
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่2/2564 

วันที ่2  กุมภาพันธ์  2564 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราชเทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

----------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
2. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง 
3. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4. นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
5. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
6. นายปรีชา สาลี  ผู้อำนวยการกองช่าง 
7. นางสาวสุภัทรา สุภาพ ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม 
8. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทยช์ำนาญการพิเศษ รก.ผู้อำนวยการกองการแพทย์ 
9. นางสุภา ขำงาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
10. นายศราวุธ มนต์สวรรค์ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ำ 
11. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
12. นางนลินี สุวรรณโชต ิ รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
13. นายมนตรี สิริทัตสุนทร รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
14. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
15. นางสวนีย์ กันสุธา แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
16. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง 
17. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
18. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
19. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
20. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
22. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
23. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
24. นางสาวกนกอร ธิบูรณ์บุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
25. นางสาววทันยา โห้ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล 
26. นางจิรายุศิริ พรหมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
27. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
28. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล 
2. นางสาวศศิธร โยคาพจร รก. ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
3. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ 
4. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
7. นางสาวปิยาภรณ์ เนินฉาย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
8. นางสาวดวงพร วิทยากุล หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
9. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
10. นายชญชม ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
11. นายชาคริต เอ่ียมสำอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
12. นายปิยะ เพ็งเรือง หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
13. นางสาววิลาวรรณ นาถาบำรุง หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
14. นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
15. นางสาวณัฐริกา ซื่อมาก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
16. นางสาวเจนนรี กล่อมแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
17. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ปลัดเทศบาล แจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 

1. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ในเวลา 09.30 น. ได้มีการประชุม กกต. ท้องถิ่นประจำเทศบาลนคร
ระยอง เพ่ือเลือกประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครระยอง และเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
หมดวาระลง ปลัดเทศบาล ต้องทำหน้าต้องปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้เท่าท่ีจำเป็น ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ปัญจทศ  ส่วนคำสั่งทีน่ายกเทศมนตรี
ท่านเดิมได้มอบหมายยังมีผลบังคับใช้ เช่น การแบ่งงานตามทีท่่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ปฏิบัติราชการ
แทนนายกเทศมนตรี หรือคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ดังนั้น หากยังไม่มีการปรับเปลี่ยนคำสั่ง
ก็ให้ใช้คำสั่งเดิม แต่หากว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้สามารถทำได้โดยเสนอเป็นเรื่องๆไป ยกเว้นเรื่องการเซ็นเช็ค 
ฝ่ายที่หนึ่ง ได้แก่ ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ฝา่ยทีส่อง ได้แก่ ปลัดเทศบาล 
และรองปลัดเทศบาล และฝ่ายที่สาม ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม จึงขอแจ้งเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ  

มติที่ประชุม - รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที ่ 26  มกราคม  2564 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2564  เมื่อวันที ่ 26  มกราคม  2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  
สำนักปลัดเทศบาล 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม  2563 
ฝ่ายอำนวยการ  
งานขนส่ง 

 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  
 - คณะศึกษาดูงาน (ประจำเดือน ธ.ค. 2563)  
         * จำนวน             5  คณะ   
         * จำนวน         464  คน  
งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – ส่ง หนังสือ  
เดือนธันวาคม  2563 
      - มีการลงรับหนังสือ    จำนวน        660 เรื่อง 
     - มีการลงส่งหนังสือ    จำนวน        379 เรื่อง  
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ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) ประจำเดือน ธันวาคม2563  
      1. การจัดการจราจรและปฏิบัตติาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
  - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
  - ออกตรวจดูแลโรงรับจำนำของเทศบาล  
  - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า  
    สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน้อง และสวนศรีเมือง  
  - ออกตรวจจัดการตรวจตู้เขียว จำนวน 34 ชุมชน  
  - ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง  
  - จัดการจราจรบริเวณโรงเรียนวัดโขดทิมทาราม และบริเวณหน้าคลินิกอบอุ่น  
  - จัดจราจรและอำนวยความสะดวก บริเวณถนนยมจินดา งานเดิน กิน ชิม เที่ยว และงานภูมิบุรี 
       ศรีระยอง(วันที่ 11-13ธันวาคม 2563)  
  - จัดจราจร และอำนวยความสะดวก การเดินรณรงค์เลือกตั้ง (วันที่ 17 ธันวาคม 2563)  
  - จัดจราจร และอำนวยความสะดวก การประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง  
    ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563)  
  - จัดจราจร และอำนวยความสะดวก  
          2. ตักเตือนผู้กระทำความผิด  
  - ดูแลห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTVจำนวน 4ราย  
  - ตักเตือนประชาชนสูบบุหรี่ในบริเวณสวนสาธารณะ (สวนศรีเมืองระยอง) จำนวน 1 ราย  
           3. จัดเก็บป้ายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จำนวน 200 แผ่น 
 4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ำ ถนน ฟุตบาท ป้ายบอกทาง ชำรุด จำนวน 6แห่งได้แก่  
  - ถนนชำรุด บริเวณ ซ.เรือนจำ ถ.เรือนจำ ต.เชิงเนิน จำนวน 1 จุด  
  - ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ปากซอยเพิ่มทรัพย์ ถ.จันทอุดม ต.เชิงเนิน จำนวน 1 จุด  
  - ฟุตบาทชำรุด บริเวณ ถนนราษฎร์บำรุง(สายล่าง) หน้าบ้านเลขท่ี 263/2 จำนวน 1 จดุ  
  - ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ สี่แยกถนนคลองขุด จำนวน 1 จุด  
  - ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถนนราษฎร์บำรุง 2/1 จำนวน 1 จุด  
  - ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ สามแยก ถ.ศรีเมืองเหนือ จำนวน 1 จุด  
  - ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซ.คอนโดศรีเมือง 2 จำนวน 1 จุด  
           5. งานที่ได้รับมอบหมาย  
  - ร่วมกับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขนย้ายเตียงผู้ป่วย ซ.เสรี 3 บ้านเลขที่ 6/19  
    และบ้านเลขที่ 229/2 (ตรงข้ามวัดเนินพระ) นำส่งโรงฆ่าสัตว์  
  - ร่วมกับกองช่าง กรณี ฉีดล้างทำความสะอาดกำแพงข้างโรงพยาบาลระยอง  
  - ตรวจสอบร่วมกับงานป้องกันฯ กรณี ไฟไหม้หญ้า บริเวณซอยร่วมมิตรริมน้ำ  
  - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี ประชาชนเผาหญ้า บริเวณ สุสานบางจาก  
  - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี ประชาชน(คนเร่รอน) เข้ามาพักอาศัย บริเวณศาลาริมน้ำ  
    (หน้าสานบางจาก)  
  - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี เจ้าของบ้านเลขท่ี 20/32 ตั้งวางกระถางต้นไม้ลุกล้ำ 
    ถนนสาธารณะ  
  - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี ประชาชนเผาขยะบริเวณหลังร้านอาหารเฌอเฌอ  
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  - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี ประชาชนเผาขยะและเศษใบไม้ บริเวณ หน้าบ้านเลขท่ี 108  
    ถ.รวมมิตร ซ.2 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - ระงับอัคคีภัย                                                            3 ครั้ง  
      - งานบริการ                                                             72 ครั้ง  
      - งานกู้ภัยฯ                                                              68 ครั้ง 
      - ออกสำรวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย 
         วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
          (ชุมชนเรือนจำ, ชุมชนเกาะกลอย)                                14  ครั้ง 
 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
อัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง      
      * พนักงานเทศบาล             178 คน 
      * ลูกจ้างประจำ                     21 คน 
      * พนักงานจ้างทั่วไป           369 คน 
      * พนักงานจ้างตามภารกิจ     276 คน 
                                รวม           844 คน  
อัตรากำลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จำนวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง      
      * พนักงานครูเทศบาล                216 คน 
      * ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)                    3 คน  
      * พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)            43 คน  
                          รวม                 262 คน  
 รวมทั้งสิ้น  1,106  คน      
 

- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 
  (ตำแหน่งบริหาร)                                                                                  - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งบริหาร)                 - คน 
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่ง 
  ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                              - คน 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                    - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                                  1 คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน                                                        - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น                               - คน  
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                      - คน 
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต                                                                     - คน  
- ลูกจ้างประจำ ลาออก                                                                          - คน 
- ลูกจ้างประจำ เสียชีวิต                                                                         - คน 
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                       19 คน 
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- พนักงานจ้าง ลาออก                                                                            3 คน 
- พนักงานจ้าง เสียชีวิต                                          - คน 
 

งานทะเบียนราษฎร 
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร 

ประจำเดือน ธันวาคม 2563 

 
เดือน ธันวาคม มีวันทำการ 19 วัน เฉลี่ยให้บริการวันละ 151 ราย 

 
รายงานการให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน 

ประจำเดือน ธันวาคม 2563 

 
เดือน ธันวาคม มีวันทำการ 19 วัน เฉลี่ยให้บริการวันละ 47 ราย 
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รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม  2564 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  

 - คณะศึกษาดูงาน (ประจำเดือน ม.ค. 2564) 
         * จำนวน             -  คณะ   
         * จำนวน             -  คน 
 

ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) ประจำเดือน มกราคม 2564  
         1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
  - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
  - ออกตรวจดูแลโรงรับจำนำของเทศบาล  

  - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า  
    สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน้อง และสวนศรีเมือง  

  - ออกตรวจจัดการตรวจตู้เขียว จำนวน 34 ชุมชน  
  - ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง  
  - จัดการจราจรบริเวณโรงเรียนวัดโขดทิมทาราม และบริเวณหน้าคลินิกอบอุ่น  
  - จัดจราจรและอำนวยความสะดวก  กรณีกองสาธารณสุขตรวจหาเชื้อ COVID-19  
    บริเวณลานตลาดเนินอุไร  
  - จัดจราจร และอำนวยความสะดวก  กรณีประชาชนเดินทางมาขอหนังสืออนุญาตออก 
    นอกพ้ืนที่จังหวัด  ในช่วงที่มี การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) 
  - จัดจราจร และอำนวยความสะดวก  กรณีงานมอบศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน เจดีย์กลางน้ำ  
             (วันที่  27  พฤศจิกายน  2563)  
         2. ตักเตือนผู้กระทำความผิด  
  - ดูแลห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTVจำนวน 4 ราย  
        3. จัดเก็บป้ายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จำนวน 350 แผ่น  
          4. งานที่ได้รับมอบหมาย  
  - ร่วมกับกองช่าง กองสาธารณสุข งานป้องกันฯ และทีมงานของคุณชัช ตลาดไท  
    กรณีฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในตัวเมืองระยอง 
  - ตรวจสอบ และระงับเหตุร่วมกับงานป้องกันฯ กรณี ไฟไหม้หญ้า บริเวณ ซอยร่วมมิตร 
  - จัดสถานที่ตรวจหาเชื้อ COVID-19 บริเวณสถานีขนส่ง (ขนส่งเก่า) 
  - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ กรณี สามารถใช้สถานที่บริเวณชายหาด  
    แหลมเจริญ – แยกนางยักษ์ ตั้งแต่ เวลา 18.00 น. – 06.00 น.  
  - ตรวจสอบ และระงับเหตุร่วมกับงานป้องกันฯ กรณี ไฟไหม้ป้อมตำรวจ  
    บริเวณสถานีขนส่ง (ขนส่งเก่า) 
  - ตรวจสอบและตักเตือน กรณี ประชาชนตั้งวางขายของ (ผลไม้) ในพื้นที่ห้ามขาย  
    บริเวณสะพานปากน้ำ 
  - ตรวจสอบและตักเตือน กรณี ประชาชนตั้งวางขายของ (ส้มตำ) ในพ้ืนที่ห้ามขาย  
    บริเวณสะพานปากน้ำ  
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  - ร่วมกับงานป้องกันฯ กรณี ขนย้ายเต็นท์ บริเวณ ตลาดสดสตาร์  
  - ตรวจสอบ และตักเตือน กรณีประชาชนนั่งดื่มสุรา และสังสรรค์ บริเวณชายหาดแหลมเจริญ  
  - ตรวจสอบ และระงับเหตุร่วมกับงานป้องกันฯ กรณี ไฟไหม้หญ้า บริเวณ ซอยร่วมมิตร  
    (บ่อขยะ) 
  - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี รถเข็นขายก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ ตรงข้ามกับโรงพยาบาล 
    จอดขายและไม่มีการเก็บรถเข็น 
  - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี มีการเผาใบไม้ บริเวณหลังร้านวรากร 
  - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ เนื่องจากทางโรงเรียนวัดป่าประดู่จะมีการ 
    ปรับปรุงกำแพง บริเวณถนนข้างโรงเรียนวัดป่าประดู่ 
  - ตรวจสอบและตักเตือน กรณี พบประชาชนเผาขยะ(ใบไม้) บริเวณหลังวัดโขดทิมธาราม 
  - ตรวจสอบร่วมกับงานป้องกันฯ กรณีเหตุเผาหญ้า บริเวณ ซอยชลประทาน  
  - ตรวจสอบและตักเตือน กรณีพบประชาชนเผาขยะ บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา  
    ตรงข้าม The Capital  
  - ตรวจสอบและอำนวยความสะดวก อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ บริเวณหน้าทางขึ้นสะพานเปี่ยมฯ  
  

ฝ่ายอำนวยการ 

โครงการเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนยมจินดา จังหวัดระยอง 

ผลการดำเนินงาน 
วัน/เวลาการจัดงาน  วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 22.00 น.  
จำนวนผู้ประกอบการ  200 ร้านค้า 
รายได้ของผู้ประกอบการ 386,100 บาท  วันดังกล่าวเกิดพายุฝน 
จำนวนผู้เข้าร่วมงาน  รวมทั้งสิ้น 1,502 คน (วัดสถิติจากจำนวนสติกเกอร์คัดกรอง COVID-19)  
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ฝ่ายปกครอง  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - ระงับอัคคีภัย                                                          12 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                              86 ครั้ง 
      - งานกู้ภัยฯ                                                               62 ครั้ง 
      - ออกสำรวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย 
          วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
          (ชุมชนข้างอำเภอ-ทางไผ่, ริมน้ำ-ท่าเกตุ)                           14 ครั้ง 
           

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
อัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง      
      * พนักงานเทศบาล            174 คน 
      * ลูกจ้างประจำ                  21 คน 
     * พนักงานจ้างทั่วไป           368 คน 
      * พนักงานจ้างตามภารกิจ    280 คน 
                         รวม               843 คน  
 
อัตรากำลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จำนวน 6 แห่ง     
และศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง      
     * พนักงานครูเทศบาล               216 คน 
     * ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)               3 คน  
     * พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)         44 คน 
                         รวม                263 คน 
 รวมทั้งสิ้น  1,106  คน      
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- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 
  (ตำแหน่งบริหาร)                                                                                  - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งบริหาร)                 - คน 
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่ง 
  ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                               - คน 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                     - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                                    1 คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                                      - คน 
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน                                                          - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น                                 - คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                        - คน 
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต                                                                       - คน 
- ลูกจ้างประจำ ลาออก                                                                            - คน 
- ลูกจ้างประจำ เสียชีวิต                                                                           - คน 
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                               19 คน 
- พนักงานจ้าง ลาออก                                                                             3 คน 
- พนักงานจ้าง เสียชีวิต                                           - คน 
 

งานทะเบียนราษฎร 
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร 

ประจำเดือน มกราคม 2564 

 
เดือน มกราคม มีวันทำการ 20 วัน เฉลี่ยให้บริการวันละ 111 ราย 
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รายงานการให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน 
ประจำเดือน มกราคม 2564 

 
เดือน มกราคม มีวันทำการ 20 วัน เฉลี่ยให้บริการวันละ 41 ราย 

กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  
 1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง   
จำนวน  26  ครั้ง  
 2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จำนวน 10 ครั้ง 10 เรื่อง 
 

Line @ เรารักนครระยอง 
1. จำนวนผู้ติดตามสะสม จำนวน   5,371   ราย  
2. จำนวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด   7  ราย  
3. จำนวนผู้สอบถามข้อมูลทั้งหมด  34  ราย 
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ฝ่ายนิติการ 

ลำดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการ 

1. แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายวีระศักดิ์ เสรีกิตติคุณ 
กรณี ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น บริเวณ ถ.ราชชุมพล (ค.2) ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง  
จ.ระยอง  

- เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการ
แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวแล้ว  
 - เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เข้าไปให้
ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้ว  
 - เมื่อวันที่ 18 และ 20 กุมภาพันธ์ 2563          
ได้เข้าไปให้ปากคำเพ่ิมเติมกับพนักงานสอบสวน
พร้อมลงพ้ืนที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ  
 - ผู้ถูกกล่าวหาดำเนินการรื้อถอนอาคาร         
ดังกล่าวแล้ว  

2. ตอบข้อหารือ กรณี ขออนุญาตทำถนนสาธารณะและยกให้
เป็นสาธารณประโยชน์  

 - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

3. ขอให้ตรวจสอบข้อกฎหมาย กรณีนางพวงทอง ยมจินดา ยก
ที่ดินให้เทศบาล  

- เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา และแจ้งกอง
ช่างและกองสวัสดิการทราบแล้ว  

4. ตอบข้อหารือการบอกเลิกสัญญาคืนค่าเช่าแผงตลาดแม่แดง  - ดำเนินการตอบข้อหารือและแจ้งสำนักการคลัง
ทราบแล้ว  

5. จังหวัดระยองขอยืมตัวเจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยองร่วมเป็น
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  

- ส่งหนังสือมอบหมายให้ นายสุรพจน์  บุญนำ  
นิติกรปฏิบัติการ ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ให้จังหวัด
ระยองแล้ว  

6. สำรวจข้อมูลการดำเนินการเป็นผู้อนุญาตตามบัญชีที่จะ
กำหนดไว้ท้ายพระราช-กฤษฎีกาฯ  

- สำรวจข้อมูลรายงานจังหวัดระยองทราบแล้ว  

7 ตรวจร่างสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุง  
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (สวนสาธารณะริมน้ำ)  

- ส่งร่างสัญญาฉบับแก้ไขให้สำนักการคลังแล้ว  

8. ตรวจร่างสัญญาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าและประปาสำหรับ
สถานที่กักและดูแลสัตว์ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535  

- ส่งร่างสัญญาฉบับแก้ไขให้สำนักการคลังแล้ว  
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ฝ่ายงบประมาณ  
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งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 

ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 4 เร่ือง 

 
 

ฝ่ายนโยบายและแผน  
งานติดตามและประเมินผล  
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สำนักการคลัง 
1. รายงานรายรับ – รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 
 1.1 ด้านรายรับ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564   

 
 
  1.1.1 รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 
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  1.1.2 รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หรือมอบให้ 

 
 
  1.1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 
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  1.1.4  การจัดเก็บภาษี 4 ประเภท และค่าเก็บขนขยะมูลฝอย 

 
 
 1.2 ด้านรายจ่าย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 
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2. รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำเดือน มกราคม 2564 

 
 
3. รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มกราคม 2564 

เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 
ณ 31 มกราคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอดเงินสะสม  ณ วันท่ี 31 มกราคม 2564 567,450,869.39       
หัก เงินฝาก กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 67,965,315.99        
คงเหลือเงินสะสมท่ีสามารถน าไปค านวณการใช้จ่ายเงินสะสม 499,485,553.40       
หัก  เงินเดือน+ค่าจ้าง+ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกฯ (26,000,000   3 เดือน)
     (เงินเดือน เดือนกันยายน 2563) ดังนี้
1. เงินเดือนฝ่ายประจ า 75,600,000.00   
2. เงินเดือนฝ่ายการเมือง 2,400,000.00     78,000,000.00        

หัก  เงินสะสมท่ีได้รับอนุมัติแล้ว ดังนี้
1. ค่าก่อสร้างสะพานเฉลิมชัย 75,000,000.00   
2. จ่ายขาดเงินสะสมสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 3 ปี 2562 86,000,000.00   
3. ค่าก่อสร้างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดอนันต์หรือตลาดวัดลุ่ม) 6,000,000.00     

4. จ่ายขาดเงินสะสมสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี  ปี 2563 26,522,000.00   193,522,000.00       

คงเหลือ 227,963,553.40       
หัก  กันไว้ร้อยละสิบของ งปม.รายจ่ายประจ าปี 720,000,000.00 10% 72,000,000.00        
คงเหลือเงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้ตามระเบียบ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2564 155,963,553.40       

ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสม (15%) ณ วันท่ี 31 มกราคม 2564 204,391,061.33
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4. รายงานผลการดำเนินการ “รายจ่ายค้างจ่าย” 
 4.1 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีมีหนี้ผูกพัน 

 
 
 4.2 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

 
 

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีมีหนี้ผูกพัน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 

ล าดับท่ี แหล่งเงิน งาน โครงการ  จ านวนเงิน  หมายเหตุ

1 เงินงบประมาณปี
 2560

งานไฟฟ้าถนน - ค่าก่อสร้างสะพานเทศบาล 8 (สะพานก้นปึก) 23,097,900.00 งวดท่ี 5-10

23,097,900.00       รวมเป็นเงิน(กรณีก่อหน้ีผูกพันปีงบประมาณ 2560)
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีมีหนี้ผูกพัน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีมีหนี้ผูกพัน) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีมีหนี้ผูกพัน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับท่ี แหล่งเงิน งาน โครงการ  จ านวนเงิน  หมายเหตุ

1 เงินงบประมาณปี
 2561

งานไฟฟ้าถนน - ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนเกาะกลอย ซอย 7          4,444,444.00

2 เงินงบประมาณปี
 2561

งานโรงฆ่าสัตว์ - ค่าก่อสร้างสถานท่ีกักและดูแลสัตว์ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535

         7,905,000.00 งวดท่ี 2-3

12,349,444.00       รวมเป็นเงิน(กรณีก่อหน้ีผูกพันปีงบประมาณ 2561)

ล าดับท่ี แหล่งเงิน งาน โครงการ  จ านวนเงิน  หมายเหตุ

1 เงินงบประมาณ
2562

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

- ค่าต่อเติมหลังคากันสาดพร้อมปูพ้ืนยาง หน้าอาคารเรียน 2 โรงเรียน
เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

           530,000.00

530,000.00           รวมเป็นเงิน(กรณีก่อหน้ีผูกพันปีงบประมาณ 2562)

ล าดับท่ี แหล่งเงิน งาน โครงการ  จ านวนเงิน  หมายเหตุ

1 เงินงบประมาณ 
2563

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

ค่าโปรแกรมป้องกันเครือข่าย (Firewall)            149,800.00  เบิกจา่ยงวดท่ี 1= 
74,900 บาท

2 เงินงบประมาณ 
2563

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

ค่าโปรแกรมป้ปงกันไวรัส              61,792.50

3 เงินงบประมาณ 
2563

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าซ่อมรถดับเพลิง ชนิดมีบันไดเล่ือนอัตโนมัติ            783,240.88

4 เงินงบประมาณ 
2563

งานไฟฟ้าถนน โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในสวนศรีเมือง (ฝ่ังทิศใต้)            360,000.00

5 เงินงบประมาณ 
2563

งานก าจดัขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล

รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ พร้อมเคร่ืองท าความสะอาด
ชายหาดแบบลากจงู

         7,448,000.00

8,802,833.38         รวมเป็นเงิน(กรณีก่อหน้ีผูกพันปีงบประมาณ 2563)
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับท่ี แหล่งเงิน งาน โครงการ  จ านวนเงิน หมายเหตุ

1 เงินงบประมาณปี
 2562

งานบริหารท่ัวไป - ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลนครระยอง (อาคารเดิม)        25,840,000.00

2 เงินงบประมาณ
2562

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดทน.ระยอง

         2,820,000.00

3 เงินงบประมาณ
2562

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

- ค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง          9,674,000.00

4 เงินงบประมาณ
2562

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

- ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ช้ัน โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม        30,000,000.00

5 เงินงบประมาณ
2562

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

- ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล          2,418,000.00

6 เงินงบประมาณ
2562

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

โครงการก่อสร้างร้ัวก้ันระหว่างโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองกับวัดตรี
รัตนาราม

           660,000.00

7 เงินงบประมาณ
2562

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

- ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน            451,000.00

ล าดับท่ี แหล่งเงิน งาน โครงการ  จ านวนเงิน หมายเหตุ

8 เงินงบประมาณ
2562

งานระดับมัธยมศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัด
โขดใต้)

           990,000.00

9 เงินงบประมาณ
2562

งานระดับมัธยมศึกษา - ค่าก่อสร้างสนามฟุตบอลและสนามบาสเก็ตบอลโรงเรียนนครระยอง
วิทยาคม (วัดโขดใต้)

         3,512,000.00

10 เงินงบประมาณ
2562

งานโรงพยาบาล ปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตคลินิกชุมชนอบอุ่น            205,000.00

11 เงินงบประมาณ
2562

งานไฟฟ้าถนน รถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า          2,550,000.00

12 เงินงบประมาณ
2562

งานไฟฟ้าถนน - ค่าก่อสร้างเข่ือนกันดินคลองสวนสาธารณะโขดปอฝ่ังทิศใต้          4,692,000.00

13 เงินงบประมาณ
2562

งานไฟฟ้าถนน - ค่าก่อสร้างเข่ือนกันดินคลองสวนสาธารณะโขดศาลเจา้ฝ่ังทิศใต้          6,100,000.00

14 เงินงบประมาณ
2562

งานไฟฟ้าถนน - ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า ถนนสัมฤทธ์ิ ซอย 13          1,231,000.00

15 เงินงบประมาณ
2562

งานไฟฟ้าถนน - ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ า ถนนสมุทรเจดีย์และ
ซอยแยก 9,12 และ 13

9,826,000.00         
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ล าดับท่ี แหล่งเงิน งาน โครงการ  จ านวนเงิน หมายเหตุ

16 เงินงบประมาณ
2562

งานไฟฟ้าถนน - ค่าปรับปรุงถนนพินิจบ ารุง          1,500,000.00

17 เงินงบประมาณ
2562

งานไฟฟ้าถนน - ค่าปรับปรุงถนนภายในสวนสาธารณะโขดศาลเจา้            317,000.00

18 เงินงบประมาณ
2562

งานไฟฟ้าถนน โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า ถนนทางไผ่ 1 ซอย 6            505,000.00

19 เงินงบประมาณ
2562

งานไฟฟ้าถนน โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ าเช่ือมระหว่างถนนราษฎร์
บ ารุง ซอย 3 และถนนทิมทาราม 4/4

           625,000.00

20 เงินงบประมาณ
2562

งานไฟฟ้าถนน โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ า ถนนสมุทรเจดีย์ (บริเวณ
ข้างวัดปากน้ า)

         1,495,000.00

21 เงินงบประมาณ
2562

งานไฟฟ้าถนน โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนนครระยอง 58 (ป่าประดู่) , ถนนเทศวา
นิช,ถนนนครระยอง 60 (ราชภัคดี) และถนนอ านวยสุข

         2,800,000.00

22 เงินงบประมาณ
2562

งานไฟฟ้าถนน โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ า ถนนสมุทรคงคา          6,723,000.00

ล าดับท่ี แหล่งเงิน งาน โครงการ  จ านวนเงิน หมายเหตุ

23 เงินงบประมาณ
2562

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาล
นครระยอง

           340,000.00

24 เงินงบประมาณ
2562

งานโรงฆ่าสัตว์ ติดต้ังระบบไฟฟ้าและประปาส าหรับสถานท่ีกักและดูแลสัตว์ ตาม พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

         1,300,000.00

     116,574,000.00รวมเป็นเงิน (กรณีไม่ก่อหน้ีผูกพันปีงบประมาณ 2562)
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับท่ี แหล่งเงิน งาน โครงการ  จ านวนเงิน หมายเหตุ

1 เงินงบประมาณ 
2563

งานบริหารท่ัวไป โต๊ะท างานเหล็ก 467,300.00           

2 เงินงบประมาณ 
2563

งานบริหารท่ัวไป เก้าอ้ีส านักงาน 302,600.00           

3 เงินงบประมาณ 
2563

งานบริหารท่ัวไป ชุดอุปกรณ์จดัระบบคิวอัตโนมัติ 450,000.00           

4 เงินงบประมาณ 
2563

งานบริหารท่ัวไป แผงก้ันห้อง (Partition) งานบริหารท่ัวไป 770,000.00           

5 เงินงบประมาณ 
2563

งานบริหารท่ัวไป ตู้เก็บเอกสารแบบรางเล่ือน ระบบพวงมาลัย 470,000.00           

6 เงินงบประมาณ 
2563

งานบริหารท่ัวไป เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดฝังในฝ้า 792,000.00           

7 เงินงบประมาณ 
2563

งานบริหารท่ัวไป ติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 499,500.00           

ล าดับท่ี แหล่งเงิน งาน โครงการ  จ านวนเงิน หมายเหตุ

8 เงินงบประมาณ 
2563

งานบริหารท่ัวไป จอ LED ส าหรับติดต้ังภายในอาคาร 500,000.00           

9 เงินงบประมาณ 
2563

งานบริหารท่ัวไป ผ้าม่านพร้อมติดต้ัง 499,000.00           

10 เงินงบประมาณ 
2563

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ช้ันวางของ 6,000.00              

11 เงินงบประมาณ 
2563

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ชุดรับแขก 21,000.00             

12 เงินงบประมาณ 
2563

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน 7,000.00              

13 เงินงบประมาณ 
2563

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ชุดโต๊ะอาหารสแตนเลส 760,000.00           

14 เงินงบประมาณ 
2563

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมหน้าอาคารเรียน 800,000.00           

15 เงินงบประมาณ 
2563

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมระบบ 4,000,000.00         
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับท่ี แหล่งเงิน งาน โครงการ  จ านวนเงิน หมายเหตุ

16 เงินงบประมาณ 
2563

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

โครงการก่อสร้างเวทีพร้อมห้องเก็บพัสดุ 1,500,000.00         

17 เงินงบประมาณ 
2563

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

โครงการก่อสร้างติดต้ังร้ัวสแตนเลส 520,000.00           

18 เงินงบประมาณ 
2563

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรม 9,600,000.00         

19 เงินงบประมาณ 
2563

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 750,000.00           

20 เงินงบประมาณ 
2563

งานระดับมัธยมศึกษา โครงการก่อสร้างทางเช่ือมอาคารเรียน 300,000.00           

21 เงินงบประมาณ 
2563

งานระดับมัธยมศึกษา โครงการปรับปรุงห้องคหกรรม โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 1,000,000.00         

22 เงินงบประมาณ 
2563

งานระดับมัธยมศึกษา ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 150,000.00           

ล าดับท่ี แหล่งเงิน งาน โครงการ  จ านวนเงิน หมายเหตุ

23 เงินงบประมาณ 
2563

งานโรงพยาบาล เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด แบบต้ังพ้ืน หรือแบบแขวน ขนาด 
36,000 บีทียู

94,000.00             

24 เงินงบประมาณ 
2563

งานโรงพยาบาล ค่าเคร่ืองซีลซอง 15,000.00             

25 เงินงบประมาณ 
2563

งานโรงพยาบาล ติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในคลินิกอบอุ่น 633,000.00           

26 เงินงบประมาณ 
2563

งานโรงพยาบาล ติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 387,600.00           

27 เงินงบประมาณ 
2563

งานโรงพยาบาล เคร่ืองพิมพ์สต๊ิกเกอร์ 80,000.00             

28 เงินงบประมาณ 
2563

งานโรงพยาบาล เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 102,000.00           

29 เงินงบประมาณ 
2563

งานโรงพยาบาล เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 15,000.00             

30 เงินงบประมาณ 
2563

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน

ตู้เก็บเอกสารรางเล่ือน ระบบพวงมาลัย 260,000.00           
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับท่ี แหล่งเงิน งาน โครงการ  จ านวนเงิน หมายเหตุ

31 เงินงบประมาณ 
2563

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน

ออกแบบโครงการปรับปรุงและฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่า 3,000,000.00         

32 เงินงบประมาณ 
2563

งานไฟฟ้าถนน โครงการก่อสร้างถนนบางจากซอย 9 พร้อมระบบระบายน้ า (ต่อจาก
โครงการเดิม

100,000.00           

33 เงินงบประมาณ 
2563

งานไฟฟ้าถนน โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดินและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลาท่าเกตุ 1,800,000.00         

34 เงินงบประมาณ 
2563

งานไฟฟ้าถนน โครงการก่อสร้างถนน พร้อมระบบระบายน้ า (ซอยผ่องดี ระยะท่ี 2) 270,000.00           

35 เงินงบประมาณ 
2563

งานไฟฟ้าถนน โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ าและไฟฟ้าถนนหม่ืนสวัสด์ิ 
สวัสด์ิเจริญ 2

1,100,000.00         

36 เงินงบประมาณ 
2563

งานไฟฟ้าถนน โครงการก่อสร้างถนนและสะพานบางจาก ซอย 19 8,200,000.00         

37 เงินงบประมาณ 
2563

งานไฟฟ้าถนน โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า ซอยร่มเย็น 2 635,800.00           

38 เงินงบประมาณ 
2563

งานไฟฟ้าถนน โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า ถนนซอยสุขสมบูรณ์ 200,000.00           

39 เงินงบประมาณ 
2563

งานไฟฟ้าถนน โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า ซอยบ้านทุ่งโตนด 900,000.00           

ล าดับท่ี แหล่งเงิน งาน โครงการ  จ านวนเงิน หมายเหตุ

40 เงินงบประมาณ 
2563

งานไฟฟ้าถนน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อชิโมโตะ 3,000,000.00         

41 เงินงบประมาณ 
2563

งานไฟฟ้าถนน โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ าซอยคงเมือง 476,000.00           

42 เงินงบประมาณ 
2563

งานไฟฟ้าถนน โครงการก่อสร้างถนนบางจากซอย 10 พร้อมระบบระบายน้ า (ต่อจาก
โครงการเดิม

250,000.00           

43 เงินงบประมาณ 
2563

งานไฟฟ้าถนน โครงการก่อสร้างถนนซอยน้ากรุด 221,000.00           

44 เงินงบประมาณ 
2563

งานสวนสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้องน้ า (สุขสโมสร) 493,000.00           

45 เงินงบประมาณ 
2563

งานบ าบัดน้ าเสีย เคร่ืองป๊ัมจานวัสดุธรรมชาติ 198,000.00           

46 เงินงบประมาณ 
2563

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

เก้าอ้ีแถว 18,000.00             



 -28- 
รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. รายงานรายจ่ายท่ีจ่ายขาดจากเงินสะสม 
5.1 รายงานรายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

 

ล าดับท่ี แหล่งเงิน งาน โครงการ  จ านวนเงิน หมายเหตุ

47 เงินงบประมาณ 
2563

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

ช้ันอเนกประสงค์ 16,200.00             

48 เงินงบประมาณ 
2563

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

เก้าอ้ีอเนกประสงค์ 16,000.00             

49 เงินงบประมาณ 
2563

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

โต๊ะอเนกประสงค์ 50,000.00             

50 เงินงบประมาณ 
2563

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

เคร่ืองอัดกระทงใบตอง 45,000.00             

51 เงินงบประมาณ 
2563

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในอาคาร 494,000.00           

52 เงินงบประมาณ 
2563

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ปรับปรุงอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน 105,000.00           

47,339,000.00       รวมเป็นเงิน(กรณีไม่ก่อหน้ีผูกพันปีงบประมาณ 2563)
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รายงานรายจ่ายท่ีจ่ายขาดจากเงินสะสม 
ปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายงานรายจ่ายท่ีจ่ายขาดจากเงินสะสม 
ปี 2564 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับท่ี แหล่งเงิน รายการ หน่วยงาน/แผนงาน/งาน จ านวนเงิน หมายเหตุ
1 เงินสะสม ปี 2563 โครงการอ านวยความปลอดภัยด้านจราจรในเขตเทศบาลนคร

ระยอง
งานเทศกิจ 5,000,000.00 

2 เงินสะสม ปี 2563 โครงการปรับปรุงท่าน้ าถนนอดุลย์ธรรมประภาส งานไฟฟ้าถนน 43,000,000.00 

3 เงินสะสม ปี 2563 โครงการปรับปรุงถนนบางจาก (แยกถนนอดุลย์ธรรมประภาส-
สะพานเทศบาล 13) และซ่อมแซมเข่ือนกันดินพร้อมปรับปรุง
ระบบระบายน้ า

งานไฟฟ้าถนน 13,400,000.00 

4 เงินสะสม ปี 2563 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ า ถนนทางไผ่ 4 งานไฟฟ้าถนน 8,700,000.00 

5 เงินสะสม ปี 2563 โครงการปรับปรุงถนนและสะพานพร้อมระบบระบายน้ า ถนน
ภักด์ิดีบริรักษ์ (ช่วงสะพานเทศบาล 1 - สะพานเทศบาล 3)

งานไฟฟ้าถนน 3,000,000.00 

6 เงินสะสม ปี 2563 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า แยกทางไผ่ 3 (ซอย
นานา)

งานไฟฟ้าถนน 400,000.00 

7 เงินสะสม ปี 2563 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะตล่ิงแม่น้ าระยอง (ช่วง
สะพานเป่ียมพงศ์สานต์-สะพานเทศบาล 2)

งานสวนสาธารณะ 12,000,000.00 

8 เงินสะสม ปี 2563 โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดอนันต์หรือตลาดวัดลุ่ม) งานตลาดสด 6,000,000.00 

91,500,000.00 รวมรายจา่ยท่ีจา่ยขาดจากเงินสะสม ปี 2563 กรณีไม่มีหน้ีผูกพัน

ล าดับท่ี แหล่งเงิน รายการ หน่วยงาน/แผนงาน/งาน จ านวนเงิน หมายเหตุ
1 เงินสะสม ปี 2564 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลกลางแจง้บริเวณสวนศรีเมือง งานกีฬาและนันทนาการ 5,492,000.00 

2 เงินสะสม ปี 2564 โครงการปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล บริเวณสวนศรีเมือง งานกีฬาและนันทนาการ 4,230,000.00 

3 เงินสะสม ปี 2564 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า ถนนราษฎรบ ารุงฯ ช่วงสาม
แยกออคิด ถึงทางเข้าโรงแรมเวียงวลี

งานไฟฟ้าถนน 10,300,000.00 

4 เงินสะสม ปี 2564 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ า ถนนป้วยกวงเช่ือมซอย
แนนซ่ี (ร้านวรรณ-สุขุมวิท)

งานไฟฟ้าถนน 6,500,000.00 

26,522,000.00 รวมรายจา่ยท่ีจา่ยขาดจากเงินสะสม ปี 2564 กรณีไม่มีหน้ีผูกพัน
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กองช่าง 
ฝ่ายแบบแผน 
1. สำรวจถนน ซอย ร่มเย็น 
2. สำรวจถนนภักดิ์ดีบริรักษ์ 
3. สำรวจถนนราษฎร์บำรุง ซอย 4/4  
4. สำรวจถนน ซอย ทางไผ่ 4  
 

ขออนุมัติราคากลาง 
1. ก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำถนนสมุทรคงคา 
2. ก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำถนนทางไผ่ 4 
3. ก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำถนนภักดีบริรักษ์ 
4. ก่อสร้างเข่ือนกั้นดินคลองสวนสาธารณะโขดศาลเจ้า 
5. ก่อสร้างเข่ือนกั้นดินคลองสวนสาธารณะโขดปอ 
6. ปรับปรุงสนามฟุตซอลสวนศรีเมือง 
7. ปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอลสวนศรีเมือง 
 

จัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 65 
- สำรวจออกแบบ/จัดทำประมาณราคาสนามฟุตซอล สนามบาสเก็ตบอลชุมชนข้างอำเภอ 
- สำรวจออกแบบ/จัดทำประมาณราคาอาคารเรียน 4 โรงเรียนวัดโขดทิมทาราม 
- สำรวจออกแบบ/จัดทำประมาณราคาสระว่ายน้ำโรงเรียนสาธิต 

  

จัดทำราคากลางเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 64 
- โครงการป่าชายเลน 

 

ตารางสรุปโครงการ 
ก่อสร้างตามงบประมาณ 
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ฝ่ายการโยธา 
งานขึ้นทะเบียนทาง 

1. ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น ถึงผู้ว่าราชการ จังหวัดระยอง ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวง
ท้องถิ่น ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 จำนวน 10 สายทาง 
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งานที่ดำเนินการ 
- ซ่อมแซมถนน ที่ชำรุดเสียหาย 
- ประดับไฟปีใหม่ 
- รื้อหอกระจายข่าว 
- ประดับต้นไม้สวนศรีเมือง 
- ประดับต้นไม้ถนนสุขุมวิท 
- ซ่อมแซมต้นไม้ 
- ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ 
- ประดับต้นไม้สะพานเปี่ยม 
- รดน้ำต้นไม้ ดอกไม้ 
- ประดับต้นไม้หน้าสำนักงาน 
- ฉีดยากำจัดหนอนเกาะกลางถนนสุขุมวิท 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- กิจกรรมรับบริจาคแก้วกาแฟ ชนิดแก้วพลาสติกแข็งเพ่ือนำไปใช้ทำขาเทียม เพ่ือรวบรวมนำไปบริจาค

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลราชวิถี 
 
- กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน 
- กิจกรรม  การจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยเหมาะสมการปฏิบัติงานในช่วงโควิท 19 
- กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน 
- กิจกรรม  การจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยเหมาะสมการปฏิบัติงานในช่วงโควิท 19 
- กิจกรรมการตรวจคัดกรองขอเอกสารรับรองการเดินทางออกนอกพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
- กิจกรรมตู้ปันสุข 
 

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
1. ปริมาณขยะภายในเขตเทศบาลนครระยอง เดือน มกราคม 2564 น้ำหนักรวม 2401.60 ตัน  
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2. ส่งกำจัดขยะติดเชื้อ (บริษัทไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ เข้าดำเนินการ เก็บขยะติดเชื้อ) 
3. ขยะมูลฝอยทั่วไป ส่งไปกำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง 
4. ชุดขุดลอกท่อระบายน้ำ ลอกรางระบายน้ำ 
    - ถนนเรือนจำ ซอย 5 
    - ถนนคอนโดศรีเมือง ซอย 3 
    - ตลาดวัดลุ่ม 
5. เข้าดำเนินการ ดูดบ่อพัก 

- ถนนหลังวัดป่า                           
- ถนนบางจาก 
- ถนนทางไผ่ 3 (ก้นปึก)                    
- ถนนโรงเรียนระยองวิทย์ปากน้ำ ซอย 5 

6. ปล่อยน้ำล้างท่อระบายน้ำซอยเสริมทรัพย์ ภายในตลาดเก่า 
7. ซ่อมแซมฝาท่อ – รางระบายน้ำ 

- ถนนแสงจันทร์ ซอย 1 
- ถนนศรีเมืองเหนือ  
- ตลาดแม่แดง 
- ถนนอรุณธรรมประภาส  

8. ปรับพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียรวม 
9. ปรับพื้นที่บ่อทิ้งก่ิงไม้ 
10. ส่งกำจัดขยะอันตราย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง 
11. เก็บวัชพืช บริเวณคลองสวนศรีเมือง 
13. ตรวจสอบและให้คำแนะนำ เรื่องการติดตั้งถังดักไขมันห้องสมุดเทศบาลนครระยอง 
14. ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ การศึกษาประเมินแนวทางธรรมชาติในการบริหารจดัการน้ำท่วมในเขตเมือง  

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
- กิจกรรมสร้างความสุขในองค์กร 
- ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบตู้เย็นใหม่ ทดแทนของเก่าที่ชำรุด  

และนำตู้เย็นเก่าบริจาคให้มูลนิธิสวนแก้ว 
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กองการแพทย์ 

จำนวนผู้รับบริการกองการแพทย์ 

 
 

รายรับตามสิทธิ 
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รายได้จากบริการ 

 
 

ยอดผู้รับบริการตามสิทธิการรักษา 
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เฝ้าระวัง ARI ประจำเดือน 

 
 

- วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ทำบุญครบรอบ 9 ปี คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง และเปิดคลินิก
แพทย์แผนไทย  
 - วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายปรีชา เรืองเดช (อ.ยอด) ให้เกียรติสอนธรรมะและทอดผ้าป่า            
วัดลุ่มพระอารามหลวง ยอดรวมเงินจำนวน 2,573,169 บาท เพื่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยและขยายห้อง
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 
 - วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลและร่วมงาน “งานภูมิบุรีศรีระยอง ครั้งที่ 
15” ณ ถนนยมจินดา 
 - วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ร่วมเป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ
ไฟฟ้าอัตโนมัติ ค่ายต้นกล้า ร.ย.ว. ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม 
 - วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2563 ส่งเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้มาร่วมงาน ระยองแฟร์ 2020 (Rayong Fair 
by ATED) ณ สวนศรีเมือง  
 

บริการอ่ืนๆ แก่ผู้มารับบริการ ประจำเดือน มกราคม 2564 
บริการรับ – ส่งผู้ป่วยโดยใช้รถกอล์ฟไฟฟ้า      จำนวน   25  ครั้ง 
บริการรับ – ส่งผู้ป่วยโดยใช้รถ Ambulance   จำนวน   20  ครั้ง 
 

กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรค COVID-19 
1. จัดสถานที่เข้า – ออก ทางเดียวเพ่ือการคัดกรองที่ครอบคลุม 
2. วัดอุณหภูมิทุกราย ด้วยเครื่อง Thermoscan  
3. ให้บริการตรวจรักษาโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ด้านนอกอาคาร  
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4. มีจุดคัดกรอง ผู้ป่วยเข้าข่ายตามเกณฑ์ PUI  
5. เช็ดทำความสะอาดสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี ที่ให้บริการทุก 2 ชั่วโมง 
6. จัดสถานที่ในอาคารแบบ Social distancing 
7. ให้บริการตรวจโรคทั่วไปผู้ป่วยนอก (OPD) ด้านนอกอาคาร 
8. ให้บริการฉีดยา ทำแผลที่ด้านนอกอาคาร  
9. ให้บริการคลินิกโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมัน) ด้านนอกอาคาร 
10. ให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ผูโ้รคระบบทางเดินหายใจ (ARI CLINIC) 
11. Swab หาเชื้อ COVID-19 ตามท่ีสำนักการสาธารณสุขฯ ขอความร่วมมือ  
 

- กิจกรรม HAPPY WORKPLACE กิจกรรมองค์กรสร้างสุข TEAM A 
“ขยับกายสบายชีวา”  

- กิจกรรมองค์กรสร้างสุข TEAM B “ทำดีเพ่ือพ่อ” 
 - โครงการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
อัตโนมัติ แก่ประชาชนทั่วไป ณ บริเวณสวนศรีเมือง โดยทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ ครั้งที่ 3       
และ ครั้งท่ี 4 

กองการศึกษา 
- ร่วมงานวันดินโลก 2563 วนัเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง

ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
“หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ” ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง 
 - พิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง 
 - พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือความเป็นสิริมงคลให้แผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 5 12 และ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ณ วัดเนินพระ จังหวัดระยอง  

 - โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 11 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
ณ ถนนยมจินดา 

 - โครงการบรรยายธรรม และประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ณ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง 
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สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง 

เดือนธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น. 

 
 

สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด (บริการยืม-คืน) 
ประจำเดือนธันวาคม 2563 
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- ประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลนครระยอง เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

และเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563  
 - รับและมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัว ที่ประสบปัญหาตามครัวเรือน  
 - ปรับเปลี่ยนมุมและขยายชั้นหนังสือ ณ ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง  
 - ประชุมหารือดำเนินการสำนักงานสีเขียว วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564  ณ ห้องสมุดประชาชน
เทศบาลนครระยอง  
 

สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง 
เดือนมกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น. 

 
 

สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด (บริการยืม-คืน) 
ประจำเดือนมกราคม 2564 

 
 

- ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง “สร้างงานผู้พิการ” เริ่มเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  
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โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ 

- โรงเรียนได้รับมอบถุงยังชีพ และหน้ากากอนามัยจากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม             
เทศบาลนครระยอง ในวันที่ 8, 11, 18, 27 มกราคม 2564  

- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19  ที่โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ 

 - วันที่ 19 มกราคม 2564 โรงเรียนจัดกิจกรรม Big cleaning Day เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  
- โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน  

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองจัดแบบ On Hand คือจัดใบงานให้กับนักเรียนเป็นลักษณะแบบเรียน
สำเร็จรูป ให้นักเรียนรับไปเป็นชุดไปเรียนด้วยตัวเองที่บ้าน โดยมีครูออกไปเยี่ยมเป็นครั้งคราว หรือ ให้ผู้ปกครอง 
ทำหน้าที่เป็นครูคอยช่วยเหลือ เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้โรงเรียนจะปิดแต่ต้องไม่หยุดการเรียนรู้  
 - โครงการอาหารเสริม (นม)  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองแจกอาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียนและแจกข้าวสารอาหารแห้งที่
ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต่างๆ มอบให้กับครอบครัวนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่   
 - การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดเรียน เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิค 19 ระลอกใหม่  
 - โรงเรียนเปิดเรียนในวันที ่1 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ 

1. โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองมีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคน
ก่อนเข้าสถานศึกษา  มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิด-19 ก่อนเข้าสถานศึกษา มีนโยบายกำหนดให้นักเรียน           
ครูและผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย  

2. โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองจัดการเรียนการสอน  แบบปกติ  (On-site) เนื่องจาก มีจำนวนนักเรียน 
ห้องเรียนละ ไม่เกิน 25 คน และระยะห่างเป็นไปตามที่หน่วยงานราชการกำหนด  มีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียน    
ในห้องเรียนในการทำกิจกรรม  

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

- วันที่ 24  ธันวาคม  2563 การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
 - วันที่ 24  ธันวาคม  2563 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  
 - วันที่ 29  ธันวาคม  2563 กจิกรรม Big Cleaning Day  
 - วันที่ 27 ธันวาคม  2563 และ วันที่ 6 มกราคม  2564 แจกอาหารเสริมนมโรงเรียน  
 - วันที่ 29 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 13 มกราคม 2564 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19  
 - วันที่ 11  มกราคม  2564 การออกเอกสารทางการศึกษา (ปถ.๐๑) ใบรับรองผลการเรียน สำหรับใช้สมัคร
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 - วันที่ 11  มกราคม  2564 มอบชุดธารน้ำใจให้ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  
 - วันที่ 15  มกราคม  2564 พนักงานครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ Google Form  เพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ วิทยากร : ครูธนพงศ์ ศิริบุตรวงศ์ 
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 - วันที่ 21  มกราคม  2564 การสำรวจความสมัครใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพ่ือเข้ารับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 

แบบสอบถามความสมัครใจเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

 

 
 

 - วันที่ 4 - 22  มกราคม  2564 การจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์  
 - วันที่ 4 - 22  มกราคม  2564 การแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนในระบบออนไลน์ไม่ได้มารับใบงานและครูสอน
ตัวต่อตัว  
 - วันที่ 4 - 22  มกราคม  2564 การแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนในระบบออนไลน์ไม่ได้ โดยนำใบงานให้นักเรียนที่บ้าน  
 - วันที่ 18 - 20  มกราคม  2564 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนอนุบาล ๑ - ๒  

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

 - โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะรับสมัคร
เรียนด้วยระบบออนไลน์ โดยแสกน QR-Code เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 
2564 ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย 
  *ระดับอนุบาล 1 (3 ขวบ) ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2560 และเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
  *ระดับอนุบาล 2 (4 ขวบ) ผู้ทีเ่กิดในปี พ.ศ.2559 และเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 
  *ระดับอนุบาล 3 (5 ขวบ) ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2558 และเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

*ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนบูรณาการ (EIS) ห้องเรียนปกติ) ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2557 และเกิด
ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ประถมศึกษาปีที่ 2 – ประถมศึกษาปีที่ 5 (ห้องเรียนปกติ) 
 - โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เพ่ือความปลอดภัยของทุกท่าน ดังนี้ 
 1. ขอให้ผู้ปกครอง รับ-ส่งนักเรียนทุกชั้นเรียนที่หน้าประตูโรงเรียนเท่านั้น 
 2. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้กับนักเรียน ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการทุกท่านก่อนเข้าสถานศึกษา 
และต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
 3. จุดคัดกรอง เริ่มตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียน 
 4. ผู้ที่มาติดต่อราชการต้องลงบันทึกเวลา เข้า-ออก สถานศึกษาเพ่ือง่ายต่อการติดตาม 
 5. หากพบว่านักเรียนคนใดมีน้ำมูก ไอ ไข้ขึ้น หรืออาการอ่ืนๆ ครูประจำชั้น จะโทรแจ้งให้ผู้ปกครองมารับทันที 
 6. โรงเรียนได้กำหนดเว้นระยะห่างในห้องเรียนที่นั่งโรงอาหาร และที่นักพัก 
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 7. นักเรียนต้องเตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าทำความ
สะอาด และอุปกรณ์การเรียนให้ครบถ้วน 
 8. จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลงหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 
 9. ลดความแออัดไม่จัดกิจกรามการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ แบบรวมกลุ่ม 
 10. สำหรับนักเรียนที่นั่งรถประจำทาง รถโดยสาร หรือรถรับจ้าง ขอให้ผู้ปกครองสอนบุตรหลานของท่านถึง
วิธีการป้องตนเอง และย้ำถึงความปลอดภัยทั้งไปและกลับเว้นระยะห่างในการแพร่ระบาด 
 11. หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อครูประจำชั้น 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

- โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564  
- โรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยทำความเข้าใจกับครูเกี่ยวกับมาตรการทั้งหมด  

และจัดทำคลิปวีดีโอส่งให้กับผู้ปกครองนักเรียน และเมื่อเปิดภาคเรียนก็ได้ทำความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับ
มาตรการต่างๆ เช่น ฝึกให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที ่1 เดินเข้าโรงเรียนได้เองโดยไม่มีผู้ปกครองเข้าไปส่งในโรงเรียน  

- เรื่องการดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันของนักเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียน ได้ดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

- ประชาสัมพันธ์เรื่องประกาศรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง เพ่ือเข้าเรียน           
ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ส่วนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะเปิดรับแทน
นักเรียนที่ย้ายออก ซ่ึงจะดำเนินการภายในเดือนมีนาคม 2564 คุณสมบัติของนักเรียน คือ ต้องมีทะเบียนบ้าน
อยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง และอายุเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  

- โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ และอาคารเรียน ขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

- โรงเรียนสำรวจนักเรียน และมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค  
- โรงเรียนมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะแบ่งการ

เรียนการสอนออกเป็น 2 กลุ่ม ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนจะมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
- โรงเรียนประกาศรับสมัครนักเรียน รอบท่ี 1 (รอบโควตา) รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 15 - 18 มีนาคม 2564 ส่วนรอบทั่วไปจะรับนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 24 - 28 มีนาคม 2564  

กองสวัสดิการสังคม 

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 
เทศบาลนครระยอง 
เดือนธันวาคม 2563 
ผู้ป่วยเอดส์                               129 ราย 
เงินสด                                      -   ราย 
โอนเงินเข้า บ/ช ธนาคาร           129 ราย 
เดือนมกราคม 2564 
ผู้ป่วยเอดส์                            131 ราย 
เงินสด                                       -   ราย 
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โอนเงินเข้า บ/ช ธนาคาร                  -  ราย 
 

กรมบัญชีกลาง 
เดือนธันวาคม 2563 
ผู้สูงอายุทั้งหมด                    6,662 ราย 
รับเงินสด                                  -     ราย 
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร           6,662 ราย    
ผู้พิการทั้งหมด                           861 ราย 
รับเงินสด                                   -    ราย 
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร               861 ราย 
เดือนมกราคม 2564 
ผู้สูงอายุทั้งหมด                      6,683 ราย 
รับเงินสด                                  -     ราย 
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร            6,683 ราย 
ผู้พิการทั้งหมด                           866 ราย 
รับเงินสด                                   -    ราย 
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร              866  ราย 
 
 

สถิติการอำนวยความสะดวกประชาชน 
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คำร้องท่ัวไปจากชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
 

 
 

การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน 
 

- เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ลงพื้นที่บริเวณชุมชนบางจาก  
- เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

จังหวัดระยอง บริเวณชายกระป่อม  
 

- การประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 การประชุม
คณะกรรมการชุมชน มีมติที่ประชุมเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามแนวทาง         
ที่ประชาชนต้องการ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 กำหนดการประชุมกอง โดยการประชุมเป็นไปเพ่ือหารือแนวทางการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมกับหิ้วปิ่นโตมากินข้าว ร่วมกัน สร้างความสุขสามัคคีในองค์กร  
 - ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563  กิจกรรม 5ส -พัฒนากอง เพื่อให้เป็น “กองสวัสดิการสังคมสีเขียว      
มีสุข : สร้างความสุขให้ตัวเอง และผู้อื่น บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกอง  
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 - โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนพิการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 วัตถปุระสงค์ เพ่ือให้
คนพิการเข้าถึงบริการต่างๆของรัฐ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของตนโดยเฉพาะผู้พิการรายใหม่ โดยความ
ร่วมมือ วิทยากรจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง และมลูนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการ
พัฒนาคนพิการ 
 - การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

สถานธนานุบาล 

ผลการดำเนินงานในรอบเดือนธันวาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31  ธันวาคม  2563) 
ยอดรับจำนำรวม           2,105  ราย  
ยอดไถ่ถอนรวม           2,092  ราย  
 

   ทรัพย์จำนำคงเหลือทั้งหมด            6,201  ราย  
 

รายได้ดอกเบี้ยรับจำนำ  จำนวนเงิน       1,790,481.25 บาท 
รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์หลุด จำนวนเงิน                   00.00 บาท 
    รวมรายรับ      1,790,481.25 บาท 
รายจ่าย    
 ดอกเบี้ย O.D. ธนาคารออมสิน                     0.00 บาท 
 รายจ่ายประจำ            840,549.19 บาท 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย                        949,932.06 บาท 
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จำนวน 100,000,000.00 บาท 
   บวก ฝากเผื่อเรียก     53,853,990.25 บาท 
   คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก 153,853,990.25 บาท 

ผลการดำเนินงานในรอบเดือนมกราคม  2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31  มกราคม 2564) 
ยอดรับจำนำรวม           1,768  ราย  
ยอดไถ่ถอนรวม           1,812  ราย  
 

   ทรัพย์จำนำคงเหลือทั้งหมด            6,097  ราย  
 

รายได้ดอกเบี้ยรับจำนำ  จำนวนเงิน       1,463,901.75 บาท 
รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์หลุด จำนวนเงิน          148,225.00 บาท 
    รวมรายรับ      1,612,126.75 บาท 
รายจ่าย    
 ดอกเบี้ย O.D. ธนาคารออมสิน                     0.00 บาท 
 รายจ่ายประจำ            290,479.90 บาท 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย                     1,321,646.85 บาท 
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จำนวน 100,000,000.00 บาท 
   บวก ฝากเผื่อเรียก     54,648,257.37 บาท 
   คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก 154,648,257.37 บาท 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

- ปลัดเทศบาล แจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 
1. การประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมครั้งต่อไปให้เปลี่ยนเป็น

ประชุมในวันจันทร์แรกของเดือน และงดการประชุมประจำสัปดาห์ทุกวันจันทร์  
2. เรื่องการดำเนินการของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง ในช่วงที่ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนั้นจะมีข้อจำกัดให้ทำได้เฉพาะบางอย่าง โดยในการโอนย้ายเจ้าหน้าที่เทศบาลนั้น
ยังไม่สามารถดำเนินการได้   

3. ช่วงนี้จะมีฝุ่น pm 2.5 ค่อนข้างหนาแน่น ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีอันตราย จึงแจ้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครระยองทุกแห่งว่าหากไม่จำเป็นไม่ควรนำเด็กนักเรียนออกมานอกห้องเรียน และให้งดกิจกรรมกลางแจ้ง 
โดยเฉพาะเด็กในระดับชั้นอนุบาล ส่วนเรื่องเกี่ยวกับความสะอาด เช่น การล้างถนน การเผาขยะและกิ่งไม ้      
ในเขตเทศบาลมอบงานเทศกิจให้ดูแลเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น และมอบหมายกองช่างดำเนินการรดน้ำต้นไม้ให้มากกว่าเดิม 
เพ่ือเป็นการป้องกัน และลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ   
 

(ปิดประชุม เวลา 11.30 น.) 
 

     ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                           (นางสาวพรรณภัทร  ศรีสุข) 
                                                             ผูช้่วยเจา้พนักงานธุรการ  
 
     ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวรัชนี  คุ้มครอง)  
                                                          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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