รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 7/2562
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นายวรวิทย์
ศุภโชคชัย
นายธนิต
อังควินิจวงศ์
นายวารินทร์
ดุษฎีวงษ์กาจร
นายบุญสืบ
เจริญรัตน์
นายประกอบ
อังควินิจวงศ์
นายผณินทร
เกษรแพทย์
นายสุธน
ซื่อประเสริฐ
นายฉัตรนุชัย
สมบัติศรี
นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล
นายธนวัฒน์
พ๎นชั่ว
นางนภัสสร
อุทัยรัตน์
นางวัฒนา
ชูวิทย์สกุลเลิศ
นางกรรณิกา
วิโรจน์แสงทอง
นายธรรมาธิติ
วุฒิสมบูรณ์
นางผํองศรี
ปิยะยาตัง
นายชนินทร์
จันทน์ขาว

17.

นายมานพ

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

นางสุกัญญา
นางสุนิสา
นายสมควร
นางสุภลักษณ์
นางอุษณีย์
นางพรทิพย์
นางไพเราะ
นางสายสุนีย์
นายดุสิต
นางสาวกนก
นางซํอนกลิ่น
นางพิมพ์ผกา
นางสาวชนิดา

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล

หัวหน๎าสานักปลัดเทศบาล
ผู๎อานวยการสานักการคลัง
ผู๎อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
ผู๎อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู๎อานวยการกองชําง
ผู๎อานวยการกองการศึกษา
หัวหน๎าฝุายพัฒนาชุมชน
รก.ผู๎อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
รก.ผู๎อานวยการกองการแพทย์
ยัสโร
แทนผู๎จัดการสถานธนานุบาล
รํมรื่น
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้า
ทองเรือง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง
ตั้งกลชาญ
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
เลื่อนลอย
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
เวชกามา
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
วงษ์ไทยผดุง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
วาระสิทธิ์
ผู๎อานวยการสํวนพัฒนารายได๎
ธรรมศิริรักษ์
ผู๎อานวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
อารีรักษ์
ผู๎อานวยการสํวนสํงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
ชูเชิด
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป
ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน๎าฝุายอานวยการ
เอมเปีย
หัวหน๎าฝุายปกครอง

31.
32.
33.
34.
35.

-2นางสาวฐปนีย์
โสภณ
หัวหน๎าฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน
วําที่เรือโทเชาวลิต จันมณี
หัวหน๎าฝุายนิติการ
นางสาวณัฐมน
แซํโง๎ว
หัวหน๎าฝุายบริการและเผยแพรํวิชาการ
นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน๎าฝุายงบประมาณ
นางกุลยา
กุลรัตน์
เจ๎าพนักงานธุรการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

นายมานพ
นายวิชิต
นายนิวัติ
นายธีรวุฒิ

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
กลํอมแก๎ว
รัตตานนท์

รองนายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)
รองนายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)
เลขานุการนายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล จานวน 1 ราย รับโอน นายเสรี บุญสุทธิ พนักงานเทศบาล
ตาแหนํงปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับกลาง) สังกัดเทศบาลตาบลมะขามคูํ อาเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง มาดารงตาแหนํงรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับกลาง) เทศบาลนครระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต๎นไป
- เรื่องรับโอนข๎าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุแตํงตั้งเป็นพนักงานเทศบาล จานวน 1 ราย
รับโอน นายชลากร พฤกษ์ตรากุล ข๎าราชการพลเรือนสามัญ ตาแหนํงทันตแพทย์ชานาญการ
สังกัดโรงพยาบาลไทรน๎อย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กระทรวงสาธารณสุข มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล
และแตํงตั้งให๎ดารงตาแหนํงทันตแพทย์ชานาญการ งานทันตสาธารณสุข ฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล
กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต๎นไป
- เรื่องรับโอนพนักงานสํวนตาบลมาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล จานวน 1 ราย รับโอน นางสาวกนกอร
ธิบูรณ์บุญ พนักงานสํวนตาบล ตาแหนํงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สังกัดสานักงานปลัด
องค์การบริหารสํวนตาบลเพ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาลและแตํงตั้งให๎ดารง
ตาแหนํงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต๎นไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
- ไมํมี

-3ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานขนสํง
- งานขนสํงมี รายรับประจาเดือนมิถุนายน 2562
รายจํายประจาเดือนมิถุนายน 2562
รายรับสูงกวํารายจําย
ยอดเงินสะสม

126,500.00 บาท
110,698.68 บาท
15,801.32 บาท
3,416,639.43 บาท

ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- ออกตรวจดูแลโรงรับจานาของเทศบาล
- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จานวน 4 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น๎อง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดตรวจตู๎เขียว จานวน 29 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนสํง (บขส.) ระยอง
2. ตักเตือนผู๎กระทาความผิด
- ดูแลห๎องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
- กองวัสดุกํอสร๎างไว๎บนไหลํทาง ทางเท๎า และที่สาธารณะ จานวน 3 ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท๎าบริเวณหน๎าโรงพยาบาลระยอง และหน๎าวัดปุาประดูํ
จานวน 5 ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทาสิ่งของตกหลํน จานวน 2 ราย
3. จัดเก็บปูายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จานวน 109 แผํน
4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้า ถนน ฟุตบาท ชารุด จานวน 6 แหํง
5. งานที่ได๎รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน จานวน 3 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จานวน - ราย
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกู๎ภัยฯ
- ออกสารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช๎ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนหนองสนม-ปักปุา,ชุมชนบางจาก
และชุมชนทุงํ โตนด-เนินพระ)

3 ครั้ง
62 ครั้ง
34 ครั้ง

14 ครั้ง

-4ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
คณะศึกษาดูงาน (ประจาเดือน มิ.ย. 2562)
* จานวน
17 คณะ
* จานวน
1,235 คน
งานสารบรรณ
มีการลงรับ – สํง หนังสือผํานระบบ OSSM (สํวนกลาง)
เดือนมิถุนายน 2562
- มีการลงรับหนังสือ จานวน
609 เรื่อง
- มีการลงสํงหนังสือ จานวน
409 เรื่อง
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
อัตรากาลังพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง
* พนักงานเทศบาล
* ลูกจ๎างประจา
* พนักงานจ๎างทั่วไป
* พนักงานจ๎างตามภารกิจ
รวม

177 คน
24 คน
320 คน
237 คน
758 คน

อัตรากาลังพนักงานครูและลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน) จานวน 6 แหํง และศูนย์เด็กเล็ก จานวน 2 แหํง
* พนักงานครูเทศบาล
234 คน
* ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)
37 คน
รวม
274 คน
รวมทั้งสิ้น 1,032 คน
งานการเจ๎าหน๎าที่
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ดารงตาแหนํงที่สูงขึ้น
(ตาแหนํงบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ดารงตาแหนํงที่สูงขึ้น (ตาแหนํงบริหาร)
- แตํงตั้งพนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกได๎ให๎ดารงตาแหนํง
ผู๎บริหารสถานศึกษา
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหมํ
- พนักงานเทศบาล ย๎ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายไปปฏิบัติราชการ ที่หนํวยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต
- ลูกจ๎างประจา ลาออก

- คน
- คน
- คน
- คน
2 คน
- คน
- คน
- คน
1 คน
- คน
- คน

-5- ลูกจ๎างประจา เสียชีวิต
- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)
- พนักงานจ๎าง ลาออก
- พนักงานจ๎าง เสียชีวิต

- คน
8 คน
13 คน
- คน

งานทะเบียนราษฎร
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจาเดือน มิถุนายน 2562

ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 151 ราย
รายงานการให้บริการงานบัตรประจาตัวประชาชน
ประจาเดือน มิถุนายน 2562

ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 32 ราย

-6กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ
1. ให๎บริการการตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง
จานวน 14 ครั้ง
2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จานวน 14 ครั้ง 14 เรื่อง
Line @ เรารักนครระยอง
1. จานวนผู๎ติดตามสะสม จานวน 4,395 ราย
2. จานวนผู๎ร๎องเรียนทั้งหมด 40 ราย
3. จานวนผู๎สอบถามข๎อมูลทั้งหมด 32 ราย
งานประชาสัมพันธ์
1. ขําวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย
1.1 ขําวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จานวน 18
1.2 ขําวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหนํวยงานอื่น ๆ
2. บันทึกภาพกิจกรรมของสานัก กองและรร.ในสังกัดของเทศบาล
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร๎อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่นๆ
4. สํงขําวให๎สื่อมวลชน ลงเว็บไซต์และเฟสบุ๏คของเทศบาล
5. บันทึกเสียงขําวประกาศเสียงตามสาย
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์
7. รับเรื่องร๎องเรียนพร๎อมแจ๎งแก๎ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง
8. จัดทาปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตํางๆ

เรื่อง
จานวน 24 เรื่อง
จานวน 40 กิจกรรม
จานวน 32 ครั้ง
รวม 45 ขําว
จานวน 5 ครั้ง
จานวน 8 ครั้ง
รวม 4 ราย
รวม 8 ปูาย

ฝ่ายนิติการ
ฝุายนิติการ
ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

1.

ร๎องเรียนกลําวหา พนักงานเทศบาลเบิกเงินคําตอบแทน
นอกเวลาโดยทุจริต

- สรุปสานวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว รายงานจังหวัด
ระยองแล๎ว
- อยูํระหวํางการพิจารณาของจังหวัด

2.

แจ๎งความนายนิรัตน์ เจริญผล นายพรชัย อุดมปณิธ
กรณีฟูองเท็จ ฝุาฝืนคาสั่งเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น ขัดขวาง
เจ๎าพนักงานและแจ๎งความเท็จ

- แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
พนักงานสอบสวนเรียกให๎ถ๎อยคา
- เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ศาลจังหวัดระยอง
พิจารณาในคดีฐานขัดขวางเจ๎าพนักงานและแจ๎ง
ความเท็จวําจาเลยกระทาผิดตามฟูองจาเลยให๎การ
รับสารภาพ ศาลพิพากษาลงโทษปรับ 7,500 บาท

-7ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

3.

เทศบาลนครระยองได๎รับรายงานวํา เมื่อวันที่ 25 พ.ค.
2561 ได๎ตรวจพบวํามีผู๎ทาให๎สะพานเปี่ยมพงศ์สานต์
ต.ทําประดูํ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ชารุดเสียหาย

- สถานีตารวจภูธรเมืองระยองแจ๎งวํา ได๎ดาเนินการ
ตรวจสอบข๎อมูลกรณีดังกลําวแล๎ว ปรากฏวําไมํ
ทราบวําผู๎ใดเป็นผู๎กระทาผิด
- เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
พนักงานสอบสวนแจ๎งวําไมํสามารถสืบหาตัว
ผู๎กระทาความผิดได๎ จึงได๎งดการสอบสวน
- เทศบาลนครระยองดาเนินการซํอมแซม
เรียบร๎อยแล๎ว

4.

ศาลจังหวัดระยองได๎มีหมายเรียกคดีแพํงสามัญ คดี
หมายเลขดาที่ 603/2560 ระหวําง นายแพทย์ยุคล
เลิศบูรพา โดยนางปทุม เลิศบูรพาโจทก์ กับ นายนิวัติ
เรืองโชติ ที่ 1 กับพวกรวม 11 คน จาเลย
ข๎อหากรรมสิทธิ์ในที่ดิน ตัวการ ตัวแทน ติดตามเอา
ทรัพย์สินคืน ให๎ใช๎ราคาเรียกคําเสียหาย (กรณีโจทก์
กลําวอ๎างวําจาเลยได๎รํวมกันขุดดินในแนวเขตของโจทก์
บริเวณคลองคาและทางสาธารณประโยชน์)

- เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ศาลจังหวัดระยอง
ได๎นัดพร๎อมโดยศาลจังหวัดระยองให๎จาหนํายคดี
จากสาระบบชั่วคราว จนกวําคดีอาญาดังกลําวได๎มี
คาพิพากษาถึงที่สุด เมื่อมีคาพิพากษาถึงที่สุดแล๎ว
ให๎คูํความแถลงเพื่อยกคดีนี้พิจารณาตํอไป
- ศาลจังหวัดระยองนัดพร๎อมเพื่อฟังผลคดีอาญา
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ศาลจังหวัดระยอง

5.

เรียกคืนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ
ประจาปี 2559 จานวน 4 ราย

- ทาหนังสือไปยังสานักงานอัยการศาลแขวงเพื่อ
ขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการวําตํางคดีแล๎ว

6.

เรียกเงินคืน ราย นางสาวอรฤดี ธรรมสมบัติ

- เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 พนักงานอัยการ
ยื่นฟูองคดีแล๎วอยูํระหวํางการพิจารณาของศาล
- ศาลแขวงระยองนัดไกลํเกลี่ยให๎การและสืบพยาน
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

7.

สานักการคลัง ให๎ฝุายนิติการตรวจสัญญาซื้อขาย
รถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล จานวน 1 คัน

- ดาเนินการตรวจสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

8.

สานักการคลัง ให๎ฝุายนิติการตรวจสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์
อื่น เครื่องเลํนสนามปฐมวัยจานวน 1 ชุด

- ดาเนินการตรวจสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

9.

สานักการคลัง ให๎ฝุายนิติการตรวจสัญญากํอสร๎าง
ปรับปรุงผิวจราจรและลูํวิ่งในสวนสาธารณะสวนศรีเมือง

- ดาเนินการตรวจสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

10.

สานักการคลัง ให๎ฝุายนิติการตรวจสัญญาซื้อขาย
รถบรรทุกตีนตะขาบเครื่องยนต์ดีเซลจานวน 1 คัน

- ดาเนินการตรวจสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

-8ฝ่ายงบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เบิกจ่าย/ก่อหนี้
งบประมาณตั้งไว้
โอนเพิ่ม
โอนลด
ผูกพัน
งบกลาง
งบบุคลากร

90,439,900.00

เงินเดือนฝุาย
การเมือง
เงินเดือนฝุาย
ประจา
งบดาเนินงาน
คําตอบแทน
คําใช๎สอย
คําวัสดุ
คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คําครุภัณฑ์
คําที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง
งบรายจํายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมทุกหมวด
รายจําย
ครั้งที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ประจาเดือน
ต.ค. 61
พ.ย. 61
ธ.ค. 61
ม.ค. 62
ก.พ. 62
มี.ค. 62
เม.ย. 62

คงเหลือ

198,000.00 1,777,800.00 61,889,534.99 26,970,565.01

9,990,500.00

466,000.00

7,142,940.00

2,381,560.00

297,029,800.00 4,118,200.00 16,644,200.00 200,097,504.25 84,406,295.75
13,245,300.00 241,080.00
50,000.00 6,529,670.00 6,906,710.00
139,063,000.00 15,658,850.00 3,477,530.00 120,122,660.96 31,121,659.04
50,700,000.00 1,905,200.00 3,042,500.00 34,691,905.17 14,870,794.83
5,963,000.00 187,000.00
5,000.00 4,101,587.47 2,043,412.53
17,208,900.00 7,139,000.00
114,493,600.00
30,000.00
18,936,000.00

798,300.00 13,801,799.70

9,747,800.30

214,000.00 3,400,000.00
580,000.00

1,631,700.00 109,675,900.00
30,000.00
580,000.00 13,675,220.00 5,260,780.00

757,100,000.00 30,241,330.00 30,241,330.00 463,684,522.54 293,415,477.46

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
ยอดโอน
รายการสะสม ยอดโอนสะสม
หมายเหตุ
2
473,200.00
2
473,200.00
1
400,000.00
3
873,200.00
2
3,000,000.00
5
3,873,200.00 สภาอนุมัติ
3
450,000.00
8
4,323,200.00
6
870,200.00
14
5,193,400.00
4
521,680.00
18
5,715,080.00
5
1,400,000.00
23
7,115,080.00
3
307,000.00
26
7,422,080.00
1
800.00
27
7,422,880.00
10
1,162,500.00
37
8,585,380.00

ครั้งที่
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ประจาเดือน
พ.ค. 62

มิ.ย. 62

ครั้งที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการ
9
15
6
1
4
26
2

-9ยอดโอน รายการสะสม
2,613,100.00
46
2,981,000.00
61
2,010,000.00
67
11,488,150.00
68
358,300.00
72
1,576,400.00
98
415,000.00
100

ยอดโอนสะสม หมายเหตุ
11,198,480.00
14,179,480.00
16,189,480.00
27,677,630.00 สภาอนุมัติ
28,035,930.00
29,612,330.00
30,027,330.00 สภาอนุมัติ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 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
มิ.ย. 62
1
212,000.00
11
6,501,000.00 สภาอนุมัติ
1
200,000.00
12
6,701,000.00

สานักการคลัง
1. รายงานสถานะการเงิน ประจาเดือนมิถุนายน 2562
1. ด๎านรายรับ

-101.1 รายได๎ที่เทศบาลจัดเก็บเอง

1.2 รายได๎ที่รัฐจัดเก็บแล๎วจัดสรรให๎หรือมอบให๎

-111.3 รายได๎ที่รัฐบาลอุดหนุนให๎

2. ด๎านรายจําย

2.1 การเบิกจํายเงินเบี้ยยังชีพ

-12รายงานสถานะการเงินประจาเดือน มิถุนายน 2562

2. รายงานผลการดาเนินการ “รายจ่ายค้างจ่าย”
2.1 รายจํายค๎างจําย กรณีมีหนี้ผูกพัน

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีมีหนี้ผูกพัน)

-132.2 รายจํายค๎างจําย กรณีไมํมีหนี้ผูกพัน

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

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

-15กองชําง
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ขยะมูลฝอยทั่วไป ส่งไปกาจัด ณ ศูนย์กาจัดขยะ
มูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง

- บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม๎นท์ เข๎าดาเนินการเก็บขยะติดเชื้อ
งานควบคุมและตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสีย
รถดูดเบอร์ 1 ทะเบียน 82 - 4132 รย. พัฒนาภายในบํอขยะ
รถดูด 2 เข๎าดาเนินการ ดูดบํอพักซอยพูนไฉํ 2 และดูดบํอพักถนนทางไผํ 2 ซอย 7
รถดูดเบอร์ 3 ทะเบียน 83 - 2231 รย. ทางานทั้งหมด 4 เส๎น ความยาว 510 เมตร 9 บํอพัก
เข๎าดาเนินการ ดูดบํอพัก ถนนราษฎร์บารุง
ชุดขุดลอกทํอระบายน้า ทะเบียน ผฉ 4722 รย. ทางานทั้งหมด 9 เส๎น ความยาว 1460 เมตร
247 บํอพัก เข๎าดาเนินการ ลอกรางะบายน้า ซอยพูนไฉํ 2 และเข๎าดาเนินการ ลอกรางระบายน้า
ถนนภักดีบริรักษ์
งานซํอมแซมและเปลี่ยนฝาทํอ - รางระบายน้า
- งานซํอมแซมฝาทํอทะเบียน ผก 2921 รย. ซํอมแซมและเปลี่ยนฝาทํอ จานวน 93 ฝา
ปิดฝารางระบายน้า ถนนศรีเมืองใต๎ – ถนนศรีเมืองเหนือ เข๎าดาเนินการปิดฝาทํอถนนริมน้า และเข๎าดาเนินการ
ปิดฝาทํอถนนราษฎร์บารุง

-16งานเครื่องจักรกลและซํอมบารุง
- ตรวจเช็คเครื่องสูบน้า ขนาด 8, 12 นิ้ว และปั้มสูบน้าเสียใต๎ดิน
นาขยะออกจากตาขํายดักขยะปลายทํอ จุดสะพานเพลินตา น้าหนักขยะ 350 กิโลกรัม
จุดบํอชิโมะโตะ น้าหนักขยะ 220 กก.
เก็บขยะชายหาดทุกวันศุกร์ น้าหนักรวม 10.11 ตัน
- กาจัดผักตบชวาเปิดทางระบายน้า น้าหนักรวม 78.53 ตัน
เข๎ารํวมกิจกรรมวันทะเลโลก 11 มิ.ย. 62 ณ.แหลมเจริญ
เฝูาระวังน้าทํวมขัง
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล๎อม

-17เรื่องร้องเรียน จานวน 1 เรื่อง

การดาเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1. กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานที่จาหนํายอาหาร ภายใต๎โครงการสํงเสริมและเฝูาระวัง
ความปลอดภัยด๎านอาหาร ประจาปีงบประมาณ 2562
ดาเนินการตรวจประเมินสถานที่จาหนํายอาหาร
ตามเกณฑ์มาตรฐานร๎านอาหารปลอดภัย เทศบาลนครระยอง พร๎อมทั้งให๎ความรู๎เกี่ยวกับสุขลักษณะของ
ร๎านอาหารและสุขวิทยาสํวนบุคคล จานวน 138 ร๎าน
ผลการตรวจประเมิน
ระดับดีมาก
จานวน 63 ร๎าน
ระดับดี
จานวน 36 ร๎าน
ระดับมาตรฐาน จานวน 39 ร๎าน
2. งานสารวจสถานประกอบกิจการที่เข๎าขํายต๎องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
ลงพื้นที่สารวจสถานประกอบกิจการที่เข๎าขํายต๎องขอใบอนุญาตประเภทตํางๆ ในชุมชนริมน้า – ทําเกตุ
จานวน 42 ราย (เข๎าขํายขอใบอนุญาตฯ จานวน 40 รายและไมํเข๎าขํายขอใบอนุญาตฯ จานวน 2 ราย)
3. กิจกรรมอบรม “หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารโครงการมาตรฐานโรงอาหารในสถานศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรมอบรม
“หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารแกํผู๎สัมผัสอาหาร”
ภายใต๎โครงการมาตรฐานโรงอาหารในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2562 ณ ห๎องประชุมโรงเรียน
นครระยองวิทยาคม เพื่อให๎ความรู๎เรื่องสุขาภิบาลอาหารให๎กับผู๎สัมผัสอาหารและผู๎เกี่ยวข๎องภายในโรงอาหาร
นาไปใช๎ในการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุงประกอบอาหารได๎อยํางถูกต๎องและพัฒนา
โรงอาหารให๎ได๎มาตรฐานตํอไป ซึ่งการจัดอบรมดังกลําวเป็นไปตามหลักสูตรที่กาหนดไว๎ในกฎกระทรวง
สาธารณสุขฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู๎ประกอบกิจการและผู๎สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561 สาหรับการ
จัดอบรมในครั้งนี้มีแมํครัวและผู๎ที่เกี่ยวข๎องในโรงอาหารของสถานศึกษาภายในเขตเทศบาลนครระยอง จานวน 24 แหํง
ให๎ความสนใจเข๎ารํวมอบรมทั้งหมด 150 คน โดยผํานการทดสอบความรู๎ จานวน 140 คน และจะได๎รับ
ใบวุฒิบัตรและบัตรประจาตัวผู๎สัมผัสอาหารที่ออกโดยองค์ปกครองสํวนท๎องถิ่นตํอไป
4. ตรวจประเมินมาตรฐานโรงอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา ประจาปี 2562
ดาเนินการตรวจประเมินมาตรฐานโรงอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา เพื่อพัฒนายกระดับ
โรงอาหารให๎ได๎มาตรฐาน และมีการจัดการสิ่งแวดล๎อมภายในสถานศึกษาให๎อยูํในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะ
จานวน 5 แหํง ได๎แกํ
1. โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ได๎มาตรฐานระดับดีมาก
2. โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ได๎มาตรฐานระดับดีมาก
3. โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า ได๎มาตรฐานระดับดีมาก
4. โรงเรียนอนุบาลระยอง ได๎มาตรฐานระดับดีมาก
5. โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง ได๎มาตรฐานระดับดี

-185. ประชาสัมพันธ์ โครงการถุงเงินประชารัฐและอานวยความสะดวกให๎กับเจ๎าหน๎าที่สานักงานคลังเขต 2
พาณิชย์จังหวัดระยอง คลังจังหวัดระยองและธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่บริการให๎กับผู๎ค๎าในตลาดสดเทศบาล 4
มีผู๎ค๎าเข๎ารํวมจานวน 27 ราย
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกในชุมชน
ดาเนินการตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกขยะในชุมชนดังนี้
1. ถังขยะอันตราย จานวน 60 จุด
2. ถังขยะถุงพลาสติก เพิ่มจุดตั้ง 14 จุด รวมทั้งหมด 35 จุด
3. ขยะอินทรีย์ จานวน 11 จุด
ผลการตรวจสอบ : ทุกจุดอยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน
เพิ่มจุดตั้งถุงพลาสติก 14 จุด
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคุณไมํใช๎เรา เราขอ ณ คลื่นวิทยุ FM คลื่น 97.25 ประชาคมระยอง
ชํวง“สิ่งแวดล๎อมดี สุขภาพดี คูํชุมชน” ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 – 14.00 น.
- ประชาสัมพันธ์พร๎อมแจกแผํนพับ กิจกรรมจัดระเบียบบ๎านให๎สะอาดปลอดโรค (3Rs Delivery)
โครงการรักษ์โลก รักษ์สุขภาพ ลดแหลํงเพาะพันธุ์โรค ประจาปีงบประมาณ 2562 เดือนมิถุนายน
ทุกวันพุธ เวลา 16.30– 20 .00 น. จานวน 5 ชุมชนได๎แกํ ชุมชนสมุทรเจดีย์ ชุมชนพูนไฉํ ชุมชนแหลมรุํงเรือง
ชุมชนสะพานราษฎร์ และชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง กาจัดขยะอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรค
ฝุายสํงเสริมสิ่งแวดล๎อม จัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎ เรื่อง กาจัดขยะอยํางไรให๎ปลอดภัยจากโรค ภายใต๎
โครงการรักษ์โลก รักษ์สุขภาพ ลดแหลํงเพาะพันธุ์โรค ประจาปีงบประมาณ 2562 ณ ห๎องสมุดประชาชน
เทศบาลนครระยอง มีจานวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมจานวน 272 คน ภายในกิจกรรมมีการบรรยายธรรมเทศนา
ในหัวข๎อ “จัดระเบียบใจ จัดระเบียบบ๎าน แยกขยะปลอดโรค ” โดยพระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ และวิทยากร
บรรยายให๎ความรู๎ เรื่อง “กาจัดขยะอยํางไรให๎ปลอดภัยจากโรค ” โดยนายสายัณห์ รุํงเรือง ประธานชุมชน
บ๎านเอื้ออาทรวังหว๎า อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
กิจกรรม “รณรงค์จัดระเบียบบ้านให้สะอาดปลอดโรค” (3Rs Delivery)
ภายใต้โครงการรักษ์โลก รักษ์สุขภาพ ลดแหล่งเพาะพันธุ์โรค
ปริมาณสิ่งของบริจาคเดือนมิถุนายน 2562
1. เครื่องใช๎ไฟฟูา
จานวน 1,850 กิโลกรัม
2. เฟอร์นิเจอร์
จานวน 1,628 กิโลกรัม
3. เสื้อผ๎า/ตุ๏กตา/รองเท๎า/กระเป๋า
จานวน 275 กิโลกรัม
4. หนังสือ
จานวน 178 กิโลกรัม
5. เครื่องครัว/ของเลํน
จานวน 125 กิโลกรัม
รวม 4,056 กิโลกรัม
น้าหนักสิ่งของบริจาคที่รวบรวมระหวําง ม.ค. – มิ.ย. 62 รวม 21.86 ตัน

-19กิจกรรม คุณไม่ใช้ เราขอ
ภายใต้โครงการ 3ช 3ใช้ คุณไม่ใช่ เราขอ
ฝุายสํงเสริมสิ่งแวดล๎อมรํวมกับมูลนิธิสวนแก๎ว จัดกิจกรรม คุณไมํใช๎ เราขอ ระหวํางวันที่ 4– 7 มิ.ย.62
ณ บริเวณหน๎าห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง สวนศรีเมือง
*
การบรรยายธรรมในหัวข๎อ “ลด ละ โลภ แยกขยะชาระใจ”จากพระคุณเจ๎าพระราชธรรมนิเทศ
(พระพยอม กลฺยาโณ)
*จาหนํายสินค๎าการเกษตร ผลิตภัณฑ์ตํางๆ จากมูลนิธิสวนแก๎ว
*รับบริจาคของเหลือใช๎และวัสดุรีไซเคิลรวม 55 ตัน
กิจกรรมพี่สอนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายใต้โครงการ 3ช 3ใช้ คุณไม่ใช้ เราขอ

- โครงการความรํวมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอยํางยั่งยืน
พื้นที่ต๎นแบบ จังหวัดระยอง กลุํมบริษัท ดาว ประเทศไทย และบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ เข๎าคัดแยกถุงพลาสติก
จานวน 4 ตัน เพื่อนาไปใช๎ในการทาถนน เป็นชํองทางหนึ่งในการลดปริมาณขยะ และใช๎ประโยชน์จากขยะ
พลาสติกตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy)
โครงการสํงเสริมความรู๎ด๎านการอนุรักษ์ปุาชายเลน ประจาปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การอนุรักษ์ปุาชายเลน อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” ภายใต๎โครงการสํงเสริมความรู๎ด๎านการ
อนุรักษ์ปุาชายเลน ประจาปีงบประมาณ 2562 มีเปูาหมายเพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนในท๎องถิ่นตระหนักและรับรู๎
ถึงความสาคัญของปุาชายเลนรวมทั้งชํวยกันอนุรักษ์ปุาชายเลน และเรียนรู๎ถึงการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยําง
ระมัดระวังและคุ๎มคําที่สุด มีนักเรียนและครูเข๎ารํวมกิจกรรมเป็นจานวน 108 คน จากโรงเรียนตํางๆ ดังนี้
โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง โรงเรียนเทศวัดปากน้า โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมฯ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดฯ
และโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแมํน้าระยองและปุาชายเลน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ประชาชน
โดยทั่วไป หนํวยงานและคณะศึกษาดูงานตํางๆ เข๎าเยี่ยมชมและทากิจกรรม ได๎แกํ เก็บขยะในปุาชายเลน
ปรับภูมิทัศน์ปุาชายเลน บริเวณศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษาพระเจดีย์กลางน้า และบริเวณหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์การเรียนรู๎ระบบนิเวศปุาชายเลนพระเจดีย์กลางน้า รวมทั้งสิ้น 3,864 คน
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งานรักษาความสะอาด

-21ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2562

รวมปริมาณขยะที่เอกชนจัดเก็บเดือนมิถุนายน 2562
รวมน้าหนัก 3,716.86 ตัน เฉลี่ย 119.90 ตัน/วัน
การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวม ขยะอันตราย เดือน มิถุนายน 2562 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได๎
ทั้งหมด 2,384 ชิ้น (131.27 กิโลกรัม)
2. กิจกรรมสารวจและสํงเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกใน เขตเทศบาล
จานวน 83 แหํง เดือน มิถุนายน 2562 จานวน 1,072 กิโลกรัม
งานสัตวแพทย์
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์
จานวนสุกรที่เข๎าชาแหละในโรงฆําสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข๎าชาแหละเดือนมิถุนายน 2562
จานวนทั้งสิ้น 710 ตัว ได๎ทาการตรวจและไมํพบความผิดปกติของสุกรกํอนฆําและหลังฆํา และมีคําธรรมเนียม ดังนี้
- อากรฆําสัตว์ 7
,100 บาท
การตรวจหาสารเรํงเนื้อแดงในสุกรกํอนฆํา จานวน 4 ตัวอยํจาก
าง 4 ฟาร์ม ไมํพบสารเรํงเนื้อแดงทุกตัวอยําง
สรุปเรื่องร้องเรียน จานวน 3 เรื่อง

-22งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ
- สถานการณ์ระบาดโรคไข๎เลือดออกในเขตเทศบาลนครระยอง ในชุมชนเนินพระ พบผู๎ปุวยโรค
ไข๎เลือดออก ตั้งแตํวันที่ 7 พ.ค. - 16 มิ.ย. 62 จานวน 12 ราย ในชุมชนก๎นปึก พบผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก
ตั้งแตํวันที่ 15 เม.ย. - 11 มิ.ย. 62 จานวน 7 ราย งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ รํวมกับรพ.ระยอง
และอสม. ดาเนินการรณรงค์สารวจและทาลายลูกน้าในพื้นที่ แจกเอกสารและทรายอะเบทสาหรับบ๎านปิด
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การระบาดของโรคไข๎เลือดออกและให๎ความรู๎ในการปูองกันตัวเอง พํนสารเคมีกาจัด
ยุงด๎วยเครื่องพํนแบบติดรถยนต์และแบบสะพายหลัง ในพื้นที่ที่เกิดการระบาดทั้ง 2 ชุมชน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562
และดาเนินการประชุมEOC ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เพื่อหาแนวทางการควบคุมการระบาดของโรค
ไข๎เลือดออกให๎สงบ
รณรงค์สถานที่ราชการปลอดโรคติดต่อนาโดยแมลง
กลุํมเปูาหมาย 16 แหํง ดาเนินการแหํงละ 2 ครั้ง ในวันที่ 6, 7, 20, และ 21 มิถุนายน 2562
ผลการดาเนินงาน พบสถานที่ราชการปลอดลูกน้า 4 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 25 ได๎แกํ โรงเรียนอนุบาลระยอง
ฝั่งประถม, สานักงานที่ดินจังหวัดระยอง, สานักงานเกษตรจังหวัดระยอง และศาลอาญาคดีทุจริตฯ
งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ
การดาเนินงาน
1. ดาเนินการดูแลสุขภาพประชาชน รวมทั้งสิ้น 433 คน ดังนี้
1.1 ปฏิบัติงานคัดกรองสุขภาพประชาชนโดยตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือดที่
ปลายนิ้ว ให๎ความรู๎พฤติกรรมสุขภาพแกํประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่เทศบาลนครระยอง
1.1.1 สานักงานเทศบาลนครระยอง (ทุกวันจันทร์) จานวน 45 คน
1.1.2 โครงการสุขภาพดีในสวนสาธารณะ (ทุกวันพุธ) จานวน 388 คน
- สวนศรีเมือง
จานวน 375 คน
- สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า จานวน 13 คน
2. ให๎ความรู๎เรื่อง “ ยาเสพติด” เนื่องในวันตํอต๎านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562
จานวน 3 ชํองทาง ดังนี้
2.1 จัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุประชาคมระยอง
FM 97.25 MHz เวลา 13.00 น.- 14.00 น.
2.2 ให๎ความรู๎ผํานชํองทาง LINE@ เรารักนครระยอง
2.3 ให๎ความรู๎ผํานชํองทาง จอ
LED เทศบาลนครระยอง
3. กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)
ด๎วยองค์การอนามัยโลก กาหนดให๎ทุกวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World
No Tobacco Day) ปีนี้ใช๎คาขวัญ “บุหรี่เผาปอด” (Tobacco burns your lungs) งานปูองกันและควบคุมโรค
ไมํติดตํอจัดกิจกรรมรณรงค์วัดงดสูบบุหรี่โลก เพื่อเป็นการรณรงค์สร๎างความตระหนักถึงโทษของบุหรี่และสร๎าง
การมีสํวนรํวมของโรงเรียนในการตํอต๎านการสูบบุหรี่ โดยมีกิจกรรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ผํานทาง
ชํองทางตํางๆ และเดินรณรงค์ในชุมชน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

-234. กิจกรรมรณรงค์วันตํอต๎านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
มติการประชุมสมัชชาใหญํองค์การ
สหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได๎กาหนดให๎วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันตํอต๎านยาเสพติดโลก
และในปี 2562 ได๎กาหนดกรอบแนวคิดและคาขวัญ คือ “มุํงมั่น แก๎ไข ขจัดภัยยาเสพติด” งานปูองกันและ
ควบคุมโรคไมํติดตํอ จัดกิจกรรมให๎ความรู๎ เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด เนื่องในวันตํอต๎านยาเสพติดโลก
โดย ดาเนินการให๎ความรู๎กับนักเรียนโรงเรียนนครระยองวิทยาคม และทางสถานีวิทยุประชาคมระยอง
FM.97.25 MHz ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562
5. กิจกรรมสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพรํางกายเจ๎าหน๎าที่ตารวจ งานปูองกันและควบคุมโรค
ไมํติดตํอ รํวมสนับสนุนกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพรํางกายข๎าราชการตารวจ ได๎แกํ การวัดความดันโลหิต
ชีพจร วัดรอบเอว ประเมินดัชนีมวลกาย ( BMI) กับเจ๎าหน๎าที่ตารวจภูธรจังหวัดระยอง จานวน 148 นาย
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ สวนศรีเมืองระยอง
งานสํงเสริมสุขภาพ
- วันที่ 6 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 “กิจกรรมเฝูาระวัง สํงเสริม และแก๎ไขโภชนาการในเด็กปฐมวัย
และเด็กวัยเรียน” โดยติดตามชั่งน้าหนักเด็กอายุ 2 - 12 ปี และแก๎ไขปัญหาเด็กน้าหนักน๎อยกวําเกณฑ์
เตี้ยหรือผอม พร๎อมกับสนับสนุนอาหารเสริมนม,ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร,ให๎ความคาแนะนาเรื่อง
ภาวะการเจริญเติบโตแกํเด็กวัยเรียนและผู๎ปกครองเด็กปฐมวัย จานวน28 คน ณ โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง
และโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 “อบรมฟื้นฟูและพัฒนาแกนนาตรวจสุขภาพนักเรียน”
ภายใต๎โครงการสํงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน จานวน 18 คน มีการอบรมความรู๎วิธีการตรวจรํางกาย 10
ทํามาตรฐาน, วิธีการตรวจวัดสายตา และตาบอดสีในนักเรียน ณ ห๎องประชุมตากสินมหาราช สานักงานเทศบาลนครระยอง
เพื่อเตรียมความพร๎อมในการดาเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนรํวมกับทีมงานสํงเสริมสุขภาพ
ประจาปีการศึกษา 2562
- วันที่ 12 - 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 ดาเนินการจัด กิจกรรมสํงเสริมความรอบรู๎ด๎านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหํงชาติ แกํนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า,
โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง และโรงเรียนเทศบาลวัดโขด ทิมทาราม จานวน 303 คน โดยมีการให๎ความรู๎
เรื่องพฤติกรรมสุขบัญญัติ 10 ประการ ทาแบบทดสอบกํอน-หลังการให๎ความรู๎
- วันที่ 17 - 18 ,24 - 25 มิถุนายน พ.ศ.2562 ดาเนินการจัด กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 1,076 คน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ภายในกิจกรรมมีการ
ตรวจรํางกาย 10 ทํามาตรฐาน,การตรวจคัดกรองตาบอดสีในนักเรียน, การวัดดันโลหิต และการรักษาพยาบาล
ในนักเรียนที่เจ็บปุวย
- วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 ดาเนินการจัด กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุให๎มีสุขภาพดี ในชมรม
ผู๎สูงอายุรวมศิลป์จังหวัดระยอง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า ภายในกิจกรรมมีการวัดความดันโลหิต , การเจาะ
เลือดปลายนิ้วและให๎คาปรึกษาด๎านสุขภาพ แกํผู๎สูงอายุที่มารํวมงานจานวน 31 คน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ด้านบริหารจัดการกองทุนฯ
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562
โครงการ จานวน 8 โครงการ

พิจารณากลั่นกรอง

-24- แลกเปลี่ยนเรียนรู๎การดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ จานวน 2 หนํวยงาน ได๎แกํ
1. องค์การบริหารสํวนตาบลเหนือเมือง จ.ร๎อยเอ็ด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562
2. เทศบาลเมืองนครนายก จ.นครนายก เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562
- ดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนงานประจาปีงบประมาณ 2563 ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครระยอง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562
ณ ห๎องสุนทรภูํ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีภาคีเครือขํายเข๎ารํวมโครงการฯ จานวน 250 คน
ผลการดาเนินงาน
1. แผนงานประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน 1 ฉบับ
2. ได๎รับทราบข๎อคิดเห็นจากภาคประชาชนเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทน.ระยอง
งานสนับสนุนสุขภาพ
1. ดาเนินงานสํงเสริมและปูองกันสุขภาพแกํผู๎พิการในชุมชน
1.1 ให๎บริการคัดกรองสุขภาพเบื้องต๎นแกํผู๎พิการที่บ๎าน จานวน 49 คน
1.1.1 วัดความดันโลหิต จานวน 49 คน พบ
- ความดันโลหิตสูง
จานวน 11 คน
- ความดันโลหิตปกติ
จานวน 38 คน
1.1.2 ตรวจระดับน้าตาลในเลือด จานวน 4 คน
- ระดับน้าตาลในเลือดปกติ จานวน 4 คน
1.1.3 ประเมินความเครียด จานวน 49 คน
- เครียดน๎อย
จานวน 42 คน
- เครียดปานกลาง
จานวน 5 คน
- เครียดมาก
จานวน 2 คน
1.1.4 ประเมินภาวะซึมเศร๎า จานวน 49 คน พบ
- ไมํมีภาวะซึมเศร๎า
จานวน 49 คน
1.1.5 ให๎คาปรึกษาด๎านการสํงเสริมและปูองกันสุขภาพ จานวน 49 คน
1.1.6 คัดกรองสุขภาวะทางตา
จานวน 27 คน
- นัดพบจักษุแพทย์
จานวน 3 คน
1.1.7 ตรวจมะเร็งเต๎านม จานวน 8 คน
- ไมํพบความผิดปกติ
1.2. พบผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว จานวน 3 คน ต๎องการรถวีลแชร์, ไม๎เครน และวอคเกอร์ 4 ขา
เพื่อใช๎ชํวยเหลือตนเองในการเคลื่อนไหวได๎มากยิ่งขึ้น จึงดาเนินการประสานงานอนามัยครอบครัว เทศบาลนครระยอง
ให๎การสนับสนุนเรียบร๎อยแล๎ว ทั้ง 3 คน
2. ดาเนินงานสร๎างกลุํม/ชมรมด๎านสุขภาพในชุมชน เข๎ารํวมออกกาลังกายกับกลุํมออกกาลังกายใน
ชุมชน เพื่อสร๎างขวัญกาลังใจ และหาโอกาสพัฒนาให๎มีความตํอเนื่องและเข๎มแข็ง จานวน 2 กลุํม คือ
1. กลุํม รํวมใจ รักษ์สุขภาพ (ชุมชนสมุทรเจดีย์)
2. กลุํม สร๎างเสริมสุขภาพ ชุมชนสวนวัดโขด

-25งานอนามัยครอบครัว
- ผลการดาเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน รายใหมํ 30 คน รายเกํา 281 คน
โดยมีกิจกรรมดูแลทาหัตถการในการติดตามเยี่ยมผู๎ปุวย จานวน 50 ครั้ง และให๎คาแนะนาด๎านสุขภาพแกํผู๎ปุวย
และครอบครัวทุกรายที่ติดตามเยี่ยม
ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน / ติดเตียงรายใหม่ จานวน 1 คน
นายพิพัฒน์ แซํลิ้ม อายุ 72 ปี บ๎านเลขที่ 138 ถ.ยมจินดา ต.ทําประดูํ อ.เมือง จ.ระยอง ปฏิเสธโรคประจาตัว
ผลการตรวจ ADL = 6 ชํวยเหลือตนเองได๎งํายๆบนเตียง ลุกเดินเองไมํได๎ต๎องมีญาติคอยประคองเดิน
ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
1. มีผู๎บริจาควัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์6 คน จานวน 7 รายการ ได๎แกํ เตียงนอนพร๎อมเบาะ, ที่นอนลม,
Walker, รถเข็นนั่ง, ไม๎ค้ายัน, รถเข็นเด็ก และเก๎าอี้นั่งอาบน้า
2. มีผู๎ปุวยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 15 คน จานวน 5 รายการ ได๎แกํ เตียงนอนพร๎อมเบาะนอน
ที่นอนลม, รถเข็นนั่ง, Walker และเก๎าอี้นั่งขับถําย
กองการแพทย์
เปรียบเทียบจานวนผู้มารับบริการ

ผู้รับบริการในแผนกต่างๆ

-26รายรับ

รายจ่าย

-27บริการอื่น ๆ แก่ผู้มารับบริการ
ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖2
- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถกอล์ฟไฟฟูา
จานวน 36 ครั้ง
- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถ Ambulance จานวน 8 ครั้ง
- สนับสนุนกระเป๋ายาแกํหนํวยงานอื่น จานวน 1 ครั้ง
- กิจกรรมในรอบเดือนมิถุนายน 2562 การแขํงขันฟุตบอลเยาวชน PTT CUP 2019 วันที่ 11
มิถุนายน 2562 ณ สวนศรีเมืองระยอง
- วิ่งมินิมาราธอนประเพณี โรงเรียนนครระยองวิทยาคม วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ สวนศรีเมือง
ถึง โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
โครงการทาดีเพื่อพํอสานตํอแก๎ปัญหายาเสพติด วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ สวนศรีเมืองระยอง
กองการศึกษา
- กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินี ประจาปี
พุทธศักราช 2562 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ สนามสวนศรีเมือง
คณะศึกษาดูงานห๎องสมุดประชาชน องค์การบริหารสํวนตาบลหนองแสง จังหวัดมหาสารคาม
จานวน 80 คน วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอ
ง
คณะศึกษาดูงานห๎องสมุดประชาชน โรงเรียนอนุบาลระยอง จานวน 80 คน วันพฤหัสบดีที่ 6
มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
งานแถลงขําวการแขํงขันฟุตบอลเยาวชน “PTT Group Cup 2019” วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน
พ.ศ. 2562 ณ ห๎อง Auditorium
- พิธีอัญเชิญถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห๎อง Auditorium
พิธีเปิดการแขํงขันฟุตบอลเยาวชน “PTT Group Cup 2019” วันอังคารที่ 11 มิถุนายน
พ.ศ. 2562 ณ สนามฟุตบอลสวนศรีเมือง
- การแขํงขันฟุตบอลเยาวชน “PTT Group Cup 2019” รุํนอายุไมํเกิน 12 ปี
ระหวํางวันที่ 12 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ สนามฟุตบอลสวนศรีเมือง
- การแขํงขันงานนิทรรศการวิชาการ ระดับเทศบาล ระหวํางวันที่ 8 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครระยอง
การประชุมเตรียมการจัดการแขํงขันเรือยาวประเพณี ชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ศาลามีสบาย
วัดปากน้าสมุทรคงคาราม
- โครงการประชุมชี้แจงการจัดนิทรรศการวิชาการและการแขํงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562ณ ห๎องสุนทรภูํ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น
คณะศึกษาดูงานห๎องสมุดประชาชน เทศบาลตาบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหมํ จานวน 200 คน
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
รํวมพิธีบวงสรวงและวางกระเช๎าดอกไม๎ วันสุนทรภูํ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 50
วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 1 ณ อนุสาวรีย์สุนทรภูํ

-28- พิธีมอบรางวัลการแขํงขันฟุตบอลเยาวชน PTT Grout Cup 2019 รุํนอายุไมํเกิน 12 ปี
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ สนามฟุตบอลสวนศรีเมือง
สรุปการประมวลผล วิเคราะห์ผล และนาไปวางแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครระยอง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห๎องผู๎อานวยการกองการศึกษา
กิจกรรม We can : Play & Learn เพลินวันหยุด ครั้งที่ 129 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ บริเวณอาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
- โครงการจัดการศึกษาแกํเด็กด๎อยโอกาส กิจกรรมการศึกษานอกห๎องเรียน (การทายารวม)
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ลานกิจกรรมหน๎าห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
ประชุมมอบหมายงาน การจัดงานหลํอเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน
พ.ศ. 2562 ณ ห๎องผู๎อานวยการกองการศึกษา
- ธนาคารออมสิน (สาขาปูาผํอง) ประจาวันพฤหัสบดี เดือน มิถุนายน
สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือน มิถุนายน 2562

สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง
เดือน มิถุนายน 2562

-29โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน
2562 : ผู๎บริหารและคณะครูเข๎ารํวมพิธีทาบุญตักบาตร และถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล ณ สนามสวนศรีเมือง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- พิธีอัญเชิญถ๎วยพระราชทานกรมสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมพระเทพรัตนราชสุดา และการแถลงขําว
การจัดการแขํงขันฟุตบอล PTT Group cup 2019 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 : ครูโจ รุํงเรือง และครูพณิช
กู๎ตระกูล เข๎ารํวมขบวนอัญเชิญถ๎วยพระราชทานฯ จากกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาอาคารห๎องสมุดและศูนย์
เยาวชนไปยังบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ประชุมชี้แจงแนวทางดาเนินงานอนามัยโรงเรียน วันที่ 7 มิถุนายน 2562 : ครูสารูญ เหิมหาญ
เข๎ารํวมประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานอนามัยโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2562 ณ ห๎องประชุมตากสินมหาราช
เทศบาลนครระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
มอบทุนการศึกษา “น๎องๆเรียนดีกับบีแอลซีพี” วันที่ 18 มิถุนายน 2562 : บริษัท BLCP
มอบทุนการศึกษา“น๎องๆเรียนดีกับบีแอลซีพ”ี ประจาปีการศึกษา 2562 ณ ห๎องประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
ตาบลปากน้า อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชมรมรวมศิลป์ระยองขอความอนุเคราะห์ใช๎สถานที่ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 : ชมรมผู๎สูงอายุรวม
ศิลป์จังหวัดระยอง จัดประชุมสามัญประจาปี ครั้งที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
ตาบลปากน้า อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กิจกรรมวันไหว๎ครู วันที่ 20 มิถุนายน 2562 : ฝุายบริหารงานทั่วไป ได๎จัดกิจกรรมวันไหว๎ครู
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- กิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตย วันที่ 20 มิถุนายน 2562 : ฝุายบริหารงานทั่วไป ได๎จัดกิจกรรม
สํงเสริมประชาธิปไตย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โครงการ ดาว – อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสูํความสาเร็จ วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2562 : ผู๎บริหาร/ครู
เข๎ารับการอบรมโครงการ ดาว – อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสูํความสาเร็จ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง
โครงการสํงเสริมเยาวชนสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องสหกรณ์และเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 : ผู๎บริหาร/ครู เข๎ารํวมโครงการสํงเสริมเยาวชนสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในเรื่อง
สหกรณ์และเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง ณ สวนนงนุชพัทยา อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมวันสุนทรภูํ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 : ฝุายบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมโครงการวันสุนทรภูํ
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า ตาบลปากน้า อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กิจกรรมรณรงค์ปูองกันโรคติดตํอ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 : ฝุายบริหารงานทั่วไป จัดกิจกรรม
รณรงค์ปูองกันโรคติดตํอ เดินรณรงค์ในเขตชุมชน ณ ตาบลปากน้า อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

-30โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- วันที่ 13 มิถุนายน 2562 พิธีไหว๎ครู ประจาปี 2562
โดยโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง ประกอบพิธีไหว๎ครู
ประจาปี 2562
- วันที่ 13 มิถุนายน 2562 จัดทาบุญโรงเรียน โดยโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง ทาบุญเลี้ยงพระเพล
ประจาปี 2562 เพื่อความเป็นศิริมงคลกับครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
- วันที่ 14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง ประชุมผู๎ปกครองนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2562
- วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขเทศบาลนครระยอง ได๎บริการตรวจสุขภาพนักเรียน
ตามโครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ
- วันที่
26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง ดาเนินกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ตํอต๎าน
ยาเสพติด ณ ชุมชนใกล๎เคียง เนื่องในวันยาเสพติดโลก
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โครงการสภานักเรียน โดยโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง ดาเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
- วันที่
26 มิถุนายน 2562 วันสุนทรภูํ โดยโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง ดาเนินกิจกรรมเนื่องใน
วันสุนทรภูํ ประกอบด๎วย การอํานกลอนสุนทรภูํ ประกวดแฟนซี ,ประกวดแขํงขันวาดภาพระบายสี,คัดลายมือ,
แตํงบทกลอน เป็นต๎น
- วันที่ 28 มิถุนายน 2562 “การอนุรักษ์ปุาชายเลน อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” โรงเรียนเทศบาล
บ๎านปากคลอง นานักเรียนรํวมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอนุรักษ์ปุาชายเลน อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ความฉลาดทางอารมณ์และทักษะสมอง (EF) สาหรับผู๎ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง ดาเนินโครงการสํงเสริมความฉลาดทางอารมณ์และพัฒนา
ทักษะสมองเด็ก (EF) สาหรับผู๎ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง อยูํระหวํางดาเนินการเตรียมพื้นที่เพื่อทาแปลง
เกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง ประจาปีการศึกษา 2562
ณ ห๎องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ได๎รับมอบหมายเป็นสนามแขํงขันโครงงานระดับปฐมวัย โครงงาน
ระดับประถมศึกษาสื่อนวัตกรรมครู การแขํงขันทักษะทางวิชาการ ระดับเทศบาล ประจาปี ๒๕๖๒
ณ อาคาร ๓ และ ๘ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 13 มิถุนายน 2562คณะศึกษาดูงานจากกรมอนามัย รํวมกับสานักงานผู๎แทนองค์การอนามัยโลก
ประจาประเทศไทย ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ได๎รับเกียรติจากนายวีรวัฒน์ เต็งอานวย รองเลขาธิการ ปปส.
และคณะมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive
Functions) ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

-31- วันที่ 20 มิถุนายน 2562 กิจกรรมวันไหว๎ครู ประจาปีการศึกษา 2562 ณ ลานอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 20 มิถุนายน 2562
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจาปีการศึกษา 2562 ณ ลานอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 24 มิถุนายน 2562
โครงการเครือขํายนักเรียน D.A.R.E ตารวจภูธร จ.ระยอง
ประจาปีการศึกษา 2562 ณ ห๎องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 25 มิถุนายน 2562 คณะครูโรงเรียนวัดประชุมมิตรบารุงและโรงเรียนบ๎านพยูน
ได๎เข๎ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมเสริมสร๎างประสบการณ์การเรียนรู๎
ของนักเรียนในชั้นปฐมวัย โดยใช๎ EF (Executive Functions) ณ ห๎องประชุม
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 25 มิถุนายน 2562
กิจกรรมพี่สอนน๎องรักษ์สิ่งแวดล๎อม ณ ห๎องประชุม
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 26 มิถุนายน 2562
กิจกรรมวันสุนทรภูํ ครูกวีแหํงสยาม
เนื่องในวันสุนทรภูํ ประจาปี ๒๕๖๒ โดย กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 27 มิถุนายน กิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นป.ต๎น และ ป.ปลาย เพื่อเข๎าโครงการสอนเสริม
การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท. โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- กิจกรรมเวียนฐานการเรียนรู๎ โรงเรียนปลอดขยะ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเทศบาล
วัดลุํมมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมให๎ความรู๎แกํนักเรียนตั้งแตํระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตามโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ และเข๎าใจในการจัดการบริหารขยะภายในโรงเรียน ซึ่งแบํงเวียนฐาน
การเรียนรู๎ทั้งหมด 7 ฐานการเรียนรู๎ ดังนี้
- วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู๎อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุํม มหาชัยชุมพล ต๎อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยองเขต 1 จานวน 100 คน โดยการนาของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาดูงานด๎านการจัดการขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ตารวจภูธรจังหวัดระยอง รํวมกับโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
ได๎กาหนดจัดกิจกรรมในโครงการสร๎างเครือขํายนักเรียน D.A.R.E ปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 128 คน เป็นการสร๎างความรํวมมือระหวํางตารวจและสถานศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยุติปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาอันเป็นภัยคุกคามตํอการพัฒนาเยาวชน
ของชาติอยํางยั่งยืนและถาวร
2. เพื่อให๎เยาวชนมีความรู๎ความเข๎าใจ และตระหนักโทษ พิษภัยอยากจะบอกวําและการปูองกันภัยจาก
การใช๎ยาเสพติด รวมถึงการนายารักษาโรคมาใช๎แบบผิด จนสํงถึงพฤติกรรมก๎าวร๎าวและรุนแรง
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห๎องประชุมโบราณพิทักษ์จัดกิจกรรมอบรมไกด์น๎อย แกํนักเรียนที่สนใจ
จานวน 60 คน จากชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีคุณอนัญญา เสนํห์ เป็นวิทยากรให๎
ความรู๎การบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาอยํางยั่งยืน

-32- วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. - 15.30 น. ณ ห๎องประชุมวิสุทธิสารโสภิต ได๎จัดการ
ประชุมและคัดเลือกคณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง (ประธานคณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง
และรองประธาน 2 ทําน เลขานุการ เหรัญญิก) ประจาปีการศึกษา 2562 มีวาระ 1 ปี นับตั้งแตํวันที่ได๎รับ
คัดเลือก โดยมีบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการผู๎ปกครอง
1. รํวมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา โดยผํานความเห็นชอบจากผู๎อานวยการสถานศึกษา
2. รํวมสร๎างสายใยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหวํางครูและผู๎ปกครอง
3. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา
4. ให๎ข๎อคิดเห็นและเสนอแนะตํอสถานศึกษาในเรื่องตํางๆ ที่เป็นประโยชน์แกํนักเรียนและสถานศึกษา
5. จัดการประชุมกรรมการและผู๎ปกครองในห๎องเรียนอยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง
6. จัดทาเนียบนักเรียนและผู๎ปกครองในระดับสายชั้น และระดับโรงเรียน
7. กรรมการเครือขํายผู๎ปกครองในระดับโรงเรียนจะต๎องรวบรวมข๎อมูลของแตํละระดับชั้นนาเสนอ
โรงเรียนเพื่อดาเนินการตํอไป
8. ให๎คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครองระดับโรงเรียนจัดการประชุมใหญํทุกระดับอยํางน๎อย 2 ครั้ง/ปี
- วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห๎องประชุมโบราณพิทักษ์องค์การบริหารสํวนตาบลโคกตูม-โพนทอง
เข๎าศึกษาดูงานการจัดการขยะโดยชุมชนและบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
อยํางยั่งยืน
- กิจกรรมจิตศึกษา วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ห๎องประชุมโบราณพิทักษ์จัดกิจกรรมแกํคณะ
ผู๎บริหาร คณะครู บุคลากร ทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางและนาความรู๎ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู๎เรียน โดยมี นายสมเดช อํางศิลา ผู๎อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเนินกระปอก และ
ทีมวิทยากร ให๎ความรู๎
- จัดกิจกรรมอบรมอัศวิน 3Rs แกํนักเรียนตัวแทนอัศวิน 3Rs จากฉันประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
จานวน 58 คน ณ ห๎องประชุมโบราณพิทักษ์ อาคาร 5 สามัคคีอุปถัมภ์ เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ จิตสานึก
ในการคัดแยกขยะถังขยะลดใช๎ซ้า นากลับมาใช๎ใหมํและขยายผลสูํชั้นเรียน
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 กาหนดจัด “กิจกรรมพี่สอนน๎องคัดแยกขยะ” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท4ี่
จานวน 116 คน โดยวิทยากรจากสานักการสาธารณสุข เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ จิตสานึกในด๎าน
สิ่งแวดล๎อม ขยายผลสูํชั้นเรียน ณ ห๎องประชุมวิสุทธิสารโสภิต อาคาร 5 สามัคคีอุปถัมภ์
- วันที่ 19 มิถุนายน 2562 โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง กาหนดจัดโครงการรุกขมรดกของ
แผํนดินใต๎รํมพระบารมี ประจาปี 2562 “ กิจกรรมอบรมการดูแลรักษาต๎นไม๎ตามหลักรุกขกร” ต๎นสะตือวัดลุํม
(พระอารามหลวง) เพื่อเสริมสร๎างความรู๎เกี่ยวกับต๎นไม๎ทรงคุณคําและการดูแลรักษาต๎นไม๎ตามหลักรุกขกร
โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพลจานวน 60 คนและเครือขํายชุมชน
สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราชรํวมกิจกรรม
- วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โครงการสํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎และฝึกศึกษานอกสถานที่
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 จานวน 116 คน
ครูจานวน 5 คน เพื่อเกิดทักษะและกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลายอยํางยั่งยืน
- วันที่ 20 มิถุนายน 2562 กาหนดจัดกิจกรรมวันไหว๎ครู เพื่อให๎นักเรียนแสดงความเคารพและระลึก
ถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู๎ประสิทธิ์วิชาความรู๎ให๎ อีกทั้งเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีสํวนสํงเสริมและโน๎มน๎าว
จิตใจของนักเรียนให๎รักษาคุณความดี มีความกตัญญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ ณ อาคาร 6 กัลยาณมิตร

-33- วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนได๎รับโอกาสในการเรียนรู๎กระบวนการ
ประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู๎นาการทางานเป็นหมูํคณะ และเป็นสํวนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยสร๎างวัฒนธรรมด๎วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นชํองทางให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาศักยภาพ ได๎สร๎างพลังที่
เข๎มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล จึงมีการเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน โดยเปิดโอกาสให๎นักเรียนทั้งใน ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งผลการนับคะแนนเลือกตั้งประจาปีการศึกษา 2562 ผู๎สมัครหมายเลข 3 Hero
School ได๎รับเลือกตั้งด๎วยคะแนน 559 คะแนน ผู๎มาใช๎สิทธิ์ 845 คน
- วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นักเรียนอัศวิน 3Rs ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
เดินรณรงค์การคัดแยกขยะและขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลที่ตลาดวัดลุํมและถนนยมจินดา เพื่อกระตุ๎น
ปลุกจิตสานึกให๎คนในชุมชนได๎ตระหนักถึงความสาคัญในการคัดแยกขยะอยํางถูกต๎องและถูกวิธี โดยได๎รับความ
รํวมมือจากชุมชนและเทศบาลนครระยองอยํางดียิ่ง
- วันที่ 22 มิถุนายน 2562 โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชน ณ ห๎องประชุมโบราณพิทักษ์
โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล สมาชิกเครือขํายผู๎ปกครอง 62 เข๎ารํวมกิจกรรมไพํแหํงชีวิต วัตถุประสงค์
1. เรียนรู๎และสร๎างสรรค์แหํงความสุข
2. เรียนรู๎เพื่อเข๎าใจตนเองและผู๎อื่น เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ด๎วยจิตวิทยาเชิงบวก
3. ค๎นหาเปูาหมายในชีวิตด๎วยไพํแหํงชีวิต
- วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. กิจกรรมสมาคมผู๎ปกครอง ครูและศิษย์เกําโรงเรียน
เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล ณ ห๎องสมาคมผู๎ปกครอง ครูและศิษย์เกําโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
ได๎จัดประชุมครั้งที่ 2/2562 โดยนายจีรพันธ์ จีนปรีชา นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ นายรัชชัย
ชํางหลํอ ประธานเครือขํายผู๎ปกครอง62 รํวมด๎วยประธานเครือขํายฯ สายชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีท6ี่
นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู๎อานวยการสถานศึกษา นายมนตรี สิริทัตสุนทร และนางนันท์พร รุํงรัตน์
รองผู๎อานวยการสถานศึกษา นางชลธิชาธรรมนิทา หัวหน๎าฝุายวิชาการ นางมณีรัตนา อินต๏ะเสนา หัวหน๎าฝุายบริหาร
นางสุนันท์ พรหมสถาพร หัวหน๎าฝุายปกครอง นายอดิศักดิ์ ชนะค๎า หัวหน๎าฝุายบริการและกรรมการสมาคมฯ
รํวมประชุมและสังเกตการณ์ ซักถามข๎อสงสัยและชี้แจงตามระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้
1. การสรรหางบประมาณสนับสนุนเข๎าสมาคมฯ
2. ระเบียบ เงื่อนไขการขออนุมัติการใช๎เงินสมาคมฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดูเสนอเรื่องพิจารณาตาม
ระเบียบที่กาหนด
3. การเสนอปรับเปลี่ยนคณะกรรมการสมาคมฯ
4. การยื่นเสียภาษีของสมาคมฯ
5. เงินรายได๎จากสมาชิกจานวน 188,600 บาท/ 943 คน
- วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู๎อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล
วัดลุํมมหาชัยชุมพล คณะผู๎บริหาร คณะครูและบุคลากร นักเรียน ให๎การต๎อนรับคณะศึกษาดูงานคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองนครนายก จานวน 112 คน เพื่อศึกษาดูงานด๎านแนวทางการ
บริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนอยํางยั่งยืน
- วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขเทศบาลนครระยองให๎ความรู๎เกี่ยวกับการดูแลรักษา
สุขภาพในชํองปาก และฟันอยํางถูกวิธีแกํนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ บริเวณโรงอาหารอาคาร 3
เรืองปัญญา

-34- วันที่ 16 มิถุนายน 2562 นายมนตรี สิริทัตสุนทร และนางนันท์พร รุํงรัตน์ รองผู๎อานวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล นายรัชชัย ชํางหลํอ ประธานเครือขํายผู๎ปกครอง 2562
รํวมชมกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและมอบรางวัลกิจกรรมการแขํงขันทักษะทางวิชาการมีวัตถุประสงค์
เพื่อให๎นักเรียนตระหนัก เห็นความสาคัญของวันสุนทรภูํและวันภาษาไทยแหํงชาติ รํวมสืบทอดอนุรักษ์ให๎อยูํสืบไป
- วันที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะครูได๎นานักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
รํวมกิจกรรมสวดมนต์ประจาเดือนมิถุนายน 2562 ณ อาคาร 6 กัลยาณมิตรโดยเป็นโครงการตํอเนื่องที่ได๎
ปฏิบัติสืบตํอกันมาหลายปีแล๎ว มีจุดมุํงหมายเพื่อสํงเสริมให๎ฝึกสมาธิ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มีความประพฤติที่ดี
และให๎เกิดขึ้นกับผู๎เรียน สามารถปฏิบัติในชีวิตประจาวันได๎
กิจกรรมเข๎าคํายธรรมะ ณ อุโบสถวัดลุํม(พระอารามหลวง) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะครูได๎
นานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รํวมกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎เยาวชนตระหนักถึงคุณคําความรักของพํอแมํและคณะครู
2. เพื่อสํงเสริมการศึกษาและให๎เยาวชนได๎รับประโยชน์จากการเข๎าคํายอบรม
3. เพื่อให๎เยาวชนมีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคี
4. เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนหํางไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
5. เพื่อให๎เยาวชนได๎เรียนรู๎ประวัติพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามหลักศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม
อันดีงามในทางพระพุทธศาสนา
6. เพื่อให๎เยาวชนได๎นาเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันและแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได๎เอง
7. เพื่อให๎เยาวชนรู๎จักรับผิดชอบตํอตนเองและสํวนรวม รู๎จักแยกขยะ ความดีความชั่วออกจากกันได๎
- กิจกรรมต๎อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตาบลเขตรอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562
นายมนตรี สิริทัตสุนทร และนางนันท์พร รุํงรัตน์ รองผู๎อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
ต๎อนรับคณะศึกษาดูงานด๎านการจัดการขยะภายในโรงเรียนและการดาเนินการมุํงสูํโรงเรียนปลอดขยะ
- กิจกรรมการอนุรักษ์ปุาชายเลน อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง ภายใต๎โครงการสํงเสริมความรู๎ด๎านการ
อนุรักษ์ปุาชายเลนประจาปีงบประมาณ 2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จานวน 20 คน เข๎ารํวมกิจกรรมเพื่อเรียนรู๎ระบบนิเวศน์ปุาชายเลนและแมํน้าระยองและสัมผัสกับธรรมชาติ
อยํางใกล๎ชิด ณ ศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษาพระเจดีย์กลางน้า ตาบลปากน้า อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
- วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายมนตรี สิริทัตสุนทร รองผู๎อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล
วัดลุํมมหาชัยชุมพล นานรัชชัย ชํางหลํอ ประธานเครือขํายผู๎ปกครอง ปีการศึกษา 2562 ได๎รํวมกิจกรรมและ
มอบของรางวัลแกํนักเรียนที่แสดงบนเวที ภายในงานมีการจาหนํายผลิตภัณฑ์ของทางโรงเรียน กิจกรรมการแสดง
จาหนํายอาหารและสินค๎ามือสองจากนักเรียน ผู๎ปกครอง ณ อาคาร 6 กัลยาณมิตร
- รับการประเมินตรวจสอบสภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียน วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เจ๎าหน๎าที่
สาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครระยอง เข๎าตรวจสภาพแวดล๎อมสถานประกอบการร๎านอาหาร
แหลํงประกอบอาหารกลางวันโรงเรียน ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร และตรวจสอบห๎องน้านักเรียน ครู
ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
โครงการสํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎และฝึกศึกษานอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 28
มิถุนายน 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพลได๎จัดกิจกรรมตามโครงการสํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎
และฝึกศึกษานอกสถานที่ให๎กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 102 คน และครูผู๎ดูแลจานวน 6 คน
โดยไปศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี

-35- วันที่ 7 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพลจัดกิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพํอขึ้น
เพื่อให๎นักเรียนได๎รู๎จักการใช๎เงินอยํางรู๎คุณคําและสะสมเงินเพื่อใช๎ในยามจาเป็นซึ่งได๎รับความรํวมมือจาก
เจ๎าหน๎าที่ธนาคารออมสินสาขาระยองให๎ความสะดวกในการบริการรับฝากเงินในครั้งนี้ “รู๎จักใช๎ รู๎จักออม
อยูํอยํางพอเพียง”
- กิจกรรมทาบุญตักบาตรทุกวันพระประจาเดือนมิถุนายน 2562 ณวัดลุํม(พระอารามหลวง)
เพื่อให๎นักเรียนในทุกระดับชั้นได๎มีโอกาสทาบุญ มีโอกาสฝึกปฏิบัติตนเมื่ออยูํในศาสนสถาน เข๎าใจเกี่ยวกับ
หลักธรรมคาสอนทางศาสนา สามารถนาไปปรับใช๎ในชีวิตประจาวันได๎อยํางถูกต๎อง และเหมาะสม ในเดือนนี้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข๎ารํวมกิจกรรม
- เข๎ารํวมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเสริมสร๎างศักยภาพเครือขํายในการบริหาร
จัดการขยะภายในโรงเรียนและชุมชน ในวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัด
บุรีรัมย์
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ราถวายพระพรในงานแถลงขําว การแขํงฟุตบอลเยาวชน “PTT Group
Cup 2019” ณ ห๎อง Auditorium บริษัท พีทีที โกลบอน เคมิคอล จากัด (มหาชน)
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 รํวมโครงการจัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจาปี 2562”
ณ โรงเรียนวัดบ๎านฉาง ได๎รับรางวัลที่ 1 การประกวดวาดภาพ เรื่อง “สหกรณ์ในฝัน”
วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 นานักเรียนแขํงขันวิชาการเพื่อเป็นตัวแทน เข๎าแขํงขันระดับภาค
ตะวันออกได๎เป็นตัวแทนดังนี้
ระดับอนุบาล
1. วาดภาพระบายสีอนุบาล ได๎รับรางวัลที่ 1
2. ทายซิเสียงอะไรเอํย ได๎รับรางวัลที่ 1
3. เดินตัวหนอน ได๎รับรางวัลที่ 1
4. ตัวตํอเสริมทักษะ ได๎รับรางวัลที่ 1
ระดับประถมศึกษา
1. โครงงานภาษาไทย ได๎รับรางวัลที่ 1
2. โครงงานสังคม ได๎รับรางวัลที่ 1
3. โครงงานคณิตศาสตร์ที่ ได๎รับรางวัลที่ 1
4. วาดภาพระบายสี ป.1-3 ได๎รับรางวัลที่ 1
5. ละครภาษาอังกฤษ ได๎รับรางวัลที่ 1
เป็นตัวแทนโดยไมํต๎องแขํง
ระดับอนุบาล
ระดับประถม
1. เริงเลํนเต๎นแดนช์
1.ร๎อยมาลัย
2. ฮูลําฮูป
2. ร๎องเพลงลูกทุํงพร๎อมแดนซ์เซอร์
3. หุํนยนต์
4. นาฏศิลป์สร๎างสรรค์

-36- วันที่ 8 มิถุนายน 2562 จัดคํายวิทย์ คณิต ให๎กับนักเรียนและครูในโครงการ ณ โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วันที่ 9 มิถุนายน 2562 จัดอบรมการทาสมาธิให๎กับผู๎ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1- 1/2
ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
- วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นานักเรียนถือปูาย ในพิธีเปิดการแขํงขันฟุตบอลเยาวชน “PTT Group
Cup 2019”ณ สนามฟุตบอลสวนศรีเมือง
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 กิจกรรมไหว๎ครู ประจาปีการศึกษา 2562
วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2562 กิจกรรมประชุมผู๎ปกครองนักเรียนประจาภาคเรียนที่ 1/2562
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
17 มิถุนายน 2562 เจ๎าหน๎าที่ทันตกรรมจากโรงพยาบาลระยอง ให๎ความรู๎นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
เรื่อง การแปรงฟันแบบแห๎ง
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครระยอง
ตรวจโรงครัว... ตรวจมือแมํครัว...ตรวจห๎องน้า...ตรวจโรงเก็บน้า
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครระยอง
อบรมแกนนาลูกน้ายุงลาย
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กิจกรรมวันสุนทรภูํ
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 3 มิถุนายน 2562 รํวมกิกจรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพนะชนมพรรษาสมเด๎จพระนางเจ๎าฯ
พระบรมราชินี ประจาปีพุทธศักราช 2562ณ บริเวณ สวนศรีเมือง
- วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎ การชํวยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาล
ขั้นเบื้องต๎นสาหรับนักเรียน(การทา CPR) จากกองการแพทย์ณ ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นักเรียนชั้นม.ปลายเข๎ารับการแนะแนวการสอบTCAS จากสถาบันFineme
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นักเรียนชั้นม.ปลายเข๎ารับการแนะแนวการสอบTCAS จากสถาบันFineme
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)
วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 คณะครูรํวมเป็นกรรมการตัดสินการแขํงขันทักษะวิชาการในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลระดับประถมณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
- วันที่ 9 มิถุนายน 2562 รํวมกิจกรรมรวมพลคนนักกีฬา มินิมาราธอน2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
- วันที่ 10 มิถุนายน 2562 บริษัท irpc ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการขับดีมีสุข 2019
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)
วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2562 เข๎ารํวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวํา
ด๎วยวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2562
ณ โรงแรมสตาร์

-37- วันที่ 12 มิถุนายน 2562 การประชุมเพื่อซักซ๎อมความเข๎าใจในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ ห๎องสุนทรภูํ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น
- วันที่ 12 - 14 มิถุนายน2562เข๎ารํวมโครงการจัดงานคํายพัฒนาเด็กและเยาวชน ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ระดับภาคตะวันออก ประจาปี 2562ณ สีดา รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก
- วันที่ 13 มิถุนายน2562โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)
วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2562 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม
- วันที่ 14 มิถุนายน2562ใช๎สถานที่อบรมโครงการมาตรฐานโรงอาหารในสถานศึกษา ประปีงบประมาณ 2562
"หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร"ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม วัดโขดใต๎
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 นักเรียนระดับชั้น ม.1 ศึกษาเรียนรู๎ในแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่นอกสถานที่
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอําวคุ๎งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 นักเรียนระดับชั้น ม.3 ศึกษาเรียนรู๎ในแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่นอกสถานที่
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหํงชาติ
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 ศึกษาเรียนรู๎ในแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่นอกสถานที่
ณ พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติพาณิชย์นาวี คํายเนินวง และพิพิธภัณฑ์วังสวนบ๎านแก๎ว
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นักเรียนระดับชั้น ม.2 ศึกษาเรียนรู๎ในแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่นอกสถานที่
ณ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ
- วันที่ 20 - 21 มิถุนายน2562กิจกรรมกีฬาสี น.ร.ว. “รํมไทรเกมส์”ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
(วัดโขดใต๎)
- วันที2่ 0 - 22 มิถุนายน 2562 การฝึกทบทวนผู๎กากับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา
ประจาปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารฯ
- วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กิจกรรมวันสุนทรภูํ/วันภาษาไทย/วันตํอต๎ายนาเสพติด ประจ2562
าปี
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)
- วันที่ 27 มิถุนายน คณะครูและนักเรียนเข๎ารับการตรวจสุขภาพประจาปีณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
(วัดโขดใต๎)
- วันที่ 27 มิถุนายน 2562 สานักงานขนสํงจังหวัดระยอง ขอใช๎อาคารวิสุทธิ์ จัดกิจกรรมตามโครงการชุมชน
ประชารัฐรํวมใจสร๎างความปลอดภัยในการใช๎รถใช๎ถนนจังหวัดระยอง ประจาปีงบประมาณ 2562 รุํนที่ 1
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)
- วันที่ 28 มิถุนายน 2562 รํวมโครงการทาความดีเพื่อสานตํอตํอปัญหายาเสพติด ประจาปีงบประมาณ 2562
ณ บริเวณหน๎าห๎องสมุดประชาชน สวนศรีเมือง

-38กองสวัสดิการสังคม
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจาเดือนกรกฎาคม 2562
• มอบเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ
ผู๎พิการและผู๎ปุวยเอดส์
ประจาเดือนกรกฎาคม 2562
• โดยการโอนเงินเข๎าบัญชีธนาคาร
ทั้งหมด 7,085 ราย
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
• ผู๎สูงอายุ
6,187 ราย
เงินสด
- ราย
โอนเข๎าบัญชีธนาคาร
6,187 ราย
• ผู๎พิการ
779 ราย
เงินสด
- ราย
โอนเข๎าบัญชีธนาคาร
779 ราย
• ผู๎ปุวยเอดส์
119 ราย
เงินสด
– ราย
โอนเข๎าบัญชีธนาคาร
119 ราย
การลงทะเบียน
• อานวยความสะดวก
ดาเนินการจัดทาบัตรประจาตัวคนพิการรายใหมํ
และตํอบัตรประจาตัวคนพิการรายเกํา จานวน
10 ราย
• รับลงทะเบียนผู๎พิการรายใหมํ
เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ
จานวน
4
ราย
• รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จานวน
17 ราย
• รับลงทะเบียนผู๎สูงอายุรายใหมํและรายเกํา จานวน
25 ราย
ที่มีการย๎ายภูมิลาเนาเข๎ามาในเขตพื้นที่เทศบาลนครระยอง เพื่อรับเบี้ยฯ
ปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2560
- การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจาปี 2562
โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแตํวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
- โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2562
ณ ห๎องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง
โครงการทาดี เพื่อพํอ ตํอสานแก๎ปัญหายาเสพติด เนื่องในวันตํอต๎านยาเสพติดโลก (๒๖มิถุนายน)
ประจาปี๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสวนศรีเมือง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต๎นไป ขอเชิญทุกทํานรํวมงานปลูกต๎นไม๎ที่โขดปอ

-39สถานธนานุบาล
ผลการดาเนินงานในรอบเดือนมิถุนายน 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562)
ยอดรับจานารวม 2,
161 ราย
ยอดไถํถอนรวม 2,
128 ราย
ทรัพย์จานาคงเหลือทั้งหมด

7,613 ราย

รายได๎ดอกเบี้ยรับจานา จานวนเงิน 1,675,716.25 บาท
รายได๎จากการจาหนํายทรัพย์หลุด จานวนเงิน
232,560.00 บาท
รวมรายรับ
1,908,276.25 บาท
รายจ่าย
ดอกเบี้ย
O.D. ธนาคารออมสิน
0.00 บาท
รายจ่ายประจา
265,484.92 บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
1,642,791.33 บาท
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จานวน 140,000,000.00 บาท
บวก ฝากเพิ่ม
26
,780,000.00 บาท
คงเหลือเงินที่ใช๎หมุนเวียนได๎อีก
166,780,000.00 บาท
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
-ทํานนายกเทศมนตรีกลําววําตามที่ได๎ไปประชุมเรื่องน้าทํวมโรงสีทรงไทย ขณะนี้กองชํางได๎ออกแบบ
เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว งบประมาณแก๎ปัญหาน้าทํวมอยูํที่ประมาณ 110,000,000 บาท จึงคิดวําเทศบาลควรจะ
ไปซื้อที่ดนิ บริเวณหลังวัดปุา คือหลังซอย 2 ถึงซอย 6 ซึ่งมีลักษณะเป็นบึงอยูํในขณะนี้ จานวน 10 ไรํ เพื่อไป
ดาเนินการแก๎ไขปัญหาน้าทํวม โดยทาเป็นแก๎มลิงเก็บน้าไว๎ใช๎หน๎าแล๎ง ปูองกันปัญหาน้าทํวม และเพิ่มพื้นที่
สวนสาธารณะ ซึ่งที่ดินดังกลําวนําจะเป็นของบริษัทระยองพัฒนาที่ดิน จึงให๎ดาเนินการประสานกับทางบริษัทฯ
เพื่อขอซื้อที่ดินนั้น
- นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู๎อานวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม กลําววําตลาดแมํแดงได๎
ยื่นขอใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุขจัดตั้งตลาด เทศบาลได๎สํงเรื่องกลับไปเป็นครั้งที่ 2 แล๎ว โดยครั้งแรกที่
สํงเรื่องกลับไปเนื่องจากในใบปลูกสร๎างระบุเป็นอาคารพาณิชย์ จึงได๎ไปปรับแก๎มาจนได๎คาวํา “ตลาด” ซึ่งนําจะ
มีบ๎านเลขที่มาแล๎ว ซึ่งการสํงเรื่องกลับครั้งที่ 2 นั้น เนื่องจากไมํมีผัง ซึ่งในเทศบัญญัติระบุวําให๎กาหนดผัง
และบริเวณให๎ถูกสุขลักษณะของตลาด แตํยังไมํสํงรายละเอียดมา สํวนอีกเรื่องหนึ่งที่เจ๎าหน๎าที่ยังไมํแนํใจคือ
ใบอนุญาตใช๎อาคารไมํมีแนบมานั้น จากสภาพที่ไปตรวจสอบคือไมํมีถนนล๎อมรอบทั้งสี่ด๎าน ปัจจุบันด๎านฝั่งที่
ติดตลาดชัยพรไมํมีสภาพที่เป็นถนนแล๎ว ทาให๎รถจะสัญจรเข๎าหรือออกไมํได๎
ที่ประชุม -

ทํานนายกเทศมนตรีสั่งการให๎ไปตรวจสอบทางวําเว๎น ถนนถูกต๎องหรือไมํ ถนนรอบยาวเทําไร
หากวําทาไมํถูกต๎องหรือไมํมีใบอนุญาตสร๎างตลาด ให๎เทศบาลนครระยองทาหนังสือ
งดการใช๎ตลาด

-40- ท่านนายกเทศมนตรีกล่าวว่าเรื่องตลาดแม่แดงมีการตั้งป้ายบริเวณถนนสุวรรณสินว่าเป็นถนนส่วนบุคคล
ให๎กองชํางทาปูายไปติดบริเวณถนนสุวรรณสินวําเป็นทางสาธารณะ และให๎วําที่เรือโทเชาวลิต จันมณี
หัวหน๎าฝุายนิติการ ไปตรวจสอบข๎อเท็จจริงวําปูายที่ติดตั้งนั้น ได๎กีดขวางบริเวณที่สาธารณะหรือไมํ ให๎แจ๎ง
ผู๎ที่ติดตั้งปูายทราบกํอน หากวํายังไมํมาดาเนินการนาปูายออก เทศบาลจะไปดาเนินการรื้อและแจ๎งความ
ดาเนินคดีตํอไป โดยมอบ นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู๎อานวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
รวบรวมเอกสารทั้งหมดให๎ฝุายนิติการเพื่อดาเนินการตํอไป
(ปิดประชุม เวลา 11.30 น.)
ลงชื่อ

ผู๎บันทึกรายงานการประชุม

(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ๎าพนักงานธุรการชานาญงาน
ลงชื่อ

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม
(นางซํอนกลิ่น ชูเชิด)
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทัว่ ไป
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