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

นายวรวิทย์
นายธนิต
นายบุญสืบ
นายประกอบ
นายสุธน
นายฉัตรนุชัย
นางเสาวลักษณ์
นายธนวัฒน์
นางนภัสสร
นางวัฒนา
นางกรรณิกา
นายธรรมาธิติ
นางสาวศศิธร
นายชนินทร์

ศุภโชคชัย
อังควินิจวงศ์
เจริญรัตน์
อังควินิจวงศ์
ซื่อประเสริฐ
สมบัติศรี
วินัยธรรม
พ้นชั่ว
อุทัยรัตน์
ชูวิทย์สกุลเลิศ
วิโรจน์แสงทอง
วุฒิสมบูรณ์
โยคาพจร
จันทน์ขาว

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการสํานักการคลัง
ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการกองช่าง
แทนผู้อํานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รก.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
นายมานพ
ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ
รก.ผู้อํานวยการกองการแพทย์
นางสุกัญญา
ยัสโร
แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล
นางบุษยมาศ
อ้นแสน
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา
นายสมควร
ทองเรือง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง
นางชุติมา
นิติพงษ์
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ว่าที่ร้อยตรีจรัล
ภิญวัย
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
นางศรีนวล
พวงภาคีศิริ
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
นางศิริลักษณ์
ทองเรือง
ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง
นายดุสิต
ธรรมศิริรักษ์
ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางพิมพ์ผกา
ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
นางสาวชนิดา
เอมเปีย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางเสาวลักษณ์
แก่นทอง
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
นางสาวฐปนีย์
โสภณ
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณัฐมน
แซ่โง้ว
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

31.
32.
33.

นางสาววทันยา
นางธนาวดี
นางกุลยา

โห้ประเสริฐ
ฑามาศ
กุลรัตน์

-2หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
เจ้าพนักงานธุรการ

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

นายมานพ
นายวิชิต
นายวารินทร์
นายนิวัติ
นายผณินทร
นายธีรวุฒิ
นางอุษณีย์

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
ดุษฎีวงษ์กําจร
กล่อมแก้ว
เกษรแพทย์
รัตตานนท์
เลื่อนลอย

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล

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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ท่านนายกเทศมนตรีกล่าวว่า ขอขอบคุณทุกกองงานที่มีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกในหลวง รัชกาลที่ 10
- ท่านปลัดเทศบาลกล่าวว่า งานเฉลิมฉลองสมโภช กําหนดตั้งแต่วันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562
และจังหวัดระยองกําหนดจัดงานในวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ สวนศรีเมือง และกําหนดการประชุม
สภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2562 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ให้แต่ละกองงานเตรียมญัตติที่จะนําเข้าที่ประชุมสภาฯ ด้วย
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานขนส่ง
- งานขนส่งมี รายรับประจําเดือนเมษายน 2562
รายจ่ายประจําเดือนเมษายน 2562
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
ยอดเงินสะสม

176,334.00 บาท
98,587.32 บาท
77,746.68 บาท
3,416,639.43 บาท

-3ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- ออกตรวจดูแลโรงรับจํานําของเทศบาล
- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น้อง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จํานวน 29 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง
2. ตักเตือนผู้กระทําความผิด
- ดูแลห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
- กองวัสดุก่อสร้างไว้บนไหล่ทาง ทางเท้า และที่สาธารณะ จํานวน - ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง และหน้าวัดป่าประดู่
จํานวน 2 ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหล่น จํานวน 4 ราย
3. จัดเก็บป้ายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 164 แผ่น
4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 6 แห่ง
5. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน จํานวน 3 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จํานวน 1 ราย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกู้ภัยฯ
- ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนแหลมรุ่งเรือง, ชุมชนพูนไฉ่, ชุมชนสองพี่น้อง)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน เม.ย. 2562)
* จํานวน
15 คณะ
* จํานวน
1,263 คน
งานสารบรรณ
มีการลงรับ – ส่ง หนังสือผ่านระบบ OSSM (ส่วนกลาง)
เดือนเมษายน 2562
- มีการลงรับหนังสือ จํานวน
578 เรื่อง
- มีการลงส่งหนังสือ จํานวน
365 เรื่อง

4 ครั้ง
92 ครั้ง
69 ครั้ง
12 ครั้ง

-4ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
176 คน
* ลูกจ้างประจํา
24 คน
* พนักงานจ้างทั่วไป
332 คน
* พนักงานจ้างตามภารกิจ 233 คน
รวม
765 คน
อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จํานวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จํานวน 3 แห่ง
* พนักงานครูเทศบาล
234 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
38 คน
รวม
275 คน
รวมทั้งสิ้น 1,040 คน
งานการเจ้าหน้าที่
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
(ตําแหน่งบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต
- ลูกจ้างประจํา ลาออก
- ลูกจ้างประจํา เสียชีวิต
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
- พนักงานจ้าง ลาออก
- พนักงานจ้าง เสียชีวิต

- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
2 คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
31 คน
12 คน
1 คน

-5งานทะเบียนราษฎร
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจาเดือน เมษายน 2562

ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 180 ราย
รายงานการให้บริการงานบัตรประจาตัวประชาชน
ประจาเดือน เมษายน 2562

ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 39 ราย

-6กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง จํานวน 8 ครั้ง
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน 17 ครั้ง 17 เรื่อง
Line @ เรารักนครระยอง
1. จํานวนผู้ติดตามสะสม จํานวน 4,160 ราย
2. จํานวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด 42 ราย
3. จํานวนผู้สอบถามข้อมูลทั้งหมด 30 ราย
งานประชาสัมพันธ์
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย
1.1 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จํานวน 16
1.2 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่น ๆ
2. บันทึกภาพกิจกรรมของสํานัก กองและรร.ในสังกัดของเทศบาล
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่นๆ
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชน ลงเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของเทศบาล
5. บันทึกเสียงข่าวประกาศเสียงตามสาย
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์
7. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง
8. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

เรื่อง
จํานวน 20 เรื่อง
จํานวน 42 กิจกรรม
จํานวน 35 ครั้ง
รวม 45 ข่าว
จํานวน 4 ครั้ง
จํานวน 5 ครั้ง
รวม 4 ราย
รวม 5 ป้าย

ฝ่ายนิติการ
ฝ่ายนิติการ
ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

1.

กรณีใบเสร็จงานขนส่งสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ

- อยู่ในระหว่างการสรุปข้อเท็จจริง

2.

กรณีพนักงานสถานธนานุบาลละทิ้งหน้าที่ราชการ
ติดต่อกันคราวเดียวเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มี
เหตุอันควร

- ทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯเรียบร้อยแล้ว

3.

ศาลจังหวัดระยองได้มีหมายเรียกคดีแพ่งสามัญคดี
หมายเลขดําที่ 1709/2560 ระหว่าง นายแพทย์ยุคล
เลิศบูรพา โดยนางปทุม เลิศบูรพา โจทก์ เทศบาลนคร
ระยอง ที่ 8 นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย ที่ 9 ทําคําให้การ
แก้คดียื่นต่อศาล ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหมาย

- เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ศาลจังหวัดระยอง
ได้อ่านคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหน้าที่ระหว่างศาล สรุปว่า คดีนี้อยู่ใน
เขตอํานาจของศาลปกครอง จึงให้โอนคดีโจทก์ไป
พิจารณาที่ศาลปกครองระยอง

-7ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

4.

ศาลจังหวัดระยองได้มีหมายเรียกคดีแพ่งสามัญคดี
หมายเลขดําที่ 0716/2561 ระหว่าง นายนิรัตน์
เจริญผล โจทก์ เทศบาลนครระยองที่ 1 นายวรวิทย์
ศุภโชคชัย ที่ 2 จําเลย ทําคําให้การ แก้คดียื่นต่อศาล
ภายในวันที่ 15 วัน นับแต่วันได้รับหมาย

-ศาลจังหวัดระยองนัดฟังคําพิพากษาในวันที่ 2
เมษายน 2562เวลา 09.00 น ศาลพิพากษา
ยกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจําเลย
ทั้งสอง 90,000 บาท

5.

แจ้งความนายนิรัตน์ เจริญผล นายพรชัย อุดมปณิธ
กรณีฟ้องเท็จ ฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ขัดขวางเจ้าพนักงานและแจ้งความเท็จ

- เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ศาลจังหวัดระยอง
พิจารณาในคดี ฐานขัดขวางเจ้าพนักงานและแจ้ง
ความเท็จว่าจําเลยกระทําผิดตามฟ้อง จําเลยให้การ
รับสารภาพ ศาลพิพากษาลงโทษปรับ 7,500 บาท

6.

สอบทายาท กรณี นายสงกรานต์ สุดสุข พนักงานจ้าง
ทั่วไป (ผู้ตาย) แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือ
ชื่อ "นางสาวผกามาศ สุดสุข แต่เป็น
ชื่อ "นางสาวประกามาศ สุดสุข ซึ่งไม่ตรงตามเอกสาร

- เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ดําเนินการสอบ
ทายาทแล้ว อยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริง

งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจาเดือนเมษายน 2562 จานวน 1 เรื่อง

วัน/เดือน/ปี

เรื่องร้องเรียน

5 เมษายน 62 สุนัขจรจัด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตอบผู้ร้องเรียนเมื่อ

แจ้งผลการดาเนินการ
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ

5 เมษายน2562

นอกเขต

ฝ่ายงบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เบิกจ่าย/ก่อหนี้
งบประมาณตั้งไว้
โอนเพิ่ม
โอนลด
ผูกพัน
คงเหลือ
90,439,900.00 171,000.00
800.00 50,701,493.79 39,908,606.21

งบกลาง
งบบุคลากร
เงินเดือนฝ่าย
การเมือง
เงินเดือนฝ่าย
ประจํา

9,990,500.00

5,555,620.00 4,434,880.00

297,029,800.00 647,000.00 1,404,000.00 154,150,571.01 142,122,228.99

-8งบประมาณตั้งไว้
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมทุกหมวด
รายจ่าย
ครั้งที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ครั้งที่
1.
2.
3.
4.

โอนเพิ่ม

โอนลด

เบิกจ่าย/ก่อหนี้
ผูกพัน

คงเหลือ

13,245,300.00 56,680.00
4,866,735.00 8,435,245.00
139,063,000.00 2,575,700.00 1,389,380.00 95,079,229.54 45,170,090.46
50,700,000.00 1,225,000.00 1,648,200.00 22,248,740.14 28,028,059.86
5,963,000.00 167,000.00
3,221,882.10 2,908,117.90
17,208,900.00 3,743,000.00 743,000.00
114,493,600.00
30,000.00
18,936,000.00

3,400,000.00

8,391,619.70 11,817,280.30
992,700.00 110,100,900.00
30,000.00
9,178,000.00 9,758,000.00

757,100,000.00 8,585,380.00 8,585,380.00 354,386,591.28 402,713,408.72

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาเดือน
รายการ
ยอดโอน
รายการสะสม ยอดโอนสะสม
ต.ค. 61
2
473,200.00
2
473,200.00
พ.ย. 61
1
400,000.00
3
873,200.00
2
3,000,000.00
5
3,873,200.00
3
450,000.00
8
4,323,200.00
ธ.ค. 61
6
870,200.00
14
5,193,400.00
ม.ค. 62
4
521,680.00
18
5,715,080.00
ก.พ. 62
5
1,400,000.00
23
7,115,080.00
มี.ค. 62
3
307,000.00
26
7,422,080.00
1
800.00
27
7,422,880.00
เม.ย. 62
10
1,162,500.00
37
8,585,380.00
9
2,613,100.00
46
11,198,480.00

หมายเหตุ

สภาอนุมัติ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาเดือน
รายการ
ยอดเงิน
รายการสะสม ยอดเงินสะสม หมายเหตุ
พ.ย. 61
5
2,800,000.00
5
2,800,000.00
มี.ค. 62
2
2,889,000.00
7
5,689,000.00 สภาอนุมัติ
2
400,000.00
9
6,089,000.00
เม.ย. 62
1
200,000.00
10
6,289,000.00

-9นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน รายงานว่าวาระการดํารง
ตําแหน่งของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ได้สิ้นสุดไปหลายเดือนแล้ว
เมื่อการประชุมประชาคมรอบที่ผ่านมาที่ประชุมได้ทําการคัดเลือกตัวแทนภาคประชาชน จํานวน 2 ท่าน
คือ นายเรวัติ สุขภิรมย์ และนายมานะ สุกใส ส่วนตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลด้านสาธารณูปโภคต่างๆ
ก็จะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค และผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นางอินทปัทม์ บรรจงอักษร
และนายเฉลิมพล ฟองสายทอง ในวันนี้ขออนุญาตที่ประชุมคัดเลือกตัวแทนจากหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 2 ท่าน
ซึง่ เดิม คือ นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายมานพ
ศรีสุพรรณถาวร รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองการแพทย์
ที่ประชุม

- เสนอ นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และนายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการแพทย์
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง

สํานักการคลัง
1. รายงานสถานะการเงิน ประจาเดือนเมษายน 2562
1. ด้านรายรับ

1.1 รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง

-101.2 รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หรือมอบให้

1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

-111.4 การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท และค่าเก็บขนขยะมูลฝอย

2. ด้านรายจ่าย

รายงานสถานะการเงินประจาเดือน เมษายน 2562

-122. รายงานผลการดําเนินการ“รายจ่ายค้างจ่าย”
2.1 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีมีหนี้ผูกพัน

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีมีหนี้ผูกพัน)

2.2 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

-13-

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

-14รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-15กองช่าง
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- บ.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ เข้าดําเนินการเก็บขยะติดเชื้อ

งานควบคุมและตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย
รถดูดเบอร์ 1
ทะเบียน 82 - 4132 รย.
ทํางานทั้งหมด 3 เส้น ความยาว 300 เมตร 43 บ่อพัก
เข้าดําเนินการดูดบ่อพักถนนจันทอุดม
รถดูดเบอร์ 1 และรถเฮี๊ยบ ดําเนินการนําท่อHDPE ออกจากท่อระบายน้ํา ถนนจันทอุดม
รถดูดเบอร์ 2
ทะเบียน 82 - 7936 รย.
ทํางานทั้งหมด 2 เส้น ความยาว 500 เมตร
รถดูดเบอร์ 2 เข้าดําเนินการดูดบ่อพักซอยอรุณธรรมเจริญ 3 และดูดบ่อพักซอยโรงเจ
รถดูดเบอร์ 3
ทะเบียน 83 - 2231 รย.
ทํางานทั้งหมด 1 เส้น ความยาว 580 เมตร 72 บ่อพัก
รถดูดเบอร์ 3 เข้าดําเนินการดูดบ่อพักถนนราษฎร์บํารุง
รถดูดเบอร์ 3 รถเฮี๊ยบ และรถไถ ดําเนินการนํารากไทรขึ้นจากท่อระบายน้ํา ถนนราษฎร์บํารุง บริเวณหน้าวัดเนินพระ

-16ชุดขุดลอกท่อระบายน้ํา
ทะเบียน ผข 6467 รย.
ทํางานทั้งหมด 9 เส้น ความยาว 5680 เมตร 919 บ่อพัก
ชุดขุดลอกท่อ และรถน้ํา 6 ล้อ ลอกรางระบายน้ําถนนทุ่งชายกระต่าย และลอกรางระบายน้ําถนนแสงจันทร์
ปล่อยน้ําล้างท่อระบาย ถนนเทศวานิช และปล่อยน้ําล้างท่อระบายซอยเนินอุไร
งานทําความสะอาดชายหาด
ทะเบียน ตค 3216 รย.
ทําความสะอาดชายหาย
(กม. 2+500 – 3+000)
ดันกิ่งไม้ในบ่อทิ้งกิ่งไม้
งานซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อ - รางระบายน้ํา
งานซ่อมแซมฝาท่อทะเบียน ผก 2921 รย.
ซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อ จํานวน 53 ฝา
เข้าดําเนินการ ปิดฝาท่อถนนเชิงเนิน, ปิดฝาท่อถนนสมุทรเจดีย์ ซอย 2, ปิดฝาท่อถนนชุมพล ตลาดวัดลุ่ม
และปิดฝาท่อถนนบุญศิริ
งานเครื่องจักรกลและซ่อมบํารุง
ประจําจุด ต.ยานยน และจุด ถนน ค2 (ร้านเพิ่มลาภ)
-ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ํา ขนาด 8 และ 12 นิ้ว จุด ถนน ค2 (ร้านเพื่อนนักปั่น)
ประจําจุด จันทอุดม
ตรวจเช็คปั้มสูบน้ําเสียใต้ดิน หลังวัดป่า ซอย 5 ไพบูลย์นิมิตสุข
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์
เรื่อง ขออนุญาตเชื่อมท่อระบายน้ํา ลงแหล่งน้ํา สาธารณะ
ตามมาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ําโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนน
หรือในทางน้ํา
ตามมาตรา 57 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
-

- ประชาสัมพันธ์การต่อเชื่อมท่อ โรมแรม izen และโรมแรมระยองเพซิเดน
พนักงาน ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่างเข้าร่วมกิจกรรมวันเทศบาล

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ระหว่างวันที่ 26 มี.ค.62 – 25 เม.ย.62
 ต่ออายุ
116 ราย
 รายใหม่ 4 ราย
 รวมเงิน 113,865 บาท

-17เรื่องร้องเรียน จานวน 1 เรื่อง

การดาเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1. กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานที่จําหน่ายอาหาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านอาหาร ประจําปีงบประมาณ 2562
ดําเนินการตรวจประเมินสถานที่จําหน่ายอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐานร้านอาหารปลอดภัย เทศบาลนครระยอง
พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะของร้านอาหารและสุขวิทยาส่วนบุคคล จํานวน 20 ร้าน
ผลการตรวจประเมิน
ระดับดีมาก จํานวน 2 ร้าน
ระดับดี
จํานวน 2 ร้าน
ระดับมาตรฐาน จํานวน 16 ร้าน
2. งานสํารวจสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
ลงพื้นที่สํารวจสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายต้องขอใบอนุญาตประเภทต่างๆ ในชุมชนบ้านปากคลอง
จํานวน 22 ราย (เข้าข่ายขอใบอนุญาตฯ จํานวน 17 รายและไม่เข้าข่ายขอใบอนุญาตฯ จํานวน 5 ราย)
3. สํารวจพื้นที่ปิดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในเขตเทศบาลนครระยองรับผิดชอบ
ลาดับที่ สถานที่
1. สํานักงานเทศบาลนคร
ระยอง

2.

3.

พื้นที่ปิดป้ายห้ามสูบบุหรี่
1. รั้วประตูทางเข้า - ออก ด้านหน้า
สํานักงาน จํานวน 2 ป้าย
2. ทางเข้าอาคารสํานักงาน
(ประตูหน้า) จํานวน 1 ป้าย
3. ทางเข้าอาคารสํานักงาน
(ประตูหลัง)
2 ประตู จํานวน 2 ป้าย
คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาล 1. ทางเข้าสํานักงาน (ประตูหน้า)
นครระยอง
จํานวน 1 ป้าย
2. ทางเข้าสํานักงาน (ประตูหลัง)
3. ประตู จํานวน 2 ป้าย
4. อาคารของงานป้องกันฯ
สถานธนานุบาล
1. ประตูทางเข้า – ออก ด้านหน้า
สํานักงานจํานวน 1 ป้าย
2. ในอาคารจํานวน 1 ป้าย

พื้นที่ ไม่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ หมายเหตุ

1. รั้วประตูทางเข้า – ออก
ด้านหน้า
2. รั้วประตูทางเข้า – ออก
ด้านหลัง

ลาดับที่ สถานที่
4. สวนศรีเมือง

-18พื้นที่ปิดป้ายห้ามสูบบุหรี่
1. บริเวณภายในสวนศรีเมือง
จํานวน 4 ป้าย
2. ตามป้ายเล็กๆ บริเวณเครื่องเล่น

5.

สวนสาธารณะ
แหลมเจริญ

6.

สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า

7.

สวนสาธารณะโขดปอ

8.

ร.ร.ทบ.วัดโขดทิมทาราม

9.

ร.ร.ทบ.วัดปากน้ํา

10.

ร.ร.ทบ.วัดลุ่มมหาชัยชุมพล 1. ทางขึ้นอาคาร จํานวน 1 ป้าย
(ตึกแรก)
2. โรงอาหาร จํานวน 1 ป้าย

พื้นที่ ไม่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ หมายเหตุ
1. รั้วประตูทางเข้า – ออก
ด้านหน้า
2. รั้วประตูทางเข้า – ออก
ด้านหลัง 2 ด้าน
1. รั้วประตูทางเข้า – ออก
ด้านหน้า
2. บริเวณภายใน
สวนสาธารณะ
3. ห้องน้ําสาธารณะ
1. รั้วประตูทางเข้า – ออก
ด้านหน้า
2. บริเวณภายใน
สวนสาธารณะ
3. ห้องน้ําสาธารณะ

1. บริเวณภายในสวนสาธารณะ
จํานวน 1 ป้าย

1. รั้วประตูทางเข้า – ออก
ด้านหน้า
2. ห้องน้ําสาธารณะ
1. รั้วประตูทางเข้า – ออก ด้านหลัง 1. ทางขึ้นอาคารเรียน
จํานวน 1 ป้าย
2. รั้วประตูทางเข้า – ออก ด้านหน้า
จํานวน 1 ป้าย
3. บริเวณโรงอาหารจํานวน 2 ป้าย
4. บริเวณที่พักผู้ปกครอง
จํานวน 1 ป้าย
. รั้วประตูทางเข้า – ออก ด้านหน้า
จํานวน 1 ป้าย
2. โรงอาหารจํานวน 1 ป้าย

1. ทางขึ้นอาคารเรียน

1. รั้วประตูทางเข้า – ออก
ด้านหน้า
2. รั้วประตูทางเข้า – ออก
ด้านหลัง
3. ทางขึ้นอาคารเรียน

ลาดับที่ สถานที่
11. ร.ร.สาธิตเทศบาลนคร
ระยอง

-19พื้นที่ปิดป้ายห้ามสูบบุหรี่
1. อาคารเรียน จํานวน 1 ป้าย
(อาคาร 5)
2. โรงอาหาร จํานวน 2 ป้าย
3. ห้องน้ํา จํานวน 2 ป้าย
1. ทางขึ้นอาคาร จํานวน 1 ป้าย
(อาคาร 1)
1. อาคารเรียน จํานวน 1 ป้าย
(อาคารที่มีห้องปฐมพยาบาล)
2. โรงอาหาร จํานวน 1 ป้าย

12.

ร.ร.ทบ.บ้านปากคลอง

13.

ร.ร.นครระยองวิทยาคม

14.

ศพด.วัดเนินพระ

15.

ศพด.วัดป่าประดู่

16.

สถานีขนส่งผู้โดยสาร
(บขส.เก่า)

1. ภายในอาคาร จํานวน 4 ป้าย

17.

ศูนย์บริการสาธารณะสุข
ปากน้ํา

1. รั้วประตูทางเข้า – ออก ด้านหน้า
จํานวน 1 ป้าย
2. ทางขึ้นอาคาร จํานวน 1 ป้าย
3. ภายในอาคาร จํานวน 1 ป้าย

18.

ศูนย์บริการสาธารณะสุข
เนินพระ

1. ประตูทางเข้า – ออก
จํานวน 1 ป้าย

19.

ศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อม
(พระเจดีย์กลางน้ํา)

20.

หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ

พื้นที่ ไม่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ หมายเหตุ
1. รั้วประตูทางเข้า – ออก
ด้านหน้า
2. รั้วประตูทางเข้า – ออก
ด้านหลัง
1. รั้วประตูทางเข้า – ออก
ด้านหน้า
1. รั้วประตูทางเข้า – ออก
ด้านหน้า
2. รั้วประตูทางเข้า – ออก
ด้านหลัง

1. รั้วประตูทางเข้า – ออก ด้านหน้า
จํานวน 1 ป้าย
2. ทางขึ้นอาคารเรียน
จํานวน 1 ป้าย
1. รั้วประตูทางเข้า – ออก ด้านหน้า 1. ทางขึ้นอาคารเรียน
จํานวน 1 ป้าย (สนามเด็กเล่น)
1. กําแพง (รั้ว) ทางเข้า-ออก

1. รั้วประตูทางเข้า – ออก
ด้านหน้า
2. ทางขึ้นอาคารสํานักงาน
3. ห้องน้ํา
1. ห้องน้ํา จํานวน 2 ป้าย

1. รั้วประตูทางเข้า – ออก
ด้านหน้า
2. ทางเข้าจุดชมวิว

ลาดับที่ สถานที่
21. ตลาดสดเทศบาล 4
(แม่แดง)

22.

ตลาดเทศบาล 1 (ตลาด
เก่า)

23.

ตลาดสดเทศบาล 3 (วัด
ลุ่ม)

24.
25.
26.

-20พื้นที่ปิดป้ายห้ามสูบบุหรี่
1. ทางขึ้นตลาดทั้ง 4 ด้าน
จํานวน 8 ป้าย
2. ภายในอาคารตลาด
จํานวน 10 ป้าย
1. ทางขึ้นตลาดจํานวน 4 ป้าย
2. ภายในอาคารตลาด
จํานวน 4 ป้าย

พื้นที่ ไม่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ หมายเหตุ

1. ทางขึ้นตลาดจํานวน 4 ป้าย
2. ภายในอาคารตลาด
จํานวน 4 ป้าย
ตลาดเทศบันเทิง
1. ทางขึ้นตลาดจํานวน 8 ป้าย
2. ภายในอาคารตลาด
จํานวน 4 ป้าย
ศูนย์แสดงสินค้า (ปากน้ํา) 1. ทางขึ้นตลาดจํานวน 1 ป้าย
2. บริเวณอาคาร จํานวน 1 ป้าย
ที่พักผู้โดยสาร หน้าห้าง
แสงทอง
ถนนราษฎร์บํารุง
ที่พักผู้โดยสาร หน้าโฮมโปร
ที่พักผู้โดยสารตลาดศรี
ประดิษฐ์

1. บริเวณที่พักผู้โดยสาร

29.

ที่พักผู้โดยสารหน้าห้าง
แหลมทอง

1.บริเวณที่พักผู้โดยสาร

30.

ที่พักผู้โดยสารหน้าห้าง
โลตัส

1.บริเวณที่พักผู้โดยสาร

31.

ที่พักผู้โดยสารหน้าโรงเรียน
วัดป่า

1.บริเวณที่พักผู้โดยสาร

32.

ที่พักผู้โดยสารหน้าโรงเรียน
อนุบาล

1.บริเวณที่พักผู้โดยสาร

33.

ที่พักผู้โดยสารหน้า
วิทยาลัยเทคนิคระยอง

1.บริเวณที่พักผู้โดยสาร

34.

ที่พักผู้โดยสารหน้าสถานี
ตํารวจทางหลวงฯ

27.
28.

1.บริเวณที่พักผู้โดยสาร
1.บริเวณที่พักผู้โดยสาร

1.บริเวณที่พักผู้โดยสาร

-21ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกในชุมชน

รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสถานีวิทยุ
FM 97.25 ประชาคมระยอง ทุกวันพุธ
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 – 14.00 น.
ช่วง “สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี คู่ชุมชน”
เดือนมีนาคม 2562
• โครงการรักษ์โลก รักษ์สุขภาพ ลดแหล่งเพาะพันธุ์โรค ประจําปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมรณรงค์จัด
ระเบียบบ้านให้สะอาดปลอดโรค (3Rs Delivery)
• เชิญชวนท่องเที่ยว “หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ํา ”
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสถานีวิทยุ
FM 96.75 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
เวลา 13.30 – 13.55 น.
ช่วง “อสมท เพื่อชุมชน”
เดือนมีนาคม 2562
• กิจกรรม “คุณไม่ใช้ เราขอ” ประจําปี 2562

-22ประชาสัมพันธ์พร้อมแจกแผ่นพับ
กิจกรรมจัดระเบียบบ้านให้สะอาดปลอดโรค
(3Rs Delivery)
โครงการรักษ์โลก รักษ์สุขภาพ ลดแหล่งเพาะพันธุ์โรค ประจําปีงบประมาณ 2562
เดือนเมษายน
ทุกวันพุธ เวลา 16.30 – 20 .00 น. จํานวน 8 ชุมชน
ชุมชนบางจาก - ชุมชนสนามเป้า
ชุมชนสัมฤทธิ์ - ชุมชนมุสลิมปากคลอง
ชุมชนชายกระป่อม - ชุมชนศูนย์การค้า
ชุมชนหนองสนมปักป่า - ชุมชนแขวงการทาง
กิจกรรม “รณรงค์จัดระเบียบบ้านให้สะอาดปลอดโรค” (3Rs Delivery)
ภายใต้โครงการรักษ์โลก รักษ์สุขภาพ ลดแหล่งเพาะพันธุ์โรค
ปริมาณสิ่งของบริจาค เดือนเมษายน 2562
1. เครื่องใช้ไฟฟ้า จํานวน 272 ก.ก.
2. เฟอร์นิเจอร์ จํานวน 30 ก.ก.
3. เสื้อผ้า/ตุ๊กตา/รองเท้า/กระเป๋า จํานวน 290 ก.ก.
4. เครื่องครัว/ของเล่น จํานวน 40 ก.ก.
5. หนังสือ จํานวน 100 ก.ก.
รวม 732 กิโลกรัม
โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้
เดือนเมษายน รวบรวมกล่องนมจากภาคีเครือข่ายความร่วมมือโครงการในเขตเทศบาลนครระยอง
ได้ 15 กิโลกรัม ตลอดโครงการฯ รวบรวมกล่อง ยูเอชทีได้ 1,031.90 กิโลกรัม
กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้าระยองและป่าชายเลน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ประชาชนโดยทั่วไป หน่วยงานและคณะศึกษาดูงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและ
ทํากิจกรรม ได้แก่ เก็บขยะในป่าชายเลน ปรับภูมิทัศน์ป่าชายเลน บริเวณศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาพระเจดีย์กลางน้ํา
และบริเวณหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้
รวมทั
ํา ้งสิ้น 3,067 คน

-23-

งานรักษาความสะอาด
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2559 - 2562

-24-

การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวม ขยะอันตราย
เดือน เมษายน 2562 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้ ทั้งหมด 1,945 ชิ้น (118.69 กิโลกรัม)
2. กิจกรรมสํารวจและส่งเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกใน
เขตเทศบาล จํานวน 83 แห่ง เดือน เมษายน 2562 จํานวน 1,138 กิโลกรัม
งานสัตวแพทย์
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์
จํานวนสุกรที่เข้าชําแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข้าชําแหละเดือนเมษายน 2562
จํานวนทั้งสิ้น 537 ตัว ได้ทําการตรวจและไม่พบความผิดปกติของสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า และมีค่าธรรมเนียม
ดังนี้
- อากรฆ่าสัตว์ 5,370 บาท การตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกรก่อนฆ่า จํานวน 5 ตัวอย่าง
จาก 5 ฟาร์ม ไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทุกตัวอย่าง
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

-25งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 10 อันดับแรก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม – 25 เมษายน 2562

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 เมษายน 2562 จังหวัดระยอง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จํานวน 329 ราย
ไม่พบผู้เสียชีวิต คิดเป็นอัตราป่วย 46.62 ต่อประชากรแสนคน สูงเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศ
โดยในเดือนเมษายนนี้ พื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จํานวน 3 ราย
ไม่พบการระบาดของโรคในพื้นที่ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2562)

-26กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคให้แก่พระภิกษุและสามเณร
(ในช่วงบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนของวัดป่าประดู่ ,วัดเนินพระและวัดเกาะกลอย)
โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้
1. สํารวจและพ่นสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัยภายในวัด
2. จัดหมวดหมู่และตรวจสอบวันหมดอายุของยาและเวชภัณฑ์
3. ทดสอบโคลิฟอร์มจากภาชนะและมือผู้สัมผัสอาหารและ
ให้คําแนะนําในการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวกับแม่ครัว
(โดยงานสุขาภิบาลอาหาร สํานักการสาธารณสุขฯ)
4. ถวายความรู้แก่สามเณร 4 เรื่อง ดังนี้
1) โภชนาการอาหารที่ควรเลือกฉัน 6.6.1 (โดยงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ)
2) คาถา5 ย.ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการปฏิบัติตนเมื่อถูกสัตว์กัด (โดยงานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ)
3) โรคทางเดินหายใจและโรคทางเดินอาหารและน้ํา ป้องกันได้ (โดยงานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ)
4) การแปรงฟันที่ถูกวิธี ( 2.2.2 ) (โดยงานส่งเสริมสุขภาพ)
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
การดาเนินงาน
1. ปฏิบัติงานคัดกรองสุขภาพประชาชนโดยตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ําตาล
ในเลือดที่ปลายนิ้ว ให้ความรู้พฤติกรรมสุขภาพแก่ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในพื้นที่
เทศบาลนครระยอง รวม 330 คน ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 สํานักงานเทศบาลนครระยอง (ทุกวันจันทร์) จํานวน 4 คน
1.2 โครงการสุขภาพดีในสวนสาธารณะ (ทุกวันพุธ) จํานวน 290 คน
1.2.1 สวนศรีเมือง จํานวน 275 คน
1.2.2 สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า จํานวน 15 คน
2. งานสุขศึกษา
2.1 ให้ความรู้เรื่อง พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร การลด หวาน มัน เค็ม แก่สามเณร
ที่บรรพชาฤดูร้อน จํานวน 3 วัด ดังนี้
2.1.1 วัดป่าประดู่ วันที่ 4 เมษายน 2562 จํานวน 64 รูป
2.1.2 วัดเนินพระ วันที่ 9 เมษายน 2562 จํานวน 32 รูป
2.1.3 วัดเกาะกลอย วันที่ 10 เมษายน 2562 จํานวน 35 รูป
2.2 ให้ความรู้เรื่อง “ การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง”จํานวน 3 ช่องทาง ดังนี้
2.2.1 วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.- 14.00 น.
จัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุประชาคมระยอง FM 97.25 MHz
2.2.2 ให้ความรู้ผ่านช่องทาง LINE@ เรารักนครระยอง
2.2.3 ให้ความรู้ผ่านช่องทาง จอ LED เทศบาลนครระยอง

-27งานอนามัยครอบครัว
- ผลการดําเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชนรายใหม่ 30 คน รายเก่า 206 คน
โดยมีกิจกรรมดูแลทําหัตถการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย จํานวน 63 ครั้ง และให้คําแนะนําด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วย
และครอบครัวทุกรายที่ติดตามเยี่ยม
ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน / ติดเตียงรายใหม่ จานวน 3 คน
1. นางยุติ เสือสด อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 9 / 2 ซ.1 ถ.ราษฎร์บํารุง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
ปฏิเสธโรคประจําตัว ผลการตรวจADL= 2 มีความพิการทางการมองเห็นช่วยเหลือตนเองได้น้อย ลุกเดินเองไม่ได้
2. นางอุไร ไพพินิจ อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 11 / 13 ซ.ผ่องดี ถ.ทองดี ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
โรคความดันโลหิตสูง ผลการตรวจ ADL= 0 ไม่รู้สึกตัว ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทุกกิจกรรม
3.นางสุจินต์ แซ่เอี๊ย อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 2 / 58 ซ.รุ่งเรือง ถ.สมุทรคงคา ต.ปากน้ํา อ.เมือง
จ.ระยอง โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ผลการตรวจ ADL= 9 ช่วยเหลือตัวเองง่ายๆได้
เช่น รับประทานอาหารเองได้ เดินโดยใช้ Walker และญาติประคองเดิน
ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
1. มีผู้บริจาควัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นของที่ผ่านการใช้งานแล้วทั้งหมด 3 คน
จํานวน 6 รายการ ได้แก่ เตียงนอน,รถเข็นนั่ง,เก้าอี้นั่งขับถ่าย,Walker, ไม้ค้ํายัน และไม้เครน 4 ขา
2. มีผู้ป่วยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 10 คน จํานวน 5 รายการ ได้แก่ เตียงนอน Fowler, รถเข็นนั่ง,
Walker และที่นอนเจล
3. บริจาควัสดุให้กับผู้ป่วยยากไร้ 1 คน จํานวน 1 รายการ ได้แก่ ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
โครงการ ดูแล ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง
งานอนามัยครอบครัว จัดกิจกรรม สร้างสุขสมวัย ส่งเสริมพลังใจในผู้สูงอายุ (เทศกาลวันผู้สูงอายุแห่งชาติ)
เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน/ติดเตียง โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยอง
ร่วมกิจกรรมรดน้ําดําหัวให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน/ติดเตียง จํานวน 90 คน ที่บ้านของผู้สูงอายุ
ระหว่างวันที่ 3 - 11 เม.ย.62
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ด้านบริหารจัดการกองทุนฯ
-ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ในวันที่ 18 เมษายน 2562
-ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ในวันที่ 25 เมษายน 2562
ด้านบริหารจัดการกองทุนฯ
-ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ วันที่ 30 เมษายน 2562 พิจารณาอนุมัติโครงการทั้งสิ้น 6 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 291,300 บาท
งานสนับสนุนสุขภาพ
1. ดําเนินงานส่งเสริมและป้องกันสุขภาพแก่ผู้พิการในชุมชน
1.1 ให้บริการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้พิการที่บ้าน จํานวน 19 คน
1.1.1 วัดความดันโลหิต จํานวน 19 คน พบ
- ความดันโลหิตสูง
จํานวน 7 คน
- ความดันโลหิตปกติ
จํานวน 12 คน

-281.1.2 ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด จํานวน 6 คน พบ
- ระดับน้ําตาลในเลือดปกติ
1.1.3 ประเมินความเครียด จํานวน 19 คน พบ
- เครียดน้อย
1.1.4 ประเมินภาวะซึมเศร้า จํานวน 19 คน พบ
- ไม่มีภาวะซึมเศร้า
1.1.5 คัดกรองสุขภาวะทางตา
- นัดพบจักษุแพทย์
1.1.6 ตรวจมะเร็งเต้านม
- ไม่พบความผิดปกติ
1.1.7 ส่งตรวจมะเร็งปากมดลูก

จํานวน 6 คน
จํานวน 19 คน
จํานวน 19
จํานวน 6
จํานวน 3
จํานวน 3

คน
คน
คน
คน

จํานวน 1 คน

2. จัดตั้งกลุ่มออกกําลังกายด้วยโยคะในสวนศรีเมือง จํานวน 1 กลุ่ม ชื่อ “กลุ่มนางฟ้า 2019 ”
มีสมาชิกกลุ่ม จํานวน 16 คน อยู่ระหว่างดําเนินการเขียนโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
งานส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ 1 และ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 ดําเนินการจัดกิจกรรมกําจัดเหาในชุมชน จํานวน 27 คน
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยส่วนบุคคลด้านการดูแลปฏิบัติตนเมื่อเป็นเหา และการป้องกันการกลับเป็นซ้ํา
ของเหา พร้อมสนับสนุนแชมพูกําจัดเหา ณ ชุมชนข้างอําเภอทางไผ่ , ชุมชนสัมฤทธิ์ และชุมชนเก้ายอด
****ฟังเทปทั้งหมด****

-29กองการแพทย์
บริการเดือน เมษายน ๒๕๖2
จาแนกตามสถานบริการ

ประเภทบริการในคลินิกอบอุ่นฯ
ประจาเดือนเมษายน 2562
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริการรักษาพยาบาล 2 ,848 ราย
บริการทันตกรรม
581 ราย
บริการเภสัชกรรม 1
,932 ราย
บริการกายภาพบําบัด
217 ราย
บริการชันสูตร
94 ราย
บริการรังสีฯ
53 ราย
งานรักษาพยาบาล
ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖2

-30สรุปยอดรายรับ
ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖2
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1. จ่ายตรง อปท. รอเรียกเก็บ
2. จ่ายตรงกรมบัญชีกลางรอเรียกเก็บ
3. ประกันสังคมรพ.สิริกิติ์
4. สิทธิบัตรทอง(ร่วมจ่าย 30 บาท)
5. นอกเขต /ชําระเงิน
รวมยอดทัง้ หมด 326,950 บาท

147 ราย 51,209 บาท
449 ราย 108,525 บาท
164 ราย 29,670 บาท
571 ราย 17,130 บาท
574 ราย 120,416 บาท

สรุปยอดผู้มารับบริการอื่น ๆ
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖2
1. สิทธิ 0-12 ปี
239 ราย 40,597 บาท
2. สิทธิ 60 ปีขึ้นไป
436 ราย 131,464 บาท
3. สิทธิอนุเคราะห์
29 ราย 3,024 บาท
4. ประกันสังคมรพ.ระยอง
244 ราย 54,660 บาท
5. อื่น ๆ (ทะเบียนบ้านในเขต พระภิกษุ ผู้พิการ) 1,125 ราย 212,159 บาท
รวมยอดทั้งหมด 387,244 บาท
บริการอื่น ๆ แก่ผู้มารับบริการ
ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖2

-รับส่งผู้ป่วยโดยรถกอล์ฟไฟฟ้า
จํานวน 46 ครั้ง
-รับส่งผู้ป่วยโดยรถ Ambulance จํานวน 5 ครั้ง
-สนับสนุนกระเป๋ายาแก่หน่วยงานอื่น จํานวน 6 ครั้ง
กิจกรรมในรอบเดือนเมษายน 2562
2 เมษายน 2562
-ออกหน่วยปฐมพยาบาล แข่งเรือ ณ เจดีย์กลางน้ํา
-ออกหน่วยปฐมพยาบาล NakornRayong Run For Dogs 2019 ณ สวนสาธารณะแหลมเจริญ
วันที่ 7 เมษายน 2562
-ออกหน่วยวันสงกรานต์ ณ สวนศรีเมือง วันที่ 13 เมษายน 2562
-ออกหน่วยกีฬาเทศบาล ณ สวนศรีเมือง วันที่ 24 เมษายน 2562

-31กองการศึกษา
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เทศบาลนครระยอง (สวนศรีเมืองคัพ)
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
ระหว่างวันที่ 1-11 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ สนามบาสเกตบอล สวนศรีเมือง ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล
ระหว่างวันที่ 3-10 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ สนามฟุตซอลสวนศรีเมือง ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง
การแข่งขันกีฬาตะกร้อ
ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ สนามตะกร้อสวนศรีเมือง ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ บริเวณหอพระพุทธ
อังคีรส สวนศรีเมือง ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
กิจกรรมรดน้ําขอพรผู้อํานวยการกองการศึกษา วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ บริเวณหน้าอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน สวนศรีเมือง ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เทศบาลนครระยอง (การแข่งขันฟุตบอล “ปากน้ําคัพ”)
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง
- โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เทศบาลนครระยอง (การแข่งขันฟุตบอล “ปากน้ําคัพ”)
ระหว่างวันที่ 18-27 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ตําบลปากน้ํา
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
พิธีปิด และมอบรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เทศบาลนครระยอง (การแข่งขันฟุตบอล
“ปากน้ําคัพ”) วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ตําบลปากน้ํา
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
การแข่งขันกีฬาวันเทศบาล ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ สนามสวนศรีเมือง ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เทศบาลนครระยอง (กีฬาพื้นบ้าน)
การแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง
ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ บริเวณวัดปากน้ําสมุทรคงคาราม ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง
การแข่งขันมวยตับจาก
ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ บริเวณวัดปากน้ําสมุทรคงคาราม ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง
- กิจกรรม We can : Play & Learn เพลินวันหยุด ครั้งที่ 127 วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ บริเวณอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส กิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน (การทําก๋วยเตี๋ยวไก่สับ
ลูกชิ้นน้ํา) วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562 ณลานกิจกรรมหน้าห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง
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รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 “นครระยองเกมส์” ประจําปีการศึกษา 2562
ธนาคารออมสิน (สาขาป้าผ่อง) ประจําวันพฤหัสบดี เดือน เมษายน
สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือน เมษายน 2562

สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง
เดือน เมษายน 2562
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- กิจกรรมเข้าค่าย English Camp 2019 วันที่ 1-4 เมษายน 2562 : ครูชูจันทร์ นํานักเรียนเช้าค่าย
Summer Fun English Camp 2019 ณ กรีนเนรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
โครงการอบรมแปรงฟันอย่างถูกวิธีแบบแห้ง 2 นาที ในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน วันที่ ๒๒ มีนาคม
2562 : ครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กเล็ก เข้าร่วมอบรมโครงการแปรงฟันอย่างถูกวิธีแบบแห้ง 2 นาที ในกลุ่มเด็ก
ก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น H อาคารบริการ 12 ชั้น โรงพยาบาลระยอง
กิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวง รัชกาลที่ 10วันที่ 6 เมษายน 2562 : ผู้บริหารและ
คณะครูเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ วัดป่าประดู่พระอารมหลวง อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง
กิจกรรมวิ่งการกุศล Nakornrayong run for dog วันที่ 7 เมษายน 2562 : ผู้บริหารและคณะครู
นักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม วิ่งการกุศล nakornrayong run for dog ณ หาดแหลมเจริญ
ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง ระยอง
อบรมโครงการโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ วันที่ 2 เมษายน 2562 : รองผู้อํานวยการและครู เข้าร่วม
อบรมโครงการโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ
ณ อุทธยานการเรียนรู้ ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
- กิจกรรมการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา วันที่ 9 เมษายน 2562 : คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรวจสอบการประเมินภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ํา
- กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562 วันที่ 13 เมษายน 2562 : ผู้บริหารและคณะครู
เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และงานก่อพระเจดีย์ทราย ประจําปี 2562ณ บริเวณหอพระพุทธอังคีรส
สวนศรีเมือง
กิจกรรมฟุตบอลประเพณีสงกรานต์ วัดปากน้ํา วันที่ 13 เมษายน 2562 : ฟุตบอลประเพณี
สงกรานต์วัดปากน้ํา งานกีฬาเพื่อสุขภาพเทศบาลนครระยอง ประจําปี 2562 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ํา
- วันที่ 24 เมษายน 2562 : ผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันเทศบาล และกีฬาวันเทศบาล
ณ สวนศรีเมือง กิจกรรมประกวดก่อพระเจดีย์ทรายวันที่ 29 เมษายน 2562 : เข้าร่วมประกวดก่อพระเจดีย์ทราย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ณ วัดปากน้ํา สมุทรคงคาราม
- กิจกรรมสอนเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนช่วงปิดเทอม
- ร่วมทําบุญสร้างพระพุทธรูปประจําโรงเรียน และเปิดอาคารเรียน พิทักษ์รัตตเขต (เสียน มีสบาย)เรียน
เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญสร้างพระพุทธรูปประจําโรงเรียน และเปิดอาคารเรียน พิทักษ์รัตตเขต (เสียน มีสบาย)
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2562
18.00 น. ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา และพิธีหล่อพระพุทธรูปประจําโรงเรียน
21.09 น. พิธีหล่อพระพุทธรูปประจําโรงเรียน ณ วัดป่าประดู่พระอารามหลวง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562
08.00 น. อัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดป่าประดู่พระอารามหลวงมาประดิษฐาน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
09.00 น. พิธีเปิดป้ายอาคารเรียน
10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พร้อมถวายภัตราหารเพล
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- นายสมควร
ทองเรือง ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง รายงานว่าขณะนี้
โรงเรียนได้ทําพื้นสนามโรงเรียน ได้เร่งผู้รับเหมาให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ส่วนปัญหาและอุปสรรค คือ จํานวนนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองจากที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะให้
มีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากจํานวนนักเรียน 305 คน ให้เป็นจํานวน 400 คน นั้น แต่ปรากฏว่ามีจํานวน
นักเรียนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย จึงได้มีการประชุมหารือกันว่าจะทําอย่างไรเพื่อให้ผู้ปกครองนําบุตรหลานมาเรียน
ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนได้เน้นเรื่องคุณภาพ
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 1 เมษายน 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ประจําปี 2562
- วันที่ 27 มีนาคม 2562
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา
ตามโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑
คณะกรรมการประเมิน ระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา / เลขานุการฝ่ายงาน / หัวหน้างาน /หัวหน้าโครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา /คณะทํางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุม
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 28 มีนาคม 2562
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาลนครระยอง
ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และให้ปัจฉิมโอวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ณ ลานเอนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 29 มีนาคม 2562
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (รูปแบบไตรภาคี) ตามโครงการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑
คณะกรรมการประเมินรูปแบบไตรภาคี
๑. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผอ.กองการศึกษา ทน.ระยอง
๒. น.ส.ศศิธร โยคาพจร หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา
๓. นางศศิธร บัวศรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองการศึกษา
๔. นายพิเชษฐ์ ตั้งเจตนาภิมย์ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผู้อํานวยการสถานศึกษา
ณ ห้องประชุม รร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562 พนักงานครูเทศบาล เข้ารับการอบรม เวทีเติมความรู้และสร้าง
แกนนําวัคซีนชีวิต รุ่น 4 จัดโดย โครงการดาว-อีเอฟ (ประเทศไทย) ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง
- วันที่ 3
– 4 เมษายน 2562 กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องประชุม
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 5 เมษายน 2562กิจกรรมจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามโครงการนิเทศและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียณ
นรู้ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 25
– 27 เมษายน 2562 พนักงานครูเทศบาล เข้ารับการอบรมการอบรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย (หัวข้อ เก็บดาวมาฝากเธอ
ณ ศูนย์อบรมทางไกล สะเต็มศึกษา โรงเรียนอนุบาลระยอง
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- นักเรียนของโรงเรียนวัดโขดทิมทาราม
ชนะเลิศการแข่งขันพูดจาภาษาถิ่นระยองในงานมหกรรม
เล่าขานตํานานเมืองระยอง
ต้อนรับนายอิทธิพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กราบนมัสการหลวงพ่อขาวและชม
โบสถ์เก่าวัดโขดทิมธาราม
- ร่วมงานวันสงกรานต์เทศบาลนครระยอง
ร่วมงานวันเทศบาลนครระยอง
รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายงานผล
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายงานผล
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

-36โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
นักเรียนศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2561

-37สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2562

- วันที่ 2 เมษายน 2562 อบรมโครงการต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ ณ ห้องประชุมมูลนิธิ
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
- วันที่ 3 - 5 เมษายน 2562 อบรมและศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาบุคลากรกับองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จังหวัดตราด
วันที่ 25 - 27 เมษายน 2562 อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ปี 2562 สําหรับครูผู้สอน
ป.ปลาย ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
- วันที่ 27 - 29 เมษายน 2562 ร่วมกิจกรรมเวทีถอดบทเรียนและเติมความรู้ EF FA
ณ โรงแรมบรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 1 - 3 เมษายน 2562 อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
(วัดโขดใต้)
- วันที่ 2 เมษายน 2562 บุคลากรเข้าร่วมการอบรมภายใต้โครงการต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ
ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
- วันที่ 1 - 4 เมษายน 2562 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ประจําปี 2562 ของนักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครระยอง ณ Greenery Resort เขาใหญ่ ตําบลหมูสี อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
- วันที่ 4 - 6 เมษายน 2562 บุคลากรเข้าร่วมการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562
สําหรับครูพี่เลี้ยง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1

-38- วันที่ 6 เมษายน 2562 ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด้จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ หอประชุมศูนย์ราชกาชจังหวัดระยอง
- วันที่ 6 และ 8 -9 เมษายน 2562 ร่วมพิธีพลีกรรมตัดน้ําแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ และ ร่วมงานจัดทําน้ํา
อภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง
วันที่ 10 เมษายน 2562 กิจกรรมรดนําดําหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วันที่ 7 เมษายน 2562 ร่วมกิจกรรมและเป็นเจ้าหน้าที่ในกิจกรรม Run For Dog ซึ่งจัดโดยเทศบาล
นครระยอง ณ หาดแหลมเจริญ จังหวัดระยอง
- วันที่ 9 - 15 เมษายน 2562 บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด
รายการ 8 South East Aaian Karate Championship 2019 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ไอส์แลน์ ฮอลล์
กรุงเทพมหานคร
- วันที่ 13 เมษายน 2562 ร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ และก่อพระเจดีย์ทราย ประจําปี2562
ณ บริเวณหอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง
วันที่ 13 เมษายน 2562 ร่วมแห่ขบวน งานประเพณีสงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ บริเวณหอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง
- วันที่ 21 เมษายน 2562 ร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวชสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ณ วัดทับมา
- วันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หนังสือเรียน คู่มือครู
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 (ฉบับทดลองใช้) ณ ตึก E88 โครงการ W-District
พระโขนง กรุงเทพฯ
วันที่ 22 เมษายน 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบระบบดูแลและติดตามการใช้ยาเสพติด
ในสถานศึกษา ณ โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้
- วันที่ 23 เมษายน 2562 ร่วมงานวันเทสบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารสํานักศบาลนครระย
งานเท
อง
- วันที่ 25 เมษายน 2562 ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ หอประชุมศูนย์ราชกาชจังหวัดระยอง
- วันที่ 26 เมษายน 2562 ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 ประจําปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช
- นางศรีนวล พวงภาคีศิริ พนักงานครูเทศบาล รายงานว่าปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนนครระยอง
วิทยาคมขณะนี้ คือ บริเวณด้านหน้าโรงเรียน ถนนจะมีส่วนที่เป็นโค้งและรถสัญจรไปมากันอย่างเร็วมาก
ขอความอนุเคราะห์เทศบาลนครระยองทําลูกระนาดบน
พื้นผิวถนนเพื่อเป็นการชะลอความเร็วของรถที่วิ่งสัญจรไปมา
ที่ประชุม ท่านนายกเทศมนตรี มอบสํานักปลัดเทศบาล ดําเนินการทําลูกระนาดบนพื้นผิวถนน
บริเวณหน้าโรงเรียนนครระยองวิทยาคม

-39กองสวัสดิการสังคม
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจาเดือนเมษายน 2562
- มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจําเดือนเมษายน 2562 โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร ทั้งหมด 7,065 ราย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
• ผู้สูงอายุ
6,170 ราย
เงินสด
- ราย
โอนเข้าบัญชีธนาคาร
6,170 ราย
• ผู้พิการ
780 ราย
เงินสด
- ราย
โอนเข้าบัญชีธนาคาร
780 ราย
• ผู้ป่วยเอดส์
115 ราย
เงินสด
– ราย
โอนเข้าบัญชีธนาคาร
115 ราย
การลงทะเบียน
• อํานวยความสะดวก
ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการรายใหม่
และต่อบัตรประจําตัวคนพิการรายเก่า
จํานวน
3
ราย
• รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่
เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ
จํานวน
5
ราย
• รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
จํานวน
12 ราย
• รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และรายเก่า จํานวน
17 ราย
ที่มีการย้ายภูมิลําเนาเข้ามาในเขตพื้นที่
เทศบาลนครระยอง เพื่อรับเบี้ยฯ
ปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2560
- โครงการเสริมสร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว ประจําปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.
2562 ณ ห้องประชุมระยองซิตี้ 1 - 3 โรงแรมระยองซิตี้ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สถานธนานุบาล
ผลการดาเนินงานในรอบเดือนเมษายน 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2562)
ยอดรับจํานํารวม 2,
228 ราย
ยอดไถ่ถอนรวม 2,
210 ราย
ทรัพย์จํานําคงเหลือทั้งหมด

7,497 ราย

รายได้ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวนเงิน 1,846,764.00 บาท
รายได้จากการจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวนเงิน
243,755.00 บาท
รวมรายรับ
2,090,519.00 บาท

-40รายจ่าย
ดอกเบี้ย
O.D. ธนาคารออมสิน
รายจ่ายประจา
265,666.76 บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย

0.00 บาท
1,824,852.24 บาท

วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จานวน 140,000,000.00 บาท
บวก ฝากเพิ่ม
24
,840,000.00 บาท
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก
164,840,000.00 บาท
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
รายงานเรื่องที่การประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาระยอง ทําการขุดถนน ขณะนี้ฝ่ายนิติการได้ทําหนังสือแจ้งไปยังการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาระยองแล้ว เทศบาลได้แจ้งไปว่าหากไม่มาดําเนินการแก้ไข เทศบาลก็จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
- ท่านปลัดเทศบาล กําชับให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ไปเป็นช่างคุมงาน หรือกรรมการตรวจการจ้าง
- นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี กล่าวว่าช่วงนี้อากาศร้อนมีผลทําให้การเรียน
การสอนในโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จากการที่ได้ประสานกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง
แล้วเห็นควรว่าเทศบาลน่าจะหางบประมาณจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อนํามาติดในห้องเรียน
- ท่านปลัดเทศบาล กล่าวว่าโรงเรียนควรมีการวางแผนว่าจะต้องทําอะไรบ้าง โดยสํารวจงบประมาณ
ของโรงเรียนว่าจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ภายในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า โดยที่ทุกโรงเรียนจะต้อง
ดําเนินการติดเครื่องปรับอากาศในทุกห้องเรียน และให้สํารวจดูว่าภายในระยะเวลา 3 ปี อะไรที่ควรจะต้อง
มีก่อนหรือหลัง
- ว่าที่ร้อยตรีจรัล ภิญวัย รองผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ขออนุญาต
เรียนเพิ่มเติมเรื่องการติดเครื่องปรับอากาศ นอกจากในเรื่องของการ Balance Fade และเรื่องของหม้อแปลง
กับกระแสไฟที่เพียงพอแล้วนั้น ที่สําคัญคือสายไฟที่เป็นอยู่ควรมีการปรับให้เข้ากันกับกระแสไฟที่จะเข้าหม้อแปลง
ที่จะปรับเปลี่ยน โดยจะมีผลสืบเนื่องกัน ดังนั้นเวลาเขียน TOR กับช่างที่ดําเนินการ จะต้องประสานให้ชัดเจน
ในเรื่องเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเวลาที่ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศต้องให้ช่างเดินสายไฟไปจนถึงหม้อแปลง
ซึ่งหมายถึงBreakers ที่ควบคุมแต่ละชั้น และแต่ละตึก ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมานานแล้
เพืว่อให้การดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพก็ควรจะต้องมีงบประมาณที่เพียงพอในการดําเนินการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศทั้งระบบ
ที่ประชุม - ท่านนายกเทศมนตรี สั่งการว่า
ให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองทุกโรงเรียน
วางแผนการดาเนินงานเรื่องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน
(ปิดประชุม เวลา 11.00 น.)
ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ)์
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
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