 7 คน
-ระดับน้าตาลสูง
จานวน 1 คน
2 .3 ประเมินคําดัชนีมวลกาย
จานวน 55 คน
-ผอม
จานวน 3 คน
-ปกติ
จานวน 21 คน
- ท๎วม
จานวน 14 คน
อ๎วน
จานวน 17 คน
2
.4 ประเมินภาวะซึมเศร๎า แบบ 2 คาถาม (2Q) จานวน 55 คน พบวําไมํมีภาวะซึมเศร๎า
1.5 ให๎คาปรึกษาด๎านสุขภาพ จานวน 55 คน
1.6 นัดตรวจสุขภาพซ้า อีก 3 เดือน จานวน 8 คน

-321.7 วัดอัตราการเต๎นของหัวใจหลังการออกกาลังกาย วํามีอัตราการเต๎นของหัวใจ อยูํในชํวงชีพจร
เปูาหมายหรือไมํ การออกกาลังกายที่ดีจะชํวยให๎หัวใจแข็งแรงขึ้น โดยที่การออกกาลังกายนั้นต๎อง “หนักพอ”
ที่จะทาให๎อัตราการเต๎นของหัวใจเพิ่มขึ้น จนถึง "เป้าหมาย" และ “นานพอ” (ประมาณ 15 นาทีขึ้นไป)
นอกจากจะชํวยให๎หัวใจแข็งแรงขึ้นแล๎ว ยังชํวยเผาผลาญไขมันสํวนเกินอยํางมีประสิทธิภาพได๎อีกด๎วย
วัดอัตราการเต๎นของหัวใจ หลังการออกกาลังกาย จานวน 34 คน
- ผํานเกณฑ์
จานวน 26 คน
- ไมํผํานเกณฑ์ จานวน 8 คน ให๎คาแนะนาเพิ่มความหนักของการออกกาลังกายมากขึ้น
งานสํงเสริมสุขภาพ
- วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 ดาเนินการจัด กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุให๎มีสุขภาพดี
จานวน 99 คน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า ภายในกิจกรรมมีการวัดความดันโลหิ, ตการเจาะเลือดปลายนิ้ว,
ให๎คาปรึกษาด๎านสุขภาพ และคัดกรองภาวะซึมเศร๎าในผู๎สูงอายุ
- วันที่ 20-21 มกราคม พ.ศ. 2563 ดาเนินการจัดกิจกรรมสํงเสริมและให๎ความรู๎เรื่องอนามัย
สํวนบุคคลแกํเยาวชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 จานวน 429 คน ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม ภายใน
กิจกรรมมีการให๎ความรู๎เรื่องอนามัยสํวนบุคคลตามแนวทางสุขบัญญัติแหํงชาติ มีการประกวดการแตํงกาย
สะอาดเพื่อกระตุ๎นให๎นักเรียนเห็นคุณคําของการดูแลตัวเอง และการทาแบบประเมินความรอบรู๎ด๎านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหํงชาติ
กองการแพทย์
บริการเดือน มกราคม ๒๕๖3
จาแนกตามสถานบริการ

-33ยอดตามสิทธิการรักษา
ประจาเดือน มกราคม 2563

ประเภทบริการในคลินิกอบอุ่นฯ
ประจาเดือน มกราคม 2563

บริการอื่น ๆ แก่ผู้มารับบริการ
ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖3
- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถกอล์ฟไฟฟูา
จานวน ครั้ง
- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถ Ambulance จานวน 16 ครั้ง
- สนับสนุนกระเป๋ายาแกํหนํวยงานอื่น จานวน 2 ครั้ง

-34- การบรรยายให๎ความรู๎ เรื่อง “สูงวัยแบบ Happy Happy ถูกวิธีอยํางถูกต๎อง” โดย นายธนพล
พลังฤทธิ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ กองการแพทย์ วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์
โรงเรียนวัดปากน้า
- กิจกรรมในรอบเดือนมกราคม 2563 ออกหนํวยปฐมพยาบาลงานวันเด็กแหํงชาติ
วันที่ 11 มกราคม 2563
- กิจกรรมในรอบเดือนมกราคม 2563 ออกหนํวยปฐมพยาบาลศึกษาดูงาน กับชมรมผู๎สูงอายุ
ณ จังหวัดนครนายก วันที่ 28 - 30 มกราคม 2563
กองการศึกษา
- รับพรปีใหมํจากผู๎บริหารเทศบาลนครระยอง ณ สานักงานเทศบาลนครระยอง
รํวมพิธีทาบุญตักบาตรข๎าวสารอาหารแห๎ง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ บริเวณหอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมืองระยอง ผู๎รํวมสนับสนุนของขวัญสาหรับกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ
ประจาปี พ.ศ. 2563 ณ สานักงานเทศบาลนครระยอง
งานวันเด็กแหํงชาติ ประจาปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณสวนศรีเมือง
ตาบลทําประดูํ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- กากับ ติดตามอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ครู ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษา (วันครู) ประจาปี พ.ศ.2563
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห๎องสุนทรภูํ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่นระยอง
คณะดูงานห๎องสมุด จากโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563
นักเรียน จานวน 50 คน
คณะดูงานห๎องสมุด จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 วันที่ 11 มกราคม
พ.ศ. 2563 จานวน 20 คน
คณะดูงานห๎องสมุด จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 วันที่ 24 มกราคม
พ.ศ. 2563 นักเรียน จานวน 20 คน
ธนาคารออมสิน (สาขาปูาผํอง) ประจาเดือนมกราคม
สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือนมกราคม 2563

-35สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง
เดือน มกราคม 2563

- วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00 น. จะมีการนัดประชุมเพื่อรับทราบนโยบายของทําน
ปลัดเทศบาลเกี่ยวกับแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- อบรมหลักสูตร “การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์-กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น” วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563: อบรมหลักสูตร “การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561” รุํนที่ 2 ระหวํางวันที่ 3- 8 มกราคม 2563ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
- กิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ประจาปีการศึกษา 256210-11 มกราคม 2563: โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
ได๎กาหนดจัดกิจกรรม“วันเด็กแหํงชาติ” ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 (08.00
– 14.00 น.)
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า และเข๎ารํวมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 (07.00
– 12.00น.)
ณ บริเวณสวนศรีเมือง
- วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2563: กิจกรรมอบรม“นครระยองลดใช๎ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม”
ภายใต๎โครงการ นครระยองลดใช๎ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม ประจาปีงบประมาณ2563
ณ ห๎องสัมมนา ระยองซิตี้
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
วันพุธที่ 15-17 มกราคม พ.ศ.2563: โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน ในระบบการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ
ด๎วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) แกํผู๎ปฏิบัติงานด๎านพัสดุ ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจาปี 2563 รุํนที่ 5 ระหวํางวันที่ 15-17 มกราคม 2563
ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท
ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 แขวงบางอ๎อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
- วันที่
16 มกราคม 2563 : “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ครู ผู๎บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาลนครระยองณ ห๎องสุนทรภูํ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่นระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่ 23 มกราคม 2563: โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า ได๎กาหนดจัดกิจกรรมศิลป์สร๎างสรรค์ ประจาปี
การศึกษา 2562 ณ อาคารเรียนปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

-36- วันที่
27 มกราคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า จัดกิจกรรมธรรมมะหลอมใจ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖2 โดยมีวัตถุประสงค์ปลูกฝังคุณธรรมให๎เกิดในจิตใจของนักเรียน เพื่อนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได๎อยําง
ถูกต๎องและเหมาะสมณ วัดปากน้าสมุทรคงคาราม ตาบลปากน้า อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่
28 มกราคม 2563: โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า ได๎กาหนดจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร๎างคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา (กิจกรรมธนาคารความดี อบรมนักเรียนแกนนาคุณธรรม)
ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่ 29 มกราคม 2563: โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า จัดกิจกรรมเยาวชน อาสาสมัครท๎องถิ่นรัก(อถล.)
ษ์โลก
รักษ์สิ่งแวดล๎อมรณรงค์รักการใช๎ถุงพลาสติกในชุมชน (กิจกรรมการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน)
ณ อาคารพิทักษ์รัตตเขต โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่
29 มกราคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า รํวมกับบริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
ได๎จัดหนํวยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการหนํวยแพทย์เคลื่อนที่ไออาร์พีซี รํวมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า ตาบลปากน้า อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่
30 มกราคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า จัดกิจกรรมฉุกเฉินเผชิญภัย ประจาปีการศึกษา
2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและตระหนักในเรื่องการปูองกันอัคคีภัย สามารถ
ชํวยเหลือตนเองได๎ในเบื้องต๎นเมื่อเกิดอัคคีภัยและนาไปถํายทอดให๎กับบุคคลในครอบครัวได๎ ณ บริเวณโรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้า ตาบลปากน้า อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่ 22 มกราคม2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า จัดกิจกรรมวิชาการสัญจร ประจาปีการศึกษา 2562
มีวัตถุประสงค์ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ศึกษาตามสภาพความเป็นจริงและเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน
ณ หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ(ศูนย์การเรียนรู๎ระบบนิเวศปุาชายเลนพระเจดีย์กลางน้า) ตาบลปากน้า อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
- วันที่ 31 มกราคม2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า จัดกิจกรรมวิชาการสัญจร ประจาปีการศึกษา 2562
มีวัตถุประสงค์ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ศึกษาตามสภาพความเป็นจริงและเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เตําทะเล กองทัพเรือ ตาบลสัตหีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
-

โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง จัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ประจาปี 2563
- โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองรํวมจัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ประจาปี 2563ณ บริเวณสวนศรีเมือง
โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง รํวมงานวันครู ณ โรงแรมสตาร์ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
โครงการเฝูาระวังสํงเสริม และแก๎ไขโภชนาการแกํนักเรียน
สํงเสริมการออกกาลังกาย

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 9 มกราคม 2563
นักเรียนเข๎ารับเกียรติบัตร การสอบ
NT (National Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วิชาความสามารถด๎านคานวณ ๑๐๐ คะแนนเต็
จากนายยุ
ม
ทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู๎วําราชการจังหวัดระยอง
คือ ด.ญ.สลิลทิพย์ เสงี่ยมใจชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ (ปีการศึกษา ๒๕๖๑)
ณ ห๎องประชุมภักดีศรีสงคราม
ศาลากลางจังหวัดระยอง
- วันที่ 10 มกราคม 2563
กิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 11 มกราคม 2563 กิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ๒๕๖๓ ณ สวนศรีเมือง
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เข๎ารํวมกิจกรรมเปิดบ๎านวิชาการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
Open( House)
ได๎รับรางวัลชนะเลิศ การแขํงขันนิทานเลํมเล็กลุก ํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
ได๎แกํ
ด.ญ.รุจิรางค์ ศรีธาราม
ด.ญ.ศุภกานต์ ศรีธาราม
ด.ญ.ณัชชา รํมสุข
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ / ครูผู๎ฝึกสอน
: นางอัจจิมา วัฒนสุข
- วันที่ 21 มกราคม 2563
บริษัท เอ็นทีเอ็นแมนูแฟคเจอริ่ง ไทยแลนด์ จากัได๎ดมอบทุนการศึกษาให๎กับ
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จานวน ,๐๐๐
๑๐ บาท
- วันที่ 23 มกราคม 2563การประชุมพนักงานครูฝุายวิชาการและหัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎
ชี้แจงแนวทางการจัดทาข๎อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายปี
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายปี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ ห๎องศูนย์วิชาการ โรงเรีนเทศบาลวั
ย
ดโขดทิมทาราม
- วันที่ 24 มกราคม 2563เข๎ารํวมกิจกรรมเปิดบ๎านวิชาการโรงเรียนนครระยองวิทยาคม
Open( House)
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ การแขํ
๑ งขันตอบปัญหากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
ได๎แกํ
ด.ญ.กุลธิดา สุขสุวรรณ์
ด.ช.ธิติวุฒิ สุทธิธาทิพย์
- วันที่ 24 มกราคม 2563
เข๎ารํวมกิจกรรมเปิดบ๎านวิชาการโรงเรียนนครระยองวิทยาคม
Open( House)
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ การแขํ
๑ งขันตอบปัญหากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
ณ โรงเรียนนครระยอง
วิทยาคมได๎แกํ
ด.ช.วีรภัทร หาญศึก
ด.ช.ณัฎฐ์กร พรอริยสิทธิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ / ครูผู๎ฝึกสอน
: นางอธิษา รัตนสัจธรรม
- - วันที่ 28 มกราคม 2563 การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีทเพื
ี่ ๕่อเข๎ารํวมกิจกรรมคําย
ภาษาอังกฤษ(English Summer Camp) ณ จังหวัดกาญจนบุรโดย
ี กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
- กิจกรรมสาธารณสุขให๎ความรู๎เรื่องตาและฟัน
- โครงการตารวจD.E.A.R.
- กิจกรรมวิธีปูองกันไข๎หวัดไวรัสโคโรนํา
- กิจกรรมคัดกรองมือเท๎าปาก
- กิจกรรมพาน๎องเข๎าวัด
- กิจกรรมทาฟลูออไรด์
- กิจกรรมพี่สอนน๎องแยกขยะ
ผลการแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
ประจาปี ๒๕๖๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
วิชาคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
รางวัลเหรียญทองแดง๑๖ คนได๎แกํ
ด.ญ.ธัญญรัตน์ประทุมพิทักษ์
ป.๔
ด.ช.ณัฎฐ์กรพรอริยสิทธิ์
ป.๕

-38ด.ช.นิพพิชฌน์สาราญรณศักดิ์
ด.ช.พิรพัฒน์ประทุมพิทักษ์
ด.ช.วราธรเสียงประเสริฐ
ด.ญ.เอื้อมขวัญแคล๎วคลาด
ด.ช.ภูบดินทร์ฉันทมิตร
ด.ช.ภูบดีฉันทมิตร ป.๖
ด.ช.ภูวสินธุลี์ เลิศ
ด.ญ.อรินรดาบุญกลาง
ด.ญ.กุลธิดาสุขสุวรรณ์
วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
รางวัลเหรียญเงิน๓ คน ได๎แกํ
ด.ญ.ชวัลรัตน์นาคไพรัช
ด.ญ.ทิปสุรางค์สิงหบุตร
ด.ช.ธิติวุฒิสุทธิธาทิพย์
รางวัลเหรียญทองแดง๕ คน ได๎แกํ
ด.ช.ปณิชาจรกิจ
ด.ญ.ปิ่นปิพัทธ์ทองโต
ด.ญ.พลอยรัตน์จันทร์ไทย
ด.ญ.ลักษณาม๎าแก๎ว
ด.ญ.รพีคงเจริญสุข

ป.๖
ป.๕
ป.๕
ป.๕
ป.๖
ป.๖
ป.๖
ป.๖

ป.๕
ป.๖
ป.๖
ป.๕
ป.๕
ป.๕
ป.๕
ป.๖

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- นายมนตรี สิริทัตสุนทร รองผู๎อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
รายงานดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล เปิดรับสมัครนักเรียนเข๎าใหมํ ชั้นอนุบาล 1 ขณะนี้จานวน
นักเรียนที่มารับใบสมัครยังคงมีจานวนน๎อย โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมจะเน๎นด๎านการจัดการศึกษาฝึกให๎เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นความต๎องการของผู๎ปกครองนักเรียน
2. เรื่องการบริหารจัดการขยะ ขณะนี้ได๎มีการตั้งเครือขํายในโรงเรียนอยํางเป็นระบบแล๎ว เพื่อเป็นการ
ชํวยเหลือสังคม ซึ่งจะทาในลักษณะจิตอาสา โดยออกไปบาเพ็ญประโยชน์นอกโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 6 – 7 มกราคม 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา กรุงเทพมหานคร
จัดกิจกรรมเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมไทย
- วันที่ 8 มกราคม 2563 รํวมกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีหัวข๎อ “อยูํอยํางพอเพียง”
ของบริษัท ไออาร์พีซี ได๎รับรางวัลชนะเลิศระดับประถมปลาย
- วันที่ 9 มกราคม 2563 นานักเรียนเข๎ารับเกียรติบัตรการทดสอบความสามารถพื้นฐานของนักเรียNT)
น(
ได๎คะแนนเต็มร๎อย ด๎านความคิดคานวณ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
- วันที่ 7 มกราคม 2563กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหมํบุคลากรโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)

-39- วันที่10 มกราคม 2563
กิจกรรมวันเด็ก ประจาปี 2563
ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
- วันที่
11 มกราคม 2563 กิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ประจาปี 2563 ณ สวนศรีเมืองระยอง
- วันที่
15 มกราคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่
ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี
- วันที่15 มกราคม 2563
โรงเรียนวัดปุาประดูํ แนะแนวศึกษาตํอ ม.1 และจัดกิจรรมโรงเรียนวัดปุาประดูํสัญจร
Open House 2019
- วันที่
15 มกราคม 2563 นานักเรียนรับรางวัลการแขํงขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ แอสโมํไทย ประจาปี 2562 ที่เช็นทรัลพลาซํา แจ๎งวัฒนะ ก.ท.ม
1. ด.ช.อภิชา จันทรสิทธิ์ ป.4
- เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์
- เหรียญทองแดง คณิตศาสตร์
2. ด.ญ.ปาริชา อังคธัญกุล ป.5
- เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์
3. ด.ช. ปภังกร ศรีบุญจิตร ป.6
- ชมเชย วิทยาศาสตร์
4. ด.ญ.พิชญาดา จันทรมาก ป.6
- ชมเชย คณิตศาสตร์
5. ด.ช.พิสิษฐ์ บุญยิ่งเรืองรอง ป. 3
- ชมเชย ภาษาอังกฤษ
6. ด.ช.ปวริศร์ แสงงาม ป.4
- ชมเชย ภาษาอังกฤษ
- วันที่ 16 มกราคม 2563รํวมกิจกรรมวันครู ปี 2563ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น
- วันที่ 21 มกราคม 2563 นานักเรียนแขํงขันวิชาการ ในงานเปิดบ๎านวิชาการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
1. แขํงขันเปิดพจนานุกรม ได๎รางวัลชนะเลิศและ รองชนะเลิศอันดับ 2
2. ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษาได๎รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป4-6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
4. แขํงขันเตะบอลชนกรวย รางวัลชนะเลิศ
5. ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ
6. การแขํงขันคิดเลขเร็ว รางวัลชนะเลิศ
7. การแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์รางวัลชนะเลิศ
8. การแขํงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- วันที่ 24 มกราคม 2563 เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครระยอง
ให๎ความรู๎เรื่อง ไข๎หวัดใหญํสายพันธุ์ A
- วันที่
24 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมให๎ความรู๎เรื่อง การคัดแยกขยะให๎นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
นายไพรัตน์ วังบอน รองผู๎อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
ขอประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563 และทาการสอบ ในวันที่ 28 มีนาคม 2563

-40กองสวัสดิการสังคม
- โครงการรวมวัยผู๎สูงอายุ เติมความสุขกันและกัประจ
น าปีงบประมาณ 2562เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562
ณ โรงเรียนเทศบาลฯวัดปากน้า
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู๎สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันที่ 28 - 30 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนครนายก และจังหวัดใกล๎เคียง
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจาเดือนมกราคม 2563
• มอบเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ
ผู๎พิการและผู๎ปุวยเอดส์
ประจาเดือนมกราคม 2563
• โดยการโอนเงินเข๎าบัญชีธนาคาร
ทั้งหมด 6,293 ราย
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563
• ผู๎สูงอายุ
เงินสด
โอนเข๎าบัญชีธนาคาร
• ผู๎พิการ
เงินสด
โอนเข๎าบัญชีธนาคาร
• ผู๎ปุวยเอดส์
เงินสด
โอนเข๎าบัญชีธนาคาร

5,361 ราย
1,095 ราย
5,361 ราย
806 ราย
13 ราย
806 ราย
126 ราย
– ราย
126 ราย
การลงทะเบียน

• อานวยความสะดวก
ดาเนินการจัดทาบัตรประจาตัวคนพิการรายใหมํ
และตํอบัตรประจาตัวคนพิการรายเกํา จานวน
6 ราย
• รับลงทะเบียนผู๎พิการรายใหมํ
เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ
จานวน
9 ราย
• รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จานวน
12 ราย
• รับลงทะเบียนผู๎สูงอายุรายใหมํและรายเกํา จานวน
104 ราย
ที่มีการย๎ายภูมิลาเนาเข๎ามาในเขตพื้นที่เทศบาลนครระยอง เพื่อรับเบี้ยฯ ปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2560
- การติดตามเยี่ยมบ๎านผู๎ที่ได๎รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยลดโทษปลํอยตัว พ.ศ.2562
ในเขตเทศบาลนครระยอง จานวน 30 ราย
การรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุและเบี้ยความพิการ

-41สถานธนานุบาล
ผลการดาเนินงานในรอบเดือนมกราคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2563)
ยอดรับจานารวม 2,
361 ราย
ยอดไถํถอนรวม 2,
708 ราย
ทรัพย์จานาคงเหลือทั้งหมด
รายได๎ดอกเบี้ยรับจานา จานวนเงิน
รายได๎จากการจาหนํายทรัพย์หลุด จานวนเงิน
รวมรายรับ
รายจ่าย
ดอกเบี้ย
O.D. ธนาคารออมสิน
รายจ่ายประจา
รายรับสูงกว่ารายจ่าย

7,083 ราย
2,186,955.50 บาท
305,435.00 บาท
2,492,390.50 บาท
0.00 บาท
278,308.34 บาท
2,214,082.16 บาท

วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จานวน 140,000,000.00 บาท
บวก ฝากเผื่อเรียก
33,576,969.71 บาท
คงเหลือเงินที่ใช๎หมุนเวียนได๎อีก
173,576,969.71 บาท
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กาจร รองนายกเทศมนตรี สั่งการดังนี้
1.
เรื่องสะพานปากน้า และสะพานก๎นปึก ปัจจุบันยังไมํเห็นรูปแบบในการกํอสร๎าง ปัจจุบันเทศบาล
นครระยองจะเน๎นในเรื่องของการทํองเที่ยว จึงต๎องการให๎สะพานแตํละแหํง มีความสวยงาม และควรออกแบบ
สะพานแตํละแหํงให๎มีหลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็น เอกลักษณ์เฉพาะในแตํละแหํง
2.
เรื่องการสร๎างนิสัยของคนในท๎องถิ่นเทศบาลนครระยองเรื่องการทิ้งขยะ โดยให๎สานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมจัดตารางเวลาสาหรับการทิ้งขยะ และประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง
- นางพรทิพย์ เวชกามา ผู๎อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองฝากตามเรื่องกับ
กองชําง ดังนี้
1. ขอความอนุเคราะห์กองชํางให๎เรํงดาเนินการ เรื่องการกั้นห๎องนักเรียนสาหรับย๎ายเด็กอนุบาลไปเรียน
ที่ใต๎อาคาร 7 เพื่อจะสร๎างเป็นอาคารเรียนใหมํ
2. ขอความอนุเคราะห์กองชํางให๎เรํงดาเนินการกํอสร๎างอาคารเรียน เนื่องจากอาคารเรียนมีจานวน
ไมํเพียงพอตํอจานวนนักเรียน
ที่ประชุม -

นายธนิต อังควินิจวงศ์ สั่งการให๎กองชํางเรํงดาเนินการกํอสร๎างอาคารเรียน
ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน๎าฝุายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน๎าสานักปลัดเทศบาล
1. ขอ
ตามเรื่องกับกองชํางในโครงการอานวยความสะดวกบริเวณหน๎าโรงเรียนซึ่งเป็นการทาสีตีเส๎น
จราจร ขณะนี้ยังไมํได๎แบบ ซึ่งขณะนี้สานักปลัดเทศบาลได๎เลื่อนแผนในการจัดซื้อจัดจ๎างแล๎ว ซึ่งตามแผนการ
ดาเนินงานจะต๎องจัดซื้อจัดจ๎างภายในเดือนมกราคม 2563

-422. ขออนุญาตให๎ผู๎อานวยการสานักการคลังชี้แจงเรื่องการหาคูํเทียบมาประกอบการพิจารณาจัดซื้อ
จัดจ๎างด๎วย
- นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู๎อานวยการสานักการคลัง รายงานเรื่องการหาคูํเทียบมาประกอบการ
พิจารณาจัดซื้อจัดจ๎างวําจากการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ๎างของเจ๎าหน๎าที่ทุกกองงานที่ผํานพบวํามีการไปซื้อ
สินค๎าจากผู๎ประกอบการที่อยูํ นอกเขตเทศบาลนครระยอง ซึ่งผู๎ประกอบการในเขตเทศบาลนครระยองนั้นเขาได๎
เสียภาษีให๎กับเทศบาลนครระยองแตํเรากลับไมํไปซื้อเขา จึงได๎มอบนโยบายไปวําหากวําเราหาคูํเทียบจากแหลํง
อื่นก็จะทาให๎ได๎สินค๎าในราคาที่สู ง ซึ่งหากวําเรามีราคาเดิมในการซื้อครั้งสุดท๎ายของปีงบประมาณอยูํแล๎ว
ก็ไมํจาเป็นที่จะต๎องหาคูํเทียบให๎เสียเวลา โดยให๎ทาทะเบียนคุมไว๎เลย และให๎กรรมการตรวจการจ๎างบันทึกไว๎เลย
วําเป็นราคาที่ซื้อของ 2 ปีงบประมาณ
ที่ประชุม -

นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี กาชับให๎แตํละกองงานปรึกษา
เรื่องการหาคูํเทียบกับสานักการคลัง

นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู๎อานวยการกองวิชาการและแผนงาน แจ๎งเพื่อทราบดังนี้
1. ขณะนี้อยูํระหวํางเตรียมการจัด
ทารํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ 2564
ได๎มีหนังสือจากกองวิชาการและแผนงานแจ๎งซักซ๎อมความเข๎าใจสํงไปให๎แตํละกองงานทราบแล๎ววําให๎สํง
งบประมาณรายจํายของแตํละกองงานไปยังกองวิชาการและแผนงาน ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2563
เพื่อที่กองวิชาการและแผนงานจะได๎เรํงดาเนินการตํอไป
2. เรื่อง
เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กองวิชาการและแผนงานได๎สํงเรื่องให๎
สานักงบประมาณเรียบร๎อยแล๎ว โดยลําสุด สานักงบประมาณแจ๎งเทศบาลมาวําให๎เรียงลาดับของเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจตามลาดับความสาคัญ สํวนโครงการใดที่จะเสนอของบประมาณก็ให๎ผํานผู๎บริหารกํอน ซึ่งเป็นนโยบาย
ของทํานปลัดเทศบาล ซึ่งทํานปลัดเทศบาลได๎วางนโยบายวําต๎องการจะทางบประมาณแบบการมีสํวนรํวม
คือต๎องการให๎ผู๎รับผิดชอบโครงการเรียนเชิญผู๎ทมี่ ีสํวนได๎สํวนเสียมาหารือกันวําโครงการที่จะทากันนั้นเห็นด๎วย
หรือไมํ และมีแนวทางหรือมีข๎อเสนอแนะอยํางไรบ๎างพร๎อมกับให๎ทาขั้นตอนของการที่จะเสนอของบประมาณด๎วย
ซึ่งตรงนี้เป็นตัวชี้วัดของทางฝุายประมาณด๎วย
(ปิดประชุม เวลา 11.30 น.)
ลงชื่อ

ผู๎บันทึกรายงานการประชุม
(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ๎าพนักงานธุรการชานาญงาน

ลงชื่อ

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวรัชนี คุ๎มครอง)
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทัว่ ไป
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