รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 9/2561
วันที่ 5 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายวรวิทย์
นายธนิต
นายบุญสืบ
นายประกอบ
นายธีรวุฒิ
นายสุธน
นายฉัตรนุชัย
นางเสาวลักษณ์
นายธนวัฒน์
นางนภัสสร
นางวัฒนา
นางกรรณิกา
นายธรรมาธิติ
นางผ่องศรี
นายชนินทร์

16.

นายมานพ

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

นางสุภา
นายศราวุธ
นางสาวทัศนีย์
นางสุภลักษณ์
นายมนตรี
นางไพเราะ
นางศิริลักษณ์
นางสายสุนีย์
นายดุสิต
นางสาวกนก
นางซ่อนกลิ่น
นางพิมพ์ผกา
นางสาววิราภรณ์
นางสาวฐปนีย์

ศุภโชคชัย
อังควินิจวงศ์
เจริญรัตน์
อังควินิจวงศ์
รัตตานนท์
ซื่อประเสริฐ
สมบัติศรี
วินัยธรรม
พ้นชั่ว
อุทัยรัตน์
ชูวิทย์สกุลเลิศ
วิโรจน์แสงทอง
วุฒิสมบูรณ์
ปิยะยาตัง
จันทน์ขาว

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานการคลัง รก.ผู้อํานวยการสํานักการคลัง
ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชน
รก.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ
รก.ผู้อํานวยการกองการแพทย์
ขํางาม
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
มนต์สวรรค์
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา
เที่ยงตรง
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง
ตั้งกลชาญ
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สิริทัตสุนทร
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
วงษ์ไทยผดุง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
ทองเรือง
ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง
วาระสิทธิ์
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
ธรรมศิริรักษ์
ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อารีรักษ์
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ชูเชิด
หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป
ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝุายอํานวยการ
โคลงชัย
หัวหน้าฝุายพัสดุและทรัพย์สิน
โสภณ
หัวหน้าฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน

31.
32.
33.

นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง
นางสาวดลนภัส ประดับสุข
นางกุลยา
กุลรัตน์

-2หัวหน้าฝุายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายมานพ
นายวิชิต
นายวารินทร์
นายนิวัติ
นายผณินทร
นางพรทิพย์

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
ดุษฎีวงษ์กําจร
กล่อมแก้ว
เกษรแพทย์
เวชกามา

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิต
เทศบาลนครระยอง

(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานขนส่ง
- งานขนส่งมี รายรับประจําเดือนสิงหาคม 2561
รายจ่ายประจําเดือนสิงหาคม 2561
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
ยอดเงินสะสม

142,500.00 บาท
107,842.20 บาท
34,657.80 บาท
3,129,153.15 บาท

ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง
- ออกตรวจดูแลโรงรับจํานําของเทศบาล

-3- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น้อง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จํานวน 29 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง
2. ตักเตือนผู้กระทําความผิด
- ดูแลห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
- กองวัสดุก่อสร้างไว้บนไหล่ทาง ทางเท้า และที่สาธารณะ จํานวน 3 ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง และหน้าวัดปุาประดู่
จํานวน - ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหล่น จํานวน 1 ราย
- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร้านค้าตั้งวางจําหน่ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 4 ครั้ง
3. จัดเก็บปูายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 44 แผ่น
4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 3 แห่ง
5. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน จํานวน 1 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จํานวน - ราย
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกู้ภัยฯ
- ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง (ชุมชนหลังวัดโขด,
ชุมชนสองพี่น้อง, ชุมชนริมน้ํา-ท่าเกตุ) 14 ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน ส.ค. 2561)
* จํานวน
15 คณะ
* จํานวน
1,220 คน
งานสารบรรณ
มีการลงรับ – ส่ง หนังสือผ่านระบบ OSSM (ส่วนกลาง)
เดือนสิงหาคม 2561
- มีการลงรับหนังสือ จํานวน
649 เรื่อง
- มีการลงส่งหนังสือ จํานวน
384 เรื่อง

5 ครั้ง
68 ครั้ง
26 ครั้ง

-4ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
งานการเจ้าหน้าที่
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
(ตําแหน่งบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต
- ลูกจ้างประจํา ลาออก
- ลูกจ้างประจํา เสียชีวิต
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
- พนักงานจ้าง ลาออก
- พนักงานจ้าง เสียชีวิต

- คน
- คน
- คน
- คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
8 คน
- คน

อัตรากาลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
178 คน
* ลูกจ้างประจํา
28 คน
* พนักงานจ้างทั่วไป
306 คน
* พนักงานจ้างตามภารกิจ
230 คน
รวม
742 คน
อัตรากาลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จานวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จานวน 3 แห่ง
* พนักงานครูเทศบาล
246 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
43 คน
รวม
292 คน
รวมทั้งสิ้น 1,034 คน

-5งานทะเบียนราษฎร
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
ประจาเดือน สิงหาคม 2561

ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 164 ราย บัตรประจาตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 29 ราย
รวมวันละ193 ราย
กองวิชาการและแผนงาน
- แจ้งเพื่อทราบว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จังหวัดระยองได้เห็นชอบแล้ว เทศบาลนครระยองจะประกาศใช้ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ต่อไป
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง จํานวน 6 ครั้ง
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน 33 ครั้ง 33 เรื่อง
Line @ เรารักนครระยอง
1.จํานวนผู้ติดตามสะสม จํานวน 3,568 ราย
2. จํานวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด 111 ราย
3. จํานวนผู้สอบถามข้อมูลทั้งหมด 40 ราย
งานประชาสัมพันธ์
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย
1.1 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง
1.2 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่น ๆ

จํานวน 17 เรื่อง
จํานวน 20 เรื่อง

-62. บันทึกภาพกิจกรรมของสํานัก กองและรร.ในสังกัดของเทศบาล
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่นๆ
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชน ลงเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของเทศบาล
5. บันทึกเสียงข่าวประกาศเสียงตามสาย
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์
7. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง
8. จัดทําปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

จํานวน
จํานวน
รวม
จํานวน
จํานวน
รวม
รวม

31
16
22
5
14
2
10

กิจกรรม
ครั้ง
ข่าว
ครั้ง
ครั้ง
ราย
ปูาย

ฝ่ายนิติการ
งานนิติการ
ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

1.

ร้องเรียนกล่าวหา พนักงานเทศบาลเบิกเงินค่าตอบแทน
นอกเวลาโดยทุจริต

- อยู่ระหว่างสอบพยานบุคคลเพิ่มเติม และทํา
หนังสือขอขยายเวลาในการสอบสวนไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

2.

ศาลจังหวัดระยองได้มีหมายเรียกคดีแพ่งสามัญคดี
หมายเลขดําที่ 1709/2560 ระหว่างนายแพทย์ยุคล
เลิศบูรพา โดยนางปทุม เลิศบูรพาโจทก์ เทศบาลนคร
ระยอง ที่ 8 นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย ที่ 9 ทําคําให้การ
แก้คดียื่นต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหมาย

- ศาลนัดฟังคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่าง
ศาล ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 25614

3.

ศาลจังหวัดระยองได้มีหมายเรียกคดีแพ่งสามัญคดี
หมายเลขดําที่ 0716/2561 ระหว่างนายนิรัตน์
เจริญผล โจทก์ เทศบาลนครระยองที่ 1 นายวรวิทย์
ศุภโชคชัย ที่ 2 จําเลย ทําคําให้การแก้คดียื่นต่อศาล
ภายในวันที่ 15 วัน นับแต่วันได้รับหมาย

- ศาลจังหวัดระยองนัดไกล่เกลี่ยวันที่ 6 กันยายน
2561

4.

คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผู้ฟูองคดี อธิบดีกรมที่ดิน
ผู้ถูกฟูองที่ 1 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ผู้ถูกฟูองที่ 2

- ทําหนังสือขอรังวัดออก นสล. และขอให้
ขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ไปยังอําเภอแล้ว
- สํานักงานที่ดินจังหวัดระยองได้รังวัดที่ดินในวันที่
7 สิงหาคม 2561แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของสนง.ที่ดินจังหวัดระยอง

5.

คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟูาบริเวณช่วง
โค้งระยองราม่า ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

- ตั้งเรื่องอายัดทรัพย์สินของนายวัชร คึมยะราช
ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 1 คัน และที่ดิน
- อยู่ระหว่างการดําเนินการบังคับคดี

6.

นางสาวมธุดา คําเสมอ ขับรถยนต์ทะเบียน กค 3030
- หจก. อัชฌพงศ์ คอนสตรัคชั่น ได้ดําเนินการ
ระยอง เฉี่ยวชนเสาไฟฟูา ปูายประชาสัมพันธ์ และกระถาง ซ่อมแซมเสาไฟฟูา
ต้นไม้บริเวณจุดกลับรถทางเข้าศูนย์การค้า ซ.2 ถ.สุขุมวิท บริเวณดังกล่าวให้ใช้งานได้เป็นปกติเรียบร้อยแล้ว
ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

-7ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

7.

ศาลจังหวัดระยองได้มีหมายเรียกคดีแพ่งสามัญ
คดีหมายเลขดําที่ 603/2560 ระหว่าง นายแพทย์ยุคล
เลิศบูรพา โดยนางปทุม เลิศบูรพา โจทก์ กับ นายนิวัติ
เรืองโชติ ที่ 1 กับพวกรวม 11 คน จําเลย
ข้อหากรรมสิทธิ์ในที่ดิน ตัวการ ตัวแทน ติดตามเอา
ทรัพย์สินคืน ให้ใช้ราคา เรียกค่าเสียหาย (กรณีโจทก์กล่าว
อ้างว่าจําเลยได้ร่วมกันขุดดินในแนวเขตของโจทก์บริเวณ
คลองคาและทางสาธารณประโยชน์)
ประชาชนร้องเรียนว่า ได้รับความเดือดร้อนจากแสงสว่าง
จอ LED บริเวณสี่แยกออร์คิด ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
เรื่องร้องเรียน กรณี ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยบริเวณหาดสุชาดา
ถึงหาดแหลมเจริญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

- ศาลจังหวัดระยองได้อ่านคําวินจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หน้าที่ระหว่างศาลเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 น. ว่าคดีนี้ศาลปกครองเห็นพ้องกับ
ศาลจังหวัดระยองว่าคดีนี้อยู่ในอํานาจพิจารณาของ
ศาลยุติธรรม ความเห็นชี้ขาดดังกล่าวเป็นที่สุด
ศาลจังหวัดระยองจึงต้องพิจารณาคดีต่อไป

11.

คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟูาบริเวณช่วง
โค้งระยองราม่า ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

- อยู่ระหว่างการตั้งเรื่องอายัดทรัพย์สินของนาย
วัชร คึมยะราช ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 1 คัน
และที่ดิน

12.

นายวิศิษฐ ปิดกันภัย ขับรถยนต์ทะเบียนกค 3943
ระยอง เฉี่ยวชนเสาไฟฟูาบริเวณจุดกลับรถหน้าห้างโลตัส
ระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ผู้ขับขี่เสียชีวิต
ในที่เกิดเหตุ)
ศาลจังหวัดระยองได้มีหมายเรียกคดีแพ่งสามัญ
คดีหมายเลขดําที่ 603/2560 ระหว่างนายแพทย์ยุคล
เลิศบูรพา โดยนางปทุม เลิศบูรพาโจทก์ กับ นายนิวัติ
เรืองโชติ ที่ 1 กับพวกรวม 11 คน จําเลย
ข้อหากรรมสิทธิ์ในที่ดิน ตัวการ ตัวการ ตัวแทน ติดตาม
เอาทรัพย์สินคืน ให้ใช้ราคาเรียกค่าเสียหาย (กรณีโจทก์
กล่าวอ้างว่าจําเลยได้ร่วมกันขุดดินในแนวเขตของโจทก์
บริเวณคลองคาและทางสาธารณประโยชน์)
เรื่องร้องเรียนจาก นส.ณัฎฐ์วรินท์ นีระเนตร อยู่บ้านเลขที่
2/14 ซอย 3 ถ.ราษฎร์บํารุง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง ได้รับความเดือดร้อนจากบ้านข้างเคียง เนื่องจาก
เลี้ยงสุนัขไว้ประมาณ 20-25 ตัว ส่งเสียงดังรบกวน
ทั้งกลางวันและกลางคืนและกลิ่นเหม็นจากมูลสุนัข

- บริษัท เอเชียประกันภัย ได้ดําเนินการซ่อมแซม
เสาไฟฟูาบริเวณดังกล่าวและสามารถใช้งานได้เป็น
ปกติเรียบร้อยแล้ว

8.

9.

13.

14.

- กองช่างได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว
- ทําหนังสือรายงานผลให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
ระยองแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น

- ศาลจังหวัดระยองนัดฟังคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หน้าที่ระหว่างศาลในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 น.

- ทําหนังสือรายงานศูนย์ดํารงธรรมเรียบร้อยแล้ว

-8ลาดับที่
เรื่อง
รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ
15. กองสวัสดิการสังคมให้ฝุายนิติการติดตามการส่งเงินคืนเบี้ย - ทายาทของผู้เสียชีวิตได้ส่งคืนเงินให้แก่เทศบาล
ยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ปุวย
นครระยองเรียบร้อยแล้ว
เอดส์ ประจําปีงบประมาณ 2560
16.

การเร่งรัดติดตามผู้ค้างชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่เทศบาล
นครระยองได้ดําเนินปิดคําสั่งแจ้งเตือนครั้งสุดท้าย
เพื่อให้เจ้าของอาคารมาชําระค่าภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ปิดคําสั่งดังกล่าว

17.

กรณี นางสาวกัญญาพัชร์ ก้าวกุลธนกิจ ได้ทําการดัดแปลง - อยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนเรียกให้ถ้อยคํา
อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 64 x 10.50เมตร
จํานวน 1 หลัง ตั้งอยู่ที่ 10/3 - 16ถ.ราษฎร์บํารุง
ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง
งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจาเดือนกันยายน 2561
จานวน 16 เรื่อง

วัน/เดือน/ปี

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตอบผู้ร้องเรียนเมื่อ

แจ้งผลการดาเนินการ
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ

26 ก.ค. 61

ข้างบ้านเลี้ยงนกส่งเสียง
รบกวนและน้ําไหลเข้าบ้าน
บริเวณซอยศูนย์การค้าสาย 3

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

26 กรกฎาคม 2561

อยู่ระหว่างดําเนินการ

29 ก.ค. 61

รถขยะแรกๆ เก็บทุกอย่าง
บริเวณถนนหลังวัดปุา

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

31 กรกฎาคม 2561

อยู่ระหว่างดําเนินการ

29 ก.ค. 61

เรื่องการยื่นขอปรับปรุงและ
พัฒนาทางสาธารณะ บริเวณ
ซอยสองพี่น้อง

กองช่าง

31 กรกฎาคม 2561

ตอบผู้ร้องเรียบร้อยแล้ว

3 ส.ค. 61

แมวจรจัด บริเวณหมู่บ้านสวน
แก้วกรอกยายชา

3 สิงหาคม 2561

นอกเขต

4 ส.ค. 61

เมื่อก่อนเป็นหลังคาตอนนี้เป็น
แบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ บริเวณ
ซอยหินอ่อน

6 สิงหาคม 2561

อยู่ระหว่างดําเนินการ

10 ส.ค. 61

หมาจรจัด บริเวณหน้า
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

10 สิงหาคม 2561

นอกเขต

กองช่าง

-9วัน/เดือน/ปี

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตอบผู้ร้องเรียนเมื่อ

แจ้งผลการดาเนินการ
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ

14 สิงหาคม 2561

นอกเขต

14 สิงหาคม 2561

อยู่ระหว่างดําเนินการ

12 ส.ค. 61

สุนัขที่ตลาดชอบกัดลูกค้า
บริเวณซอยเรือนขวัญ
ต.เนินพระ

12 ส.ค. 61

ปูายเตือนทางแยก
บริเวณ ถ.ริมน้ํา สองพี่น้อง

12 ส.ค. 61

ขอความอนุเคราะห์ ตัดต้นไม้
แนวสายไฟเปลือย บริเวณ
หมู่บ้านศรีสุนทร ต.เนินพระ

14 สิงหาคม 2561

นอกเขต

12 ส.ค. 61

หมาจรจัดในหมู่บ้านไล่กัด
ชาวบ้าน โครงการบียอนด์

14 สิงหาคม 2561

นอกเขต

13 ส.ค. 61

เสียงรถแต่งและกลิ่น
น้ํามันเครื่องค่ะ บริเวณซอย
สองพี่น้อง

13 สิงหาคม 2561

อยู่ระหว่างดําเนินการ

19 ส.ค. 61

เรื่องไฟฟูาดับและไฟฟูาตก
ทุกวันชาวบ้านฝากร้องเรียน

20 สิงหาคม 2561

นอกเขต

20 ส.ค. 61

สุนัขจรจัดเยอะมาก
บริเวณ ถ.ริมน้ํา

21 สิงหาคม 2561

อยู่ระหว่างดําเนินการ

20 ส.ค. 61

เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติโดย
มิชอบ

21 สิงหาคม 2561

นอกเขต

22 สิงหาคม 2561

อยู่ระหว่างดําเนินการ

22 ส.ค. 61

เรื่องร้องเรียนจํานวน 4 เรื่อง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
และสํานัก
ปลัดฯ

-10ฝ่ายงบประมาณ

-11-

สานักการคลัง
1. รายงานรายรับ –รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

-12-

-13-

-14-

-15-

2. รายงานการดาเนินการ “เงินรายจ่ายค้างจ่าย”

-16-

3. รายงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

-17-

-18กองช่าง
- โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลหลังที่ 2 ดําเนินการแล้ว 35%
- โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ดําเนินการแล้ว 35%
- โครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียโรงฆ่าสัตว์
- นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง รายงานว่าได้ดูจากงบประมาณที่จะทําสถานที่กักกันสุนัขแล้ว
คาดว่าจะได้พื้นที่ ไม่เพีย งพอสําหรั บ กักกันสุ นัข เพราะมีการประมาณการราคาเพื่อขยายเขตไฟฟูา ประปา
ซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณหนึ่งล้านกว่าบาทไปแล้ว เกรงว่างบประมาณจะไม่เพียงพอสําหรับดําเนินการ
- นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานว่าจากที่มีการ
หารือเรื่องรายละเอียดแบบ คาดว่าจะได้กรงสําหรับกักสัตว์ 3 หลัง จะกักสัตว์ได้ประมาณ 300 ตัว ส่วนของ
อาคารก็จะปรับลดออกไปก่อน ในเบื้องต้นจะเอาไว้แค่เป็นอาคารสําหรับเก็บของกับห้องน้ํา เป็นรั้ว และค่อยทํา
ส่วนอื่นเพิ่มเติมในภายหลัง
ที่ประชุม

- มอบผู้อํานวยการกองช่าง ไปคํานวณดูว่าจะต้องใช้งบประมาณจํานวนเท่าใด

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ส่งไปกําจัด ณ ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง

- ส่งกําจัดขยะติดเชื้อ
งานควบคุมและตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย
- รถดูด 1 เข้าดําเนินการถนนสุขุมวิท
- รถดูดเบอร์ 2 ทะเบียน 82 - 7936 รย. ทํางานทั้งหมด 8 เส้น ความยาว 2640 เมตร
153 บ่อพัก เข้าดําเนินการ ซอยชัยบรรจงเวช และเข้าดําเนินการ ถนนเสรี ซอย 3

-19งานซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อ - รางระบายน้ํา
- งานซ่อมแซมฝาท่อทะเบียน ผก 2921 รย. โดยซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อ จํานวน 43 ฝา
เข้าดําเนินการ ปิดฝาท่อระบายน้ําตลาดวัดลุ่ม, ปิดฝาท่อระบายน้ําซอยสัมฤทธิ์ , ปิดฝาท่อระบายน้ําถนนเชิงเนิน
และปิดฝาท่อระบายน้ําถนนภักดีบริรักษ์
- พนักงานขับรถและคนงานประจํารถ ชุดรถดูดเบอร์ 3, ชุดขุดลอกท่อระบายน้ํา , รถน้ํา 6 ล้อ,
รถเฮี๊ยบ และรถไถ ดําเนินการกําจัดวัชพืชบริเวณแยกเกาะกลอย
งานทําความสะอาดชายหาด
- ทําความสะอาดชายหาย (กม. 4.000 – 4.500)
- ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขออนุญาตเชื่อมท่อระบายน้ําลงแหล่งน้ําสาธารณะ ตามมาตรา 33
ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ําโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ํา และตามมาตรา 57
ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
งานเครื่องจักรกลและซ่อมบารุง
- ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ํา ขนาด 8 นิ้ว ประจําจุด หน้าร้านวรรณเก่า, ต.ยายนต์ และจันทอุดม
- ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ํา ขนาด 12 นิ้ว ประจําจุดเพิ่มลาภ, หน้าสําเพ็ง และหน้าปั้มแก๊ส
- ตรวจเช็คปั้มสูบน้ําเสียใต้ดิน หลังวัดปุา ซอย 5, หลังอําเภอ และไพบูลย์นิมิตสุข
- เฝูาระวังน้ําท่วมขัง (เปิดเครื่องสูบน้ํา)
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

-20ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ที่ยื่นคาร้องขออนุญาต
ประกอบกิจการประเภทต่างๆ ตามเทศบัญญัติ
- เจ้าหน้าที่สํารวจและมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบการเขียนคําร้องขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการ ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการยื่นคําร้องจํานวน 13 ราย และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว
1. ทํากรอบรูป
2. เสือบินแทททู
3. แฟมิลี่ แฮร์ เวิร์ค
4. กะลา
5. ส้มตําดารา
6. ครัวแซ่บอีสาน
7. Cha กาแฟ
8. นายฮกเนื้อตุ๋น
9. The Coffee Tree
10. ครัวใต้(พี่อุ๊)
11. ข้าวแกงปักษ์ใต้พัทลุง (ปูาเล็ก)
12. วิแหนมเนือง
13. แคนดี้ แฮร์ซาลอน
- การตรวจประเมินสถานประกอบการแจ้งเลิกกิจการ
1. คาร์การ์ระยอง
2. ครัวยันฮี
3.. ชลดาบิวตี้
4. ใหม่เพื่อนผม
5. มินิ เครป
6. Waffle Hug
7. ขายของชํา
เรื่องร้องเรียน จานวน 2 เรื่อง

-21การดาเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1. ดําเนินการล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดล้างและขัดทําความสะอาดพื้นอาคารและถนน
โดยผสมผงคลอรีนในน้ําล้างพื้นเพื่อฆ่าเชื้อโรค ลอกท่อ ล้างท่อและรางระบายน้ํา ดังนี้
- ล้างตลาดเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) วันที่ 6 และ 27 สิงหาคม 2561
- ล้างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่ม) วันที่ 9 – 10 สิงหาคม และ 23 - 24 สิงหาคม 2561
- ล้างตลาดเทศบาล 4 (ตลาดแม่แดง) วันที่ 8 และ 29 สิงหาคม 2561
- ล้างศูนย์อาหารสวนศรีเมือง วันที่ 7 และ 28 สิงหาคม 2561
- ล้างตลาดเทศบันเทิง วันที่ 11 และ 25 สิงหาคม 2561
2. การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ /ประกาศเสียงตามสาย/อ่านบทความ ในตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง)
- เรื่องลดใช้ถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน
- ข้อเสียของการใช้ถุงพลาสติก
- โรคหลอดเลือดสมอง
- อาการของโรคหลอดเลือดสมอง
- ประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครผู้ช่วยนายตรวจชั่งตวงวัดประจําตลาดสด ให้กับผู้ค้าที่สนใจ
3.ตรวจประเมินมาตรฐานโรงอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ประจําปี 2561
จํานวน 25 แห่ง
ผลการประเมิน
3.1 โรงเรียนผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานโรงอาหาร ดังนี้
- ระดับมาตรฐานดีมาก
จํานวน 16 แห่ง
- ระดับมาตรฐานดี
จํานวน 9 แห่ง
3.2 การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ ตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน
จํานวน 25 แห่ง
4. ดําเนินโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานที่จําหน่ายอาหาร ประจําปีงบประมาณ 2561
ดําเนินการตรวจประเมินสถานที่จําหน่ายอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร และตรวจประเมิน
ด้านชีวภาพ ได้แก่ ตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารปรุงสุก ภาชนะอุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหาร
พร้อมให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ/ผู้ปรุงอาหาร/ผู้เสิร์ฟอาหารในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 14 ร้าน
ผลการประเมิน
ระดับมาตรฐาน 14 ร้าน
5. ดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลงใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม
ในร้านขายของชํา ชุมชนสมุทรเจดีย์และชุมชนสัมฤทธิ์ จํานวน 10 ร้าน
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบจุดตั้งถังขยะอันตรายและถังขยะรองรับถุงพลาสติกในชุมชน
6.1 ตรวจสอบถังขยะอันตรายในชุมชน 51 จุด พบว่า
- สภาพถังขยะอันตรายสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ทุกจุด
- พบขยะปนเปื้อน จํานวน 3 จุด ได้แก่ เซเว่นตรงข้ามโรงแรมสตาร์, หน้าห้างแสงทอง, เซเว่น ถ.
ราษฎร์บํารุงเยื้องซ. 8 ได้ประสานผู้จัดเก็บเรียบร้อยแล้ว

-226.2 ตรวจสอบถังขยะถุงพลาสติกในชุมชน จํานวน 21 จุด พบว่า
- สภาพถังขยะรองรับถุงพลาสติก สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ทุกจุด
- ได้ติดปูาย “ทิ้งเฉพาะถุงพลาสติกเท่านั้น” หน้าถังคัดแยกถุงพลาสติกเพื่อความชัดเจน จํานวน 7 จุด
6.3 ตรวจสอบถังขยะอินทรีย์ในชุมชน จํานวน 11 จุด พบว่า
- ถังรองรับขยะอินทรีย์ไม่สะอาด/ไม่ปิดฝาถังขยะอินทรีย์/มีขยะปนเปื้อน ได้แก่ ชุมชนมุสลิม
และบริษัทคลีน มหานคร ได้ทําความสะอาดบริเวณรอบๆ จุดตั้งถังตามจุดต่างๆ เพื่อความสะอาด
กิจกรรม ขบวนรถขนขยะสัญจร (3Rs Delivery)
โครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชน

รวบรวมปริมาณสิ่งของบริจาคทั้งหมดประมาณ 3 ตัน แบ่งเป็น
1. เครื่องใช้ไฟฟูา
จํานวน 24 ชิ้น
2. เฟอร์นิเจอร์
จํานวน 10 ชิ้น
3. เสื้อผ้า/ตุ๊กตา
จํานวน 25 กิโลกรัม
4. ขยะรีไซเคิล 2,125 กิโลกรัม คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 7,352 บาท (เพื่อเป็นทุนการศึกษา)
โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 3Rs Delivery โดยแจกปฏิทินตามบ้านเรือน ดําเนินการเสร็จเรียบร้อย ได้แก่
- ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ 1,045 หลังคาเรือนประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
จํานวน 732 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.05
บ้านเปิด จํานวน 227 หลังคาเรือนคิดเป็นร้อยละ 30.01
บ้านปิด จํานวน 505 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 68.99
หมายเหตุ : ในส่วนของบ้านปิดได้ประชาสัมพันธ์โดยการเสียบเอกสารไว้ในกล่องรับจดหมาย
กิจกรรม “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและฝุายบริการสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง
ร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรม “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยเดินรณรงค์
ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมบริเวณตลาดวัดลุ่มฯ และบริเวณใกล้เคียง

-23กิจกรรมรวบรวมโทรศัพท์มือถือเก่า
- กิจกรรมรวบรวมมือถือเก่าในโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก”สามารถรวบรวมและจัดส่งไปยังศูนย์ประสานงานโครงการแล้วจํานวน 209 เครื่อง โดยจะได้รับโล่
ประกาศเกียรติคุณ อปท. สิ่งแวดล้อมดีเด่น ผ่านพิธีของกระทรวงมหาดไทย
กิจกรรมอบรม “แกนนาอัศวิน 3Rs”
งานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมแกนนําอัศวิน 3Rs ระดับชั้น ป.4-6 จํานวน 24 คน
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับน้ําคืออะไร สถานะของน้ํา วัฏจักรของน้ํา และการ
ใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า
กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตาบลแหลมฟ้าผ่า
เรื่อง การบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครระยอง และชุมชนต้นแบบสมุทรเจดีย์
ฐานที่ 1 น้ํายาล้างจาน สูตรเปลือกมะกรูดมะนาวผสมน้ําซาวข้าว
ฐานที่ 2 สเปรย์สมุนไพรไล่ยุง กลิ่นตะไคร้, มะกรูด
ฐานที่ 3 น้ําหมักชีวภาพจากเศษอาหาร
ฐานที่ 4 น้ําหมักชีวภาพจากเศษผักและผลไม้
ฐานที่ 5 ขวดน้ําพอ ต้นไม้พอเพียง
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังเยาวชนพิทักษ์แม่น้าระยอง รุ่นที่ 1”
ภายใต้โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดวันแม่น้าคูคลองแห่งชาติ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังเยาวชนพิทักษ์แม่น้ําระยอง รุ่นที่ 1” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความสะอาดแม่น้ําและส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ําระยอง โดยมีเยาวชนเข้าร่วม 62 คน แบ่งกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม
ได้แก่ บรรยายให้ความรู้ “น้ําคือชีวิต” กิจกรรมสํารวจแม่น้ําระยอง และกิจกรรมระดมความคิด “แม่น้ําระยอง
แห่งกาลเวลา”
กิจกรรมสอนน้องวัดต้นไม้
(โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง)
งานทรัพยากรธรรมชาติ ฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมร่วมมือกับครูโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จัด
กิจกรรมสอนน้องวัดต้นไม้ ให้กับนักเรียนชั้น ป.5 จํานวน 190 คน โดยมีกําหนดการจัดกิจกรรมดังนี้
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 อธิบายถึงที่มาของการวัดต้นไม้ สาเหตุของสภาวะโลกร้อน ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์คืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร รวมทั้งให้นักเรียนประดิษฐ์ไคลโนมิเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์
สําหรับวัดต้นไม้
วันที่ 7 กันยายน 2561 ลงมือวัดต้นไม้โดยรอบบริเวณโรงเรียนสาธิตฯ และบริเวณวัดตรีรัตนาราม
กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้าระยองและป่าชายเลน
ประชาชนโดยทั่วไป หน่วยงานและคณะศึกษาดูงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและทํากิจกรรม บริเวณศูนย์
สิ่งแวดล้อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ํา และบริเวณหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศปุาชายเลน
พระเจดีย์กลางน้ํา รวมทั้งสิ้น 2,854 คน ดังตาราง

-24วันที่

หน่วยงาน

จานวน (คน)

กิจกรรม

สถานที่

4 ส.ค. 61

80

-ทําคอนโดปู

-เจดีย์ฯ

70

10 ส.ค. 61

สํานักงานคุมประพฤติ จ.ระยอง

50

-กิจกรรมเรียนรู้นอก
ห้องเรียน
-ศึกษาดูงานและ
เยี่ยมชม
-ปรับภูมิทัศน์

-หอชมวิวฯ

8 ส.ค. 61

สมาคมหอการค้าไทยและผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ในเขตภาคตะวันออก
กศน. อําเภอเมืองระยอง อําเภอนิคมพัฒนา
และอําเภอปลวกแดง
กศน. ตําบลหนองใหญ่

17 ส.ค. 61

โรงเรียนชุมชนวัดทับมา

269

-ทัศนศึกษา

19 ส.ค. 61

BLCP Power Limited

40

-ทําคอนโดปู

24 ส.ค. 61

สบทช.ระยอง ทสจ.ระยอง กลุ่มอนุรักษ์ฯ

30
80
45

-ปล่อยปู
-ปล่อยปลา
-ทัศนศึกษา
-ทัศนศึกษา

-หอชมวิวฯ
-เจดีย์ฯ
-หอชมวิวฯ
-เจดีย์ฯ
-หอชมวิวฯ
-เจดีย์ฯ
-หอชมวิวฯ
-เจดีย์ฯ
-หอชมวิวฯ
-เจดีย์ฯ
-เจดีย์ฯ
-เจดีย์ฯ

100
100

-ทัศนศึกษา
-ทัศนศึกษา

-หอชมวิวฯ
-เจดีย์ฯ

2,050

-เยี่ยมชม

-เจดีย์ฯ

7 ส.ค. 61

24 ส.ค. 61
30 ส.ค. 61

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี
ทต.พรหมเทพรังสรรค์และแกนนําเด็กและ
เยาวชน
31 ส.ค. 61 โรงเรียนอนุบาลปิยอาทร
31 ส.ค. 61 โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร
1-31 ส.ค. 61 ประชาชนโดยทั่วไป

40

-25งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2558 - 2561

-26การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย
เดือน สิงหาคม 2561 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้ ทั้งหมด 2,306 ชิ้น (119.37 กิโลกรัม)
2. กิจกรรมสํารวจและส่งเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกใน
เขตเทศบาล จํานวน 83 แห่ง เดือน สิงหาคม 2561 จํานวน 1,020 กิโลกรัม
การพัฒนาทาความสะอาดสถานที่
- ร่วมเก็บขยะชายทะเลกับสมาคมประมง จ.ระยอง
- รถน้ําเบอร์ 3 ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ทําความสะอาด และร่วมกันปลูกต้น
ฝาดแดง ณ พระเจดีย์กลางน้ํา
- กิจกรรม “จิตอาสา เราทําความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกับสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๕ กองกํากับการ ๒
บริเวณคลองข้างโรงเรียนนครระยองวิทยาคม วันที่ 9 สิงหาคม
- รถน้ําเบอร์ 2 ชุดพัฒนา ล้างพื้น ทําความสะอาด สวนสาธารณะโขดปอ
- ชุดพัฒนา ถากหญ้า ชุมชนสวนวัด
- รถน้ําเบอร์ 3 ล้างลานออกกําลังกาย สวนศรีเมือง
- ชุดเรือท้องแบน ลอกผักตบชวา หมู่บ้านระเบียงเมืองและสะพานแยกเกาะกลอย
- วันที่ 20 - 21 ส.ค. จัดเตรียมพื้นที่ ดูแลความสะอาด เส้นทางทรงจักรยาน พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
งานสัตวแพทย์
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์
จํานวนสุกรที่เข้าชําแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง
สุกรเข้าชําแหละเดือนสิงหาคม 2561 จํานวนทั้งสิ้น 787 ตัว
ได้ทําการตรวจและไม่พบความผิดปกติของสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า และมีค่าธรรมเนียม ดังนี้
1. อากรฆ่าสัตว์ 7,870 บาท
2. ค่าบริการโรงฆ่าสัตว์ 11,805 บาท
3. ค่าธรรมเนียมคอกพักสัตว์ 2,361 บาท
รวมเก็บค่าธรรมเนียมได้ทั้งสิ้น 22,036 บาท
การตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกรก่อนฆ่า จํานวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ฟาร์ม ไม่พบสารเร่งเนื้อแดง
ทุกตัวอย่าง
สรุปเรื่องร้องเรียน จานวน 11 เรื่อง

ถวายความปลอดภัยตามเส้นทางเสด็จฯ ตามเส้นทางเริ่มต้นจากถนนเลียบชายฝั่ง(แยกนางยักษ์)
สะพานวัดปากน้ํา ถนนอารีราษฎร์ ถนนบางจาก ถนนตากสิน และถนนริมน้ํา สามารถจับสุนัขจรจัดไปปล่อย
และฉีดวัคซีน จํานวนทั้งสิ้น 52 ตัว

-27รับเรื่องร้องเรียนโดยตรงทางโทรศัพท์จากรองจรัล ให้เข้าไปดูแลสุนัขจรจัดเข้ามากัดครูและนักเรียน ใน
โรงเรียนวัดตรี ได้ดําเนินการตั้งแต่วันที่ 17 - 31 สิงหาคม 2561 สามารถจับสุนัขได้ 10 ตัว
งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 10 อันดับแรก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2561 )

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 สิงหาคม 2561 จังหวัดระยอง พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก (ทุกรหัสโรค)
จํานวน 896 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต คิดเป็นอัตราปุวย 128.99 ต่อประชากรแสนคน สูงเป็นอันดับที่ 7
ของประเทศ (อันดับที่ 1 คือ จังหวัดนครปฐม มีอัตราปุวย 172.25 ต่อประชากรแสนคน)
โดยในเดือนสิงหาคม 2561 นี้ พื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก จํานวน 13 ราย
พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ คือ ชุมชนข้างอําเภอ-ทางไผ่

การดาเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ระบาด

-28การควบคุมโรคในกรณีไม่พบการระบาด
- สํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย ในบ้านและรอบบ้านผู้ปุวย รัศมี 100 เมตร
- พ่นสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัยในบ้านและรอบ บ้านผู้ปุวย รัศมี 100 เมตร
- วิ่งรถประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน
- ให้สุขศึกษารายบุคคล
- สนับสนุนทรายกําจัดลูกน้ํายุงแก่ประชาชน
การควบคุมโรคในกรณีพบการระบาด
- สํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายในบ้านและรอบบ้านผู้ปุวย รัศมีมากกว่า 200 เมตร
- พ่นสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัยในบ้านและรอบบ้านผู้ปุวย รัศมีมากกว่า 200 เมตร
- วิ่งรถประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน
- ให้สุขศึกษารายบุคคล
- สนับสนุนทรายกําจัดลูกน้ํายุงแก่ประชาชน
- เปลี่ยนยี่ห้อน้ํายาพ่นสารเคมีเป็น ซีเทค
- อสม.ร่วมดําเนินการสํารวจและทําลายแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย
- พ่นสารเคมีแบบติดรถยนต์ทั่วพื้นที่ระบาด
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 27 สิงหาคม 2561 จังหวัดระยอง พบผู้ปุวยโรคไข้หวัดใหญ่ จํานวน 2,467
ราย อัตราปุวยสูงเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2561 พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลนครระยอง จํานวน 3 แห่ง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จํานวน 74
ราย ซึ่งได้ดําเนินการตามมาตรการการสอบสวนและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบว่ามี
การระบาดของโรคในระดับชั้นอนุบาล
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อนาโดยแมลงในเขตเทศบาลนครระยอง
(ช่วงฤดูกาลระบาด)
1. ดําเนินกิจกรรมสํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายในสถานที่ราชการ และประเมิน
สถานที่ราชการปลอดลูกน้ํายุงลาย ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 16 แห่ง
2. ดําเนินกิจกรรมสํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายในสถานประกอบการประเภทโรงแรม
และประเมินสถานประกอบการปลอดลูกน้ํายุงลาย ภายในเขตเทศบาล
นครระยอง จํานวน 29 แห่ง
กิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน (15 มิถุนายนของทุกปี)
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก และรายงานข้อมูลสถานการณ์ของโรค
ไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา จํานวน 2 แห่ง คือ
1. ที่งานทะเบียน สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลนครระยอง มีประชาชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
ได้รับความรู้ จํานวน 35 คน
2. ที่ บขส.ระยอง (เก่า) มีประชาชนและพนักงานขับรถโดยสารได้รับความรู้ จํานวน 158 คน

-29โครงการวัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อ
ดําเนินงานโครงการฯ โดยการให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง พัฒนาการทางเพศ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ซึ่งได้
ดําเนินการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง จํานวน 3 ครั้ง นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 225 ราย ดังนี้
ครั้งที่ 1 ดําเนินการ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
(ป. 6/1 - ป. 6/3)
ครั้งที่ 2 ดําเนินการ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
ครั้งที่ 3 ดําเนินการ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
(ป. 6/4 - ป. 6/6)
งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
การดาเนินงาน
1. งานคัดกรองโรคไม่ติดต่อ ปฏิบัติงานตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว
ให้ความรู้พฤติกรรมสุขภาพแก่ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในพื้นที่เทศบาลนครระยอง รวม 443 คน จําแนกผล
การคัดกรอง ดังนี้
1.1 สํานักงานเทศบาลนครระยอง (ทุกวันจันทร์) จํานวน 40 คน
1.2 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นในสวนศรีเมือง (ทุกวันพุธ) จํานวน 403 คน
1.3 ให้ความรู้พฤติกรรมสุขภาพรายบุคคล จํานวน 443 คน
ผลการคัดกรอง
กลุ่มปกติ
จํานวน 285 คน
กลุ่มเสี่ยง
จํานวน
34 คน
กลุ่มปุวย
จํานวน 124 คน
2. กิจกรรมรณรงค์คัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกโรคมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรี เทศบาลนครระยอง
วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์คัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรี
กิจกรรม
2.1 ให้ความรู้โรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านมให้แก่กลุ่มสตรีในโครงการนวดกดจุดเพื่อ
สุขภาพ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครระยองวิทยาคม จํานวน 200 คน
2.2 แจกคูปองตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกให้แก่กลุ่มสตรีที่ต้องการตรวจคัดกรอง จํานวน 30 ใบ
เพื่อนําไปตรวจที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ
3. กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนระดับชั้น ม.5-ม.6 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคอ้วน
ผลการดําเนินงาน
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนระดับชั้น ม.5-ม.6 จํานวน 110 คน
หมายเหตุ สําหรับผลการคัดกรองนักเรียนระดับชัน้ ม.1-ม.6 อยู่ในระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
3. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
3.1 ให้ความรู้แก่ประชาชน ผ่านช่องทางการจัดรายการวิทยุ จํานวน 2 เรื่อง 1 สถานี
3.1.1 ความรู้เรื่อง “การปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูก”
3.1.2 ความรู้เรื่อง “ออกกําลังกายให้หัวใจแข็งแรง”

-30งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
ด้านบริหารจัดการกองทุนฯ
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมและกลั่นกรองแผน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
ดําเนินการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ จํานวน 30 โครงการ โดยผ่านการพิจารณา จํานวน 30 โครงการ
- จัดประชุมเพื่อสรรหาคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อทดแทนชุดเดิมที่จะหมดวาระในวันที่ 30
กันยายน 2561
คัดเลือกผู้แทน อสม. 2 ท่าน ได้แก่
1. นายประสิทธิ์ แก้วไพฑูรย์
2. นางสุนิมิตต์ โชติชว่ ง
คัดเลือกผู้แทนชุมชน 5 ท่าน ได้แก่
1. นายบรรเลง บรรเริงเสนาะ
2. นางจินตนา สุภาภรณ์
3. นายภิญโญ เชยชม
4. นางรัชนี หาความสุข
5. นายมกรา ศิริคํา
- โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครระยอง ปีงบประมาณ 2561
1. กิจกรรมอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฯ ในวันที่ 20
สิงหาคม 2561 ณ ห้องตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง
2. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฯ ระหว่างวันที่
22 - 23 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี และ เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ด้านการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ
- ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ จํานวน 2 ครั้ง ได้แก่
1. ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มประชาชน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ บ้านผู้นําชุมชนหนองสนม-ปักปุา
2. ประชาสัมพันธ์ในกลุ่ม อสม. เทศบาลนครระยอง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
ด้านการติดตามและประเมินผลกองทุนฯ
- ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ภาคประชาชน
จํานวน 2 โครงการ
งานอนามัยครอบครัว
ผลการดาเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน
รายใหม่ 56 คน รายเก่า 278 คน
จําแนกตามกลุ่มได้ ดังนี้
1. มารดาหลังคลอด
2. ทารกหลังคลอด
3. เด็ก 0 – 5 ปี

รายใหม่ 10 คน
รายใหม่ 10 คน
รายใหม่ 22 คน

รายเก่า 25 คน
รายเก่า 25 คน
รายเก่า 140 คน

-314. ผู้สูงอายุติดบ้าน / ติดเตียง
5. ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง

รายใหม่ 14 คน

จํานวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ปุวยที่บ้าน
ทําหัตถการ จํานวน 57 ครั้ง ได้แก่
1. เจาะเลือด
2. เจาะหาค่าน้ําตาลปลายนิ้ว
3. ทําแผล
4. ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก
5. ใส่สายสวนปัสสาวะ
ให้คําแนะนําด้านสุขภาพแก่ผู้ปุวยและครอบครัว 218 ราย ได้แก่
1. ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2. ตรวจพัฒนาการและประเมินโภ ชนาการเด็ก 0 – 5 ปี
3. สอนญาติทําแผล
5. สอนญาติให้อาหารทางสายยาง
6. สอนญาติออกกําลังกายผู้ปุวยบนเตียง

รายเก่า 74 คน
รายเก่า 14 คน

8 ครั้ง
18 ครั้ง
12 ครั้ง
12 ครั้ง
7 ครั้ง
35 ราย
162 ราย
12 ราย
4 ราย
5 ราย

โครงการ สูงวัย สุขใจ ไม่ติดบ้าน
โดยมีกิจกรรมพาผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและผู้ดูแล ออกมาทํากิจกรรมนอกสถานที่ ได้แก่ การให้ความรู้
เรื่องและสาธิตการออกกําลังกายด้วยไม้ตาล ต้าน ตึง ,ไหว้พระทําบุญ ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพลและวัดปุาประดู่ ,
ชมทิวทัศน์และรับประทานอาหารกลางวัน ณ พระเจดีย์กลางน้ํา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
1. มีผู้บริจาควัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 ราย จํานวน 3 รายการ ได้แก่ เตียงนอน Fowler,
Walker และไม้เท้าพยุงเดิน
2. มีผู้ปุวยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 7 ราย จํานวน 4 รายการ ได้แก่ เตียงนอนพร้อมเบาะ,
รถเข็นนั่ง, ไม้เท้าพยุงเดินและไม้ค้ํายัน
3. บริจาควัสดุการแพทย์ให้ผู้ปุวยยากไร้ 5 ราย จํานวน 3 รายการ ได้แก่ อาหารทางการแพทย์,
ผ้าอ้อมสําเร็จรูปและหม้อนอนสําหรับขับถ่าย
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
1. ดําเนินงานส่งเสริมและปูองกันสุขภาพผู้พิการในชุมชน จํานวน 144 คน
1.1 ให้บริการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้พิการ
จํานวน 144 คน พบ
- ความดันโลหิตสูง
จํานวน 36 คน
- ความดันโลหิตปกติ
จํานวน 108 คน
1.2 ให้คําแนะนําด้านสุขภาพ
จํานวน 144 คน
1.3 ประเมินความเครียด
จํานวน 144 คน พบ
- เครียดน้อย
จํานวน 139 คน
- เครียดปานกลาง
จํานวน 5 คน

-321.4 ประเมินภาวะซึมเศร้าแก่ผู้พิการ
- ไม่มีภาวะซึมเศร้า
1.5 ให้คําปรึกษาด้านสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้พิการ

จํานวน 42 คน พบ
จํานวน 42 คน
จํานวน 144 คน

2. ให้การช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยขอรับการสนับสนุนรถนั่งเคลื่อนที่จากผู้พิการที่ไม่ได้
ใช้แล้ว นํามาให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ต้องการรถนั่งเคลื่อนที่ จํานวน 1 คน ผู้รับมีความพึงพอใจ
3. จัดตั้งกลุ่มด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นใหม่ในชุมชน จํานวน 3 กลุ่ม
3.1. ชุมชนหนองสนม-ปักปุา ชื่อกลุ่ม รักการออกกําลังกาย ชุมชนหนองสนม-ปักปุา เสนอโครงการรัก
ชีวิต รักสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562
3.2. ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง ชื่อกลุ่มชุมชนมุสลิม-ปากคลอง แด้นซ์สโลป เสนอโครงการ ส่งเสริมการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพกายและใจ ปีงบประมาณ 2562
3.3. ชุมชนสัมฤทธิ์ ชื่อกลุ่ม อสม.ศสมช.สัมฤทธิ์ เสนอโครงการ
คนชุมชน
สัมฤทธิ์ยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562
4. จัดโครงการสุขภาพดี เริ่มที่ตัวเรา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช
เทศบาลนครระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต ให้ความรู้และทักษะของการ
จัดการความเครียดแก่ผู้พิการและผู้ดูแล
ผลการดําเนินงาน
- มีผู้พิการและผู้ดูแลเข้าร่วมโครงการ จํานวน 34 คน (เปูาหมาย จํานวน 30 คน )
- กลุ่มเปูาหมายมีความรู้และได้รับการฝึกทักษะการจัดการความเครียด จํานวน 34 คน
5. จัดตั้งกลุ่มและสร้างกลุ่มไลน์ ชื่อกลุ่ม “กําลังใจ ” สําหรับผู้พิการ ผู้ดูแล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ในการติดต่อ สื่อสาร รับทราบข้อมูลข่าวสาร และเสริมสร้างพลังการดําเนินงานร่วมกันมีสมาชิก
จํานวน 11 คน
งานส่งเสริมสุขภาพ
- วันที่ 6 - 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 ดําเนินการจัด กิจกรรมตรวจคัดกรองสายตาผิดปกติในนักเรียน
ประจําปีการศึกษา 2561 จํานวน 433 คน ณ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 2 ,7,15 และ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561 ดําเนินการจัด กิจกรรมบัดดี้คู่ซี้ พี่น้องชวนแปรงฟัน
ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนประถมศึกษา” แก่นักเรียนจํานวน 362 คน ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครระยอง จํานวน 4 แห่ง ภายในกิจกรรมมีให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันและทักษะการตรวจ
ประสิทธิภาพของการแปรงฟันของนักเรียนโดยใช้ยาเม็ดย้อมสีฟัน
- วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 ดําเนินการจัด กิจกรรมหมั่นสาง หมั่นสระ ห่างเหา ภายใต้โครงการ
“นักเรียนวัยใส อนามัยดี๊ดี ไม่มีเหา” แก่นักเรียนที่เป็นเหา จํานวน 58 คน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 22 - 29 มีนาคม 2561 จัดกิจกรรมค้นหาเพชรกลม ภายใต้โครงการ “เจียระไนเพชรกลมเป็นไข่”
ณ โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลนครระยอง จํานวน 5 แห่ง โดยค้นหาภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดัน
โลหิตสูงและเบาหวานรายใหม่ในนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วนจํานวน 344 คน
- วันที่ 23, 24, 29 มีนาคม 2561 จัดกิจกรรมเจียระไนเพชรให้เป็นรูป ภายใต้โครงการ “เจียระไน
เพชรกลมเป็นไข่” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามและโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา โดยปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเด็กอ้วนที่ไม่เป็นโรคจํานวน 73 คน และส่งต่อเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานไปยัง
โรงพยาบาลระยองเพื่อเจาะเลือดยืนยันการเป็นโรคเบาหวานจํานวน 2 คน

-33- วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ดําเนินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพใจและการส่งเสริม
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ จํานวน 43 คน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดเนินพระ
- นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งเพื่อทราบว่าใน
เรื่องของการจัดการขยะทุกประเภท โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ต้องมีการรายงานส่งจังหวัดระยองในหลายกิจกรรม
ในเรื่องของความสะอาด รวมทั้งเกณฑ์การคัดแยกขยะอินทรีย์ ซึง่ เทศบาลได้ผ่านเกณฑ์การประเมินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น จํานวน 10 อปท. ซึ่งเทศบาลได้ประเมินตนเองไป เกณฑ์การประเมินจะมีทั้งสิ้นจํานวน 30 ข้อ
โดยใช้ชื่อว่า “เกณฑ์ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย” แต่ในเนื้อของตัวชี้วัดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง
ของการคัดแยกขยะ การติดตั้งปูาย และความสะอาดของถนนสายหลัก และถนนสายรอง และเรื่องความ
ร่วมมือในการคัดแยกขยะ โดยมีทั้งโรงเรียน และองค์กรของเทศบาล และต้องมีการตั้ งถังขยะ 4 ประเภท
ตามที่กฎหมายกําหนดมา ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว
และสวนสาธารณะ ซึ่งในเขตเทศบาลได้ทําการประเมินส่งจังหวัดไป จํานวน 15 แห่ง ซึ่งในวันที่ 6 กันยายน
2561 ทีมของจังหวัดระยองจะมาทําการประเมินเทศบาลนครระยอง ในเวลา 15.30 น. และลงไปดูในพื้นที่
ต่างๆ ด้วย และการรายงานเรื่องขยะอินทรีย์นั้นเทศบาลต้องรายงานให้จังหวัดระยองทราบเป็นประจําทุกเดือน
และสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มีการวางระบบใหม่ โดยขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการทุก
ท่านแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่าจะมีถังขยะสีเขียวสําหรับใส่เศษอาหาร โดยจะวางไว้ตรงที่ล้างจาน บริเวณ
ด้านหลังอาคารสํานักงานเทศบาล และในช่วงเวลา 08.00 น. ของทุกวัน ทางฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมจะทํา
การเก็บขยะตรงนี้เพื่อนําไปหมักทําปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป
กองการแพทย์
บริการเดือน สิงหาคม ๒๕๖1
จาแนกตามสถานบริการ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริการรักษาพยาบาล
บริการทันตกรรม
บริการเภสัชกรรม
บริการกายภาพบําบัด
บริการชันสูตร
บริการรังสีฯ

ประเภทบริการในคลินิกอบอุ่นฯ
ประจาเดือน สิงหาคม 2561
3,363 ราย
588 ราย
2,372 ราย
198 ราย
527 ราย
31 ราย
งานรักษาพยาบาล
ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๖1

•
•
•
•
•
•

สรุปค่าใช้จ่ายการให้บริการกองการแพทย์
ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๖1
1. CASH
(874 ราย) 146,037 บาท
2. จ่ายตรง อปท รอเรียกเก็บ
(209 ราย)
49,058 บาท
3. จ่ายตรงกรมบัญชีกลางรอเรียกเก็บ
(390 ราย) 103,498 บาท
4. ประกันสังคมรพ.ระยอง
(232 ราย)
46,451 บาท
5. ประกันสังคมรพ.สิริกิติ์
(200 ราย)
23,872 บาท
6. เทศบาลสนับสนุน
(3,328 ราย) 663,152 บาท
สรุป ค่าใช้จ่ายกองการแพทย์
5,233 ราย 1,032,068 บาท
เรียกเก็บได้
368,916 บาท

(14.15%)
(4.75%)
(10.03%)
(4.50%)
(2.31%)
(64.26%)
( 100%)
(35.74%)

-35บริการอื่น ๆ แก่ผู้มารับบริการ
ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖1
- รับส่งผู้ปุวยโดยรถกอล์ฟไฟฟูา
จํานวน 50 ครั้ง
- รับส่งผู้ปุวยโดยรถ Ambulance จํานวน 4 ครั้ง
- สนับสนุนกระเป๋ายาแก่หน่วยงานอื่น จํานวน 4 ครั้ง
กิจกรรมในรอบเดือนสิงหาคม 2561
- วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)
กลุ่มเปูาหมาย นักเรียนการศึกษานอกโรงเรียนจํานวน 80 คน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การเคลื่อนย้าย
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
- วันที่ 9, 16, 17 สิงหาคม 2561 ตรวจฟันเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
(วัดตรีรัตนาราม)
- วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ออกหน่วยปฐมพยาบาลงานกีฬาผู้สูงอายุ ณ สวนสาธารณะโขดปอ
กิจกรรม
-วัดความดันโลหิต
-ทําแผล
-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
กิจกรรมในรอบเดือนสิงหาคม 2561
วันที่ 14-17 สิงหาคม 2561
งานวันเภสัชกรรม โครงการสมุนไพรยุค 4.0
กิจกรรม
-นิทรรศการ
-สาธิตทําลูกประคบ
- วันที่ 16 สิงหาคม 2561 รับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครนครราชสีมา
- วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ออกหน่วยปฐมพยาบาลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน PTT GROUP
CUP 2018 ณ สนามสโมสรบ้านพักพนักงาน IRPC
กิจกรรมการพยาบาล
-วัดความดัน
-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 ร่วมซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับงานปูองกันฯ
เทศบาลนครระยอง ณ ชุมชนสัมฤทธิ์1 และชุมชนหลังวัดโขด

-36กองการศึกษา
- โครงการอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตครบวงจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Happy Book Day : สัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 6 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน
- โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี “PTT GROUP CUP 2018” รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี
พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน
- โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี “PTT GROUP CUP 2018” รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี
พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
- โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี “PTT GROUP CUP 2018” รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี
งานแถลงข่าวการแข่งขันฯ วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม Auditorium บริษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 ณ สนามสวนศรีเมือง
- โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี “PTT GROUP CUP 2018” รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี
พิธีเปิดการแข่งขันฯ วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ สนามสโมสรบ้านพักพนักงานไออาร์พีซี
- โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี “PTT GROUP CUP 2018” รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี
การแข่งขันฯ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน
ระยองวิทยาคม
- โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

-37- โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- พิธีเปิดงานกีฬาสี โรงเรียนนครระยองวิทยาคม วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561
- พิธีเปิดงานกีฬาสี โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
- พิธีเปิดงานกีฬาสี โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
- ประชุมรับนโยบายการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําปี พ.ศ. 2561
วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมหอการค้า
- ประชุมรับนโยบายการจัดโครงการกิจกรรมเก็บตัวและจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดีที่ 30
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมร่มไทร ชั้น 2 อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน (สวนศรีเมือง)
- ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาประดู่ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
- ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาประดู่ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561
- กิจกรรมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ประจําวันเสาร์ เดือนสิงหาคม ณ บริเวณถนนยมจินดา
- ธนาคารออมสิน (สาขาปูาผ่อง) ประจําวันพฤหัสบดี เดือนสิงหาคม
- กิจกรรมส่งเสริมการศึกษานอกห้องเรียน (การทําเกี๊ยวน้ําห่อไก่สับ) วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
- กิจกรรมสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากผู้ใหญ่ใจดี วันเสาร์ที่ 25
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
- คณะศึกษาดูงานห้องสมุด ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จํานวน 48 คน
- กิจกรรม We can PLAY & LEARN เพลินวันเสาร์ ครั้งที่ 118 วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือน สิงหาคม 2561
ข้อมูลสถิติ
กรกฎาคม
สถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุด/เดือน
37,417
สถิติผู้ใช้นอกเวลาราชการ
16,953
ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
1,202
สถิติหนังสือทั้งหมด
156,674
สถิติแผ่น V.C.D
15,542
จํานวนสมาชิกห้องสมุด
73,160
จํานวนสมาชิกใหม่
208
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เดือน สิงหาคม 2561

ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง
...“สร้างงานผู้พิการ”...
เริ่ม มกราคม 2559
นางสาวมิรันตี นิลพันธ์ (หมวย)
เกิดวันที่ 6 มิถุนายน 2522
อายุ 39 ปี
พิการ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
จบวุฒิ ม.6
ชื่อบริษัท บ.พลาสติก ออมเนียม ออโต้ อิเนอร์ยี(ประเทศไทย)จํากัด
เงินเดือน 9,125 บาท
ที่ทํางาน ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
วันที่เริ่มงาน 1 มกราคม 2560 อายุงาน 1 ปี 8 เดือน
นายกิตติคุปต์ สารพันโชติวิทยา (หมี่)
เกิดวันที่ 23 มิถุนายน 2538
อายุ 23 ปี
พิการ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
จบวุฒิ ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อบริษัท บ.เอ็มเอสไอจี เซอร์วิส แอนด์ แอดจัสติ้ง(ประเทศไทย)จํากัด
เงินเดือน 9,125 บาท
ที่ทํางาน กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
วันที่เริ่มงาน 8 สิงหาคม 2559
อายุงาน 2 ปี
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เกิดวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2510
อายุ 50 ปี
พิการ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
จบวุฒิ ปวช.ไฟฟูา
ชื่อบริษัท บ.นิคอนประเทศไทย จํากัด
เงินเดือน 9,125 บาท
ที่ทํางาน ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
วันที่เริ่มงาน 9 เมษายน 2560 อายุงาน 1 ปี 4 เดือน
นางสาวกุสุมา บุญช่วย (หนู)
เกิดวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2522
อายุ 39 ปี
พิการ ผู้พิการทางการได้ยิน
จบวุฒิ ม.3
ชื่อบริษัท บ.นิคอนประเทศไทย จํากัด
เงินเดือน 9,125 บาท
ที่ทํางาน ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
วันที่เริ่มงาน 10 เมษายน 2560 อายุงาน 1 ปี 4 เดือน
นางสาวสุจิตรา พืชพันธุ์ (กิ๊ก)
เกิดวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531
อายุ 30 ปี
พิการ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
จบวุฒิ ปริญญาตรี
ชื่อบริษัท
บ.พลาสติก ออมเนียม ออโต้ อิเนอร์ยี(ประเทศไทย)จํากัด
เงินเดือน
9,125 บาท
ที่ทํางาน
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
วันที่เริ่มทํางาน 1 กรกฎาคม 2560 อายุงาน 1 ปี 1 เดือน
นายรัชพงศ์ ผลารุจิ (แชมป์)
เกิดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2534
อายุ 27 ปี
พิการ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
จบวุฒิ ปริญญาตรี
ชื่อบริษัท บ.เอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด
เงินเดือน 9,125 บาท
ที่ทํางาน กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง (คลินิคอบอุ่น)
วันที่เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2560 อายุงาน 1 ปี 1 เดือน
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โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 : ครูนภัสวรรณ ศรีโยธา และ ครูพัชราภรณ์ พรหมโณ เข้าร่วมโครงการ
ยกระดับศักยภาพแกนนําการวิเคราะห์การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย
- วันที่ 6 สิงหาคม 2561 : ครูยุทธนา ศรีเพชร นํานักเรียนเข้าร่วมโครงการอุทยานการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตครบวงจร Happy Book Day ณ อุทยานการเรียนรู้ สวนศรีเมือง
- วันที่ 7 สิงหาคม 2561 : ฝุายวิชาการ จัดกิจกรรมน้ําปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ อาคารอเนกประสงค์
- วันที่ 8 สิงหาคม 2561 : ฝุายวิชาการ จัดกิจกรรมวันอาเซียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
ณ อาคารอเนกประสงค์
- วันที่ 9 สิงหาคม 2561 : ฝุายปกครอง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์
- วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2561 : ครูนภัสวรรณ ศรีโยธา ครูสุนีรัตน์ อภิวัฒนานนท์
ครูบุษยมาศ อันแสน เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูมุ่งสู่การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ประจําปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 7
ณ โรงแรมริเวอร์ไซน์ กรุงเทพมหานคร
- วันที่ 12 สิงหาคม 2561 : ผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ทําบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง ณ สวนศรีเมือง
- วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561 : ครูนพมาศ และ ครูวารุณี เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตเครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมโกเด้นซิตี้ระยอง
- วันที่ 17 สิงหาคม 2561 : ฝุายปกครอง จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ อาคารอเนกประสงค์
- วันที่ 20 สิงหาคม 2561 : ครูฉันทนาและครูยุทธนา นําเด็ก ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ
นานาชาติ ณ ระยองฮอล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง
- วันที่ 22 สิงหาคม 2561 : พระวิทยากรจากวัฒนธรรมจังหวัดระยองมาบรรยาย
ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- วันที่ 23 สิงหาคม 2561 : ฝุายบริการ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมโรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ํา
- วันที่ 22 สิงหาคม 2561 : ฝุายปกครอง จัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- วันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมทําบุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
- วันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมทํากิจกรรมจิตอาสา
“เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” บริเวณชุนชนที่อยู่รอบๆโรงเรียน
- วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการวัยใส รักปลอดภัย
ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
- วันที่ 14 สิงหาคม 2561 สํานักการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง อบรมนักเรียนเรื่องการแปรงฟัน
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วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2561
- วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- วันที่ 18 สิงหาคม 2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดด้วย
การจัดการเรียนรู้ Active learning&DLIT โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา”
- วันที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครระยอง ประจําปี 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- พนักงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้ารับการอบรมครูผู้สอนปฏิบัติการพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนคุณภาพของ สสวท. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
(๓๑ ก.ค. – ๒ ส.ค. 25๖๑)
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง
จ.ระยอง (๖ ส.ค. 25๖๑)
- เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีงาน HAPPY BOOK DAY’S 2018
ณ ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง จ.ระยอง (๖ ส.ค. 25๖๑)
ระดับอนุบาล
รางวัลชมเชย
ด.ญ.กนกวรรณ เสงี่ยมใจ อ.๓/๔
ร่วมกิจกรรม
ด.ช.กันต์ไชย พรอริยสิทธิ์ อ.๓/๑
ด.ช.สุวพิชญ์ แสงทอง อ.๒/๓
ด.ญ.กวิสรา แซ่ตั๋น อ.๒/๔
ด.ช.ณิชกุล คงสิน อ.๓/๒
ครูผู้ควบคุม นางจีรภา สุอุตะ
- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) มาจัดทําที่จอดรถบริเวณวัดข้างโรงเรียน ในวันที่ 7
สิงหาคม 2561
- เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี งาน HAPPY BOOK DAY’S 2018
ณ ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง จ.ระยอง (๗ ส.ค. 25๖๑)
ระดับ ป.๑ และ ป.๒
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ด.ช.คุณานนต์ ลือสุวรรณกิจ ป.๑/๕
รางวัลชมเชย
ด.ญ.กชนิภา ชาญกระบี่ ป.๑/๕
ด.ญ.จิรัขญา ฉายากุล ป.๑/๕
ด.ญ.กุลนัดดา พรมภักดี ป.๑/๒
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ด.ญ.ชนัญชิดา พรมทอง ป.๑/๒
ด.ญ.วรัญญา สุวรรณมิตร ป.๒/๕
ครูผู้ควบคุม นางจีรภา สุอุตะ
- เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีงาน HAPPY BOOK DAY’S 2018
ณ ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง จ.ระยอง (๘ ส.ค. 25๖๑)
ระดับ ป.๓
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ด.ช.นัทบดี สุขสวัสดิ์ ป.๓/๒
รางวัลชมเชย
ด.ญ.จิราภา ประเสริฐสุข ป.๓/๕
ร่วมกิจกรรม
ด.ญ.อภิชญา อาจเอื้อ ป.๓/๓
ด.ช.คชินท์ณภัท แสนเดช ป.๓/๓
ด.ช.วรนันท์ สุวรรณมิตร ป.๓/๓
ครูผู้ควบคุม นางจีรภา สุอุตะ
ระดับ ป.๔
รางวัลชนะเลิศ
ด.ช.ณัฏฐกร พรอริยสิทธิ์ ป.๔/๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ด.ญ.ปิยะสิริ ช่วยเชิด ป.๔/๖
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ด.ช.ภัทรพล วงศ์สุนทร ป.๔/๑
รางวัลชมเชย
ด.ช.วรพงศ์ อินทัศสิงห์ ป.๔/๒
ครูผู้ควบคุม นางจีรภา สุอุตะ
ร่วมกิจกรรม
ด.ญ.วิภาวี ทองบูรพา ป.๔/๑
ด.ญ.เอื้อมขวัญ แคล้วคลาด ป.๔/๒
ด.ช.ธนกฤต โอรักษ์ ป.๔/๓
ด.ญ.พัทธ์ธีรา ยัญญะจันทร์ ป.๔/๖
ครูผู้ควบคุม นางจีรภา สุอุตะ
- เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี งาน HAPPY BOOK DAY’S 2018
ณ ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง จ.ระยอง (๙ ส.ค. 25๖๑)
ระดับ ป.๕ และ ป.๖
รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.นันทรัตน์ คําเสมอ ป.๖/๗
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ด.ญ.ศศิวัลย์ แก้ววิเชียร ป.๖/๒
รางวัลชมเชย
ด.ญ.ธิมาพร ทองกลาง ป.๖/๗
ด.ญ.ภาวตรี ศรีเจริญ ป.๖/๗
ด.ญ.ฐิติกาญจน์ ศิลาสิทธิ์ ป.๖/๗
ด.ญ.เสาวภาคย์ เดชศรีสิน ป.๖/๗
ด.ญ.เกตกานต์ สมเสาร์ ป.๖/๗
ด.ญ.สิริรัตน์ วิระเทพสุภรณ์ ป.๕/๒
ร่วมกิจกรรม
ด.ญ.อธิชา จันมณี ป.๖/๓
ด.ช.วุฒิกร พลสวัสดิ์ ป.๖/๓
ครูผู้ควบคุม นางจีรภา สุอุตะ
- กิจกรรมวันแม่ (10 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยโดยวิทยากรศูนย์ กศน. (ทํามโหตร) (10 ส.ค. 2561)
- การแสดงพื้นบ้านหนังใหญ่วัดบ้านดอน โดย อ.อําไพ บุญรอด (10 ส.ค. 2561)
- มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัล กิจกรรมประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจําปี ๒๕๖๑
(๑๐ ส.ค. 25๖๑)
- ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง เขตหลงชวน เมืองเหอหยวน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (13 ส.ค. 2561)
- มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัล กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจําปี ๒๕๖๑ ระดับปฐมวัย,
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (๑๕ ส.ค. 25๖๑)
- กิจกรรมการแสดงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ Science Showเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๑ (๑๗ ส.ค. 25๖๑)
- พนักงานครูฝุายวิชาการ เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้วยการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต
เครือข่ายภาคกลาง และภาคตะวันออก ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อ.เมือง จะระยอง (๑๖-๑๗ ส.ค. 25๖๑)
ผู้เข้ารับการอบรม
ครูนฤมล มหาไพบูลย์ ครูปภาวิน กองสิน ครูกิตติมา ลีชัยภูมิ
- เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๔ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖)
ประจําปี ๒๕๖๑ (๑๘ ส.ค. 25๖๑)
เด็กหญิงพาขวัญ ฟูคํา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สุขสะอาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
เด็กชายสิรภพ นางนวล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
- กําหนดส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ โครงการนิเทศและวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ (๒๐ - ๒๒ ส.ค. 25๖๑)
- มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัล กิจกรรมต้นกล้าแห่งการอ่าน ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
(๒๔ ส.ค. 25๖๑)

-44- มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัล กิจกรรมต้นกล้าแห่งการอ่าน ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๒, ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ (๒๔ ส.ค. 25๖๑)
- วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๑ เข้าร่วมการแข่งขันคาราเต้-โด รายการ THAILAND SHOTO CUPKASETSART KARATE-DO OPEN 2018 ณ ยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด.ช.เลอพงษ์ สิงห์มณี ป.๔/๒ ได้รับรางวัล ๒ เหรียญทอง ๑ เหรียญทองแดง
- กิจกรรมเจาะเลือดตรวจค่าน้ําตาล
- กิจกรรมอพยพฉุกเฉิน
- กิจกรรมกีฬาสี (30 – 31 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมจิตอาสา
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 2 สิงหาคม 2561 กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)
- วันที่ 2 สิงหาคม 2561 รับคณะดูงานจากกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเถิน 3 ลําปาง
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 7 สิงหาคม 2561 รับคณะดูงานจากเทศบาลเมืองบางบัวทอง นนทบุรี
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 8 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวันอาเซียน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2561 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 11 สิงหาคม 2561 กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายผูป้ กครอง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุม่ มหาชัยชุมพล
- วันที่ 17 สิงหาคม 2561 กิจกรรมเก็บขยะชายหาด ณ ชายหาด PMY
- วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2561 กิจกรรมบรรพชาสามเณรเนือ่ งในวันแม่แห่งชาติ ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)
- วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 16 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 16 สิงหาคม 2561 รับโล่ผู้ทําคุณประโยชน์ ณ วัดพลงช้างเผือก
- วันที่ 24 สิงหาคม 2561 รับคณะดูงานจากโรงเรียนวัดไผ่ล้อม จันทบุรี ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 24 สิงหาคม 2561 กิจกรรมศุกร์หรรษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 25 สิงหาคม 2561 กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจําปี 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- กิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพ่อ
- กิจกรรมไปวัดทุกวันพระ
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2561 นักเรียนชั้น ม.1 เข้าค่ายธรรมะ ณ มูลนิธิประภัสสร
- วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมคัดกรองสุขภาพ นักเรียน ชั้น ม.4
ณ อาคารวิสุทธิคุณากร
- วันที่ 4 สิงหาคม 2561 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาให้กับคณะครู บุคลากรและ
นักเรียนแกนนํา โดยมีวิทยากรคือ ผอ.ดาราวรรณ ศรีกาญจนา เป็นผู้ให้ความรู้ ณ อาคารวิสุทธิคุณากร

-45- วันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2561 บุคลากรร่วมโครงการอบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ศูนย์อบรมคลองหนึ่ง) ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
- วันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการติวจากสมาคมเพื่อนชุมชน
ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง
- วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ผู้อํานวยการ คณะครู และตัวแทนสภานักเรียน เดินทางไปศึกษาดูงานสภานักเรียน
ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
- วันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะครู และนักเรียน นําเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ ศูนย์ราชการ
จังหวัดระยอง
- วันที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะจากตํารวจท่องเที่ยวระยอง Rayong Tourist Police ในโครงการจิตอาสา
เราทําความดีด้วยหัวใจ ที่ร่วมกันทําความสะอาด และขุดลอกคูคลอง ณ บริเวณโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
- วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้) ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยได้รับเกียรติ
จากท่าน วรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง และ ท่านเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาลนครระยอง
ร่วมในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
- วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ผู้อํานวยการและคณะครูทําบุญตักบาตรตอนเช้า เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สวนศรีเมือง
- วันที่ 12 สิงหาคม 2561 คณะครูร่วมลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
- วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ครูและนักเรียนร่วมกับบําเพ็ญประโยชน์ ทําความสะอาดสวนสาธารณะ
ณ สวนสาธรณะ โขดศาลเจ้า
- วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ผู้อํานวยการและคณะครูร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สวนศรีเมือง
- วันที่ 13 สิงหาคม 2561 โรงเรียนนครระยองวิทยาคมเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะศึกาดูงานจากประเทศจีน
ณ อาคารวิสุทธิคุณากร
- วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2561 วันวิชาการเปิดบ้านสู่การเรียนรู้ "บูรณาการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน" ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)
- วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2561 ผู้อํานวยการ และคณะครู เดินทางไปศึกษาการจัดการศึกษาแบบทวิ
ณ จังหวัดนครราชศรีมา
- วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
จ.จันทบุรี
- วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชดําริ จ.ระยอง
- วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ผู้อํานวยการ คณะครู และนักเรียน ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนวัดหลักสี่
(ทองใบทิวารีวิทยา)
- วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชดําริ จ.ระยอง
- วันที่ 24 สิงหาคม 2561 งานกีฬาสีภายใน ประจําปี2561 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม

-46- วันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2561 ผู้อํานวยการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงาน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์
กรุงเทพมหานคร
- วันที่ 28 สิงหาคม 2561 บุคลากรอบรมเสริมสร้างจริยธรรม การปูองกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลนครระยอง ประจําปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องเกาะแก้ว 1 - 2
โรงแรมคลาสสิคคามิโอ เมืองระยอง
- วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2561 บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมโครงการจัดงานค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 8 ประจําปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- โครงการผู้สูงวัยสานสัมพันธ์ ร่วมใจกันสามัคคี ในเขตเทศบาลนครระยอง
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจําเดือน สิงหาคม 2561 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์
ประจําเดือนสิงหาคม 2561 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งหมด 6,374 ราย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม2561
*ผู้สูงอายุ
5,543 ราย
เงินสด
- ราย
โอนเข้าบัญชีธนาคาร 5,543 ราย
*ผู้พิการ
720 ราย
เงินสด
- ราย
โอนเข้าบัญชีธนาคาร 720 ราย
*ผู้ปุวยเอดส์ 111 ราย
เงินสด
– ราย
โอนเข้าบัญชีธนาคาร 111 ราย
การลงทะเบียน
*อํานวยความสะดวก
ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการรายใหม่
และต่อบัตรประจําตัวคนพิการรายเก่า
*รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่
เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ
*รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
*รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และรายเก่า
ที่มีการย้ายภูมิลําเนาเข้ามาในเขตพื้นที่
เทศบาลนครระยอง เพื่อรับเบี้ยฯ
ปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2560

จํานวน

8

ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน

12 ราย
10 ราย
40 ราย

-47- โครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มสตรีชุมชนเทศบาลนครระยอง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระราชดําริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจําปี 2561 วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง
- โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคน
ไร้ที่พึ่งและขอทานในชุมชน ร่วมกับเทศบาลนครและเมืองพัทยา กิจกรรม “พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
คนไร้ที่พึ่ง เขตเทศบาลนครระยอง” ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม
พ.ศ.2561 ณ ห้องสมุดประชาชน สวนศรีเมือง
สถานธนานุบาล
ผลการดาเนินงานในรอบเดือนสิงหาคม 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2561)
ยอดรับจํานํารวม
2,501 ราย
ยอดไถ่ถอนรวม
2,297 ราย
ทรัพย์จํานําคงเหลือทั้งหมด
8,187 ราย
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จานวน 140,000,000.00 บาท
หัก ใช้ไปแล้ว
14,180,000.00 บาท
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก
125,820,000.00 บาท
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี กล่าวว่าขอหารือที่ประชุมเรื่องทีจ่ ะมีการบันทึกเทป
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคนจีนที่มาอยู่ที่เมืองไทย โดยต้องการจะให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานภูมิบุรีศรีระยอง
ซึง่ อาจจะจัดช่วงวันเสาร์ โดยอาจจะใช้สถานทีข่ องมูลนิธิสว่างพรกุศล เรื่องเวลาจะกําหนดอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม

- ท่านนายกเทศมนตรี ให้บันทึกเทปแล้วต้องการจะให้นํามาพิมพ์เป็นรูปเล่มมีภาพประกอบ
เป็นเรื่องราวด้วยเพื่อจะทําให้หนังสือนั้นทรงคุณค่า และให้ไปประสานกับมูลนิธิสว่างพรกุศล
ในเรื่องสถานที่ที่จะใช้บันทึกเทป

- นายธนวัฒน์ พ้นชั่ว หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล กล่าวว่าขอหารือที่ประชุมเรื่องจัดงานเลี้ยงให้กับผู้ที่
เกษียณอายุราชการ ว่าควรจะจัดเมื่อไร
ที่ประชุม

- ท่านนายกเทศมนตรี กําหนดเป็นวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ภัตตาคารเพลินตา
มอบสํานักปลัดเทศบาลสํารวจจํานวนผู้ที่จะมาร่วมงาน

- ท่านนายกเทศมนตรี ฝากท่านรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี และท่านรองนายกเทศมนตรี
นายธนิต อังควินิจวงศ์ ลงไปดูตลาดแม่แดง เพื่อหาแนวทางยกระดับการค้าขายในตลาดแม่แดง
- นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ว่า
ในวันที่ 20 กันยายน 2561 เป็นวันอนุรักษ์แม่น้ําคูคลอง สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม
ทําความสะอาดแม่น้ํา บริเวณท่าน้ําวัดปากน้ํา จะมีทั้งขบวนรณรงค์สองฝั่งถนนสมุทรคงคา และถนนอารีราษฎร์
ซึ่งจะมีทีมลงไปเก็บขยะในแม่น้ํา จะมีการเชิญมูลนิธิสว่างพรกุศลมาร่วมเป็นจิตอาสา ขอเรียนเชิญหัวหน้า
ส่วนราชการ และทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม สําหรับการแต่งกายอาจจะใส่เป็นชุดจิตอาสาก็ได้ ในเวลา 09.00 น.
ที่ประชุม

- ท่านนายกเทศมนตรี มอบนายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ว่าให้หาเรือพายลําเล็ก และให้เจ้าหน้าที่
พายเรือลงไปเก็บขยะบริเวณคลองรอบสวนศรีเมือง

-48- ท่านนายกเทศมนตรี มอบผู้อํานวยการกองช่าง ตามเรื่องรถแมคโครคอยาวที่เทศบาลได้ทําหนังสือไป
ถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองแล้วว่าจะมาเมื่อไร โดยให้ไปประสานกับท่านเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง นายเสรี สุวรรณวิจิตร
(ปิดประชุม เวลา 10.50 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด)
หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป

