
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 3/2562 

วันที่  5  มีนาคม  2562 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง  เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี 
2. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
3. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
6. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
7. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
8. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
9. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
10. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
11. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
12. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชน 
                                                          รก.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
13. นางสาววทันยา โห้ประเสริฐ แทนผู้อํานวยการกองการแพทย์ 
14. นางสาวรุ่งฤดี ยมรักษ์ แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล 
15. นายศราวุธ มนต์สวรรค์ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
16. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
17. นางนันท์พร รุ่งรัตน ์ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
18. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
19. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
20. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
21. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 
22. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
23. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
24. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
25. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝุายอํานวยการ 
26. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝุายปกครอง 
27. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝุายการเจ้าหน้าที่ 
28. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
29. นางสาวปิยาภรณ์ เนินฉาย หัวหน้าฝุายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
30. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝุายพัสดุและทรัพย์สิน 
31. นางสาวดวงพร เสงี่ยมรัตน์ หัวหน้าฝุายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
32. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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33. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝุายนิติการ 
34. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
35. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝุายงบประมาณ  
36. นายชาคริต เอ่ียมสําอาง หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 
37. นายอัฏฐชัย ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝุายช่างสุขาภิบาล 
38. นายปิยะ เพ็งเรือง หัวหน้าฝุายการโยธา 
39. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
40. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหน้าฝุายบริการสิ่งแวดล้อม 
41. นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหน้าฝุายปูองกันและควบคุมโรค 
42. นางสาวณัฐริกา ซื่อมาก หัวหน้าฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
43. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
44. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา 
45. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝุายสังคมสงเคราะห์ 
46. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี            (ไปราชการ) 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี      (ไปราชการ) 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
4. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
8. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
9. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
16. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุข 
   และสิ่งแวดล้อม   (ไปราชการ) 
19. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อํานวยการกองการศึกษา  (ไปราชการ) 
25. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดฯ (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- นายวารินทร์  ดุษฎีวงษ์ก าจร กล่าวว่า ในวันนี้ท่านนายกเทศมนตรีติดราชการ ได้มอบหมายให้ผมเป็น
ประธานในที่ประชุม มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า นางเจีย  แซ่ลี้ มารดา นายสุรศักดิ ์ 
เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพตั้งศพบ าเพ็ญกุศล ณ ศาลาธรรมโรจน์พินิจ     
วัดดิสหงษาราม (วัดมักกะสัน) แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในนามของเทศบาลนครระยอง 
ท่านนายกเทศมนตรีนครระยอง คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ไดเ้ดินทางเพ่ือไปร่วมประกอบพิธีฯ 
และเคลื่อนศพไปสุสานสว่างรัตนตรัย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ขอแสดงความเสียใจกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6  กุมภาพันธ์  2562 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6  กุมภาพันธ์  2562   
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6  กุมภาพันธ์  2562 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

- ท่านปลัดเทศบาล มอบกองช่างรายงานความคืบหน้าเรื่องสะพานเฉลิมชัย  
 - นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์  ผู้อํานวยการกองช่างรายงานว่า เรื่องสะพานเฉลิมชัยขณะนี้เจ้าหน้าที่
เทศกิจได้ไปจัดระเบียบตรงนี้อยู่  

- นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝุายปกครอง รายงานว่าเรื่องสะพานเฉลิมชัยผู้ที่จอดส่วนใหญ่จะเป็น
แม่ค้า ซึ่งฝั่งตรงข้ามปัจจุบันไม่มีรถจอดแล้ว  
 - นายประกอบ  อังควินิจวงศ์ กล่าวว่าที่ทราบคือรถที่ผ่านจะมีอยู่ 2 ประเภท รถท่ีใช้เส้นทางนี้ชั่วคราว 
กับรถท่ีใช้เส้นทางนี้ประจําค่อนข้างน้อย แต่หากเทศบาลได้มีการประสานกับแพปลาเพ่ือขอความร่วมมือก็จะทํา
ให้ปัญหาลดลงได้ เพราะรถที่ใช้เส้นทางนี้ประจําส่วนใหญ่จะเป็นรถจากแพปลา  
 - นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน รายงานว่ากองช่างประสานมา
ว่าจะขอทําปูายเพ่ิมอีก 40 ปูาย โดยให้ติดตั้งแต่ก่อนแยกเข้าบริเวณปากน้ํา ปัจจุบันแพปลาจะวิ่งอ้อมไปที่            
รูปปั้นนางยักษ์อยู่แล้วเนื่องจากเป็นรถขนาดใหญ่ แต่ประชาชนสงสัยกันว่าทําไมถึงเพ่ิงจะมาติดปูาย แต่ในส่วน
ของการประชาสัมพันธ์กองวิชาการและแผนงานได้ดําเนินการแล้ว โดยจัดทําปูายไปส่วนหนึ่งแล้ว ได้ประสาน
นางสาวณัฐมน  แซ่โง้ว หัวหน้าฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ ให้ลงไปดูหน้างานและสํารวจว่าควรจะต้อง
ติดตั้งปูายบริเวณใดบ้าง  

 - ท่านปลัดเทศบาล กล่าวว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ให้รถประชาสัมพันธ์ไปประชาสัมพันธ์ทั้งสองฝั่งแล้ว
คือ ฝั่งปากน้ํา และฝั่งวัดปากน้ํา ว่าเทศบาลจะห้ามด้วยเหตุที่สะพานชํารุด แต่ยังไม่ได้ประสานกับเจ้าของ            
แพปลาเป็นการส่วนตัว จํานวนปูายไม่จําเป็นต้องทํามากถึง  40 ปูาย และให้ติดบริเวณถนนเส้นตากสินมหาราช บริเวณ
แยกปากคลอง จํานวน 1 ปูาย แจ้งว่าห้ามรถสิบล้อ และรถหกล้อวิ่งผ่านสะพานเฉลิมชัย และบริเวณปากซอย
สัมฤทธิ์ อีก 1 ปูาย รวมทั้งฝั่งถนนอดุลย์ธรรมประภาส และฝั่งถนนอารีราษฎร์ โดยให้ทําเป็นปูายขนาดใหญ่ 
เพ่ือให้เห็นเด่นชัด โดยเฉพาะทางฝั่งศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ํา ส่วนเรื่องท่ีจะเชื่อมสะพานเฉลิมชัย                
ท่านนายกเทศมนตรีมีนโยบายว่าจะให้เทศบาลซื้อที่ดินเพ่ิม โดยทุบสะพานเฉลิมชัย และสร้างสะพานชั่วคราวให้
รถจักรยานยนต์ และคนเดิน ให้ท่านผู้อํานวยการสํานักการคลังไปสํารวจพื้นที่ และสํารวจราคามาว่าหากว่า 
จะซื้อจะต้องใช้งบประมาณจํานวนเท่าไร โดยให้ไปดูราคาท่ีซื้อกัน 3 ปีย้อนหลัง กับราคาท่ีธนาคารประเมิน 3 ปี
ย้อนหลัง เพ่ือจะได้นําเสนอท่านนายกเทศมนตรี พิจารณาว่าควรจะซื้อหรือไม่  
 

ที่ประชุม - นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี กล่าวว่าให้จัดให้รถประชาสัมพันธ์ในช่วง 
  ที่มีการปิดกั้นสะพานเฉลิมชัย และตามท่ีท่านปลัดเทศบาลแจ้งมาจึงควรจะติดปูายในบริเวณ 
  ที่เหมาะสมและจําเป็น มอบกองช่างไปสํารวจเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวกกับรถ 
  ที่จะสัญจรไปมาที่จะเข้าสู่บริเวณสะพานเฉลิมชัย  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝุายอํานวยการ  
งานขนส่ง 
 - งานขนส่งมี รายรับประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2562               127,482.50 บาท 
            รายจ่ายประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2562                            136,552.83 บาท 
            รายจ่ายสูงกว่ารายรับ                                                    9,070.33 บาท 
            ยอดเงนิสะสม                                                      3,416,639.43 บาท 
 

ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
      1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 
          - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
                - ออกตรวจดูแลโรงรับจํานําของเทศบาล  
                - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า 

  สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน้อง และสวนศรีเมือง 
               - ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จํานวน 29 ชุมชน 
               - ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง  
      2. ตักเตือนผู้กระทําความผิด  
                    - ดูแลห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    
                     - กองวัสดุก่อสร้างไว้บนไหล่ทาง ทางเท้า และท่ีสาธารณะ จํานวน - ราย 
                     - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง และหน้าวัดปุาประดู่ 
        จํานวน 21 ราย  
            - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหล่น จํานวน - ราย      
      3. จัดเก็บปูายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 154 แผ่น  
      4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 8 แห่ง  
      5. งานที่ได้รับมอบหมาย  
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน  จํานวน  6  ราย   
  - ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จํานวน  -  ราย  
 
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - ระงับอัคคีภัย                                                            4 ครั้ง 
     - งานบริการ                                                            68 ครั้ง  
     - งานกู้ภัยฯ                                                             32 ครั้ง 
     - ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย 
       วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
       (ชุมชนริมน้ํา-ท่าเกตุ, ชุมชนสองพ่ีน้อง และชุมชนพูนไฉ่)     16  ครั้ง 
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  
คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน ก.พ. 2562)  
       * จํานวน               12  คณะ   
       * จํานวน             953  คน 

งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – ส่ง หนังสือผ่านระบบ OSSM (ส่วนกลาง)  
เดือนกุมภาพันธ์  2562  
      - มีการลงรับหนังสือ    จํานวน        584 เรื่อง 
      - มีการลงส่งหนังสือ    จํานวน        387 เรื่อง  
 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง      
      * พนักงานเทศบาล            175 คน 
      * ลูกจ้างประจํา                  24 คน 
      * พนักงานจ้างทั่วไป           311 คน 
      * พนักงานจ้างตามภารกิจ    236 คน 
                          รวม         746 คน  

อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จํานวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จํานวน 3 แห่ง      
     * พนักงานครูเทศบาล               235 คน 
     * ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)               3 คน  
     * พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)         37 คน  
                         รวม                275 คน  

รวมทั้งสิ้น  1,021  คน      

งานการเจ้าหน้าที่ 
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น 
  (ตําแหน่งบริหาร)                                                                                 - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)                - คน 
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง 
  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  
- ลูกจ้างประจํา ลาออก                                                                             - คน 
- ลูกจ้างประจํา เสียชีวิต                                                                           - คน 
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- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                         4 คน 
- พนักงานจ้าง ลาออก                                                                             6 คน 
- พนักงานจ้าง เสียชีวิต                                                               - คน 
 

งานทะเบียนราษฎร 
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

 
ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 147 ราย 

 
รายงานการให้บริการงานบัตรประจ าตัวประชาชน 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

 
ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 37 ราย 
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- นายธนวัฒน์  พ้นชั่ว หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล รายงานว่ากําหนดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เขตเลือกตั้งที่ 1 มีจํานวน 178 หน่วยเลือกตั้ง เทศบาลนครระยองมีจํานวน              
56 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้สมัครจํานวน 28 ราย มีรอคําสั่งศาลประกาศไม่รับสมัคร จํานวน 1 ราย คือ นายทวีป  
ขวัญบุรี 

- นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี กล่าวว่าในส่วนของสํานักปลัดเทศบาลที่มี
หน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทาสีตีเส้นจราจร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันจะมีถนนบางเส้นที่สีของเส้นจราจรจาง 
 - นายธนวัฒน์  พ้นชั่ว กล่าวว่า หากจะดําเนินการปรับปรุงการทาสีตีเส้นจราจรบริเวณถนนสุขุมวิทนั้น
ถือว่าเป็นโครงการใหญ่ ซ่ึงเรื่องการทาสีตีเส้นจราจรนั้นควรจะตั้งเป็นงบกลางเหมือนเทศบาลต่างๆ ที่จะสามารถ
นํางบประมาณมาใช้ดําเนินการได้ทันที ส่วนถนนตากสินมหาราชมีโครงการปรับปรุงอยู่แล้ว  

กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  
1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง   จํานวน  4  ครั้ง   
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง     จํานวน  10  ครั้ง   10   เรื่อง 
 

Line @ เรารักนครระยอง 
1. จํานวนผู้ติดตามสะสม จํานวน   4,093   ราย  
2. จํานวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด   40     ราย  
3. จํานวนผู้สอบถามข้อมูลทั้งหมด  32  ราย 
 
 

งานประชาสัมพันธ์ 
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย 
   1.1  ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จํานวน 14  เรื่อง 
   1.2  ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหน่วยงานอื่น ๆ   จํานวน 22  เรื่อง 
2. บันทึกภาพกิจกรรมของสํานัก กองและรร.ในสังกัดของเทศบาล  จํานวน 44  กิจกรรม 
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ  จํานวน 34  ครั้ง 
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชน ลงเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของเทศบาล   รวม 42  ข่าว 
5. บันทึกเสียงข่าวประกาศเสียงตามสาย     จํานวน 5  ครั้ง 
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์      จํานวน 22  ครั้ง 
7. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง  รวม 5    ราย 
8. จัดทําปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ     รวม -    ปูาย  
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ฝ่ายนิติการ  
ฝุายนิติการ           

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1. การสวมตัวทําบัตรราย นางสาวษาลิณี  แซ่เอี้ยว - มติ ก.ท.จ.ระยอง ในคราวประชุมครั้งที่ 
11/2561 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 มีมติ
ให้ปลัดลงโทษภาคทัณฑ์นางจุไรวรรณ สมานสินธุ์ 
นางอภิญญา กล่อมแก้ว นางอมรรัตน์ พิณเขียว 
- ทําคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ์เสร็จแล้วและส่งให้   
นางอภิญญาฯและนางอมรรัตน์ฯ แล้ว 

2. คดีบอลลูนระเบิด - อยู่ระหว่างร่างหนังสือหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. กรณี นายสุทัศน์  โครตพัฒน์ ขับรถยนต์โตโยต้า แคมรี่ 
หมายเลขทะเบียน กย 87 ระยอง ขับรถชนเสาไฟฟูา
ชํารุดเสียหายบริเวณหน้าห้างโลตัสระยอง ตําบลเชิงเนิน 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

- อยู่ระหว่างทําหนังสือขอความอนุเคราะห์พนักงาน
อัยการฟูองให้ชดใช้ค่าเสียหาย 

4. ศาลจังหวัดระยองได้มีหมายเรียกคดีแพ่งสามัญ คดี
หมายเลขดําท่ี 603/2560 ระหว่าง นายแพทย์ยุคล 
เลิศบูรพา โดยนางปทุม เลิศบูรพาโจทก์ กับ นายนิวัติ 
เรืองโชติ ที่ 1 กับพวกรวม 11 คน จําเลย ข้อหา
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ตัวการ ตัวการ ตัวแทน ติดตามเอา
ทรัพย์สินคืน ให้ใช้ราคาเรียกค่าเสียหาย (กรณีโจทก์
กล่าวอ้างว่าจําเลยได้ร่วมกันขุดดินในแนวเขตของโจทก์
บริเวณคลองคาและทางสาธารณประโยชน์) 

- เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ศาลจังหวัดระยอง
ได้นัดพร้อมโดยศาลจังหวัดระยองให้จําหน่ายคดี
จากสารบบชั่วคราว จนกว่าคดีอาญาดังกล่าวได้มี 
คําพิพากษาถึงที่สุด เมื่อมีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้
คู่ความแถลงเพื่อยกคดีนี้พิจารณาต่อไป 
- ศาลจังหวัดระยองนัดพร้อมเพ่ือฟังผลคดีอาญา  
ในวันที่  22 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.30 น.   
ณ ศาลจังหวัดระยอง 

5. นางจิราพัชร หิรัญอร (ครูเอมิกา กล่อมแก้ว) ได้ทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความยกเลิก กรณียกเลิกการรับ
ทุนการศึกษาทําให้ต้องชดใช้เงินคืนเทศบาล                
จํานวน 75,000 บาท และผ่อนชําระเหลือเงิน              
จํานวน 15,000 บาท 

- เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ครูเอมมิกา ได้นํา
เงินมาชําระงวดที่1 แล้ว จํานวน  1,000  บาท 
- เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ครูเอมิกา ได้นํา
เงินมาชดใช้จํานวน 1,000 บาท 

6. เรียกคืนเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษฯ 
ประจําปี 2559  จํานวน  4  ราย 

- สํานักงานอัยการจังหวัดระยองได้ส่งเอกสาร
หลักฐานคืนให้แก่เทศบาลนครระยองแล้ว เนื่องจาก
โอนคดีมายังศาลแขวง 
- ทําหนังสือไปยังสํานักงานอัยการศาลแขวงเพ่ือ          
ขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการว่าต่างคดีแล้ว 

7. เรียกเงินคืน ราย นางสาวอรฤดี ธรรมสมบัติ - ทําหนังสือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้พนักงาน
อัยการแล้ว 
- ขณะนี้อยู่ระหว่างพนักงานอัยการดําเนินการร่าง
ฟูองคดี 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

8. ตอบข้อหารือ กรณี นางสุรางค์ อินทนู ก่อสร้างอาคาร   
บนพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

- อยู่ระหว่างกองช่างพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําสั่งตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

9. ตอบข้อหารือ กรณี เทศบาลนครระยองว่าจ้างบริษัท 
ระยองผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จํากัด ดําเนินการก่อสร้าง
อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 

- ตอบข้อหารือในประเด็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 

งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 10 เรื่อง 

วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ตอบผู้ร้องเรียนเม่ือ 

แจ้งผลการด าเนินการ 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

25 ม.ค. 62 
โดนคุกคามจากคนในพื้นท่ี
บังคับข่มขู่  

28 มกราคม 2562 นอกเขต 

27 ม.ค. 62 การปรับปรุงถนนซอยบ่อไทร 
 

28 มกราคม 2562 นอกเขต 

28 ม.ค. 62 สุนัขจรจัด 
 

1 กุมภาพันธ์ 2562 นอกเขต 

30 ม.ค. 62 ถุงขยะหลังวัดปุา 
สํานักการ

สาธารณสุขฯ 
1 กุมภาพันธ์ 2562 

ประสานงานกับชุมชน
เรียบร้อยแล้ว 

3 ก.พ. 62 ถนนชํารุดมาก กองช่าง 4 กุมภาพันธ์ 2562 
ส่งหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้า

ดําเนินการแล้ว 

10 ก.พ. 62 ฝุาท่อระบายน้ําแตกชํารุด 
 

11 กุมภาพันธ์ 2562 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

15 ก.พ. 62 ไฟทางเสีย กองช่าง 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

15 ก.พ. 62 สุนัข 
สํานักการ

สาธารณสุขฯ 
20 กุมภาพันธ์ 2562 อยู่ระหว่างการดําเนินการ 

22 ก.พ. 62 จราจร 
 

25 กุมภาพันธ์ 2562 นอกเขต 

24 ก.พ. 62 สุนัขในซอยสมุทรคงคา 
สํานักการ

สาธารณสุขฯ 
25 กุมภาพันธ์ 2562 อยู่ระหว่างดําเนินการ 
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ฝ่ายงบประมาณ  
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 - นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน รายงานดังนี้ 

1. ฝุายงบประมาณ ในรอบปีได้ตั้งงบประมาณไว้ จํานวน 757,000,000 บาท ขณะนี้เบิกจ่าย       
และก่อหนี้ผูกพันไปแล้วจํานวน 285,000,000 บาท ยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 471,900,000 บาท  
 2. ฝุายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ได้ทําญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ. ศ. 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อนําบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลนครระยองสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1  ซึ่งเป็นเรื่องเก่ียวกับ
รถบัสของกองการศึกษา และเครื่องพ่นของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 3. ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ฝุายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ      
เรื่องการตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จึงขอเชิญทุกกองงาน เข้าร่วมประชุม ในเวลา 13.30 น. ส่วนเรื่องของ
แผนงบประมาณ ขณะนี้มีบางกองงานส่งโครงการมาเพ่ือจะเพ่ิมเติมในแผนงบประมาณ  ซึ่งบางโครงการจะต้องมี
การทําประชาคม เพราะฉะนั้นหากกองงานใดมีโครงการที่จะให้เพิ่มเติมในแผนฯ ให้ส่งได้ที่กองวิชาการและ
แผนงาน เพ่ือจะได้นัดวันที่จะทําประชาคม และดําเนินการต่อไป ซึ่งได้ข้อมูลมาจากการทําแผนชุมชนของ             
กองสวัสดิการสังคมมาส่วนหนึ่งแล้ว  
 4. ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ จัดอบรมเรื่องพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร       
ขอเชิญทุกหน่วยงาน ผู้มีชื่อตามคําสั่งเทศบาลนครระยอง เข้ารับความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องจันทร์สุดา           
ชั้น 1 โรงแรมสตาร์ฯ จังหวัดระยอง  
 5. มีผู้ร้องเรียนมาว่าให้เทศบาลทําปูายห้ามสูบบุหรี่ และนําสุนัขมาท่ีสวนศรีเมือง ซึ่งทางกองวิชาการ
และแผนงานจะรับเรื่องดังกล่าวนี้ไปดําเนินการ โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ไปประกาศ และจะทําปูายเพิ่มเติมให้  

สํานักการคลัง 
 
1. รายงานสถานะการเงิน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562  

1. ด้านรายรับ 
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1.1 รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 
 

 
 
 

1.2 รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หรือมอบให้ 
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1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 

 
 
 

1.4 การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท และค่าเก็บขนขยะมูลฝอย 
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2. ด้านรายจ่าย 

 
 

รายงานสถานะการเงินประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

 
 
2. รายงานผลการด าเนินการ “รายจ่ายค้างจ่าย”  

2.1 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีมีหนี้ผูกพัน 
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีมีหนี้ผูกพัน) 

 
 
 
 
 

2.2 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ

ที่
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจา่ย โครงการ จ านวนเงิน เลขทีส่ัญญา


1 เงินงบประมาณป6ี0 

(โอนต้ังจา่ยรายการใหม่)

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

งานไฟฟา้ถนน ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค - ค่ากอ่สร้างเขือ่นกนัดิน คลอง

สวนสาธารณะสวนศรีเมือง (ชว่งที ่1) 

4,238,000.00 CNTR-1546/61

4,238,000.00รวมรายจา่ยค้างจา่ยกรณมีีหน้ีผูกพันทัง้สิ้น
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ แหล่งเงิน รายการ หน่วยงาน/แผนงาน/งาน จ านวนเงิน หมายเหตุ

1 เงินงบประมาณป6ี0 - ค่ากอ่สร้างเขื่อนกนัดิน คลองสวนสาธารณะสวนศรีเมือง 

(ชว่งท่ี 2) 

งานไฟฟา้ถนน 10,740,000.00

2 เงินงบประมาณป6ี0 - ค่ากอ่สร้างถนนและระบบระบายน้้าถนนเรือนจ้าและซอยแยก

 ซอย 2 (ระยะ 2)

งานไฟฟา้ถนน 1,100,000.00 อยู่ระหวา่งประกาศ

3 เงินงบประมาณป6ี0 - ค่ากอ่สร้างสะพานเทศบาล 8 (สะพานกน้ปกึ) งานไฟฟา้ถนน 35,000,000.00

4 เงินงบประมาณป6ี0 - ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้้า  ถนนนครระยอง 21 

(พร้อมมิตร)

งานไฟฟา้ถนน 3,448,000.00 แจ้งลงนามในสัญญา

5 เงินงบประมาณป6ี0 - ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้้า ซอยแยกถนนนคร

ระยอง 74  ฝ่ังทิศใต้

งานไฟฟา้ถนน 546,000.00

6 เงินงบประมาณป6ี0 - ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสะพานเฉลิมชยั งานไฟฟา้ถนน 10,000,000.00

7 เงินงบประมาณป6ี0 - ค่าศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

ส้ารวจออกแบบการกอ่สร้างสะพานขา้มแม่น้้าระยองและถนน

เชื่อมต่อระหวา่งถนนเลียบชายฝ่ังและถนนราษฎร์บ้ารุง อา้เภอ

เมือง จังหวดัระยอง

งานไฟฟา้ถนน 13,500,000.00

8 เงินงบประมาณป6ี0 - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบานประตูระบายน้้า คลอง

สวนสาธารณะสวนศรีเมือง

งานสวนสาธารณะ 2,000,000.00

9 เงินงบประมาณป6ี0 - ค่าปรับปรุงผิวจราจรและลู่วิง่ในสวนสาธารณะสวนศรีเมือง งานสวนสาธารณะ 4,565,000.00

10 เงินงบประมาณป6ี0 - ค่ากอ่สร้างปา้ยชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวดัโขดทิมทาราม งานระดับกอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา 500,000.00

รวมรายจา่ยค้างจ่ายกรณีไม่มีหน้ีผูกพัน

 ปีงบประมาณ 2560
81,399,000.00
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
ร 

ล าดับที่ แหล่งเงิน รายการ หน่วยงาน/แผนงาน/งาน จ านวนเงิน หมายเหตุ

1 เงินงบประมาณป6ี1  - ค่าเคร่ืองเอกซเรย์พร้อมติดต้ังและปรับปรุงหอ้ง จ้านวน 1 

เคร่ือง

งานโรงพยาบาล 2,000,000.00           อยู่ระหวา่งประกาศ

2 งบประมาณรายจา่ย

ประจา้ป ี2561 (โอนต้ัง

จา่ยรายการใหม่)

 - ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่า

กวา่ 2,700 ซีซี จ้านวน 1  คัน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 982,000.00             

3 เงินงบประมาณป6ี1  - ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต้่ากวา่ 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้้า จ้านวน 1 คัน

งานบ้าบดัน้้าเสีย 2,500,000.00           

4 งบประมาณรายจา่ย

ประจา้ป ี2561 (โอนต้ัง

จา่ยรายการใหม่)

 - ค่ารถขดุตีนตะขาบ พร้อมเทรลเลอร์ จ้านวน 1 คัน งานบ้าบดัน้้าเสีย 1,900,000.00           

5 เงินงบประมาณป6ี1  - ค่าติดต้ังระบบจ่ายแกส๊ จ้านวน 1 ขดุ งานโรงฆ่าสัตว์ 350,000.00             

6 งบประมาณรายจา่ย

ประจา้ป ี2561 (โอนต้ัง

จา่ยรายการใหม่)

- ค่ากอ่สร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น (อาคาร 8) โรงเรียนสาธติ

เทศบาลนครระยอง (วดัตรีรัตนาราม)

งานระดับกอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา 50,000,000.00 

7 เงินงบประมาณป6ี1 - ค่ากอ่สร้างบนัไดหนีไฟ อาคารเรียน 7 โรงเรียนเทศบาลวดั

โขดทิมทาราม

งานระดับกอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา 1,000,000.00 ยกเลิกประกาศ

8 เงินงบประมาณป6ี1 - ค่าปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารเรียน 2-3 พร้อมรางระบายน้้า 

โรงเรียนเทศบาลวดัปากน้้า

งานระดับกอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา 1,950,000.00 อยู่ระหวา่งประกาศ
ล าดับที่ แหล่งเงิน รายการ หน่วยงาน/แผนงาน/งาน จ านวนเงิน หมายเหตุ

9 เงินงบประมาณป6ี1 - ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งานระดับกอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา 750,000.00 

10 เงินงบประมาณป6ี1 - ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งานระดับมัธยมศึกษา 150,000.00 

11 งบประมาณรายจา่ย

ประจา้ป ี2561 (โอนต้ัง

จา่ยรายการใหม่)

- ค่าปรับปรุงลานออกกา้ลังกายลานลีลาศ งานไฟฟา้ถนน 180,000.00 แจ้งลงนามในสัญญา

12 งบประมาณรายจา่ย

ประจา้ป ี2561 (โอนต้ัง

จา่ยรายการใหม่)

- ค่าปรับปรุงลานออกกา้ลังกายแอโรบคิ งานไฟฟา้ถนน 280,000.00 

13 เงินงบประมาณป6ี1 - ค่ากอ่สร้างถนนพร้อมระบบระบายน้้า แยกถนนสองพีน่้อง-

ถนนทองดี

งานไฟฟา้ถนน 2,282,000.00 อยู่ระหวา่งประกาศ

14 งบประมาณรายจา่ย

ประจา้ป ี2561  

เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1

- ค่ากอ่สร้างท่อระบายน้้าถนนเกาะกลอย ซอย 7 งานไฟฟา้ถนน 6,000,000.00 

15 งบประมาณรายจา่ย

ประจา้ป ี2561  

เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1

- ค่ากอ่สร้างปรับปรุงถนนตากสินมหาราช (ชว่งที่ 2) บริเวณ

หน้า สภ.เมืองระยอง ถงึแยกถนนสมุทรคงคา

งานไฟฟา้ถนน 12,500,000.00 

16 เงินงบประมาณป6ี1 - ค่ากอ่สร้างปรับปรุงถนนสุขมุวทิ บริเวณธนาคารกรุงไทย 

จ้ากดั ถงึปั๊มน้้ามันบางจาก (ส่ีแยก พ ีเอม็ วาย)

งานไฟฟา้ถนน 34,600,000.00 



 -18- 
ายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล กล่าวว่ารายการของงบประมาณปี 2560 และงบประมาณ
ของปี 2561 ยังมีค้างอยู่จํานวนค่อนข้างมาก ซึ่งได้มีการทําแผนดําเนินงาน ต้องการให้เจ้าของงบประมาณไป        
กําหนดระยะเวลามาใหม่ว่าในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 จะออกแบบเสร็จเมื่อใด เริ่มประกาศเมื่อใด 
ดําเนินการก่อสร้างเมื่อใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด โดยกําหนดให้ปรากฏอยู่ในแผนดําเนินงานให้ชัดเจน                
สํารวจในแต่ละโครงการ และทําแผนดําเนินการปรับปรุง เพ่ือที่ทุกคนจะได้ช่วยกันตามได้ว่าการดําเนินงานนั้น
ติดขัดตรงไหน 
 - นางนภัสสร  อุทัยรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักการคลัง กล่าวว่าในปีงบประมาณ 2560 มีจํานวน 10 โครงการ 
ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งอยู่ระหว่างประกาศ จํานวน 1 โครงการ แจ้งลงนาม จํานวน 1 โครงการ ก็จะเหลือ
จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 77,000,000 บาท ซ่ึงเหลือระยะเวลา 7 เดือน ที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้ทัน 
หากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน เงินตรงนี้ก็จะตกเป็นเงินสะสม ซึ่งต้องเร่งดําเนินการ  

ที่ประชุม     - นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี ให้เร่งดําเนินการ 
กองช่าง 

- โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานหลังที่ 2 (61%) 
 - โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ( 95%) 
 
 
 

ล าดับที่ แหล่งเงิน รายการ หน่วยงาน/แผนงาน/งาน จ านวนเงิน หมายเหตุ
17 เงินงบประมาณป6ี1 - ค่ากอ่สร้างปรับปรุงถนนสุขมุวทิ บริเวณสะพานเพลินตา  ถงึ

สะพานขา้มคลองระบายน้้าสาย 3 (ส้านักงานสรรพากรเขต
พืน้ท่ี)

งานไฟฟา้ถนน 16,900,000.00 

18 งบประมาณรายจา่ย
ประจา้ป ี2561 (โอนต้ัง
จา่ยรายการใหม่)

- ค่าปรับปรุงผิวจราจรและลู่วิง่ในสวนสาธารณะสวนศรีเมือง งานสวนสาธารณะ 2,135,000.00 

19 งบประมาณรายจา่ย
ประจา้ป ี2561 (โอนต้ัง
จา่ยรายการใหม่)

- ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม วเิคราะหว์ธิกีาร และแนวทางใน
การปดิพืน้ท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย พร้อมออกแบบเพือ่ใชเ้ป็๋น
สวนสาธารณะ

งานบ้าบดัน้้าเสีย 6,500,000.00 

20 งบประมาณรายจา่ย
ประจา้ป ี2561  
เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1

- ค่ากอ่สร้างสถานท่ีกกัและดูแลสัตวต์าม พ.ร.บ.การสาธารณสุข
 พ.ศ. 2535

งานโรงฆ่าสัตว์ 8,500,000.00 

รวมรายจา่ยค้างจา่ยกรณไีม่มีหน้ีผูกพัน
 ปีงบประมาณ 2561

151,459,000.00
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ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ส่งกําจัดขยะติดเชื้อ  
งานควบคุมและตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย 
รถดูดเบอร์ 1 
ทะเบียน 82 - 4132 รย.  
ทํางานทั้งหมด   2    เส้น  ความยาว  400  เมตร   56  บ่อพัก  
 

งานควบคุมและตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย 
รถดูด  1  
เข้าดําเนินการ ดูดบ่อพัก  ถนน ค2  
 

รถดูดเบอร์  2  ทะเบียน 82 - 7936 รย.  
ทํางานทั้งหมด   5    เส้น  ความยาว  740  เมตร  61  บ่อพัก  
เข้าดําเนินการ ดูดบ่อพัก ถนน ค2  
เข้าดําเนินการ ดูดบ่อพัก ถนนสุขุมวิท  
 

รถดูดเบอร์  3 
ทะเบียน 83  -  2231 รย.  
ทํางานทั้งหมด   4   เส้น  ความยาว   660   เมตร   69  บ่อพัก  
เข้าดําเนินการ ดูดบ่อพัก ถนนพจนกร  
เข้าดําเนินการ ดูดบ่อพัก ถนนราษฎร์บํารุง  
 

ชุดขุดลอกท่อระบายน้ํา 
ทะเบียน ผข  6467 รย.  
ทํางานทั้งหมด    18  เส้น  ความยาว  7140   เมตร   340   บ่อพัก  
ชุดลอกท่อ และรถน้ํา 10 ล้อ ลอกรางระบายน้ํา ถนนศรีเมืองใต้ 
ชุดลอกท่อ เข้าดําเนินการ ถนนหลังอําเภอ 
 

ปล่อยน้ําล้างท่อระบาย โซนหลังมูลนิธิสว่างพร 
ปล่อยน้ําล้างท่อระบาย ถนนเส้นตากสินตั้งแต่ร้านเจ้จิ๋มถึงหน้าจวนผู้ว่า 
 
งานทําความสะอาดชายหาด   
ทะเบียน  ตค  3216  รย. 
ทําความสะอาดชายหาด  
(กม. 4.000 – 4.500)  

- ดันกิ่งไม้ในบ่อทิ้งก่ิงไม้ 
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งานซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อ - รางระบายน้ํา 
งานซ่อมแซมฝาท่อทะเบียน  ผก 2921 รย. 
ซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อ   จํานวน  80  ฝา  
เข้าดําเนินการ  ติดตั้งทางข้ึนรถเข็นของคนพิการหน้าห้องสมุดสวนศรีเมือง  
เข้าดําเนินการ  ปิดฝาท่อ ถนนท่าบรรทุก  
เข้าดําเนินการ  ปิดฝาท่อถนนบ้านเด็กเล็ก  
เข้าดําเนินการ  ปิดฝาท่อถนนหลังอําเภอ ซอย 1  
 

งานเครื่องจักรกลและซ่อมบํารุง  
ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ํา  ประจําจุด  จันทอุดม  
ประจําจุด  ต.ยานยน  
ประจําจุด  เพ่ิมลาภ  
 

ตรวจเช็คปั้มสูบน้ําเสียใต้ดิน 
หลังวัดปุา  ซอย 5  
หลังอําเภอ  
ไพบูลย์นิมิตสุข  
 

ทดลองติดตั้งตาข่ายดักขยะปลายท่อเพ่ิม จํานวน 3 จุด  ดังนี้ 
คลองขุด    2  จุด 
สะพานแยกเกาะกลอย  1  จุด  
 

สรุปปริมาณขยะจุดติดตั้งตาข่ายดักขยะปลายท่อ 
สะพานสองพ่ีน้อง    19     
บ่อชิโมะโตะ             100   
สะพานต้นมะขามใหญ่      90    
หน้าหอพระพุทธอังคีรส    60    
หน้าบ้านรองผู้ว่า     80    
หน้าหอพระพุทธอังคีรส    60    
สะพานเพลินตา              150   
ถนนราษฎร์บํารุง  ซอย  13 150   
 

ร่วมกับสิ่งแวดล้อมภาค  13  ตรวจระบบบําบัดน้ําเสีย  ปั๊มซัสโก้  
 

ติดตั้งเต็นท์หลังใหม่  คุมเครื่องสูบน้ํา  จํานวน  2  จุด คือ จุด  ต.ยานยน และจุดเพิ่มลาภ 
 

ปัญหาและอุปสรรคของการทํางาน 
ปั้มสูบน้ําใต้ดิน จุดหลังอําเภอเสีย  
รถดูด 3 สูบน้ําเสียออก 
ช่างจากบริษัทปั้มเข้ามายกปั้มและก้านลูกลอยไปซ่อม 
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ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

 
 

เรื่องร้องเรียนประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562  จ านวน 8 เรื่อง 
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เรื่องร้องเรียนประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562  จ านวน 8 เรื่อง (ต่อ) 

 
 
 

การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
1. งานสํารวจสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ลงพื้นที่สํารวจสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายต้องขอใบอนุญาตประเภทต่างๆ ในชุมชนหลังวัดปุา 1 จํานวน 33 ราย 
 

2. กิจกรรมสํารวจร้านจําหน่ายน้ําแข็งภายในชุมชน วันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 สํารวจและเก็บ
ตัวอย่างน้ําแข็งเพ่ือตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ําแข็ง พร้อมให้คําแนะนําเรื่องความสะอาดของสถานที่
และสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จําหน่าย จํานวน 4 แห่ง  

 

สรุปผลการตรวจประเมิน   
       - ภาชนะท่ีใช้บรรจุน้ําแข็งเพ่ือจําหน่าย เป็นกระสอบพลาสติกมีรูพรุน จึงแนะนําให้เปลี่ยนเป็นถุงพลาสติกใส 
หลังจากเสร็จงานแล้วแนะนําให้ล้างพ้ืนด้วยน้ํายาคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค ผู้ปฏิบัติงานแนะนําให้สวมหมวกคลุมผม
และใส่ผ้าปิดปาก  

3. กิจกรรมตรวจเฝูาระวังคุณภาพน้ําดื่มในสถานประกอบกิจการผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค โรงผลิตน้ําแข็ง  
         1. โรงผลิตน้ําดื่ม จํานวน 5  แห่ง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัดห้าดาวระยอง น้ําดื่มบั๊ดดี้  

   น้ําดื่มตรากัปตัน น้ําดื่มใบเฟิร์น และ รุ่งเรืองน้ําดื่ม  
            - ด้านสุขาภิบาล การบรรจุ บุคลากรและสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  
            -  ตรวจคุณภาพน้ําเบื้องต้น และตรวจมือผู้ปฏิบัติงานไม่พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
         2. โรงผลิตน้ําแข็ง จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ น้ําดื่มบั๊ดดี้ บริษัทน้ําแข็งสหมิตรระยอง โรงน้ําแข็ง 

   ร่วมพัฒนาระยอง  
            - ตรวจประเมิน อยู่ในระดับดี  1 แห่ง คือ น้ําดื่มบั๊ดดี้ อีก  2 แห่งต้องมีปรับปรุง ดังนี้  
            - สถานที่ตั้งและอาคารการผลิต บริเวณการเตรียมน้ําแข็งซองขึ้นรถขนส่ง ไม่มีผนังกั้นเป็นห้อง 

  ปิดมิดชิด อุปกรณ์ปูองกันการปนเปื้อนไม่สะอาด  
            - ไม่มีอ่างล้างมือ ไม่มีการใช้น้ํายาคลอรีน 50-100 ppm  สําหรับล้างมือและล้างเท้า  
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            - การบรรจุ และการขนส่ง  เป็นรถกะบะเปิดโล่ง ไม่มีผ้าคลุมและพ้ืนที่วางน้ําแข็ง  

  ไม่ทําความสะอาดด้วยน้ําคลอรีน 100 ppm  
            - ผู้ปฏิบัติงานไม่สวมหมวก ไม่สวมผ้าปิดปาก  ใส่รองเท้าแตะ 
 

4. กิจกรรมตรวจเฝูาระวังคุณภาพน้ําดื่มตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ เก็บตัวอย่างน้ําดื่มจากหัวจ่ายน้ําตู้หยอดเหรียญ 
เพ่ือตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ําดื่ม พร้อมแนะนําการดูแลรักษาและทําความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ 
จํานวน 12 ชุมชน ดังนี้  
    1. ชุมชนสนามเปูา         จํานวน     6   ตู้        2. ชุมชนปากน้ํา 1            จํานวน    3    ตู้  
    3. ชุมชนปากน้ํา  2       จํานวน    1    ตู้        4. ชุมชนสัมฤทธิ์               จํานวน      7    ตู้   
    5. ชุมชนบางจาก          จํานวน   10   ตู้        6. ชุมชนสมุทรเจดีย์           จํานวน     12    ตู้  
    7. ชุมชนหลังวัดปุา 1     จํานวน     6   ตู้        8. ชุมชนหลังวัดปุา 2         จํานวน      5    ตู้    
    9. ชุมชนศูนย์การค้า      จํานวน     3   ตู้     10. ชุมชนหลังวัด              จํานวน     6     ตู้  
   11. ชุมชนสวนวัด         จํานวน  10    ตู้     12. ชุมชนก้นปึกปากคลอง    จํานวน    10    ตู้  
 

        สรุปผลการตรวจประเมิน   
      - ตรวจคุณภาพน้ําเบื้องต้นไม่พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
 

5. กิจกรรมเฝูาระวังและตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารในตลาด ภายใต้โครงการส่งเสริมและเฝูา
ระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ประจําปีงบประมาณ 2562  
     ดําเนินการตรวจเฝูาระวังอาหารปรุงสุกเพื่อหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย
แก่ผู้ขายและผู้บริโภค  

- ตลาดสดเทศบาล4 (แม่แดง) จํานวน 5 ตัวอย่าง  
- ตลาดสดเทศบาล2 (วัดลุ่ม) จํานวน 35 ตัวอย่าง  
- ตลาดสดสตาร์ จํานวน 30 ตัวอย่าง  
- ตลาดนัดปากน้ํา จํานวน 30 ตัวอย่าง  

หมายเหตุ รอผลการตรวจจากห้องปฎิบัติการ รพ.ระยอง  
 

ดําเนินการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว สารฟอร์มาลิน       
สารโพลาร์ในน้ํามันทอดซ้ํา และยาฆ่าแมลง พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสารปนเปื้อนแก่ผู้ขายและผู้บริโภค  
- ตลาดสดเทศบาล4 (แม่แดง) จํานวน 66 ตัวอย่าง  
ผลการทดสอบ พบสารปนเปื้อนฟอร์มาลิน 1 ตัวอย่าง  
- ตลาดสดเทศบาล2 (วัดลุ่ม) จํานวน 37 ตัวอย่าง  
ผลการทดสอบ ไม่พบสารปนเปื้อนทุกตัวอย่าง  
- ตลาดสดสตาร์ จํานวน 66 ตัวอย่าง  
ผลการทดสอบ พบสารปนเปื้อนฟอร์มาลิน 2 ตัวอย่าง  
- ตลาดนัดปากน้ํา จํานวน 60 ตัวอย่าง  
ผลการทดสอบ พบสารปนเปื้อนฟอร์มาลิน 3 ตัวอย่าง* หมายเหตุ ในตัวอย่างอาหารที่พบการปนเปื้อน
เจ้าหน้าที่จะเข้าดําเนินการตรวจสอบ (ครั้งที่ 2) และให้คําแนะนําในการเลือกแหล่งรับสินค้ามาจําหน่ายต่อไป  

ดําเนินการตรวจประเมินแผงค้าจําหน่ายอาหาร โดยใช้แบบตรวจแผงลอยจําหน่ายอาหารของกรม
อนามัย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะของร้านอาหาร/แผงลอยจําหน่ายอาหารและสุขวิทยาส่วนบุคคล
แก่ผู้ขายและผู้บริโภค ตลาดหมอสาโรจน์ จํานวน 48 แผงค้า  
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ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

ตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกในชุมชน 

 
 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสถานีวิทยุ  
FM 96.75 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
เวลา 13.30 – 13.55 น.  
ช่วง “อสมท เพื่อชุมชน” 

 กิจกรรมรณรงค์จัดระเบียบบ้านให้สะอาด 
     ปลอดโรค ภายใต้โครงการรักษ์โลก รักษ์สุขภาพ  
     ลดแหล่งเพาะพันธุ์โรค ประจําปีงบประมาณ 2562 
 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
ขอเชิญสมาชิกอสม. เข้าร่วมกลุ่มไลน์  
“อถล.เทศบาลนครระยอง” 
เพ่ือติดตามรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมต่างๆที่ทางฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น  
ผ่านทาง QR Code 
ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
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กิจกรรม “รณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3ช”  

ภายใต้โครงการ 3ช 3ใช้ คุณไม่ใช้เราขอ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

วันที่ 20 ก.พ. 2562 ฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม มอบเงินจากการขายขยะรีไซเคิลที่รับบริจาคบริเวณรอบ
โรงเรียน จากกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3ช ให้กับโรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา จํานวน 447 บาท 
2. โรงเรียนวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 350 บาท 
3. โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา จํานวน 270 บาท 
4. โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จํานวน 72 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,139 บาท 
 

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

 

ปริมาณสิ่งของบริจาค เดือนกุมภาพันธ์  
1. เครื่องใช้ไฟฟูา    จํานวน 364.5  กิโลกรัม  
2. เฟอร์นิเจอร์       จํานวน   140  กิโลกรัม  
3. เสื้อผ้า/ตุ๊กตา/รองเท้า/กระเป๋า  จํานวน     85 กิโลกรัม 
4. เครื่องครัว/ของเล่น   จํานวน     62 กิโลกรัม 
5. จักรยาน    จํานวน     15 กิโลกรัม 

รวมทั้งสิ้น   จํานวน 666.5 กิโลกรัม 
รวมส่งมอบให้กับทางมูลนิธิสวนแก้ว ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 จํานวนทั้งสิ้น 2,576 กิโลกรัม  
 

Learning Style by Watkhod 7th 
 

วันที่ 14 ก.พ. 62 ฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะตามหลัก 3ช 3ใช้ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม              
จํานวน 410 คน 
 

กิจกรรมวันวิชาการโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
 

วันที่ 22 ก.พ. 62 ฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะตามหลัก 3 ช 3 ใช้ ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 375 คน 
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กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 

วันที่ 7 ก.พ. 2562 ฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการลด คัดแยก และใช้
ประโยชน์ขยะมูลฝอย ภายใต้โครงการ 3ช 3ใช้ คุณไม่ใช้เราขอ ประจําปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องสมุด
ประชาชนเทศบาลนครระยอง สวนศรีเมือง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 140 คน โดยมีวิทยากรจากชุมชน          
บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ขยะมาจากไหน” และ “3ช 3ใช้ เรื่องง่ายๆใครก็ทํา” 
และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้แบ่งเป็น 3 ฐานได้แก่  

• ของเก่าแปลงร่าง สร้างรายได้  
• เส้นทางสู่เศรษฐีรีไซเคิล  
• เหลือจากปาก ฝาไว้ในดิน 

 
โครงการกล่องยูเอชที  รีไซเคิลได้ 

วันที่ 7 ก.พ. 2562 ฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมร่วมกับกลุ่มกิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่องวิเศษ 
จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการฯ โดยท่านนายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในพิธี  
ประกอบด้วยพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 2 ส่วน ได้แก่ 

1. เทศบาลนครระยองกับผู้แทนโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้”  
2. เทศบาลนครระยองกับผู้แทนสถานศึกษาเครือข่ายจํานวน 12 แห่ง 

เดือนกุมภาพันธ์ รวบรวมกล่องนมได้ 39.40 กิโลกรัม ปัจจุบันเก็บรวบรวมได้ทั้งหมด 237 กิโลกรัม  
 

กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องมืออย่างง่ายหาปริมาณคาร์บอนที่ต้นไม้ดูดซับ 
 

กิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรปุาไม้ในการ
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน และรวบรวมฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวและ
ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงเรียนต่างๆ จํานวน 1 แห่ง โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา 
นักเรียนชั้น ม.3 จํานวน 37 คน  
 

กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ าระยองและป่าชายเลน 
 

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประชาชนโดยทั่วไป หน่วยงานและคณะศึกษาดูงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชม
และทํากิจกรรม ได้แก่ เก็บขยะในปุาชายเลน ปรับภูมิทัศน์ปุาชายเลน บริเวณศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา                
พระเจดีย์กลางน้ํา และบริเวณหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศปุาชายเลนพระเจดีย์กลางน้ํา 
รวมทั้งสิ้น 2,635 คน 
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งานรักษาความสะอาด  

 
 
 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2562 
 

 
รวมปริมาณขยะท่ีเอกชนจัดเก็บเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
รวมน้ าหนัก 3,464.12 ตัน เฉลี่ย 111.74 ตัน/วัน 
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การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 

 

1. กิจกรรมเก็บรวบรวม ขยะอันตราย 
    เดือน กุมภาพันธ์ 2562 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้ ทั้งหมด 2,856 ชิ้น (125.89 กิโลกรัม) 
2. กิจกรรมสํารวจและส่งเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกใน    
    เขตเทศบาล  จํานวน 83 แห่ง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 จํานวน 951 กิโลกรัม  
 

การพัฒนาท าความสะอาดถนนและสถานที่ 
 

กิจกรรมเก็บขยะปุาชายเลน ชุมชนสมุทรเจดีย์ วันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
(น้ําหนักขยะท่ีเก็บได้ ๑,๖๖๐ กิโลกรัม)  
 
งานสัตวแพทย์  

การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์ 
 

จํานวนสุกรที่เข้าชําแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข้าชําแหละเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
จํานวนทั้งสิ้น 1 ,042 ตัว ได้ทําการตรวจและไม่พบความผิดปกติของสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า และมี
ค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
 - อากรฆ่าสัตว์ 10 ,420 บาท การตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกรก่อนฆ่า จํานวน 5 ตัวอย่าง 
จาก 5 ฟาร์ม ไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทุกตัวอย่าง 
 

สรุปเรื่องร้องเรียน จ านวน 8 เรื่อง 

ล าดับที่  เรื่อง  ผลการด าเนินงาน  

1 . ขอให้จับสุนัข ทั้งสิ้น 8 เรื่อง  จับสุนัข พร้อมฉีดวัคซีน ทั้งหมด  7 ตัว 

 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ล าดับ ชุมชน วันที่ จ านวนสุนัข (ตัว) จ านวนแมว (ตัว) 

1. ปากน้ํา 1 และ ปากน้ํา 2  11-14 ก.พ. 62  145 30 
2. แหลมรุ่งเรือง  15 ก.พ. 62  35 23 
3. สมุทรเจดีย์  18 และ 20 ก.พ. 62  133 66 

4. สัมฤทธิ์  
21-22 และ  
25-26 ก.พ. 62  

141 65 

รวม 454 184 
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งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  

รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 10 อันดับแรก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2562 ) 

 
 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 
 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดระยอง พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก              
จํานวน 127 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต คิดเป็นอัตราปุวย 18.00 ต่อประชากรแสนคน สูงเป็นอันดับที่ 12          
ของประเทศ  
         โดยในเดอืน กุมภาพันธ์นี้ พ้ืนทีเ่ขตเทศบาลนครระยอง พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก จํานวน 5 ราย         
ไม่พบการระบาดของโรคในพื้นที่ (ข้อมูล ณ วันที่ 25กุมภาพันธ์ 2562) 
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การด าเนินงาน 
 

กิจกรรมรณรงค์ปูองกันโรคไข้หวัดนก ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ในวันที่ 29 ม.ค.- 1 ก.พ. 2562 ได้จัด
กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย เรื่องการเลือกซ้ือเป็ดไก่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
และวิธีปูองกันตนเองจากไข้หวัดนก ตามหลัก เลือก หลีก ล้าง ให้แก่ประชาชนที่ตลาดวัด, ตลาดแม่แดง-ตลาดชัยพร, 
ตลาดสดสตาร์, ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาระยอง และ ตลาดนัดปากน้ํา 
 

โครงการรักปลอดภัยในวันแห่งความรัก (14ก.พ.) 
 

ในวันที่ 14 ก.พ. 62 ได้จัดโครงการฯ โดยมีการบรรยายความรู้ จัดบูธนิทรรศการ และเกมความรู้   
เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการปูองกันโรคที่ถูกต้อง ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม จํานวน 150 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
 
งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
การดําเนินงาน 

1. ปฏิบัติงานคัดกรองสุขภาพประชาชนโดยตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ําตาล ในเลือดที่
ปลายนิ้ว ให้ความรู้พฤติกรรมสุขภาพแก่ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในพ้ืนที่ เทศบาลนครระยอง รวม 364 คน            
ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    1.1 สํานักงานเทศบาลนครระยอง (ทุกวันจันทร์)   จํานวน 41   คน  
    1.2 โครงการสุขภาพดีในสวนสาธารณะ (ทุกวันพุธ) จํานวน 247 คน 
  1.2.1 สวนศรีเมือง   จํานวน 231 คน 
  1.2.2 สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า  จํานวน   16 คน 
    1.3 โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชน ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด 
                ที่ปลายนิ้ว คัดกรองโรคมะเร็งเต้านมโดยการคลําด้วยมือ ให้คูปองตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง 
                ปากมดลูกที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ ตรวจคัดกรองการมองเห็นเบื้องต้น ให้ความรู้ 
                พฤติกรรมสุขภาพแก่ประชาชน จํานวน 3 ชุมชน จํานวน 58 คน 

2. กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม ระดับชั้น ม.1 – ม.6 จํานวน 42 คน 
 3.  โครงการตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจกในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 45 ปี ขึ้นไป โดยจักษุแพทย์ 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารห้องสมุดไอทีมีชีวิต อาคารห้องสมุดเยาวชนสวนศรีเมือง จํานวน 100 คน 

4. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
    2.1 ให้ความรู้เรื่อง “ การปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูก”จํานวน 3 ช่องทาง ดังนี้ 
  2.1.1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.- 14.00 น. 
                             จัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุประชาคมระยอง FM 97.25 MHz 
  2.1.2 ให้ความรู้ผ่านช่องทาง LINE@ เรารักนครระยอง 
  2.2.3 ให้ความรู้ผ่านช่องทาง จอ LED เทศบาลนครระยอง 
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5. กิจกรรมสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร่วมกิจกรรมสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่

ตํารวจ ได้แก่ การวัดความดันโลหิต ชีพจร วัดรอบเอว ประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) กับเจ้าหน้าที่ตํารวจ     
สถานีตํารวจภูธรเมืองระยอง และตํารวจภูธรจังหวัดระยอง จํานวน 388 นาย ในวันที่ 22 และ 27 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ สวนศรีเมืองระยอง 
 

งานอนามัยครอบครัว 
ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน 

รายใหม่   61  คน  รายเก่า  288  คน 
โดยมีกิจกรรมดูแลทําหัตถการในการติดตามเยี่ยมผู้ปุวย จํานวน 58 ครั้ง และให้คําแนะนําด้านสุขภาพ

แก่ผู้ปุวยและครอบครัวทุกรายที่ติดตามเยี่ยม  
 

ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน / ติดเตียงรายใหม่ จ านวน  2 คน 
 

1. นายเจริญ  สกุลมา อายุ 82 ปี บ้านเลขท่ี 66 / 18 ซ.สองทอง ถ.ชายกระปุอม ต.เชิงเนิน อ.เมือง 
จ.ระยอง โรคความดันโลหิตสูง ผลการตรวจ ADL= 3 แขนขาขวาอ่อนแรง ไม่สามารถลุกเดินได้  
 2. นางปรียาวรรณ  หลําวรรณะ อายุ 75 ปี บ้านเลขท่ี 18 ถ.ทิมทาราม ซอย 3 ต.เชิงเนิน  อ.เมือง          
จ.ระยอง โรคเบาหวาน ผลการตรวจ ADL= 2 ขาขวาอ่อนแรง ลุกเดินเองไม่ได้ 
 

ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 
1. มีผู้บริจาควัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นของที่ผ่านการใช้งานแล้ว 5 คน จํานวน 8 รายการ 

ได้แก่ เตียงนอน Fowler ,รถเข็นนั่ง ,เก้าอ้ีนั่งขับถ่าย,Walker, ไม้คํ้ายัน,เสาน้ําเกลือ ,ผ้ายกตัว และเข็มขัดยกตัว 
 2. มีผู้ปุวยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์  6 คน จํานวน 5 รายการ ได้แก่ เครื่องผลิตออกซิเจน            
เตียงนอนFowler, รถเข็นนั่ง , Walker  และไม้เท้า 4 ขา 
 3. บริจาควัสดุให้กับผู้ปุวยยากไร้ 1 คน จํานวน 1 รายการ ได้แก่ อาหารทางการแพทย์ 
 

โครงการรักแท้  รอได้ 
วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. ได้จัดโครงการรักแท้รอได ้ณ ห้องประชุมชั้น 2 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคมแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จํานวน 579 คน คิดเป็นร้อยละ 98.87 
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจวิธีการจัดการอารมณ์ทางเพศของตนเองได้อย่างถูกต้อง 
 

งานสนับสนุนสุขภาพ  
1. ด าเนินงานส่งเสริมและป้องกันสุขภาพแก่ผู้พิการในชุมชน จ านวน  29 คน               
               1.1 ให้บริการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น     
  1.1.1  วัดความดันโลหิต  จํานวน  29 คน  พบ 
                        - ความดันโลหิตสูง  จํานวน  2 คน 
                             - ความดันโลหิตปกติ          จํานวน  27 คน   
                    1.1.2  ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด  จํานวน 5 คน  พบ 
                             - ระดับน้ําตาลในเลือดปกติ    จํานวน  4 คน       
                             - ระดับน้ําตาลในเลือดสูง     จํานวน  1 คน       
                    1.1.3  ประเมินความเครียด  จํานวน 29  คน พบ 
                             - เครียดน้อย                   จํานวน  29 คน 
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  1.1.4 ประเมินภาวะซึมเศร้า  จํานวน 29 คน  
       - ไม่มีภาวะซึมเศร้า            จํานวน   29 คน   
                   1.1.5  คัดกรองสุขภาวะทางตา  จํานวน 29 คน  
                             - นัดพบจักษุแพทย์            จํานวน 2  คน  
                   1.1.6 ตรวจมะเร็งเต้านม                จํานวน 3  คน 
                    - ไม่พบความผิดปกติ 
                   1.1.7   ส่งตรวจมะเร็งปากมดลูก  จํานวน   1  คน 

2. พบผู้พิการทางการเคลื่อนไหว จํานวน 1 คน ต้องการรถล้อเลื่อนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือตนเองได้
มากยิ่งขึ้น ดําเนินการประสานงานอนามัยครอบครัว เทศบาลนครระยอง  ให้การสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว       
 3. จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้พิการในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ ทักษะในการดูแลสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้พิการได้  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช กิจกรรมประกอบด้วย บรรยายให้ความรู้  เรื่อง  โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดสมอง  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การวัดไข้  การวัดความดัน
โลหิต วัดส่วนสูง วัดรอบเอว คํานวณค่าดัชนีมวลกาย 
      ผลการดําเนินงาน 
 - มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 11 คน (เปูาหมาย 10 คน)          
           - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้น   จํานวน 11 คน 
          - ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบการฝึกปฏิบัติ  จํานวน 11 คน  
           - มีแผนการปฏิบัติงานติดตามเยี่ยมผู้พิการในชุมชน    
           - มีกลุ่ม Line  ชื่อกลุ่ม “รักษ์สุขภาพ”  สําหรับสมาชิกอาสาสมัครเพื่อใช้ในการสื่อสารการดําเนินงานร่วมกัน  
 

งานส่งเสริมสุขภาพ 

- วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ดําเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตแจ่มใส 
ร่างกายแข็งแรง แก่ผู้สูงอายุ จํานวน 198 คน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ประกอบด้วยกิจกรรมบรรยาย
ความรู้เรื่องวิธีสร้างความสุขให้สูงวัยมีสุขภาพดี, สาธิตการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุ, คัดกรองสุขภาพ         
และนิทรรศการความรู้สําหรับผู้สูงอายุ 
 - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ดําเนินการจัดกิจกรรมรูปร่างสมวัยร่างกายแข็งแรง แก่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ์จํานวน 37 คน ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ประกอบด้วย
กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องสาเหตุและผลกระทบของภาวะอ้วน ,การลดน้ําหนักโดยใช้หลัก 3 อ. พร้อมให้
นักเรียนฝึกอ่านฉลากโภชนาการอาหาร 
 

- นายดุสิต  ธรรมศิริรักษ์ ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงาน ดังนี้  
1. เรื่องวิ่งเพ่ือการกุศล Run For Dogs 2019  ปัจจุบันมยีอดผู้สมัคร จํานวน 2,211 คน แยกเป็น

ประเภท Mini 10.0 Km.  จํานวน 827 คน และประเภท Fun Run 5.0 Km. จํานวน 1,384 คน                    
ซ่ึงการเตรียมงานนั้น นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี รองปลัดเทศบาลได้เรียกประชุมคณะทํางานทุกคณะในการ
ซักซ้อมกิจกรรมหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการกําหนดการประชุมคณะอํานวยการ และคณะทํางานทุกคณะ 
ซ่ึงเดิมกําหนดไว้ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 โดยจะขอเลื่อนเป็นวันที่ 8 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช 
เทศบาลนครระยอง เวลา 09.30 น. เพ่ือสรุปรายละเอียดทั้งหมด โดยมอบหมายให้แต่ละคณะทํางานนําประมาณ
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การค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในวันจัดงาน มานําเสนอเพ่ือขออนุมัติต่อที่ประชุม จึงขอเรียนเชิญท่านที่เป็นคณะทํางาน
เข้าร่วมประชุมด้วย  
 2. กิจกรรมของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร            
ที่ตลาดวัดลุ่มฯ ตลาดแม่แดง ตลาดสตาร์และตลาดปากน้ํา จากที่ตรวจไป 239 ตัวอย่าง พบ 5 ตัวอย่าง         
ในกลุ่มอาหารประเภทปลาหมึกกรอบ ซึ่งเป็นกลุ่มอาหารเดิม จะมีการตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่ง โดยสืบหาที่มาและ 
แนะนําให้เปลี่ยนร้าน  

3. เรื่องตรวจความผิดปกติทางสายตา ในกลุ่มประชาชนที่อายุ 45 ปีขึ้นไป เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ ห้องสมุดเทศบาลนครระยอง พบผู้ที่มีความผิดปกติทางสายตา จํานวน 3 คน ที่จะต้องผ่าตัดตาที่เป็น
ต้อกระจก โดยส่งตัวผู้ปุวยไปเรียบร้อยแล้ว  

4. เรื่องกิจกรรมการตรวจในกลุ่มของเด็กอ้วน และกลุ่มเด็กผอม โดยกลุ่มเด็กอ้วนได้ตรวจครบ                     
ทุกโรงเรียนแล้ว จํานวน 28 คน เป็นกลุ่มที่เริ่มอ้วน และอ้วน และส่ง 3 รายที่มีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรค 
เบาหวาน ผลตรวจยังไม่พบเบาหวาน ได้แนะนําผู้ปกครองเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร  

5. เรื่องการติดปูายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ซึ่ง พ.ร.บคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ได้มีประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขออกมาเรื่องการกําหนดพื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ กรณีที่มีหนังสือร้องเรียน
มายังเทศบาลนครระยอง และยังหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สถานีตํารวจ                  
และหน่วยงานกลาง โดยผู้ร้องได้ใช้นามว่า ลุงจุ่น โดยเขาได้ถ่ายรูปทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครระยองว่าสถานที่
ใดที่ไม่มีการติดปูายคือหน่วยงานราชการ ร้านค้า ที่เกี่ยวกับกลุ่มสุขภาพ เช่น ร้านนวดแผนไทย ร้านขายยา   
โดยจากทีไ่ด้เจรจากับเจ้าหน้าที่ตํารวจ เขาแจ้งว่าความผิดสําเร็จก็ถือว่ามีความผิดแล้ว เพราะฉะนั้นร้านค้าที่ถูก
ถ่ายรูปไปเจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะเรียกมาดําเนินคด ีโดยการชําระค่าปรับ หากว่าถ้ายอมชําระค่าปรับดังกล่าว 
เรื่องก็จบ แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องของเทศบาลนครระยอง คือ ในหน่วยงานของสถานที่ราชการ โรงเรียน 
สวนสาธารณะสถานศึกษาทุกแห่งทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เด็กเล็ก จนถึงระดับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
หรือระดับอุดมศึกษา รวมทั้งที่ อ่ืนๆ ที่กําหนดว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ เช่น บริเวณปุาชายเลน และพระเจดีย์กลางน้ํา 
จะต้องติดปูายห้ามสูบบุหรี่ และต้องกําหนดบริเวณพ้ืนที่สูบบุหรี่ไว้ ต้องไปดูว่าในประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 19 ได้กําหนดขอบเขตไว้แค่ไหน ในส่วนของสํานักงานเทศบาลก็จะมีการติดปูายกําหนดให้มี
พ้ืนที่สําหรับการสูบบุหรี่ ซึ่งจะเห็นว่าบางครั้งมีผู้ที่สูบบุหรี่ที่เดินไปเดินมาระหว่างทางก่อนที่จะเข้าอาคาร
สํานักงานเทศบาล ที่สูบบุหรี่อยู่บริเวณรอบอาคารสํานักงานเทศบาล ซึ่งอาจจะมีการถูกถ่ายรูปได้ เพราะฉะนั้น
ต้องกําชับแจ้งเตือนกับผู้ที่สูบบุหรี่ว่าให้ไปสูบในที่ที่ได้กําหนดไว้สําหรับสูบบุหรี่ได้ ดังนั้นบริเวณสํานักงาน
เทศบาลถึงควรมีการติดปูายทั้ง 2 ประเภท คือ ปูายห้ามสูบบุหรี่ และปูายกําหนดพื้นที่สําหรับการสูบบุหรี่  
และลุงจุ่นยังได้ร้องเรียนมาว่า อีก พ.ร.บ. หนึ่ง คือเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเขาได้ถ่ายรูป
ร้านค้าทุกร้านที่มีโลโก้ ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นสุรา หรือเบียร์ เจ้าหน้าที่ตํารวจได้แจ้งว่าความผิด
สําเร็จ คือ เรียกปรับอย่างเดียว ที่เป็นกรณีชัดเจน คือ มีรูปโลโก้ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทสุรา หรือเบียร์ 
โดยเจ้าหน้าที่ตํารวจจะเรียกปรับ แต่ก็จะมีอยู่บางราย ยกตัวอย่างเช่นร้านแสงทองที่อยู่บริเวณถนนสุขุมวิท            
ซึ่งได้ขึ้นปูายว่าน้ําดื่มตราลีโอ และปูายว่าน้ําดื่มช้าง ซึ่งเรื่องนี้ได้ประสานกับทางกรมส่งเสริมฯ ก็ได้รับการแจ้งมา
ว่ายังไม่มีความชัดเจน เพราะบริษัทนี้ได้ผลิตน้ําดื่มด้วย เจตนาก็มองได้ทั้ง 2 ทาง ซึ่งตรงนี้ในส่วนกลาง   
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                และ สภ. เมืองระยอง ก็ยังไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ โดยสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะ
ทําประกาศแจ้งเตือนกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ให้กับผู้ประกอบการทราบว่ากลุ่มไหนที่อยู่ในรายชื่อในประกาศของ
สํานักงานสาธารณสุขของปี 2553  เพ่ือที่จะต้องจัดหาปูายห้ามสูบบุหรี่ หรือในส่วนของร้านค้าก็ต้องงด
โฆษณาโลโก ้       ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะได้จัดทําประกาศ จึง
ต้องขอความอนุเคราะห์จากกองวิชาการและแผนงานในเรื่องของการทําประกาศ เพื่อประกาศข้อมูลให้
ประชาชนทราบต่อไป 

6. เรื่องการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดระยอง พบหัวสุนัขท่ีติดเชื้อพิษสุนัขบ้า จํานวน 5 หัว 
หัวโค จํานวน 1 หัว  โดยพบที่สํานักทอง หนองไร่ ซึ่งเป็นสถานทีท่ี่ระบาดเดิมเมื่อปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต              
จํานวน 2 ราย และท่ีเป็นโซนที่เพ่ิมเติมขึ้นมาอีก คือ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพ องค์การบริหารส่วน
ตําบลตะพง องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงเนิน และองค์การบริหารส่วนตําบลชากกระบก และได้เริ่มเข้ามาใน            
ตัวเมืองระยองแล้ว ทางปศุสัตว์ได้วิเคราะห์และศึกษาดูว่าเหตุการณ์ของการระบาด 5 ปีที่ผ่านมา โดยได้ระดม
ฉีดวัคซีนค่อนข้างมาก พบว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของวัคซีนที่นําไปฉีด ซ่ึงระบบการเก็บรักษา และลูกโซ่ของ
ความเย็นไม่เพียงพอ ปกติหากเก็บวัคซีนในสํานักงานที่อยู่ในตู้เย็นก็จะมีการควบคุมอยู่แล้ว แต่เวลาที่แต่ละแห่ง
นําวัคซีนไปฉีดข้างนอก โดยประชาชนจะนําวัคซีนใส่ในกระติก ซึ่งปศุสัตว์แจ้งว่าวัคซีนที่นําแซ่ไปกับน้ําแข็งนั้น              
ก็จะเกิดการแยกชั้นของตัวเซรุ่ม หรือตัวสารละลาย พอวัคซีนแยกชั้นก็จะทําให้เกิดภูมิคุ้มกันน้อย เพราะฉะนั้น
หากนําไปฉีดให้สุนัขก็จะทําให้วัคซีนไม่เกิดภูมิคุ้มกันโรค ซ่ึงอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่ง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562           
ไดม้ีการประชุมที่สํานักงานท้องถิ่น ที่ประชุมได้พูดคุยกันถึงเรื่องการควบคุมระบบความเย็นของวัคซีนที่จะนําไปฉีด 
ขณะนี้ได้มีการเฝูาระวังอยู่ว่าจะสามารถควบคุมได้หรือไม่ นอกเหนือจากการฉีดวัคซีนแล้วปศุสัตว์จังหวัด              
ได้ของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และกองทุนไฟฟูาทั้ง 3 กองทุน ออกทําหมันให้กับสุนัข
จรจัดทั้งจังหวัด ซึ่งจะมีแผนเข้ามาในพ้ืนที่ของเทศบาลนครระยองเช่นกัน จะกําหนดวันและประกาศรายละเอียด
อีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของเทศบาลนครระยองได้ทําการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขไปแล้ว จํานวนประมาณ 
400 ตัว และแมวอีกประมาณ 170 กว่าตัว ใน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแหลมรุ่งเรือง ชุมชนสมุทรเจดีย์               
ชุมชนสัมฤทธิ์ และชุมชนปากน้ํา โดยจะดําเนินการให้ครบทั้ง 29 ชุมชน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 
2562 และจะมีรอบเก็บตกอีกครั้งหนึ่ง คาดการณ์ว่าอีกประมาณ 2 เดือน แนวโน้มของการระบาดเพ่ิมสูงขึ้น 
จังหวัดระยองได้กําหนดว่าจะฉีดวัคซีนให้ครบทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม และเมษายน 2562   
 - นายฉัตรชัย  สมบัติศรี รองปลัดเทศบาลกล่าวว่า เรื่อง พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ไม่ทราบว่า
ส่วนราชการที่ดูแลอยู่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วนหรือยัง หากเป็นไปได้ต้องการให้สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมสํารวจพื้นที่สาธารณะที่เทศบาลนครระยองดูแลอยู่ว่าจุดใดที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บนี้ และรายงาน
ขึ้นมาเพ่ือที่จะได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน  สวนสาธารณะ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลนครระยอง ให้รีบดําเนินการ ซ่ึงหากว่าไม่ดําเนินการและเกิดปัญหาขึ้นมา หน่วยงานนั้นๆ 
ก็จะต้องรับผิดชอบกันเอง  
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กองการแพทย์ 

บริการเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 
จ าแนกตามสถานบริการ 

 
 

ประเภทบริการในคลินิกอบอุ่นฯ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

 

1. บริการรักษาพยาบาล   5 ,621 ราย 
2. บริการทันตกรรม        448 ราย 
3. บริการเภสัชกรรม 2,700 ราย 
4. บริการกายภาพบําบัด   200  ราย 
5. บริการชันสูตร      664 ราย 
6. บริการรังสีฯ      62 ราย  

 
งานรักษาพยาบาล 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 
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สรุปค่าใช้จ่ายการให้บริการกองการแพทย์ 
ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 

 

• 1. CASH                                  (1,011ราย)   152,457 บาท (13.36%) 
• 2. จ่ายตรง อปท รอเรียกเก็บ           (230ราย)        53,802 บาท (4.71%) 
• 3. จ่ายตรงกรมบัญชีกลางรอเรียกเก็บ  (472 ราย)   116,351 บาท (10.20%) 
• 4. ประกันสังคมรพ.ระยอง               (300ราย)          45,000 บาท (3.94%) 
• 5. ประกันสังคมรพ.สิริกิติ์                (239ราย)          41,735 บาท (3.65%) 
• 6. เทศบาลสนับสนุน                    (3,798 ราย)   732,266 บาท (64.14%)  

        สรุป  ค่าใช้จา่ยกองการแพทย ์    5,811 ราย  1,141,611 บาท (100%) 
                              เรยีกเก็บได ้        409,345 บาท (35.86%) 
 

บริการอ่ืน ๆ แก่ผู้มารับบริการ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖2 

 

- รับส่งผู้ปุวยโดยรถกอล์ฟไฟฟูา         จํานวน 42 ครั้ง 
- รับส่งผู้ปุวยโดยรถ Ambulance      จํานวน  3  ครั้ง 
- สนับสนุนกระเป๋ายาแก่หน่วยงานอื่น  จํานวน  2 ครั้ง  
 

- กิจกรรมในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 งานมหกรรมวิชาการ         
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  

- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมผู้นําการช่วยฟื้นคืนชีพ โรงเรียนระยองวิทยาคม                     
ณ คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง 

 

กองการศึกษา 

 - ไม่มี  

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
- วันที่ 5 กุมภาพันธ์ : คณะทํางานสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดระยอง (คณะที่ 3) ได้มานิเทศติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ด้านการบริหาร     
จัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา  
 - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ : ฝุายบริหารงานวิชาการ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนวัดปุาประดู่ และโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา เป็นผู้บรรยายให้  
 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ : ฝุายบริหารงานทั่วไป นํานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ
เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม   
 - วันที่ 16 มกราคม : ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เข้าร่วม RYW OPEN 
HOUSE 2019  ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมวิทยาคมปากน้ํา  
 - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ : ฝุายบริหารงานวิชาการ ได้กําหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต   
เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งทําให้นักเรียนได้สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
ทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ความรู้ โดยวิทยากร เครือข่ายผู้ปกครองจ่าเอกชัยภูมิ มีอ่ิม 
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 - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ : ผู้บริหาร คณะครู เครือข่ายผู้ปกครองฯ และนักเรียน ร่วมกันทําจิตอาสา           
ทําความสะอาดชายหาด ณ บริเวณชายหาดปากน้ํา 1 จังหวัดระยอง  
 - วันที่ 20 กุมภาพันธ์ : ฝุายบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมวิชาการสัญจร โดยนํานักเรียน            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาณ พิพิธภัณฑ์อวกาศ Space Inspirium จ. ชลบุร ีและนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  จังหวัดชลบุรี  
 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ : ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดนิทรรศการวันอาเซียน ณ ห้องสมุดไอทีมีชีวิต    
เทศบาลนครระยอง เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ไทยการแกะสลักผัก – ผลไม้ และการพับใบเตย  
อันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 
 

- คณะครูและนักเรียนร่วมกันสร้างสนามเปตองเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโรงเรียน      
มีความรักความสามัคคีและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปลูกฝังให้นักเรียนและเยาวชนส่งเสริมสุขภาพของ
ตนเองไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด  โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองได้รับเกียติจาก ท่านวารินท์  ดุษฎีวงกําจร           
รองนายกเทศมนตรีนครระยอง ให้เกียรติเป็นทําพิธีเปิดสนามกีฬาเปตอง  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562        
โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชุนปากคลอง ชุมชนมุสลิม ชุมชุนสัมฤทธิ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลบ้านปากคลองเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง  
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นไม้ บริเวณหน้าสหกรณ์ร้านค้า  
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งเรียนรู้ให้เป็นสวนหย่อม  
 - สวนเกษตรโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง นักเรียนช่วยกันเก็บผลผลิต และขยายพันธุ์พืช  
ครูและนักเรียนช่วยกันเก็บผลผลิตแล้วนําไปจําหน่ายให้ผู้ปกครองและร้านอาหารตามสั่ง  

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
- วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 การใช้แหล่งเรียนรู้ฝึกศึกษานอกสถานที่ อนุบาล 1 ศาลหลักเมือง          

วัดปุาประดู่ (พระอารามหลวง) และแหลมเจริญ  
 - วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียนวัดหลักสี่ 
กรุงเทพฯ  
 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 EIS Happy Family Day โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 การนิเทศจากคณะทํางานสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา  
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดระยอง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดบ้านวิชาการ Open House 2019 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)  
 - วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 รับคณะดูงานจากโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมศุกร์หรรษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมโครงการพัฒนาระบบงานพัสดุครุภัณฑ์-การเงิน ณ โรงเรียน
เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
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 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมจัดนิทรรศการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็น
ประธานอาเซียนของไทย ปี 2562 ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง  
 - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ โรงเรียนวัดเนินกระปรอก  
 - ทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน กิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพ่อ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - กิจกรรม ออกกําลังกายทุกวันพุธของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - กิจกรรม ทําบุญทุกวันพระ ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)  

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

- วันที่ 5  กุมภาพันธ์  2562 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา แนะแนวการศึกษาต่อ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 - วันที่ 5  กุมภาพันธ์  2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง  
เข้าแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 - วันที่ 6  กุมภาพันธ์  2562 รับการนิเทศติดตามของคณะทํางานสร้างความเข้มแข็ง 
ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 - วันที่ 6  กุมภาพันธ์  2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
ณ สวนนงนุช พัทยา  จังหวัดชลบุรี 

- วันที่ 8  กุมภาพันธ์  2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
ณ โครงการปุาวังจันทร์ สถาบันปลูกปุา ปตท. อําเภอวังจันทร์ จ.ระยอง  

- วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2562 ทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
- วันที่ 18  กุมภาพันธ์  2562  จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมเวียนเทียน   

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 
- วันที่ 18  กุมภาพันธ์  2562 เจ้าหน้าที่สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอ 

เจาะเลือดปลายนิ้วคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 
 - วันที่ 22  กุมภาพันธ์  2562 กิจกรรมนิทรรศการวันวิชาการ “เปิดบ้านสู่โลกแห่งการเรียนรู้” 
(Open House) 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดําเนินการคัดกรองสุขภาพให้แก่
เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6  ณ อาคารวิสุทธิ์คุณากร  
 - วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ครูผู้ฝึกสอนนํานักเรียนสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น  
ระดับประเทศ ประจําปีการศึกษา  2561 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กทม. และโรงแรมริเวอร์ไซค์ 
เขตบางพลัด กทม.  
 - วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้นํานวยการและคณะครูปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบ และนํา
นักเรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อํานวยการและครูเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่องมาตรฐานการศึกษาสู่การ
ยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
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- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําโรงเรียน เนื่องในวันตรุษจีน  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมให้ความรู้หน้าแถวเนื่องในวัน
ตรุษจีน ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ครูผู้ช่วย เข้ารับการประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 4 
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรเข้าร่วม ประชุมในโครงการพัฒนาความพร้อมของพ้ืนที่และสร้าง
บรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม (EEC) ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น ระยอง 
 - วันที่  5- 7 กุมภาพันธ์ 2562 สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
และทักษะการจัดการอารมณ์ของตนเองเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศ ปูองกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนและปูองกัน
อัตราเสี่ยงที่เกิดจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเข้ารับการนิเทศติดตามของคณะทํางานสร้างความเข้มแข็งในการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อํานวยการมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูที่มีการปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละ
ด้าน เพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการทํางาน ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2562 พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ผ่านการอบรม ค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI 
Youth Camp ณ ห้องสมุด โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
 - วันที ่8 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ศึกษาแนะแนวต่ออาชีพ ณ บริษัท IRPC
 - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรร่วมอบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เรื่อง การผลิตสื่อการสอน E-Book ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อํานวยการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561          
ชมรมข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครระยอง  
 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ทหารจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องความรักชาติ  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรเข้าร่วมประชุม การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รอบชิชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 ประจําปี 2562 ณ ห้องประชุมหลักเมือง ชั้น 2  
 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรับการนิเทศการสอนวิทยาศาสตร์จาก สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 จัดกิจกรรมงานอย่างไทย สาธิตการไหว้ที่ถูกต้อง  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  

- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการสอนภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมให้ความรู้เนื่องใน          
วันวาเลนไทน์  ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้ในโครงการรักปลอดภัยในวัน
แห่งความรัก ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
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 - วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านพลเอก ศรุต นาควัชระ และท่าน ผู้อํานวยการดาราวรรณ   
ศรีกาญจนา จัดกิจกรรมอบรม “หลักคุณธรรม จริยธรรม”และกิจกกรม “เยาวชนวิทยากรคุณธรรม”           
แก่นักเรียนชั้น ม.4 และ ม.2  ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ท่าน ผู้อํานวยการดาราวรรณ  ศรีกาญจนา ให้ความรู้และข้อเสนอแนะที่
เป็นประ โยชน์ ในการจัดทําแฟูมโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)  
 - วันที ่15 - 17 กุมภาพันธ ์2562 จัดกิจกรรมโครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี 
ประจําปีการศึกษา  2561 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนนครระยองวิทยาคม  (วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูและนักเรียนร่วมกันทําบุญ และ เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆะบูชา   
ณ วัดโขดใต้  
 - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ผู้อํานวยการ และ คณะครูร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆะบูชา  
ณ วัดโขดใต้  
 - วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูและตัวแทนนักเรียน จัดนิทรรศการอาเซียน  
ณ ห้องสมุดไอที สวนศรีเมือง  
 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สาธารณสุขให้ความรู้เรื่องการตรวจลูกน้ํายุงลาย  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 สาธารณสุขให้ความอนุเคราะห์พ่นยากําจัดยุง  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีแสดงความยินดี ที่ท่านผู้อํานวยการได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพบก
เป็นผู้บังคับบัญชาการนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ครูนํานักเรียน เสนอผลงานการออกแบบ Mascot                      
กีฬา อปท.นครระยองเกมส์  ณ เทศบาลนครระยอง  
 - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 กองช่างให้ความอนุเคราะห์ เจาะท่อ และ เดินระบบระบายน้ํา  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1/1 ม.2/1 ม.4/1 ม.5/1 
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อํานวยการเข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนแบบองค์รวม ณ ห้องประชุมระยอง 2 โรงแรมสตาร์  
 - วันที ่27 กุมภาพันธ ์2562 ประชุมผู้ปกครองสายชั้น ม.3 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)้  
 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อํานวยการเข้าร่วมการประชุมการจัดกิจกรรม Run For Dog 
ณ เทศบาลนครระยอง  
 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมผู้ปกครองสายชั้น ม.1 และ ม.2 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
(วัดโขดใต้)  
 - คณะครูและนักเรียนร่วมกันทําบุญ ทุกวันพระ ณ วัดโขดใต้  
 - จัดกิจกรรมออกกําลังกายโชปูา แอนด์ ชายด์ปูา ทุกวันพุธ ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)  
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กองสวัสดิการสังคม 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนทําแผนชุมชน ในเขตเทศบาลนครระยอง                  
ประจําปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง 
 - การประชุมสามัญสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง ประจําปีงบประมาณ 2562 
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

• มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
   ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์  
   ประจําเดือนมีนาคม 2562 

•  โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
  ทั้งหมด  7,015 ราย  
  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 

• ผู้สูงอายุ            6,138  ราย 
    เงินสด                        -     ราย 
    โอนเข้าบัญชีธนาคาร    6,138  ราย 

•  ผู้พิการ                       778   ราย        
    เงินสด                        -      ราย 
    โอนเข้าบัญชีธนาคาร      778 ราย 

•  ผู้ปุวยเอดส์                   115   ราย 
     เงินสด                        –     ราย 
     โอนเข้าบัญชีธนาคาร     115   ราย 
 

การลงทะเบียน 
• อํานวยความสะดวก  

    ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการรายใหม่ 
    และต่อบัตรประจําตัวคนพิการรายเก่า     จํานวน       2       ราย 

•   รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่  
    เพ่ือรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ    จํานวน       6       ราย 

•   รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  จํานวน       10     ราย 
•   รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และรายเก่า  จํานวน        31     ราย 

    ที่มีการย้ายภูมิลําเนาเข้ามาในเขตพ้ืนที่ 
    เทศบาลนครระยอง เพื่อรับเบี้ยฯ 
    ปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2560 
 

- โครงการ "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน" สานต่องานที่พ่อทํา (no one left Behind ) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  
ณ สวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง 
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- โครงการอบรมให้ความรู้สถานประกอบการร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ประจําปี 2562  
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  ณ อาคารห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง 
 - ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่มาลงทะเบียน เพ่ือรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพ
ความเป็นอยู่ ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  
 - โครงการหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  ณ โรงเรียนทับมา ต.ทับมา     
อ.เมือง จ.ระยอง 

สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 28  กุมภาพันธ์  2562) 
ยอดรับจํานํารวม    2, 200  ราย 
ยอดไถ่ถอนรวม    2, 240  ราย 
 

   ทรัพย์จํานําคงเหลือทั้งหมด  7,621  ราย 
 
รายได้ดอกเบี้ยรับจํานํา  จํานวนเงิน    1,792,479.25 บาท  
รายได้จากการจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวนเงิน       279,030.00 บาท  
    รวมรายรับ          2,071,509.25 บาท 
รายจ่าย 
 ดอกเบี้ย O.D. ธนาคารออมสิน                  46.91 บาท  
 รายจ่ายประจ า                294,704.61 บาท  
รายรับสูงกว่ารายจ่าย             1,776,804.64 บาท 
 

วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน   140,000,000.00 บาท 
   บวก ฝากเพ่ิม             17 ,100,000.00 บาท 
   คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก             157,100,000.00 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- ท่านปลัดทศบาลแจ้ง ดังนี้ 
1. ตามท่ีสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องปูายห้ามสูบบุหรี่ ซึ่งวันนี้ทุกท่าน

ได้มาประชุมกันครบทุกกองงาน และทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ภายในสัปดาห์นี้ควรจะทําปูายเพ่ือ
ไปติดให้เสร็จเรียบร้อยว่าบริเวณไหนสูบบุหรี่ได้ และบริเวณไหนห้ามสูบบุหรี่ ซึ่งสัปดาห์หน้าจะได้มีผลบังคับใช้ 
ยกตัวอย่างท่ีเทศบาลนครระยองซึ่งมีพ้ืนที่ค่อนข้างมาก มอบสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมว่าให้ไปสํารวจ
จุดที่เหมาะสมในการติดปูาย เพ่ือกําหนดพ้ืนที่การสูบบุหรี่ รวมทั้งสถานที่ราชการอ่ืน สวนสาธารณะ และโรงรับ
จํานํา ส่วนปูายห้ามสูบบุหรี่ก็ไม่จําเป็นต้องติดเพราะเป็นสถานที่ราชการ  

2. เรื่องแผนดําเนินงานโครงการต่างๆ ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.               
ให้นัดกองช่าง และหัวหน้าส่วนราชการทุกกองงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทุกโรงเรียน ประชุมภายใน             
เพ่ือกําหนดจัดทําแผนกันใหม่ว่าจะทําในระยะเวลาใด  
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3. ปัญหาเรื่องนกนางแอ่น ซึ่งเทศบาลมีหน้าที่ท่ีต้องดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประชาชน ที่ผ่านมาได้

มีการประชุม และมอบกองช่างไปดําเนินการเก่ียวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ดังนั้นกองช่างจะต้องไปเร่ง
ดําเนินการสํารวจ เพ่ือรวบรวมข้อมูลตัวเลขส่งหน่วยเหนือที่จะดําเนินการตรวจสอบเทศบาลอยู่ในขณะนี้           
หากอาคารไหนที่ยังไม่ได้ดําเนินการก็ให้เร่งดําเนินการ  

 

ที่ประชุม - นายวารินทร์  ดุษฎีวงษ์กําจร ฝากทุกกองงานเรื่องการเข้าไปจัดระบบในสํานักงานเทศบาล  
  นครระยองหลังใหม่ เพ่ือเป็น อปท.ต้นแบบของประเทศไทยที่จะให้คณะศึกษาดูงานได้เห็น 
  อปท. ที่ทันสมัย  

 

(ปิดประชุม เวลา 10.40 น.) 
 
     ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                          เจา้พนกังานธุรการชํานาญงาน 
 
 

     ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางซ่อนกลิ่น  ชูเชิด) 
        หัวหนา้ฝาุยบรหิารงานทัว่ไป 
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