
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 11/2562 

วันที่  12  พฤศจิกายน  2562 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง  เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
3. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล  
6. นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล  
7. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝุายปกครอง รก.หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
8. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
9. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ แทน ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
10. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 11.  นายชญชม ปลื้มวุฒิวัฒน์ หัวหน้าฝุายช่างสุขาภิบาล รก.ผู้อ านวยการกองช่าง 
12. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
13. นางธนาวดี ฑามาศ แทน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
14. นางสาววทันยา โห้ประเสริฐ แทน ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
15. นางสุกัญญา ยัสโร แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล 
16. นายศราวุธ มนต์สวรรค์ แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
17. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
18. นางนลินี สุวรรณโชต ิ แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
19. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
20. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
21. นายไพรัตน์ วังบอน รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
22. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
23. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
24. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
25. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
26. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝุายการเจ้าหน้าที่ 
27. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
28. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝุายพัสดุและทรัพย์สิน 
29. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
30. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝุายนิติการ 
31. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
32. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝุายงบประมาณ  
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33. นางสาวณัฐริกา ซื่อมาก หัวหน้าฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
34. นางดลนภัส จันมณี หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
35. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา 
36. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
3. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
4. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
5. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
6. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ท่านนายกเทศมนตรี กล่าวขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกฝุายที่ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง    
งานห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ า และประเพณีแข่งเรือยาว ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งได้รับค าชื่นชมจากผู้ใหญ่ 
และจากประชาชนว่าท าได้ดี และท าให้พี่น้องประชาชนมีความสุข  
 - นายดุสิต  ธรรมศิริรักษ์  ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานว่าสืบเนื่องจาก
ที่เทศบาลนครระยองได้ร่วมกับการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ได้จัดท าโครงการสนับสนุน
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เทศบาลนครรระยองได้เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ ทั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ระยอง และโรงเรียนนอกสังกัดเทศบาลนครระยองเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสามารถท าได้เลยในพ้ืนที่ของโรงเรียน
รวมทั้งสวนสาธารณะ คือ การส ารวจข้อมูลพื้นที่สีเขียว จากต้นไม้ขนาดใหญ่โดยน ามาค านวณจ านวนของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้ดูดซับไว้ในแต่ละโรงเรียน และเสนอข้อมูลไปท่ีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (อบก.) ซึ่งทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ได้รายงานข้อมูลยืนยันมาว่าในแต่ละ
โรงเรียนจะมีปริมาณการจัดเก็บคาร์บอน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยลดโลกร้อน และได้มีการมอบประกาศ
เกียรติคุณให้กับ โรงเรียนเหล่านั้น ในการนี้จึงขออนุญาตที่ประชุม เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการ
มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการด้วย ได้แก่ 
 1. โรงเรียนวัดเนินพระ  
 2. โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)  
 3. โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  
 4. โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง  
 5. โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
 6. โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 7. โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)  
 8. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  
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 จากการส ารวจข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งพ้ืนที่สาธารณะทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะสวนศรีเมือง 
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะศาลเจ้า พบว่าคาร์บอนที่สะสมในเนื้อไม้ 2,000,000 กิโลคาร์บอน       
ซ่ึงจ านวน 1 ตันของคาร์บอนไดออกไซด์จะเทียบเท่ากับ การใช้ไฟฟูา 4,300 หน่วย หรือถ้าเทียบกับปริมาณ
ไอเสียจากรถยนต์ คือ 6,000 กิโลกรัม ดังนั้นจากเนื้อไม้ที่ส ารวจได้ มีอยู่ 2,000,000 ล้านกิโลกรัม  
ก็คือ 2,000 ตัน  ซึ่งก็คือตัวเลขที่เราช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

ที่ประชุม   - ท่านนายกเทศมนตรี กล่าวขอบคุณทั้ง 8 โรงเรียน ได้ได้ช่วยกันสร้างความสมดุล 
  ให้กับสิ่งแวดล้อม  

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม  2562 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม  2562   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม  2562 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

 - ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนส่ง 

- งานขนส่งมี รายรับประจ าเดือนตุลาคม 2562                153,120.00 บาท 
                          รายจ่ายประจ าเดือนตุลาคม 2562               111,819.00 บาท 
                          รายรับสูงกว่ารายจ่าย                                  41,300.73 บาท 
                          ยอดเงินสะสม                                     3,798,770.62 บาท 
ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
     1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
                - 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 3 ราย 
                   - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง  

  และหน้าวัดปุาประดู่ จ านวน 4 ราย  
       - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าสิ่งของตกหล่น จ านวน - ราย      
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     3. จัดเก็บปูายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 129 แผ่น  
     4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน 7 แห่ง  
     5. งานที่ได้รับมอบหมาย  
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน  จ านวน  2  ราย   
  - ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จ านวน  -  ราย  

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - ระงับอัคคีภัย                                                            3 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                             72 ครั้ง  
      - งานกู้ภัยฯ                                                              68 ครั้ง 
      - ออกส ารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย 
          วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
          (ชุมชนพูนไฉ่, ชุมชนสองพ่ีน้อง และชุมชนริมน้ า-ท่าเกต)ุ      15  ครั้ง 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน (ประจ าเดือน ต.ค. 2562)  
         * จ านวน              5  คณะ   
         * จ านวน          519  คน 

งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – ส่ง หนังสือ  
เดือนตุลาคม  2562  
      - มีการลงรับหนังสือ    จ านวน        484 เรื่อง 
      - มีการลงส่งหนังสือ    จ านวน        620 เรื่อง  

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง      
      * พนักงานเทศบาล             176 คน 
      * ลูกจ้างประจ า                     22 คน 
      * พนักงานจ้างทั่วไป            322 คน 
      * พนักงานจ้างตามภารกิจ     246 คน 
                         รวม            766 คน  
อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จ านวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง      
      * พนักงานครูเทศบาล               225 คน 
      * ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)                 3 คน  
      * พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)           41 คน  
                         รวม                 269  คน  

รวมทั้งสิ้น  1,035  คน      
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งานการเจ้าหน้าที่ 
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
  (ต าแหน่งบริหาร)                                                                                 - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น (ต าแหน่งบริหาร)                - คน 
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ด ารงต าแหน่ง 
  ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                              - คน 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                    - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                                   2 คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                                     - คน 
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน                                                          - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น                              - คน  
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                        - คน 
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต                                                                     - คน  
- ลูกจ้างประจ า ลาออก                                                                          - คน 
- ลูกจ้างประจ า เสียชีวิต                                                                         - คน 
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                     5 คน 
- พนักงานจ้าง ลาออก                                                                           14 คน 
- พนักงานจ้าง เสียชีวิต                                                                 - คน 

งานทะเบียนราษฎร 
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 

 
ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 135 ราย 
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รายงานการให้บริการงานบัตรประจ าตัวประชาชน 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 

 
ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 38 ราย 

กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  

1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง    
จ านวน  15  ครั้ง  

2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง  จ านวน 12 ครั้ง 12 เรื่อง 
 

Line @ เรารักนครระยอง 
1. จ านวนผู้ติดตามสะสม จ านวน   4,710   ราย  
2. จ านวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด   40  ราย  
3. จ านวนผู้สอบถามข้อมูลทั้งหมด  32  ราย 
 

งานประชาสัมพันธ์ 
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย 
    1.1  ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จ านวน 18  เรื่อง 
    1.2  ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหน่วยงานอื่น ๆ  จ านวน 24  เรื่อง 
2. บันทึกภาพกิจกรรมของส านัก กองและรร.ในสังกัดของเทศบาล  จ านวน 40  กิจกรรม 
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ  จ านวน 32  ครั้ง 
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชน ลงเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของเทศบาล   รวม 45  ข่าว 
5. บันทึกเสียงข่าวประกาศเสียงตามสาย     จ านวน 5  ครั้ง 
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์      จ านวน 8  ครั้ง 
7. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง  รวม 3  ราย 
8. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ     รวม -   ปูาย  
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ฝ่ายนิติการ  
 

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1. นางจิราพัชร หิรัญอร (ครูเอมิกา กล่อมแก้ว) ได้ท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความยกเลิก กรณียกเลิกการรับ
ทุนการศึกษาท าให้ต้องชดใช้เงินคืนเทศบาลจ านวน 
75,000 บาท และผ่อนช าระเหลือเงินจ านวน     
15,000 บาท  

 - เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นางจิราพัชร หิรัญอร 
(ชื่อ-สกุลเดิมนางเอมิกา กล่อมแก้ว) ได้มาท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความแล้วโดยผ่อนช าระเป็นราย
เดือน จ านวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562 

 - เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 นางจิราพัชร หิรัญอร 
ได้น าเงินมาช าระจ านวน 1,000 บาท ปัจจุบัน
คงเหลือหนี้จ านวน 11,000 บาท 

2. เรียกคืนเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษฯ
ประจ าปี 2559  จ านวน  4  ราย 

 - เมื่อวันที่ 29และ30 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ได้
เดินทางไปศาลแขวงระยองตามศาลนัดแล้ว โดยศาล
แขวงระยองขอเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยเป็นวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2562  

3. เรื่องร้องเรียน กรณี ขอให้จัดระเบียบสถานที่ต่างๆ         
ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองระยอง  

 - ท าหนังสือรายงานผลให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ระยองและผู้ร้องทราบแล้ว  

4. นายวิษณุพงศ์ จุ้นวิเศษ ขับรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟูา
บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสต าบลท่าประดู่ 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองเป็นเหตุให้ทรัพย์สิน
ของเทศบาลนครระยองได้รับความเสียหาย             
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 601,400 บาท 

 - บริษัทนวกิจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) น าเงินมา
ชดใช้ค่าเสียหายจ านวน 601,400 บาท             
เรียบร้อยแล้ว 

5. สัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบ 7,684 ซีซี ยี่ห้อ HINO           
รุ่น FG8JF1D-JJT จ านวน 1 คัน  

 - ด าเนินการตรวจร่างสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

6. สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบานประตูระบายน้ าคลอง
สวนสาธารณะสวนศรีเมือง  

 - ด าเนินการตรวจร่างสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

7. สัญญาจ้างท าของ การจ้างเหมาครูต่างชาติเพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครระยอง ประจ าปีงบประมาณ 63 

 - ด าเนินการตรวจร่างสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

8. สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ
ส านักงานเทศบาลนครระยอง จ านวน 2 ชุด  

 - ด าเนินการตรวจร่างสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

9. สัญญาจ้างท าความสะอาดพ้ืนที่ภายในหอพระพุทธ
อังคีรส อาคารห้องสมุดประชาชน และห้องสุขาห้องสมุด
ประชาชน  

 - ด าเนินการตรวจร่างสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

 

ฝ่ายงบประมาณ  

การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

งบประมาณตั้งไว้ โอนเพิ่ม โอนลด 
เบิกจ่าย/ก่อหนี้

ผูกพัน คงเหลือ 

งบกลาง 108,566,600.00  

    งบบุคลากร   

    
  

เงินเดือนฝุาย
การเมือง 9,990,500.00 0  0  793,660.00  9,196,840.00  

  
เงินเดือนฝุาย
ประจ า 308,928,400.00  0  0  21,609,405.65  287,318,994.35  

งบด าเนินงาน   

      ค่าตอบแทน   15,778,580.00  300,000  0  0  16,078,580.00  

  ค่าใช้สอย 164,376,100.00  1,585,000  1,585,000  306,655.34  164,069,444.66  

  ค่าวัสดุ 47,457,530.00  0  300,000  0  47,157,530.00  

  
ค่า
สาธารณูปโภค 6,591,300.00  0  0  434,941.60  6,156,358.40  

งบลงทุน   

      ค่าครุภัณฑ์ 41,727,190.00  0  0  0  41,727,190.00  

  
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 75,943,800.00  0  0  0  75,943,800.00  

งบรายจ่ายอื่น 30,000.00  0  0  0  30,000.00 

งบเงินอุดหนุน  33,410,000.00  0  0  0   33,410,000.00  

  
รวมทุกหมวด
รายจ่าย 812,800,000.00  1,885,000.00  1,885,000.00  23,144,662.59  681,088,737.41  
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โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ ประจ าเดือน รายการ ยอดโอน รายการสะสม ยอดโอนสะสม หมายเหตุ 

1. ต.ค. 62 5 1,885,000.00  5 1,885,000.00    

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ ประจ าเดือน รายการ ยอดเงิน รายการสะสม ยอดเงินสะสม หมายเหตุ 

1. ต.ค. 62 2 17,070,000.00  2 17,070,000.00    
 

ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (E- Budgeting) 

หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 
2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

1. ให้ อบจ. ทน. และ ทม. ทุกแห่ง จัดเตรียมข้อมูลกลุ่มเปูาหมายรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ในภารกิจตามอ านาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนที่จะต้องขอรับเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ตามรายการหรือกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนในปีที่ผ่านมา เพื่อยื่นค าขอตั้ง
งบประมาณโดยตรงผ่านระบบ e- Budgeting และรวบรวมรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณผ่านจังหวัด             
เพ่ือเสนออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบได้ทันที เมื่อได้รับแจ้งปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จากส านักงบประมาณ 
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รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เทศบาลนครระยอง 

รายการเงินอุดหนุน รับจริงปี 2562 ประมาณการ 2563 

1. เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า  

36,495,228.00  35,000,000.00  

2. เงินอุดหนุน ส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือน
ครู ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)  

129,384,540.00  137,800,600.00  

3. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (เงินรายหัวเด็ก, 
ค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารเสริมนม,ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา)  

92,462,975.00  96,030,600.00  

4. เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสวัสดิการสังคม (เบี้ยชรา,พิการ,
ผู้ปุวยเอดส์)  

56,484,700.00  62,268,000.00  

5. เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริฯ  

580,000.00  580,000.00  
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รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เทศบาลนครระยอง (ต่อ) 

รายการเงินอุดหนุน รับจริงปี 2562 ประมาณการ 2563 

6. เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยฯ  

143,841.00  144,000.00  

7. เงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนค่าปุวยการ นักบริบาลท้องถิ่น   300,000.00  

รวมทั้งสิ้น  315,551,284.00  332,123,200.00  

 

งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 จ านวน 7 เรื่อง 

วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ตอบผู้ร้องเรียนเม่ือ 

แจ้งผลการด าเนินการ 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

29 ก.ย. 62 สุนัขจรจัดในหมู่บ้าน 
 

30 กันยายน 2562 นอกเขตฯ 

30 ก.ย. 62 สุนัขถูกจับ 
ส านักการ

สาธารณสุขฯ 
30 กันยายน 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4 ต.ค. 62 ไฟจราจรเสีย ส านักปลัดฯ 4 ตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3 ต.ค. 62 บ่อขยะ กองช่าง 4 ตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

7 ต.ค. 62 
ความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

7 ตุลาคม 2562 ด าเนินการเรียบร้อย 

24 ต.ค. 62 
มลพิษทางเสียงเปิดเพลงดัง
รบกวน  

24 ตุลาคม 2562 นอกเขตฯ 

30 ต.ค. 62 สุนัขจรจัด 
 

30 ตุลาคม 2562 นอกเขตฯ 
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ส านักการคลัง 
1. เงินสะสมประจ าปี 2562 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
เงินสะสม 
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3. โครงการ / รายการ ในปี 2563 

 
 

รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ต่อ) 
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รายการรายจ่ายค้างจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
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รายการรายจ่ายค้างจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ต่อ) 
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รายการรายจ่ายค้างจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ต่อ) 
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รายการรายจ่ายค้างจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ต่อ) 
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รายการรายจ่ายค้างจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ต่อ) 
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รายการรายจ่ายค้างจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ต่อ) 

 
 

รายการรายจ่ายค้างจ่ายกรณีมีหนี้ผูกพัน (งบลงทุน) 
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รายการรายจ่ายค้างจ่ายกรณีมีหนี้ผูกพัน (งบลงทุน) 
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รายการรายจ่ายจากเงินสะสม 

 
 

- ประชาสัมพันธ์ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลิ้งค์เชื่อมต่อข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
http://www.dla.go.th/banner/banner_internal.jsp  
 

กองช่าง 
- โครงการถนนตากสินมหาราช ด าเนินการไปแล้ว 90% คงเหลืองานทาสีตีเส้นจราจร  

และงานติดเครื่องหมายจราจร 

- โครงการถนนสุขุมวิท ด าเนินการไปแล้ว 90% คงเหลืองานทาสีตีเส้นจราจร  
และงานติดเครื่องหมายจราจร 

- โครงการสะพานก้นปึก ด าเนินการรื้อถอนไปแล้วประมาณ 20 %  
- โครงการเขื่อนกันดินสวนศรีเมืองฝั่งทิศใต้ ด าเนินการไปแล้ว 20%  
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ฝ่ายช่างสุขาภิบาล   

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- ขยะมูลฝอยทั่วไป  ส่งไปก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะ มูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง 

 
 

สรุปปริมาณขยะชายหาดปีงบประมาณ 2562 
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สรุปปริมาณขยะติดเชื้อปีงบประมาณ 2562 

 
 

สรุปปริมาณขยะผักตบชวาปีงบประมาณ 2562 

 
สรุปปริมาณขยะท่ัวไปปีงบประมาณ 2562 



 -26- 

 
 

สรุปปริมาณขยะจากถุงตาข่ายปลายท่อปีงบประมาณ 2562 
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สรุปปริมาณขยะปีงบประมาณ 2562 

 
งานควบคุมและตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย 
รถดูดเบอร์ 1 
ทะเบียน 82 - 4132 รย.  
ท างานทั้งหมด  2  เส้น  ความยาว  110   เมตร  21  บ่อพัก  

- เข้าด าเนินการ ดูดบ่อพัก ถนนสุขุมวิท 
- เข้าด าเนินการ ดูดบ่อพัก ถนนอดุลย์ธรรมประภาส 

 

รถดูดเบอร์ 2 
ทะเบียน 82 – 7936 รย.  
ท างานทั้งหมด  3  เส้น  ความยาว  415   เมตร   19  บ่อพัก  

- เข้าด าเนินการ ดูดลอกรางระบายน้ า ถนนเชิงเนิน  
- เข้าด าเนินการ ดูดบ่อพัก  ถนนเชิงเนิน  

 

รถดูดเบอร์  3 
ทะเบียน 83  -  2231 รย.  
ท างานทั้งหมด  2  เส้น  ความยาว  110   เมตร   15  บ่อพัก  

- เข้าด าเนินการดูดบ่อพัก  ถนนสนามเปูา  
       - เข้าด าเนินการดูดบ่อพัก ซอยคอนโดศรีเมือง  
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ชุดขุดลอกท่อระบายน้ า 
ทะเบียน   
ผฉ  4722  รย.  
ท างานทั้งหมด   26  เส้น  ความยาว  5320  เมตร  629  บ่อพัก  

- เข้าด าเนินการ ซอยเรือนขวัญ 4  
- เข้าด าเนินการ ซอยเนินทราย 1 

 

งานซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อ - รางระบายน้ า 
งานซ่อมแซมฝาท่อทะเบียน   
ผก 2921 รย.  
ซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อ   จ านวน  56  ฝา  

- เข้าด าเนินการ ปิดฝาท่อ ถนนแสงจันทร์ ซอย 1  
- เข้าด าเนินการ ปิดฝาท่อ ถนนตากสินปากคลอง  
- เข้าด าเนินการ ปิดฝาท่อ ถนนสุขุมวิทหน้าร้านขายไข่  
- เข้าด าเนินการ ปิดฝาท่อ ถนนทิมทาราม2  

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
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เรื่องร้องเรียน จ านวน 5 เรื่อง 

ล าดับ
ที ่

รายการร้องเรียน การด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. กรณีประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนกลิ่นเหม็น
จากแพปลา ตั้งอยู่เลขที่ 
107  ถนนสมุทรคงคา 
ต าบลปากน้ า  

ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า แพปลาดังกล่าว
จะท าการคัดขนาดปลาเมื่อมีเรือมาลง และด าเนินการแล้ว
เสร็จภายใน 3-5 ชั่วโมง เพ่ือปูองกันเหตุที่อาจเกิดข้ึน 
เจ้าหน้าที่จึงมีค าแนะน า   
1. ท าความสะอาดบริเวณแพปลาทุกครั้งหลังด าเนินงาน  
2. ใช้น้ าหมักชีวภาพ (EM) ในการล้างท าความสะอาดพ้ืน 
ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตามค าแนะน าและแจ้ง   ผู้ร้องทาง 
Line@ เรียบร้อยแล้ว  

เห็นควรยุติและ   
รวบรวมเรื่อง 

2. กรณีประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนจากการ
สะสมถังแก๊ส ของ
บ้านเลขท่ี 3/2 ถนนยม
จินดา ต าบลท่าประดู่  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พบว่า มีการด าเนินกิจการจ าหน่ายแก๊ส
หุงต้มจริง โดยน าถังแก๊สไปบรรจุแก๊สหุงต้มท่ี ต.ตะพง และ
บรรทุกใส่รถกระบะ(ประมาณ 900 ลิตรต่อเที่ยว) น าไปส่ง
ลูกค้า  ไม่มีการสะสมถังแก๊สในบริเวณบ้านพักดังกล่าว แต่มี
การตั้งวางตัวอย่างถังแก๊สแสดงหน้าร้าน จ านวน 2 ถัง รวม 
11 กิโลกรัม เพ่ือปูองกันเหตุที่อาจเกิดข้ึน จึงมีค าแนะน า  
  1. ให้ผู้ประกอบการยื่นค าร้องขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ ส านักงานเทศบาลนคร
ระยอง  
  2. ในระหว่างด าเนินการขออนุญาตฯ ห้ามน าถังแก๊สมา
สะสมบริเวณบ้านดังกล่าวอีก ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตาม
ค าแนะน า  

เห็นควรส าเนา          
แจ้งกองวิชาการฯ  

3. กรณีได้รับความเดือดร้อน
เสียงดังจากร้านขาย
เสื้อผ้าในตลาดนัดสตาร์ 
ตั้งอยู่พื้นที่เช่าตลาดนัด
สตาร์ ต าบลท่าประดู่  

เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ร้านขาย
เสื้อผ้าดังกล่าวตั้งขายในพื้นท่ีเช่าตลาดนัดสตาร์ทุกวันจันทร์
และวันพฤหัสบดี เวลา 6.00 – 12.00 น. ซึ่งมีการติดตั้ง
เครื่องขยายเสียงบนหลังคารถยนต์  เพื่อแก้ไข/ปูองกันเหตุ 
ที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่จึงมีค าแนะน า 
1. ควบคุมระดับความดังเสียงไม่ให้รบกวนผู้อยู่อาศัย
ข้างเคียง 
2. ก าหนดระยะเวลาการใช้เครื่องขยายเสียงให้อยู่ใน
ช่วงเวลา 8.00 – 12.00 น. ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตาม
ค าแนะน าและแจ้งผู้ร้องทราบแล้วทางโทรศัพท์  

เห็นควรยุติและ
รวบรวมเรื่อง  
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ล าดับ
ที ่

รายการร้องเรียน การด าเนินงาน หมายเหตุ 

4. กรณีแพปลาเทท้ิง
น้ ามันเครื่องและเศษขยะ
ลงสู่แม่น้ าระยอง บริเวณ
ชุมชนก้นปึก ถนนสมุทร
คงคา ต าบลปากน้ า  

เจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากส านักงานทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยองและเจ้าหน้าที่จากส านักงาน
เจ้าท่าภูมิภาค 6 สาขาระยอง ได้ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง พบว่า สถานที่ตามที่แจ้งเป็นอู่ซ่อมเรือแพปลา
วิเศษ โดยจะยกเครื่องยนต์เรือขึ้นมาซ่อมบนฝั่ง ขณะ
ตรวจสอบไม่พบคราบน้ ามันแต่พบเศษขยะลอยอยู่ในแม่น้ า 
เพ่ือปูองกันเหตุที่อาจเกิดข้ึน เจ้าหน้าที่จึงมีค าแนะน า  
1. หามาตรการปูองกันไม่ให้ทิ้งน้ ามัน ของเสีย และเศษขยะ
ลงสู่แม่น้ าโดยเด็ดขาด 
2. หาภาชนะจัดเก็บของเสียและน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง  
ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตามค าแนะน า  

เห็นควรรายงานผล
การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่อ
ส านักงานทรัพยากรฯ  

5. กรณีได้รับความเดือดร้อน
เสียงดังจากเครื่องขยาย
เสียงนกนางแอ่นตั้งอยู่
เลขที่ 7/11 ถนน
ศูนย์การค้าสาย 2 ต าบล
ท่าประดู่  

เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสอบถาม
ข้อมูลจากคุณไพโรจน์ เจ้าของบ้านพักอาศัย ทราบว่าจะมี
การเปิดเครื่องขยายเสียงเพื่อเรียกนกนางแอ่นทุกวัน         
เวลา 7.00 – 18.00 น. เพ่ือแก้ไข/ปูองกันเหตุที่เกิดขึ้น 
เจ้าหน้าที่จึงมีค าแนะน า ดังนี้ 
 1. ควบคุมระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงเพื่อเรียก          
นกนางแอ่น ไม่ให้รบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง หลังจากได้รับ
ค าแนะน า 
 2. ควบคุมเวลาในการเปิดเครื่องขยายเสียงให้อยู่ใน
ช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น. ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตาม
ค าแนะน า  

เห็นควรยุติและ
รวบรวมเรื่อง  

 

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกในชุมชน 

ด าเนินการตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกขยะในชุมชนดังนี้ 
1. ถังขยะอันตราย จ านวน 60 จุด  
2. ถังขยะถุงพลาสติก จ านวน 34 จุด 
3. ขยะอินทรีย์ จ านวน 11 จุด  
ผลการตรวจสอบ : ทุกจุดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
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กิจกรรม 3Rs Delivery 

ปริมาณสิ่งของบริจาค  
1. เครื่องใช้ไฟฟูา             จ านวน 471 กิโลกรัม  
2. เฟอร์นิเจอร์                จ านวน 15 กิโลกรัม  
3. เสื้อผ้า/ตุ๊กตา/รองเท้า/กระเป๋า   จ านวน 33 กิโลกรัม  
4. เครื่องครัว/ของเล่น      จ านวน 13 กิโลกรัม  
รวม 542 กิโลกรัม 
 

โครงการกล่องยูเอชที  รีไซเคิลได้ 
- วันที่ 30 กันยายน 2562 นายธนิต  อังควินิจวงศ์  รองนายกเทศมนตรีนครระยองและเจ้าหน้าที่ 

ฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เข้ารับโล่เกียรติยศโครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิล ระยะที่ 3 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 

กิจกรรมขยายเครือข่ายคัดแยกขยะในสถานประกอบการ 
ภายใต้โครงการ 3ช 3ใช้ คุณไม่ใช้เราขอ 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลและพลาสติกเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
เพ่ิมการ รีไซเคิลให้สูงขึ้นมีสถานประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้  

- สถานประกอบการ/ร้านค้าในชุมชน/โรงแรมที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนมากกว่า 70 แห่ง มีการจัดเก็บ
เดือนละ 1 ครั้ง  

- เดือนตุลาคม  รวบรวมถุงพลาสติกได้ทั้งหมด 3589.40 กิโลกรัม 
 

กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ าระยองและป่าชายเลน 
 

- ประชาชนโดยทั่วไป หน่วยงานและคณะศึกษาดูงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและท ากิจกรรม ได้แก่ เก็บขยะ
ในปุาชายเลน ปรับภูมิทัศน์ปุาชายเลน บริเวณศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาพระเจดีย์กลางน้ า และบริเวณหอชมวิว
เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศปุาชายเลนพระเจดีย์กลางน้ า รวมทั้งสิ้น 4,084 คน  
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งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล  
 

 
 

 
 

การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 
 

1. กิจกรรมเก็บรวบรวม ขยะอันตราย 
     เดือน ตุลาคม 2562 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้ ทั้งหมด 1,399 ชิ้น (86.46 กิโลกรัม) 

2. กิจกรรมส ารวจและส่งเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล  
จ านวน 83 แห่ง    
      เดือน ตุลาคม 2562 จ านวน 1,501 กิโลกรัม 
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งานสัตวแพทย์  
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์ 

 

จ านวนสุกรที่เข้าช าแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข้าช าแหละเดือนตุลาคม 2562 
จ านวนทั้งสิ้น 663 ตัว ได้ท าการตรวจและไม่พบความผิดปกติของสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า และมีค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
 - อากรฆ่าสัตว์ 6 ,630 บาท การตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกรก่อนฆ่า จ านวน 4 ตัวอย่าง 
จาก 4 ฟาร์ม ไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทุกตัวอย่าง 
 

สรุปเรื่องร้องเรียน จ านวน 4 เรื่อง 

ล าดับที่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 

1. ขอให้จับสุนัข ทั้งสิ้น 3 เรื่อง  จับสุนัข พร้อมฉีดวัคซีน ทั้งหมด  5 ตัว 

2. แก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ 1 เรื่อง  ลงพื้นที่แต่ยังไม่พบผู้ถูกร้อง จะลงพื้นที่อีกครั้ง 

 
งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  

รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 8 อันดับแรก  
จากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง ท้ัง 3 แห่ง  

 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2562 ) 
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รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 10 อันดับแรก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง 

 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2562 ) 

 
 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 ตุลาคม 2562 จังหวัดระยอง พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก จ านวน 2,068 ราย 

คิดเป็นอัตราปุวย 288.31 ต่อประชากรแสนคน พบผู้เสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นอัตราเสียชีวิต 0.14 ต่อประชากร
แสนคน สูงเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ โดยในเดือนตุลาคมนี้ พ้ืนที่เขตเทศบาลนครระยอง พบผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออก จ านวน 12 ราย  
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การด าเนินงานควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา 

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้รับแจ้งการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ ในโรงเรียนสาธิตเทศบาล
นครระยอง ในระดับชั้นอนุบาล 1/6 จ านวน 9 ราย จากการสอบสวนโรคและคัดกรองพบนักเรียนสงสัยปุวย      
อีก 5 ราย จึงด าเนินการ ดังนี้ 
 1. พิจารณาปิดห้องเรียนเป็นระยะเวลา 5 วัน 
 2. สาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอนแก่นักเรียน 
 3. จัดส่งมาตรการการปูองกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ปกครอง 
 4. ครูประจ าชั้นด าเนินการท าความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ  ของเล่น และห้องเรียน 
 5. ด าเนินงานเฝูาระวังและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา  ร่วมกับทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็น
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
     ไม่พบรายงานผู้ปุวยเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562  ถึง 16 ตุลาคม 2562 
 

งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
การด าเนินงาน 
1. ด าเนินการดูแลสุขภาพประชาชน  รวมทั้งสิ้น 255 คน ดังนี้  
    1.1 ปฏิบัติงานคัดกรองสุขภาพประชาชนโดยตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับ น้ าตาลในเลือดที่
ปลายนิ้ว ให้ความรู้พฤติกรรมสุขภาพแก่ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปในพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง     
     1.1.1 ส านักงานเทศบาลนครระยอง (ทุกวันจันทร์)  จ านวน  41  คน  
             1.1.2 โครงการสุขภาพดีในสวนสาธารณะ (ทุกวันพุธ) จ านวน 214 คน 
   - สวนศรีเมือง   จ านวน 193 คน 
   - สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า จ านวน   21 คน   
2. ให้ความรู้ประชาชน จ านวน 1 เรื่อง  
     2.1 เรื่อง “ สัญญาณเตือนและการปูองกันโรคหลอดเลือดสมอง (stroke)” ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562  
จ านวน 4  ช่องทาง ดังนี้ 
  2.1.1  จัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุประชาคมระยอง FM 97.25 MHz 
                               เวลา 13.00 น.- 14.00 น. 
  2.1.2  ให้ความรู้ผ่านช่องทาง LINE@ เรารักนครระยอง,Facebook  
  2.1.3  ให้ความรู้ผ่านช่องทาง จอ LED เทศบาลนครระยอง 
  2.1.4   เสียงตามสายเทศบาลนครระยอง                                                   
 

โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนเขตเทศบาลนครระยอง 
 

งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ จัดท าโครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนเขตเทศบาลนครระยอง 
โดยร่วมด าเนินการกับโรงพยาบาลระยอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ประกอบด้วยกิจกรรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็ง
ปากมดลูก คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ คัดกรองสุขภาพจิต ตรวจวัดความผิดปกติเบื้องต้นด้านสายตา และการให้
ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ ในชุมชนเขตเทศบาลนครระยอง จ านวน 29 ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563  
 เดือนตุลาคม 2562 ด าเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน  12 ชุมชน มีผู้มารับบริการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ จ านวน 405 ราย 
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ตารางตรวจคัดกรองสุขภาพในชุมชนเขตเทศบาลนครระยอง เดือนพฤศจิกายน 2562  
ถึงเดือนมกราคม 2563 

 
 
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง  

รายงานสรุปสถานะทางการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2562 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง ปีงบประมาณ 2562 

 
 

การสนับสนุนงบประมาณ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง ปีงบประมาณ 2562 

ให้แก่ส่วนราชการ สังกัดเทศบาลนครระยอง 
 

 
 

48%

47%

5% 0%

หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน
สาธารณสุข 45 โครงการ (จ านวน 
2,300,061.00 บาท)
กลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน              
43 โครงการ (จ านวน 2,241,515.00   
บาท)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุหรือผู้
พิการ - โครงการ

การบริหาร/พัฒนากองทุนฯ 4 โครงการ      
(จ านวน 240,887.10  บาท)

กรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ - โครงการ

80%

10%

10%
ส านักการสาธารณสุขฯ 35 โครงการ 
(1,672,040 บาท)

กองการแพทย์ 7 โครงการ            
(216,010 บาท)

กองการศึกษา/โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 5 โครงการ          
(206,590 บาท)
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งานอนามัยครอบครัว  

ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน รายใหม่   46  คน  รายเก่า  162  คน 
โดยมีกิจกรรมดูแลท าหัตถการในการติดตามเยี่ยมผู้ปุวย จ านวน 64 ครั้ง และให้ค าแนะน าด้านสุขภาพแก่ผู้ปุวย
และครอบครัวทุกรายที่ติดตามเยี่ยม 
 

กิจกรรมอ่ืนๆ  
- บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) เยี่ยมครอบครัวผู้ปุวยยากไร้ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 

จ านวน 3 ครอบครัว พร้อมมอบเงินสดครอบครัวละ 11,000 บาท และมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค – บริโภค  
 - วันที่ 28 ตุลาคม 2562 กลุ่ม “นางฟูา สร้างบุญ สร้างบารมี” น าเงินสดและของเครื่องใช้ อุปโภค – 
บริโภค มาบริจาคให้กับผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ครอบครัวได้น าไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุฯ 
จ านวน 3 ครอบครัว โดยมอบเงินสดครอบครัวละ 14,100 บาทพร้อมสิ่งของเครื่องใช้ฯ  
 

ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 
1. มีผู้บริจาควัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 3 คน จ านวน 9 รายการ 9 ชิ้น ได้แก่ เตียงนอน Fowler 

พร้อมเบาะนอน, Mayo, Walker, เก้าอ้ีนั่งขับถ่าย, เสาน้ าเกลือ, ถังออกซิเจนขนาดใหญ่และขนาดกลาง,             
ที่นอนลม และไม้พยุงเดิน 
 2. มีผู้ปุวยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 11 คน จ านวน 6 รายการ 16 ชิ้น ได้แก่ เตียงนอนพร้อม
เบาะนอน, เครื่องดูดเสมหะ, รถเข็นนั่ง, Walker, ถังออกซิเจน และไม้ค้ ายัน 

กองการแพทย์ 
ยอดตามสิทธิการรักษา 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 
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บริการเดือน ตุลาคม ๒๕๖2 
จ าแนกตามสถานบริการ 

 
 
 
 

ประเภทบริการในคลินิกอบอุ่นฯ 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 
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บริการอ่ืน ๆ แก่ผู้มารับบริการ 
ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖2 

 

รับส่งผู้ปุวยโดยรถกอล์ฟไฟฟูา จ านวน 42 ครั้ง 
- รับส่งผู้ปุวยโดยรถ Ambulance     จ านวน 11ครั้ง 
- สนับสนุนกระเป๋ายาแก่หน่วยงานอื่น  จ านวน 2 ครั้ง  

 

กองการศึกษา 
- โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

“งานได้ผล คนเป็นสุข” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง 
 - พิธีท าบุญตักบาตร วางพวงมาลาบ าเพ็ญกุศลน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ - 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562                
ณ สนามสวนศรีเมือง 
 - พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ สนามสวนศรีเมือง 
 - พิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ สนามสวนศรีเมือง 
 - กิจกรรม We can : Play & Learn เพลินวันหยุด ครั้งที่ 133 วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ณ บริเวณลานกิจกรรมอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน 
 - ธนาคารออมสิน (สาขาปูาผ่อง) ประจ าเดือน ตุลาคม 
 

สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือนตุลาคม 2562 
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สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง 
เดือน ตุลาคม 2562 

 
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

- วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562 “การมอบทุนค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนประจ าปี 2562” 
จ านวนเงิน 500 บาท (500 : 18คน) = 9,000 บาท  
 - วันที่ 6 ตุลาคม 2562 : ทางชมรมเทศกาลกินผักศาลเจ้าแม่ทับทิมร่วมกับเทศบาลนครระยองมอบ
ทุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า เป็นจ านวนเงิน 10,000บาท  ทุนละ 2,000บาท จ านวน 5 คน 
ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง 
 - วันที่ 12 ตุลาคม 2562 :  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หัวข้อ “งานได้ผล คนเป็นสุข” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม พ.ศ.2562 
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง 
 - วันที่ 19 ตุลาคม 2562 : โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลนครระยอง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังท้องถิ่น  
โดยก าหนดจัดอบรมในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมจันทร์สุดา โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น 
จังหวัดระยอง  
 - วันที่ 13 ตุลาคม 2562 :  เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  จังหวัดระยอง 
 - วันที่ 15 ตุลาคม 2562 : คณะครูร่วมกันต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.ไพเราะ วงษ์ไทยผดุง 
ณ ห้องประชุม   โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  
 - วันที่ 23 ตุลาคม 2562 : คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวาย
บังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  
หน้าส านักงานเทศบาลนครระยอง  
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 - วันที่ 27 ตุลาคม 2562 : คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามัคคี เพ่ือสมทบทุนสร้างวิหาร พระครูพิพิธวรญาณ(หลวงปูุสอด) พระครูพิทักษ์รัตตเขต(หลวงพ่อเสียน)  
ณ วัดปากน้ า(สมุทรคงคาราม) ต.ปากน้ า อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง   
 - วันที่ 30 ตุลาคม 2562 : ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเครือข่ายผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหาร  
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริง 
ณ  ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
 - วันที่ 31 ตุลาคม 2562 : ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเครือข่ายผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริง ณ  ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 
 - นายสมควร  ทองเรือง ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน เทศบาลบ้านปากคลอง รายงานปัญหา
อุปสรรค คือ เรื่องสถานท่ีพักของนักกีฬา คือ จ านวนห้องน  ามีไม่เพียงพอในการรองรับนักกีฬา และขณะนี 
โรงเรียนอยู่ระหว่างการท าการปรับปรุงภูมิทัศน์  

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - วันที่ ๘ - ๑๐ ตุลาคม  2562 การสอบวัดพัฒนาการเรียนรู้ระหว่างปี ประจ าปีการศึกษา  2562  
 - วันที่ 11 ตุลาคม  2562 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ  เรื่อง “งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข” 
 - วันที่ 23  ตุลาคม  2562 ร่วมวันปิยมหาราช  ประจ าปี  2562  
 - วันที่ 26  ตุลาคม  2562 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา  2562  
 - วันที่ 26  ตุลาคม  2562 ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
ประจ าปีการศึกษา  2562  
 - งานทอดกฐิน  จ านวน  4 วัด  
*วัดโขดทิมธาราม  วันที่  20  ตุลาคม  2562  
*วัดโขดใต้ (คลายกังวล)  วันที่ 20  ตุลาคม  2562 ,  
*วัดปุาประดู่ (พระอารามหลวง) วันที่ 27 ตุลาคม 2562  
*วัดลุ่ม  (พระอารามหลวง) วันที่ 1 พฤศจิกายน  2562  
 

- กิจกรรมอาสาจราจรนักเรียน  
 - กิจกรรมตรวจผมนักเรียน  
 - กิจกรรมรับอุปกรณ์การเรียน  
 - กิจกรรมวันออมแห่งชาติ  
 - กิจกรรมออกก าลังกาย  
 - กิจกรรมตรวจวัดสายตา  
 - กิจกรรมลดขยะในโรงเรียน  
 - กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ  
 - กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ฯ  
 - การก่อสร้างบันไดหนีไฟ อาคารเรียน 7  ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
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การแข่งขันทักษะ และผลงานสร้างช่ือเสียงทางวิชาการ 

- วันที่ 5 ตุลาคม  2562 เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาอังกฤษ  ณ  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
กรุงเทพมหานคร  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
ด.ช.ศิริพิพัฒน์กุล ใจปันวงศ์ ป.๓ 
ด.ญ.พิมพนิจ มากหนู ป.๓ 
นางสาวพัชรียา แย้มวัฒนะ (ครูผู้ควบคุม)  
ด.ช.วชิรวิทย์ สนั่นไหว ป.๖ 
ด.ช.จุลจักร ลือสุวรรณกิจ ป.๖ 
ด.ช.กฤตภาส ชวนบุญ ป.๖ 
นางสาวอาภรรัตน์ มณีพร (ครูผู้ควบคุม)  
 

- วันที่ 19  ตุลาคม  2562 เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาคณิตศาสตร์  ณ  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
กรุงเทพมหานคร  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
ด.ช.นครินทร์ ศรีสวัสดิ์ ป.๓ 
ด.ญ.สาริศา โสรถาวร ป.๓ 
ด.ญ.กมลวรรณ บุญประกอบ ป.๓ 
นางสาวธัญสมร เวชกามา (ครูผู้ควบคุม)  
ด.ญ.ปฏิพล กรแก้ว ป.๖ 
ด.ช.วิริธพล กรวิลาศ ป.๖ 
นางทองสุข พราหม์เภทย์ (ครูผู้ควบคุม)  
 

- การก่อสร้างบันไดอาคาร 7 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องมีการปรับแก้ในเรื่องของสีที่ใช้ทาบันได  
ซึ่งไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ก าหนดไว้  

 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโดยครูต ารวย D.A.P.E 
ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ครูต ารวจ D.A.P.E ได้มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและ

พิษภัยของยาเสพติด และในการนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ต.อมรเทพ  เขี้ยวสิงห์ ผู้บริหารและคณะครูได้มอบ
เกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการอบรมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมวิสุทธิสาร
โสภิต อาคาร 5 สามัคคีอุปถัมภ์ 
 

กิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2562 

 วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เด็กหญิงสิรภัทร  ยมหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เด็กหญิงกมลฉัตร  ฉัตร
มาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และเด็กหญิงลิยานา  มูเก็ม ชั้นประภมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม
มหาชัยชุมพลเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย         
ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร  
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รับทุนการศึกษาที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม 

 วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลรับทุนการศึกษาในงาน
เทศกาลกินผัก จ านวน 5 ทุน (ทุนละ 2,000 บาท) ดังนี้ 
 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บัวบาน ชั้นอนุบาล 2/2  
 2. เด็กหญิงณิชกานต์  ตุ้มสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3  
 3. เด็กหญิงอุรชา  สุวรรณพาชี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3  
 4. เด็กหญิงสิรภัทร  ยมหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1  
 5. เด็กชายภัทรพงศ์  ศิรินภาพัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  
 โดยนายวรวิทย์  ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง มาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว 
ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม 
  

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 วันจันทร์ที่ 7  ตุลาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562         
และพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโบราณพิทักษ์ อาคาร 5 สามัคคีอุปถัมภ์ 
 

 -  กิจกรรมเข้าค่ายธรรมมะ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 118 คน 
เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะจือหมิง เพ่ือส่งเสริมนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมตามปรัชญาของโรงเรียน ณ ห้องประชุม
โบราณพิทักษ์ อาคาร 5 สามัคคีอุปถัมภ์ 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  “งานได้ผล คนเป็นสุข” วันที่ 12 ตุลาคม 2562           
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง  
 - วันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 118 คน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย
พัฒนาคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย “ค่ายแสงแห่งปัญญา” โดยมูลนิธิประภัสสรคุณธรรม เพ่ือส่งเสริมนักเรียน
เป็นคนดี มีคุณธรรมตามปรัชญาของโรงเรียน ณ สถานธรรมจือหมิง จังหวัดระยอง 
 - วันที่  8 พฤศจิกายน 2562  รับคณะดูงานจากโรงเรียนสุเม่น จังหวัดสุโขทัย  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2562   ณ สวนศรีเมือง  
 - กิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพ่อ ประจ าเดือนตุลาคม 2562  
 

 - นางอุษณีย์   เลื่อนลอย ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล รายงาน 
ปัญหาอุปสรรคของโรงเรียน เรื่องการเตรียมสถานที่ส าหรับเป็นที่พักนักกีฬาในการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.  
ซึ่งจะติดค้างในเรื่องของการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งหมดสัญญาไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562
จนกระท่ังปัจจุบันนี้งานยังไม่เรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์กองช่างให้เร่งด าเนินการให้ด้วย  

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

- วันที่ 10 - 11 ตุลาคม  2562 English On Tour ณ โรงแรมซีบรีซ รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี 
- วันที่ 12  ตุลาคม  2562 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.2563  หัวข้อ “งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข” ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง 
- วันที่ 15 ตุลาคม 2562 บริษัท INDORAMA ร่วมกับมูลนิธิ ไอ วี แอล ได้มอบชุดถังขยะประเภทต่าง  ๆ        
จ านวน 5 ชุด 
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- วันที่ 19 ตุลาคม 2562 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่  21       

ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ 
 - วันที่ 20  ตุลาคม  2562 ร่วมงานถวายผ้ากฐินสามัคคีวัดตรีรัตนาราม 
 - วันที่ 14 - 24 ตุลาคม  2562 น านักเรียนและครูจ านวน 23 คน เข้าค่ายวัฒนธรรมที่เมืองหนิงเซี่ยะ  
ประเทศจีน 
 - วันที่ 23 ตุลาคม  2562 ร่วมงานวันปิยะมหาราช หน้าอาคารเทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 
 - วันที่ 3 พฤศจิกายน  2562 น านักเรียนแสดงดนตรีไทย และแสดงโขนในงานฉลองอายุวัฒนมงคล 
๘๙ ปี ๖๘ พรรษาพระครูวิบูลภารกิตติ์(หลวงปูุภา อินทปณโญ) เจ้าอาวาสวัดตาขัน 
 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  
 - นางพรทิพย์  เวชกามา ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
รายงานว่าโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองได้จัดซื้อพ้ืนที่เพ่ิมให้กับโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากสมาคมผู้ปกครอง เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งต้องการจะให้เปิดทันในช่วงงานกีฬา
นักเรียน อปท. และโรงเรียนมีความต้องการสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันจ านวนอาคารเรียน          
มีไม่เพียงพอ  

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

- วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริม
ทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกส าหรับเยาวชนในพื้นท่ี ยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2  
ณ โรแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง  
 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 69 
โครงงานคุณธรรม ม.1-3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 - วันที่ 3 ตุลาคม 2562 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโชดใต้) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ในรายการโครงงานคุณธรรม ม. 1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ซึ่งต้องเป็นตัวแทน
ไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป 
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
 1. เด็กชายธนภัทร  มูลพงษ์ ม.2  
 2. นายเวชพิสิฐ  พุทธาทาป ม.3  
 3. นายจตุรงค์  ศิลขันธ์  ม.3  
 4. นายสรรพวัต  ตันตะราช ม.3  
 5. นายธนกฤต  ทองเพชรบุรพา ม.3  
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ครูผู้ฝึกซ้อม 
 1. นายธนากร  ยุทธวิชัย  
 2. นางสาวกิ่งกาญจน์  มั่งค่ัง  
 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้) ขอแสดงความยินดีและขอบคุณครูผู้
ฝึกซ้อมและนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน และขอเป็นก าลังใจให้ครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนในการแข่งขัน
ระดับชาติต่อไป 
 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 69 
มารยาทไทย ม.1-3 

 วันที่  3 ตุลาคม  2562 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ในรายการมารยาทไทย ม. 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม ผลปรากฏว่าได้รับ รางวัลระดับเหรียญเงิน 
 รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน  
 1. เด็กชายศรันยพงษ์  จันสี ม.3  
 2. เด็กหญิงนิธิพร  มิลินทาศัย ม.3  
 ครูผู้ฝึกซ้อม 
 1. นายศุภชัย  เขมา  
 2. นางสาวกิ่งกาญจน์  มั่งค่ัง  
 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ขอแสดงความยินดีและขอบคุณครู
ฝึกซ้อมและนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน และขอเป็นก าลังใจให้ครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนส าหรับการ
ฝึกซ้อมเพ่ือแข่งขันในโอกาสต่อไป 
 

ร าวงมาตรฐาน ม.4-6 
 วันที่ 3 ตุลาคม 2562 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ในรายการร าวงมาตรฐาน ม.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ โรงเรียนวัดปุาประดู่ 
ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง 
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
 1. นายธนวัชร  ส ารวมจิตร์ ม.4  
 2. นายสกล  สังข์อ่อน  ม.5  
 3. นายสุริยา  ปิ่นสุภา  ม.5  
 4. นายอาชาขิต  วงศ์ไทย  ม.5  
 5. นางสาวชมพู่  รักสมุทร ม.6  
 6. นางสาวอนุสรา  จันทะสอน ม.6  
 7. นางสาวกัญรัศ  สมินเย  ม.6  
 8. นายพีรภัทร์  เสียงหวาน ม.6  
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 9. นางสาวนันทิชา  โพธิ์แก้ว ม.6  
 10. นางสาวกิตติ์รวี  แซ่ซิ้ม ม.6  
ครูผู้ฝีกซ้อม 
 1. นายธัญญนันท์  เนาวรัตน์  
 2. นายวัชรพล  ทองนพคุณ  
 3. นายวรัญชิต  เต็มสังข์  
 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้) ขอแสดงความยินดีและขอบคุณครู 
ฝึกซ้อมและนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน และจขอเป็นก าลังใจให้ครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนส าหรับการ
ฝึกซ้อมเพ่ือแข่งขันในโอกาสต่อไป 
 

วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-6 
 วันที่ 3 ตุลาคม 2562 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ในรายการวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           
ณ โรงเรียนวัดปุาประดู่ ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง 
 

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
 1. ด.ญ.กชพรรณ  บุญฑูล   ม.1 
 2. ด.ญ.กนกวรรณ  ธรรมเสถียร   ม.1 
 3. ด.ญ.ปาณิศา  ยังมี    ม.1 
 4. ด.ช.วาคิม  แย้มอรุณ    ม.2 
 5. ด.ญ.บุญญกานต์  เงินโพธิ์   ม.3 
 6. ด.ญ.กัญญาภรณ์  เขตสมุทร  ม.3   
 7. ด.ญ.ธิดา ย่องเส็ง    ม.3  
 8. นางสาววรินทร ช านาญ   ม.4  

9. นางสาวอรญา มัดตรี    ม.4  
10. นางสาวอรวรรณ พุฒพงษ์   ม.4  
11. นางสาวเกลียวคลื่น  สีสาด  ม.4  

 12. นางสาวลษิตา  คชรินทร์  ม.4  
 13. นางสาวพรหมพร  เจริญศรี  ม.5  

14 นายอาชาชิด วงศ์ไทย   ม.5  
15. นางสาวสุทธิกา จันทร์ภูมิ   ม.5  
16. นายอรรณพ บาลี    ม.5  
17. นางสาวสุธาทิพย์ สัมพะโว   ม.4  
18. นางสาวธนารีย์ จันทรจรู   ม.6  
19. นางสาวพัฒน์นรี บุญสาย   ม.4  
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20. นางสาวภัทรพร ชามไมย   ม.4  
21. ด.ญ.พลอยนภัทร  ตันติชัยวนิช ม.1 

 22. ด.ญ.รินรดา  ราชรักษา  ม.1  
 23. ด.ช.กฤษกร  นามวิชา  ม.1  

24. ด.ช.วัชระพล สุ่มเหม   ม.1  
25. ด.ช.ถิรวิทย์ ฤทธิ์ทรงเมือง   ม.1  
26. ด.ญ.กมลักษณ์ พันส าภักดี   ม.1  
27. ด.ญ.ณัฐฤนาถ กอเซ็ม   ม.1  
28. ด.ญ.ฐานิดา สมพล    ม.1  
29. ด.ช.ชัยมงคล เขียวหวาน   ม.2  
30. ด.ช.รัฐภูมิ เพชรนภาพรรณ   ม.2  

 31. ด.ช.ปภินวิทย์  แคนไผ่  ม.2  
 32. ด.ช.ณัฐวุฒิ  มามี   ม.2  
 33. ด.ช.ชัชวาล  จินดาราช  ม.3  

34. ด.ช.ชานน ชูค า    ม.3  
35. ด.ช. พีรพงศ์ ประดับผล   ม.3  
36. ด.ญ.ฐิตินันท์ วงศ์ไชย   ม.3  
37. ด.ญ.ณัฐนันท์ ทองชุ่ม   ม.3  
38. ด.ญ.ศราสินี มนต์ประสิทธิ์   ม.3  
39. ด.ช.ภูมิภัทร พูลศิริ    ม.3  
40. ด.ญ.ศิริธร อุทัย    ม.3  

ครูผู้ฝึกซ้อม 
 1. นายธัญญนันท์  เนาวรัตน์  
 2. นายธีระพงษ์  โอ่งประโคน  
 3. นายจตุรงค์  สนทนา  
 4. นายธนพล  เหื่อประโคน  
 5. นายวัชรพล  ทองนพคุณ  
 6. นายวรัญชิต  เต็มสังข์  
 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้) ขอแสดงความยินดีและขอบคุณครูฝึกซ้อม
และนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน และขอเป็นก าลังใจให้ครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนส าหรับการฝึกซ้อมเพ่ือ
แข่งขันในโอกาสต่อไป 

- วันที่ 11 ตุลาคม 2562 แข่งขันภาษาอังกฤษเพชร  ยอดมงกุฎ )ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ     
ตอนปลาย) ครั้งที่ 14 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
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 - วันที่ 2 - 7 ตุลาคม 2562 สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ขอตัวบุคลากรเดินทางไปปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด รายการ Cambodid Karate Championship 2019 
ณ ราชอนาจักรกัมพูชา 
 - วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ตัวแทนโรงเรียนร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ทองพูน ดีนาง. คุณแม่
ของอาจารย์อรพินท์  สว่างแจ้ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น.ร.ว. ณ วัดปุาประดู่ 
 - วันที่ 11 ตุลาคม 2562 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563   หัวข้อ “งานได้ผล คนเป็นสุข”ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง ต าบลเนินพระ               
อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 
 - วันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดสอบ 
ณ อาคาร 3 
 - วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ร่วมบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง 
อ าเภอเมืองระยอง 
 - วันที่ 11 - 20 ตุลาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน "ตามรอยวัฒนธรรม" ซานตง ประเทศจีน 
ณ ซานตง  มณฑลซานตง ประเทศจีน 

- วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาล
นครระยอง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ณ ห้องจันทร์สุดา  โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น 
 - วันที่ 20 ตุลาคม 2562 การแข่งขันคณิตศาสตร์โครงการเพชรยอดมงกุฎ    ปีการศึกษา  2562  
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี  (เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย)  โดยการแข่งขันโครงการคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  
ครั้งที่  21 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  กรุงเทพมหานคร 
 - วันที่ 20 ตุลาคม 2562 นักเรียน และ คณะครู ร่วมงาน ทอดกฐินประจ าปี วัดโขดใต้ 
ณ วัดโขดใต้ 

- วันที่ 22 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2562  นักเรียน เข้าค่ายวัฒนธรรม ไทย-จีน 
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้) 
 - วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าส านักงานเทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤษจิกายน 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)  ได้ด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร 
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กองสวัสดิการสังคม 

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจ าเดือนตุลาคม 2562 
• มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

   ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์  
   ประจ าเดือนตุลาคม 2562 

•  โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
  ทั้งหมด 7,306  ราย  
  เมื่อวันที่  6 ตุลาคม 2562 
 

• ผู้สูงอายุ            6,387  ราย 
    เงินสด                        -     ราย 
    โอนเข้าบัญชีธนาคาร    6,387  ราย 

•  ผู้พิการ                       795   ราย        
    เงินสด                        -      ราย 
    โอนเข้าบัญชีธนาคาร      795 ราย 

•  ผู้ปุวยเอดส์                   124   ราย 
     เงินสด                        –     ราย 
     โอนเข้าบัญชีธนาคาร     124   ราย 
 

การลงทะเบียน 
• อ านวยความสะดวก  

    ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวคนพิการรายใหม่ 
    และต่อบัตรประจ าตัวคนพิการรายเก่า     จ านวน        14     ราย 

•   รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่  
    เพ่ือรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ    จ านวน         7     ราย 

•   รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  จ านวน        58    ราย 
•   รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และรายเก่า  จ านวน         63    ราย 

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

- ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง ประสานส่งต่อเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครระยองไปศึกษาท่ีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี  

- ลงเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
 - นางธนาวดี  ฑามาศ หัวหน้าฝุายสังคมสงเคราะห์ ขอประชาสัมพันธ์ว่าในวันที่ 13 - 15  พฤศจิกายน  2562 
กองสวัสดิการสังคมจะน าชุมชนไปศึกษาดูงาน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี  
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สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือนตุลาคม  2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31  ตุลาคม  2562) 
ยอดรับจ าน ารวม    2, 372  ราย 
ยอดไถ่ถอนรวม    2, 335   ราย 
 

   ทรัพย์จ าน าคงเหลือทั้งหมด  7,548  ราย 
 
รายได้ดอกเบี้ยรับจ าน า  จ านวนเงิน                     1,837,788.75 บาท  
รายได้จากการจ าหน่ายทรัพย์หลุด จ านวนเงิน       329,800.00 บาท 
    รวมรายรับ            2,167,588.75 บาท 
รายจ่าย 
 ดอกเบี้ย O.D. ธนาคารออมสิน                    0.00 บาท  
 รายจ่ายประจ า                279,688.01 บาท 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย             1,887,900.74 บาท 
 
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน   140,000,000.00 บาท 
   บวก เงินฝากเพ่ิม                  20,651,000.00 บาท 
   คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก              160,651,000.00 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- นายดุสิต  ธรรมศิริรักษ์  ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานว่าเรื่องการเปิด
บัญชขีองมูลนิธินครระยองเมตตาสัตว์ ได้ด าเนินการฝากเงินที่ไดจ้ากโครงการ Run For Dog จ านวนสี่แสนบาทเศษ 
เข้าในบัญชีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 (ปิดประชุม เวลา 12.00 น.) 
 
     ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                          เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 
 
 
 

     ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ( นางสาวรัชนี  คุ้มครอง)  
                                                          หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
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