รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 10/2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

นายวรวิทย์
ศุภโชคชัย
นายกเทศมนตรี
นายประกอบ
อังควินิจวงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายธีรวุฒิ
รัตตานนท์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล
รก.ปลัดเทศบาล
นางเสาวลักษณ์
แกํนทอง แทน หัวหน๎าสานักปลัดเทศบาล
นางนภัสสร
อุทัยรัตน์
ผู๎อานวยการสานักการคลัง
นางวัฒนา
ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู๎อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
นางกรรณิกา
วิโรจน์แสงทอง ผู๎อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายชาคริต เอี่ยมสาอาง
แทน ผู๎อานวยการกองชําง
นางผํองศรี
ปิยะยาตัง
ผู๎อานวยการกองการศึกษา
นายชนินทร์
จันทน์ขาว
หัวหน๎าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รก.ผู๎อานวยการกองสวัสดิการสังคม
นายมานพ
ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
รก.ผู๎อานวยการกองการแพทย์
นางสาวรุํงฤดี
ยมรักษ์
แทนผู๎จัดการสถานธนานุบาล
นายศราวุธ
มนต์สวรรค์
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้า
นายสมควร
ทองเรือง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง
นางสุภลักษณ์
ตั้งกลชาญ
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
นายมนตรี
สิริทัตสุนทร
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
นางพรทิพย์
เวชกามา
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
นายไพรัตน์
วังบอน
รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
นางศิริลักษณ์
ทองเรือง
ผู๎อานวยการสํวนบริหารการคลัง
นางสายสุนีย์
วาระสิทธิ์
ผู๎อานวยการสํวนพัฒนารายได๎
นายดุสิต
ธรรมศิริรักษ์
ผู๎อานวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
นางสาวกนก
อารีรักษ์
ผู๎อานวยการสํวนสํงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
นางพิมพ์ผกา
ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน๎าฝ่ายอานวยการ
นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย
หัวหน๎าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาวฐปนีย์
โสภณ
หัวหน๎าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
วําที่เรือโทเชาวลิต จันมณี
หัวหน๎าฝ่ายนิติการ
นางสาวณัฐมน
แซํโง๎ว
หัวหน๎าฝ่ายบริการและเผยแพรํวิชาการ
นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน๎าฝ่ายงบประมาณ
นางสาววิลาวรรณ นาถาบารุง
หัวหน๎าฝ่ายบริการสิ่งแวดล๎อม

31.
32.
33.

นางสาววทันยา
นางธนาวดี
นางกุลยา

โห๎ประเสริฐ
ฑามาศ
กุลรัตน์

-2หัวหน๎าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล
หัวหน๎าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
เจ๎าพนักงานธุรการ

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
อังควินิจวงศ์
ดุษฎีวงษ์กาจร
เจริญรัตน์
กลํอมแก๎ว
เกษรแพทย์

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายมานพ
นายวิชิต
นายธนิต
นายวารินทร์
นายบุญสืบ
นายนิวัติ
นายผณินทร

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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- เรื่อง บรรจุและแตํงตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จานวน 1 ราย คือ นายไชยยง หงส์วิมล
วุฒิทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ลาดับที่ 1 เป็นพนักงานเทศบาล ในตาแหนํงทันตแพทย์
ระดับปฏิบัติการ งานทันตสาธารณสุข ฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต๎นไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
- ไมํมี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- ออกตรวจดูแลโรงรับจานาของเทศบาล
- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จานวน 4 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น๎อง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดตรวจตู๎เขียว จานวน 29 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนสํง (บขส.) ระยอง

-32. ตักเตือนผู๎กระทาความผิด
- ดูแลห๎องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
- กองวัสดุกํอสร๎างไว๎บนไหลํทาง ทางเท๎า และที่สาธารณะ จานวน 4 ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท๎าบริเวณหน๎าโรงพยาบาลระยอง และหน๎าวัดป่าประดูํ
จานวน 3 ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทาสิ่งของตกหลํน จานวน 1 ราย
3. จัดเก็บป้ายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จานวน 190 แผํน
4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้า ถนน ฟุตบาท ชารุด จานวน 9 แหํง
5. งานที่ได๎รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน จานวน 3 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จานวน - ราย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
6 ครั้ง
- งานบริการ
89 ครั้ง
- งานกู๎ภัยฯ
62 ครั้ง
- ออกสารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช๎ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนศูนย์การค๎า, ชุมชนชายกระป่อม และชุมชนเรือนจา) 13 ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
-คณะศึกษาดูงาน (ประจาเดือน ก.ย. 2562)
* จานวน
10 คณะ
* จานวน
912 คน
งานสารบรรณ
มีการลงรับ – สํง หนังสือผํานระบบ OSSM (สํวนกลาง)
เดือนกันยายน 2562
- มีการลงรับหนังสือ จานวน
679 เรื่อง
- มีการลงสํงหนังสือ จานวน
542 เรื่อง
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
อัตรากาลังพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง
* พนักงานเทศบาล
* ลูกจ๎างประจา
* พนักงานจ๎างทั่วไป
* พนักงานจ๎างตามภารกิจ
รวม

180 คน
24 คน
335 คน
243 คน
782 คน

-4อัตรากาลังพนักงานครูและลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน) จานวน 6 แหํง และศูนย์เด็กเล็ก จานวน 2 แหํง
* พนักงานครูเทศบาล
234 คน
* ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)
38 คน
รวม
275 คน
รวมทั้งสิ้น 1,057 คน
งานการเจ้าหน้าที่
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ดารงตาแหนํงที่สูงขึ้น
(ตาแหนํงบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ดารงตาแหนํงที่สูงขึ้น (ตาแหนํงบริหาร)
- แตํงตั้งพนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกได๎ให๎ดารงตาแหนํง
ผู๎บริหารสถานศึกษา
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหมํ
- พนักงานเทศบาล ย๎ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายไปปฏิบัติราชการ ที่หนํวยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต
- ลูกจ๎างประจา ลาออก
- ลูกจ๎างประจา เสียชีวิต
- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)
- พนักงานจ๎าง ลาออก
- พนักงานจ๎าง เสียชีวิต
งานทะเบียนราษฎร
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจาเดือน กันยายน 2562

ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 134 ราย

- คน
- คน
- คน
4 คน
- คน
2 คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
21 คน
9 คน
- คน

-5รายงานการให้บริการงานบัตรประจาตัวประชาชน
ประจาเดือน กันยายน 2562

ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 26 ราย
กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ
1. ให๎บริการการตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง จานวน 4 ครั้ง
2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จานวน 8 ครั้ง 8 เรื่อง
Line @ เรารักนครระยอง
1. จานวนผู๎ติดตามสะสม จานวน 4,595 ราย
2. จานวนผู๎ร๎องเรียนทั้งหมด 40 ราย
3. จานวนผู๎สอบถามข๎อมูลทั้งหมด 36 ราย
งานประชาสัมพันธ์
1. ขําวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย
1.1 ขําวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จานวน 18 เรื่อง
1.2 ขําวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหนํวยงานอื่น ๆ จานวน 24 เรื่อง
2. บันทึกภาพกิจกรรมของสานัก กองและรร.ในสังกัดของเทศบาล
จานวน 40 กิจกรรม
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร๎อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่นๆ
จานวน 32 ครั้ง
4. สํงขําวให๎สื่อมวลชน ลงเว็บไซต์และเฟสบุ๏คของเทศบาล
รวม 45 ขําว
5. บันทึกเสียงขําวประกาศเสียงตามสาย
จานวน 5 ครั้ง
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์
จานวน 8 ครั้ง
7. รับเรื่องร๎องเรียนพร๎อมแจ๎งแก๎ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง
รวม 3 ราย
8. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตํางๆ
รวม - ป้าย

-6ฝ่ายนิติการ
ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

1.

ร๎องเรียนกลําวหา พนักงานเทศบาลเบิกเงินคําตอบแทน
นอกเวลาโดยทุจริต

- สรุปสานวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว รายงานจังหวัด
ระยองแล๎ว
- กทจ.ระยอง มีมติให๎วํากลําวตักเตือน
- ทาบันทึกวํากลําวตักเตือน แล๎ว และทาหนังสือ
รายงานจังหวัดระยองแล๎ว

2.

เทศบาลทาหนังสือขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการ
อนุญาโตตุลาการฟ้องกิจการรํวมค๎าปากน้าเมืองสะอาด
เรื่องไมํปฏิบัติตามสัญญา

- ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์สานักงาน
อนุญาโตตุลาการยื่นฟ้องกิจการรํวมค๎าแล๎ว
- อยูํระหวํางการพิจารณาของพนักงานอัยการ
- จัดสํงคําใช๎จํายในชั้นอนุญาโตตุลาการแล๎ว

3.

เรียกคืนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ
ประจาปี 2559 จานวน 4 ราย

- เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 พนักงานอัยการได๎
ดาเนินการยื่นคาฟ้องให๎แล๎ว ขณะนี้อยูํระหวํางการ
พิจารณาของศาล
- ศาลแขวงระยองนัดไกลํเกลี่ย ให๎การและสืบพยาน
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.
และวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.

4.

ตอบข๎อหารือ กรณี สานักงานโยธาและผังเมืองจังหวัด
ระยอง ได๎แจ๎งคาวินิจฉัยอุทธรณ์ รายนางสาวพฤกษา
แสงจันทร์ นายจงกล ทรัพย์เพิ่ม และนายคาพันธ์
มุสิกสาร ยื่นอุทธรณ์คาสั่งฯ

- อยูํระหวํางกองชํางทบทวนแก๎ไขเปลี่ยนแปลงคาสั่ง

5.

สัญญาจ๎างกํอสร๎างสะพานเทศบาล 8 (สะพานก๎นปึก)

- ดาเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

6.

สัญญาจ๎างกํอสร๎างกํอสร๎างเขื่อนกันดิน คลองสาธารณะ
สวนศรีเมือง (ชํวงที่2)

- ดาเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

7.

สัญญาซื้อขายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 32 รายการ

- ดาเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

8.

สัญญาจ๎างทาวัสดุ จานวน 7 รายการ สาหรับโครงการ
จัดการแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
เจ๎าภาพระดับประเทศ

- ดาเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

9.

สัญญาจ๎างเหมาซํอมแซมบารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลนครระยอง

- ดาเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

10.

สัญญากํอสร๎างปรับปรุงถนนระบบระบายน้า
ซอยนครระยอง

- ดาเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

-7ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

11.

สัญญาจ๎างปรับปรุงซํอมแซมบานประตูระบายน้าคลอง
สวนสาธารณะสวนศรีเมือง

- ดาเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

12.

สัญญาจ๎างทาของ การจ๎างเหมาครูตํางชาติเพื่อพัฒนา
ความรู๎และทักษะภาษาตํางประเทศ โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครระยอง ประจาปีงบประมาณ 63

- ดาเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

13.

สัญญาจ๎างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ
สานักงานเทศบาลนครระยอง จานวน 2 ชุด

- ดาเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

14.

สัญญาจ๎างทาความสะอาดพื้นที่ภายในหอพระพุทธอังคีรส อาคารห๎องสมุดประชาชน และห๎องสุขาห๎องสมุด
ประชาชน

- ดาเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

งานรับเรื่องราวร๎องเรียนร๎องทุกข์
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจาเดือนตุลาคม 2562 จานวน 3 เรื่อง

วัน/เดือน/ปี

เรื่องร้องเรียน

4 ก.ย. 62

เสียงดังรบกวน

17 ก.ย. 62

อยากให๎ชํวยจัดการสุนัขจร
จัดในหมูํบ๎านกรุงไทย

23 ก.ย. 62

การกํอสร๎างงานทํอใน
หมูํบ๎าน ซ.นครระยอง 21

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตอบผู้ร้องเรียนเมื่อ

แจ้งผลการดาเนินการ
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

4 กันยายน 2562

ดาเนินการเรียบร๎อยแล๎ว

18 กันยายน 2562

นอกเขตฯ

24 กันยายน 2562

อยูํระหวํางดาเนินการ

กองชําง

ฝ่ายงบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบกลาง
งบบุคลากร
เงินเดือนฝ่าย
การเมือง
เงินเดือนฝ่าย
ประจา

งบประมาณตั้งไว้
90,439,900.00

โอนเพิ่ม
โอนลด
เบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน
2,511,470.00 16,708,600.00 75,709,982.76

9,990,500.00

466,000.00

297,029,800.00

คงเหลือ
532,787.24

9,523,920.00

580.00

4,264,950.00 31,853,140.00 268,778,672.26

662,937.74

-8การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)
งบประมาณตั้งไว้
งบดาเนินงาน
คําตอบแทน
13,245,300.00
คําใช๎สอย
139,063,000.00
คําวัสดุ
50,700,000.00
คําสาธารณูปโภค 5,963,000.00
งบลงทุน
คําครุภัณฑ์
17,208,900.00
คําที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง
114,493,600.00
งบรายจํายอื่น
30,000.00
งบเงินอุดหนุน
18,936,000.00
รวมทุกหมวด
รายจ่าย
757,100,000.00

โอนเพิ่ม

โอนลด

เบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน

17,407,380.00 1,947,700.00 10,322,769.75
18,038,330.00 14,823,410.00 139,760,400.75
1,951,200.00 10,914,180.00 40,803,096.59
276,500.00
5,000.00
5,506,771.77

18,382,210.25
2,517,519.25
933,923.41
727,728.23

15,383,500.00

2,162,400.00

16,964,999.70

13,465,000.30

23,041,000.00

3,794,000.00

580,000.00

779,900.00

3,993,700.00 129,746,900.00
25,000.00
5,000.00
18,736,080.00
20.00

83,454,330.00 83,454,330.00 590,125,393.58 166,974,606.42

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ครั้งที่ ประจาเดือน รายการ
ยอดโอน
รายการสะสม
ยอดโอนสะสม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ต.ค. 61
พ.ย. 61
ธ.ค. 61
ม.ค. 62
ก.พ. 62
มี.ค. 62
เม.ย. 62
พ.ค. 62

มิ.ย. 62
ก.ค. 62
ส.ค. 62

2
1
2
3
6
4
5
3
1
10
9
15
6
1
4
26
2
7
10
24
5

คงเหลือ

473,200.00
400,000.00
3,000,000.00
450,000.00
870,200.00
521,680.00
1,400,000.00
307,000.00
800.00
1,162,500.00
2,613,100.00
2,981,000.00
2,010,000.00
11,488,150.00
358,300.00
1,576,400.00
629,000.00
230,000.00
1,494,800.00
2,569,220.00
319,000.00

2
3
5
8
14
18
23
26
27
37
46
61
67
68
72
98
100
107
117
141
146

หมายเหตุ

473,200.00
873,200.00
3,873,200.00 สภาอนุมัติ
4,323,200.00
5,193,400.00
5,715,080.00
7,115,080.00
7,422,080.00
7,422,880.00
8,585,380.00
11,198,480.00
14,179,480.00
16,189,480.00
27,677,630.00 สภาอนุมัติ
28,035,930.00
29,612,330.00
30,241,330.00 สภาอนุมตั ิ
30,471,330.00
31,966,130.00
34,535,350.00
34,854,350.00

-9โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)
ครั้งที่
22
23
24
25

ประจาเดือน รายการ
ก.ย. 62
8
149
28
1

ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ยอดโอน
รายการสะสม
496,780.00
154
17,024,700.00
303
31,071,500.00
331
7,000.00
332

ยอดโอนสะสม
หมายเหตุ
35,351,130.00
52,375,830.00
83,447,330.00 สภาอนุมัติ
83,454,330.00

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาเดือน
รายการ
ยอดเงิน
รายการสะสม ยอดเงินสะสม
พ.ย. 61
5
2,800,000.00
5
2,800,000.00
มี.ค. 62
2
2,889,000.00
7
5,689,000.00
2
400,000.00
9
6,089,000.00
เม.ย. 62
1
200,000.00
10
6,289,000.00
มิ.ย. 62
1
212,000.00
11
6,501,000.00
1
200,000.00
12
6,701,000.00
ส.ค. 62
1
345,000.00
13
7,046,000.00
ก.ย. 62
1
29,800.00
14
7,075,800.00

สานักการคลัง
1. ด้านรายรับ

หมายเหตุ
สภาอนุมัติ

สภาอนุมัติ

สภาอนุมัติ

-101.1 รายได๎ที่เทศบาลจัดเก็บเอง

1.2 รายได๎ที่รัฐบาลจัดเก็บให๎หรือแบํงให๎

-111.3 รายได๎ที่รัฐอุดหนุนให๎

1.4 การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท

2. ด้านรายจ่าย

-123. รายงานสถานะการเงินประจาเดือน กันยายน 2562

กองชําง
- โครงการปรับปรุงทัศนียภาพทางเดิน และกํอสร๎างสะพานบริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส
- โครงการตํอเติมหลังคาสนามฟุตบอลหญ๎าเทียม
- โครงการกํอสร๎างคลินิกชุมชนอบอุํน เทศบาลนครระยอง แหํงที่ 2
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ขยะมูลฝอยทั่วไป สํงไปกาจัด ณ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง

- บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม๎นท์ เข๎าดาเนินการเก็บขยะติดเชื้องานควบคุมและตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสีย
- รถดูดเบอร์ 1 ทะเบียน 82 - 4132 รย. ทางานทั้งหมด 2 เส๎น ความยาว 400 เมตร 50 บํอพัก
*เข๎าดาเนินการทาความสะอาดรางระบายน้าถนนแสงจันทร์ ซอย 2
*เข๎าดาเนินการดูดบํอพักถนนสุขุมวิท
- รถดูดเบอร์ 2 ทะเบียน 82 – 7936 รย. ทางานทั้งหมด 3 เส๎น ความยาว 410 เมตร 40 บํอพัก
*เข๎าดาเนินการดูดบํอพักหลังวัดป่า ซอย 1
*เข๎าดาเนินการทาความสะอาดบํอรวบรวมน้าเสีย ถนนหลังวัดป่า ซอย 5

-13- รถดูดเบอร์ 3 ทะเบียน 83 - 2231 รย. ทางานทั้งหมด 3 เส๎น ความยาว 850 เมตร 47 บํอพัก
*เข๎าดาเนินการดูดบํอพัก ถนนอดุลธรรมประภาส ซอย1
-

ปลํอยสารนาโนปรับสภาพน้า
- ชุดขุดลอกทํอระบายน้า ทะเบียน ผฉ 4722 รย. ทางานทั้งหมด 11 เส๎น ความยาว 6075 เมตร
300 บํอพัก
*เข๎าดาเนินการลอกรางระบาน้าชุมชนสนามเป้า ซอย 1
*เข๎าดาเนินการลอกรางระบายน้าตลาดวัดลุํม
งานซํอมแซมและเปลี่ยนฝาทํอ - รางระบายน้า
- งานซํอมแซมฝาทํอทะเบียน ผก 2921 รย. ซํอมแซมและเปลี่ยนฝาทํอ จานวน 75 ฝา
*เข๎าดาเนินการปิดฝาทํอถนนชุมพลตลาดวัดลุํม
*เข๎าดาเนินการปิดฝาทํอถนนราษฎร์บารุงซอย12
*เข๎าดาเนินการปิดฝาทํอถนนสุขุมวิท
*เข๎าดาเนินการปิดฝาทํอถนนราษฎร์บารุง
งานเครื่องจักรกลและซํอมบารุง
- ตรวจเช็คเครื่องสูบน้า ขนาด 8, 12 นิ้ว และปั้มสูบน้าเสียใต๎ดิน
เก็บขยะชายหาด
เก็บกู๎ผักตบชวาบริเวณสะพานเพลินตา น้าหนัก 12.11 ตัน
เฝ้าระวังน้าทํวมขังตลอด 24 ชม.
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล๎อม

-14-

ลาดับที่

รายการร้องเรียน

เรื่องร้องเรียน จานวน 5 เรื่อง
การดาเนินงาน

หมายเหตุ

1.

กรณีได๎รับความเดือดร๎อน
จากการแสดงดนตรีร๎าน
FLICK

เจ๎าหน๎าที่จึงมีคาแนะนา ให๎ควบคุมระดับเสียงจากการ
แสดงดนตรี ไมํให๎รบกวนผู๎พักอาศัยข๎างเคียง หลังจาก
ได๎รับคาแนะนาและควบคุมเวลาในการเปิดให๎บริการให๎
อยูํในชํวงเวลา 24.00 น.(ไมํเกินเที่ยงคืน) ซึ่งผู๎ถูกร๎อง
ยินดีปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ๎าหน๎าที่ และแจ๎งผู๎ร๎อง
ทราบแล๎ว

เห็นควรยุติและ
รวบรวมเรื่อง

2.

กรณีได๎รับความเดือดร๎อน
กลิ่นเหม็นรบกวนจากน้าเสีย
ภายในแมํน้าระยอง บริเวณ
ซอย 13 ถนนราษฎร์บารุง
ตาบลเนินพระ (บริเวณร๎าน
เจนจิรากุ๎งเต๎นและใกล๎เคียง)

เจ๎าหน๎าที่ไมํพบกลิ่นเหม็นในแมํน้าระยองจึงได๎พิสูจน์
กลิ่นจากบริเวณที่เกิดเหตุก็พบวํากลิ่นมาจากบํอเติม
อากาศของระบบบาบัดของเทศบาลนครระยอง
ที่คาดวําจะเป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็น พบวําในบริเวณ
ดังกลําวเป็นบํอดินที่คลุมด๎วยพลาสติกซึ่งสํวนใหญํ
มีความชารุด ภายในบํอมีเศษตะกอน มูลสัตว์ น้าทํวมขัง
(บางจุด) และหญ๎าแห๎งตาย มีกลิ่นเหม็นคล๎ายกลิ่น
แอมโมเนียลอยออกไปทั่วบริเวณ ตามทิศทางลม ซึ่งพัด
ไปในทิศทางที่มีประชาชนได๎รับความเดือดร๎อนดังกลําว

ดาเนินการแจ๎ง
กองชําง
เรียบร๎อยแล๎ว

3.

กรณีได๎รับความเดือดร๎อน
จากโกดังเก็บสินค๎าข๎างเคียง

เจ๎าหน๎าที่สอบถามข๎อมูลจากคุณบัณฑิต ผู๎ดูแล ทราบวํา ดาเนินการแจ๎ง
จะมีการติดเครื่องยนต์ของรถบรรทุกสินค๎ากํอนการ
กองวิชาการ
เคลื่อนย๎ายประมาณ 10 – 15 นาที เพื่อเตรียมความ
เรียบร๎อยแล๎ว
พร๎อมของระบบรถยนต์ มิได๎มีการสตาร์ทรถติดตํอกัน
เป็นเวลานานจากการตรวจสอบไมํพบการสตาร์ท
เครื่องยนต์ หรือเสียงดังจากการประกอบกิจการ
เพื่อป้องกันเหตุที่เกิดขึ้น เจ๎าหน๎าที่จึงมีคาแนะนา
ให๎ควบคุมระดับเสียงจากการทางาน ไมํรบกวนผู๎พัก
อาศัยข๎างเคียง และควบคุมเวลาในการดาเนินงานให๎อยูํ
ในชํวงเวลา 08.00 – 17.00 น. ซึ่งผู๎ถูกร๎องยินดีปฏิบัติ
ตามคาแนะนา

4.

กรณีกลิ่นเหม็นรบกวนจาก
ห๎องน้าของบ๎านข๎างเคียง
บริเวณถนนสุขุมวิท (บ๎านพัก
อาศัย)

จากการตรวจสอบไมํพบผู๎พักอาศัย และไมํมีกลิ่นรบกวน
จากห๎องน้า เพื่อเป็นการป้องกัน/แก๎ไขเหตุราคาญที่
อาจเกิดขึ้น เจ๎าหน๎าที่จึงมีคาแนะนา (ปิดใบคาแนะนาฯ
ไว๎หน๎าบ๎านพักอาศัย) ให๎หามาตรการป้องกันกลิ่นรบกวน
ดังกลําว หลังจากได๎รับคาแนะนา

เห็นควรยุติและ
รวบรวมเรื่อง

-15ลาดับที่
5.

รายการร้องเรียน
กรณีได๎รับความเดือดร๎อน
กลิ่นเหม็นจากร๎านขายเนื้อ
หมู บริเวณข๎าง
ธนาคารกรุงไทย

การดาเนินงาน

หมายเหตุ

จากการตรวจสอบพบวํา ทํอระบายน้าภายในร๎านไมํมี
ตะแกรงกรองเศษอาหาร เจ๎าหน๎าแนะนาให๎หาวัสดุ/
ตะแกรง กรองเศษอาหาร บริเวณทํอน้าทิ้ง ภายใน 7 วัน
และล๎างทาความสะอาดพื้นทุกครั้ง หลังจากดาเนินงาน
ใช๎จุลินทรีย์ชีวภาพ(EM) ในการทาความสะอาด

เห็นควรยุติและ
รวบรวมเรื่อง

การดาเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1. พิธีมอบป้ายมาตรฐานร๎านอาหารปลอดภัย เทศบาลนครระยองและเกียรติบัตรมาตรฐาน โรงอาหาร/
สุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน
วันที่ 25 กันยายน 2562 จัดพิธีมอบมอบป้ายมาตรฐานร๎านอาหารปลอดภัยเทศบาลนครระยองและ
เกียรติบัตรมาตรฐานโรงอาหาร/สุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน ณ ห๎องประชุมตากสินมหาราช โดยนายธนิต
อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในพิธีฯ และมอบป้ายมาตรฐานร๎านอาหารฯ
และใบเกียรติบัตรมาตรฐานโรงอาหาร ดังนี้
- มอบป้ายมาตรฐานร๎านอาหารปลอดภัยแกํร๎านอาหารที่มี ผลการประเมินดีขึ้นจากปีงบประมาณ 2561
จากระดับมาตรฐานหรือระดับดีเป็นระดับดีมาก จานวน 44 ร๎าน
- มอบใบเกียรติบัตรมาตรฐานโรงอาหารในสถานศึกษา โดยมีสถานศึกษาผํานเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก
จานวน 20 แหํง ผํานเกณฑ์มาตรฐานระดับดี จานวน 5 แหํง
- มอบใบเกียรติบัตรผํานเกณฑ์การตรวจประเมินสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน จานวน 25 แหํง
2.กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานที่จาหน่ายอาหาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหาร ประจาปีงบประมาณ 2562 มอบเกียรติบัตรให๎กับร๎านอาหารที่ผํานการตรวจประเมินใน
ระดับมาตรฐาน จานวน 160 ร๎าน
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกในชุมชน
ดาเนินการตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกขยะในชุมชนดังนี้
1. ถังขยะอันตราย จานวน 60 จุด
2. ถังขยะถุงพลาสติก จานวน 34 จุด
3. ขยะอินทรีย์ จานวน 11 จุด
ผลการตรวจสอบ : ทุกจุดอยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน
กิจกรรม “รณรงค์จัดระเบียบบ้านให้สะอาดปลอดโรค” (3Rs Delivery)
ภายใต้โครงการรักษ์โลก รักษ์สุขภาพ ลดแหล่งเพาะพันธุ์โรค ประจาปีงบประมาณ 2562
ปริมาณสิ่งของบริจาคเดือนกันยายน 2562
1. เครื่องใช๎ไฟฟ้า
จานวน 210 กิโลกรัม
2. เฟอร์นิเจอร์
จานวน 20 กิโลกรัม
3. เสื้อผ๎า/ตุ๏กตา/รองเท๎า/กระเป๋า
จานวน 170 กิโลกรัม
4. เครื่องครัว/ของเลํน
จานวน 220 กิโลกรัม
รวม 620 กิโลกรัม
น้าหนักสิ่งของบริจาคที่รวบรวมระหวําง ม.ค. – ก.ย. 62 รวม 23.82 ตัน

-16กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
อาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลกที่ผํานการอบรมโครงการ อถล.อาสารักษ์สิ่งแวดล๎อม จานวน 30 คน
และ อถล. โรงเรียนนครระยองวิทยาคม จานวน 60 คน เข๎ารํวมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนา
แมํน้า คูคลองแหํงชาติ วันที่ 20 กันยายน 2562 โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ไมํทิ้งขยะลงแมํน้าและขอความ
รํวมมือให๎ประชาชนริมน้าชํวยกันรักษาความสะอาดแมํน้าระยอง เปิดเสียงประชาสัมพันธ์ แจกใบปลิว
ใน 5 ชุมชน ได๎แกํ ชุมชนตากสินมหาราช ชุมชนสะพานราษฎร์ ชุมชนหลังวัดโขด ชุมชนบางจาก
และชุมชนสนามเป้า
กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะพลาสติกในสถานประกอบการ
จัดขึ้นสํงเสริมให๎สถานประกอบการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลและพลาสติกเพื่อนาไปใช๎ประโยชน์เพิ่มการ
รีไซเคิลให๎สูงขึ้นมีสถานประกอบการ เข๎ารํวมกิจกรรม ดังนี้
- สถานประกอบการ/ร๎านค๎าในชุมชน/โรงแรมที่เข๎ารํวมกิจกรรม จานวนมากกวํา 70 แหํง มีการจัดเก็บ
เดือนละ 1 ครั้ง
น้าหนักขยะพลาสติกประจาเดือนกันยายน 62 โดยประมาณมากกวํา 3,060.50 กิโลกรัม
กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะอินทรีย์
วันที่ 10 - 16 กันยายน 2562 ฝ่ายสํงเสริมสิ่งแวดล๎อมรํวมกับผู๎รับจ๎างเก็บขนขยะอินทรีย์ ลงสารวจ
พื้นที่พร๎อมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนคัดแยกขยะอินทรีย์ จานวนครัวเรือน /ร๎านอาหารที่เข๎ารํวม
กิจกรรมฯ 14 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 495 แหํง 14 ชุมชน ได๎แกํ
1. ชุมชนสมุทรเจดีย์
2. ชุมชนสัมฤทธิ์
3. ชุมชนปากน้า 1
4. ชุมชนปากน้า 2
5. ชุมชนข๎างอาเภอ-ทางไผํ
6. ชุมชนก๎นปึก-ปากคลอง
7. ชุมชนพูนไฉํ
8.ชุมชนสองพี่น๎อง
9. ชุมชนชายกระป่อม
10. ชุมชนทุํงโตนด
11. ชุมชนสะพานราษฎร์
12. ชุมชนสวนวัด
13. ชุมชนเนินพระ
14. ชุมชนหลังวัดโขด
กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้าระยองและป่าชายเลน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ประชาชนโดยทั่วไป หนํวยงานและคณะศึกษาดูงานตํางๆ เข๎าเยี่ยมชมและ
ทากิจกรรม ได๎แกํ เก็บขยะในป่าชายเลน ปรับภูมิทัศน์ป่าชายเลน บริเวณศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษาพระเจดีย์กลาง
น้า และบริเวณหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู๎ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้า รวมทั้งสิ้น
1,917 คน
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งานรักษาความสะอาด
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2559 - 2562

-18ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2562

การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวม ขยะอันตราย เดือน กันยายน 2562 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตราย
ได๎ทั้งหมด 3,028 ชิ้น (188.94 กิโลกรัม)
2. กิจกรรมสารวจและสํงเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิก ในเขตเทศบาล
จานวน 83 แหํง
เดือน กันยายน 2562 จานวน 1,212 กิโลกรัม
การทาความสะอาด แม่น้า คูคลอง
โครงการชุมชนริมน้าสะอาด ปราศจากโรค วันที่ 20 กันยายน 2562 เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนา
แมํน้า คูคลองแหํงชาติ ทาการเก็บขยะและวัชพืชในแมํน้าระยอง จากทําน้าสวนศรีเมือง ถึงแหลมเจริญ
เก็บขยะได๎ 320 กิโลกรัม วัชพืชริมคลอง 1,720 กิโลกรัม
งานสัตวแพทย์
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์
จานวนสุกรที่เข๎าชาแหละในโรงฆําสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข๎าชาแหละเดือนกันยายน 2562
จานวนทั้งสิ้น 870 ตัว ได๎ทาการตรวจและไมํพบความผิดปกติของสุกรกํอนฆําและหลังฆําและมีคําธรรมเนียม ดังนี้
- อากรฆําสัตว์ 8
,700 บาท การตรวจหาสารเรํงเนื้อแดงในสุกรกํอนฆํา จานวน 4 ตัวอยําง
จาก 4 ฟาร์ม ไมํพบสารเรํงเนื้อแดงทุกตัวอยําง
สรุปเรื่องร้องเรียน จานวน 11 เรื่อง

-19กิจกรรมทาหมันร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดระยอง
วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ วัดตรีวนาราม
– สุนัข เพศผู๎ 18 ตัว เพศเมีย 39 ตัว
– แมว เพศผู๎ 15 ตัว เพศเมีย 21 ตัว
– รวมทั้งสิ้น 93 ตัว
วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ วัดโขดใต๎
– สุนัข เพศผู๎ 7 ตัว เพศเมีย 22 ตัว
– แมว เพศผู๎ 9 ตัว เพศเมีย 23 ตัว
– รวมทั้งสิ้น 61 ตัว
งานป้องกันและควบคุมโรคติดตํอ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 10 อันดับแรก
จากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง ทั้ง 3 แห่ง
(ข๎อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม – 25 กันยายน 2562 )

-20รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 10 อันดับแรก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง
(ข๎อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม – 25 กันยายน 2562 )

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่
ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม – 25 กันยายน 2562 จังหวัดระยอง พบผู๎ป่วยโรคไข๎เลือดออก
จานวน 1,877 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 261.68 ตํอประชากรแสนคน พบผู๎เสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นอัตรา
เสียชีวิต 0.14 ตํอประชากรแสนคน สูงเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ โดยในเดือนกันยายนนี้ พื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง
พบผู๎ป่วยโรคไข๎เลือดออก จานวน 22 ราย ในพื้นที่
สถานการณ์ระบาดโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครระยอง
ชุมชนตีนเนินเกาะหวาย พบผู๎ป่วยโรคไข๎เลือดออก จานวน 2 ราย อยูํบ๎านหลังเดียวกัน มีวันเริ่มป่วย
วันเดียวกันคือวันที่ 31 สิงหาคม 2562
ชุมชนวัดป่าประดู่ 2 พบผู๎ป่วยโรคไข๎เลือดออก จานวน 1 ราย มีวันเริ่มป่วยวันที่ 3 กันยายน 2562
ชุมชนวัดป่าประดู่ 1 พบผู๎ป่วยโรคไข๎เลือดออก จานวน 1 ราย มีวันเริ่มป่วยวันที่ 5 กันยายน 2562
โดยผู๎ป่วยฯทั้ง 4 ราย อาศัยอยูํในบริเวณใกล๎เคียงกัน ขณะนี้ได๎ดาเนินการควบคุมโรคฯครบทั้ง 4 ราย
เรียบร๎อยแล๎ว และไมํพบผู๎ป่วยเพิ่มเติม
รณรงค์สถานที่ราชการปลอดโรคติดต่อนาโดยแมลง
กลุํมเป้าหมาย 16 แหํง ดาเนินการแหํงละ 2 ครั้ง ในวันที่ 12, 13, 26, และ 27 กันยายน 2562
ผลการดาเนินงาน พบสถานที่ราชการปลอดลูกน้า 13 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 81.25 ได๎แกํ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต, ส1านักงานที่ดินจังหวัดระยอง, สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ,ฯ
สานักงานการยางแหํงประเทศไทย จังหวัดระยอง, แขวงทางหลวง, สถานีตารวจภูธรเมืองระยอง, ศาลอาญาคดี
ทุจริตฯ, การประปาสํวนภูมิภาคสาขาระยอง, โรงเรียนอนุบาลระยอง, โรงเรียนวัดป่าประดู,ํ โรงเรียนวัดเกาะกลอย,
โรงเรียนวัดเนินพระ, และวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ

-21งานป้องกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ
การดาเนินงาน
1. ดาเนินการดูแลสุขภาพประชาชน รวมทั้งสิ้น 312 คน ดังนี้
1.1 ปฏิบัติงานคัดกรองสุขภาพประชาชนโดยตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด
ที่ปลายนิ้ว ให๎ความรู๎พฤติกรรมสุขภาพแกํประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปในพื้นที่เทศบาลนครระยอง
1.1.1 สานักงานเทศบาลนครระยอง (ทุกวันจันทร์) จานวน 43 คน
1.1.2 โครงการสุขภาพดีในสวนสาธารณะ (ทุกวันพุธ) จานวน 269 คน
- สวนศรีเมือง จานวน 253 คน
- สวนสาธารณะโขดปอ จานวน 16 คน
2. ให๎ความรู๎ประชาชน จานวน 2 เรื่อง
2.1 เรื่อง “ การป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง” ในวันที่ 4 กันยายน 2562
จานวน 3 ชํองทาง ดังนี้
2.1.1 จัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุประชาคมระยอง FM 97.25 MHz
เวลา 13.00 น.- 14.00 น.
2.1.2 ให๎ความรู๎ผํานชํองทาง LINE@ เรารักนครระยอง
2.1.3 ให๎ความรู๎ผํานชํองทาง จอ LED เทศบาลนครระยอง
กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้วันหัวใจโลก (World Heart Federation)
สมาพันธ์หัวใจโลก กาหนดให๎ทุกวันที่ 29 กันยายน ของทุกปี เป็นวันหัวใจโลก งานป้องกันควบคุมโรค
ไมํติดตํอ จึงได๎จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้วันหัวใจโลก เพื่อเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับการป้องกันโรคหัวใจ
โดยมีกิจกรรมให๎ความรู๎ จัดนิทรรศการความรู๎เกี่ยวกับโรคหัวใจ คัดกรองความเสี่ยงโรคไมํติดตํอเรื้อรัง
ในวันที่ 4, 8 กันยายน 2562 ณ สวนสาธารณะโขดปอ และชุมชนชายกระป่อม มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม จานวน 101 คน
งานสํงเสริมสุขภาพ
วันที่ 12 และ 26 กันยายน พ.ศ.2562 ดาเนินการจัด กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุให๎มีสุขภาพดี
ในชมรมผู๎สูงอายุเทศบาลนครระยอง และชมรมรวมศิลป์ จานวน 351 คน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
ภายในกิจกรรมมีการวัดความดันโลหิต ,การเจาะเลือดปลายนิ้ว,ให๎คาปรึกษาด๎านสุขภาพ และให๎ความรู๎เรื่อง
โรคเบาหวานและการดูแลตนเองเมื่อเป็นเบาหวาน
ดาเนินการติดตามเฝ้าระวังภาวะซึมเศร๎าระดับปานกลางขึ้นไปถึงรุนแรงมาก ในนักเรียน อายุ 12-18 ปี
จานวน 35 คน ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคมโดย
ให๎คาปรึกษาแกํนักเรียนกลุํมเสี่ยงฆําตัวตายรุนแรง จานวน 2 คน
- สํงตํอพบจิตแพทย์เพื่อรักษาภาวะซึมเศร๎า จานวน 2 คน
- ดูแลและชํวยเหลือนักเรียนที่มีภาวะซึมเศร๎า กรณีรับประทานยาเกินขนาด สํงตํอพบแพทย์ จานวน 1 คน
- ติดตามเยี่ยมบ๎านนักเรียนกลุํมเสี่ยงภาวะซึมเศร๎ารํวมกับครูแนะแนวเพื่อชํวยเหลือนักเรียน จานวน 1 คน

-22งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ด๎านบริหารจัดการกองทุนฯ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
ในวันที่ 11 กันยายน 2562
พิจารณาอนุมัติโครงการ จานวน 38 โครงการ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 2,644,500 บาท
งานสนับสนุนสุขภาพ
1. ดาเนินงานสํงเสริมและป้องกันสุขภาพแกํผู๎พิการในชุมชน
1.1 ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต๎นแกํผู๎พิการที่บ๎าน จานวน 16 คน
1.1.1 วัดความดันโลหิต จานวน 16 คน พบ
- ความดันโลหิตสูง
จานวน 8 คน
- ความดันโลหิตปกติ
จานวน 8 คน
1.1.2 ตรวจระดับน้าตาลในเลือด จานวน 7 คน
- ระดับน้าตาลในเลือดปกติ
จานวน 6 คน
- ระดับน้าตาลในเลือดผิดปกติ
จานวน 1 คน
1.1.3 ประเมินความเครียด จานวน 16 คน พบ
- เครียดน๎อย
จานวน 14 คน
- เครียดปานกลาง
จานวน 2 คน
1.1.4 ประเมินภาวะซึมเศร๎า จานวน 16 คน พบ
- ไมํมีภาวะซึมเศร๎า
จานวน 16 คน
1.2 ให๎ความรู๎ในการดูแลสํงเสริมสุขภาพ และป้องกันสุขภาพแกํผู๎พิการ จานวน 16 คน
2. ดาเนินงานสร๎างกลุํม/ชมรมด๎านสุขภาพในชุมชน
2.1 จัดตั้งกลุํมด๎านสุขภาพที่เกิดขึ้นใหมํในชุมชน จานวน 1 กลุํม คือ
“กลุํมไลน์แดนซ์ สองพี่น๎อง ”
ตั้งอยูํ ณ สวนป่าสิริกิตต์ ชุมชนสองพี่น๎อง ขณะนี้เขียนโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ ใช๎ในการจัดกิจกรรมออกกาลังกายด๎วยไลน์
งานอนามัยครอบครัว
ผลการดาเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน รายใหมํ 34 คน รายเกํา 246 คน
โดยมีกิจกรรมดูแลทาหัตถการในการติดตามเยี่ยมผู๎ป่วย จานวน 61 ครั้ง และให๎คาแนะนาด๎านสุขภาพแกํผู๎ป่วย
และครอบครัวทุกรายที่ติดตามเยี่ยม
กิจกรรมอื่นๆ
1. ติดตามเยี่ยมผู๎ป่วยยากไร๎ รํวมกับกลุํมผู๎ประกอบการรุํนใหมํ หอการค๎าจังหวัดระยอง (YEC)
ในวันที่ 5 กันยายน 2562 พร๎อมมอบข๎าวสารและเงินสด ให๎กับครอบครัวผู๎ป่วยยากไร๎ จานวน 6 ครอบครัว
และวางแผนปรับปรุงซํอมแซมที่อยูํอาศัย ให๎กับครอบครัวผู๎ป่วยที่อาศัยอยูํริมคลอง ชุมชนสวนวัดโขด เนื่องจาก
โครงสร๎างตัวอาคารทรุดตัว ไมํสามารถอยูํอาศัยได๎ จานวน 1 ครอบครัว
2. รํวมดาเนินงานตามโครงการติดตามเยี่ยมผู๎ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ของอาสาสมัครสาธารณสุข
เทศบาลนครระยอง ระหวํางวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562 โดยไปเยี่ยมผู๎ป่วยที่บ๎าน พร๎อมมอบผ๎าอ๎อม
สาเร็จรูปและไขํไกํ ให๎กับผู๎ป่วย จานวน 37 คน
3. ประสานกองสวัสดิการ ติดตามเยี่ยมผู๎สูงอายุ ไมํมีผู๎ดูแลที่บ๎าน เนื่องจากปัญหาภายในครอบครัว
เพื่อสํงตํอไปยังสถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดชลบุรี

-23ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
1. มีผู๎บริจาควัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 1 คน จานวน 2 รายการ ได๎แกํ Walker และ ไม๎พยุงเดิน
2. มีผู๎ป่วยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 10 คน จานวน 7 รายการ ได๎แกํ เตียงนอนพร๎อมเบาะนอน ,
รถเข็นนั่ง, Walker, ถังออกซิเจน, ไม๎ค้ายัน, เครื่องดูดเสมหะและเครื่องพํนยา
กองการแพทย์
ยอดตามสิทธิการรักษา
ประจาเดือน กันยายน 2562

บริการเดือน กันยายน ๒๕๖2
จาแนกตามสถานบริการ

-24ประเภทบริการในคลินิกอบอุ่นฯ
ประจาเดือน กันยายน 2562

บริการอื่น ๆ แก่ผู้มารับบริการ
ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖2
- รับสํงผู๎ป่วยโดยรถกอล์ฟไฟฟ้า
จานวน 50 ครั้ง
- รับสํงผู๎ป่วยโดยรถ Ambulance
จานวน 14 ครั้ง
- สนับสนุนกระเป๋ายาแกํหนํวยงานอื่น
จานวน 7 ครั้ง
- กิจกรรมในรอบเดือนกันยายน 2562 ออกหนํวยปฐมพยาบาลงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล
วันที่ 21 กันยายน 2562 ณ ชายหาดแหลมเจริญ
ออกหนํวยปฐมพยาบาลงานวิ่ง Rayong Togeher RUN ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กันยายน 2562
ณ สวนสาธารณะศรีเมือง
กองการศึกษา
- ประชุมเตรียมการจัดการแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 ประจาปีการศึกษา 2562 “นครระยองเกมส์”
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห๎องประชุมไอทีมีชีวิต อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน
โครงการวันสัปดาห์เยาวชนแหํงชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน
พ.ศ. 2562 ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครอง สํวนท๎องถิ่น
เพื่อเข๎าสูํประเทศไทย 4.0 เทศบาลนครระยอง วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห๎องประชุมไอทีมีชีวิต
อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน คณะศึกษาดูงานห๎องสมุดประชาชน องค์การบริหารสํวนตาบลมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร จานวน 12 คน วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน
คณะศึกษาดูงานห๎องสมุดประชาชน โรงเรียนแมํเมาะวิทยา จังหวัดลาปาง จานวน 20 คน
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน

-25- การแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเทศบาล ระหวํางวันที่ 25-26 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ ห๎องประชุมไอทีมีชีวิต อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน
กิจกรรม We can : Play & Learn เพลินวันหยุด ครั้งที่ 132 วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ บริเวณลานกิจกรรมอาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน
ประชุมเตรียมการจัดการแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 ประจาปีการศึกษา 2562 “นครระยองเกมส์” วันจันทร์ที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห๎องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ธนาคารออมสิน (สาขาป้าผํอง) ประจาเดือน กันยายน
สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือนกันยายน 2562

สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง
เดือน กันยายน 2562

-26- ห๎องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง “สร๎างงานผู๎พิการ” เริ่ม มกราคม 2559
นางสาวมิรันตี นิลพันธ์ (หมวย)
เกิดวันที่ 6 มิถุนายน 2522
อายุ 40 ปี
พิการ ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว
จบวุฒิ ม.6
ชื่อบริษัท บ.พลาสติก ออมเนียม ออโต๎ อิเนอร์ยี(ประเทศไทย)จากัด
เงินเดือน 9,125 บาท
ที่ทางาน ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
วันที่เริ่มงาน 1 มกราคม 2560 อายุงาน 2 ปี 9 เดือน
นายกิตติคุปต์ สารพันโชติวิทยา (หมี)่
เกิดวันที่ 23 มิถุนายน 2538
อายุ 24 ปี
พิการ ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว
จบวุฒิ ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อบริษัท บ.เอ็มเอสไอจี เซอร์วิส แอนด์ แอดจัสติ้ง(ประเทศไทย)จากัด
เงินเดือน 9
,125 บาท
ที่ทางาน กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
วันที่เริ่มงาน 8 สิงหาคม 2559 อายุงาน 3 ปี
2 เดือน
นายกฤษณัช ทรงเที่ยง (ดา)
เกิดวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2510
อายุ 51 ปี
พิการ ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว
จบวุฒิ ปวช.ไฟฟ้า
ชื่อบริษัท บ.นิคอนประเทศไทย จากัด
เงินเดือน 9 ,125 บาท
ที่ทางาน ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
วันที่เริ่มงาน 9 เมษายน 2560 อายุงาน 2 ปี 6 เดือน
นางสาวกุสุมา บุญช่วย (หนู)
เกิดวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2522
อายุ 39 ปี
พิการ ผู๎พิการทางการได๎ยิน
จบวุฒิ ม.3
ชื่อบริษัท บ.นิคอนประเทศไทย จากัด
เงินเดือน 9,125 บาท
ที่ทางาน ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
วันที่เริ่มงาน 10 เมษายน 2560 อายุงาน 2 ปี 6 เดือน

-27นางสาวสุจิตรา พืชพันธุ์ (กิก๊ )
เกิดวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531
อายุ 30 ปี
พิการ ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว
จบวุฒิ ปริญญาตรี
ชื่อบริษัท
บ.พลาสติก ออมเนียม ออโต๎ อิเนอร์ยี(ประเทศไทย)จากัด
เงินเดือน
9 ,125 บาท
ที่ทางาน
ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
วันที่เริ่มทางาน 1 กรกฎาคม 2560 อายุงาน 2 ปี 3 เดือน
นายรัชพงศ์ ผลารุจิ (แชมป์)
เกิดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2534
อายุ 27 ปี
พิการ ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว
จบวุฒิ ปริญญาตรี
ชื่อบริษัท บ.เอสซีจี พลาสติกส์ จากัด
เงินเดือน 9,125 บาท
ที่ทางาน กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง (คลินิคอบอุํน)
วันที่เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2560 อายุงาน 2 ปี 3 เดือน
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กิจกรรมการแขํงขันกีฬาสีภายใน
- วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 การแขํงขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า ประจาปี 2562
“ปากน้าเกมส์ 2562”
- กิจกรรมโรงเรียนพอเพียงท๎องถิ่น17 กันยายน 2562 : กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นขอมอบ
เกียรติบัตรให๎กับ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า เป็น “โรงเรียนพอเพียงท๎องถิ่น ” ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กทม.
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพื่อเข๎าสูํ
ประเทศไทย 4.0 วันที่ 14 กันยายน 2562 : อบรมเกี่ยวกับซอฟแวร์ที่ใช๎ในการพัฒนาระบบสาหรับ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ณ ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
- อมรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางครั้งที่1/2562 (สาหรับครูอนุบาล) วันที่ 29 กันยายน 2562
อมรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางครั้งที่1/2562 (สาหรับครูอนุบาล) หัวข๎อ “วิทยากรคานวณ Computer
Science” โครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อยประเทศไทย” ณ โรงแรมฮอลลิเดย์ จังหวัดระยอง
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
- อบรมเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด วันที่ 11 กันยายน 2562 : จัดอบรม
และเชิญวิทยากรมาให๎ความรู๎กับนักเรียน เพื่อไมํให๎เยาวชนเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดและอบายมุข ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการได๎มีนโยบายให๎สถานศึกษาดาเนินงานตาม “โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด”
ณ ห๎องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า

-28ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กิจกรรมทาสี BBL วันที่ 7 กันยายน 2562 : กิจกรรมทาสี ลานเครื่องเลํนสนามเด็กเลํนปฐมวัย
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า จังหวัดระยอง
โครงการรวมวัยผู๎สูงอายุ เติมความสุขกันและกัน วันที่ 12 กันยายน 2562 : กิจกรรมรวมวัยผู๎สูงอายุ
เติมความสุขกันและกัน ครั้งที่6 ประจาปีงบประมาณ 2562ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
ชมรมผู๎สูงอายุรวมศิลป์จังหวัดระยอง วันที่ 26 กันยายน 2562 : กิจกรรมชมรมผู๎สูงอายุรวมศิลป์
จังหวัดระยอง ประชุมสามัญประจาปี 2562 ครั้งที่ 3 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- กิจกรรม RAYONG TOGETGHER RUN วันที่ 22 กันยายน 2562 : กิจกรรม RAYONG
TOGETGHER RUN MINI – MARATHON 3 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- งานเกษียณผู๎อานวยการสถานศึกษา ผอ.สุนิสา รํมรื่น วันที่ 28 กันยายน 2562 : งานเกษียณ
ผู๎อานวยการสถานศึกษา ผอ.สุนิสา รํมรื่น มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ “สายใยผูกพัน รับขวัญ วันเกษียณ”
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- วันที่ 2 กันยายน 2562 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง จัดอบรมนักเรียนในโครงการแปรงฟันถูกวิธี ชีวิมีสุข
- วันที่
4 กันยายน 2562โครงการศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่ โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง
นานักเรียนระดับชั้นอนุบาล –1ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ มอนสเตอร์ อควาเรี่ยม พัทยา
- วันที่
19 กันยายน 2562 คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดอป่าเภอพระนครศรี
าโค
อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได๎ศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง
- วันที่
20 กันยายน 2562 โครงการสัปดาห์วันเยาวชนแหํงชาติ โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง นานักเรียนเข๎ารํวม
โครงการวันสัปดาห์เยาวชนแหํงชาติ ณ บริเวณห๎องสมุดประชาชนสวนศรีเมือง
วันที่ 21- 22 กันยายน 2562โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง ดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563
ณ บ๎านไรํไอยรารีสอร์อทาเภอบ๎านฉางจังหวัดระยอง
- วันที่
26 กันยายน 2562 โครงการดาว -อีเอฟ บริษัทรักลูกฮิวแมนแอนด์โซเชียลอินโนเวชั่น จากัด
ได๎จัดกิจกรรมการติดตามนิเทศการสํงเสริ
EFมในชั้นเรียน(ครั้งที่ 2) ให๎กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณ โรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้า
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง
เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ ทุกวันพุธของ
สัปดาห์
- วันที่
26 กันยายน 2562 ผู๎อานวยการสถานศึกรองผู
ษา ๎อานวยการสถานศึกษาและหัวหน๎าฝ่าย 4 ฝ่าย
โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง เข๎าตรวจความพร๎อมของสนามกีฬา-กรีฑา การแขํงขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ระดับประเทศณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 2– 5 กันยายน 2562กิจกรรมการศึกษานอกระบบ หัวข๎อ"สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
กับลูกๆ" ณ ห๎องสมุดโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 2 กันยายน 2562
กิจกรรมคํายบูรณาการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
บูรณาการสาระการเรียนรู๎
พื้นฐาน และสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่น (หลวงพํอขาว/วัดโขด) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ วัดโขดทิมธาราม
และบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

-29- วันที่ 3 กันยายน 2562
กิจกรรมคํายบูรณาการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
บูรณาการสาระการเรียนรู๎
พื้นฐาน และสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่น (หลวงพํอขาว/วัดโขด) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ณ วัดโขดทิมธาราม
และบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 4 กันยายน 2562
กิจกรรมคํายบูรณาการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
บูรณาการสาระการเรียนรู๎
พื้นฐาน และสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่น (หลวงพํอขาว/วัดโขด) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ณ วัดโขดทิมธาราม
และบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 5 กันยายน 2562
กิจกรรมคํายบูรณาการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
บูรณาการสาระการเรียนรู๎
พื้นฐาน และสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่น (หลวงพํอขาว/วัดโขด) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ณ วัดโขดทิมธาราม
และบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 6 กันยายน 2562
กิจกรรมคํายบูรณาการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
บูรณาการสาระการเรียนรู๎
พื้นฐาน และสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่น (หลวงพํอขาว/วัดโขด) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ วัดโขดทิมธาราม
และบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 9 กันยายน 2562
กิจกรรมคํายบูรณาการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
บูรณาการสาระการเรียนรู๎
พื้นฐาน และสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่น (หลวงพํอขาว/วัดโขด) ระดับชั้นอนุบาล ณ วัดโขดทิมธาราม
และบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 9 กันยายน 2562
กิจกรรมคํายบูรณาการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
บูรณาการสาระการเรียนรู๎
พื้นฐาน และสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่น (หลวงพํอขาว/วัดโขด) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ณ วัดโขดทิมธาราม
และบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วันที่ 10– 11 กันยายน 2562รํวมจัดแสดงนิทรรศการทางการศึกษาพระบรมราโ
ชบายด๎านการศึกษา
รัชกาลที่ ๑๐EXECUTIVE FUNCTION (EF) & DESIGN THINKING ในงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และเสนอผลงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อเสริมสร๎างทักษะจาเป็ในศตวรรษที
น
่ ๒๑ ระดับภาค โดย สานักงานศึกษาธิการภาค ๘
ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชัจั่นงหวัดระยอง
- วันที่ 11, 14 กันยายน 2562
เข๎ารํวมอบรมโปรแกรมสารสนเทศ 4.0
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ณ อาคารห๎องสมุด ศูนย์เยาวชน
- วันที่ 14– 15 กันยายน 2562
โครงการ“รักลูกให๎ถูกทาง สร๎างภูมิคุ๎มกันชีว”ิตประจาปีการศึกษา 2562
- วันที่ 17 กันยายน 2562
รับโลํเกียรติบัตร “โรงเรียนพอเพียงท๎องถิ”่น ประจาปีการศึกษา 2562
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ
- วันที่ 20 กันยายน 2562
นักเรียนรับเกียรติบัตรวันสัปดาห์เยาวชนแหํงชาติ ประจาปี 2562
ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน
- วันที่ 23– 27 กันยายน 2562
กิจกรรม L“earning Style by Watkhod” ครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
- วันที่ 26– 27 กันยายน 2562
โครงการ“รักลูกให๎ถูกทาง สร๎างภูมิคุ๎มกันชีว”ิตประจาปีการศึกษา 2562
- วันที่ 30 กันยายน 2562
กิจกรรมมุฑิตาจิต“จากวันที่พากเพียร สูํวันเกษียณที่ภาคภู”มิ

-30การแข่งขันทักษะและผลงานสร้างชื่อเสียงทางวิชาการ
วันที่ 7 กันยายน 2562เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาไทย
ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๓
ด.ช.ธนัชกฤศ ศาสน์ประดิษฐ์ ป.๓
ด.ญ.พิมพนิจ มากหนู ป.๓
ด.ญ.กวินธิดา อุ๎มบุญ ป.๓
นางสาวศศิธร พรหมประเสริฐ (ครูผู๎ควบคุม)
วันที่ 7 กันยายน 2562เข๎ารํวมการแขํงขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาไทย
ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
ด.ช.ณัฏฐ์กร พรอริยสิทธิ์ ป.๕
ด.ญ.วรกมล วิเวกแวํว ป.๖
ด.ญ.รุจิรางค์ ศรีธาราม ป.๖
นางสาวอนุตา ดียิ่ง (ครูผู๎ควบคุม)
ผลการคัดเลือกตัวแทนเทศบาล
เข๎ารํวมการแขํงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต
) ๑
๒๔ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
ณ ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง และโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
ผลการคัดเลือกตัวแทนเทศบาล เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขตโรงเรี
๑) ยนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเทศบาลนครระยอง ๑๖ รายการ
๑. การแขํงขันการใช๎โปรแกรมนาเสนอ
Presentation)
(
ป.๔
๒. การแขํงขันเลํานิทานStory
( Telling) ป.๔-๖
๓. การแขํงขันเดี่ยวระนาดทุ๎ม ป.๑-๖
๔. การแขํงขันประติมากรรม ป.๑-๓
๕. การแขํงขันประติมากรรม ป.๔-๖
๖. การแขํงขันการวาดภาพระบายสี ป.๔-๖
๗. การแขํงขันการสร๎างสรรค์ภาพด๎วยการปะติด ป.๑-๓
๘. การแขํงขันการสร๎างสรรค์ภาพด๎วยการปะติด ป.๔-๖
๙. การแขํงขันศิลป์สร๎างสรรค์ ป.๔-๖
๑๐. การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.๑-๖
๑๑. การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป. ๑-๖
๑๒. การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.๑-๖

๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
-

-31การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.๑-๖
การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทชาย ป.๑-๖
การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทชาย ป.๑-๖
การแขํงขันเลํานิทานคุณธรรม ป.๔-๖
- รับรางวัลผํานเกณฑ์การประเมินตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อม
กิจกรรมสร๎างเสริมสุขภาพดี
กิจกรรมตักบาตรทาบุญ
งานกํอสร๎างอาคารหนีไฟ

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- รับรางวัลโรงเรียนสะอาด สิ่งแวดล๎อมนําอยูํ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน นางอุษณีย์ เลื่อนลอย
ผู๎อานวยการสถานศึกษาและคณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล เข๎ารับรางวัลชนะเลิศ
โครงการประกวดโรงเรียนสะอาด สิ่งแวดล๎อมนําอยูํ จังหวัดระยอง จากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมจังหวัดระยอง ณ ห๎องสร๎อยทอง โรงแรมโกลเด๎น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งถือวําเป็นเกียรติ
ประวัติและความภาคภูมิใจของโรงเรียนที่มีความมุํงมั่นตั้งใจ ในการจัดการสิ่งแวดล๎อมและบริหารจัดการขยะให๎
เกิดความยั่งยืน
- กิจกรรมอบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
เพื่อเข๎าสูํประเทศไทย 4.0 วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพลได๎จัดกิจกรรม
อบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพื่อเข๎าสูํประเทศไทย
4.0 เพื่อให๎ครูและบุคลากรได๎เรียนรู๎การใช๎งานโปรแกรมระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารการศึกษา ณ ห๎อง
ประชุมวิสุทธิสารโสภิต อาคาร 5 สามัคคีอุปถัมภ์
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเสริมสร๎างศักยภาพในการจัดการขยะและของเสีย
อันตรายชุมชน วันที่ 10 – 12 กันยายน 2562 นางนันทพร รุํงรัตน์ รองผู๎อานวยการสถานศึกษา และ
นางสาวรัตนา รัตนวงษ์ เข๎ารํวมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเสริมสร๎างศักยภาพในการจัดการ
ขยะและของเสียอันตรายชุมชน ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเพชรบุรี
- วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู๎อานวยการสถานศึกษา คณะครูและ
บุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล อบรมห๎องสมุดดิจิตอล และการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพื่อเข๎าสูํประเทศไทย 4.0 ครั้งที่ 2 ณ ห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน
เทศบาลนครระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล ได๎จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร
จิตศึกษาพัฒนาสมอง EP1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร เพื่อเรียนรู๎การทางานของ
สมองที่เกี่ยวข๎องกับการรับรู๎และการตอบสนอง เรียนรู๎แนวคิดและเครื่องมือการวัดผลการจัดการเรียนรู๎จิตศึกษา
การวิเคราะห์การจัดกิจกรรมที่สอดคล๎องกับการทางานของสมอง ณ ห๎องประชุมโบราณพิทักษ์ อาคาร 5
สามัคคีอุปถัมภ์
- วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ตัวแทนครูและบุคลากร 2 ทําน เข๎ารํวมกิจกรรมอบรมเจ๎าหน๎าที่ผู๎
ประสานงานกีฬา ประจา PRESS CENTER เพื่อเตรียมความพร๎อมในการแขํงขัน “นครระยองเกมส์” การ
แขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 ณ
ห๎องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

-32- วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย
ผู๎อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัด
ลุํมมหาชัยชุมพล รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผํานการประเมินโรงเรียนพอเพียงท๎องถิ่น (Local Sufficiency
School : LSS) ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
- โครงการวันสัปดาห์วันเยาวชนแหํงชาติ วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด
ลุํมมหาชัยชุมพล รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเดํน 9 สาขา เพี่อสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนได๎ตระหนักถึงหน๎าที่ตนเอง
ประกาศยกยํองเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดี ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารห๎องสมุดและศูนย์
เยาวชน สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง
- วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เจ๎าหน๎าที่สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมเทศบาลนครระยอง
ได๎ดาเนินการกาจัดเหาให๎กับนักเรียนโดยใช๎สมุนไพรจากมะกรูด เพื่อป้องกันการแพรํกระจายเหาและรักษา
สุขภาพของนักเรียน ณ ห๎องวิทยาศาสตร์ อาคาร 5 สามัคคีอุปถัมภ์
- วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 นักเรียนอัศวิน 3
RS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได๎ทากิจกรรมจิต
อาสารํวมกับ Trash Hero Rayong จิตอาสาเก็บขยะ เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกให๎กับนักเรียนในการรักษา
สิ่งแวดล๎อม และใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา ณ หาดพีเอ็มวาย (PMY)
- วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 นางนันท์พร รุํงรัตน์ รองผู๎อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัด
ลุํมมหาชัยชุมพล รับเกียรติบัตรโรงเรียนได๎มาตรฐานโรงอาหาร “ระดับดีมาก”ของสถานศึกษาในเขตเทศบาล
นครระยอง ประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนายกระดับโรงอาหารของสถานศึกษาในเขตเทศบาลนคร
ระยองให๎ได๎มาตรฐานตามที่กรมอนามัยกาหนด และมีการจัดการสิ่งแวดล๎อมภายในสถานศึกษาให๎อยูํในสภาพที่
ดีและถูกสุขลักษณะ ณ ห๎องประชุมตากสินมหาราช สานักงานเทศบาลนครระยอง
- วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล รํวมงาน
เกษียณอายุพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครระยอง ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
(วัดโขดใต๎) จังหวัดระยอง สาหรับโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพลมีพนักงานครูเกษียณอายุราชการ คือ นาง
อรุณี เอี่ยมสถานุกูล ตาแหนํงครูวิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเทศบาล
ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2562
ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยองและโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพลได๎เป็นตัวแทนการแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 3 รายการ คือ
1. การเขียนเรื่องจากภาพ ป.1
– ป.3
2. การประกวดมารยาทไทย ป.4
– ป.6
3. การแขํงขันการเลํานิทาน (
Story Telling) ป.4 – ป.6
นอกจากนี้โรงเรียนได๎รับคัดเลือกให๎เป็นตัวแทนในการแขํงขันดังกลําว จานวน 9 รายการ คือ
1. การคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1
– ป.3
2. การคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4
– ป.6
3. การเขียนเรียงความ ป.4
– ป.6
4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4
– ป.6
5. เลํานิทานคุณธรรม ป.1
– ป.3
6. สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย)
7. การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4
– ป.6

-338. ราวงมาตรฐาน ป.1
– ป.6
9. การประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม ป.1

– ป.6

โรงเรียนจะเข๎ารํวมแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562 ระหวํางวันที่
6 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนวัดมาบขําและโรงเรียนอนุบาลระยอง
- กิจกรรมทาบุญตักบาตรทุกวันพระ ณ วัดลุํม(พระอารามหลวง)
- กิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพํอ รู๎จักใช๎ รู๎จักออม อยูํอยํางพอเพียง
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นานักเรียนรับทุนบริษัท Mubadala Petroleurn Rayong
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- วันที่
30 สิงหาคม 2562 เจ๎าหน๎าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครระยอง
ให๎ความรู๎และฝึกซ๎อมป้องกันอัคคีภัยให๎กับนักเรียนและบุคลากร
- วันที่
30 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ศึกษาดูงาน
- วันที่ 6 กันยายน 2562 เจ๎าหน๎าที่สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครระยอง
เจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานเบื้องต๎นให๎กับนักเรียนกลุํมเสี่ยง ชั้น ป.1-6
- วันที่
7 กันยายน 2562 นานักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16
ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
- วันที่
11 กันยายน 2562 อบรมโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพื่อเข๎าสูํประเทศไทยณ4.0
ห๎องประชุมโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
- วันที่
14 กันยายน 2562 จัดงานเลี้ยงมุทิตาจิตแกํผู๎เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาล
นครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
- วันที่
20 กันยายน 2562 รํวมพิธีเปิดโครงการวันสัปดาห์เยาวชนแหํงชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ณ บริเวณหน๎าอาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน สวนศรีเมือง
- วันที่
28 กันยายน 2562 รํวมงานเกษียณอายุราชการ วันที่ 28 กันยายน 2562
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)
ผลการแข่งขันวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนเทศบาล
เพื่อเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเตพื้นที่ได้เป็นตัวแทน ดังนี้
1. ภาษาไทย การแขํงขันทํองอาขยานทานองเสนาะ ป.1-3
2. ภาษาไทย การแขํงขันทํองอาขยานทานอเสนาะ ป.4-6
3. ภาษาไทย การแขํงขันตํอคาศัพท์ภาษาไทย(คาคมเดิม) ป.4-6
4. คณิตศาสตร์ การแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3
5. คณิตศาสตร์ การแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6
6. คณิตศาสตร์ การแขํงขันคิดเลขเร็ว ป.1-3
7. คณิตศาสตร์ การแขํงขันคิดเลขเร็ว ป.4-6
8. คณิตศาสตร์ การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6
9. คณิตศาสตร์ การแขํงขันซูโดกุ ป.1-6
10. วิทยาศาสตร์ การแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
11. สังคมศึกษา ศาสนาฯ การประกวดมารยาทไทย ป.1-3

-3412. สุขศึกษา/พลศึกษา การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6
13. ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแขํงขันการวาดภาพระบายสี ป.1-3
14. ศิลปะ-ดนตรี การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทหญิง ป.1-6
15. ศิลปะ-ดนตรี การแขํงขันเดี่ยวขิม 7 หยํอง ป.1-6
16. ศิลปะ-ดนตรี การแขํงขันเดี่ยวขลุํยเพียงออ ป.1-6
17. ศิลปะ-ดนตรี การแขํงขันวงปี่พาทย์ไม๎แข็งเครื่องคูํ ป.1-6
18. ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ ป.1-6
19. ภาษาตํางประเทศ การแขํงขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ป.1-3
20. ภาษาตํางประเทศ การแขํงขันตํอคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-6
21. คอมพิวเตอร์ การแขํงขันการสร๎างการ์ตูนด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3
22. คอมพิวเตอร์ การแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6
23. หุํนยนต์ การแขํงขันหุํนยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-6
24. หุํนยนต์ การแขํงขันหุํนยนต์ระดับกลาง ป.1-6
25. ปฐมวัย การปั้นดินน้ามัน ปฐมวัย
26. ปฐมวัย การสร๎างภาพด๎วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 6 กันยายน 2562 ผู๎อานวยการและ นางสาวพุทธิตา ตบแตํง เข๎าพบปลัดและนายกเทศมนตรี
เทศบาลนครระยอง เพื่อรับมอบเหรียญรางวัลจากการแขํงขันเรือพายระดับนานาชาติ ณ เทศบาลนครระยอง
- วันที่ 7 กันยายน 2562 เข๎ารํวมโครงการสํงเสริมการใช๎สื่อออนไลน์และเครือขํายสังคมออนไลน์
อยํางสร๎างสรรค์ (สร๎างรายได๎จาก Social Media) ณ ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคระยอง
- วันที่ 11 กันยายน 2562 นานักเรียนเข๎ารับมอบประกาศนียบัตรในวันประชุมผู๎บริหารองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น (นักเรียนตัวแทนระดับจังหวัดระยองตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ โครงการแขํงขันคนเกํงใน
โรงเรียนท๎องถิ่น ระดับจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2562 ณ ห๎องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดระยอง
- วันที่ 11 - 15 กันยายน 2562 เข๎ารํวมการแขํงขันเรือพายชิงชนะเลิศแหํงประเทศไทย ชิงถ๎วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประจาปี 2562 (สนามที่ 2) ณ อํางเก็บน้าห๎วยน้าคา ตาบลหนองครก อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 13 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) เข๎าจัดกิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร
ปี 2562 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)
- วันที่ 14 กันยายน 2562 อบรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น เพื่อเข๎าสูํประเทศไทย 4.0 ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 18 กันยายน 2562 เข๎ารับเกียรติบัตร “เด็กดี ศรีระยอง” ในงานวันเยาวชนแหํงชาติจังหวัดระยอง
ประจาปี 2562 คือนายสุริยา ปิ่นสุภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ สนามกีฬาเทศบาลตาบลเมืองแกลง
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง

-35- วันที่ 19 กันยายน 2562 กองวิชาการและแผนงาน ใช๎ห๎องประชุม ดาเนินโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-565) ของเทศบาลนครระยอง ณ อาคารวิสุทธิ์คุณากร
- วันที่ 20 กันยายน 2562 โครงการชุมชนริมน้าสะอาดปราศจากโรค ประจาปีงบประมาณ 2562
(นักเรียนที่ผํานการอบรมโครงการ อถล. อาสารักษ์สิ่งแวดล๎อม) ณ ทําน้าสวนศรีเมือง
- วันที่ 15 - 16 กันยายน 2562 เปิดบ๎านวิชาการบูรณาการศาสตร์พระราชา สูํการพัฒนาที่ยั่งยืน
ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)
- วันที่ 20 กันยายน 2562 รํวมโครงการการวันสัปดาห์เยาวชนแหํงชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ บริเวณอาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน สวนศรีเมือง
- วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎) พิธีมอบเกียรติบัตร
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ โครงการแกนนาหนูน๎อยนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ปีกสนศึกษา 2562
วันที่ 28 กันยายน 2562 ณ อาคารวิสุทธิ์คุณากร พิธีมุทิตาจิตร เกษียณอายุราชการ 2562
“สายใยผูกพัน รับขวัญ วันเกษียณ”
กองสวัสดิการสังคม
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจาเดือนกันยายน 2562
- มอบเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและผู๎ป่วยเอดส์ ประจาเดือนกันยายน 2562 โดยการโอนเงินเข๎า
บัญชีธนาคาร ทั้งหมด 6,376 ราย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
• ผู๎สูงอายุ
5
,522 ราย
เงินสด
- ราย
โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 5,522 ราย
• ผู๎พิการ
734 ราย
เงินสด
- ราย
โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 734 ราย
• ผู๎ป่วยเอดส์
111 ราย
เงินสด
– ราย
โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 111 ราย
การลงทะเบียน
• อานวยความสะดวก
ดาเนินการจัดทาบัตรประจาตัวคนพิการรายใหมํ
และตํอบัตรประจาตัวคนพิการรายเกํา จานวน
5 ราย
• รับลงทะเบียนผู๎พิการรายใหมํ
เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ
จานวน
7 ราย
• รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จานวน
63 ราย
• รับลงทะเบียนผู๎สูงอายุรายใหมํและรายเกํา จานวน
45 ราย
ที่มีการย๎ายภูมิลาเนาเข๎ามาในเขตพื้นที่เทศบาลนครระยอง เพื่อรับเบี้ยฯ ปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2560

-36- การประสานสํงตํอเด็กนักเรียนอยูํในครัวเรือนยากจน เพื่อศึกษาโรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์
ลงพื้นที่เยี่ยมบ๎านผู๎ที่มาลงทะเบียน เพื่อรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพื่อตรวจสอบข๎อเท็จจริงสภาพ
ความเป็นอยูํในเขตเทศบาลนครระยอง
- โครงการรวมวัยผู๎สูงอายุ เติมความสุขกันและกัน ประจาปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562
ณ โรงเรียนเทศบาลฯวัดปากน้า
สถานธนานุบาล
ผลการดาเนินงานในรอบเดือนกันยายน 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2562)
ยอดรับจานารวม 2,
407 ราย
ยอดไถํถอนรวม 2,
347 ราย
ทรัพย์จานาคงเหลือทั้งหมด
รายได๎ดอกเบี้ยรับจานา จานวนเงิน 1,876,165.00 บาท
รายได๎จากการจาหนํายทรัพย์หลุด จานวนเงิน
รวมรายรับ
รายจ่าย
ดอกเบี้ย
O.D. ธนาคารออมสิน
0.00 บาท
รายจ่ายประจา
รายรับสูงกว่ารายจ่าย

7,636 ราย
309,120.00 บาท
2,185,285.00 บาท
282,768.68 บาท
1,902,516.32 บาท

วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จานวน 140,000,000.00 บาท
บวก เงินฝากเพิ่ม
24 ,917,997.86 บาท
คงเหลือเงินที่ใช๎หมุนเวียนได๎อีก
164,917,997.86 บาท
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู๎อานวยการสานักการคลัง กลําววําเห็นควรให๎เรํงดาเนิการสะพานเหล็กให๎แล๎ว
เสร็จ เพื่อที่สะพานเฉลิมชัยจะได๎มีความคืบหน๎าตํอไป
นายชาคริต เอี่ยมสาอาง หัวหน๎าฝ่ายแบบแผนและกํอสร๎าง รายงานวําคาดวําแบบแปลนจะแล๎วเสร็จ
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 และจะเริ่มสร๎างประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะใช๎ระยะเวลาในการกํอสร๎าง
ประมาณ 2 ปี
ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรี สั่งการให๎ทุกกองงานสารวจงบประมาณของกองที่ขอไว๎
เพื่อใช๎ดาเนินการในโครงการตํางๆ และให๎เรํงนางบประมาณดังกลําวไปใช๎จําย
ตามโครงการที่ตั้งไว๎ เพื่องบประมาณจะได๎ไมํตกเป็นเงินเหลือจํายเพิ่มมากยิ่งขึ้น
และขอกาชับกองชํางสํงแบบแปลนให๎สานักการคลังภายในเดือนพฤศจิกายน 2562
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นางผํองศรี ปิยะยาตัง ผู๎อานวยการกองการศึกษา รายงานดังนี้

1. เรื่องการเตรียมงานภูมิบุรีศรีระยอง คือมีเงื่อนไขวําจะใช๎งบประมาณสาหรับจัดมหรสพ ได๎ไมํเกิน 20
เปอร์เซ็น ปัญหาคือเทศบาลไมํสามารถจะไปหามหรสพได๎ภายในงบประมาณดังกลําวที่ตั้งไว๎ได๎ และจากที่ได๎เคย
หารือกันวําต๎องการจะได๎ศิลปิน คือ คุณเกํง ธชย จึงเห็นควรวําจะต๎องหางบประมาณผู๎สนับสนุนสาหรับการ
ดาเนินงานในสํวนนี้แตํถ๎าหากวําหางบประมาณเพิ่มเติมไมํได๎ ก็คงจะต๎องเลือกเป็นการแสดงพื้นบ๎านของระยองแทน
2. ขอประชาสัมพันธ์วํากองการศึกษาจะจัดให๎มีการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา “งานก็ได๎ผล
คนก็เป็นสุข” หมายถึง การทางานไมํได๎ต๎องการแคํคนเกํงอยํางเดียว แตํต๎องการคนดี และมีความสุขกับการทางานด๎วย
โดยเน๎นเรื่องของการทางานเป็นทีม และจะจัดเป็น 2 รอบ คือ รอบแรก ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 และรอบที่สอง
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 สาเหตุที่ต๎องจัดสองรอบนั้นเนื่องจากมีจานวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 447 คน ทาให๎ไมํสามารถ
ที่จะจัดรอบเดียวได๎หมด ซึ่งแบํงเป็น วันที่ 11 ตุลาคม 2562 จัดอบรมจานวน 224 คน ซึ่งสามารถรับบุคลากร
ของเทศบาลเพิ่มได๎อีก จานวน 26 คน และวันที่ 12 ตุลาคม 2562 จัดอบรมจานวน 223 คน และสามารถ
รับบุคลากรของเทศบาลเพิ่มได๎อีก จานวน 27 คน ณ โรงแรมโกลเด๎น ซิตี้ ระยอง จึงประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎ที่สนใจทราบ
และเชิญเข๎ารํวมโครงการ
(ปิดประชุม เวลา 11.10 น.)
ลงชื่อ

ผู๎บันทึกรายงานการประชุม

(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ๎าพนักงานธุรการชานาญงาน
ลงชื่อ
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม
(นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ)์
หัวหน๎าฝ่ายอานวยการ
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