
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 6/2562 

วันที่  4  มิถุนายน  2562 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง  เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
4. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
7. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
8. นางสาวชนิดา เอมเปีย แทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
9. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง แทนผู้อ านวยการส านักการคลัง 
10. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
12. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
13. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
14. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                                                          รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
15. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                          รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
16. นางสาวรุ่งฤดี ยมรักษ์ แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล 
17. นายศราวุธ มนต์สวรรค์ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
18. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
19. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
20. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
21. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
22. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
23. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
24. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
25. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
26. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
27. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
28. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
29. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
30. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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31. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
32. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ  
33. นางสาววทันยา โห้ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล 
34. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
35. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
36. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
3. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
4. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
5. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1. เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย  
คือ นางสาวกัลยา  อนุสาสนนันท์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ             
สังกัดโรงพยาบาลแหลมฉบัง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                    
มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาลและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ งานส่งเสริมสุขภาพ           
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                
เทศบาลนครระยอง 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน  2562  เป็นต้นไป  
 2. เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย  คือ นายอดิศักดิ์  ภิรมจิตร์ พนักงานเทศบาล             
ต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญงาน สังกัดกองช่าง เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา                        
มาด ารงต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญงาน งานสาธารณูปโภค ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลนครระยอง 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน  2562  เป็นต้นไป  

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม  2562 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม  2562   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม  2562 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

- ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝุายอ านวยการ  
งานขนส่ง 
 - งานขนส่งมี รายรับประจ าเดือนพฤษภาคม 2562              132,988.50 บาท 
                           รายจ่ายประจ าเดือนพฤษภาคม 2562            111,376.72 บาท 
                           รายรับสูงกว่ารายจ่าย                                   21,611.78 บาท 
                           ยอดเงินสะสม                                       3,416,639.43 บาท 
ฝุายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
     1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
           - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
                - ออกตรวจดูแลโรงรับจ าน าของเทศบาล  
                - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า 
         สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีนอ้ง และสวนศรีเมือง 
               - ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จ านวน 29 ชุมชน 
               - ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง  
     2. ตักเตือนผู้กระท าความผิด  
             - ดูแลห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    
                     - กองวัสดุก่อสร้างไว้บนไหล่ทาง ทางเท้า และท่ีสาธารณะ จ านวน 3 ราย 
                     - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง และหน้าวัดป่าประดู่ 
                      จ านวน 5 ราย  
          - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าสิ่งของตกหล่น จ านวน 2 ราย      
     3. จัดเก็บป้ายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 170 แผ่น  
     4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน 10 แห่ง  
     5. งานที่ได้รับมอบหมาย  
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน  จ านวน  3  ราย   
  - ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จ านวน  -  ราย  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - ระงับอัคคีภัย                                                            8 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                             72 ครั้ง  
      - งานกู้ภัยฯ                                                              68 ครั้ง 
      - ออกส ารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย 
          วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
            (ชุมชนทุ่งโตนด-เนินพระ และชุมชนบางจาก)                   10  ครั้ง 
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ฝุายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน (ประจ าเดือน พ.ค. 2562)  
         * จ านวน               15  คณะ   
         * จ านวน          1,500  คน 

งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – ส่ง หนังสือผ่านระบบ OSSM (ส่วนกลาง)  
เดือนพฤษภาคม  2562  
      - มีการลงรับหนังสือ    จ านวน        604 เรื่อง 
      - มีการลงส่งหนังสือ    จ านวน        358 เรื่อง  

ฝุายการเจ้าหน้าที่ 
อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง      
      * พนักงานเทศบาล             176 คน 
      * ลูกจ้างประจ า                     24 คน 
      * พนักงานจ้างทั่วไป            331 คน 
      * พนักงานจ้างตามภารกิจ     231 คน 
                         รวม            762 คน  
 

อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จ านวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง      
      * พนักงานครูเทศบาล               235 คน 
      * ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)               3 คน  
      * พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)         40 คน  
                         รวม                 278 คน  

รวมทั้งสิ้น  1,040  คน 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
  (ต าแหน่งบริหาร)                                                                                 - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น (ต าแหน่งบริหาร)                - คน 
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ด ารงต าแหน่ง 
  ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                              - คน 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                  - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                                  - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                                     2 คน 
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน                                                          1 คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น                               - คน  
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                      - คน 
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต                                                                     - คน  
- ลูกจ้างประจ า ลาออก                                                                          - คน 



 -5- 
- ลูกจ้างประจ า เสียชีวิต                                                                        - คน 
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                  31 คน 
- พนักงานจ้าง ลาออก                                                                       12 คน 
- พนักงานจ้าง เสียชีวิต                                                            1 คน 

งานทะเบียนราษฎร 
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร 

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 

 
ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 177 ราย 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 
 
 

รายงานการให้บริการงานบัตรประจ าตัวประชาชน 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 

 
ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 47 ราย 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 
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กองวิชาการและแผนงาน 
ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  

1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง    
จ านวน  14  ครั้ง  

2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง     จ านวน  14  ครั้ง   14   เรื่อง 
 

Line @ เรารักนครระยอง 
1. จ านวนผู้ติดตามสะสม จ านวน   4,303   ราย  
2. จ านวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด   38  ราย  
3. จ านวนผู้สอบถามข้อมูลทั้งหมด  30  ราย 
 

งานประชาสัมพันธ์ 
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย 
   1.1  ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จ านวน 16  เรื่อง 
   1.2  ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหน่วยงานอื่น ๆ   จ านวน 20  เรื่อง 
2. บันทึกภาพกิจกรรมของส านัก กองและรร.ในสังกัดของเทศบาล  จ านวน 42  กิจกรรม 
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ  จ านวน 35  ครั้ง 
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชน ลงเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของเทศบาล   รวม 45  ข่าว 
5. บันทึกเสียงข่าวประกาศเสียงตามสาย     จ านวน   4  ครั้ง 
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์      จ านวน  5  ครั้ง 
7. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง  รวม  4  ราย 
8. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ     รวม  5  ป้าย  

ฝุายนิติการ  
ฝ่ายนิติการ           

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1. กรณีใบเสร็จงานขนส่งสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ  - อยู่ในระหว่างการสรุปข้อเท็จจริง 

2. กรณีพนักงานสถานธนานุบาลละทิ้งหน้าที่ราชการ
ติดต่อกันคราวเดียวเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มี
เหตุอันควร 

 - อยู่ระหว่างการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (สว.3)  

3. ศาลจังหวัดระยองได้มีหมายเรียกคดีแพ่งสามัญคดี
หมายเลขด าท่ี 0716/2561 ระหว่างนายนิรัตน์    
เจริญผล โจทก์ เทศบาลนครระยองที่ 1นายวรวิทย์    
ศุภโชคชัย ที่ 2 จ าเลย ท าค าให้การแก้คดียื่นต่อศาล
ภายในวันที่ 15 วัน นับแต่วันได้รับหมาย 

 - ศาลจังหวัดระยองนัดฟังค าพิพากษาในวันที่ 2 
เมษายน 2562 เวลา 09.00 น  
 - ศาลพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรม
เนียมแทนจ าเลยทั้งสอง 90,000 บาท และส าเนา
ค าพิพากษาให้กองช่างแล้ว  
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4. แจ้งความนายนิรัตน์ เจริญผล นายพรชัย อุดมปณิธกรณี
ฟ้องเท็จ ฝ่าฝืนค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ขัดขวาง      
เจ้าพนักงานและแจ้งความเท็จ 

 - แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
พนักงานสอบสวนเรียกให้ถ้อยค า 
 - เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ศาลจังหวัดระยอง
พิจารณาในคดีฐานขัดขวางเจ้าพนักงานและแจ้ง
ความเท็จว่าจ าเลยกระท าผิดตามฟ้องจ าเลยให้การ
รับสารภาพ ศาลพิพากษาลงโทษปรับ 7,500 บาท  

5. เรียกคืนเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษฯ
ประจ าปี 2559  จ านวน  4  ราย 

 - ท าหนังสือไปยังส านักงานอัยการศาลแขวงเพ่ือ  
ขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการว่าต่างคดีแล้ว  

6. เรื่องร้องเรียน กรณี นางสุธาสินี เซี้ยงชัยงามเรื่อง
ร้องเรียน กรณี นางสุธาสินี เซี้ยงชัยงามได้รับความ
เดือดร้อนเนื่องจากสัญญาณไฟจราจรได้รับความ
เดือดร้อนเนื่องจากสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกหนอง
สนมใช้งานไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562ท าให้มี
การปิดแยก ส่งผลให้การจราจรติดขัดบริเวณจุดกลับรถ
และมีความเสี่ยงอันตรายในการกลับรถ 

 - ท าหนังสือรายงานผลให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ระยองทราบเรียบร้อยแล้ว 

7. เรื่องร้องเรียน กรณี  นายสมเกียรติ โสภณสุข            
อยู่บ้านเลขท่ี 144/20 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง      
จ.ระยอง ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเทศบาลท าการ
ปิดสะพานเฉลิมชัย ผู้ร้องขอเสนอให้ด าเนินการก่อสร้าง
สะพานชั่วคราว 

 - ท าหนังสือรายงานผลให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ระยองทราบเรียบร้อยแล้ว 

8. สอบทายาท กรณี นายสงกรานต์ สุดสุข พนักงานจ้าง
ทั่วไป (ผู้ตาย) แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือ       
ชื่อ "นางสาวผกามาศ สุดสุข แต่เป็นชื่อ                    
"นางสาวประกามาศ สุดสุข ซึ่งไม่ตรงตามเอกสาร 

 - สรุปข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 จ านวน 6 เรื่อง 

วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ตอบผู้ร้องเรียนเม่ือ 

แจ้งผลการด าเนินการ 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

8 พ.ค. 62 พระอังคีรส 
กอง
การศึกษา 

13 พฤษภาคม 2562 ด าเนินการเรียบร้อย 

10 พ.ค. 62 ฟุตบาทในเมืองระยอง ส านักปลัดฯ 10 พฤษภาคม 2562 ด าเนินการเรียบร้อย 

10 พ.ค. 62 เปิดเพลงเสียงดัง 
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

11 พฤษภาคม 2562 ด าเนินการเรียบร้อย 

17 พ.ค. 62 การให้อาหารนกพิราบ 
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

21 พฤษภาคม 2562 ด าเนินการเรียบร้อย 

18 พ.ค. 62 ก้านมะขามเทศ กองช่าง 21 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

18 พ.ค. 62 ให้อาหารนกพิราบ 
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

21 พฤษภาคม 2562 ด าเนินการเรียบร้อย 

 

ฝุายงบประมาณ  
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- ระหว่างวันที่  23 – 31  พฤษภาคม  2562  ฝ่ายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน  
ประชุมเพ่ือตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของทุกส่วนราชการและ
สถานศึกษาในสังกัด (ยกเว้นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
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ส านักการคลัง 
1. รายงานสถานะการเงิน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562  

1. ด้านรายรับ 

 
 
 

1.1 รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 
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1.2 รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หรือมอบให้ 

 
 

1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 

 
 
 
 
 
 



 -12- 
1.4 การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท และค่าเก็บขนขยะมูลฝอย 

 
 

2. ด้านรายจ่าย 

 
 
 

รายงานสถานะการเงินประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 
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2. รายงานผลการด าเนินการ “รายจ่ายค้างจ่าย”  
 

2.1 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีมีหนี้ผูกพัน 

 
 
 

2.2 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 



 -15- 
 

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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กองช่าง 

- เรื่องการก่อสร้างอาคารจามจุรี ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับงวดที่ 21 ไปเรียบร้อยแล้ว 

- เรื่องงานของโรงเรียนวัดปากน้ าคณะกรรมการตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

ฝุายช่างสุขา 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

- บริษัทไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ เข้าด าเนินการเก็บขยะติดเชื้อ  
 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

 
 
งานควบคุมและตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย 
รถดูดเบอร์ 1 
ทะเบียน 82 - 4132 รย.  
ท างานทั้งหมด  3  เส้น  ความยาว  300  เมตร  43   บ่อพัก  

*เข้าด าเนินการดูดบ่อพักถนนจันทอุดม  
รถดูดเบอร์ 1 และรถเฮ๊ียบ ด าเนินการน าท่อHDPE ออกจากท่อระบายน้ า ถนนจันทอุดม  
 

รถดูดเบอร์  2 
ทะเบียน 82 - 7936 รย.  
ท างานทั้งหมด    2   เส้น  ความยาว  500   เมตร     

*เข้าด าเนินการดูดบ่อพักซอยอรุณธรรมเจริญ  3 และซอยโรงเจ  

รถดูดเบอร์  3 
ทะเบียน 83  -  2231 รย.  
ท างานทั้งหมด  1  เส้น  ความยาว  580   เมตร   72  บ่อพัก  

*เข้าด าเนินการดูดบ่อพักถนนราษฎร์บ ารุง 
รถดูดเบอร์ 3 รถเฮ๊ียบ  และรถไถ ด าเนินการน ารากไทรขึ้นจากท่อระบายน้ า ถนนราษฎร์บ ารุง บริเวณหน้าวัดเนินพระ  
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ชุดขุดลอกท่อระบายน้ า 
ทะเบียน ผข  6467 รย.  
ท างานทั้งหมด   9  เส้น  ความยาว   5680  เมตร   919   บ่อพัก  

*ชุดขุดลอกท่อ และรถน้ า 6 ล้อ ลอกรางระบายน้ าถนนทุ่งชายกระต่าย และถนนแสงจันทร์ 
*ปล่อยน้ าล้างท่อระบาย ถนนเทศวานิช และซอยเนินอุไร  

 
งานท าความสะอาดชายหาด   
ทะเบียน  ตค  3216  รย. 
ท าความสะอาดชายหาย  
(กม. 2+500 – 3+000)  
 

งานซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อ - รางระบายน้ า 
- งานซ่อมแซมฝาท่อทะเบียน  ผก 2921 รย. ซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อ   จ านวน  53  ฝา  
*เข้าด าเนินการ  ปิดฝาท่อถนนเชิงเนิน, ถนนสมุทรเจดีย์  ซอย 2, ถนนชุมพล  ตลาดวัดลุ่ม  

และถนนบุญศิริ  
 

งานเครื่องจักรกลและซ่อมบ ารุง  
- ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ า ขนาด  8 และ  12 นิ้ว ประจ าจุด ต.ยานยน, จุด ถนน ค2 (ร้านเพิ่มลาภ), 

จุด ถนน ค2 (ร้านเพื่อนนักปั่น) และประจ าจุด จันทอุดม  
 - ตรวจเช็คปั้มสูบน้ าเสียใต้ดินหลังวัดป่า  ซอย 5 ไพบูลย์นิมิตสุข  
 

ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ 
 

- เรื่อง ขออนุญาตเชื่อมท่อระบายน้ า  ลงแหล่งน้ า  สาธารณะ ตามมาตรา  33  ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้ง
สิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ าโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ า ตามมาตรา 57  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  
ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  
 - ประชาสัมพันธ์การต่อเชื่อมท่อ โรมแรม izen และโรมแรม ระยองเพซิเดน 
 - พนักงาน ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง เข้าร่วมกิจกรรมวันเทศบาล 
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ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

 
 

เรื่องร้องเรียน จ านวน 5 เรื่อง 
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เรื่องร้องเรียน จ านวน 5 เรื่อง (ต่อ) 

 
 

การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร 
 

1. กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานที่จ าหน่ายอาหาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านอาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2562 ด าเนินการตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายอาหาร     
ตามเกณฑ์มาตรฐานร้านอาหารปลอดภัย เทศบาลนครระยอง  พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะของ
ร้านอาหารและสุขวิทยาส่วนบุคคล จ านวน 55 ร้าน  

ผลการตรวจประเมิน  
ระดับดีมาก       จ านวน  12 ร้าน  
ระดับดี            จ านวน    3 ร้าน  
ระดับมาตรฐาน  จ านวน  38 ร้าน  
ไม่ได้มาตรฐาน   จ านวน    2 ร้าน (อยู่ระหว่างการปรับปรุงตามค าแนะน า)  

2. งานส ารวจสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
ลงพื้นที่ส ารวจสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายต้องขอใบอนุญาตประเภทต่างๆ ในชุมชนบ้านปากคลอง             
จ านวน 90 ราย  (เข้าข่ายขอใบอนุญาตฯ จ านวน 84 รายและไม่เข้าข่ายขอใบอนุญาตฯ จ านวน 6 ราย)  
 

ฝุายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกในชุมชน  
ด าเนินการตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกขยะในชุมชนดังนี้ 
1. ถังขยะอันตราย จ านวน 60 จุด  
2. ถังขยะถุงพลาสติก จ านวน 21 จุด และเพ่ิมจุดตั้ง 1 จุด บริเวณ ชุมชนสัมฤทธิ์ แยกซอย 8  
   (รวมทั้งหมด จ ารวน 22 จุด) 
3. ขยะอินทรีย์ จ านวน 11 จุด 
ผลการตรวจสอบ : ทุกจุดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
และเพ่ิมจุดตั้งถุงพลาสติก บริเวณแยกซอย 8 ชุมชนสัมฤทธิ์ 1 จุด  
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รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคุณไม่ใช้เรา เราขอ 
ณ ส านักงานเทศบาลนครระยอง 
 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคุณไม่ใช้เรา เราขอ 
ณ ที่ประชุม อสม.ประจ าเดือน และท่ีประชุมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครระยอง  
 

ประชาสัมพันธ์พร้อมแจกแผ่นพับ 
กิจกรรมจัดระเบียบบ้านให้สะอาดปลอดโรค 
(3Rs Delivery) 
โครงการรักษ์โลก รักษ์สุขภาพ ลดแหล่งเพาะพันธุ์โรค ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เดือนพฤษภาคม 
ทุกวันพุธ เวลา 16.30 – 20 .00 น. จ านวน 8 ชุมชน 
ชุมชนข้างอ าเภอ ทางไผ่ – ชุมชนตากสินมหาราช 
ชุมชนสวนวัด - ชุมชนหลังวัดโขด  
ชุมชนทุ่งโตนด - ชุมชนเนินพระ  
ชุมชนเกาะกลอย  - และชุมชนเรือนจ า   
 

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

ปริมาณสิ่งของบริจาคเดือนพฤษภาคม 2562  
1. เครื่องใช้ไฟฟ้า             จ านวน 1,554 กิโลกรัม  
2. เฟอร์นิเจอร์                จ านวน    700 กิโลกรัม  
3. เสื้อผ้า/ตุ๊กตา/รองเท้า/กระเป๋า   จ านวน    300 กิโลกรัม  
4. หนังสือ             จ านวน    200  กิโลกรัม  
5. เครื่องครัว/ของเล่น      จ านวน       90 กิโลกรัม  

รวม  2,854  กิโลกรัม 
 

กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทางในชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ 
ด้านการจัดการขยะต้นทางในชุมชน 

 

จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทางในชุมชน เพ่ือส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและ
ชุมชนกลับมาใช้ท าปุ๋ยหมัก โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ครัวเรือน อถล. โรงเรียนและวัดในพื้นท่ี จ านวน 34 แห่ง 
50 ถัง เพ่ือเป็นต้นแบบในการน าขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ 
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กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพด้าน
การจัดการขยะต้นทางในชุมชน 

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์   ณ บริษัท วงศธร รีไซเคิล จ ากัด 
และหมู่บ้านเอ้ืออาทร (วังหว้า) อ าเภอแกลง ภายใต้โครงการเพ่ิมศักยภาพด้านการจัดการขยะต้นทางในชุมชน 
ให้กับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จ านวน 50 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ
ต้นทางและน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 
 

กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ (หมีมีถัง) ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการ
จัดการขยะต้นทางในชุมชน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการเพ่ิมศักยภาพด้านการ
จัดการขยะต้นทางในชุมชน ให้กับ  อถล. และอสม. จ านวนกว่า  200 คน และกิจกรรมหมีมีถัง เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะต้นทางและน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ได้น้ าหนักถุงพลาสติก 131.20 กิโลกรัม 
และรีไซเคิล 346.60 กิโลกรัม  
 

กิจกรรมพี่สอนน้องรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ภายใต้โครงการ 3ช 3ใช้ คุณไม่ใช้ เราขอ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

กิจกรรมพี่สอนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยะรีไซเคิลมีค่า  
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า จ านวน 200 คน 

 

กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ าระยองและปุาชายเลน 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประชาชนโดยทั่วไป หน่วยงานและคณะศึกษาดูงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชม

และท ากิจกรรม ได้แก่ เก็บขยะในป่าชายเลน ปรับภูมิทัศน์ป่าชายเลน บริเวณศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาพระเจดีย์กลางน้ า 
และบริเวณหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ า รวมทั้งสิ้น 2,789 คน  
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งานรักษาความสะอาด  

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2559 - 2562 

 
 
 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2562 

 
รวมปริมาณขยะท่ีเอกชนจัดเก็บเดือนพฤษภาคม 2562 
รวมน้ าหนัก 3,591.30 ตัน เฉลี่ย 119.71 ตัน/วัน 
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การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 

1. กิจกรรมเก็บรวบรวม  ขยะอันตราย  เดือน พฤษภาคม 256 2 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้ 
ทั้งหมด 2,336 ชิ้น (126.44 กิโลกรัม) 

2. กิจกรรมส ารวจและส่งเสริมการจัดการ  ขยะติดเชื้อ  ตามสถานพยาบาล/คลินิกใน     
    เขตเทศบาล  จ านวน 83 แห่ง  เดือน พฤษภาคม 2562 จ านวน 1,096 กิโลกรัม 
 
งานสัตวแพทย์  

การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์ 
 

จ านวนสุกรที่เข้าช าแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข้าช าแหละเดือนพฤษภาคม 2562 
จ านวนทั้งสิ้น 647 ตัว ได้ท าการตรวจและไม่พบความผิดปกติของสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า และมีค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
 - อากรฆ่าสัตว์ 6 ,470 บาท การตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกรก่อนฆ่า จ านวน 4 ตัวอย่าง 
จาก 4 ฟาร์ม ไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทุกตัวอย่าง 
 

โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
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งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  

รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 10 อันดับแรก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง 
 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน – 25 พฤษภาคม2562 ) 

10 อันดับโรคที่พบในเขตเทศบาลนครระยอง 

 
 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 พฤษภาคม 2562 จังหวัดระยอง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก           

จ านวน   380 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต คิดเป็นอัตราป่วย 53.85 ต่อประชากรแสนคน สูงเป็นอันดับที่ 11               
ของประเทศ  
         โดยในเดอืนนี้ พ้ืนทีเ่ขตเทศบาลนครระยอง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวน 12 ราย โดยพบการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ชุมชนเรือนจ า ชุมชนศูนย์การค้า และ ชุมชนเนินพระ                            
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562) 
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สถานการณ์ระบาดโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครระยอง 
ในชุมชนเรือนจ า พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 

ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. - 6 พ.ค. 62 จ านวน 6 ราย 
ในชุมชนศูนย์การค้า พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. - 10 พ.ค. 62 จ านวน 5 ราย 
ในชุมชนเนินพระ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 

ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. - 20 พ.ค. 62 จ านวน 4 ราย 
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับรพ.ระยอง และอสม. ด าเนินการรณรงค์ส ารวจและก าจัด

ลูกน้ าในพื้นท่ี แจกเอกสารและทรายอะเบทส าหรับบ้านปิด ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การระบาดของโรค
ไข้เลือดออกและให้ความรู้ 
ในการป้องกันตนเอง และพ่นสารเคมีก าจัดยุงในพื้นที่ท่ีเกิดการระบาดเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วย
เพ่ิมเติม 
 
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
การด าเนินงาน 
1. ด าเนินการดูแลสุขภาพประชาชน  รวมทั้งสิ้น 756 คน ดังนี้  
    1.1 ปฏิบัติงานคัดกรองสุขภาพประชาชนโดยตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด 
ที่ปลายนิ้ว ให้ความรู้พฤติกรรมสุขภาพแก่ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปในพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง     
     1.1.1 ส านักงานเทศบาลนครระยอง (ทุกวันจันทร์)  จ านวน  37   คน  
             1.1.2 โครงการสุขภาพดีในสวนสาธารณะ (ทุกวันพุธ) จ านวน 375 คน 
   - สวนศรีเมือง  จ านวน 360 คน 
   - สวนสาธารณะโขดปอ จ านวน   15 คน  

1.2 กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นในผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซด์รับจ้างในเขตเทศบาลนครระยอง  
ระหว่างวันที่ 7 - 23 พฤษภาคม 2562 รวม 28 วิน จ านวน 83 คน มีกิจกรรม ดังนี้  
         1.2.1 สอบถามข้อมูลทั่วไป ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง วัดความดันโลหิตเจาะระดับน้ าตาลที่ปลายนิ้ว 
คัดกรองสายตาเบื้องต้น ประเมินค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 
          1.2.2 ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ   
 1.3 กิจกรรมรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension Day)  

สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก และสมาคมโรคความดันโลหิตสูงนานาชาติ ได้ก าหนดให้วันที่ 17 
พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อจัดกิจกรรมรณรงค์       
วันความดันโลหิตสูงโลก เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง     
และให้ประชาชนทราบระดับความดันโลหิตของตนเอง ในวันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 08.30-12.00 น.      
ณ ตลาดสดสตาร์ ผลการด าเนินการ มีผู้เยี่ยมชมนิทรรศการและตรวจคัดกรองสุขภาพ จ านวน 93 คน  

1.4 กิจกรรมสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการ

ต ารวจ ได้แก่ การวัดความดันโลหิต ชีพจร วัดรอบเอว ประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) กับเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรเมืองระยอง จ านวน 168 นาย ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ สวนศรีเมืองระยอง  
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2. ให้ความรู้เรื่อง “ การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง” ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และ วันงดสูบบุหรี่โลก  
    ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562  จ านวน 3  ช่องทาง ดังนี้ 
 2.1 จัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุประชาคมระยอง FM 97.25 MHz 
                     เวลา 13.00 น.-14.00 น. 
 2.2 ให้ความรู้ผ่านช่องทาง LINE@ เรารักนครระยอง 
 2.3 ให้ความรู้ผ่านช่องทาง จอ LED เทศบาลนครระยอง                                                       
 

งานอนามัยครอบครัว 
ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน 

รายใหม่   32  คน  รายเก่า  299  คน โดยมีกิจกรรมดูแลท าหัตถการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย 
จ านวน 50 ครั้ง และให้ค าแนะน าด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยและครอบครัวทุกรายที่ติดตามเยี่ยม  
 

ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน / ติดเตียงรายใหม่ จ านวน  3 คน 
1. นายจ ารัส  สุวรรณเขตร์ อายุ 71 ปี บ้านเลขท่ี 138 ซ.ปรางศรี ถ.ราษฎร์บ ารุง ต.เนินพระ   

อ.เมือง จ.ระยอง โรคเบาหวาน ผลการตรวจ ADL = 4 ช่วยเหลือตนเองได้ง่ายๆบนเตียง ลุกเดินเองไม่ได้  
 2. นายวิชาญ  โพธิ์ทอง อายุ 69 ปี บ้านเลขท่ี 11 / 2 ซ.ผ่องดี ถ.ทองดี ต.เชิงเนิน อ.เมือง            
จ.ระยอง โรคความดันโลหิตสูง ผลการตรวจ ADL = 4  รู้สึกตัว ช่วยเหลือตนเองได้ง่ายๆบนเตียง ลุกเดินเอง
ไม่ได้ มีแผลกดทับที่ก้นกบและสะโพก  
 3. นายจรัญ  ยิ้วประพันธ์ อายุ 65 ปี บ้านเลขท่ี 71 / 3 ถ.สมุทรคงคา ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระยอง 
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ผลการตรวจ ADL = 9 ช่วยเหลือตัวเองง่ายๆได้ เช่น รับประทานอาหารเองได ้ 
เดินโดยใช้ Walker  และญาติประคองเดิน  
 

ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 
1. มีผู้บริจาควัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์  จ านวน 6 รายการ 20 ชิ้น ได้แก่ เตียงนอนพร้อมเบาะนอน , 

ที่นอนลม , รถเข็นนั่ง , Walker และไม้พยุงเดิน  
 2.  มีผู้ป่วยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 6 คน จ านวน 3 รายการ ได้แก่ เตียงนอนพร้อมเบาะนอน , 
รถเข็นนั่ง และ Walker  
 

โครงการเลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ EF 
 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 งานอนามัยครอบครัว ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ได้จัดโครงการเลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ EF ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสัมฤทธิ์ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระยอง  
เพ่ือให้ความรู้ผู้ปกครองในเรื่อง การส่งเสริมทักษะ EF และพัฒนาการให้กับเด็ก และจัดกิจกรรมส่งเสริม 
ทักษะ EF และพัฒนาการให้กับเด็ก ซึ่งมีผู้ปกครองและเด็กเข้าร่วมโครงการ จ านวน 60 คน 
 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ด้านการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ  

ด าเนินการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ หลากหลายช่องทาง ได้แก่ ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ (ตลาดสดสตาร์) , 
วิทยุชุมชน,เสียงตามสายของเทศบาล, Line@เรารักนครระยอง,Facebook เป็นต้น 
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งานสนับสนุนสุขภาพ  
1. ด าเนินงานส่งเสริมและป้องกันสุขภาพแก่ผู้พิการในชุมชน 
 1.1 ให้บริการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้พิการที่บ้าน จ านวน  65 คน  
  1.1.1 วัดความดันโลหิต จ านวน 65 คน  พบ 
   - ความดันโลหิตสูง  จ านวน  11  คน 
   - ความดันโลหิตปกติ  จ านวน  54  คน   
  1.1.2 ตรวจระดับน้ าตาลในเลือด จ านวน  7  คน  
   - ระดับน้ าตาลในเลือดปกติ จ านวน  6  คน  
   - ระดับน้ าตาลในเลือดสูง  จ านวน  1  คน  
  1.1.3 ประเมินความเครียด จ านวน 65 คน พบ 
   - เครียดน้อย   จ านวน 41 คน 
   - เครียดปานกลาง  จ านวน 15 คน 
   - เครียดมาก   จ านวน   9 คน 
  1.1.4 ประเมินภาวะซึมเศร้า จ านวน 65 คน พบ  
   - ไม่มีภาวะซึมเศร้า  จ านวน 62 คน  
   - มีภาวะซึมเศร้า             จ านวน   3 คน  
  1.1.5 ให้ค าปรึกษาด้านการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ จ านวน 65 คน 
  1.1.6 คัดกรองสุขภาวะทางตา จ านวน 14 คน  
   - นัดพบจักษุแพทย์  จ านวน 6 คน  
  1.1.7 ตรวจมะเร็งเต้านม จ านวน 7 คน  
   - ไม่พบความผิดปกติ  
 

1.2. พบผู้พิการทางการเคลื่อนไหว จ านวน 1 คน ต้องการรถวีลแชร์ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือตนเองได้
มากยิ่งขึ้น ด าเนินการประสานงานอนามัยครอบครัว เทศบาลนครระยอง  ให้การสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว  

 

2. ด าเนินงานสร้างกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพในชุมชนเข้าร่วมออกก าลังกายกับกลุ่มออกก าลังกายในชุมชน  
   เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ และหาโอกาสพัฒนาให้มีความต่อเนื่องและเข้มแข็ง  จ านวน 2 กลุ่ม คือ 
 1. กลุ่ม อสม.ศสมช.เกาะกลอย  
 2. กลุ่ม อสม.ศสมช.สัมฤทธิ์ 
 

งานส่งเสริมสุขภาพ  
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ด าเนินการจัด กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี  

ในชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครระยอง จ านวน 353 คน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า ภายในกิจกรรมมีการ    
วัดความดันโลหิต, การเจาะเลือดปลายนิ้วและให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ด าเนินการจัด กิจกรรมให้ความรู้เรื่องวิธีการบันทึกการตรวจสุขภาพ
ด้วยตนเอง ในนักเรียนชั้น ม.2 – ม.3 จ านวน 370 คน   ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม ภายในกิจกรรมมีการ
อธิบายและชี้แจงวิธีการบันทึกสุขภาพด้านต่างๆลงในสมุดฯพร้อมกับให้ความรู้แนวทางในการดูแลสุขภาพตนเอง 

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ด าเนินการให้ความรู้แก่คณะครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเนอร์สเซอรี่ เกี่ยวกับ
การใช้อุปกรณ์ประเมินพัฒนาการ (DSPM) ณ โรงพยาบาลระยอง 
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วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ด าเนินการให้ความรู้แก่คณะครู เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงาน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

กองการแพทย์ 
บริการเดือน พฤษภาคม ๒๕๖2 

จ าแนกตามสถานบริการ 

 
 

ประเภทบริการในคลินิกอบอุ่นฯ 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 

 

1. บริการรักษาพยาบาล    4 ,449  ราย 
2. บริการทันตกรรม           373  ราย 
3. บริการเภสัชกรรม   2375   ราย 
4. บริการกายภาพบ าบัด     247   ราย 
5. บริการชันสูตร          111  ราย 
6. บริการรังสีฯ        99   ราย  

 

งานรักษาพยาบาล 
ประจ าเดือน  พฤษภาคม ๒๕๖2 
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สรุปยอดรายรับประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 
1. จ่ายตรง อปท รอเรียกเก็บ           426 ราย      41,783   บาท 
2. จ่ายตรงกรมบัญชีกลางรอเรียกเก็บ 536 ราย     133,779  บาท 
3. ประกันสังคมรพ.สิริกิติ์               202 ราย        43,852 บาท 
4. นอกเขต/ ช าระเงินเอง             1,448 ราย     150,575 บาท 
5. ร่วมจ่าย 30 บาท                   1,476 ราย       ๔๔,๒๘๐ บาท 

                       รวมรายรับ                                  ๔๑๔,๒๗๓ บาท  
   (เด็ก คนแก่ อน. ,ปกส.ระยอง     1,779 ราย    414,598  บาท)  
 

 

บริการอ่ืน ๆ แก่ผู้มารับบริการ 
ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖2 

 

- รับส่งผู้ป่วยโดยรถกอล์ฟไฟฟ้า         จ านวน 46 ครั้ง 
- รับส่งผู้ป่วยโดยรถ Ambulance      จ านวน   3 ครั้ง 
- สนับสนุนกระเป๋ายาแก่หน่วยงานอื่น   จ านวน   2 ครั้ง  
 

- กิจกรรมในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 วันที่ 8 และ 10 พฤษภาคม 2562 กองการแพทย์ 
เทศบาลนครระยอง จัดโครงการอบรม "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐานและการพยาบาลเบื้องต้นส าหรับนักเรียน" 

- ออกหน่วยปฐมพยาบาล วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านชุมชนสัมพันธ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
 - ออกหน่วยปฐมพยาบาล วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 สุภาพบุรุษออมสินชวนวิ่ง 
 - ออกหน่วยปฐมพยาบาล วันที่ 24 พฤษภาคม2562 งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดระยอง 

กองการศึกษา 

- พิธีท าบุญตักบาตร กิจกรรมอันเก่ียวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562      
ของจังหวัดระยอง วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าประดู่ พระอารามหลวง 
 - ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในพิธี
ถวายพระพรชัยมงคล วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดระยอง 
 - คณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลต าบลช่องลม จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 50 คน เข้าศึกษาดูงาน           
ในศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
 - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PTT 
GROUP CUP 2019  จ านวน 2,500,000 บาท วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 - ประชุมมอบหมายหน้าที่การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เทศบาลนครระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 - งานเลี้ยงส่ง ท่านรองปลัดเทศบาล (รองเสาวลักษณ์  วินัยธรรม) วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
ณ ครัวบ้านปลา 
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 - งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดระยอง 
ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ณ สนามสวนศรีเมือง 
 - คณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี จ านวน 80 คน เข้าศึกษาดูงาน 
ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
 - กิจกรรม We can : Play & Learn เพลินวันหยุด ครั้งที่ 128 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 ณ บริเวณอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
 - กิจกรรม We can : Play & Learn เพลินวันหยุด ครั้งที่ 128 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 ณ บริเวณอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
 - โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส กิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน (การท าข้าวย าไก่แซ่บ) 
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
 - กิจกรรมการแจกเครื่องแบบนักเรียนเด็กด้อยโอกาส วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
 - ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 “นครระยองเกมส์” ประจ าปีการศึกษา 2562 
 - ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับท่านรองปลัดเทศบาล (รองเสาวลักษณ์  วินัยธรรม) วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 
 - ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน PTT Group Cup 2019 วันพฤหัสบดีที่ 30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 - คณะศึกษาดูงาน จากกลุ่มเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 90 คน เข้าศึกษาดูงาน 
ในพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
 - โครงการจิตอาสาพระราชทาน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม           
พ.ศ. 2562  ณ สะพานเพลินตา ถึง คลองคา 
 - โครงการจิตอาสาพระราชทาน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม                
พ.ศ. 2562  ณ สะพานเพลินตา ถึง คลองคา 
 - ธนาคารออมสิน (สาขาป้าผ่อง) ประจ าวันพฤหัสบดี เดือน พฤษภาคม 
 

สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือน พฤษภาคม 2562 
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สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง 
เดือน พฤษภาคม 2562 

 

 
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2562  ผู้บริหาร/
คณะครู ประชุมหัวข้อ “ศึกษาดูงานและชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและเห็นชอบอนุมัติ
หลักสูตรสถานศึกษา” ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  
 - กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเครือข่าย
ผู้ปกครอง วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2562  ผู้บริหาร/คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง 
เข้าร่วมกิจกรรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด  
 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2562  คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที1่0)  ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  
 - กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  คณะครูพานักเรียนเข้าร่วมท าบุญ เวียนเทียน 
พร้อมชมวีดีทัศน์ และตอบค าถามเก่ียวกับวันวิสาขบูชา ณ  วัดปากน้ าสมุทรคงคาราม ต าบลปากน้ า 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  
 - ท าบุญเททองหล่อพระพุทธรูปปางลีลา วันที่ 18 พฤษภาคม 2562  ผู้บริหารและคณะครูเข้า
ร่วมงานท าบุญเททองหล่อพระพุทธรูปปางลีลา ณ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง อ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง  
 - งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562  
น านักเรียนเข้าร่วมการแสดง “ชุดแผ่นดินของพ่อ” ในงานมหรสพสมโภช รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณสนามฟุตบอล 
สวนศรีเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  
 - กิจกรรมสานสัมพันธ์วันเปิดภาคเรียน (ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2562) วันที่ 27 พฤษภาคม 2562  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันเปิดภาคเรียนโดยจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง  
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 เพ่ือสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษา ระหว่างโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง  
 - พิธีเปิดอาคารเรียนพิทักษ์รัตตเขต และฉลองพระพุทธรูปพระสมุทรปัญญามุนีปางลีลา 
31 พฤษภาคม 2562 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการ ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนพิทักษ์รัตตเขต  
(เสียน มีสบาย) ณ อาคารเรียนพิทักษ์รัตตเขต โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  
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โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 
 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

 

 - จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2561  309 คน 
   จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562  335 คน 
     นักเรียนมีจ านวนเพิ่มขึ้น     26 คน 

 

 
 
 - โครงการส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองสูงดีสมส่วน 
 - ศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ได้รับเกียรติจากมูลนิธิเครือข่าย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน  เชิญศึกษาดูงานเพื่อหาความร่วมมือกันในการบูรณาการจัดการศึกษาให้         
เด็กกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25-30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ประเทศกัมพูชา 
 - กิจกรรมจิตอาสา โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองได้ด าเนินจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  
พระบรมราชินี ประจ าปีพุทธศักราช 2562  
 - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครระยอง ได้มาให้ความรู้เรื่องการแปรงฟัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 - การพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ได้แก่ บ้านต้นไม้โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 
และบ่อปลา 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

- วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล  3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ประจ าปี
การศึกษา  2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - วันที่ 7 พฤษภาคม 25662 กิจกรรมจัดท าคลังข้อสอบ ตามโครงการวัดและประเมินผล            
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะครูในระดับชั้นประถมศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ข้อสอบของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
เป็นการตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบเป็นรายข้อ  เพ่ือพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อนั้น  มีระดับความยากหรือ
ค่าความง่าย รวมไปถึงการปรับปรุงข้อสอบให้มีมาตรฐาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 1 17 16 33
อนุบาล 2 2 26 19 45
อนุบาล 3 1 17 13 30
รวมอนุบาล 4 60 48 108
ประถมศึกษาปทีี ่1 1 20 20 40
ประถมศึกษาปทีี ่2 2 22 21 43
ประถมศึกษาปทีี ่3 2 17 19 36
ประถมศึกษาปทีี ่4 1 23 15 38
ประถมศึกษาปทีี ่5 2 29 16 45
ประถมศึกษาปทีี ่6 1 9 16 25
รวมประถมศึกษา 9 120 107 227
รวมทัง้สิ้น 13 180 155 335

ช้ัน จ านวนหอ้งเรียน
จ านวนเด็ก
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 - วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล  2  “วิภัชศึกษา”   
เทศบาลเมืองสุรินทร์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562 พนักงานครูเทศบาล เข้ารับการอบรมการพัฒนาสถานศึกษาตาม
แนวพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการ
ออกแบบความคิด(Design Thinking) จัดโดย ส านักงานศึกษาธิการภาค ๘ ณ โรงแรมชลจันทร์ อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี  

- วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมส่งลูกเข้าห้องเรียน ประจ าปีการศึกษา  2562 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - วันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมเรียนรู้วันวิสาขบูชา ประจ าปี  2562 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา  2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมจัดท ามาตรฐานสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คณะผู้บริหารและคณะครูระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกันวิพากษ์และร่วมกัน         
สรุปมาตรฐานของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 2/2562 
ณ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 ปฐมนิเทศผู้ปกครองและเลือกตั้งคณะกรรมการ 
เครือข่ายผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา  2562 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี ประจ าปี  2562  
ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 

สรุปยอดนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
(ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  ๒๕๖๒) 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาลปีที่  1  (3ปี)  43 46 89 
อนุบาลปีที่  2  59 66 125 
อนุบาลปีที่  3  91 68 159 
ประถมศึกษาปีที่  1  111 107 218 
ประถมศึกษาปีที่  2  101 118 219 
ประถมศึกษาปีที่  3  117 95 212 
ประถมศึกษาปีที่  4  96 102 198 
ประถมศึกษาปีที่  5  114 116 230 
ประถมศึกษาปีที่  6  122 119 241 

รวม 854 837 1,691 
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อัตราก าลังพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  ๒๕๖๒) 

ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  - 1 1 

 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  1 2 3 

 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  - 23 23 

 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  2 33 35 

 
ครู คศ.1  3 8 11 

 
ครูผู้ช่วย  1 4 5 

 
ผู้ช่วยครู (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  1 6 7 

 
ครูต่างชาติ  1 1 2 

 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  - 5 5 

 
นักการภารโรง  4 4 8 

 
ผู้ดูแลเด็กเล็ก  (พนักงานจ้างท่ัวไป)  - 14 14 

 
นักศึกษาฝึกสอน  - 1 1 

 
รวม 13 102 115 

 
 
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

- วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ร่วมอบรมจิตศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง 2  
 - วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2562 อบรมกิจกรรมจิตศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมผลิตสื่อ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - วันที่ 14  พฤษภาคม 2562 รับคณะดูงานจากเทศบาลเมืองปราจีนบุรี                                  
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - วันที่ 17  พฤษภาคม 2562 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)  
 - วันที่ 25  พฤษภาคม 2562 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - วันที่ 31  พฤษภาคม 2562 กิจกรรมเก็บขยะชายหาด ณ ชายหาด PMY  

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
- วันที่  6  พฤษภาคม  2562 ร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

 - วันที่  9  พฤษภาคม  2562 เทศบาลเมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  ศึกษาดูงาน 
 - วันที่  10 พฤษภาคม  2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาดูงาน 

- วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ร่วมกิจกรรมอนุบาลลิมปิค-ลิตเติ้งฮีโร่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง 
- วันที่ 24 พฤษภาคม 2562  น าโขนไปแสดงในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก 

รัชกาลที่ 10 ณ สวนศรีเมือง 
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 - วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นักเรียนชั้นอนุบาล ร่วมแสดงในกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะสมอง EF 
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขนครระยอง(คลินิกชุมชนอบอุ่น  เทศบาลนครระยอง) 
 - วันที่ 30 พฤษภาคม  2562 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภูผาเทิบพัฒนา จังหวัดมุกดาหาร 
ศึกษาดูงาน 
 - วันที่ 31  พฤษภาคม  2562 พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
ประจ าปีพุทธศักราช 2562 
 

ตารางจ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2562 

 
 

ตารางจ านวนนักเรียน/ห้องเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 

 - นางพรทิพย์  เวชกามา ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง รายงานว่า
ปัจจุบันวัดตรีรัตนารามได้ท าการปิดประตูวัดเพ่ือไม่ให้รถเข้าไปจอดในบริเวณวัดด้วยเหตุผลว่าผู้ปกครองนักเรียน
จอดรถไม่เป็นระเบียบภายในวัด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองจึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เทศกิจ  
ไปจัดระเบียบการจราจรภายในวัด 
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โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

- วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ผู้บริการและคณะครูร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  
 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4           
ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมอบรมให้คว 
ามรู้ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐานและการปฐมพยาบาลขั้นเบื้องต้นส าหรับนักเรียน(การท า CPR) จากกอง
การแพทย ์ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)้  
 - วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4                               
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”            
จาก จังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2562 คณะครูอบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM ศึกษา  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562 บุคลากรร่วมอบรม การพัฒนาการศึกษาตามพระราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 (Design Thinking) ณ โรงแรมชลจันทร์ รีสอร์ท จ.ชลบุร ี 
 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้รับความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้จากเจ้าหน้าที่กองช่าง                              
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
 - วันที ่14 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ได้รับความอนุเคราะห์ขุดลอกท่อระบายน้ าจากเจ้าหน้าที่กองช่าง 
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ครูผู้ช่วยรับการประเมินเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาอย่างเข้ม ในการ
ประเมินครั้งที่ 5  ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นักเรียนเข้าค่ายธรรมะและร่วมกิจกรรมเวียนเทียน                        
ณ วัดลุ่ม(พระอารามหลวง)  
 - วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นักเรียนเข้าค่ายธรรมะและร่วมกิจกรรมเวียนเทียน 
ณ วัดลุ่ม(พระอารามหลวง)  

- วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2562 คณะครูอบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM ศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  

- วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 นักเรียนเข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  

- วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
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- วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562 โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชีวิตและพัฒนาตน          
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ณ โรงแรมบริเวณหาดสุชาดา จังหวัดระยอง  
 - วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นักเรียนร่วมแสดงในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคล          
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนศรีเมือง  
 - วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  

- วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
เลื่อนสู่วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงแรมรอแยล รัตนโกสินทร์ 
กรุงเทพมหานคร  
 - วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผู้อ านวยการและครู น านายสุริยา  ปิ่นสุภา เข้ารับรางวัลความประพฤติดี  
ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  
 - วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะครูเข้ารับฟังแนวทางการปฏิบัติโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันท าบุญตักบาตรถวาย
เป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)้  
 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นักเรียนเดินรณรงค์ เนื่องในวันที่ 31พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก  
ณ ชุมชนบริเวณโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)  

กองสวัสดิการสังคม 
ฝุายพัฒนาชุมชน 

- โครงการรวมวัยผู้สูงอายุ เติมความสุขกันและกัน  ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม            
พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  
 

ฝุายสังคมสงเคราะห์ 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจ าเดือนเมษายน 2562 

- มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจ าเดือนมิถุนายน 2562  โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร   
ทั้งหมด  7,069 ราย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 

• ผู้สูงอายุ             6,174  ราย 
    เงินสด                              -     ราย 
    โอนเข้าบัญชีธนาคาร     6,174  ราย 
 

•  ผู้พิการ                     779   ราย        
    เงินสด                            -      ราย 
    โอนเข้าบัญชีธนาคาร        779   ราย 
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•  ผู้ป่วยเอดส์                  116   ราย 

     เงินสด                                –     ราย 
     โอนเข้าบัญชีธนาคาร            116   ราย 

• อ านวยความสะดวก  
    ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวคนพิการรายใหม่ 
    และต่อบัตรประจ าตัวคนพิการรายเก่า     จ านวน       9       ราย 

• รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่  
    เพ่ือรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ     จ านวน       4       ราย 

• รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  จ านวน       -        ราย 
• รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และรายเก่า  จ านวน        38    ราย 

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

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562               
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง  

สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือนพฤษภาคม  2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31  พฤษภาคม  2562) 
ยอดรับจ าน ารวม    2, 591  ราย 
ยอดไถ่ถอนรวม    2, 395  ราย 
 

   ทรัพย์จ าน าคงเหลือทั้งหมด  7,632  ราย 
 
รายได้ดอกเบี้ยรับจ าน า  จ านวนเงิน    1,947,429.25 บาท  
รายได้จากการจ าหน่ายทรัพย์หลุด จ านวนเงิน       344,745.00 บาท  
    รวมรายรับ          2,292,174.25 บาท 
รายจ่าย 
 ดอกเบี้ย O.D. ธนาคารออมสิน                    0.00 บาท  
 รายจ่ายประจ า                311,059.84 บาท  
รายรับสูงกว่ารายจ่าย             1,981,114.41 บาท 
 

วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน   140,000,000.00 บาท 
   บวก ฝากเพ่ิม             24 ,720,000.00 บาท 
   คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก             164,720,000.00 บาท 
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- ท่านปลัดเทศบาล หารือว่า วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ควรจัดโครงการขุดลอกคลองเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
วิธีการด าเนินงาน คือ ให้เทศบาลนครระยองยืมรถแม็คโครคอยาวกับรถบรรทุก จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง และให้ก าหนดเปิดโครงการ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุดโครงการ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 
ซึ่งควรจะลอกคลองบริเวณข้างโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) โดยน ารถกระบะขนาดเล็กที่มีโป๊ะลงไป
ด าเนินการ ซึ่งช่วงนี้ยังไม่มีฝนตกมากจึงควรเร่งรีบด าเนินการ รวมทั้งส ารวจว่าบริเวณไหนที่มีวัชพืชจ านวนมาก  
ทีท่ าให้น้ าในล าคลองไหลไม่สะดวก ก็ให้ไปด าเนินการขุดลอกด้วย  

- นายธรรมาธิติ  วุฒิสมบูรณ ์ผู้อ านวยการกองช่าง กล่าวว่าค่าน้ ามันท่ีใช้ด าเนินการเฉลี่ยประมาณ 180 ลิตรต่อวัน  

ที่ประชุม - ท่านนายกเทศมนตรี สั่งการกองช่างให้ท าหนังสือไปถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  เพ่ือขอยืมรถแม็คโครคอยาวและรถบรรทุก เพ่ือไปด าเนินการขุดลอกคลอง ตั้งแต่ช่วงสะพาน 
  เพลินตาจนถึงสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ และได้ทราบจากกองช่างว่าปัจจุบันบริเวณ 
  แยกเกาะกลอยมีผักตบชวาจ านวนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ แต่บริเวณนั้นไม่สามารถใช้รถเข้าไป 
  ด าเนินการขุดลอกได้ เพราะจะท าให้รถไปเหยียบฟุตบาทของแขวงการทางแตกหัก  
  จึงสั่งการให้ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง น ารถกระบะขนาดเล็กเข้าไปด าเนินการ โดยใช้ก าลัง 
  เจ้าหน้าที่ท าการขุดลอกคลอง ซึ่งจะใช้เวลาด าเนินการแล้วเสร็จประมาณ 10 วัน  
  และก่อนวันที่ 28  กรกฎาคม 2562 ใหป้ระสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  ขอยืมรถแม็คโครคอยาวกับรถบรรทุก และให้ท าหนังสือไปถึง บริษัท IRPC จ ากัด (มหาชน)  
  ยืมรถโป๊ะขนาดใหญ่ เพ่ือมาด าเนินการตามโครงการที่ท่านปลัดเทศบาลน าเสนอ  
  ส่วนเรื่องค่าน้ ามันรถที่จะด าเนินการนั้นให้โอนจากงบประมาณของแต่ละกองงาน 
  ที่คาดว่าสิ้นปีคงยังไม่ได้ใช้ เพื่อมาเป็นค่าน้ ามันของกองช่าง โดยให้กองช่างปรึกษา 
  ท่านปลัดเทศบาล และส านักการคลังเรื่องการหางบประมาณดังกล่าว  

 - นางไพเราะ  วงษ์ไทยผดุง ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)           
รายงานว่าปัจจุบันนี้ระบบจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ช่วงเช้ามีการจราจรติดขัด 
มีรถวิ่งผ่านเป็นจ านวนมากเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียนที่จะข้ามถนน จึงขอความอนุเคราะห์เทศบาลให้จัด
เจ้าหน้าที่เทศกิจไปจัดระเบียบการจราจรให้กับโรงเรียนด้วย  

ที่ประชุม - ท่านนายกเทศมนตรีมอบส านักปลัดเทศบาลด าเนินการทาสีตีเส้นจราจรทางม้าลาย 
  ให้เห็นเด่นชัดในบริเวณหน้าโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) เพ่ือเป็นการป้องกัน

อันตรายที่อาจจะเกิดกับนักเรียนเวลาข้ามถนน หรือขึ้น-ลงรถเวลาที่ผู้ปกครองมารับ-ส่ง  

 
 (ปิดประชุม เวลา 11.00 น.) 
     ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                          เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 
 
 

     ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางพิมพ์ผกา  ทายพงศ์ศักดิ)์ 
          หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ 
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