
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่10/2561 

วันที่  3  ตุลาคม  2561 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายนิวัติ กลอมแกว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
8. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
9. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
10. นายธนวัฒน ์ พนชั่ว หัวหนาส านักปลัดเทศบาล 
11. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผูอ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
12. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผูอ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
13. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผูอ านวยการกองชาง 
14. นางผองศรี ปิยะยาตัง ผูอ านวยการกองการศึกษา 
15. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหนาฝุายพัฒนาชุมชน 
                                                          รก.ผูอ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
16. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                          รก.ผูอ านวยการกองการแพทย์ 
17. นางสุนิสา รมรื่น ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวดัปากน้ า 
18. นายวิธาน ลาภเวที แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบานปากคลอง 
19. นางนันท์พร รุงรัตน์ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
20. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวดัลุมมหาชัยชุมพล 
21. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
22. นางสวนีย์ กันสุธา แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
23. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผูอ านวยการสวนบริหารการคลัง 
24. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผูอ านวยการสวนพัฒนารายได 
25. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผูอ านวยการสวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
26. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผูอ านวยการสวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
27. นางซอนกลิ่น ชูเชิด หัวหนาฝุายบริหารงานทั่วไป 
28. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหนาฝุายอ านวยการ 
29. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหนาฝุายปกครอง 
30. นางเสาวลักษณ์ แกนทอง หัวหนาฝุายการเจาหนาที่ 
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31. นางสาววิราภรณ์ โครงชัย หัวหนาฝุายพัสดุและทรัพย์สิน 
32. นางสาวพิสมร สมานสินธุ์ หัวหนาฝุายบริหารงานทั่วไป 
33. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหนาฝุายบริการสิ่งแวดลอม  
34. นางสาววทันยา โหประเสริฐ หัวหนาฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล 
35. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหนาฝุายบริหารงานทั่วไป 
36. นางกุลยา กุลรัตน์ เจาพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี                    (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี    (ไปราชการ) 
3. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี    (ไปราชการ) 
4. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี     (ไปราชการ) 
5. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ นักบริหารงานการคลัง              (ไปราชการ) 
                                                          รก.ผูอ านวยการส านักการคลัง 
6. นางสุภา ข างาม ผูจัดการสถานธนานุบาล      (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

- เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล รับโอนนางสาวพิสมร  สมานสินธุ์ พนักงานเทศบาล ต าแหนงหัวหนาฝุายปกครอง 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) สังกัดส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบานฉาง อ าเภอบานฉาง จังหวัดระยอง         
มาด ารงต าแหนงหัวหนาฝุายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) กองชาง เทศบาลนครระยอง 
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2  ตุลาคม  2561 เป็นตนไป 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันที่ 3  ตุลาคม  2561 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันที่ 3  ตุลาคม  2561   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันที่ 3  ตุลาคม  2561 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
      1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปน็ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
           - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง 
           - ออกตรวจดูแลโรงรับจ าน าของเทศบาล  
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           - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จ านวน 4 แหง ไดแก สวนสาธารณะโขดศาลเจา
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีนอง และสวนศรีเมือง 
           - ออกตรวจจัดตรวจตูเขียว จ านวน 29 ชุมชน 
           - ออกตรวจดูแลสถานีขนสง (บขส.) ระยอง  
  2. ตักเตือนผูกระท าความผิด  
           - ดูแลหองควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    
           - กองวัสดุกอสรางไวบนไหลทาง ทางเทา และที่สาธารณะ จ านวน 11 ราย 
           - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเทาบริเวณหนาโรงพยาบาลระยอง และหนาวัดปุาประดู 
             จ านวน 1 ราย  
 - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าสิ่งของตกหลน จ านวน 5 ราย      
      3. จัดเก็บปูายที่ไมขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 95 แผน  
      4. ตรวจสอบพบฝาทอระบายน้ า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน - แหง  
      5. งานที่ไดรับมอบหมาย  
 - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรรอน  จ านวน  2  ราย  
 - ตรวจสอบจับกุมผูบุกรุกสถานที่ราชการ จ านวน  -  ราย 
 

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - ระงับอัคคีภัย                                                               4 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                             72 ครั้ง  
      - งานกูภัยฯ                                                              36 ครั้ง 
      - ออกส ารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพรอมติดตั้งและอธิบาย 
            วิธีการใชใหกับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
            (ชุมชนศูนย์การคา, ชุมชนหลังวัดปุาประดู 1 
            และชุมชนหลังวัดปาุประดู 2)                                     16  ครั้ง 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  
คณะศึกษาดูงาน (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561)  
        * จ านวน               113  คณะ   
        * จ านวน            7,326  คน              
 

งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – สง หนังสือผานระบบ OSSM (สวนกลาง)  
เดือนกันยายน 2561  
      - มีการลงรับหนังสือ    จ านวน        520 เรื่อง 
      - มีการลงสงหนังสือ    จ านวน        387 เรื่อง 
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ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
งานการเจาหนาที่ 
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกใหด ารงต าแหนงที่สูงขึ้น 
  (ต าแหนงบริหาร)                                                                                 - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกใหด ารงต าแหนงที่สูงขึ้น (ต าแหนงบริหาร)                - คน 
- แตงตั้งพนักงานครูเทศบาลผูสอบคัดเลือกไดใหด ารงต าแหนง 
  ผูบริหารสถานศึกษา                                                                              - คน 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                    - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนยายมา                                                                    - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม                                                                     - คน 
- พนักงานเทศบาล ยายเปลี่ยนสายงาน                                                          - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนยายไปปฏิบัติราชการ ที่หนวยงานอื่น                               -  คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                        - คน 
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต                                                                       - คน  
- ลูกจางประจ า ลาออก                                                                            - คน 
- ลูกจางประจ า เสียชีวิต                                                                          -  คน 
- พนักงานจาง (รับเขามา)                                                                         - คน 
- พนักงานจาง ลาออก                                                                            5 คน 
- พนักงานจาง เสียชีวิต                                                              - คน 
 

อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจาง      
     * พนักงานเทศบาล             178 คน 
     * ลูกจางประจ า                    28 คน 
     * พนักงานจางทั่วไป            302 คน 
     * พนักงานจางตามภารกิจ     229 คน 
                         รวม           737 คน 
อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจาง (สังกัดโรงเรียน) จ านวน 6 แหง และศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 3 แหง      
     * พนักงานครูเทศบาล         245 คน 
     * ลูกจาง (สังกัดโรงเรียน)           3 คน  
     * พนักงานจาง (เงินอุดหนุน)     44 คน  
                         รวม           293 คน  

รวมทั้งสิ้น  1,029  คน      
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งานทะเบียนราษฎร 

รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 
ประจ าเดือน กันยายน 2561 

 
ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 149 ราย  บัตรประจ าตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 28 ราย      

รวมวันละ177  ราย 
 
 - นายธนิต  อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี กลาววาจะมีการก าหนดใหทองถิ่นจางพนักงานจาง 
ตามภารกิจไมเกินรอยละ 25 เราควรจะมีแนวทางแกไขเรื่องนี้อยางไร 
 - นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล กลาววาเรื่องนี้เป็นเพียงนโยบายที่ให อปท.จางพนักงานจางตาม
ภารกิจไดไมเกิน 25 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนพนักงานที่มีอยู ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบการเงินการคลัง        
ซึ่งกฎหมายตัวนี้อยูระหวางการจัดท าราง และอยูระหวางเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ 
ปัจจุบันเทศบาลนครระยองมีจ านวนพนักงานเกินคอนขางมาก คือเกินเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในขณะนี้ก็ยัง  
ไมม่ันใจวากฎหมายตัวนี้จะผานหรือไม ถาผานก็จะเป็นที่จะตองเลิกจาง โดยใหส ารวจดูวาต าแหนงใดที่มีจ านวน
พนักงานเกิน หรือต าแหนงใดที่ไมมีความจ าเป็น จึงพิจารณาวาตอไปเทศบาลอาจจะไมจางพนักงานจางตาม
ภารกิจเพ่ิม ซึ่งเรื่องนี้ไดเคยมีการแจงเวียนหนังสือใหกองงานตางๆ ทราบไปครั้งหนึ่งแลววาหากมีจ านวนอัตรา
วางของพนักงานจางตามภารกิจที่ไมจ าเป็นแลวก็ใหกองงานนั้นรายงานาขึ้นมา เรื่องนี้ขอฝากไปยังโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครระยองทุกโรงเรียนใหด าเนินการ 
 - ทานนายกเทศมนตรี กลาววาใหแตละกองงานไปดูดวยวาพนักงานจางตามภารกิจในหนวยงานของตน
มีความจ าเป็นหรือไม หากวาไมมีความจ าเป็นก็ตองเสนอไปทาง กทจ.จังหวัด ใหท าการยุบกรอบอัตราก าลัง
พนักงานจางตามภารกิจ เพราะหากวาเทศบาลรับพนักงานจางตามภารกิจมากเกินความจ าเป็นก็จะเป็นภาระ
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เกี่ยวกับเรื่องการเงินการคลังของเทศบาล เพราะจะไดน าเงินงบประมาณไปพัฒนาอยางอ่ืนได แตหากวา
พนักงานจางที่มีอยูมีคุณภาพ และตั้งใจท างานใหเทศบาล หรือไดรับการชื่นชมในต าแหนงนั้นๆ ก็ใหคงไว 
 - นายธนิต  อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี กลาววาเรื่องนี้ควรตองมีการเตรียมตัวกับกฎหมายที่ก าลัง
จะออกมา คือตองไปสูจุดเดิมวาท าไมเทศบาลถึงจ าเป็นจะตองมีการจางตามภารกิจ ซึ่งเดิมต าแหนงพนักงานจาง
ตามภารกิจนั้นก็มาจากต าแหนงลูกจางชั่วคราว สาเหตุที่จาง คือ 1. ขาราชการมีไมเพียงพอ 2. มีพนักงานแต   
ยังไมมีกรอบอัตราก าลัง และระหวางที่รอการขยายกรอบอัตราก าลังจึงมีการจาง ซึ่งจางเป็นระยะเวลาปีตอปี    
ไมมีการข้ึนเงินเดือน และเมื่อมีขาราชการมาบรรจุตามกรอบแลว พนักงานจางต าแหนงนี้ก็จ าเป็นตองออก     
จากงานไปโดยการเลิกจาง และถาจะกลับไปสูแนวที่วางไวก็คือใหแตละกองงานไปวิเคราะห์เนื้องานและปริมาณ
งานวามีความจ าเป็นจะตองมีขาราชการปฏิบัติงานจ านวนกี่คน  
 

ที่ประชุม - ทานนายกเทศมนตรีกลาววาฝากทุกกองงานใหไปพิจารณาเรื่องนี้ 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  
1. ใหบริการการตรวจซอมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือขายภายในเทศบาลนครระยอง   จ านวน  8  ครั้ง  
2. ใหบริการขอมูลขาวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง     จ านวน  38  ครั้ง   38   เรื่อง 
 

Line @ เรารักนครระยอง  
1.จ านวนผูติดตามสะสม จ านวน   3,641   ราย  
2. จ านวนผูรองเรียนทั้งหมด   46     ราย  
3. จ านวนผูสอบถามขอมูลทั้งหมด  40  ราย 
 

งานประชาสัมพันธ์ 
1. ขาวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย 
    1.1  ขาวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง  จ านวน 19  เรื่อง 
    1.2  ขาวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหนวยงานอื่น ๆ  จ านวน 24  เรื่อง 
2. บันทึกภาพกิจกรรมของส านัก กองและรร.ในสังกัดของเทศบาล  จ านวน 34  กิจกรรม 
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพรอมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ  จ านวน 20  ครั้ง 
4. สงขาวใหสื่อมวลชน ลงเวบ็ไซต์และเฟสบุ฿คของเทศบาล   รวม 21  ขาว 
5. บันทึกเสียงขาวประกาศเสียงตามสาย     จ านวน 4  ครั้ง 
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์      จ านวน 12  ครั้ง 
7. รับเรื่องรองเรียนพรอมแจงแกไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง  รวม 5    ราย 
8. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตางๆ     รวม 10    ปูาย  
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ฝ่ายนิติการ  
งานนิติการ           

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1. สอบขอเท็จจริง กรณี งานรักษาความสงบท า
ใบเสร็จรับเงินคาปรับเลมที่ 1/2561 เลขท่ี17-50    
สูญหายโดยไมทราบสาเหตุ 

 - ท าบันทึกวากลาวตักเตือนเจาหนาที่จ านวน      
2 ราย เสร็จเรียบรอยแลว 

2. นายแดง  แยมเย็น กรณี  ผิดสัญญาเชาตลาดเทศบันเทิง   - อยูระหวางด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐาน
เพ่ือด าเนินการตั้งเรื่องบังคับคดียึดทรัพย์สิน ไดแก 
รถจักรยานยนต์ 1 คัน  

3. ศาลจังหวัดระยองไดมีหมายเรียกคดีแพงสามัญคดี
หมายเลขด าท่ี 0716/2561 ระหวางนายนิรัตน์    
เจริญผล โจทก์ เทศบาลนครระยองที่ 1 นายวรวิทย์    
ศุภโชคชัย ที่ 2 จ าเลย ท าค าใหการแกคดียื่นตอศาล
ภายในวันที่ 15 วัน นับแตวันไดรับหมาย 

 - เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ศาลจังหวัดระยอง
ไดนัดไกลเกลี่ยโจทก์ทนายโจทก์ ผูรับมอบอ านาจ
จ าเลยทั้งสองฝุาย  ปรากฏวา คูความทั้งสองฝุาย   
ไมสามารถตกลงกันได จึงขอสงคดีเขาสู
กระบวนการพิจารณาของศาลตามที่นัดเดิม 

4. ศาลจังหวัดระยองไดมีหมายนัดไตสวนมูลฟูองคดีอาญา 
หมายเลขคดีด าที่ 2988/2561 ระหวางนายนิรัตน์ 
เจริญผล โจทก์ เทศบาลนครระยอง ที่ 1 นายวรวิทย์   
ศุภโชคชัย ที่ 2 จ าเลย  

 - เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ศาลจังหวัด
ระยองมีค าพิพากษาวาคดีโจทก์ไมมีมูล ยกฟูอง
โจทก์ เป็นคดีอาญาหมายเลขแดงท่ี 5329/2561 
 - ขณะนี้คดีอยูระหวางนายนิรัตน์ฯ โจทก์ อุทธรณ์
ค าสั่งไมรับอุทธรณ์ 

5. ศาลปกครองกลาง ไดมีค าสั่งเรียกใหท าค าใหการ       
คดีหมายเลขด าที่ 2018/2560 ระหวาง                  
เด็กชายฐานนท์ ธนาเศรษฐ์สกุล โดยนางสาวศรีสุดา  
ศิระวงศ์ประเสริฐ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูฟูองคดีเทศบาล
นครระยอง ผูถูกฟูองคดี  

 - ศาลปกครองกลางไดมีค าสั่งก าหนดใหวันที่ 17 
ตุลาคม 2561 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหา
ขอเท็จจริง  

6. คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟูาบริเวณถนน
สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง             
(หนาแหลมทองระยอง)  

 - ตั้งเรื่องอายัดเงินนายศราวุธ สมะนะ            
จ านวน 13,348.02 บาท ส านักงานบังคับคดีแจง
ใหไปตรวจรับรองบัญชีรายรับ-รายจาย และรับเงิน
จ านวน 10,282314 บาท  
 - อยูระหวางด าเนินการตรวจสอบและขอรับเงิน  
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

7. คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟูาบริเวณชวงโคง
ระยองรามา  ต.ทาประดู  อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  

 - ตั้งเรื่องอายัดทรัพย์สินของนายวัชร คึมยะราช 
ไดแก รถจักรยานยนต์  1 คัน และที่ดิน 
 - อยูระหวางการด าเนินการบังคับคดี  

8. คดีนายนิยม  สุขคุม  ขับรถชนเสาไฟฟูาบริเวณเกาะกลาง
ถนนสุขุมวิท (ชวงหนาธนาคารซีไอเอ็มบี) ต.ทาประดู     
อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง  

 - อยูระหวางตั้งเรื่องอายัดทรัพย์สินของนายนิยม   
สุขคุม ไดแก รถจักรยานยนต์  

9. เรื่องรองเรียน กรณี นางรัชนี สาทศิลป อยูบานเลขที่ 
37/6 ซ.1 (ถนนหลังวัดปุาประดู) ต.ทาประดู             
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ไดรับความ เดือดรอนจากปัญหา
น้ าทวมขังบริเวณหนาบานของผูรอง (ซอยขางลานกีฬา           
รร.สมคิดวิทยา)  

 - อยูระหวางกองชางตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ด าเนินการตามอ านาจหนาที่  

10. เรื่องรองเรียน กรณี ผูไมประสงค์ออกนาม ไดรับความ
เดือดรอนจากบานเลขท่ี 73/4 ซ.4 ถ.สัมฤทธิ์ ต.ปากน้ า 
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ดื่มสุราสงเสียงดังตั้งแตเวลา 
23.00 - 01.00 น. ท าใหไดรับความเดือดรอน           
เป็นอยางมาก  

 - อยูระหวางส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ตรวจสอบขอเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจ
หนาที่  

 

งานรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข์ 
 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจ าเดือนกันยายน 2561           
จ านวน 8 เรื่อง 

วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ตอบผู้ร้องเรียนเม่ือ 

แจ้งผลการด าเนินการ 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

1 ก.ย. 61 

ปัญหากลิ่นควันจากการยางหมู
และความรอนจากทอดไก 
กลิ่นเหม็นจากการยางและ
ควันลอยเขาบาน 

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

3 กันยายน 2561 ด าเนินการเรียบรอย 

9 ก.ย. 61 สุนัขจรจัด 
 

10 กันยายน 2561 นอกเขตฯ 

12 ก.ย. 61 เสียงนกดังรบกวนมาก กองชาง 12 กันยายน 2561 อยูระหวางด าเนินการ 

17 ก.ย. 61 
เดือดรอนเรื่องฝุุนจากการ
กอสราง 

ส านักปลัดฯ 18 กันยายน 2561 อยูระหวางด าเนินการ 

18 ก.ย. 61 หมาจรจัด 
ส านักการ

สาธารณสุขฯ 
19 กันยายน 2561 อยูระหวางด าเนินการ 
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วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ตอบผู้ร้องเรียนเม่ือ 

แจ้งผลการด าเนินการ 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

22 ก.ย. 61 สุนัขจรจัด 
 

24 กันยายน 2561 นอกเขตฯ 

24 ก.ย. 61 
อุบัติเหตุบริเวณสะพานขาม
แยก ปตท.  

24 กันยายน 2561 นอกเขตฯ 

24 ก.ย. 61 
สุนัขจรจัดเยอะมากในซอยแสง
จันทร์ 1 

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

24 กันยายน 2561 อยูระหวางด าเนินการ 

 
ฝ่ายงบประมาณ  

การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  
 

งบประมาณตั้งไว้ โอนเพิ่ม โอนลด 
เบิกจ่าย/ก่อหนี้

ผูกพัน คงเหลือ 
งบกลาง 79,876,800.00 262,350.00 7,798,000.00 69,380,982.13 2,960,167.87 
งบบุคลากร           

  
เงินเดือนฝุาย
การเมือง 9,990,500.00   355,000.00 9,634,916.13 583.87 

  
เงินเดือนฝุาย
ประจ า 281,871,500.00 3,680,980.00 29,643,280.00 255,782,794.84 126,405.16 

งบด าเนินงาน           
  คาตอบแทน 13,449,100.00 18,588,860.00 2,724,700.00 9,870,156.52 19,443,103.48 
  คาใชสอย 143,136,800.00 7,344,500.00 17,869,870.00 131,829,922.67 781,507.33 
  คาวัสดุ 50,394,600.00 1,589,100.00 9,202,480.00 42,216,039.11 565,180.89 

  
คา
สาธารณูปโภค 6,281,500.00 144,000.00 959,700.00 5,345,276.72 120,523.28 

งบลงทุน           
  คาครุภัณฑ์ 35,720,200.00 3,206,500.00 10,510,260.00 13,796,090.80 14,620,349.20 

  
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 99,055,000.00 59,395,000.00 1,023,000.00 2,487,000.00 154,940,000.00 

งบรายจายอื่น 13,030,000.00   13,005,000.00 25,000.00 0.00 
งบเงินอุดหนุน 21,176,000.00 580,000.00 1,700,000.00 19,776,000.00 280,000.00 

  
รวมทุกหมวด
รายจาย 753,982,000.00 94,791,290.00 94,791,290.00 560,144,178.92 193,837,821.08 
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การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

    งบประมาณตั้งไว้ โอนเพิ่ม โอนลด 
เบิกจ่าย/ก่อหนี้
ผูกพัน คงเหลือ 

งบกลาง 79,876,800.00 262,350.00 7,798,000.00 69,380,982.13 2,960,167.87 

งบบุคลากร           

  
เงินเดือนฝุาย
การเมือง 9,990,500.00   355,000.00 9,634,916.13 583.87 

  
เงินเดือนฝุาย
ประจ า 281,871,500.00 3,680,980.00 29,643,280.00 255,782,794.84 126,405.16 

งบด าเนนิงาน           

  คาตอบแทน 13,449,100.00 18,588,860.00 2,724,700.00 9,870,156.52 19,443,103.48 
  คาใชสอย 143,136,800.00 7,344,500.00 17,869,870.00 131,829,922.67 781,507.33 
  คาวัสด ุ 50,394,600.00 1,589,100.00 9,202,480.00 42,216,039.11 565,180.89 

  
คา
สาธารณปูโภค 6,281,500.00 144,000.00 959,700.00 5,345,276.72 120,523.28 

งบลงทุน           
  คาครุภัณฑ์ 35,720,200.00 3,206,500.00 10,510,260.00 13,796,090.80 14,620,349.20 

  
คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 99,055,000.00 59,395,000.00 1,023,000.00 2,487,000.00 154,940,000.00 

งบรายจายอื่น 13,030,000.00   13,005,000.00 25,000.00 0.00 

งบเงินอุดหนุน 21,176,000.00 580,000.00 1,700,000.00 19,776,000.00 280,000.00 

  
รวมทุกหมวด
รายจาย 753,982,000.00 94,791,290.00 94,791,290.00 560,144,178.92 193,837,821.08 

 

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ครั้งที่ ประจ าเดือน รายการ ยอดโอน รายการสะสม ยอดโอนสะสม หมายเหตุ 

1 ต.ค. 60 1 36,000.00 1 36,000.00 
 2 ธ.ค. 60 4 551,900.00 5 587,900.00 
 3 ม.ค. 61 4 150,400.00 9 738,300.00 
 4 ก.พ. 61 2 151,000.00 11 889,300.00 
 5 

 
13 124,500.00 24 1,013,800.00 สภาฯอนุมัติ 

6 มี.ค. 61 6 854,520.00 30 1,868,320.00 
 7 พ.ค. 61 9 934,200.00 39 2,802,520.00 
 8 มิ.ย. 61 20 3,093,080.00 59 5,895,600.00 
 9 

 
21 1,672,800.00 80 7,568,400.00 

 10 ก.ค. 61 12 321,900.00 92 7,890,300.00 
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ครั้งที่ ประจ าเดือน รายการ ยอดโอน รายการสะสม ยอดโอนสะสม หมายเหตุ 
11 

 
5 1,406,500.00 97 9,296,800.00 

 12 ส.ค. 61 5 288,000.00 102 9,584,800.00 
 13 

 
1 2,135,000.00 103 11,719,800.00 สภาฯอนุมัติ 

14 
 

4 2,209,500.00 107 13,929,300.00 
 15 

 
6 1,649,200.00 113 15,578,500.00 

 16 ก.ย. 61 2 81,000.00 115 15,659,500.00 
 17 

 
10 458,750.00 125 16,118,250.00 

 18 
 

47 53,842,000.00 172 69,960,250.00 สภาฯอนุมัติ 
19 

 
343 18,331,040.00 515 88,291,290.00 

 20 
 

1 6,500,000.00 516 94,791,290.00 สภาฯอนุมัติ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ครั้งที ่ ประจ าเดือน รายการ ยอดเงิน รายการสะสม ยอดเงินสะสม หมายเหตุ 

1. มิ.ย. 61 1 4,500,000.00 1 4,500,000.00 สภาอนุมัติ 
2. 

 
1 40,000.00 2 4,540,000.00 

 3. ก.ค. 61 3 2,400,000.00 5 6,940,000.00 
 4. ก.ย. 61 2 6,238,700.00 7 13,178,700.00 
  

- ทานนายกเทศมนตรี กลาววาฝากกองวิชาการและแผนงาน เรื่องการตอบ Line @ กับประชาชน               
โดยใหตอบรับเรื่องของประชาชนไวกอน และคอยมาหาแนวทางแกไขปัญหาใหกับประชาชนตอไป  

ส านักการคลัง 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2561 

1. ด้านรายรับ 
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1.1 รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง 

 
 

1.2 รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บใหหรือแบงให  
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1.3 รายไดที่รัฐอุดหนุนให  

 
 

 

1.4 การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท 
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2. ด้านรายจ่าย 

 
 

3. เงินสะสมประจ าปี 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561-เงินสะสม 
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4. สถานะการเงิน 

 
 

- นางสาววิราภรณ์  โครงชัย หัวหนาฝุายพัสดุและทรัพย์สิน รายงานวาในสวนของงานพัสดุ              
ในปีงบประมาณพ. ศ. 2562 ขณะนี้กอหนี้ผูกพันไปไดแลว จ านวน 15 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น                      
จ านวน 6,500,000 บาท สวนรายจายคางจายที่สามารถกอหนี้ไดทันระยะเวลา คือ เรื่องของไฮแมท                 
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งไดลงนามไปเรียบรอยแลว และของรถไฟฟูาสองสวางของงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รถขยะของกองชาง ขณะนี้ไดด าเนินการเรียบรอยแลว 
 - นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี กลาววาในเดือนตุลาคม 2561 เมื่อเทศบาลนครระยอง 
มีการปิดบัญชีแลว    ก็จะมีตัวเลขอยางที่น าเสนอมา แตเป็นตัวเลขเพียงปีเดียว จึงตองการน าเสนอวาควรจะมี
การน าเสนอใหแสดงจ านวนตัวเลขในระยะเวลา 10 ปี เพ่ือที่จะไดเห็นแนวโนมอะไรหลายอยางวามีจ านวนเงิน 
ที่ตกคางในแตละปีจ านวนเทาไร ซึ่งจะท าใหทราบถึงปัญหาที่ควรจะตองด าเนินการแกไข และท าใหเห็นถึงการ
บริหารงานดวยวาเป็นอยางไร  

กองช่าง 

- โครงการกอสรางอาคารส านักงานเทศบาลหลังที่ 2 (38%)  
 - โครงการกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า (38%)  
 - โครงการกอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พรอมระบบระบายน้ า  บริเวณโรงฆาสัตว์  
 - โครงการทาสีอาคารเรียน 3, 4, 5 และอาคารเรียน 6 ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
 - โครงการปรับปรุงพื้นใตอาคารเรียน 5 เป็นหองฝึกอาชีพ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)  
 - โครงการทาสีอาคารเรียน 3 และอาคารเรียน 6 ของโรงเรียนวัดโขดทิมทาราม  
 

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
- สงไปก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง 
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งานควบคุมและตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย  

- รถดูดเบอร์ 1 ทะเบียน 82 - 4132 รย. ท างานทั้งหมด  5    เสน  ความยาว   1742   เมตร  
262 บอพัก  

*เขาด าเนินการดูดบอพัก  ซอยรุงเรือง  
*เขาด าเนินการดูดบอพัก  ถนนหนองสนม  ทับมา  
 
- รถดูดเบอร์ 1 ทะเบียน 82 - 4132 รย. ท างานทั้งหมด    12  เสน  ความยาว  5820    เมตร   

501  บอพัก  
*ชุดลอกทอ เขาด าเนินการถนนขางอ าเภอ  ซอย  6  
*ชุดลอกทอ  เขาด าเนินการถนนขางอ าเภอ  ซอย  6  
 

 - รถดูดเบอร์ 2  ทะเบียน 82 - 7936 รย. ท างานทั้งหมด  8   เสน  ความยาว  2640  เมตร  
153  บอพัก  

*เขาด าเนินการซอยหมูบานริมคลองในฝัน  2  
*เขาด าเนินการซอยผองดี  3  
 

 - รถดูดเบอร์ 3  ทะเบียน 83 - 2231 รย. ท างานทั้งหมด     2    เสน  ความยาว   2130    เมตร    
148  บอพัก  

*เขาด าเนินการถนนตากสิน  
*เขาด าเนินการถนนยมจินดา  
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งานซอมแซมและเปลี่ยนฝาทอ - รางระบายน้ า  

- งานซอมแซมฝาทอทะเบียน  ผก 2921 รย. ซอมแซมและเปลี่ยนฝาทอ   จ านวน  41  ฝา  
*เขาด าเนินการ ปิดฝาทอระบายน้ าหนาตลาดเทศบันเทิง  
*เขาด าเนินการ ปิดฝาทอระบายน้ าถนนราชวิมล  2  
*เขาด าเนินการ ปิดฝาทอระบายน้ าถนนราษฎร์บ ารุง  ซอย  14  
*เขาด าเนินการ ปิดฝาทอระบายน้ าตลาดวัดลุม  

งานท าความสะอาดชายหาด  
- ท าความสะอาดชายหาย กม. 4 + 000  –  4 + 500 และ กม. 2 + 500  –  3 + 000 
- ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง  ขออนุญาตเชื่อมทอระบายน้ า  ลงแหลงน้ า  สาธารณะ  

ตามมาตรา  33  หามมิใหผูใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ าโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ า 
ตามมาตรา  57  ผูใดฝุาฝืนหรือไมปฏิบัติตาม  ตองระวางโทษ ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  
 

งานเครื่องจักรกลและซอมบ ารุง  
ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ า ขนาด  8  นิ้ว 
ประจ าจุด  หนารานวรรณเกา  
ประจ าจุด  ต.ยายนต์  
ประจ าจุด  จันทอุดม  
ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ า  ขนาด  12  นิ้ว 
ประจ าจุด  เพิ่มลาภ  
ประจ าจุด  หนาส าเพ็ง  
ประจ าจุด  หนาปั้มแก฿ส  
 

ตรวจเช็คปั้มสูบน้ าเสียใตดิน 
หลังวัดปุา  ซอย 5  
หลังอ าเภอ  
ไพบูลย์นิมิตสุข  
 

- เฝูาระวังน้ าทวมขัง 
 

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 
การจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
ระหวางวันที่ 26 ส.ค.61 – 25 ก.ย.61  
  ตออายุ 104 ราย 
  รายใหม   17 ราย 

รวมเงิน     134,120 บาท 
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ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ที่ยื่นค าร้องขออนุญาต 

ประกอบกิจการประเภทต่างๆ ตามเทศบัญญัติ 
 เจ้าหน้าที่ส ารวจและมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบการเขียนค าร้องขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการ ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการยื่นค าร้องจ านวน 16 ราย  และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจ
ประเมินเรียบร้อยแล้ว 

  การตรวจประเมินสถานประกอบการแจ้งเลิกกิจการ จ านวน 7 ราย 
 

เรื่องร้องเรียน จ านวน 3 เรื่อง 

 
 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมดูแลผูคาตลาดสดเทศบาล 4 (แมแดง) ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขแนบทายสัญญาฯ ประจ าเดือน กันยายน 2561  

 

      ผลการปฏิบัติงานตลาดสดเทศบาล 4 (แมแดง) ประจ าเดือน กันยายน 2561 ดังนี้  
      1. ผูคายอมใหผูอื่นใชประโยชน์ในแผงคา (ขอ 1) โดยมีการใหผูคารายอื่นน าสิ่งของมาตั้งวางในแผงคา    

   สวนตนเองไมไดมาจ าหนายสินคาที่แผงคาเลย จ านวน 3 ราย  
      2. ผูคาวางสินคาล้ าแผงจ าหนายสินคา (ขอ 7) จ านวน 65 ราย  
      3. ผูดูแลตลาดรวมกับคนงานรักษาความสะอาด ด าเนินกิจกรรม 5ส. ทุกวันจันทร์  
      4. การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ /ประกาศเสียงตามสาย/อานบทความ  
            - เรื่องลดใชถุงพลาสติก ลดภาวะโลกรอน  
            - ขอเสียของการใชถุงพลาสติก  
            - โรคหลอดเลือดสมอง  
            - อาการของโรคหลอดเลือดสมอง  
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3. การด าเนินโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานที่จ าหนายอาหารประจ าปีงบประมาณ 2561 
- เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ไดจัดพิธีมอบปูายมาตรฐานรานอาหารปลอดภัยประจ าปีงบประมาณ 

2561 ณ หองประชุมตากสินมหาราช ส านักงานเทศบาลนคระยองโดยมี นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย  
นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในพิธีมอบปูายฯ  ใหแกรานอาหารที่ผานการตรวจประเมินฯในระดับ   
ดีมาก จ านวน 63 ราน  

- มอบเกียรติบัตรใหแกรานอาหารที่ผานการตรวจประเมินฯในระดับมาตรฐาน และมอบปูายมาตรฐาน
รานอาหารปลอดภัย เทศบาลนครระยอง ประจ าปีงบประมาณ 2561 ใหแกรานอาหารที่ผานการตรวจประเมินฯ 
ในระดับดี จ านวน 27 ราน  

        

4. โครงการมาตรฐานโรงอาหารในสถานศึกษาประจ าปีงบ 2561 
 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ไดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอ้ือตอสุขภาพ และ
เกียรติบัตรมาตรฐานโรงอาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ หองประชุมหลักเมือง ส านักงานเทศบาลนคร
ระยองโดยมีนายธนิต อังควินิจวงศ์  รองนายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรฯ ใหกับ
สถานศึกษา จ านวน  25 แหง  ดังนี้   
     1. ตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ฯ ผานเกณฑ์การตรวจประเมินทั้ง 25  แหง  
      2. การตรวจประเมินมาตรฐานโรงอาหาร  

- ผานเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก จ านวน 15 แหงไดแก  
         1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาประดู            8. ร.ร.สมคิดวิทยา  
          2. ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า                     9,10. ร.ร.อนุบาลระยอง(ฝั่งอนุบาลและประถม)  
          3. ร.ร.เทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล        11. ร.ร.บานพัฒนาการ  
          4. ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง              12. ร.ร.วัดเนินพระ  
          5. ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม           13. ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน้ า  
          6. ร.ร.กวงฮ้ัว                                  14. ร.ร.ระยองวิทยาคม  
          7. ร.ร.อารีย์วัฒนา                            15. วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ (R-Tech)     
 

- ผานเกณฑ์มาตรฐานระดับดี   จ านวน 10 แหง ไดแก  
       1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ  
         2.  อนุบาลบานเด็กเล็ก  
         3.  โฮมเนิร์สเซอรี่  
         4.  ร.ร.อนุบาลฝนทิพย์  
         5.  ร.ร.เทศบาลบานปากคลอง  
         6.  ร.ร.วัดเกาะกลอย  
         7.  ร.ร. นครระยองวิทยาคม  
         8.  ร.ร. อนุบาลศรอารีย์  
         9.  ร.ร.วัดปุาประดู  
        10. วิทยาลัยเทคนิคระยอง  
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ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

ตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกในชุมชน 

 
 

กิจกรรม ขบวนรถขนขยะสัญจร (3Rs Delivery) 
โครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชน 

 
รวบรวมปริมาณสิ่งของบริจาคเดือน ก.ย.61 ทั้งหมดประมาณ 3 ตัน แบงเป็น  
 1. เครื่องใชไฟฟูา                 จ านวน     35 ชิ้น  
 2. เฟอร์นิเจอร์                    จ านวน      7 ชิ้น  
 3. เสื้อผา/ตุ฿กตา                   จ านวน    1,035 กิโลกรัม  
 4. ขยะรีไซเคิล 555.50 กิโลกรัม คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,940  บาท   
(เพ่ือเป็นทุนการศึกษาใหกับนักเรียน) 
*สรุปสิ่งของบริจาค เดือน มี.ค.-ก.ย. 61 รวมทั้งหมด 65 ตัน แบงเป็น 
 - กิจกรรม 3Rs Delivery        จ านวน 35 ตัน 
-  กิจกรรม “คุณไมใช เราขอ”   จ านวน 30 ตัน 
* ขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นทุนการศึกษา ทั้งหมด 3,929.10 กิโลกรัม รวมเป็นเงินทั้งหมด 16,390 บาท  
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รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผานสถานีวิทยุ FM 97.25 ประชาคมระยอง ทุกวันพุธ  
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 – 14.00 น.ชวง “สิ่งแวดลอมดี สุขภาพดี คูชุมชน”  
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมธนาคารขยะ  
 กิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแมน้ าคูคลองแหงชาติ  
 กิจกรรมลดรับ ลดให ลดใชถุงพลาสติก  

 

กิจกรรม  
“ท าความดีดวยหัวใจ ลดให ลดใชถุงพลาสติก” 
 วันที่ 7 ก.ย. 2561 เดินรณรงค์และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ใหความรูในการลดรับ ลดให ลดใช

ถุงพลาสติก แนะน าใหผูบริโภคน าถุงผา/ตะกรา  มาใส และขอความรวมมือเก็บรวบรวมทิ้งที่จุดทิ้ง
ถุงพลาสติกท่ีเทศบาลจัดไวให ณ ตลาดสดสตาร์และตลาดแมแดง 

 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์รักษาความสะอาดแม่น้ าระยอง(ชุมชนที่มีบ้านอยู่ริมแม่น้ า)  
ภายใต้โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดวันแม่น้ าคูคลองแห่งชาติ 

- วันที่ 20 ก.ย. 2561 เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ใหแพปลา/ครัวเรือนริมน้ ารวมกันรักษาความสะอาด
แมน้ าและไมทิ้งขยะลงแมน้ าระยอง มีผูเขารวมทั้งสิ้น 70 คน 

- เดือน ส.ค. – ก.ย. 2561 ตดิปูายไวนิลและแจกใบปลิว ขอความรวมมือประชาชนทั้งชาวไทย      
ชาวตางประเทศที่อยูริมน้ าและแพปลา งดทิ้งขยะลงแมน้ าทะเล และบอกถึงโทษของการทิ้งขยะลงแมน้ า 6 
ชุมชน (ชุมชนปากน้ า 1 ชุมชนปากน้ า 2 ชุมชนสมุทรเจดีย์ ชุมชนกนปึก-ปากคลอง ชุมชนบานปากคลอง           
และชุมชนแหลมรุงเรือง) รวมจ านวน 2,000 ครัวเรือน และแพปลา/รานคาจ านวน 60 แหง  
 

กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล 
 

- เทศบาลนครระยอง รวมกับโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมผาปุาขยะรีไซเคิล ออก
เดินรณรงค์เชิญชวนคัดแยกขยะ และขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลในชุมชนตากสินฯ  ซึ่งเงินที่ไดจากการขายขยะรี
ไซเคิลจะน ามาเป็นทุนการศึกษาใหกับนักเรียน และน ามาพัฒนาในโครงการโรงเรียนปลอดขยะตอไป รวบรวม
ขยะรีไซเคิลไดทั้งหมด 105 กิโลกรัม  คิดเป็นเงิน 534 บาท  

 
กิจกรรมต้นไม้ลดคาร์บอน 

(โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง) 
 

- งานทรัพยากรธรรมชาติ รวมกับโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จัดกิจกรรมตนไมลดคาร์บอน ใหกับ
นักเรียนชั้น ป.5 จ านวน 190 คน โดยมีก าหนดการจัดกิจกรรมดังนี้  
 วันที่ 31 ส.ค. 2561 สอนภาคทฤษฎี เรื่อง ก฿าซเรือนกระจก ภาวะโลกรอน วิธีลดปัญหาโลกรอน การ

เกิดข้ึนของ CO2 รวมทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์ท่ีใชในการวัดตนไมอยางงาย (ไคลโนมิเตอร์) 
 วันที่ 7 ก.ย. 2561 สอนภาคปฏิบัติ เรื่อง การวัดตนไมโดยใชไคลโนมิเตอร์ โดยสามารถวัดตนไมได

ประมาณ 400 ตน จากตนไมที่ไดรับการติดรหัส 672 ตน  
 

       ซึ่งเจาหนาที่จะน าขอมูลมาจัดท าทะเบียนตนไมในฐานขอมูลพื้นที่สีเขียวของเทศบาลนครระยอง และ
ค านวณปริมาณคาร์บอนที่ตนไมดูดซับไดตอไป  
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กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ าระยองและป่าชายเลน 

 
      เดือนกันยาน 2561 ประชาชนโดยทั่วไป หนวยงานและคณะศึกษาดูงานตางๆ เขาเยี่ยมชมและท า
กิจกรรม ไดแก ปลูกปุา ท าคอนโดปู เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ ปลอยปู บริเวณศูนย์สิ่งแวดลอมศึกษา พระเจดีย์
กลางน้ า และบริเวณหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรูระบบนิเวศปุาชายเลนพระเจดีย์กลางน้ า        
รวมทั้งสิ้น 3,885 คน  
 

 
 

งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล 
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ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2561 

 
รวมปริมาณขยะท่ีเอกชนจัดเก็บเดือนกันยายน 2561 
รวมน้ าหนัก 3,599.98 ตัน เฉลี่ย 116.12 ตัน/วัน 

 
การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 

 

1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย 
     เดือน กันยายน 2561 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได ทั้งหมด 2,299 ชิ้น (151.56 กิโลกรัม) 
2. กิจกรรมส ารวจและสงเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกใน    
    เขตเทศบาล  จ านวน 83 แหง เดือน กันยายน 2561 จ านวน 814 กิโลกรัม 
 

การพัฒนาท าความสะอาดถนนและสถานที่ 
 

- เก็บขยะ ก่ิงไม บานพักนายอ าเภอ ถากหญา เก็บขยะ ถ.ศรีเมืองใต  ลางพื้นท าความสะอาด 
สวนสาธารณะโขดปอ  
 - รวมเก็บขยะ ในกิจกรรมท าความสะอาดชายหาดสากล จัดเตรียมพื้นที่ ดูแลความสะอาด เสนทาง
เสด็จ ลางพ้ืน ท าความสะอาด สวนสาธารณะโขดปอ , ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2  
 

การท าความสะอาด แม่น้ า คูคลอง 
เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแมน้ า คูคลองแหงชาติ  
ไดจัด โครงการชุมชนริมน้ าสะอาด ปราศจากโรค วันที่ 20 กันยายน 2561 รวมกับ ส านักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ (ระยอง), มูลนิธิสวางพรกุศล ระยอง 
ท าการเก็บขยะในแมน้ าระยอง จากหอชมวิว ถึงปากน้ าระยอง เก็บขยะได 2,470 กิโลกรัม 
ลอกผักตบชวา สะพานตนมะขาม, เก็บขยะในคลองสวนศรีเมือง  
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งานสัตวแพทย์ 

การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์ 
- จ านวนสุกรที่เขาช าแหละในโรงฆาสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเขาช าแหละเดือนกันยายน 2561 

จ านวนทั้งสิ้น 809 ตัว ไดท าการตรวจและไมพบความผิดปกติของสุกรกอนฆาและหลังฆา และมีคาธรรมเนียม ดังนี้ 
 *อากรฆาสัตว์ 8,090 บาท 

*การตรวจหาสารเรงเนื้อแดงในสุกรกอนฆา จ านวน 5 ตัวอยาง จาก 5 ฟาร์ม ไมพบสารเรงเนื้อแดง       
ทุกตัวอยาง 
 
 

สรุปเรื่องร้องเรียน จ านวน 6 เรื่อง 

 
 

- งานดูแลถวายความปลอดภัยตามเสนทางเสด็จ(ทรงวิ่ง) พระเจาหลานเธอพระองค์เจาพัชรกิติยาภา 
ในชวงวันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2561 ตามเสนทางเริ่มตนจากสวนศรีเมือง ถนนตากสินมหาราช ถนนยมจินดา 
ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ถนนหนาวัดปากน้ า ถนนสมุทรเจดีย์ และพระเจดีย์กลางน้ า สามารถจับสุนัขจรจัด    
ไปปลอย และฉีดวัคซีน จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัว 
 
งานปูองกันและควบคุมโรคติดตอ 

รายงานสถานการณ์โรคติดตอ่ 10 อันดับแรก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง 
(ขอมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม – 25 กันยายน 2561 ) 

10 อันดับโรคที่พบในเขตเทศบาลนครระยอง 
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สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 
 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 25 กันยายน 2561 จังหวัดระยอง พบผูปุวยโรคไขเลือดออก จ านวน 
1,089 ราย พบผูเสียชีวิต 1 ราย มีอัตราปุวยสูงเป็นอันดับที่  7  ของประเทศ  
         โดยในเดือนกันยายน 2561 นี้ พ้ืนที่เขตเทศบาลนครระยอง พบผูปุวยโรคไขเลือดออก จ านวน 13 ราย 
ไมพบการระบาดในพ้ืนที่ 

 
 

กิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเด็กวัยเรียน 
 

ด าเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหแกนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลนครระยอง 
จ านวน 5 โรงเรียน โดยไดฉีดวัคซีนปูองกันโรคหัด หัดเยอรมัน ใหแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
(เฉพาะนักเรียนที่ไดรับวัคซีนไมครบ 2 ครั้ง) และ ฉีดวัคซีนปูองกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ใหแกนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหวางวันที่ 20 - 21 กันยายน 2561 
 
ผลการด าเนินงาน 
 1. นร. ชั้น ป. 1 ไดรับการฉีดวัคซีน จ านวน 110 คน 
 2. นร. ชั้น ป.6 ไดรับการฉีดวัคซีน จ านวน 616 คน 
 
งานปูองกันและควบคุมโรคไมติดตอ 
การด าเนินงาน 
 1. งานคัดกรองโรคไมติดตอ ปฏิบัติงานตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว 
ใหความรูพฤติกรรมสุขภาพแกประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในพื้นที่เทศบาลนครระยอง  รวม 347 คน จ าแนกผล
การคัดกรอง ดังนี้ 
     1.1 ส านักงานเทศบาลนครระยอง (ทุกวันจันทร์)  จ านวน 37 คน 
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     1.2 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องตนในสวนศรีเมือง (ทุกวันพุธ) จ านวน 310 คน 
     1.3 ใหความรูพฤติกรรมสุขภาพรายบุคคล  จ านวน 347 คน 
 
ผลการคัดกรอง 
 กลุมปกติ จ านวน     135  คน 
 กลุมเสี่ยง จ านวน       58  คน 
 กลุมปุวย จ านวน     134  คน                 
 

2. กิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงานเทศบาลสิทธิประกันสังคม เทศบาลนครระยอง  
   วัตถุประสงค์  เพ่ือตรวจสุขภาพใหกับพนักงานจางเทศบาลนครระยอง 
   กิจกรรม 
    2.1 ตรวจสุขภาพพนักงานจางเทศบาลนครระยอง โดยโรงพยาบาลระยอง 
              วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุมโรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
    2.2 พบแพทย์เพ่ือตรวจรางกายและรับฟังผลการการตรวจทางหองปฏิบัติการ  
               วันที่ 4-5 กันยายน 2561 ณ หองประชุมโรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
   การตรวจสุขภาพ  
     พนักงานที่มีสิทธิเขารับการตรวจทุกหนวยงาน จ านวน 243 ราย เขารับการตรวจ 142 ราย         
รอยละ 58.44 ไมเขารับการตรวจ 101 ราย รอยละ 41.56               
 

ผลการตรวจสุขภาพ ท่ีอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวัง 5 อันดับแรก 

 
หมายเหตุ   - กลุมท่ีควรพบแพทย์ รพ.ระยองไดน าเขาระบบนัดพบแพทย์เรียบรอยแลว 
   - กลุมท่ีเฝูาระวังงานปูองกันและควบคุมโรคไมติดตอไดมีแผนการด าเนินการปรับเปลี่ยน 
                   พฤติกรรมสุขภาพในปี 2562 
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3. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

    3.1 ใหความรูแกประชาชน ผานชองทางการจัดรายการวิทยุ จ านวน 2 เรื่อง 1 สถานี 
  3.1.1 ความรูเรื่อง “การปูองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด” 
  3.1.2 ความรูเรื่อง “ถนอมสายตาอยางไรไมใหเสื่อมกอนวัย” 
 

โครงการนครระยอง Strong Heart 
(ออกก าลังกายให้หัวใจแข็งแรง) 

กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อหัวใจแข็งแรง วันที่ 1 กันยายน 2561 
เวลา 05.00-09.00 น. ณ สวนสาธารณะแหลมเจริญ ต.ปากน้ า 

ผลการด าเนินงาน  
มีผูเขารวมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพ่ือหัวใจแข็งแรง จ านวน 722 คน คิดเป็นร้อยละ 144.40 

(กลุมเปูาหมายที่ก าหนด 500 คน)  
ภายในงานประกอบดวยกิจกรรม  

1. เดิน-วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร  
2. นิทรรศการ เรื่อง “Strong Heart เพ่ือหัวใจที่แข็งแรง” 
3. ประเมิน Heart Rate (อัตราการเตนของหัวใจ) โดยมีผูเขารวมประเมิน Heart Rate จ านวน 565 คน 

คิดเป็นรอยละ 78.25 ของผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด ผลการตรวจประเมิน  Heart Rate อยูในชวงชีพจร
เปูาหมาย จ านวน 465 คน คิดเป็นรอยละ 82.30  

4. กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องตน และการแสดงบนเวที  
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง 
ดานบริหารจัดการกองทุนฯ 
จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561  
ด าเนินการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ จ านวน 30 โครงการ  
โดยผานการพิจารณา จ านวน 30 โครงการ 
 
ดานการติดตามและประเมินผลกองทุนฯ 
ติดตามรายงานผลโครงการพรอมตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน ส าหรับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนฯ 
 - หนวยบริการ/สถานบริการดานสาธารณสุขในพ้ืนที่ จ านวน 36 โครงการ 
 - กลุม/องค์กรภาคประชาชน/หนวยงานอื่นๆ จ านวน 28 โครงการ  
 
งานอนามัยครอบครัว 

ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน 
รายใหม่  122  คน  รายเก่า  465  คน 

จ าแนกตามกลุมได ดังนี้ 
1. มารดาหลังคลอด            รายใหม  23  คน รายเกา 30 คน  
2. ทารกหลังคลอด             รายใหม 23  คน รายเกา  30 คน 
3. เด็ก 0 – 5 ปี    รายใหม 31  คน  รายเกา 213 คน 
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4. ผูสูงอายุติดบาน / ติดเตียง             รายใหม 5 คน   รายเกา 71  คน 
5. ผูปุวยโรคเรื้อรัง             รายใหม 40  คน รายเกา 116   คน 
 
ผู้สูงอายุติดเตียงรายใหม่  จ านวน 2 คน 

1. นางสมร  เปลี่ยนทอง อายุ 95 ปี บานเลขท่ี 11  ถ.ทางไผ 3  ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ผลการ
ตรวจ ADL = 4 แขนขาทั้ง 2 ขางออนแรง ลุกเดินเองไมได  
 2. นางเกา ศิลมัฐ อายุ 86 ปี บานเลขท่ี 20  ถ.ชลประทาน 1 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง  
ผลการตรวจ ADL = 2 ขาซายออนแรง มีภาวะขอสะโพกเสื่อม ท าใหเดินไมได 
 

        ผู้สูงอายุติดบ้านรายใหม่  จ านวน 3 คน 
 1. นางทัศนีย์  ทรัพย์ประเสริฐ อายุ 61 ปี บานเลขท่ี 10 ถ.อารีราษฎร์ ต.ปากน้ า อ.เมือง  
จ.ระยอง ผลการตรวจ ADL = 5 มีอาการแขนขาขางขวาออนแรง เดินไมได 
 2. ส.ต.สมชาย แจมเจริญ อายุ 73 ปี บานเลขท่ี 49 / 65 ถ.อดุลย์ธรรมประภาส ต.เชิงเนิน อ.เมือง 
จ.ระยอง ผลการตรวจ ADL = 5 ไมสามารถเดินเองไดและมีแผลกดทับที่สะโพกขางขวา 
3. น.ส.สุดใจ  แสงสุขขา  อายุ 69 ปี บานเลขท่ี 183 / 5  ถ.อารีราษฎร์ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระยอง ผลการ
ตรวจ ADL = 6 ไมสามารถเดินเองไดและมีแผลกดทับที่สะโพกขางขวา   
 

จ านวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผูปุวยที่บาน 
ท าหัตถการ จ านวน 60 ครั้ง ไดแก 

1. เจาะเลือด             9 ครั้ง 
 2. เจาะหาคาน้ าตาลปลายนิ้ว      18 ครั้ง 
 3. ท าแผล         12 ครั้ง 
 4. ใสสายยางใหอาหารทางจมูก       12 ครั้ง 
 5. ใสสายสวนปัสสาวะ           6 ครั้ง 
 6. รับผูปุวยดอยโอกาสรักษาตอที่คลินิกชุมชนอบอุน        1 ครั้ง 
 7. น าสงผูพิการท าบัตรประชาชน          2 ครั้ง 
ใหค าแนะน าดานสุขภาพแกผูปุวยและครอบครัว  318 ราย ไดแก 
 1. สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม      50  ราย 
 2. ตรวจพัฒนาการและประเมินโภ ชนาการเด็ก 0 – 5 ปี 256 ราย 
 3. สอนญาติท าแผล         8  ราย 
 5. สอนญาติใหอาหารทางสายยาง       2  ราย 
 6. สอนญาติออกก าลังกายผูปุวยบนเตียง      2  ราย   
 

โครงการผู้ป่วยสูงวัยออกก าลังกายด้วย ตาล ต้าน ตึง 
 - แนะน าและสาธิตการออกก าลังดวยไมตาล พรอมมอบไมตาลใหกับผูปุวยโรคเบาหวานและผูสูงอายุ
กลุมติดบาน จ านวน 100 คนไวใช ส าหรับการออกก าลังกาย 
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ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 

1. มีผูบริจาควัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นของที่ผานการใชงานแลว 2 ราย จ านวน  2 รายการ 
ไดแก เตียงนอน Fowler และรถเข็นนั่ง   
 2. มีผูปุวยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์  12 ราย จ านวน 8 รายการ ไดแก เตียงนอน Fowler , 
รถเข็นนั่ง , ไมเทาพยุงเดิน , ไมค้ ายัน , Walker , Mayo , เกาอ้ีนั่งขับถายและเครื่องเจาะน้ าตาลปลายนิ้ว 
 3. บริจาคกลองยาสามัญประจ าบาน ที่ไดรับจากวัดโขดทิมทาราม ใหกับผูปุวยและผูพิการที่ยากไร 
จ านวน 17 ราย 
 

กิจกรรมอ่ืนๆ 
  - ด าเนินการขนยายวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ เชน เตียงนอนผูปุวย  , รถเข็นนั่ง ,   วอร์คเกอร์ ,ไมค้ ายัน 
ฯลฯ จากหองเก็บวัสดุ อาคารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาไวยังหองเก็บวัสดุอาคารโรงฆาสัตว์ 
ขอขอบคุณพนักงานงานเทศกิจ  ส านักปลัดเทศบาล ที่อนุเคราะห์รถบรรทุก และเจาหนาที่ชวยขนยายอุปกรณ์  
 
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

1. ด าเนินงานสงเสริมและปูองกันสุขภาพผูพิการในชุมชน จ านวน  48  คน               
 1.1 ใหบริการคัดกรองสุขภาพแกผูพิการ   จ านวน    48  คน พบ                         
  - ความดันโลหิตสูง         จ านวน   9   คน 
  - ความดันโลหิตปกติ      จ านวน    39  คน 
 1.2 ใหค าแนะน าดานสุขภาพ  จ านวน  48  คน       
 1.3 ประเมินความเครียด  จ านวน  48  คน  พบ  
  - เครียดนอย         จ านวน    43  คน  
  - เครียดปานกลาง   จ านวน     5   คน 
  - ไมมีภาวะซึมเศรา   จ านวน  48  คน                         
 1.4 ใหค าปรึกษาดานสุขภาพดานรางกายและจิตใจแกผูพิการ จ านวน  48  คน  
 

2. ผูพิการตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติม ดังนี้  
        2.1 ผูพิการทางการไดยิน จ านวน 1 คน  ตองการเครื่องชวยการไดยินเสียง จ านวน 1 เครื่อง ทดแทน
อันเกาที่พัง ด าเนินการประสานโรงพยาบาลระยองและแจงผูพิการใหไปติดตอที่โรงพยาบาลตอไป  
        2.2 ผูพิการทางการเคลื่อนไหว และทางสติปัญญาตองการหางานท า                             รวม
จ านวน  2 คน ไดโทรประสานส านักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  เจาหนาที่แจงวาใหผูพิการไปติดตอที่
ส านักงาน ฯ เพ่ือเลือกงานตามความตองการ ขณะนี้มีหนวยงานตางๆ มีความตองการผูพิการเขารวมท างานเป็น
จ านวนมาก จึงโทรประสานผูพิการทั้ง 2 คน มีความพึงพอใจเป็นอยางมาก 
 

3. เป็นพ่ีเลี้ยงพรอมทั้งก ากับติดตามใหชุมชน ทั้ง  29 ชุมชน ด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริดาน
สาธารณสุข ประจ าปี 2561  พบวา 
       - ชุมชนทั้ง 29 ชุมชน ด าเนินงานตามโครงการ ฯ เสร็จเรียบรอยแลว 
ไมมีเงินเหลือจายสงคืนใหกับเทศบาลนครระยอง  
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งานสงเสริมสุขภาพ 
 

กิจกรรมคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น 
 ทีมงานสงเสริมสุขภาพไดด าเนินกิจกรรมคัดกรองสุขภาพเบื้องตนแกชมรมผูสูงอายุ เทศบาลนครระยอง 
จ านวน 336 คน วันที่ 13 กนัยายน พ.ศ. 2561 ณ สวนสาธารณะโขดปอ ไดแก การวัดความดันโลหิต               
ใหค าปรึกษาดานสุขภาพ 
 

- นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล กลาววากอนที่จะสรางศูนย์ส าหรับกักกันสุนัข ควรด าเนินการ
ในเรื่องของการจัดตั้งมูลนิธิเพ่ือที่จะระดมทุนมาชวยในเรื่องของการดูแลสุนัขไปกอน โดยไมตองรอใหสรางศูนย์
ส าหรับกับกันสุนัขเสร็จ เพราะปัจจุบันปัญหาเรื่องนี้มีคอนขางมาก  
 - นายสุธน  ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล กลาววาไดมีการประชุมกับกองชางแลววาใหน ารถมาถมที่ให
เรียบรอยกอน เพ่ือจะไดประหยัดในเรื่องคากอสราง และไดสั่งการไปกับนายดุสิต  ธรรมศิริรักษ ์ผูอ านวยการสวน
บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมวาใหหาบุคลากรมาเป็นพนักงานของเทศบาล โดยใหเป็นผูทีม่ีความคุนเคย  
กับสุนัข และใหไปดูกรอบอัตราก าลังของส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และเมื่อกรงสุนัขสรางเสร็จ
เรียบรอยแลว จึงเห็นควรใหมีกองทุนเพ่ือตั้งงบประมาณไวส าหรับเป็นคาใชจายในการดูแลสุนัขตอไป  
 

ที่ประชุม  - ทานนายกเทศมนตรีสั่งการวาใหเตรียมการเรื่องนี้ตามที่นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  
  รองปลัดเทศบาลน าเสนอ โดยใหตั้งมูลนิธิขึ้นมากอนแตยังไมตองรับบริจาคเงิน   
  แตทั้งนี้จ าเป็นจะตองมีเงินบางสวนไวเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียน 
  จ านวน 200,000 บาท ฝากนายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ไปคิดโครงการ  

กองการแพทย์ 
บริการเดือน กันยายน ๒๕๖1 

จ าแนกตามสถานบริการ 
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ประเภทบริการในคลินิกอบอุ่นฯ 
ประจ าเดือนกันยายน 2561 

1. บริการรักษาพยาบาล           4,123 ราย 
2. บริการทันตกรรม              519 ราย 
3. บริการเภสัชกรรม         2,733 ราย 
4. บริการกายภาพบ าบัด            196 ราย 
5. บริการชันสูตร              527 ราย 
6. บริการรังสีฯ                38 ราย  

 
งานรักษาพยาบาล 

ประจ าเดือน  กันยายน ๒๕๖1 

 
 

สรุปค่าใช้จ่ายการให้บริการกองการแพทย์ 
ประจ าเดือน  กันยายน ๒๕๖1 

• 1. CASH                                 (1,109ราย)   179,468  บาท (16.18%) 
• 2. จายตรง อปท รอเรียกเก็บ           (204ราย)    57,621   บาท (5.19%) 
• 3. จายตรงกรมบัญชีกลางรอเรียกเก็บ (382ราย)   102,779  บาท (9.27%) 
• 4. ประกันสังคมรพ.ระยอง              (247ราย)     37,050  บาท (3.35%) 
• 5. ประกันสังคมรพ.สิริกิติ์               (267ราย)     46,479  บาท (4.19%) 
• 6. เทศบาลสนับสนุน                   (2,832ราย)  685,659  บาท (61.82%) 

        สรุป  คาใชจายกองการแพทย์ 5,041 ราย  1,109,056 บาท (100%) 
               เรียกเก็บได 423,397 บาท (38.18%) 
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สรุปค่าใช้จ่ายประจ าปีที่เรียกเก็บตามสิทธิการรักษา 

 
 
 

สรุปค่าใช้จ่ายประจ าปี 2561 
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บริการอ่ืน ๆ แก่ผู้มารับบริการ 
ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๖1 

- รับสงผูปุวยโดยรถกอล์ฟไฟฟูา       จ านวน 50 ครั้ง 
- รับสงผูปุวยโดยรถ Ambulance     จ านวน 4  ครั้ง 
- สนับสนุนกระเปายาแกหนวยงานอื่น จ านวน  4 ครั้ง  
 

กิจกรรมในรอบเดือน กันยายน 2561 
วันที่ 1 กันยายน 2561 

- ออกหนวยปฐมพยาบาล นครระยอง Strong Heart จัดโดย ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมนครระยอง 
วันที่ 6 กันยายน 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ า รับคณะนักเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า สอบถามขอมูลชุมชน  
 - วันที่ 8 กันยายน 2561 ออกหนวยวิ่งงาน กาวเพ่ือชีวิต ณ บริเวณสวนศรีเมืองไปแหลมเจริญ  
จัดโดย ผูเกษียณอายุราชการปี 2561 

- วันที่ 13 กันยายน 2561 รับมอบรถพยาบาลพรอมอุปกรณ์การแพทย์จาก คุณสุบิน  ส าราญรณศักดิ์ 
ณ  สวนสาธารณะโขดปอ และออกหนวยปฐมพยาบาลงานประชุมประจ าเดือนชมรมผูสูงอายุ 

- วันที่ 23 กันยายน 2561  ออกหนวยปฐมพยาบาล งานวิ่ง RAYONG TOGETHER RUN 
โดย หอการคาจังหวัดระยอง ณ สวนศรีเมือง 

กองการศึกษา 

- รวมจัดนิทรรศการการแขงขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่นระดับประเทศ          
ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2561 ระหวางวันที่  9 - 11  กันยายน  พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต         
และอาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
 - โครงการจัดการแขงขันฟุตบอลเยาวชน ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี “PTT GROUP CUP 2018” รุนอายุไมเกิน 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี การแขงขันฯ       
รุนอายุไมเกิน 15 ปี ระหวางวันที่  4 - 19  กันยายน  พ.ศ. 2561 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนระยองวิทยาคม 
 - โครงการจัดการแขงขันฟุตบอลเยาวชน ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี “PTT GROUP CUP 2018” รุนอายุไมเกิน 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี พิธีปิดการแขงขันฯ 
รุนอายุไมเกิน 15 ปี วันพุธที่  19  กันยายน  พ.ศ. 2561 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนระยองวิทยาคม 
 - โครงการจัดการแขงขันฟุตบอลเยาวชน ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี “PTT GROUP CUP 2018” รุนอายุไมเกิน 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี 
การแขงขันฯ รุนอายุไมเกิน 18 ปี ระหวางวันที่  25 - 30  กันยายน  พ.ศ. 2561 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน
ระยองวิทยาคม 
 - โครงการวันสัปดาห์เยาวชนแหงชาติ วันพฤหัสบดีที่  20  กันยายน  พ.ศ. 2561 ณ หนาอาคาร
หองสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
 - ตรวจอาหารกลางวัน สพฐ. วันอังคารที่  25  กันยายน  พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลระยอง 
โรงเรียนวัดเนินพระ และโรงเรียนวัดเกาะกลอย 
 - ท าบุญหองสมุดฯ เปิดบริการครบ 16 ปี วันพฤหัสบดีที่  27  กันยายน  พ.ศ. 2561 
ณ อาคารหองสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
 - กิจกรรมตักบาตร ขาวสาร อาหารแหง ประจ าวันเสาร์  เดือนกันยายน ณ บริเวณถนนยมจินดา 
 - ธนาคารออมสิน (สาขาปูาผอง) ประจ าวันพฤหัสบดี เดือนกันยายน 
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 - คณะศึกษาดูงานหองสมุด ณ อาคารหองสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 
เดือนกันยายน  2561 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
จ านวน 40 คน  
 - คณะศึกษาดูงานหองสมุด ณ อาคารหองสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 
เดือนกันยายน  2561 วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลสุเทพ      
จังหวัดเชียงใหม จ านวน 35 คน  

- คณะศึกษาดูงานหองสมุด ณ อาคารหองสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 
เดือนกันยายน  2561 วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
จังหวัดสระแกว จ านวน 80 คน  
 - คณะศึกษาดูงานหองสมุด ณ อาคารหองสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 
เดือนกันยายน  2561 วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561  คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลเขลางค์นคร 
จังหวัดล าปาง จ านวน 22 คน  
 - คณะศึกษาดูงานหองสมุด ณ อาคารหองสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 
เดือนกันยายน  2561 วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 คณะศึกษาดูงานจากกลุม Saturday School  
จ านวน 15 คน  
 - กิจกรรม We can PLAY & LEARN เพลินวันเสาร์  ครั้งที่ 119 วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 
  ณ อาคารหองสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 
 

สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือน กันยายน 2561 
 

ข้อมูลสถิติ กันยายน 
สถิติผูเขาใชหองสมุด/เดือน 36,291 
สถิติผูใชนอกเวลาราชการ 18,326 

ผูใชอินเตอร์เน็ต 1,333 
สถิติหนังสือท้ังหมด 157,117 

สถิติแผน V.C.D 15,542 
จ านวนสมาชิกหองสมุด 73,371 

จ านวนสมาชิกใหม 211 
 

สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง 
เดือน กันยายน 2561 
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โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

- วันที่ 1 กันยายน : คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าเขารวมโครงการนครระยอง Strong Heart 
(ออกก าลังกาย...ใหหัวใจแข็งแรง) ณ ชายหาดแหลมเจริญ จังหวัดระยอง  
 - วันที่ 22 กันยายน : ผูบริหาร คณะครูและนักเรียน เขารวมสรางสีสันและบรรยากาศ ในกิจกรรม 
Rayong Together Run ณ บริเวณหนาโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  
 - วันที่ 15 กันยายน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เขารวมโครงการท าดีเพ่ือพอสานตอพอเพียง 
“จิตอาสาโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า” ณ ชายหาดแหลมเจริญ 
 - วันที่ 21 กันยายน : นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า เขารวมแสดงและรับมอบทุนการศึกษา    
พิธีมอบทุน การศึกษา แกนักเรียน-นักศึกษา โดยบริษัท มูบาดาลา ปิโตเลียม (ประเทศไทย) จ ากัด รวมกับ
สมาคมประมงระยอง ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
 - วันที่ 20 กันยายน : นักเรียนจ านวน 9 คน เขารับรางวัลเยาวชนดีเดน “โครงการสัปดาห์วันเยาวชน
แหงชาติ”  ณ หองสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง  
 - วันที่ 15 กันยายน : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า จัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสงเสริม
ทักษะดานการประกอบอาชีพใหกับนักเรียน  
 - วันที่ 20 กันยายน : ส านักการสาธารณสุข และสิ่งแวดลอมเทศบาลนครระยอง ฉีดวัคซีนโรคหัด
เยอรมัน ใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 - วันที่ 11 กันยายน : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเครือขายผูปกครองเขารับการอบรม 
“ศาสตร์พระราชาเดินตามรอยเทาพอพอเพียง” ณ หองประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  
 - วันที่ 22 กันยายน : คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานและเครือขายผูปกครอง จ านวน 49 คน 
เขารวมการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
 - วันที่ 11 กันยายน : ผูบริหารและคณะครูจ านวน 4 คน เขารับการอบรมผูจัดการประจ าหนวย
เลือกตั้ง และกรรมการศูนย์สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ณ ศูนย์การเรียนรู IRPC  

- วันที่ 6 - 7 กันยายน : ครูภาภรณ์ บุญเมือง และครูพัชรนันท์ เจริญสุขนิธิกุล เขารวมประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการและนิเทศติดตามผลการด าเนินกิจกรรมของประเทศฟินแลนด์ ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท 
จังหวัดชลบุรี  
 - วันที่ 9 - 12 กันยายน : ผูอ านวยการสถานศึกษาและครูกนกวรรณ ภาณุทัต เขารวมสัมมนาวิชาการ
ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   
 - วันที่ 17 กันยายน : ผูอ านวยการสถานศึกษา เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร  

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

- วันที่ 1 กันยายน 2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง          
รวมงานเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  (วัดโขดใต)  
 - วันที่  10 กันยายน 2561 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เขาคายโครงการ       
ธรรมพัฒนาจิต ณ วัดลุมมหาชัยชุมพล (พระอารามหลวง)  
 - วันที่  20 กันยายน 2561 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง เขารวมโครงการ
สัปดาห์วันเยาวชนแหงชาติ ณ หองสมุดเทศบาลนครระยอง  
 - วันที่  20 กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง ด าเนินการประกวดนักเรียนระดับ     
ชั้นอนุบาล ตามโครงการหนูนอยสุขภาพดี  
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 - วันที่  21 กันยายน 2561 กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล
บานปากคลอง  
 - วันที่  21 กันยายน 2561 กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 
ณ โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง  
 - วันที่  21 กันยายน 2561 คณะครูน านักเรียนรับทุน การศึกษา บริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม 
(ประเทศไทย) จ ากัด ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)  
 - วันที่  25 กันยายน 2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมงานเกษียณอายุราชการ       
เทศบาลนครระยอง ณ หองอาหารเพลินตา 
 - วันที่  27 กันยายน 2561 บริษัท บี เอส ที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด  มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา               
และรวมกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง 
 - วันที่  28 กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาลบานปากคลองจัดงานเกษียณอายุราชการ 
นางสาวอารี  แดงอุทัย ผูอ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง และครูประเทือง  เนื่องจ านงค์         
ณ หาดแสงจันทร์ซีฟฺูด  

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
- วันที่ 3 กันยายน 2561 รบัการนิเทศและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน 

โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐานของ สสวท. 
- วันที่ 8 กันยายน 2561 เขารวมแขงขัน ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๕ รอบเจียระไนเพชร 

สนามสอบ รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  
ด.ญ.ณัฏฐญาณีย์ ชัยสีหา 
ด.ญ.ธิมาพร ทองกลาง 
ด.ญ.กนกวรรณ กลาหาญ 
น.ส.นฤมล มหาไพบูลย์ (ครูผูควบคุม) 
ด.ญ.สลิลทิพย์ เสงี่ยมใจ 
ด.ช.สุรชา อินทรักษา 
ด.ช.กรกฎาชา ภัควันต์ 
น.ส.ชฎารัตน์ วงศ์อินทร์ (ครูผูควบคุม) 
 

 - วันที่ 10 กันยายน 2561 กิจกรรมตนกลาแหงการอาน ณ หองสมุดโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑  
 - วันที่ 14 ก.ย. 25๖๑ โครงการพัฒนาความเขมแข็งของผูมีสวนรวม น าคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง และคณะครูเขาศึกษาดูงานโรงเรยีนวัดเนินกระปรอก อ.บานฉาง จ.ระยอง   
 - วันที่ 15 กันยายน 2561คายสะเต็มศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ 
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนในการแกปัญหา 
 โดยใชความรูทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
 - วันที่ ๑๗ – ๒๑ ก.ย.  25๖๑ กิจกรรม Learning  Style by Watkhod  ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - วันที่ 18 กันยายน 2561 การประชุมเตรียมจัดตั้งคณะท างาน การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพ่ือวางแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง วาดวยการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
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 - วันที่ 20 กันยายน 2561 คณะท างานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประชุมปรึกษาหารือ
เพ่ือวางแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง วาดวยการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  
 - การแขงขันทักษะ และผลงานสรางชื่อเสียงทางวิชาการ 
 - วันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เขารวมการแขงขันมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ๒๕๖๑ 
ณ ม.ราชภัฎภูเก็ต อาคารยิมเนเซียมเทศบาลนครภูเก็ต  
รางวัลชนะเลิศ 
ทักษะคอมพิวเตอร์ ป.๔-๖ 
ด.ญ.อิงลดา ทุมดี 
นายพาทิศ เหล็กกนก  
(ครูผูควบคุม) 
 
รางวัลชมเชย 
โครงงานภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ป.๔-๖ 
ด.ญ.อาคิรา แสงกระแสร์  
ด.ญ.เจสสิกา จิราภา รัสเซิ่ล  
ด.ญ.ศศิวรรณ แกววิเชียร 
นายปิยะพงษ์ พิมเสน 
น.ส.อาภรรัตน์ มณีพร 
น.ส.ธัญญลักษณ์ แซลี้ 
(ครูผูควบคุม) 
 
รางวัลชมเชย 
โครงงานศิลปะ ป.๔-๖ 
ด.ช.ณัฏฐกร พรอริยสิทธิ์ 
ด.ญ.กุลปรียา หาญสุรีย์ 
ด.ญ.ศิริรัตน์ วีระเทพสุภรณ์  
นางจีระภา สุอุตะ 
นายพีระศิน ไชยศร 
นางปฐมาวดี ดีชะโชติ 
(ครูผูควบคุม) 
 
รางวัลชมเชย 
วาดภาพระบายสี ป.๔-๖ 
ด.ญ.นันทรัตน์ ค าเสมอ 
ด.ญ.อธิชา จันมณี 
นางจีระภา สุอุตะ 
(ครูผูควบคุม) 
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เขารอบชิงชนะเลิศ 
การขับรองเพลง 
พระราชนิพนธ์ 
ประกอบจินตลีลา ป.๔-๖ 
ด.ญ.ศิริกานต์ จันทฤทธิ์  
ด.ญ.กชกร สุวรรณรัตน์ 
ด.ญ.วิรดา เสนสอน 
ด.ญ.ณิชกานต์ ค าวงศ์ 
ด.ญ.พิชามญธุ์ สีบุญชู 
ด.ญ.ณัฐชนม์ ลียะมา 
ด.ญ.ปาริสรา ดียิ่ง 
ด.ญ.ธัญชนก บุญรัตน์ 
ด.ญ.ทักษอร มวงแปูน 
น.ส.วรรณธการ ศรประสิทธิ์ 
น.ส.ดุจรว ีปานแมน 
น.ส.ธารทิพย์ มุขศรี 
(ครูผูควบคุม) 
 

 - การมอบรางวัลชมเชยนักเรียน และกิจกรรมสงเสริมทักษะทางวิชาการภายในสถานศึกษา 
 - วันที่ 20 ก.ย. 2561 ใหการตอนรับคณะดูงานจากเทศบาลเมืองหนองปลิง จังหวัดก าแพงเพชร 
เพ่ือศึกษาดูงานการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อปท.โดยใชโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาทองถิ่น
(SBMLD) และธนาคารนักเรียน    
 - วันที่ 21 กันยายน 2561 มอบรางวัลการประกวดผลงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แหงชาติ 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ประจ าปี ๒๕๖๑  
  - วันที่ 21 กันยายน 2561 การประชุมรวมของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครระยอง 
การปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 
ตามกฎกระทรวง วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  
 - วันที่ 24 ก.ย. 2561 กิจกรรม Play and learn เพลินแบบไทย การแสดงพื้นบานเพลงไอเป          
โดยอาจารย์สุเนตร วรสวาสดิ ์และคณะ   
 - วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ประชุมสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
 - วันที่ ๒๙  ก.ย.  25๖๑ กิจกรรม PLC คณะครูและผูปกครอง    
 - ทาสีภายนอกอาคาร ๓ และ ๖  
 

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

- ขอแสดงความยินดีกับรางวัลคนเกง มหากรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 
โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงลภัสลดา สายตรง ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับประเทศ ประเภทการประกวดแขงขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยมีนางวิภาวี  สุกใส      
ครูผูควบคุมและฝึกซอม และขอแสดงความยนิดีกับการประกวดแขงขันร าวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
ที่ไดรับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ จากมหากรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ครั้งที่ 10 มีรายชื่อดังนี้ 

1. ด.ญ.ภาลิณี  ค าพา 
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2. ด.ญ.เบญญาภา  แซอ้ึง 
3. ด.ญ.ศิริรัตน์  แสงศร ี
4. ด.ญ.ณัฐภสัสร  นอยเกิด 
5. ด.ช.ภัทรัญชน์  เครือแส 
6. ด.ช.ศิลาภัทร  บัวแกว 
7. ด.ช.อัฑฒกร ยุติธรรม 
8. ด.ช.สุดสาคร  สมบุญขัน 
โดยมีนางชลาทิพย์  พูลเกษม และนางสาววรรณพร  เกษมสิทธิ์ ครูผูควบคุมและฝึกซอม และ

ขอขอบคุณ นางอุษณีย์  เลื่อนลอย ผูอ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล ในการ
สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมและความสามารถของนักเรียน 

 
เคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุให้น้องอนุบาล 

 
 เมื่อวันที่ 4 – 5 กันยายน 2561 กลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลระยอง เขามาบริการเคลือบ

ฟลูออไรด์ เพ่ือปูองกันฟันผุ ใหกับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชับชุมพล 
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการบริหารขยะในโรงเรียน 

 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 นายมนตรี สิริทัตสุนทร รองผูอ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัด
ลุมมหาชัยชุมพล ตอนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลต าบลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 100 คน 
เพ่ือศึกษาดูงานการจัดการบริหารขยะในโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 

 

กิจกรรม EIS English Camp 

 - เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดลุมหาชัยชุมพล ไดน านักเรียนหองเรียนบูรณากา
(EIS) จ านวน 213 คน รวมกิจกรรม EIS English Camp ณ ศูนย์การเรียนรู IRPC ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์ตางๆ 
เพ่ือเกิดความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษ และมีทัศนคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษ โดยมีครูไทยและครูตางชาติ   
จ านวน 11 คน และผูปกครองใหการดูแลความเรียบรอยและปลอดภัยใหแกนักเรียน 
 

กิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพ่อ 

 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล ไดจัดกิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพอ 
เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักการใชเงินอยางรูคุณคา และสะสมเงินเพื่อใชในยามจ าเป็น โดยไดรับความรวมมือจาก
เจาหนาที่ธนาคารออมสิน สาขาระยอง ใหความสะดวกในการบริการรับฝากเงินในครั้งนี้ “รูจักใช รูจักออม    
อยูอยางพอเพียง” 

 - เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล มอบเกียรติบัตรผลการแขงขัน
คัดลายมือ ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 ตามโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดฝึก
พัฒนาตนเองในการฝึกคัดลายมือและเกิดความภูมิใจในตนเอง 
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วันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2561 

 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล ไดน านักเรียนเขารวมกิจกรรมและ
รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเดน เทศบาลนครระยอง ประจ าปี 2561 ณ บริเวณหนาอาคารหองสมุดและศูนย์
เยาวชน สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง มีนักเรียนไดรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเดน ดังนี้ 

 1. เด็กหญิงปัญฑารีย์  กอเซ็ม สาขาการศึกษาและวิชาการ 
 2. เด็กหญิงกัลยากรณ์  สมหมาย สาขาคุณธรรม จริยธรรม 
 3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ไชยวงศ์ สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
 4. เด็กชายวรัญญา  จ าปานอย  สาขากีฬาและนันทนาการ 
 5. เด็กหญิงฐานิดา  สมพล สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 6. เด็กชายฐนกร  แสงเมฆ สาขาบ าเพ็ญประโยชน์ตอสังคม 
 7. เด็กหญิงศศิชา  ทีคร  สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
 8. เด็กหญิงโศภิษฐา  รัตนะวัน สาขาศิลปวัฒนธรรม 
 9. เด็กหญิงณัฐฐาพร  สาระภี สาขาผูน าเด็กและเยาวชน ประธานสภานักเรียน 

 - วันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล ไดมอบเกียรติบัตรใหแกน าเรียนที่
ไดรับรางวัลกิจกรรมสัปดาห์หองสมุด ตามโครงการสงเสริมรักการอานและการใชบริการหองสมุด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู มีนิสัยรักการอาน รักการคนควา เกิดการใฝุรูและ
น าไปสูการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 - วันที่ 22 กันยายน 2561 นางอุษณีย์  เลื่อนลอย ผูอ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 
นายมนตรี  สิริทัตสุนทร รองผูอ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล นายจีระพันธ์         
จีนประชา ประธานคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง ประจ าปี 2561 พรอมแขกผูมีเกียรติ รวมเปิดกิจกรรม 
Kindergarten Family Day ตามโครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนระดับปฐมวัย ประจ าปี 2561                
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรางความสัมพันธ์ระหวางครู ผูปกครองนักเรียน สงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน           
ของนักเรียนโดยผูปกครองมีสวนรวม และเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูจักกฎ กติกา และระเบียบวินัย ซึ่งไดรับความ
รวมมือจากผูปกครองในการรวมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอยางดี 
 - วันที่ 22 กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล ไดจัดกิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพอ 
เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักการใชเงินอยางรูคุณคา และสะสมเงินเพื่อใชในยามจ าเป็น โดยไดรับความรวมมือจาก
เจาหนาที่ธนาคารออมสินสาขาระยอง ใหความสะดวกในการบริการรับฝากเงินในครั้งนี้ “รูจักใช รูจักออม           
อยูอยางพอเพียง” 
 - วันที่ 25 กันยายน 2561 นายมนตรี สิริทัตสุนทร รองผูอ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 
ไดรวมพิธีรับเกียรติบัตรมาตรฐานโรงอาหาร “ระดับดีมาก” และรับเกียรติบัตรผานเกณฑ์การประเมิน            
การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอ้ือตอสุขภาพตามเกณฑ์โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จากส านักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม เทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 25 กันยายน 2561 นางอุษณีย์  เลื่อนลอย ผูอ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 
ไดมอบเกียรติบัตรยอดนักอาน ตามโครงการสงเสริมรักการอานและการใชบริการหองสมุด โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือใหนักเรียนเป็นบุคคลแหงการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะในการแสวงหาความรู มีนิสัย รักการอานและ
ใชเวลาใหเป็นประโยชน์ 
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กิจกรรมการออกก าลังกาย 

 - วันที่ 26 กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ เพื่อเสริมสรางพลานามัยใหแกนักเรียนใหมีรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
 

 - วันที่ 27 กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล ไดจัดกิจกรรมสวดมนต์ประจ าเดือน
กันยายน 2561 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนฝึกสมาธิ และตั้งใจในการปฏิบัติธรรมแกชาวพุทธ เพื่อใหนักเรียน       
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่ดีและสามารถ น าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได 
 - วันที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมศุกร์หรรษา ประจ าเดือน
กันยายน 2561 โดยวันนี้ไดรับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนเสริมสวยนิรันดร์รัตน์ ใหบริการตัดผมนักเรียนชาย
ฟรี และมีการแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที มีการจ าหนายอาหารและสินคามือสองของผูปกครองและ
นักเรียน ซึ่งไดรับความรวมมือและตอบรับเป็นอยางดี 

 - วันที่ 28  กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดลุมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะ
และขอรับบริจาคขยะรีไซเคิล ณ บริเวณตลาดวัดลุมและถนนยมจินดา โดยไดรับความรวมมือจาก               
ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครระยอง และความอนุเคราะห์รถประชาสัมพันธ์                
จากกองวิชาการ เทศบาลนครระยอง และเจาหนาที่เทศกิจ เทศบาลนครระยอง อ านวยความสะดวกในการ          
เดินรณรงค์ โดยมีประชาชน ชุมชน ใหความสนใจรวมกิจกรรมครั้งนี้เป็นอยางดี 

 - วันที่ 2 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมสงเสริมการท าบุญทุกวัน
พระ ณ วัดลุม(พระอารามหลวง) เป็นกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดรูจักปฏิบัติตนเมื่อไปท าบุญที่วัด และ
สามารถน าไปใชในชีวิตประจ าวันได ในวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และผูปกครองเขารวมท าบุญที่วัด
อยางพรอมเพรียง 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

- วันที่ 1  กันยายน  2561 รวมพิธีแสดงมุทิตาจิตใหกับผูเกษียณอายุราชการ 
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต) 
 - วันที่ 7  กันยายน  2561 กิจกรรมปราชญ์ชาวบาน(พอแมฉันมาเป็นครู) ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 
 - วันที่ 8 - 12 กันยายน  2561 ผลการแขงขันทักษะวิชาการระดับประเทศ 
 - รางวัลชนะเลิศการแขงขันหุนยนต์ ระดับ ป.4-6 
 - รางวัลชนะเลิศการแขงขันทายซิเสียงอะไรเอย ระดับปฐมวัย 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันเริงเลนเตนแดนซ์ ระดับปฐมวัย 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันเดินตัวหนอน ระดับปฐมวัย 
 - รางวัลชมเชย  การแขงขันวาดภาพระดับ ป.1-3 
 - รางวัลชมเชย การแขงขันฮูลาฮูป ระดับปฐมวัย  

- รางวัลชมเชย การแขงขันรองเพลงลูกทุงพรอมแดนเซอร์ ระดับประถมศึกษา 
 - วันที่ 18 กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จ.ขอนแกน ศึกษาดูงาน 
 - วันที่ 20 กันยายน 2561 น านักเรียนรับรางวัลสัปดาห์เยาวชนดีเดน ณ หองสมุดประชาชน 
 - โครงการครูต ารวจแดร์ (D.A.R.E.) ระหวางเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 
 - วันที่ 27 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - วันที่ 28 กันยายน 2561 บรรยากาศตลาดนัดโรงเรียนสาธิตฯ 
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 - วันที่ 29 กันยายน 2561 รวมแขงขันเพชรยอดมงกุฎภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 13 ระดับประถมตน      
ป.1 - 3 ไดรับรางวัลผานเกณฑ์ 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
- วันที่ 5 กันยายน 2561 โครงการผูปฏิบัติงานเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติมืออาชีพ 

กิจกรรมการอบรมผูจัดการประจ าหนวยเลือกตั้งและกรรมการศูนย์สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล              
ณ ศูนย์การเรียนรูเครือขายชุมชนไออาร์พีซี จ.ระยอง  
 - วันที่ 6 กันยายน 2561 โครงการสงเสริมเยาวชนใหความรูเรื่องสหกรณ์ ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี  
 - วันที่ 6 - 7 กันยายน 2561 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนิเทศติดตามผลการด าเนิน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามแนวทางของ
ฟินแลนด์ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 - วันที่ 7 กันยายน 2561 ไดรับเลือกเป็นสถานที่ด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ณ อาคารวิสุทธ์คุณากร โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
 - วันที่  10 กันยายน 2561 บุคลากรรวมประชุม “การขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง” 
ณ หองประชุม ระยอง 2 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
 - วันที่ 9 - 11 กันยายน 2561 นักเรียนและคณะครูเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ             
งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น  ระดับประเทศ  ครั้งที่ 10 ณ จังหวัดภูเก็ต  

- วันที่  15 กันยายน 2561 กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ English Day Camp                            
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)  
 - วันที่  17 กันยายน 2561 บุคลาการขยายผลจากการอบรมเรื่องการจัดการศึกษาตามแนวทางของ
ประเทศฟินแลนด์ ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)  
 - วันที่  19 กันยายน 2561 บุคลกรรับการนิเทศการจัดการศึกษาตาแนวทางของประเทศฟินแลนด์  
โดย คณะจากกรมสงเริมการปกครองทองถิ่น ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)  
 - วันที่ 20 กันยายน 2561 ครูและนักเรียนรวมโครงการกิจกรรมสัปดาห์วันเยาวชนแหงชาติ  
ณ ลานอาคารหองสมุด สวนศรีเมือง  
 - วันที่  20 กันยายน 2561 เยาวชนพิทักษ์แมน้ ารุนที่ 1รณรงค์ประชาสัมพันธ์รักษาความสะอาด
แมน้ าระยอง ณ ศาลาทาน้ า หนาวัดปากน้ า  
 - วันที่  21 กันยายน 2561 บุคลากรเขารวมประชุมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
 - วันที่  21 กันยายน 2561 พิธีมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนและนักศึกษา ประจ าปี 2561      
(ทุนมูบาดาลา) ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)  
 - วันที่  22 กันยายน 2561 คณะครูและนักเรียนรวมกันจัดงานมุทิตาจิตแด รองพนิตตา แสงอรุณ 
รองผูอ านวยการโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต) เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)  
 - วันที่  25 กันยายน 2561 กลุมสตรีชุมชนใชสถานที่ในการจัดโครงการสตรียุคใหม ใสใจสุขภาพ  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)  
 - วันที่  25 กันยายน 2561 รับมอบเกียรติบัตรมาตรฐานโรงอาหารและการจัดการสิ่งแวดลอม       
ในโรงเรียนที่เอ้ือตอสุขภาพ ตามเกณฑ์โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ณ หองประชุมหลักเมือง ชั้น 2 เทศบาลนครระยอง  
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กองสวัสดิการสังคม 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

- โครงการรวมวัยผูสูงอายุ เติมความสุขกันและกัน ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6 
 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
การจายเงินเบี้ยยังชีพ ประจ าเดือน สิงหาคม 2561 

- มอบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผูพิการและผูปุวยเอดส์ ประจ าเดือนกันยายน 2561  โดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร 
  ทั้งหมด 6,267 ราย  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 

ผูสูงอายุ             5,522  ราย 
    เงินสด                              -     ราย 
    โอนเขาบัญชีธนาคาร     5,522  ราย 

 ผูพิการ                 734   ราย        
    เงินสด                             -       ราย 
    โอนเขาบัญชีธนาคาร         734    ราย 

 ผูปุวยเอดส์           111    ราย 
     เงินสด                               –      ราย 
     โอนเขาบัญชีธนาคาร        111    ราย 
 

การลงทะเบียน 
*อ านวยความสะดวก  

    ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวคนพิการรายใหม 
    และตอบัตรประจ าตัวคนพิการรายเกา     จ านวน       7       ราย 

*รับลงทะเบียนผูพิการรายใหม  
    เพ่ือรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ    จ านวน      20      ราย 

*รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  จ านวน      11      ราย 
*รับลงทะเบียนผูสูงอายุรายใหมและรายเกา จ านวน       53      ราย 

    ที่มีการยายภูมิล าเนาเขามาในเขตพ้ืนที่ 
    เทศบาลนครระยอง เพ่ือรับเบี้ยฯ 
    ปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2560 
 

- ลงพ้ืนที่เยี่ยมบานผูที่มาลงทะเบียน เพ่ือรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงสภาพความเป็นอยู 
ระหวางวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 
 - โครงการ “สตรียุคใหม ใสใจสุขภาพ” วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561  ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม             
(วัดโขดใต)  
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สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือนกันยายน  2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30  กันยายน 2561) 
ยอดรับจ าน ารวม      2,370  ราย 
ยอดไถถอนรวม      2,275  ราย 
 ทรัพย์จ าน าคงเหลือทั้งหมด   8,192  ราย 
 
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน 140,000,000.00 บาท 
 หัก ใชไปแลว             9,180,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินที่ใชหมุนเวียนไดอีก         13,820,000.00 บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- ทานนายกเทศมนตรีกลาววา ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 จะก าหนดใหมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา  
สวนในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 จะมีพิธีตักบาตรเพียงอยางเดียว 

- นางผองศรี ปิยะยาตัง ผูอ านวยการกองการศึกษา รายงานวาส านักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 
จะเรียกเงินคืนโครงการพัฒนาความรูทักษะการใชภาษาตางประเทศโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง            
ในการจางครูตางชาติมาสอนภาษาตางประเทศ  โดยใหสงใชเงินคืนส านักการคลังเทศบาลนครระยอง            
จ านวน 2,960,000 บาท ซ่ึงตรงนี้คือของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สวนในปี พ.ศ.2562  ไดมีการท าสัญญาแลว 
โดยมีการทักทวงที่จะใหเทศบาลสงเงินคืน คือ คาจางผูสนับสนุนโครงการ คาจัดสอบวิเคราะห์ผล  Pre Test 
Post Test คาจัดคายไปสิงคโปร์ คาด าเนินการคาธรรมเนียม คาด าเนินการ 5 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงหมายถึงรายไดที่
ผูรับเหมาควรจะได  ดังนั้น  5 รายการ ที่เขาเรียกเงินคืนแลว ในปี พ.ศ.2561 ท าไปแลวแตยังไมไดตรวจ    
ดังนั้นในปี พ.ศ.2562 เทศบาลเพ่ิงท าสัญญาไป ท าใหเป็นการกอหนี้ผูกพัน ในสวนของกองการศึกษาจึงตองการ
ใหทางฝุายผูบริหาร ไดแก ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี ทานรองปลัดเทศบาล ผูอ านวยการ
สถานศึกษา และผูอ านวยการส านักการคลัง นิติกร ไดมาหารวมหารือกันวาเรื่องที่ สตง. จะเรียกเงินคืนนั้น จะมี
แนวทางปฏิบัติอยางไรไดบาง ซ่ึงเหตุผลที่ทาง สตง.ทักทวงมาคือเป็นการใชงบประมาณที่สูง ดังนั้นควรค านึงถึง
ความคุมคา ประโยชน์ที่ทางราชการไดรับ ไมควรตั้งงบประมาณที่มีลักษณะฟุุมเฟือยเกินความจ าเป็น  โดยใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของโดย เครงครัด  
 

ที่ประชุม    - ทานนายกเทศมนตรีกลาววา มอบนางผองศรี ปิยะยาตัง นัดประชุมผูที่เกี่ยวของ 
  เพ่ือหาเหตุผลส าหรับชี้แจงกับ สตง. เพื่อที่จะไดน าเรื่องนี้ไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
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 - นายธนวัฒน์ พนชั่ว หวัหนาส านักปลัดเทศบาล รายงานวาจังหวัดระยองจะมาประเมินการขอรับ
ประโยชน์ตอบแทนที่เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ในเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.  
 
(ปิดประชุม เวลา 11.30 น.) 
 
 
     ลงชื่อ    ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                          เจาพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
     ลงชื่อ    ผูตรวจรายงานการประชุม 

            (นางซอนกลิ่น  ชูเชดิ) 
        หัวหนาฝุายบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


