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

นายวรวิทย์
นายธนิต
นายบุญสืบ
นายประกอบ
นายธีรวุฒิ
นายเสรี
นางสาวอัญริฬห์
นางกรรณิกา
นายปรีชา
นางผ่องศรี
นางสาวสุภัทรา
นายมานพ

ศุภโชคชัย
อังควินิจวงศ์
เจริญรัตน์
อังควินิจวงศ์
รัตตานนท์
บุญสุทธิ
ทิพย์ธนวิกรม
วิโรจน์แสงทอง
สาลี
ปิยะยาตัง
สุภาพ
ศรีสุพรรณถาวร

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อำนวยการกองช่าง

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

นางรุ่งฤดี
นายโจ
นายสมควร
นางนลินี
นายมนตรี
นางพรทิพย์
นายไพรัตน์
นางสายสุนีย์
นางสาวกนก

ยมรักษ์
รุ่งเรือง
ทองเรือง
สุวรรณโชติ
สิริทัตสุนทร
เวชกามา
วังบอน
วาระสิทธิ์
อารีรักษ์

แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ำ

22.

นางสาวชนิดา

เอมเปีย

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

นางเสาวลักษณ์
นางสาววิราภรณ์
นางสาวฐปนีย์
ว่าที่เรือโทเชาวลิต
นายวิทยา
นางสาวกนกอร
นางสาววิลาวรรณ
นางสาวณัฐริกา
นางสาวเจนนรี

แก่นทอง
โคลงชัย
โสภณ
จันมณี
วัชระธัญญานุกูล
ธิบูรณ์บุญ
นาถาบำรุง
ซื่อมาก
กล่อมแก้ว

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

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

แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้

32.
33.
34.
35.

นางจิรายุศิริ
นางสาวศศิธร
นางธนาวดี
นางกุลยา

พรหมอินทร์
โยคาพจร
ฑามาศ
กุลรัตน์

-2หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

นายมานพ
นายวิชิต
นายวารินทร์
นายนิวัติ
นายผณินทร
นายฉัตรนุชัย
นางนภัสสร
นางวัฒนา
นางศิริลักษณ์
นายดุสิต
นางสาวรัชนี
นางสาวปิยาภรณ์
นางสาวดวงพร
นางสาวดลนภัส
นางสาวณัฐมน
นายชญชม
นายชาคริต
นายปิยะ
นางปาริชาติ
นางสาววทันยา
นายชนินทร์

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
ดุษฎีวงษ์กำจร
กล่อมแก้ว
เกษรแพทย์
สมบัติศรี
อุทัยรัตน์
ชูวิทย์สกุลเลิศ
ทองเรือง
ธรรมศิริรักษ์
คุ้มครอง
เนินฉาย
เสงี่ยมรัตน์
ประดับสุข
แซ่โง้ว
ปลื้มวุฒิวัฒน์
เอี่ยมสำอาง
เพ็งเรือง
ตันสุธิกุล
โห้ประเสริฐ
จันทน์ขาว

รองนายกเทศมนตรี
(ติดราชการ)
รองนายกเทศมนตรี
(ติดราชการ)
รองนายกเทศมนตรี
(ติดราชการ)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(ติดราชการ)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(ติดราชการ)
ปลัดเทศบาล
(ติดราชการ)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง
ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

เริ่มประชุมเวลา09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

-3ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอำนวยการ
งานขนส่ง
- งานขนส่งมี รายรับประจำเดือนสิงหาคม 2563
รายจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2563
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
ยอดเงินสะสม

124,945 บาท
110,140.17 บาท
14,804.83 บาท
3,798,770.62 บาท

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำเดือนสิงหาคม 2563

- นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล แจ้งเพื่อทราบ เรื่องอุทยานการเรียนรูส้ มเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จากที่อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้เปิดมาตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นระยะเวลา
15 วันแล้ว มีผู้เข้าชมประมาณ 1,500 คน เฉลี่ยวันละ100 คน โดยจะเปิดให้เข้าชม วันละ 4 รอบ
ได้แก่ เวลา 09.30 น. เวลา 11.00 น. เวลา 13.30 น. และเวลา 15.00 น. รอบละประมาณ 40-50 คน
จะขอซักซ้อมเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมอุทยานการเรียนรู้ฯ ให้ทุกส่วนราชการเข้าใจร่วมกันเพราะหากว่ามีหน่วยงาน
อื่นถามมาจะได้บอกให้ตรงกัน โดยให้หน่วยงานที่จะขอเข้าชมทำหนังสือเรียนท่านนายกเทศมนตรีนครระยอง
เพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าชม เพื่อจะได้จัดระเบียบการเข้าชมเป็นรอบๆ ไป ส่วนเรื่องการวางแผนในอนาคต
โดยจะพยายามฝึกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้รู้จักการวางแผนว่าปีหน้าจะทำอะไร เช่น จะต้องบูรณะซ่อมแซม
อาคารสถานที่ ได้นำเรียนท่านนายกเทศมนตรีในเบื้องต้นว่าที่เทศบาลตั้งงบประมาณไว้นั้นยังไม่ครอบคลุม
เช่น การซ่อมบำรุง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ จุดเช็คอิน แม้กระทั่งป้ายทางเข้าปัจจุบันมองไม่ค่อยเห็น
ซึ่งวางแผนไว้ว่าจะทำจอ LED ให้มีทางเข้า 2 ทาง ซึ่งขณะนี้งานส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ของบประมาณจากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งท่านรับปากว่าจะให้
งบประมาณตรงส่วนนี้มาพัฒนา และให้ที่ประชุมแจ้งพนักงานในสังกัดด้วยว่าปัจจุบันนีเ้ ทศบาลเรามีสิ่งใดเกิดขึน้ บ้าง
หากเป็นไปได้การวางแผนในอนาคตเรื่องการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างวัดลุ่ม(พระอารามหลวง)
วัดป่าประดู่ ศาลหลักเมือง ศูนย์การเรียนรู้พระเจดีย์กลางน้ำ ก็คงจะต้องพัฒนาเป็นสถานท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง
ส่วนในเรื่องของโครงการที่ขอไปทางจังหวัดระยองนั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับมาว่าให้ขอไปในเรื่องของ
การจัดอีเว้นท์ด้วย เช่น การแต่งกลอน เพื่อเชิดชูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เห็นว่าควรจะช่วยกันคิด
ช่วยกันทำ เพื่อบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น

-4ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานสารบรรณ
มีการลงรับ – ส่ง หนังสือ เดือนสิงหาคม 2563
- มีการลงรับหนังสือ จำนวน
588 เรื่อง
- มีการลงส่งหนังสือ จำนวน
465 เรื่อง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานเลขานุการผู้บริหารและกิจการสภา
- การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช (ชั้น ๒)
สำนักงานเทศบาลนครระยอง เพื่อขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการน้ำเสียโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ น้ำเสียในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง (พื้นที่จัดการน้ำเสียเขต
เทศบาลนครระยอง)
- การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช (ชั้น ๒)
สำนักงานเทศบาลนครระยอง เพือ่ ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 วาระที่ 2 และวาระที่ 3
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) ประจำเดือน สิงหาคม2563
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- ออกตรวจดูแลโรงรับจำนำของเทศบาล
- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น้อง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดการตรวจตู้เขียว จำนวน 33 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง
- จัดการจราจรบริเวณโรงเรียนวัดโขดทิมทาราม และบริเวณหน้าคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง
- จัดจราจรและอำนวยความสะดวก บริเวณถนนยมจินดา งานเดิน กิน ชิม เที่ยว
(วันที่ 7-8 สิงหาคม 2563)
- จัดจราจรและอำนวยความสะดวก งานบำเพ็ญกุศลศพ นายสวัสดิ์ เจริญหิรัญ ณ วัดป่าประดู่
- จัดจราจรและอำนวยความสะดวก งานวิ่ง RUN Rayong บริเวณสวนศรีเมือง (วันที่ 9 สิงหาคม 2563)
- จัดจราจรและอำนวยความสะดวก งานมินิคอนเสิร์ต ของ กกท. บริเวณชายหาดแหลมเจริญ
(วันที่ 8 สิงหาคม 2563)
- จัดจัดจราจร และอำนวยความสะดวก งานตักบาตร และถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
(12 สิงหาคม 2563) บริเวณสวนศรีเมือง
- จัดจราจรและอำนวยความสะดวก งานเปิดอุทยานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563)

-5- จัดจราจร และอำนวยความสะดวก งาน ครม. สัญจร บริเวณคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล และอุทยานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วันที่ 24 สิงหาคม 2563)
2. ตักเตือนผู้กระทำความผิด
- ดูแลห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTVจำนวน 3ราย
- ตักเตือนประชาชนนำหิน ทราย มากองบนฟุตบาทบังหน้าท่อระบายน้ำ บริเวณ ถนนราษฎร์บำรุง
จำนวน 1 ราย
- ตักเตือน และจับกุมรถบรรทุกทำสิ่งของตกหล่น จำนวน 1 ราย
- ตักเตือนแม่ค้า นำเสื่อมาขายบนทางเท้า บริเวณหน้าวัดป่าประดู่ จำนวน 1 ราย
- ตักเตือนแม่ค้านำล็อตเตอร์รี่มาขาย บริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง จำนวน 3 ราย
- ตักเตือนรถบรรทุกดิน ทำดินล่วงบนถนน และไม่คลุมผ้าใบ บริเวณ ซอยหน้าเรือนจำ จำนวน 1 ราย
3. จัดเก็บป้ายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จำนวน 132แผ่น
4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ำ ถนน ฟุตบาท ชำรุด จำนวน 4แห่งได้แก่
- หน้าร้าน ปัง ปัง เวอร์ ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 2 จุด
- ถนนสุขุมวิท ข้างร้านแสงทวีอีเล็คทรอนิกส์ จำนวน 1 จุด
- หน้าร้านอาหารชายคลองซีฟู้ด ถ.ท่าบรรทุก จำนวน 1 จุด
- ทางขึ้นตลาดหมอสาโรจน์ ถ.ราษฎร์บำรุง (หน้าโรงแรมระยองล้านนา) จำนวน 1 จุด
- หน้าร้านกาแฟ U-cup Coffee (ก่อนถึงสี่แยกเกาะกลอย) จำนวน 1 จุด
- ซอยนครระยอง 78 (ซอยสองพี่น้อง) จำนวน 1 จุด
- หลังวัดป่าประดู่ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 3/20 จำนวน 1 จุด
5. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบประชาชนทำถุงกระสอบเก็บขวดหล่นบนพื้นผิวถนน บริเวณสะพานต้นยางใหญ่
(สะพานเทศบาล 15) จำนวน 1 ราย
- ตรวจสอบกิ่งไม้หักตกหล่นบนทางเท้า บริเวณหน้าร้านดอกไม้จีน่า ฟอริส จำนวน 1 ราย
- ตรวจสอบ พบประชาชนตั้งร้านและใช้เครื่องเสียง (สอบถามพบว่าเจ้าของงานได้เช่าพื้นที่ร้านผัดไทย
บ้านค่ายในการจัดงาน โดยจัดทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ถึงเวลา 21.00 น.) จำนวน 1 ราย
- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีร้านโคมายอง (ไก่อบ) ตั้งร้านขายในบริเวณพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต
บริเวณทางก่อนถึงสะพานดำ จำนวน 1 ราย
- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เหตุก่อความรำคาญ ควันไฟรบกวนจากการย่าง บริเวณ ปากทางเข้า
ถนนหลังวัดป่า ซอย 3 จำนวน 1 ราย
- ตรวจสอบ รถยนต์ขนวัสดุก่อสร้างทำดินตกหล่นบนถนน บริเวณทางไผ่ 3 และทางไผ่ 4 จำนวน 1 ราย
- ตรวจสอบ รถบรรทุกดินทำดินร่วงหล่น และเลอะถนน จึงให้ล้างทำความสะอาด จำนวน 1 ราย
- ขนย้ายเตียงผู้ป่วยไปให้ประชาชน ณ อาคารเลขที่ 3/46 – 3/70 ห้องหมายเลข 3/50 จำนวน 1 ราย
- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนก่อไฟ บริเวณห้องแถวข้างโรงน้ำแข็งปากน้ำ จำนวน 1 ราย
- ตรวจสอบและติดตามผล กรณีประชาชนกองดิน ทราย บนฟุตบาท บริเวณ ถนนราษฎร์บำรุง จำนวน 1 ราย
- ตรวจสอบ พบแม่ค้าขายล็อตเตอรี่บนฟุตบาท บริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง จำนวน 2 ราย
- ตรวจสอบ และตักเตือน ประชาชนจอดรถขายผลไม้ บนถนน บริเวณหน้าวัดปากน้ำ จำนวน 2 ราย
- ตรวจสอบมีการวางตาข่ายดักปลาในคลอง บริเวณ หลังห้องน้ำสวนศรีเมือง จำนวน 2 ราย
- ตรวจสอบ พบกองวัสดุวางกองบนฟุตบาท บริเวณสามแยกทางหลวง จำนวน 1 ราย

-6- ตรวจสอบ มีการตั้งวางป้ายร้านขายของลุกล้ำบนพื้นผิวถนนสาธารณะ บริเวณหน้าตลาดวัดลุ่ม
จำนวน 1 ราย
- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีเพื่อนบ้านจอดรถ และวางสิ่งของกีดขวางทางเข้าออกบ้านพัก
บริเวณบางจาก ซอย 1 จำนวน 1 ราย
ฝ่ายปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกู้ภัยฯ
- ออกสำรวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนข้างเกาะกลอย และชุมชนหนองสนม-ปักป่า)
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
อัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
* ลูกจ้างประจำ
* พนักงานจ้างทั่วไป
* พนักงานจ้างตามภารกิจ
รวม

4 ครั้ง
128 ครั้ง
78 ครั้ง
16 ครั้ง

179 คน
21 คน
365 คน
270 คน
833 คน

อัตรากำลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จำนวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
* พนักงานครูเทศบาล
231 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
43 คน
รวม
277 คน
รวมทั้งสิ้น 1,110 คน
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
(ตำแหน่งบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งบริหาร)
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น

- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
2 คน
- คน
- คน

-7- พนักงานเทศบาล ลาออก
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต
- ลูกจ้างประจำ ลาออก
- ลูกจ้างประจำ เสียชีวิต
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
- พนักงานจ้าง ลาออก
- พนักงานจ้าง เสียชีวิต

- คน
- คน
- คน
- คน
6 คน
4 คน
- คน

งานทะเบียนราษฎร
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจำเดือน สิงหาคม 2563

เดือน มิถุนายน มีวันทำการ 19 วัน เฉลี่ยให้บริการวันละ 135 ราย
รายงานการให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน
ประจำเดือน สิงหาคม 2563

เดือน กรกฎาคม มีวันทำการ 19 วัน เฉลี่ยให้บริการวันละ 41 ราย

-8- นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลแจ้งเพื่อทราบดังนี้
1. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรBoost Up Your
Service Mind จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 6 สิงหาคม 2560 และวันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าอบรม
จำนวน 200 ราย ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดระยอง
2. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล จัดอบรมหลักสูตรคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ วัดธรรมสถิต ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัด
ระยอง
3. เทศบาลได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563
สรุปผลการประเมิน ดังนี้ ด้านที่ 1 ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.9 ด้านที่ 2 ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 91.43
ด้านที่ 3 ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.18 ด้านที่ 4 ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.94 และ ด้านที่ 5
คิดเป็นร้อยละ 96.36 รวมทุกด้านได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.96
กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง จำนวน 12 ครั้ง
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จำนวน 9 ครั้ง 9 เรื่อง
Line @ เรารักนครระยอง
1. จำนวนผู้ติดตามสะสม จำนวน 5,080 ราย
2. จำนวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด
34 ราย
3. จำนวนผู้สอบถามข้อมูลทั้งหมด
34 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

24 เรื่อง
23 เรื่อง
30 กิจกรรม
8 ครั้ง
32 ข่าว
4 ครั้ง
7 ครั้ง
5 ราย
1 ป้าย

-9ฝ่ายนิติการ
ลำดับ
ที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.

ศาลปกครองระยอง ได้มีคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การคดีหมายเลข
ดำที่ 173/2560 ระหว่างนายปกรณ์ แสงสุข ผู้ฟ้องคดี
นายกเทศมนตรีนครระยองที่ 1 นายอำเภอเมืองระยอง ที่ 2
ผู้อำนวยการสำนักงาน เจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง ที่ 3
ผู้ถูกฟ้องคดี

- พนักงานอัยการ ผู้รับมอบอำนาจ ได้ดำเนินการ
ยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อ ศาลปกครองระยอง
เรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
ระยอง

2.

ศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การคดีหมายเลข
ดำที่ 2018/2560 ระหว่างดช.ฐานนท์ ธนาเศรษฐ์สกุล
โดยนางสาวศรีสุดา ศิระวงศ์ประเสริฐ ผู้แทนโดยชอบธรรม
ผู้ฟ้องคดีศิระวงศ์ประเสริฐ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ฟ้องคดี

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

3.

ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การแก้คำร้อง
คดีหมายเลขดำที่ 1576/2560 ระหว่างหจก.ศิลาวัฒน์ ผู้ร้อง
เทศบาลนครระยอง ผู้คัดค้าน

- ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาว่าคำชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการชอบด้วยเหตุผลในข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายแล้ว และให้เทศบาลคืนเงิน
จำนวน 100,160 บาท และเทศบาลมีความเห็น
ว่าไม่อุทธรณ์ ทำหนังสือแจ้งอัยการแล้ว
- ส่งเงินค่าปรับจำนวน 100,160 บาท ให้ศาล
ปกครองกลางแล้ว

4.

คดีปกครองระยอง คดีหมายเลขดำที่ 394/2562 ระหว่าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาคอน เอ็นจิเนียริ่ง (2003) ผู้ฟ้องคดี
เทศบาลนครระยอง ที่ 1 นายกเทศมนตรีนครระยอง ที่ 2
ผู้ถูกฟ้องคดี

- ส่งสรุปข้อเท็จจริงเพื่อให้อัยการจัดทำคำให้การ
เรียบร้อยแล้ว

5.

คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟ้าบริเวณสี่แยก
หนองสนม ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

- อยู่ระหว่างสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
ระยองดำเนินการสืบทรัพย์สินของจำเลย

6.

เรียกคืนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ
ประจำปี 2559 จำนวน 4 ราย

- ทำสัญญายอม จำนวน 2 ราย
- อีก 2 ราย ศาลนัดสืบพยานวันที่ 20 - 21
ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.
- อยู่ในระหว่างทำคำเบิกความพยาน

-10ลำดับ
ที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการ

7.

ตอบข้อหารือ กรณี นายกู้ ลีบูรณ์ ขอดูแบบแปลนและสัญญา
ของโครงการก่อสร้างตึกหลังใหม่ของเทศบาลนครระยอง

- ตอบข้อหารือเสร็จเรียบร้อยแล้ว

8.

ตรวจร่างสัญญาก่อสร้างถนนชายกระป่อม 3

- ดำเนินการตรวจร่างสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

9.

ตรวจร่างสัญญาก่อสร้างต่อเติมหลังคากันสาดโรงเรียนวัดลุ่มฯ

- ดำเนินการตรวจร่างสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

10.

ตรวจร่างสัญญาก่อสร้างต่อเติมหลังคากันสาดโรงเรียนวัดลุ่มฯ

- ดำเนินการตรวจร่างสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

11.

ตรวจร่างสัญญาก่อสร้างฐานออกกำลังกายกลางแจ้ง

- ดำเนินการตรวจร่างสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

12.

ตรวจร่างสัญญาก่อสร้างและติดตั้งเสาพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
ชนิด High Mast

- ดำเนินการตรวจร่างสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

13.

ตรวจร่างสัญญาซื้อขายรถบรรทุกน้ำ

- ดำเนินการตรวจร่างสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

14.

ตรวจร่างสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ดำเนินการตรวจร่างสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

15.

ตรวจร่างสัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล)

- ดำเนินการตรวจร่างสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายงบประมาณ

-11-

-12งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 4 เรื่อง

ฝ่ายนโยบายและแผน
งานติดตามและประเมินผล

-13สำนักการคลัง
1. รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563
1.1 ด้านรายรับ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563

1.1.1 รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง

-141.1.2 รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หรือมอบให้

1.1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

-151.1.4 การจัดเก็บภาษี 4 ประเภท และค่าเก็บขนขยะมูลฝอย

1.2 ด้านรายจ่าย ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563

-162. รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
รายงานสถานะการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563
รายรับสูงกว่ารายจ่าย

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

-174. รายงานผลการดำเนินการรายจ่ายค้างจ่าย
4.1 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีมีหนี้ผูกพัน

4.2 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

-18รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีมีหนี้ผูกพัน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลำดับที่
1

แหล่งเงิน

รำยกำร

หน่วยงำน/แผนงำน/งำน

เงินงบประมำณปี - ค่ำก่อสร้ำงสะพำนเทศบำล 8 (สะพำนก้นปึก)

งำนไฟฟ้ำถนน

จำนวนเงิน

หมำยเหตุ

32,997,000.00 เบิกจ่ำยงวดที่ 1-3

2560

= 9,899,100 บำท

รวมรำยกำรรำยจ่ำยค้ำงจ่ำยกรณีมีหนีผ้ กู พัน (งบลงทุน) 32,997,000.00

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลำดับที่
1

แหล่งเงิน

หน่วยงำน/แผนงำน/งำน

เงินงบประมำณปี - ค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน คสล. 4 ชั้น (อำคำร 8) โรงเรียนสำธิต
2561

2

รำยกำร

จำนวนเงิน

หมำยเหตุ

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ

50,000,000.00

รอเสนอรำคำ

งำนไฟฟ้ำถนน

6,000,000.00

พิจำรณำผล

งำนโรงฆ่ำสัตว์

8,500,000.00

พิจำรณำผล

เทศบำลนครระยอง (วัดตรีรัตนำรำม)

เงินงบประมำณปี - ค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำถนนเกำะกลอย ซอย 7
2561

3

เงินงบประมำณปี - ค่ำก่อสร้ำงสถำนทีก่ กั และดูแลสัตว์ตำม พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุข
2561

พ.ศ. 2535

รวมรำยกำรรำยจ่ำยค้ำงจ่ำยกรณีไม่มีหนีผ้ กู พัน

64,500,000.00

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลำดับที่
1

แหล่งเงิน

เงินงบประมำณปี - ค่ำก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำรสำนักงำนเทศบำลนครระยอง

จำนวนเงิน
25,840,000.00

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ

2,820,000.00

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ

9,674,000.00

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ

30,000,000.00

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ

2,418,000.00

เงินงบประมำณ โครงกำรก่อสร้ำงรั้วกัน้ ระหว่ำงโรงเรียนสำธิตเทศบำลนครระยอง งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ

660,000.00

หมำยเหตุ

(อำคำรเดิม)

เงินงบประมำณ ปรับปรุงและพัฒนำระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนและศูนย์พฒั นำ
2562

3

หน่วยงำน/แผนงำน/งำน
งำนบริหำรทั่วไป

2562
2

รำยกำร

เด็กเล็กสังกัดทน.ระยอง

เงินงบประมำณ - ค่ำก่อสร้ำงอำคำรโรงอำหำร โรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกคลอง
2562

4

เงินงบประมำณ - ค่ำก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ 2 ชั้น โรงเรียนเทศบำลวัด
2562

5

เงินงบประมำณ - ค่ำปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณสนำมโรงเรียนเทศบำลวัดลุ่ ม
2562

6

2562
7

โขดทิมทำรำม
มหำชัยชุมพล
กับวัดตรีรัตนำรำม

เงินงบประมำณ โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ำ โรงเรียนสำธิตเทศบำลนครระยอง

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ

1,600,000.00

งำนระดับมัธยมศึกษำ

990,000.00

2562
8

เงินงบประมำณ ปรับปรุงและพัฒนำระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนนครระยอง
2562

วิทยำคม (วัดโขดใต้)

พิจำรณำผล

-19รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)
ลำดับที่
9

แหล่งเงิน

รำยกำร

เงินงบประมำณ - ค่ำก่อสร้ำงห้องน้ำโรงเรียนนครระยองวิทยำคม (วัดโขดใต้)

หน่วยงำน/แผนงำน/งำน

จำนวนเงิน

งำนระดับมัธยมศึกษำ

1,300,000.00

งำนระดับมัธยมศึกษำ

3,512,000.00

งำนโรงพยำบำล

205,000.00

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน

29,800.00

หมำยเหตุ
ประกำศร่ำง

2562
10

เงินงบประมำณ - ค่ำก่อสร้ำงสนำมฟุตบอลและสนำมบำสเก็ตบอลโรงเรียนนคร
2562

11

ระยองวิทยำคม (วัดโขดใต้)

เงินงบประมำณ ปรับปรุงและพัฒนำระบบอินเตอร์เน็ตคลินกิ ชุมชนอบอุน่
2562

12

เงินงบประมำณ - ค่ำเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
2562

13

Tank Printer) แบบกระดำษ A3

เงินงบประมำณ รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้ำซ่อมไฟฟ้ำ

งำนไฟฟ้ำถนน

2,550,000.00

งำนไฟฟ้ำถนน

4,692,000.00

งำนไฟฟ้ำถนน

6,100,000.00

งำนไฟฟ้ำถนน

1,231,000.00

ยกเลิกประกำศ

2562
14

เงินงบประมำณ - ค่ำก่อสร้ำงเขื่อนกันดินคลองสวนสำธำรณะโขดปอฝั่งทิศใต้
2562

15

เงินงบประมำณ - ค่ำก่อสร้ำงเขื่อนกันดินคลองสวนสำธำรณะโขดศำลเจ้ำฝั่งทิศใต้
2562

16

ลำดับที่
17

เงินงบประมำณ - ค่ำก่อสร้ำงถนนพร้อมระบบระบำยน้ำ ถนนสัมฤทธิ์ ซอย 13

แหล่2562
งเงิน

เงินงบประมำณ - ค่ำก่อสร้ำงปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบำยน้ำ ถนนสมุทรเจดีย์
2562

18

รำยกำร

หน่วยงำน/แผนงำน/งำน

จำนวนเงิน

งำนไฟฟ้ำถนน

9,826,000.00

งำนไฟฟ้ำถนน

1,500,000.00

งำนไฟฟ้ำถนน

317,000.00

งำนไฟฟ้ำถนน

1,000,000.00

งำนไฟฟ้ำถนน

505,000.00

งำนไฟฟ้ำถนน

625,000.00

งำนไฟฟ้ำถนน

1,495,000.00

งำนไฟฟ้ำถนน

2,800,000.00

และซอยแยก 9,12 และ 13

เงินงบประมำณ - ค่ำปรับปรุงถนนพินจิ บำรุง
2562

19

เงินงบประมำณ - ค่ำปรับปรุงถนนภำยในสวนสำธำรณะโขดศำลเจ้ำ
2562

20

เงินงบประมำณ โครงกำรก่อสร้ำงถนน ถนนเรือนจำ ซอย 2 (ระยะ 3) และซอย
2562

21

เชื่อมถนนเรือนจำกับถนนรำษฎร์อทุ ศิ

เงินงบประมำณ โครงกำรก่อสร้ำงถนนพร้อมระบบระบำยน้ำ ถนนทำงไผ่ 1 ซอย 6
2562

22

เงินงบประมำณ โครงกำรก่อสร้ำงถนนพร้อมระบบระบำยน้ำเชื่อมระหว่ำงถนน
2562

23

เงินงบประมำณ โครงกำรปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบำยน้ำ ถนนสมุทรเจดีย์
2562

24

รำษฎร์บำรุง ซอย 3 และถนนทิมทำรำม 4/4
(บริเวณข้ำงวัดปำกน้ำ)

เงินงบประมำณ โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนนนครระยอง 58 (ป่ำประดู่) , ถนน
2562

เทศวำนิช,ถนนนครระยอง 60 (รำชภัคดี) และถนนอำนวยสุข

หมำยเหตุ

-20รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

ลำดับที่ แหล่งเงิน
25

รำยกำร

หน่วยงำน/แผนงำน/งำน

เงินงบประมำณ โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรพร้อมระบบระบำยน้ำ ถนนสมุทรคงคำ

จำนวนเงิน

งำนไฟฟ้ำถนน

6,723,000.00

งำนสวนสำธำรณะ

4,000,000.00

2562
26

เงินงบประมำณ โครงกำรปรับปรุงสวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกำส
2562

27

เงินงบประมำณ ปรับปรุงและพัฒนำระบบอินเตอร์เน็ตห้องสมุดและศูนย์เยำวชน งำนบริหำรทัว่ ไปเกีย่ วกับศำสนำวัฒนธรรม
2562

28

มหำมงคล
เทศบำลนครระยอง

และนันทนำกำร

เงินงบประมำณ ติดตั้งระบบไฟฟ้ำและประปำสำหรับสถำนทีก่ กั และดูแลสัตว์
2562

340,000.00

งำนโรงฆ่ำสัตว์

1,300,000.00

ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535

รวมรำยกำรรำยจ่ำยค้ำงจ่ำยกรณีไม่มีหนีผ้ กู พัน 124,052,800.00
5. รายงานรายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม
5.1 รายงานรายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม กรณีมีหนี้ผูกพัน

หมำยเหตุ

-215.2 รายงานรายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน

รายงานรายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ลำดับที่

แหล่งเงิน

รำยกำร

1

เงินสะสม ปี 2562 ก่อสร้ำงสะพำนเฉลิมชัย

2

เงินสะสม ปี 2563 โครงกำรอำนวยควำมปลอดภัยด้ำนจรำจรในเขตเทศบำลนคร

หน่วยงำน/แผนงำน/งำน

จำนวนเงิน

งำนไฟฟ้ำถนน

75,000,000.00

งำนเทศกิจ

5,000,000.00

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับศำสนำ

500,000.00

หมำยเหตุ
พิจำรณำผล

ระยอง
3

เงินสะสม ปี 2563 โครงกำรปรัปรุงระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำรห้องสมุดและศูนย์
เยำวชนเทศบำลนครระยอง

วัฒนธรรมและนันทนำกำร

4

เงินสะสม ปี 2563 โครงกำรปรับปรุงท่ำน้ำถนนอดุลย์ธรรมประภำส

งำนไฟฟ้ำถนน

43,000,000.00

5

เงินสะสม ปี 2563 โครงกำรปรับปรุงถนนบำงจำก (แยกถนนอดุลย์ธรรมประภำส-

งำนไฟฟ้ำถนน

13,400,000.00

สะพำนเทศบำล 13) และซ่อมแซมเขื่อนกันดินพร้อมปรับปรุง
ระบบระบำยน้ำ
6

เงินสะสม ปี 2563 โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบำยน้ำ ถนนทำงไผ่ 4

งำนไฟฟ้ำถนน

8,700,000.00

7

เงินสะสม ปี 2563 โครงกำรปรับปรุงถนนและสะพำนพร้อมระบบระบำยน้ำ ถนน

งำนไฟฟ้ำถนน

3,000,000.00

งำนไฟฟ้ำถนน

400,000.00

ภักดิ์ดีบริรักษ์ (ช่วงสะพำนเทศบำล 1 - สะพำนเทศบำล 3)
8

เงินสะสม ปี 2563 โครงกำรก่อสร้ำงถนนพร้อมระบบระบำยน้ำ แยกทำงไผ่ 3 (ซอย
นำนำ)

9

เงินสะสม ปี 2563 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันกำรกัดเซำะตลิ่ งแม่นำระยอง
้
(ช่วง

งำนสวนสำธำรณะ

12,000,000.00

งำนตลำดสด

6,000,000.00

สะพำนเปีย่ มพงศ์สำนต์-สะพำนเทศบำล 2)
10

เงินสะสม ปี 2563 โครงกำรก่อสร้ำงตลำดเทศบำล 2 (ตลำดอนันต์หรือตลำดวัดลุ่ ม)

รวมรำยจ่ำยทีจ่ ่ำยขำดจำกเงินสะสม ปี 2562 - 2563 กรณีไม่มีหนีผ้ กู พัน 167,000,000.00

ประกำศร่ำง

-22กองช่าง
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานให้ความอนุเคราะห์ชุมชน/อำเภอเมืองระยองจัดทำแบบแปลนและประมาณราคา
1. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูลอดโบสถ์วัดเกาะกลอย
2. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามสวนสาธารณะโขดปอ
3. โครงการก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง
4. โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำบริเวณสวนสาธารณะโขดศาลเจ้า
5. โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทางบริเวณสามแยกต้นกระบก
- สำรวจพื้นที่ร่วมกับกรมศิลป์บริเวณเจดีย์กลางน้ำ
- สำรวจพื้นที่ร่วมกับกรมศิลป์บริเวณเจดีย์ต้นโพธิ์
- ออกสำรวจถนนเพื่อเก็บข้อมูลขึ้นทะเบียนทาง จำนวน 39 สายทาง
ฝ่ายช่างสุขาฯ
1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ส่งไปกำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง
2. ส่งกำจัดขยะติดเชื้อ (บริษัทไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ เข้าดำเนินการ เก็บขยะติดเชื้อ)
3. ส่งกำจัดขยะอันตรายณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง
4. เข้าดำเนินการ ดูดบ่อพัก หมู่บ้านพร้อมมิตร
5. เข้าดำเนินการ ดูดบ่อพัก ถนนราษฎร์บำรุง
6. เข้าดำเนินการ ดูดบ่อพัก ถนนสุขุมวิท
7. เข้าดำเนินการ ดูดบ่อพัก ถนนราษฎร์บำรุง
8. เข้าดำเนินการ ดูดบ่อพัก ถนนพจนกร
9. เข้าดำเนินการ ตักขยะไขมันบ่อบำบัดน้ำเสีย โรงอาหารสวนศรีเมือง
10. เข้าดำเนินการ ลอกรางระบายน้ำ ถนนศรีอำนวยสุข
11. ปล่อยน้ำล้างระบายน้ำ ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 2
12. เข้าดำเนินการ ซ่อมฝาท่อระบายน้ำ
1.) ปิดฝาท่อระบายน้ำ ถนนสุขุมวิท (ปากทางเข้าวัดป่าประดู่)
2.) ปิดฝารางระบายน้ำถนนตากสิน
3.) ปิดฝาท่อระบายน้ำ ถนนราษฎร์บำรุง
4.) ปิดฝารางระบายน้ำหลังห้องสมุดประชาชน (สวนศรีเมือง)
13. ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ และปั้มสูบน้ำเสียใต้ดิน
*เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว
หมายเลข 1 จุด ซอยแนนซี่
*เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว
หมายเลข 3 จุด จันทอุดม
*เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว
หมายเลข 2 จุด ถ.ค2 (เพิ่มลาภ)
*เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว

-23หมายเลข 3 จุด ถ.ค2 (เพื่อนนักปั่น)
*เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว
หมายเลข 2 จุด ถ.สัมฤทธิ์(สระบัว)
*เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว
หมายเลข 1 จุด ต.ยานยนต์
14. เก็บกู้ขยะตาข่ายปลายท่อสะพานโรงฆ่าสัตว์ และสะพานเพลินตา
น้ำหนักขยะ 580 กิโลกรัม
15. เคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย
16. จัดทำถังดักไขมัน
17. สำรวจบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อซ่อมแซมแผ่น HDPE
18. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณโรงฆ่าสัตว์ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 13 ชลบุรี
และสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
19. ซ่อมแซมคานป้ายสะพานวัดปากน้ำ
20. ติดตั้งทุนดักผักตบชวา บริเวณสะพานเพลินตา
21. จัดเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องสูบน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง เช้า เวลา 06.00 น. – 18.00 น.
22. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ

- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
ฝ่ายการโยธา
- จัดสถานที่จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
- จัดสถานที่งานแถลงข่าวเปิดอุทยานสมเด็จพระเจ้าสินมหาราช วันที่ 12 สิงหาคม 2563
- เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุม ครม.สัญจร วันที่ 24-25 สิงหาคม 2563
- เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุม ครม.สัญจร วันที่ 24-25 สิงหาคม 2563
- เคลียร์พื้นที่ถนนบางจาก ซ.19เพื่อทำการสำรวจออกแบบ
- อบรมแนวทางการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ

-24สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ระหว่างวันที่ 26 ก.ค.2563 – 25 ส.ค.2563
➢ ต่ออายุ
144 ราย
➢ รายใหม่
7 ราย
➢ รวม
139,000 บาท
เรื่องร้องเรียน จำนวน 2 เรื่อง

การดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1. ตรวจประเมิ น ส้ วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครระยอง ตรวจประเมิ น ส้ ว มสาธารณะในเขต
เทศบาลนครระยองตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) จำนวน 3 แห่ง
ผลการตรวจประเมิน
ผ่านมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) จำนวน 3 แห่ง

-252. กิจกรรมตรวจสอบเฝ้ าระวังและยกระดับสถานที่จำหน่ ายอาหาร ภายใต้โครงการเฝ้ าระวังและ
ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการตรวจประเมิน
สถานที่จ ำหน่ ายอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐานร้านอาหารปลอดภัย เทศบาลนครระยอง พร้อมทั้งให้ ความรู้
เกี่ยวกับสุขลักษณะของร้านอาหารและสุขวิทยาส่วนบุคคลจำนวน 77 ร้าน
ผลการตรวจประเมิน
ระดับดีมาก
จำนวน 19 ร้าน
ระดับดี
จำนวน 3 ร้าน
ระดับมาตรฐาน จำนวน 55 ร้าน
3. กิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐานโรงอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ภายใต้โครงการ
มาตรฐานโรงอาหารในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการตรวจ
ประเมิน มาตรฐานโรงอาหารและสุ ขาภิ บ าลสิ่ งแวดล้ อมในสถานศึ กษาเพื่ อพั ฒ นายกระดับ โรงอาหารให้ ได้
มาตรฐาน และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1.) โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
2.) โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
3.) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
4. กิจ กรรมประชาสั ม พั น ธ์การจั ดระเบี ยบร้านจำหน่ ายอาหาร บริเวณถนนเลี ยบชายฝั่ งและหน้ า
โรงพยาบาลระยอง 2 ฝั่ ง วั น ที่ 21 สิ ง หาคม 2563 งานสุ ข าภิ บ าลฯ ร่ ว มกั บ งานรั ก ษาความสงบ
ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบร้านจำหน่ายอาหาร(แผงลอยจำหน่ายอาหาร) บริเวณถนนเลียบชายฝั่งและหน้า
โรงพยาบาลระยองทั้ง 2 ฝั่ง (ถนนสุขุมวิท)
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

ขยะรีไซเคิล+ถุง
ขยะอินทรีย์ 588.91 144.14 ตัน…
ตัน ร้อยละ 16.05
ขยะอันตราย 0.10
ตัน ร้อยละ 0.0027
(1,692 ชิ้น)
( 97.86 กิโลกรัม)
ขยะติดเชื้อ 1.93 ตัน
ร้อยละ 0.0526
(1,933.50 กิโลกรัม)

กิ่งไม้ 92.48 ตัน
เดือน สิงหาคม 2563
ร้อยละ 2.52 มีปริมาณขยะทั้งหมด 3,675.65 ตัน
ขยะทั่วไป 2,847.09…

*เมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบขยะ พบว่า เดือนสิงหาคม 2563 ปริมาณขยะที่คัดแยกได้ ร้อยละ 20.03
(เดือน กรกฎาคม 2563 คัดแยกได้ ร้อยละ 17.93)

-26กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะนำไปใช้ประโยชน์ (สำนักงานเทศบาล)
เดือน สิงหาคม 2563
ขยะที่คัดแยก ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย กล่องยูเอชที ถุงพลาสติก (ธนาคารขยะ)
1. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ปริมาณ 135.8
กิโลกรัม
2. สำนักปลัดเทศบาล
ปริมาณ 27.9
กิโลกรัม
3. สำนักการคลัง
ปริมาณ 28.5
กิโลกรัม
4. ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ำ
ปริมาณ
1.5
กิโลกรัม
5. ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ
ปริมาณ
3.8
กิโลกรัม
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ
ปริมาณ
9
กิโลกรัม
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่
ปริมาณ
11
กิโลกรัม
รวม 217.5 กิโลกรัม
กิจกรรม 3Rs Delivery ประจำปีงบประมาณ 2563
ปริมาณสิ่งของบริจาคเดือนสิงหาคม 2563
1. เครื่องใช้ไฟฟ้า
จำนวน
205.50 กิโลกรัม
2. เฟอร์นิเจอร์
จำนวน
250 กิโลกรัม
3. เสื้อผ้า/ตุ๊กตา/รองเท้า/กระเป๋า
จำนวน
85 กิโลกรัม
4. เครื่องครัว/ของเล่น
จำนวน
50 กิโลกรัม
5. วัสดุรีไซเคิล
จำนวน
0 กิโลกรัม
6. ยานพาหนะ (รถยนต์/เรือ)
จำนวน
5,000 กิโลกรัม
รวม 5,990.50 กิโลกรัม
- ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62- ส.ค.63) น้ำหนักของบริจาค รวมทั้งหมด 18.32 ตัน
- วันที่ 14,22 ส.ค. 63 มูลนิธิสวนแก้ว ขนของบริจาค ณ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจำนวน 5.59 ตัน
กิจกรรมคัดแยกถุงพลาสติกในเขตเทศบาลนครระยอง
ปัจจุบันมีการส่งเสริมการคัดแยก 8 แหล่ง ได้แก่ ชุม ชนในเขตเทศบาล 16 ชุมชน หน่วยงานในเขต
เทศบาลฯ สถานประกอบการ ตลาดสด วัด ถุงนมโรงเรียน กิจกรรมธนาคารขยะ และโครงการชาวเลร่วมใจนำ
ขยะคืนฝั่ง คืนทะเลสวยสู่ชาวระยอง
- เดือน สิงหาคม 2563 สามารถเก็บรวบรวมขยะถุงพลาสติกได้ทั้งหมด 6,631.70 กิโลกรัม (6.63 ตัน)
กิจกรรมธนาคารขยะ เทศบาลนครระยอง
เปิดให้บริการ 3 วันได้แก่
1. วันพฤหัสบดี ที่ 6 และ 20 สิงหาคม ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง
2. วันอังคารที่ 11 สิงหาคม ณ กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอดและชุมชนปากน้ำ 1 (ธนาคารขยะสัญจร)

-27ผลการดำเนินกิจกรรม
1. รวบรวมวัสดุรีไซเคิลและถุงพลาสติก ได้น้ำหนักรวม 1,081.10 กิโลกรัม
2. สมาชิกเปิดบัญชีใหม่จำนวน 4 ราย ปิดบัญชี 2 ราย มีสมาชิกร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 76 ราย
3. สมาชิกปัจจุบัน จำนวน 336 ราย
กิจกรรมร้านรับซื้อของเก่าหัวใจสีเขียว
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดำเนินการติดตามสำรวจพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ในร้านรับซื้อของเก่า ตามกลุ่มเป้าหมาย 6 แห่ง ได้แก่ ร้านแหลมเจริญค้าของเก่า ร้านป้าหนู สมุทรเจดีย์
ร้าน ส.ทวีรุ่งเรืองกิจ ร้านณัฐพงศ์ค้าของเก่า ร้านเขมทัศน์ และร้านโป้งค้าของเก่า หลังจากการรับทราบข้อมูล
ความรู้ด้านการจัดการขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์และผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ
จำนวน 31 คน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองที่ดีขึ้น อย่างเช่น การสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันตัวส่วนบุคคล สวมใส่หน้ากากอนามัย สวมใส่รองเท้าหุ้มส้นขณะปฏิบัติงาน ร้อยละ 91.4
กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประชาชนโดยทั่วไป หน่วยงานและคณะศึกษาดูงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมศึกษา
ธรรมชาติและทำกิจกรรม ได้แก่ ปลูกป่าชายเลน คอนโดปู ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะในป่าชายเลน และปรับ
ภูมิทัศน์ป่าชายเลน บริเวณศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาพระเจดีย์กลางน้ำ และบริเวณหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ รวมทั้งสิ้น 2,692 คน
เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำระยอง
เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำระยอง จัดขึ้นโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยขอ
ความร่วมมือ อปท. ที่แม่น้ำระยองไหลผ่านเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังและทำการ
ตรวจวัดคุ ณ ภาพน้ ำในแม่ น้ ำระยองเดื อ นละ 1 ครั้ง และส่ งผลกลั บ ไปยั งสำนั ก งานสิ่ งแวดล้ อ มภาคที่ 13
ซึ่ง สำนักการสาธารณสุขฯ ร่วมกับ ฝ่ายช่างสุขาฯ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 2 จุด คือ สะพานเทศบาล
14 (โรงฆ่าสัตว์) และสะพานแขวนสวนศรีเมือง ซึ่งมีผลการตรวจวัดประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้
ผลการตรวจวัด
จุดเก็บตัวอย่าง

ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า ง ค่าออกซิเจนละลายน้ำ
(pH)
(DO, mg/L)

สะพานเทศบาล 14 (โรงฆ่าสัตว์)
6.5
1.0
สะพานแขวนสวนศรีเมือง
7.5
1.4
*ค่าออกซิเจนละลายน้ ำ มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐานแหล่งน้ำประเภทที่ 3 กำหนดไว้ที่ 4.0 mg/L
แสดงว่าคุณภาพแหล่งน้ำ เสื่อมโทรม

-28งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2563

รวมปริมาณขยะที่เอกชนจัดเก็บเดือนสิงหาคม 2563
รวมน้ำหนัก 3,528.48 ตัน เฉลี่ย 113.82 ตัน/วัน
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2560 - 2563

-29การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวม ขยะอันตราย เดือนสิงหาคม 2563 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้
ทั้งหมด 1,692 ชิ้น (97.86 กิโลกรัม)
2. กิจกรรมสำรวจและส่งเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล
จำนวน 83 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 6 แห่ง
เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1,933.50 กิโลกรัม
การจัดเก็บขยะโฟมจากสถานประกอบการ
กิจกรรมการจัดเก็บขยะประเภทโฟมจากสถานประกอบการจำนวน 7 แห่ง จำนวน 76 เที่ยว
น้ำหนักประมาณ 3,800 กิโลกรัม
การจัดเก็บขยะชายหาดและจุดตั้งถังในชุมชน
กิจกรรมเก็บขยะชายหาด บริเวณชายหาดแหลมเจริญ – ชายหาดแหลมรุ่งเรือง สามารถเก็บรวบรวม
ขยะได้ทั้งหมด 14,870 กิโลกรัม และเก็บกวาด ทำความสะอาดตามจุดตั้งถังขยะในชุมชน 33 จุด
กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่และเส้นทางต่างๆ
กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดร่วมกับชุมชนสมุทรเจดีย์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ บริเวณหลังโรงเรียน
ระยองวิทยาคมปากน้ำ กิจกรรมให้ความร่วมมือทำความสะอาดพื้นที่และเส้นทางต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรม “ปั่นปลอดภัย ไประยองฮิ” วันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 ผ่านเขตเทศบาลฯ บริเวณถนน
สุขุมวิท (พระองค์ภาเสด็จทรงปั่นจักรยาน)
2. กิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว”ถนนยมจินดา วันที่ 7-8 สิงหาคม 2563
3. กิจกรรม “Music by the sea @Rayong” ที่ชายหาดแหลมเจริญ วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2563
4. กิจกรรม “Run Rayong” ที่สวนศรีเมือง วันที่ 9 สิงหาคม 2563 (พระองค์ภาเสด็จทรงวิ่ง
ระยะทาง 3 กิโลเมตร)
5. เปิดอุทยานเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสิน วันที่ 12 สิงหาคม 2563
6. การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมสตาร์ฯ
งานสัตวแพทย์
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์
จำนวนสุกรที่เข้าชำแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข้าชำแหละเดือนสิงหาคม 2563
จำนวนทั้งสิ้น 732 ตัว ได้ทำการตรวจและไม่พบความผิดปกติของสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า และมีค่าธรรมเนียม ดังนี้
- อากรฆ่าสัตว์ 7,320 บาท การตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกรก่อนฆ่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
จำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 4 ฟาร์ม ไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทุกตัวอย่าง
การแก้ไขเรื่องร้องเรียน จำนวน 5 เรื่อง

-30- ดำเนินกิจกรรมสำรวจและจับสุนัขจรจัด พร้อมประชาสัมพันธ์การดูแลสุนัขไว้ภายในบ้าน ตามเส้นทาง
ที่จัดกิจกรรมต่างๆ (ก่อนวันจัดกิจกรรม) ดังนี้
1. กิจกรรม “ปั่นปลอดภัย ไประยองฮิ” วันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 ดำเนินการบริเวณถนนสุขุมวิท ไม่
พบสุนัขจรจัด
2. กิจกรรม “Music by the sea @Rayong” วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ที่ ชายหาดแหลมเจริญ
3. กิจกรรม “Run Rayong”ที่สวนศรีเมือง วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ดำเนินการบริเวณถนน
อดุลย์ธรรมปภาส ถนนอารีราษฎร์ ถนนเลียบชายฝั่ง
** กิจกรรมที่ 2 และ 3 ดำเนินการจับสุนัขจรจัดได้ จำนวน 5 ตัว
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
การดำเนินงาน
1. ดำเนินการดูแลสุขภาพประชาชน จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนทุ่งตะโหนด ชุมชนสมุทรเจดีย์
ชุมชนก้นปึก ชุมชนหนองสนม-ปักป่า รวมทั้งสิ้น 154 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.1 คัดกรองสุขภาพประชาชนโดยตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว
ให้ความรู้พฤติกรรมสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม
1.2 ให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
2. โครงการนครระยองใส่ใจ สุขภาพพระสงฆ์ สามเณร วันที่ 4-5, 17-18 และ 26 สิงหาคม 2563
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ดำเนินโครงการนครระยองใส่ใจสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร ณ เกาะกลอย,
วัดลุ่ม(พระอารามหลวง) และวัดเนินพระ
โดยมีกิจกรรม
1. คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น และถวายความรู้กับพระสงฆ์ สามเณร
2 .ให้ความรู้เรื่อง เกี่ยวกับการเลือกอาหารถวายพระสงฆ์ที่ ถูกต้องเหมาะสมแก่ประชาชนที่มาทำบุญ
และจัดนิทรรศการความรู้
3. คัดกรองสุขภาพประชาชนที่มาทำบุญ
ผลการดำเนินโครงการ
- พระสงฆ์ และสามเณร เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 52 รูป
- ประชาชน คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น จำนวน 129 คน
และในเดือนกันยายน 2563 จะดำเนินงานอีก 1 วัด คือ วัดโขดทิมทาราม
3. กิจกรรมลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อในสถานประกอบการ
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ดำเนินกิจกรรมลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อในสถาน
ประกอบการ ปี 2563 แก่พนักงานห้างแสงทองซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำนวน 228 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.) ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ ตรวจวัดระดับความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลใน
เลือดโดยการเจาะปลายนิ้ว และให้ความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน 228 คน
2.) การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะให้แก่พนักงานฯ เฉพาะเพศชาย จำนวน 67 ราย

-31- รายงานผลการปฏิบัติงานชุดเคลื่อนที่เร็วในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลนครระยอง
ตารางแสดงจำนวนผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่เทศบาลนครระยองสะสม ทั้งหมด 293 คน ดังนี้

ข้อมูล ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2563 – วันที่ 25 สิงหาคม 2563
ผลการดำเนินงาน
1. ผู้เดินทาง(มาจากประเทศลาว) เข้ามาในพื้นที่เทศบาลนครระยอง
1.1 ได้รับรายงานทางโทรศัพท์
2. ประเมินความเสี่ยงชี้แจงมาตรการการกักตัวและให้เซ็นรับทราบ
2.1 เฝ้าระวัง (ไม่เสี่ยง)
2.2 กักกันตัวที่บ้าน (Home Quarantine)
3. ติดตามผู้ที่เฝ้าระวัง และ Home Quarantine ทุกช่องทาง
(ลงพื้นที่/Line/โทรศัพท์ ครบ 14 วัน)
4. สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อและหน้ากากอนามัยแบบผ้า
5. ออกหนังสือรับรองการกักตัวครบ 14 วัน (ในรายที่ร้องขอ)
6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์
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งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 10 อันดับแรก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2563 )

-32สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 สิงหาคม 2563 จังหวัดระยอง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
จำนวน 1,687 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 235.30 ต่อประชากรแสนคน ต่อประชากรแสนคน พบผู้เสียชีวิต 1 ราย
คิดเป็นอัตราป่วย 0.14 ต่อประชากรแสนคน สูงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ (อันดับที่ 1 ของประเทศ
คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอัตราป่วย 365.84) โดยในเดือนสิงหาคมนี้ พื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง พบผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออก จำนวน 36 ราย ดังนี้

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาในเขตเทศบาลนครระยอง
1. ชุมชนสะพานราษฎร์ (ตั้งแต่บริเวณบริษัท เจียฮะฮวด ถนนหลักเมือง ซอยอำนวยสุข
ซอยเลขาสันทัด ถนนชุมพล และถนนยมจินดา) พบผู้ป่วยจำนวน 11 ราย (ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและสงสัย
จำนวน 9 ราย และผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยา จำนวน 2 ราย) เริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. - 20 ส.ค. 63
เพศหญิง 7 ราย เพศชาย 4 ราย อายุ 7.1 ปี – 43.0 ปี
2. ชุมชนวัดป่า 2 (บริเวณซอยสะสมสุข) พบผู้ป่วยจำนวน 5 ราย (ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
และสงสัย จำนวน 4 ราย และผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยา จำนวน 1 ราย) เริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 2 - 22 ส.ค. 63
เพศหญิง 1 ราย เพศชาย 4 ราย อายุ 16.5 ปี – 66.1 ปี
รณรงค์สถานที่ราชการปลอดโรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2563
กลุ่มเป้าหมาย 16 แห่ง ดำเนินการในวันที่ 20 และ 21 สิงหาคม 2563
ผลการดำเนินงาน พบสถานที่ราชการปลอดลูกน้ำ 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75 ได้แก่
1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ
2.ที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง
3. สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
4. สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง
5. ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
6. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง
7. โรงเรียนวัดป่าประดู่
8. วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ

-339. โรงเรียนวัดเกาะกลอย
10. สำนักงานการยางฯ
11. แขวงการทางหลวง
12. โรงเรียนวัดเนินพระ
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
ด้านบริหารจัดการกองทุนฯ
- โครงการพั ฒ นาศั กยภาพที่ ป รึกษา/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ ป ฏิ บั ติงาน
กองทุน หลั กประกัน สุ ขภาพ เทศบาลนครระยอง ปีงบประมาณ ๒๕๖3 กิจกรรมอบรมให้ ความรู้ วันที่ 20
สิงหาคม 2563 ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
- โครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง ปีงบประมาณ ๒๕๖3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
การบริหารจัดการกองทุนฯ ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 ณ จ.นครสวรรค์ จ.สระบุรี
จ.พระนครศรีอยุธยา
ด้านการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ในกลุ่มเริงลีลาศ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนข้างอำเภอ-ทางไผ่
ด้านการติดตามประเมินผลกองทุนฯ
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการ จำนวน 3 โครงการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
โครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจเพศศึกษา
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
งานอนามัยครอบครัว
ผลการดำเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน เดือน สิงหาคม 2563 รายใหม่ 26 คน
รายเก่า 71 คน ดังนี้
1. กลุ่มมารดาและทารกหลังคลอด
รายใหม่ 18 คน รายเก่า 25 คน
2. กลุ่มผู้สูงอายุ – กลุ่มติดบ้าน
รายใหม่ 2 คน รายเก่า 20 คน
– กลุ่มติดเตียง
รายใหม่ 2 คน รายเก่า 19 คน
3. กลุ่มโรคเรื้อรัง
รายใหม่ 4 คน รายเก่า 7 คน
กิจกรรมการดูแลสุขภาพและทำหัตถการในการติดตามเยี่ยม จำนวน 114 ครั้ง ดังนี้
1. เจาะเลือด
18 ครั้ง
2. เจาะหาระดับน้ำตาลปลายนิ้ว
10 ครั้ง
3. ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก
5
ครั้ง
4. ใส่สายสวนปัสสาวะ
3
ครั้ง
5. ทำแผล
6
ครั้ง
6. ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน
71 ครั้ง
7. ให้ความรู้การส่งเสริม การเลี้ ยงลู ก ด้ว ยนมแม่ ในชุ ม ชนทางสถานี วิท ยุ ป ระชาคมระยอง 97.25
เมกะเฮิรตซ์ 1 ครั้ง

-34ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
1. มีผู้ป่วยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 12 คน จำนวน 4 รายการ 14 ชิ้น ได้แก่ เตียงผู้ป่วยพร้อม
เบาะที่นอน, Walker, ถังออกซิเจน และ ไม้เครนพยุงเดิน
2. มีผู้บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 3 ชิ้น ได้แก่ เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะที่นอน,
Walker และ ไม้เครนพยุงเดิน
3. บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ให้ผู้ยากไร้ จำนวน 2 คน 1 รายการ ได้แก่ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
กิจกรรมอื่นๆ
1. รับมอบสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนที่จำเป็น จากประธานชุมชนสนามเป้า บริจาคให้กับผู้สูงอายุติด
เตียง จำนวน 4 ครอบครัว
2. ลงชุมชนสะพานราษฎร์ ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียงยากไร้ 1 ราย
ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
1. ดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันสุขภาพแก่ผู้พิการในชุมชน
- ติดตามเยี่ยมที่บ้านไม่พบผู้พิการ จำนวน 23 คน
- เสียชีวิต จำนวน 1 คน
- ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้พิการที่บ้าน จำนวน 35 คน
1.1 วัดความดันโลหิต
จำนวน 35 คน พบ
- ความดันโลหิตสูง
จำนวน 9 คน
- ความดันโลหิตปกติ
จำนวน 26 คน
1.2 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
จำนวน 24 คน
- ระดับน้ำตาลในเลือดปกติ
จำนวน 20 คน
- ระดับน้ำตาลเสี่ยง
จำนวน 4 คน
1.3 ประเมินความเครียด
จำนวน 26 คน พบ
- เครียดเล็กน้อย
จำนวน 21 คน
- เครียดปานกลาง
จำนวน 5 คน
1.4 ประเมินภาวะซึมเศร้า แบบ 2 Q จำนวน 26 คน
- ไม่มีภาวะซึมเศร้า
จำนวน 26 คน
1.5 พบผู้ พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหว จำนวน 2 คน มี ค วามต้ อ งการไม้ เท้ า ช่ ว ยเดิ น และ
วอร์ คเกอร์ เพื่อช่ วยพยุ งร่างกายในการเคลื่ อนไหว ประสานขอรับการสนั บสนุ นจากงานอนามั ยครอบครัว
พร้อมนำไปมอบให้กับผู้พิการที่บ้านเรียบร้อยแล้ว
2. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับ
สมาชิกกลุ่ม/ชมรมออกกำลังกายในชุมชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ ให้การช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันได้อย่างถูกต้อง ในวัน ที่ 21 สิงหาคม 2563
ณ ห้องไอทีมีชีวิต อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน
- มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 110
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 92.72
- ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การฝึกปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 100

-353. จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการดำเนินงานเยี่ยมบ้านผู้พิการ ครั้งที่ 3
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราชเทศบาลนครระยอง
มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 122.58
4. ดำเนินงานสร้างกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพในชุมชน
4.1 จัดตั้งกลุ่มที่เกิดขึ้นใหม่ในชุมชน จำนวน 1 กลุ่ม คือ“เริงลีลาศ” ณ ชุมชนข้างอำเภอ-ทางไผ่
เพื่อจัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยลีลาศ พร้อมเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
4.2. ติดตามเยี่ยมกลุ่มออกกำลังกายในชุมชน เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ สร้างขวัญกำลังใจ รับทราบปัญหาอุปสรรคและหาโอกาสพัฒนาให้กลุ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง จำนวน 4 กลุ่ม/ชมรม คือ กลุ่มออกกำลังกาย
ด้วยไลน์แดนซ์ชุมชนปากน้ำ 1,ชมรมกีฬาวู๊ดบอล เทศบาลนครระยอง ชมรมแอโรบิค สวนศรีเมือง ,กลุ่มออก
กำลังกายไลน์แดนซ์ลีลาศ ศรีเมือง
งานส่งเสริมสุขภาพ
- ดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองระดับการเห็นในเด็กระดับชั้นอนุบาล 3 ณ โรงเรียนเทศบาลวัด
โขดทิมทาราม มีการดำเนินการตรวจคัดกรองระดับการเห็น โดยแผ่นวัดสายตา Lea chart จำนวน 123 คน
พบว่า เด็กมีระดับการเห็นผิดปกติ จำนวน 8 คน
- โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ดำเนินการตรวจยืนยันความผิดปกติทางสายตาในนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 4 แห่ง ภายในกิจกรรมมีการดำเนินการวัดสายตา
นักเรียน โดยใช้แผ่นตรวจวัดสายตา Snellen chart จำนวน 288 คน พบว่า สายตาปกติ จำนวน 33 คน
สายตาเฝ้าระวัง จำนวน 110 คน และสายตาผิดปกติส่งต่อพบจักษุแพทย์ จำนวน 145 คน
- ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 433 คน
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง จำนวน 4 แห่ง โดยให้ความรู้วิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง อาหารที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพฟัน และการตรวจประสิทธิภาพการแปรงฟันของนักเรียนโดยใช้ยาเม็ดสีย้อมฟัน
- โครงการวัยเรียน วัยใสใส่ใจเพศศึกษา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาการของอวัยวะใน
ร่างกาย และด้านสุขอนามัยทางเพศ ระดับชั้น ป.5 จำนวน 315 คน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 3 แห่ง
ภายในกิจกรรมมีการบรรยายความรู้ด้านพัฒนาการของอวัยวะในร่างกายเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น สุขอนามัยทางเพศ
พฤติกรรมและสถานการณ์ที่เสี่ยงเรื่องเพศ และทักษะการจัดการกับสถานการณ์ที่เสี่ยงเรื่องเพศ ประเมินความรู้
หลังการให้ความรู้
- โครงการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วนและป้องกันโรคNCDs ในโรงเรียน ดำเนินการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการดูแลสุขภาพด้าน 3 อ. แก่นักเรียนชั้น ม.1- ม.3 จำนวน 119 คน ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
โดยบรรยายความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้าน 3 อ. และจัดฐานสื่อการเรียนรู้ 3 ฐาน ได้แก่ ฐานอาหาร,
ฐานออกกำลังกาย และฐานอารมณ์ พร้อมกับทำแบบทดสอบความรู้พฤติกรรมสุขภาพในการปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจำวัน
- โครงการเสริมสร้างพลังใจ เพิ่มพลังชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล ดำเนินการคัดกรองภาวะเครียด
และซึมเศร้าในวัยรุ่น ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม จำนวน 1,021 คน พบนักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรง
จำนวน 53 คน คัดกรองการฆ่าตัวตายจำนวน 204 คน พบนักเรียนที่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายรุนแรง จำนวน 58
คน อยู่ระหว่างติดตามและให้คำปรึกษานักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรง เพื่อส่งต่อพบจิตแพทย์

-36กองการแพทย์
จำนวนผู้รับบริการกองการแพทย์

ยอดตามสิทธิการรักษา
ประจำเดือน สิงหาคม 2563

-37รายได้จากบริการ

ยอดผู้รับบริการตามสิทธิการรักษา

-38เฝ้าระวัง ARI 2563

- รับส่งผู้ป่วยโดยรถกอล์ฟไฟฟ้า
- รับส่งผู้ป่วยโดยรถ Ambulance

บริการอื่น ๆ แก่ผู้มารับบริการ
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖3
จำนวน 26 ครั้ง
จำนวน 12 ครั้ง

กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับ COVID 19
1. จัดสถานที่เข้าออกทางเดียวเพื่อการคัดกรองที่ครอบคลุม
2. วัดอุณหภูมิทุกราย ล้างมือด้วย alcohol gel
3. ดูแลให้ใส่หน้ากากอนามัยในผู้ป่วยทุกคนที่มารับบริการ
4. เช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการทุก 2 ชั่วโมง
5. จัดสถานที่ด้านในอาคารแบบ Social distancing
6. มีเครื่อง Thermoscan เพื่อการคัดกรอง
7. แผนกทันตกรรมเป็นระบบนัดหมายเพื่อลดการมานั่งรอ
- วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ณ ห้องประชุมคีรีบัญชร คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง
- วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ออกหน่วยปฐมพยาบาล งานเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล และท่องเที่ยว
Rayong Move Forword #เพราะระยองคือบ้านของเรา ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง
- วันที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลระยองร่วมกับเทศบาลนครระยอง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้โรควิกฤตฉุกเฉินและการเข้าถึง 1669 ในสถานที่ชุมชนปากน้ำ จังหวัดระยอง
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ำ
- วันที่ 21 สิงหาคม 2563 บริการเชิงรุกตามแผนโครงการเด็กปฐมวัย ยิ้มสวยสดใส ห่างไกลฟันผุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ จำนวน 210 คน

-39- วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
และคณะที่มาเยี่ยมชมคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง ในการประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)
- วันที่ 25 สิงหาคม 2563 รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ Thermoscan และแอลกอฮอล์ล้างมือ
จากกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี รัศมี ๕ กิโลเมตร
สนับสนุนงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ โครงการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)
ในเขตเทศบาลนครระยอง ชุมชนข้างอำเภอ-ทางไผ่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่ 25 สิงหาคม 2563 โครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ำ
กองการศึกษา
- โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
“การทำก๋วยเตี๋ยวไก่ ลูกชิ้นน้ำใส” วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม ถนนยมจินดา
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ สวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง
- กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง
ระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง
- โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง
- โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม
พ.ศ.2563 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง
- โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม
พ.ศ.2563 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง
สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด (บริการยืม-คืน)
ประจำเดือนสิงหาคม 2563

-40- นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอนำเรียนผู้บริหารเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ปัญหาการทำงาน เช่น กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการเปิดบริการในตึกของห้องสมุดประชาชน ซึ่งในส่วนของ
ห้องสมุดนั้นมีกิจกรรมอยู่จำนวน 2 กิจกรรม คือการบริการของห้องสมุด กับฟิตเนส จากเดิมเคยเปิดให้บริการ
ในเวลา 08.30 น. และปิดให้บริการในเวลา 19.30 น. มาเป็นระยะเวลา 15 ปีแล้ว และได้มีการขยับเวลาให้
ปิดให้บริการเร็วขึ้น ในเวลา 19.30 น. ซึ่งทางผู้บริหารมีนโยบายว่าให้เปิดให้บริการในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์
ในเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ปัจจุบันเราจึงเปิดให้บริการในวันเวลาราชการ และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ซึ่งก็ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ มีการร้องเรียนเข้ามา
คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเด็กๆ ที่เขาจะไปต้องไปรวมกันที่สวนศรีเมือง เพื่อรอผู้ปกครองมารับ แต่เนื่องจากมี
ผู้ปกครองบางคนที่เลิกงานช้า จึงไม่รู้ว่าจะให้เด็กไปรอที่ไหน เพราะห้องสมุดปิด ส่วนกลุ่มของฟิตเนสมี
ประชาชนต้องการที่จะออกกำลังกาย ซึ่งเห็นว่าเวลาที่เทศบาลเปิดให้บริการนั้นไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นเรา
จึงเปิดให้บริการเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ยังไม่ได้เปิดนอกเวลาราชการ
ซึง่ ตัง้ แต่ท่ีเปิดให้บริการทุกวัน เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2563 มานั้น มีผู้มาใช้บริการนอกเวลาราชการ
จำนวน 3,747 คน มีการสมัครสมาชิกใหม่จำนวน 142 คน แสดงว่าการบริการนอกเวลาราชการของเรานั้นสำคัญ
จึงต้องการเรียนถามท่านนายกเทศมนตรีว่าควรจะต้องขยายเวลาให้บริการ โดยกลับไปบริการประชาชน
นอกเวลาราชการ เหมือนเดิมหรือไม่ เรื่องสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด 19) เราจะต้องกังวลอะไรอีกหรือไม่ ในส่วนของห้องสมุด และฟิตเนส ถ้าเราเปิดให้บริการนั้น
เกรงว่าจะต้องมีการสัมผัสกัน ตรงนี้ต้องการจะให้มีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีข้อร้องเรียนมา
จึงต้องการหารือผู้บริหารว่าจะให้เปิดให้บริหาร 7 วัน ในเวลา 08.30 น ถึงเวลา 16.30 น .ไปก่อนหรือไม่
ที่ประชุม

- ท่านนายกเทศมนตรีให้รอดูสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ดีขึ้นกว่านี้ก่อน แล้วค่อยขยายเวลาการให้บริการดังกล่าว
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
- วันที่ ๒ สิงหาคม 2563 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ กำหนดให้มีการจัด
กิจกรรมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มีการเลือกตั้งประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับช่วงชั้น อ.1 – ป.๓
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่ ๖ - ๗ สิงหาคม 2563 : บุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่ ๗ สิงหาคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์
ก่อนนักเรียนจะกลับบ้านปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีสำหรับนักเรียน ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของ
พระพุทธศาสนาและเพื่อฝึกให้นักเรียนมีสมาธิ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่ดี
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่ ๑๑ สิงหาคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
- วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน

-41ยาเสพติด ในสถานศึกษา ณ บริเวณชุมชนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่ ๑๒ - 15 สิงหาคม 2563 : ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ เข้าร่วมกิจกรรม
Rayong English Academy (กิจกรรมEnglish camp2020) Rayong Municipality Schools
ณ สวนนงนุชรีสอร์ท อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- วันที่ ๑๗ - ๒๖ สิงหาคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน
และประชาชน จังหวัดระยอง ประจำปี๒๕๖๓(๑๖th THAILAND PRIME MINISTER CUP2020) รอบคัดเลือก
ตัวแทนระดับจังหวัด และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
- วันที่ ๑๘ สิงหาคม 2563 : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ณ อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่ ๑๘ สิงหาคม 2563 : ผู้บริหารและ คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้เข้าศึกษาดูงาน
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายผู้ปกครอง
ณ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
- วันที่ ๒๔ สิงหาคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่ ๒๔ สิงหาคม 2563 : ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำร่วม
ต้อนรับท่านอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล(พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่ ๒๙ สิงหาคม 2563 : ตัวแทนครูเข้าร่วมโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนา
แนวทางการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา “กิจกรรม รู้ตน รู้งาน” เรียนรู้งานของโรงเรียนสู่การ
วางแผนพัฒนา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่ 1 สิงหาคม – 3๑ สิงหาคม 2563 : วัดปากน้ำ(สมุทรคงคาราม) ขออนุญาตรื้อถอนพื้นที่ที่เป็น
รั้วของรร. และพื้นที่ที่เป็นธนาคารอาคารขยะของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ โดยจะจัดสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ใหม่ให้กับทางโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ในขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- โรงเรียนจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และจัดพิธี ถวายราช
สดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- โรงเรียนดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมภาวการณ์
เป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ทั้งนี้ มีนิทรรศการให้ความรู้มีกิจกรรม
สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น เช่นฐานความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์, วาดภาพระบายสี เป็นต้น
- โรงเรียนจัดกิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563เพื่อให้นักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียน กิจกรรมประกอบด้วย จัดซุ้มความรู้อาเซียนและการประกวด
วาดภาพระบายสี
- วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง
มาอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจังหวัดระยอง มาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลบ้านปากคลอง
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 3 สิงหาคม 2563 โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.๑
ป.๓ และ ป.๕ โดยตรวจประเมินสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร
- วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
บรมราชชนนีนาถ พระพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 12 - 15 สิงหาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๔๘ คน เข้าร่วมกิจกรรม
Rayong English Academy English Camp 2020 ณ สวนนงนุชรีสอร์ท พัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- วันที่ 15 สิงหาคม 2563 กิจกรรมอบรมตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น
เทศบาลนครระยอง ณ วัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง
- วันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2563กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วันที่ 19 สิงหาคม 2563 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในช่วงหลังเปิดภาคเรียน จากเจ้าหน้าที่
ของกรมอนามัยและสาธารณสุข จังหวัดระยอง
- วันที่ 22 สิงหาคม 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรมสถานศึกษา
ให้กับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๖ ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 25 สิงหาคม 2563 คัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่มีปัญหาสายตา
ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คือ ด.ช.ปฏิพล กรแก้ว ประเภท ผลคะแนน O-NET สูงสุดวิชาคณิตศาสตร์ (100 คะแนน)
ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
- วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นำส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าสู่ระบบการจัดการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
- การนิเทศการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะ 10 ประการ
โครงการนิเทศและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
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- เรียนรู้ภาษาถิ่นระยอง โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาถิ่นระยอง ให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ โดยอาจารย์ฐปกรณ์ โสธนะ
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 12 - 15 สิงหาคม 2563 ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 22 คน ณ สวนนงนุช ชลบุรี
- วันที่ 14 - 19 สิงหาคม 2563 อบรมการจัดระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพ
- วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 26 สิงหาคม 2563 การประเมินโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
ระดับประเทศ (รอบสุดท้าย) ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะดูงานโรงเรียนปลอดขยะ จากโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิต
อบจ.มหาสารคาม จำนวน 65 คน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 Watlum School Fun Camp ณ สวนนงนุช ชลบุรี
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
- วันที่ 5 สิงหาคม 2563 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม 25 จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงาน
- วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ผอ.พรทิพย์ เวชกามา สอนโรงเรียนคุณธรรมให้กับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
- วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง และชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง
(วังหว้า) จังหวัดระยอง
- วันที่ 6 สิงหาคม 2563 อบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในนักเรียน โดยตำรวจ “DARE”
- วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 อบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง
ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมระยอง 1-2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สวีท ระยอง
- วันที่ 8 สิงหาคม 2563 อบรมโครงการปฏิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
ณ วัดลุ่ม(พระอารามหลวง)
- วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ทันตกรรม จากโรงพยาบาลระยอง สาธิตให้ความรู้การแปรงฟัน
แบบแห้งกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
- วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- วันที่ 12 - 15 สิงหาคม 2563 เข้าค่าย English Camp 2020 ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี
- วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจโรงอาหารและสิ่งแวดล้อม
- วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครระยอง
ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

-44- วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ทำบุญวันธรรมะสวนะ ณ วัดตรีรัตนาราม
- วันที่ 21 สิงหาคม 2563 อบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม
ณ วัดลุ่ม(พระอารามหลวง)
- วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคุณกรณ์ จาติกวณิชและคณะ
- วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อบรมคุณธรรม จริยธรรม
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
คะแนน O-Net ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
ภาษาไทย
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ลำดับที่ 17 ของประเทศ
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ลำดับที่ 10 ของประเทศ
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ลำดับที่ 13 ของประเทศ
* ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ระดับจังหวัด
ระดับท้องถิ่นทุกกลุ่มสาระวิชา
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 1 สิงหาคม 2563 รับมอบอุปกรณ์กีฬาจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ณ โรงแรมแคนทารีเบย์ ระยอง
- วันที่ 6 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ตามหลัก Social Distancing
ณ โรงเรียนนคระยองวิทยาคม
- วันที่ 7 สิงหาคม 2563 อบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลนครระยอง
เรื่อง Boost up Your Service Mind สร้างหัวใจบริการแบบมืออาชีพ ณ โรงแรม Holiday Inn
- วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนนคระยองวิทยาคม
- วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนนคระยองวิทยาคม
- วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สวนศรีเมือง
- วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สวนศรีเมือง
- วันที่ 12 - 15 สิงหาคม 2563 ร่วมกิจกรรม English Camp 2020 Rayong Municipality Schools
ณ สวนนงนุช พัทยา
- วันที่ 14 สิงหาคม 2563 กิจกรรมค่ายคุณธรรมเพื่อปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ณ สวนสาธารณะโขดปอ
- วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ร่วมปฏิบัติธรรม อบรมหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ณ วัดธรรมสถิตย์
- วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2563 อบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการต่ายเงินสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์

-45- วันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะครูและนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม ร่วมศึกษาดูงานและจัด
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระดับการกระทำและคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ณ โรงเรียนวัดตะพงนอก
และโรงเรียนวัดตะเคียนทอง
- วันที่ 21 สิงหาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแกนนำในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล พระอารามหลวง
- วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ร่วมสัมมนาในหัวข้อ ความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดี โครงสร้างพื้นฐาน
โภชนาการ สุขอนามัย ความพร้อมของสื่อการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ต่อการพัฒนาในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
- วันที่ 21 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ณ โรงเรียนนคระยองวิทยาคม
- วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ตำรวจประสานโรงเรียน ๑
ตำรวจ ๑ โรงเรียน ณ โรงเรียนนคระยองวิทยาคม
- วันที่ 22 สิงหาคม 2563 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง
- วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2563 อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ณ โรงเรียนนคระยองวิทยาคม
- วันที่ 24 สิงหาคม 2563 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะ เข้าเยี่ยมชม
โรงเรียน ณ โรงเรียนนคระยองวิทยาคม
- วันที่ 25 สิงหาคม 2563 รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจากสถานที่จริง เพื่อคัดเลือก
"โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ โรงเรียนนคระยองวิทยาคม
กองสวัสดิการสังคม
การอำนวยความสะดวก

สถิติจำนวนผู้มาติดต่อ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
ผู้สูงอายุ
- ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ

28 ราย

-46- ติดต่อสอบถามข้อมูลในการลงทะเบียน
- เปลี่ยนบัญชีธนาคาร
- แจ้งเสียชีวิต
ผู้พิการ
- ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
- ติดต่อสอบถามข้อมูลในการลงทะเบียน
- เปลี่ยนบัญชีธนาคาร
- แจ้งทำบัตรผู้พิการ
เด็กแรกเกิด
- ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
- ติดต่อสอบถามข้อมูลในการลงทะเบียน

17 ราย
3 ราย
6 ราย
5 ราย
36 ราย
- ราย
4 ราย
25 ราย
19 ราย

คำร้องทั่วไปจากชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
ประจำเดือนสิงหาคม 2563

- ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ อพาทเมนท์ คอนโดมิเนียม หอพัก ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ของรัฐบาลและของจังหวัดระยอง ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันศุกร์ที่ 21
สิงหาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครระยอง ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ หอพัก

-47อพาทเมนท์ คอนโดมิเนียม ตลอดจนผู้ที่พักอาศัย จำนวน 13 แห่ง ให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและ
ของจังหวัดระยองในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่าทุกแห่งได้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันฯ และให้ความร่วมมือ
- เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีคนขอทาน” ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563
กองสวัสดิการสังคม และงานเทศกิจ เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ พม.จ.ระยอง
อาสาสมัครพัฒนาสังคม สภ.เมืองระยอง และ สนง.ตรวจคนเข้าเมือง ได้เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในงาน
เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนยมจินดา ให้ผู้เข้าร่วมงานช่วยกันสอดส่อง มิให้เกิดคนขอทาน ในเขตพื้นที่เทศบาล
นครระยอง รวมถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งหากพบคนขอทาน/คนเร่ร่อน ให้โทรแจ้ง สายด่วน
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
- การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานในชุมชนพื้นที่เทศบาล
นครระยอง ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานในชุมชนพื้นที่เทศบาลนครระยอง ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เพื่อร่วมกัน
พัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการคุ้มครองของคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน รวมทั้งส่งเสริมให้ภาพประชาชนและ
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาคนขอทาน คนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่เทศบาลนครระยอง
- จัดระเบียบคนเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะ
ครั้งที่ 1
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 กองสวัสดิการสังคมและงานเทศกิจ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
อาสาสมัครพัฒนาสังคม และสถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง ลงพื้นที่จัดระเบียบคนเร่ร่อนที่นอนพักอาศัยอยู่
บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่1 (บขส.เก่า) พบว่ามีจำนวน 4 คน โดยได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวัน
และนำกลับภูมิลำเนา 1 คน อีก 3 คน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองได้รับไว้ เพื่อให้ความคุ้มครอง
ช่วยเหลือตามกระบวนการต่อไป
ครั้งที่ 2
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 กองสวัสดิการสังคมและงานเทศกิจ เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง สถานีภูธรเมืองระยอง และอาสาสมัครในชุมชน ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลนคร
ระยอง เพื่อจัดระเบียบคนเร่ร่อนที่นอนพักอาศัยบริเวณสถานที่สาธารณะ ซึ่งพบเจอจำนวน 4 ราย ทั้งนี้
ได้ดำเนินการนำไปลงบันทึกประจำวัน และนำส่งกลับบ้านจำนวน 2 ราย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง
ได้รับไว้คุ้มครอง จำนวน 1 ราย และดำเนินการติดตามหาญาติ จำนวน 1 ราย
ครั้งที่ 3
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 กองสวัสดิการสังคมและงานเทศกิจ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้
ที่พึ่ง อาสาสมัครพัฒนาสังคม และสถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง ลงพื้นที่จัดระเบียบคนเร่ร่อนที่นอนพักอาศัยอยู่
บริเวณชุมชนปากน้ำแยกนางยักษ์ (หน้าเซเว่น) พบว่ามีจำนวน 1 คน โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง
ได้ให้ความคุ้มครอง ช่วยเหลือตามกระบวนการต่อไป
- การส่งเสริมอาชีพชุมชน
1. ชุมชนวัดป่าประดู่ 1 – การทำน้ำหวาน
2. ชุมชนหนองสนม-ปักป่า – ผักปลอดสารพิษ
3. ชุมชนข้างอำเภอ-ทางไผ่ - การเลี้ยงปลาสวยงาม
4. ชุมชนหลังวัดโขดฯ - น้ำหมักสมุนไพร
เป็นสื่อกลางในการนำเสนอผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ อาทิ วารสารเทศบาลนครระยอง

-48การส่งเสริมอาชีพชุมชน
- ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- ร่วมกับงานส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ จัดให้มีพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ถนนคนเดินยมจินดา เป็นต้น
การส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม/ชุมชน
- วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ร่วมกับกลุ่มสตรี และชุมชนสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ต้อนรับ ครม.สัญจร
ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 256 ร่วมกับกลุ่มสตรีชุมชนเทศบาลนครระยอง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- เข้าร่วมรับฟังการประชุมชมรมผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมหลักเมือง
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ฯ
- ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ชุมชนสมุทรเจดีย์ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ในชุมชน ณ ชุมชนสวนวัด
กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ ชุมชนวัดป่าประดู่ 1 กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า ฯ และพัฒนาชุมชน
- เข้าร่วมรับฟังการบริหารงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครระยอง ร่วมกับคณะติดตามและ
สอบทานแบบเสริมพลังจังหวัดระยอง เพื่อให้คำแนะนำการบริหารงานกองทุนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับกองทุนอื่นๆ ในจังหวัดระยอง
- จัดเตรียมดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายพัฒนาชุมชน ร่วมกับกองช่าง และเกษตรจังหวัดระยอง
ลงพื้นที่วางแผนการดำเนินงานในโครงการฝึกอาชีพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถานธนานุบาล
ผลการดำเนินงานในรอบเดือนสิงหาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563)
ยอดรับจำนำรวม
2,106 ราย
ยอดไถ่ถอนรวม
2,167 ราย
ทรัพย์จำนำคงเหลือทั้งหมด
รายได้ดอกเบี้ยรับจำนำ
จำนวนเงิน
รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์หลุด จำนวนเงิน
รวมรายรับ
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D. ธนาคารออมสิน
รายจ่ายประจำ
รายรับสูงกว่ารายจ่าย

5,915 ราย
1,580,060.75 บาท
00.00 บาท
1,580,060.75 บาท
0.00 บาท
321,420.98 บาท
1,258,639.77 บาท

วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จำนวน 140,000,000.00 บาท
บวก ฝากเผื่อเรียก
61,692,000.00 บาท
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก 201,692,000.00 บาท
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล แจ้งเพื่อทราบเรื่องรถเช่าที่เทศบาลได้ตรวจรับไปแล้ว
จำนวน 6 คัน เป็นรถกระบะ 4 ประตู ทั้งหมด ส่วนรถตู้ยังไม่ตรวจรับ ซึ่งรถเช่า 4 ประตู จะเป็นของกองการแพทย์
จำนวน 1 คัน กองช่าง จำนวน 2 คัน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 คัน กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 คัน
ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถ พ. ศ. 2548 เป็นระเบียบการใช้รถหลวงโดยอนุโลม
ซึง่ มีหนังสือสั่งการมาก่อนหน้านั้นด้วย จึงต้องการให้สำนักปลัดเทศบาลที่มีหน้าที่ดูแลรถ ไปซักซ้อมว่าจะต้อง
ทำอย่างไรกับรถดังกล่าวบ้าง อาจจะทำบันทึกแจ้งเวียนก็ได้ โดยให้ไปดูระเบียบวิธีการขั้นตอนให้ดีก่อน
- นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน แจ้งว่าขณะนี้ได้มีการปิดสะพาน
ดำเพื่อปรับปรุง ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันไปใช้เส้นทางตรงสะพานต้นยางใหญ่กันเป็นจำนวนมาก เกรงว่าคอ
สะพานจะทรุดตัว รบกวนให้กองช่างไปสำรวจดูตรงนี้ด้วย
ที่ประชุม

- ท่านนายกเทศมนตรี สั่งการกองช่างให้ไปสำรวจสะพานดังกล่าว

- นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ขออนุญาตรายงานงบประมาณ ปี 2561
กรณีของถนนเกาะกลอย อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ ขณะนี้ได้ประสานคณะกรรมการ
ให้เร่งรีบดำเนินการ ส่วนสถานที่กักกันสัตว์อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาเช่นกัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่
2 กันยายน 2563 กรณีของอาคารโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน จะครบ
กำหนดวันที่ 10 กันยายน 2563 แล้วจะยื่นเอกสาร ในวันที่ 11 กันยายน 2563 และพิจารณาผล ในวันที่
12 กันยายน 2563 ถ้าทั้ง 3 รายการนี้ ไม่มีในเรื่องของการอุทธรณ์ขึ้นมา ทางงานพัสดุก็อาจจะสามารถ
ดำเนินการได้ทันภายในปีนี้ ส่วนสะพานเฉลิมชัยอยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา ที่สำคัญคือรอ
เรื่องการอนุญาตของทางเจ้าท่าด้วย ขอฝากในที่ประชุมว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งพิจารณาด้วย
- ท่านนายกเทศมนตรีฝากทุกกองงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในชุมชน และหากดำเนินการไม่ทันให้ตอบกลับในข้อร้องเรียนต่างๆ ให้ประชาชนทราบด้วยว่า
จะเร่งดำเนินการแก้ไขให้เมื่อไร เวลาใด เพื่อให้ประชาชนทราบว่าเทศบาลนครระยองไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะเร่ง
แก้ไขปัญหาให้ประชาชน
- นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอหารือผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายการรับเด็กเข้า
เรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ว่าขณะนี้มีบางโรงเรียนที่มีเด็กต่างชาติเรียนอยู่จำนวนมาก
ทำให้จำนวนเด็กไทยถดถอย ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ จึงขอหารือว่าเราควรจะทำเช่นไรต่อไป
- นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง รายงานว่า โรงเรียนเทศบาล
บ้านปากคลองปีที่แล้ว มีเด็กนักเรียนซึ่งเป็นชาวต่างชาติ จำนวน 36 คน ปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 60 คน
ซึง่ ปัจจุบันห้องเรียนหนึ่งห้องจะสามารถรับนักเรียนได้ จำนวน 30 คน เป็นเด็กไทยแค่เพียง 10 คน
อีก 19 คน เป็นเด็กต่างชาติ และอีกส่วนหนึ่งคือนักเรียนที่อยู่สถานคุ้มครองเด็กที่เป็นเด็กไทย ที่โรงเรียน
เทศบาลบ้านปากคลองรับมา เดิมมีอยู่ 28 คน และมีเด็กที่มีปัญหาจำเป็นต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด 4 คน
ปัจจุบันเหลืออยู่จำนวน 24 คน ในสภาพทั่วไปแล้วเด็กที่อยู่ในสถานคุ้มครองเด็กทีโ่ รงเรียนรับมานั้น เขาขาด
ความอบอุ่นจากทางครอบครัว เช่น พ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ หรือพ่อแม่เสียชีวิตอาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย

-50หรือญาติพี่น้อง ซึ่งเขาไม่สามารถทีจ่ ะให้การคุ้มครองเด็กได้ เขาก็จะส่งไปที่สถานคุ้มครองเด็ก ซึ่งครูที่สอนจะ
เป็นครูอาสา ทำให้การเรียนการสอนเด็กเข้าสู่ระบบไม่ได้ ดังนั้นเด็กที่ถึงวัยเรียนแล้ว แต่ไม่มีที่เรียน เขาก็มาขอ
ความอนุเคราะห์จากโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง เพื่อนำเด็กมาเข้าเรียน ช่วงแรกให้ทดลองเรียนก่อน
เขาจะอยู่ในช่วงที่ต้องปรับตัวพอประมาณ เพราะเด็กชุดนี้เป็นเด็กที่มีไอคิวค่อนข้างต่ำ ปัจจุบันนี้ก็เริ่มปรับตัวดี
ขึ้นกว่าเดิม ทีโ่ รงเรียนเทศบาลบ้านปากครองให้ความอนุเคราะห์เด็กให้ได้เข้ามาเรียนนั้น เพราะหากเด็กพวกนี้
ไม่ได้เรียนหนังสือเลย และการใช้ชีวิตในสถานคุ้มครอง เมื่อใดทีเ่ ขาออกมาใช้ชีวิตข้างนอกก็จะทำให้การใช้ชีวิต
ค่อนข้างลำบาก ดังนั้นช่วงนี้จึงได้มีการหารือกับทางผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองเด็กว่าจะเด็กทดลองเรียนไปก่อน
ให้เด็กสามารถให้เป็นคนดีและออกไปสู่สังคมภายนอกได้
ที่ประชุม

- ท่านนายกเทศมนตรีสั่งการว่าให้โรงเรียนรับนักเรียนต่างชาติได้ แต่ให้ทางโรงเรียนคัดกรอง
เด็กก่อนรับเข้าเรียน โดยให้พิจารณาดูก่อนว่าเด็กที่จะรับเข้ามานั้นจะมาสร้างปัญหาให้กับ
โรงเรียนหรือไม่

(ปิดประชุม เวลา 11.30 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง)
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
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