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

นายวรวิทย์
นายธนิต
นายประกอบ
นายธีรวุฒิ
นายฉัตรนุชัย
นายเสรี
นางนภัสสร
นางวัฒนา
นางสาวชนิดา
นางกรรณิกา
นายปรีชา
นางผ่องศรี
นางสาวสุภัทรา
นายมานพ

ศุภโชคชัย
อังควินิจวงศ์
อังควินิจวงศ์
รัตตานนท์
สมบัติศรี
บุญสุทธิ
อุทัยรัตน์
ชูวิทย์สกุลเลิศ
เอมเปีย
วิโรจน์แสงทอง
สาลี
ปิยะยาตัง
สุภาพ
ศรีสุพรรณถาวร

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อำนวยการกองช่าง

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

นางสาวรุ่งฤดี
นายโจ
นายสมควร
นางสุภลักษณ์
นางอุษณีย์
นางพรทิพย์
นายไพรัตน์
นางสายสุนีย์
นายดุสิต
นางสาวกนก
นางเสาวลักษณ์
นางสาวรัชนี
นางสาวฐปนีย์
ว่าที่เรือโทเชาวลิต
นางสาวณัฐมน
นายวิทยา

ยมรักษ์
รุ่งเรือง
ทองเรือง
ตั้งกลชาญ
เลื่อนลอย
เวชกามา
วังบอน
วาระสิทธิ์
ธรรมศิริรักษ์
อารีรักษ์
แก่นทอง
คุ้มครอง
โสภณ
จันมณี
แซ่โง้ว
วัชระธัญญานุกูล

แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ำ

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

ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

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

นางสาวกนกอร
นางสาววิลาวรรณ
นางปาริชาติ
นางจิรายุศิริ
นายชนินทร์
นางธนาวดี
นางกุลยา

ธิบูรณ์บุญ
นาถาบำรุง
ตันสุธิกุล
พรหมอินทร์
จันทน์ขาว
ฑามาศ
กุลรัตน์

-2หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
เจ้าพนักงานธุรการ

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
ดุษฎีวงษ์กำจร
เจริญรัตน์
กล่อมแก้ว
เกษรแพทย์

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

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

นายมานพ
นายวิชิต
นายวารินทร์
นายบุญสืบ
นายนิวัติ
นายผณินทร

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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ท่านนายกเทศมนตรี แจ้งเรื่องที่มีข่าวว่ามีเชื้อ โควิด 19 ในระยอง ขอให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนก
ขณะนี้อยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวัง โดยจากเหตุการณ์คือมีกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานที่เดียวกัน และในช่วงเวลาเดียวกัน
กับผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อ โควิด 19 จำนวนประมาณสามร้อยกว่าคน ขณะนี้เทศบาลได้ให้เจ้าหน้าที่ไป
ดำเนินการล้างถนนแล้วตั้งแต่ช่วงโฮมโปร ไปถึงสี่แยกโรงแรมออคิด ทั้งสองฝั่งถนน
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สำนักปลัดเทศบาล
- เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ราย คือ นางสาวสุภัทรา สุภาพ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง) กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

-3- เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ราย คือ นางจิรายุศิริ พรหมอินทร์ พนักงานเทศบาล
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะขามคู่
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารจากบัญชีพนักงานเทศบาล ผู้ผ่านการ
สรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 1 ราย คือ นางสาวกนกอร ธิบูรณ์บุญ
วุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ระดับต้น ตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชี
และยกเลิกบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 31
มีนาคม 2563 ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) กองช่าง
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ราย คือ
นายจักรพันธ์ จันเขตร พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล และแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- เรื่อง รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร คือ นางสาวศิริพร มณีแสง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนวัดแจงร้อน
สังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร มาเป็นพนักงานครูเทศบาล ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครู
ชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
- เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล จำนวน 1 ราย คือ นางสาวฐานวีร์ สวัสดี พนักงานครูเทศบาล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลบ้านเพ 1 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเพ
มาเป็นพนักงานครูเทศบาล ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
ฝ่ายอำนวยการ
งานขนส่ง
- งานขนส่งมี รายรับประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายรับต่ำกว่ารายจ่าย
ยอดเงินสะสม

94,044.78 บาท
115,462.25 บาท
21,417.47 บาท
3,798,770.62 บาท

-4- โครงการเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนยมจินดาจังหวัดระยอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ผลการดำเนินงาน
วัน/เวลาการจัดงาน วันที่ 5-6 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น.
ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ สินค้าและอาหารพื้นบ้าน/อาหารประจำถิ่น
ประเภทผู้ประกอบการ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
จำนวนผู้ประกอบการ 164 ร้านค้า
รายได้ของผู้ประกอบการ 869,000 บาท (ข้อมูลจากคณะกรรมการตลาดถนนยมจินดา)
จำนวนผู้เข้าร่วมงาน แบ่งเป็นผู้ที่ลงทะเบียนโดยการลงชื่อ 1,952 คน
ผู้ที่ลงทะเบียนในแพลตฟอร์มไทยชนะ ประมาณ 6,000 คน รวมทั้งสิ้น 7,952 คน
การประเมินความพึงพอใจตามแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุน้ เศรษฐกิจ
ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
ระดับความพึงพอใจของผู้ขาย/ผู้ประกอบการ
1. รูปแบบการจัดงาน
ร้อยละ 85.5
2. ช่วงวัน/เวลาของการจัดงาน
ร้อยละ 80.1
3. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ร้อยละ 60.8
4. สถานที่จัดงาน สภาพแวดล้อม ที่จอดรถ
ร้อยละ 68.1
5. การอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย
ร้อยละ 69.9
ระดับความพึงพอใจของผู้ซื้อ/ผู้บริโภค
1. รูปแบบการจัดงาน
ร้อยละ 82.9
2. ช่วงวัน/เวลาของการจัดงาน
ร้อยละ 80
3. ความหลากหลายของสินค้าและผลิตภัณฑ์
ร้อยละ 74.1
4. คุณภาพและราคาของสินค้าและผลิตภัณฑ์
ร้อยละ 77.6
5. ความสะอาด ปลอดภัย ไม่ใช้ถุงพลาสติก โฟม
ร้อยละ 71.2
6. สถานที่จัดงาน สภาพแวดล้อม ที่จอดรถ
ร้อยละ 58.2
7. การรักษาความปลอดภัย
ร้อยละ 77.1
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- ออกตรวจดูแลโรงรับจำนำของเทศบาล
- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น้อง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จำนวน 29 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง

-52. ตักเตือนผู้กระทำความผิด
- ดูแลห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 2 ราย
- ตักเตือนประชาชนนำของมาขายในบริเวณห้ามขาย จำนวน 1 ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทำสิ่งของตกหล่น จำนวน 2 ราย
3. จัดเก็บป้ายที่ไม่ขออนุญาต และหมดอายุ จำนวน 152 แผ่น
4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ำ ถนน ฟุตบาท ชำรุด จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
- ซอยบ้านเด็กเล็ก ซอย 2/1 จำนวน 1 จุด
- แยกทางเข้า ถนนบางจาก ตรงข้ามสำนักงานที่ดิน จำนวน 1 จุด
- หน้าวัดโขดทิมทาราม บ้านเลขที่ 38/45 ถนนพจนกร ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 1 จุด
- ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ตรงข้ามห้องเย็น จำนวน 1 จุด
- บริเวณปากทางเข้าถนนสนามเป้า (ข้างร้านอินยองกาแฟสด) จำนวน 1 จุด
5. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบประชาชนนำผ้ามาตากบนฟุตบาท บริเวณตรงข้ามสุเหร่าปากคลอง จำนวน 1 ราย
- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีจอดรถยนต์ทิ้งไว้บนทางเท้าที่สาธารณะ จำนวน 1 ราย
- ตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ชนราวสะพาน บริเวณสะพานปากน้ำ จำนวน 1 ราย
- อำนวยความสะดวกและจัดการจราจรเหตุเพลิงไหม้ บริเวณห้องครัวร้านโต๊ะเฟรนต์
สนุกเกอร์ ถนนคลองขุด จำนวน 1 ราย
- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีถนนทรุดตัวและชำรุด บริเวณทางไผ่ 4 จำนวน 1 ราย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกู้ภัยฯ
- ออกสำรวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนสองพี่น้อง, ชุมชนริมน้ำ-ท่าเกตุ และชุมชนพูนไฉ่)
งานสารบรรณ
มีการลงรับ – ส่ง หนังสือ
เดือนมิถุนายน 2563
- มีการลงรับหนังสือ จำนวน
- มีการลงส่งหนังสือ จำนวน
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
อัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
* ลูกจ้างประจำ
* พนักงานจ้างทั่วไป
* พนักงานจ้างตามภารกิจ
รวม

656 เรื่อง
430 เรื่อง

175 คน
21 คน
361 คน
271 คน
828 คน

4 ครั้ง
68 ครั้ง
35 ครั้ง
15 ครั้ง

-6อัตรากำลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จำนวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
* พนักงานครูเทศบาล
228 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
45 คน
รวม
276 คน
รวมทั้งสิ้น 1,104 คน
งานการเจ้าหน้าที่
- 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
2 คน
- คน
- คน
2 คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
11 คน
6 คน
- คน

งานทะเบียนราษฎร
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจำเดือน มิถุนายน 2563

เดือน มิถุนายน มีวันทำการ 21 วัน เฉลี่ยให้บริการวันละ 133 ราย

-7รายงานการให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน
ประจำเดือน มิถุนายน 2563

เดือน มิถุนายน มีวันทำการ 21 วัน เฉลี่ยให้บริการวันละ 51 ราย
กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง จำนวน 21 ครั้ง
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จำนวน 20 ครั้ง 20 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
1.2 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่น ๆ
2. บันทึกภาพกิจกรรมของสำนัก กองและรร.ในสังกัดของเทศบาล
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่นๆ
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชน ลงเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของเทศบาล
5. บันทึกเสียงข่าวประกาศเสียงตามสาย
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์
7. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง
8. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
รวม
จำนวน
จำนวน
รวม
รวม

27 เรื่อง
22 เรื่อง
31 กิจกรรม
8 ครั้ง
43 ข่าว
4 ครั้ง
3 ครั้ง
5 ราย
4 ป้าย

-8ฝ่ายนิติการ
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รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.

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

- ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ละเมิดเรียบร้อยแล้ว

2.

ศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การคดีหมายเลข
ดำที่ 2018/2560 ระหว่าง ดช.ฐานนท์ ธนาเศรษฐ์สกุล
โดยนางสาวศรีสุดาศิระวงศ์ประเสริฐ ผู้แทนโดยชอบธรรม
ผู้ฟ้องคดีเทศบาลนครระยองผู้ถูกฟ้องคดี

- ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาว่า เทศบาล
นครระยองละเลยต่อหน้าที่ และให้เทศบาลชดใช้
เงินจำนวน 162,772.46 บาท
- ศาลปกครองกลางได้มีหมายแจ้งคำบังคับให้
เทศบาลชดใช้เงินจำนวน 162,772.46 บาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
- เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เทศบาลได้ส่ง
เช็คเป็นเงินค่าเสียหายไปที่ศาลปกครองกลางแล้ว

3.

ตอบข้อหารือ กรณี นางสุรางค์ อินทนู ก่อสร้างอาคารบนพื้นที่
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

- ตอบข้อหารือและแจ้งกองช่างเรียบร้อยแล้ว

4.

เรื่องร้องเรียนจาก นส.ณัฏฐ์วรินท์ นาถหิรัญวณิชอยู่บ้านเลขที่
2/14 ซ. 3 ถ.ราษฏร์บำรุง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ได้รับความเดือดร้อนจากเพื่อนบ้านเลขที่ 2 ซ.3/1 ถ.ราษฎร์
บำรุง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เนื่องจากบ้านหลัง
ดังกล่าวเลี้ยงสุนัขหลายตัวส่งเสียงดัง มีกลิ่นเหม็น สร้างความ
รำคาญให้กับผู้ร้องตลอดเวลา

- ทำหนังสือรายงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมือง
ระยองเรียบร้อยแล้ว

5.

เรื่องร้องเรียน กรณี ผู้ร้อง "ปกปิดชื่อ" ร้องเรียนร้านซ่อม
รถจักรยานยนต์ ในหมู่บ้านสวนแก้ว 3 มีการทุบกำแพง
เพื่อประกอบกิจการซ่อมรถ

-ทำหนังสือแจ้งให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมือง
ระยองทราบเรียบร้อยแล้ว

6.

กรณี นายพงษ์ศักดิ์ ร่วมวงษ์ ภารโรง โรงเรียนบ้านปากคลอง
ประพฤติชั่วร้ายแรงและละทิ้งหน้าที่ติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน

- สรุปสำนวน (สว.6) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ในส่วนของการต่อเติมกันสาดรุกล้ำที่สาธารณะ
เทศบาลนครระยองได้ออกคำสั่งให้ รื้อถอนแล้ว
แต่ผู้ถูกร้องยังไม่ได้ดำเนินการ แต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยองจึงได้ดำเนินการแจ้ง
ความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วอยู่
ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง

- ทำหนังสือรายงานจังหวัดระยอง
เรียบร้อยแล้ว

-9ลำดับ
ที่

เรื่อง

7.

เรื่องร้องเรียน กรณี ผู้ร้อง "ปกปิดชื่อ" ได้รับความเดือดร้อนจาก
การเลี้ยงสุนัขของนางรสรินทร์ วงศ์อยู่บริเวณถนนสมุทรเจดีย์
ซอย 6 ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

- ทำหนังสือแจ้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมือง
ระยองเรียบร้อยแล้ว

8.

ตรวจสอบบันทึกข้อตกลงสถานพยาบาลเครือข่ายรักษาพยาบาล
ผู้ที่ทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา

- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

9.

ตรวจร่างสัญญาซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 40 เครื่อง

- ดำเนินการตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว

10.

ตรวจร่างสัญญาก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยชื่น
สุนทร

- ดำเนินการตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว

11.

ตรวจร่างสัญญาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ

- ดำเนินการตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว

12.

ตรวจร่างสัญญาจ้างก่อสร้างกั้นผนังห้องเรียนชั่วคราวโรงเรียน
สาธิตเทศบาลนครระยอง

- ดำเนินการตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายงบประมาณ

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการ

-10-

-11-

-12-

-13-

-14-

-15-

-16-

-17-

-18งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 11 เรื่อง

-19สำนักการคลัง
1. รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
1.1 ด้านรายรับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

1.1.1 รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง

1.1.2 รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หรือมอบให้

-201.1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

1.1.4 การจัดเก็บภาษี 4 ประเภท และค่าเก็บขนขยะมูลฝอย

-211.2 ด้านรายจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

2. รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
รายงานสถานะการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563
รายรับสูงกว่ารายจ่าย

3. รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

-224. รายงานผลการดำเนินการรายจ่ายค้างจ่าย
4.1 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีมีหนี้ผูกพัน

4.2 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีมีหนี้ผูกพัน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

-23รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-24-

-25-

5. รายงานรายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม
5.1 รายงานรายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม กรณีมีหนี้ผูกพัน

5.2 รายงานรายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน

-26รายงานรายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

กองช่าง
รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย ดังนี้
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนราษฏร์บำรุง ช่วง 3 แยกออคิด ถึงทางเข้าโรงแรมเวียงวลี
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยบุญเหลือ
- โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนข้างอำเภอ
- โครงการปรับปรุง ถนนเกาะกลอย ฝั่งทิศตะวันออก
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสัมฤทธิ์ ซอย 6
- โครงการก่อสร้างถนนซอยสมสุขเชื่อมชายทะเล
- โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนข้างร้านวรรณ เชื่อมซอยแนนซี่
- โครงการก่อสร้างถนน ซอยแยกคงคา 2 (ชุมชนสองพี่น้อง) ระยะ 50 เมตร
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.แหลมรุ่งเรืองซอย 3
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.แหลมรุ่งเรืองซอย 7
- โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยรวมมิตร (ชุมชนริมน้ำท่าเกตุ)
- โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยรวมมิตร 1 (ชุมชนริมน้ำท่าเกตุ)

-27- โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยรวมมิตร 2 (ชุมชนริมน้ำท่าเกตุ)
- โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยรวมมิตร 3 (ชุมชนริมน้ำท่าเกตุ)
- โครงการก่อสร้างถนนแยกทางไผ่ 3 ฝั่งทิศเหนือ (ทางเข้าหมู่บ้านศรุตา 2)
- โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ (สวนวัด) ทิมทาราม
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสมุทรเจดีย์ ซอย 6
- โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ซอยระยองวิทปากน้ำ 2,3
- โครงการซ่อมแซมถนนอารีราษฎร์ ซอย 5
- โครงการปรับปรุงพื้นลานเรือประมงเล็ก
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนทับมาฝั่งตะวันออก
- โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยบุญเหลือ
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าสมุทรเจดีย์ 3/1
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ชุมชนข้างอำเภอ) สะพานเทศบาล 15-วัดตรีฯ
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเลียบคงคา 1,2,2/1
- โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยแนนซี่ 1 ช่วงกลางซอย
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
1. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.1 ปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครระยอง

-281.2. ส่งกำจัดขยะมูลฝอย บริษัทคลีนมหานคร จำกัด ส่งไปกำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ
ครบวงจร จังหวัดระยอง
1.3. ส่งกำจัดขยะติดเชื้อภายในเขตเทศบาลฯ บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ เข้าดำเนินการ เก็บขยะติดเชื้อ
1.4. สถานที่พักขยะอันตรายบริเวณอาคารภายในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลนครระยอง
2. งานควบคุมและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
2.1. งานดูดสิ่งโสโครก
-รถดูดเบอร์ 1
ทะเบียน 82 - 4132 รย.
เข้าดำเนินการ ดูดบ่อพักถนนสุขุมวิท
- รถดูดเบอร์ 2
ทะเบียน 82 - 7936 รย.
เข้าดำเนินการ ดูดบ่อพักถนนราชชุมพล
- รถดูดเบอร์ 3
ทะเบียน 83 - 2231 รย.
เข้าดำเนินการ ถนนบางจาก ซอย 11
2.2. งานขุดลอกท่อและรางระบายน้ำ
ชุดขุดลอกท่อระบายน้ำ
ทะเบียน ผฉ 4722 รย.
- เข้าดำเนินการ ลอกรางระบายน้ำถนนบางจาก ซอย 10
- เข้าดำเนินการ ลอกรางระบายน้ำ ถนนเจริญสุข ซอย 3
3. งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง
3.1. งานซ่อมแซมฝาท่อ - รางระบายน้ำ
ชุดฝาท่อ
ทะเบียน ผก 2921 รย.
- เข้าดำเนินการ ถนนข้างอำเภอ ซอย 7 ถนนข้าง รร.กวงฮั้ว, ถนนบางจาก (ข้างที่ดิน), ถนนริมน้ำ
3.2. ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ
- เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว หมายเลข 1 ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ จุดจันทอุดม
- เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว หมายเลข 1 ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ จุด ต.ยานยนต์
- เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว หมายเลข 2 ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ จุด เพิ่มลาภ
- เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว หมายเลข 3 ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ จุด เพื่อนนักปั่น
3.3. ตรวจเช็คปั๊มสูบน้ำเสียใต้ดิน จุดถนนหลังอำเภอ ซอย 1, จุดถนนหลังวัดป่า ซอย 5,
จุดซอยไพบูลย์นิมิตสุขชำรุด รอดำเนินการซ่อม
- เช็ควาว์ล 4 ตัว (บ่อละ2ตัว)
- แกนพยุงบ่อล่างชำรุด 2 ตัว

-294.งานอื่นๆ
4.1. จัดนิทรรศการวันทะเลโลก ณ สวนสาธารณะโขดปอ
4.2. นำบริษัทที่ปรึกษาสำรวจพื้นที่โครงการสำรวจเส้นท่อก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรายพื้นที่
4.2.1. สวนสาธารณะสวนศรีเมือง
4.2.2. ชุมชนสองพี่น้องประตูน้ำรัฐอำนวย
4.2.3. ชุมชนปากน้ำ
4.3. ร่วมตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ(ระบบบำบัดน้ำเสีย)กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 13 ชลบุรี
4.3.1. ตลาดสตาร์
4.3.2. ดิ อัลทิเมท ซีซั่น ปาร์ค
4.3.3.คอนโดริเวอร์ไซด์
4.3.4.คอนโดเอสเซ้น ระยอง
4.4. ศึกษาดูงานสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะเพื่อรวบรวมและส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่าง
ถูกสุขลักษณะ
4.5. เก็บกู้ผักตบชวา
4.5.1. สะพานเพลินตา น้ำหนักรวม 63,800 กก.
4.5.2. คลองทับมา และแยกเกาะกลอย น้ำหนักรวม 370,680 กก.
4.6. เตรียมพร้อมเปิดเครื่องสูบน้ำ ตลอด 24 ชม.
5. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ

-30สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ระหว่างวันที่ 26 พ.ค.63 – 25 มิ.ย.63
➢ ต่ออายุ
115 ราย
➢ รายใหม่
12 ราย
➢ รวม
112,290 บาท
เรื่องร้องเรียน จำนวน 7 เรื่อง
ลำดับ
ที่

รายการร้องเรียน

การดำเนินงาน

หมายเหตุ

1.

กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อน
จากการแผงตากปลา บริเวณถนน
ทางไผ่ 4/2 ตำบลเชิงเนิน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 งานสุขาภิบาลและ เห็นควรยุติและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมเรื่อง
พบว่า มีการตากปลาที่บริเวณดังกล่าวจริง
ซึ่งประกอบกิจการที่บริเวณดังกล่าวมานานกว่า
15 ปี ขณะตรวจสอบมีการตากปลาแห้ง แต่ไม่
มีกลิ่นรบกวน เป็นกลิ่นปลาแห้ง เพื่อป้องกันเหตุ
ที่อาจเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่จึงมีคำแนะนำดังนี้
ย้ายสถานที่ตากปลาจากบริเวณฝั่งตะวันตก
หลังจากได้รับคำแนะนำ ให้ตากปลาตากแผง
ด้านในก่อน และในวันที่อากาศครึ้มให้งดการ
ตากปลา และหาวิธีอื่นในการดำเนินงานแทน
ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำ และแจ้ง
ผู้ร้องทราบแล้ว

2.

กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อน
กลิ่นเหม็นจากการตากปลาเค็มของ
บ้านข้างเคียง ถนนสมุทรเจดีย์
ตำบลปากน้ำ

วันที่ 5 และ 8 มิถุนายน 2563 งานสุขาภิบาล เห็นควรยุติและ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
รวบรวมเรื่อง
ข้อเท็จจริงดังกล่าว จากการสอบถามข้อมูล
ทราบว่า ประกอบกิจการทำปลาเค็มมานานแล้ว
โดยทำที่บริเวณแผงตากปลาด้านติดถนนสมุทรเจดีย์ แต่เจ้าของที่เอาสถานที่คืน ทำให้ต้องมา
ทำปลาที่บริเวณบ้านพักอาศัย (บริเวณซอยครู
ละม่อม 3) ซึ่งอาจทำให้เกิดกลิ่นรบกวนจริงตาม
คำร้อง ซึ่งขณะตรวจสอบไม่มีการทำปลา/
ตากปลา และไม่มีกลิ่นรบกวน เจ้าหน้าที่จึงมี
คำแนะนำเพื่อป้องกันเหตุที่เกิดขึ้น โดยให้หา
สถานที่ตากปลาใหม่ และไม่ให้ตากปลาเค็มที่
บริเวณบ้านพักอาศัย ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตาม
คำแนะนำ และแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว

-31ลำดับ
ที่

รายการร้องเรียน

การดำเนินงาน

หมายเหตุ

3.

กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อน
จากการสั่งสินค้ากลับบ้านแล้วมีการ
คิดค่าบริการเพิ่ม ห้างสรรพสินค้า
เทสโก้โลตัส ตำท่าประดู่

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 งานสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง พบว่า ทางห้างสรรพสินค้าเทสโก้
โลตัส มีการติดป้ายแสดงราคา ไว้ที่บริเวณหน้า
ร้านขายอาหารทุกร้าน โดยมีการแจ้งกรณีการ
สั่งสินค้ากลับบ้านว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เจ้าหน้าที่
จึงมีคำแนะนำ ให้ผู้ค้าแจ้งผู้รับบริการทุกครั้งที่มี
การสั่งอาหารกลับบ้านว่ามีการคิดค่าบริการเพิ่ม
ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำ และแจ้ง
ผู้ร้องผ่านทาง Line @ เทศบาลนครระยอง
เรียบร้อยแล้ว

เห็นควรยุติและ
รวบรวมเรื่อง

4.

กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อน
เสียงดังจากการทำเฟอร์นิเจอร์
ถนนริมน้ำ ซอย 1 ตำบลเชิงเนิน

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 งานสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง พบว่า บ้านพักอาศัยเลขที่ 87
ถนนริมน้ำ ตำบลเชิงเนิน มีการนำไม้มาไส เลื่อย
เพื่อทำเฟอร์นิเจอร์ที่บริเวณบ้านพักอาศัยจริง
ซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุรบกวนได้ตามคำร้อง
เจ้าหน้าที่จึงมีคำแนะนำ ห้ามทำการไสไม้
เลื่อยไม้ ที่บริเวณดังกล่าวหลังจากได้รับ
คำแนะนำ ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำ
และแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว

เห็นควรยุติและ
รวบรวมเรื่อง

5.

กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อน
กลิ่นจากการเผา บริเวณริมคลอง
ชลประทาน ตำบลเชิงเนิน

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงใน
ช่วงเวลากลางวัน ขณะตรวจสอบไม่พบการเผา
และร่องรอยการเผา จึงประสานงานรักษาความ
สงบในการออกตรวจในช่วงเวลากลางคืน แต่ไม่
พบเหตุการณ์เผา เจ้าหน้าที่จึงแจ้งผู้ร้องหากพบ
เหตุการณ์เผา ให้แจ้งข้อมูลได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 199 เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ออก
ตรวจสอบและแก้ไขเหตุรำคาญต่อไป

เห็นควรยุติและ
รวบรวมเรื่อง

-32ลำดับ
ที่

รายการร้องเรียน

การดำเนินงาน

หมายเหตุ

6.

กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อน
จากการกลิ่น และเสียง จากอู่มาเวย์
ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน

วันที่ 24 และ 25 มิถุนายน 2563 งาน
เห็นควรติดตามเมื่อครบ
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ออกตรวจ
กำหนด
สอบเหตุข้อเท็จจริงดังกล่าว พบว่า อู่มาเวย์
มีการพ่นสีอุปกรณ์ที่ซ่อมแซมให้กับลูกค้าบ้าง
บางราย แต่ไม่ได้รับพ่นสีเป็นหลัก และอาจทำให้
เกิดกลิ่นรบกวนกับผู้อยู่อาศัยข้างเคียงได้จริง
ตามคำร้อง ขณะตรวจสอบไม่พบการพ่นสี
และไม่มีการให้บริการลูกค้า เพื่อป้องกันแก้ไข
เหตุที่อาจเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่จึงมีคำแนะนำ ให้หา
พื้นที่/วัสดุปิดกั้นที่บริเวณพ่นสี เพื่อป้องกันกลิ่น
รบกวน ภายใน 10 วันหลังจากได้รับคำแนะนำ
และควบคุมเวลาในการทำงานให้อยู่ในช่วงเวลา
08.00-17.00 น. ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตาม
คำแนะนำ และแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว

7.

กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อน
จากการกลิ่น จากการเก็บของเก่า
และเลี้ยงสุนัข แมว ส่งกลิ่นรบกวน
บริเวณซอยแนนซี่ 2 ตำบลเชิงเนิน

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสอบเหตุ
ข้อเท็จจริงร่วมกับงานสัตวแพทย์ และงานรักษา
ความสงบ พบว่า มีการกองของเก่าที่เก็บมาวาง
ไว้บนถนน และมีการเลี้ยงสุนัขและแมวที่อาจส่ง
กลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงได้จริง
เพื่อป้องกันเหตุที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่จึงมี
คำแนะนำ ให้เคลื่อนย้ายของเก่าที่เก็บมากองไว้
บนถนนออกจากบริเวณดังกล่าว ภายใน 2 วัน
หลังจากได้รับคำแนะนำ และทำความสะอาด
บริเวณที่เลี้ยงสุนัขและแมว หลังจากได้รับ
คำแนะนำ ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำ
และแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว

เห็นควรยุติและ
รวบรวมเรื่อง

การดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1. ตรวจประเมินส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครระยอง ตรวจประเมินส้วมสาธารณะในเขตเทศบาล
นครระยองตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) จำนวน 4 แห่ง
ผลการตรวจประเมิน
ผ่านมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) จำนวน 3 แห่ง

-332. กิจกรรมตรวจสอบเฝ้าระวังและยกระดับสถานที่จำหน่ายอาหาร ภายใต้โครงการเฝ้าระวังและ
ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการตรวจประเมิน
สถานที่จำหน่ายอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐานร้านอาหารปลอดภัย เทศบาลนครระยอง พร้อมทั้งให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขลักษณะของร้านอาหารและสุขวิทยาส่วนบุคคลจำนวน 28 ร้าน
ผลการตรวจประเมิน
ระดับดีมาก จำนวน 5 ร้าน
ระดับมาตรฐาน จำนวน 23 ร้าน
3. กิจกรรมตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา2019 (COVID-19)ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 งานสุขาภิบาลฯร่วมกับ
โรงพยาบาลระยอง และ สาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
จำนวน 19 แห่ง
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
มอบถังขยะติดเชื้อและป้ายคำแนะนำให้สถานศึกษา
จำนวน 9 แห่ง 18 ชุด ได้แก่
1. โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
จำนวน 4 ชุด
2. โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
จำนวน 1 ชุด
3. โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มฯ
จำนวน 2 ชุด
4. โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
จำนวน 2 ชุด
5. โรงเรียนเทศบาลวัดโขดฯ
จำนวน 4 ชุด
6. โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
จำนวน 2 ชุด
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่
จำนวน 1 ชุด
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ
จำนวน 1 ชุด
9. โรงเรียนวัดเกาะกลอย
จำนวน 1 ชุด
กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะนำไปใช้ประโยชน์ (สำนักงานเทศบาล)
ขยะที่คัดแยก ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย กล่องยูเอชที ถุงพลาสติก
1. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปริมาณ 100.6 กิโลกรัม
2. สำนักปลัดเทศบาล
ปริมาณ 16.5 กิโลกรัม
3. สำนักการคลัง
ปริมาณ 45 กิโลกรัม
4. กองการแพทย์
ปริมาณ 29.3 กิโลกรัม
รวม 191.4 กิโลกรัม
กิจกรรม “ถุงนมหนู สร้างทุนการศึกษา”
ดำเนินการรณรงค์คัดแยกขยะถุงนมโรงเรียนในสังกัด 5 แห่ง
- เดือนธันวาคม 2562 - เดือนมิถุนายน 2563 มีการคัดแยกถุงนมโรงเรียน ทำความสะอาด
และส่งขายโรงงานรีไซเคิล น้ำหนักรวม 272 กิโลกรัม

-34การขายถุงพลาสติกที่ได้จากการรณรงค์ (บ่อขยะ)
- รายได้จากการขายถุงพลาสติกที่ได้จากการรณรงค์ (บ่อขยะ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563
ได้น้ำหนักรวม 5,320 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 5,320 บาท

1. เครื่องใช้ไฟฟ้า
2. เฟอร์นิเจอร์
3. เสื้อผ้า/รองเท้า/กระเป๋า
4. เครื่องครัว/ของเล่น
5. วัสดุรีไซเคิล

กิจกรรม 3Rs Delivery
ปริมาณสิ่งของบริจาค
จำนวน
166
กิโลกรัม
จำนวน 1,610
กิโลกรัม
จำนวน
89
กิโลกรัม
จำนวน
32
กิโลกรัม
จำนวน
0
กิโลกรัม

รวม 1,897 กิโลกรัม
- ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62- มิ.ย.63) น้ำหนักของบริจาค รวมทั้งหมด 11.252 ตัน
- วันที่ 26 - 27 พ.ค. 63 มูลนิธิสวนแก้ว ขนของบริจาค ณ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจำนวน 4.14 ตัน
กิจกรรมคุณไม่ใช้เราขอ
ภายใต้โครงการ 3ช 3ใช้ คุณไม่ใช้เราขอ
- วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2563 ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิสวนแก้ว จัดกิจกรรมคุณไม่ใช้
เราขอ ณ บริเวณหน้าห้องสมุดประชาชน สวนศรีเมือง ระหว่างเวลา 8.30 น. -16.30 น. รับบริจาคสิ่งของ
เหลือใช้ได้แก่ เสื้อผ้า หนังสือ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์แต่งรถ เครื่องมือช่าง ฯลฯ
• น้ำหนักรวมประมาณ 80 ตัน จากจำนวนผู้บริจาค 707 คน
• เงินบริจาคร่วมสมทบทุนกองทุนสัมมาชีพ วัดสวนแก้ว จำนวน 17,360 บาท
กิจกรรมขยายเครือข่ายคัดแยกขยะในสถานประกอบการ
ภายใต้โครงการ 3ช 3ใช้ คุณไม่ใช้เราขอ
- มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการคัดแยกวัสดุ รีไซเคิลและพลาสติกเพื่อนำไปใช้
ประโยชน์เพิ่มการรีไซเคิลให้สูงขึ้น มีสถานประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สถานประกอบการ/ร้านค้า
ในชุมชน/โรงแรมที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 82 แห่ง มีการจัดเก็บเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งในเดือนมิถุนายน รวบรวม
ถุงพลาสติกได้ทั้งหมด 3,716.2 กิโลกรัม
กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน
มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ซึ่งนำไปใช้ในการ
กำหนดมาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร แบ่งเป็น ขอบเขตที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยตรง
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่อยู่กับที่ เช่น เครื่องสูบน้ำ, เครื่องตัดหญ้า
10.68 tonCO2e
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง
424.24 tonCO2e

-35ขอบเขตที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม
- จากปริมาณการใช้ไฟฟ้า 391.58 tonCO2e
ขอบเขตที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากแหล่งอื่นๆ
- จากการใช้น้ำประปา 9.39 tonCO2e
- จากการฝังกลบ (การจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก) 6,998.48 tonCO2e
ผลรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 7,823.68 tonCO2e

มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานเทศบาลนครระยอง
มาตรการลดการใช้เชื้อเพลิง
1. วางแผนการใช้ยานพาหนะเช่น วางแผงการเดินทางของพนักงานหลายคนในเส้นทางเดียวกันเพื่อ
ประหยัดน้ำมัน
2. เลือกซื้อยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่น ดูจาก ECO Sticker เพื่อเปรียบเทียบความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. มีแผนการตรวจสอบ/ซ่อมบำรุงยานพาหนะประจำเดือน/ปี
4. พนักงานขับรถยนต์ไม่สตาร์ทรถทิ้งไว้ขณะรอเจ้าหน้าที่มส
มาตรการลดการใช้พลังงาน (การใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา)
1. การลดการใช้พลังงานในอาคาร
1.1 ประหยัดไฟฟ้าและน้ำโดยการปิดเมื่อใช้งานเสร็จ
1.2 เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ
1.3 กำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส
1.4 ภายในสำนักงานควรเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟ LED เนื่องจากช่วยลดพลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
1.5 เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ เช่น ตู้เย็น พัดลม
1.6 มีแผนการตรวจสอบ/ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและสุขภัณฑ์เป็นประจำเดือน/ปี
1.7 ห้ามเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ถ้าไม่ใช้งาน หรือปิดหน้าจอทันที เมื่อไม่ใช้งานจะประหยัดไฟได้
1.8 เลือกซื้ออุปกรณ์สำนักงานที่มีสัญลักษณ์ Energy Star เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน
2. การใช้พลังงานทดแทนในบางพื้นที่ที่เทศบาลนครระยองรับผิดชอบ เช่น เสาไฟฟ้าถนนแบบใช้พลังงานโซล่าเซลล์
มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานเทศบาลนครระยอง
มาตรการลดขยะ
1. ลดการใช้พลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic) เช่น ถุงหูหิ้ว หลอด แกวน้ำ ขวดน้ำ
กลองอาหาร
2. ห้ามใช้และห้ามนำโฟมบรรจุอาหารทุกชนิดเข้ามาภายในสำนักงานเทศบาล
3. ใช้ภาชนะใช้ซ้ำ เช่น แก้วน้ำ กล่องอาหาร ปิ่นโต
4. จัดให้มีถังคัดแยกขยะ 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย
5. คัดแยกขยะรีไซเคิล เช่น ขวดน้ำพลาสติก โดยนำฝากกับธนาคารขยะเทศบาล นำไปขาย
หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นและห้ามทิ้งรวมกับขยะทั่วไป
6. จัดให้มีถังขยะติดเชื้อในห้องน้ำ สำหรับทิ้งทิชชู หรือผ้าอนามัยใช้แล้วเท่านั้น

-36พื้นที่สีเขียว
1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล เช่น สำนักงานเทศบาล สวนสาธารณะ ศูนย์
สิ่งแวดล้อมศึกษา บ่อขยะ
โรงฆ่าสัตว์
เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำระยอง
เครือข่ายเฝ้าระวงคุณภาพน้ำแม่น้ำระยอง จัดขึ้นโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยขอ
ความร่วมมือ อปท. ที่แม่น้ำระยองไหลผ่านเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ โดยทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำระยอง
เดือนละ 1 ครั้ง และส่งผลกลับไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ซึ่งมีผลการตรวจวัดประจำเดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2563 ดังนี้

-37งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2563

-38การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวม ขยะอันตราย เดือน มิถุนายน 2563 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้
ทั้งหมด 1,844 ชิ้น (108.74 กิโลกรัม)
2. กิจกรรมสำรวจและส่งเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล
จำนวน 83 แห่ง
เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 1,626 กิโลกรัม
การจัดเก็บขยะชายหาดและขยะในแม่น้ำ
- กิจกรรมเก็บขยะชายหาด บริเวณชายหาดแหลมเจริญ-สุดเขต และชายหาดชุมชนแหลมรุ่งเรือง
สามารถเก็บรวบรวมขยะได้ ทั้งหมด 11,530 กิโลกรัม
- กิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำระยอง สามารถเก็บรวบรวมขยะได้ ทั้งหมด 720 กิโลกรัม
กิจกรรมการทำความสะอาดช่วง COVID 19
- ฉีดล้างทำความสะอาดตลาดวัดลุ่ม และถนนชุมพล ทุกวัน ด้วยน้ำยาโซเดียมไฮโปรคลอไรด์
- กิจกรรมเช็ดทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ จุดสัมผัสร่วม 13 จุด ได้แก่ สะพานลอย ที่พักผู้โดยสาร
และสถานีขนส่งแห่งที่ 1) ทุกวันจันทร์ – พุธ – ศุกร์ ด้วยน้ำยาไฮโรเจนเปอร์อ็อกไซด์ 2%
กิจกรรมอื่นๆ
- เก็บกวาด ทำความสะอาดตามจุดตั้งถังขยะในชุมชน 52 จุด
- ฉีดล้างทำความสะอาดโรงเรียนก่อนเปิดเทอม จำนวน 8 แห่ง
- ดำเนินการยกเลิกจุดตั้งถังขยะติดเชื้อ จำนวน 6 จุด บริเวณสวนศรีเมือง และสถานีขนส่ง (เนื่องจากมี
ขยะทั่วไปปะปนจำนวนมาก)
งานสัตวแพทย์
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์
- จำนวนสุกรที่เข้าชำแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข้าชำแหละเดือนมิถุนายน 2563
จำนวนทั้งสิ้น 633 ตัว ได้ทำการตรวจและไม่พบความผิดปกติของสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า และมีค่าธรรมเนียม
ดังนี้
* อากรฆ่าสัตว์ 6,330 บาท การตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกรก่อนฆ่า จำนวน 4 ตัวอย่าง
จาก 4 ฟาร์ม ไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทุกตัวอย่าง
การแก้ไขเรื่องร้องเรียน จำนวน 8 เรื่อง

-39งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
การดำเนินงาน
1. ดำเนินการดูแลสุขภาพประชาชน จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเรือนจำ ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย
ชุมชนสัมฤทธิ์ ชุมชนบางจาก รวมทั้งสิ้น 172 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.1 คัดกรองสุขภาพประชาชนโดยตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับ
น้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว ให้ความรู้พฤติกรรมสุขภาพ
1.2 คัดกรองการมองเห็นเบื้องต้นเพื่อส่งตรวจโรคตาต้อกระจกกับจักษุแพทย์
และให้ความรู้การดูแลสุขภาพดวงตา
1.3 ให้ความรู้เรื่อง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
2. ให้ความรู้ประชาชน จำนวน 1 เรื่อง
2.1 เรื่อง “ ยาเสพติด” ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ช่องทาง ดังนี้
2.1.1 ให้ความรู้ผ่านช่องทาง LINE@ เรารักนครระยอง,Facebook
2.1.2 ให้ความรู้ผ่านช่องทาง จอ LED เทศบาลนครระยอง
2.1.3 ให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ชุดเคลื่อนที่เร็วในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เทศบาลนครระยอง
ตารางแสดงจำนวนผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่เทศบาลนครระยองสะสม ทั้งหมด 290 คน ดังนี้

ข้อมูล ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2563 – วันที่ 25 มิถุนายน 2563
ผลการดำเนินงาน
1. ผู้เดินทางรายงานตัวเข้ามาในพื้นที่เทศบาลนครระยอง
1.1 แบบรานงาน Google Form
1.2 อสม.
1.3 แจ้งทางโทรศัพท์
2. ประเมินความเสี่ยงชี้แจงมาตรการการกักตัวและให้เซ็นรับทราบ
2.1 เฝ้าระวัง (ไม่เสี่ยง)
2.2 กักกันตัวที่บ้าน (Home Quarantine)
3. ติดตั้ง Application AOT ในรายกักตัวที่บ้าน
4. ติดตามผู้ที่เฝ้าระวัง และ Home Quarantine ทุกช่องทาง
(ลงพื้นที่/Line/โทรศัพท์ ครบ 14 วัน)

จำนวน 5 คน
จำนวน 1 คน
จำนวน 2 คน
จำนวน 2 คน
จำนวน 5 คน
จำนวน 1 คน
จำนวน 4 คน
จำนวน 0 คน
จำนวน 5 ราย/66 ครั้ง

-405. ส่งตรวจหาเชื้อ Covid-19
จำนวน 3 คน
5.1 สุ่มตรวจเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ าน
จำนวน 3 คน
ผลการตรวจไม่พบเชื้อฯ
จำนวน 3 คน
6. สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อและหน้ากากอนามัยแบบผ้า
จำนวน 5 คน
7. ออกหนังสือรับรองการกักตัวครบ 14 วัน (ในรายที่ร้องขอ) จำนวน 2 คน
8. ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการกักตัวเมื่อเดินทางเข้ามาใน จำนวน 7 คน
พื้นที่เทศบาลนครระยอง
9. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน
จำนวน 23 ครั้ง
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 6 อันดับแรก
จากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง ทั้ง 3 แห่ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม– 25 มิถุนายน 2563 )

รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 10 อันดับแรก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม– 25 มิถุนายน 2563 )

-41สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 25 มิถุนายน 2563 พบรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ (ทุกรหัสโรค)
จำนวน 73 ราย เป็นเพศชาย 38 ราย เพศหญิง 35 ราย อายุระหว่าง 3 ปี ถึง 64 ปี อยู่ในตำบลเชิงเนิน
จำนวน 30 ราย, ตำบลท่าประดู่ จำนวน 17 ราย และตำบลเนินพระ, ตำบลปากน้ำ จำนวนชุมชนละ 13 ราย
โดยในเดือนมิถุนายนนี้ พื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 15 ราย ดังนี้

สถานการณ์ระบาดโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครระยอง
ชุมชนตากสินมหาราช พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 4 ราย มีวันเริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 21 – 30
พฤษภาคม 2563 โดยผู้ป่วยทั้งหมดอาศัยอยู่ในระแวกเดียวกัน ในบริเวณซอยพินิจบำรุง ตำบลท่าประดู่ ขณะนี้
ได้ดำเนินการควบคุมโรคทั้ง 4 รายเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังและติดตามโรค
ชุมชนตีนเนินเกาะหวาย พบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกและผู้ป่วยสงสัยโรคชิคุนกุนยาจำนวน 3 ราย
มีวันเริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 14 – 19 มิถุนายน 2563 โดยผูป้ ่วยทั้งหมดอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน บริเวณซอย
ธนาคารกรุงเทพ ตำบลเชิงเนิน ขณะนี้ได้ดำเนินการควบคุมโรคทั้ง 3 รายเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการ
เฝ้าระวังและติดตามโรค
โครงการอสม.เทศบาลนครระยองร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ร่วมโครงการอสม.
เทศบาลนครระยองร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563 มีกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์
สร้างความตระหนักในการป้องกันโรคไข้เลือดออกตั้งแต่หน้าหอพระพุทธอังคีรส เดินไปทางถนนสนามเป้า
ไปจนถึงสามแยกซุ้มประตูโรงเจ และมีกิจกรรมสำรวจ/ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงในพื้นที่ชุมชนสนามเป้า
โดยได้สนับสนุนทรายกำจัดลูกน้ำยุง เอกสารคำแนะนำในการป้องกันโรคไข้เลือดออก แบบสำรวจลูกน้ำยุง
และป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อสม. และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมประมาณ 250 คน

-42รณรงค์สถานที่ราชการปลอดโรคติดต่อนำโดยแมลง
กลุ่มเป้าหมาย 16 แห่ง ดำเนินการในวันที่ 28 และ 29 พฤษภาคม 2563
ผลการดำเนินงาน พบสถานที่ราชการปลอดลูกน้ำ 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.50
ได้แก่ 1. ที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง
2. สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง
3. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
5. สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง
6. สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
❖ สนับสนุนโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา
ดังนี้
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง เป็นจำนวนเงิน 587,945 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครระยอง เป็นจำนวนเงิน 125,000 บาท
- ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง เป็นจำนวนเงิน 85,000 บาท
- โรงเรียนในเขตเทศบาลนครระยอง ได้แก่ โรงเรียนวัดเกาะกลอย เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 827,945 บาท
- ประชุมคกก.กองทุนฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563
อนุมัติโครงการ จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 135,000 บาท
- ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและ
บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลนครระยอง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
อนุมัติโครงการ จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 235,000 บาท
- ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการ จำนวน 1 โครงการ
- ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครระยอง จำนวน 1 โครงการ
งานอนามัยครอบครัว
- ผลการดำเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน รายใหม่ 32 คน รายเก่า 99 คน
โดยมีกิจกรรมดูแลทำหัตถการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย จำนวน 104 ครั้ง และให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่
ผู้ป่วยและครอบครัวทุกรายที่ติดตามเยี่ยม
ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
1. มีผู้ป่วยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 5 คน จำนวน 3 รายการ 8 ชิ้น ได้แก่ เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะ
ที่นอน , รถเข็นนั่ง และ ไม้เครนพยุงเดิน
2. มีผู้บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 5 ชิ้น ได้แก่ Walker , ไม้เครนพยุงเดิน และ
รถเข็นนั่ง

-43กิจกรรมอื่นๆ
1. ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน จำนวน 77 คน
2. ร่วมดำเนินงานกับกลุ่ม YEC จ.ระยองและเหล่า Rider จิตอาสา มอบอาหารและเครื่องอุปโภค
บริโภค ให้กับครอบครัวผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน จำนวน 4 ครอบครัว
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
1. ดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันสุขภาพแก่ผู้พิการในชุมชน ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นพร้อมมอบ
เจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ผู้พิการที่บ้าน จำนวน 54 คน
1.1 วัดความดันโลหิต จำนวน 54 คน พบ
- ความดันโลหิตสูง
จำนวน 13 คน
- ความดันโลหิตปกติ
จำนวน 41 คน
1.2 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 54 คน
- ระดับน้ำตาลในเลือดปกติ
จำนวน 45 คน
- ระดับน้ำตาลเสี่ยง
จำนวน 9 คน
1.3 ประเมินความเครียด จำนวน 50 คน พบ
- เครียดเล็กน้อย
จำนวน 40 คน
- เครียดปานกลาง
จำนวน 10 คน
1.4 ประเมินภาวะซึมเศร้า แบบ 2 Q จำนวน 50 คน พบ
- ไม่มีภาวะซึมเศร้า
จำนวน 49 คน มี 1 คน
1.5 ประเมินการฆ่าตัวตาย (8 Q) 1 คน พบมีความคิดฆ่าตัวตาย จำนวน 1 คน
- ให้คำปรึกษาผู้มีความคิดฆ่าตัวตาย
จำนวน 1 คน
1.6 พบผู้พิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 2 คน ผู้พิการทางการได้ยิน จำนวน 1 คน มีความผิดปกติ
ทางสายตา ดำเนินการส่งต่อเข้าตรวจตาตามโครงการตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจกในประชาชน อายุ 45 ปี ขึ้นไป
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง
2. เจาะเลือดพร้อมเก็บปัสสาวะและอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามโครงการสุขภาพ
ประจำปีในผู้พิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการได้รับการตรวจสุขภาพ ได้รับความรู้ในการส่งเสริมและ
ป้องกันสุขภาพ และได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ผู้พิการได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 22 คน ผลการ
ตรวจสุขภาพ ดังนี้
2.1 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(Blood Sugar) พบ สูงเกินเกณฑ์ จำนวน 6 คน
2.2 ตรวจ Blood Urea Nitrogen ( BUN )
พบ สูงเกินเกณฑ์ จำนวน 1 คน
2.3 ตรวจ Creatinine
พบ สูงเกินเกณฑ์ จำนวน 1 คน
2.4 ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (Cholesteral) พบ สูงเกินเกณฑ์ จำนวน 12 คน
2.5 ตรวจไตรกลีเซอไรด์ ( Triglyceride )
พบ สูงเกินเกณฑ์ จำนวน 4 คน
ผู้มีความผิดปกติทั้งหมดส่งพบแพทย์เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน ตรวจสุขภาพอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
2.6 ตรวจปัสสาวะ พบ ผิดปกติ จำนวน 2 คน
- ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 1 คน แพทย์ให้ยาแก้อักเสบ รับประทาน 7 วัน แนะนำ
การปฏิบัติตน
- แนะนำการปฏิบัติตน และนัดตรวจปัสสาวะพร้อมLipid profile และ LFT อีก 1 เดือน จำนวน 1 คน
2.7 ตรวจอุจาระ ปกติ จำนวน 22 คน

-443. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการดำเนินงานเยี่ยมบ้านผู้พิการ ครั้งที่ 2/2563
ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้พิการในชุมชน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้พิการ
มีความรู้ ทักษะในการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้พิการ
- มีผู้เข้าร่วมประชุม ฯ จำนวน 39 คน (เป้าหมาย 31 คน ) คิดเป็นร้อยละ 125.80
- บรรยายให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพผู้พิการทางจิตใจ หรือ
งานส่งเสริมสุขภาพ
- ดำเนินการคัดกรองสุขภาพกายและจิตในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ดูแลเด็ก 0-5 ปี จำนวน 195 คน
โดยประเมินความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน คัดกรองข้อเข่าเสื่อม ปัสสาวะเล็ด ความเครียด/ภาวะ
ซึมเศร้า พบว่า มีความเครียด จำนวน 2 ราย เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า จำนวน 2 ราย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะ
ดำเนินการติดตามเยี่ยมบ้านให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล และพบว่าเสี่ยงต่อเป็นข้อเข่าเสื่อม จำนวน 22 คน
ทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ตรวจไปยืนยันซ้ำที่โรงพยาบาล
- ดำเนินการกิจกรรมการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพรากแก้ว
แห่งชีวิต โดยทำการประเมินพัฒนาการเด็ก อายุ 9 และ 18 เดือน จำนวน 20 คน ในชุมชนเขตเทศบาล พบว่า
มีพัฒนาการสมวัย จำนวน 13 คน และมีพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า จำนวน 7 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการ
กระตุ้นติดตามเฝ้าระวังและประเมินซ้ำในรายที่มีพัฒนาการล่าช้า
- ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ในชุมชนเขตเทศบาล
จำนวน 29 ชุมชน ภายในกิจกรรมมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องไอโอดีน สุ่มสำรวจการใช้เกลือ
เสริมไอโอดีนในครัวเรือน จำนวน 526 หลังคาเรือน พบว่าเกลือมีคุณภาพตามมาตรฐาน จำนวน 484 หลังคาเรือน
และให้คำแนะนำเรื่องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารไอโอดีน จำนวน 662 หลังคาเรือน
- ดำเนินการประเมินความเครียดครูและบุคลากรในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 337 คน
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประจำปี
การศึกษา 1/2563 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนระหว่างการแปลผลข้อมูลการประเมิน
กองการแพทย์

-45-

-46-

-47บริการอื่น ๆ แก่ผู้มารับบริการ
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖3
- รับส่งผู้ป่วยโดยรถกอล์ฟไฟฟ้า
- รับส่งผู้ป่วยโดยรถ Ambulance

จำนวน 36 ครั้ง
จำนวน 12 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับ COVID 19

1. จัดสถานที่เข้าออกทางเดียวเพื่อการคัดกรองที่ครอบคลุม
2. วัดอุณหภูมิทุกราย ล้างมือด้วย alcohol gel
3. ดูแลให้ใส่หน้ากากอนามัยในผู้ป่วยทุกคนที่มารับบริการ
4. ได้รับบริจาคแอลกอฮอล์เจล ประชาชนสามารถนำขวดมาแบ่งได้
5. เช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการทุก 2 ชั่วโมง
กองการศึกษา
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน (ก๋วยเตี๋ยวไก่เย็นตาโฟ) วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2563
ณ ลานวัฒนธรรม ถนนยมจินดา
- กิจกรรม We can : Play & Learn เพลินวันหยุด ครั้งที่ 136 วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2563
ณ ลานวัฒนธรรม ถนนยมจินดา
- ประชุม TOR เครื่องปรับอากาศ วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563
- ติดตาม การตรวจสภาพ และซ่อมแซมเรือแข่งขัน วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2563
- ประชุมปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต กับบริษัท ทีโอที วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563
- ประชุมการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563
- พิธีมอบน้ำยาทำความสะอาดให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563
- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด (บริการยืม-คืน)
ประจำเดือนมิถุนายน 2563

-48โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
- วันที่ 7 มิถุนายน 2563 : สหกรณ์บริหารการเดินรถปากน้ำระยอง จำกัด ได้ขอใช้สถานที่อาคาร
อเนกประสงค์ ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ครั้งที่37 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่ 19 มิถุนายน 2563 : คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ เดินทางทัศนศึกษาดูงาน
จังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง
งานส่งเสริมสุขภาพ
- วันที่ 22 มิถุนายน 2563 : คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ร่วมประชุมกับ
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครระยอง การเตรียมมาตรการป้องกันโควิด 19
ณ บริเวณอาคารพิทักษ์รัตตเขต โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2563 : คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ จัดเตรียมมาตรการป้องกัน
และคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) ในโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
- วันที่ 26 มิถุนายน 2563 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมนำชีวิตประจำปี 2563 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ วัดปากน้ำสมุทรคงคาราม ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่ 28-29 มิถุนายน 2563 : คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำเดินทางทัศนศึกษาดูงาน
ณ โรงเรียนเทศบาล5(วัดป่าจิตตสามัคคี) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา
- วันที่ 1 มิถุนายน – 30มิถุนายน 2563 : วัดปากน้ำ(สมุทรคงคาราม) ขออนุญาตรื้อถอนพื้นที่ที่เป็น
รั้วของโรงเรียน และพื้นที่ที่เป็นธนาคารอาคารขยะของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ โดยจะจัดสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ใหม่ให้กับทางโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ในขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ณ โรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
สถิตินักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
จานวนนักเรียน

ชั้น
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3/1
อนุบาลปีที่ 3/2
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
รวม

1/1
1/2
2
3
4
5
6/1
6/2

ชาย
12
17
14
13
13
10
15
25
22
27
14
16
198

หญิง
13
17
10
12
9
12
19
19
17
18
9
8
163

รวม
25
34
24
25
22
22
34
44
39
45
23
24
361

-49- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563
ณ อาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขช่วยกันเตรียมทำความสะอาดโรงเรียน และความพร้อมของห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
ที่ 1/2563
- วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองให้การต้อนรับ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย
นายกเทศมนตรีนครระยอง และ นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครระยอง ฝ่ายการศึกษา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองการศึกษา ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองให้การต้อนรับ นางสาวกนก อารีรักษ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประชุม ชี้แจงมาตรการ
ต่างๆ สำหรับสถานศึกษาให้มีความพร้อมก่อนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เทศบาลนครระยองให้การต้อนรับนายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัด
ระยอง ในการเดินทางมาตรวจประเมินโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง โดยมี นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี
ปลัดเทศบาลนครระยอง พร้อมด้วยนายสมควร ทองเรือง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับการตรวจประเมินในการเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ณ โรงเรียนเทศบาล บ้านปากคลอง
ในการเข้ารับการตรวจประเมินครั้งนี้ มีประเด็นการตรวจประเมินทั้งสิ้น 6 มิติ ปรกอบด้วย
มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค
มิติที่ 2 การเรียนรู้
มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส
มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง
มิติที่ 5 นโยบาย
มิติที่ 6 การบริหารการเงิน
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครระยอง มาช่วยดูแลความพร้อมของห้องเรียน และมาให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- จุดคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVId-19) โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
ขั้นตอนการตรวจคัดกรองนักเรียน
1. เดินเข้าโรงเรียนเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัย
2. ตรวจวัดอุณหภูมิ
3. ล้างมือด้วยสบู่
4. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์
5. ติดสติกเกอร์

-50- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึง
การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 4 มิถุนายน 2563 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลนครระยอง มาให้ความรู้เรื่อง COVID - 19
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ณ ห้องประชุม โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
- วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล แจ้งเพื่อทราบดังนี้
1. ในการเปิดเรียนในวันที่ผ่านมา พบว่าผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือในเรื่องของการป้องกัน
ควบคุมโรคอย่างดียิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคัดกรอง การล้างมือ การสวมหน้ากาอนามัย การเว้นระยะห่าง
การรักษาความสะอาด รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่สิ่งที่พบคือคณะครูของโรงเรียนจะต้อง
เหน็ดเหนื่อยเพราะจะต้องจัดในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน และการปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
จากการประชุมพบว่าครูมีความวิตกกังวลในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียน แต่ทางผู้บริหารก็เป็น
กำลังใจให้กับครู ด้วยจรรยาบรรณของครูคือกังวลว่าตัวเด็กนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ในช่วงที่โรงเรียน
หยุดเรียนไปในหลายเดือนที่ผ่านมา นั่นคือปัญหาที่พบ แต่โดยรวมแล้วผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือเรา
อย่างดียิ่ง และทางโรงเรียนก็ได้ปฏิบัติตนในเรื่องมาตรการอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
2. เรื่องการเตรียมการหลังจากที่ท่านนายกฯ ประกาศปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ทางโรงเรียนก็ได้มีการประชุมออนไลน์กัน และมีมติที่ประชุมว่าใน
เรื่องของการจัดการเรียนการสอนของเรา เราก็จะหยิบตารางสอนของเราที่เราดำเนินการสอนแบบออนไลน์
ตั้งแต่ 4 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อมาปัดฝุ่นสอนใน 4 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จากตารางเรียนเดิม ส่วนเนื้อหาวิชา หรือแบบฝึกหัดใบ
งาน ที่ใช้มาตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นั้น ครูประจำชั้นมีหน้าที่นัดหมายให้ผู้ปกครองทยอยมารับใบงานที่
โรงเรียนในสัปดาห์นี้
3. ในที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09..00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนได้ดำเนินการรักษาความสะอาด
การป้องกันและควบคุมโรค ครูประจำชั้นทุกคน และครูประจำวิชาที่ดูแลห้องพิเศษทุกห้องเรียน มีหน้าที่ Big
Cleaning Day ห้องตนเอง ส่วนนอกห้อง เช่น บริเวณทางเดิน ห้องน้ำ ราวบันได บริเวณโรงอาหาร โรงยิม
ได้เครือข่ายผู้ปกครองมา ช่วยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้

-51โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ
- วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ท้องถิ่นจังหวัดระยอง เดินทางมาตรวจประเมินโรงเรียน
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
- วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2563 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
- วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน
- วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทำบุญครบรอบวันมรณภาพพระเทพวราภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดตรีรัตนาราม
- ในการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ซึง่ ทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจเยี่ยมให้ความรู้กับนักเรียนและบุคลากร, ทำความสะอาดจุดสัมผัสทุก 2 ชั่วโมง,
ผู้บริหารตรวจเยี่ยมก่อนเปิดเรียน และได้รับสนับสนุนและความร่วมมือจากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ
- เตรียมพร้อมการป้องกันการแพร่ระบาดโรค กรมควบคุมโรคโควิท 19 ตามมาตรการ
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ Covid - 19
ทำความสะอาดอาคารเรียน
1. จัดโต๊ะเรียน แบบเว้นระยะห่าง
2. ทำฉากกั้นโต๊ะเรียน
3. ติด Sticker เว้นระยะห่างการขึ้น-ลงบันได
4. ติด Sticker เว้นระยะห่างการนั่งรับประทานอาหาร
- การสอบคัดเลือก และมอบตัว นักเรียน ชั้น ม.1 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2563
- การสอบคัดเลือก และมอบตัว นักเรียน ชั้น ม.4 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2563
สถิติจำนวนนักเรียน
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สถิติจำนวนนักเรียน

สรุป

รวม

ม.ต้น

735

ม.ปลาย

305

รวมทั้งสิ้น

1,040

- ท่านปลัดฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาลนครระยอง และ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์ Covid-19
กองสวัสดิการสังคม
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เทศบาลนครระยอง
• ผู้ป่วยเอดส์
เงินสด
โอนเข้าบัญชีธนาคาร
กรมบัญชีกลาง
• ผู้สูงอายุทั้งหมด
รับเงินสด

127 ราย
- ราย
127 ราย
6,488 ราย
- ราย

-53โอนเข้าบัญชีธนาคาร
• ผู้พิการทั้งหมด
รับเงินสด
โอนเข้าบัญชีธนาคาร

6,488
865
865

ราย
ราย
ราย
ราย

อำนวยความสะดวก/การรับลงทะเบียน
• อำนวยความสะดวก
ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่
และต่อบัตรประจำตัวคนพิการรายเก่า
• รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่
เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ
• รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
• รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และรายเก่า
ที่มีการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขตพื้นที่
เทศบาลนครระยอง

จำนวน

7 ราย

จำนวน
จำนวน
จำนวน

10 ราย
86 ราย
33 ราย

- การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ความรุนแรงในครอบครัว) ในเขตพื้นที่ชุมชนเรือนจำ จำนวน 1 ครอบครัว
- สำรวจผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม (รายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ) โดยประสานขอเงินสงเคราะห์ครอบครัวไป
ยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง จำนวน 30 ครอบครัว
- มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชนได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 103 ราย
สถานธนานุบาล
ผลการดำเนินงานในรอบเดือนมิถุนายน 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563)
ยอดรับจำนำรวม
1,937 ราย
ยอดไถ่ถอนรวม
2,079 ราย
ทรัพย์จำนำคงเหลือทั้งหมด
รายได้ดอกเบี้ยรับจำนำ
จำนวนเงิน
รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์หลุด จำนวนเงิน
รวมรายรับ
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D. ธนาคารออมสิน
รายจ่ายประจำ
รายรับสูงกว่ารายจ่าย

6,102 ราย
1,687,991.75 บาท
374,430.00 บาท
2,062,421.75 บาท
0.00 บาท
320,105.38 บาท
1,742,316.37 บาท

วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จำนวน 140,000,000.00 บาท
บวก ฝากเผื่อเรียก
61,996,969.71 บาท

-54คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก

201,996,969.71 บาท

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง แจ้งที่ประชุมทราบว่าเรื่องงบประมาณที่จะ
ดำเนินการในปี 2564 ซึ่งเป็นลักษณะของรักษาความปลอดภัย การจ้างเหมาทำความสะอาด หรือในเรื่องของ
ครูภาษาอังกฤษ เพราะว่าจะขาดช่วงไม่ได้ ซึ่งได้มีการประชุมไปครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้ทุกท่านให้รีบส่งมาได้เลย
ไม่ต้องรอเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยองในวาระแรก โดยเทศบาลจะทำสัญญาเมื่องบประมาณประกาศใช้
เพราะหากนำเข้าที่ประชุมสภาฯ ก็จะทำให้ดำเนินการไม่ทัน จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่ทัน
เพราะในเรื่องของการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จะต้องมีในเรื่องของระยะเวลา คือ 45 วันทำ
การ คือในกรณีที่ไม่มีการวิจารณ์ ไม่มีการอุทธรณ์ หากมีก็จะทำให้เป็นระยะเวลานานมากยิ่งขึ้นไปอีก มีในเรื่อง
รักษาความปลอดภัยที่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่แต่ละกองงานแล้วว่าให้ไปดูในเรื่องของการจดทะเบียนพาณิชย์ การรักษา
ความปลอดภัยด้วยเพราะว่าจะต้องนำข้อระเบียบตรงนั้นมาเขียนข้อกำหนดงานและขอบเขตของงาน (Terms
of Reference : TOR) เพิ่ม เพราะไม่ได้มีกำหนดไว้ในข้อกำหนดงานเดิม ซึ่งหน่วยงานไหนที่จะแก้ไขข้อกำหนด
งานเดิมก็ให้ดำเนินการแก้ไขด้วย เพราะที่ถือปฏิบัติมาได้พบข้อบกพร่องหลายอย่าง เช่น กองการศึกษาก็ได้ให้
แนวทางไปแล้วในเรื่องของการจ้างแม่บ้าน การกำหนดปริมาณ กระดาษทิชชูให้กำหนดความหนาด้วย
รวมทั้งเครื่องทำความสะอาดทุกอย่างให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน และยังมีงบประมาณปี 2563 ที่ยังค้างอยู่
อีกหลายรายการ เนื่องจากงบประมาณปี 2563 จะต้องตั้งฎีกาเบิกจ่าย ภายใน 15 กันยายน 2563 เพระหาก
ตั้งฎีกาเบิกจ่ายไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ระบบ e-LAAS จะเข้าใช้งานไม่ได้ ทำให้ทุกหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศจะเข้าระบบไม่ได้ ดังนั้นเราจะต้องรีบเข้าเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ 15 กันยายน
2563 ดังนั้น จึงให้แต่ละกองงานไปสำรวจงบประมาณของปี 2563 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
และจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรีบดำเนินการส่งขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักการคลัง โดยถ้าหากว่า
เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2563 และถ้าเป็นการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ส่งได้เลย ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
(ปิดประชุม เวลา 11.30 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรัชนี คุ้มครอง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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