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

นายวรวิทย๑
ศุภโชคชัย
นายธนิต
อังควินิจวงศ๑
นายวารินทร๑
ดุษฎีวงษ๑กําจร
นายบุญสืบ
เจริญรัตน๑
นายประกอบ
อังควินิจวงศ๑
นายผณินทร
เกษรแพทย๑
นายสุธน
ซื่อประเสริฐ
นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล
นายธนวัฒน๑
พ๎นชั่ว
นางสายสุนีย๑
วาระสิทธิ์
นายดุสิต
ธรรมศิริรักษ๑
นางกรรณิกา
วิโรจน๑แสงทอง
นายธรรมาธิติ
วุฒิสมบูรณ๑
นางสาวศศิธร
โยคาพจร
นายชนินทร๑
จันทน๑ขาว

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล

หัวหน๎าสํานักปลัดเทศบาล
แทนผู๎อํานวยการสํานักการคลัง
แทนผู๎อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
ผู๎อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู๎อํานวยการกองชําง
แทนผู๎อํานวยการกองการศึกษา
หัวหน๎าฝุายพัฒนาชุมชน
รก.ผู๎อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
นายมานพ
ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย๑ชํานาญการพิเศษ
รก.ผู๎อํานวยการกองการแพทย๑
นางสุกัญญา
ยัสโร
แทนผู๎จัดการสถานธนานุบาล
นายสมควร
ทองเรือง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง
นางนลินี
สุวรรณโชติ
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
นางนันท๑พร
รุํงรัตน๑
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
วําที่ร๎อยตรีจรัล
ภิญวัย
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
นางศรีนวล
พวงภาคีศิริ
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
นางศิริลักษณ๑
ทองเรือง
ผู๎อํานวยการสํวนบริหารการคลัง
นางสาวกนก
อารีรักษ๑
ผู๎อํานวยการสํวนสํงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
นางพิมพ๑ผกา
ทายพงศ๑ศักดิ์ หัวหน๎าฝุายอํานวยการ
นางสาวชนิดา
เอมเปีย
หัวหน๎าฝุายปกครอง
นางสาววิราภรณ๑ โคลงชัย
หัวหน๎าฝุายพัสดุและทรัพย๑สิน
นางสาวฐปนีย๑
โสภณ
หัวหน๎าฝุายวิเคราะห๑นโยบายและแผน
นางสาวณัฐมน
แซํโง๎ว
หัวหน๎าฝุายบริการและเผยแพรํวิชาการ
นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน๎าฝุายงบประมาณ

31.
32.
33.
34.
35.

นางสาววิลาวรรณ
นางสาววทันยา
นางสาวดลนภัส
นางธนาวดี
นางกุลยา

นาถาบํารุง
โห๎ประเสริฐ
ประดับสุข
ฑามาศ
กุลรัตน๑

-2หัวหน๎าฝุายบริการสิ่งแวดล๎อม
หัวหน๎าฝุายบริการการแพทย๑และพยาบาล
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป
หัวหน๎าฝุายสังคมสงเคราะห๑
เจ๎าพนักงานธุรการ

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
กลํอมแก๎ว
รัตตานนท๑
รํมรื่น

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายมานพ
นายวิชิต
นายนิวัติ
นายธีรวุฒิ
นางสุนิสา

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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ทํานปลัดเทศบาล แจ๎งวํา วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. จะมีการประชุมสภาเทศบาล
นครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2562 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบรํางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขอให๎หัวหน๎าสํวนราชการทุกหนํวยงานเตรียมข๎อมูล
หรือรายละเอียดที่เกี่ยวข๎องกับงบประมาณ พร๎อมทั้งเข๎ารํวมประชุมด๎วย
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
- ทํานปลัดเทศบาล แจ๎งวําเรื่องสะพานคํากํอสร๎างสะพานเหล็กข๎ามแมํน้ําระยองเชื่อมชุมชนปากน้ํา 1
และชุมชนสมุทรเจดีย๑ จํานวน 1 สะพานขณะนี้กระบวนการเสร็จหมดแล๎วจะมีการนัดผู๎รับจ๎างให๎มาลงนามในสัญญา
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562และในวันนี้สํานักการคลังได๎ประสานงานเสร็จเรียบร๎อยแล๎ววําไมํนําจะมีในเรื่องของ
การอุทธรณ๑ คาดวํานําจะใช๎เวลาในการดําเนินงานประมาณ 60 วัน และในเดือนพฤศจิกายน 2562 ก็คงจะใช๎
สะพานชั่วคราวได๎ จึงเห็นควรมอบกองชํางไปประสานกับกลุํมเรือเล็กให๎เคลื่อนย๎ายเรือไปไว๎ยังบริเวณพื้นที่
ที่ไมํได๎ใช๎ดําเนินงานกํอสร๎างสะพาน
ที่ประชุม -

ทํานนายกเทศมนตรีสั่งการมอบกองชํางเรํงรัดผู๎รับจ๎างให๎ดําเนินการกํอสร๎างให๎แล๎วเสร็จโดยเร็ว
และขอความอนุเคราะห๑ไปยัง นายรักเรํ สําราญรื่น ทํานสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองเขต 4
ชํวยประสานกับกลุํมเรือเล็กดังกลําวให๎ด๎วย

-3ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานขนสํง
- งานขนสํงมี รายรับประจําเดือนกรกฎาคม 2562
รายจํายประจําเดือนกรกฎาคม 2562
รายรับสูงกวํารายจําย
ยอดเงินสะสม

448,795.93 บาท
104,846.36 บาท
343,949.57 บาท
3,416,639.43 บาท

ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- ออกตรวจดูแลโรงรับจํานําของเทศบาล
- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จํานวน 4 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น๎อง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดตรวจตู๎เขียว จํานวน 29 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนสํง (บขส.) ระยอง
2. ตักเตือนผู๎กระทําความผิด
- ดูแลห๎องควบคุมโทรทัศน๑วงจรปิด CCTV
- กองวัสดุกํอสร๎างไว๎บนไหลํทาง ทางเท๎า และที่สาธารณะ จํานวน 3 ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท๎าบริเวณหน๎าโรงพยาบาลระยอง และหน๎าวัดปุาประดูํ
จํานวน 3 ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหลํน จํานวน - ราย
3. จัดเก็บปูายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 143 แผํน
4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 10 แหํง
5. งานที่ได๎รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน จํานวน 3 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จํานวน - ราย
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกู๎ภัยฯ
- ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช๎ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนสนามเปูา, ชุมชนหลังวัดโขด, ชุมชนสวนวัด)

3 ครั้ง
73 ครั้ง
26 ครั้ง
13 ครั้ง

-4ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน ก.ค. 2562)
* จํานวน
5 คณะ
* จํานวน
150 คน
งานสารบรรณ
มีการลงรับ – สํง หนังสือผํานระบบ OSSM (สํวนกลาง)
เดือนกรกฎาคม 2562
- มีการลงรับหนังสือ จํานวน
644 เรื่อง
- มีการลงสํงหนังสือ จํานวน
386 เรื่อง
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง
* พนักงานเทศบาล
* ลูกจ๎างประจํา
* พนักงานจ๎างทั่วไป
* พนักงานจ๎างตามภารกิจ
รวม

180 คน
24 คน
331 คน
236 คน
771 คน

อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน) จํานวน 6 แหํง และศูนย๑เด็กเล็ก จํานวน 2 แหํง
* พนักงานครูเทศบาล
234 คน
* ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)
39 คน
รวม
276 คน
รวมทั้งสิ้น 1,047 คน
งานการเจ๎าหน๎าที่
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ดํารงตําแหนํงที่สูงขึ้น
(ตําแหนํงบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ดํารงตําแหนํงที่สูงขึ้น (ตําแหนํงบริหาร)
- แตํงตั้งพนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกได๎ให๎ดํารงตําแหนํง
ผู๎บริหารสถานศึกษา
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหมํ
- พนักงานเทศบาล ย๎ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายไปปฏิบัติราชการ ที่หนํวยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต
- ลูกจ๎างประจํา ลาออก

- คน
- คน
- คน
- คน
3 คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน

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

- คน
13 คน
3 คน
- คน

งานทะเบียนราษฎร
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจาเดือน กรกฎาคม 2562

ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 154 ราย
รายงานการให้บริการงานบัตรประจาตัวประชาชน
ประจาเดือน กรกฎาคม 2562

ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 29 ราย

-6- นายธนวัฒน๑ พ๎นชั่ว กลําววํามีเรื่องฝากทางกองชําง จํานวน 2 เรื่อง คือ
1. เรื่องไฟฟูาสํองสวํางรอบอาคารสํานักงานเทศบาลนครระยองมืด ซึ่งชํวงนี้รัฐบาลเน๎นเรื่องความ
ปลอดภัย ขอให๎กองชํางไปดําเนินการแก๎ไขด๎วย
2. เรื่องจัดสถานที่สําหรับ พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2562 จังหวัดระยอง ขอให๎กองชํางเรํงดําเนินการด๎วย
- ทํานปลัดเทศบาล กลําววําชํวงนี้เหตุการณ๑บ๎านเมืองไมํคํอยสงบ จะมีในเรื่องของการวางระเบิด อยูํ
บํอยครั้ง ฝุายรัฐบาลเกรงวําจะลุกลามไปที่อื่นด๎วย จึงมีหนังสือสั่งการในสํวนของงานเทศกิจ โดยให๎
สํานักปลัดเทศบาลกําชับเจ๎าหน๎าที่เทศกิจไปตรวจสอบตลาดสาธารณะ ชุมชน หรือสถานที่ราชการตํางๆ
ถ๎าหากเห็นสิ่งที่ไมํชอบมาพากลให๎รีบรายงานให๎ผู๎บังคับบัญชาทราบโดยดํวสํนวนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จะต๎องเตรียมรถดับเพลิงพร๎อมเจ๎าหน๎าที่ ดับเพลิง ไว๎ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งอุปกรณ๑เกี่ยวกับการดับเพลิงต๎อง
พร๎อมใช๎งานตลอดเวลา ฉะนั้นสํานักปลัดเทศบาลจะต๎องประชุมภายในหนํวยงานของตนเอง เพื่อเตรียมความ
พร๎อมในสํวนของงานเทศกิจ และงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํวนกองชํางให๎คนงานหรือเจ๎าหน๎าที่
ในสังกัดกองชํางชํวยเป็นหูเป็นตาให๎ด๎วย โดยหากพบเห็นบุคคลที่แปลกหน๎าหรือบุคคลที่นําสงสัยวําพฤติกรรม
ไมํนําไว๎วางใจก็ให๎รายงานให๎ผู๎บังคับบัญชาทราบทันทีตามลําดับชั้น
- นายธนวัฒน๑ พ๎นชั่ว เสนอวําควรให๎ลงประชาสัมพันธ๑ใน Line @ เรารักนครระยอง ด๎วย เพื่อแจ๎งให๎
ประชาชนรํวมมือกัน และชํวยเป็นหูเป็นตาด๎วยอีกทางหนึ่งโดยแจ๎งงานเทศกิจทราบ
ที่ประชุม ทํานนายกเทศมนตรี สั่งการกองชํางให๎สํารวจหลอดไฟรอบอาคารสํานักงานเทศบาล
นครระยอง หากชํารุดก็ให๎เปลี่ยนใหมํเพื่อความปลอดภัย และให๎กองวิชาการและ
แผนงานลงประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ตํางๆ พร๎อมทั้ง ประกาศ
ทางเสียงตามสายด๎วย
กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ
1 .ให๎บริการการตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร๑/ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง จํานวน 6 ครั้ง
2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต๑เทศบาลนครระยอง จํานวน 15 ครั้ง 15 เรื่อง
Line @ เรารักนครระยอง
1. จํานวนผู๎ติดตามสะสม จํานวน 4,465 ราย
2. จํานวนผู๎ร๎องเรียนทั้งหมด 39 ราย
3. จํานวนผู๎สอบถามข๎อมูลทั้งหมด 34 ราย
งานประชาสัมพันธ๑
1. ขําวประชาสัมพันธ๑ทางระบบเสียงตามสาย
1.1 ขําวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จํานวน 18 เรื่อง
1.2 ขําวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหนํวยงานอื่น ๆ จํานวน 24 เรื่อง

-72. บันทึกภาพกิจกรรมของสํานัก กองและรร.ในสังกัดของเทศบาล
3. อนุเคราะห๑เครื่องเสียงพร๎อมอุปกรณ๑ รถประชาสัมพันธ๑และอื่นๆ
4. สํงขําวให๎สื่อมวลชน ลงเว็บไซต๑และเฟสบุ๏คของเทศบาล
5. บันทึกเสียงขําวประกาศเสียงตามสาย
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ๑
7. รับเรื่องร๎องเรียนพร๎อมแจ๎งแก๎ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง
8. จัดทําปูายประชาสัมพันธ๑กิจกรรมตํางๆ

จํานวน 40 กิจกรรม
จํานวน 32 ครั้ง
รวม 45 ขําว
จํานวน 5 ครั้ง
จํานวน 8 ครั้ง
รวม 4 ราย
รวม 8 ปูาย

ฝ่ายนิติการ
ฝุายนิติการ
ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

1.

คดีบอลลูนระเบิด

- หารือจังหวัดระยองในเรื่องของการตกลงกัน
ยกเลิกสัญญา
- ทําหนังสือสํงให๎สํานักงานอัยการ
อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยข๎อพิพาทแล๎ว

2.

ศาลจังหวัดระยองได๎มีหมายเรียกคดีแพํงสามัญคดี
หมายเลขดําที่ 0716/2561 ระหวํางนายนิรัตน๑
เจริญผล โจทก๑ เทศบาลนครระยองที่ 1 นายวรวิทย๑
ศุภโชคชัย ที่ 2 จําเลย ทําคําให๎การแก๎คดียื่นตํอศาล
ภายในวันที่ 15 วัน นับแตํวันได๎รับหมาย

- ศาลจังหวัดระยองนัดฟังคําพิพากษาในวันที่ 2
เมษายน 2562 เวลา 09.00 น
- ศาลพิพากษายกฟูอง ให๎โจทก๑ใช๎คําฤชาธรรม
เนียมแทนจําเลยทั้งสอง 90,000 บาท และสําเนา
คําพิพากษาให๎กองชํางแล๎ว
- ขณะนี้อยูํระหวํางโจทก๑ยื่นอุทธรณ๑คําพิพากษา

3.

ศาลจังหวัดระยองได๎มีหมายเรียกคดีแพํงสามัญ
คดีหมายเลขดําที่ 603/2560 ระหวํางนายแพทย๑ยุคล
เลิศบูรพา โดยนางปทุม เลิศบูรพาโจทก๑ กับ นายนิวัติ
เรืองโชติ ที่ 1 กับพวกรวม 11 คน จําเลยข๎อหา
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ตัวการ ตัวการ ตัวแทน ติดตามเอา
ทรัพย๑สินคืน ให๎ใช๎ราคา เรียกคําเสียหาย (กรณีโจทก๑
กลําวอ๎างวําจําเลยได๎รํวมกันขุดดินในแนวเขตของโจทก๑
บริเวณคลองคาและทางสาธารณประโยชน๑)

- ศาลจังหวัดระยองนัดพร๎อมเพื่อฟังผลคดีอาญาใน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ศาลจังหวัดระยอง
- ศาลมีคําสั่งให๎รอผลคดีอาญา

4.

เรื่องร๎องเรียน กรณี ขอให๎แก๎ไขปัญหากลิ่นเหม็นและ
ควันไฟรบกวนจากการเผาสายไฟบริเวณร๎านรับซื้อของ
เกํา ชุมชนซอยเรือนจํา ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

- อยูํระหวํางทําหนังสือรายงานผลให๎ศูนย๑ดํารง
ธรรมอําเภอเมืองระยองทราบ

5.

เรื่องร๎องเรียน กรณี ขอให๎ตรวจสอบการประกอบธุรกิจ
ของคนตํางชาติประเภท พิมพ๑ปูายไวนิล "ร๎านหยงผิง"
ถ. สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

- อยูํระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจหน๎าที่

-8ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

6.

เรื่องร๎องเรียนจากคุณเสาวคนธ๑ กรณี ขอให๎ตรวจสอบ
และจัดระเบียบปูายโฆษณาบนทางเท๎าของพื้นที่อําเภอ
เมืองระยอง เนื่องจากมีจํานวนมากกีดขวางการสัญจรไป
มาของประชาชน

- อยูํระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจหน๎าที่

7.

เรื่องร๎องเรียน กรณี ขอให๎ตรวจสอบร๎านจําหนํายถังแก๏ส
บริเวณศูนย๑การค๎าสาย 4 ซอย 3 อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

- อยูํระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจหน๎าที่

8.

สัญญาซื้อเรือแขํงขัน ขนาด 20 ฝีพาย รุํน ZK-022
วัสดุทําด๎วยไฟเบอร๑กลาส พร๎อมอุปกรณ๑ จํานวน 4 ลํา

- ดําเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

9.

สัญญากํอสร๎างบันไดหนีไฟ อาคารเรียน 7
โรงเรียนวัดโขดทิมทาราม

- ดําเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

10.

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ๑ไฟฟูาวิทยุ และกล๎องวงจรปิด
ภายนอกอาคารเรียน รร.นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)

- ดําเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

11.

สัญญากํอสร๎าง ซํอมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาลวัดลุํม มหาชัยชุมพล

- ดําเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

งานรับเรื่องราวร๎องเรียนร๎องทุกข๑
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจาเดือนสิงหาคม 2562 จานวน 2 เรื่อง

วัน/เดือน/ปี

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตอบผู้ร้องเรียนเมื่อ

แจ้งผลการดาเนินการ
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ

6 ก.ค. 62

สุนัขจรจัดบริเวณริมถนนและ สํานักการ
หน๎าโรงแรมบูรพารีสอร๑ท
สาธารณสุขฯ

9 กรกฎาคม 2562

อยูํระหวํางดําเนินการ

8 ก.ค. 62

หมาจรจัดในหมูํบ๎าน

9 กรกฎาคม 2562

นอกเขตฯ

-9ฝ่ายงบประมาณ

-10-

-11- นางกรรณิกา วิโรจน๑แสงทอง ผู๎อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน รายงาน
ดังนี้
1. กองวิชาการและแผนงานได๎
จัดทําแผน และได๎จัดทํารํางเทศบัญญังบประมาณรายจํ
ติ
าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว พร๎อมที่จะนําเข๎าที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ในวันที่ 13 สิงหาคม
2562 สําหรับในปีนี้ได๎ตั้งประมาณการรายรับไว๎ จํานวน 812,000,000 บาท สูงกวําปีที่ผํานมาประมาณ
55,000,000 บาท ต๎องการให๎กองชํางในสํวนของโครงการทีจ่ ะดําเนินการ หากมีภาพถํายสถานที่ตํางๆ ให๎
รวบรวมสํงกองวิชาการและแผนงาน เพื่อที่จะนํารูปภาพดังกลําวนําเสนอในที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
เพื่อให๎ทํานสมาชิกสภาเทศบาลได๎ดูประกอบการประชุมสภาฯ
2. ชํวงนี้ใกล๎สิ้นปีงบประมาณ 2562 กองวิชาการและแผนงานจึงได๎ให๎แตํละหนํวยงานสํารวจข๎อมูล
และสํงรายละเอียดในการที่จะขออนุมัติกันเงิน รวมทั้งที่จะขอขยายเวลาเบิกจํายเงินด๎วย ให๎ระบุขั้นตอนที่กําลัง
ดําเนินงาน เหตุผลที่ไมํสามารถกํอหนี้ผูกพันได๎ทัน รวบรวมสํงให๎กองวิชาการและแผนงาน ภายในวันที่ 8
สิงหาคม 2562
3. เรื่องเงินเหลือจําย ให๎แตํละกองงานเรํงรัดสํารวจเงินเหลือจําย พร๎อมทั้งรวบรวมจํานวนสํงให๎
กองวิชาการและแผนงาน ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2562
4. เรื่องกีฬานักเรียน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 นครระยอง
เกมส๑ ขณะนี้กองวิชาการและแผนงานได๎รับเพลงที่เป็นเพลงประจําที่จะใช๎เปิดในงานกีฬาและประชาสัมพันธ๑แล๎ว
โดยจะเปิดเสียงตามสาย และทํา Sport กํอน สํวนในเรื่องของเว็บไซต๑ Application ขณะนี้ผู๎รับจ๎างกําลัง
ดําเนินการอยูํ และกําลังตรวจสอบกันอยูํกับกองการศึกษาจะลงรายละเอียดให๎ได๎ครบถ๎วนสํวนเรื่องปูายได๎
ดําเนินการทํา TOR แล๎ว หากมีการจัดซื้อจัดจ๎างแล๎วเสร็จก็จะรีบดําเนินการติด ตัง้ ปูาย
5. ทํานปลัดเทศบาลได๎มอบหมายให๎กองวิชาการและแผนงานไปดําเนินการเรื่องของแผนการศึกษา
เนื่องจากเกิดความสับสนระหวํางโรงเรียน กองการศึกษา และกองวิชาการและแผนงานวําแผนการศึกษาจะ
ดําเนินการอยํางไรให๎เรียบร๎อยและบรรลุผล โดยมีนายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในที่ประชุม
ขอเชิญทํานชี้แจงให๎ที่ประชุมทราบ
- นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล
กลําววํา สืบเนื่องจากที่ นางสุภลักษณ๑ ตั้งกลชาญ ผู๎อํานวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ได๎เสนอวําแผนการศึกษาของโรงเรียนนั้นจะต๎องบรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลหรือไมํ จึงได๎มีการประชุมเพื่อหารือกับผู๎เกี่ยวข๎อง ได๎ข๎อสรุปวําแผนของสถานศึกษา
เมื่อผํานกรรมการสถานศึกษาจะต๎องเสนอมาที่กองการศึกษาเพื่อรวบรวมของทุกโรงเรียน แล๎วเรียงลําดับ
ความสําคัญที่จะของบประมาณของเทศบาล แล๎วสํงตํอไปยังกองวิชาการและแผนงานเพื่อนําเข๎าแผนฯ
ฉะนั้นโรงเรียนจะต๎องสํงแผนให๎กองการศึกษา ภายในวันที่ 15 เมษายนของทุกปี กองการศึกษาก็จะรวบรวม
สํงกองวิชาการและแผนงาน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี และดําเนินการจัดทําเป็นแผนพัฒนา
เทศบาลตํอไป
ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรีสั่งการ
ให๎ทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองดําเนินการ
ตามที่ นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาลนําเสนอในที่ประชุม

-12สํานักการคลัง
1. รายงานสถานะการเงิน ประจาเดือนกรกฎาคม 2562
1. ด๎านรายรับ

1.1 รายได๎ที่เทศบาลจัดเก็บเอง

1.2 รายได๎ที่รัฐจัดเก็บแล๎วจัดสรรให๎หรือมอบให๎

-13-

1.3 รายได๎ที่รัฐบาลอุดหนุนให๎

-142. ด๎านรายจําย

2.1 การเบิกจํายเงินเบี้ยยังชีพ

รายงานสถานะการเงินประจาเดือน กรกฎาคม 2562

2. รายงานผลการดาเนินการ “รายจ่ายค้างจ่าย”
2.1 รายจํายค๎างจําย กรณีมีหนี้ผูกพัน

-15-

2.2 รายจํายค๎างจําย กรณีไมํมีหนี้ผูกพัน

-16รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-17กองชําง
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม๎นท๑ เข๎าดําเนินการเก็บขยะติดเชื้อ
งานควบคุมและตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย
รถดูดเบอร๑ 1
ทะเบียน 82 - 4132 รย.
ทํางานทั้งหมด 2 เส๎น ความยาว 320 เมตร 41 บํอพัก
เข๎าดําเนินการ ทําความสะอาดบํอบําบัดน้ําเสียรวม ตลาดแมํแดง
เข๎าดําเนินการ ดูดบํอพัก ถนนทําบรรทุก
รถดูดเบอร๑ 2
ทะเบียน 82 – 7936 รย.
ทํางานทั้งหมด 4 เส๎น ความยาว 620 เมตร 16 บํอพัก
รํวมกับชุดลอกทํอเข๎าดําเนินการดูดลอกรางระบายน้ํา ถ.ราษฎร๑บํารุง ซ.11
เข๎าดําเนินการ ดูดบํอพัก ถนนทางไผํ 3
รถดูดเบอร๑ 3
ทะเบียน 83 - 2231 รย.
ทํางานทั้งหมด 2 เส๎น ความยาว 540 เมตร 67 บํอพัก
เข๎าดําเนินการ ดูดบํอพัก ถ.ราษฎร๑บํารุง
เข๎าดําเนินการ ดูดบํอพัก ถนนตากสิน

-18ชุดขุดลอกทํอระบายน้ํา
ทะเบียน ผฉ 4722 รย.
ทํางานทั้งหมด 9 เส๎น ความยาว 1460 เมตร 247 บํอพัก
เข๎าดําเนินการ ลอกรางะบายน้ําตลาดวัดลุํม
เข๎าดําเนินการ ลอกรางะบาน้ํา ถนนเลขาสันทัด
งานซํอมแซมและเปลี่ยนฝาทํอ - รางระบายน้ํา
งานซํอมแซมฝาทํอทะเบียน ผก 2921 รย.
ซํอมแซมและเปลี่ยนฝาทํอ จํานวน 65 ฝา
เข๎าดําเนินการ ปิดฝาทํอถนนราษฎร๑บํารุง
เข๎าดําเนินการ ปิดฝาทํอถนนชายกระปุอม
เข๎าดําเนินการ ปิดฝาทํอหลัง โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง
เข๎าดําเนินการ ปิดฝาทํอถนนแสงจันทร๑
งานเครื่องจักรกลและซํอมบํารุง
- ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ํา ขนาด 8, 12 นิ้ว และปั้มสูบน้ําเสียใต๎ดิน
- เฝูาระวังน้ําทํวมขัง
- เก็บขยะชายหาดทุกวันศุกร๑ น้ําหนักขยะรวม 4.46 ตัน
- นําขยะออกจากตาขํายดักขยะปลายทํอ จุดสะพานเปี่ยม น้ําหนักขยะ 150 กก.
- บริษัท PTTEP ศึกษาดูงานตาขํายดักขยะปลายทํอ
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล๎อม

-19การดาเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1. กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานที่จําหนํายอาหาร ภายใต๎โครงการสํงเสริมและเฝูาระวัง
ความปลอดภัยด๎านอาหาร ประจําปีงบประมาณ 2562 ดําเนินการตรวจประเมินสถานที่จําหนํายอาหาร
ตามเกณฑ๑มาตรฐานร๎านอาหารปลอดภัย เทศบาลนครระยอง พร๎อมทั้งให๎ความรู๎เกี่ยวกับสุขลักษณะของ
ร๎านอาหารและสุขวิทยาสํวนบุคคล จํานวน 51 ร๎าน
ผลการตรวจประเมิน
ระดับดีมาก จํานวน 5 ร๎าน
-จากระดับมาตรฐานเป็นระดับดีมาก จํานวน 1 ร๎าน
-จากระดับดีเป็นระดับดีมาก
จํานวน - ร๎าน
-คงมาตรฐานระดับดีมาก
จํานวน 3 ร๎าน
-ร๎านใหมํเป็นระดับดีมาก
จํานวน 1 ร๎าน
ระดับดี
จํานวน 4 ร๎าน
-จากระดับมาตรฐานเป็นระดับดี
-คงมาตรฐานระดับดี
-จากระดับดีมากเป็นระดับดี
-ร๎านใหมํเป็นระดับดี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

ระดับมาตรฐาน จํานวน 42 ร๎าน
-คงระดับมาตรฐาน
-จากระดับดีเป็นระดับมาตรฐาน
-จากระดับดีมากเป็นระดับมาตรฐาน
-ร๎านใหมํเป็นระดับมาตรฐาน

จํานวน 23 ร๎าน
จํานวน - ร๎าน
จํานวน 1 ร๎าน
จํานวน 18 ร๎าน

2 ร๎าน
2 ร๎าน
- ร๎าน
- ร๎าน

2. งานสํารวจสถานประกอบกิจการที่เข๎าขํายต๎องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
ลงพื้นที่สํารวจสถานประกอบกิจการที่เข๎าขํายต๎องขอใบอนุญาตประเภทตํางๆ ในชุมชนชายกระปุอม
จํานวน 72 ราย (เข๎าขํายขอใบอนุญาตฯ จํานวน 47 รายและไมํเข๎าขํายขอใบอนุญาตฯ จํานวน 25 ราย)
3. ตรวจประเมินมาตรฐานโรงอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา ประจําปี 2562
ดําเนินการตรวจประเมินมาตรฐานโรงอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา เพื่อพัฒนายกระดับ
โรงอาหารให๎ได๎มาตรฐาน และมีการจัดการสิ่งแวดล๎อมภายในสถานศึกษาให๎อยูํในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะ
16 แหํง ได๎แกํ
1. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ
ได๎มาตรฐานระดับดีมาก
2. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาประดูํ
ได๎มาตรฐานระดับดีมาก
3. โรงเรียนอนุบาลฝนทิพย๑
ได๎มาตรฐานระดับดีมาก
4. โรงเรียนวงฮั้ว
ได๎มาตรฐานระดับดีมาก
5. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา
ได๎มาตรฐานระดับดีมาก
6. โรงเรียนวัดเนินพระ
ได๎มาตรฐานระดับดีมาก
7. โรงเรียนวัดปุาประดูํ
ได๎มาตรฐานระดับดีมาก
8. โรงเรียนอารีย๑วัฒนา
ได๎มาตรฐานระดับดีมาก

-209. วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ได๎มาตรฐานระดับดีมาก
10. โรงเรียนวัดเกาะกลอย ได๎มาตรฐานระดับดีมาก
11. โรงเรียนระยองวิทยาคม
ได๎มาตรฐานระดับดีมาก
12. โฮมเนิร๑สเซอรี่
ได๎มาตรฐานระดับดีมาก
13. โรงเรียนอนุบาลบ๎านเด็กเล็ก
ได๎มาตรฐานระดับดี
14. วิทยาลัยเทคนิคระยอง ได๎มาตรฐานระดับดี
15. โรงเรียนอนุบาลศรอารีย๑
ได๎มาตรฐานระดับดี
16. โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
ได๎มาตรฐานระดับดี
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกในชุมชน
ดําเนินการตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกขยะในชุมชนดังนี้
1. ถังขยะอันตราย
จํานวน 60 จุด
2. ถังขยะถุงพลาสติก จํานวน 35 จุด
3. ขยะอินทรีย๑
จํานวน 11 จุด
ผลการตรวจสอบ : ทุกจุดอยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ๑เรื่อง ไมโครพลาสติกในเครื่องในสัตว๑ และกิจกรรม 3Rs Delivery ณ คลื่นวิทยุ FM
คลื่น 97.25 ประชาคมระยอง ชํวง“สิ่งแวดล๎อมดี สุขภาพดี คูํชุมชน” ทุกวันพุธ สัปดาห๑ที่ 2 ของเดือน
เวลา 13.00 – 14.00 น.
กิจกรรม “รณรงค์จัดระเบียบบ้านให้สะอาดปลอดโรค” (3Rs Delivery)
ภายใต้โครงการรักษ์โลก รักษ์สุขภาพ ลดแหล่งเพาะพันธุ์โรค ประจาปีงบประมาณ 2562
ปริมาณสิ่งของบริจาคเดือนกรกฎาคม 2562
1. เครื่องใช๎ไฟฟูา
จํานวน 724.5 กิโลกรัม
2. เฟอร๑นิเจอร๑
จํานวน 200 กิโลกรัม
3. เสื้อผ๎า/ตุ๏กตา/รองเท๎า/กระเป๋า
จํานวน 40 กิโลกรัม
4. หนังสือ
จํานวน 20 กิโลกรัม
5. เครื่องครัว/ของเลํน
จํานวน 80 กิโลกรัม
รวม 1,064.5 กิโลกรัม
น้ําหนักสิ่งของบริจาคที่รวบรวมระหวําง ม.ค. – ก.ค. 62 รวม 22.92 ตัน

-21กิจกรรมพี่สอนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายใต้โครงการ 3ช 3ใช้ คุณไม่ใช้ เราขอ ประจาปีงบประมาณ 2562
วัน-เดือน-ปี
โรงเรียน
จานวนผู้เข้าร่วม
5 ก.ค. 62

โรงเรียนสาธิตนครระยอง

60

11 ก.ค. 62

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
(วัดโขดใต้)
โรงเรียนสมคิดวิทยา

60

12 ก.ค. 62

41

กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะพลาสติกในสถานประกอบการ
จัดขึ้นเพื่อสร๎างความรํวมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะที่แหลํงกําเนิด และสํงเสริม
ให๎สถานประกอบการคัดแยกวัสดุ รีไซเคิลและพลาสติกเพื่อนําไปใช๎ประโยชน๑ เพิ่มอัตราการรีไซเคิลให๎สูงขึ้น
มีสถานประกอบการเข๎ารํวมกิจกรรม ดังนี้
- สถานประกอบการ/ร๎านค๎าในชุมชน ที่เข๎ารํวมกิจกรรม จํานวน 62 แหํง มีการจัดเก็บเดือนละ 1 ครั้ง
- เริ่มดําเนินการรวบรวมถุงพลาสติก ตั้งแตํวันที่ 22 ก.ค. 2562 ปริมาณรวมมากกวํา 1,500 กิโลกรัม
กิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมนักเรียนแกนนาอัศวิน 3Rs
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ฝุายสํงเสริมสิ่งแวดล๎อมให๎ความรู๎เรื่องการจัดการขยะพลาสติกและ
ถุงพลาสติก และการทํา Eco-bricks จากถุงพลาสติกที่ไมํสามารถรีไซเคิลได๎ ให๎กับนักเรียนแกนนําอัศวิน 3Rs
โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล จํานวน 35 คน
กิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการขยะในสถานศึกษาและการจัดการขยะแบบบูรณาการ
ให๎ความรู๎เกี่ยวกับสถานการณ๑ขยะมูลฝอยของประเทศไทย การคัดแยกขยะ ประโยชน๑ของการคัดแยก
การนําขยะกลับมาใช๎ประโยชน๑ และระดมความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาเพื่อกําหนดเป็นมาตรการการ
จัดการขยะประจําแผนกวิชาให๎กับแผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
จํานวน 370 คน
กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้าระยองและป่าชายเลน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประชาชนโดยทั่วไป หนํวยงานและคณะศึกษาดูงานตํางๆ เข๎าเยี่ยมชม
และทํากิจกรรม ได๎แกํ เก็บขยะในปุาชายเลน ปรับภูมิทัศน๑ปุาชายเลน บริเวณศูนย๑สิ่งแวดล๎อมศึกษาพระเจดีย๑
กลางน้ํา และบริเวณหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย๑การเรียนรู๎ระบบนิเวศปุาชายเลนพระเจดีย๑กลางน้ํา
รวมทั้งสิ้น 2,913 คน
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งานรักษาความสะอาด
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การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวม ขยะอันตราย เดือน กรกฎาคม 2562 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตราย
ได๎ ทั้งหมด 2,813 ชิ้น (163.62 กิโลกรัม)
2. กิจกรรมสํารวจและสํงเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล
จํานวน 83 แหํง เดือน กรกฎาคม 2562 จํานวน 1,313 กิโลกรัม
การพัฒนาทาความสะอาดชายหาด
กิจกรรมเก็บขยะชายหาด รํวมกับโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล และกลุํม Trash Hero
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 น้ําหนักขยะ 550 กิโลกรัม
งานสัตวแพทย๑
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์
จํานวนสุกรที่เข๎าชําแหละในโรงฆําสัตว๑ เทศบาลนครระยอง สุกรเข๎าชําแหละเดือนกรกฎาคม 2562
จํานวนทั้งสิ้น 984 ตัว ได๎ทําการตรวจและไมํพบความผิดปกติของสุกรกํอนฆําและหลังฆํา และมีคําธรรมเนียม ดังนี้
- อากรฆําสัตว๑ 9
,840 บาท การตรวจหาสารเรํงเนื้อแดงในสุกรกํอนฆํา จํานวน 4 ตัวอยําง
จาก 4 ฟาร๑ม ไมํพบสารเรํงเนื้อแดงทุกตัวอยําง
สรุปเรื่องร้องเรียน จานวน 4 เรื่อง
ลาดับที่
1.

เรื่อง
ขอให๎จับสุนัข ทั้งสิ้น 4 เรื่อง

ผลการดาเนินงาน
จับสุนัข พร๎อมฉีดวัคซีน ทั้งหมด 28 ตัว

-24งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ

-25สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่
ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม– 25 กรกฎาคม 2562 จังหวัดระยอง พบผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก จํานวน 970 ราย
ไมํพบผู๎เสียชีวิต คิดเป็นอัตราปุวย 137.45 ตํอประชากรแสนคน สูงเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ โดยในเดือน
กรกฎาคม นี้ พื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง พบผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก จํานวน 16 ราย โดยไมํพบการระบาด
ของโรคในพื้นที่

สถานการณ์ระบาดโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครระยอง
ในชุมชนปากน้ํา 2 พบผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออกและสงสัยโรคไข๎เลือดออก ตั้งแตํวันที่ 19 - 26
กรกฎาคม 2562 จํานวน 4 ราย โดยมีผู๎ปุวยสงสัยโรคไข๎เลือดออก 2 ราย อาศัยอยูํในบ๎านเดียวกัน
บริเวณถนนอารีราษฎร๑ ซอย 14 และมีผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออกอีก 2 ราย อาศัยอยูํในระแวกบ๎านใกล๎เคียงกัน
บริเวณถนนเลียบชายฝั่ง และบริเวณร๎านครัวปากน้ํา ขณะนี้ได๎ดําเนินการควบคุมโรคทั้ง 4 รายเรียบร๎อยแล๎ว
และอยูํในระหวํางการเฝูาระวังและติดตามโรค
รณรงค์สถานที่ราชการปลอดโรคติดต่อนาโดยแมลง
กลุํมเปูาหมาย 16 แหํง ดําเนินการแหํงละ 2 ครั้ง ในวันที่ 11, 12 , 25, และ 26 กรกฎาคม 2562
ผลการดําเนินงาน พบสถานที่ราชการปลอดลูกน้ํา 11 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 68.75
ได๎แกํ สํานักงานที่ดินจังหวัดระยอง, สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ, สํานักงานการยางแหํงประเทศไทย
จังหวัดระยอง, แขวงทางหลวงระยอง, ศาลอาญา คดีทุจริตฯ, การประปาสํวนภูมิภาคสาขาระยอง,
โรงเรียนอนุบาลระยอง, โรงเรียนวัดปุาประดูํ, โรงเรียนวัดเกาะกลอย, โรงเรียนวัดเนินพระ,
และวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อนาโดยแมลงในเขตเทศบาลนครระยอง
1. กิจกรรมอบรมแกนนําลูกน้ํา
2. กิจกรรมเดินรณรงค๑ประชาสัมพันธ๑บริเวณชุมชนรอบๆโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

-263. กิจกรรมประชาสัมพันธ๑โดยติดปูาย ไวนิลในชุมชนเขตเทศบาล จํานวน 29 แหํง
4. กิจกรรมประชาสัมพันธ๑ความรู๎แกํนักเรียนและคณะครูหน๎าเสาธงในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ
5. กิจกรรม Big cleaning ศาสนสถานโดยนักเรียน และอสม.
กิจกรรมให๎ความรู๎การปูองกันโรคติดตํอในนักเรียน โดยสาธิตการสวมหน๎ากากอนามัยและการล๎างมือ
7 ขั้นตอน อยํางถูกวิธี ตั้งแตํวันที่ 18 – 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น. ชั้นเตรียมอนุบาล
และชั้นอนุบาล 1 จํานวน 566 คน ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาประดูํ
โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ
การดําเนินงาน
1. ดําเนินการดูแลสุขภาพประชาชน รวมทั้งสิ้น 368 คน ดังนี้
1.1 ปฏิบัติงานคัดกรองสุขภาพประชาชนโดยตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด
ที่ปลายนิ้ว ให๎ความรู๎พฤติกรรมสุขภาพแกํประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปในพื้นที่เทศบาลนครระยอง
1.1.1 สํานักงานเทศบาลนครระยอง (ทุกวันจันทร๑)
จํานวน 67 คน
1.1.2 โครงการสุขภาพดีในสวนสาธารณะ (ทุกวันพุธ)
จํานวน 268 คน
- สวนศรีเมือง จํานวน 251 คน
- สวนสาธารณะโขดปอ จํานวน 17 คน
1.1.3 ชุมชนชายกระปุอม จํานวน
33 คน
2. ให๎ความรู๎ประชาชน จํานวน 2 เรื่อง
2.1 เรื่อง“ งดเหล๎าเข๎าพรรษา และการเลือกอาหารถวายพระสงฆ๑ที่เหมาะสม
” ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
จํานวน 3 ชํองทาง ดังนี้
2.1.1 จัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุประชาคมระยอง FM 97.25 MHz
เวลา 13.00 น.- 14.00 น.
2.1.2 ให๎ความรู๎ผํานชํองทาง LINE@ เรารักนครระยอง
2.1.3 ให๎ความรู๎ผํานชํองทาง จอ LED เทศบาลนครระยอง
2.2 เรื่อง “การปูองกันโรคมะเร็งเต๎านม โรคมะเร็งปากมดลูก และการตรวจคัดกรองฯ” ในวันที่ 12
กรกฎาคม 2562 แกํกลุํมสตรีเทศบาลนครระยอง ณ โรงแรมสตาร๑ จ.ระยอง
โครงการตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจกในประชาชนเขตเทศบาลนครระยอง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ ดําเนินโครงการตรวจ คัดกรองโรค
ตาต๎อกระจกในประชาชนเขตเทศบาลนครระยอง ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎ความรู๎ และคัดกรองความ
ผิดปกติทางสายตาแกํประชาชน และสํงตํอผู๎มีปัญหาทางสายตาได๎รับการรักษาที่ถูกต๎อง โดยมีประชาชนเข๎ารํวม
การตรวจคัดกรองสายตา จํานวน 103 คน และมีปัญหาโรคตาต๎อกระจกได๎รับการสํงตํอเพื่อรักษาเรํงดํวน
จํานวน 1 คน ดําเนินโครงการฯ ณ ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง

-27กิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อ (โรคความดันโลหิตสูง,โรคเบาหวาน)
วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562 งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ ดําเนินกิจกรรมคัดกรองความ
เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง,โรคเบาหวาน ในนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
ระดับชั้น ม.1 - ม.6
ผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 2 ห๎อง (79 คน)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 2 ห๎อง (58 คน)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 4 ห๎อง (88 คน)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 4 ห๎อง (72 คน)
ระดับชั้น ม.6 และ ม.1 - ม.3 ห๎องที่ยังไมํได๎ดําเนินการ จะดําเนินงานในเดือนสิงหาคม 2562
โครงการนครระยองใส่ใจ สุขภาพพระสงฆ์ สามเณร
วันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2562 งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ ดําเนินโครงการนครระยอง ใสํ
ใจสุขภาพพระสงฆ๑ สามเณร ณ วัดปุาประดูํฯ วัดโขดทิมทาราม และวัดปากน้ําโดยมีกิจกรรม
1. คัดกรองสุขภาพเบื้องต๎น และถวายความรู๎กับพระสงฆ๑ สามเณร
2. ให๎ความรู๎เรื่อง “ปิ่นโตสุขภาพ ทําบุญให๎ไปบุญ” แกํประชาชนที่มาทําบุญ และจัดนิทรรศการความรู๎
3. คัดกรองสุขภาพประชาชนที่มาทําบุญ และคัดกรองภาวะสมองเสื่อมกับผู๎สูงอายุ พระสงฆ๑
และสามเณร เข๎ารํวมโครงการทั้งสิ้น 60 รูป
เดือนสิงหาคม 2562 จะดําเนินงานอีก 3 วัด ได๎แกํ วัดเกาะกลอย วัดลุํมมหาชัยชุมพล และวัดเนินพระ
งานสํงเสริมสุขภาพ
- วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ดําเนินการจัด กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุให๎มีสุขภาพดี ใน
ชมรมผู๎สูงอายุเทศบาลนครระยอง จํานวน 348 คน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ภายในกิจกรรมมีการวัดความดัน
โลหิต, เจาะเลือดปลายนิ้วและให๎คําปรึกษาด๎านสุขภาพ
- วันที่ 18 - 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ดําเนินการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและภาวะหกล๎มใน
ผู๎สูงอายุเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวและสมเด็จพระนางเจ๎าฯ
พระบรมราชินประจํ
ี าปี2.562 จํานวน 226 คน และให๎ความรู๎การบริหารสมองแกํผู๎สูงอายุชมรมผู๎สูงอายุ
จังหวัดระยองและในชุมชน
- วันที่ 11 - 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ดําเนินการสัปดาห๑รณรงค๑คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ 30, 42, 60 เดือน สนับสนุนโครงการสํงเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จํานวน 120 คน
ณ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ด๎านบริหารจัดการกองทุนฯ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 พิจารณาอนุมัติโครงการ
จํานวน 8 โครงการ ยอดเงิน 305,170 บาท
ด๎านการประชาสัมพันธ๑กองทุนฯ
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ๑กองทุนฯ ณ สวนสาธารณะโขดปอ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

-28งานสนับสนุนสุขภาพ
1. ดําเนินงานสํงเสริมและปูองกันสุขภาพแกํผู๎พิการในชุมชน
1.1 ให๎บริการคัดกรองสุขภาพเบื้องต๎นแกํผู๎พิการที่บ๎าน จํานวน 48 คน
1.1.1 วัดความดันโลหิต จํานวน 48 คน พบ
- ความดันโลหิตสูง จํานวน 14 คน
- ความดันโลหิตปกติ จํานวน 34 คน
1.1.2 ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด จํานวน 4 คน
- ระดับน้ําตาลในเลือดปกติ จํานวน 3 คน
- ระดับน้ําตาลในเลือดผิดปกติ จํานวน 1 คน
1.1.3 ประเมินความเครียด จํานวน 48 คน
- เครียดน๎อย
จํานวน 33 คน
- เครียดปานกลาง จํานวน 9 คน
- เครียดมาก
จํานวน 5 คน
- เครียดมากที่สุด
จํานวน 1 คน
1.1.4 ประเมินภาวะซึมเศร๎า จํานวน 48 คน พบ
- ไมํมีภาวะซึมเศร๎า
จํานวน 48 คน
1.1.5 ให๎คําปรึกษาด๎านการสํงเสริมและปูองกันสุขภาพ จํานวน 48 คน
1.1.6 พาผู๎พิการในชุมชนเข๎ารับการตรวจคัดกรองตาต๎อกระจก จํานวน 4 คน พบ
- ปกติ จํานวน 2 คน
- ต๎อหิน จํานวน 1 คน
- ต๎อกระจก จํานวน 1 คน
1.1.7 สํงตํอผู๎พิการที่มีปัญหาตาต๎อกระจกไปโรงพยาบาลระยอง เพื่อพบจักษุแพทย๑ แพทย๑นัด
5 สิงหาคม 2562
1.1.8 ประสานให๎การดูแลชํวยเหลือเบื้องต๎นแกํผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว ในชุมชนข๎างอําเภอ-ทางไผํ ,
ชุมชนสัมฤทธิ์ ชุมชนทุํงโตนดและชุมชนพูนไฉํ ที่มีความต๎องการ แพมเพิส จํานวน 3 คน ต๎องการเก๎าอี้นั่งถําย
จํานวน 1 คน โดยดําเนินการขอความอนุเคราะห๑จากประชาชนในชุมชนที่ต๎องการบริจาคแพมเพิส
และงานอนามัยครอบครัวสนับสนุนเก๎าอี่นั่งถํายพร๎อมนําผู๎บริจาคไปมอบสิ่งของแกํผู๎พิการทั้ง 4 คน เรียบร๎อยแล๎ว
2. ดําเนินงานสร๎างกลุํม/ชมรมด๎านสุขภาพในชุมชน
2.1 จัดตั้งกลุํมด๎านสุขภาพที่เกิดขึ้นใหมํในชุมชน จํานวน 2 กลุํม ได๎แกํ
1. กลุํมลีลาศเพื่อสุขภาพ โขดปอ ( ตั้งอยูํชุมชนเนินพระ )
2. กลุํมไลน๑แดนซ๑ สวนศรีเมือง (ตั้งอยูํสวนศรีเมือง )
อยูํระหวํางดําเนินการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครระยอง เพื่อใช๎ในการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเต๎นลีลาศ และเต๎นไลน๑แดนซ๑
2.2 เข๎ารํวมออกกําลังกายกับกลุํมออกกําลังกายในชุมชน เพื่อสร๎างปฏิสัมพันธ๑ สร๎างขวัญกําลังใจและ
หาโอกาสพัฒนาให๎กลุํมดําเนินการตํอเนื่องและเข๎มแข็ง จํานวน 2 กลุํม ได๎แกํ
1. กลุํมออกกําลังกายชุมชนหนองสนม-ปักปุา
2. กลุํมรักษ๑สุภาพ ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย

-29งานอนามัยครอบครัว
ผลการดําเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน รายใหมํ 31 คน รายเกํา 276 คน
โดยมีกิจกรรมดูแลทําหัตถการในการติดตามเยี่ยมผู๎ปุวย จํานวน 186 ครั้ง และให๎คําแนะนําด๎านสุขภาพ
แกํผู๎ปุวยและครอบครัวทุกรายที่ติดตามเยี่ยม
กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
ดูแลฉีดวัคซีนปูองกันไข๎หวัดใหญํตามฤดูกาล ให๎กับผู๎ปุวยติดเตียงและผู๎ปุวยโรคเรื้อรังที่มีภาวะพึ่งพิง
จํานวน 150 คน
กิจกรรมติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับโรงเรียนนครระยองวิทยาคม
ดําเนินการรํวมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครระยองวิทยาคม ติดตามเยี่ยมผู๎ปุวยติดเตียง
จํานวน 7 คน
ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
1. มีผู๎บริจาควัสดุครุภัณฑ๑ทางการแพทย๑ 4 คน จํานวน 6 รายการ ได๎แกํ เตียง Fowler พร๎อมเบาะ,
รถเข็นนั่ง, Walker , ไม๎พยุงเดิน , ไม๎ค้ํายัน และเก๎าอี้นั่งอาบน้ํา
2. มีผู๎ปุวยยืมวัสดุครุภัณฑ๑ทางการแพทย๑ 13 คน จํานวน 7 รายการ ได๎แกํ เตียงนอนพร๎อมเบาะนอน ,
ที่นอนลม, รถเข็นนั่ง , Walker , ไม๎พยุงเดิน , ไม๎ค้ํายันและ และเก๎าอี้นั่งขับถําย
โครงการดูแล ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ
ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง และผู้ป่วยเรื้อรัง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 งานอนามัยครอบครัว สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
ได๎จัดโครงการดูแล สํงเสริม ปูองกัน และฟื้นฟูสุขภาพ ผู๎สูงอายุกลุํมพึ่งพิง และผู๎ปุวยเรื้อรัง เพื่อสํงเสริมศักยภาพ
ของผู๎สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู๎ดูแล ในการทํากิจกรรมรํวมกันนอกสถานที่ จํานวน 17 คน โดยมีกิจกรรม
ดังนี้
*ไหว๎พระพุทธอังคีรส และพบนายกเทศมนตรีนครระยอง เพื่อรับของที่ระลึก
*เยี่ยมชมพระเจดีย๑กลางน้ํา พร๎อมรับประทานอาหารวําง
*เยี่ยมชมบริษัท ฮอนด๎าปิยะ (สํานักงานใหญํ) และรับของที่ระลึกจากผู๎บริหารบริษัท โดยคุณวัชรินทร๑
คุณรัตนา ลํองดุริยางค๑ พร๎อมครอบครัว
*เยี่ยมชมห๎างสรรพสินค๎าเซนทรัลพลาซํา ระยอง และรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร๎าน เอ็มเค
เรสโตรองค๑ สาขาเซนทรัลพลาซา โดยได๎รับอุปการคุณจาก บริษัท เดอะ แคปปิตอล โดยคุณอุไรวรรณ วงษ๑นิยม
พร๎อมครอบครัว

-30กองการแพทย์
บริการเดือน กรกฎาคม ๒๕๖2
จาแนกตามสถานบริการ

ยอดตามสิทธิการรักษา
ประจาเดือน กรกฎาคม 2562

-31สรุปการใช้ยาประจาเดือนกรกฎาคม 2562

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเภทบริการในคลินิกอบอุ่นฯ
ประจาเดือน กรกฎาคม 2562
บริการรักษาพยาบาล 6 ,519 ราย
บริการทันตกรรม
504 ราย
บริการเภสัชกรรม 2
,745 ราย
บริการกายภาพบําบัด
304 ราย
บริการชันสูตร
236 ราย
บริการรังสีฯ 112 ราย
งานรักษาพยาบาล
ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖2

-32บริการอื่น ๆ แก่ผู้มารับบริการ
ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖2
- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถกอล๑ฟไฟฟูา
จํานวน 38 ครั้ง
- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถ Ambulance จํานวน 6 ครั้ง
- สนับสนุนกระเป๋ายาแกํหนํวยงานอื่น จํานวน 1 ครั้ง
- กิจกรรมในรอบเดือนกรกฎาคม 2562วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2562 ออกหนํวยปฐมพยาบาลแขํงกีฬา
ออกหนํวยปฐมพยาบาล วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ชมรมผู๎สูงอายุ เชิญงานกายภาพบําบัดเป็นวิทยากรบรรยายความรู๎
ในหัวข๎อ 'การทํากายภาพสําหรับผู๎สูงอายุที่ติดเตียง'
กิจกรรม มอบถุงผ๎าสําหรับใสํยาแทนถุงพลาสติก คลินิกโรคเรื้อรัง ศูนย๑บริการสาธารณสุขปากน้ํา
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ออกหนํวยปฐมพยาบาลวันลูกเสือโลก ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ออกหนํวยปฐมพยาบาลวันปลูกต๎นไม๎ ณ สวนศรีเมือง ระยอง
กองการศึกษา
- กิจกรรมหลํอเทียนพรรษาวันจันทร๑ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณหอพระพุทธอังคีรส
สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง
พิธีเปิดงานการแขํงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 27 วันจันทร๑ที่ 8 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 ณ เซ็นทรัล พลาซํา จังหวัดระยอง
ตรวจเยี่ยมอาหารกลางวันศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก วันศุกร๑ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
กิจกรรมแหํเทียนพรรษา วันศุกร๑ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดในเขตเทศบาลนครระยอง
จํานวน 8 วัด
คณะศึกษาดูงานห๎องสมุดประชาชน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเนินกระปอก จํานวน 43 คน
วันศุกร๑ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย๑เยาวชน เทศบาลนครระยอง
คณะศึกษาดูงานห๎องสมุดประชาชน นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วันศุกร๑ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย๑เยาวชน เทศบาลนครระยอง
กิจกรรมยืนตรงเข๎าแถวเคารพธงชาติหน๎าเสาธง นางผํองศรี ปิยะยาตัง ผู๎อํานวยการกองการศึกษา
กลําวนําสวดมนต๑และกลําวคําถวายสัตย๑ปฏิญาณตนในการเป็นข๎าราชการที่ดี วันจันทร๑ที่ 22 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 ณ บริเวณหน๎าอาคารสํานักงานเทศบาลนครระยอง
พิธีมอบรางวัลการแขํงขันฟุตบอลเยาวชน PTT Grout Cup 2019 รุํนอายุไมํเกิน 15 ปี
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร๑พีซี จังหวัดระยอง
- โครงการตํอต๎านยาเสพติดวัยใส วันศุกร๑ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห๎องไอทีมีชีวิต
อาคารห๎องสมุดและศูนย๑เยาวชน
โครงการจัดการศึกษาแกํเด็กด๎อยโอกาส กิจกรรมการศึกษานอกห๎องเรียน (การทําก๐วยเตี๋ยวคั่วไกํ)
วันเสาร๑ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานกิจกรรมหน๎าห๎องสมุดและศูนย๑เยาวชน เทศบาลนครระยอง

-33กิจกรรม We can : Play & Learn เพลินวันหยุด ครั้งที่ 130 วันเสาร๑ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ บริเวณอาคารห๎องสมุดและศูนย๑เยาวชน เทศบาลนครระยอง
พิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
วันอาทิตย๑ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามสวนศรีเมือง
- จิตอาสารํวมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันอาทิตย๑ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะริมน้ํา (ข๎างสถานีตํารวจภูธรเมืองระยอง)
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันอาทิตย๑ที่ 28
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามสวนศรีเมือง
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันอาทิตย๑ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ สนามสวนศรีเมือง
สํารวจสถานที่ เพื่อจัดเป็นที่พักสําหรับนักกีฬาในการแขํงขันกีฬานักเรียนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 “นครระยองเกมส๑” ประจําปีการศึกษา 2562
- วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
สํารวจสถานที่ เพื่อจัดเป็นที่พักสําหรับนักกีฬา ในการแขํงขันกีฬานักเรียนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 “นครระยองเกมส๑” ประจําปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 30
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ๎านคําย (วัดหวายกรอง)
ประชุมเตรียมการจัดการแขํงขันกีฬานักเรียนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 “นครระยองเกมส๑” ประจําปีการศึกษา 2562 เดือนกรกฎาคม
กิจกรรมพบเด็กด๎อยโอกาส ประจําเดือนกรกฎาคม
ธนาคารออมสิน (สาขาปูาผํอง) ประจําวันพฤหัสบดี เดือน กรกฎาคม
สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือนกรกฎาคม 2562
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โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- วันที่
8 - 10 กรกฎาคม 2562 : เข๎ารํวมประสานงานแลรายงานผลการแขํงขัน ในการแขํงขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 27 ประจําปี 2562
โดยคณะครูปฏิบัติหน๎าที่และ ห๎างเซ็นทรัลพลาซําระยอง
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่
11 กรกฎาคม 2562 : เวลา 08.00 – 13.00 น. ชมรมผู๎สูงอายุขอความอนุเคราะห๑ใช๎
สถานที่ ณ อาคารอเนกประสงค๑โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- กิจกรรมแหํเทียนเข๎าพรรษา เทศบาลนครระยอง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562: เวลา 09.30– 10.30 น.
ผู๎บริหาร/คณะครู นางรํา กลองยาว เข๎ารํวมขบวนแหํเทียนเข๎าพรรษา จากสวนศรี
ไปยัเงมืวัอดงปุาประดูํ (พระอารามหลวง)
ตําบลทําประดูํ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข๎าพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 : เวลา 13.30 – 15.30 น.
คณะครู/นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 รํวมเดินขบวนแหํเทียนเข๎าพรรษา จากสมาคมประมงระยอง
ไปยังวัดปากน้ําสมุทรคงคาราม ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กิจกรรมอบรม Rayong Macro วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 : ผู๎บริหาร/คณะครู และพนักงานจ๎าง
เข๎ารับการอบรม ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
“กรอบหลักสูตรการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร๑การศึกษาจังหวัดระยอง Rayong macro” ณ ห๎องจันทร๑สุดา
โรงแรมสตาร๑พลาซํา จังหวัดระยอง
- กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการบริหารจัดการห๎องสมุดมีชีวิต วันที่ 25 - 26
กรกฎาคม 2562 : ครูนพมาศ/ครูวารุณี เข๎ารํวมอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการบริหารจัดการ
ห๎องสมุดมีชีวิต ณ โรงแรมโกเด๎น ซิตี้ จังหวัดระยอง
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
วันที่ 26 กรกฎาคม2562 : ฝุายบริหารงานทั่วไป
จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล๎าอยูํหัว (รัชกาลที1่ 0) ณ อาคารอเนกประสงค๑
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

-35- กิจกรรมจิตอาสาทําความดี วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 : ผู๎บริหาร/คณะครู พนักงานจ๎าง เข๎ารํวมทํา
กิจกรรมจิตอาสาทําความดี เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ
รายงานการซํอมแซมความชํารุด วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 : รถสํงแผํนเมทัลชีทถอยชนประตูรั้ว
ข๎างถนนอดุลย๑ธรรมประภาส และผู๎รับเหมาได๎ดําเนินการแก๎ไขเรียบร๎อยแล๎ว
- ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารเรียน 2-3 พร๎อมรางระบายน้ํา
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- วันคล๎ายวันสถาปนาลูกเสือแหํงชาติวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง ทําพิธีทบทวน
คําปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี และผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ เนื่องในโอกาสวันคล๎าย วันสถาปนาคณะลูกเสือ
แหํงชาติ ประจําปี 2562
- กิจกรรมหลํอเทียนพรรษาวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง
รํวมพิธีหลํอเทียนพรรษาณ บริเวณหอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง
รณรงค๑กําจัดยุงลายวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สํานักการสาธารณสุขเทศบาลนครระยองรํวมกับคณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง เดินรณรงค๑กําจัดยุงลายบริเวณชุมชนใกล๎เคียง
โครงการสูงดีสมสํวน วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
จัดโครงการสํงเสริมนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง
สูงดีสมสํวนโดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎นักเรียนมีสํวนสูงอยูํในระดับดีและรูปรํางสมสํวน
จัดการแขํงขันทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก
วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2562เทศบาลนครระยองเป็น
เจ๎าภาพจัดการแขํงขันทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก
โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง เป็นสนามแขํงขันสุนทรพจน๑
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กิจกรรมแหํเทียนพรรษาวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง
รํวมพิธีถวายเทียนพรรษาณ วัดในจังหวัดระยอง
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูวัํหนัวที่ 24 กรกฎาคม 2562 คณะครู ผู๎ปกครองและ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง รํวมทําบุญ ตักบาตรข๎าวสารอาหารแห๎
และรํงวมถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
การพัฒนาแหลํงเรียนรูโรงเรี
๎ ยนเทศบาลบ๎านปากคลอง
ได๎แกํ ศาลาเรือนไทย, รั้วสวนเกษตรพอเพีย, ง
ทาสีสนามฟุตซอล
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 8– 10 กรกฎาคม 2562ได๎รับมอบหมายเป็นสนามแขํงขัโครงงาน
น
๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎
และโครงงานปฐมวัยการแขํงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ ๒๗ ประจําปี ๒๕๖๒
ณ อาคาร ๔ และ ๕โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2562การแขํงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจําปี ๒๕๖๒
รางวัลชนะเลิศการแขํงขันโครงงานภาษาตํางประเทศ
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
ด.ช.กฤตภาส ชวนบุญ
ด.ช.วรวิทย๑ สนั่นไหว
ด.ช.วชิรวิทย๑ สนั่นไหว
ครูผู๎ฝึกซ๎อม
นายปิยะพงษ๑ พิมเสน
นางสาวอาภรรัตน๑ มณีพร

-36รางวัลชนะเลิศ
การแขํงขันโครงงานศิลปะระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
ด.ญ.กุลปรียา หาญสุริย๑
ด.ญ.วิภาวี ทองบูรภา
ด.ญ.ปิยะสิริ ชํวยเชิด
ครูผู๎ฝึกซ๎อม
นายพีระศิน ไชยศร
นางจีรภา สุอุตะ
รางวัลชนะเลิศ
การแขํงขันประกวดร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑
ประกอบจินตลีลา ระดับประถมศึกษา
ด.ญ.ศิริกานต๑ จันทร๑ฤทธิ์
ด.ญ.ณิชกานต๑ คําวงศ๑
ด.ญ.พิชามญธุ๑ สีบุญชู
ด.ญ.วิรดา เสนสอน
ด.ญ.ทักษอร มํวงแปูน
ด.ญ.กนกพร ฉายสวํางวงศ๑
ด.ญ.นวพร ภูํโพธิ์
ด.ญ.ทักษอร ลี้สุนทรไพศาล
ด.ญ.กันตินันท๑ คําสุข
ครูผู๎ฝึกซ๎อม
นางสาววรรณธการ ศรประสิทธิ์
นางสาวดุจรวี ปานแม๎น
รางวัลชนะเลิศ
การแขํงขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาปี๔ท-ี่ ๖
ด.ช.ณัฏฐกร พรอริยสิทธิ์
ด.ญ.สิริรัตน๑ วิระเทพสุภรณ๑
ครูผู๎ฝึกซ๎อม
นางจีรภา สุอุตะ
รางวัลชนะเลิศ
ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู
กลุ)ํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
นางสาวศศิธร พรหมประเสริฐ
พนักงานครูเทศบาล ตําแหนํงครู
วิทยฐานะครูชํานาญการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
การแขํงขันงานประดิษฐ๑จากใบตอง
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖
ด.ญ.อรินดา บุญกลาง
ด.ญ.กรพินธุ๑ มาลา
ด.ญ. อภิสรา พงษ๑ศิวิลัย
ครูผู๎ฝึกซ๎อม
นางรัชดาภรณ๑ เพชรบูรณ๑

-37รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
การแขํงขันสุนทรพจน๑ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
ด.ช.จุลจักร ลือสุวรรณกิจ
ครูผู๎ฝึกซ๎อม
นางสาวธัญญลักษณ๑ แซํลี้
Mr.KENNETH DENSO SUBAAN
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
การแขํงขันการประดิษฐ๑สิ่งของจากวัสดุเหลือประดิ
ใช๎ ษฐ๑ของเลํน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
ด.ญ.พัณฐิชา พรมศร
ด.ญ.ศุภกานต๑ ศรีธาราม
ด.ญ.ธนัชฌา ยมจินดา
ครูผู๎ฝึกซ๎อม
นางสาววรรณธการ ศรประสิทธิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
การแขํงขันโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
ด.ญ.กมลชนก สุขเจริญ
ด.ญ.กนกวรรณ กล๎าหาญ
ด.ญ.ศิฬิณัญต๑ ศรีโพธิ์พันธ๑
ครูผู๎ฝึกซ๎อม
นางสาวกิตติมา ลีชัยภูมิ
นางรัชดาภรณ๑ เพชรบูรณ๑
- วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และ วันเข๎าพรรษา ประจําปี 2562
- วันที่ 18 กรกฎาคม 2562โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน (ทัศนศึกชัษา)
้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ณ ศูนย๑การเรียนรู๎ปุาชายเลนตําบลปากน้ําอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองนักเรียน คณะครูและกรรมการเครือขําย
ผู๎ปกครองสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
- วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน (ทัศนศึกชัษา)
้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุจัมงหวั
ารี ดระยองนักเรียน คณะครูและกรรมการเครือขําย
ผู๎ปกครองสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
- วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน (ทัศนศึกชัษา)
้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ณ อุทยานหินล๎านปีและฟาร๑มจระเข๎ พัทยา
จังหวัดชลบุรี นักเรียน คณะครูและกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
- วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ
- วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมPLAY AND LEARN เพลินแบบไทย เรียนรู๎ภาษาถิ่นระยอง
- วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมPLAY AND LEARN เพลินแบบไทย การแสดงหนังตะลุง
คณะ ส.สืบสานศิลป์ ศิษย๑กระบกขึ้นผึ้ง

-38- วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท๎องถิSBMLD)
่น ( สอนทําซูชิ ( ข๎าวปั้นญี่ปุน )
โดยคุณนิลวรรณ และทีมงานการศึกษานอกโรงเรียน
- วันที่ 30 กรกฎาคม 2562กิจกรรมPLAY AND LEARN เพลินแบบไทย สอนทําขนมถ๎วยใบเตย
โดยคุณประไพวรรณ ลี้สุนทรไพศาล ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านการทําขนมไทย
- วันที่ 30 กรกฎาคม 2562กิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ
* นิทรรศการความรู๎เรื่องภาษาไทย
* การแสดงการทํองอาขยาน กาพย๑ โคลง กลอน
* การแสดงหนังตะลุงให๎ความรู๎เรื่องภาษาไทย
- วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน (ทัศนศึกชัษา)
้นอนุบาลปีที่ ๑
- สร๎างปูายชื่อโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- ปรับปรุงห๎องส๎วมอาคารเรียน ๔
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมให๎ความรู๎การดูแลรักษาฟันและเคลือบฟลูออไรด๑ ให๎กับนักเรียน
ชั้นอนุบาล ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2562 การแขํงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 27
ประจําปี 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 27
ประจาปี 2562
1. การประกวดแขํงขันรําวงมาตรฐาน
2. การประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู)
3. การประกวดแขํงขันการกลําวสุนทรพจน๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
4. การประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู)
5. การประกวดการจัดสวนถาดแห๎งทีม 4 คน
6. การแขํงขันคัดลายมือ
- วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 รํวมโครงการสํงเสริมการเรียนรู๎สวดมนต๑หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัย
ทํานองสรภัญญะ ประจําปี 2562 ณ วัดปุาประดูํ
- วันที่
11 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ตัวแทนอัศวิน 3Rs ฝึกศึกษานอกสถานที่
ณ หมูํบ๎านเอื้ออาทร (วังหว๎า)
- วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 รํวมงานสัมมนา “ความสําเร็จในการคัดแยกขยะ-เปลี่ยนเพื่อประเทศ
ไทยไร๎ขยะ” ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพ
- วันที่
11 - 12 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข๎าพรรษา
ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง)
- 12 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมเสริมสํงการเรียนรู๎และฝึกศึกษานอกสถานที่ สายชั้นอนุบาล 2
ณ สวนเสือศรีราชา
- วันที่
12 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมเสริมสํงการเรียนรู๎และฝึกศึกษานอกสถานที่ สายชั้นอนุบาล 1
ณ สถานแสดงพันธ๑สัตว๑น้ําบ๎านเพ

-39- วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมเสริมสํงการเรียนรู๎และฝึกศึกษานอกสถานที่
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย๑การศึกษาและพัฒนาอําวคุ๎งกระเบน
- วันที่
19 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมปูองกันอุบัติภัย ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม English Camp ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมอบรม Ecobricks ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมเก็บขยะชายหาด ณ ชายหาด PMY
- วันที่ 26 กรกฎาคม2562 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหณัว
โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมศุกร๑หรรษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่
26 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมเดินรณรงค๑คัดแยกขยะ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม Eco School นักเรียนแกนนําฝึกศึกษา
ณ ปุาชุมชนตําบลเนินพระ
- วันที่ 2 สิงหาคม 2562 กิจกรรมเสริมสํงการเรียนรู๎และฝึกศึกษานอกสถานที่ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ณ เรือรบประแสและทุํงโปรํงทอง
- วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 กิจกรรม Happy Math&Sci Camp ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- กิจกรรมออมทรัพย๑ตามรอยพํอ
- กิจกรรมทําบุญตักบาตรทุกวันพระ
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในงานวันสุนทรภูํ จังหวัดระยอง
ครั้งที่ 50 ประจําปี 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย๑สุนทรภูํ ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
29 มิถุนายน 2562 ทําบุญครบรอบวันกํอตั้งโรงเรียน
วันที่ 29 มิถุนายน 2562 นํานักเรียนรํวมกิจกรรมการอบรมการฝึกทักษะด๎านโค๎ดดิ้ง
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
- วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทําบุญครบรอบวันมรณภาพพระเทพวราภรณ๑ อดีตเจ๎าอาวาสวัดตรีรัตนาราม
- วันที่
1 กรกฎาคม 2562 นํานักเรียนชั้น ป.5/5 และ ป.5/6 รํวมกิจกรรมหลํอเทียนจํานําพรรษา
ณ หอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง
- วันที่
1 - 2 กรกฎาคม 2562 เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครระยอง
ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1 - ป.5
- วันที่
8 - 10 กรกฎาคม 2562 การแขํงขันวิชาการระดับภาคตะวันออก
สรุปผลการแขํงขันวิชาการระดับภาคตะวันออก
และได๎เป็นตัวแทนไปแขํงขันที่ จังหวัดร๎อยเอ็ด ดังนี้
1. ร๎อยมาลัย ได๎รับรางวัลชนะเลิศ
2. หุํนยนต๑ ได๎รับรางวัลชนะเลิศ
3. ทายชิเสียงอะไรเอํย ได๎รับรางวัลชนะเลิศ
4. วาดภาพ อนุบาล ได๎รับรางวัลชนะเลิศ
5. วาดภาพ ป1-3 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ
6. ฮูลําฮูป ได๎รับรางวัลชนะเลิศ

-407. ละครภาษาอังกฤษ ได๎รับรางวัลชนะเลิศ
8. ร๎องเพลงลูกทุํงพร๎อมแดนช๑เซอร๑ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
9. เริงเลํนเต๎นแดนซ๑ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
10. นาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค๑ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ถวายเทียนจํานําพรรษา 9 วัด

- วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 อบรมพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
สถานศึกษาประจําสายชั้น ณ ตํานานปุารีสอร๑ท จังหวัดระยอง
- วันที่
20 กรกฎาคม 2562 อบรมหลักสูตรการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร๑การศึกษาจังหวัดระยอง
RAYONG MARCO ณ โรงแรมสตาร๑ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง
- วันที่
26 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
- วันที่
1 สิงหาคม 2562 เทศบาลสวนสนุก จังหวัดขอนแกํน ศึกษาดูงาน
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 1 กรกฎาคม2562 นักเรียนวงดุริยางค๑ รํวมพิธีวันคล๎ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง
วันที่ 1 กรกฎาคม2562 นักเรียนรํวมกิจกรรมหลํอเทียนจํานําพรรษา ณ บริเวณหน๎าหอพระพุทธอังคีรส

-41วันที่ 4 กรกฎาคม2562 ครูนํานักเรียนแขํงขัน คนเกํงในโรงเรียนท๎องถิ่นณ โรงเรียนมัธยมตากสอนระยอง
ผํานเข๎ารอบระดับประเทศ ดังนี้
1. วิทยาศาสตร๑ ม.ต๎น
2. สังคมฯ ม.ต๎น
3. วิทยาศาสตร๑ ม.ปลาย
4. สังคมศึกษา ม.ปลาย
5. คณิตศาสตร๑ ม.ปลาย
6. ภาษาไทย ม.ปลาย
- โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎) ขอแสดงความยินดีกับ “ลูกรํมไทร” ผลการสอบคัดเลือกได๎เป็น
ตัวแทนจังหวัดระยอง เข๎ารํวมแขํงขันคนเกํงในโรงเรียนท๎องถิ่นระดับประเทศ
ด.ญ.อัสรา ทราจารวัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุํมสาระวิทยาศาสตร๑
นางสาวธนพร วิเชียรกาญจน๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุํมสาระวิทยาศาสตร๑
นางสาวนันท๑นภัส ขันแก๎ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุํมสาระคณิตศาสตร๑
ด.ญ.นันท๑นภัส เสริมวิฑูรย๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุํมสาระสังคมศึกษา
นายสุริยา ปิ่นสุภา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุํมสาระสังคมศึกษา
นางสาวพรหมพร เจริญศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุํมสาระภาษาไทย
- วันที่ 5 กรกฎาคม2562 ต๎อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสํานักงานเทศบาลเมืองเมืองพล
ณ โรงเรียนนคร
ระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)
วันที่ 8 กรกฎาคม2562 ประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนพอเพียงท๎องถิ่นในการพัฒนาตํอยอดสูํการ
เป็นสถานศึกษาแบบอยํางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(สถานศึกษาพอเพียง)ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด๑ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
- วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม2562 เป็นเจ๎าภาพดําเนินการตามโครงการการจัดงานแขํงขันทักษะ ทางวิชาการ
ระดับภาคตะวันออก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
(วัดโขดใต๎)
- วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม2562 ครูนํานักเรียนแขํงขันทักษะวิชาการระดับภาค
ณ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
ระยองและ Central Plaza Rayong ผํานเข๎ารอบระดับประเทศ ดังนี้
1. คอม. ม. ปลาย
2. คอม ม ต๎น
3. โครงงานสังคม. ม. ต๎น.
4. ประกวดรําวงมาตรฐาน
- วันที่ 9 - 12 กรกฎาคม2562 รํวมโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท๎องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562
ณ คํายลูกเสือรัศมีแคมป์ จังหวัดสระบุรี

-42- วันที่ 9 - 14 กรกฎาคม2562 ปฏิบัติหน๎าที่เป็นผู๎ดําเนินการจัดการแขํงขันกีฬาคาราเต๎โดระดับนานาชาติ
Thailand Open Karatedo 2019 ณ อินดอร๑สเตเดี้ยมหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
- วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 รํวมกิจกรรมสานใจหนึ่งเดียวสร๎างความสามัคคีปรองดอง (สานเสวนาและ
สันทนาการ)ณ ห๎องสมุดประชาชน
- วันที่ 11 กรกฎาคม2562 วิทยากร จากเทศบาลมาให๎ความรู๎ กิจกรรมพี่สอนน๎องรักษ๑สิ่งแวดล๎อม
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)
- วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม2562 การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ (โครงการจัดทําสรุป
ประมวลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กลุํมจังหวัดการศึกษา
ท๎องถิ่นที่ (ภาคตะวันออก)ณ ห๎องประชุมชั้น 2 ศูนย๑สุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองบ๎านบึง จังหวัดชลบุรี
- วันที่ 16 กรกฎาคม2562 รํวมทําบุญตักบาตรเวียนเทียน และแหํเทียนจํานําพรรษา และฟังธรรม
ภาคเช๎า เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข๎าพรรษา พุทธศักราช 2562
ณ วัดโขดใต๎คลายกังวล
- วันที่ 20 กรกฎาคม2562 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562(Rayong Marco) ณ ห๎องจันทร๑สุดา โรงแรมสตาร๑คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง
- วันที่ 23 กรกฎาคม2562 การตรวจเยี่ยมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ภาคปกติ) ประจําปีการศึกษา 2562
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
วันที่ 24 กรกฎาคม2562 เจ๎าหน๎าที่ตํารวจให๎ความรู๎เกี่ยวกับอันตรายของการพนันออนไลน๑
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)
วันที่ 24 กรกฎาคม2562 สอบถามข๎อมูล วัดความดันโลหิต ชีพจร และตรวจระดับน้ําตาลในเลือด
โรคเบาหวานณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)
- วันที่ 24 กรกฎาคม2562 นักเรียนระดับชั้น ม.6 เข๎ารับฟังการแนะนําจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)
- วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม2562 เข๎ารํวมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการบริหารจัดการห๎องสมุดมีชีวิต
เครือขําย "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือขําย 4 ภูมิภาค"
ณ โรงแรมโกลเด๎น ซิตี้ ระยอง
- วันที่ 27 กรกฎาคม2562 จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็
- จ
พระเจ๎าอยูํหัว ประจําปีพุทธศักราช 2562ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)
- วันที่ 28 กรกฎาคม2562 พิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (ข๎าวสารอาหารแห๎ง) เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ประจําปีพุทธศักราช 2562
ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
วันที่ 28 กรกฎาคม2562 ทํากิจกรรมจิตอาสา เราทําความดีด๎วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิ
-ม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ประจําปีพุทธศักราช 2562
ณ สวนสาธารณะริมน้ํา
ข๎างสถานีตํารวจภูธรเมืองระยอง
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เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ประจําปีพุทธศักราช 2562
ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่ 28 กรกฎาคม2562แสดงรําถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ทสมเด็พระบา
จพระเจ๎าอยูํหัว
ประจําปีพุทธศักราช 2562ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
วันที่ 27 กรกฎาคม2562 สํานักงานขนสํงจังหวัดระยอง ขอใช๎อาคารวิสุทธิ์ จัดกิจกรรมตามโครงการ
ชุมชนประชารัฐรํวมใจสร๎างความปลอดภัยในการใช๎รถใช๎ถนนจังหวัดระยอง ประจําปีงบประมาณ 2562 รุํนที่ 1
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)
- วันที่ 28 กรกฎาคม2562รํวมโครงการทําความดีเพื่อสานตํอตํอปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 2562
ณ บริเวณหน๎าห๎องสมุดประชาชน สวนศรีเมือง
กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- โครงการรวมวัยผู๎สูงอายุ เติมความสุขกันและกัน ประจําปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลฯวัดปากน้ํา
- โครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได๎ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลนครระยอง
- โครงการหนึ่งปณิธานความดี ตามแนวพระราชดําริ อนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ประจําปี
งบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ สวนสาธารณะโขดปอ
โครงการสร๎างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาผลประโยชน๑สาธารณะ และปูองกันการทุจริตแกํภาค
ประชาชน ประจําปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมสตาร๑ คอนเวนชั่น ระยอง
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาผู๎สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครระยอง
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมสตาร๑ คอนเวนชั่น ระยอง
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
การจํายเงินเบี้ยยังชีพ ประจําเดือนกรกฎาคม 2562
*มอบเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ
ผู๎พิการและผู๎ปุวยเอดส๑
ประจําเดือนกรกฎาคม 2562
*โดยการโอนเงินเข๎าบัญชีธนาคาร
ทั้งหมด
7,085 ราย
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
*ผู๎สูงอายุ
6,187 ราย
เงินสด
- ราย
โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 6,187 ราย
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เงินสด
โอนเข๎าบัญชีธนาคาร
*ผู๎ปุวยเอดส๑
เงินสด
โอนเข๎าบัญชีธนาคาร

779 ราย
ราย
779 ราย
119 ราย
– ราย
119 ราย
การลงทะเบียน

*อํานวยความสะดวก
ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการรายใหมํ
และตํอบัตรประจําตัวคนพิการรายเกํา
จํานวน
10 ราย
*รับลงทะเบียนผู๎พิการรายใหมํ
เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ
จํานวน
13 ราย
*รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
จํานวน
15 ราย
*รับลงทะเบียนผู๎สูงอายุรายใหมํและรายเกํา
จํานวน
27 ราย
ที่มีการย๎ายภูมิลําเนาเข๎ามาในเขตพื้นที่ เทศบาลนครระยอง เพื่อรับเบี้ยฯ ปีงบประมาณ 2563
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2560
- โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการค๎าประเวณีและการค๎ามนุษย๑ วันศุกร๑ที่ 12 กรกฎาคม
พ.ศ.2562 ห๎องประชุมจันทร๑สุดา ตึกพลาซา โรงแรมสตาร๑คอนเวนชั่นระยอง
สถานธนานุบาล
ผลการดาเนินงานในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562)
ยอดรับจํานํารวม 2,
336 ราย
ยอดไถํถอนรวม 2,
343 ราย
ทรัพย๑จํานําคงเหลือทั้งหมด

7,564 ราย

รายได๎ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวนเงิน 1,900,734.75 บาท
รายได๎จากการจําหนํายทรัพย๑หลุด จํานวนเงิน
286,665.00 บาท
รวมรายรับ
2,187,399.75 บาท
รายจ่าย
ดอกเบี้ย
O.D. ธนาคารออมสิน
0.00 บาท
รายจ่ายประจา
272,002.21 บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
1,915,397.54 บาท
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จานวน 140,000,000.00 บาท
บวก ฝากเพิ่ม
21 ,610,000.00 บาท
คงเหลือเงินที่ใช๎หมุนเวียนได๎อีก
161,610,000.00 บาท
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- นางกรรณิกา วิโรจน๑แสงทอง ผู๎อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน รายงานขอหารือที่ประชุมที่วํา
สถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง ขอความอนุเคราะห๑ให๎กองวิชาการและแผนงานชํวยจัดทํา ปูายบอกทางไป
สถานธนานาลเทศบาลนครระยองให๎
ที่ประชุม

- ทํานนายกเทศมนตรีมอบกองชํางไปดําเนินการออกแบบและติดตั้งปูายบอกทาง
ให๎สถานธนานุบาล เทศบาลนครระยอง โดยทําปูายให๎เห็นเดํนชัด

- นายธนวัฒน๑ พ๎นชั่ว หัวหน๎าสํานักปลัดเทศบาล รายงานวํา ตามที่ทํานนายกเทศมนตรีได๎มอบหมาย
ให๎ไปประชุมหัวหน๎าสํวนที่วําการอําเภอเมืองระยองนั้น ที่ประชุมกลําวถึงดังนี้
1. เรื่องจิตอาสา ซึ่งโครงการที่ทําในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ บริเวณคลองทับมา ที่ประชุมได๎เสนอกับทาง
ที่วําการอําเภอเมืองระยองวําควรจะทําตลอดทั้งสายน้ํา คือทําพร๎อมกันทั้งด๎านต๎นสายน้ํา และปลายสายน้ํา
ซึ่งเทศบาลนครระยองจะเป็นปลายสายน้ํา คือพอทําจากต๎นสายน้ําแล๎วก็จะมีผลกระทบทําให๎ปลายสายน้ําตัน
จึงให๎เขาประสานกับทางอําเภอบ๎านคํายวําควรจะจัดพร๎อมกัน และชํวยกันทําในวันเดียวกัน
2. เรื่องชํวงสถิติการจับสัตว๑ เชํนงูหรือสัตว๑เลื้อยคลานตํางๆ ซึ่งปัจจุบันมีจํานวนมาก เนื่องจากมีการจับ
ไปแล๎วก็นํามาปลํอยในเขตเทศบาลเชํนเดิม จึงขอเสนอวํา ควรจะหามาตรการวําหลังจากที่จับสัตว๑เลื้อยคลานได๎
แล๎วก็ควรจะหาที่พักสัตว๑ไว๎กํอน แล๎วคํอยนําสัตว๑ไปปลํอยยังนอกเขตเทศบาลตํอไป
3. เรื่องที่ทํานปลัดให๎นําเข๎าที่ประชุม คือการคัดเลือกองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงาน
ดีเดํนประจําปี พ.ศ 2562 ซึ่งทางจังหวัดระยองจะคัดเลือกองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเดํน
ตํางๆ เพื่อพิจารณามอบโลํรางวัล ให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นซึ่งมีอยูํ 11 ด๎าน
1. ด๎านการศึกษา
2. ด๎านการสาธารณสุข
3. ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
4. ด๎านการสํงเสริมการทํองเที่ยว
5. ด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. ด๎านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
7. ด๎านสํงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
8. ด๎านสํงเสริมงานด๎านอาชีพ
9. ด๎านนวัตกรรมการบริหารจัดการ และการให๎บริการประชาชน

-4610. ด๎านการพัฒนาและสํงเสริมคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ
11. ด๎านสํงเสริมโครงการตลาดประชารัฐท๎องถิ่นสุขใจ
โดยให๎สํงข๎อมูลไป ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562
ที่ประชุม

- ทํานนานยกเทศมนตรีสั่งการให๎สํานักปลัดเทศบาลทําหนังสือแจ๎งรายละเอียดให๎ทุกกองงานทราบ
และให๎แตํละกองงานพิจารณาดูวําเห็นสมควรวําจะสํงหรือไมํ

(ปิดประชุม เวลา 11.50 น.)
ลงชื่อ

ผู๎บันทึกรายงานการประชุม

(นางกุลยา กุลรัตน๑)
เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ลงชื่อ
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม
(นางพิมพ๑ผกา ทายพงศ๑ศักดิ)์
หัวหน๎าฝุายอํานวยการ
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