ควรป้้ อ งกัั น และเฝ้้ า ระวัั ง โรคตัั บ ที่่� เ กิิ ด จากการกิิ น ยา โดยการใช้้ ย าเฉพาะเวลาที่่� จำ�ำ เป็็ น
ไม่่ใช้้ยาเกิินขนาดหรืือระยะเวลานานเกิินที่่�ฉลากระบุุ และสัังเกตอาการตัับอัักเสบโดยเฉพาะยาที่่�เสี่่�ยง
� อาการโรคตัับมีีดัังนี้้� อ่่อนเพลีีย ปวดเมื่่�อยกล้้ามเนื้้�อ เบื่่�ออาหาร อาเจีียน ตััวเหลืือง
เกิิดพิิ ษต่่อตัับสููง ซึ่่ง
ตาเหลืือง คัันตามผิิวหนััง ปวดท้้องตำำ�แหน่่งใต้้ชายโครงขวา ปััสสาวะสีีเข้้มหรืืออุุจจาระสีีซีีด เป็็นต้้น
� วข้้องกัับโรคตัับ ดื่่�มแอลกอฮอล์์ประจำำ�หรืือใช้้ยาประจำำ�ควรปรึึกษาแพทย์์หรืือเภสััชกร
หากมีีโรคประจำำ�ตััวที่่เ� กี่่ย
ก่่อนใช้้ยา

MAYOR TALK

นายกฯ พบประชาชน

นายวิิชิิต ศรีีชลา

นายกเทศมนตรีีนครระยอง

ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 หรืือ
โควิิ ด -19 ได้้ แ พร่่ ร ะบาดเป็็ น อย่่ า งมากกระผม นายวิิ ชิิ ต ศรีี ช ลา
นายกเทศมนตรีีนครระยอง พร้้อมด้้วยคณะผู้้บ� ริิหาร สมาชิิกสภาเทศบาลฯ
และเจ้้าหน้้าที่่�ทุุกฝ่่ายได้้ให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมาก โดยเทศบาลนคร
ระยองได้้ดำ�ำ เนิินการลงพื้้น� ที่่ต� รวจคััดกรองโรคโควิิด-19 ในเชิิงรุุก ด้้วยวิิธีี
Antigen Test Kit (ATK) ให้้กัับประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง
ทั้้ง� 29 ชุุมชนถ้้าหากพบผลตรวจเป็็นบวก เทศบาลนครระยองจะแจ้้งข้้อมููล
ไปยัังสาธารณสุุขอำำ�เภอเมืืองระยองให้้มารัับตััวผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อไปทำำ�การ
รัักษา เมื่่�อผู้้�ป่่วยมีีอาการดีีขึ้้�นแล้้วจะส่่งต่่อผู้้�ป่่วยไปที่่�ศููนย์์พัักคอย ผู้้�ป่่วย
สีีเขีียว (Community Isolation) เพื่่�อกัักตััวอีีก 4 วััน เพื่่�อรอวัันกลัับบ้้าน
ซึ่่�งขณะนี้้�เทศบาลนครระยองมีีศููนย์์พัักคอยผู้้�ป่่วยสีีเขีียว (Community
Isolation) ไว้้รองรัับผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อโควิิด-19 อยู่่�ที่่�โรงเรีียนนครระยอง
วิิทยาคม (วััดโขดใต้้)
เทศบาลนครระยอง มีีความห่่วงใยในสุุขภาพของพี่่�น้้องประชาชน
ขอให้้ ทุุกท่่ านปฏิิ บััติิตามมาตรการป้้ องกัั นโควิิ ด-19 อย่่ างเคร่่ งครัั ด
งดการรวมตัั ว และสวมใส่่ ห น้้ า กากอนามัั ย ตลอดเวลา และที่่� สำำ�คัั ญ
ขอเชิิญชวนทุุกท่่านให้้มาฉีีดวัคั ซีีนป้้องกัันโควิิด-19 กัันเยอะ ๆ ซึ่ง�่ ในขณะนี้้�
ทางรััฐบาลและทางจัังหวััดระยองได้้ประกาศให้้ผู้้�สููงอายุุ 60 ปีีขึ้้�นไป
ประชาชนกลุ่่�ม 7 โรคเรื้้�อรััง และหญิิงตั้้�งครรภ์์ที่่�มีีอายุุครรภ์์มากกว่่า 12
สััปดาห์์ สามารถเข้้ามารัับการฉีีดวััคซีีนได้้โดยไม่่ต้้องนััดหมายล่่วงหน้้า
(Walk in)
กระผมขอให้้พี่่�น้้องประชาชนทุุกท่่านช่่วยกัันส่่งต่่อข้้อมููลข่่าวสารนี้้�
เพื่่�อให้้ประชาชนได้้รัับการฉีีดวััคซีีนอย่่างทั่่�วถึึง ช่่วยลดการแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 และช่่วยลดการเสีียชีีวิิตของผู้้�ป่่วย และ
เพื่่�อให้้จัังหวััดระยองบ้้านเราเศรษฐกิิจกลัับมาดีีขึ้้�นอีีกครั้้�งในเร็็ววััน

ด้้วยความห่่วงใยจากเทศบาลนครระยอง
นครระยองยุุคใหม่่ หััวใจคืือ “ประชาชน“

ช่่องทางการแสดงความคิิดเห็็น
แนะนำำ�และติิชม
วารสาร
ประชาสััมพัันธ์์
เทศบาลนครระยอง
ได้้ที่�่ :

CONTENT

สารบััญ
04
09
10
11
13
14

กิิจการสภา
สำำ�นัักปลััดเทศบาล
สำำ�นัักคลััง
สำำ�นัักสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม
กองการเจ้้าหน้้าที่่�
กองการแพทย์์, กองยุุ ทธศาสตร์์และงบประมาณ,
กองช่่าง

15
16
17
18
19

กองสวััสดิิการสัังคม, กองการศึึกษา,
โรงเรีียนเทศบาลวััดปากน้ำำ��
โรงเรีียนเทศบาลวััดโขดทิิมทาราม
โรงเรีียนเทศบาลวััดลุ่่�มมหาชัั ยชุุ มพล
โรงเรีียนสาธิิตเทศบาลนครระยอง (วัันตรีีรััตนาราม),
ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กวััดเนิินพระ
ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กวััดป่่ าประดู่่�,
สถานธนานุุบาลเทศบาลนครระยอง (โรงรัับจำำ�นำำ�)

วัันอัังคารที่่� 31 สิิงหาคม 2564 นายวิิชิิต ศรีีชลา นายกเทศมนตรีี
นครระยอง พร้้อมด้้วยคณะผู้้บ� ริิหารฯ เปิิดศููนย์์บริิการฉีีดวัคั ซีีนโควิิด-19
สำำ� หรัั บ ผู้้�ที่่� ยัั ง ไม่่ เ คยฉีี ดวัั ค ซีี น เท่่ า นั้้� น แบบไม่่ ต้้ อ งนัั ด หมายล่่ ว งหน้้ า
(Walk in) ในวัันจัันทร์์ - วัันศุุกร์์ เวลา 09.00 - 15.00 น. สููตรวััคซีีนไขว้้
เข็็มที่่� 1 ซิิโนแวค เข็็มที่่� 2 แอสตร้้าเซเนก้้า เพื่่�อลดอััตราการป่่วยหนัักและ
เสีียชีีวิติ ของประชาชนในจัังหวััดระยอง ที่่อ� ยู่่�ในกลุ่่�ม 608 ได้้แก่่
★ ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีอายุุมากกว่่า 60 ปีีขึ้้�นไป
★ ผู้้�ป่่วย 7 กลุ่่�มโรคเรื้้�อรััง ได้้แก่่
1. โรคทางเดิินหายใจเรื้้�อรััง หอบหืืด ถุุงลมโป่่งพอง เป็็นต้้น
2. โรคหััวใจและหลอดเลืือด
3. โรคไตวายเรื้้�อรััง
4. โรคหลอดเลืือดสมอง ที่่�มีีอาการอััมพฤกษ์์ อััมพาต
5. โรคอ้้วน ผู้้�ที่่�มีีน้ำำ��หนัักเกิิน 100 กก. หรืือดััชนีีมวลกาย
มากกว่่า 35
6. โรคมะเร็็ง
7. โรคเบาหวาน
★ หญิิงตั้้�งครรภ์์ที่่�มีีอายุุครรภ์์มากกว่่า 12 สััปดาห์์

จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อโควิิด-19 ที่่�กำำ�ลััง
แพร่่ระบาดอยู่่�ในขณะนี้้� นายวิิชิิต ศรีีชลา นายกเทศมนตรีีนครระยอง
พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหารฯ มีีความห่่วงใยพี่่�น้้องประชาชนในเขตเทศบาล
นครระยองที่่ไ� ด้้รับั ความเดืือดร้้อน จึึงได้้ระดมกำำ�ลังั เจ้้าหน้้าที่่จ� ากทุุกสำำ�นักั /
กองต่่าง ๆ ร่่วมกัันจััดถุงุ ยัังชีีพและของใช้้จำำ�เป็็น เพื่่�อแจกจ่่ายให้้ประชาชน
ในเขตเทศบาลนครระยอง ตั้้�งแต่่วัันที่่� 28 สิิงหาคม 2564 เป็็นต้้นมา
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เทศบาลนครระยอง ขอเชิิญชวนประชาชนกลุ่่�มดัังกล่่าว เข้้ารัับ
การฉีีดวัคั ซีีนป้้องกัันโควิิด-19 ณ คลิินิกิ ชุุมชนอบอุ่่�น เทศบาลนครระยอง
สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� : คลิินิิกชุุมชนอบอุ่่�น เทศบาล
นครระยอง หมายเลขโทรศััพท์์ 038-610-124-5 หรืือ 038-620-111
ต่่อ 705 (ในวัันและเวลาราชการ)

จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ที่่�ยัังคง
ระบาดหนัักอย่่างต่่อเนื่่�องในพื้้�นที่่�ของจัังหวััดระยอง เทศบาลนครระยอง
จึึงได้้จััด “ศููนย์์พัักคอยใกล้้บ้้านใกล้้ใจ” (Community Isolation)
เทศบาลนครระยองขึ้้น� โดยเริ่่ม� ดำำ�เนิินการ ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 23 กรกฎาคม 2564
เป็็นต้้นมาจนถึึงปััจจุุบััน เพื่่�อใช้้เป็็นสถานที่่�พัักคอยสำำ�หรัับคนไข้้ที่่�ติิดเชื้้�อ
โควิิด-19 ที่่�ผ่่านการรัักษาตััวจากโรงพยาบาลสนามมาแล้้ว จนอาการ
ดีีขึ้้�น ภายในศููนย์์พัักคอยมีีเตีียงรองรัับคนไข้้ จำำ�นวน 151 เตีียง แบ่่งเป็็น
ชาย จำำ�นวน 60 เตีียง หญิิง จำำ�นวน 91 เตีียง โดยมีีทีมี แพทย์์และพยาบาล
รวมทั้้�งเจ้้าหน้้าที่่�กองงานต่่าง ๆ ของเทศบาลนครระยอง ให้้การดููแล
ตลอด 24 ชั่่ว� โมง โดยใช้้พื้น�้ ที่่ข� องโรงเรีียนนครระยองวิิทยาคม (วััดโขดใต้้)
เป็็นสถานที่่�จััดตั้้�ง “ศููนย์์พัักคอยใกล้้บ้้านใกล้้ใจ”
ที่่�ผ่่านมามีีคนไข้้ที่่�เข้้ารัับการรัักษาตััวจนหายป่่วยกลัับบ้้านแล้้ว
จำำ�นวน 640 ราย แบ่่งเป็็นนอกเขต 551 ราย ในเขตเทศบาลนครระยอง
89 ราย (ชาย 53 ราย หญิิง 36 ราย) หายกลัับบ้้านทุุกราย และปััจจุบัุ ัน
ยัังรัับผู้้�ป่่วยอย่่างต่่อเนื่่�อง (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 26 สิิงหาคม 2564)

เทศบาลนครระยอง โดยการนำำ�ของนายวิิชิติ ศรีีชลา นายกเทศมนตรีี
นครระยอง ส่่งทีีมเจ้้าหน้้าที่่�จากกองการแพทย์์ เทศบาลนครระยอง
ลงพื้้�นที่่�ดำำ�เนิินการตรวจหาเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชิิงรุุก
ด้้วยวิิธีกี ารตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ให้้กับั กลุ่่�มแรงงานต่่างด้้าว
และคนไทยที่่�มีีความเสี่่�ยงในพื้้�นที่่�ภายในเขตเทศบาลนครระยอง ดัังนี้้�
วัันที่่� 30 สิิงหาคม 2564
1. ชุุมชนชายกระป่่อม บ่่อนไก่่ และโรงไฟฟ้้าย่่อย (รัับจำำ�นวน 400 คน)
2. ซอยแนนซี่่� และบริิ เวณโรงเรีี ย นกวงฮั้้� ว (หลัั ง แสงทองพลัั ส
ถึึง ร้้านวรรณ) (รัับจำำ�นวน 400 คน)
วัันที่่� 31 สิิงหาคม 2564
1. ชุุมชนหลัังวััดป่่า 1, 2 (รัับจำำ�นวน 400 คน)
2. ชุุมชนตีีนเนิิน - เกาะหวาย (รัับจำำ�นวน 400 คน)
วัันที่่� 1 กัันยายน 2564
1. ชุุมชนสััมฤทธิ์์� ปากคลอง และก้้นปึึก (รัับจำำ�นวน 400 คน)
2. ชุุมชนปากน้ำำ�� และสมุุทรเจดีีย์์ (รัับจำำ�นวน 400 คน)
ซึ่่� ง หากผลตรวจของท่่ า นใดเป็็ น บวก ทางเทศบาลนครระยอง
จะประสานส่่งต่่อให้้กัับสาธารณสุุขอำำ�เภอเมืืองระยอง เพื่่�อดำำ�เนิินการ
ตามขั้้�นตอนต่่อไป
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กองการแพทย์์ และสำำ�นัั ก สาธารณสุุ ข และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
เทศบาลนครระยอง ได้้ ดำำ� เนิิ น การตรวจคัั ด กรองโควิิ ด -19 เชิิ ง รุุ ก
ด้้ ว ย Antigen Test Kit (ATK) ให้้ กัั บ ประชาชนและผู้้�ค้้ า ตลาด
ในเขตเทศบาลนครระยอง ดัั ง นี้้�
1. วัันพฤหััสบดีีที่่� 2 กัันยายน 2564
- ซอยหิินอ่่อน ชุุมชนสนามเป้้า จำำ�นวน 200 คน
2. วัันศุุกร์์ที่่� 3 กัันยายน 2564
- กลุ่่�มบ้้านคนงาน โรงฆ่่าสััตว์์ จำำ�นวน 150 คน

เมื่่�อวัันที่่� 31 สิิงหาคม - วัันที่่� 1 กัันยายน 2564 นายวิิชิิต ศรีีชลา
นายกเทศมนตรีีนครระยอง พร้้อมคณะผู้้�บริิหาร ลงพื้้�นที่่�มอบสิ่่�งของ
เครื่่� อ งใช้้ ที่่� จำำ� เป็็ น พร้้ อ มให้้ กำำ�ลัั ง ใจ ผู้้�ป่่ ว ยติิ ด เตีี ย งในเขตเทศบาล
นครระยอง
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3. วัันอัังคารที่่� 7 กัันยายน 2564
- ตลาดโต้้รุ่่�งเทศบัันเทิิง จำำ�นวน 20 คน
- ตลาดโต้้รุ่่�งหมอสาโรจน์์ จำำ�นวน 40 คน
- ตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแม่่แดง) จำำ�นวน 60 คน
4. วัันพฤหััสบดีีที่่� 9 กัันยายน 2564
- ตลาดสดปากน้ำำ�� จำำ�นวน 40 คน
- ตลาดสดลุุงแป๊๊ะ จำำ�นวน 20 คน
5. วัันศุุกร์์ที่่� 10 กัันยายน 2564
- ตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดวััดลุ่่�ม) จำำ�นวน 90 คน
โดยได้้รัับความร่่วมมืือจากประชาชนที่่�เข้้ารัับการตรวจคััดกรอง
เป็็นอย่่างดีี เพื่่�อควบคุุมและป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิิด-19

เมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่� 27 สิิงหาคม 2564 คณะผู้้�บริิหารเทศบาลนครระยอง
และเจ้้าหน้้าที่่� ได้้ร่่วมแรงร่่วมใจกัันนำำ�ทรายใส่่กระสอบและแจกจ่่าย
ให้้กัับประชาชนที่่�ได้้รัับความเดืือดร้้อนจากภััยน้ำำ��ท่่วม บริิเวณชุุมชน
เกาะกลอย (ถนนเกาะพรวด) และเตรีียมรัับมืือกัับปริิมาณน้ำำ��ที่่จ� ะเกิิดขึ้น้�
ในช่่วงฤดููฝน

วัันอัังคารที่่� 17 สิิงหาคม 2564 นายวิิชิิต ศรีีชลา นายกเทศมนตรีี
นครระยอง พร้้ อ มด้้ ว ยคณะผู้้� บ ริิ ห ารฯ รัั บ มอบชุุ ด ตรวจโควิิ ด -19
Antigen Test Kit (ATK) จำำ�นวน 3,000 ชุุด มููลค่่า 750,000 บาท
จากตััวแทนกลุ่่�ม บริิษััท ปตท.จำำ�กััด (มหาชน) โดย ดร.วิิสุุทธิ์์� หนููงาม
ประธานอนุุ ก รรมการชุุ ม ชนสัั ม พัั น ธ์์ แ ละการสื่่� อ ความกลุ่่�ม ปตท.
จัังหวััดระยอง และคณะผู้้�บริิหารจากกลุ่่�ม ปตท. ณ บริิเวณด้้านหน้้า
อาคารสำำ�นัักงานเทศบาลนครระยอง

วัันอัังคารที่่� 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิิชิิต ศรีีชลา
นายกเทศมนตรีีนครระยอง พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหารฯ และสมาชิิกสภา
เทศบาลนครระยอง รัับมอบโต๊๊ะพัับจำำ�นวน 20 ตััว และเก้้าอี้้�จำำ�นวน
200 ตััว จาก ดร.วิิสุุทธิ์์� หนููงาม ผู้้�จััดการฝ่่ายบริิหารจััดการโรงแยกก๊๊าซ
และกิิจการเพื่่�อชุุมชน โรงแยกก๊๊าซธรรมชาติิระยอง บริิษััท ปตท. จำำ�กััด
(มหาชน) ที่่�สนัับสนุุนให้้กัับเทศบาลนครระยองนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ต่่อไป
ณ บริิเวณด้้านหน้้าอาคารสำำ�นัักงานเทศบาลนครระยอง

วัันพุุธที่่� 25 สิิงหาคม 2564 นายวิิชิิต ศรีีชลา นายกเทศมนตรีี
นครระยอง พร้้อมด้้วยคณะผู้้บ� ริิหารฯ รัับมอบข้้าวสาร จำำ�นวน 1,400 ถุุง
ถุุงละ 5 กิิโลกรััม จากโรงงานแป้้งพรกมล จำำ�กััด เพื่่�อส่่งมอบให้้ผู้้�ที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากสถานการณ์์ โ ควิิ ด -19 ในเขตเทศบาลนครระยอง
ณ บริิเวณด้้านหน้้าอาคารสำำ�นัักงานเทศบาลนครระยอง

วัันอาทิิตย์์ที่่� 12 กัันยายน 2564 เทศบาลนครระยอง นำำ�โดย
นายวิิชิติ ศรีีชลา นายกเทศมนตรีีนครระยอง นำำ�ทีมี กองการแพทย์์ คลิินิกิ
ชุุมชนอบอุ่่�น เทศบาลนครระยอง ร่่วมกัับสำำ�นัักงานสาธารณสุุขอำำ�เภอ
เมืืองระยอง ดำำ�เนิินการตรวจคััดกรองเชิิงรุุกด้้วย ATK ให้้กัับชุุมชน
สนามเป้้าโดยได้้รับั ความร่่วมมืือจากประชาชนที่่�เข้้ารัับการตรวจคััดกรอง
เพื่่�อควบคุุมและลดการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ณ บริิเวณลานปููน
ถนนตากสิินมหาราช (ฝั่่�งตรงข้้ามซอยสหกรณ์์ระยอง)
สิงหาคม - กันยายน 2564 | HI RAYONG
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เทศบาลนครระยอง ร่่ ว มกัั บ องค์์ ก ารบริิ ห ารส่่ ว นจัั ง หวัั ด ระยอง
จััดกิจิ กรรมคลองสวยน้ำำ��ใสเทศบาลนครระยอง ประจำำ�ปีงี บประมาณ 2564
ณ บริิเวณสวนป่่าสิิริิกิิติ์์� ตำำ�บลเชิิงเนิิน อำำ�เภอเมืืองระยอง จัังหวััดระยอง
มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการระบายน้ำำ�� โดยการกำำ�จัดผั
ั กั ตบชวา
และวััชพืืชไม่่ให้้แหล่่งน้ำำ��ตื้้�นเขิิน และปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์ ทั้้�ง 2 ฝั่่�งแม่่น้ำำ��
ซึ่่� ง เป็็ น นโยบายของคณะผู้้� บ ริิ ห าร เพื่่� อ แก้้ ไขปัั ญ หาน้ำำ�� รอการระบาย
ภายในตััวเมืือง และภููมิิทััศน์์ริิมฝั่่�งคลองและแม่่น้ำำ��มีีความร่่มรื่่�นสวยงาม
การดำำ� เนิิ น งานครั้้� ง นี้้� ไ ด้้ รัั บ การสนัั บ สนุุ น เครื่่� อ งจัั ก รและเจ้้ า หน้้ า ที่่� จ าก
องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดระยองเข้้าร่่วมกิิจกรรม จุุดที่่�กำำ�หนดจััดกิิจกรรม
มีี 5 จุุด ดัังนี้้�
จุุดที่่� 1 สะพานคงคา - สะพานเทศบาล 11 (สะพานตุ่่�มแดง)
จุุดที่่� 2 สะพานเพลิินตา - สะพานเปี่่�ยมพงศ์์สานต์์
จุุดที่่� 3 สะพานเทศบาล 2 (สะพานไม้้) ผ่่านสะพานเทศบาล 1
จุุดที่่� 4 สะพานเทศบาล 11 ผ่่านศาลาหลวงพ่่อขาว วััดโขดทิิมธาราม ไปสิ้้�นสุุดบริิเวณ
หน้้าสุุสานบางจาก สะพานเทศบาล 12
จุุ ดที่่� 5 สะพานเทศบาล 17 ผ่่ า นสวนสาธารณะโขดศาลเจ้้ า ไปสิ้้� น สุุ ด บริิ เวณ
สะพานเทศบาล 14 โรงฆ่่าสััตว์์เทศบาลนครระยอง
ซึ่่�งขณะนี้้�เจ้้าหน้้าที่�ไ่ ด้้ดำำ�เนิินการขุุดลอกคลอง
กำำ�จััดผัักตบชวาและวััชพืืชของแม่่น้ำำ��ระยอง บริิเวณชุุมชนสองพี่่�น้้อง ถึึงสะพานตุ่่�มแดง
ตามโครงการคลองสวยน้ำำ�� ใสเทศบาลนครระยอง เสร็็จเรีียบร้้อยแล้้ว

กองการแพทย์์ เทศบาลนครระยอง ส่่ ง ทีี ม เจ้้ า หน้้ า ที่่� ล งพื้้� น ที่่�
เพื่่�อทำำ�การตรวจเชิิงรุุกเพื่่�อตรวจหาเชื้้�อโควิิด-19 ด้้วยการตรวจแบบ
Antigen Test Kit ให้้ กัั บ ประชาชนที่่� อ ยู่่�ในสถานที่่� ที่่� มีี ค วามเสี่่� ย ง
ภายในเขตเทศบาลนครระยอง โดยที่่�ผ่า่ นมาเจ้้าหน้้าที่่�จากกองการแพทย์์
ได้้ ล งพื้้� น ที่่� ดำำ� เนิิ น การไปแล้้ ว หลายแห่่ ง เช่่ น ตลาดสดเทศบาล 4
(ตลาดแม่่ แดง) ตลาดลุุ ง แป๊๊ ะ ตลาดนัั ดปากน้ำำ��ระยอง ตลาดชัั ย พร
ตลาดสดสตาร์์ ชุุมชนหลัังวััดป่่า 1 และ ชุุมชนหลัังวััดป่่า 2 เป็็นต้้น
8
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ตามที่่�นายวิิชิติ ศรีีชลา นายกเทศมนตรีีนครระยอง มีีนโยบายในการ
ปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์ โดยได้้ดำำ�เนิินการตััดต้้นปาล์์มที่่�แห้้งตายบนเกาะกลาง
ถนนจัันทอุุดม เมื่่�อวัันที่่� 2 สิิงหาคม 2564 เพื่่�อป้้องกัันต้้นไม้้ล้้มและกิ่่�งไม้้
ตกใส่่รถที่่�สััญจรไป - มาและบ้้านเรืือนของประชาชน เนื่่�องจากมีีลมพายุุ
และฝนตกหนััก

“ท่่อระบายน้ำำ��” นอกจากจะมีีประโยชน์์ในเรื่่อ� งของการช่่วยระบาย
น้ำำ��ทิ้้�งแล้้ว ยัังสามารถสร้้างปััญหากัับเราได้้ด้้วยเช่่นกััน หากไม่่สามารถ
ระบายน้ำำ��ทิ้้�งได้้ทัันจะทำำ�ให้้เกิิดน้ำ�ท่
ำ� ่วมขัังเวลาฝนตก ซึ่�ง่ สาเหตุุส่่วนใหญ่่
เกิิดจากการที่่�ท่อ่ ระบายน้ำำ��มีกี ารสะสมของเศษขยะ ตะกอนดิิน ใบไม้้ และ
สิ่่�งปฏิิกููลอื่่�น ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นเศษอาหารหรืือกากไขมัันจากการประกอบ
อาหารที่่�ทิ้้�งลงในท่่อระบายน้ำำ�� หากปล่่อยทิ้้�งไว้้เป็็นเวลานานจะทำำ�ให้้
ไขมัันจัับตััวเป็็นก้้อน ทำำ�ให้้ท่่อระบายน้ำำ��อุุดตััน และไม่่สามารถระบายน้ำำ��
ได้้ทััน เพื่่�อให้้การระบายน้ำำ��จากท่่อระบายน้ำำ��ต่่าง ๆ ในเขตเทศบาลนคร
ระยองไหลได้้สะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น และเพื่่�อรัับมืือในช่่วงฤดููฝน ซึ่�ง่ อาจทำำ�ให้้
เกิิดน้ำำ��ท่่วมฉัับพลัันได้้
ฝ่่ายช่่างสุุขาภิิบาล กองช่่าง เทศบาลนครระยอง จึึงได้้มีกี ารตรวจสอบ
แก้้ไข ดููดสิ่่�งสกปรก ขุุดลอกรางระบายน้ำำ�� ล้้างทำำ�ความสะอาดท่่อระบายน้ำำ��
ให้้เป็็นไปตามหลัักสุุขาภิิบาล พร้้อมทั้้�งปฏิิบััติิงานตามแผนปฏิิบััติิงาน
ตามนโยบายของคณะผู้้�บริิหาร และตามคำำ�ร้้อง เพื่่�อลดปััญหาการอุุดตััน
ของท่่อระบายน้ำำ�� ซึ่่�งหากไม่่เร่่งดำำ�เนิินการกำำ�จััดสิ่่�งอุุดตัันที่่�กีีดขวาง
เปิิดทางน้ำำ�� อาจทำำ�ให้้น้ำ��ำ ทะลัักล้้นถนน เข้้าท่่วมบ้้านเรืือน ซึ่ง�่ ส่่งผลกระทบ
สร้้างความเดืือดร้้อนให้้แก่่ประชาชนเป็็นวงกว้้างได้้

เมื่่�อเวลา 10.00 น. ของวัันอัังคารที่่� 29 มิิถุุนายน 2564 เทศบาล
นครระยอง จััดให้้มีกี ารประชุุมสภาเทศบาลนครระยอง สมััยประชุุมสามััญ
สมััยที่่� 2 ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564 ครั้้�งที่่� 1/2564 ณ ห้้องประชุุมตากสิิน
มหาราช (ชั้้�น 2) สำำ�นัักงานเทศบาลนครระยอง มีีนายฉััตรนุุชััย สมบััติิศรีี
ปลัั ด เทศบาลนครระยอง ในฐานะเลขานุุ ก ารสภาฯ อ่่ า นประกาศ
เรีี ย กประชุุ ม สภา จากนั้้� น ได้้ ดำำ� เนิิ น การประชุุ ม ตามระเบีี ย บวาระ
โดยมีี น ายวิิ ชิิ ต ศรีี ช ลา นายกเทศมนตรีี น ครระยอง พร้้ อ มด้้ ว ย
คณะผู้้บ� ริิหาร สมาชิิกสภาเทศบาล หััวหน้้าส่่วนราชการ และผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
เข้้าร่่วมการประชุุม การประชุุมครั้้�งนี้้�มีีระเบีียบวาระที่่�สำำ�คััญ คืือ
- ขออนุุ มัั ติิ โ อนเงิิ น งบประมาณรายจ่่ า ย ประจำำ�ปีี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ไปตั้้�งจ่่ายเป็็นรายการใหม่่ (ค่่าครุุภััณฑ์์)
- ขออนุุ มัั ติิ โ อนเงิิ น งบประมาณรายจ่่ า ย ประจำำ�ปีี ง บประมาณ
รายจ่่าย พ.ศ. 2564 ไปตั้้�งจ่่ายเป็็นรายการใหม่่ (ค่่าที่่�ดิินและสิ่่�งก่่อสร้้าง)
- ขออนุุ มัั ติิ แ ก้้ ไขเปลี่่� ย นแปลงคำำ�ชี้้� แ จงงบประมาณรายจ่่ า ย
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่่าครุุภัณ
ั ฑ์์)
- ขอความเห็็นชอบรัับมอบทรััพย์์สิินจาก องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดระยอง
- ขอให้้พิิจารณาคััดเลืือกสมาชิิกสภาเทศบาลนครระยอง ร่่วมเป็็นคณะกรรมการติิดตามและประเมิินผลแผนพััฒนาเทศบาลนครระยอง
- ขอให้้พิิจารณาคััดเลืือกสมาชิิกสภาเทศบาลเป็็นคณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบัติั ิราชการของเทศบาลนครระยอง
- ขอให้้พิิจารณามอบหมายสมาชิิกสภาเทศบาลเป็็นคณะกรรมการบริิหารกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพเทศบาลนครระยอง
- ขอให้้พิจิ ารณาคััดเลืือกผู้้ท� รงคุุณวุฒิ
ุ ิ หััวหน้้าหน่่วยงานภาครััฐและเอกชนที่่เ� กี่่ย� วข้้องร่่วมเป็็นคณะกรรมการการศึึกษาของเทศบาลนครระยอง
- ขอเสนอญััตติิขอความเห็็นชอบลาออกจากสมาคมสัันนิิบาตเทศบาลแห่่งประเทศไทย
สิสิิงหาคม - กักัันยายน 2564 | HI RAYONG
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วัันพฤหััสบดีีที่่� 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.45 น. เทศบาลนคร
ระยอง จััดโครงการสััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการเสริิมสร้้างความรู้้�การป้้องกััน
การทุุจริิตเกี่่�ยวกัับการขััดกัันแห่่งผลประโยชน์์ของเจ้้าหน้้าที่่�เทศบาล
นครระยอง ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564 ผ่่านระบบ Webex ณ สำำ�นักั งานเทศบาล
นครระยอง อำำ�เภอเมืืองระยอง จัังหวััดระยอง โดยนายวิิชิิต ศรีีชลา
นายกเทศมนตรีีนครระยอง มอบหมายให้้นายนริินทร์์ เจนจิิรวััฒนา
รองนายกเทศมนตรีี น ครระยอง เป็็ น ประธานในพิิ ธีี เ ปิิ ด โครงการฯ
ได้้ รัั บ เกีี ย รติิ จ ากนายศัั ก ดิ์์� ชัั ย จัั น ทร์์ แ สงวัั ฒ นา ผู้้�อำำ� นวยการ

สำำ�นักั การขััดกันั แห่่งผลประโยชน์์ สำำ�นักั งาน ป.ป.ช. เป็็นวิิทยากรบรรยาย
ในโครงการ เพื่่� อ ปรัั บ ทัั ศ นคติิ (Mindset) และปรัั บ ฐานความคิิ ด
การแยกแยะระหว่่างผลประโยชน์์ส่่วนตนและส่่วนรวม ของผู้้�บริิหาร
สมาชิิกสภาเทศบาล และเจ้้าหน้้าที่่�เทศบาลนครระยอง เสริิมสร้้าง
วััฒนธรรมองค์์กร ทััศนคติิ ค่่านิิยม มุ่่�งมั่่�นทำำ�งานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และปลอดการทุุ จริิ ต คอรัั ปชั่่� น สร้้ า งจิิ ต สำำ�นึึ กและความตระหนัั ก
ที่่�จะไม่่ทำำ�การอัันเป็็นการขััดกัันแห่่งผลประโยชน์์หรืือการมีีผลประโยชน์์
ทัับซ้้อน

วัันศุุกร์์ที่่� 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. สำำ�นัักคลััง เทศบาล
นครระยอง จััดประชุุมคณะกรรมการจััดหาประโยชน์์ในทรััพย์์สิินของ
เทศบาลนครระยอง ครั้้�งที่่� 2/2564 ณ บริิเวณใต้้อาคาร 5 โรงเรีียน
เทศบาลวััดปากน้ำำ�� โดยนายวิิชิิต ศรีีชลา นายกเทศมนตรีีนครระยอง
มอบหมายให้้ นายวิิโรจน์์ มโนพรศิิริกุิ ุล รองนายกเทศมนตรีีนครระยอง
ทำำ�หน้้าที่่�ประธานกรรมการในการประชุุมกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การลดค่่าเช่่า
ยกเว้้นค่่าเช่่า หรืือประโยชน์์ตอบแทนอื่่น� เพื่่�อช่่วยเหลืือและบรรเทาภาระ
ทางเศรษฐกิิจให้้แก่่ผู้้�เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ของเทศบาลนครระยองที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบอัันเนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรน่่า 2019 (โควิิด-19) จำำ�นวน 6 รายการ ดัังนี้้�
1. แผงขายของตลาดเทศบาล 1 (ตลาดเก่่า)
2. แผงขายของตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแม่่แดง)
3. แผงขายของตลาดเทศบัันเทิิงพลาซ่่า
4. ลานจอดรถและห้้องสุุขาตลาดเทศบัันเทิิงพลาซ่่า
5. ห้้องสุุขาตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแม่่แดง)
6. ท่่าเทีียบเรืือ
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ด้้วยจัังหวััดระยองได้้กำำ�หนดให้้การจััดการขยะในแม่่น้ำำ�� คููคลอง เป็็น
วาระสำำ�คััญของจัังหวััด โดยให้้ทุุกองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นทุุกแห่่ง
เร่่ ง ดำำ� เนิิ น การแก้้ ไขปัั ญ หาดัั ง กล่่ า ว พร้้ อ มทั้้� ง รณรงค์์ ส่่ ง เสริิ ม และ
สร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้ประชาชนงดการทิ้้�งขยะลงในแม่่น้ำำ��
เทศบาลนครระยอง โดยการนำำ�ของ นายวิิชิติ ศรีีชลา นายกเทศมนตรีี
นครระยอง พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหาร จึึงได้้ร่่วมมืือกัับหน่่วยงานราชการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ภาคธุุรกิิจเอกชน และจิิตอาสาภาคประชาชน จัั ดกิิ จ กรรม
Big Cleaning แม่่น้ำำ��ระยอง ระหว่่างวัันที่่� 21 กรกฎาคม ถึึงวัันที่่�
14 สิิ ง หาคม พ.ศ. 2564 ได้้ รัั บ เกีี ย รติิ จ าก นายอิิ น ทรีี ย์์ เกิิ ด มณีี
ปลััดจัังหวััดระยอง เป็็นประธานเปิิดโครงการ โดยมีีกิิจกรรมดัังนี้้�

1.	พิิธีีมอบและติิดตั้้�ง “ทุ่่�นกัักขยะลอยน้ำำ��” เพื่่�อป้้องกัันขยะ
ในแม่่น้ำำ��ลงสู่่�ทะเล จำำ�นวน 10 ชุุด ซึ่ง่� สนัับสนุุนงบประมาณโดย กลุ่่�มธุุรกิิจ
เคมิิคอลส์์ เอสซีีจีี
2.	กิิจกรรมเก็็บขยะในแม่่น้ำำ��ระยอง ตั้้�งแต่่ ปากน้ำำ��แหลมเจริิญ
ถึึงท่่าน้ำำ�หั
� ัวบ้้าน และชุุมชนสมุุทรเจดีีย์์ รวมน้ำำ�� หนัักขยะที่่�เก็็บรวบรวมได้้
11,580 กิิโลกรััม
ตลอดระยะเวลา 1 เดืือนที่่�เทศบาลร่่วมกัับกลุ่่�มอนุุรักั ษ์์แม่่น้ำำ��ระยอง
และป่่าชายเลน และจิิตอาสาชุุมชนสมุุทรเจดีีย์์ เก็็บขยะในแม่่น้ำำ��ขึ้้�นมา
เป็็นจำำ�นวนมาก แต่่ยัังคงเหลืือขยะตกค้้างในแม่่น้ำ��ำ และป่่าชายเลนอีีก
เป็็นจำำ�นวนมาก เทศบาลนครระยองจึึงขอความร่่วมมืือพี่่น้� อ้ งประชาชนทุุกท่่าน
ไม่่ทิ้้�งขยะลงในแม่่น้ำำ��หรืือในทะเล และช่่วยกัันคััดแยกขยะหรืือทิ้้�งขยะ
ลงถัังรองรัับที่่�เทศบาลจััดไว้้ให้้ ซึ่่ง� หากทุุกคนร่่วมมืือกัันทำำ�ให้้แม่่น้ำำ��ระยอง
กลัับมาสะอาด สวยงาม นอกจากจะช่่วยให้้สภาพแวดล้้อมของเมืือง
มีี คุุ ณ ภาพดีี ขึ้้� น แล้้ ว ยัั ง ส่่ ง ผลดีี ต่่ อ การส่่ ง เสริิ ม การท่่ อ งเที่่� ย วและ
ระบบเศรษฐกิิจในชุุมชนอีีกด้้วย

ปััจจุุบัันพบว่่าในพื้้�นที่่�เขตเทศบาลนครระยอง มีีสุุนััขถููกทอดทิ้้�ง
ในที่่�สาธารณะเป็็นจำำ�นวนมาก ซึ่่ง� เมื่่อ� สุุนัขั จรจััดอยู่่�รวมกัันมัักจะแพร่่พันั ธุ์์�
และเป็็นแหล่่งรวมของเชื้้�อโรค ปรสิิต แมลงต่่าง ๆ มีีการแพร่่กระจาย
ของโรคจากสัั ต ว์์ สู่่�สัั ต ว์์ และสัั ต ว์์ สู่่� คน ทั้้� ง นี้้� สุุ นัั ข เหล่่ า นี้้� ห ากไม่่ มีี
การทำำ�หมัันถาวรก็็จะมีีการขยายพัันธุ์์�เพิ่่�มขึ้้�น และมีีการขยายที่่�อยู่่�อาศััย
ไปตามแหล่่งอาหารหรืือตามที่่ต่� า่ ง ๆ ปััญหาสุุนัขั จรจััดจึึงเป็็นอีีกปััญหาหนึ่่ง�
ที่่� มีี ค วามสำำ�คัั ญ และส่่ ง ผลกระทบ ทั้้� ง ทางด้้ า นเศรษฐกิิ จ สัั ง คม
สภาพแวดล้้อมและการสาธารณสุุขของเทศบาลฯ
เทศบาลนครระยอง จึึงได้้ดำำ�เนิินการก่่อสร้้าง ศููนย์์พัักพิิงสุุนััขจรจััด
เทศบาลนครระยอง บนเนื้้�อที่่�กว่่า 6,500 ตารางเมตร เพื่่�อใช้้เลี้้�ยงดููสุุนััข
จรจัั ด และสุุ นัั ข ที่่� ไ ม่่ ป รากฏเจ้้ า ของให้้ มีี ชีี วิิ ต ความเป็็ น อยู่่�ที่่� ดีี
ตามพระปณิิธานของศาสตราจารย์์ ดร.สมเด็็จพระเจ้้าน้้องนางเธอ เจ้้าฟ้้า
จุุฬาภรณวลััยลัักษณ์์ อััครราชกุุมารีี กรมพระศรีีสวางควััฒน วรขััตติิยราชนารีี

โดยศููนย์์พักั พิิงดัังกล่่าว สามารถรองรัับสุุนัขั จรจััดได้้ 300 ตััว และเริ่่ม� เปิิด
ดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่ วัันที่่� 1 สิิงหาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา
ทั้้� ง นี้้� หากพี่่� น้้ อ งประชาชนในเขตเทศบาลฯ ต้้ อ งการคำำ� แนะนำำ�
ในการดููแลสุุ นัั ข การฉีี ดวัั ค ซีี น ป้้ อ งกัั น โรคพิิ ษ สุุ นัั ข บ้้ า หรืือพบเห็็ น
สุุนัขั จรจััด สามารถโทรติิดต่อ่ แจ้้งได้้ที่่� งานสััตว์์แพทย์์ เทศบาลนครระยอง
หมายเลขโทรศััพท์์ 038-612-305
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มาตรการเฝ้้าระวัังกลุ่่ม� ผู้้สั� มั ผััสที่่�มีคี วามเสี่่�ยงสููง
ต่่อการติิดเชื้้�อโควิิด - 19 (ระลอก 3)
ชุุดเคลื่่อ� นที่่�เร็็วในการเฝ้้าระวััง ป้้องกััน และควบคุุมโรคติิดเชื้้อ� ไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลนครระยอง ติิดตามเฝ้้าระวััง
กลุ่่�มผู้้�สััมผััสที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง ที่่�ต้้องดำำ�เนิินการกัักตััวที่่�บ้้าน 14 วััน
Home Quarantine และ Local Quarantine ที่่�ยัังไม่่เข้้าสถานที่่�กัักกััน
ที่่� รัั ฐ จัั ด ให้้ เพื่่� อ ให้้ คำำ� แนะนำำ� ในการปฏิิ บัั ติิ ตัั ว ระหว่่ า งการกัั ก ตัั ว และ
การจัั ด การขยะติิ ด เชื้้� อ ภายในบ้้ า นและกลุ่่�มผู้้�ป่่ ว ยที่่� มีี ภ าวะพึ่่� ง พิิ ง
พร้้อมสำำ�รวจและสนัับสนุุนถุุงยัังชีีพ และวััสดุุอุุปกรณ์์ที่่�จำำ�เป็็นให้้กัับ
ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์โควิิด-19 โดยเริ่่�มปฏิิบััติิงาน ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 19 เมษายน 2564 เป็็นต้้นมา

ประชาสััมพัันธ์์การลงทะเบีียน
จองวััคซีี นโควิิด - 19

สำำ�นักั สาธารณสุุขและสิ่่ง� แวดล้้อม เทศบาลนครระยอง ดำำ�เนิินการ
รณรงค์์เชิิงรุุกเพื่่�อช่่วยเหลืือประชาชนที่่�ยัังไม่่ได้้ลงทะเบีียนฉีีดวััคซีีน
โควิิด-19 โดยที่่ไ� ม่่รู้�ขั้้้ น� ตอนของการลงทะเบีียน และไม่่สามารถเข้้าถึึงระบบ
การลงทะเบีี ย นออนไลน์์ ไ ด้้ ข องชุุ ม ชนในเขตเทศบาลนครระยอง
ทั้้�ง 29 ชุุมชน รวม 209 ราย โดยจะนำำ�ข้้อมููลมาทำำ�การลงทะเบีียนให้้
พร้้อมแจ้้งเตืือนหมายเลขการจอง และแจ้้งวััน เวลา สถานที่่ที่่� จ� ะฉีีดวัคั ซีีน
ให้้ประชาชนได้้รับั ทราบ โดยเริ่่ม� ปฏิิบัติั งิ าน ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 19 เมษายน 2564
เป็็นต้้นมา

ประเมิินความเสี่่�ยงของตััวเองในการ
เข้้ารัับการตรวจหาเชื้้�อโควิิด-19
ขอให้้ประชาชนประเมิินความเสี่่ย� งของตััวท่่านเอง ในการเข้้ารัับการ
ตรวจหาเชื้้อ� โควิิด-19 ดัังนี้้�
กลุ่่�มเสี่่�ยงสููงสุุด คืือ อยู่่�บ้้านเดีียวกัับผู้้�ติิดเชื้้�อ กิินนอนร่่วมกััน
ขอให้้ ท่่า นไปตรวจที่่� โรงพยาบาลระยอง ท่่ า นจะได้้ รัับ ผลตรวจเร็็ ว
เพื่่อ� ประสิิทธิิภาพในการควบคุุมเชื้้อ�
กลุ่่ม� เสี่่ย� งสููง คืือ ใกล้้ชิดผู้
ิ �ติ้ ดิ เชื้้อ� ระยะ 1 เมตร นาน 5 นาทีี โดยไม่่สวม
หน้้ า กากอนามัั ย เช่่ น ทานอาหารด้้ ว ยกัั น นั่่�ง พููดคุุ ย ใกล้้ ชิิดสััม ผัั ส
ตััวกััน อยู่่�ด้้วยกัันกัับผู้้�ติิดเชื้้�อในที่่�ปิิด หรืือห้้องปรัับอากาศนาน 15 นาทีี
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โดยไม่่สวมหน้้ากากอนามััย เช่่น ห้้องประชุุม รถยนต์์ ฟิิตเนส บ่่อนการพนััน
โดยผู้้�ติดิ เชื้้อ� ไอ หรืือจามใส่่ โดยไม่่สวมหน้้ากากอนามััย อยู่่�ในสถานที่่แ� ละ
เวลาเดีียวกัันกัับผู้้�ติดิ เชื้้อ� ตามประกาศให้้เข้้ารัับการตรวจที่่�หน่่วยเนิินอุุไร
กลุ่่ม� เสี่่ย� งต่ำำ�� คืือ สััมผััสกัับเพื่่อ� นของเพื่่อ� นผู้้�ติดิ เชื้้อ� คนข้้างบ้้านติิดเชื้้อ�
โดยที่่� ท่่า นไม่่ เ คยพููดคุุ ย หรืือสัั ม ผัั ส ใกล้้ ชิิ ด เข้้ า ไปทำำ�ธุุร ะเล็็ ก น้้ อ ย
ไม่่ ถึึ ง 15 นาทีี ในสถานที่่� ต ามประกาศโดยที่่� ส วมหน้้ า กากอนามัั ย
และล้้ า งมืือทุุ ก ครั้้� ง ไม่่ จำำ� เป็็ น ต้้ อ งเข้้ า รัั บ การตรวจ แต่่ ใ ห้้ ท่่ า นดููแล
กัักตััวเอง หากขณะกัักตััวอยู่่�แล้้วมีีอาการ มีีไข้้ ไอ มีีน้ำำ��มููก เจ็็บคอ
รู้้�สึึกเหนื่่�อย แนะนำำ�ให้้ไปโรงพยาบาล โดยใส่่หน้้ากากอนามััยตลอดเวลา
เมื่่�อถึึงโรงพยาบาลให้้รีีบแจ้้งเจ้้าหน้้าที่่� ณ จุุดคััดกรองว่่ามีีประวััติิเสี่่�ยง
และมีีไข้้ เพื่่�อให้้ทางโรงพยาบาลดำำ�เนิินการดููแลตามขั้้�นตอนต่่อไป

นายวิิ ชิิ ต ศรีี ช ลา นายกเทศมนตรีี น ครระยอง มอบหมายให้้
นพ. มานพ ศรีีสุพุ รรณถาวร ผู้้�อำำ�นวยการกองการแพทย์์ และทีีมพยาบาล
สำำ�นัั ก สาธารณสุุ ข และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ร่่ ว มดำำ� เนิิ น งานกัั บ ทีี ม พยาบาล
โรงพยาบาลระยอง ฉีี ดวััคซีี นป้้ องกัั นโรคโควิิ ด-19 เข็็ มที่่� 1 พร้้ อม
มอบหน้้ากากอนามััย สเปรย์์แอลกอฮอล์์ และผ้้าอ้้อมสำำ�เร็็จรููปให้้กัับ
ผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มที่่�มีีภาวะพึ่่�งพิิง ระหว่่างวัันที่่� 10 - 16 สิิงหาคม 2564
จำำ�นวน 51 ราย จากการเฝ้้าสัังเกตอาการหลัังฉีีดวัคั ซีีนและติิดตามอาการ
หลัังฉีีด 1 - 2 วััน ไม่่พบผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเป้้าหมายแพ้้วััคซีีนหรืืออาการ
ข้้างเคีียงที่่�รุุนแรง

การทำำ�ความสะอาดบ้้าน
ป้้องกัันโควิิด-19

ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ในปััจจุุบััน
มีีแนวทางในการทำำ�ความสะอาดบ้้าน เพื่่�อป้้องกัันเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 ดัังนี้้�

1. แอลกอฮอล์์

• สำำ�หรัับพื้้น� ผิิวที่่�เป็็นโลหะ หรืือสิ่่ง� ของที่่�สัมั ผััสบ่่อย เช่่น โทรศััพท์์
มืือถืือ ลููกบิิดประตูู รีีโมท ไม่่ต้้องผสมน้ำำ�� เช็็ดแล้้วปล่่อยให้้แห้้ง

2. ผงซัักฟอก

• สำำ�หรัับทำำ�ความสะอาด เสื้้�อผ้้า ผ้้าม่่าน ผ้้าปููที่่�นอน ผสม
น้ำำ��ร้้อน 70 องศา ทำำ�ความสะอาด 25 นาทีี

3. น้ำำ��ยาฟอกขาว

• สำำ�หรัับพื้้�นผิิวทั่่�วไป เช็็ด 60 วิินาทีี น้ำำ��ยา 1 ฝา ผสมน้ำำ�� 1 ลิิตร
• สำำ� หรัั บ พื้้� น ผิิ ว ที่่� มีี น้ำำ��มูู ก น้ำำ�� ลาย เสมหะ สารคัั ด หลั่่� ง
เช่่น ห้้องน้ำำ�� โถส้้วม ราดทิ้้�งไว้้อย่่างน้้อย 15 นาทีี น้ำำ��ยา 10 ฝา ผสมน้ำำ��
1 ลิิตร

4. สบู่่�ที่่�มีีค่่า PH มากกว่่า 9

• ให้้ฟอกมืือ 20 นาทีี และใช้้ชำำ�ระล้้างร่่างกาย

5. การจััดการขยะในบ้้าน

• ให้้แยกขยะเป็็น 2 ประเภท ได้้แก่่ ขยะทั่่�วไป และขยะติิดเชื้้�อ
เช่่น หน้้ากากอนามััย กระดาษทิิชชู่่� ในแต่่ละวัันให้้รวมใส่่ถุุงขยะ 2 ชั้้�น
ก่่อนนำำ�ไปทิ้้�ง
ส่่วนการฉีีดพ่น่ ยาฆ่่าเชื้้อ� โควิิด-19 นอกจากจะไม่่เกิิดประโยชน์์แล้้ว
ยัังจะทำำ�ให้้เชื้้อ� แพร่่กระจาย เพราะหากฉีีดพ่น่ โดนสารคััดหลั่่ง� เช่่น เสมหะ
อาจทำำ�ให้้เชื้้�อฟุ้้�งกระจายและเกิิดความเสี่่�ยงต่่อการแพร่่เชื้้�อได้้ นอกจากนี้้�
การฉีี ดพ่่ น ฆ่่ า เชื้้� อ ยัั ง มีี ผ ลต่่ อ สุุ ข ภาพของผู้้� ฉีี ดพ่่ น เอง หรืือผู้้�ที่่� อ ยู่่�ใน
บริิเวณนั้้�นด้้วย เช่่น ทำำ�ให้้มีีอาการระคายเคืืองต่่อดวงตาและผิิวหนััง
รวมทั้้�งมีีผลต่่อระบบทางเดิินหายใจอีีกด้้วย
ด้้วยความห่่วงใยจาก ส่่วนส่่งเสริิมสาธารณสุุข สำำ�นักั สาธารณสุุข
และสิ่่�งแวดล้้อม เทศบาลนครระยอง

ผลการประเมิินฯ สรุุปรายละเอีียด ดัังนี้้�

วัั น ศุุ ก ร์์ ที่่� 10 สิิ ง หาคม 2564 ทีี ม ประเมิิ น
ประสิิทธิิภาพขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� จัังหวััด
ระยอง ได้้เข้้าตรวจประเมิินประสิิทธิิภาพของเทศบาล
นครระยอง (Local Performant : LPA) ประจำำ�ปีี 2564
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สนัับสนุุนเจ้้าหน้้าที่�ป่ ฎิิบััติิงาน
สถานที่�กั่ ักกัันตััวในพื้้�นที่�่
อำำ�เภอเมืืองระยอง

กองการแพทย์์ เทศบาลนครระยอง ให้้การสนัับสนุุนบุุคลากร
เพื่่�อร่่วมปฏิิบััติิงานประจำำ�สถานที่่�สำำ�หรัับกัักกัันตััวเพื่่�อสัังเกตอาการ
(Local Quarantine) ในพื้้น� ที่่ข� องจัังหวััดระยอง จำำ�นวน 2 แห่่ง คืือ
1. โรงแรมระยองล้้านนา ตำำ�บลเนิินพระ
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 เมษายน 2564 จนถึึงปััจจุุบััน
2. โรงแรมสตาร์์ ตำำ�บลเนิินพระ
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 21 กรกฎาคม 2564 จนถึึงปััจจุุบััน

วัันพฤหััสบดีีที่่� 5 สิิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวิิชิิต ศรีีชลา
นายกเทศมนตรีีนครระยอง มอบหมายให้้ นายนริินทร์์ เจนจิิรวััฒนา
รองนายกเทศมนตรีีนครระยอง พร้้อมด้้วย นายภููษิิต ไชยฉ่ำำ�� ที่่�ปรึึกษา
นายกเทศมนตรีีนครระยอง นายฉััตรนุุชััย สมบััติิศรีี ปลััดเทศบาล
นครระยอง เลขานุุการนายกเทศมนตรีี และคณะทำำ�งาน เข้้ารัับการตรวจ
ประเมิินการคััดเลืือกองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ที่่�มีกี ารบริิหารจััดการที่่�ดีี
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบสุุดท้้าย) ซึ่่�งเทศบาลนครระยอง
ได้้ผ่่านการคััดเลืือกเข้้าสู่่�การประเมิินผลงานในรอบสุุดท้้าย โดยมีีกำ�ำ หนด
การเข้้าตรวจประเมิินด้้วยการประชุุมผ่่านทาง Video Conference
ณ ห้้องประชุุมตากสิินมหาราช (ชั้้�น 2) สำำ�นัักงานเทศบาลนครระยอง
และลงพื้้�นที่่�จำำ�ลองกิิจกรรมเดิิน กิิน ชิิม เที่่�ยว ถนนยมจิินดา

กองช่าง เทศบาลนครระยอง ด�ำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อม
ระบบระบายน�้ำ ถนนทางไผ่ 4 โดยท�ำการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 - 7 เมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน�้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมรางวีหลังท่อ
ขณะนีไ้ ด้ด�ำเนินการแล้วเสร็จ เปิดให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ตามปกติ
14
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กิิจกรรมปลููกต้้นไม้้
ตามโครงการหนึ่่�งปณิิธานความดีี
วัันศุุกร์์ที่่� 16 กรกฎาคม 2564 เทศบาลนครระยอง โดยการนำำ�ของ
นายวิิชิิต ศรีีชลา นายกเทศมนตรีีนครระยอง พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหาร
สมาชิิกสภาเทศบาล หััวหน้้าส่่วนราชการ และเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
ร่่ ว มใจกัั น ปลููกต้้ น ไม้้ แ ละปลููกป่่ า เพิ่่� ม พื้้� น ที่่� สีี เขีี ย ว ตามโครงการ
หนึ่่� ง ปณิิ ธ านความดีี ต ามแนวพระราชดำำ�ริิ อนุุ รัั ก ษ์์ ธ รรมชาติิ แ ละ
สิ่่�งแวดล้้อม ประจำำ�ปีี 2564 เพื่่�อเป็็นการฟอกปอดให้้กัับประชาชน และ
ต้้ น ไม้้ ที่่� นำำ� มาปลููกในวัั น นี้้� ป ระกอบด้้ ว ย ต้้ น ตะเคีี ย น ต้้ น ยางนา
ต้้ น มะฮอกกานีี และต้้ น ชะมวง เป็็ น ต้้ น กิิ จ กรรมในครั้้� ง นี้้� จัั ดขึ้้� น
ณ สวนป่่าสิิริิกิิติ์์� ชุุมชนสองพี่่�น้้อง

เมื่่�อเดืือนสิิงหาคม 2564 กองการศึึกษา เทศบาลนครระยอง
จััดกิจิ กรรมนัันทนาการให้้กับั ผู้้�ป่ว่ ยโควิิด-19 ณ ศููนย์์พักั คอยผู้้�ป่ว่ ยสีีเขีียว
(Communit Isolation) โดยมีีกิิจกรรมต่่าง ๆ คืือ การออกกำำ�ลัังกาย
การจััดรายการเพลง/รายการสาระน่่ารู้้� กิิจกรรมสวดมนต์์และการแผ่่เมตตา
ก่่อนนอนให้้กัับผู้้�ป่่วยได้้ร่่วมทำำ�กิิจกรรม ณ ศููนย์์พัักคอยฯ (CI) โรงเรีียน
นครระยองวิิทยาคม (วััดโขดใต้้)

เมื่อวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2564 กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
ลงพื้นที่เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียนและนมกล่องให้กับเด็กด้อยโอกาส
ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง จ�ำนวน 35 คน

เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 ถึง
17.00 น. โรงเรี ย นเทศบาลวั ดป ากน�้ำ จั ด กิ จ กรรม
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจ�ำปี 2564 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกัน และรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และ
ด้วยในปัจจุบันจังหวัดระยองอยู่ในสถานการณ์ท่ียังคง
มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้อไวรั ส
โควิ ด -19 โรงเรี ย นเทศบาลวั ดป ากน�้ำจึงได้ จั ด ให้ มี
การเลือกตั้งสภานักเรียนแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการลด
ความเสี่ยง และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน
โดยผลการเลือกตั้ง ด.ญ.วรรณวิภา คงเจริญถิ่น ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564
สิงหาคม - กันยายน 2564 | HI RAYONG
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กิจกรรมแจกใบงานให้นกั เรียน

จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 โรงเรีียน
เทศบาลวััดปากน้ำำ�� จััดกิจิ กรรมการแจกใบงาน แจกหนัังสืือ เพื่่�อให้้นักั เรีียน
นำำ�กลัับไปศึึกษาหาความรู้้�ที่่�บ้้าน และทำำ�แบบฝึึกหััดเป็็นการบ้้านส่่งครูู
ตามกำำ�หนดของแต่่ละวิิชา เพื่่�อเป็็นการลดความเสี่่�ยงต่่อการแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ตามมาตรการของ ศบค.ระยอง ทั้้�งยัังมีี
การแจกอาหารเสริิม (นม) จ่่ายเงิินค่่าอุุปกรณ์์ ค่่าเครื่่อ� งแบบ และค่่าอาหาร
กลางวัันให้้ผู้�ป้ กครองนำำ�ไปบริิหารจััดการให้้เกิิดประโยชน์์และประสิิทธิิภาพ
สููงสุุดกัับบุุตรหลานในช่่วงที่่�เรีียนออนไลน์์อยู่่�ที่่�บ้้าน

เมอื่ วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ด�ำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดคัดกรองเบื้องต้นของโรงเรียน
โดยการจััดทำำ�ป้้ายให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับวิิธีีการป้้องกัันตนเองให้้ปลอดภััย
จากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ให้้กัับนัักเรีียน ผู้้�ปกครอง ครููและผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งสามารถนำำ�
ความรู้้�ต่า่ ง ๆ ไปใช้้ในชีีวิติ ประจำำ�วันั ได้้ เพื่่�อเป็็นการลดความเสี่่ย� งต่่อการ
แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ตามมาตรการป้้องกัันการแพร่่เชื้้�อ
ของ ศบค.ระยอง
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เรียนออนไลน์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคง
ระบาดหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของจังหวัดระยอง โรงเรียนเทศบาล
วัดปากน�้ำ จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนออนไลน์
ให้้กัับนัักเรีียนแทนการเรีียนในห้้องเรีียนที่่�โรงเรีียน เพื่่�อเป็็นการลด
ความเสี่่ย� งต่่อการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 ตามมาตรการป้้องกััน
การแพร่่เชื้้อ� ของ ศบค.ระยอง เพื่่�อให้้นักั เรีียนได้้เพิ่่�มทัักษะ เพิ่่�มเติิมความรู้้�
และทำำ�การบ้้านส่่งตามที่่�ครููกำำ�หนดในแต่่ละวิิชาด้้วย

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเทศบาล
วัดโขดทิมทาราม ด�ำเนินการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันคนื ให้กบั ผูป้ กครอง
พร้อมแจกอาหารเสริม (นม) ส�ำหรับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
ปีีที่่� 1 ถึึงชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 เพื่่�อให้้ผู้้�ปกครองนำำ�ไปบริิหารจััดการ
ตามความเหมาะสมเพื่่� อเป็็ นการเสริิ มสร้้ างสุุ ขภาพที่่� ดีีให้้กัับนัักเรีียน
ในช่่วงที่่�เด็็กต้้องทำำ�การเรีียนผ่่านระบบออนไลน์์อยู่่�ที่่�บ้้าน เนื่่� อ งจาก
อยู่่�ในสถานการณ์์ ข องการแพร่่ ร ะบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โควิิ ด -19
จึึงไม่่สามารถจััดการเรีียนการสอนให้้กัับนัักเรีียนที่่�โรงเรีียนได้้ตามปกติิ

โรงเรี ย นเทศบาลวั ด ลุ ่ ม มหาชั ย ชุ ม พล ขอเชิ ญ ชวนนั ก เรี ย น
ผปู้ กครอง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกผักบุง้ กินทีบ่ า้ น เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะ
ชี วิ ต การใช้ ชี วิ ต พอเพี ย งและได้ พั ฒ นาตนเองจากการใช้ เ วลาว่ า ง
ให้้เกิิดประโยชน์์อย่่างคุ้้�มค่่าในช่่วงสถานการณ์์โควิิด - 19 สำำ�หรัับนัักเรีียน
และผู้้�ป กครองที่่� ส นใจสามารถกรอกแบบสำำ� รวจได้้ ตั้้� ง แต่่ วัั น นี้้�
ถึึงวัันที่่� 13 สิิงหาคม 2564

รายละเอีียดกิิจกรรม

• 24 - 27 ส.ค. 2564 ส่่งรููปการปลููกผัักบุ้้�งให้้ครููประจำำ�ชั้้�น
• 18 - 20 ส.ค. 2564 แจกเมล็็ดพัันธุ์์�ผัักบุ้้�ง
• 27 - 30 ส.ค. 2564 ส่่งคลิิปการประกอบอาหาร
• 23 - 24 ส.ค. 2564 ดููคลิิปสาธิิตการปลููกผัักบุ้้�ง • 4 - 8 ก.ย. 2564 ตััดสินิ ให้้รางวััลห้้องละ 1 รางวััล

ตามที่่�กรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม ดำำ�เนิินโครงการโรงเรีียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำำ�ปีี 2564 และได้้คััดเลืือก
โรงเรีียนรอบที่่� 1 นั้้�น ผลปรากฏว่่าโรงเรีียนเทศบาลวััดลุ่่�มมหาชััยชุุมพล
ได้้ผ่่านการคััดเลืือกเข้้ารอบที่่� 1 และได้้รัับโล่่พร้้อมเงิินรางวััล จำำ�นวน
10,000 บาท

โรงเรีียนเทศบาลวััดลุ่่�มมหาชััยชุุมพล ได้้จััดกิิจกรรมการส่่งเสริิม
ประชาธิิปไตยในโรงเรีียนโดยมีีการจััดเลืือกตั้้�งกรรมการสภานัักเรีียน
ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2564 เพื่่�อให้้นัักเรีียนรู้้�จัักหลัักการและขั้้�นตอนการ
เลืือกตั้้�งตามระบอบประชาธิิปไตย การเป็็นผู้้�นำำ� และผู้้�ตามที่่�ดีี เคารพ
ในสิิทธิิของตนเองและผู้้�อื่่�น
วิิธีีการลงคะแนนเสีียง
ลงคะแนนเสีียงผ่่านทาง google forms
ในวัันที่่� 30 สิิงหาคม พ.ศ. 2564 ตั้้�งแต่่เวลา 08.00 - 15.30 น.

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังแพร่
ระบาดอย่างต่อเนื่องในจังหวัดระยอง โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัย
ชุ ม พล จึงได้ จั ด การเรี ย นการสอนในระบบออนไลน์ ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยใช้โปรแกรม Zoom และ
Webex มีการนิเทศโดย นายมนตรี สิริทัตสุนทร รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

เด็็กหญิิงวราภรณ์์ เรืืองศรีี
เบอร์์ 1

เด็็กหญิิงกมลฉััตร ฉััตรมาศ
เบอร์์ 2

เด็็กหญิิงพีีรดา สีีภููมีี
เบอร์์ 3

ผู้้�มีีสิิทธิิลงคะแนน
นัักเรีียนโรงเรีียนเทศบาลวััดลุ่่�มมหาชััยชุุมพล
ตั้้�งแต่่ชั้้�นอนุุบาล 1 - ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6
สิงหาคม - กันยายน 2564 | HI RAYONG
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กิิจกรรมโฮมรููม
โรงเรีียนสาธิิตเทศบาลนครระยอง (วััดตรีีรัตั นาราม) ดำำ�เนิินการจ่่าย
เงิินค่่าอาหารกลางวัันคืืนให้้กัับผู้้�ปกครอง โดยใช้้วิิธีีการโอนผ่่านบััญชีี
ธนาคารของครููประจำำ�ชั้้�น และครููประจำำ�ชั้้�นโอนคืืนผู้้�ปกครองผ่่านบััญชีี
ธนาคารของผู้้�ป กครอง โดยผู้้�ป กครองจะต้้ อ งแนบเอกสารส่่ ง ให้้ ค รูู
เพื่่�อเป็็นหลัักฐานในการรัับเงิินค่่าอาหารกลางวัันคืืน
และอีีกหนึ่่�งกิิจกรรม คืือ การแจกอาหารเสริิม (นม) และใบงานให้้
เด็็กทำำ�เป็็นการบ้้าน ด้้วยระบบ Drive Thru คืือให้้ผู้้�ปกครองขัับรถ
วนมารัับโดยไม่่ต้้องลงจากรถโดยมีีเจ้้าหน้้าที่่�คอยบริิการยกขึ้้�นรถให้้
เพื่่�อเป็็นการเว้้นระยะห่่างและลดการสััมผััสของบุุคคลตามมาตรการ
ป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคง
ระบาดหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของจังหวัดระยอง โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง (วัดตรีรตั นาราม) จึงจัดการเรียนการสอนด้วยวิธกี าร
เรี ย นออนไลน์ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย นแทนการเรี ย นในห้ อ งเรี ย นที่ โ รงเรี ย น
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อของ ศบค.ระยอง และเพอื่ ลดความเบอื่ หน่าย
และความตึงเครียดในการเรียนการสอน ทางโรงเรียนสาธิตฯ จึงจัดหา
กิจกรรมให้เด็กและผูป้ กครองได้ท�ำร่วมกัน เช่น กิจกรรมประกวดนัง่ สมาธิ
กิจกรรมการท�ำอาหาร เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะชีวิต การใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคง
ระบาดหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของจังหวัดระยอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดเนินพระ ได้จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนออนไลน์ให้กับ
นักเรียนแทนการเรียนในห้องเรียนที่โรงเรียน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่
เชื้อของ ศบค.ระยอง และส�ำหรับครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องอุปกรณ์
ในการปริ้นท์ใบงานขอให้ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์และรับใบงาน
ได้ทโ่ี รงเรียน ตามวันและเวลาทีค่ รูประจ�ำชัน้ จะได้นดั หมายในทุกต้นเดือน
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จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ที่่�ยัังคง
ระบาดหนัักอย่่างต่่อเนื่่�องในพื้้�นที่่�ของจัังหวััดระยอง ทำำ�ให้้โรงเรีียน
สาธิิตเทศบาลนครระยอง (วััดตรีีรััตนาราม) ไม่่สามารถเปิิดเรีียนได้้ตาม
ปกติิ จึึงต้้องใช้้วิิธีีเรีียนผ่่านระบบออนไลน์์ ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุให้้ครููประจำำ�ชั้้�น
และเด็็กนัักเรีียนมีีโอกาสได้้พบปะพููดคุุยกัันน้้อยลง และเพื่่�อลดปััญหาต่่าง ๆ
กัับเด็็กนัักเรีียน โรงเรีียนสาธิิตฯ จึึงได้้จัดกิ
ั จิ กรรมโฮมรููมให้้กับั นัักเรีียนใน
ทุุกระดัับชั้้�น เพื่่�อให้้ครููประจำำ�ชั้้�นกัับนัักเรีียนได้้มีีโอกาสพบปะพููดคุุยกััน
ในทุุ ก วัั น อาทิิ ต ย์์ ช่่ว งเวลาบ่่ า ยโมงเป็็ น ต้้ น ไป เพื่่� อ ให้้ ค รููประจำำ�ชั้้� น
และนัักเรีียนได้้พููดคุุย สอบถามปััญหาและความต้้องการ เพื่่�อสร้้าง
ความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างครููกัับนัักเรีียนด้้วย

จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้อไวรั ส โควิ ด -19 ที่ ยั ง คง
ระบาดหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของจังหวัดระยอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัั ดป่่ า ประดู่่�ได้้ เ ห็็ น ถึึงความสำำ�คัั ญ เรื่่� อ งความปลอดภัั ย ของเด็็ ก นัั ก เรีี ย น
จึึงได้้จัดั การเรีียนสอนแบบออนไลน์์ให้้กับั เด็็กนัักเรีียน เพื่่�อเป็็นการลดความเสี่่ย� ง
ต่่อการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ตามมาตรการป้้องกัันการแพร่่เชื้้�อ
ของ ศบค.ระยอง และได้้ดำำ�เนิินการจ่่ายเงิินคืืนค่่าสนัับสนุุนโครงการต่่าง ๆ
ของนักเรียนให้กบั ผปู้ กครองเพอื่ น�ำไปบริหารจัดการตามความเหมาะสม ดังนี้
1. เบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า อาหารกลางวั น ให้ กั บ ผู ้ ป กครอง ประจ�ำเดือน
กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ผู้ปกครองน�ำเงินไปด�ำเนินการจัดหาอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียนรับประทานที่บ้าน จ�ำนวน 34 คน คนละ 20 บาท/คน/วัน
(รวม 20 วัน) รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 13,600 บาท (หนงึ่ หมนื่ สามพันหกร้อยบาทถ้วน)
2. เบิิกจ่่ายเงิินสนัับสนุุนค่่าอุุปกรณ์์การเรีียนเด็็กปฐมวััย (3 - 4 ปีี)
เพื่อให้ผู้ปกครองน�ำเงินไปด�ำเนินการจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ�ำนวน 10 คน คนละ 200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
3. เบิิกจ่่ายเงิินค่่าเครื่่�องแบบนัักเรีียน (3 - 4 ปีี) เพื่่�อให้้ผู้้�ปกครอง
นำำ�เงิินไปดำำ�เนิินการจััดหาเครื่่อ� งแบบนัักเรีียนสำำ�หรัับเด็็กอายุุ 3 - 4 ปีี จำำ�นวน
10 คน คนละ 300 บาท รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 3,000 บาท (สามพัันบาทถ้้วน)

เบิกจ่ายเงินสนับสนุน
ตามโครงการให้กับผู ้ปกครอง

โครงการ ดาว – อีเอฟ
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 และวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 คณะครูและ
บุุ ค ลากรของศููนย์์ พัั ฒ นาเด็็ ก เล็็ ก วัั ดป่่ า ประดู่่� ได้้ เข้้ า รัั บ การอบรม
เติิมความรู้้� “ทัักษะสมอง EF” Chang Agent รุ่่�นที่่� 5 ผ่่านระบบ Zoom
ภายใต้โครงการ ดาว – อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความส�ำเร็จ เพื่อระยอง
ผาสุก ซึ่งจัดโดย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
และการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีทักษะในการจัดการชีวิตของตนเอง
สามารถอยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างสอดคล้องสมดุล รับมือกับ
ปัญหาและความเสี่ยงต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อััตราดอกเบี้้�ย
สถานธนานุุบาลเทศบาลนครระยอง มีีมาตรการช่่วยเหลืือประชาชน
ผู้้�ที่่มี� รี ายได้้น้อ้ ย ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) และในช่่วงเปิิดภาคเรีียน ปีีการศึึกษา 2564
โดยลดอััตราดอกเบี้้�ย ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 สิิงหาคม - 31 ธัันวาคม 2564 ดัังนี้้�

เงิินต้้น

คิิดอััตราดอกเบี้้�ย

5,000 บาท

0.50

เงิินต้้น

คิิดอััตราดอกเบี้้�ย

ไม่่เกิิน

เกิินกว่่า
5,000 บาท

ร้้อยละ

ต่่อเดืือน

1

ร้้อยละ

ต่่อเดืือน

สอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิม ได้้ที่่� : 038-611-080
ในวัันและเวลาราชการ
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กองบรรณาธิการ เทศบาลนครระยอง เจ้าของและผู้พิมพ์โฆษณา
นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา รองนายกเทศมนตรี
นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง
นายพัชวัฒณ์ สมัยพัฒนา เลขานุการนายกเทศมนตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธิติวรรณ เหมพิทักษ์
นายณัฐพัฒน์ เขตขัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นางสาวปิยะนุช พ่วงความสุข
นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี
ปลัดเทศบาล
นายเสรี บุญสุทธิ
รองปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 038 - 620 - 111 ต่อ 604 www.rayongcity.go.th
ออกแบบและจัดพิมพ์ : บริษัท พีอาร์เจ ดีไซน์ สตูดิโอ จ�ำกัด

ผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏบิ ตั งิ าน

