
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 4/2562 

วันที่  2  เมษายน  2562 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง  เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
2. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
3. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
4. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
5. นายธนวัฒน ์ พ๎นชั่ว หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 
6. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ แทนผู๎อ านวยการส านักการคลัง 
7. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู๎อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
8. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู๎อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
9. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู๎อ านวยการกองชําง 
10. นางผํองศรี ปิยะยาตัง ผู๎อ านวยการกองการศึกษา 
11. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน๎าฝุายพัฒนาชุมชน 
                                                          รก.ผู๎อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
12. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                          รก.ผู๎อ านวยการกองการแพทย์ 
13. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง 
14. นายไพรัตน์ วังบอน   แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
15. นายมนตรี สิริทัตสุนทร แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
16. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
17. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
18. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู๎อ านวยการสํวนบริหารการคลัง 
19. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู๎อ านวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
20. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู๎อ านวยการสํวนสํงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
21. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน๎าฝุายอ านวยการ 
22. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน๎าฝุายปกครอง 
23. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน๎าฝุายพัสดุและทรัพย์สิน 
24. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน๎าฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
25. วําที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน๎าฝุายนิติการ 
26. นางสาวณัฐมน แซํโง๎ว หัวหน๎าฝุายบริการและเผยแพรํวิชาการ 
27. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน๎าฝุายงบประมาณ  
28. นางสาววทันยา โห๎ประเสริฐ หัวหน๎าฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล 
29. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน๎าฝุายสังคมสงเคราะห์ 
30. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ๎าพนักงานธุรการ 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
4. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
5. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
6. นายนิวัติ กลํอมแก๎ว เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
7 นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
8. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
9. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล   (ไปราชการ) 
10. นางสุภา ข างาม ผู๎จัดการสถานธนานุบาล  (ไปราชการ) 
11. นางสุนิสา รํมรื่น ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล 
   วัดปากน้ า    (ไปราชการ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- นายธนิต  อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี กลําววํา ขออนุญาตเปิดประชุม แจ๎งให๎ทราบวํา          
ทํานนายกเทศมนตรีติดภารกิจ ผมจึงขออนุญาตท าหน๎าที่ประธานในที่ประชุมในวันนี้  
 - เรื่องบรรจุและแตํงตั้งผู๎สอบแขํงขันได๎เป็นพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย คือ นางสาวภัทรานิษฐ์  
อ้ิววิวัฒน์กุล วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน) เป็นผู๎สอบแขํงขันได๎เพ่ือบรรจุและแตํงตั้ง            
ให๎ด ารงต าแหนํงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ งานวิจัยและประเมินผล ฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 1  เมษายน  2562  เป็นต๎นไป 
 - เรื่องบรรจุและแตํงตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย คือ นางสาวหทัยกาญจน์   
ลาภปรากฎ วุฒิกายภาพบ าบัดบัณฑิต ต าแหนํงนักกายภาพบ าบัด ระดับปฏิบัติการ งานกายภาพบ าบัด           
ฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 1 เมษายน 2562  เป็นต๎นไป 

- ทํานปลัดเทศบาล กลําววํา  
1. วันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นวันเทศบาล ชํวงเชา๎มีพิธีวางพานพุํมดอกไม๎สด ถวายราชสักการะ   

พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ และเปิดกรวยกระทงดอกไม๎สด  
ตํอด๎วยพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ห๎องประชุมตากสินมหาราช ถวายภัตตาหารเพล (อาหารปิ่นโต) 
จตุปัจจัยไทยธรรมแดํพระภิกษุสงฆ์ จ านวน 9 รูป ชํวงบํายจัดการแขํงขันกีฬาสีในองค์กร เพื่อเป็นการสร๎างความ
สามัคคีในหนํวยงาน ณ สวนศรีเมือง ชํวงเย็นมีเลี้ยงอาหารและงานเลี้ยงรื่นเริงสังสรรค์ ณ ตลาดเนินอุไร 

2. วันที่ 2 เมษายน 2562 พิธีวางพานพุํมเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
ณ ลานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ถนนยมจินดา จึงขอเชิญพนักงานทุกคนไปรํวมงานเพ่ือแสดงความจงรักภักดี  
โดยพร๎อมกันในเวลา 18.00 น. แตํงกายด๎วยชุดผ๎าไทย สวมเสื้อสีมํวง  
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3. ในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม  2562 จะมีงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 10 
จะมีพิธีเสกน้ าศักดิ์สิทธิ์ เพื่อน าเข๎าไปท าพิธีในวันท าพิธีงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562     
ของทั่วประเทศพร๎อมกัน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 จะมีการท าพิธีตักน้ าจากวังสามพระยา วัดละหารไรํ           
ขอเชิญพนักงานทุกคนไปรํวมงานเพ่ือแสดงความจงรักภักดี ในสํวนของเทศบาลนครระยองจะมีในเรื่องของการ
จัดสถานที่  

4. ในปีนี้เทศบาลนครระยองได๎รับเกียรติให๎เป็นเจ๎าภาพในการจัดการแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ก าหนดจัดการแขํงขันในวันที่ 5 - 16 ธันวาคม 2562 ในปี 2562 เทศบาลจ าเป็นจะต๎องมีงบประมาณในการ
บริหารจัดการเรื่องนี้ ซ่ึงงบประมาณท่ีจะต๎องใช๎ในการด าเนินการทั้งหมดรวมเป็นเงินยี่สิบเจ็ดล๎านบาท           
โดยกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจะสนับสนุนงบประมาณให๎เทศบาลจ านวนประมาณเจ็ดล๎านกวําบาท          
และสมาคมสันนิบาตแหํงประเทศไทยอีกจ านวนสองล๎านกวําบาท รวมแล๎วประมาณสิบล๎านบาท แตํคาดวํา
งบประมาณสนับสนุนดังกลําวจะได๎รับในเดือนตุลาคม 2562 จึงมอบส านักการคลังให๎ส ารวจเงินงบประมาณ
เหลือจํายวําขณะนี้มีอยูํจ านวนเทําไร และตั้งงบประมาณเป็นโครงการที่จะต๎องท าในปีนี้  เทศบาลจะก าหนดการ
ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ชํวงประมาณสิ้น
เดือนเมษายน 2562 โดยจะมีญัตติที่จะน าเข๎าบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาฯ เรื่องขออนุมัติใช๎จํายเงิน
สะสมที่เก่ียวข๎องกับเรื่องสะพานเฉลิมชัย มอบส านักการคลังจัดหางบประมาณมาให๎ได๎อยํางน๎อยจ านวนสิบห๎าล๎านบาท  

5. เรื่องเรือส าหรับใช๎ในการแขํงขันเรือยาวประเพณวีันลอยกระทงท่ีวัดปากน้ า ซึ่งเรือท่ีจะใช๎ในการแขํงขัน
นั้นคํอนข๎างหายาก ทํานนายกเทศมนตรนีครระยอง จึงมนีโยบายวําเทศบาลนําจะต๎องจัดซื้อเรือเพ่ือให๎เป็นสมบัติ
ของเทศบาลนครระยอง ขณะนี้บริษัทที่ขายเรือได๎เสนอราคาเรือมาให๎เทศบาลแล๎วในราคาล าละสี่แสนห๎าหมื่นบาท 
และหากวําเป็นจ านวนเรือ 4 ล า ราคารวมก็จะประมาณหนึ่งล๎านแปดแสนบาท มอบส านักการคลังจัดหางบประมาณ
ในเรื่องนี้ และให๎กองการศึกษาไปเขียนโครงการ ซึ่งงานประเพณีวันลอยกระทง จะจัดให๎มีในเดือนพฤศจิกายน     
ของทุกปี ดังนั้นต๎องด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างในเดือนมิถุนายน 2562 และต๎องให๎ได๎เรือภายในเดือนตุลาคม 2562 
เพ่ือให๎ทันตํอการใช๎งานลอยกระทง 
ที่ประชุม  - นายธนิต  อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี เรื่องงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จ- 

  พระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 10 มอบกองการศึกษาท าหนังสือแจ๎งเวียนให๎ทุกกองงานทราบ  
  สํวนเรื่องสะพานเฉลิมชัยให๎น าเรื่องนี้มาหารือกันอีกครั้งในการประชุมวันอังคารหน๎า 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 5  มีนาคม  2562 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 5  มีนาคม  2562   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 5  มีนาคม  2562 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

- ไมํมี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนสํง 

- งานขนสํงมี รายรับประจ าเดือนมีนาคม 2562               128,388.62 บาท 
                           รายจํายประจ าเดือนมีนาคม 2562              105,833.40 บาท 
                           รายรับสูงกวํารายจําย                                 22,555.22 บาท 
                           ยอดเงินสะสม                                     3,416,639.43 บาท 

ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
    1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง 
           - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
                - ออกตรวจดูแลโรงรับจ าน าของเทศบาล  
                - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จ านวน 4 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า 
            สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน๎อง และสวนศรีเมือง 
               - ออกตรวจจัดตรวจตู๎เขียว จ านวน 29 ชุมชน 
               - ออกตรวจดูแลสถานีขนสํง (บขส.) ระยอง  
      2. ตักเตือนผู๎กระท าความผิด  
                  - ดูแลห๎องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    
                   - กองวัสดุกํอสร๎างไว๎บนไหลํทาง ทางเท๎า และท่ีสาธารณะ จ านวน 1 ราย 
                  - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท๎าบริเวณหน๎าโรงพยาบาลระยอง และหน๎าวัดปุาประดูํ 
                      จ านวน 16 ราย  
          - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าสิ่งของตกหลํน จ านวน 3 ราย      
      3. จัดเก็บปูายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 264 แผํน  
      4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้ า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน 14 แหํง  
      5. งานที่ได๎รับมอบหมาย  

- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน  จ านวน  6  ราย  
- ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จ านวน  1  ราย 
 

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - ระงับอัคคีภัย                                                            3 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                             68 ครั้ง  
      - งานกู๎ภัยฯ                                                              39 ครั้ง 
      - ออกส ารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบาย 
         วิธีการใช๎ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
          (ชุมชนแขวงการทาง, ชุมชนทุํงโตนด-เนินพระ 
            และชุมชนสวนวัด)                                                  18  ครั้ง 
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  

คณะศึกษาดูงาน (ประจ าเดือน ม.ีค. 2562)  
        * จ านวน               12  คณะ   
        * จ านวน             751  คน 
งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – สํง หนังสือผํานระบบ OSSM (สํวนกลาง)  
เดือนมีนาคม  2562  
      - มีการลงรับหนังสือ    จ านวน        667 เรื่อง 
      - มีการลงสํงหนังสือ    จ านวน        337 เรื่อง  

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง      
      * พนักงานเทศบาล             174 คน 
      * ลูกจ๎างประจ า                     24 คน 
      * พนักงานจ๎างทั่วไป            311 คน 
      * พนักงานจ๎างตามภารกิจ     236 คน 
                          รวม          745 คน  
 

อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จ านวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง      
      * พนักงานครูเทศบาล               236 คน 
      * ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)               3 คน  
      * พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)         37 คน  
                          รวม               276 คน  

รวมทั้งสิ้น  1,021  คน   
    

งานการเจ๎าหน๎าที่ 
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ด ารงต าแหนํงที่สูงขึ้น 
  (ต าแหนํงบริหาร)                                                                                 - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ด ารงต าแหนํงที่สูงขึ้น (ต าแหนํงบริหาร)                - คน 
- แตํงตั้งพนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกได๎ให๎ด ารงต าแหนํง 
  ผู๎บริหารสถานศึกษา                                                                              - คน 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                    - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายมา                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหมํ                                                                     - คน 
- พนักงานเทศบาล ย๎ายเปลี่ยนสายงาน                                                          - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายไปปฏิบัติราชการ ที่หนํวยงานอื่น                                - คน  
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                        - คน 
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต                                                                       - คน  
- ลูกจ๎างประจ า ลาออก                                                                             - คน 
- ลูกจ๎างประจ า เสียชีวิต                                                                           - คน 
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- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)                                                                     6 คน 
- พนักงานจ๎าง ลาออก                                                                             6 คน 
- พนักงานจ๎าง เสียชีวิต                                                               - คน 
 

งานทะเบียนราษฎร 
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร 

ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

 
ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 132 ราย 

 

รายงานการให้บริการงานบัตรประจ าตัวประชาชน 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

 
ผู๎มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 43 ราย 
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กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ  

1. ให๎บริการการตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง จ านวน 8  ครั้ง  
2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง  จ านวน 17 ครั้ง  17 เรื่อง 

 

Line @ เรารักนครระยอง 
1. จ านวนผู๎ติดตามสะสม จ านวน   4,160  ราย  
2. จ านวนผู๎ร๎องเรียนทั้งหมด             42  ราย  
3. จ านวนผู๎สอบถามข๎อมูลทั้งหมด      30  ราย 
 

งานประชาสัมพันธ์ 
1. ขําวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย 
    1.1  ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จ านวน 12  เรื่อง 
    1.2  ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหนํวยงานอื่น ๆ  จ านวน 22  เรื่อง 
2. บันทึกภาพกิจกรรมของส านัก กองและรร.ในสังกัดของเทศบาล  จ านวน 40  กิจกรรม 
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร๎อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ  จ านวน 34  ครั้ง 
4. สํงขําวให๎สื่อมวลชน ลงเว็บไซต์และเฟสบุ๏คของเทศบาล   รวม 38  ขําว 
5. บันทึกเสียงขําวประกาศเสียงตามสาย     จ านวน  4  ครั้ง 
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์      จ านวน   5  ครั้ง 
7. รับเรื่องร๎องเรียนพร๎อมแจ๎งแก๎ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง  รวม  5  ราย 
8. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตํางๆ     รวม    16  ปูาย  

ฝ่ายนิติการ  
ฝุายนิติการ           

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1. กรณีใบเสร็จงานขนสํงสูญหายโดยไมํทราบสาเหตุ - อยูํในระหวํางการสรุปข๎อเท็จจริง 

2. กรณีพนักงานสถานธนานุบาลละทิ้งหน๎าที่ราชการ
ติดตํอกันคราวเดียวเป็นเวลาเกินกวํา 15 วัน              
โดยไมํมีเหตุอันควร 

- อยูํในระหวํางท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการฯ 

3. คดีบอลลูนระเบิด - หารือจังหวัดระยองในเรื่องของการตกลงกัน
ยกเลิกสัญญา 

4. คดีนายอดิศักดิ์ ค าแสน ขับรถยนต์ บพ 1308 ระยอง 
ชนเสาไฟฟูาบริเวณถนนอดุลย์ฯ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง  
จ.ระยอง 

- เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ได๎เดินทางไปรับเงิน
ที่ส านักงานบังคับคดีจ านวน 78,804.11 บาท 

5. แจ๎งความด าเนินคดี กรณี ไมํสํงรายงานการตรวจสอบ
อาคารประจ าปี 2560 ตามพรบ. ควบคุมอาคาร          
พ.ศ.2522 จ านวน 22 ราย 

- อยูํระหวํางท าหนังสือแจ๎งความร๎องทุกข์ด าเนินคดี 
- อยูํระหวํางกองชํางพิจารณาทบทวนเพื่อ
ด าเนินการตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคาร 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

6. เรื่องร๎องเรียนจาก นายเจษฎา จันทร์บุษราคัม อยูํ
บ๎านเลขท่ี 3/7 ถ.ภักดีบริรักษ์ ต.ทําประดูํ อ.เมืองระยอง 
จ.ระยอง ขอความชํวยเหลือให๎ยกตู๎น้ าหยอดเหรียญออก
จากบริเวณหน๎าบ๎านของผู๎ร๎อง เนื่องจากช ารุดใช๎งานไมํได๎
ประมาณ 2 ปี 

- อยูํระหวํางกองสวัสดิการสังคมตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ 
- กองสวัสดิการสังคมได๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริงแล๎ว 
และรายงานอ าเภอเมืองระยองแล๎ว 

 
 
งานรับเรื่องราวร๎องเรียนร๎องทุกข์ 
 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจ าเดือนมีนาคม 2562 จ านวน 8 เรื่อง 

วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ตอบผู้ร้องเรียนเม่ือ 

แจ้งผลการด าเนินการ 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

28 ก.พ. 62 สุนัขจรจัด 
ส านักการ

สาธารณสุขฯ 
28 กุมภาพันธ์ 2562 

ตรวจสอบแล๎วไมํพบผู๎
ร๎องเรียน 

27 ก.พ. 62 
เสียงดังรบกวนจากทํอไอเสีย/
เครื่องปั่นไฟ  

28 กุมภาพันธ์ 2562 นอกเขต 

1 มี.ค. 62 สุนัขจรจัด 
 

4 มีนาคม 2562 นอกเขต 

6 มี.ค. 62 น้ าสกปรกไหลเข๎าบ๎าน 
ส านักการ

สาธารณสุขฯ 
6 มีนาคม 2562 ด าเนินการเรียบร๎อยแล๎ว 

10 มี.ค. 62 หลอดไฟสํองทางดับ กองชําง 10 มีนาคม 2562 ด าเนินการเรียบร๎อยแล๎ว 

15 มี.ค. 62 
ที่จอดรถซอยร๎านน้ าแข็ง/ร๎าน
กินเพ่ืออยูํ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

18 มีนาคม 2562 อยูํระหวํางด าเนินการ 

23 มี.ค. 62 สุนัขจรจัด 
 

25 มีนาคม 2562 นอกเขต 

24 มี.ค. 62 ไฟดับทั้งซอย กองชําง 25 มีนาคม 2562 อยูํระหวํางด าเนินการ 
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ฝ่ายงบประมาณ  

การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  
งบประมาณตั้งไว้ โอนเพิ่ม โอนลด เบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ 

งบกลาง 90,439,900.00 171,000.00 800.00 44,447,594.75 46,162,505.25 
งบบุคลากร           

  
เงินเดือนฝ่าย
การเมือง 9,990,500.00     4,761,960.00 5,228,540.00 

  
เงินเดือนฝ่าย
ประจ า 297,029,800.00 647,000.00 1,404,000.00 132,269,026.59 164,003,773.41 

งบด าเนินงาน           
  ค่าตอบแทน 13,245,300.00 21,680.00   4,130,892.50 9,136,087.50 
  ค่าใช้สอย 139,063,000.00 2,323,200.00 901,880.00 93,974,051.13 46,510,268.87 
  ค่าวัสดุ 50,700,000.00 410,000.00 973,200.00 20,716,782.57 29,420,017.43 
  ค่าสาธารณูปโภค 5,963,000.00 107,000.00   2,771,631.00 3,298,369.00 
งบลงทุน           
  ค่าครุภัณฑ์ 17,208,900.00 3,743,000.00 743,000.00 8,017,019.70 12,191,880.30 

  
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 114,493,600.00   3,400,000.00 466,700.00 110,626,900.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 30,000.00       30,000.00 
งบเงินอุดหนุน 18,936,000.00     9,178,000.00 9,758,000.00 

  
รวมทุกหมวด
รายจ่าย 757,100,000.00 7,422,880.00 7,422,880.00 320,733,658.24 436,366,341.76 

 
 

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ครั้งที ่ ประจ าเดือน รายการ ยอดโอน รายการสะสม ยอดโอนสะสม หมายเหตุ 

1. ต.ค. 61 2 473,200.00 2 473,200.00 
 2. พ.ย. 61 1 400,000.00 3 873,200.00 
 3. 

 
2 3,000,000.00 5 3,873,200.00 สภาอนุมัติ 

4. 
 

3 450,000.00 8 4,323,200.00 
 5. ธ.ค. 61 6 870,200.00 14 5,193,400.00 
 6. ม.ค. 62 4 521,680.00 18 5,715,080.00 
 7. ก.พ. 62 5 1,400,000.00 23 7,115,080.00 
 8. มี.ค. 62 3 307,000.00 26 7,422,080.00 
 9. 

 
1 800.00 27 7,422,880.00 
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ครั้งที ่ ประจ าเดือน รายการ ยอดเงิน รายการสะสม ยอดเงินสะสม หมายเหตุ 

1. พ.ย. 61 5 2,800,000.00 5 2,800,000.00 
 2. มี.ค. 62 2 2,889,000.00 7 5,689,000.00 สภาอนุมัติ 

3. 
 

2 400,000.00 9 6,089,000.00 
  

 - นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง ผู๎อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน รายงานดังนี้ 
 

1. เรื่องการตั้งประมาณกํอสร๎างสะพานชั่วคราว หรือการกํอสร๎างสะพานเฉลิมชัยใหมํ เรื่องการโอนเงิน          
เพ่ือมาใช๎ในการแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจ าปี 2562 และเรื่องการซื้อเรือส าหรับ  
ใช๎ในการแขํงขันเรือยาวประเพณีลอยกระทง ซึ่งแตํละรายการยังมาไมํถึงกองวิชาการและแผนงาน                   
เดิมกองวิชาการและแผนงานก าหนดท าประชาคมภายในสัปดาห์นี้ แตํปรากฏวําด าเนินการไมํทัน โดยจะขอ
เลื่อนไปเป็นวันอังคารหน๎า จึงขอให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสํงโครงการทั้งหมดให๎กองวิชาการและแผนงาน       
เพ่ือจะได๎ก าหนดการท าประชาคมในชํวงประมาณวันที่ 17-18 เมษายน 2562 เพ่ือน าเรื่องเข๎าที่ประชุมสภา
เทศบาลนครระยองคราวตํอไป รวมทั้งแผนฯ ของปี 2563 และงบประมาณของปี 2563 ซึ่งต๎องท าควบคูํกันไป  

2. เรื่องงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 10  จังหวัดระยองจ าเป็นต๎องขอ
งบประมาณจากเทศบาลนครระยองในบางสํวน ขอให๎กองงานที่เก่ียวข๎องได๎เตรียมความพร๎อมเรื่องนี้ด๎วย  

 

ที่ประชุม  - นายธนิต  อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี ก าชับกองงานที่เก่ียวข๎องให๎เรํงด าเนินการ 
  สํงโครงการทั้งหมดให๎กองวิชาการและแผนงาน 

 

ส านักการคลัง 
1. รายงานสถานะการเงิน ประจ าเดือนมีนาคม 2562  

1. ด๎านรายรับ 
รายการ ประมาณการ รายรับจริง 

ต.ค.61 - มี.ค.62 
สูง/ต่ า 

กว่าประมาณการ 

1. รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 115,848,000.00 76,704,636.23 -39,143,363.77 

2. รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้
หรือมอบให้ 

322,800,000.00 168,537,421.44 -154,262,578.56 

3. รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้ 318,452,000.00 203,002,339.00 -115,449,661.00 

รวมรายรับ  
ตามงบประมาณทั้งสิ้น  

757,100,000.00  448,244,396.67  -308,855,603.33  
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1.1 รายได๎ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 

หมวดรายได้ ประมาณการ รับจริง 
ต.ค.61 - มี.ค.62 

สูง/ต่ า 
กว่าประมาณการ 

หมวดภาษีอากร  78,932,000.00  52,711,281.50  -26,220,718.50  

หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ           
และใบอนุญาต  

14,763,400.00  14,067,546.95  -695,853.05  

หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน  12,732,600.00  8,358,009.64  -4,374,590.36  

หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภค      
และการพาณิชย์  

6,900,000.00  0.00  -6,900,000.00  

หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด  2,320,000.00  1,567,798.14  -752,201.86  

หมวดรายได๎จากทุน  200,000.00  0.00  -200,000.00  

รวมทั้งสิ้น 115,848,000.00  76,704,636.23  -39,143,363.77  

 
1.2 รายได๎ที่รัฐจัดเก็บแล๎วจัดสรรให๎หรือมอบให๎ 

รายการ ประมาณการ รายรับจริง 
ต.ค.61 - มี.ค.62 

สูง/ต่ า 
กว่าประมาณการ 

     1. ภาษีและคําธรรมเนียม
รถยนต์ล๎อเลื่อน  

6,500,000.00  3,627,541.73  -2,872,458.27  

     2. ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 
ก าหนดแผน ฯ  

96,000,000.00  51,037,126.50  -44,962,873.50  

     3. ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรรายได๎ฯ  

118,000,000.00  60,975,777.20  -57,024,222.80  

     4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ  9,000,000.00  4,611,217.37  -4,388,782.63  

     5. ภาษีสรรพสามิต  42,000,000.00  27,929,827.22  -14,070,172.78  

     6. คําภาคหลวงแร ํ 800,000.00  454,168.23  -345,831.77  

     7. คําภาคหลวงปิโตรเลียม 500,000.00 254,460.19 -245,539.81 

     8. คําธรรมเนียม    จดทะเบียน
สิทธินิติกรรมที่ดิน 

50,000,000.00 19,647,303.00 -30,352,697.00 

รวมทั้งสิ้น 322,800,000.00 168,537,421.44 -154,262,578.56 
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1.3 รายได๎ที่รัฐบาลอุดหนุนให๎ 

รายการ ประมาณการ รายรับจริง 
ต.ค.61 – มี.ค.62 

สูง/ต่ ากว่า 
ประมาณการ 

     1. เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจ
หน๎าที่ 

35,000,000.00 35,380,928.00 +380,928.00 

     2. เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัด
การศึกษา (เงินเดือน) 

129,137,000.00 96,268,820.00 -32,868,180.00 

     3 .เงินอุดหนุนด๎านการศึกษา 92,090,000.00 42,762,344.00 -49,327,656.00 

     4. เงินอุดหนุนด๎านสวัสดิการ  61,645,000.00  27,876,300.00  -33,768,700.00  

     5 .เงินอุดหนุนด๎านการ
สาธารณสุข  

580,000.00  713,947.00  +133,947.00  

รวมทั้งสิ้น 318,452,000.00  203,002,339.00  -115,449,661.00  

 
 
 

1.4 การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท และคําเก็บขนขยะมูลฝอย 

รายการ จัดเก็บปี 2561 ประมาณการ 
ปี 2562 

จัดเก็บตั้งแต่ 
ต.ค.61 – มี.ค.62 

สูง/ต่ ากว่า 
ประมาณการ 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 70,621,430.05 64,000,000.00 41,977,436.00 -22,022,564.00 

ภาษีบ ารุงท๎องที่ 924,714.80 800,000.00 468,663.50 -331,336.50 

ภาษีปูาย 16,370,013.00 14,000,000.00 10,202,132.00 -3,797,868.00 

รวมทั้งสิ้น 87,916,157.85 78,800,000.00 52,648,231.50 -26,151,768.50 

คําเก็บขนขยะมูลฝอย 11,061,860.00 11,500,000.00 7,726,960.00 -3,773,040.00 
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2. ด๎านรายจําย 

รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง 
ต.ค.61 – มี.ค.62 

ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณคงเหลือ 

1. งบกลาง  90,610,100.00  39,726,694.75  4,720,900.00 46,162,505.25  

2. งบบุคลากร  306,263,300.00  137,022,436.59  8,550.00 169,232,313.41  

3. งบด าเนินการ  209,958,100.00  82,037,808.11  39,678,581.14 88,241,710.75  

4. งบรายจํายอื่น  30,000.00  0.00  0.00  30,000.00  

5. งบเงินอุดหนุน  18,936,000.00  9,178,000.00  0.00  9,758,000.00  

6. งบลงทุน  131,302,500.00  5,284,104.20  3,199,615.50  122,818,780.30  

รวมรายจ่าย 757,100,000.00  273,249,043.65  47,607,646.64  436,243,309.71  

 
รายงานสถานะการเงินประจ าเดือน มีนาคม 2562 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1. รายรับจริง  448,244,396.67  

2. รายจํายจริง  273,249,043.65  

3. รายรับจริง > รายจํายจริง  174,995,353.02  

 
2. รายงานผลการด าเนินการ “รายจ่ายค้างจ่าย”  

2.1 รายจํายค๎างจําย กรณีมีหนี้ผูกพัน 

 



 -14- 
 

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีมีหนี้ผูกพัน) 

 
 

2.2 รายจํายค๎างจําย กรณีไมํมีหนี้ผูกพัน 

 
 
 

 
 
 
 

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

หมายเหตุ : กองช่างแจง้ยกเลิกโครงการ ตามบันทกึที ่รย 52005/487 ลงวันที ่27 ธนัวาคม 2561

ล าดับที่ แหลง่เงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจา่ย โครงการ จ านวนเงิน

1 งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2561  

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย ค่าทีดิ่นและ

สิ่งก่อสรา้ง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน

ทีจ่า่ยใหแ้ก่เอกชน นิติ

บุคคลหรอืบุคคลภายนอก

เพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงสิ่งก่อสรา้ง

- ค่าศึกษาความเหมาะสม ศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส ารวจ 

ออกแบบเข่ือนกันคลื่นบรเิวณชายหาด

แหลมเจรญิ

9,800,000.00 
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 

1 เงินงบประมาณป6ี0 - ค่ากอ่สร้างเขื่อนกนัดิน คลองสวนสาธารณะสวนศรีเมือง 

(ชว่งท่ี 2) 

งานไฟฟา้ถนน 10,740,000.00

2 เงินงบประมาณป6ี0 - ค่ากอ่สร้างถนนและระบบระบายน้้าถนนเรือนจ้าและซอย

แยก ซอย 2 (ระยะ 2)

งานไฟฟา้ถนน 1,100,000.00 ไมม่ผู้ีย่ืน              

ส่งทบทวนราคากลาง

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

4 เงินงบประมาณป6ี0 - ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้้า ซอยแยกถนนนคร

ระยอง 74  ฝ่ังทิศใต้

งานไฟฟา้ถนน 546,000.00 ส่งกลับแกไ้ขชื่อเป็น

ซอย76

5 เงินงบประมาณป6ี0 - ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสะพานเฉลิมชยั งานไฟฟา้ถนน 10,000,000.00

6 เงินงบประมาณป6ี0 - ค่าศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

ส้ารวจออกแบบการกอ่สร้างสะพานขา้มแม่น้้าระยองและ

ถนนเชื่อมต่อระหวา่งถนนเลียบชายฝ่ังและถนนราษฎร์บ้ารุง

 อา้เภอเมือง จังหวดัระยอง

งานไฟฟา้ถนน 13,500,000.00

หมายเหตุล าดับที่ แหล่งเงิน รายการ หน่วยงาน/แผนงาน/งาน จ านวนเงิน

7 เงินงบประมาณปี60 - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบานประตูระบายน้้า คลอง

สวนสาธารณะสวนศรีเมือง

งานสวนสาธารณะ 2,000,000.00

8 เงินงบประมาณปี60 - ค่าปรับปรุงผิวจราจรและลู่วิง่ในสวนสาธารณะสวนศรีเมือง งานสวนสาธารณะ 4,565,000.00

9 เงินงบประมาณปี60 - ค่ากอ่สร้างปา้ยชือ่โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวดัโขดทมิทา

ราม

งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 500,000.00 แจ้งลงนามในสัญญา

77,951,000.00รวมรายจา่ยค้างจา่ยกรณไีม่มีหน้ีผูกพัน ปีงบประมาณ 2560

ล าดับที่ แหล่งเงิน รายการ หน่วยงาน/แผนงาน/งาน จ านวนเงิน หมายเหตุ
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1 เงินงบประมาณป6ี1  - ค่าเคร่ืองเอกซเรย์พร้อมติดต้ังและปรับปรุงหอ้ง จ้านวน 1 

เคร่ือง

งานโรงพยาบาล 2,000,000.00           พจิารณาผลประกวดราคา

2 งบประมาณรายจา่ย

ประจา้ป ี2561 (โอนต้ัง

จา่ยรายการใหม่)

 - ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต้่ากวา่ 2,700 ซีซี จ้านวน 1  คัน

งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอืน่

982,000.00             ส่งเร่ืองจัดซ้ือจ้าง

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

สูบไม่ต้่ากวา่ 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) โรงเรียน

สาธติเทศบาลนครระยอง (วดัตรีรัตนาราม)

งานระดับกอ่นวยัเรียนและ

ประถมศึกษา

50,000,000.00 

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

7 เงินงบประมาณป6ี1 - ค่ากอ่สร้างบนัไดหนีไฟ อาคารเรียน 7 โรงเรียนเทศบาลวดั

โขดทิมทาราม

งานระดับกอ่นวยัเรียนและ

ประถมศึกษา

1,000,000.00 

8 เงินงบประมาณป6ี1 - ค่าปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารเรียน 2-3 พร้อมรางระบาย

น้้า โรงเรียนเทศบาลวดัปากน้้า

งานระดับกอ่นวยัเรียนและ

ประถมศึกษา

1,950,000.00 แจ้งลงนามในสัญญา

9 งบประมาณรายจา่ย

ประจา้ป ี2561 (โอนต้ัง

จา่ยรายการใหม่)

- ค่าปรับปรุงลานออกกา้ลังกายแอโรบคิ งานไฟฟา้ถนน 280,000.00 

10 เงินงบประมาณป6ี1 - ค่ากอ่สร้างถนนพร้อมระบบระบายน้้า แยกถนนสองพี่

น้อง-ถนนทองดี

งานไฟฟา้ถนน 2,282,000.00 แจ้งลงนามในสัญญา

11 งบประมาณรายจา่ย

ประจา้ป ี2561  

เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1

- ค่ากอ่สร้างท่อระบายน้้าถนนเกาะกลอย ซอย 7 งานไฟฟา้ถนน 6,000,000.00 

12 งบประมาณรายจา่ย

ประจา้ป ี2561  

เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1

- ค่ากอ่สร้างปรับปรุงถนนตากสินมหาราช (ชว่งที่ 2) 

บริเวณหน้า สภ.เมืองระยอง ถงึแยกถนนสมุทรคงคา

งานไฟฟา้ถนน 12,500,000.00 

ล าดับที่ แหล่งเงิน รายการ หน่วยงาน/แผนงาน/งาน จ านวนเงิน หมายเหตุ
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
กองชําง 

- โครงการกํอสร๎างอาคารส านักงานหลังที่ 2 (67%) 
- โครงการกํอสร๎างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า(96%) 

 - โครงการปรับปรุงทํอระบายน้ าบริเวณซอยแยกถนนก๎นปึก (บ๎านเป็ด) 
 - โครงการกํอสร๎างถนนพร๎อมระบบระบายน้ า ซอยนครระยอง 78 (ข๎างโรงแรมชบา) 
 - โครงการกํอสร๎างถนนพร๎อมระบบระบายน้ า ซอยแยกซอยชัยบรรจงเวช (หน๎าโกดังระยองเคหะภัณฑ์) 

- โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าถนนเพลินตา 
 - โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าถนนเรือนจ า 
 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

- สํงก าจัดขยะติดเชื้อ  
 
 

13 เงินงบประมาณป6ี1 - ค่ากอ่สร้างปรับปรุงถนนสุขมุวทิ บริเวณธนาคารกรุงไทย 

จ้ากดั ถงึปั๊มน้้ามันบางจาก (ส่ีแยก พ ีเอม็ วาย)

งานไฟฟา้ถนน 34,600,000.00 

14 เงินงบประมาณป6ี1 - ค่ากอ่สร้างปรับปรุงถนนสุขมุวทิ บริเวณสะพานเพลินตา  

ถงึสะพานขา้มคลองระบายน้้าสาย 3 (ส้านักงานสรรพากร

เขตพืน้ท่ี)

งานไฟฟา้ถนน 16,900,000.00 

15 งบประมาณรายจา่ย

ประจา้ป ี2561 (โอนต้ัง

จา่ยรายการใหม่)

- ค่าปรับปรุงผิวจราจรและลู่วิง่ในสวนสาธารณะสวนศรีเมือง งานสวนสาธารณะ 2,135,000.00 

16 งบประมาณรายจา่ย

ประจา้ป ี2561 (โอนต้ัง

จา่ยรายการใหม่)

- ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม วเิคราะหว์ธิกีาร และแนวทาง

ในการปดิพืน้ท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย พร้อมออกแบบเพือ่ใช้

เป็๋นสวนสาธารณะ

งานบ้าบดัน้้าเสีย 6,500,000.00 

17 งบประมาณรายจา่ย

ประจา้ป ี2561  

เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1

- ค่ากอ่สร้างสถานท่ีกกัและดูแลสัตวต์าม พ.ร.บ.การ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535

งานโรงฆ่าสัตว์ 8,500,000.00 

150,379,000.00

หมายเหตุล าดับที่ แหล่งเงิน รายการ หน่วยงาน/แผนงาน/งาน จ านวนเงิน

รวมรายจ่ายค้างจ่ายกรณีไม่มีหน้ีผูกพัน ปีงบประมาณ 2561
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ส่งก าจัดขยะติดเชื้อ 

 
 
 
 
งานควบคุมและตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย 
รถดูดเบอร์ 1 
ทะเบียน 82 - 4132 รย.  
ท างานทั้งหมด  5  เส๎น  ความยาว  760  เมตร   92  บํอพัก  
เข๎าด าเนินการดูดบํอพัก  ซอยไพบูลนิมิตสุข และซอยปรางศรี  
 

รถดูดเบอร์  2  ทะเบียน 82 - 7936 รย.  
ท างานทั้งหมด   5    เส๎น  ความยาว  2890  เมตร    
รถดูดเบอร์ 2  รํวมกับชุดลอกทํอเข๎าด าเนินการดูดบํอพัก ซอยคอนโดศรีเมือง  
รถดูดเบอร์ 2  รํวมกับชุดลอกทํอ เข๎าด าเนินการดูดรางระบายน้ า ถนนศรีเมืองเหนือ  
 
รถดูดเบอร์  3  ทะเบียน 83  -  2231 รย.  
ท างานทั้งหมด   1   เส๎น  ความยาว   550   เมตร   71  บํอพัก  
รถดูดเบอร์  3  เข๎าด าเนินการดูดบํอพัก  ถนนราษฎร์บ ารุง  
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ชุดขุดลอกทํอระบายน้ า 
ทะเบียน ผข  6467 รย.  
ท างานทั้งหมด    17  เส๎น  ความยาว  4790   เมตร   696   บํอพัก  
ชุดขุดลอกทํอระบายน้ า  เข๎าด าเนินการลอกรางระบายน้ า  ซอยสุขอนันต์และซอยแมํค๎า   
ชุดขุดลอกทํอระบายน้ า  และพนักงานรถดูด  2 เข๎าด าเนินการลอกรางระบายน้ า  ภายในตลาดเกํา  
 

- ปลํอยน้ าล๎างทํอระบาย ถนนราชภักดี และถนนสัมฤทธิ์  ซอย  6  
 

งานท าความสะอาดชายหาด   
ทะเบียน  ตค  3216  รย. 
ท าความสะอาดชายหาย  
(กม. 4.000 – 4.500)  
ดันกิ่งไม๎ในบํอทิ้งก่ิงไม๎ 
 

งานซํอมแซมและเปลี่ยนฝาทํอ - รางระบายน้ า 
งานซํอมแซมฝาทํอทะเบียน  ผก 2921 รย. 
ซํอมแซมและเปลี่ยนฝาทํอ   จ านวน  73  ฝา  
เข๎าด าเนินการ  ปิดฝาทํอ ถนนหลังวัดปุา  ซอย  5 ถนนทําบรรทุก และถนนบุญศิริ  
 

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ า  ขนาด  12  นิ้ว  บริเวณถนน ค2  จ านวน  2  เครื่อง บริเวณร๎านเพื่อนนักปั่น 
บริเวณตรงข๎ามปั้มแก๏ส  
 - ติดตั้งตาขํายดักขยะ  จุดสะพานไม๎ 
  

สรุปปริมาณขยะจุดติดตั้งตาข่ายดักขยะปลายท่อ 
จุดสะพานเพลินตา  150   กิโลกรัม 
จุดบํอชิโมะโต๏ะ     220   กิโลกรัม 
 

งานเครื่องจักรกลและซํอมบ ารุง  
- ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ า ประจ าจุด  จันทอุดม  ต.ยานยน และเพ่ิมลาภ  
- ตรวจเช็ค ปั้มสูบน้ าเสียใต๎ดินหลังวัดปุา  ซอย 5  
- เครื่องสูบน้ าแบกหาม หลังอ าเภอ ไพบูลย์นิมิตสุข  

 - เฝูาระวังน้ าทํวมขัง  
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ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม  

 
 

เรื่องร้องเรียน จ านวน 3 เรื่อง 
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การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร 
 

1. งานส ารวจสถานประกอบกิจการที่เข๎าขํายต๎องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
ลงพื้นที่ส ารวจสถานประกอบกิจการที่เข๎าขํายต๎องขอใบอนุญาตประเภทตํางๆ ในชุมชนหลังวัดปุา 2 จ านวน 63 ราย       
(เข๎าขํายขอใบอนุญาตฯ จ านวน 51 รายและไมํเข๎าขํายขอใบอนุญาตฯ จ านวน 12 ราย) 

2. กิจกรรมส ารวจร๎านจ าหนํายน้ าแข็งภายในชุมชน วันที่ 1 – 18 มีนาคม 2562 ส ารวจและเก็บ
ตัวอยํางน้ าแข็งเพ่ือตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ าแข็ง พร๎อมให๎ค าแนะน าเรื่องความสะอาดของสถานที่
และสุขลักษณะสํวนบุคคลของผู๎จ าหนําย จ านวน 30 แหํง  
สรุปผลการตรวจประเมิน   
       - ภาชนะท่ีใช๎บรรจุน้ าแข็งเพ่ือจ าหนําย เป็นกระสอบพลาสติกมีรูพรุน จึงแนะน าให๎เปลี่ยนเป็น
ถุงพลาสติกใส หลังจากเสร็จงานแล๎วแนะน าให๎ล๎างพ้ืนด๎วยน้ ายาคลอรีนเพื่อฆําเชื้อโรค ผู๎ปฏิบัติงานแนะน าให๎
สวมหมวกคลุมผมและใสํผ๎าปิดปาก  

3. กิจกรรมตรวจเฝูาระวังคุณภาพน้ าดื่มตู๎น้ าดื่มหยอดเหรียญวันที่ 1 – 18 มีนาคม 2562 เก็บ
ตัวอยํางน้ าดื่มจากตู๎หยอดเหรียญ เพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ าดื่มพร๎อมแนะน าการดูแลรักษาและ
ท าความสะอาดให๎ถูกสุขลักษณะ จ านวน 13 ชุมชน ดังนี้  
    1. ชุมชนก๎นปึกปากคลอง      จ านวน    14  ตู๎    2. ชุมชนสะพานราษฎร์        จ านวน     7   ต๎ู  
    3. ชุมชนข๎างอ าเภอทางไผํ     จ านวน    16  ต๎ู   4. ชุมชนริมน้ า-ทําเกตุ         จ านวน      4   ต๎ู  
    5. ชุมชนสองพ่ีน๎อง            จ านวน     8   ตู๎     6. ชุมชนชายกระปุอม          จ านวน    10   ต๎ู  
    7. ชุมชนหนองสนมปักปุา     จ านวน     4   ตู๎     8. ชุมชนแขวงการทาง         จ านวน      9   ตู๎    
    9. ชุมชนพูนไฉํ                 จ านวน     5   ต๎ู    10. ชุมชนตีนเนินเกาะหวาย   จ านวน      5   ต๎ู  
   11. ชุมชนเนินพระ            จ านวน   38   ต๎ู    12. ชุมชนทุํงโตนด             จ านวน    10  ต๎ู  
   13. ชุมชนเกาะกลอย         จ านวน     7   ต๎ู    14. ชุมชนเรือนจ า             จ านวน     7   ตู๎  
   15. ชุมชนแหลมรุํงเรือง       จ านวน     1   ตู๎  
         สรุปผลการตรวจประเมิน   
      - ตรวจคุณภาพน้ าเบื้องต๎นไมํพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
 

4. กิจกรรมเฝูาระวังและตรวจสอบความปลอดภัยด๎านอาหารแผงลอยจ าหนํายอาหารในที่/ทาง
สาธารณะ ภายใต๎โครงการสํงเสริมและเฝูาระวังความปลอดภัยด๎านอาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2562  
     1.) ด าเนินการตรวจประเมินแผงค๎าจ าหนํายอาหาร โดยใช๎แบบตรวจแผงลอยจ าหนํายอาหารของกรม
อนามัย พร๎อมทั้งให๎ความรู๎เกี่ยวกับสุขลักษณะของร๎านอาหาร/แผงลอยจ าหนํายอาหารและสุขวิทยาสํวนบุคคล
แกํผู๎ขายและผู๎บริโภค  

- ตลาดนัดสตาร์ไนท์บาซาร์ จ านวน 122 แผงค๎า  
     2.) ด าเนินการตรวจประเมินแผงลอยจ าหนํายอาหารในที่/ทางสาธารณะ โดยใช๎แบบตรวจแผงลอย
จ าหนํายอาหารของกรมอนามัย พร๎อมทั้งให๎ความรู๎เกี่ยวกับสุขลักษณะของร๎านอาหาร/แผงลอยจ าหนํายอาหาร
และสุขวิทยาสํวนบุคคลแกํผู๎ขายและผู๎บริโภค  

- ถ.สุขุมวิท หน๎าโรงพยาบาลระยองทั้ง 2 ฝั่ง จ านวน 18 ร๎าน  
- ถ.ราษฎร์บ ารุง จ านวน 15 ร๎าน  
- ถ.ตากสินมหาราช จ านวน 6 ร๎าน     
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ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

ตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกในชุมชน 

 
 
 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสถานีวิทยุ  
FM 97.25 ประชาคมระยอง ทุกวันพุธ  
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 – 14.00 น.  
ชํวง “สิ่งแวดล๎อมดี สุขภาพดี คูํชุมชน” 
เดือนมีนาคม 2562  

• โครงการรักษ์โลก รักษ์สุขภาพ ลดแหลํงเพาะพันธุ์โรค ประจ าปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมรณรงค์จัด
ระเบียบบ๎านให๎สะอาดปลอดโรค (3Rs Delivery) 

• วันที่ 13 มีนาคม 2562 วันช๎างไทย 
 

FM 96.75 บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
เวลา 13.30 – 13.55 น.  
ชํวง “อสมท เพื่อชุมชน” 
เดือนมีนาคม 2562  

• กิจกรรมนครระยองชวนรัน Run for dog 2019  
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ประชาสัมพันธ์พร้อมแจกแผ่นพับ 
กิจกรรมจัดระเบียบบ้านให้สะอาดปลอดโรค 
(3Rs Delivery) 
โครงการรักษ์โลก รักษ์สุขภาพ ลดแหลํงเพาะพันธุ์โรค ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เดือนมีนาคม 
ทุกวันพุธ เวลา 16.30 – 20 .00 น. ณ บริเวณ 
ชุมชนก๎นปึกปากคลอง ชุมชนบ๎านปากคลอง 
ชุมชนปากน้ า 1 ชุมชนปากน้ า 2 
ชุมชนริมน้ าทําเกตุ ชุมชนสองพ่ีน๎อง 
ชุมชนหลังวัดปุา 1 ชุมชนหลังวัดปุา 2 
 

- ติดปูายไวนิล ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจัดระเบียบบ๎าน ให๎สะอาดปลอดโรค (3Rs Delivery)  
จ านวน 29 ชุมชนๆ ละ 2 ผืน ภายในเขตเทศบาลนครระยอง  
 

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

ปริมาณสิ่งของบริจาค เดือนมีนาคม 2562  
1. เครื่องใช๎ไฟฟูา    จ านวน   502 กิโลกรัม  
2. เฟอร์นิเจอร์       จ านวน 2,500 กิโลกรัม  
3. เสื้อผ๎า/ตุ๏กตา/รองเท๎า/กระเป๋า  จ านวน 2,300 กิโลกรัม 
4. เครื่องครัว/ของเลํน   จ านวน   155 กิโลกรัม 
5. หนังสือ    จ านวน     65 กิโลกรัม 

รวมทั้งสิ้น   จ านวน 5,522 กิโลกรัม 
 

- สํงมอบให๎กับทางมูลนิธิสวนแก๎ว ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 จ านวนทั้งสิ้น 5,522 กิโลกรัม  
 

อัศวิน 3Rs 
 

- วันที่ 5 มีนาคม 62 ฝุายสํงเสริมสิ่งแวดล๎อมรํวมจัดกิจกรรมพ่ีสอนน๎องรักษ์สิ่งแวดล๎อม              
เรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ าทางเคมีอยํางงําย (ตรวจความเป็นกรด-ดําง) ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
เวลา 14.30 - 15.30 น. โดยมีนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน 36 คน 
 - โครงการกลํองยูเอชที  รีไซเคิลได๎ เดือนมีนาคม รวบรวมกลํองนมจากภาคีเครือขํายความรํวมมือ
โครงการในเขตเทศบาลนครระยอง ได๎ 779.9 กิโลกรัม และสํงมอบเพื่อเข๎าสูํกระบวนการรีไซเคิลแล๎ว           
จ านวน 181 กิโลกรัม 

- กิจกรรมจัดท าฐานข๎อมูลพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครระยอง เพ่ือรวบรวมฐานข๎อมูลปริมาณก๏าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ต๎นไม๎สามารถดูดซับ ซึ่งก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร๎อนใน
ปัจจุบัน โดยข๎อมูลที่รวบรวมมาได๎นั้นสามารถน าไปสูํการวางแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมตํางๆ ของเทศบาล
นครระยองที่เก่ียวข๎องตํอไป โดยเก็บข๎อมูลในพื้นท่ีตํางๆ ดังนี้ สวนสาธารณะสวนศรีเมือง สวนสาธารณะโขดปอ 
สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า ปุาชายเลนโซน 1 - 4 และเกาะกลางถนนสุขุมวิท 
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- กิจกรรมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแมํน้ าระยองและปุาชายเลน เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ประชาชนโดยทั่วไป 

หนํวยงานและคณะศึกษาดูงานตํางๆ เข๎าเยี่ยมชมและท ากิจกรรม ได๎แกํ เก็บขยะในปุาชายเลน ปรับภูมิทัศน์ปุาชายเลน 
บริเวณศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษาพระเจดีย์กลางน้ า และบริเวณหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู๎ระบบนิเวศ
ปุาชายเลนพระเจดีย์กลางน้ า รวมทั้งสิ้น 2,920 คน 

 
 

งานรักษาความสะอาด  
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2559 - 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบ 2559 3,355. 3,610. 3,316. 3,379. 3,501. 3,414. 3,231. 3,720. 3,782. 3,517. 3,479. 3,676.

งบ 2560 3,116. 3,099. 3,077. 3,256. 3,293. 2,914. 2,747. 4,000. 3,997. 3,939. 3,541. 3,687.

งบ 2561 3,757. 3,624. 3,156. 3,723. 3,495. 3,140. 3,421. 3,657. 3,949. 3,481. 3,527. 3,599.

งบ 2562 3,454. 3,433. 3,240. 3,260. 3,464. 3,043.
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ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2562 

 
รวมปริมาณขยะท่ีเอกชนจัดเก็บเดือนมีนาคม 2562 
รวมน้ าหนัก 3,043.66 ตัน เฉลี่ย 108.69 ตัน/วัน 

 
การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 

1. กิจกรรมเก็บรวบรวม ขยะอันตราย เดือน มีนาคม 2562 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตราย        
ได๎ทั้งหมด 2,242 ชิ้น (133.64 กิโลกรัม) 

2. กิจกรรมส ารวจและสํงเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล  
จ านวน 83 แหํง เดือน มีนาคม 2562 จ านวน 1,023 กิโลกรัม  
 
งานสัตวแพทย์  

การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์ 
 

- จ านวนสุกรที่เข๎าช าแหละในโรงฆําสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข๎าช าแหละเดือนมีนาคม 2562 
จ านวนทั้งสิ้น 986 ตัว ได๎ท าการตรวจและไมํพบความผิดปกติของสุกรกํอนฆําและหลังฆํา และมีคําธรรมเนียม  
อากรฆําสัตว์ 9,860 บาท การตรวจหาสารเรํงเนื้อแดงในสุกรกํอนฆํา จ านวน 5 ตัวอยําง จาก 5 ฟาร์ม          
ไมํพบสารเรํงเนื้อแดงทุกตัวอยําง 
 

สรุปเรื่องร้องเรียน จ านวน 5 เรื่อง 
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 
 
งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ  
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สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 
 

ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม – 25 มีนาคม 2562 จังหวัดระยอง พบผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก จ านวน 204 ราย         
ไมํพบผู๎เสียชีวิต คิดเป็นอัตราปุวย 28.91 ตํอประชากรแสนคน สูงเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศ  
         โดยในเดอืน มีนาคมนี้ พ้ืนทีเ่ขตเทศบาลนครระยอง พบผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก จ านวน 3 ราย               
ไมํพบการระบาดของโรคในพื้นที่ (ข๎อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562) 
 

 
 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ระหวํางวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2562 ได๎ด าเนินการรณรงค์ให๎ความรู๎แกํนักเรียนและ

ประชาชนเรื่อง 5 ย. ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าและการปฏิบัติตัวเมื่อถูกสัตว์กัดขํวน โดยมีกิจกรรม ดังนี้  
1. กิจกรรมเดินรณรงค์พร๎อมแจกแผํนพับความรู๎ตามสถานที่ตํางๆ ดังนี้ 
     1.1 สวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครระยอง  จ านวน 6 ครั้ง 
               (สวนศรีเมือง, สวนสาธารณะโขดปอและสวนสาธารณโขดศาลเจ๎า)  
     1.2 ตลาดสด จ านวน 4 ครั้ง (ตลาดนัดสตาร์และตลาดแมํแดง)  
     1.3 ห๎างสรรพสินค๎า จ านวน 2 ครั้ง (ห๎างเทสโก๎โลตัส สาขาระยอง และห๎างแสงทองซูเปอร์เซ็นเตอร์ระยอง) 
2. กิจกรรมให๎ความรู๎นักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 แหํง  
      1.) โรงเรียนสมคิดวิทยา 
      2.) โรงเรียนอนุบาลฝนทิพย์ 
      3.)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาประดูํ 
      4.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ 
      5.) โฮมเนอสเซอรี่ระยอง  
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กิจกรรม Big Cleaning ชุมชนป้องกันโรค 
 

- จากการส ารวจแหลํงเสี่ยงที่อาจเป็นแหลํงเพาะพันธุ์โรคติดตํอน าโดยแมลงในชุมชนเขตเทศบาลนครระยอง  
จ านวน 29 ชุมชน ในเดือนธันวาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562 พบวํา มีแหลํงเสี่ยงในชุมชนข๎างอ าเภอ-ทางไผํ 
และชุมชนทุํงโตนด จึงได๎ประสานงานกับงานรักษาความสะอาดเพ่ือรํวมด าเนินการ Big cleaning  ในวันที่ 21 
มีนาคม 2562 ดังนี้  

1. ด าเนินการในชุมชนข๎างอ าเภอ-ทางไผํ บริเวณริมคลองหลังโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองถึง
บริเวณต๎นยาง 

2. ด าเนินการในชุมชนทุํงโตนด บริเวณข๎างทางถนนราษฎร์บ ารุงซอย 11 ถึงบริเวณหน๎าโรงฆําสัตว์ 
 

งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ  
การด าเนินงาน 

1. ปฏิบัติงานคัดกรองสุขภาพประชาชนโดยตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือดที่
ปลายนิ้ว ให๎ความรู๎พฤติกรรมสุขภาพแกํประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง  รวม 560 คน  
ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    1.1 ส านักงานเทศบาลนครระยอง (ทุกวันจันทร์)   จ านวน 45   คน  
    1.2 โครงการสุขภาพดีในสวนสาธารณะ (ทุกวันพุธ) จ านวน 333 คน 
  1.2.1 สวนศรีเมือง   จ านวน 319 คน 
  1.2.2 สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า  จ านวน   14 คน 
    1.3 โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชน ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว  
                คัดกรองโรคมะเร็งเต๎านมโดยการคล าด๎วยมือ ให๎คูปองตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก 
                ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ ตรวจคัดกรองการมองเห็นเบื้องต๎น ให๎ความรู๎พฤติกรรมสุขภาพ 
                แกํประชาชน จ านวน 5 ชุมชน จ านวน 182 คน 
 2. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
    2.1 ให๎ความรู๎เรื่อง “ การปูองกันเด็กจมน้ า”จ านวน 3 ชํองทาง ดังนี้ 
  2.1.1 วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.- 14.00 น. จัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุ 

         ประชาคมระยอง FM 97.25 MHz 
  2.1.2 ให๎ความรู๎ผํานชํองทาง LINE@ เรารักนครระยอง 
  2.2.3 ให๎ความรู๎ผํานชํองทาง จอ LED เทศบาลนครระยอง 
  2.2.4 ให๎ความรู๎ผํานเสียงตามสายเดือน มีนาคม – เมษายน 2562                                                    
 

3. รํวมกับงานอาชีวอนามัยโรงพยาบาลระยองแจ๎งผลการตรวจตะก่ัวแบบเทคนิค X-Ray 
Fluorescence ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จ านวน 3 แหํง ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ผลการตรวจดังนี้ 
    3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาประดูํ สุํมตรวจ 16 ตัวอยําง พบ 5 ตัวอยําง ร๎อยละ 31.25 
     3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุํมฯ (โรงเรียนวัดลุํมฯ) สุํมตรวจ 11 ตัวอยําง พบ 2 ตัวอยําง  
                ร๎อยละ 18.18 
     3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ สุํมตรวจ 20 ตัวอยําง พบ 8 ตัวอยําง ร๎อยละ 40                                   
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งานอนามัยครอบครัว 

- ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน รายใหมํ   42  คน  รายเกํา  253  คน 
โดยมีกิจกรรมดูแลท าหัตถการในการติดตามเยี่ยมผู๎ปุวย จ านวน 65 ครั้ง และให๎ค าแนะน าด๎านสุขภาพแกํผู๎ปุวย
และครอบครัวทุกรายที่ติดตามเยี่ยม  
 

ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน / ติดเตียงรายใหม่ จ านวน  6 คน 
 

1. นายจรัล  ยิ้วประพันธ์ อายุ 65 ปี บ๎านเลขท่ี 71 / 3 ซ.5 ถ.สัมฤทธิ์ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระยอง 
โรคพาร์กินสัน  ผลการตรวจ ADL=0 ไมํรู๎สึกตัว ไมํสามารถท ากิจกรรมใดๆได๎เอง ต๎องให๎อาหารทางสายยาง  
 2. นายสละ  สุทธิกุล อายุ 74 ปี บ๎านเลขท่ี 100 ถ.สมุทรคงคา ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระยอง           
โรคไตวายเรื้อรัง  ต๎องล๎างไตทางหน๎าท๎องทุกวันที่บ๎าน ผลการตรวจ ADL=3 ชํวยเหลือตัวเองได๎น๎อย ลุกเดินเองไมํได๎ 
 3. นายเจริญ  สกุลมา อายุ 82 ปี บ๎านเลขท่ี 66 / 18 ซ.สมอทอง ถ.ชายกระปุอม ต.เชิงเนิน อ.เมือง 
จ.ระยอง โรคความดันโลหิตสูง ผลการตรวจ ADL=9 ชํวยเหลือตัวเองงํายๆได๎ เชํน รับประทานอาหารเองได๎เดิน
โดยใช๎ Walker และญาติประคองเดิน 
 4. นางวรรณา วิบูลย์ดล อายุ 69 ปี บ๎านเลขท่ี 66 / 8 ซ.อรุณธรรมเจริญ 3 ถ.ทองดี ต.เชิงเนิน         
อ.เมือง จ.ระยองโรคเบาหวานและไทรอยด์ ผลการตรวจ ADL=5 ชํวยเหลือตัวเองงํายๆ ได๎ เชํน รับประทาน
อาหารเองได๎ ลุกเดินเองไมํได๎  
 5. นางลดา ตะเพียนทอง อายุ 83 ปี บ๎านเลขท่ี 91 ซ.5 ถ.สัมฤทธิ์ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระยอง         
โรคความดันโลหิตสูง ผลการตรวจ ADL=5 ชํวยเหลือตัวเองงํายๆได๎ เชํน รับประทานอาหารเองได๎ ลุกเดินเองไมํได๎ 
 6. นายบิลอร สกุลนอก อายุ 82 ปี บ๎านเลขท่ี 33 / 39 ซ.เย็นเซ ถ.สัมฤทธิ์ ต.ปากน้ า อ.เมือง            
จ.ระยอง โรคความดันโลหิตสูง ผลการตรวจ ADL=11 ชํวยเหลือตัวเองงํายๆได๎ เชํน รับประทานอาหารเองได๎ 
ลุกเดินเองโดยใช๎ไม๎เท๎าพยุงเดิน  
 

ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 
 

1. มีผู๎บริจาควัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นของที่ผํานการใช๎งานแล๎ว 3 คน จ านวน 7 รายการ 
ได๎แกํ เตียงนอนFowler, รถเข็นนั่ง, เก๎าอ้ีนั่งขับถําย, Walker, ไม๎ค้ ายัน, ไม๎เครน 4 ขา และวิกผม  
      2. มีผู๎ปุวยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 7 คน จ านวน 3 รายการ ได๎แกํ เครื่องผลิตออกซิเจน ,            
เตียงนอน Fowler และรถเข็นนั่ง 
      3. บริจาควัสดุให๎กับผู๎ปุวยยากไร๎ 1 คน จ านวน 1 รายการ ได๎แกํ ผ๎าอ๎อมส าเร็จรูป 
 

โครงการดูแล ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง และผู้ป่วยเรื้อรัง  
 

- วันที่ 19 มีนาคม 2562 งานอนามัยครอบครัว ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ได๎จัดโครงการ
ดูแลสํงเสริมปูองกัน และฟ้ืนฟูสุขภาพ ผู๎สูงอายุกลุํมพ่ึงพิง และผู๎ปุวยเรื้อรัง เพื่อสํงเสริมศักยภาพของผู๎สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงและผู๎ดูแล ในการท ากิจกรรมรํวมกันนอกสถานที่ จ านวน 14 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้  

*ไหว๎พระพุทธอังคีรส 
 * ฟังธรรมเทศนา จากพระโบราณพิทักษ์ เจ๎าอาวาสวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
 * สักการะพระเจ๎าตากสินมหาราช 
 * ท าบุญ ไหว๎พระนอน ณ วัดปุาประดูํ 
 * ท าบุญ ไหว๎หลวงพํอขาว ณ วัดโขดทิมทาราม 
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 * รับของที่ระลึกจากนายกเทศมนตรี และรับประทานอาหารกลางวันรํวมกัน ณ ศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟู
คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ โดยได๎รับการสนับสนุนจาก ชมรมผู๎สูงอายุ เทศบาลนครระยอง 
 * บริการตัดผม ตัดเล็บ ให๎ผู๎สูงอายุกลุํมพ่ึงพิง  
 

งานสนับสนุนสุขภาพ  
1. ด าเนินงานสํงเสริมและปูองกันสุขภาพแกํผู๎พิการในชุมชน  
1.1 ให๎บริการคัดกรองสุขภาพเบื้องต๎นแกํผู๎พิการที่บ๎าน จ านวน  39 คน  

               1.1.1  วัดความดันโลหิต จ านวน 39 คน พบ 
                     - ความดันโลหิตสูง  จ านวน     7  คน 
                     - ความดันโลหิตปกติ    จ านวน   32  คน   
  1.1.2 ตรวจระดับน้ าตาลในเลือด    จ านวน    8   คน  
   - ระดับน้ าตาลในเลือดปกติ จ านวน   6  คน       
   - ระดับน้ าตาลในเลือดสูง    จ านวน   2  คน       
  1.1.3 ประเมินความเครียด  จ านวน      39  คน 
   - เครียดน๎อย   จ านวน      39 คน 
  1.1.4 ประเมินภาวะซึมเศร๎า           จ านวน   39 คน  พบ 
   - ไมํมีภาวะซึมเศร๎า          จ านวน   39  คน   
  1.1.5 คัดกรองสุขภาวะทางตา         จ านวน   17   คน  
   - นัดพบจักษุแพทย์       จ านวน     3  คน  
  1.1.6 ตรวจมะเร็งเต๎านม             จ านวน     4  คน 
                     - ไมํพบความผิดปกติ 
                 1.1.7 สํงตรวจมะเร็งปากมดลูก     จ านวน     1  คน  
 

2. พบผู๎พิการมีบัตรประจ าตัวผู๎พิการแล๎ว แตํยังไมํได๎รับเบี้ยยังชีพผู๎พิการ จ านวน 1 คน เนื่องจาก
ทะเบียนบ๎านอยูํจังหวัดแพรํ ได๎ให๎ค าแนะน า และประสานกองสวัสดิการสังคม เพื่อด าเนินการตํอไป  
 3. จัดตั้งกลุํมออกก าลังกายที่เกิดขึ้นใหมํในชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย จ านวน 1 กลุํม ชื่อ “กลุํมรักษ์
สุขภาพ ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย” มีสมาชิกกลุํม จ านวน 22 คน ด าเนินการเขียนโครงการออกก าลังกาย    
เพ่ือสุขภาพ ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ           
เทศบาลนครระยอง 
 

งานสํงเสริมสุขภาพ 
- วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ด าเนินการจัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพชํองปากในเด็กปฐมวัย          

จ านวน 22 คน มีการให๎ความรู๎เรื่องการดูแล และรักษาสุขภาพชํองปากของตนเอง โดยการแปรงฟัน             
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาประดูํ 

- วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ด าเนินการจัดกิจกรรมนิทานโยคะในเด็กปฐมวัย จ านวน 24 คน       
โดยการเลํานิทานพร๎อมประกอบการเลํนโยคะแบบทําสัตว์ตํางๆ เพื่อเสริมสร๎างความยืดหยุํนของกล๎ามเนื้อ    
และการฝึกสมอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาประดูํ 
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กองการแพทย์ 

บริการเดือน มีนาคม ๒๕๖2 
จ าแนกตามสถานบริการ 

 
 

ประเภทบริการในคลินิกอบอุ่นฯ 
ประจ าเดือนมีนาคม 2562 

1. บริการรักษาพยาบาล     4,711 ราย  
2. บริการทันตกรรม           423 ราย 
3. บริการเภสัชกรรม    2,341 ราย 
4. บริการกายภาพบ าบัด         207 ราย 
5. บริการชันสูตร          115 ราย 
6. บริการรังสีฯ               35 ราย  

 
งานรักษาพยาบาล 

ประจ าเดือน  มีนาคม  ๒๕๖2 
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สรุปค่าใช้จ่ายการให้บริการกองการแพทย์ 

ประจ าเดือน  มีนาคม ๒๕๖2 
 

• 1. CASH                                 (1,003ราย) 141,711 บาท (13.96%) 
• 2. จํายตรง อปท รอเรียกเก็บ          (185ราย)      44,737 บาท (4.41%) 
• 3. จํายตรงกรมบัญชีกลางรอเรียกเก็บ (430ราย)     97,625 บาท (9.62%) 
• 4. ประกันสังคมรพ.ระยอง              (244ราย)      36,600 บาท (3.61%) 
• 5. ประกันสังคมรพ.สิริกิติ์               (197ราย)      32,946 บาท (3.25%) 
• 6. เทศบาลสนับสนุน                   (3,503ราย)   661,441 บาท (65.45%)  

        สรุป  คําใช๎จาํยกองการแพทย ์    ราย   1,015,060 บาท (100%) 
                              เรยีกเก็บได ๎     353,619   บาท (34.85%) 
 

บริการอ่ืน ๆ แก่ผู้มารับบริการ 
ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖2 

 

- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถกอล์ฟไฟฟูา        จ านวน 46 ครั้ง 
- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถ Ambulance     จ านวน  7  ครั้ง 
- สนับสนุนกระเป๋ายาแกํหนํวยงานอื่น  จ านวน  1 ครั้ง  
 

- กิจกรรมในรอบเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 17 มีนาคม 2562 ออกหนํวยปฐมพยาบาล                  
ณ โรงเรียนตากสินฯ เลือกตั้งสส.ลํวงหน๎า 

 

กองการศึกษา 

- โครงการประกวดดนตรีเพื่อเยาวชน Rayong String Contest 2019 ระหวํางวันที่ 26-29 มีนาคม 
พ.ศ. 2562  ณ บ๎านตะวันผับ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 - กิจกรรม We can : Play & Learn เพลินวันหยุด ครั้งที่ 126 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 ณ บริเวณอาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
 - โครงการจัดการศึกษาแกํเด็กด๎อยโอกาส กิจกรรมการศึกษานอกห๎องเรียน (ข๎าวมันไกํทอด) 
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานกิจกรรมหน๎าห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
 - ธนาคารออมสิน (สาขาปูาผํอง) ประจ าวันพฤหัสบดี เดือน มีนาคม 
 

สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือน มีนาคม 2562 
ข้อมูลสถิติ มีนาคม 

  สถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุด/เดือน  35,672 
  สถิติผู้ใช้นอกเวลาราชการ  18,043 
  ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต  1,215 
  สถิติหนังสือทั้งหมด  159,239 
  สถิติแผ่น V.C.D  15,542 
  จ านวนสมาชิกห้องสมุด  74,314 
  จ านวนสมาชิกใหม่  193 
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สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง 
เดือน มีนาคม 2562 

 
- นางผํองศรี ปิยะยาตัง ผู๎อ านวยการกองรายงานวํา เรื่องประเพณีวันสงกรานต์ได๎มีการนัดประชุม

ในวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห๎องประชุมตากสินมหาราช 

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
- วันที่ ๘ มีนาคม 2562 : ฝุายวิชาการ ได๎ก าหนดจัดกิจกรรมปากน้ าสัมพันธ์วันวิชาการ  สร๎างผลงาน

สูํความส าเร็จ  ครั้งที่ 11 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือกระตุ๎นให๎นักเรียนเห็นความส าคัญของการศึกษา สนใจค๎นคว๎า  
หาความรู๎ด๎วยตนเอง ณ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม)ํ 
 - วันที่ 9 มีนาคม 2562 : ฝุายบริหารงานวิชาการ ได๎จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ ให๎กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในการท าขนมไทย (ฝอยทอง) จากวิทยากรภูมิปัญญาท๎องถิ่น จําเอกชัยภูมิ มีอ่ิม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎นักเรียนได๎พัฒนาองค์ความรู๎ ทักษะการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ท าให๎นักเรียนได๎สร๎างโอกาส
ในการประกอบอาชีพและท าให๎ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 

- วันที่ 18 - 28 มีนาคม 2562 : นักเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีปี5 เข๎ารํวมโครงการ “คํายวัฒนธรรมจีน
โครงการเส๎นทางสายไหมประจ าปี 2562” ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎) 
 - วันที่ ๒๒ มีนาคม 2562 : ฝุายบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สูํความส าเร็จ โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือให๎นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษามีขวัญและก าลังใจที่จะศึกษาตํอ และสร๎างความสัมพันธ์อันดี
ระหวํางครู ผู๎ปกครองและชุมชน 
 - วันที่ 2๒ มีนาคม 2562 : รองผู๎บริหารและครู เข๎ารํวมโครงการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แกํคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน๎าสํวน
ราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎างเทศบาลนครระยอง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ณ ห๎องจันทร์สุดา 
โรงแรมสตาร์ 
 - วันที่ 28 มีนาคม 2562 : ชมรมผู๎สูงอายุรวมศิลป์จังหวัดระยอง ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการ
ประชุมสามัญประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
 - รํวมท าบุญสร๎างพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน และเปิดอาคารเรียน พิทักษ์รัตตเขต (เสียน มีสบาย) 
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โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

- งานเปิดบ๎านและสวนโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 
โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองได๎รับเกียรติ จากนายวรวิทย์  ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง 
เป็นประธานในพิธีเปิดบ๎านและสวน   
 - ในวันที่ 29 มีนาคม 2562โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง ได๎ด าเนินการประชุมผู๎ปกครองประจ าปี
การศึกษา 2562 และประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 โดยผู๎ปกครองเยี่ยมชมสวนและเก็บผลผลิต 
ของโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง  
 - ต๎นกล๎า เฟื่องฟูา อ าลาปากคลอง โดยโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง จัดกิจกรรมอ าลานักเรียน          
ชั้น ป.6 และรับน๎องอนุบาล 3 ที่ก าลงจะขึ้นชั้น ป.1  
 
 
 

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

 

- โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองก าลังกํอสร๎างบ๎านต๎นไม๎  เพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎ส าหรับนักเรียน  
 - โครงการปรับปรุงทาสีรั้วหลังอาคารเรียน 1 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
- วันที่ ๔ มีนาคม  2562 การทดสอบข๎อสอบมาตรฐานกลาง สพฐ. วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔ และ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - วันที่ 6 มีนาคม  2562 ปฏิบัติหน๎าที่เป็นสนามสอบ และกรรมการคุมสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
และ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - วันที่ 7 มีนาคม  2562 ปฏิบัติหน๎าที่เป็นสนามสอบ และกรรมการคุมสอบสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน 
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามสอบ           
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - วันที่ 18 - 20 มีนาคม  2562 การสอบประเมินผลการเรียนรู๎ปลายปี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - วันที่ 25 มีนาคม  2562 รับนักเรียนเข๎าเรียนในระดับชั้นอนุบาล/ปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห๎องประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - วันที่ 27 มีนาคม  2562 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา  
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห๎องประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - วันที่ 28 มีนาคม  2562 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ระดับสถานศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห๎องประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - วันที่ 29 มีนาคม  2562 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา  
ในรูปแบบคณะกรรมการไตรภาคี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ณ ห๎องประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 
 
 
 
 



 -35- 
 

ผลการสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

 
 

ผลการสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

 
 

ผลการสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
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ผลการสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
ด.ญ.ศิริรักษ์ อยูํยง   ด.ญ.ณัฐญาณีย์ ชัยสีหา  
ด.ญ.อาคิรา แสงกระแสร์   ด.ญ.ชญาดา ทัพผา 
ด.ญ.พาขวัญ ฟูค า  ด.ญ.ศศิวัลย์ แก๎ววิเชียร 
ด.ช.ยศพล หัสชู    ด.ญ.สุพิชญา สุริยะ 
ด.ช.วุฒินันท์ มีมิ่งขวัญ 
 

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

- ประกวดสวดมนต์หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงค์ ภาคท่ี 13  
เด็กหญิงสาวิตรี อุราโรจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชํวงชั้นที่ 2 
เด็กหญิงรัตนภรณ์ คงเนียม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชํวงชั้นที่ 1 
 - วันที่ 22 มีนาคม 2562 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561  
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดลุํม (พระอารามหลวง) และโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
 - วันที่ 11, 21 และ 22 มีนาคม 2562 กิจกรรมเก็บขยะริมชายหาด ณ ลานหินขาว และชายหาด PMY  
 - วันที่ 30 มีนาคม 2562 รับคณะดูงานจากโรงเรียนหนองหญ๎าม๎า จังหวัดร๎อยเอ็ด  
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
- วันที่ 1  มีนาคม  2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครระยอง  

ฉีดวัคซีนปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูกให๎นักเรียน ป.5 
 - วันที่ 2  มีนาคม  2562 มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 - วันที่ 7 - 9 มีนาคม 2562 อบรมโปรแกรมระบบแนะน าส าหรับอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบ
อัตโนมัติฯ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร  
 - วันที่ 6 - 9 มีนาคม 2562 อบรมโครงการยกระดับคุณธรรมการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตฯ 
ณ โรงแรมเดอะไทดี รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 
 - วันที่ 13 มีนาคม 2562 เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมให๎ความรู๎เรื่องพิษสุนัขบ๎า 
ให๎กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 
 - วันที่ 18  มีนาคม  2562 เด็กชายอภิชา  จันทร์สิทธิ์ นักเรียนชั้น ป.3 เข๎ารับรางวัลเหรียญเงิน             
การแขํงขันคณิตศาสตร์แหํงประเทศไทย ครั้งที่ 7 TMC (Thailand Mathermatics Contest)  ชั้น ป.1 - 3 
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร 
 - วันที่ 22 มีนาคม  2562 วันแหํงความส าเร็จ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 - วันที่ 26 มีนาคม 2562 รับรางวัลเหรียญคนเกํงในโรงเรียนท๎องถิ่นวิทยาศาสตร์ 
เด็กหญิงปุณิกา อังคธัญกุล 
 - วันที่ 22 มีนาคม 2562 รับรางวัลเหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพ              
ทางวิทย์-คณิต ปี 2561 ณ BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre ไบเทค บางนา 
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 - วันที่ 26 มีนาคม 2562 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ศึกษาดูงาน จ านวน 106 คน 
 - วันที่ 27  มีนาคม  2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ศึกษาดูงาน จ านวน 46 คน 
 - วันที่ 28  มีนาคม 2562 ทดสอบความพร๎อมนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 - วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562 อบรมเวทีเติมความรู๎และสร๎างแกนน าวัคซีน รุํนที่ 4  
ณ โรงแรมโกลเด๎น ซิตี้ ระยอง 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

- วันที่ 1 มีนาคม 2562 ครูผู๎ชํวยรับการนิเทศการสอน จากศึกษานิเทศก์ ผู๎อ านวยการ และครูพ่ีเลี้ยง  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)  

- วันที่ 1 มีนาคม 2562 บุคลากรเข๎ารํวมการประชุมการซักซ๎อมแนวทางการตรวจสอบพัสดุกํอนคืน
หลักประกันสัญญา และการคืนหลักประกันสัญญา ณ ห๎องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง  
 - วันที่ 2 มีนาคม 2562 รํวมพิธีถวายพระราชสักการะแดํพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร "พระบิดาแหํงมาตรฐานการชํางไทย" ณ ห๎องประชุมกันเกราโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  
 - วันที่ 2 มีนาคม 2562 นักเรียนเข๎ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  
 - วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2562 บุคลากรเข๎ารํวมงาน โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว    
จังหวัดระยอง  ปีที่ 3 ณ ห๎องประชุมจันทร์สุดา โรงแรมสตาร์  
 - วันที ่7 มีนาคม 2562 บุคลากรเป็นกรรมการคุมสอบสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
 - วันที่7 - 10 มีนาคม 2562 บุคลากรเข๎ารํวมการอบรมครูด๎วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 
ส าหรับครูพี่เลี้ยง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยองเขต 1  
 - วันที่ 8 มีนาคม 2562 กิจกรรมมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)  
 - วันที่ 8 มีนาคม 2562 กิจกรรม งานราตรีศรีรํมไทร ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)  
 - วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอความอนุเคราะห์ใช๎สถานที่ในการจัดสอบ 
ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2561 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)  
 - วันที่ 12 มีนาคม 2562 การสอบการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน  (LCT)  ในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ประจ าปีการศึกษา  2561 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)  
 - วันที่ 13 มีนาคม 2562 ผู๎อ านวยการรํวมประชุมการจัดงานแขํงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค
ตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห๎องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง  
 - วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2562 บุคลากรเข๎ารํวมโครงการอบรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)  
 - วันที่ 20 – 28 มีนาคม 2562 กิจกรรมคํายวัฒนธรรมจีนโครงการเส๎นทางสายไหม ประจ าปี 2562  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)  
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 - วันที่ 22 มีนาคม 2562 โครงการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข๎อมูลขํางสาร            
ของราชการ พ.ศ. 2540  แกํคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน๎าสํวนราชการพนักงานเทศบาล           
และพนักงานจ๎างเทศบาลนครระยอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห๎องจันทร์สุดา ชั้น 1                
โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น  
 - วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2562 โครงการอบรมปรับปรุงแผนปฏิบัติงานสถานศึกษา  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)  
 - วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2562 การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 
ประจ าปีการศึกษา  2562 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)  
 - วันที่ 24 มีนาคม 2562 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดระยอง 
ขอใช๎สถานที่เลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฏร ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)  
 - วันที่ 25 มีนาคม 2562 ผู๎อ านวยการรํวมประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ๎างเป็นพนักงานจ๎าง 
ต าแหนํง ภารโรง ธุรการ การเงิน ณ ห๎องประชุมศรีเมือง  
 - วันที่ 27 มีนาคม 2562 การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3) งานส ารวจและ
ออกแบบปรับปรุงและแก๎ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 และโครงขํายทางหลวงข๎างเคียง          
ชํวงจุดตัดจุดสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 332-จุดตัดทางหลวงหมายเลข 36 ณ ห๎องจันทร์สุดา โรงแรมสตาร์  
 - วันที่ 27 มีนาคม 2562 ครู ผู๎บริหาร ผู๎ปกครอง ตัวแทนนักเรียน พิจารณาการจัดซื้อหนังสือเรียน 
ปกศ.2562/4ฝุาย ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)  
 - วันที ่29 มีนาคม 2562 โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นเทศบาลนครระยอง  
หลักสูตรชินนสาสมาธิ(สมาธิเพ่ือชนะใจตนเอง) ณ วัดตรีรัตนาราม  

- วันที่ 29 มีนาคม 2562 รับการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยต๎นสังกัด  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)  
 - วันที ่29 มีนาคม 2562 ผู๎อ านวยการเข๎ารํวมการประชุมนโยบายการรับนักศึกษาวิชาทหารประจ าปี 2562 
ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
 - วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2562 อบรมโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดท าเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2551 ณ  โรงแรมสีดา  รีสอร์ท อ าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  
 - วันที่ 31 มีนาคม 2562 รํวมพิธีวันที่ระลึก "มหาเจษฏาบดินทร์ พระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว"                
และ "วันข๎าราชการพลเรือน"  ประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชกาชจังหวัดระยอง  
 - วันที่ 31 มีนาคม  2562 รํวมขบวนแหํ “ใต๎รํมพระบารมี พระบรมราชจักรรวงศ์” 
ณ สวนศรีเมือง  

กองสวัสดิการสังคม 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
- โครงการรวมวัยผู๎สูงอายุ เติมความสุขกันและกัน  ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562  

ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
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ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจ าเดือน มีนาคม 2562 
• มอบเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและผู๎ปุวยเอดส์  

   ประจ าเดือนมีนาคม 2562 
•  โดยการโอนเงินเข๎าบัญชีธนาคาร ทั้งหมด  7,031 ราย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 

 
• ผู๎สูงอายุ             6,138  ราย 

    เงินสด                            -       ราย 
    โอนเข๎าบัญชีธนาคาร     6,138  ราย 

•  ผู๎พิการ                        778  ราย        
    เงินสด                            -      ราย 
    โอนเข๎าบัญชีธนาคาร         778  ราย 

•  ผู๎ปุวยเอดส์                   115  ราย 
     เงินสด                            -       ราย 
     โอนเข๎าบัญชีธนาคาร        115  ราย 
 

การลงทะเบียน 
• อ านวยความสะดวก  

    ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวคนพิการรายใหมํ 
    และตํอบัตรประจ าตัวคนพิการรายเกํา      จ านวน        3      ราย 

•   รับลงทะเบียนผู๎พิการรายใหมํ  
    เพ่ือรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ      จ านวน        3      ราย 

•   รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   จ านวน       17     ราย 
•   รับลงทะเบียนผู๎สูงอายุรายใหมํและรายเกํา  จ านวน       21     ราย 

    ที่มีการย๎ายภูมิล าเนาเข๎ามาในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง เพื่อรับเบี้ยฯ ปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2560 
 

- วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562  โครงการหนึ่งใจ...เดียวกัน มอบถุงยังชีพพระราชทาน ประจ าปี 2562 
ณ ที่วําการอ าเภอนิคมพัฒนา  
 - ลงพื้นที่เยี่ยมบ๎านผู๎ที่มาลงทะเบียน เพ่ือรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพื่อตรวจสอบข๎อเท็จจริงสภาพ
ความเป็นอยูํ ระหวํางวันที่  28 มีนาคม พ.ศ.2562  
 - วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาองค์ความรู๎ให๎แกํกลุํมสตรีชุมชน เทศบาลนครระยอง 
ณ ห๎องสุนทรภูํ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นระยอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

- วันที่ 2 เมษายน 2562  มีการคัดเลือกประธานกลุํมสตรี ผู๎ได๎รับการคัดเลือกคือ คุณจินตนา  สุภาภรณ์ 
วาระการด ารงต าแหนํง 2 ปี  
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สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือนมีนาคม  2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31  มีนาคม  2562) 
ยอดรับจ าน ารวม    2, 262  ราย 
ยอดไถํถอนรวม    2, 281  ราย 
 

   ทรัพย์จ าน าคงเหลือทั้งหมด  7,536  ราย 
 
รายได๎ดอกเบี้ยรับจ าน า  จ านวนเงิน    1,904,011.50 บาท  
รายได๎จากการจ าหนํายทรัพย์หลุด จ านวนเงิน       238,810.00 บาท  
    รวมรายรับ          2,142,821.50 บาท 
รายจ่าย 
 ดอกเบี้ย O.D. ธนาคารออมสิน                    0.00 บาท  
 รายจ่ายประจ า                303,613.98 บาท  
รายรับสูงกว่ารายจ่าย             1,839,207.52 บาท 
 

วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน   140,000,000.00 บาท 
   บวก ฝากเพ่ิม             20 ,490,000.00 บาท 
   คงเหลือเงินที่ใช๎หมุนเวียนได๎อีก             160,490,000.00 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 - นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง ผู๎อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน รายงานวําเรื่องการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในปี 2562 ได๎มมีาตรฐานใหมํออกมา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562        
ได๎ตัง้งบประมาณแล๎ว แตํอาจจะต๎องมีการเปลี่ยนแปลงรายการ ซึ่งนายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล  
เป็นประธานของคณะกรรมการท า TOR  ได๎มีการหารือกันในเบื้องต๎นแล๎ววํารายการไหนสามารถจัดซ้ือได๎ 
ในราคาที่ตั้งไว๎ก็ให๎ด าเนินการซื้อ สํวนรายการไหนที่ไมํได๎ก็คงจะต๎องจัดซื้ออีกรอบหนึ่งโดยต๎องหาแนวทางแก๎ไขตํอไป  

ที่ประชุม   - นายธนิต  อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี สั่งการวําให๎คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม 
 

(ปิดประชุม เวลา 10.30 น.) 
 
     ลงชื่อ    ผู๎บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                          เจา๎พนกังานธุรการช านาญงาน 
 
 
 

     ลงชื่อ    ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางพิมพ์ผกา  ทายพงศ์ศักดิ)์ 
          หัวหนา๎ฝาุยอ านวยการ 
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