
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่1/2562 

วันที ่ 2  มกราคม  2562 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง  เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
2. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
3. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
6. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
7. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
8. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
10. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
11. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
12. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชน 
                                                          รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
13. นางสาวจินตนา รักเสรีจินดา แทนผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
14. นางสุภา ข างาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
15. นางสุนิสา ร่มรื่น ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวดัปากน้ า 
16. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
17. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวดัโขดทิมทาราม 
18. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวดัลุ่มมหาชัยชุมพล 
19. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
20. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
21. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
22. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
23. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
24. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
25. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
26. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝุายปกครอง 
27. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝุายพัสดุและทรัพย์สิน 
28. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
29. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
30. นางสาวพิสมร สมานสินธุ์ หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
31. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝุายบริการสิ่งแวดล้อม 
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32. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
33. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝุายสังคมสงเคราะห์ 
34. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
4. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
5. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
6. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
7. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล   (ไปราชการ) 
8. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล   (ไปราชการ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- นายธนิต  อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี กล่าวว่า ขออนุญาตเปิดประชุม แจ้งให้ทราบว่า          
ท่านนายกเทศมนตรีติดภารกิจ ผมจึงขออนุญาตท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวันนี้  

- ท่านปลัดเทศบาลกล่าววา่ สวสัดีปีใหม่ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านโชคด ีและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความขยัน 
และให้เกิดผลดีแก่องค์กรมากที่สุด ในวันนี้จะมีการประชุมเร่งรัดดังนี้  

1. เรื่องกีฬานักเรียนที่จะมีข้ึน ในเดือนธันวาคมนี้ ได้ให้ฝุายผู้ช่วยเลขานุการฯ คือ ท่านผู้อ านวยการ 
กองการศึกษาไปเตรียมความพร้อมของงานไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประธานกับเลขานุการฯ มีหน้าที่ต้องไปหาผู้ท า
หน้าที่เป็นกรรมการ แล้วน ารายชื่อมาจัดให้เป็นรูปแบบของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยก าหนดว่าต้องให้เสร็จ
ภายในเดือนมกราคม 2562 นี้ เพื่อท าเป็นค าสั่งต่อไป จะมีการนัดประชุมในสัปดาห์หน้าเพ่ือมอบหมายหน้าที่
ในแต่ละฝุาย เพื่อจะได้วางแผนงานได้ถูกต้อง ส่วนวันนัดประชุมให้ก าหนดในวันที่ท่านนายกเทศมนตรี 
ไม่ติดภารกิจใด  
 2. ขณะนี้เรื่องของบประมาณล่าช้าไปบ้าง เพราะฉะนั้นทุกกองงานจะต้องไปดูว่าแผนด าเนินงานต่างๆ 
ได้ท าตรงตามแผน หรือ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่หรือไม่ โดยรีบด าเนินการให้เป็นไปตามแผนด้วย                 
มีข้อสังเกตว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมาเทศบาลมีเงินค้างอยู่จ านวนมากและยังไม่ได้ด าเนินการ ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หรือผู้อ านวยการโรงเรียน จะต้องไปตรวจสอบว่าใน         
แต่ละโครงการนั้นมีอะไรบ้างที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามแผนด าเนินงาน และเพ่ือสร้างประสิทธิภาพให้  
กับองค์กร และต้องตรงตามความต้องการของประชาชน หากว่ากระบวนการต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนด าเนินงาน
ก็จะถือว่าโครงการนั้นไม่เกิดประโยชน์  
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3. การประชุมประจ าเดือน ขอหารือว่าควรจะปรับเปลี่ยนการเสนอรายงานในที่ประชุมผลการ

ด าเนินงานแต่ละเดือน เสนอโดยการฉายสไลด์ ส่วนการกล่าวน าเสนอขอให้เป็นเฉพาะปัญหาของแต่ละกองงาน
เท่านั้น 
 

ที่ประชุม    - นายธนิต  อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี กล่าวว่า ตามที่ท่านปลัดเทศบาลได้ 
  หารือเรื่องรูปแบบในการประชุม ซึ่งท่านปลัดเทศบาลไม่ต้องการให้เสียเวลา 
  ในเรื่องของการน าเสนอผลงาน แต่ต้องการให้ที่ประชุมมาหารือกันในเรื่องของปัญหา  
  ซึ่งเรื่องนี้เห็นควรให้รอท่านนายกเทศมนตรีพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป และคิดว่า 
  น่าจะมีการน าเสนอผลงานได้ โดยอาจจะมีแจกเอกสารในที่ประชุมหรือมีการฉายสไลด์ 
  แสดงผลงานต่างๆ ขณะที่มีการประชุม ซึ่งหากว่ามีการแจกเอกสารที่จะน าเสนอก่อนการ 
  ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยในเอกสารดังกล่าวก็จะได้สอบถามกันในที่ประชุมได้  

 

- ท่านปลัดเทศบาล กล่าวดังนี้ 
1. เรื่องอาคารจามจุรี (อาคารส านักงานเทศบาลนครระยอง หลังใหม่) ปัจจุบันนี้ใกล้งวดงานเข้ามาแล้ว

คาดว่าประมาณเดือนเมษายน 2562 น่าจะแล้วเสร็จ และในเดือนพฤษภาคม 2562 พนักงานเทศบาลก็น่าจะ
เข้าไปอยู่ได้ และจะมีการบูรณาการอาคารเทศบาลนครระยองหลังเก่าให้เสร็จโดยเร็ว จึงต้องการให้ทุกกองงาน
เตรียมความพร้อมโดยการเก็บเอกสารต่างๆ ที่จะต้องน าไปไว้ยังส านักงานเทศบาลหลังใหม่ (อาคารจามจุรี)   

2. ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือมีประกาศจากส านักพระราชวัง พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ- 
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 เพราะฉะนั้นในฐานะที่พวกเราเป็นข้าราชการ   
ข้าทาสบริวารก็น่าจะต้องเตรียมในเรื่องเหล่านี้ด้วย ซึ่งจะต้องรอหนังสือสั่งการจากส่วนกลางอีกครั้งหนึ่งว่า
จะต้องท าอะไรบ้าง ที่ทราบมาคือต้องเตรียมการในเรื่องของการเฉลิมฉลอง ซึ่งต้องท าทุกส่วนราชการอยู่แล้ว 
ดังนั้นต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่เป็นข้าราชการ ที่จะต้องค านึงและเตรียมตัวปฏิบัติงานเพื่อให้ 
สมพระเกียรติฯ  
 3. เรื่องรับโอนพนักงานครูเทศบาล คือ นายสมควร ทองเรือง ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล
บ้านปากคลอง ขอเชิญท่านแนะน าตัวด้วย 
 - นายสมควร ทองเรือง ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง กล่าวว่า                          
เรียนท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมนายสมควร ทองเรือง       
ย้ายมาจาก โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด เพ่ือมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง  
ผมขอเรียนว่าผมได้เคยรับราชการในเทศบาลนครระยอง เมื่อปี พ.ศ. 2528 ถึงปี พ.ศ. 2552 และได้ไป      
ท าหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง ปี พ.ศ. 2562 ผมรู้สึก   
ดีใจที่ได้กลับมาปฏิบัติงานที่เทศบาลนครระยองอีกครั้งหนึ่ง ซึง่ผมพร้อมที่จะมาพัฒนาโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
ให้เทียบเคียงกับอีก 5 โรงเรียน ซึ่งไปไกลมากแล้ว ผมจะพยายามท าหน้าที่ให้เต็มความสามารถ เพ่ือนักเรียน
และพนักงานครูของโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง  
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 4. เรื่องแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ นางสาวจารุนันท์  
พจนสุนทร ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง ขอเชิญท่านแนะน าตัวด้วย 
 - นางสาวจารุนันท์  พจนสุนทร ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง กล่าวว่ากราบเรียน
ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลและท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ดิฉันนางสาวจารุนันท์               
พจนสุนทร ย้ายมาจากสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านฉาง มาด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล
เทศบาลนครระยอง ในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารและ ผู้จัดการสถานธนานุบาลที่ให้โอกาสดิฉัน
ได้มาอยู่ที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง ดิฉันจะท าหน้าที่ให้ดีที่สุด  
 

ที่ประชุม    - นายธนิต  อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี กล่าวว่ายินดีต้อนรับทั้ง 2 ท่าน  
  ฝากท่านปลัดเทศบาล และท่านผู้อ านวยการกองการศึกษา ให้ตามเรื่องพระราชพิธี 
  พระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และฝากท่านผู้อ านวยการ 
  สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองทุกท่านให้ไปศึกษาดูว่าโรงเรียนใด 
  ที่ด้อยไปกว่ากัน โดยให้ไปร่วมกันหารือว่าจะท าอย่างไรที่จะให้แต่ละโรงเรียนในสังกัด 
  เทศบาลนครระยองมีประสิทธิภาพทัดเทียมกัน และเรื่องการรักษาความสะอาดภายใน 
  โรงเรียน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทางผู้บริหารต้องการเห็นคือเรื่องคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา  
  จึงให้แต่ละโรงเรียนไปพิจารณาดูว่าจะด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้เกิดผลในเรื่องของคุณภาพ 
  นักเรียน สถานที่ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ความสะอาดของโรงเรียน  
  และพนักงานครูอย่าให้ขาดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของการเป็นครู และฝากหัวหน้า 
  ส่วนราชการทุกท่านว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ก าชับพนักงานเทศบาลทุกท่านที่อยู่ใต้บังคับ 
  บัญชาของท่าน ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีมาตรฐานให้มากท่ีสุด 
  เพ่ือรองรับในเรื่องของงานบริการ  

 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 12/2561 เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม  2561 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 12/2561 เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม  2561   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 12/2561 เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม  2561 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

- ไม่มี-  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนส่ง 
 - งานขนส่งมี รายรับประจ าเดือนธันวาคม 2561             126,580.50 บาท 
            รายจ่ายประจ าเดือนธันวาคม 2561                          130,655.62 บาท 
            รายรับต่ ากว่ารายจา่ย                                                4,075.12 บาท 
            ยอดเงินสะสม                                                  3,416,639.43 บาท 
 

ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
      1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 
                - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
                - ออกตรวจดูแลโรงรับจ าน าของเทศบาล  
                - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า 
              สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน้อง และสวนศรีเมือง 
               - ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จ านวน 29 ชุมชน 
               - ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง  
      2. ตักเตือนผู้กระท าความผิด  
                     - ดูแลห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    
                     - กองวัสดุก่อสร้างไว้บนไหล่ทาง ทางเท้า และท่ีสาธารณะ จ านวน - ราย 
                     - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง  

  และหน้าวัดปุาประดู่ จ านวน 12 ราย  
            - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าสิ่งของตกหล่น จ านวน - ราย      
     3. จัดเก็บปูายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 172 แผ่น  
     4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน 20 แห่ง  
     5. งานที่ได้รับมอบหมาย  
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน  จ านวน  -  ราย  
  - ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จ านวน  1  ราย 
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - ระงับอัคคีภัย                                                               3 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                                45 ครั้ง  
      - งานกู้ภัยฯ                                                                 36 ครั้ง 
      - ออกส ารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย 
            วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
            (ชุมชนสวนวัดโขดฯ, ชุมชนหลังวัด และชุมชนสะพานราษฎร์)    16  ครั้ง 
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน (ประจ าเดือน ธ.ค. 2561)  
         * จ านวน               8  คณะ   
         * จ านวน           454  คน 
   

งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – ส่ง หนังสือผ่านระบบ OSSM (ส่วนกลาง)  
เดือนธันวาคม  2561  
      - มีการลงรับหนังสือ    จ านวน        524 เรื่อง 
      - มีการลงส่งหนังสือ    จ านวน        352 เรื่อง  
 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง      
     * พนักงานเทศบาล              175 คน 
     * ลูกจ้างประจ า                     24 คน 
     * พนักงานจ้างทั่วไป             324 คน 
     * พนักงานจ้างตามภารกิจ      236 คน 
                         รวม            759 คน  
อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จ านวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง      
     * พนักงานครูเทศบาล                237 คน 
     * ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)                    3 คน  
     * พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)            38 คน  
                         รวม                 278 คน  

รวมทั้งสิ้น  1,037  คน 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
  (ต าแหน่งบริหาร)                                                                                - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น (ต าแหน่งบริหาร)               - คน 
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ด ารงต าแหน่ง 
  ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                             - คน 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                  - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                                    - คน 
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน                                                        1 คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น                               - คน  
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                      1 คน 
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต                                                                      - คน  
- ลูกจ้างประจ า ลาออก                                                                           - คน 
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- ลูกจ้างประจ า เสียชีวิต                                                                          - คน 
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                        - คน 
- พนักงานจ้าง ลาออก                                                                            5 คน 
- พนักงานจ้าง เสียชีวิต                                                                - คน 
 
งานทะเบียนราษฎร 

รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 

 
ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 159 ราย  บัตรประจ าตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 27 ราย             

รวมวันละ 186  ราย 
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กองวิชาการและแผนงาน 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  

1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง             
จ านวน  6  ครั้ง  

2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง     จ านวน  10  ครั้ง   10   เรื่อง 
 

Line @ เรารักนครระยอง 
1. จ านวนผู้ติดตามสะสม จ านวน   3,729   ราย  
2. จ านวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด   46     ราย  
3. จ านวนผู้สอบถามข้อมูลทั้งหมด  40  ราย 

- นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน กล่าวว่าเรื่องการลงข้อมูลในทาง
เว็บไซต์ การประกาศประกวดราคาต่างๆ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ทางส านักการคลังได้ไปด าเนินการ
เอง เตรียมท า MOU กับอปท.ข้างเคียง เนื่องจากค าร้องบางส่วนเป็นของ อปท.ข้างเคียง ซึ่งเกิดความสับสนใน
เรื่องของพ้ืนที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ตอบข้อร้องเรียนจาก อปท.ที่รับผิดชอบไดเ้ข้ามาอยู่ในกลุ่ม Admin 
เกี่ยวกับเทศบาลนครระยอง ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ ปัจจุบันมีการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
ซึ่งเป็นที่พึงพอใจของประชาชน  
 - นางสาวณัฐมน  แซ่โง้ว หัวหน้าฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กล่าวว่างานประชาสัมพันธ์ได้ท า
กรอบรูป จ านวน 3,500 ฉบับ โดยมีการเจาะช่องทั้งสี่มุมไว้เพ่ือใส่ภาพถ่ายขนาด 9 x 6 นิ้ว ในกรอบรูปจะมี
ภาพถ่ายสถานที่ส าคัญในเขตเทศบาลนครระยอง ซึ่งด้านหน้าจะเป็นภาพอาคารส านักงานเทศบาลนครระยอง 
ด้านหลังจะเป็นภาพถ่ายพระเจดีย์กลางน้ า มีสื่อโซเชียลของเทศบาลนครระยองเป็น facebook, YouTube, 
Line @ เรารักนครระยอง และเว็บไซต์ ส่วนด้านในการ์ดจะเป็นภาพถ่ายปุาชายเลน ศาลหลักเมือง           
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระพุทธไสยาสน์วัดปุาประดู่ และภาพหอพระพุทธอังคีรส การด าเนินงาน
คือ เมื่อมีคณะศึกษาดูงานมาดูงานเทศบาลนครระยองก็จะมีการถ่ายภาพรวมของคณะศึกษาดูงาน แล้วน าภาพถ่าย
ที่ได้ไปใส่ในกรอบดังกล่าวเพ่ือมอบให้เป็นของที่ระลึกแก่คณะศึกษาดูงาน จึงขอเรียนที่ประชุมว่าหน่วยงานใด
หรือโรงเรียนในสังกัดเทศบาลใดมีความต้องการจะได้กรอบรูปนี้ เพ่ือแจกเป็นของที่ระลึกกับผู้ที่มาศึกษาดูงาน
ในโรงเรียนก็ให้ท าบันทึกขอมายังกองวิชาการและแผนงาน พร้อมระบุจ านวนที่ต้องการ และแจ้งให้ทราบด้วย
ว่าหน่วยงานมีความต้องการจะลงนามในกรอบรูปเอง หรือต้องการจะให้ท่านนายกเทศมนตรีลงนาม             
เพ่ือที่กองวิชาการฯ จะได้จัดเตรียมให้ได้ตามความประสงค์ 

 
ที่ประชุม     - นายธนิต  อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี แจ้งว่าหน่วยงานใดมีคณะศึกษาดูงาน 

  ให้ท าบันทึกขอกรอบรูปดังกล่าวได้ทีก่องวิชาการและแผนงาน  
 

 - นายดุสิต ธรรมศิริรักษ ์ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าในเรื่องของ
งบประมาณปี 2562 เมื่อครั้งทีเ่ทศบาลมีการตรวจประเมินโบนัสได้มีการถูกทักท้วงในเรื่องของการโอน
งบประมาณค่อนข้างมาก ได้มีการเสนอกันว่าจะให้โอนอยู่ในหมวดงบประมาณเดียวกัน จึงขอหารือ                   
ที่ประชุมว่าตกลงจะให้โอนอย่างไร เช่นถ้าโอนในหมวดเดียวกัน ซึ่งบางครั้งก็จ าเป็นที่จะต้องโอนข้ามกองงาน
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ยกตัวอย่างเช่นหมวดเงินเดือน หากกองงานนั้นมีงบประมาณไม่เพียงพอในการใช้จ่ายจึงจ าเป็นที่จะต้องไปขอ  
ยังกองงานอ่ืน ซึ่งปัจจุบันผ่านมา 1 ไตรมาสแล้ว ก็จะมีในเรื่องของการโอน จึงเรียนในที่ประชุมเพ่ือขอหารือว่า
จะก าหนดกรอบตรงนี้อย่างไร และใครจะเป็นผู้ควบคุม และประสานในรายละเอียด  

 - ท่านปลัดเทศบาล กล่าวว่าในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ถึงแม้ว่าจะเป็นการโอนข้ามกอง     
แต่ถือว่าเป็นเทศบาลเดียวกัน โดยให้แต่ละกองงานไปเช็คดูว่าผิดพลาดตรงไหน และ ณ ตอนนี้ให้โอนอยู่ในหมวด
เดียวกันก่อน ให้โอนข้ามกองได้ ซึ่งกองวิชาการและแผนงานเป็นผู้ควบคุมงบประมาณ จึงให้ท าเรื่องมาท่ี      
กองวิชาการและแผนงานเพ่ือตรวจสอบดูว่ากองงานนั้นมีเงินจ านวนเท่าไร และจะโอนไปยังกองงานที่ขอมาได้หรือไม่  
 - นางสุภลักษณ์  ตั้งกลชาญ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม กล่าวว่าเรื่อง
กรณีไปราชการ ในส่วนของโรงเรียนจะมีงบประมาณ คือ งบพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา                   
ของงบประมาณปี พ.ศ.2562 ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะอุดหนุนงบประมาณมาให้                      
จ านวน 3,000 บาท ต่อคน  ในส่วนของโรงเรียนค าว่าพัฒนา เข้าใจว่าเป็นการส่งครูไปอบรมตามที่          
กรมส่งเสริมฯ สั่งการมา หรือมีหลักสูตรมาให้โรงเรียนส่งบุคลากรไป ซึ่งตรงนี้เราใช้งบประมาณตรงนี้ได้               
แต่กรณีที่ครูต้องไปราชการอย่างอ่ืน ได้ทราบมาว่าให้ใช้เงินตรงนี้ไปก่อน และในปี พ.ศ.2562 ทราบว่าจะมี
การโอนเงินตรงนี้สู่บัญชีรายได้สถานศึกษา แตย่ังไม่ได้โอน ขณะนี้ได้มีพนักงานครูส่วนหนึ่งที่ไปราชการมาแล้ว 
จึงขอหารือที่ประชุมว่าจะให้ไปเบิกเงินจากส่วนไหน 

 - นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน กล่าวว่าเห็นควรให้ 
กองการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ไปวิเคราะห์จ านวนตัวเลข โดยหากมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้
งบประมาณก็ให้เสนอขอมา 
 

ที่ประชุม    - นายธนิต  อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี  กล่าวว่าในเรื่องของบประมาณหากมีความ 
  จ าเป็นที่จะต้องใช้ก็ควรตั้งประมาณไว้ และตั้งให้เหมาะสมกับความจ าเป็นที่จะต้องใช้  
  และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ฝากท่านปลัดเทศบาลให้ไป 
  พิจารณาเรื่องนี้ว่าควรจะด าเนินการเรื่องนี้ต่อไปอย่างไร  

 

งานประชาสัมพันธ์ 
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย 
   1.1  ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จ านวน 12  เรื่อง 
   1.2  ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหน่วยงานอ่ืน ๆ   จ านวน 22  เรื่อง 
2. บันทึกภาพกิจกรรมของส านัก กองและรร.ในสังกัดของเทศบาล  จ านวน 40  กิจกรรม 
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ  จ านวน 34  ครั้ง 
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชน ลงเวบ็ไซต์และเฟสบุ๊คของเทศบาล   รวม 38  ข่าว 
5. บันทึกเสียงข่าวประกาศเสียงตามสาย     จ านวน 4  ครั้ง 
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์      จ านวน 19  ครั้ง 
7. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง  รวม 5    ราย 
8. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ     รวม -    ปูาย  
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ฝ่ายนิติการ  
ฝุายนิติการ           

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1. การขอประนอมหนี้  บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย  - กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแล้ว  
 - ท าค าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และท า
หนังสือแจ้งให้นายวิญญูฯ ชดใช้ค่าเสียหาย
เรียบร้อยแล้ว 
 - นายวิญญูฯ แจ้งความประสงค์ขอผ่อนช าระเป็น
รายเดือน อยู่ระหว่างนายวิญญูท าหนังสือขอ     
ผ่อนช าระ 

2. คดีบอลลูนระเบิด  - คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้บริหารให้
ชะลอการหารือจังหวัดไว้ก่อน จนกว่าจะประเมิน
ค่าเสียหายแล้วเสร็จ 

3. นายแดง  แย้มเย็น กรณี  ผิดสัญญาเช่าตลาดเทศบันเทิง   - อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐาน
เพ่ือด าเนินการตั้งเรื่องบังคับคดียึดทรัพย์สิน ได้แก่ 
รถจักรยานยนต์ 1 คัน  

4. ศาลจังหวัดระยองได้มีหมายเรียกคดีแพ่งสามัญคดี
หมายเลขด าท่ี 0716/2561 ระหว่างนายนิรัตน์    
เจริญผล โจทก์ เทศบาลนครระยองที่ 1 นายวรวิทย์    
ศุภโชคชัย ที่ 2 จ าเลย ท าค าให้การแก้คดียื่นต่อศาล
ภายในวันที่ 15 วัน นับแต่วันได้รับหมาย 

 - เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ศาลจังหวัดระยอง
ได้นัดไกล่เกลี่ยโจทก์ทนายโจทก์ ผู้รับมอบอ านาจ
จ าเลยทั้งสองฝุาย  ปรากฏว่า คู่ความทั้งสองฝุาย  
ไม่สามารถตกลงกันได้ จึงขอส่งคดีเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของศาลตามที่นัดเดิม  
 - ศาลจังหวัดระยองนัดสืบพยานจ าเลยในวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2562 

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

 - ศาลชั้นต้นยกฟูองและมีค าสั่งไม่รับอุทธรณ์โจทก์ 
ต่อมาโจทก์อุทธรณ์ ตามป.วิอาญา มาตรา 139 ทวิ  
คดีนี้ยกค าร้อง 
 - เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศาลอุทธรณ์
เห็นว่าเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง คดีนี้ถึง
ที่สุดตามป.วิอาญาแล้ว ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์   
ตามป.วิอาญา มาตรา 193 ทวิ  จึงให้ยกค าร้อง  
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

6. สอบข้อเท็จจริง กรณี เจ้าหน้าที่กองการแพทย์          
ค้างค่าใช้จ่ายในการซ่อมยูนิตทันตกรรม                
จ านวน 57,700 บาท  

 - คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ด าเนินการ
สืบสวนข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

7. การเร่งรัดติดตามผู้ค้างช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน       
รายนางสาวณภัค ชื่นสุขจิตต์  

 - เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นางสาวณภัค   
ชื่นสุขจิตต์ ได้มาช าระเงินงวดแรกเรียบร้อยแล้วเป็น
จ านวนเงิน 2,000 บาท  
 - เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นางสาวณภัค           
ชื่นสุขจิตต์ ได้มาช าระ 
เงินงวดที่สองเรียบร้อยแล้วเป็นจ านวนเงิน            
2,000 บาท  

8. เทศบัญญัติจ านวน  6  เรื่อง   - เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 คณะกรรมการ
ตรวจร่างได้ประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจร่างครั้งที่ 
1/2561 โดยมติที่ประชุมแจ้งว่าให้แต่ละหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและแจ้ง
กลับมาให้ฝุายนิติการรวบรวมอีกครั้งหนึ่ง 

 
งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจ าเดือนธันวาคม 2561               
จ านวน 2 เรื่อง 

วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ตอบผู้ร้องเรียนเม่ือ 

แจ้งผลการด าเนินการ 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

4 ธ.ค. 61 ท างานไม่รอบคอบ กองช่าง 6 ธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

10 ธ.ค. 61 เสียงรบกวนจากการเก็บขยะ 
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

11 ธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ฝ่ายงบประมาณ  
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ส านักการคลัง 

รายงานสถานะการเงินการคลังประจ าเดือน ธันวาคม 2561 
1. รายงานสถานะการเงิน เดือน  ต.ค. –  ธ.ค. 2561 
     1.1 ด้านรายรับ 

 
 
 

รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 

 
 
 
 



 -14- 
 

รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หรือมอบให้ 

 
 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 
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การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท และค่าเก็บขนขยะมูลฝอย 

 
 
 
1. รายงานสถานะการเงิน เดือน  ต.ค. –  ธ.ค. 2561 
     1.2 ด้านรายจ่าย 
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รายงานสถานะการเงินประจ าเดือน ธันวาคม 2561 

 
 
 
2. รายงานผลการด าเนินการ “รายจ่ายค้างจ่าย” 

2.1 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีมีหนี้ผูกพัน 

 
 

2.2 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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กองช่าง 
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- โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานหลังที่ 2 ด าเนินการแล้วเสร็จ 50% 

 - โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า ด าเนินการแล้วเสร็จ 80% 
 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

- ส่งไปก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง และส่งก าจัดขยะติดเชื้อ  
 
งานควบคุมและตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย  
รถดูดเบอร์ 1 ทะเบียน 82 - 4132 รย.  
ท างานทั้งหมด   1    เส้น  ความยาว    1100   เมตร  100    บ่อพัก  
เข้าด าเนินการ ถนนจันทอุดม, ถนนชายกระปุอม  1 และถนนชายกระปุอม  2  
 

รถดูดเบอร์ 2  ทะเบียน 82 - 7936 รย. 
ท างานทั้งหมด   3   เส้น  ความยาว   1020    เมตร   68    บ่อพัก  
เข้าด าเนินการ ตลาดเทศบันเทิง และถนนเกาะกลอย  
 

รถดูดเบอร์ 3  ทะเบียน 83 - 2231 รย. 
ท างานทั้งหมด    4   เส้น  ความยาว   1910    เมตร    87  บ่อพัก  
เข้าด าเนินการ ถนนบางจาก   
 

รถดูดเบอร์ 1 ทะเบียน 82 - 4132 รย.  
ท างานทั้งหมด    8  เส้น  ความยาว  3475    เมตร   405   บ่อพัก  
ชุดลอกท่อ  เข้าด าเนินการถนนอารีราษฎร์  ซอย  7 และหัวสะพานเปี่ยม  
 

งานซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อ - รางระบายน้ า  
งานซ่อมแซมฝาท่อทะเบียน  ผก 2921 รย. 
ซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อ   จ านวน  44  ฝา  
เข้าด าเนินการ ปิดฝาท่อระบายน้ าถนนทุ่งสายใน, ถนนตากสินฯ, ถนนราชวิมล และถนนหลังวัดปุาฯ  
 

งานท าความสะอาดชายหาด  
- ท าความสะอาดชายหาย (กม. 0 + 500  – กม. 1 + 000) และ(กม. 2 + 500  – กม. 3 + 000)  

 - อจน. ร่วมกับบริษัท ส.นภา จ ากัด เข้าประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย  
บริเวณสวนสาธารณโขดศาลเจ้า บริษัท มิตซูบิชิ เข้าส ารวจท่อรวบรวมน้ าเสีย  เพ่ือน าไปออกแบบปรับปรุง
ระบบบ าบัดน้ าเสียเดิม 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
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งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.61 – 25 ธ.ค.61  
  ต่ออายุ  310 ราย 
  รายใหม่     9 ราย 
 รวมเงิน     365,095 บาท 

 

เรื่องร้องเรียน จ านวน 7 เรื่อง 
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การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร 

งานส ารวจสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
      - ลงพื้นที่ส ารวจสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายต้องขอใบอนุญาตประเภทต่างๆ ในชุมชนสองพ่ีน้อง  
 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลงใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม 
- วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

และโฟมในตลาดศรีประดิษฐ์  
 

กิจกรรมส ารวจร้านจ าหน่ายน้ าแข็ง/ตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญรายใหม่ ด าเนินการส ารวจร้านจ าหน่ายน้ าแข็ง/ตู้
น้ าดื่มหยอดเหรียญรายใหม่และให้ค าแนะน าในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 

          - ร้านจ าหน่ายน้ าแข็ง 5 แห่ง  
          - ตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญรายใหม่ 10 ตู้ 
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

ตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกในชุมชน 

 
 

 

 

 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
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ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสถานีวิทยุ 
FM 97.25 ประชาคมระยอง ทุกวันพุธ 

 

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 – 14.00 น. ช่วง “สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี คู่ชุมชน” 
- 7-11 จับมือกับตูน บอดี้สแลม ชวนคนไทยไม่รับถุงพลาสติก สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 

ในแคมเปญ  “ลดวันละถุง คุณท าได้” 
- ภาษีคาร์บอนกับการลดใช้พลังงาน 
- ธนาคารขยะ เทศบาลนครระยอง 

กิจกรรม 3Rs Delivery 
 

กิจกรรม “รณรงค์การคัดแยกขยะตามหลัก 3ช”  
ภายใต้โครงการ 3ช 3ใช้ คุณไม่ใช้เราขอ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

ในเดือนธันวาคม 2561 ฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมร่วมกับอถล.โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ จ านวน 6 แห่ง 
รวมทั้งสิ้น 393 คน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะตามหลัก 3ช และรับบริจาค         
ขยะรีไซเคิลในชุมชน 

 
 

กิจกรรม “รณรงค์จัดระเบียบบ้านให้สะอาดปลอดโรค” (3Rs Delivery) 
ภายใต้โครงการรักษ์โลก รักษ์สุขภาพ ลดแหล่งเพาะพันธุ์โรค ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

ปริมาณสิ่งของบริจาคทั้งหมดแบ่งเป็น  
 1. เครื่องใช้ไฟฟูา  จ านวน  10  ชิ้น  
 2. เฟอร์นิเจอร์     จ านวน   2   ชิ้น  
 3. เสื้อผ้า/ตุ๊กตา    จ านวน  10 กิโลกรัม  
 

กิจกรรม “พี่สอนน้องลดพลังงาน” 

สร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการลดการใช้พลังงาน ให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภายในเขตเทศบาลนครระยอง ในเดือนธันวาคม 2561  จ านวน 5 แห่ง           
ได้แก่ โรงเรียนสมคิดวิทยา, โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง, โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล,          
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า และโรงเรียนวัดเนินพระ จ านวนทั้งสิ้น 346 คน 

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ ศพด. เฟส2 
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ประชาสัมพันธ์และรับบริจาค จากโรงเรียนในสังกัดและนอกสังกัดเทศบาล จ านวน 7 แห่ง สามารถ

รวบรวมมือถือในโครงการได้ทั้งหมด 514 เครื่อง ซึ่งจะได้รับรางวัลเหรียญเงิน ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
ด้านสิ่งแวดล้อม, โล่รางวัล องค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นแห่งชาติ คะแนนพิเศษการประเมินLPA และโบนัส
ของ อปท.  

โครงการกล่อง UHT รีไซเคิลได้ 
 

เก็บรวบรวมกล่องยูเอชที จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 12 แห่ง ปัจจุบันได้น้ าหนัก        
รวม 125.5 กิโลกรัม  
 

กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ าระยองและป่าชายเลน 
 

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ประชาชนโดยทั่วไป หน่วยงานและคณะศึกษาดูงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและ
ท ากิจกรรม ได้แก่ เก็บขยะในปุาชายเลน ปรับภูมิทัศน์ปุาชายเลน บริเวณศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาพระเจดีย์กลางน้ า 
และบริเวณหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศปุาชายเลนพระเจดีย์กลางน้ า  
รวมทั้งสิ้น 2,292 คน 

 

“วันดินโลก” 

วันที่ 4 ธ.ค. 61 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มฯ จัดกิจกรรม “วันดินโลก” โดยฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมร่วมจัด
นิทรรศการและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศปุาชายเลนและประวัติพระเจดีย์กลางน้ าให้กับนักเรียน      
ชั้น ป.1-6 

งานรักษาความสะอาด  

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2558 - 2561 

 
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2562 
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การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย 

เดือน ธันวาคม 2561 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้ ทั้งหมด 2,490 ชิ้น (116.44 กิโลกรัม) 
2. กิจกรรมส ารวจและส่งเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล  

จ านวน 83 แห่ง    
      เดือน ธันวาคม 2561 จ านวน 981 กิโลกรัม 
 

การพัฒนาท าความสะอาดถนนและสถานที่ 

- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์” สวนศรีเมือง ร่วมกับ ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  

- กิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาบ ารุงรักษาแหล่งน้ าและปรับปรุงภูมิทัศน์” สวนสาธารณะโขดปอ วันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๑  

- กิจกรรมจิตอาสา “เดินรณรงค์ คนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มท าความดี” วัดโขดใต้ วันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๑  

- กิจกรรมจิตอาสา ท าความสะอาดที่ว่าการอ าเภอเมืองระยอง วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  
งานสัตวแพทย์  

การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์ 
จ านวนสุกรที่เข้าช าแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข้าช าแหละเดือนธันวาคม 2561 

จ านวนทั้งสิ้น 1,178 ตัว ได้ท าการตรวจและไม่พบความผิดปกติของสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า และมี
ค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
 - อากรฆ่าสัตว์ 11,780 บาท การตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกรก่อนฆ่า จ านวน 5 ตัวอย่าง 
จาก 5 ฟาร์ม ไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทุกตัวอย่าง 
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สรุปเรื่องร้องเรียน จ านวน 9 เรื่อง 

 
งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  

รายงานสถานการณ์โรคติดตอ่ 10 อันดับแรก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2561 ) 

 
 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 ธันวาคม 2561 จังหวัดระยอง พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก จ านวน 
1,543 ราย  พบผู้เสียชีวิต 1 ราย (ในเดือนกรกฎาคม 2561) คิดเป็นอัตราปุวย 218.64 ต่อประชากร      
แสนคน สูงเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ  

         โดยในเดือนธันวาคม 2561 นี้ พ้ืนที่เขตเทศบาลนครระยอง พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก จ านวน 6 ราย 
ไม่พบการระบาดในพ้ืนที่ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) 
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กิจกรรม Big cleaning ป้องกันโรคติดต่อน าโดยแมลง 
ในชุมชนและศาสนสถาน 

งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลนครระยอง ร่วมกับอสม.เทศบาลนครระยอง คลินิกหมอ
ครอบครัว โรงพยาบาลระยอง สาขาจันทอุดม และคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลระยอง สาขาเนินพระ        
จัดกิจกรรม Big cleaning ปูองกันโรคติดต่อน าโดยแมลง ในชุมชนและศาสนสถาน (ส ารวจและท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ า จัดสิ่งแวดล้อม สนับสนุนทรายก าจัดลูกน้ าและเอกสารประชาสัมพันธ์ วิ่งรถประชาสัมพันธ์       
ในชุมชน) ดังนี้ 

1. วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล   
2. วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ชุมชนริมน้ าท่าเกตุ 
3. วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ วัดโขดทิมทารามและส านักชี 

 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 

 
1. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย 

จ านวน 6 ครั้ง 
 -วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
และคณะครู จ านวน 1,078 คน 
 -วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ สถานีขนส่งจังหวัดระยอง แห่งที่ 1 (บขส.เก่า) ในกลุ่มประชาชนทั่วไป 
พนักงานขับรถ จ านวน 100 คน 
 -วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ในนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และปวส.           
จ านวน 2,000 คน 



 -29- 
 -วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ในนักศึกษาระดับชั้นปวช.และ
ปวส. จ านวน 490 คน 
   -วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ สวนศรีเมือง ในประชาชนทั่วไปที่มาออกก าลังกาย จ านวน 60 คน 
 -วันที่ 20 ธันวาคม 2561 วินรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จ านวน 12 วิน 

2. โครงการรณรงค์ให้ความรู้ปูองกันโรคเอดส์ เนื่องในสัปดาห์วันเอดส์ 

 วันที่ 22 ธันวาคม 2561 งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้ปูองกัน     
โรคเอดส์ เนื่องในสัปดาห์วันเอดส์ ณ ห้างเทสโก้โลตัส โดยมี อสม.เทศบาลนครระยอง และนักเรียนโรงเรียน
ระยองวิทยาคมปากน้ า เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 82 คน  

งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
การด าเนินงาน 

1. ปฏิบัติงานคัดกรองสุขภาพประชาชนโดยตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด 
ที่ปลายนิ้ว ให้ความรู้พฤติกรรมสุขภาพแก่ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในพ้ืนที่ 
   เทศบาลนครระยอง  รวม 486 คน  ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    1.1 ส านักงานเทศบาลนครระยอง (ทุกวันจันทร์)    จ านวน 45   คน  
    1.2 โครงการสุขภาพดีในสวนสาธารณะ (ทุกวันพุธ)   จ านวน 158 คน 
  1.2.1 สวนศรีเมือง    จ านวน 146 คน 
  1.2.2 สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า   จ านวน   12 คน 
    1.3 โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชน ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว 
คัดกรองโรคมะเร็งเต้านมโดยการคล าด้วยมือ ให้คูปองตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกท่ีศูนย์บริการ
สาธารณสุขเนินพระตรวจคัดกรองการมองเห็นเบื้องต้น ให้ความรู้พฤติกรรมสุขภาพแก่ประชาชน  
จ านวน 10 ชุมชน จ านวน 283 คน  

1.4 ให้ความรู้พฤติกรรมสุขภาพรายบุคคล         จ านวน 486 คน 
 

 ผลการคัดกรองสุขภาพ 
 1. กลุ่มปกติ   จ านวน 266 คน 
 2. กลุ่มเสี่ยง   จ านวน     65 คน 
 3. กลุ่มปุวย   จ านวน 155 คน 
 4. สายตาผิดปกติเบื้องต้น (ตามัว) จ านวน   34 คน 
 5. คล าพบก้อนในเต้านม  จ านวน     2 คน 
 6. คัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก จ านวน   15 คน 
 7. ส่งกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงเข้ารับการตรวจวินิจฉัย 
              ที่คลินิกอบอุ่น/รพ.สต.เนินพระ จ านวน        8 คน  

2. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
    2.1 ให้ความรู้เรื่อง การปูองกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 3 ช่องทาง ดังนี้ 
  2.1.1 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.- 14.00 น. 
                           จัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุประชาคมระยอง FM 97.25 MHz 
  2.1.2 ให้ความรู้ผ่านช่องทาง LINE@ เรารักนครระยอง 
  2.2.3 ให้ความรู้ผ่านช่องทาง จอ LED เทศบาลนครระยอง 
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งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ด้านบริหารจัดการกองทุนฯ  

จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง ครั้งที่ 7 / 2561 เมื่อวันที่ 
6 ธันวาคม 2561 พิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ จ านวน 22 โครงการ   
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,391,275 บาท 
 

ด้านการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ 
ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง 

งานอนามัยครอบครัว 

ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน 
รายใหม่   60  คน  รายเก่า  290  คน 

จ าแนกตามกลุ่มได้ ดังนี้ 
1. มารดาหลังคลอด   รายใหม่ 14 คน   รายเก่า  25 คน  
2. ทารกหลังคลอด             รายใหม่ 14 คน   รายเก่า   26 คน 
3. เด็ก 0 – 5 ปี    รายใหม่   8 คน   รายเก่า 127 คน 
4. ผู้สูงอายุติดบ้าน / ติดเตียง     รายใหม่   5 คน    รายเก่า   98 คน 
5. ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง             รายใหม่ 19 คน   รายเก่า   14 คน 
  

ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน / ติดเตียงรายใหม่ จ านวน  5 คน 
 

1. นางชลอ  อารีย์ อายุ 91 ปี บ้านเลขท่ี 136 / 2  ถ.ตากสิน  ต.ท่าประดู่  
อ.เมือง จ.ระยอง โรคความดันโลหิตสูง  ผลการตรวจ ADL = 11 ชว่ยเหลือกิจวัตรส่วนตัวง่ายๆ ได้ เคลื่อนที่  
โดยนั่งถัดในบ้าน 
    2. นางน้ าอบ  ทับไทย อายุ 70 ปี บ้านเลขท่ี 1/8  ถ.สมุทรเจดีย์ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระยอง 
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง   ผลการตรวจ ADL = 5 มีแผลติดเชื้อที่เท้าซ้าย ไม่สามารถลุกนั่งและ  
ลุกเดินเองได้  
 3. นางเหวา  พลขุนทด อายุ 81 ปี บ้านเลขท่ี 19 / 69 ถ.พจนกร ต.ท่าประดู่  
อ.เมือง จ.ระยอง โรคความดันโลหิตสูง ผลการตรวจ ADL = 2 ช่วยเหลือกิจวัตรส่วนตัวบนเตียงได้              
แต่ไม่สามารถเดินได้เอง 
 4. นายสนอง  กบิลสิงห์  อายุ 87 ปี บ้านเลขท่ี 16 / 18 ถ.ทองดี ต.เชิงเนิน  
อ.เมือง จ.ระยอง โรคความดันโลหิตสูง ผลการตรวจ ADL = 0 มีแผลกดทับและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ทุกกิจกรรม  
 5. นางเล็ก  เสือนาค อายุ 82 ปี บ้านเลขท่ี 53 / 3 ถ.สัมฤทธิ์ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สูงอายุล้ม 
มีข้อสะโพกขวาแตก ผลการตรวจ ADL = 4 ช่วยเหลือกิจวัตรส่วนตัวง่ายๆได้แต่ลุกเดินไม่ได้  
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กิจกรรมบริการในการติดตาม 

เยี่ยมผู้ปุวยที่บ้าน 

จ านวน (ครั้ง) 

เจาะเลือด  6 

เจาะหาค่าน้ าตาลปลายนิ้ว  12 

ท าแผล 17 

เปลี่ยนสายยางให้อาหารทางจมูก  16 

เปลี่ยนใส่สายสวนปัสสาวะ  10 

ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   25 

ตรวจพัฒนาการและประเมินโภชนาการเด็ก 0 -5 ปี  26 

สอนญาติท าแผล   9 

สอนญาติให้อาหารทางสายยาง   4 

สอนญาติออกก าลังกายผู้ปุวยบนเตียง  6 

 

ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 

1. มีผู้บริจาควัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นของที่ผ่านการใช้งานแล้ว 3 คน จ านวน 9 รายการ 
ได้แก่ เครื่องผลิตออกซิเจน,เตียงนอนไฟฟูา ,เครื่องดูดเสมหะ,รถเข็นนั่ง , เบาะนอน , Walker , ถังออกซิเจน
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก , ผ้าอ้อมส าเร็จรูป, แผ่นรองกันซึม, 

     2. มีผู้ปุวยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์  6 คน จ านวน 7  รายการ ได้แก่ เตียงนอน Fowler ,    
เบาะนอน ,ที่นอนเจล, รถเข็นนั่ง , ที่นอนลม , Walkerและไม้ค้ ายัน  

     3. บริจาควัสดุให้กับผู้ปุวยยากไร้ 3 คน จ านวน 3 รายการ ได้แก่ ถุงมือขวดน้ าเกลือผ้าอ้อมส าเร็จรูป
และถุงมือDisposable  
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กิจกรรมอ่ืนๆ 

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ได้จดัโครงการดูแล ส่งเสริม ปูองกันและฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพิงและ
ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง โดยมีกิจกรรมพาผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและผู้ดูแลรวมทั้งหมด 17 คน ร่วมท ากิจกรรมนอก
สถานที่ ได้แก่  สักการะพระพุทธอังคีรส , พบนายกเทศมนตรีนครระยองและผู้บริหารรับมอบชุดยาสามัญ
ประจ าบ้าน , พบนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองรับมอบถุงยังชีพ ณ จวนไร้พรมแดน , เยี่ยมชมเมืองเก่าถนน  
ยมจินดา , สักการะหลวงพ่อขาว ณ วัดโขดทิมทาราม , เที่ยวชมร้านค้าสมัยใหม่รับมอบของที่ระลึก ณ ห้างแสง
ทองพลัสและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านแหลมเจริญ ซีฟููด และต้องขอขอบคุณ  งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย , งานเทศกิจและงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ส านักปลัดเทศบาล ที่อนุเคราะห์รถรางและ
เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกตลอดกิจกรรม 

งานสนับสนุนสุขภาพ  
1. ด าเนินงานส่งเสริมและปูองกันสุขภาพแก่ผู้พิการในชุมชน  จ านวน  24  คน               

 1.1 ให้บริการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น     
  1.1.1  วัดความดันโลหิต     จ านวน  24 คน  พบ 
   - ความดันโลหิตสูง             จ านวน    2 คน 
   - ความดันโลหิตปกติ           จ านวน  22 คน   
  1.1.2  ตรวจระดับน้ าตาลในเลือด    จ านวน 6 คน  พบ  
   - ระดับน้ าตาลในเลือดปกติ     จ านวน    5 คน       
   - ระดับน้ าตาลในเลือดสูง     จ านวน    1 คน       
  1.1.3  ประเมินความเครียด     จ านวน 24 คน พบ 
   - เครียดน้อย                    จ านวน  22 คน 
   - เครียดปานกลาง              จ านวน    2 คน 
  1.1.4 ประเมินภาวะซึมเศร้า     จ านวน  22 คน  พบ 
   - ไม่มีภาวะซึมเศร้า             จ านวน  21 คน   
   - มีภาวะซึมเศร้า             จ านวน    1 คน  
  1.1.5  คัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย จ านวน 1 คน  
   - ไม่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย   จ านวน    1 คน  
  1.1.6  คัดกรองสุขภาวะทางตา     จ านวน 6 คน  พบ  
   - นัดพบจักษุแพทย์     จ านวน     3  คน  
  1.1.7 ตรวจมะเร็งเต้านม     จ านวน 2  คน 
   - ไม่พบความผิดปกติ 
  1.1.8 นัดตรวจมะเร็งปากมดลูก     จ านวน  2  คน  
 

2. ให้การสนับสนุนรถล้อเลื่อนแก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว จ านวน   1   คน เพื่อส่งเสริมการ       
ช่วยตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้มากยิ่งขึ้น  

3. ร่วมออกก าลังกายกับกลุ่มออกก าลังกายในชุมชน เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ และหาโอกาสพัฒนาให้มี
ความต่อเนื่องและเข้มแข็ง  จ านวน 4 กลุ่ม  ได้แก่ 
       1.) ชมรมแอโรบิค  สวนศรีเมืองระยอง  
       2.) กลุ่มออกก าลังกายไลน์แดนซ์–ลีลาศ ศรีเมือง  
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        3. กลุ่มไลน์แดนซ์  เพ่ือสุขภาพ สวนศรีเมือง  
        4. กลุ่มชุมชนเนินพระ รักษ์สุขภาพ               

งานส่งเสริมสุขภาพ  

- วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ด าเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน ด้วยระบบช่วยเหลือ 
โดยจัด“อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิต” แก่คณะครู
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ,โรงเรียนนครระยองวิทยาคม และโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  จ านวน 65   
คน ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

- วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ด าเนินโครงการถนอมดวงตา และแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น 
โดยจัดกิจกรรมมอบแว่นสายตาแก่ผู้แทนนักเรียนที่มีปัญหาสายตาผิดปกติด้านการมองเห็น จ านวน 85 คน ณ 
ห้องประชุมหลักเมือง ส านักงานเทศบาลนครระยอง 
 - ระหว่างวันที่ 7-24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ด าเนินกิจกรรม “เฝูาระวัง ส่งเสริม และแก้ไขโภชนาการ
ในเด็กปฐมวัย” จ านวน 31 คน  โดยติดตามชั่งน้ าหนักเด็กอายุ 2-5 ปี แก้ไขปัญหาเด็กน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ 
สนับสนุนอาหารเสริมนมและประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า , โรงเรียน
สาธิตเทศบาลนครระยอง โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองและโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ด าเนิน กิจกรรมนักเรียนวัยใสห่างไกลเหา ในนักเรียนที่เป็นเหา โรงเรียน
เทศบาลบ้านปากคลอง จ านวน 49 คน โดยซักประวัติครอบครัวนักเรียนที่เป็นเหา ให้ความรู้ทางสุขอนามัย  
ส่วนบุคคลเป็นรายบุคคล สนับสนุนแชมพูก าจัดเหา และก าจัดเหาด้วยสมุนไพรและแชมพูก าจัดเหา 

- วันที่ 3 , 6 และ 21 ธันวาคม 2561 ด าเนิน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในนักเรียน                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ านวน 130 คน และโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 
จ านวน 36 คน โดยให้ความรู้วิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง อาหารที่มีประโยชน์ต่อฟันและอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง          
ที่ก่อให้เกิดฟันผุและทดสอบทักษะการแปรงฟันให้สะอาดด้วยเม็ดสีย้อมฟัน 

กองการแพทย์ 
บริการเดือน ธันวาคม ๒๕๖1 

จ าแนกตามสถานบริการ 
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ประเภทบริการในคลินิกอบอุ่นฯ 
ประจ าเดือนธันวาคม 2561 

 

1. บริการรักษาพยาบาล         1,861 ราย 
2. บริการทันตกรรม            409 ราย 
3. บริการเภสัชกรรม        2,179 ราย 
4. บริการกายภาพบ าบัด           187 ราย 
5. บริการชันสูตร             542 ราย 
6. บริการรังสีฯ       30ราย  

 
งานรักษาพยาบาล 

ประจ าเดือน  ธันวาคม ๒๕๖1 

 
 

สรุปค่าใช้จ่ายการให้บริการกองการแพทย์ 
ประจ าเดือน  ธันวาคม ๒๕๖1 

 

• 1. CASH                                 (817ราย) 137,065บาท (14.22%) 
• 2. จ่ายตรง อปท รอเรียกเก็บ           (155ราย) 44,843บาท (4.65%) 
• 3. จ่ายตรงกรมบัญชีกลางรอเรียกเก็บ (460ราย) 95,255บาท (9.88%) 
• 4. ประกันสังคมรพ.ระยอง              (251ราย) 37,650บาท (3.91%) 
• 5. ประกันสังคมรพ.สิริกิติ์               (170ราย) 26,225บาท (2.72%) 
• 6. เทศบาลสนับสนุน                   (3,601ราย) 622,776บาท (64.62%) 

        สรุป  ค่าใช้จ่ายกองการแพทย์ 5,454 ราย  963,814 บาท (100%) 
               เรียกเก็บได้ 341,038 บาท (35.38%) 
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บริการอ่ืน ๆ แก่ผู้มารับบริการ 
ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖1 

 

- รับส่งผู้ปุวยโดยรถกอล์ฟไฟฟูา         จ านวน  40ครั้ง 
- รับส่งผู้ปุวยโดยรถ Ambulance      จ านวน   9 ครั้ง 
- สนับสนุนกระเป๋ายาแก่หน่วยงานอื่น   จ านวน   3 ครั้ง  
 

กิจกรรมในรอบเดือน ธันวาคม 2561 
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 

 

- ออกหน่วยปฐมพยาบาลต ารวจภูธรจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สายน้ าแห่ง
รัตนโกสินทร์” ณ ลานกิจกรรมสวนศรีเมือง  
 - วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ปฐมพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุหน้าคลินิกชุมชนอบอุ่น 
 - วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ท า MOU กับ รพศ.ระยอง 
 - วันที่ 9  ธันวาคม 2561 ออกหน่วยปฐมพยาบาล โครงการBIKE อุ่นไอรัก ณ สวนสาธารณะโขดปอ 
 - วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ท าบุญคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง 
 

 - นางสาวจินตนา  รักเสรีจินดา แทนผู้อ านวยการกองการแพทย์ กล่าวว่าเรื่องอุบัติเหตุบริเวณหน้า
คลินิกอบอุ่นเทศบาลนครระยอง จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขอหารือในที่ประชุมว่าจะมีวิธีการปูองกันและแก้ไข
ได้อย่างไร 

 

ที่ประชุม  - นายธนิต  อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี กล่าวว่ามอบกองช่างให้รับเรื่องนี้ไป 
  โดยหาผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจรเพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหา และน าเสนอ 
  ในที่ประชุมครั้งต่อไป  

กองการศึกษา 

- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 “นครเชียงใหม่เกมส์”วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

- การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ 
ระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 “นครเชียงใหม่เกมส์” ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 - พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 “นครเชียงใหมเ่กมส์”วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 - ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ลูกกรุง รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ณ ถนนยมจินดา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 - งานภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ ๑3 ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ถนนยมจินดา          
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
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 - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Learning Space สนุกคิดประดิษฐ์หรรษา : ศิลปะจากกระดาษทิชชู่สีสวย 
ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน 
 - ติดตามอาหารกลางวัน วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาประดู่ 
 - ติดตามอาหารกลางวัน วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ 
 - คณะศึกษาดูงานห้องสมุด ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ านวน 91 คน  
 - ติดตามเด็กด้อยโอกาส ในโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง 
 - กิจกรรม We can : Play & Learn เพลินวันหยุด ครั้งที่ 123 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 ณ บริเวณอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
 - โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส กิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน (การท าส้มต า) 
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
 - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Learning Space สนุกคิดประดิษฐ์หรรษา : Paper Craft 
ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน 
 - กิจกรรมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ประจ าวันเสาร์  เดือน พฤศจิกายน ณ บริเวณถนนยมจินดา 
 - ธนาคารออมสิน (สาขาปูาผ่อง) ประจ าวันพฤหัสบดี เดือน ธันวาคม 
 

สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือน ธันวาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -37- 
 
 

สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง 
เดือน ธันวาคม 2561 

 
 
 
 - นางผ่องศรี  ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา กล่าวว่ามีเรื่องนัดหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

กับกองการศึกษา จ านวน 4 รายการ  ดังนี้ 
 1. ในวันที่ 10 มกราคม 2562 จะมีการให้นักเรียนที่จะไปแข็งขันคนเก่งระดับประเทศ 
รับรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ซึ่งมีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองได้รับการคัดเลือก
แข่งขันในระดับจังหวัดระยองและได้ไปแข่งขันในระดับประเทศ  

2. เรื่องวันเด็ก ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ขณะนี้ได้มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไป
บางส่วนแล้ว มีส่วนที่จะเก่ียวข้องกับกองงานต่างๆ คือ แต่ละกองงานจะต้องมีฐานจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็ก    
เข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลและมีการแจกของขวัญกับเด็ก โดยให้กองงานต่างๆ ไปคิดรูปแบบกิจกรรมมา 
เพ่ือทีก่องการศึกษาจะจัดของขวัญให้เด็กที่มาร่วมกิจกรรมนั้น  

3. เรื่องวันครู ได้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานครู ซึ่งในปีนี้จะให้เป็นลักษณะของ
นันทนาการกีฬา โดยหลังจากท าพิธี และมอบรางวัลแล้ว จะมีกิจกรรมกีฬาพ้ืนเมือง เพื่อเป็นการรวมพนักงานครู 
ทั้ง 5 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ให้รู้จักหรือใกล้ชิดกันมากขึ้น 

4. ในวันที่ 26 มกราคม 2562 จะมีงาน รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี  “ต้นสะตือ”        
ซึ่งในจังหวัดระยองมีต้นไม้ที่ส าคัญอยู่ คือ ต้นสะตือที่อยู่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งในวันที่ 26 
มกราคม 2562  เป็นวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประกาศตนเป็นเจ้า วัฒนธรรมจังหวัดจะจัดงานขึ้นที่ 
วัดลุ่ม(พระอารามหลวง)  โดยในวันนั้นจะมีนางร า จ านวน 550 คน ร าตั้งแต่หน้าเทศบาลนครระยองไปจนถึง 
วัดลุ่ม(พระอารามหลวง) ตั้งแต่เวลา  16.00 น เป็นต้นไป นางร าจะประกอบไปด้วย ชุมชน ผู้สูงอายุ พนักงานครู 
พนักงานเทศบาล โดยจะร่วมร า จ านวน 2 เพลง คือเพลงชาวระยองร าวง และ Amazing ชาวระยอง และจะมี
การซ้อมร าใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 และวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 
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โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (วันชาติ) ในวันที่ 5 ธันวาคม : ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูนักเรียนเข้าร่วม
พิธีและกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร          
และวันพ่อแห่งชาติ (วันชาติ) ณ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

 - เข้าร่วมงานภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ 13 วันที่ 7 - 8 ธันวาคม : ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู          
และนักเรียนเข้าร่วมงานภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ 13 ณ ถนนยมจินดา  

 - วันที่ 14 - 16 ธันวาคม : คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมรับทุนการศึกษาและนักเรียนร่วมการแสดง
งานสินค้า“ระยองแฟร์ ครั้งที่ 11”  ณ สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง  

 - งานก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน วันที่ 20 ธันวาคม : นายสุธน  ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาลนครระยอง
พร้อมคณะ ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

 - วันที่ 21 ธันวาคม : นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ    
พระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ประจ าปี 2561 ณ วัดปุาประดู่ พระอารามหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 - กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ในวันที่ 21 - 23 ธันวาคม : เข้าค่ายพักแรมและเดิน
ทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

 - กิจกรรมวันคริสต์มาส ในวันที่ 25 ธันวาคม : ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันคริสต์มาส ประจ าปี 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

 - บ าเพ็ญประโยชน์ (จิตอาสา) วันที่ 28 ธันวาคม : คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา      
ท าความสะอาดบริเวณวัดปากน้ า (สมุทรคงคาราม) 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

- กิจกรรมวันดินโลก  (วันที่ 4  ธันวาคม   2561)  
 - ประกวดพูดจาภาษาถ่ินระยอง ในงานภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ 13 (วันที่ 8 ธันวาคม 2561) 
 - งานภูมิบุรีศรีระยอง ครั้งที่ 13  (วันที่ 8 – 9 ธันวาคม  2561) โครงการยกระดับคุณภาพระดับ
อ าเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. (วันที่ 13  ธันวาคม  2561)  
 - กิจกรรมจิตอาสา   (วันที่ 15  ธันวาคม  2561)  
 - กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้นวัตกรรม PLC  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) (วันที่ 16 ธันวาคม  2561)  
 - กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 (วันที่ 12 – 18  ธันวาคม  2561)  

- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 24 – 26 ธันวาคม  2561)  
 - กิจกรรมวันคริสต์มาส (วันที่ 25  ธันวาคม  2561)  
 - การประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนของลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ประจ าปี 
2561 (วันที่ 25 ธันวาคม 2561)  
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โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่  13 ธันวาคม 2561 
ณ ปุาชายเลนและพระเจดีย์กลางน้ า 
 - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่  14 ธันวาคม 2561 
ณ วัดปุาประดู่ (พระอารามหลวง) 
 - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่  14 ธันวาคม 2561 
ณ พิพิธภัณฑ์ระยองและศาลหลักเมือง 

- กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ประจ าเดือนพฤศจิกายน วันที่  14 ธันวาคม 2561 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561 “Open Class Open Heart” 
วันที่  15 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่  19 ธันวาคม 2561 
ณ ปุาชายเลน 
 - รับการนิเทศจาก สสวท. วันที่  19 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561 
ณ ค่ายเจษฎามหาราชเจ้า  
 - กิจกรรมครูต ารวจ 5 นาท ีวนัที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ถนนยมจินดา 
 - กิจกรรมเดินรณรงค์คัดแยกขยะ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ถนนตากสินมหาราช ตลาดวัดลุ่ม   
ถนนยมจินดา  
 - กิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 
ณ ห้องสมุดเทศบาลนครระยอง หอพระพุทธอังคีรส  
 - งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ 28 ธันวาคม 2561 
ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) 

- งานมุฑิตาสักการะพระโบราณพิทักษ์ วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) 
 - กิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพ่อเดือนธันวาคม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
- วันที่ 2  ธันวาคม  2561 น านักเรียนเข้ารับรางวัลการแข่งขันวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดยสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ จังหวัดระยอง 
ณ ห้องสร้อยเพชร  โรงแรมโกลเด้นซิตี้  
 - วันที่ 2 - 4 ธันวาคม  2561  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพและเตรียมการขับเคลื่อน
ชมรม CHOPA & CHIPA GAME )ประเทศไทย” ณ โรงแรม ดิ ไอเดิล เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี 
 - วันที่ 4  ธันวาคม  2561 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ- 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 
 - วันที่ 5  ธันวาคม  2561 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ- 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 
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 - วันที่ 7 - 8  ธันวาคม  2561 ร่วมงานภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ 13  
ณ ลานวัฒนธรรม ถนนยมจินดา 
 - วันที่ ธันวาคม  2561 กิจกรรมกีฬาสี ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ  โรงเรียนสาธิตเทศบาล           
นครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)   
 - วันที่ 14 ธันวาคม  2561 รับมอบทุนการศึกษาในงานแสดงสินค้า “ระยองแฟร์ ครั้งที่ 11” 
ณ สวนศรีเมือง 
 - วันที่ 14 ธันวาคม  2561 รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
 - วันที่ 20  ธันวาคม 2561  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และอนุบาลปีที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ ณ Pattaya  Dolphin Word จังหวัดชลบุรี 
 - วันที่ 22  ธันวาคม 2561 ร่วมแสดงพิธีเปิดงานสัปดาห์วันเอดส์โลก ณ ห้างเทสโก้โลตัส จังหวัด
ระยอง 

- วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2561  เด็กหญิงปุณิกา  อังคธัญกุล นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เป็นตัวแทน
จังหวัดระยอง  ระดับชั้น ป.4 – 6 เข้าสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับประเทศ  ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กทม. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
 - วันที่ 25  ธันวาคม  2561 จดักิจกรรมวันคริสมาสต์ ณ โรงเรยีนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) 
 - วันที่ 28 ธันวาคม  2561 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพระบายสี 
งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 - วันที่ 25 - 27 ธันวาคม  2561 เด็กชายจิรธัช ธีรรัตนาภรณ์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกและภาคกลาง ณ จังหวัดนครปฐม  

* รายการแข่งขันวาดภาพระบายสี ชั้น ป.1 - 3  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
* รายการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1 - 6 ได้รับรางวัล อันดับที่ 27 
* รายการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1 - 3 ได้รับรางวัล อันดับที่ 7 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

- วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 ผู้อ านวยการร่วมงานกีฬา อปท.ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์  
ณ สนามกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  
รายการที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย 
 1. เทเบิลเทนนิส ชาย 
 2. วอลเลย์บอลชายหาด หญิง  
 

 - วันที่ 4 ธันวาคม 2561 จดักิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และ ท าบุญตักบาตร  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ผูบ้ริหารและบุคคลากรร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และ ท าบุญตักบาตร  
ณ สวนศรีเมือง  

- วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการถนอมดวงตาและแก้ไขความปกติด้าน
การมองเห็นในนักเรียน ณ เทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 6 ธันวาคม 2561 อบรมโครงการจิตอาษาสภากาชาดไทย จังหวัดระยอง 
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
 - วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2561  งานภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ 13 ประจ าปี พ.ศ. 2561  
ณ ลานวัฒนธรรม ถนนยมจินดา ต าบลท่าประดู่ จังหวัดระยอง 
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 - วันที่ 13 ธันวาคม 2561  โครงการอบรมอาสายุวกาชาดพ่ึงพาได้ เรื่องการปฐมพยาบาล 
ณ ห้องจันทร์สุดาโรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น ระยอง  
 - วันที่ 14 ธันวาคม  2561 เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
(วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 14 ธันวาคม  2561 ประชุมรับฟังนโยบายการฝึกภาคสนาม นศท. ประจ าปีการศึกษา  2561 
ณ อาคารแหล่งชุมชนค่ายนวมิทราชินี จังหวัดชลบุรี 
 - วันที่ 14  ธันวาคม 2561 ร่วมงานมอบทุนการศึกษาเพ่ือชุมชน  IRPC  
ณ อาคารIRPC Sport Complex  
 - วันที่ 14  ธันวาคม 2561 บุคคลาการน านักเรียนรับทุนการศึกษา และโชว์การแสดง 
ณ งานระยองแฟร์ สวนศรีเมือง 
 - วันที่ 15 ธันวาคม 2561 “เราท าความดีด้วยหัวใจ” “คนรักคลอง”.... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มความดี” 
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและคณะเยี่ยมชมโรงเรียน 
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอใช้สถานที่ในการจัดสอบ 
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
 - วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2561 บุคลากรรับการนิเทศก์การสอนจาก สสวท.  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
 - วันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2561 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและ
การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กทม. 
 - วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ประชุมสรุปผลการตัดสินเลือกรูปแบบการปรับปรุงและแก้ไขปัญหา
การจราจร ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ 
 - วันที่ 21  ธันวาคม 2561 นักเรียนระชับชั้น ม.ปลาย รับการแนะแนวจากมหาวิทยาลัยบูรพา  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
 - วันที่ 25  ธันวาคม 2561 กิจกรรมวันครบรอบ 9 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนนครระยองวิทยาคม             
(วัดโขดใต้) และ พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
 - วันที่ 25  ธันวาคม 2561 กิจกรรมวันคริสต์มาส เพ่ือส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
 - วันที่ 25  ธันวาคม 2561 ผู้อ านวยการร่วมงามแถลงข่าว กิจกรรมวิ่งการกุศล NokornRayong 
Run For Dog ณ ห้องสมุไอทีมีชีวิต อาคารห้องสมุดเยาวชนสวนศรีเมือง 
 - วันที่ 28  ธันวาคม 2561 ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจ าลอง                       
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ประจ าปี 2561 ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - วันที่ 28  ธันวาคม 2561  กิจกรรมสวดมนต์บ าเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
 - วันที่ 29  ธันวาคม 2561  ร่วมท าบุญอายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี พระโบราณพิทักษ์                           
เจ้าอาวาสวัดลุ่มพระอารามหลวง  ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
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- วันที่ 29  ธันวาคม 2561 นักเรียนรับทุนการศึกษา จากพระโบราณพิทักษ์                                         

เจ้าอาวาสวัดลุ่มพระอารามหลวง ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

กองสวัสดิการสังคม 
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 
• มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

   ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์  
   ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 

•  โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
  ทั้งหมด 6,974 ราย  
  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 

• ผู้สูงอายุ            6,099  ราย 
    เงินสด                             -     ราย 
    โอนเข้าบัญชีธนาคาร     ,099   ราย 

•  ผู้พิการ                        761  ราย        
    เงินสด                             -     ราย 
    โอนเข้าบัญชีธนาคาร       761   ราย 

•  ผู้ปุวยเอดส์                 114   ราย 
     เงินสด                           –     ราย 
     โอนเข้าบัญชีธนาคาร      114   ราย 
 

การลงทะเบียน 
• อ านวยความสะดวก  

    ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวคนพิการรายใหม่ 
    และต่อบัตรประจ าตัวคนพิการรายเก่า     จ านวน       9       ราย 

•   รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่  
    เพ่ือรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ     จ านวน       7      ราย 

•   รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  จ านวน       -       ราย 
•   รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และรายเก่า จ านวน        -       ราย 

    ที่มีการย้ายภูมิล าเนาเข้ามาในเขตพ้ืนที่ 
    เทศบาลนครระยอง เพื่อรับเบี้ยฯ 
    ปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2560 
 

- มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง 
 
 
 



 -43- 
สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือนธันวาคม  2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31  ธันวาคม  2561) 
ยอดรับจ าน ารวม      2,278  ราย 
ยอดไถ่ถอนรวม      2,502  ราย 
 ทรัพย์จ าน าคงเหลือทั้งหมด   8,069  ราย 
 

วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน   140,000,000.00 บาท 
 หัก ใช้ไปแล้ว             1,170,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก       138,830,000.00 บาท 
 

รายงานผลการด าเนินงานของสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง 
ทรัพย์รับจ าน าคงเหลือท้ังหมด     8,069 ราย 
รายรับทางสถานธนานุบาลมี 2 ช่องทาง 
 รายได้ดอกเบี้ยรับจ าน า  จ านวน  2,043,564.75 บาท 
 รายได้จากการจ าหน่ายทรัพย์หลุด จ านวน    435,385.00 บาท  
  รวมรายรับทั้งสิ้น  จ านวน  2,478,949.75 บาท  
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 - ไม่มี 

 
(ปิดประชุม เวลา 10.45 น.) 
 
 
     ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 

     ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางพิมพ์ผกา  ทายพงศ์ศักดิ์) 
          หัวหน้าฝุายอ านวยการ 

 
 
 
 
 

 
 
 


