รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายวรวิทย์
นายธนิต
นายวารินทร์
นายบุญสืบ
นายประกอบ
นายผณินทร
นายธีรวุฒิ
นายฉัตรนุชัย
นางนภัสสร
นางวัฒนา
นางสาวชนิดา
นางกรรณิกา
นายปรีชา
นางผ่องศรี
นายชนินทร์

16.

นายมานพ

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

นายศราวุธ
นายสมควร
นางชุติมา
นางอุษณีย์
นางพรทิพย์
นายไพรัตน์
นางศิริลักษณ์
นางสายสุนีย์
นางสาวกนก
นางเสาวลักษณ์
นางสาวรัชนี

ศุภโชคชัย
อังควินิจวงศ์
ดุษฎีวงษ์กำจร
เจริญรัตน์
อังควินิจวงศ์
เกษรแพทย์
รัตตานนท์
สมบัติศรี
อุทัยรัตน์
ชูวิทย์สกุลเลิศ
เอมเปีย
วิโรจน์แสงทอง
สาลี
ปิยะยาตัง
จันทน์ขาว

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รก.ผู้อำนวยการกองการแพทย์
มนต์สวรรค์
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ำ
ทองเรือง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง
นิติพงษ์
แทน สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
เลื่อนลอย
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
เวชกามา
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
วังบอน
รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
ทองเรือง
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง
วาระสิทธิ์
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้
อารีรักษ์
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แก่นทอง
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
คุ้มครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-228.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ว่าที่เรือโทเชาวลิต
นายวิทยา
นางสาววิลาวรรณ
นางปาริชาติ
นายชลากร
นางสาววทันยา
นางธนาวดี
นางปิยะพร
นางกุลยา

จันมณี
วัชระธัญญานุกูล
นาถาบำรุง
ตันสุธิกุล
พฤกษ์ตรากุล
โห้ประเสริฐ
ฑามาศ
บุญสุทธิ
กุลรัตน์

หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
ทันตแพทย์
หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นักวิชาการคลัง
เจ้าพนักงานธุรการ

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
กล่อมแก้ว
บุญสุทธิ
ขำงาม

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2
3.
4.
5.

นายมานพ
นายวิชิต
นายนิวัติ
นายเสรี
นางสุภา

(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ท่านนายกเทศมนตรี กล่าวเชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสวนศรีเมือง
เพื่อสร้างความร่มรื่นในบริเวณสวนศรีเมือง
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สำนักปลัดเทศบาล
- เรื่องรับโอนพนักงานเมืองพัทยามาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ราย คือ นางปิยะพร
บุญสุทธิ พนักงานเมืองพัทยา ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายรายได้และผลประโยชน์
ส่วนบริหารการคลัง สำนักการคลัง เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ งานทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

-3ฝ่ายอำนวยการ
งานขนส่ง
- งานขนส่งมี รายรับประจำเดือนมีนาคม 2563
รายจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2563
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
ยอดเงินสะสม
- งานขนส่งมี รายรับประจำเดือนเมษายน 2563
รายจ่ายประจำเดือนเมษายน 2563
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
ยอดเงินสะสม

122,896.50 บาท
109,963.46 บาท
12,933.04 บาท
3,798,770.62 บาท
143,656.50 บาท
108,000.82 บาท
35,655.68 บาท
3,798,770.62 บาท

ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) ประจำเดือนมีนาคม 2563
1. การจัดการจราจรและปฏิบัตติ าม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- ออกตรวจดูแลโรงรับจำนำของเทศบาล
- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น้อง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จำนวน 29 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง
2. ตักเตือนผู้กระทำความผิด
- ดูแลห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
- กองวัสดุก่อสร้างไว้บนไหล่ทาง ทางเท้า และที่สาธารณะ จำนวน - ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง และหน้าวัดป่าประดู่
จำนวน 4 ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทำสิ่งของตกหล่น จำนวน - ราย
3. จัดเก็บป้ายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จำนวน 102 แผ่น
4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ำ ถนน ฟุตบาท ชำรุด จำนวน 9 แห่ง
5. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน จำนวน 1 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จำนวน 1 ราย
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) ประจำเดือนเมษายน 2563
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- ออกตรวจดูแลโรงรับจำนำของเทศบาล
- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น้อง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จำนวน 29 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง

-42. ตักเตือนผู้กระทำความผิด
- ดูแลห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
- กองวัสดุก่อสร้างไว้บนไหล่ทาง ทางเท้า และที่สาธารณะ จำนวน - ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง และหน้าวัดป่าประดู่
จำนวน 5 ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทำสิ่งของตกหล่น จำนวน - ราย
3. จัดเก็บป้ายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จำนวน 74 แผ่น
4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ำ ถนน ฟุตบาท ชำรุด จำนวน 11 แห่ง
5. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน จำนวน 1 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จำนวน - ราย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ข้อมูลเดือนมีนาคม 2563)
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกู้ภัยฯ
- ออกสำรวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนหลังวัดป่าประดู่ 1, ชุมชนหลังวัดป่าประดู่ 2
และชุมชนเกาะกลอย)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ข้อมูลเดือนเมษายน 2563)
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกู้ภัยฯ
- ออกสำรวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนเรือนจำ, ชุมชนชายกระป่อม และชุมชนศูนย์การค้า)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- คณะศึกษาดูงาน (ประจำเดือน มีนาคม 2563)
* จำนวน
5 คณะ
* จำนวน
460 คน
งานสารบรรณ
มีการลงรับ – ส่ง หนังสือ
เดือนมีนาคม 2563
- มีการลงรับหนังสือ จำนวน
670 เรื่อง
- มีการลงส่งหนังสือ จำนวน
435 เรื่อง

12 ครั้ง
42 ครั้ง
18 ครั้ง

14 ครั้ง
14 ครั้ง
82 ครั้ง
26 ครั้ง
13 ครั้ง

-5มีการลงรับ – ส่ง หนังสือ
เดือนเมษายน 2563
- มีการลงรับหนังสือ จำนวน
- มีการลงส่งหนังสือ จำนวน

560 เรื่อง
397 เรื่อง

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

(ข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2563)
อัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
184 คน
* ลูกจ้างประจำ
22 คน
* พนักงานจ้างทั่วไป
346 คน
* พนักงานจ้างตามภารกิจ
254 คน
รวม
806 คน
อัตรากำลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จำนวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
* พนักงานครูเทศบาล
228 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
41 คน
รวม
272 คน
รวมทั้งสิ้น 1,078 คน
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
(ตำแหน่งบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งบริหาร)
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต
- ลูกจ้างประจำ ลาออก
- ลูกจ้างประจำ เสียชีวิต
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
- พนักงานจ้าง ลาออก
- พนักงานจ้าง เสียชีวิต

- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
- คน
21 คน
10 คน
- คน

-6-

(ข้อมูลประจำเดือน เมษายน 2563)
อัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
179 คน
* ลูกจ้างประจำ
21 คน
* พนักงานจ้างทั่วไป
343 คน
* พนักงานจ้างตามภารกิจ
269 คน
รวม
812 คน
อัตรากำลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จำนวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
* พนักงานครูเทศบาล
225 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
41 คน
รวม
269 คน
รวมทั้งสิ้น 1,081 คน
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
(ตำแหน่งบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งบริหาร)
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต
- ลูกจ้างประจำ ลาออก
- ลูกจ้างประจำ เสียชีวิต
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
- พนักงานจ้าง ลาออก
- พนักงานจ้าง เสียชีวิต

- คน
- คน
- คน
1 คน
1 คน
1 คน
- คน
7 คน
- คน
- คน
- คน
1 คน
16 คน
4 คน
- คน

-7งานทะเบียนราษฎร
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจำเดือน มีนาคม 2563

เดือน มีนาคม มีวันทำการ 22 วัน เฉลี่ยให้บริการวันละ 150 ราย
รายงานการให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน
ประจำเดือน มีนาคม 2563

เดือน มีนาคม มีวันทำการ 22 วัน เฉลี่ยให้บริการวันละ 32 ราย

-8รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจำเดือน เมษายน 2563

เดือน เมษายน มีวันทำการ 21 วัน เฉลี่ยให้บริการวันละ 81 ราย
รายงานการให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน
ประจำเดือน เมษายน 2563

เดือน เมษายน มีวันทำการ 21 วัน เฉลี่ยให้บริการวันละ 2 ราย

-9กองวิชาการและแผนงาน
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนมีนาคม 2563
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง จำนวน
18 ครั้ง
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จำนวน 13 ครั้ง 13 เรื่อง
Line @ เรารักนครระยอง
1. จำนวนผู้ติดตามสะสม จำนวน 4,968 ราย
2. จำนวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด 63 ราย
3. จำนวนผู้สอบถามข้อมูลทั้งหมด 75 ราย
งานประชาสัมพันธ์
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย
1.1 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง
1.2 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่น ๆ
2. บันทึกภาพกิจกรรมของสำนัก กองและรร.ในสังกัดของเทศบาล
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่นๆ
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชน ลงเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของเทศบาล
5. บันทึกเสียงข่าวประกาศเสียงตามสาย
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์
7. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง
8. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
ฝ่ายนิติการ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
รวม
จำนวน
จำนวน
รวม
รวม

31 เรื่อง
20 เรื่อง
32 กิจกรรม
5 ครั้ง
32 ข่าว
4 ครั้ง
8 ครั้ง
5 ราย
- ป้าย

-10-

-11ฝ่ายงบประมาณ

-12-

งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 8 เรื่อง

-13ฝ่ายนโยบายและแผน งานติดตามและประเมินผล

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนเมษายน 2563
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง
จำนวน 16 ครั้ง
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จำนวน 27 ครั้ง 27 เรื่อง
Line @ เรารักนครระยอง
1. จำนวนผู้ติดตามสะสม จำนวน 4,968 ราย
2. จำนวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด 65 ราย
3. จำนวนผู้สอบถามข้อมูลทั้งหมด 72 ราย

-14งานประชาสัมพันธ์
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย
1.1 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง
1.2 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่น ๆ
2. บันทึกภาพกิจกรรมของสำนัก กองและรร.ในสังกัดของเทศบาล
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่นๆ
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชน ลงเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของเทศบาล
5. บันทึกเสียงข่าวประกาศเสียงตามสาย
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์
7. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง
8. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
ฝ่ายนิติการ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
รวม
จำนวน
จำนวน
รวม
รวม

27 เรื่อง
20 เรื่อง
29 กิจกรรม
5 ครั้ง
34 ข่าว
4 ครั้ง
18 ครั้ง
5 ราย
- ป้าย

-15-

ฝ่ายงบประมาณ

-16-

งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 9 เรื่อง

-17-

ฝ่ายนโยบายและแผน
งานติดตามและประเมินผล

-18สำนักการคลัง
ข้อมูลประจำเดือนมีนาคม 2563
1. รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
1.1 ด้านรายรับ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

1.1.1 รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง

1.1.2 รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หรือมอบให้

-191.1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

1.1.4 การจัดเก็บภาษี 4 ประเภท และค่าเก็บขนขยะมูลฝอย

1.2 ด้านรายจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

-202. รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำเดือน มี.ค. 2563
รายงานสถานะการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563
รายรับสูงกว่ารายจ่าย

3. รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อมูลประจำเดือน เมษายน 2563
1. รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
1.1 ด้านรายรับ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

-211.1.1 รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง

1.1.2 รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หรือมอบให้

1.1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

-221.1.4 การจัดเก็บภาษี 4 ประเภท และค่าเก็บขนขยะมูลฝอย

1.2 ด้านรายจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

2. รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำเดือน เมษายน 2563
รายงานสถานะการเงินประจำเดือน เมษายน 2563
รายรับสูงกว่ารายจ่าย

-233. รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

4. รายงานผลการดำเนินการ รายจ่ายค้างจ่าย
4.1 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีมีหนี้ผูกพัน

-244.2 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีมีหนี้ผูกพัน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-25รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-26-

-27-

5. รายงานรายจ่าย ที่จ่ายขาดจากเงินสะสม
5.1 รายงานรายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม กรณีมีหนี้ผูกพัน

5.2 รายงานรายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน

-28รายงานรายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

กองช่าง
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
งบประมาณ ปี 2561

1. โครงการ ปีงบประมาณ 2561
1.1 สะพานเฉลิมชัย
การดำเนินการ แบบแล้วเสร็จอยู่ระหว่างตรวจสอบราคา/ตรวจสอบราคากลาง
1.2 อาคารเรียน อาคาร 8 โรงเรียนสาธิต
การดำเนินการ แบบสถาปัตย์แล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างการออกแบบโครงสร้าง และประมาณราคาเพื่อจัดทำราคากลาง
1.3 อาคารสถานกักกันสัตว์
การดำเนินการ แบบสถาปัตย์แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างประมาณราคาเพื่อจัดทำราคากลาง

-29งบประมาณ ปี 2562/เพิ่มเติม 2562

-30-

2. โครงการ ปีงบประมาณ 2562
2.1 อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดปากคลอง
การดำเนินการ
แบบสถาปัตย์แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างออกแบบโครงสร้างและประมาณราคาเพื่อจัดทำราคากลาง
2.2 อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดโขดทิม
การดำเนินการ
แบบสถาปัตย์แล้วเสร็จ/ อยู่ระหว่างเขียนแบบโครงสร้างและประมาณราคาเพื่อจัดทำราคากลาง
งบประมาณ ปี 2563/จ่ายขาดเงินสะสม

-31-

งานตามภารกิจอื่นๆ
1. ปรับปรุงตลาดวัดลุ่ม
- จัดล็อคขายขนาด 1.5*2.00 ม. ได้ประมาณ 323 ล็อค
- วางเต้นท์หลังจากทำการรื้อถอนอาคาร
2. ตรวจสอบพื้นที่กีดขวางลำน้ำห้วยทับมา
3. เตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ วันต้นไม้แห่งชาติ

-32ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.1 ปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครระยอง

1.2 สถานที่พักขยะอันตราย บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ เข้าดำเนินการ เก็บขยะติดเชื้อ
1.3 ส่งขยะไปกำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะรวม ส่งไปกำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
จังหวัดระยอง
2. งานควบคุมและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
งานดูดสิ่งโสโครก
รถดูดเบอร์ 2
ทะเบียน 82 - 7936 รย.
เข้าดำเนินการถนน
- ดูดบ่อพัก ถนน ค2
- ดูดบ่อพัก ถนนระยองวิทย์ปากน้ำ ซอย 5
รถดูดเบอร์ 3
ทะเบียน 83 - 2231 รย.
เข้าดำเนินการถนน
- ดูดบ่อพัก ถนนทางไผ่ 1
- ดูดบ่อพัก ถนนสมุทรคงคา
งานขุดลอกท่อและรางระบายน้ำ
ชุดลอกท่อ
ทะเบียน ผฉ 4722 รย.
เข้าดำเนินการถนน
- ลอกรางระบายน้ำ ถ.ราษฎร์บำรุง 3/5
- ลอกรางระบายน้ำ ถ.ทิมทาราม
- ลอกรางระบายน้ำ ถ.ราษฎร์บำรุง 2/1
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งานซ่อมแซมท่อและเปลี่ยนฝาท่อ-รางระบายน้ำ
1. ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ
2. ซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อ และรางระบายน้ำ
ชุดฝาท่อ
ทะเบียน ผก 2921 รย.
เข้าดำเนินการถนน
- เข้าดำเนินการ ปิดฝาท่อ ถนนแสงจันทร์ ซอย 1
- เข้าดำเนินการ ปิดฝาราง ถ.อดุลย์ธรรมประภาส
- เข้าดำเนินการ ปิดฝาท่อ ถนนทิมทาราม
3. ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8, 12 นิ้ว และปั้มสูบน้ำใต้ดินเสีย
งานอื่นๆ
1. งานเก็บกู้ผักตบชวา
2. เก็บกู้ตาข่ายดักขยะปล่อยท่อ
3. ปรับพื้นที่บ่อทิ้งกิ่งไม้
4. ปรับพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียรวม
งานเฝ้าระวังน้ำท่วม
- เก็บกู้ผักตบชวา (หมู่บ้านระเบียงเมือง) วันที่ 20 – 30 เมษายน 63 น้ำหนักรวม 38,100 กก.
- เก็บกู้ตาข่ายดักขยะปลายท่อ
*จุดถนนราษฎร์บำรุง ซอย 13 น้ำหนักขยะรวม 360 กก.
*จุดถนนคลองขุด น้ำหนักขยะรวม 110 กก.
*จุดบ่อชิมันโตะ น้ำหนักขยะรวม 351 กก.
- ปรับพื้นที่บ่อทิ้งกิ่งไม้
งานปรับพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียรวม
- เฝ้าระวังน้ำท่วมขัง
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ
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รายงานประจำเดือนมีนาคม 2563
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ระหว่างวันที่ 26 ก.พ.2563 – 25 มี.ค.2563
➢ ต่ออายุ
178 ราย
➢ รายใหม่
7 ราย
➢ รวมเงิน 156,365 บาท
เรื่องร้องเรียน จำนวน 6 เรื่อง

-35-

-36-

การดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1. กิจกรรมสำรวจและตรวจเฝ้าระวังคุณภาพ น้ำดื่มตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ดำเนินตรวจประเมินคุณภาพ
น้ำดื่มเบื้องต้น โดยตรวจหาเชื้อโรคและสารปนเปื้อนในน้ำดื่มตู้น้ำหยอดเหรียญ พร้อมแนะนำการดูแลรักษาและ
ทำความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ จำนวน 2 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนเกาะกลอย
จำนวน
8 ตู้
2. ชุมชนเรือนจำ
จำนวน
7 ตู้
สรุปผลการตรวจประเมิน
- ตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นไม่พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
2. กิจกรรมสำรวจและตรวจเฝ้าระวังร้านจำหน่ายน้ำแข็งภายในชุมชน ดำเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพน้ำเบื้องต้น โดยตรวจหาเชื้อโรคและสารปนเปื้อนในน้ำดื่ม/น้ำแข็ง พร้อมให้คำแนะนำวิธีการบำรุงรักษา
การทำความสะอาดและสุขวิทยาส่วนบุคคลให้กับเจ้าของสถานประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค จำนวน 8 แห่ง
สรุปผลการตรวจประเมิน
- ตรวจประเมินคุณภาพน้ำดื่มเพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(เบื้องต้น) ดังนี้
1.) สถานประกอบกิจการผลิตน้ำดื่ม จำนวน 5 แห่ง ไม่พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
2.) สถานประกอบกิจการผลิตน้ำแข็ง จำนวน 3 แห่ง พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 2 แห่ง ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขและจะมีหนังสือถึงผู้ประกอบการกำชับให้ดูแลรักษาความสะอาด
ของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต การสุขาภิบาลและสุขลักษณะที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน
3. กิจกรรมสำรวจและเฝ้าระวังสถานประกอบการแพปลาในเขตเทศบาลนครระยอง ดำเนินการตรวจ
เฝ้าระวังสถานประกอบการแพปลาในด้านความสะอาดและการสุขาภิบาล พร้อมให้คำแนะนำและความรู้แก่
ผู้ประกอบการเรื่องการดูแลรักษาและทำความสะอาดและด้านสุขาภิบาลในสถานประกอบการแพปลา
จำนวน 33 แห่ง
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- แพปลาทุกแห่งมีความสะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล ทั้งด้าน สถานที่ สุขวิทยาของผู้ปฏิบัติงาน การ
จัดการขยะ และส้วม แหล่งน้ำใช้ ส่วนใหญ่เป็นน้ำประปา มีบางแพปลาที่ใช้น้ำบาดาลด้วย จากการเก็บตัวอย่าง
น้ำประปาตรวจ พบว่าส่วนใหญ่ไม่พบคลอรีนอิสระในน้ำ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะประสานแจ้งประปาส่วนภูมิภาค จังหวัด
ระยอง เพื่อให้เติมคลอรีนในน้ำประปาด้วย
4. กิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารภายใต้โครงการเฝ้าระวังและยกระดับมาตรฐานสถาน
ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563 งานสุขาภิบาลฯ จัดการ
อบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 88 คน ผ่านการอบรม จำนวน 88 คน
5. กิจกรรมเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว วันที่ 6 มีนาคม 2563
งานสุขาภิบาลฯ ดำเนินการสุ่มตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว
ณ ถนนยมจินดา โดยตรวจประเมินทางกายภาพและชีวภาพ ด้วยชุดทดสอบSI-2 จำนวน 30 ตัวอย่าง
ผลการทดสอบผ่านทุกตัวอย่างและให้คำแนะนำสุขลักษณะและสุขวิทยาส่วนบุคคลแก่ผู้ขายภายในงาน
6. ตรวจเยี่ยมศึกษาสถานการณ์ถนนอาหารริมบาทวิถี วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง นำคณะเจ้าหน้าที่
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศึกษาสถานการณ์ถนนอาหาร ริมบาทวิถี
ณ ตลาดนัดวันเสาร์(ตลาดไฟไหม้) ถนนชุมพล(ตลาดวัดลุ่มฯ)และถนนยมจินดา
7. ประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคโควิด-19 งานสุขาภิบาลฯดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคโควิด-19 ในตลาด ห้างสรรพสินค้า
สถานประกอบการจำหน่ายอาหาร โรงแรม ร้านเสริมสวย
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกในชุมชน
ดำเนินการตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกขยะในชุมชนดังนี้
1. ถังขยะอันตราย
จำนวน 60 จุด
2. ถังขยะถุงพลาสติก จำนวน 34 จุด
3. ขยะอินทรีย์
จำนวน 11 จุด
ผลการตรวจสอบ : ทุกจุดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
กิจกรรม “ถุงนมหนู สร้างทุนการศึกษา”
เทศบาลนครระยองดำเนินการรณรงค์คัดแยกขยะถุงนมโรงเรียนในสังกัด 5 แห่ง
เดือนธันวาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 มีการคัดแยกถุงนมโรงเรียน ทำความสะอาด และส่งขายโรงงานรี
ไซเคิล น้ำหนักรวม 182 กิโลกรัม
กิจกรรม 3Rs Delivery
ปริมาณสิ่งของบริจาคเดือนมีนาคม 2563
1. เครื่องใช้ไฟฟ้า
จำนวน
236 กิโลกรัม
2. เฟอร์นิเจอร์
จำนวน
30 กิโลกรัม

-383. เสื้อผ้า/รองเท้า/กระเป๋า
จำนวน
205.5 กิโลกรัม
4. เครื่องครัว/ของเล่น
จำนวน 4 กิโลกรัม
5. วัสดุรีไซเคิล
จำนวน 5 กิโลกรัม
รวม 480.5 กิโลกรัม
- ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62- ก.พ.63) น้ำหนักของบริจาค รวมทั้งหมด 3.18 ตัน
-วันที่ 16 มี.ค. 2563 มูลนิธิสวนแก้ว ขนของบริจาค ณ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจำนวน 0.57 ตัน
กิจกรรมขยายเครือข่ายคัดแยกขยะในสถานประกอบการ
ภายใต้โครงการ 3ช 3ใช้ คุณไม่ใช้เราขอ ประจำปีงบประมาณ 2563
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการคัดแยกวัสดุ รีไซเคิลและพลาสติกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพิ่ม
การรีไซเคิลให้สูงขึ้น มีสถานประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สถานประกอบการ/ร้านค้าในชุมชน/โรงแรมที่
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 83 แห่ง มีการจัดเก็บเดือนละ 1 ครั้ง เดือนมีนาคม รวบรวมถุงพลาสติกได้ทั้งหมด
4,907.9 กิโลกรัม
- เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำระยอง จัดขึ้นโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยขอ
ความร่วมมือ อปท. ที่แม่น้ำระยองไหลผ่านเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ โดยทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำระยอง
เดือนละ 1 ครั้ง และส่งผลกลับไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ซึ่งมีผลการตรวจวัดประจำเดือน มีนาคม
พ.ศ. 2563 ดังนี้

กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ประชาชนโดยทั่วไป หน่วยงานและคณะศึกษาดูงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชม
ศึกษาธรรมชาติและทำกิจกรรม ได้แก่ ปลูกป่าชายเลน คอนโดปู ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะในป่าชายเลน
และปรับภูมิทัศน์ป่าชายเลน บริเวณศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาพระเจดีย์กลางน้ำ และบริเวณหอชมวิ วเฉลิมพระ
เกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ รวมทั้งสิ้น 3,560 คน
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งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2560 - 2563
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การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวม ขยะอันตราย
เดือน มีนาคม 2563 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้ ทั้งหมด 1,519 ชิ้น (93.03 กิโลกรัม)
2. กิจกรรมสำรวจและส่งเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกใน
เขตเทศบาล จำนวน 91 แห่ง
เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 1,151 กิโลกรัม (1.15 ตัน)
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 7 อันดับแรก
จากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง ทั้ง 3 แห่ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2563 )

-41รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 10 อันดับแรก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2563 )

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 มีนาคม 2563 จังหวัดระยอง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 302
ราย คิดเป็นอัตราป่วย 42.10 ต่อประชากรแสนคน ต่อประชากรแสนคน พบผู้เสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วย 0.14 ต่อประชากรแสนคน สูงเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ โดยในเดือนมีนาคมนี้ พื้นที่เขตเทศบาลนคร
ระยอง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 7 ราย ในพื้นที่

-42การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยหลัก 5 ย. ในวัดและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครระยอง ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563
• กลุ่มที่ 1 ประชาชนที่มาทำบุญที่วัดในวันพระ
วัดปากน้ำ
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล
วัดเกาะกลอย
• กลุ่มที่ 2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2
โรงเรียนวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมสนับสนุนการคัดกรองและให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. คัดกรองและให้ความรู้ผู้เข้าร่วมการอบรมกิจกรรมอบรมผู้สัมผัสอาหาร ที่โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
(4 มี.ค. 2563)
2.คัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมฯ ที่ศูนย์ราชการ (5 มี.ค. 2563)
3. คัดกรองผู้ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (4 Smart) ที่โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (6 มี.ค.
2563)
4. คัดกรองประชาชนงานเดิน กิน ชิม เที่ยว ที่ถนนยมจินดา (7 มี.ค. 2563)
5. คัดกรองและให้ความรู้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง (11 มี.ค. 2563)
6. คัดกรองและให้ความรู้โครงการตำรวจช่างฯ ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง (12 มี.ค. 2563)
7. คัดกรองผู้เข้าร่ว มประชุมโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ที่
ห้องสมุดประชาชนฯ (16 มี.ค. 2563)
การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ในวันที่ 13 และ 17 มีนาคม 2563
กิจกรรมภายใต้โครงการฯมีดังนี้
1. ให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19 แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยอง
2. สอนการทำหน้าหน้ากากอนามัยแบบผ้า
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
การดำเนินงาน
1. ดำเนินการดูแลสุขภาพประชาชน รวมทั้งสิ้น 272 คน ดังนี้
1.1 ปฏิบัติงานคัดกรองสุขภาพประชาชนโดยตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่
ปลายนิ้ว ให้ความรู้พฤติกรรมสุขภาพแก่ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปในพื้นที่เทศบาลนครระยอง

-431.1.1 สำนักงานเทศบาลนครระยอง (ทุกวันจันทร์) จำนวน 28 คน
1.1.2 โครงการสุขภาพดีในสวนสาธารณะ (ทุกวันพุธ) จำนวน 244 คน
- สวนศรีเมือง
จำนวน 226 คน
สวนสาธารณะโขดปอ จำนวน 18 คน
2. ให้ความรู้ประชาชน จำนวน 1 เรื่อง
2.1 เรื่อง “ สัญญาณเตือนเสี่ยงโรคไตและการป้องกัน” ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 4 มีนาคม
2563 จำนวน 4 ช่องทาง ดังนี้
2.1.1 จัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุประชาคมระยอง FM 97.25 MHz
เวลา 13.00 น.- 14.00 น.
2.1.2 ให้ความรู้ผ่านช่องทาง LINE@ เรารักนครระยอง,Facebook
2.1.3 ให้ความรู้ผ่านช่องทาง จอ LED เทศบาลนครระยอง
2.1.4 ให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย
กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนิน
พระ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 2563 จำนวน 300 คน
โครงการคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ดำเนินโครงการคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
ความรู้ในการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แก่ประชาชน และคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ให้แก่
ประชาชน อายุ 50-70 ปี ในเขตเทศบาลนครระยอง วันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แก่ประชาชนชุมชนเนินพระ จำนวน 50 คน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
- ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
อนุมัติโครงการ จำนวน 20 โครงการ วงเงิน 510,949.90 บาท
- ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
อนุมัติโครงการ จำนวน 1 โครงการ (แก้ไขปัญหาโรค COVID-19) วงเงิน 1,500,000 บาท
ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการ จำนวน 3 โครงการ
- สำนักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครระยอง จำนวน 1 โครงการ
- กลุ่มประชาชน จำนวน 2 โครงการ
งานอนามัยครอบครัว
ผลการดำเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน รายใหม่ 27 คน รายเก่า 215 คน
โดยมีกิจกรรมดูแลทำหัตถการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย จำนวน 42 ครั้ง และให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วย
และครอบครัวทุกรายที่ติดตามเยี่ยม

-44ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
มีผู้ป่วยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 6 คน จำนวน 5 รายการ 7 ชิ้น ได้แก่ เตียงนอนพร้อมเบาะนอน,
รถเข็นนั่ง, ไม้ค้ำยัน, ไม้เครนพยุงเดินและที่นั่งขับถ่าย
กิจกรรมอื่นๆ
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 กลุ่มคุณยายสวนศรีเมือง ได้บริจาคเงินสดและผ้าอ้อมสำเร็จรูป มอบให้กับ
ผู้สูงอายุติดเตียงยากไร้ จำนวน 4 ครอบครัว
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
1. ดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันสุขภาพแก่ผู้พิการในชุมชน
ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้พิการที่บ้าน จำนวน 45 คน
1.1 วัดความดันโลหิต จำนวน 43 คน พบ
- ความดันโลหิตสูง
จำนวน 5 คน
- ความดันโลหิตปกติ
จำนวน 38 คน
1.2 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 22 คน
- ระดับน้ำตาลในเลือดปกติ
จำนวน 6 คน
- ระดับน้ำตาลเสี่ยง
จำนวน 6 คน
1.3 ประเมินความเครียด จำนวน 41 คน พบ
- เครียดเล็กน้อย
จำนวน 39 คน
- เครียดปานกลาง
จำนวน 2 คน
1.4 ประเมินภาวะซึมเศร้า แบบ 2 Q จำนวน 41 คน พบ
- ไม่มีภาวะซึมเศร้า
จำนวน 41 คน
1.5 นัดติดตามตรวจคัดกรองสุขภาพซ้ำในคนที่มี
ความผิดปกติ
จำนวน 5 คน
2. จัดโครงกาอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม 2563 จำนวน 60 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 17 มีนาคม 2563 จำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน
เป้าหมาย ประกอบด้วย ครู, อาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง, กลุ่มสตรี ,กลุ่มผู้สูงอายุ
และประชาชนทั่วไป
โดยมีวัตถุเพื่อ
3.1 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ อบรม ให้ความรู้ แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติ
3.2 ลดการเกิดและการระบาดของโรคติดต่อในชุมชน
ผลการดำเนินงาน
1. ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 193 คน คิดเป็นร้อยละ 120.62 บรรลุตามตัวชี้วัด
2. ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู้และทักษะ ในการจัดทำหน้ากากอนามัย
จำนวน 193 คน บรรลุตามตัวชี้วัด

-45งานส่งเสริมสุขภาพ
- วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 ดำเนินการจัด โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (4 SMART) กิจกรรม
“ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย”จำนวน 119 คน ณ ห้องประชุม โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- ระหว่างวันที่26 กุมภาพันธ์ -18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย
แก่ผู้สูงอายุที่สนใจออกกำลังกายอย่าต่อเนื่องสัปดาห์ละ 3 วัน ภายใต้โครงการสูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมี
สุขภาพดี โดยมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายและฝึกออกกำลังกายด้วยยางยืดและไม้ตะบอง แก่ผู้สูงอายุ
จำนวน 55 คน ณ สวนศรีเมือง
- วันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ.2563 ดำเนินการจัด กิจกรรมถวายความรู้เกี่ยวกับเรื่องมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 51 รูป
ณ วัดปากน้ำ และวัดป่าประดู่

รายงานประจำเดือนเมษายน 2563
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ระหว่างวันที่ 26 มี.ค.2563 – 25 เม.ย.2563
➢ ต่ออายุ
82 ราย
➢ รายใหม่
4 ราย
➢ รวม
74,800 บาท
การดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1. ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ต้องมีคลอรีนในน้ำประปาระดับความเข้มข้นตั้งแต่ 0.5 ppm. ขึ้นไป)
ดำเนินตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
โดยสุ่มตรวจหาคลอรีนในน้ำประปาภายในชุมชน จำนวน 29 ชุมชน รวมทั้งหมด 57 จุด พบว่ามีคลอรีนใน
น้ำประปา น้อยกว่า 0.5 ppm. จำนวน 26 จุด ในส่วนของน้ำประปาที่มีปริมาณความเข้มข้นของคลอรีน
น้อยกว่า 0.5 ppm. เจ้าหน้าที่จะแจ้งการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง เพื่อให้ดำเนินการเติมคลอรีนใน
น้ำประปาในจุดดังกล่าวให้มีความเข้มข้นตั้งแต่ 0.5 ppm. ขึ้นไปด้วย
2. ตรวจสถานที่กรณีแยกตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ (Loocal Quarantine) ร่วมกับอำเภอเมืองระยอง
และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ร่วมตรวจสถานที่กรณีแยกตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ (Loocal
Quarantine) ร่วมกับอำเภอเมืองระยอง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ณ โรงแรม HOP INN ถนน
ราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563
3. สำรวจการใช้ไฟฟ้า บริเวณตลาดสดเทศบาล 2 (วัดลุ่ม) ดำเนินการสำรวจจำนวนผู้ค้าที่ใช้ไฟฟ้า
บริเวณอาคารตลาดสดเทศบาล 2 (วัดลุ่ม) ถนนชุมพล ถนนโสภณและทางเชื่อม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563
จากการสำรวจพบว่า ผู้ค้ามีการต่อไฟฟ้า มาจากมิเตอร์ฯ จากบ้านพักอาศัย และจากมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว

-46ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ตั้งจุดทิ้งขยะติดเชื้อในเขตเทศบาลนครระยอง
ดำเนินการตั้งป้ายคำแนะนำในการทิ้งขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษชำระที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง
และตั้งถังขยะติดเชื้อใน 4 ชุมชน จำนวน 16 จุด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรวบรวมขยะของแม่ค้าในตลาดวัดลุ่ม
มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้แม่ค้าในตลาดวัดลุ่ม เก็บรวบรวมขยะที่ร้านของตนเองนำไปทิ้งในจุดที่จัดไว้ให้ หรือ
เก็บรวบรวมใส่ถุง มัดปากถุงให้แน่น วางไว้ข้างร้านค้าและเจ้าหน้าที่จะมาจัดเก็บต่อไป
กิจกรรม “ถุงนมหนู สร้างทุนการศึกษา”
เทศบาลนครระยองดำเนินการรณรงค์คัดแยกขยะถุงนมโรงเรียนในสังกัด 5 แห่ง
เดือนธันวาคม 2562 - เดือนเมษายน 2563 มีการคัดแยกถุงนมโรงเรียน ทำความสะอาด และส่งขายโรงงาน
รีไซเคิล น้ำหนักรวม 204 กิโลกรัม
- การขายถุงพลาสติกที่ได้จากการรณรงค์ (บ่อขยะ) รายได้จากการขายถุงพลาสติกที่ได้จากการรณรงค์
(บ่อขยะ) ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2563 ได้น้ำหนักรวม 4,770 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 4,770 บาท
กิจกรรม 3Rs Delivery
ปริมาณสิ่งของบริจาคเดือนเมษายน 2563
1. เครื่องใช้ไฟฟ้า
จำนวน 315.5 กิโลกรัม
2. เฟอร์นิเจอร์
จำนวน 10 กิโลกรัม
3. เสื้อผ้า/รองเท้า/กระเป๋า
จำนวน 90 กิโลกรัม
4. เครื่องครัว/ของเล่น
จำนวน 20 กิโลกรัม
5. วัสดุรีไซเคิล
จำนวน 0 กิโลกรัม
รวม 435.5 กิโลกรัม
ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.2562- เม.ย.2563) น้ำหนักของบริจาค รวมทั้งหมด 3.66 ตัน
- กิจกรรมขยายเครือข่ายคัดแยกขยะในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ 3ช 3ใช้ คุณไม่ใช้เราขอ
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการคัดแยกวัสดุ รีไซเคิลและพลาสติกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มการ
รีไซเคิลให้สูงขึ้น มีสถานประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สถานประกอบการ/ร้านค้าในชุมชน/โรงแรมที่เข้า
ร่วมกิจกรรม จำนวน 83 แห่ง มีการจัดเก็บเดือนละ 1 ครั้ง เดือนเมษายน รวบรวมถุงพลาสติกได้ทั้งหมด
3,728.75 กิโลกรัม
สำรวจและชี้แจงแนวทางการจัดการขยะกับผู้ขายในตลาดวัดลุ่ม
1) ผู้ค้าบน ถ.ชุมพล ตลาดเช้าจำนวน 118 แผง ตลาดเย็น 128 แผง พบว่า
- ร้านขายอาหารปรุงสุก ร้านขายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ส่วนใหญ่จัดเก็บขยะ
บริเวณแผงค้าของตนเองและใส่ถุงมัดปาก วางไว้ใกล้แผง
- ร้านค้าขายผลไม้บางส่วนมีการแยกเปลือกผลไม้ที่ปอกแล้วใส่ลัง และจะมีผู้มาเก็บนำไปเป็นอาหารวัว

-47- ร้านขายผัก อาหารทะเลสด มีการตกแต่งสินค้า/ทำปลา ก่อนขายทำให้มีเศษขยะชิ้นเล็ก ตกอยู่บริเวณ
แผงค้า เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ค้าเก็บเศษขยะของตนเองให้หมด พยายามอย่าให้ขยะตกลงบนพื้นถนน/
รางระบายน้ำ
2) ผู้ค้าด้านหน้าตลาดและบน ถ.โสภณ (อยู่ระหว่างการสำรวจ)
3) ผู้ค้าในอาคารตลาด (อยู่ระหว่างการสำรวจ)
เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำระยอง
เครือข่ายเฝ้าระวงคุณภาพน้ำแม่น้ำระยอง จัดขึ้นโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยขอ
ความร่วมมือ อปท. ที่แม่น้ำระยองไหลผ่านเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ โดยทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำระยอง
เดือนละ 1 ครั้ง และส่งผลกลับไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ซึ่งมีผลการตรวจวัดประจำเดือน เมษายน
พ.ศ. 2563 ดังนี้

-48งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล

การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวม ขยะอันตราย เดือน เมษายน 2563 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้
ทั้งหมด 1,798 ชิ้น (104.20 กิโลกรัม)
2. กิจกรรมสำรวจและส่งเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล
จำนวน 91 แห่ง เดือน เมษายน 2563 จำนวน 547 กิโลกรัม

-49งานสัตวแพทย์
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์
จำนวนสุกรที่เข้าชำแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข้าชำแหละเดือนเมษายน 2563
จำนวนทั้งสิ้น 536 ตัว ได้ทำการตรวจและไม่พบความผิดปกติของสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า และมีค่าธรรมเนียม ดังนี้
- อากรฆ่าสัตว์ 5,360 บาท
การตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกรก่อนฆ่า จำนวน 4 ตัวอย่าง
จาก 4 ฟาร์ม ไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทุกตัวอย่าง

จำนวนสุนัขและแมวที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่หน่วยรถบริการเคลื่อนที่
ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2563

- รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการชุดเคลื่อนที่เร็วในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลนครระยอง ระหว่างที่ 30 มี.ค. – 28
เม.ย. 2563
การดำเนินกิจกรรมของชุดเคลื่อนที่เร็ว
1. ติดตามประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดที่เข้ามาในเขตเทศบาล
นครระยอง
2. ให้ความรู้ คำแนะนำ ในการกักตัวในบ้านพักเป็นระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาใน
พื้นที่เทศบาลฯ
3. ติดตั้งแอพพลิเคชัน AOT สำหรับผู้ที่เข้านิยามความเสี่ยง
4. จัดทำฐานข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน
5. ส่งต่อข้อมูลให้ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 อ.เมืองระยอง และ สสอ.เมืองระยอง

-50จำนวนผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศที่เข้ามาพักอาศัยในเขต
เทศบาลนครระยอง จำแนกตามชุมชนที่พักอาศัย จำนวน 205 คน

จำนวนผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศที่เข้ามาพักอาศัยในเขต
เทศบาลนครระยอง จำแนกตามชุมชนที่พักอาศัย จำนวน 205 คน

-51-

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 4 อันดับแรก
จากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง ทั้ง 3 แห่ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม – 25 เมษายน 2563 )

-52รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 10 อันดับแรก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม – 25 เมษายน 2563 )

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 เมษายน 2563 จังหวัดระยอง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 411
ราย คิดเป็นอัตราป่วย 57.30 ต่อประชากรแสนคน ต่อประชากรแสนคน พบผู้เสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วย 0.14 ต่อประชากรแสนคน สูงเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ โดยในเดือนเมษายนนี้ พื้นที่เขตเทศบาลนคร
ระยอง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 3 ราย ในพื้นที่

-53งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
ประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง พร้อมอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานสาธารณสุข/กลุ่มประชาชน
เพื่อเสนอโครงการขอรับงบจากกองทุนในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาด โดยปัจจุบันกองทุนฯ
อนุมัติงบประมาณสนับสนุนในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งบประมาณ
จำนวน 2,096,900 บาท (สองล้านเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
งานอนามัยครอบครัว
ผลการดำเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน เดือน เมษายน 2563 รายใหม่ 9 คน
รายเก่า 53 คน โดยมีกิจกรรมดูแลทำหัตถการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย จำนวน 16 ครั้ง
และให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยและครอบครัวทุกรายที่ติดตามเยี่ยม
ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
1. มีผู้ป่วยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 คน จำนวน 3 รายการ 3 ชิ้น ได้แก่ รถเข็นนั่ง,เตียงนอน
ผู้ป่วยและ Walker
2. มีผู้บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2 ชิ้น ได้แก่ ที่นั่งขับถ่าย และ หม้อนอนรองขับถ่าย
กิจกรรมอื่นๆ
วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563 นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตเทศบาล
นครระยอง จำนวน 100 ราย
- วันที่ 26 - 29 เมษายน 2563 ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน เพื่อมอบหน้ากากอนามัย
แบบผ้าและแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลพิกัด ตำแหน่งบ้าน เพื่อสะดวกต่อทีมขนส่งอาหารของทีม
รมช.สาธิต ปิตุเตชะ จำนวน 112 บ้าน ซึ่งจะเริ่มส่งอาหารให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน ตั้งแต่ 1 – 15
พฤษภาคม 2563
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
1. ออกติดตามตรวจสอบสถานประกอบการประเภทต่างๆ/สถานที่ ร้านอาหาร /แผงลอยจำหน่าย
อาหาร (ยกเว้นตลาดสด ตลาดนัดและศูนย์อาหาร) ที่อยู่ในเขตพื้นที่โซน 1 ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง
ผลการดำเนินงาน -พื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวนถนน 13 สาย ประกอบด้วย ถนนสมุทรเจดีย์ , ถนนศูนย์การค้า ,
ถนนราษฎร์บำรุง , ถนนสุขุมวิท , ถนนราชชุมพล ค.2 ถนนชายกระป่อม , ถนนเกาะพรวด ,ถนนท่าบรรทุก ,
ถนนอดุลย์ธรรมประภาส, ถนนพจนกรในชุมชนสวนวัดโขด, ถนนป้วยกวง (เส้นหลังร้านวรรณ ), ถนนจันทอุดม
และถนนทับมา
- ปฏิบัติ จำนวน 17 ครั้ง
- ร้านที่ไม่ปฎิบัติตามมาตรการฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 44 ร้าน
- ให้คำแนะนำ /ตักเตือน ครั้งที่ 1 จำนวน 43 ร้าน
- ให้คำแนะนำ /ตักเตือน ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ร้าน
2. จัดหา/ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับจิตอาสาทั้งรายบุคคลหรือกลุ่มต่างๆ
ในการช่วยเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับเทศบาลนครระยองเพื่อใช้ในการแจกประชาชน

-54- จิตอาสาให้ช่วยเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวนทั้งสิ้นรวม 13,450 ชิ้น ประกอบด้วย
1.) รายบุคคล จำนวน 12 คน ช่วยเย็บ จำนวนรวมทั้งสิ้น 4,580 ชิ้น
2.) รายกลุ่ม จำนวน 2 กลุม่ คือ
2.1) ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง ช่วยเย็บ จำนวนรวมทั้งสิ้น
8,670 ชิ้น
2.2) ชุมชนหนองสนม-ปักป่า ช่วยเย็บ จำนวนทั้งสิ้น 200 ชิ้น
งานส่งเสริมสุขภาพ
ดำเนินการสำรวจเกี่ยวกับตระหนัก&ไม่ตระหนกต่อการป้องกันกรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และให้คำแนะนำส่งเสริมสุขภาพจิตเกี่ยวกับการจะอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจากโรค
COVID-19 ในประชาชนเขตเทศบาล จำนวน 197 คน พบว่ามีความวิตกกังวลสูง ร้อยละ 39.09 มีความ
ตระหนักต่อการป้องกันโรคตนเอง ร้อยละ 87.82 มีการรับข่าวสารโรคCOVID-19 มากกว่า 2 ชั่วโมง
ร้อยละ 72.59 และเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 34.52
การจัดระเบียบผู้ค้า ตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่ม)เทศบาลนครระยอง
1. สำรวจการเชื่อมต่อไฟภายในตลาดวัดลุ่มฯ
1.1 ผู้ขอมิเตอร์ไฟจากการไฟฟ้า จำนวน 6 ราย

1.2 การเชื่อมต่อไฟภายในตลาดวัดลุ่มฯ 66 แผง แบ่งเป็น
1) เชื่อมต่อไฟจากอาคารตลาด 13 แผง
2) เชื่อมต่อไฟจากอาคารพาณิชย์ 49 แผง
3) เชื่อมต่อไฟมิเตอร์การไฟฟ้า 4 แผง
➢ เทศบาลขอความร่วมมือกรรมการตลาดและกำชับแผงค้าให้ใช้สายฟาต่อพ่วงที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย
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2. สำรวจการจัดการขยะและการตั้งวางแผงค้าในตลาดวัดลุ่มฯ การจัดการขยะในตลาดวัดลุ่มฯ
ดำเนินการดังนี้
1. แผงค้าจะรวบรวมขยะใส่ถุงตั้งวางไว้ตำแหน่งของตนเองหรือนำไปทิ้งในถังที่เทศบาลจัดเตรียมไว้ให้
2. เจ้าหน้าที่เทศบาลจะเข้าดำเนินการเก็บกวาด ทำความสะอาดหลังแม่ค้าเก็บแผงค้าแล้วทั้งรอบเช้า
และรอบเย็น
➢ ผลการสำรวจ พบว่า
1. ส่วนใหญ่จัดเก็บขยะบริเวณแผงค้าของตนเองและใส่ถุงมัดปาก วางไว้ใกล้แผงค้า
2. ร้านค้าขายผลไม้บางส่วนมีการแยกเปลือกผลไม้ที่ปอกแล้วใส่ลัง และจะมีผู้มาเก็บนำไปเป็นอาหารวัว
3. ร้านขายผัก อาหารทะเลสด มีการตกแต่งสินค้า/ทำปลา ก่อนขายทำให้มีเศษขยะชิ้นเล็ก ตกอยู่
บริเวณแผงค้า

-564. แผงขายผัก/เนื้อสัตว์ จะมีการล้างแผงหลังจากการขาย ทำให้มีเศษเนื้อสัตว์และน้ำขังอยู่ในทาง
ระบายน้ำ
➢ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ค้าจัดเก็บขยะของตนเองให้หมด พยายามอย่าให้ขยะตกลงบนพื้นถนน/
รางระบายน้ำและจะมีการตรวจติดตามแผงค้าที่พบปัญหาซ้ำอีกครั้ง เพื่อดำเนินการตาม
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ต่อไป
การตั้งวางแผงค้าในตลาดวัดลุ่มฯ ผลการสำรวจ พบว่า
1. แผงค้าในตลาดส่วนใหญ่มีการตั้งวางสินค้าบนแผงค้าที่มีความสูงจากพื้นเกิน 60 เซนติเมตร
2. ส่วนแผงค้าที่ตรวจพบว่ามีการตั้งวางสินค้าโดยไม่มีการยกระดับแผงค้าให้สูงจากพื้น เป็นแผงค้าที่มา
เป็นครั้งคราว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กำชับและให้แก้ไขแผงค้าในการตั้งวางสินค้าในครั้งต่อๆ ไป
การดำเนินการตามมาตรการ COVID-19 ตามประกาศฯ จังหวัดระยองในตลาดวัดลุ่มฯ ดังนี้
➢ มาตรการ
1. จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการเจล/สเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ การตรวจวัดไข้ ตรวจคัดกรองการสวมใส
หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ก่อนเข้าไปภายในตลาด บริเวณปากทางเข้า-ออก จำนวน 3 จุด ทุกวัน
2. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของผู้ค้าในตลาดทุกวัน พร้อมให้คำแนะนำ/
ตักเตือน
➢ ผลการตรวจติดตาม
1. ผู้ค้าบางรายไม่สามารถสวมใส่หน้ากากได้ตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด เนื่องจากหายใจไม่ออก หรืออยู่
ระหว่างรับประทานอาหาร น้ำ
2.การวัดไข้ด้วยเครื่องวัดไข้ดิจิตัล เกิดความ error ของเครื่องมือบ่อยครั้ง ทำให้ประชาชนไม่มั่นใจในผล
การตรวจและทำให้ประชาชนรอคิวนาน เกิดความแออัดบริเวณทางเข้าตลาด
3. ไม่สามารถเว้นระยะห่างของแผงค้าได้ถึง 1.00 เมตรทุกแผง เนื่องจากพื้นที่ภายในตลาดมีน้อย
ผู้ค้ามีจำนวนมาก
4. บางช่วงเวลาไม่สามารถควบคุมและจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการภายในตลาดมิให้เกิดความแออัดได้
เนื่องจากการกำหนดจำนวนผู้เข้าไปภายในตลาด จะทำให้เกิดความแออัดอยู่บริเวณหน้าตลาดมากขึ้น
เทศบาลนครระยองจึงมีแนวทางการปรับปรุงอาคารตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่ม) เทศบาลนครระยอง
กองการแพทย์
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-59บริการอื่น ๆ แก่ผู้มารับบริการ
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖3
- รับส่งผู้ป่วยโดยรถกอล์ฟไฟฟ้า
จำนวน 14 ครั้ง
- รับส่งผู้ป่วยโดยรถ Ambulance จำนวน 21 ครั้ง
- สนับสนุนกระเป๋ายาแก่หน่วยงานอื่น จำนวน 1 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับ COVID 19
1. จัดสถานที่เข้าออกทางเดียวเพื่อการคัดกรองที่ครอบคลุม
2. วัดอุณหภูมิทุกราย ล้างมือด้วย alcohol gel
3. ดูแลให้ใส่หน้ากากอนามัยในผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ
4. ได้รับบริจาคแอลกอฮอล์เจล ประชาชนสามารถนำขวดมาแบ่งได้
กิจกรรม COVID – 19 เพิ่มเติม
- จัดบริการคลินิกโรคเรื้อรัง ที่ด้านหลังอาคารคลินิกชุมชนอบอุ่น และรับยาที่ด้านหลัง
- คลินิกสุขภาพเด็กดี ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ
กองการศึกษา
- ขนย้ายวัสดุ/ครุภัณฑ์กีฬา ไปยังโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2563
- กิจกรรม 5 ส. กองการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ กองการศึกษา
- ร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563” วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
- กิจกรรม 5 ส. ห้องสมุดประชาชน วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องสมุดประชาชน
และห้องคอมพิวเตอร์
- กำกับ ดูแลการแปรงสนามหญ้าเทียม มาตรฐานระดับสากล วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ สวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง
- ประชุมข้อตกลงในการบริหารจัดการการใช้สนามหญ้าเทียม มาตรฐานระดับสากล
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมหลักเมือง ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครระยอง
- ประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอพระราชทานถ้วยรางวัล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมหลักเมือง ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครระยอง
- ประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม
พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
- ร่วมกันแพ็คหน้ากากผ้า เพื่อนำส่งประชาชนทุกครัวเรือน วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ สำนักงานเทศบาลนครระยอง
- ธนาคารออมสิน (สาขาป้าผ่อง) ประจำเดือน มีนาคม

-60การยกเลิก/เลื่อนการจัดโครงการและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และการปิดให้บริการประชาชน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)
1. ยกเลิกการจัดโครงการประกวดดนตรีเพื่อเยาวชน
2. ยกเลิกการจัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
3. ยกเลิกการจัดโครงการจัดงานก่อพระเจดีย์ทราย
4. ยกเลิกการจัดยกเลิกการจัดโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เทศบาลนครระยอง
5. ยกเลิกการจัดโครงการแข่งขันกีฬาสากล “สวนศรีเมืองคัพ” เทศบาลนครระยอง
6. ยกเลิกการจัดโครงการแข่งขันฟุตบอล “ปากน้ำคัพ” เทศบาลนครระยอง
7. เลื่อนการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
8. การปิดให้บริการห้องสมุดประชาชนและฟิตเนส ตั้งแต่วันที่ 19-31 มีนาคม พ.ศ. 2563
9. การปิดให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานระดับสากล (สนามฟุตบอล คิง เพาเวอร์
สวนศรีเมือง) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือนมีนาคม 2563

สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง
เดือน มีนาคม 2563

- ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง สร้างงานผู้พิการ

-61โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
- วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ ทางการศึกษาท้องถิ่น ของสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร
- วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ) ประจำปี .ศ.2563 จังหวัดระยอง ณ หอประชุมกันเกรา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์สู่ความสำเร็จ”
พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่3 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ ำ
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 รุ่นที่10 ระหว่างวันที่ 8 -12 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร
- วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้จัดอบรมเลื่อนวิทยฐานะ โดยวิทยากร
ของกรมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้จัดอบรมการประกันคุณภาพ/SAR
นำโดยวิทยากร ผอ.บรรหาร จิตหวัง และ ผอ.โสภิดา เพ็ญแก้ว ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้จัดอบรมแผนปฏิบัติการประจำปี
และ ID PLAN นำโดยวิทยากร อาจารย์ก่อการ ฝอดสูงเนิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ มีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เวลา 8.30 – 10.00 น. ณ อาคารพิทักษ์รัตตเขต โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง
- วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้เข้าร่วมประชุมการคัดเลือก
สถานศึกษาท้องถิ่นในสังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563 จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
- วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ เข้าร่วมบริจาคสนับสนุน
งบประมาณนายกเหล่ากาชาด นำเงินรายได้ไปซื้อเครื่องอุปโภค – บริโภคเครื่องใช้ที่จำเป็น แก่ผู้ได้รับผลกระทบ
COVID 19 ในพื้นที่ จังหวัดระยอง ในนาม โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ณ สภากาชาดจังหวัดระยอง อำเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง
- วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้เข้าร่วมประชุมกับนิธิอุทยานการเรียนรู้
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง ประชุมครั้งที่2/2563 ณ ห้องภักดีศรีสงคราม (ชั้น4) ศาลากลาง
จังหวัดระยอง

-62- วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้เข้าร่วมแจกของบริจาคร่วมกับชุมชน
ปากน้ำ 1 ณ บริเวณศาลาจัตุรมุข ท่าน้ำวัดปากน้ำสมุทรคงคาราม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้เข้าร่วมทำบุญเปลี่ยนฐานพระพรหม
ณ เทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่ 1 เมษายน – 30 เมษายน 2563 : วัดปากน้ำ(สมุทรคงคาราม) ขออนุญาตรื้อถอนพื้นที่ที่เป็นรั้ว
ของโรงเรียน และพื้นที่ที่เป็นธนาคารอาคารขยะของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ โดยจะจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์
ใหม่ของทางวัดปากน้ำ ในขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
เดือน มีนาคม 2563
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ร่วมกันทำความสะอาดเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมการ
ทำงานเดือนเมษายน 2563 โดยให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา Work from Home ซึ่งเป็น
มาตรการลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาลในการให้ทำงานที่บ้าน
เดือน เมษายน 2563
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ปัญหา/อุปสรรค เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
1. การทำงานในสภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องมีการปรับตัว
อาทิเช่น ต้องป้องกันตนเอง
2. แนวทางการป้องกัน นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองยังไม่ทั่วถึง
3. โครงการ/กิจกรรม ต้องงด ต้องเลื่อน ไม่เป็นไปตามแผน
4. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563
ไม่เป็นไปตามที่กำหนด ส่งผลให้การจัดกิจกรรม/โครงการ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
5. การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายปี ต้องเลื่อนวันสอบเร็วขึ้นและลดเวลาสอบลงจาก ๓ วัน เหลือเพียง
๒ วัน และพร้อมกับการจัดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง สพฐ. ของนักเรียน ป.๒,๔ และ ๕ อาจส่งผลต่อการวัด
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
6. ยกเลิก กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนระดับชั้น ป.๖
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียน ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่
กำหนดไว้ คือ ๒ วัน โดยต้องรวบรัดกระชับเนื้อหาและกิจกรรมลงให้เหลือเพียง ๑ วัน ทำให้ครูไม่สามารถ
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียน

-638. ยกเลิก การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา RAYONG MARCO
ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ RAYONG MARCO และการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยครูดำเนินการปรับปรุงตามความเข้าใจและความรู้เดิม
9. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูทุกคนไม่สามารถมีส่วนร่วมในการวิพากษ์ และร่วมกัน
จัดทำรายงานการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาร่วมกันได้ โดยต้องปรับเปลี่ยนมาใช้การดำเนินงานด้วย
วิธีการออนไลน์ ผ่าน Live chat ใน line group โรงเรียน
10. เลื่อน การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (รูปแบบไตรภาคี) ออกไปไม่มีกำหนด
ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากยังไม่สามารถจัดให้มีการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากได้
และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษายังไม่แล้วเสร็จ
ปัญหา/อุปสรรค เดือนเมษายน ๒๕๖๓
1. การติดต่อ สื่อสาร การเดินทาง และร่วมประชุมในช่วง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีข้อจำกัด
2. การเรียนรู้ของฝ่ายงานในการใช้โปรแกรมเทคโนโลยี การสื่อสาร ยังทำได้ไม่ทั่วถึง
3. การมอบเอกสารหลักฐานทางการศึกษา นักเรียนชั้น ป.๖ ไม่สามารถนัดหมายนักเรียนและ
ผู้ปกครองให้มารับเอกสารหลักฐานทางการศึกษาได้ตามกำหนด โดยต้องเลื่อนมาเป็นวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๓
และต้องกำหนดช่วงเวลา/จำนวน และเว้นระยะห่างผู้ปกครองที่เดินทางมารับเอกสาร
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- สมัครเรียนออนไลน์โดยการสแกน QR Code วิธีการสมัครได้ประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน
และเพจโรงเรียน และมอบตัวออนไลน์โดยการสแกน QR Code วิธีการมอบตัวได้ประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน
และเพจโรงเรียน
สถิติการสมัครเรียนออนไลน์และการมอบตัวออนไลน์
ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2563
สมัครเรียนออนไลน์

-64มอบตัวออนไลน์

การสอนออนไลน์ ของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ห้องเรียนบูรณาการ EIS
สำรวจความพร้อมของนักเรียนโดยใช้ Google Forms

- คณะผู้บริหารและคณะครู เรียนรู้การใช้โปรแกรม Webex และ ZOOM
- ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ZOOM และแจกเอกสารการเรียนออนไลน์
เมื่อวันที่ 27 - 29 เมษายน 2563
- การทดลองเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM ให้กับนักเรียนห้องเรียนบูรณาการ EIS
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทดลองสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- ทดลองสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6

-65- เริ่มเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ตารางการเรียนดังนี้

การเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM
ให้กับนักเรียนห้องเรียนบูรณาการ EIS
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนนักเรียน 30 คน
เข้าเรียน 30 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนนักเรียน 33 คน
เข้าเรียน 33 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน 31 คน
เข้าเรียน 29 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนนักเรียน 31 คน
เข้าเรียน 26 คน

-66ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนนักเรียน 34 คน
เข้าเรียน 34 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน 36 คน
เข้าเรียน 34 คน
- ประเมินผลการสอนออนไลน์หลังจากผ่านการเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ โดยใช้ Google Forms
- โรงเรียนจะสรุปผล ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ โดยผู้บริหาร ครูไทย ครูต่างชาติ
ประชุมกันโดยผ่านโปรแกรม Zoom ตามนโยบาย Social Distancing เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนา
และดำเนินการสอนออนไลน์ในห้องเรียนทั่วไป
- การสอนออนไลน์ ของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ห้องเรียนทั่วไป
- โรงเรียนประชุมผู้แทนครูแต่ละสายชั้น เกี่ยวกับการสอนออนไลน์ของห้องเรียนทั่วไป
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563
สิ่งที่โรงเรียนจะดำเนินการ
1. การตั้งกลุ่มไลน์ทุกห้องเรียนตั้งแต่ อ.1 - ป.6
2. สำรวจความพร้อมโดยใช้แบบสอบถาม ผ่าน Google Forms
3. ครูประจำชั้นมาฝึกการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 6 พ.ค.63
4. วิชาที่สอนออนไลน์คือคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5. ปฐมนิเทศและรับหนังสือเรียนวันที่ 12 - 16 พ.ค.63
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 3 เมษายน 2563 จัดทำ Face Shield และมอบให้กับเทศบาลนครระยอง
และโรงพยาบาลระยอง
- วันที่ 24 เมษายน 2563 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ชั้น อ.2 ถึง ป.6
- ปรับปรุงโรงเรียนเพื่อความเรียบร้อยก่อนเปิดเรียน
* ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6
* ปรับปรุงถนนหน้าอาคารเรียน 7
* ตัดแต่งต้นไม้บริเวณโรงเรียน
* ปูกระเบื้องใต้อาคารเรียน 7
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ปีการศึกษา 2563 (รอบทั่วไป)
รับสมัคร ออนไลน์เท่านั้น ในวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563
สรุปยอดผู้สมัครการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รอบโควตา = 199 คน
รอบทั่วไป(ออนไลน์) = 106
รวม = 305 คน

-67สรุปยอดผู้สมัครการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รอบโควตา = 111 คน
รอบทั่วไป(ออนไลน์) = 45
รวม = 156 คน
- การจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 6/1
และ 6/2 จำนวน 46 คน จัดการเรียนการสอน 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม ทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ วันละ 2 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 4
พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563
กองสวัสดิการสังคม
1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเมนท์ หอพัก ในพื้นที่ให้ดำเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. การจัดทำข้อมูลผู้เดินทางเข้ามาในชุมชน โดย ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้ประธานชุมชนทราบแนวทาง
การรายงานข้อมูลของผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ชุมชน
3. ติดตั้งธงสีฟ้าเพื่อเป็นสัญลักษณ์นำส่งอาหารมอบให้ผู้ยากไร้ ลงพื้นที่บ้านผูย้ ากไร้ จำนวน 100 ครอบครัว
เพื่อจับพิกัดตำแหน่งบ้านในแอฟพิเคชั่นGPS และติดตั้งธงสีฟ้าไว้หน้าบ้าน เพื่อความสะดวกของพนักงานส่งอาหาร
ของทีม ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการนำอาหารให้ผยู้ ากไร้ถึงบ้าน
4. ประสานเงินช่วยเหลือครอบครัว โดยสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสัมคม ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส COVID 19 เพื่อขอรับความช่วยเหลือ 100 ครอบครัว ๆละ 2,000 บาท จากสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง
- การสำรวจข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
โดยให้บนั ทึกข้อมูลในเว็บไซต์ Thai QM ข้อมูล ณ วันที่ 15 – 30 เมษายน 2563
รวมทั้งสิ้น 692 ราย - ในเขตเทศบาลฯ 544 ราย
- นอกเขตเทศบาลฯ 148 ราย
หมายเหตุ เรียงลำดับความต้องการได้รับความช่วยเหลือดังนี้
1. เงินสนับสนุนการยังชีพระยะสั้น
2. พักชำระหนี้ต่างๆ (ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ผ่อนบัตรเครดิต)
3. เครื่องอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพ
4. เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
5. การจ้างงานระยะสั้น

-68สถานธนานุบาล
ผลการดำเนินงานในรอบเดือนเมษายน 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2563)
ยอดรับจำนำรวม
1,915 ราย
ยอดไถ่ถอนรวม
2,158 ราย
ทรัพย์จำนำคงเหลือทั้งหมด
รายได้ดอกเบี้ยรับจำนำ
จำนวนเงิน
รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์หลุด จำนวนเงิน
รวมรายรับ
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D. ธนาคารออมสิน
รายจ่ายประจำ
รายรับสูงกว่ารายจ่าย

6,518 ราย
1,602,020.50 บาท
00.00 บาท
1,602,020.50 บาท
0.00 บาท
270,933.38 บาท
1,331,087.12 บาท

วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จำนวน 140,000,000.00 บาท
บวก ฝากเผื่อเรียก
46,526,969.71 บาท
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก
186,526,969.71 บาท
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอหารือที่ประชุมว่า
ปัจจุบันเทศบาลสามารถให้ประชาชนกลุ่มออกกำลังกายแอโรบิค หรือ LINE Dance มาออกกำลังกาย
ที่สวนสาธารณะได้หรือไม่ จากคำสั่งจังหวัดระยองก็ได้ระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนว่ายังไม่ได้ เพราะไม่ใช่เป็นการ
ออกกำลังกายเฉพาะบุคคล และท่านรองปลัดเทศบาล นายเสรี บุญสุทธิ ได้สอบถามไปยังผู้ที่จัดทำคำสั่งให้
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองลงนาม ซึ่งเป็นหน่วยงานของศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้เกิดความชัดเจน ซึ่งได้คำตอบ
มาว่าไม่ได้
- ท่านปลัดเทศบาล ให้รวบรวมประเด็น และแจ้งไปทางจังหวัดระยองเพื่อหารือกันในที่ประชุมของ
คณะกรรมการควบคุมโรคเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน แต่ในระหว่างนี้ก็ให้อนุโลมไปก่อน ส่วนในวิธีการปฏิบัติให้
กลุ่มแอโรบิค หรือ LINE Dance ต้องมีการจดบันทึกผู้ที่เข้าร่วมเต้นในแต่ละวัน โดยลงทะเบียน และมีเบอร์โทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อได้ เพราะถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็จะได้ตามตัวกันได้ ควรจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์
ไว้สำหรับผู้ที่มาออกกำลังกายได้ล้างมือ ควรสวมหน้ากากอนามัยในระหว่างออกกำลังกาย และรักษาระยะห่าง
โดยให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำป้ายไวนิลแสดงข้อกำหนดให้ประชาชนที่มาออกกำลังกาย
ทราบก่อนที่จะเข้าบริเวณด้านในสวนสาธารณะสวนศรีเมือง

-69- นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี กล่าวว่าในระเบียบคำสั่งที่ออกมานั้นส่วนหนึ่งอยู่ที่การ
ตีความ ซึง่ อาจจะอ่านแล้วมีความเข้าใจไม่ตรงกันได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าเป็นกิจกรรมที่มีในเรื่องของ Social
Distancing ก็น่าจะเป็นหลักสำคัญในการพิจารณาว่ากิจกรรมนั้นควรจะดำเนินการได้หรือไม่ คือหากว่าถ้ามีใน
เรื่อง Social Distancing คิดว่าก็ควรจะไม่อนุญาตไว้ก่อนจะดีกว่า
- ท่านนายกเทศมนตรีกล่าวว่าจากการที่ได้สอบถามไปยังท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
นายปริญญา โพธิสัตย์ ท่านบอกว่าตรงนี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มสันทนาการ ก็น่าจะอนุญาตได้ เพราะลักษณะของการ
ออกกำลังกายประเภทนี้ไม่ใช่การจับคู่แบบการเต้นลีลาศ ซึ่งการเต้นแอโรบิค หรือ LINE Dance จะเป็นแบบที่
ต่างคนต่างยืนเต้นห่างๆ กัน จึงเห็นควรอนุญาตให้ประชาชนออกกำลังกายเต้นแอโรบิค หรือ LINE Dance ได้
แต่ให้รู้จักป้องกันตนเอง และถ้าหากทางจังหวัดระยองได้มกี ารท้วงติงมา ก็ค่อยนำเรื่องนี้มาพิจารณากันอีกครั้ง
- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล รายงานดังนี้
1. กองวิชาการและแผนงานอยู่ระหว่างสำรวจงบประมาณของปี 2563 ซึ่งคาดว่างบประมาณ
ของปี 2563 คงจะเข้ามาไม่เต็มตามจำนวน ส่วนโครงการที่ชะลออยู่ประมาณสามสิบห้าล้านบาท ไม่ทราบว่า
งบประมาณจะเข้ามาหรือไม่ หากว่างบประมาณเข้ามาจึงจะดำเนินการได้ เพราะฉะนั้นรายการในส่วนที่ชะลอไว้
จะมีในส่วนของกองช่าง จำนวนสิบสองล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งต้องดำเนินการ
อาจจะต้องทำการประกวดราคาหรือจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ดำเนินการไปตามแผน แต่ให้หมายเหตุตรงการประกวดราคา
ด้วยว่าจะลงนามในสัญญาก็ต่อเมื่อมีงบประมาณเข้ามา
2. แจ้งกำหนดการเปิดประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ซึง่ คาดว่ากำหนด
ประชุมประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2563 ขณะนี้มีญัตติที่จะเข้าสภาฯ อยู่จำนวน 2 ญัตติ
คือ ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ... และญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล
นครระยอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...
(ปิดประชุม เวลา 10.40 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรัชนี คุ้มครอง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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