
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 

ครั้งที ่5/2563 
วันที ่ 2  มิถุนายน  2563 

ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช  เทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
----------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล 
7. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง 
8. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
10. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 11.  นายปรีชา สาลี ผู้อำนวยการกองช่าง 
12. นางสาวศศิธร โยคาพจร แทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 
13. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                                                          รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
14. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
                                                          รก.ผู้อำนวยการกองการแพทย์ 
15. นางสุกัญญา ยัสโร แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล 
16. นายศราวุธ มนต์สวรรค์ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ำ 
17. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
18. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
19. นางนันท์พร รุ่งรัตน์ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
20. นายไพรัตน์ วังบอน รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
21. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ 
22. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
23. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
24. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
25. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
26. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
27. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
28. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
29. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
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30. นางสาววิลาวรรณ นาถาบำรุง หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
31. นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
32. นางสาวเจนนรี กล่อมแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
33. นางสาววทันยา โห้ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล 
34. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
35. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี   (ติดราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี    (ติดราชการ) 
3. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กำจร รองนายกเทศมนตรี    (ติดราชการ) 
4. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี    (ติดราชการ) 
5. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี    (ติดราชการ) 
6. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล     (ติดราชการ) 
7. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา                      (ติดราชการ) 
                                                          ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1. รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ราย คือ นายศรัญย์  สาครเสถียร 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดกรอกยายชา          
สังกัดสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มาเป็นพนักงานครูเทศบาล ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
พิเศษ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง จังหวดัระยอง 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

 2. รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ราย คือ นางสาวสุริศา  
โสภณเลิศพงศ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
โรงเรียนวัดยานนาวา สังกัดสำนักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร มาเป็นพนักงานครูเทศบาล ดำรงตำแหน่งครู 
วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง           
จังหวัดระยอง 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

 3. รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ราย คือ นางสาววารีทิพย์  หะโท พนักงานส่วนตำบล             
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ 
มาเป็นพนักงานครูเทศบาล ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนนครระยองวิทยาคม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
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 4. ให้ย้ายพนักงานครูเทศบาล จำนวน 1 ราย คือ นางวรรนา  พรรณนา ตำแหน่งครู ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดเนินพระ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 
   ทัง้นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันที ่5  พฤษภาคม  2563 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันที่ 5  พฤษภาคม  2563   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

สำนักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
      1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
         - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
             - ออกตรวจดูแลโรงรับจำนำของเทศบาล  
             - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะ 
                       โขดศาลเจ้าสวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน้อง และสวนศรีเมือง 
         - ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จำนวน 29 ชุมชน 
               - ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง  
      2. ตักเตือนผู้กระทำความผิด  
          - ดูแลห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  จำนวน 7 ราย   
             - กองวัสดุก่อสร้างไว้บนไหล่ทาง ทางเท้า และที่สาธารณะ จำนวน 8 ราย 
             - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง  
                       และหน้าวัดป่าประดู่จำนวน - ราย  
   - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทำสิ่งของตกหล่น จำนวน 2 ราย      
      3. จัดเก็บป้ายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จำนวน 122 แผ่น  
      4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ำ ถนน ฟุตบาท ชำรุด จำนวน 9 แห่ง  
      5. งานที่ได้รับมอบหมาย  
   - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน  จำนวน  2  ราย  
   - ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จำนวน  -  ราย 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
      - ระงับอัคคีภัย                                                              4 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                              65 ครั้ง  
      - งานกู้ภัยฯ                                                                38 ครั้ง 
      - ออกสำรวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย 
             วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
            (ชุมชนศูนย์การค้า, ชุมชนชายกระป่อม, ชุมชนสวนวัดโขดฯ     14  ครั้ง 
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งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – ส่ง หนังสือ  
เดือนพฤษภาคม  2563 
      - มีการลงรับหนังสือ    จำนวน        479 เรื่อง 
     - มีการลงส่งหนังสือ    จำนวน        365 เรื่อง  
 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  
อัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง      
      * พนักงานเทศบาล             176 คน 
      * ลูกจ้างประจำ                    21 คน 
      * พนักงานจ้างทั่วไป            359 คน 
      * พนักงานจ้างตามภารกิจ     268 คน 
                         รวม                824 คน  
 

อัตรากำลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จำนวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง      
      * พนักงานครูเทศบาล               227 คน 
      * ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)               3 คน  
      * พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)         44 คน  
                         รวม                     274 คน  
 รวมทั้งสิ้น  1,098  คน      
 
งานการเจ้าหน้าที่  
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 
  (ตำแหน่งบริหาร)                                                                                 - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งบริหาร)                - คน 
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่ง 
  ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                             - คน 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                  - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                                  - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                                    - คน 
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน                                                         - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น                               2 คน  
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                       1 คน 
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต                                                                      - คน  
- ลูกจ้างประจำ ลาออก                                                                           - คน 
- ลูกจ้างประจำ เสียชีวิต                                                                         - คน 
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                       23 คน 
- พนักงานจ้าง ลาออก                                                                           8 คน 
- พนักงานจ้าง เสียชีวิต                                                             - คน 
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งานทะเบียนราษฎร 
 

รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร 
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 

 
เดือน พฤษภาคม มีวันทำการ 18 วัน เฉลี่ยให้บริการวันละ 154 ราย 

 
รายงานการให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน 

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 

 
เดือน พฤษภาคม มีวันทำการ 18 วัน เฉลี่ยให้บริการวันละ 48 ราย 
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กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  

1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง    
จำนวน  15  ครั้ง  

2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง     จำนวน  8  ครั้ง   8   เรื่อง 
 

Line @ เรารักนครระยอง 
1. จำนวนผู้ติดตามสะสม จำนวน   4,992   ราย  
2. จำนวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด   65  ราย  
3. จำนวนผู้สอบถามข้อมูลทั้งหมด  72  ราย 
 

งานประชาสัมพันธ์ 
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย 
    1.1  ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง  จำนวน 27  เรื่อง 
    1.2  ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่น ๆ  จำนวน 20  เรื่อง 
2. บันทึกภาพกิจกรรมของสำนัก กองงาน และโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล  จำนวน 29  กิจกรรม 
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ   จำนวน   5  ครั้ง 
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชน ลงเวบ็ไซต์และเฟสบุ๊คของเทศบาล    รวม 34  ข่าว 
5. บันทึกเสียงข่าวประกาศเสียงตามสาย      จำนวน   4  ครั้ง 
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์       จำนวน 18  ครั้ง 
7. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง   รวม  5   ราย 
8. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ      รวม  4   ป้าย  
 

ฝ่ายนิติการ 
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ฝ่ายงบประมาณ  
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งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 
จำนวน 6 เรื่อง 
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ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน  
งานติดตามและประเมินผล  

 
 

 - นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รายงานดังนี้ 
 1. งบประมาณปี 2564 กองวิชาการและแผนงานได้ขออนุญาตปรับปรุงข้อมูลของประมาณการ
รายรับจากจำนวน 7,000,000 บาท เป็นจำนวน 7,200,000 ล้าน เพ่ือให้สามารถดำเนินการต่างๆ ได้  
อยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหารพิจารณาว่าโครงการไหนที่ไม่จำเป็นบ้าง ท่านปลัดเทศบาลจะแจ้งให้กองวิชาการ
และแผนงานเพ่ือดำเนินการต่อไป  

2. ขณะนี้มีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ซ่ึงเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ        
โดยมีหนังสือสั่งการมาว่าให้ทางหน่วยงานที่สนใจจะของบประมาณเสนอโครงการเบื้องต้นไปท่ีจังหวัดระยอง 
ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 กองวิชาการและแผนงานได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 2 มิถุนายน 
2563 จะมีการประชุม ในเวลา 13.30 น. ซ่ึงเป็นคณะกรรมการ ก.บ.จ. และในวันที่ 4 มิถุนายน 2563  
จะมีการพิจารณากลั่นกรองส่งต่อให้กับทางรัฐบาล ซ่ึงเทศบาลนครระยองได้เสนอไป จำนวน 3 โครงการ ได้แก่  

1.) โครงการ Green outlet ตลาดเทศบันเทิงพลาซ่า ขยายช่องการตลาดของสินค้าเกษตรปลอดภัย
ของระยอง สถานที่คือตลาดเทศบันเทิง จำนวน 2,500,000 บาท  

2.) โครงการ Smart Block Nakornrayong ที่ศูนย์การค้าสตาร์เซ็นเตอร์ งบประมาณ  
จำนวน 72,000,000 บาท          

3.) โครงการสตรีทฟู๊ดที่ท่าน้ำถนนอดุลย์ธรรมประภาส จำนวน 2,000,000 บาท อยู่ระหว่าง 
กองวิชาการประสานกับกองช่างเพ่ือที่จะทำโครงการต่างๆ เสนอจังหวัดระยอง  
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3. ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง โดยประชุมคณะ
สนับสนุน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยองเรียบร้อยแล้ว โครงการหลักๆ คือ เรื่องของการ 
ปรับปรุงตลาดวัดลุ่ม และถนนชุมพล ถนนโสภณ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ของปี 2563 ซึ่งอาจจะยังดำเนินการไม่ทัน เพราะขณะนี้อยู่ระหว่าง
การทยอยดำเนินการของปี 2562 ไปก่อน สำหรับโครงการที่ใช้งบประมาณปี 2562 ที่มีการกันเงินไว้ ได้แก่ 

1.) โครงการต่อเติมหลังคากันสาด ของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อยู่ระหว่างการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง  
2.) โครงการต่อเติมหลังคากันสาดพร้อมปูพื้นยางหน้าอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว  
3.) โครงการปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6 และอาคารเรียน 7 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

ได้เบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563  
4.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่หน้าอาคารเรียน 7 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
5.) โครงการประตูทางเข้า โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ยกเลิก  
6.) โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้างแล้ว  
7.) โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสองพ่ีน้องซอย 1/1 ได้ทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว 

โดยมีการปรับแผนมาจากปี 2562 มาเป็นปี 2563  
8.) โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำถนนสัมฤทธิ์ ซอย 13 ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว  
9.) โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยชื่นสมุทร ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว  
10.) โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ และไฟส่องสว่าง ถนนชายกระป่อม 3 ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว  
11.) โครงการปรับปรุงซอยแยกถนนทางไผ่ 4/5  ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว  
12.) โครงการปรับปรุงถนนพินิจบำรุง ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว  
13.) โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำถนนสมุทรคงคา ช่วงสี่แยกก้นปึกถึง สะพานเทศบาล 8 

ไดต้รวจรับและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่มีความคืบหน้า  

บัญชีของงบประมาณท่ีตั้งจ่ายรายการใหม่ ของปี 2562 โครงการที่มีความคืบหน้าได้แก่  
1.) โครงการของสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง ขณะนี้ได้ทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว  
2.) โครงการกั้นผนังห้องเรียนชั่วคราว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว  
3.) โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง ภูมิทัศน์เกาะกลางถนนตากสินมหาราชทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว  
4.) โครงการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสวนศรีเมืองทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่มีความคืบหน้าของกองช่าง  

โครงการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ของปี 2561 ได้แก่  
1.) โครงการอาคารเรียน 8 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง อยู่ระหว่างดำเนินการ  
2.) โครงการค่าก่อสร้างที่กักและดูแลสัตว์ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างดำเนินการ  
3.) โครงการค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเกาะกลอยซอย 7  

 

ส่วนโครงการของศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์แนวทางในการปิดพ้ืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยถึงได้ยกเลิกไปแล้ว  

- ท่านนายกเทศมนตรี กำชับให้เร่งดำเนินการ โดยเฉพาะโครงการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของปี 2561 
ทั้ง 3 โครงการให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
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สำนักการคลัง 
1. รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

1.1 ด้านรายรับ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563     

 
 

1.1.1 รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 

 
 

1.1.2 รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หรือมอบให้ 
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1.1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 

 
 
1.1.4  การจัดเก็บภาษี 4 ประเภท และค่าเก็บขนขยะมูลฝอย 

 
 

1.2 ด้านรายจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
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2. รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 

รายงานสถานะการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย 

 
 
 
3. รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
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4. รายงานผลการดำเนินการ รายจ่ายค้างจ่าย 

4.1 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีมีหนี้ผูกพัน 

 
 

4.2 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

 
 

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีมีหนี้ผูกพัน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
 

ล ำดับท่ี แหล่งเงิน รำยกำร หน่วยงำน/แผนงำน/งำน จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

1 เงินงบประมำณปี 

2560

- ค่ำก่อสร้ำงสะพำนเทศบำล 8 (สะพำนก้นปึก) งำนไฟฟ้ำถนน 32,997,000.00 เบิกจ่ำยงวดท่ี 1 =

3,299,700 บำท

32,997,000.00   รวมรำยกำรรำยจ่ำยค้ำงจ่ำยกรณีมีหน้ีผูกพัน (งบลงทุน)



 -15- 
 

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 

ล ำดับท่ี แหล่งเงิน รำยกำร หน่วยงำน/แผนงำน/งำน จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

1 เงินงบประมำณปี 

2561

- ค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน คสล. 4 ช้ัน (อำคำร 8) โรงเรียนสำธิต

เทศบำลนครระยอง (วัดตรีรัตนำรำม)

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 50,000,000.00 

2 เงินงบประมำณปี 

2561

- ค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนเกำะกลอย ซอย 7 งำนไฟฟ้ำถนน 6,000,000.00 

3 เงินงบประมำณปี 

2561

- ค่ำก่อสร้ำงสถำนท่ีกักและดูแลสัตว์ตำม พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุข

 พ.ศ. 2535

งำนโรงฆ่ำสัตว์ 8,500,000.00 

64,500,000.00 รวมรำยกำรรำยจ่ำยค้ำงจ่ำยกรณีไม่มีหน้ีผูกพัน

ล ำดับท่ี แหล่งเงิน รำยกำร หน่วยงำน/แผนงำน/งำน จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

1 เงินงบประมำณปี 

2562

- ค่ำก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนเทศบำลนครระยอง 

(อำคำรเดิม)

งำนบริหำรท่ัวไป           25,840,000.00

2 เงินงบประมำณ

2562

ปรับปรุงและพัฒนำระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนและศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กสังกัดทน.ระยอง

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ             2,820,000.00

3 เงินงบประมำณ

2562

- ค่ำก่อสร้ำงอำคำรโรงอำหำร โรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกคลอง งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ             9,674,000.00

4 เงินงบประมำณ

2562

- ค่ำก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ 2 ช้ัน โรงเรียนเทศบำลวัด

โขดทิมทำรำม

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ            30,000,000.00

5 เงินงบประมำณ

2562

- ค่ำต่อเติมหลังคำกันสำดด้ำนหน้ำและด้ำนข้ำงอำคำรเรียน 2 

และอำคำรเรียน 3 โรงเรียนเทศบำลวัดปำกน้ ำ

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ                494,000.00

6 เงินงบประมำณ

2562

- ค่ำต่อเติมหลังคำกันสำดพร้อมปูพ้ืนยำง หน้ำอำคำรเรียน 2 

โรงเรียนเทศบำลวัดลุ่มมหำชัยชุมพล

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ                712,000.00

7 เงินงบประมำณ

2562

- ค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนำมโรงเรียนเทศบำลวัดลุ่ม

มหำชัยชุมพล

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ             2,418,000.00

8 เงินงบประมำณ

2562

โครงกำรก่อสร้ำงร้ัวก้ันระหว่ำงโรงเรียนสำธิตเทศบำลนครระยอง

กับวัดตรีรัตนำรำม

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ                660,000.00
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 

 

ล ำดับท่ี แหล่งเงิน รำยกำร หน่วยงำน/แผนงำน/งำน จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

9 เงินงบประมำณ

2562

โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำ โรงเรียนสำธิตเทศบำลนครระยอง งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ             1,600,000.00

10 เงินงบประมำณ

2562

โครงกำรก้ันผนังห้องเรียนช่ัวครำวโรงเรียนสำธิตเทศบำลนคร

ระยอง

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ                600,000.00 ประกาศจริง

11 เงินงบประมำณ

2562

- ค่ำซ่อมแซมอำคำรเรียน งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ                601,000.00 ส่งเร่ืองจัดซ้ือจัดจ้าง 

150,000 บาท               

ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง

12 เงินงบประมำณ

2562

- ค่ำปรับปรุงห้องน้ ำอำคำรเรียน 2 และอำคำรเรียน 3 โรงเรียน

เทศบำลวัดปำกน้ ำ

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ                146,000.00 ส่งเร่ืองจัดซ้ือจัดจ้าง

13 เงินงบประมำณ

2562

ปรับปรุงและพัฒนำระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนนครระยอง

วิทยำคม (วัดโขดใต้)

งำนระดับมัธยมศึกษำ                990,000.00

14 เงินงบประมำณ

2562

- ค่ำก่อสร้ำงห้องน้ ำโรงเรียนนครระยองวิทยำคม (วัดโขดใต้) งำนระดับมัธยมศึกษำ             1,300,000.00

15 เงินงบประมำณ

2562

- ค่ำก่อสร้ำงสนำมฟุตบอลและสนำมบำสเก็ตบอลโรงเรียนนคร

ระยองวิทยำคม (วัดโขดใต้)

งำนระดับมัธยมศึกษำ             3,512,000.00

16 เงินงบประมำณ

2562

ปรับปรุงและพัฒนำระบบอินเตอร์เน็ตคลินิกชุมชนอบอุ่น งำนโรงพยำบำล                205,000.00

ล ำดับท่ี แหล่งเงิน รำยกำร หน่วยงำน/แผนงำน/งำน จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

17 เงินงบประมำณ

2562

- ค่ำเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 

Tank Printer) แบบกระดำษ A3

งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน                 29,800.00 ประกำศร่ำง

18 เงินงบประมำณ

2562

รถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้ำซ่อมไฟฟ้ำ งำนไฟฟ้ำถนน             2,550,000.00 พิจำรณำผล

19 เงินงบประมำณ

2562

- ค่ำก่อสร้ำงเข่ือนกันดินคลองสวนสำธำรณะโขดปอฝ่ังทิศใต้ งำนไฟฟ้ำถนน             4,692,000.00

20 เงินงบประมำณ

2562

- ค่ำก่อสร้ำงเข่ือนกันดินคลองสวนสำธำรณะโขดศำลเจ้ำฝ่ังทิศใต้ งำนไฟฟ้ำถนน             6,100,000.00

21 เงินงบประมำณ

2562

- ค่ำก่อสร้ำงถนนพร้อมระบบระบำยน้ ำ ถนนสัมฤทธ์ิ ซอย 13 งำนไฟฟ้ำถนน             1,231,000.00

22 เงินงบประมำณ

2562

- ค่ำก่อสร้ำงถนนพร้อมระบบระบำยน้ ำซอยช่ืนสุนทร งำนไฟฟ้ำถนน             1,300,000.00 รอลงนามสัญญา

23 เงินงบประมำณ

2562

- ค่ำก่อสร้ำงปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบำยน้ ำ ถนนสมุทรเจดีย์

และซอยแยก 9,12 และ 13

งำนไฟฟ้ำถนน 9,826,000.00            

24 เงินงบประมำณ

2562

ค่ำก่อสร้ำงปรับปรงถนนพร้อมระบบระบำยน้ ำและไฟส่องสว่ำง

ถนนชำยกระป่อม 3

งำนไฟฟ้ำถนน             2,642,000.00
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 

 
 

5. รายงานรายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม 
5.1 รายงานรายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม กรณีมีหนี้ผูกพัน 

 

ล ำดับท่ี แหล่งเงิน รำยกำร หน่วยงำน/แผนงำน/งำน จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

25 เงินงบประมำณ

2562

- ค่ำปรับปรุงถนนพินิจบ ำรุง งำนไฟฟ้ำถนน             1,500,000.00

26 เงินงบประมำณ

2562

- ค่ำปรับปรุงถนนภำยในสวนสำธำรณะโขดศำลเจ้ำ งำนไฟฟ้ำถนน                317,000.00

27 เงินงบประมำณ

2562

โครงกำรก่อสร้ำงถนน ถนนเรือนจ ำ ซอย 2 (ระยะ 3) และซอย

เช่ือมถนนเรือนจ ำกับถนนรำษฎร์อุทิศ

งำนไฟฟ้ำถนน             1,000,000.00

28 เงินงบประมำณ

2562

โครงกำรก่อสร้ำงถนนพร้อมระบบระบำยน้ ำ ถนนทำงไผ่ 1 ซอย 6 งำนไฟฟ้ำถนน                505,000.00

29 เงินงบประมำณ

2562

โครงกำรก่อสร้ำงถนนพร้อมระบบระบำยน้ ำเช่ือมระหว่ำงถนน

รำษฎร์บ ำรุง ซอย 3 และถนนทิมทำรำม 4/4

งำนไฟฟ้ำถนน                625,000.00

30 เงินงบประมำณ

2562

โครงกำรปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบำยน้ ำ ถนนสมุทรเจดีย์ 

(บริเวณข้ำงวัดปำกน้ ำ)

งำนไฟฟ้ำถนน             1,495,000.00

31 เงินงบประมำณ

2562

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนนนครระยอง 58 (ป่ำประดู่) , ถนน

เทศวำนิช,ถนนนครระยอง 60 (รำชภัคดี) และถนนอ ำนวยสุข

งำนไฟฟ้ำถนน             2,800,000.00

32 เงินงบประมำณ

2562

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรพร้อมระบบระบำยน้ ำ ถนนสมุทรคงคำ งำนไฟฟ้ำถนน             6,723,000.00
ล ำดับท่ี แหล่งเงิน รำยกำร หน่วยงำน/แผนงำน/งำน จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

33 เงินงบประมำณ

2562

- ค่ำฐำนออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง จ ำนวน 11 สถำนี พร้อมติดต้ัง งำนสวนสำธำรณะ             1,200,000.00 ประกาศร่าง

34 เงินงบประมำณ

2562

โครงกำรปรับปรุงสวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกำส

มหำมงคล

งำนสวนสำธำรณะ             4,000,000.00

35 เงินงบประมำณ

2562

ปรับปรุงและพัฒนำระบบอินเตอร์เน็ตห้องสมุดและศูนย์เยำวชน

เทศบำลนครระยอง

งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับศำสนำวัฒนธรรม

และนันทนำกำร

               340,000.00

36 เงินงบประมำณ

2562

ติดต้ังระบบไฟฟ้ำและประปำส ำหรับสถำนท่ีกักและดูแลสัตว์ 

ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535

งำนโรงฆ่ำสัตว์             1,300,000.00

131,747,800.00    รวมรำยกำรรำยจ่ำยค้ำงจ่ำยกรณีไม่มีหน้ีผูกพัน
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5.2 รายงานรายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสมกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

 
 

รายงานรายจ่ายท่ีจ่ายขาดจากเงินสะสม 
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

 
 
 

ล ำดับท่ี แหล่งเงิน รำยกำร หน่วยงำน/แผนงำน/งำน จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

1 เงินสะสม ปี 2562 ก่อสร้ำงสะพำนเฉลิมชัย งำนไฟฟ้ำถนน 75,000,000.00 

2 เงินสะสม ปี 2563 โครงกำรอ ำนวยควำมปลอดภัยด้ำนจรำจรในเขตเทศบำลนคร

ระยอง

งำนเทศกิจ 5,000,000.00 

3 เงินสะสม ปี 2563 โครงกำรปรัปรุงระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำรห้องสมุดและศูนย์

เยำวชนเทศบำลนครระยอง

งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับศำสนำ

วัฒนธรรมและนันทนำกำร

500,000.00 

4 เงินสะสม ปี 2563 โครงกำรปรับปรุงท่ำน้ ำถนนอดุลย์ธรรมประภำส งำนไฟฟ้ำถนน 43,000,000.00 

5 เงินสะสม ปี 2563 โครงกำรปรับปรุงถนนบำงจำก (แยกถนนอดุลย์ธรรมประภำส-

สะพำนเทศบำล 13) และซ่อมแซมเข่ือนกันดินพร้อมปรับปรุง

ระบบระบำยน้ ำ

งำนไฟฟ้ำถนน 13,400,000.00 

6 เงินสะสม ปี 2563 โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบำยน้ ำ ถนนทำงไผ่ 4 งำนไฟฟ้ำถนน 8,700,000.00 

7 เงินสะสม ปี 2563 โครงกำรปรับปรุงถนนและสะพำนพร้อมระบบระบำยน้ ำ ถนน

ภักด์ิดีบริรักษ์ (ช่วงสะพำนเทศบำล 1 - สะพำนเทศบำล 3)

งำนไฟฟ้ำถนน 3,000,000.00 

8 เงินสะสม ปี 2563 โครงกำรก่อสร้ำงถนนพร้อมระบบระบำยน้ ำ แยกทำงไผ่ 3 (ซอย

นำนำ)

งำนไฟฟ้ำถนน 400,000.00 

9 เงินสะสม ปี 2563 โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันกำรกัดเซำะตล่ิงแม่น้ ำระยอง (ช่วง

สะพำนเป่ียมพงศ์สำนต์-สะพำนเทศบำล 2)

งำนสวนสำธำรณะ 12,000,000.00 

10 เงินสะสม ปี 2563 โครงกำรก่อสร้ำงตลำดเทศบำล 2 (ตลำดอนันต์หรือตลำดวัดลุ่ม) งำนตลำดสด 6,000,000.00 

167,000,000.00 รวมรำยจ่ำยท่ีจ่ำยขำดจำกเงินสะสม ปี 2562 - 2563 กรณีไม่มีหน้ีผูกพัน
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กองช่าง 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
งบประมาณ ปี 2561  

 
 
1. โครงการ ปีงบประมาณ 2561 

1.1 สะพานเฉลิมชัย การดำเนินการ แบบแล้วเสร็จ /ราคากลางแล้วเสร็จ 
 1.2 อาคารสถานกักกันสัตว์ การดำเนินการ แบบแล้วเสร็จ /ราคากลางแล้วเสร็จ 
 1.3 อาคารเรียน อาคาร 8  โรงเรียนสาธิต การดำเนินการ แบบสถาปัตย์แล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างการ
ออกแบบโครงสร้าง และประมาณราคาเพ่ือจัดทำราคากลาง 
 

งบประมาณ ปี 2562/เพ่ิมเติม 2562  
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งบประมาณ ปี 2563 จ่ายขาดเงินสะสม  
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งานตามภารกิจอื่น ๆ  
1. สำรวจออกแบบเพ่ือก่อสร้างตลาดเทศบาล2 (ตลาดวัดลุ่ม/ตลาดอนันต์) แสดงการวางเต้นท์หลังจาก

ทำการรื้อถอนอาคาร 
2. ประสานงานโครงการก่อสร้างสะพานดำของกรมชลประทาน 
3. งานสำรวจเพื่อออกแบบโครงการถนนชุมพล และถนนโสภณ 

 

ฝ่ายการโยธา  
1. ตามคำสั่ง 7558/2563 เรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
2. วันที่ 5 พฤษภาคม 2563  กองช่าง งานสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ        

ปี 2563 และ งานปูหญ้า บริเวณเข่ือนกันดินทางทิศใต้หน้าหอพระ 
3. ทาสีและซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายในสวนศรีเมือง  
4. สำรวจเครื่องเล่นเด็ก สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า ไม่สามารถซ่อมได้/ขออนุมัติรื้อถอนต่อไป  
5. สำรวจเครื่องออกกำลังกาย ชุมชนปากน้ำ 2  

บริเวณลานอเนกประสงค์แหลมเจริญไม่สามรถซ่อมแซมได้/ขออนุมัติรื้อถอนต่อไป  
6. รื้อถอนน้ำตกในสวนศรีเมือง  

 

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

- ปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครระยอง  
- ส่งกำจัดขยะมูลฝอย  
- ส่งกำจัดขยะติดเชื้อภายในเขตเทศบาลฯ  

 
 

- ส่งกำจัดขยะมูลฝอย โดยขยะมูลฝอยทั่วไปส่งไปกำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 
จังหวัดระยอง 
 - ส่งกำจัดขยะติดเชื้อภายในเขตเทศบาลฯ บริษัท  ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ เข้าดำเนินการ เก็บขยะติดเชื้อ 
และได้มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการทำงาน วิธีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย         
ส่วนบุคคลในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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งานควบคุมและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย 
งานดูดสิ่งโสโครก  

1. รถดูดเบอร์ 1 ทะเบียน 82 - 4132 รย. เข้าดำเนินการดูดบ่อพักถนนสุขุมวิท  
 2. รถดูดเบอร์ 2 ทะเบียน 82 - 7936 รย. เข้าดำเนินการ ดูดบ่อพักถนนราชอุทิศ (ค2)            
และดูดบ่อพักถนนหนองบัว - เกาะหวาย  
 3. รถดูดเบอร์ 3 ทะเบียน 83 - 2231 รย. เข้าดำเนินการ ดูดบ่อพักถนนตากสิน                   
(บริเวณหน้าตลาดวัดลุ่ม) และดูดบ่อพักถนนบางจาก ซอย 7  
 

งานขุดลอกท่อและรางระบายน้ำ  
- ชุดขุดลอกท่อระบายน้ำ ทะเบียน ผฉ 4722 รย. เข้าดำเนินการ ลอกรางระบายน้ำ ภายในตลาดวัดลุ่ม  

และลอกรางระบายน้ำ ซอยหินอ่อน  
 

งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง 
- ซ่อมแซมฝาท่อ – รางระบายน้ำ ทะเบียน ผก 2921 รย. ถนนตากสินบริเวณหน้าจวนผู้ว่าฯ, ถนน

ราชอุทิศ (ค.2), ถนนแสงจันทร์  ซอย 5, ซอยหินอ่อน 
 

ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ 
1. เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว หมายเลข 1 จุดจันทอุดม 
2. เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว หมายเลข 1 จุด ต.ยานยนต์ 
3. เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว หมายเลข 2 จุด เพิ่มลาภ  
4. เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว หมายเลข 3 จุด เพื่อนนักปั่น  

 

ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำเสียใต้ดิน  
 1. จุดถนนหลังอำเภอ ซอย 1  

2. จุดถนนหลังวัดป่า ซอย 5  
3. จุดซอยไพบูลย์นิมิตรสุข  
 

4. งานอื่นๆ 
- เก็บกู้ตาข่ายดักขยะปลายท่อ ทั้งหมด 4 จุด น้ำหนักขยะรวม 3,130 กก.  
- ติดตั้งทุ่นผักตบชวาสะพานเพลินตา 
- เก็บกู้ผักตบชวา สะพานเพลินตา น้ำหนักรวม 18,540 กก.      
- เก็บกู้ผักตบชวา สะพานเกาะกลอย น้ำหนักรวม 21,030 กก.    
- ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียรวม 
- ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสำรวจแม่น้ำระยอง 
- พัฒนาพื้นที่บ่อชิโมโตะ 
- นำบริษัทท่ีปรึกษาสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรายพื้นที่ ได้แก่ สวนศรีเมือง,  

ชุมชนสองพ่ีน้อง, ประตูรัฐอำนวย, ชุมชนปากน้ำ  
- เฝ้าระวังน้ำท่วมขัง ตลอด 24 ชม.  
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5. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ 

 
 

- นายกเทศมนตรี สั่งการกองช่างเรื่องแม่น้ำระยอง ให้ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำระยองทั้งหมดตั้งแต่
สะพานเพลินตาไปถึงแหลมเจริญ ให้กองช่างพิจารณาว่าเทศบาลจะดำเนินการขุดลอกเอง หรือจะทำหนังสือไป
ถึงชลประทาน หรือเจ้าท่าที่ดูแลเกี่ยวกับแม่น้ำตรงนี้ เพ่ือหารือเก่ียวกับงบประมาณที่จะมาใช้ดำเนินการขุดลอก
แม่น้ำระยองให้เกิดความลึกมากขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการระบายน้ำในขณะที่ฝนตกหนักน้ำจะได้ระบายลงสู่ทะเล
ได้หรือเร็วยิ่งขึ้น  

 - นายปรีชา  สาลี ผู้อำนวยการกองช่าง รายงานว่าตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ประสาน
เรื่อง รถขององค์การบริหาส่วนจังหวัดระยอง ที่จะให้มาดำเนินการขุดลอกบริเวณคลองสวนศรีเมือง ซึ่งตรงนี้
อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการขุด เนื่องจากเช็คข้อมูลงบประมาณที่ใช้ คือ งบประมาณที่จะต้องใช้ดำเนินการ 
อยู่ทีป่ระมาณสี่แสนกว่าบาท เช็คจากที่ใช้เมื่อครั้งที่ผ่านมา ในส่วนของแม่น้ำระยองนั้นรถแม็คโครสามารถลงไป
ขุดลอกได้เนื่องจากมีน้ำในปริมาณมาก แต่บริเวณคลองสวนศรีเมืองนั้นคาดว่าจะดำเนินการไม่ได้  

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ระหว่างวันที่ 26 เม.ย.63 – 25 พ.ค.63  
➢  ต่ออายุ     191 ราย 
➢  รายใหม่        9 ราย 
➢ รวม            161,790 บาท 

 

เรื่องร้องเรียน จำนวน 3 เรื่อง 
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การดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร 
1. ประชาสัมพันธ์มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับ

ตลาดในพื้นที่ อปท. (หนังสือจังหวัดระยองที่ รย0023.3/ว2515 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563) เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ตลาดในเขตพ้ืนที่
เทศบาลนครระยอง ได้แก่ ตลาดFLICK ตลาดสดสตาร์ ตลาดปากน้ำใหม่ ตลาดปากน้ำเก่า ตลาดแม่แดง(เอกชน) 
ตลาดทีการ์เด้น ตลาดหมอสาโรจน์ ตลาดเก้ายอด  
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2. ตรวจประเมินส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครระยอง เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินส้วมสาธารณะในเขต

เทศบาลนครระยองตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) จำนวน 16 แห่ง  
ผลการตรวจประเมิน  
ผ่านมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) จำนวน 7 แห่ง 

3. ตรวจประเมินร้านอาหารตามมาตรฐานการควบคุมโรค หลังมาตรการผ่อนปรนฯ ตรวจประเมิน
ร้านอาหารตามมาตรฐานการควบคุมโรค หลังมาตรการผ่อนปรนฯ โดยดำเนินการดังนี้  
  1.) สำรวจสถานที่จำหน่ายอาหาร และบันทึกลงแบบสำรวจ จำนวน 140 ร้าน  
  2.) ออกตรวจประเมินตามมาตรฐานการควบคุมโรค หลังมาตรการผ่อนปรนฯ ตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย จำนวน 20 ร้าน พบว่า ทุกร้านดำเนินการตามมาตรการฯ เช่น จัดให้มีจุดบริการเจล  ล้างมือ
แอลกอฮอล์บริเวณทางเข้า ตั้งวางโต๊ะอาหารห่างกัน 1-2 เมตร สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นต้น  
 

4. สรุปรายงานการประชุมชี้แจงผู้ค้าเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขลักษณะตลาดเทศบาล 2 (ตลาดอนันต์/      
วัดลุ่ม) วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นการประชุมชี้แจงผู้ค้า เพื่อแก้ไขปัญหาสุขลักษณะตลาดสดเทศบาล 2 
(ตลาดวัดลุ่ม) โดยในครั้งนี้คงเป็นการชี้แจงและหารือ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาดสด
เทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่ม) เพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลาดให้ถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งเทศบาล  
ได้เสนอแผนการดำเนินงานในการประชุมจังหวัด ว่าต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงตลาดฯ ประมาณ 4 เดือน 
แต่จังหวัดระยองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เห็นว่าแผนการดำเนินงานดังกล่าวช้าเกินไป จึงสั่งให้เทศบาล
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายใน 30 วัน จึงได้เชิญผู้ค้าประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงตลาดและรับฟังความ
คิดเห็น ดังนี้  

1. ระยะเร่งด่วน การจัดระเบียบการใช้ไฟและความสะอาดของพ้ืนที่  
2.ระยะที่สอง การรื้อถอนอาคารและปรับพ้ืนที่เป็นที่ขายสินค้าชั่วคราว  
3.ระยะที่สาม การก่อสร้างอาคารตลาดหลังใหม่  
4.การเลือกกรรมการตลาด  

 

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  
ดำเนินการเปลี่ยนถังคัดแยกขยะอันตราย 

เจ้าหน้าที่ ดำเนินการเปลี่ยนถังคัดแยกขยะอันตรายที่ชำรุด จำนวน 13 จุด และจัดตั้งถังจุดใหม่  1 จุด
บริเวณหน้าร้านสะดวกซ้ือ 
 

กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะนำไปใช้ประโยชน์ (สำนักงานเทศบาล) 
เดือนพฤษภาคม 2563  
ขยะที่คัดแยก ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย กล่องยูเอชที ถุงพลาสติก  
 1. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ปริมาณ  130.5  กิโลกรัม  
 2. สำนักปลัดเทศบาล    ปริมาณ  2.5  กิโลกรัม  
 3. สำนักการคลัง    ปริมาณ  26.9  กิโลกรัม  
 4. กองการแพทย์    ปริมาณ  26.2  กิโลกรัม  

รวม 186.1 กิโลกรัม  
 

กิจกรรม 3Rs Delivery 
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ปริมาณสิ่งของบริจาคเดือนพฤษภาคม 2563  
1. เครื่องใช้ไฟฟ้า            จำนวน       547 กิโลกรัม  
2. เฟอร์นิเจอร์               จำนวน     4,120 กิโลกรัม  
3. เสื้อผ้า/รองเท้า/กระเป๋า จำนวน        795 กิโลกรัม  
4. เครื่องครัว/ของเล่น     จำนวน        230 กิโลกรัม 
5. วัสดุรีไซเคิล    จำนวน            3 กิโลกรัม  

รวม 5,695 กิโลกรัม  
 

- ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.2562- พ.ค.2563) น้ำหนักของบริจาค รวมทั้งหมด 9.35 ตัน  
- วันที่ 18 - 19 พ.ค. 2563 มูลนิธิสวนแก้ว ขนของบริจาค ณ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจำนวน 1.55 ตัน  

 
กิจกรรมคุณไม่ใช้เราขอ  

ภายใต้โครงการ 3ช 3ใช้ คุณไม่ใช้เราขอ 
 

ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ในเขตเทศบาลนครระยอง จำนวน 7 จุดและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น ไลน์กลุ่ม เฟซบุ๊คเทศบาลนครระยอง สถานีวิทยุ และเสียงตามสาย 

 

กิจกรรมขยายเครือข่ายคัดแยกขยะในสถานประกอบการ 
ภายใต้โครงการ 3ช 3ใช้ คุณไม่ใช้เราขอ ประจำปีงบประมาณ 2563 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบการคัดแยกวัสดุ รีไซเคิลและพลาสติกเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่ม
การรีไซเคิลให้สูงขึ้น  มีสถานประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สถานประกอบการ/ร้านค้าในชุมชน/โรงแรมที่
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 83 แห่ง มีการจัดเก็บเดือนละ 1 ครั้ง เดือนพฤษภาคม รวบรวมถุงพลาสติกได้ทั้งหมด 
3,730.9 กิโลกรัม 
 

สำรวจและช้ีแจงแนวทางการจัดการขยะกับผู้ขายในตลาดวัดลุ่ม 
ผู้ค้าบน ถ.โสภณและแผงในอาคาร ตลาดเช้าจำนวน 58 แผง ตลาดเย็น 41 แผง พบว่า  
 

     - ร้านขายอาหารปรุงสุก ร้านขายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ส่วนใหญ่จัดเก็บขยะ
บริเวณแผงค้าของตนเอง ใส่เข่งวางไว้ในจุดที่เทศบาลจัดไว้ให้ และเนื่องจากเข่งมีตาขนาดใหญ่ทำเศษผักชิ้นเล็ก
กระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนน  

- ร้านขายผัก อาหารทะเลสด มีการตกแต่งสินค้า/ทำปลา ก่อนขายทำให้มีเศษขยะชิ้นเล็ก ตกอยู่บริเวณ
แผงค้า เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ค้าเก็บเศษขยะของตนเองให้หมด พยายามอย่าให้ขยะตกลงบนพ้ืนถนน/        
รางระบายน้ำ 
 

เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำระยอง 
      เครือข่ายเฝ้าระวงคุณภาพน้ำแม่น้ำระยอง จัดขึ้นโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยขอ
ความร่วมมือ อปท. ที่แม่น้ำระยองไหลผ่านเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ โดยทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำระยอง
เดือนละ 1 ครั้ง และส่งผลกลับไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 ซึ่งมีผลการตรวจวัดประจำเดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้  
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* ค่าออกซิเจนละลายน้ำ มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำประเภทที่ 3 กำหนดไว้ที่ 4.0 mg/L 

แสดงว่าคุณภาพแหล่งน้ำ เสื่อมโทรม  
 

 
 
งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล  
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การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 
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1. กิจกรรมเก็บรวบรวม ขยะอันตราย เดือน พฤษภาคม 2563 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้ 

ทั้งหมด 1,798 ชิ้น (104.20 กิโลกรัม) 
2. กิจกรรมสำรวจและส่งเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล  

จำนวน 83 แห่ง    
    เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 547 กิโลกรัม  
 

- กิจกรรมเก็บขยะชายหาด บริเวณชายหาดแหลมเจริญ-สุดเขต  และชายหาดชุมชนแหลมรุ่งเรือง  
สามารถเก็บรวบรวมขยะได้ ทั้งหมด 12,700 กิโลกรัม กิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำระยอง สามารถเก็บรวบรวม
ขยะได้ ทั้งหมด 850 กิโลกรัม 
 

กิจกรรมการทำความสะอาดช่วง COVID 19 
- ฉีดล้างทำความสะอาดตลาดวัดลุ่ม และถนนชุมพล ทุกวัน ด้วยน้ำยาโซเดียมไฮโปรคลอไรด์  

กิจกรรมเช็ดทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ จุดสัมผัสร่วม 13 จุด ได้แก่ สะพานลอย  ที่พักผู้โดยสาร และสถานีขนส่ง
แห่งที่ 1) ทุกวันจันทร์ – พุธ – ศุกร์ ด้วยน้ำยาไฮโรเจนเปอร์อ็อกไซด์ 2%  
 

ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะประเภทโฟม 
ร่วมกับ บริษัทคลีนมหานครฯผู้รับจ้างเก็บขนขยะ เข้าชี้แจงและประชาสัมพันธ์การจัดการขยะโฟมกับ

สถานประกอบการ จำนวน 10 แห่ง 
1. ห้างฯ HomePro มีการคัดแยกและห้องพักขยะโฟม 
2. ห้าง BigC สาขา Passione  
3. ห้างฯ Passione Shopping (แหลมทอง)  
4. โรงแรม Golden City  
5. SCG Home Solution (ระยองภาคินทร์) 
6. BigC Rayong  
7. ตลาดสดสตาร์  
8. โรงแรมสตาร์/สตาร์ไอที 
9. ห้างฯTesco Lotus  
10. ร้านโปรเอ็นจิเนียริ่ง(ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ) 

       โดยสถานประกอบการทุกแห่งยินดีให้ความร่วมมือคัดแยกขยะประเภทโฟม  โดยบริษัทคลีนฯ จะเข้า
ดำเนินการจัดเก็บและนำไปรีไซเคิลต่อไป  
 

งานสัตวแพทย์  
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์ 

จำนวนสุกรที่เข้าชำแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข้าชำแหละเดือนพฤษภาคม 2563 
จำนวนทั้งสิ้น 764 ตัว ได้ทำการตรวจและไม่พบความผิดปกติของสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า และมีค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
 - อากรฆ่าสัตว์ 7,640 บาท  
 

การตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกรก่อนฆ่า จำนวน 4 ตัวอย่าง 
จาก 4 ฟาร์ม ไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทุกตัวอย่าง 
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จำนวนสุนัขและแมวที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่หน่วยรถบริการเคลื่อนที่ 

 
รวมจำนวนการฉีดวัคซีนฯ ทั้งหมด 3,670 ตัว 

 
 
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  

1. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่ ( W0rld No 
Tobacco Day) ผ่านช่องทาง ผา่นช่องทางประชาสัมพันธ์ ในวนัที่ 27 พฤษภาคม 2563  จำนวน 4  ช่องทาง ดังนี ้
  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 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ชุดเคลื่อนที่เร็วในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เทศบาลนครระยอง 
 

ตารางแสดงจำนวนผู้เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่เทศบาลนครระยองสะสม ทั้งหมด 285 คน ดังนี้ 
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ข้อมูล ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2563 – วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 

 

ผลการดำเนินงาน เดือน พฤษภาคม 2563 
1. ผู้เดินทางรายงานตัวเข้ามาในพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง   จำนวน 81 คน  
    1.1 แบบรายงาน Google Form                  จำนวน      22 คน 
    1.2 อสม.                    จำนวน      53 คน 
    1.3 ประธานชุมชน                                จำนวน        6 คน 
2. ประเมินความเสี่ยงชี้แจงมาตรการการกักตัวและให้เซ็นรับทราบ  จำนวน 81 คน 
     2.1 เฝ้าระวัง (ไม่เสี่ยง)                   จำนวน      15 คน 
     2.2 กักกันตัวที่บ้าน (Home Quarantine)                           จำนวน      66 คน 
3. ติดตั้ง Application AOT ในรายกักตัวที่บ้าน  จำนวน 8 คน 
4. ติดตามผู้ที่เฝ้าระวัง และ Home Quarantine ทุกช่องทาง  จำนวน 285 ราย 3,934ครั้ง  
   (ลงพ้ืนที่/Line/โทรศัพท์ ครบ 14 วัน)   
5. ส่งตรวจหาเชื้อ Covid-19 จำนวน 52 คน  
    5.1 กลุ่มผู้ขายลอตเตอรี่ จำนวน 50 คน ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อฯ        จำนวน     50 คน 
    5.2 ผู้เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 คน ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อ       จำนวน       2 คน  
6. สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อและหน้ากากอนามัยแบบผ้า   จำนวน 81 คน 
7. ออกหนังสือรับรองการกักตัวครบ 14 วัน (ในรายที่ร้องขอ)  จำนวน 13 คน 
8. ติดตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจาก สสอ.เมืองระยอง  จำนวน 1 คน 
9. ส่งผู้เดินทางจากการกักตัว (State Quarantine) กลับบ้าน จำนวน  1 คน 
10. ให้คำแนะนำแก่ประชาชนตามมาตรการของจังหวัดระยอง  จำนวน  35 คน 
     เมื่อเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง 
11. ส่งต่อศูนย์ฯ อำเภอในรายที่มีปัญหา  จำนวน  0  คน 
12. สรุปรายงานผลการปฏิบตัิงานประจำวัน  จำนวน 30 ครั้ง  
 

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
รายงานสถานการณ์โรคติดตอ่ 6 อันดับแรก  

จากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง ทั้ง 3 แห่ง  
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน– 25 พฤษภาคม 2563 ) 
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รายงานสถานการณ์โรคติดตอ่ 10 อันดับแรก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน– 25 พฤษภาคม 2563 ) 

 
 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 พฤษภาคม 2563 จังหวัดระยอง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก            

จำนวน  496 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 69.15 ต่อประชากรแสนคน ต่อประชากรแสนคน พบผู้เสียชีวิต 1 ราย 
คิดเป็นอัตราป่วย 0.14 ต่อประชากรแสนคน สูงเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ โดยในเดือนพฤษภาคมนี้           
พ้ืนที่เขตเทศบาลนครระยอง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 ราย ในพ้ืนที ่
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งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง  

ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 
พิจารณากลั่นกรองโครงการ จำนวน 1 โครงการ พร้อมทั้งหารือเก่ียวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

งานที่ได้รับมอบหมาย 
ติดตามตรวจสอบสถานประกอบการทุกประเภท ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตามคำสั่งฯข้างต้น       

ให้ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนฯ ตามคำสั่งจังหวัดระยองและมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

งานอนามัยครอบครัว 
ผลการดำเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชนรายใหม่ 10 คน  รายเก่า 59 คน 

โดยมีกิจกรรมดูแลทำหัตถการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย จำนวน 16 ครั้ง และให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วย
และครอบครัวทุกรายที่ติดตามเยี่ยม 
 
 
 
 
 

ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 
 

1. มีผู้ป่วยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 คน จำนวน 2 รายการ 2 ชิ้น ได้แก่ รถเข็นนั่ง และไม้เครน
พยุงเดิน 
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2. มีผู้บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2 ชิ้น ได้แก่ ที่นั่งขับถ่าย และ รถเข็นนั่ง 

 

กิจกรรมอ่ืนๆ 
1. มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัยแบบผ้าและข้าวสารที่ได้รับบริจาค ให้กับครอบครัวผู้ป่วยที่

มีภาวะพ่ึงพิงที่บ้าน จำนวน 100 ครอบครัว 
2. ร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มอบอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับ

ครอบครัวผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บ้าน ดังนี้ 
2.1 วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต  
      ปิตุเตชะร่วมกับหอการค้ารุ่นใหม่จังหวัดระยอง มอบอาหารกลางวันให้กับครอบครัวผู้ป่วย 
      ที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บ้าน จำนวน 100 ครอบครัว 
2.2 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมมอบอาหาร 
      และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บ้าน จำนวน 10 ครอบครัว 
2.3 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมมอบ 
      อาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บ้าน  
      จำนวน 10 ครอบครัว 
2.4 วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตำรวจภธูรภาค 2 จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมมอบอาหาร,  
      เครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสด ให้กับครอบครัวผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บ้าน  
     จำนวน 6 ครอบครัว 

 

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
1. ดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันสุขภาพแก่ผู้พิการในชุมชนโดยการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

พร้อมมอบแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ผู้พิการที่บ้าน จำนวน   51   คน 
1.1  วัดความดันโลหิต  จำนวน  46  คน  พบ 

- ความดันโลหิตสูง  จำนวน 8  คน 
- ความดันโลหิตปกติ                 จำนวน    38  คน 

1.2  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  จำนวน 39  คน พบ 
- ระดับน้ำตาลในเลือดปกติ     จำนวน    36  คน 
- ระดับน้ำตาลเสี่ยง          จำนวน    3  คน 

1.3  ประเมินความเครียด  จำนวน  43  คน   พบ 
- เครียดเล็กน้อย                 จำนวน    35 คน 
- เครียดปานกลาง               จำนวน     8  คน 
 
 
 
 
 
 

1.4  ประเมินภาวะซึมเศร้า  แบบ 2 Q  จำนวน  43  คน  พบ 
- ไม่มีภาวะซึมเศร้า        จำนวน    43  คน 

1.5  นัดติดตามตรวจคัดกรองสุขภาพซ้ำในคนที่มีความผิดปกติ จำนวน  8  คน 
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2. ออกติดตามตรวจสอบสถานประกอบการประเภทต่างๆ/สถานที่ ร้านอาหาร /แผงลอยจำหน่าย
อาหาร (ยกเว้นตลาดสด ตลาดนัดและศูนย์อาหาร) ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่โซน 1 ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง 
ผลการดำเนินงาน  -พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ จำนวนถนน 15  สาย ประกอบด้วย ถนนสมุทรเจดีย์, ถนนศูนย์การค้า, 
ถนนราษฎร์บำรุง, ถนนสุขุมวิท, ถนนราชชุมพล  ค.2, ถนนชายกระป่อม , ถนนเกาะพรวด ,ถนนท่าบรรทุก , 
ถนนอดุลย์ธรรมประภาส, ถนนพจนกรในชุมชนสวนวัดโขด, ถนนป้วยกวง (เส้นหลังร้านวรรณ ), ถนนจันทอุดม
และถนนทับมา, ถนนบางจาก และถนนบ้านค่าย-ระยอง 

- ปฏิบัติงาน   จำนวน   10  ครั้ง 
- ร้านที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ  รวมทั้งสิ้นจำนวน  16  รา้น     
- ให้คำแนะนำ /ตักเตือน ครั้งที่ 1  จำนวน  16  ร้าน      
- ให้คำแนะนำ /ตักเตือน ครั้งที่ 2   จำนวน   3  ร้าน 
- ระดับความร่วมมือ คิดเป็นร้อยละ 97.26 
3. สรรหา/ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับจิตอาสาในชุมชนเพ่ือช่วยเย็บหน้ากากอนามัย

แบบผ้ามอบให้กับเทศบาลนครระยองเพ่ือใช้ในการแจกประชาชนรวมจำนวนทั้งสิ้น 500 ชิ้น ประกอบด้วย 
3.1 จิตอาสาชุมชนสวนวัดโขด ช่วยเย็บ จำนวนทั้งสิ้น  250 ชิ้น 
3.2 จิตอาสาชุมชนเนินพระ  ช่วยเย็บ จำนวนทั้งสิ้น  200 ชิ้น 
3.3 จิตอาสาชุมชนหนองสนม-ปักป่า ช่วยเย็บ จำนวนทั้งสิ้น  50  ชิ้น 

 

งานส่งเสริมสุขภาพ 

- ระหว่างวันที่ 1 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างพลังใจ เพิ่มพลังชีวิต
แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ให้การดูแลสุขภาพจิตในสถานการณ์โรค COVID-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ ผู้ดูแลเด็ก0-5 ปี จำนวน 724  คน โดยประเมินความเครียด/ภาวะซึมเศร้า/ความกังวล 
ต่อโรค COVID-19 ให้สุขภาพจิตศึกษาและให้คำปรึกษารายบุคคล กรณีมีความเครียดและวิตกกังวลสูง     
พร้อมกับมอบเซ็ตอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายโรค COVID-19 

- วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพรากแก้วแห่งชีวิต โดยทำการ
ติดตามชั่งน้ำหนักในชุมชน จำนวน 43 คน ให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็ก เรื่องการได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกันโรคและการ
เจริญเติบโตของเด็ก  โดยสนับสนุนอาหารเสริมแก่เด็กและพาไปรับวัคซีนที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ 
จำนวน 2 คน (ได้รับวัคซีนเฉพาะแรกเกิดครั้งเดียว) 
 
 
 
 
 

กองการแพทย์ 
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บริการอ่ืน ๆ แก่ผู้มารับบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 

- รับส่งผู้ป่วยโดยรถกอล์ฟไฟฟ้า        จำนวน 15 ครั้ง 
- รับส่งผู้ป่วยโดยรถ Ambulance     จำนวน 21 ครั้ง 

 
กิจกรรมรณรงค์เก่ียวกับ COVID 19 

1. จัดสถานที่เข้าออกทางเดียวเพ่ือการคัดกรองที่ครอบคลุม 
2. วัดอุณหภูมิทุกราย  ล้างมือด้วย alcohol gel 
3. ดูแลให้ใส่หน้ากากอนามัยในผู้ป่วยทุกคนที่มารับบริการ 
4. ได้รับบริจาคแอลกอฮอล์เจล ประชาชนสามารถนำขวดมาแบ่งได้ 
5. เช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการทุก 2 ชั่วโมง 

 

- คณะทีมงานหมอครอบครัวเขต 6 ศึกษาดูงาน ศูนย์บริการสาธารณสุขนครระยอง 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
 

 - นายมานพ  ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ            
กองการแพทย์ ประชาสัมพันธ์ว่าต้ังแตว่ันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป แผนกทันตกรรมจะเปิดให้บริการ
ตามปกติ และในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 น ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง นายประเสริฐ       
ฟ้าประทานชัย จะมาบริจาคเครื่องดูดละอองฝอยนอกช่องปาก กำลังสูง (External Oral Suction) EOS สำหรับใช้       กับ
ผู้ป่วยทันตกรรม  
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กองการศึกษา 

สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด (บริการยืม-คืน) 
ระหว่างวันที่ 19-29 พฤษภาคม 2563 

 
 

 - สร้างงานผู้พิการ  

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ 

- วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจง          
การจัดการเรียนการสอนทางไกล (ทางเพจ การศึกษาท้องถิ่นไทย) โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง  
 - วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้เข้าร่วมการอบรมเจ้าหน้าที่นำชม
นิทรรศการ ณ อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง  
 - วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 : คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้เข้าประชุมออนไลน์ 
โดยใช้โปรแกรม Google meet 

- วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้จัดให้ผู้ปกครองมารับเอกสารการเรียน
การสอนทางระบบออนไลน์ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง        
จังหวัดระยอง 
 - วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้จัดการเตรียมความพร้อมในการเรียน
การสอนในช่วงโควิค 19 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 - วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้จัดการเรียนการสอนทางไลน์
(ระบบออนไลน์)  
 - วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2563 : นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้เรียนผ่านระบบ 
DLTV (ระบบออนไลน์) 
 - วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2563 : วัดปากน้ำ(สมุทรคงคาราม) ขออนุญาตรื้อถอนพ้ืนที ่         
ที่เป็นรั้วของโรงเรียน และพ้ืนที่ที่เป็นธนาคารอาคารขยะของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ โดยจะจัดสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ใหม่ของทางวัดปากน้ำ ในขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง   ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ           
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
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โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

- ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 
 - ตู้ปันสุขโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 
 - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563               
ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2563 
 - โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ให้ผู้ปกครองมารับหนังสือเรียน เพื่อนำไปฝึกทักษะนักเรียน        
เพ่ือเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเทอม วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด             
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
- อบรมเตรียมความพร้อมครูในกรณหีากจำเป็นที่จะต้องสอนออนไลน์ เป็นการให้ความรู้ผ่าน App 

Zoom โดยชี้แนะเรื่องการผลิตสื่อที่จำเป็นจะต้องใช้ และตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา  
ได้ประสานติดต่อผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน โดยผ่าน DLTV ของกระทรวงศึกษาธิการ   
โดยครูจะเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับนักเรียนและศึกษาไปพร้อมกับนักเรียน จัดทำใบงานเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียน 
ในแต่ละสายชั้น ซ่ึงจะเปิด LINE ไว ้2 กลุ่ม คือกลุ่ม LINE ใหญ่ ทั้งสายชั้น และ LINE ห้องเรยีน เวลาทำกิจกรรม DLTV 
กับนักเรียนก็จะทำผ่าน LINE กลุ่มใหญ่ โดยบันทึก และนำไปไว้ที่ YouTube และครูแต่ละห้องก็จะนำส่งต่อไว้
ในแต่ละห้องเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับรู้ข้อมูลตรงนี้อย่างทั่วถึง โดยก็มีการเหลือมเวลาเรียนของนักเรียน 
เนื่องจากห้องที่จะต้องใช้เรียนมีจำนวนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ซ่ึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 จะมีการทำ
กิจกรรมในลักษณะนี้ เพ่ือเป็นการตรวจสอบและนำข้อมูลมาจำแนกว่าหากว่าจะต้องออนไลน์นั้นมีจำนวน
นักเรียนที่พร้อมกี่คน และจำนวนนักเรียนที่ไม่พร้อมกี่คน และต้องวางแผนด้วยว่าสำหรับนักเรียนที่ไม่พร้อม
ออนไลน์จะต้องทำอย่างไรต่อไป และในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามจะทำการ
เปิดเรียนตามปกติ  

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

- ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 จัดบอร์ดห้องเรียน EIS และดำเนินการสอนออนไลน์ โดยท่าน
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้ไลฟ์สดถึงผู้ปกครอง เพ่ือชี้แจงทำความเข้าใจ
รับทราบปัญหา และความต้องการของผู้ปกครอง เพ่ือพัฒนาปรับปรุง รวมทั้งช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่พร้อม         
ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์การเรียน ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จะขอรับ
บริจาคให้นักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนให้ได้รับการเรียนการสอนเหมือนกับนักเรียนคนอ่ืน ซึ่งในการ
สอน EIS นี้ ได้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ  

- การเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม2563 ได้แก่ การจัดสถานที่ การเตรียม
บุคลากร  

- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมกับวัดลุ่ม(พระอารามหลวง) เป็นบวร วัด บ้าน โรงเรียน        
โดยมีการแจกข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งทางวัดลุ่มฯ ได้กำหนดแจกของดังกล่าวเดือนละ 4 ครั้ง จึงขอเชิญทุกท่าน
นำข้าวสารอาหารแห้ง ไปบริจาคเพ่ือร่วมทำบุญได้ที่วัดลุ่ม(พระอารามหลวง) ได้ตลอดเวลา  

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
- การดำเนินการสอน ออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 6  

 - ติดตั้งตู้ปันสุข บริเวณหน้าโรงเรียน  
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โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ดังนี้ 
- นักเรียนและผู้ปกครองทำแบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านช่องทาง 

เว็บไซต์โรงเรียน เฟสบุ้ค กลุ่มไลน์ห้องเรียน ตั้งแต่วันที่  20 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2563 

 
 

การวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
ช่วงสถานการณ์โควิด-19 

(กรณีเกิดการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง) 
• แบ่งรักเรียนแต่ละห้องเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 20 คน 
• แต่ละกลุ่มสลับวันเรียน 
• กลุ่ม A เรียนวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ 
• กลุ่ม B เรียนวันอังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร์ 

กองสวัสดิการสังคม 
การจา่ยเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 
เทศบาลจ่าย 

•  ผู้ป่วยเอดส ์                   127 ราย 
     เงินสด                                - ราย 
     โอนเข้าบัญชธีนาคาร        127 ราย 
กรมบัญชีกลางโดยตรง 

•  ผู้สูงอายุทั้งหมด         6,430 ราย 
    รับเงินสด                                 2 ราย 
    โอนเข้าบัญชธีนาคาร             6,428 ราย 

•  ผู้พิการทั้งหมด               837 ราย        
    รับเงินสด                                  - ราย 
    โอนเข้าบัญชธีนาคาร                837 ราย  
 

การลงทะเบียน 
• อำนวยความสะดวก  

    ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม ่
    และต่อบัตรประจำตัวคนพิการรายเก่า      จำนวน         5     ราย 
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•   รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม ่ 

    เพ่ือรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ     จำนวน         10    ราย 
•   รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  จำนวน          5     ราย 
•   รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และรายเก่า  จำนวน         42    ราย 

       ที่มีการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขตพ้ืนที่ 
       เทศบาลนครระยอง เพ่ือรับเบีย้ฯ 
       ปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ 
       กระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2560 
 

การโอนเงินช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพรร่ะบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกรมสง่เสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ 

การโอนเงินโดยกรมบัญชีกลาง  
•  โอนเข้าบัญชีธนาคารผู้มีสิทธิ์   จำนวน    837    ราย 
•  โอนผ่านบัญชเีทศบาลนครระยอง   จำนวน  1      ราย 
*** เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

 

- มาตรการจา่ยเงิน “เยียวยากลุม่เปราะบาง” ตามมติคณะรัฐมนตรี จะมอบเงินให้แก่กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ             
และผู้พิการ เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน  
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สถานธนานุบาล 

ผลการดำเนินงานในรอบเดือนพฤษภาคม  2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31  พฤษภาคม  2563) 

(ลดลงจากเดือนก่อน) 
ยอดรับจำนำรวม            1,721  ราย (194 ราย) 
ยอดไถ่ถอนรวม           1,974   ราย (184 ราย) 
 

   ทรัพย์จำนำคงเหลือทั้งหมด          6,244  ราย (275 ราย) 
 

รายได้ดอกเบี้ยรับจำนำ  จำนวนเงิน         1,579,648.00 บาท (22,372.50 บาท) 
รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์หลุด จำนวนเงิน            386,555.00 บาท 
    รวมรายรับ         1,966,203.00 บาท 
รายจ่าย 
 ดอกเบี้ย O.D. ธนาคารออมสิน                        0.00 บาท 
 รายจ่ายประจำ               279,778.14 บาท 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย            1,686,424.86 บาท 
 
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จำนวน   140,000,000.00 บาท 
   บวก ฝากเผื่อเรียก       55,256,969.71 บาท 
   คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก    195,256,969.71 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี ปลัดเทศบาล มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
1. วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 14:00 น ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) จะเข้ามา

ชี้แจงกลุ่มแม่ค้าที่อยู่ในตลาดเทศบันเทิง และตลาดเก่า เพ่ือที่จะเสนอโปรเจคในเรื่องของคูปองให้กับผู้ระกอบการ
รายย่อย จำนวนรายละ 10,000 บาท สำหรับที่จะเอาไปแลกซื้อสินค้าเทคโนโลยีเพ่ือนำมาใช้ในร้านค้า ซึ่งได้
ประสานงานกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ว่าต้องการจะให้ตลาดของเทศบาล เช่น ตลาดเทศบันเทิง 
ผู้ประกอบการสามารถรับชำระเงินโดยที่ไม่ต้องใช้ธนบัตร  

2. เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานในงบประมาณปี 2564 เนื่องจากมีเวลาแค่ 2 เดือน ในการที่จะสำรวจ
ออกแบบ ประมาณราคา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขณะนี้ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีรายการเฉพาะของโรงเรียนที่โรงเรียนเสนอมาแล้ว           
แต่ในส่วนของถนนที่อยู่ข้างนอกยังไม่ได้ระบุว่าจะทำที่ไหนบ้าง ซึ่งได้หารือกับผู้อำนวยการกองช่างว่าในสัปดาห์
หน้าจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุม โดยเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง และผู้บริหารทั้งหมด  เพ่ือมา
พิจารณาค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2564 ว่าจะต้องการที่จะให้ดำเนินการถนนเส้นใดบ้าง        
และจะนำเรื่องงแผนโครงสร้างพ้ืนฐาน 3 ปี ที่ได้ยกร่างไว้แล้ว ตั้งแต่ปี 2564 - 2566 มาพิจารณาด้วย           
ว่าจะทำโครงการเมื่อไร อย่างไร  

3. เรื่องการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จำนวน 2 เรื่อง มอบฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน              
และงานเลขานุการผู้บริหารและกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล ให้ประสานทางสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 
ว่าจะมีการยื่นเสนอคำแปรญัตติหรือไม่ 
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4. เรื่องงานเดินกินชิมเที่ยว ได้รับแจ้งจากวัฒนธรรมจังหวัดว่าจังหวัดระยองจะให้นำหนังใหญ่มาช่วย 
ในงานทั้ง 2 วัน คือวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 และวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ณ เวทีกลาง ชื่อตอนว่า 
“พระอภัยมณ”ี 

5. เรื่องการเปิดภาคเรียนของนักเรียน ท่านนายกเทศมนตรีเป็นห่วงว่าหากเปิดเรียน ในวันที่ 1 
กรกฎาคม 2560 ทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ได้มีการเตรียมการอะไรไว้บ้างในเรื่องของการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19)  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563  
ท่านรองนายกเทศมนตรี นายมานพ  วาจาสิทธิ์ ได้ไปประชุมกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งต้องรอหนังสือจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าจะให้เทศบาลเปิดแบบไหน ส่วนเรื่องวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในโรงเรียน  
เช่น อ่างล้างมือ จึงสั่งการให้กองช่างนำอ่างล้างมือไปติดยังโรงเรียนในสังกัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
ทุกแห่ง แต่ผู้อำนวยการกองช่างรายงานว่าอาจจะไม่สะดวกในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ จึงให้กองการศึกษาเป็นผู้จัดซื้อ
วัสดุให้กับกองช่างเพ่ือใช้ดำเนินการติดตั้ง  ส่วนเจลล้างมือ และแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ คิดว่าอาจจะเป็นการ
สิ้นเปลืองมากเกินไป เห็นควรว่าน่าจะเป็นแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่ทราบว่าสำนักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมมีจำนวนเหลืออยู่เท่าไร หากมีเหลือเพียงพอก็ให้จัดสรรไปให้ยังโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด และอาจจะ
ต้องขอรับบริจาคจากหน่วยงานอ่ืน  ส่วนหน้ากากอนามัย ในรอบที่ 2 ที่เทศบาลจะได้หน้ากากอนามัยมา 
จำนวน 60,000 ชิ้นนั้น จะต้องจัดสรรให้กับโรงเรียน เพ่ือนำแจกให้กับนักเรียนในจำนวนคนละ 2 ชิ้น               
ส่วนวัสดุอุปกรณ์อย่างอ่ืนหากมีไม่เพียงพอ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ได้หารือกับผู้บริหารว่าอาจจะต้องทำโครงการ
ขึ้นมาใช้เงินรายได้ของโรงเรียนไปก่อน  

6. เรื่องการเปิดภาคเรียนของนักเรียน จะให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนัดหมายกับโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลทุกแห่ง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือมาประชุมเตรียมการในเรื่องของมาตรการที่จะคัดกรองเด็ก
ก่อนที่จะเข้าโรงเรียน การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิที่ถูกต้อง มาตรการในการดูแลทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
การป้องกันการติดเชื้อในโรงเรียน เด็กเล็กจะต้องทำอย่างไรบ้าง เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองนักเรี ยน 
ในการที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนยังในสังกัดเทศบาลนครระยอง  

7. โครงการที่จะของบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจสี่แสนล้านบาท ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ได้ทำหนังสือไปเรียบร้อยแล้ว ได้แก่  

1.) โครงการ Green outlet ตลาดเทศบันเทิงพลาซ่า ขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
และผลิตภัณฑ์ชุมชนของระยอง สถานที่คือตลาดเทศบันเทิง จำนวน 16,000,000 บาท  

2.) โครงการ Smart Block Nakornrayong ที่ศูนย์การค้าสตาร์เซ็นเตอร์ งบประมาณ  
จำนวน 72,000,000 บาท          

3.) โครงการสตรีทฟู๊ดที่ท่าน้ำถนนอดุลย์ธรรมประภาส จำนวน 2,000,000 บาท อยู่ระหว่างกองวิชาการและแผนงาน 
ประสานกับกองช่างเพ่ือที่จะทำโครงการต่างๆ เสนอจังหวัดระยอง ประมาณการว่าน่าจะใช้งบประมาณประมาณ
สิบหกล้านบาท ซึ่งมีอยู่หลายส่วนด้วยกัน คือ มีทั้งส่วนงานที่เป็นโครงสร้าง งานทางด้านกายภาพ และงานใน
ส่วนของที่เป็นรูปแบบดิจิทัล และงานในส่วนของการจ้างที่ปรึกษาทางด้านการตลาดที่จะมาช่วยในการจัดการ
ตรงนี้ด้วย ในช่วงบ่ายของวันที่ 2  มิถุนายน  2563 ทาง EASTERN SPECIAL ECONOMIC CORRIDOR : 
EEC  โดยดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยก็จะมี
งบประมาณอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นงบประมาณที่เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกัน จะมีการประชุม      
เพ่ือซักซ้อมหลักเกณฑ์ในการของบประมาณ ตรงนี้จะให้ทางฝ่ายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ไปประชุม 
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เพ่ือรับฟังหลักเกณฑ์ Conference ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเทศบาลเรามีโครงการที่ขอไปก่อนหน้านี้ จำนวน 4 โครงการ      
เช่น โครงการก่อสร้างคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยอง แห่งที่ 2, โครงการระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 จุด, 
โครงการศูนย์ขนถ่ายขยะ และโครงการรถบันได ซึ่งจะขอในช่องทางของ EASTERN SPECIAL ECONOMIC 
CORRIDOR : EEC 

8. แจ้งว่าจะมีการเปิดประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมวิสามัญในช่วงประมาณ          
เดือนกรกฎาคม 2563  

 - นายเสรี  บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
 1. เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19) ในโรงเรียน  
ในฐานะที่เราเป็นเทศบาลนคร มีงบประมาณ มีบุคลากรพร้อม ซึ่งงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพมีอยู่
ประมาณเจ็ดล้านบาท หากว่าโรงเรียนจะขอนำงบประมาณมาเข้าที่กองการศึกษา และเข้าที่ประชุมกรรมการ
คาดว่าน่าจะสามารถนำมาใช้บริหารจัดการเรื่องนี้ได ้ 

2. ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีนครระยองได้มอบหมายให้ไปประชุมคณะกรรมการจังหวัด เรื่องโครงการ
ประชากรแฝง ท่านผู้ว่าราชการสั่งให้ทุกส่วนราชการเคร่งครัดให้ข้าราชการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามา ซึ่งเทศบาล
จะต้องทำโครงการรณรงค์เพ่ือให้เกิดผล และมีตัวเลขที่ชัดเจน โดยให้รายงานทุก 15 วัน ดังนั้น จึงควรจะมอบ
ให้งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล ไปดำเนินการในเรื่องของทะเบียนราษฎร  

3. เรื่องของ แอพพลิ เคชั่น “ไทยชนะ” ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ เน้นย้ำว่าปัจจุบัน 
แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” มีใช้เฉพาะห้างสรรพสินค้า กับร้านค้าใหญ่ๆ ซึ่งส่วนราชการท้องถิ่นก็น่าจะต้องมีใช้ด้วย 
เรื่องนี้ได้นำเรียนท่านนายกเทศมนตรีนครระยองแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการมอบหมายงาน คิดว่าเรื่องนี้น่าจะ
มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลประชาชน และกองวิชาการและแผนงาน เพ่ือที่จะ
ร่วมกันทำตรงนี้ โดยให้ติดคิวอาร์โค้ด แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล จุดด้านล่าง
ตรงทางเข้าออกให้ประชาชนได้ใช้สแกน เพ่ือเป็นการเช็คยอดจำนวนของผู้ที่มาติดต่อราชการได้ 

- ท่านนายกเทศมนตรี สั่งการว่าเรื่อง  แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ให้ดำเนินการตามที ่นายเสรี  บุญสุทธิ 
รองปลัดเทศบาล เสนอ โดยมอบกองวิชาการและแผนงาน จัดทำ  แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ติดบริเวณหน้า
สำนักงานเทศบาลนครระยอง 

- นายธนิต  อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี แจ้งความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม           
ว่าเทศบาลได้ เชิญทางบริษัทที่ปรึกษาที่ดำเนินการในเรื่องของการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียรวม               
ซึ่งมีองค์การจัดการน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประเด็นหลัก  คือ เดิมเขาจะวางท่อในโซน          
ถนนสุขุมวิท และเรื่องแบบที่เทศบาลได้คอมเม้นกับทางบริษัทที่ออกแบบว่าในเขตเทศบาลนครระยองต้องการ
จะให้มีการวางท่อเลียบไปตามแม่น้ำลำคลอง ซึ่งในวันนั้นบริษัทที่ปรึกษาได้นำแบบมานำเสนอแล้ว ซึ่งคงเป็นไป
ตามที่เทศบาลให้คอมเม้นไว้ ซึ่งโครงการนี้มีงบประมาณจำนวนประมาณแปดร้อยล้านบาท ทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยองได้เสนอโครงการในปี 2565 และตามที่คาดการณ์ไว้ คือ คือหากดำเนินการเสร็จแล้ว ในช่วง 
2 ปีแรก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายของการบริหารโครงการนี้ ซึ่งคงจะมี   
การว่าจ้างองค์การจัดการน้ำเสีย ในระยะเวลา 3 ปี คือ ในปีแรกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต้องจ่าย
งบประมาณในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ำเสียไป 100% ปีที่สองจ่ายไป 50% และปีที่สามจ่ายไป 30%                 
หลังจากนั้นในส่วนของเทศบาลซึ่งหากว่าโครงการนี้จะดำเนินการก็จะต้องมีการนำเข้าเรื่องนี้เข้าที่ประชุม          
สภาเทศบาลนครระยอง ในเรื่องของการทำ MOU ซึ่งเรื่องการบริหารจัดการน้ำเสียนั้น ตั้งแต่เริ่มโครงการ     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ใช้งบประมาณในการจ้างบริษัทที่ปรึกษาเป็นจำนวนเงินสิบเจ็ดล้านบาท  
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โครงการนี้เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองขอเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งเงื่อนไขของกองทุน
สิ่งแวดล้อม คือ หน่วยราชการที่ขอโครงการจะต้องสมทบเงิน 10% ดังนั้น หมายความว่าหากว่าองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ได้โครงการนี้  ก็จะเป็นงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะต้องเสียไป           
ซึ่งถ้าหากว่าเขาจะโอนให้เทศบาลมาบริหารจัดการเลย ซึ่งตรงนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะรับไป
พิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจะดำเนินการอย่างไร เรื่องอ่ืนก็น่าจะเป็นเรื่องของที่ดิน ซึ่งขณะนี้ตรงบริเวณพ้ืนที่           
ซึ่งเป็นของกรมโยธาธิการที่สร้างไว้ให้เดิมนั้น เป็นที่ นสล. ปัญหาคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมีหนังสือ 
ทีย่ืนยันว่าอนุญาตให้มีการใช้พ้ืนที่ตรงนี้ และปัญหาอีกในทางกฎหมายว่าหากทำอย่างนั้นคนที่จะมีอำนาจในการ
อนุมัติได้คือผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเทศบาลอาจจะต้องคืนสิทธิไป และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองไปขอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ หากว่าหลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองก่อสร้างเสร็จแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
จะโอนมาให้เทศบาลดำเนินการ ซึ่งจะเป็นการย้อนไป ย้อนมา จึงมีข้อเสนอแนะว่าน่าจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ไปชี้แจงเหตุผลกับสำนักงบประมาณว่าหนังสือที่ขออนุญาตให้ใช้สิทธินั้น เป็นลักษณะของการย้อนไปย้อนมา 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าพ้ืนที่ตรงนี้หากโครงการอนุมัติแล้วจะสามารถดำเนินการได้ เรื่องนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
จะขอรับไปหารือกับทางสำนักงบประมาณก่อน  

- นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี ปลัดเทศบาล แจ้งว่าการจ่ายเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม 3.5 เปอร์เซ็นต์       
ของรายรับ หากเทศบัญญัติเก็บค่าน้ำเสีย และเทศบาลมีรายรับขึ้นมา เทศบาลจะต้องจ่ายให้กองทุนสิ่งแวดล้อม 
3.5 เปอร์เซ็นต์ ตลอดอายุโครงการ คือระยะเวลา 20 ปี แต่หากว่าเทศบาลไม่มีรายรับขึ้นมา หรือว่าเทศบาล
ไม่ได้มีการตราเทศบัญญัติก็คงไม่เข้าเงื่อนไข ตรงนี้ต้องให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองไปสอบถามว่า    
หากเทศบาลไม่ตราเทศบัญญัติที่จะเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียนั้น จะผิดข้อกำหนดกองทุนสิ่งแวดล้อมหรือไม่  
เท่าที่ทราบว่าตัวเลขจากองค์การจัดการน้ำเสีย คือ ปีละประมาณห้าล้านบาท ที่เทศบาลจะต้องจ้างองค์การ
จัดการน้ำเสียมาบริหาร ปีแรกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  รับผิดชอบไปเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์                  
ปีที่สององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรับไป 50% ที่เหลือเทศบาลนครระยอง กับเทศบาลตำบลเนินพระ           
และเทศบาลตำบลทับมา ต้องมาร่วมกันจ่าย ซึ่งจะต้องมีการติดมิเตอร์ด้วยเพ่ือเช็คว่าเทศบาลตำบลทับมา      
ได้ส่งน้ำเสียมาจำนวนเท่าไร เทศบาลตำบลเนินพระได้ส่งน้ำเสียมาวันละกี่ลูกบาศก์เมตร ก็ต้องจ่ายตาม          
จำนวนน้ำเสีย ซึ่งคงไม่มีปัญหาตรงนี้ และจากที่หารือกันคือหากว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสร้างเสร็จ         
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับผิดชอบไปเลย 2 ปี เพราะจะได้พ้นระยะเวลาประกันผลงาน                 
และหลังจากผ่านไป 2 ปี แล้ว ค่อยโอนให้เทศบาลนครระยองรับผิดชอบ ซึ่งต้องมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง          
ว่าหากโอนให้เทศบาลนครระยองแล้วปีละห้าล้านบาท โดยเทศบาลจะต้องออกครึ่งหนึ่ง คือปีละสองล้านห้าแสนบาท
ก็คงน่าจะดำเนินการได้ ส่วนเรื่องที่จะเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่นั้น  คงต้องมาพิจารณาว่าจะเก็บหรือไม่            
ซ่ึงก็ไม่ทราบว่าจะขัดหลักเกณฑ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อมหรือไม่  
 

 (ปิดประชุม เวลา 11.00 น.) 
 

     ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                          เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

     ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวรัชนี  คุ้มครอง)  
                                                          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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