
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่12/2561 

วันที ่ 12  ธันวาคม  2561 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
5. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
9. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
10. นายธนวัฒน ์ พ๎นชั่ว หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 
11. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู๎อ านวยการส านักการคลัง 
12. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู๎อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
13. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู๎อ านวยการกองชําง 
14. นางผํองศรี ปิยะยาตัง ผู๎อ านวยการกองการศึกษา 
15. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน๎าฝุายพัฒนาชุมชน 
                                                          รก.ผู๎อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
16. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                          รก.ผู๎อ านวยการกองการแพทย์ 
17. นางสุภา ข างาม ผู๎จัดการสถานธนานุบาล 
18. นางสุนิสา รํมรื่น ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวดัปากน้ า 
19. นายวิธาน ลาภเวที แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง 
20. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวดัโขดทิมทาราม 
21. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวดัลุํมมหาชัยชุมพล 
22. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
23. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
24.  นายศราวุธ มนต์สวรรค์ รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
25. นางชุติมา นิติพงษ์ รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
26. นางนลินี สุวรรณโชต ิ รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
27. นายไพรัตน์ วังบอน รอง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
28. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู๎อ านวยการสํวนบริหารการคลัง 
28. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู๎อ านวยการสํวนพัฒนารายได๎ 
30. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู๎อ านวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
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31. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน๎าฝุายปกครอง 
32. นางเสาวลักษณ์ แกํนทอง หัวหน๎าฝุายการเจ๎าหน๎าที่ 
33. นางสาวรัชนี คุ๎มครอง หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
34. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน๎าฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
35. วําที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน๎าฝุายนิติการ 
36. นางสาวณัฐมน แซํโง๎ว หัวหน๎าฝุายบริการและเผยแพรํวิชาการ 
37. นางสาวพิสมร สมานสินธุ์ หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
38. นางสาววทันยา โห๎ประเสริฐ หัวหน๎าฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล 
39. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน๎าฝุายบริหารการศึกษา 
40. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน๎าฝุายสังคมสงเคราะห์ 
41. นางสาวสราญรัตน์ มุํงเสนํห์ นักวิชาการศึกษา 
42. นางศศิธร บัวศรี นักวิชาการศึกษา 
43. นางสาวจิราพร ไชยฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา 
44. นายคชกร ดวงภักดี นักวิชาการศึกษา 
45. นางสาวชนธร เกิดงามพร๎อม นักสันทนาการ 
46. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ๎าพนักงานธุรการ 
47. นางสาวณั,ฐปภัสร ์ สมดี เจ๎าพนักงานธุรการ 
48. นางสาวฐิตวัน จิตตีเรืองรอง ผู๎ชํวยนักสันทนาการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี    (ไปราชการ) 
2. นายนิวัติ กลํอมแก๎ว เลขานุการนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
3. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
4. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล    (ไปราชการ) 
5. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู๎อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน (ไปราชการ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ทํานนายกเทศมนตรี กลําววํากรมสํงเสริมได๎มีหนังสือ ให๎เทศบาลนครระยองเป็นเจ๎าภาพ           
จัดการแขํงขันกีฬาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2562 
“นครระยองเกมส์” ซ่ึงเทศบาลนครเชียงใหมํได๎เป็นเจ๎าภาพจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผํานมา ซึ่งเหลือเวลาในการ
เตรียมการเป็นระยะเวลา 1 ปี การประชุมวันนี้จึงเชิญทุกทํานที่มีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมหารือเพ่ือวางแผนวําเห็นควร
จะต๎องแตํงตั้งคณะกรรมการให๎ใครมีหน๎าที่อะไรบ๎าง เพ่ือเตรียมการให๎พร๎อม เทศบาลนครระยองได๎เคยเป็น
เจ๎าภาพมาครั้งหนึ่งแล๎วในปี 2551 เรื่องงบประมาณต๎องมาหารือกันวําเทศบาลนครระยองได๎รับการสนับสนุน
จากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น จ านวนเจ็ดล๎านห๎าแสนบาท สมาคมสันนิบาตแหํงประเทศไทยสนับสนุน
งบประมาณมาอีก จ านวนสองล๎านห๎าแสนบาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้นจ านวนสิบล๎านบาท แตํไมํแนํใจวํา
สปอนเซอร์จะให๎งบประมาณในปีนี้อีกจ านวนเทําไร และการจดังานครั้งนี้จ าเป็นต๎องใช๎งบประมาณทั้งสิ้นจ านวนเทําไร  
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 - ทํานปลัดเทศบาล กลําววําเรื่องนี้เป็นเรื่องเรํงดํวน งบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ คิดวําอยํางไรก็ต๎อง
ใช๎งบประมาณของปี 2563 อยูํแล๎ว หากวําจะจัดงานในเดือนธันวาคม ซึ่งจะเกี่ยวข๎องกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ๎าง 
ในไตรมาสที่ 2 เทศบาลพอจะมีเงินเข๎ามาส าหรับใช๎จํายได๎เกี่ยวกับงบประมาณ ซึ่งในเดือนนี้จะมีการจัดงาน    
ภูมิบุรีศรีระยองสํวนหนึ่ง หากน างานกีฬาไปรวมกับงานภูมิบุรีศรีระยอง ก็จะเป็นการสํงเสริมซึ่งกันและกัน        
งานภูมิบุรีศรีระยองจะได๎แพรํขยายไปถึงคนตํางจังหวัดที่มาเที่ยวชมงาน โดยหากมีการแยกแผนงานแตํละอยําง 
ก็จะสามารถด าเนินการไปพร๎อมกันได๎ ให๎ที่ประชุมชํวยกันคิดวําจะก าหนดการจัดงานเมื่อไรถึงจะเหมาะสม    
หากได๎วันเวลาทีแ่นํนอน ในเดือนหน๎าคิดวําแผนประชาสัมพันธ์คงจะด าเนินการได๎ สํวนในเรื่องของสัญลักษณ์
ของงาน วําจะเป็นรูปแบบใด การประชุมในวันนี้จ าเป็นที่จะต๎องสรุปให๎ได๎ เพ่ือจะได๎ประชาสัมพันธ์งานตํอไป 
และภายในเดือนนี้จะต๎องสรุปได๎วําแผนงานตํางๆ จะด าเนินไปอยํางไร เพ่ือที่จะด าเนินการได๎ถูกต๎องวํา
งบประมาณซึ่งมาจากกรมสํงเสริมจัดสรรมาให๎นั้นจ านวนเทําไร สมาคมสันนิบาตแหํงประเทศไทยได๎จัดสรร
งบประมาณในการจัดงานครั้งนี้จ านวนเทําไร สํวนที่เหลือเป็นหน๎าที่ของฝุายผู๎บริหารวําต๎องไปหาสปอนเซอร์มา
เพ่ือให๎การจัดงานสมบูรณ์แบบ แตํถ๎าหากวําเทศบาลยังสรุปไมํได๎เกี่ยวกับคําใช๎จํายตํางๆ ในการจัดงาน         
พอปลายปีแล๎วเกิดมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณก็จะท าให๎ด าเนินการล าบาก สํวนในเรื่องของแผนงานการ
ด าเนินการตํางๆ นั้นเป็นงานของเทศบาลนครระยอง ซึ่งไมํใชํเฉพาะงานของกองการศึกษาเพียงอยํางเดียว 
เพราะฉะนั้นทุกหนํวยงานจะต๎องมารํวมมือกัน จึงจ าเป็นจะต๎องมีการแตํงตั้งคณะท างานชุดตํางๆ ให๎เสร็จโดยเร็ว 
เพ่ือจะได๎รับผิดชอบตามหน๎าที่ของตนเอง และเม่ือมีคณะท างานแล๎ว ในแตํละเดือนจะต๎องมีการสรุปวํางาน     
ที่แตํละคนรับผิดชอบไปนั้นได๎ด าเนินการไปถึงไหนแล๎ว  
 - นางผํองศรี  ปิยะยาตัง ผู๎อ านวยการกองการศึกษา กลําววํามีอยูํ 2 ประเด็น ข๎อดีที่เราก าหนดการ   
จัดงานเป็นวันที่ 7 ถึง 16 ธันวาคม 2562 นั้น คือต๎องการจะให๎เชื่อมตํอกับงานภูมิบุรีศรีระยองด๎วย ซึ่งงาน  
ภูมิบุรีศรีระยองจะจัดในวันที่ 13 - 14 ธันวาคม  2562 และได๎ข๎อคิดจากเชียงใหมํมาวําหากใช๎งบประมาณ
ของปี 2563 นั้นจะไมํทัน บางสํวนจะต๎องด าเนินการตั้งแตํงบประมาณปี 2562 ในเรื่องของปูายประชาสัมพันธ์
จะต๎องด าเนินกํอนลํวงหนา๎วันงาน 6 เดือนขึ้นไป สวํนเนื้องานของการจัดงานโดยกองการศึกษาได๎ด าเนินการก าหนด
ไว๎บางสํวนแล๎ว ในเรื่องการหาที่พักให๎นักกีฬาซึ่งตอนนี้ระเบียบสามารถให๎เบิกจํายได๎ โดยเน๎นวําต๎องการจะให๎
เป็นโรงแรม จึงให๎หาข๎อมูลจากโรงแรมขั้นต่ า จ านวน 3000 ห๎อง เรื่องนี้จะต๎องประสานกับงานแผนที่ภาษี
ส านักการคลัง เรื่องของข๎อมูล และสมาคมหอการค๎าจังหวัดระยอง เพ่ือให๎นักกีฬาสํวนใหญํได๎เข๎าพักท่ีโรงแรม  
 - ทํานปลัดเทศบาล กลําววําเห็นควรมอบคณะกรรมการที่รับผิดชอบไปส ารวจหาข๎อมูลเรื่องที่พัก
นักกีฬาแล๎วน ามารายงานในเดือนหน๎า  
 - นายธนิต  อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี กลําววํา วันนี้จะต๎องก าหนดวําจะมีกิจกรรมใดบ๎างท่ีต๎อง
ด าเนินการ เมื่อก าหนดกิจกรรมได๎แล๎วก็ให๎ไปดูในเรื่องกลุํมของคณะท างานเพ่ือก าหนดวําจะต๎องมีคณะกรรมการ
จ านวนกี่คณะ และคําใช๎จํายในแตํละคณะเป็นจ านวนเทําไร แล๎วจัดท าเป็นแผนปฏิบัติงาน ตามที่ก าหนดไว๎วํา
การจัดการแขํงขันกีฬาฯ จะจัดตั้งแตํวันที่ 7  - 16 ธันวาคม 2562   เมื่อพิจารณาแล๎วปรากฏวําในที่ 16 
ธันวาคม 2562 ซ่ึงตรงกับวันจันทร์ จึงเห็นควรวําวันสุดท๎ายในพิธีปิดงานควรจะก าหนดให๎เป็นวันอาทิตย์จึงจะ
เหมาะสมกวําเพราะจะได๎ไมํเป็นผลกระทบกับการเรียนการสอน 
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 - นางผํองศรี  ปิยะยาตัง กลําววําเห็นควรก าหนดให๎การจัดงานเป็นวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562        
ถึงวันอาทิตย์ที่15 ธันวาคม 2562 และก าหนดพิธีเปิดงาน ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562                   
สํวนเรื่องมาสคอตของการจัดงานนครระยองเกมส์ ในปี 2562 ซึ่งเดิมในปี 2551 มาสคอตจะเป็นรูปช๎าง          
จึงขอหารือที่ประชุมวําในการจัดงานครั้งนี้จะให๎เป็นรูปใด  

- นางเสาวลักษณ์  วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล กลําววําในสํวนของคณะกรรมการฯ เห็นควรให๎ปรับ
จากค าสั่งเดิมของปี 2551 และให๎พิจารณาดูจากค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการฯ ของนครเชียงใหมํเกมส์          
เป็นตัวอยํางควบคูํกันไปด๎วย และให๎รํางค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการฯ เพ่ือน ามาให๎ที่ประชุมพิจารณาในวันพุธถัดไป  
 - วําที่ร๎อยตรีจรัล  ภิญวัย รองผู๎อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง กลําววําควร
ให๎มีการประชาสัมพันธ์ด๎วยเพลง เพ่ือให๎ประชาชนทราบข๎อมูลเกี่ยวกับการจัดงานการแขํงขันกีฬาฯ วําจะจัดเมื่อไร 
 - นายธนิต  อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี กลําววําชํองทางการประชาสัมพันธ์ควรให๎ประชาสัมพันธ์
ลํวงหน๎ากํอนการจัดการแขํงขันฯ ประมาณ 6 เดือน 
  

ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรี กลําววําให๎ก าหนดการจัดงานการแขํงขันกีฬาฯ ตั้งแตํวันศุกร์ที่ 6  
     ธันวาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 สํวนมาสคอตให๎คงเป็นรูปช๎าง 

  และมาสคอตเป็นสีฟูา มอบกองการศึกษาไปรํางค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการจัดการแขํงขัน 
  กีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศครั้งที่ 37  
  ประจ าปี 2562 นครระยองเกมส์ เพ่ือให๎ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมติดตามผลการ 
  ปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยให๎ก าหนดหน๎าที่ความ 
  รับผิดชอบของแตํละคณะท างานด๎วย ให๎ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนทราบเกี่ยวกับ 
  การจัดงานการแขํงขันกีฬาฯ ในทุกชํองทาง ลํวงหน๎ากํอนการจัดการแขํงขันกีฬาฯ  
  ประมาณ 6 เดือน และมอบให๎ทํานผู๎อ านวยการส านักการคลังไปดูระเบียบเกี่ยวกับการ 
  ใช๎งบประมาณในเรื่องนี้ด๎วย  

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/2561 เมื่อวันที่ 14  พฤศจิกายน  2561 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/2561 เมื่อวันที่ 14  พฤศจิกายน  2561   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 11/2561 เมื่อวันที่ 14  พฤศจิกายน  2561 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

- ไมํมี-  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนสํง 

- งานขนสํงมี รายรับประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561             128,110.00 บาท 
            รายจํายประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561                           109,542.01 บาท 
            รายรับสูงกวํารายจําย                                                   18,567.99 บาท 
            ยอดเงินสะสม                                                       3,416,639.43 บาท 
ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
      1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง 
        - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
          - ออกตรวจดูแลโรงรับจ าน าของเทศบาล  
          - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จ านวน 4 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า 
         สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน๎อง และสวนศรีเมือง 
          - ออกตรวจจัดตรวจตู๎เขียว จ านวน 29 ชุมชน 
          - ออกตรวจดูแลสถานีขนสํง (บขส.) ระยอง  
      2. ตักเตือนผู๎กระท าความผิด  
          - ดูแลห๎องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    
          - กองวัสดุกํอสร๎างไว๎บนไหลํทาง ทางเท๎า และที่สาธารณะ จ านวน 5 ราย 
          - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท๎าบริเวณหน๎าโรงพยาบาลระยอง และหน๎าวัดปุาประดูํ 
                          จ านวน 6 ราย  
                - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าสิ่งของตกหลํน จ านวน 12 ราย      
      3. จัดเก็บปูายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 195 แผํน  
      4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้ า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน 6 แหํง  
      5. งานที่ได๎รับมอบหมาย  
 - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน  จ านวน  4  ราย  
 - ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จ านวน  1  ราย 
 - ตักเตือนประชาชนที่เผาขยะแล๎วเป็นเหตุท าให๎ผู๎อ่ืนเดือดร๎อน จ านวน 4 ราย 
 

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - ระงับอัคคีภัย                                                            2 ครั้ง 
     - งานบริการ                                                            62 ครั้ง  
     - งานกู๎ภัยฯ                                                             58 ครั้ง 
     - ออกส ารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบาย 
       วิธีการใช๎ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
       (ชุมชนก๎นปึก, ชุมชนมุสลิมปากคลอง และชุมชนสัมฤทธิ์)    14  ครั้ง 
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ฝุายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน (ประจ าเดือน พ.ย. 2561)  
         * จ านวน               2  คณะ   
         * จ านวน           100  คน 
งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – สํง หนังสือผํานระบบ OSSM (สํวนกลาง) เดือนพฤศจิกายน 2561  
      - มีการลงรับหนังสือ    จ านวน        706 เรื่อง 
      - มีการลงสํงหนังสือ    จ านวน        458 เรื่อง  
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง      
      * พนักงานเทศบาล             176 คน 
      * ลูกจ๎างประจ า                     24 คน 
      * พนักงานจ๎างทั่วไป            327 คน 
      * พนักงานจ๎างตามภารกิจ     238 คน 
                         รวม                765 คน  
อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน) จ านวน 6 แหํง และศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 3 แหํง      
      * พนักงานครูเทศบาล               237 คน 
      * ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)                3 คน  
      * พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)          39 คน  
                         รวม                 279 คน 

รวมทั้งสิ้น  1,044  คน      
 

งานการเจ๎าหน๎าที่ 
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ด ารงต าแหนํงที่สูงขึ้น 
  (ต าแหนํงบริหาร)                                                                                 - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ด ารงต าแหนํงที่สูงขึ้น (ต าแหนํงบริหาร)                - คน 
- แตํงตั้งพนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกได๎ให๎ด ารงต าแหนํง 
  ผู๎บริหารสถานศึกษา                                                                              - คน 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                    - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายมา                                                                    - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหมํ                                                                     - คน 
- พนักงานเทศบาล ย๎ายเปลี่ยนสายงาน                                                          - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายไปปฏิบัติราชการ ที่หนํวยงานอื่น                                - คน  
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                        - คน 
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต                                                                     - คน  
- ลูกจ๎างประจ า ลาออก                                                                          - คน 
- ลูกจ๎างประจ า เสียชีวิต                                                                         - คน 
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- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)                                                                      20 คน 
- พนักงานจ๎าง ลาออก                                                                          12 คน 
- พนักงานจ๎าง เสียชีวิต                                                               - คน 
 

งานทะเบียนราษฎร 
 

รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 

 
ผู๎มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 149 ราย  บัตรประจ าตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 24 ราย      

รวมวันละ 173  ราย 
 

กองวิชาการและแผนงาน 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ  
1. ให๎บริการการตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง   จ านวน  7  ครั้ง  
2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง     จ านวน  18  ครั้ง   18   เรื่อง 

Line @ เรารักนครระยอง 
 

1. จ านวนผู๎ติดตามสะสม จ านวน   3,729   ราย  
2. จ านวนผู๎ร๎องเรียนทั้งหมด           46     ราย  
3. จ านวนผู๎สอบถามข๎อมูลทั้งหมด       40  ราย 
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งานประชาสัมพันธ์ 
1. ขําวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย 
   1.1  ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จ านวน 12  เรื่อง 
   1.2  ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหนํวยงานอ่ืน ๆ   จ านวน 22  เรื่อง 
2. บันทึกภาพกิจกรรมของส านัก กองและรร.ในสังกัดของเทศบาล  จ านวน 42  กิจกรรม 
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร๎อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ  จ านวน 34  ครั้ง 
4. สํงขําวให๎สื่อมวลชน ลงเวบ็ไซต์และเฟสบุ๏คของเทศบาล   รวม 38  ขําว 
5. บันทึกเสียงขําวประกาศเสียงตามสาย     จ านวน  4  ครั้ง 
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์      จ านวน 19  ครั้ง 
7. รับเรื่องร๎องเรียนพร๎อมแจ๎งแก๎ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง  รวม  6    ราย 
8. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตํางๆ     รวม   -    ปูาย  

ฝ่ายนิติการ  
งานนิติการ           

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1. การขอประนอมหนี้  บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย  - กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ๎งผลการพิจารณาแล๎ว  
 - ท าค าสั่งให๎ชดใช๎คําสินไหมทดแทน               
และท าหนังสือแจ๎งให๎ชดใช๎คําจนท. ผู๎ท าละเมิด
เสียหายเรียบร๎อยแล๎วชดใช๎คําเสียหายเรียบร๎อยแล๎ว 
 - จนท. ผู๎ท าละเมิดแจ๎งความประสงค์ขอผํอนช าระ
เป็นรายเดือน อยูํระหวํางจนท. ผู๎ท าละเมิดท า
หนังสือขอผํอนช าระ 

2. การค๎างคําเบิกจํายเงินคําซํอมแซมรถของหจก.ซันลุยและ
อํูจ าเนียน การชําง 

 - กทจ.ระยอง พิจารณาแล๎วมีมติให๎งดโทษ
เนื่องจากนายประกอบยมจินดา เสียชีวิต  
 - แจ๎งผลการพิจารณาของกทจ.ระยองให๎ อบต.เพ 
ทราบแล๎ว 

3. ศาลจังหวัดระยองได๎มีหมายเรียกคดีแพํงสามัญคดี
หมายเลขด าท่ี 1709/2560 ระหวํางนายแพทย์ยุคล 
เลิศบูรพา โดยนางปทุม เลิศบูรพา โจทก์                   
เทศบาลนครระยอง ที่ 8  นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย ที่ 9 
ท าค าให๎การแก๎คดียื่นตํอศาลภายใน 15 วัน นับแตํวัน
ได๎รับหมาย 

 - ศาลปกครองมีความเห็นวํา คดีนี้อยูํในอ านาจของ
ศาลปกครอง 
 - ขณะนี้คดีอยูํระหวํางการพิจารณาของ
คณะกรรมการชี้ขาดอ านาจหน๎าที่ระหวํางศาล 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4. ศาลจังหวัดระยองได๎มีหมายเรียกคดีแพํงสามัญคดี
หมายเลขด าท่ี 0716/2561 ระหวํางนายนิรัตน์    
เจริญผล โจทก์ เทศบาลนครระยองที่ 1 นายวรวิทย์    
ศุภโชคชัย ที่ 2 จ าเลย ท าค าให๎การแก๎คดียื่นตํอศาล
ภายในวันที่ 15 วัน นับแตํวันได๎รับหมาย  

 - เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ศาลจังหวัดระยอง
ได๎นัดไกลํเกลี่ยโจทก์ทนายโจทก์ ผู๎รับมอบอ านาจ
จ าเลยทั้งสองฝุาย  ปรากฏวํา คูํความทั้งสองฝุาย      
ไมํสามารถตกลงกันได๎ จึงขอสํงคดีเข๎าสูํ
กระบวนการพิจารณาของศาลตามที่นัดเดิม  
 - ศาลจังหวัดระยองนัดสืบพยานจ าเลยในวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2562  

5. ศาลจังหวัดระยองได๎มีหมายนัดไตํสวนมูลฟูองคดีอาญา 
หมายเลขคดีด าที่ 2988/2561 ระหวํางนายนิรัตน์ 
เจริญผล โจทก์ เทศบาลนครระยอง ที่ 1 นายวรวิทย์    
ศุภโชคชัย ที่ 2 จ าเลย  

 - ศาลชั้นต๎นยกฟูองและมีค าสั่งไมํรับอุทธรณ์โจทก์ 
ตํอมาโจทก์อุทธรณ์ ตาม ป.วิอาญา มาตรา 139 ทวิ  
คดีนี้ยกค าร๎อง 
 - เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศาลอุทธรณ์  
เห็นวําเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข๎อเท็จจริง คดีนี้ถึง
ที่สุดตามป.วิอาญาแล๎ว ต๎องห๎ามมิให๎อุทธรณ์      
ตาม ป.วิอาญา มาตรา 193 ทวิ  จึงให๎ยกค าร๎อง  

6. ศาลปกครองกลาง ได๎มีค าสั่งเรียกให๎ท าค าให๎การคดี
หมายเลขด าท่ี 2018/2560 ระหวํางเด็กชายฐานนท์ 
ธนาเศรษฐ์สกุล โดยนางสาวศรีสุดา ศิระวงศ์ประเสริฐ 
ผู๎แทนโดยชอบธรรม ผู๎ฟูองคดีเทศบาลนครระยอง            
ผู๎ถูกฟูองคดี  

 - ศาลปกครองกลางได๎มีค าสั่งก าหนดให๎วันที่ 17 
ตุลาคม 2561 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข๎อเท็จจริง  
 - ศาลปกครองกลางนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกวันที่ 18 
ธันวาคม 2561เวลา 14.00 น. และนัดฟัง                
ค าพิพากษาในวันที่ 25 ธันวาคม 2561                 
เวลา 11.00 น.  

7. สอบข๎อเท็จจริง กรณี เจ๎าหน๎าที่กองการแพทย์               
ค๎างคําใช๎จํายในการซํอมยูนิตทันตกรรม                 
จ านวน 57,700 บาท  

 - คณะกรรมการสืบสวนข๎อเท็จจริงได๎ด าเนินการ
สืบสวนข๎อเท็จจริงเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว  
 - อยูํระหวํางท าบันทึกข๎อความแจ๎งกองการแพทย์
ทราบ  

8. การเรํงรัดติดตามผู๎ค๎างช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน          
รายนางสาวณภัค ชื่นสุขจิตต์  

 - เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นางสาวณภัค       
ชื่นสุขจิตต์ ได๎มาช าระเงินงวดแรกเรียบร๎อยแล๎วเป็น
จ านวนเงิน 2,000 บาท  
 - เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นางสาวณภัค           
ชื่นสุขจิตต์ ได๎มาช าระเงินงวดที่สองเรียบร๎อยแล๎วเป็น
จ านวนเงิน 2,000 บาท  

9. เรื่องร๎องเรียน กรณี ผู๎ไมํประสงค์ออกนาม ได๎รับความ
เดือดร๎อนจากบ๎านเลขท่ี 73/4 ซ.4 ถ.สัมฤทธิ์ ต.ปากน้ า 
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง   ดื่มสุราสํงเสียงดังตั้งแตํเวลา 
23.00 - 01.00 น. ท าให๎ได๎รับความเดือดร๎อนเป็น        
อยํางมาก  

 - ท าหนังสือรายงานผลให๎ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ
เมืองระยองทราบเรียบร๎อยแล๎ว 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

10. เรื่องร๎องเรียน กรณี ขอให๎แก๎ไขปัญหาเสียงดังรบกวนจาก
การเปิดเครื่องขยายเสียงและเลํนดนตรีสดบริเวณร๎าน       
ชื่อ กทม. ถ.ราษฎร์บ ารุง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง             
จ.ระยอง  

 - ท าหนังสือรายงานผลให๎ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ระยองทราบเรียบร๎อยแล๎ว 

11. เรื่องร๎องเรียน กรณี ปัญหาเสียงดังรบกวนและกลิ่นรบกวน
จากการเลี้ยงสุนัข บริเวณหมูํบ๎านโบทานิค ต.เนินพระ      
อ.เมืองระยอง จ.ระยองบ๎านหลังที่ 3 เลขท่ี 168/3        
เป็นทาวน์เฮ๎าส์ 2 ชั้น  

 - ท าหนังสือรายงานผลให๎ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ
เมืองระยองทราบเรียบร๎อยแล๎ว 

12. บริษัทโตเกียวมารีน ประกันภัย จ ากัด มหาชนขอให๎ชดใช๎
คําเสียหาย กรณีซุ๎มเฉลิมพระเกียรติบริเวณต าบลเนิน
พระ หลํบทับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขข-1169 
ระยอง ได๎รับความเสียหาย  

 - อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงวํา
บริเวณดังกลําวอยูํในเขตเทศบาลนครระยองหรือไมํ 
และอยูํระหวํางกองชํางประมาณราคาคําเสียหาย
ของรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขข-1169 ระยอง  

13. กองชํางหารือ เรื่องคําธรรมเนียมการใช๎บริการรถดูดโคลน   - อยูํระหวํางรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง  
14. เรียกคืนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ

ประจ าปี 2559  จ านวน  4  ราย  
 - อยูํระหวํางการพิจารณาของพนักงานอัยการ
จังหวัดระยอง 

15. ส านักการคลังแจ๎งให๎ฝุายนิติการด าเนินการสอบข๎อเท็จจริง 
เรื่อง ผู๎มีสิทธิรับคําจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของ
สมาชิก ก.ฌ. รายนายวิเชษฏ์ ทิมธีรพงศ์ (ผู๎ตาย)  

 - รายงานผลการสอบข๎อเท็จจริงให๎ส านักการคลัง
เรียบร๎อยแล๎ว 

 
งานรับเรื่องราวร๎องเรียนร๎องทุกข์ 
 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซตเ์ทศบาลนครระยอง ประจ าเดือนกนัยายน 2561 จ านวน 8 เรื่อง 

วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ตอบผู้ร้องเรียนเม่ือ 

แจ้งผลการด าเนินการ 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

1 พ.ย. 61 สุนัขจรจัด 
 

5 พฤศจิกายน 2561 นอกเขตฯ 

3 พ.ย. 61 จราจร 
 

5 พฤศจิกายน 2561 นอกเขตฯ 

6 พ.ย. 61 คําน้ าประปา 
 

7 พฤศจิกายน 2561 นอกเขตฯ 

7 พ.ย. 61 สุนัขจรจัด สร๎างความร าคาญ 
ส านักการ

สาธารณสุขฯ 
7 พฤศจิกายน 2561 อยูํระหวํางด าเนินการ 

16 พ.ย. 61 สุนัขจรขัด 
ส านักการ

สาธารณสุขฯ 
19 พฤศจิกายน 

2561 
อยูํระหวํางด าเนินการ 
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วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ตอบผู้ร้องเรียนเม่ือ 

แจ้งผลการด าเนินการ 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

19 พ.ย. 61 สุนัขจรจัด 
 

20 พฤศจิกายน 
2561 

นอกเขตฯ 

23 พ.ย. 61 
ซอยศูนย์การค๎าสาย 3 เลี้ยง
นกเปิดล าโพงรบกวน 

กองชําง 
26 พฤศจิกายน 
2561 

อยูํระหวํางด าเนินการ 

23 พ.ย. 61 
ระยะเวลาด าเนินการขอ
เอกสาร  

26 พฤศจิกายน 
2561 

นอกเขตฯ 

 
ฝ่ายงบประมาณ                                                         
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ส านักการคลัง 

1. รายงานสถานะการเงิน เดือน ต.ค. - พ.ย. 2561 
     1.1 ด้านรายรับ 
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รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 

 
 

รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หรือมอบให้ 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 

 
 

 

การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท และค่าเก็บขนขยะมูลฝอย 
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1. รายงานสถานะการเงิน เดือน ต.ค. - พ.ย. 2561 
    1.2 ด้านรายจ่าย 

 
 

รายงานสถานะการเงิน  ณ 30 พฤศจิกายน 2561 

 
 

2.1 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีมีหนี้ผูกพัน 
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2.2 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

 
 

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ต่อ) 
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ต่อ) 
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กองช่าง 

- โครงการกํอสร๎างอาคารส านักงานหลังที่ 2 (45%) 
- โครงการกํอสร๎างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า (70%) 
- โครงการปรับปรุงพ้ืนที่พร๎อมปูกระเบื้องและท าห๎องเก็บวัสดุอุปกรณ์อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหมํ) 

 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

- สํงไปก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง และสํงก าจัดขยะติดเชื้อ  

 

 
 

งานควบคุมและตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย  

- รถดูดเบอร์ 1 ทะเบียน 82 - 4132 รย.  
ท างานทั้งหมด   1    เส๎น  ความยาว    1180   เมตร  138    บํอพัก  
เข๎าด าเนินการ ถนนจันทอุดม  ถนนเกาะพรวด  
 - รถดูดเบอร์ 2  ทะเบียน 82 - 7936 รย. 
ท างานทั้งหมด   3   เส๎น  ความยาว   2020    เมตร   70    บํอพัก  
เข๎าด าเนินการ ถนนเรือนจ า  ซอย 7 และถนนเกาะกลอย  
 - รถดูดเบอร์ 3  ทะเบียน 83 - 2231 รย. 
ท างานทั้งหมด    4   เส๎น  ความยาว   1910    เมตร    87  บํอพัก  
เข๎าด าเนินการ ถนนสมุทรคงคา และแหลมเจริญ  
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รถดูดเบอร์ 1 ทะเบียน 82 - 4132 รย.  
ท างานทั้งหมด    8  เส๎น  ความยาว  3475    เมตร   405   บํอพัก  
ชุดลอกทํอ  เข๎าด าเนินการ ถนนอารีราษฎร์  ซอย  15  และหัวสะพานเปี่ยม  
 

งานซํอมแซมและเปลี่ยนฝาทํอ - รางระบายน้ า  

- งานซํอมแซมฝาทํอทะเบียน  ผก 2921 รย. ซํอมแซมและเปลี่ยนฝาทํอ   จ านวน  42  ฝา  
เข๎าด าเนินการ ปิดฝาทํอระบายน้ า ถนนเกาะกลอย ถนนหลังวัดตรี ซอยพินิจ  2 ถนนเรือนจ า  ซอย 2  
 

งานท าความสะอาดชายหาด  

- ท าความสะอาดชายหาย (กม. 1 + 200  – กม. 1 + 700) และท าความสะอาดชายหาย  
(กม. 2 + 500  – กม. 3 + 000)  
 

งานเครื่องจักรกลและซํอมบ ารุง  

- ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ า ขนาด  8  นิ้ว ประจ าจุด  ต.ยายนต์  หน๎าร๎านวรรณเกํา และจันทอุดม  
 - ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ า  ขนาด  12  นิ้ว ประจ าจุด  เพ่ิมลาภ หน๎าส าเพ็ง และหน๎าปั้มแก๏ส  
 - ตรวจเช็คปั้มสูบน้ าเสียใต๎ดิน หลังวัดปุา  ซอย 5  หลังอ าเภอ และไพบูลย์นิมิตสุข  

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม  
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ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมํที่ยื่นค าร๎องขออนุญาต 
ประกอบกิจการประเภทตํางๆ ตามเทศบัญญัติ 
 เจ๎าหน๎าที่ส ารวจและมีหนังสือแจ๎งผู๎ประกอบการ/ผู๎ประกอบการเขียนค าร๎องขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการ ปรากฏวํา มีผู๎ประกอบการยื่นค าร๎องจ านวน 3 ราย และเจ๎าหน๎าที่ได๎ตรวจประเมินเรียบร๎อยแล๎ว 
  การตรวจประเมินสถานประกอบการแจ๎งเลิกกิจการ จ านวน 3 ราย 

 

เรื่องร้องเรียน  จ านวน 7 เรือ่ง 
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การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร 

1. ด าเนินการล๎างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดล๎างและขัดท าความสะอาดพ้ืนอาคารและถนน
โดย ผสมผงคลอรีนในน้ าล๎างพื้นเพ่ือฆําเชื้อโรค ลอกทํอ ล๎างทํอและรางระบายน้ า ดังนี้ 

- ล๎างตลาดเทศบาล 1 (ตลาดเกํา) วันที่ 5,19 พฤศจิกายน 2561  
- ล๎างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํม) วันที่ 8–9 พฤศจิกายน และ 29–30 พฤศจิกายน 2561  
- ล๎างตลาดเทศบาล 4 (ตลาดแมํแดง) วันที่ 7 และ 28 พฤศจิกายน 2561  
- ล๎างศูนย์อาหารสวนศรีเมืองวันที่ 6,20 พฤศจิกายน 2561  
- ล๎างตลาดเทศบันเทิงวันที่ 3, 10, 17, 24 พฤศจิกายน 2561  

2. รายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมดูแลผู๎ค๎าตลาดสดเทศบาล 4 (แมํแดง) ให๎ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขแนบท๎ายสัญญาฯ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561  

 

ผลการปฏิบัติงานตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง) ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 25 พฤศจกิายน 2561 ดังนี้ 
      1.) ผู๎ค๎ายอมให๎ผู๎อ่ืนใช๎ประโยชน์ในแผงค๎า (ข๎อ 1) โดยมีการให๎ผู๎ค๎ารายอ่ืนน าสิ่งของมาตั้งวางในแผงค๎า     
สํวนตนเองไมํได๎มาจ าหนํายสินค๎าที่แผงค๎าเลย จ านวน 2 ราย  
      2.) ผู๎ค๎าวางสินค๎าล้ าแผงจ าหนํายสินค๎า (ข๎อ 7) จ านวน 65 ราย  

      3.) เรื่องอ่ืนๆ  
           3.1 ผู๎ดูแลตลาดรํวมกับคนงานรักษาความสะอาด ด าเนินกิจกรรม 5 ส. ทุกวันจันทร์  
           3.2 การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์  
                 - เรื่องวัสดุใช๎ทดแทนถุงพลาสติก และโฟม เพ่ือลดภาวะโลกร๎อน  
                - วัสดุทดแทนถุงพลาสติก และโฟม  
           3.3 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 รํวมกับงานควบคุมโรคไมํติดตํอตรวจสุขภาพผู๎ค๎าตลาดสด
เทศบาล 4 (แมแํดง) เนื่องในวันเบาหวานโรค  

3. งานส ารวจสถานประกอบกิจการที่เข๎าขํายต๎องขออนุญาตตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
ลงพื้นที่ส ารวจสถานประกอบกิจการที่เข๎าขํายต๎องขอใบอนุญาตประเภทตํางๆ ในชุมชนตีนเนิน - เกาะหวาย  

4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ลดรับ ลดให๎ ลงใช๎ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม  
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ลดรับ ลดให๎ ลงใช๎ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม     
ในตลาดเทศบันเทิง  

5. กิจกรรมเฝูาระวังและตรวจสอบความปลอดภัยด๎านอาหารในตลาด ภายใต๎โครงการสํงเสริมและ   
เฝูาระวังความปลอดภัยด๎านอาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

1.) ด าเนินการตรวจประเมินแผงค๎าจ าหนํายอาหาร โดยใช๎แบบตรวจแผงลอยจ าหนํายอาหารของกรม
อนามัย พร๎อมทั้งให๎ความรู๎เกี่ยวกับสุขลักษณะของร๎านอาหาร/แผงค๎าจ าหนํายอาหารและสุขวิทยาสํวนบุคคล   
แกํผู๎ขายและผู๎บริโภค  

- ตลาดเทศบันเทิง จ านวน 17 แผงค๎า  
- ตลาดเทศบาล1 (ตลาดเกํา) จ านวน 5 แผงค๎า  
- ตลาดศรีประดิษฐ์ จ านวน 4 แผงค๎า  
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2.) ด าเนินการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ได๎แกํ สารบอแรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว สารฟอร์มาลิน 

สารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้ า และยาฆําแมลง พร๎อมทั้งให๎ความรู๎เกี่ยวกับสารปนเปื้อนแกํผู๎ขายและผู๎บริโ ภคใน
ตลาดศรีประดิษฐ์ จ านวน 24 ตัวอยําง  

ผลการทดสอบ ไมํพบสารปนเปื้อนทุกตัวอยําง  

6. กิจกรรมส ารวจตู๎น้ าดื่มหยอดเหรียญรายใหมํ ด าเนินการส ารวจตู๎น้ าดื่มหยอดเหรียญรายใหมํและให๎
ค าแนะน าในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ จ านวน 15 ตู๎  

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

ตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกในชุมชน 

 
 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผํานสถานีวิทยุ FM 97.25 ประชาคมระยอง ทุกวันพุธ  

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 – 14.00 น. ชํวง “สิ่งแวดล๎อมดี สุขภาพดี คูํชุมชน”  
 กิจกรรมธนาคารขยะของเทศบาลนครระยอง ทั้ง 2 สาขา  
   รณรงค์ลดถุง ลดโฟม  
 กิจกรรมรณรงค์จัดระเบียบบ๎านให๎สะอาดปลอดโรค (3Rs Delivery)  
 โครงการมือถือเกําไป ชีวิตใหมํมาเพ่ือมอบหนังสือให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฟส2 
  โครงการกลํองยูเอชที รีไซเคิลได๎  
  โครงการครัวเรือนต๎นแบบอนุรักษ์พลังงานลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก  
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กิจกรรม “พี่สอนน้องลดพลังงาน” 

สร๎างความรู๎ความเข๎าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการลดการใช๎พลังงาน ให๎กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนภายในเขตเทศบาลนครระยอง ได๎แกํ  

 - วันที่ 22 พ.ย. 2561  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จ านวน 179 คน 

 - วันที่ 27 พ.ย. 2561  โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ านวน 200 คน  
 

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ ศพด. เฟส2 

ประชาสัมพันธ์และรับบริจาค จากโรงเรียนในสังกัดและนอกสังกัดเทศบาล จ านวน 7 แหํง ปัจจุบันรวบรวมได๎
ทั้งสิ้น 326 เครื่อง  

โครงการกล่อง UHT รีไซเคิลได้ 

ตั้งจุดรับกลํอง UHT และปูายไวนิล ในสถานศึกษาท่ีเข๎ารํวมโครงการฯ จ านวน 11 แหํง รวบรวมได๎                
30.20 กิโลกรัม  

กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ าระยองและป่าชายเลน 

- เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประชาชนโดยทั่วไป หนํวยงานและคณะศึกษาดูงานตํางๆ เข๎าเยี่ยมชม
และท ากิจกรรม ได๎แกํ เก็บขยะในปุาชายเลน ปรับภูมิทัศน์ปุาชายเลน บริเวณศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษาพระเจดีย์
กลางน้ า และบริเวณหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู๎ระบบนิเวศปุาชายเลนพระเจดีย์กลางน้ า        
รวมทั้งสิ้น 2,343 คน 
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งานรักษาความสะอาด  
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การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือน พฤศจิกายน 2561 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได๎ 

ทั้งหมด 2,004 ชิ้น (115.25 กิโลกรัม) 
2. กิจกรรมส ารวจและสํงเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล  

จ านวน 83 แหํง เดือน พฤศจิกายน 2561 จ านวน 991 กิโลกรัม  
 

การพัฒนาท าความสะอาดถนนและสถานที่ 

- ถากหญ๎า ถ.สมุทรเจดีย์ เก็บกวาดวัดโขดทิมทาราม ล๎างพื้น ท าความสะอาด โรงพยาบาลระยอง  
 - เก็บขยะ ทําน้ าชุมชนสมุทรเจดีย์  

- ล๎างพื้น ท าความสะอาด วัดเนินพระ, ถ.อดุลย์ฯ ถ.ศรีเมืองเหนือ , ถ.ริมน้ า ,วัดปากน้ า , ร.ร.วัดปากน้ า  
 

การท าความสะอาด แม่น้ า คูคลอง 

- กิจกรรมวันลอยกระทง และแขํงเรือยาว 
- ลอกผักตบชวา สะพานบางจาก, เรือนเพาะช า ,เก็บขยะในคลองสวนศรีเมือง  

งานสัตวแพทย์  

การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์ 
- จ านวนสุกรที่เข๎าช าแหละในโรงฆําสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข๎าช าแหละเดือนพฤศจิกายน 

2561 จ านวนทั้งสิ้น 954 ตัว ได๎ท าการตรวจและไมํพบความผิดปกติของสุกรกํอนฆําและหลังฆํา และมี
คําธรรมเนียม ดังนี้ 
 * อากรฆําสัตว์ 9,540 บาท การตรวจหาสารเรํงเนื้อแดงในสุกรกํอนฆํา จ านวน 5 ตัวอยําง 
จาก 5 ฟาร์ม ไมํพบสารเรํงเนื้อแดงทุกตัวอยําง 

สรุปเรื่องร้องเรียน จ านวน 4 เรื่อง 

 
งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ  
การด าเนินงาน 

1. งานคัดกรองโรคไมํติดตํอ ปฏิบัติงานตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว 
ให๎ความรู๎พฤติกรรมสุขภาพแกํประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง  รวม 537 คน จ าแนกผล
การคัดกรอง ดังนี้ 
     1.1 ส านักงานเทศบาลนครระยอง (ทุกวันจันทร์)    จ านวน 42 คน  
     1.2 โครงการสุขภาพดีในสวนสาธารณะ (ทุกวันพุธ)   จ านวน 255 คน 
   1.2.1 สวนศรีเมือง    จ านวน 230 คน 
   1.2.2 สวนสาธารณะโขดปอ   จ านวน   25 คน 
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     1.3 โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชน ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด 

     ที่ปลายนิ้ว คัดกรองโรคมะเร็งเต๎านมโดยการคล าด๎วยมือ ให๎คูปองตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง 
     ปากมดลูกที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ ตรวจคัดกรองการมองเห็นเบื้องต๎น ให๎ความรู๎ 
     พฤติกรรมสุขภาพแกํประชาชน จ านวน 6 แหํง จ านวน 240 คน  ดังนี้                                                                                                 

1.3.1 ชุมชนเรือนจ า    38 คน 
   1.3.2 ชุมชนมุสลิม    80 คน 
   1.3.3 ชุมชนปากน้ า    16 คน 
   1.3.4 ชุมชนสัมฤทธิ์    40 คน 
   1.3.5 วัดปุาประดูํ    27 คน 
   1.3.6  ตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมํแดง)  39 คน 
 
   1.4 ให๎ความรู๎พฤติกรรมสุขภาพรายบุคคล       จ านวน 537 คน 
 ผลการคัดกรองสุขภาพ 
 1. กลุํมปกติ   จ านวน 309 คน 
 2. กลุํมเสี่ยง   จ านวน     51 คน 
 3. กลุํมปุวย   จ านวน 177 คน 
 4. สายตาผิดปกติเบื้องต๎น (ตามัว) จ านวน   92 คน 
 5. คล าพบก๎อนในเต๎านม  จ านวน     3 คน 
 6. คัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก จ านวน   35 คน  
 

2. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
     2.1 ให๎ความรู๎เรื่อง การปูองกันโรคเบาหวาน เนื่องในวันเบาหวานโลก (World Diabetes  

     Day)  จ านวน 3 ชํองทาง ดังนี้ 
   2.1.1 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.- 14.00 น. 
                               จัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุประชาคมระยอง FM 97.25 MHz 
   2.1.2 ให๎ความรู๎ผํานชํองทาง LINE@ เรารักนครระยอง 
   2.2.3 ให๎ความรู๎ผํานชํองทาง จอ LED เทศบาลนครระยอง 
 

กิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก (World diabetes Day) 

- สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ ก าหนดให๎ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันเบาหวานโลก” 
World diabetes Day เพ่ือกระตุ๎นให๎ทั้งภาครัฐ ชุมชน และประชากรโลกมีความตระหนักในการปูองกัน
โรคเบาหวาน  และรํวมมือจัดกิจกรรมในวันเบาหวานโลก 

งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ จัดกิจกรรมรณรงค์ วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day)               
ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2561 

ประกอบด๎วยกิจกรรม  
 - ให๎ความรู๎เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพในการปูองกันโรคเบาหวาน  
 - การจัดนิทรรศการความรู๎/เดินรณรงค์ให๎ความรู๎ 
 - ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง และให๎ค าแนะน าในการดูและสุขภาพ  
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โดยจัดกิจกรรม ณ ตลาดแมํแดง ตลาดชัยพร สวนศรีเมือง และวัดปุาประดูํ มีผู๎ เข๎ารํวมกิจกรรมตรวจ    

คัดกรอง ทั้งสิ้น จ านวน 151 คน  

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ด้านบริหารจัดการกองทุนฯ  

- จัดประชุมคณะอนุคณะกรรมการรวบรวมและกลั่นกรองแผน  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  
พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จ านวน 22 โครงการ โดยผํานการ
พิจารณา จ านวน 22 โครงการ 

งานอนามัยครอบครัว 
ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน 

รายใหม่   78  คน  รายเก่า  271  คน 

จ าแนกตามกลุํมได๎ ดังนี้ 
1. มารดาหลังคลอด  รายใหมํ  17 คน  รายเกํา 9 คน  
2. ทารกหลังคลอด            รายใหมํ 18 คน   รายเกํา 9 คน 
3. เด็ก 0 – 5 ปี   รายใหมํ   2 คน   รายเกํา 156 คน 
4. ผู๎สูงอายุติดบ๎าน / ติดเตียง รายใหมํ   6 คน    รายเกํา  92 คน 
5. ผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง            รายใหมํ 35 คน   รายเกํา  5 คน  

ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน / ติดเตียงรายใหม่  จ านวน 6 คน 

1. นางยก ช านิวัตร์ อายุ 72 ปี บ๎านเลขท่ี 30 ถ.สุขุมวิท ซ.เรือนขวัญ ต.เนินพระ อ.เมือง  
จ.ระยอง ผลการตรวจ ADL = 9  โรคเบาหวาน  ไมํสามารถลุกเดินเองได๎ ชํวยเหลือตนเองงํายๆได๎บนเตียง 
 2. นางสุทิน รัตนเกตุ อายุ 90 ปี บ๎านเลขท่ี 43  ถ.อารีราษฎร์  ต.ปากน้ า อ.เมือง  
จ.ระยอง ผลการตรวจ ADL = 1 ญาติพยุงให๎ลุกนั่งบนเตียงได๎แตํลุกเดินไมํได๎  
    3. น.ส.บัวศรี บันฑิตย์ อายุ 63 ปี บ๎านเลขท่ี 272  ถ.ราษฎร์บ ารุง ต.เนินพระ อ.เมือง 
จ.ระยอง ผลการตรวจ ADL = 0 โรคประจ าตัว คือ โรคความดันโลหิตสูงไมํสามารถชํวยเหลือตนเองได๎         
ทุกกิจกรรม  

4. นางพรหม หินย๎อย อายุ 79 ปี บ๎านเลขท่ี 153 ถ.ราษฎร์บ ารุง 12 ต. เนินพระ อ.เมือง 
 จ.ระยอง ผลการตรวจ ADL = 0 โรคประจ าตัว คือ โรคเบาหวาน ไมํสามารถชํวยเหลือตนเองได๎ทุกกิจกรรม 
 5. นางสุระ  ภูมิมาโนชญ์ อายุ 61 ปี บ๎านเลขท่ี 110/4 ถ.ตากสิน ต.ทําประดูํ อ.เมือง  
จ.ระยอง ผลการตรวจ ADL = 3 โรคประจ าตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง สามารถรับประทานอาหารเองได๎   
บนเตียงแตํลุกเดินเองไมํได๎ 
 6. นางโกย น าศิลป์ธนสาร อายุ 83 ปี บ๎านเลขท่ี 7/4 ถ.ศูนย์การค๎าสาย 2 ต.ทําประดูํ  
อ.เมือง จ.ระยอง ผลการตรวจ ADL = 0 โรคประจ าตัว คือ โรคหลอดเลือดสมอง ไมํสามารถชํวยเหลือตนเองได๎
ทุกกิจกรรม 
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กิจกรรมบริการในการติดตาม 

เยี่ยมผู้ป่วยท่ีบ้าน 

จ านวน (ครั้ง) 

เจาะเลือด  5 

เจาะหาคําน้ าตาลปลายนิ้ว  21 

ท าแผล 16 

ตัดไหม  1 

เปลี่ยนสายยางให๎อาหารทางจมูก  21 

เปลี่ยนใสํสายสวนปัสสาวะ  4 

สํงเสริมการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ   19 

ตรวจพัฒนาการและประเมินโภชนาการเด็ก 0 -5 ปี  141 

สอนญาติท าแผล   9 

สอนญาติให๎อาหารทางสายยาง   20 

สอนญาติออกก าลังกายผู๎ปุวยบนเตียง  7 

 

ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 

1.  มีผู๎บริจาควัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นของที่ผํานการใช๎งานแล๎ว 2 คน จ านวน 5 รายการ 
ได๎แกํ รถเข็นนั่ง , เบาะนอน , ผ๎าปูที่นอน , ผ๎าอ๎อมส าเร็จรูปและผ๎าอนามัย  

     2. มีผู๎ปุวยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์  5 คน จ านวน 9 รายการ ได๎แกํ เตียงนอน Fowler ,    
รถเข็นนั่ง , ที่นอนลม , Walkerและไม๎เท๎าพยุงเดิน  

     3. บริจาควัสดุให๎กับผู๎ปุวยยากไร๎ 2 คน จ านวน 2 รายการ ได๎แกํ ถุงมือขวดน้ าเกลือและผ๎าอ๎อม
ส าเร็จรูป  

4. รับบริจาค ชุดสังฆทานยา จากวัดปุาประดูํ พระอารามหลวง จ านวน 92 ชุด และวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
จ านวน 50 ชุด เพื่อน าไปมอบให๎กับผู๎ปุวยยากไร๎  
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กิจกรรมอ่ืนๆ 

- ได๎รับการประสานจากกองสวัสดิการสังคม ขอให๎ติดตามเยี่ยมบ๎านดูแลสุขภาพผู๎ด๎อยโอกาส พบมารดา
หลังคลอดบุตรและมีบุตรอายุน๎อยกวํา 3 ปี จ านวน 3 คน พบปัญหาบุตรมีระดับโภชนาการน๎อยกวําเกณฑ์ 
จ านวน 2 คน และยังไมํได๎รับวัคซีนปูองกันโรคตามวัยเนื่องจากสมุดบันทึกสุขภาพแมํและเด็กสูญหาย จึงได๎ให๎
แนวทางการชํวยเหลือ ได๎แกํ ตรวจสุขภาพมารดาและทารก ประเมินระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็ก 
สนับสนุนนมเสริม เป็นระยะเวลา 3 เดือน ให๎แกํเด็กที่มีระดับโภชนาการน๎อยกวําเกณฑ์ และประส าน          
กองการแพทย์ กรณีเด็กไมํได๎รับวัคซีนตามวัยเนื่องจากสมุดสีชมพูสูญหาย สามารถพาเด็กที่ไมํได๎รับวัคซีน มารับบริการ
ได๎ที่คลินิกชุมชนอบอุํน 

งานสนับสนุนสุขภาพ  
1. ด าเนินงานสํงเสริมและปูองกันสุขภาพแกํผู๎พิการในชุมชน    จ านวน  36  คน               
  1.1 ให๎บริการคัดกรองสุขภาพเบื้องต๎น  พบ   
                   1.1.1 วัดความดันโลหิต       จ านวน  36 คน  พบ 
                  - ความดันโลหิตสูง    จ านวน   5  คน  
                              - ความดันโลหิตปกติ          จ านวน  31  คน   
                1.1.2  ตรวจระดับน้ าตาลในเลือด    จ านวน  18  คน พบ  
                             - ระดับน้ าตาลในเลือดปกติ      จ านวน   16  คน       
                              - ระดับน้ าตาลในเลือดสูง         จ านวน    2  คน       
                1.1.3  ประเมินความเครียด     จ านวน  36  คน พบ  
                              - เครียดน๎อย                       จ านวน  35  คน 
                              - เครียดปานกลาง                 จ านวน    1  คน 

1.1.4 ประเมินภาวะซึมเศร๎า     จ านวน   36 คน  พบ 
                              - ไมํมีภาวะซึมเศร๎า 
                 1.1.5  คัดกรองสุขภาวะทางตา     จ านวน  12  คน    
                            - นัดพบจักษุแพทย์               จ านวน    6  คน  
                  1.1.6 ตรวจมะเร็งเต๎านม                       จ านวน    3  คน 
                     - ไมํพบความผิดปกต ิ
                 1.1.7 นัดตรวจมะเร็งปากมดลูก                  จ านวน     2 คน   
 

1.2 ให๎ความรู๎ในการดูแลสุขภาพและสํงเสริมสุขภาพจิต    จ านวน  36 คน 
 1.3 ประสานโรงพยาบาลระยองเพ่ือออกบัตรประจ าตัวให๎ผู๎พิการ   จ านวน 2 คน 
 1.4 สนับสนุนรอกเชือกเพ่ือใช๎ในการออกก าลังกายแขนและขา   จ านวน 1 คน 
 1.5  สนับสนุนเครื่องชํวยการได๎ยิน      จ านวน 1 คน 
 1.6 ประสานโรงพยาบาลระยองขอรถเข็นนั่ง     จ านวน 1 คน 
 
2. รํวมออกก าลังกายกับกลุํมออกก าลังกายในชุมชน เพ่ือสร๎างขวัญก าลังใจ และหาโอกาสพัฒนาให๎มีความ 
   ตํอเนื่องและเข๎มแข็ง  จ านวน 2 กลุํม  ได๎แกํ  
      - กลุํมชุมชนมุสลิม-ปากคลอง แดนซ์สโลป  
          - กลุํมรักษ์สุขภาพ ชุมชนทางหลวงพูน 
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งานสํงเสริมสุขภาพ 

- วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ด าเนินการจัด กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุให๎มีสุขภาพดี     
ในชมรมผู๎สูงอายุเทศบาลนครระยอง จ านวน 317 คน ณ สวนสาธารณะโขดปอ ภายในกิจกรรมมีการวัดความ
ดันโลหิต ,การเจาะเลือดปลายนิ้วและให๎ค าปรึกษาด๎านสุขภาพ 

- วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ด าเนินโครงการสร๎างเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน ด๎วยระบบ
ชํวยเหลือ โดยจัด“อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด๎านพฤติกรรมและสุขภาพจิต” 
แกํคณะครูโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองและโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล จ านวน  70  คน         
ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

- วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ด าเนินโครงการสร๎างเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน ด๎วยระบบ
ชํวยเหลือ โดยจัด“อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด๎านพฤติกรรมและสุขภาพจิต” 
แกํคณะครูจ านวน  63  คน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  

กองการแพทย์ 
บริการเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖1 

จ าแนกตามสถานบริการ 

 
 

ประเภทบริการในคลินิกอบอุ่นฯ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 

 

1. บริการรักษาพยาบาล          3,709 ราย 
2. บริการทันตกรรม             496 ราย 
3. บริการเภสัชกรรม         2,195 ราย 
4. บริการกายภาพบ าบัด            204 ราย 
5. บริการชันสูตร             704 ราย 
6. บริการรังสีฯ      25 ราย  
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งานรักษาพยาบาล 
ประจ าเดือน  พฤศจิกายน ๒๕๖1 

 
 

สรุปค่าใช้จ่ายการให้บริการกองการแพทย์ 
ประจ าเดือน  พฤศจิกายน ๒๕๖1 

 

• 1. CASH                                    (888ราย)    138,804 บาท (13.53%) 
• 2. จํายตรง อปท รอเรียกเก็บ            (139ราย)     44,862  บาท (4.38%) 
• 3. จํายตรงกรมบัญชีกลางรอเรียกเก็บ  (502ราย)    110,740 บาท (10.78%) 
• 4. ประกันสังคมรพ.ระยอง               (257ราย)      38,550 บาท (3.75%) 
• 5. ประกันสังคมรพ.สิริกิติ์                (185ราย)      46,250 บาท (4.51%) 
• 6. เทศบาลสนับสนุน                    (3,499ราย) 647,069 บาท (63.05%) 

        สรุป  คําใช๎จํายกองการแพทย์ 5,649 ราย 1,026,275  บาท (100%) 
               เรียกเก็บได๎ 379,206บาท (36.95%) 
 

บริการอ่ืน ๆ แก่ผู้มารับบริการ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖1  

 

- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถกอล์ฟไฟฟูา        จ านวน 120ครั้ง 
- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถ Ambulance     จ านวน   4 ครั้ง 
- สนับสนุนกระเป๋ายาแกํหนํวยงานอื่น  จ านวน  5 ครั้ง  
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กิจกรรมในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 

 

- วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ออกหนํวยปฐมพยาบาลประชุมชมรมสูงอายุ 
 - วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ออกหนํวยปฐมพยาบาล งานแขํงขันเรือชิงถ๎วยพระราชทาน 

- วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2561 ออกหนํวยปฐมพยาบาลการศึกษาดูงานของชมรมผู๎สูงอายุเทศบาล
นครระยอง 

- วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ออกหนํวยปฐมพยาบาล โครงการคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาค
เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุเข๎ากองทุนผู๎สูงอายุภายใต๎แนวคิด “ให๎..เพ่ือชีวิตที่ดีกวํา”   

กองการศึกษา 

- การแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (คัดเลือกตัวแทนเทศบาล) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง  
 - พิธีเปิดการแขํงขันเรือยาวประเพณีชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ประจ าปี พ.ศ. 2561 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ บริเวณทําน้ าหน๎าวัดปากน้ าสมุทรคงคาราม 
 - โครงการประกวดร๎องเพลงไทยลูกทุํง - ลูกกรุง (รอบคัดเลือก) วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ณ ถนนอดุลย์ธรรมประภาส 
 - งานสืบสานประเพณีลอยกระทง  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ระหวํางวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ณ ถนนอดุลย์ธรรมประภาส 
 - งานหํมผ๎าองค์พระเจดีย์ วันที่  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดปากน้ าสมุทรคงคาราม            
และองค์พระเจดีย์กลางน้ า 
 - กิจกรรม We can : Play & Learn เพลินวันหยุด ครั้งที่ 122 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 ณ บริเวณอาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
 - การสอบโครงการแขํงขันคนเกํงในระดับท๎องถิ่น ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2561  
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
“การบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อ - จัดจ๎าง” ระหวํางวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
 - ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน “ ภูมิบรุี ศรีระยอง ครั้งที่ ๑๓” วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ณ ถนนยมจินดา  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 
 - คณะศึกษาดูงานห๎องสมุด ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 - กิจกรรมตักบาตร ข๎าวสาร อาหารแห๎ง ประจ าวันเสาร์  เดือนพฤศจิกายน ณ บริเวณถนนยมจินดา 
 - ธนาคารออมสิน (สาขาปูาผํอง) ประจ าวันพฤหัสบดี เดือนพฤศจิกายน 
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สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือน พฤศจิกายน 2561 

 
 
 
 

สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง 
เดือน พฤศจิกายน 2561 
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โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

- วันที่ 20 พฤศจิกายน : ผู๎บริหาร คณะครู และนักเรียน เข๎ารํวมพิธีอัญเชิญถ๎วยพระราชทานงาน
แขํงขันเรือยาวประเพณีชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2561  
ณ บริเวณศาลาจัตุรมุข ทําน้ าวัดปากน้ าสมุทรคงคาราม  
 - วันที่ 22 พฤศจิกายน : ผู๎บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5     
เข๎ารํวมงานประเพณีหํมผ๎าพระเจดีย์องค์เล็ก ณ อุโบสถวัดปากน้ าสมุทรคงคาราม และหํมผ๎าพระเจดีย์กลางน้ า 
ณ บริเวณลานพระเจดีย์กลางน้ า  
 - วันที่ 22 พฤศจิกายน : นางบุญชู  เสียงเสนาะ เป็นตัวแทนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า เข๎ารับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกระทง ประเภท ความคิดสร๎างสรรค์ในงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2561 
 - วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน : ผู๎บริหาร ครู และผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ จ านวน 5 คน เข๎ารับการ
อบรมการจัดซื้อจัดจ๎าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ณ ห๎องประชุม โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)  
 - คณะกรรมการตรวจรับงานปูกระเบื้อง ณ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหมํ) 
 - วันที่ 30 พฤศจิกายน : บริษัท คอนซัลแทนด์ ออป เทคโนโลยี จ ากัด ขอความอนุเคราะห์ใช๎สถานที่
ห๎องประชุม E-classroom เพ่ือจัดท าประชาคมชุมชนปากน้ า 1-2 , ชุมชนสมุทรเจดีย์ และชุมชนสัมฤทธิ์ 
โครงการโรงงานผลิตพาราไซลีน ภายใต๎การบริหารงานของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

- วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง  
รอรับขบวนเชิญถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เจ๎าของ บริษัท จันทอุดมซัพพลาย จ ากัด  มามอบข๎าวสารให๎กับครูและ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง เนื่องในโอกาสวันคล๎ายวันเกิด  
 - วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง 
รํวมงานหํมผ๎าพระเจดีย์กลางน้ า 
 - กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทงประจ าปี 2561 ระหวํางวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองรํวมกันจัดนิทรรศการประเพณีลอยกระทง และนางนพมาศ 
พร๎อมทัง้สาธิตการท ากระทงด๎วยใบตอง เข๎ารํวมกิจกรรมการจัดการประกวดนางนพมาศ เข๎ารํวมกิจกรรมการ
แสดงบนเวทีตํางๆ  

- วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ได๎มาให๎ความรู๎เกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะตามหลัก 3ช กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง  
 - วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561 คณะครูโรงเรียนเทศบาล บ๎านปากคลอง เข๎ารํวมพิธีท าบุญตักบาตรและ
พิธีถวายพานพํุมราชสัการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม วันคล๎ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพํอแหํงชาติ พุทธศักราช 2561             
ณ บริเวณสวนศรีเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  
 - วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง รํวมกันท าความ
สะอาดบริเวณด๎านในและนอกโรงเรียน  เนื่องในวันสิ่งแวดล๎อมไทย  
 - ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง รํวมกันปลูกพืชผักสวนครัว และจัดท าปูายนิเทศ
เพ่ือให๎ความรู๎กับนักเรียน เนื่องในวันดินโลก  
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 - งานภูมิบุรีศรีระยอง ระหวํางวันที่ 7-8 ธันวาคม 2561 ณ ถนนยมจินดา โดยคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองรํวมขบวนการแตํงกายชุดไทยย๎อนยุค  
โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองรํวมจัดนิทรรศการคนเดํนคนดัง ณ ลานวัฒนธรรมระยอง และนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลบ๎านปากคลองรํวมแสดงบนเวที ณ ลานวัฒนธรรม 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รํวมท าบุญวันพระ ณ วัดตรีรัตนาราม 
 - วันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2561 เยี่ยมชมพร๎อมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับข๎อตกลง และการลงนามเป็น
โรงเรียนพ่ีโรงเรียนน๎อง ณ เมืองเหอหยวน  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 - วันที่ 16  พฤศจิกายน  2561 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่ 
ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร์ และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เตําทะเล จ.ชลบุรี 
 - วันที่ 20 พฤศจิกายน  2561 รํวมพิธีแหํถ๎วยพระราชทานฯ  จากเทศบาลนครระยอง  
ไปยังบริเวณทําน้ าหน๎าวัดปากน้ าสมุทรคงคาราม 
 - วันที่ 20-22 พฤศจิกายน  2561 รํวมงานลอยกระทง ที่ถนนอดุลย์ธรรมประภาส 
 - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รํวมพิธีหํมผ๎าองค์พระเจดีย์กลางน้ า 
 - วันที่ 23  พฤศจิกายน  2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รํวมกิจกรรม “พ่ีสอนน๎องลด
พลังงาน” 
 - วันที่ 24  พฤศจิกายน  2561 รํวมแขํงขันประวัติศาสตร์  เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 11  
ระดับประถมต๎น ป.1-3 ได๎รับรางวัลชมเชย 
 - วันที่ 24  พฤศจิกายน  2561  อบรมเชิงปฏิบัติการแกํครู เรื่อง การดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา
ด๎านพฤติกรรมและสุขภาพจิต ณ ห๎องประชุมโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 
 - วันที่ 26  พฤศจิกายน  2561 รับพระราชทานรางวัล แขํงขันดนตรีไทย ประเภท เดี่ยวขิม.  
ระดับภาคตะวันออกชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    
 - วันที่ 28  พฤศจิกายน  2561 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เดินทางไกล 
 - วันที่ 29  พฤศจิกายน  2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สอบธรรมะศึกษา 
โดยเจ๎าคณะจังหวัด(ธรรมยุติ) จากวัดสารนาทและพระครูปลัดขวัญชัย อภิวัฒทโนเจ๎าคณะอ าเภอจังหวัดระยอง
(ธรรมยุติ) เป็นประธาน 
 - วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม  2561 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
เดนิทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ประชุมภาคีเครือขํายผู๎บริหารสถานศึกษาจังหวัดระยอง 

ณ ห๎องจันทร์สุดา  โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง  
 - วันที่ 5-8 พฤศจิกายน   โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  สื่อ และกระบวนการเรียนรู๎ กลุํมสาระ
การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ( สสวท.) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 
กรุงเทพมหานคร 

- วันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2561 เยี่ยมชมพร๎อมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับข๎อตกลง และการลงนามเป็น
โรงเรียนพ่ีโรงเรียนน๎อง ณ เมืองเหอหยวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ชมรมผู๎สูงอายุเทศบาลนครระยองขอใช๎สถานที่จัดกิจกรรมอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาชมรม ณ อาคารวิสุทธิ์คุณากร 
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 - วันที่ 18  พฤศจิกายน  2561 ประชุมผู๎ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ อาคารวิสุทธิ์คุณากร 
 - วันที่ 20  พฤศจิกายน 2561 พิธีแหํถ๎วยพระราชทาน จากเทศบาลนครระยองไปยังบริเวณทําน้ าวัด
ปากน้ าสมุทรคงคารามและพิธีเปิดการแขํงขันฯ ณ ทําน้ าหน๎าวัดปากน้ าสมุทรคงคาราม จ.ระยอง 
 - วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2561 ณ สวนศรีเมือง 
 - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 พิธีหํมผ๎าองค์พระเจดีย์กลางน้ า ณ เจดีย์กลางน้ า จ.ระยอง 
 - วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สถานศึกษาจากประเทศจีนขอใช๎สถานที่ในการการแนะแนวเพ่ือไป
ศึกษาตํอยังตํางประเทศให๎กับนักเรียนมัธยมปลายในจังหวัดระยอง ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎) 
 - วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 เข๎าอบรมหัวข๎อ การบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ๎าง 
ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สนามสอบแขํงขันคนเกํงในโรงเรียนท๎องถิ่น ตามโครงการแขํงขันคนเกํง
ในโรงเรียน ประจ าปี2561 ณ อาคารวิสุทธิ์คุณากร โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎) 
 - วันที่ 29  พฤศจิกายน  2561  การสอบธรรมชั้นตรี โท เอก (โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคํานิยมอันพึงประสงค์ กิจกรรมธรรมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจ าปีการศึกษา 2561) 
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

กองสวัสดิการสังคม 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
- วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ.2561 โครงการรวมวัยผู๎สูงอายุ เติมความสุขกันและกัน      

ครั้งที่ 1 ณ สวนสาธารณะโขดปอ ชุมชนเนินพระ  
 - วันที่ 27-29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาชมรมผู๎สูงอายุ 
เทศบาลนครระยอง ณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม  
 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
การจํายเงินเบี้ยยังชีพ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 

- มอบเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและผู๎ปุวยเอดส์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 
โดยการโอนเงินเข๎าบัญชีธนาคาร ทั้งหมด 6,931 ราย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 

• ผู๎สูงอายุ            6,061  ราย 
    เงินสด                                  -     ราย 
    โอนเข๎าบัญชีธนาคาร            6,061  ราย 

•  ผู๎พิการ                       758   ราย        
    เงินสด                                 -      ราย 
    โอนเข๎าบัญชีธนาคาร       758 ราย 

•  ผู๎ปุวยเอดส์                  112   ราย 
     เงินสด                                –     ราย 
     โอนเข๎าบัญชีธนาคาร            112   ราย 
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การลงทะเบียน 

• อ านวยความสะดวก  
    ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวคนพิการรายใหมํ 
    และตํอบัตรประจ าตัวคนพิการรายเกํา     จ านวน 1 ราย 

•   รับลงทะเบียนผู๎พิการรายใหมํ  
    เพ่ือรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ     จ านวน    6  ราย 

•   รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  จ านวน    -   ราย 
•   รับลงทะเบียนผู๎สูงอายุรายใหมํและรายเกํา จ านวน 175 ราย 

    ที่มีการย๎ายภูมิล าเนาเข๎ามาในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง เพื่อรับเบี้ยฯ ปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2560 
 

- โครงการคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุเข๎ากองทุนผู๎สูงอายุภายใต๎แนวคิด   
“ให๎..เพ่ือชีวิตที่ดีกวํา” ระหวํางวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 

สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือนพฤศจิกายน  2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30  พฤศจิกายน 2561) 
ยอดรับจ าน ารวม      2,544  ราย 
ยอดไถํถอนรวม      2,402  ราย 
 ทรัพย์จ าน าคงเหลือทั้งหมด   8,379  ราย 
 

วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน   140,000,000.00 บาท 
 หัก ใช๎ไปแล๎ว             8,480,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินที่ใช๎หมุนเวียนได๎อีก       131,520,000.00 บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 - ไมํมี 

 
(ปิดประชุม เวลา 10.00 น.) 
 
 
     ลงชื่อ    ผู๎บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                          เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 

     ลงชื่อ    ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
        (นางเสาวลักษณ์  แกํนทอง) 
         หัวหน๎าฝุายการเจ๎าหน๎าที่ 

 


