
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 9/2562 

วันที่  3  กันยายน  2562 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง  เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี 
4 นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล  
6. นายธนวัฒน ์ พ๎นชั่ว หัวหน๎าสํานักปลัดเทศบาล 
7. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู๎อํานวยการสํานักการคลัง 
8. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู๎อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
9. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล แทนผู๎อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
10. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู๎อํานวยการกองชําง 
11. นางผํองศรี ปิยะยาตัง ผู๎อํานวยการกองการศึกษา 
12. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน๎าฝุายพัฒนาชุมชน 
                                                          รก.ผู๎อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
13. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
                                                          รก.ผู๎อํานวยการกองการแพทย์ 
14. นางสุภา ขํางาม ผู๎จัดการสถานธนานุบาล 
15. นายศราวุธ มนต์สวรรค์ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
16. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง 
17. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
18. นางนันท์พร รุํงรัตน ์ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
19. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
20. นายไพรัตน์ วังบอน   แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
21. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู๎อํานวยการสํวนบริหารการคลัง 
22. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู๎อํานวยการสํวนพัฒนารายได๎ 
23. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู๎อํานวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
24. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู๎อํานวยการสํวนสํงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
25. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน๎าฝุายอํานวยการ 
26. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน๎าฝุายปกครอง 
27. นางสาวรัชนี คุ๎มครอง หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
28. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน๎าฝุายพัสดุและทรัพย์สิน 
29. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน๎าฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
30. วําที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน๎าฝุายนิติการ 
31. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหน๎าฝุายบริการสิ่งแวดล๎อม 
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32. นางสาววทันยา โห๎ประเสริฐ หัวหน๎าฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล 
33. นางดลนภัส จันมณี หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
34. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ๎าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
3. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
4. นายนิวัติ กลํอมแก๎ว เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
5. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
6. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
7. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล   (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไมํมี 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  2562 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  2562   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  2562 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

 - ไมํมี  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนสํง 
 - งานขนสํงมี รายรับประจําเดือนสิงหาคม 2562                251,880.00 บาท 
                           รายจํายประจําเดือนสิงหาคม 2562               113,359.59 บาท 
                           รายรับสูงกวํารายจําย                                 138,520.00 บาท 
                           ยอดเงินสะสม                                       3,416,639.43 บาท 
 

ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
     1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง 
                - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
                - ออกตรวจดูแลโรงรับจํานําของเทศบาล  
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                - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จํานวน 4 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า 
             สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน๎อง และสวนศรีเมือง 
               - ออกตรวจจัดตรวจตู๎เขียว จํานวน 29 ชุมชน 
               - ออกตรวจดูแลสถานีขนสํง (บขส.) ระยอง  
      2. ตักเตือนผู๎กระทําความผิด  
                   - ดูแลห๎องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    
                    - กองวัสดุกํอสร๎างไว๎บนไหลํทาง ทางเท๎า และท่ีสาธารณะ จํานวน 4 ราย 
                   - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท๎าบริเวณหน๎าโรงพยาบาลระยอง และหน๎าวัดปุาประดูํ 
                      จํานวน 3 ราย  
      - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหลํน จํานวน - ราย      
      3. จัดเก็บปูายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 173 แผํน  
      4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 12 แหํง  
      5. งานที่ได๎รับมอบหมาย  
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน  จํานวน  1  ราย  
  - ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จํานวน  -  ราย 
 

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - ระงับอัคคีภัย                                                            5 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                             68 ครั้ง  
      - งานกู๎ภัยฯ                                                              72 ครั้ง 
      - ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบาย 
          วิธีการใช๎ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
          (ชุมชนชายกระปุอม, ชุมชนเรือนจํา, ชุมชนเกาะกลอย)       15  ครั้ง 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  
คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน ส.ค. 2562)  
       * จํานวน             13  คณะ   
       * จํานวน        1,527  คน 
 

งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – สํง หนังสือผํานระบบ OSSM (สํวนกลาง)  
เดือนสิงหาคม  2562  
      - มีการลงรับหนังสือ    จํานวน        662 เรื่อง 
      - มีการลงสํงหนังสือ    จํานวน        392 เรื่อง  
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ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง      
      * พนักงานเทศบาล             178 คน 
      * ลูกจ๎างประจํา                         24 คน 
      * พนักงานจ๎างทั่วไป            326 คน 
      * พนักงานจ๎างตามภารกิจ     240 คน 
                         รวม                 768 คน  
อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน) จํานวน 6 แหํง และศูนย์เด็กเล็ก จํานวน 2 แหํง      
      * พนักงานครูเทศบาล              234 คน 
      * ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)                3 คน  
      * พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)         38 คน  
                         รวม                 275 คน 

รวมทั้งสิ้น         1,043  คน      
งานการเจ๎าหน๎าที่ 
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ดํารงตําแหนํงที่สูงขึ้น 
  (ตําแหนํงบริหาร)                                                                                 - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ดํารงตําแหนํงที่สูงขึ้น (ตําแหนํงบริหาร)                - คน 
- แตํงตั้งพนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกได๎ให๎ดํารงตําแหนํง 
  ผู๎บริหารสถานศึกษา                                                                              - คน 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                  - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายมา                                                                 - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหมํ                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล ย๎ายเปลี่ยนสายงาน                                                       - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายไปปฏิบัติราชการ ที่หนํวยงานอื่น                              1 คน  
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                       1 คน 
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต                                                                        - คน  
- ลูกจ๎างประจํา ลาออก                                                                             - คน 
- ลูกจ๎างประจํา เสียชีวิต                                                                           - คน 
- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)                                                                       6 คน 
- พนักงานจ๎าง ลาออก                                                                          5 คน 
- พนักงานจ๎าง เสียชีวิต                                                              - คน 
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งานทะเบียนราษฎร 

รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 

 
ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 132 ราย 

 
รายงานการให้บริการงานบัตรประจ าตัวประชาชน 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 

 
ผู๎มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 27 ราย 
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- นายธนวัฒน์  พ๎นชั่ว รายงานวําตามท่ีได๎เกิดเหตุพายุดีเปรสชั่นฝนตกลมกรรโชกแรง (วาตภัย)            

ภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ทําให๎บ๎านพักอาศัยประชาชน                 
บริเวณชุมชนก๎นปึก ชุมชนปากน้ํา 1 ตําบลทําประดูํ และตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง            
ได๎รับผลกระทบเกิดความเสียหายบางสํวนขอรับการชํวยเหลือ จํานวน 3 หลังคาเรือน ซึ่งจะต๎องให๎ความ
ชํวยเหลือบรรเทาความเดือดร๎อนให๎กับผู๎ประสบภัยฯ การตรวจสอบข๎อเท็จจริง และกองชํางได๎ประมาณ          
ราคาความเสียหาย เหตุในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บ๎านพักอาศัยเสียบางสํวน จํานวน 3 หลังคาเรือนดังนี้ 
 *บ๎านพักเลขที่ 2/50 ถนนสมุทรคงคา ตําบลทําประดูํ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประมาณ
ราคาเป็นเงิน 1,187.18 บาท สามารถชํวยเหลือไมํเกินหลักเกณฑ์ฯ กําหนดเป็นเงิน จํานวน 1,187 บาท ของ 
นางเกี๋ยง  แสงตะวัง  
 *บ๎านเลขท่ี 235 ถนนสมุทรคงคา ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประมาณราคาเป็น
เงิน 777.96 บาท สามารถชํวยเหลือไมํเกินหลักเกณฑ์ฯ กําหนดเป็นเงินจํานวน 777 บาท ของนางดวงรัตน์  
ชูชุํม 
 *บ๎านเลขท่ี 409 ถนนอารีราษฎร์ ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประมาณราคาเป็น
เงิน จํานวน 2,445.87 บาท สามารถชํวยเหลือไมํเกินหลักเกณฑ์ฯ กําหนดเป็นเงิน 2,445 บาท ของนางบังอร  
ชลมุกข์ ซึ่งตามหลักเกณฑ์การใช๎จํายทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ข๎อ 
5.1.5 คําซํอมแซมหรือกํอสร๎างที่อยูํประจํา ซึ่งผู๎ประสบภัยพิบัติเป็นเจ๎าของที่ได๎รับความเสียหายเทําที่จํายจริง
หลังละไมํเกิน 33,000 บาท 
 รวมพิจารณาการให๎ความชํวยเหลือฯ ทั้ง 3 หลังคาเรือน เป็นเงิน 4,409 บาท (สี่พันสี่ร๎อยเก๎าบาทถ๎วน) 
มติที่ประชุมอนุมัติ 

- นายธนวัฒน์  พ๎นชั่ว รายงานวําตามท่ีทํานนายกเทศมนตรีได๎มอบหมายให๎ไปรับนโยบาย 
ของ นายพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝุายความมั่นคง ซึ่งทํานได๎ให๎หลักราชการ 10 ประการ 
ของรัชการที่ 6 ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต เพื่อประโยชน์ตํอประเทศชาติ ดังนี้ 

1. ความสามารถ ทําการงานให๎เป็นผลสําเร็จได๎ดียิ่งกวําผู๎ที่มีโอกาสเทําๆ กัน 
2. ความเพียร กล๎าหาญไมํยํอท๎อตํอความยาก และบากบั่นเพื่อจะข๎ามความขัดข๎องให๎จงได๎ 
3. ความมีไหวพริบ รู๎จักสังเกตและปฏิบัติตามควรโดยไมํต๎องมีใครเตือน 
4. ความรู๎เทําถึงการ รู๎จักปฏิบัติกิจการให๎เหมาะด๎วยประการทั้งปวง 
5. ความซื่อตรงตํอหน๎าที่ ตั้งใจกระทํากิจการซึ่งได๎รับมอบให๎เป็นหน๎าที่ของตนโดยสุจริต 
6. ความซื่อตรงตํอคนทั่วไป ประพฤติซื่อตรงตํอคนทั่วไป รักษาตนให๎เป็นคนเชื่อถือได๎ 
7. ความรู๎จักนิสัยคน เรียนรู๎ซึ่งกันและกันเพ่ือจะวางตัวได๎ถูกและเข๎ากับบุคคลอ่ืนได๎ดี  
8. ความรู๎จักผํอนผัน ผํอนได๎บ๎างตามสมควรแกํเหตุ 
9. ความมีหลักฐาน มีบ๎านเรือน ครอบครัวที่มั่นคง และตั้งตนไว๎ชอบ 
10. ความจงรักภักดี ความยอมสละตนเพื่อประโยชน์แหํงทําน 
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กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ  

1. ให๎บริการการตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง              
จํานวน  4  ครั้ง  

2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง  จํานวน 12 ครั้ง  12  เรื่อง 
 

ฝ่ายนิติการ  
 

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1. กรณีพนักงานสถานธนานุบาลละทิ้งหน๎าที่ราชการ
ติดตํอกันคราวเดียวเป็นเวลาเกินกวํา 15 วัน โดยไมํมี
เหตุอันควร 

 - สรุปสํานวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว   
 - ทําหนังสือรายงานจังหวัดระยองแล๎ว อยูํระหวําง
การพิจารณาของ จ.ส.ท. 

2. ศาลจังหวัดระยองได๎มีหมายเรียกคดีแพํงสามัญคดี
หมายเลขดําท่ี 0716/2561 ระหวํางนายนิรัตน์           
เจริญผล โจทก์ เทศบาลนครระยองที่ 1 นายวรวิทย์            
ศุภโชคชัย ที่ 2 จําเลย ทําคําให๎การแก๎คดียื่นตํอศาล
ภายในวันที่ 15 วัน นับแตํวันที่ได๎รับหมาย 

 - ศาลจังหวัดระยองนัดฟังคําพิพากษาในวันที่ 2 
เมษายน 2562 เวลา 09.00 น  
 - ศาลพิพากษายกฟูอง ให๎โจทก์ใช๎คําฤชาธรรม
เนียมแทนจําเลยทั้งสอง90,000 บาท และสําเนา
คําพิพากษาให๎กองชํางแล๎ว  
 - ขณะนี้อยูํระหวํางโจทก์ยื่นอุทธรณ์คําพิพากษา 

3. บริษัท เวียงวลี จํากัด เปลี่ยนการใช๎อาคารประเภท
ควบคุมการใช๎สําหรับกิจการหนึ่งไปใช๎เป็นอาคาร
ประเภทควบคุมการใช๎สําหรับอีกกิจการหนึ่ง โดยไมํแจ๎ง
ขออนุญาตเปลี่ยนการใช๎อาคาร 

 - อยูํระหวํางรวบรวมข๎อเท็จจริงและเอกสารที่
เกี่ยวข๎อง 

4. เทศบาลทําหนังสือขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการ
อนุญาโตตุลาการฟูองกิจการรํวมค๎าปากน้ําเมืองสะอาด 
เรื่องไมํปฏิบัติตามสัญญา  

 - ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์สํานักงาน
อนุญาโตตุลาการยื่นฟูองกิจการรํวมค๎า แล๎ว  
 - อยูํระหวํางการพิจารณาของพนักงานอัยการ 

5. ศาลจังหวัดระยองได๎มีหมายเรียกคดีแพํงสามัญ           
คดีหมายเลขดําที่ 603/2560 ระหวําง นายแพทย์ยุคล 
เลิศบูรพา โดยนางปทุม เลิศบูรพาโจทก์ กับ นายนิวัติ 
เรืองโชติ ที่ 1 กับพวกรวม11 คน จําเลย             
ข๎อหากรรมสิทธิ์ในที่ดิน ตัวการ ตัวการ ตัวแทน ติดตาม
เอาทรัพย์สินคืน ให๎ใช๎ราคาเรียกคําเสียหาย (กรณีโจทก์
กลําวอ๎างวําจําเลยได๎รํวมกันขุดดินในแนวเขตของโจทก์
บริเวณคลองคาและทางสาธารณประโยชน์) 

 - ศาลจังหวัดระยองนัดพร๎อมเพ่ือฟังผลคดีอาญา 
ในวันที่  22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.  
ณ ศาลจังหวัดระยอง  
 - ศาลมีคําสั่งให๎รอผลคดีอาญา  
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

6. การเรํงรัดติดตามผู๎ค๎างชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน    
รายนางสาว ณภัค ชื่นสุขจิตต์ 

 - เมื่อวันที่ 5 กรกรฎาคม 2562 นางสาวณภัค 
ชื่นสุขจิตต์ ได๎มาชําระเงินคํางวดที่เก๎าเรียบร๎อยแล๎ว 
เป็นจํานวนเงิน 2,000 บาท  
 - เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นางสาวณภัค        
ชื่นสุขจิตต์ ได๎มาชําระเงินคํางวดที่สิบเรียบร๎อยแล๎ว 
เป็นจํานวนเงิน 2,000 บาท ยังคงเหลือหนี้ค๎าง
ชําระ 7,106 บาท  

7. เรียกคืนเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษฯ
ประจําปี 2559  จํานวน  4  ราย 

 - อยูํระหวํางรวบรวมเอกสารเพื่อดําเนินคดี  

8. เรียกเงินคืน ราย นางสาวอรฤดี ธรรมสมบัติ  - นางสาวอรฤดี ธรรมสมบัติ ชําระเงินงวดที่หนึ่ง
แล๎ว เป็นจํานวนเงิน 3,682 บาท ยังคงเหลือหนี้
ค๎างชําระ 40,491.77  บาท 

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

 - ทําหนังสือรายงานผลให๎ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
ระยองทราบเรียบร๎อยแล๎ว  

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

 - ทําหนังสือรายงานผลให๎ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
เมืองระยองทราบเรียบร๎อยแล๎ว  

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

 - ดําเนินการตรวจสอบข๎อเท็จจริงเรียบร๎อยแล๎ว 
พบวํา ถังแก๏สในร๎านดังกลําวเป็นเพียงถังแก๏สเปลํา 
ไมํได๎มีการบรรจุหรือจําหนํายแก๏สแตํอยํางใด  

12. บริษัทไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จํากัด สอบถามเรื่อง
ร๎องเรียนจากการดําเนินงานของบริษัท 

 - ดําเนินการเรียบร๎อยแล๎ว  

13. สัญญาจ๎างกํอสร๎างสะพานเหล็กข๎ามแมํน้ําระยองบริเวณ
หน๎าศาลเจ๎าพํอโต๏ะ ตําบลปากน้ําอําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง  

 - ดําเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว  

14. สัญญาจ๎างทําโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็คทรอนิกส์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
เพ่ือเข๎าสูํประเทศไทย 4.0 เทศบาลนครระยอง  

 - ดําเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว  

15. สัญญาซื้อขายรถบรรทุก 1 คัน   - ดําเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว  
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

16. สัญญาจ๎างกํอสร๎างโครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิทบริเวณ
ธนาคารกรุงไทย ถึงปั้มน้ํามันบางจาก                     
(สี่แยก พี เอ็ม วาย)  

 - อยูํระหวํางดําเนินการตรวจรํางสัญญา 

17. สัญญาจ๎างกํอสร๎างถนนและระบบระบายน้ําซอยเรือนจํา  - ดําเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว  

18. สัญญาจ๎างกํอสร๎างห๎องกระจกใต๎ถุนอุโบสถวัดเกาะกลอย  - ดําเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว  
 

งานรับเรื่องราวร๎องเรียนร๎องทุกข์ 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจ าเดือนกันยายน 2562 จ านวน 7 เรื่อง 

วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ตอบผู้ร้องเรียนเม่ือ 

แจ้งผลการด าเนินการ 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

26 ก.ค. 62 ตัดต๎นไม๎ กองชําง 30 กรกฎาคม 2562 อยูํระหวํางดําเนินการ 

3 ส.ค. 62 การซํอมแซมทํอประปา 
 

6 สิงหาคม 2562 นอกเขตฯ 

5 ส.ค. 62 ตัดต๎นไม๎ริมทาง กองชําง 6 สิงหาคม 2562 อยูํระหวํางดําเนินการ 

9 ส.ค. 62 ไฟถนนดับ กองชําง 15 สิงหาคม 2562 อยูํระหวํางดําเนินการ 

13 ส.ค. 62 ไปไถํถอน สร๎อยและแหวน สถานธนานุบาล 15 สิงหาคม 2562 ดําเนินการเรียบร๎อยแล๎ว 

15 ส.ค. 62 ขยะหน๎าบ๎าน 
สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

21 สิงหาคม 2562 ดําเนินการเรียบร๎อยแล๎ว 

18 ส.ค. 62 ไฟสํองสวํางซอยวิเศษศรี กองชําง 21 สิงหาคม 2562 อยูํระหวํางดําเนินการ 
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ฝ่ายงบประมาณ  
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ยอดเงินเหลือจ่าย  กันยายน พ.ศ. 2562 
ข๎อมูล ณ วันที่ ๓ กันยายน 2562 

ด๎านรายรับ 
1. หนํวยงานรายงายงานยอดเงินเหลือจําย          30,000,000 บาท 
2. เงินสํารองจําย                     9 ,000,000  บาท 
3. รายรับจริง ตามประมาณการ                            - 7,900,000 บาท   
 รวม            31,100,000  บาท  (1) 
  

ด๎านรายจําย 
1. โบนัส          17,000,000  บาท   
2. โครงการที่หนํวยงานยื่นความประสงค์                11,364,500  บาท 
 รวม             27,869,500  บาท  (2) 
 สรุปยอดเงิน(1)-(2)  =    2,735,000  บาท 
หมายเหตุ   *** ยอดเงินเข๎าตามประมาณการรายรับ ( 39,000,000  – 27,869,500 = 11,130,500 )  
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สรุปญัตติเสนอประชุมสภาฯ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562  
(ฝ่ายงบประมาณ) 

1. ขออนุมัติแก๎ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได๎ขยายเวลาให๎ 
    เบิกตัดปี(งบประมาณ พ.ศ. 2561) คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง 
2. ขออนุมัติโอนเงินเหลือจําย  งบประมาณรายจํายประจําปี  งบประมาณ พ.ศ. 2562  
3. ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจํายเงินงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 
4. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 

1. ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ขยายเวลาให้ 
      เบิกตัดปี(งบประมาณ พ.ศ. 2561) คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง 
- คํากํอสร๎างสถานที่กักและดูแลสัตว์ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 งบประมาณ 8,500,000 บาท  
     - เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างสถานที่กักและดูแลสัตว์ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยทําการ
ปรับพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 9,830 ตารางเมตร กํอสร๎างอาคารสํานักงาน พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 132 ตารางเมตร           
จํานวน 1 อาคาร อาคารกักและดูแลสัตว์ พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 200 ตารางเมตร จํานวน 3 อาคาร กํอสร๎างรั้ว
ภายนอกและภายใน ความยาวไมํน๎อยกวํา 570 เมตร พร๎อมขยายเขตไฟฟูา ประปา และปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบ พร๎อมทางเดินคอนกรีต  
 

2. ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 16  
    รายการ งบประมาณ 10,869,500 บาท 
 

คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง  จํานวน   7  รายการ   งบประมาณ  9 ,844,000 บาท 
1. โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก ถนนเรือนจํา ซอย 2 (ระยะ 3) และซอยเชื่อมถนนเรือนจํากับถนน

ราษฎร์อุทิศ (ค.2) งบประมาณ 1,000,000 บาท  
2. โครงการกํอสร๎างถนนพร๎อมระบบระบายน้ําเชื่อมระหวํางถนนราษฎร์บํารุง ซอย 3 และถนนทิมทาราม 4/4  

งบประมาณ   625,000 บาท  
3. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนนครระยอง 58 (ปุาประดู)ํ,ถนนเทศวานิช, ถนนนครระยอง60 

(ราชภักด)ี และอํานวยสุข งบประมาณ 2,800,000 บาท  
4. โครงการติดตั้งเสาไฟฟูาสํองสวํางพร๎อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนตากสินมหาราช 
          งบประมาณ     483 ,000  บาท   
5. โครงการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางบริเวณสวนสาธารณะสวนศรีเมือง    

          งบประมาณ      466 ,000  บาท   
6. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

   งบประมาณ     4,000,000  บาท  
7. ปรับปรุงสํานักงานสถานธนานุบาล        

         งบประมาณ      470 ,000  บาท  
 

คําครุภัณฑ์  จํานวน 8  รายการ  งบประมาณ  1 ,025,500 บาท 
สํานักปลัด  
 - เครื่องบันทึกข๎อมูลการเดินทางของรถ ( GPS)  จํานวน 8 เครื่อง  เป็นเงิน 160 ,000 บาท  
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สํานักการคลัง  
 - เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง จํานวน 1 เครื่อง   เป็นเงิน 65 ,000 บาท    
 

สํานักการสาธารณสุข  
 - เครื่องบันทึกข๎อมูลการเดินทางของรถ ( GPS)  จํานวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 20 ,000 บาท  
 

กองการแพทย์  
 - เครื่องกระตุกหัวใจด๎วยไฟฟูาอัตโนมัติ ( AED) จํานวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 65 ,000 บาท  
 - เครื่องทําความสะอาดและสเปรย์น้ํามันสําหรับด๎ามกรอฟัน  
            จํานวน 1 เครื่อง                                                             เป็นเงิน 29,500 บาท  
 - หัวกรอเร็ว จํานวน 6 อัน               เป็นเงิน 66,000 บาท  
 

กองชําง  
 - เครื่องบันทึกข๎อมูลการเดินทางของรถ ( GPS) จํานวน 7 เครื่อง  เป็นเงิน 140 ,000 บาท  
 - เครื่องออกกําลังกายกลางแจ๎ง จํานวน 10 รายการพร๎อมติดตั้ง  เป็นเงิน 500 ,000 บาท  
 

3. ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  
จํานวน   5 รายการ   เป็นเงิน 73,500,000 บาท  
 

กองการศึกษา 
1. คํากํอสร๎างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น (อาคาร 8) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)   
    เป็นเงิน  50,000,000 บาท 
 

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
2. คํากํอสร๎างสถานที่กักและดูแลสัตว์ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535   เป็นเงิน 8,500,000 บาท 
 

กองชําง 
3. คํากํอสร๎างทํอระบายน้ําถนนเกาะกลอย ซอย 7  เป็นเงิน  6,000,000 บาท 
4. คําจ๎างศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์วิธีการ และแนวทางในการปิดพื้นที่ฝังกลบขยะ มูลฝอยพร๎อมออกแบบ    
   เพ่ือใช๎เป็นสวนสาธารณะ  เป็นเงิน  6,500,500 บาท 
5. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล๎อ ปริมาตรกระบอกสูบไมํต่ํากวํา 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ํา   
    เป็นเงิน  2,500,000 บาท 
 
4. ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
สํานักปลัดเทศบาล  
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) จํานวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 64,000 บาท 
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network เป็นเงิน 10,000 บาท 
3. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  จํานวน 4 เครื่อง  เป็นเงิน  10,000 บาท 
 
4. เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1  เป็นเงิน 18,000 บาท 
5. คํากํอสร๎างปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลนครระยอง (อาคารเดิม)  เป็นเงิน  25,840,000 บาท  
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         งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) จํานวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 64,000 บาท 
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 8,600 บาท 
 

         งานเทศกิจ  
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท  
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท 
 

กองวิชาการและแผนงาน  
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) จํานวน 7 เครื่อง  
   เป็นเงิน  112,000 บาท  
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว)  เป็นเงิน 30,000 บาท  
3. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  จํานวน 8 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท  
 

สํานักการคลัง  
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) จํานวน 10 เครื่อง   
   เป็นเงิน 160,000 บาท  
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) เป็นเงิน 22,000 บาท 
3. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครํสั้น  เป็นเงิน  22,000 บาท  
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 1 (28 หน๎า/นาที) จํานวน 4 เครื่อง   
    เป็นเงิน  31,600 บาท 
5. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จํานวน 22 เครื่อง เป็นเงิน 55,000 บาท  
 

กองการศึกษา  
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) จํานวน 4 เครื่อง  
   เป็นเงิน  64,000 บาท   
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน๎า/นาที) เป็นเงิน  7,900 บาท  
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer)  เป็นเงิน 4,300 บาท  
4. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง เป็นเงิน  10,000 บาท 
 

งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ครุภัณฑ์ 
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน ชนิดแขวน ขนาดไมํน๎อยกวํา 24,000 บีทียู พร๎อมติดตั้ง  จํานวน 8 เครื่อง  
    เป็นเงิน  259,200 บาท  
2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน ชนิดแขวน ขนาดไมํน๎อยกวํา 30,000 บีทียู พร๎อมติดตั้ง  
   เป็นเงิน  40,200 บาท  
3. คําติดตั้งกล๎องวงจรปิดภายในอาคารเรียน  เป็นเงิน  212,000 บาท  
4. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) เป็นเงิน 16,000 บาท  
5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน๎า/นาที) เป็นเงิน 7,900 บาท  
6. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network  เป็นเงิน 10,000 บาท 
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7. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 8 เครื่อง เป็นเงิน 34,400 บาท  
8. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่อง เป็นเงิน  12,500 บาท 
 

ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง  
1. คํากํอสร๎างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง  เป็นเงิน  9,674,000 บาท 
2. คํากํอสร๎างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  เป็นเงิน  30,000,000 บาท 
3. คําตํอเติมหลังคากันสาด ด๎านหน๎าและด๎านข๎าง อาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 
    เป็นเงิน  494,000 บาท 
4. คําตํอเติมหลังคากันสาดพร๎อมปูพื้นยางหน๎าอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล   
    เป็นเงิน 712,000   บาท 
5. คําปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  เป็นเงิน  2,418,000 บาท  
6. คําปรับปรุงสนามหญ๎าหน๎าอาคารเรียน 6 และอาคารเรียน 7 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
   เป็นเงิน 1,375,000 บาท 
7. คํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน๎าอาคารเรียน 7 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
   เป็นเงิน  849,000 บาท 
8. คําปรับปรุงประตูทางเข๎าด๎านหน๎าโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา  เป็นเงิน  100,000 บาท 
9. คําปรับปรุงห๎องน้ําอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา เป็นเงิน 146,000 บาท 
10.คําซํอมแซมอาคารเรียน  เป็นเงิน  750,000 บาท 
 

                งานระดับมัธยมศึกษา  
ครุภัณฑ์ 
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน ชนิดแขวน ขนาดไมํน๎อยกวํา 24,000 บีทียู พร๎อมติดตั้ง  
   จํานวน 30 เครื่อง เป็นเงิน 972,000 บาท 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง  
1. คํากํอสร๎างห๎องน้ําโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)  เป็นเงิน  1,300,000 บาท 
2. คํากํอสร๎างสนามฟุตบอลและสนามบาสเก็ตบอล โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)  
   เป็นเงิน 3,512,000 บาท 
3. คําซํอมแซมอาคารเรียน  เป็นเงิน  150,000 บาท 
 

งานกีฬาและนันทนาการ 
1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) เป็นเงิน  4,300 บาท 
2. เว็ปไซต์และแอปพลิเคชั่น นครระยองเกมส์  เป็นเงิน  345,000 บาท 
3. ปูายบอกคะแนน  เป็นเงิน   176,000 บาท 
4. แทํนรับรางวัล     เป็นเงิน  165,000 บาท 
5. เสาประตูฟุตซอล  เป็นเงิน  152,000 บาท 
6. รถเข็นใสํลูกบอล  เป็นเงิน    11,700 บาท 
7. ชุดเสาวอลเลํย์บอลชายหาด พร๎อมเบาะหุ๎ม  เป็นเงิน  119,400  บาท 
8. เก๎าอ้ีกรรมการแบดมินตัน    เป็นเงิน  38,000 บาท 
9. เก๎าอ้ีกรรมการวอลเลย์บอล  เป็นเงิน  34,500 บาท 
10. ชุดมาสคอตช๎างชัยชนะ     เป็นเงิน  70,000 บาท 
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สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) จํานวน 6 เครื่อง   
   เป็นเงิน  96,000 บาท 
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 1 (28 หน๎า/นาที) เป็นเงิน 7,900 บาท 
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) เป็นเงิน  4,300 บาท 
4. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จํานวน 9 เครื่อง  เป็นเงิน 22,500 บาท 
5. จอภาพ LED หรือดีกวํา ขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว  เป็นเงิน  2,800 บาท 
 

กองการแพทย์  
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) จํานวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 64,000 บาท 
2. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครํสั้น   เป็นเงิน  22,000 บาท 
3. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง  เป็นเงิน  10,000 บาท 
 

กองชําง 
ครุภัณฑ์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว)  เป็นเงิน  16,000 บาท 
2. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครํสั้น  เป็นเงิน  22,000  บาท 
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) แบบกระดาษ A3  จํานวน 2 เครื่อง 
    เป็นเงิน  29,800 บาท 
4. ฐานออกกําลังกายกลางแจ๎ง จํานวน 11 สถานี พร๎อมติดตั้ง จํานวน 16 จุด  เป็นเงิน  1,200,000 บาท 
5. เวทีประกอบชนิดแยกสํวน  เป็นเงิน  200,000  บาท 
6. หม๎อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 250 เควีเอ พร๎อมติดตั้ง  เป็นเงิน 320,000 บาท 
 

ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 
1. คํากํอสร๎างเข่ือนกันดินคลองสวนสาธารณะโขดปอ ฝั่งทิศใต๎  เป็นเงิน  4,692,000 บาท 
2. คํากํอสร๎างเข่ือนกันดินคลองสวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า ฝั่งทิศใต๎  เป็นเงิน  6,100,000  บาท  
 
3. คํากํอสร๎างถนนพร๎อมทํอระบายน้ําถนนสองพ่ีน๎อง ซอย 1/1 (ซอยตัน)  เป็นเงิน  455,000 บาท 
4. คํากํอสร๎างถนนพร๎อมระบบระบายน้ํา ถนนสัมฤทธิ์ ซอย 13  เป็นเงิน  1,231,000 บาท 
5. คํากํอสร๎างถนนพร๎อมระบบระบายน้ํา ซอยชื่นสมุทร  เป็นเงิน  1,300,000  บาท 
6. คํากํอสร๎างปรับปรุงถนนพร๎อมระบบระบายน้ําถนนสมุทรเจดีย์ และซอยแยก 9 ,12 และ 13  
   เป็นเงิน  9,826,000 บาท 
7. คํากํอสร๎างปรับปรุงถนนพร๎อมระบบระบายน้ําและไฟสํองสวํางถนนชายกระปุอม 3 เป็นเงิน 2,642,000 บาท 
8. คําปรับปรุงถนนซอยแยกถนนทางไผํ 4/5  เป็นเงิน  318,000  บาท 
9. คําปรับปรุงถนนพร๎อมระบบระบายน้ําถนนสมุทรคงคาชํวงสี่แยกก๎นปึกถึงสะพานเทศบาล 8        
   เป็นเงิน 1,100,000 บาท 
10. คําปรับปรุงถนนพินิจบํารุง เป็นเงิน 1,500,000 บาท 
11. คําปรับปรุงถนนภายในสวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า เป็นเงิน 317,000 บาท 
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สํานักการคลัง 
1. รายงานสถานะการเงิน ประจ าเดือนสิงหาคม 2562  
 

1. ด้านรายรับ 

 
 

1.1 รายได๎ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 
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1.2 รายได๎ที่รัฐจัดเก็บแล๎วจัดสรรให๎หรือมอบให๎ 

 
 

1.3 รายได๎ที่รัฐบาลอุดหนุนให๎ 
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2. ด้านรายจ่าย 

 
 

2.1 การเบิกจํายเงินเบี้ยยังชีพ 

 
 

รายงานสถานะการเงินประจ าเดือน สิงหาคม 2562 
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2. รายงานผลการด าเนินการ “รายจ่ายค้างจ่าย”  

2.1 รายจํายค๎างจําย กรณีมีหนี้ผูกพัน 

 
 

2.2 รายจํายค๎างจําย กรณีไมํมีหนี้ผูกพัน 

 
 

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

1 เงินงบประมาณปี60 - ค่าก่อสรา้งเข่ือนกันดิน คลองสวนสาธารณะสวนศรเีมือง (ช่วงที ่2) งานไฟฟ้าถนน 10,740,000.00 พิจารณาผล

2 เงินงบประมาณปี60 - ค่าก่อสรา้งถนนและระบบระบายน้้าถนนเรอืนจ้าและซอยแยก ซอย 2 (ระยะ 2) งานไฟฟ้าถนน 1,100,000.00 รอลงนามสัญญา

3 เงินงบประมาณปี60 - ค่าก่อสรา้งสะพานเทศบาล 8 (สะพานก้นปึก) งานไฟฟ้าถนน 35,000,000.00 รอลงนามสัญญา

4 เงินงบประมาณปี60 - ค่าปรบัปรงุถนนและระบบระบายน้้า ซอยแยกถนนนครระยอง 76 ฝ่ังทศิใต้ งานไฟฟ้าถนน 546,000.00 อยูร่ะหวา่งประกาศเชิญชวน

5 เงินงบประมาณปี60 - ค่าศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส้ารวจออกแบบการก่อสรา้งสะพาน

ข้ามแม่น้้าระยองและถนนเช่ือมต่อระหวา่งถนนเลียบชายฝ่ังและถนนราษฎรบ้์ารงุ อ้าเภอเมือง 

จังหวดัระยอง

งานไฟฟ้าถนน 13,500,000.00 ยกเลิกประกาศเชิญชวน

6 เงินงบประมาณปี60 - ค่าปรบัปรงุซ่อมแซมบานประตูระบายน้้า คลองสวนสาธารณะสวนศรเีมือง งานสวนสาธารณะ 2,000,000.00 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ครั้งที ่2

62,886,000.00รวมรายจา่ยค้างจา่ยกรณไีม่มีหน้ีผูกพัน ปีงบประมาณ 2560

หมายเหตุล้าดับที่ แหล่งเงิน รายการ หน่วยงาน/แผนงาน/งาน จา้นวนเงิน
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
กองชําง 

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก           
สวนสาธารณะริมน้ า เฉลิมพระเกียรติ 62 พื้นที่เทศบาลนครระยอง 

 

โครงการที่จะดําเนินการปรับปรุง คือ  
- ติดตั้งปูาย สวนสาธารณะริมน้ํา เฉลิมพระเกียรติ 62 พร๎อมอุปกรณ์ไฟสํองสวําง 

 - ปลูกต๎นไม๎ประจํารัชกาล เน๎นต๎นไม๎ดอกสีเหลือง  
 - ปรับปรุงพื้นท่ีนั่งริมน้ําและติดตั้งสตรีทเฟอร์นิเจอร์  
 - กํอสร๎างและปรับปรุงทางเดินใหมํ  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 งบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปี 2561 (โอน

ต้ังจ่ายรายการใหม่)

- ค่าก่อสรา้งอาคารเรยีน คสล. 4 ช้ัน (อาคาร 8) โรงเรยีนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วดัตรรีตันา

ราม)

งานระดับก่อนวยัเรยีนและ

ประถมศึกษา

50,000,000.00 

2 งบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปี 2561 (โอน

ต้ังจ่ายรายการใหม่)

- ค่าปรบัปรงุลานออกก้าลังกายแอโรบิค งานไฟฟ้าถนน 280,000.00 

3 งบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปี 2561  

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1

- ค่าก่อสรา้งทอ่ระบายน้้าถนนเกาะกลอย ซอย 7 งานไฟฟ้าถนน 6,000,000.00 

4 เงินงบประมาณปี61 - ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุถนนสุขุมวทิ บรเิวณธนาคารกรงุไทย จ้ากัด ถึงป๊ัมน้้ามันบางจาก (สี่แยก พี 

เอ็ม วาย)

งานไฟฟ้าถนน 34,600,000.00 รอลงนามสัญญา

5 เงินงบประมาณปี61  - ค่ารถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากวา่ 6,000 ซีซี แบบ

บรรทกุน้้า จ้านวน 1 คัน

งานบ้าบัดน้้าเสีย 2,500,000.00           รอผลอุทธรณ์

6 งบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปี 2561 (โอน

ต้ังจ่ายรายการใหม่)

- ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม วเิคราะหว์ธิีการ และแนวทางในการปิดพ้ืนทีฝั่งกลบขยะมูลฝอย 

พรอ้มออกแบบเพ่ือใช้เป๋็นสวนสาธารณะ

งานบ้าบัดน้้าเสีย 6,500,000.00 

7 งบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปี 2561  

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1

- ค่าก่อสรา้งสถานทีกั่กและดูแลสัตวต์าม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 งานโรงฆ่าสัตว์ 8,500,000.00 

108,380,000.00รวมรายจ่ายค้างจ่ายกรณีไม่มีหน้ีผูกพัน ปีงบประมาณ 2561

ล้าดับที่ แหล่งเงิน รายการ หน่วยงาน/แผนงาน/งาน จา้นวนเงิน หมายเหตุ
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ฝ่ายช่างสุขาภิบาล   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
 

- บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม๎นท์ เข๎าดําเนินการเก็บขยะติดเชื้อ 

งานควบคุมและตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย 
รถดูดเบอร์ 1 
ทะเบียน 82 - 4132 รย.  
ทํางานทั้งหมด  3  เส๎น  ความยาว  434   เมตร  60  บํอพัก  

*เข๎าดําเนินการทําความสะอาดบํอพักวิทยาลัยเทคนิคระยอง  
*เข๎าดําเนินการดูดบํอพัก  ถนนสุขุมวิท  

 

รถดูดเบอร์ 2 
ทะเบียน 82 – 7936 รย.  
ทํางานทั้งหมด  2  เส๎น  ความยาว  110   เมตร   13  บํอพัก  

*เข๎าดําเนินการดูดบํอพัก  ตลาดเทศบันเทิง  
*เข๎าดําเนินการดูดบํอพัก  ถนนสุขุมวิท  

 

รถดูดเบอร์  3 
ทะเบียน 83  -  2231 รย.  
ทํางานทั้งหมด  3  เส๎น  ความยาว  850   เมตร   47  บํอพัก  

*เข๎าดําเนินการดูดบํอพัก  ถนนราษฎร์บํารุง  
*เข๎าดําเนินการดูดบํอพัก  ถนนราษฎร์บํารุง  
*ปลํอยสารนาโนปรับสภาพน้ํา 
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ชุดขุดลอกทํอระบายน้ํา 
ทะเบียน  ผฉ  4722  รย.  
ทํางานทั้งหมด   12  เส๎น  ความยาว  2,940  เมตร  245  บํอพัก  

*เข๎าดําเนินการ  ถนนราษฎร์บํารุง ซอย  11 
*เข๎าดําเนินการ  ซอยสัตวแพทย์ 

 

งานซํอมแซมและเปลี่ยนฝาทํอ - รางระบายน้ํา 
งานซํอมแซมฝาทํอทะเบียน  ผก 2921 รย.  
ซํอมแซมและเปลี่ยนฝาทํอ   จํานวน  52  ฝา  

*เข๎าดําเนินการ  ปิดฝาทํอบริเวณตลาดเทศบันเทิง  
*เข๎าดําเนินการ  ปิดฝาทํอถนนสองพ่ีน๎อง  
*เข๎าดําเนินการ  ปิดฝาทํอถนนตากสิน  
*เข๎าดําเนินการ  ปิดฝาทํอซอยบ๎านเด็กเล็ก  

 

งานเครื่องจักรกลและซํอมบํารุง  
- ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ํา ขนาด 8, 12 นิ้ว และปั้มสูบน้ําเสียใต๎ดิน  

 - เก็บขยะชายหาด  น้ําหนักขยะรวม  1.02  ตัน 
 

- กิจกรรมทําดีเพ่ือแมํ "เก็บก๎ูผักตบชวา" บริเวณสะพานเพลินตา น้ําหนัก  8,000  กก.  
 - พ่ีมะลิจากชํอง 7 และพ่ีหมีจากชํอง 9  ถํายทําตาขํายดักขยะปลายทํอจุด ถ.ราษฎร์บํารุง ซ.13   
และบริเวณคลองสวนศรีเมือง น้ําหนักรวม  2  จุด  400  กก.  
 - เฝูาระวังน้ําทํวมขัง ตลอด  24  ชม.  

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล๎อม  
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เรื่องร้องเรียน จ านวน 4 เรื่อง 

ล าดับที่ รายการร้องเรียน การด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. กรณีกลิ่นเหม็นรบกวน
จากแผงตากปลาบริเวณ
ถนนสมุทรเจดีย์  

เจ๎าหน๎าที่มีคําแนะนําให๎ขุดบํอพักน้ําเสียเพื่อ
รองรับน้ําเสียจากการประกอบกิจการกลบ
บํอดินท่ีรับน้ําเสียและขนย๎ายกองปลาที่หมัก
เกลือออกจากบริเวณดังกลําวซึ่งผู๎ถูกร๎อง
ปฏิบัติตามคําแนะนําเรียบร๎อยแล๎ว  

เห็นควรรวบรวมเรื่องและ
แจ๎งกองวิชาการฯ 

2. กรณีได๎รับความเดือดร๎อน
จากการสูบบุหรี่ของ      
ผู๎อาศัยข๎างเคียงกัน  

เจ๎าหน๎าที่ประสานกับเจ๎าของบ๎านเชําเพ่ือ
ดําเนินการแก๎ไขเหตุดังกลําวโดยการห๎ามสูบ
บุหรี่ตามคําแนะนําของเจ๎าหน๎าที่ 

เห็นควรยุติและรวบรวมเรื่อง 

3. กรณีขอให๎ตรวจสอบการ
ประกอบธุรกิจของ     
คนตํางชาติประเภท     
พิมพ์ปูายไวนิลร๎านหยํงผิง  

จากการตรวจสอบพบวํามีการจดทะเบียน
ห๎างหุ๎นสํวนบริษัท (ผด.0401)เรียบร๎อยแล๎ว 
แตํยังไมํมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายตํอสุขภาพ เจ๎าหน๎าที่จึงมีคําแนะนํา
ให๎มาขออนุญาตฯ ให๎ถูกต๎องตํอไป 

เห็นควรแจ๎งกองวิชาการฯ
เพ่ือสํงให๎ศูนย์ดํารงธรรมฯ 

4. กรณีได๎รับความเดือดร๎อน
กลิ่นเหม็นจากร๎านทํา
ลูกชิ้น ถนนราชภักดี 
ตําบลทําประดูํ        
อําเภอเมือง             
จังหวัดระยอง  

เจ๎าหน๎าที่มีคําแนะนําให๎ดูดน้ําเสียออกจาก
บริเวณบํอพักน้ําเสียและหาวัสดุปิดบริเวณ
ปากบํอเพ่ือปูองกันกลิ่นรบกวนผู๎ถูกร๎องยินดี
ปฏิบัติตามคําแนะนํา) 

เห็นควรติดตามเป็นระยะๆ 

 

การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร 
 

1. กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานที่จําหนํายอาหาร ภายใต๎โครงการสํงเสริมและเฝูาระวัง
ความปลอดภัยด๎านอาหาร ประจําปีงบประมาณ 2562 
          สรุปผลการตรวจประเมินสถานที่จําหนํายอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐานร๎านอาหารปลอดภัย เทศบาลนครระยอง  
พร๎อมทั้งให๎ความรู๎เกี่ยวกับสุขลักษณะของร๎านอาหารและสุขวิทยาสํวนบุคคล จํานวน 288 ร๎าน  
ผลการตรวจประเมิน  
1. กลุํมร๎านอาหารที่มีระดับผลการประเมินคงที่  
    1.1 คงมาตรฐานระดับดีมาก            จํานวน    40  ร๎าน  
    1.2 คงมาตรฐานระดับดี                 จํานวน    11  ร๎าน  
    1.3. คงระดับมาตรฐาน                  จํานวน  112  ร๎าน  
2. กลุํมร๎านอาหารที่มีผลการประเมินดีขึ้น  
    2.1 จากระดับมาตรฐานเป็นระดับดี       จํานวน   28  ร๎าน  
    2.2 จากระดับมาตรฐานเป็นระดับดีมาก  จํานวน   17  ร๎าน  
   2.3 จากระดับดีเป็นระดับดีมาก            จํานวน   13  ร๎าน  
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3. กลุํมร๎านอาหารที่มีระดับผลการประเมินลดลง  
    3.1 จากระดับดีมากเป็นระดับดี         จํานวน     - ร๎าน  
    3.2 จากระดับดีมากเป็นระดับมาตรฐาน   จํานวน    3 ร๎าน  
    3.3 จากระดับดีเป็นระดับมาตรฐาน        จํานวน    1 ร๎าน  
4. กลุํมร๎านอาหารใหมํ  
    4.1 ผํานเกณฑ์ระดับมาตรฐาน    จํานวน  44 ร๎าน  
    4.2 ผํานเกณฑ์ระดับดี              จํานวน    5 ร๎าน  
    4.3 ผํานเกณฑ์ระดับดีมาก         จํานวน  14 ร๎าน         
 

2. งานสํารวจสถานประกอบกิจการที่เข๎าขํายต๎องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
ลงพื้นที่สํารวจสถานประกอบกิจการที่เข๎าขํายต๎องขอใบอนุญาตประเภทตํางๆ ในชุมชนพูนไฉํ จํานวน 57 ราย    
(เข๎าขํายขอใบอนุญาตฯ จํานวน 45 รายและไมํเข๎าขํายขอใบอนุญาตฯ จํานวน 12 ราย)  

3. กิจกรรมเฝูาระวังและตรวจสอบความปลอดภัยด๎านอาหารในตลาด ภายใต๎โครงการสํงเสริมและ        
เฝูาระวังความปลอดภัยด๎านอาหาร ประจําปีงบประมาณ 2562    
         ดาํเนนิการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ไดแ๎กํ สารบอแรกซ ์สารกันรา สารฟอกขาว สารฟอร์มาลนิ 
สารโพลาร์ในน้ํามันทอดซ้ํา และยาฆําแมลง พร๎อมทั้งให๎ความรู๎เกี่ยวกับสารปนเปื้อนแกํผู๎ขายและผู๎บริโภค ดังนี้  
         - ตลาดสดเทศบาล4 (แมํแดง) จํานวน 69 ตัวอยําง  
                   ผลการทดสอบ ไมํพบสารปนเปื้อนทุกตัวอยําง  
          - ตลาดสดเทศบาล2 (วัดลุํม) จํานวน 61 ตัวอยําง  
                     ผลการทดสอบ ไมํพบสารปนเปื้อนทุกตัวอยําง  
          - ตลาดนัดปากน้ํา จํานวน 35 ตัวอยําง  
                     ผลการทดสอบ ไมํพบสารปนเปื้อนทุกตัวอยําง 
 

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกในชุมชน 

ดําเนินการตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกขยะในชุมชนดังนี้ 
1. ถังขยะอันตราย จํานวน 60 จุด  
2. ถังขยะถุงพลาสติก จํานวน 35 จุด 
3. ขยะอินทรีย์ จํานวน 11 จุด  
4. เพ่ิมจุดตั้งถังขยะอินทรีย์ 8 จุด บริเวณเส๎น ค.2 ตั้งแตํวงเวียนสุนทรภูํ-สี่แยกคามิโอ 
ผลการตรวจสอบ : ทุกจุดอยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน  
 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
 

กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะอินทรีย์ ขอความรํวมมือประชาชนที่อาศัยอยูํบริเวณใกล๎เคียงถนน คอ.2 
ตั้งแตํวงเวียนสุนทรภูํจนถึงซอยนครระยอง 31 ให๎นําขยะอินทรีย์มาทิ้งในถังรวบรวมขยะอินทรีย์ตามจุดตั้งวาง 
เพ่ือนําไปใช๎ประโยชน์/จํากัดอยํางถูกวิธี  
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กิจกรรม “รณรงค์จัดระเบียบบ้านให้สะอาดปลอดโรค” (3Rs Delivery) 

ภายใต้โครงการรักษ์โลก รักษ์สุขภาพ ลดแหล่งเพาะพันธุ์โรค ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ปริมาณสิ่งของบริจาคเดือนสิงหาคม 2562  
1. เครื่องใช๎ไฟฟูา          จํานวน 174 กิโลกรัม  
2. เฟอร์นิเจอร์             จํานวน 20 กิโลกรัม  
3. เสื้อผ๎า/ตุ๏กตา/รองเท๎า/กระเป๋า  จํานวน 26 กิโลกรัม  
4. เครื่องครัว/ของเลํน   จํานวน 60 กิโลกรัม  
รวม 280 กิโลกรัม 
น้ําหนักสิ่งของบริจาคที่รวบรวมระหวําง ม.ค. – ส.ค. 62 รวม 23.20 ตัน 
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 มูลนิธิสวนแก๎วขนของบริจาค จํานวน 1.8 ตัน 

 

โครงการอถล. อาสารักษ์สิ่งแวดล้อม  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

- โครงการอถล. อาสารักษ์สิ่งแวดล๎อม จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 ส.ค. 62 ณ ศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษา       
พระเจดีย์กลางน้ํา โดยมีอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก จากโรงเรียนในเขตเทศบาลนครระยองเข๎ารํวม          
จํานวน 102 คน เพื่อสํงเสริมให๎ (อถล.) มีความรู๎ความเข๎าใจ ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์  

 

กิจกรรมให้ความรู้ในสถานศึกษา 
 

- วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ฝุายสํงเสริมสิ่งแวดล๎อมบรรยายให๎ความรู๎เกี่ยวกับขยะ ประเภทขยะ       
การนําขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ และการจัดการขยะด๎วยหลัก 3Rs กับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.1 - 5 
โรงเรียนกวงฮ้ัว  มีนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมทั้งสิ้น จํานวน 220 คน 

 

กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะพลาสติกในสถานประกอบการ 
 

จัดขึ้นเพื่อสร๎างความรํวมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะที่แหลํงกําเนิด และสํงเสริมให๎
สถานประกอบการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลและพลาสติกเพ่ือนําไปใช๎ประโยชน์เพิ่มการ รีไซเคิลให๎สูงขึ้นมีสถาน
ประกอบการ เข๎ารํวมกิจกรรม ดังนี้  
  - สถานประกอบการ/ร๎านค๎าในชุมชน/โรงแรมที่เข๎ารํวมกิจกรรม จํานวนมากกวํา 70 แหํง มีการจัดเก็บ
เดือนละ 1 ครั้ง  

- เริ่มดําเนินการรวบรวมถุงพลาสติก ตั้งแตํวันที่ 22 ก.ค. – 30 ส.ค. 62ปริมาณรวมมากกวํา          
3,700  กิโลกรัม  
 

กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ าระยองและป่าชายเลน 
 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประชาชนโดยทั่วไป หนํวยงานและคณะศึกษาดูงานตํางๆ เข๎าเยี่ยมชม
และทํากิจกรรม ได๎แกํ เก็บขยะในปุาชายเลน ปรับภูมิทัศน์ปุาชายเลน บริเวณศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษาพระเจดีย์
กลางน้ํา และบริเวณหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู๎ระบบนิเวศปุาชายเลนพระเจดีย์กลางน้ํา         
รวมทั้งสิ้น 4,063 คน 

 



 -27- 
 

 
 

งานรักษาความสะอาด  
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2559 - 2562 
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ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2562 

 
รวมปริมาณขยะท่ีเอกชนจัดเก็บเดือนสิงหาคม 2562 
รวมน้ําหนัก 3,550.32 ตัน เฉลี่ย 114.51 ตัน/วัน 

 
การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 

1. กิจกรรมเก็บรวบรวม ขยะอันตราย 
     เดือน สิงหาคม 2562 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได๎ ทั้งหมด 1,737 ชิ้น (93.28 กิโลกรัม) 
2. กิจกรรมสํารวจและสํงเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล  

จํานวน 83 แหํง    
      เดือน สิงหาคม 2562 จํานวน 1,137 กิโลกรัม  
 

งานสัตวแพทย์  
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์ 

 

จํานวนสุกรที่เข๎าชําแหละในโรงฆําสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข๎าชําแหละเดือนสิงหาคม 2562 
จํานวนทั้งสิ้น 1,277 ตัว ได๎ทําการตรวจและไมํพบความผิดปกติของสุกรกํอนฆําและหลังฆํา                   
และมีคําธรรมเนียม ดังนี้ 
 - อากรฆําสัตว์ 12 ,770 บาท การตรวจหาสารเรํงเนื้อแดงในสุกรกํอนฆํา จํานวน 4 ตัวอยําง 
จาก 4 ฟาร์ม ไมํพบสารเรํงเนื้อแดงทุกตัวอยําง 
 

สรุปเรื่องร้องเรียน จ านวน 8 เรื่อง 

ล าดับที่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 

1. ขอให้จับสุนัข ทั้งสิ้น 7 เรื่อง  จับสุนัข พร้อมฉีดวัคซีน ทั้งหมด  40 ตัว 

2. ขอให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 1 เรื่อง  

ฉีดวัคซีนสุนัข 15 ตัว แมว 2 ตัว 
(วัดโขดใต้)  
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งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ  

รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 8 อันดับแรก  
จากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง ท้ัง 3 แห่ง  

(ข๎อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม– 25 สิงหาคม 2562 ) 

 
 

รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 10 อันดับแรก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง 
(ข๎อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม– 25 สิงหาคม 2562 ) 
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สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 

 

ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม – 25 สิงหาคม 2562 จังหวัดระยอง พบผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก  
จํานวน  1,550 ราย ไมํพบผู๎เสียชีวิต คิดเป็นอัตราปุวย 220.48 ตํอประชากรแสนคน สูงเป็นอันดับที่ 4           
ของประเทศในเดือนสิงหาคมนี้ พื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง พบผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก รวมจํานวน 14 ราย  
โดยพบการระบาดของโรคไข๎เลือดออก ในชุมชนสัมฤทธิ์ และชุมชนบ๎านปากคลอง 

 
 

สถานการณ์ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครระยอง 
 

ชุมชนสัมฤทธิ์ พบผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก จํานวน 3 ราย,ผู๎ปุวยโรคชิคุนกุนยาและสงสัยโรคชิคุนกุนยา 
จํานวน 2 ราย   มีวันเริ่มปุวยตั้งแตํวันที่ 7 ก.ค. -12 ส.ค.2562 โดยผู๎ปุวยทั้งหมดอาศัยอยูํในละแวกเดียวกัน 
ในบริเวณถนนสัมฤทธิ์ ซอย 2 – 8 ตําบลปากน้ํา ขณะนี้ได๎ดําเนินการควบคุมโรคทั้ง 5 ราย เรียบร๎อยแล๎ว และ
อยูํในระหวํางการเฝูาระวังและติดตามโรค   
 

ชุมชนบ้านปากคลอง พบผู๎ปุวยโรคชิคุนกุนยาและผู๎ปุวยสงสัยโรคชิคุนกุนยาจํานวน 8 ราย             
มีวันเริ่มปุวยตั้งแตํวันที่  8-23 ส.ค.2562 โดยผู๎ปุวยทั้งหมดอาศัยอยูํในซอยเดียวกัน บริเวณตรงข๎ามซอยบุญอนันต์ 
ตําบลปากน้ํา ขณะนี้ได๎ดําเนินการควบคุมโรคทั้ง 8 รายเรียบร๎อยแล๎ว และอยูํในระหวํางการเฝูาระวังและ
ติดตามโรค  
 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อน าโดยแมลงในเขตเทศบาลนครระยอง 
 

กิจกรรม Big cleaning ทําลายแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายในศาสนสถานจํานวน 8 แหํง  
โดยนักเรียนและอาสาสมัครสาธารณสุข 
1. วัดปุาประดู ํ
2. วัดลุํมมหาชัยชุมพล 
3. วัดตรีรัตนาราม 
4. วัดปากน้ํา 
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5. วัดโขดทิมทาราม 
6. วัดโขดใต๎ 
7. วัดเนินพระ 
8. วัดเกาะกลอย 
 

กิจกรรมรณรงค์สถานที่ราชการปลอดโรคติดต่อน าโดยแมลง 
 

กลุํมเปูาหมาย 16 แหํง ดําเนินการแหํงละ 2 ครั้ง ในวันที่ 8, 9, 22, และ 23 สิงหาคม 2562 
ผลการดําเนินงาน พบสถานที่ราชการปลอดลูกน้ํา 13 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 81.25 
 ได๎แกํ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 , สํานักงานที่ดินจังหวัดระยอง, สํานักงาน
เกษตรจังหวัดระยอง, สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ, สํานักงานการยางแหํงประเทศไทย จังหวัดระยอง,    
สถานีตํารวจภูธรเมืองระยอง, ศาลอาญาคดีทุจริตฯ, การประปาสํวนภูมิภาคสาขาระยอง, โรงเรียนอนุบาลระยอง, 
โรงเรียนวัดปุาประดูํ, โรงเรียนวัดเกาะกลอย, โรงเรียนวัดเนินพระ, และวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ 
 

- กิจกรรมให๎ความรู๎การปูองกันโรคติดตํอในนักเรียน โดยสาธิตการสวมหน๎ากากอนามัยและการล๎างมือ 
7 ขั้นตอนอยํางถูกวิธี ในวันที่ 26 กรกฎาคม และ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น. 
ในนักเรียนชั้นอนุบาล 1 จํานวน 360 คน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง และโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมธาราม  
 

งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ  
1.1.4 คัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ สามเณรวัดโขดทิมทาราม วัดเกาะกลอย  
         วัดเนนิพระ   จํานวน      53 รูป 
1.1.5 คัดกรองสุขภาพนักเรียนอายุ 15 ปี ขึ้นไป โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
         ระดบัชัน้ ม.1, ม.2, ม.6  จํานวน    273 คน  
 

2. ให๎ความรู๎ประชาชน จํานวน 2 เรื่อง  
     2.1 เรื่อง “ การปูองกันและวิธีสังเกตอาการโรคหลอดเลือดสมอง และการปูองกันโรคมะเร็งเต๎านม 
โรคมะเร็งปากมดลูก” ในวันที่ 7 สิงหาคม 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 
 

กิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อ (โรคความดันโลหิตสูง,โรคเบาหวาน) 
 

วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2562 งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ ดําเนินกิจกรรมคัดกรองความเสี่ยง
โรคความดันโลหิตสูง,โรคเบาหวาน ในนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป โรงเรียนนครระยองวิทยาคม ระดับชั้น ม.1 - ม.6  
ผลการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 120 คน  
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 95 คน 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 58 คน 

ระดับชั้น ม.2 ห๎องท่ียังไมํได๎ดําเนินการในเดือนถัดไป  
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โครงการนครระยองใส่ใจสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร 
 

วันที่ 1 - 29 สิงหาคม 2562 งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ ดําเนินโครงการนครระยองใสํใจ
สุขภาพพระสงฆ์ สามเณร ณ วัดเกาะกลอยวัดลุํมมหาชัยชุมพล และวัดเนินพระ 
โดยมีกิจกรรม 

1. คัดกรองสุขภาพเบื้องต๎น และถวายความรู๎กับพระสงฆ์ สามเณร 
2. ให๎ความรู๎เรื่อง “ปิ่นโตสุขภาพ ทําบุญให๎ไปบุญ” แกํประชาชนที่มาทําบุญ และจัดนิทรรศการความรู๎ฯ  
3. คัดกรองสุขภาพประชาชนที่มาทําบุญ และคัดกรองภาวะสมองเสื่อมกับผู๎สูงอายุ มีพระสงฆ์               

และสามเณร เข๎ารํวมโครงการทั้งสิ้น 53 รูป 
 

งานสํงเสริมสุขภาพ  
- ระหวํางเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562 ดําเนินการโครงการดูแลเฝูาระวังภาวะซึมเศร๎าในวัยรุํน 

โดยคัดกรองภาวะซึมเศร๎านักเรียนชั้น ม.2- 6 จํานวน 608 คน คัดกรองภาวะการฆําตัวตายจํานวน 189 คน  
ให๎คําปรึกษานักเรียนที่มีภาวะซึมเศร๎ารุนแรง จํานวน  29 คน สํงตํอพบจิตแพทย์เพื่อรักษาภาวะซึมเศร๎า 
จํานวน 3 คน ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
 - วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 ดําเนินการจัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให๎ความรู๎เกี่ยวกับสุขภาพจิต   
ในวัยรุํน และให๎คําปรึกษาแกํนักเรียนกลุํมเสี่ยงภาวะซึมเศร๎า จํานวน  44 คน ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ด๎านบริหารจัดการกองทุนฯ  

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 พิจารณากลั่นกรองโครงการ             
จํานวน 39 โครงการ 

-โครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง ปีงบประมาณ ๒๕๖2 กิจกรรมอบรมให๎ความรู ๎วันที่ 26 สิงหาคม 2562 
ณ ห๎องประชุมตากสินมหาราช  

-โครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง ปีงบประมาณ ๒๕๖2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์การ
บริหารจัดการกองทุนฯ ระหวํางวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดกาญจนบุรี  

 

งานสนับสนุนสุขภาพ  
1. ดําเนินงานสํงเสริมและปูองกันสุขภาพแกํผู๎พิการในชุมชน 
 1.1 ให๎บริการคัดกรองสุขภาพเบื้องต๎นแกํผู๎พิการที่บ๎าน จํานวน  71 คน  
  1.1.1  วัดความดันโลหิต จํานวน  71  คน พบ 
   - ความดันโลหิตสูง  จํานวน  18 คน 
   - ความดันโลหิตปกติ  จํานวน  53 คน                       
  1.1.2  ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด   จํานวน  28  คน  
   - ระดับน้ําตาลในเลือดปกติ จํานวน  26 คน  
   - ระดับน้ําตาลในเลือดผิดปกติ จํานวน    2 คน         
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  1.1.3  ประเมินความเครียด จํานวน  56  คน พบ  
   - เครียดน๎อย   จํานวน  46  คน  
   - เครียดปานกลาง  จํานวน    7  คน  
   - เครียดมาก   จํานวน    3  คน  
  1.1.4  ประเมินภาวะซึมเศร๎า จํานวน  56 คน   พบ                     
   - ไมํมีภาวะซึมเศร๎า  จํานวน  56  คน 
 

2. ประสานให๎การดูแลชํวยเหลือเบื้องต๎นแกํผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว  ในชุมชนข๎างอําเภอ-ทางไผํ 
และชุมชนแขวงการทาง ที่มีความต๎องการ แพมเพิส จํานวน 2 คน  โดยติดตํอคุณลักษมี แสวงการ ที่มีความ
ประสงค์บริจาคเนื่องในวันคล๎ายวันเกิด พร๎อมประสาน PCC  เนินพระ ขอรับการสนับสนุนชุดผ๎าก๏อซ          
และน้ําเกลือ ให๎กับผู๎พิการที่ต๎องใช๎ในการทําแผล ได๎รับคําตอบวํายินดีให๎การสนับสนุน  

 

3. ดําเนินงานสร๎างกลุํม/ชมรมด๎านสุขภาพในชุมชน 
 2.1 จัดตั้งกลุํมด๎านสุขภาพที่เกิดขึ้นใหมํ  จํานวน 1 กลุํม คือ 
 กลุํมโยคะเพ่ือสุขภาพ เทศบาลนครระยอง  ตั้งอยูํ ณ สํานักงานเทศบาลนครระยอง เขียนโครงการ
ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ใช๎ในการจัดกิจกรรมออกกําลังกายด๎วยโยคะ  
 2.2  เข๎ารํวมออกกําลังกายกับกลุํมออกกําลังกายในชุมชน เพ่ือสร๎างปฏิสัมพันธ์ สร๎างขวัญกําลังใจ  
และหาโอกาสพัฒนาให๎กลุํมดําเนินการตํอเนื่องและเข๎มแข็ง จํานวน  2 กลุํม ได๎แกํ                     
  1. กลุํมสร๎างเสริมสุขภาพชุมชนสวนวัดโขด  
  2. กลุํมรักษ์สุขภาพ ขุมขนทางหลวงพูนไฉํ  
 

4. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และติดตามผลการดําเนินงานเยี่ยมบ๎านผู๎พิการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให๎อาสาสมัครดูแลสุขภาพผู๎พิการ มีความรู๎ ทักษะ และสามารถให๎การดูแลสุขภาพเบื้องต๎นได๎  
 -  มีผู๎เข๎ารํวมประชุม จํานวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ  100  
 - อาสาสมัครดูแลสุขภาพผู๎พิการติดตามเยี่ยมผู๎พิการในแตํละชุมชนของตนเอง จํานวน 21 คน  
 - รับฟังบรรยายความรู๎เรื่อง “การทํากายภาพบําบัดเพ่ือปูองกันข๎อติดสําหรับผู๎ปุวยอัมพฤกษ์ ”  
 - อาสาสมัครดูแลสุขภาพผู๎พิการ มีความรู๎ ทักษะในการทํากายภาพบําบัดเพื่อปูองกันข๎อติดเพ่ิมมากข้ึน 
สามารถนําไปใช๎กับตนเอง บุคคลในครอบครัว และผู๎พิการในความดูแลของตนเองได๎                                                                 
 - นัดประชุมครั้งตํอไป ในวันที่ 28  ตุลาคม  2562     
 

งานอนามัยครอบครัว 
ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน 

 

รายใหมํ   31  คน  รายเกํา  316  คน โดยมีกิจกรรมดูแลทําหัตถการในการติดตามเยี่ยมผู๎ปุวย 
จํานวน 62 ครั้ง และให๎คําแนะนําด๎านสุขภาพแกํผู๎ปุวยและครอบครัวทุกรายที่ติดตามเยี่ยม 
 

โครงการสัปดาห์นมแม่ 
 

- วันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรมสํงเสริมการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํในชุมชนเนื่องในสัปดาห์นม
แมํโลก ได๎แกํ ติดปูายรณรงค์สํงเสริมการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ ทั้ง 29 ชุมชน , รถยนต์วิ่งประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎
ในชุมชนและให๎ความรู๎เกี่ยวกับประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ ทางสถานีวิทยุประชาคมระยอง            
97.25 เมกกะเฮิร์ต  
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- ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรมเสวนาภาษานมแมํ เพื่อให๎ความรู๎เรื่องประโยชน์       

ของนมแมํและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ  ให๎แกํหญิงตั้งครรภ์จํานวน 26 คน  
ณ ห๎องประชุมตากสินมหาราช สํานักงานเทศบาลนครระยอง  
 

กิจกรรมอ่ืนๆ 
 

ดําเนินการสํารวจข๎อมูลบุคคลที่มีอายุเกิน 100 ปี และผู๎ปุวยติดเตียง ในเขตเทศบาลนครระยอง 
จํานวน 58 คน เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการให๎ความชํวยเหลือในด๎านตํางๆ 
 

ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 
1. มีผู๎บริจาควัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 1 คน จํานวน 2 รายการ ได๎แกํ Walker และ ไม๎พยุงเดิน   

     2. มีผู๎ปุวยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 10 คน จํานวน 7 รายการ ได๎แกํ เตียงนอนพร๎อมเบาะนอน , 
รถเข็นนั่ง , Walker , ถังออกซิเจน , ไม๎คํ้ายัน , เครื่องดูดเสมหะและเครื่องพํนยา 

กองการแพทย์ 
บริการเดือน สิงหาคม ๒๕๖2 

จ าแนกตามสถานบริการ 

 
 

ยอดตามสิทธิการรักษา 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 
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ประเภทบริการในคลินิกอบอุ่นฯ 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 

 
 

บริการอ่ืน ๆ แก่ผู้มารับบริการ 
ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖2 

 

- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถกอล์ฟไฟฟูา         จํานวน 50 ครั้ง 
- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถ Ambulance      จํานวน 14 ครั้ง 
- สนับสนุนกระเป๋ายาแกํหนํวยงานอื่น   จํานวน  7 ครั้ง 
 

กิจกรรมในรอบเดือนสิงหาคม 2562 
 

- วันที่ 23 สิงหาคม 2562 รับการประเมินข้ึนทะเบียน PCU ออกหนํวยปฐมพยาบาลกีฬาผู๎สูงอายุ  
- วันที่  23 สิงหาคม 2562 ณ สวนสาธารณะโขดปอ 
- วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ออกหนํวยกีฬาฟุตบอลเยาวชนชิงถ๎วยพระราชทาน 

ณ สวนสาธารณะศรีเมือง  
- วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ออกหนํวยปฐมพยาบาลกีฬาสีโรงเรียนวัดโขดฯ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดโขดฯ 
- วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ออกหนํวยปฐมพยาบาลกิจกรรมทําความสะอาดชายหาด "Beach 

Cleaning Day“ 
 

กองการศึกษา 
- วันที่ 1 - 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 คณะศึกษาดูงานห๎องสมุดประชาชน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล    

วัดโขดทิมทาราม จํานวน 80 คน ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง         
            - ระหวํางวันที่ 6 - 10 สิงหาคม พ.ศ.2562 การแขํงขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 11  
ณ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  จังหวัดร๎อยเอ็ด 
 - วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจําปีพุทธศักราช 2562  ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
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 - วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจําปีพุทธศักราช 2562  ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 - วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562  การประชุมเพ่ือหารือเพ่ือเตรียมความพร๎อมการจัดการแขํงขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจําปีการศึกษา 2562 
ณ ห๎องประชุม กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
 - วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 คณะศึกษาดูงานห๎องสมุดประชาชน องค์การบริหารสํวนตําบลหินซ๎อน 
จังหวัดสระบุรี จํานวน 45 คน ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
 - ระหวํางวันที่ 5 - 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 โครงการอุทยานการเรียนรู๎ครบวงจร Happy Book Day 
ณ บริเวณลานหน๎าอาคารห๎องสมุด และศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
 - ระหวํางวันที่ 19 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โครงการคํายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง 
 - ระหวํางวันที่ 19 - 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 โครงการคํายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 ตรวจเยี่ยมอาหารกลางวัน  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
 - วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 พิธีมอบรางวัลการแขํงขันฟุตบอลเยาวชน  
PTT Grout Cup 2019 รุํนอายุไมํเกิน 18 ปี  ณ สนามสวนศรีเมือง จังหวัดระยอง 
 - วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 โครงการจัดการศึกษาแกํเด็กด๎อยโอกาส กิจกรรมการศึกษานอก
ห๎องเรียน (เกี๊ยวน้ําหํอไกํสับ) ณ ลานกิจกรรมหน๎าห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 กิจกรรม We can : Play & Learn เพลินวันหยุด ครั้งที่ 131 
ณ บริเวณลานกิจกรรมอาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
 - ประชุมเตรียมการจัดการแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  รอบชิงชนะเลิศ 
ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 “นครระยองเกมส์” ประจําปีการศึกษา 2562 เดือนสิงหาคม 
 - ธนาคารออมสิน (สาขาปูาผํอง) ประจําวันพุธ เดือน สิงหาคม 
  

สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2562 
 

ข้อมูลสถิติ สิงหาคม 
  สถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุด/เดือน  34,772  
  สถิติผู้ใช้นอกเวลาราชการ  18,696  
  ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต  1,754  
  สถิติหนังสือทั้งหมด  161,617  
  สถิติแผ่น V.C.D  15,542  
  จ านวนสมาชิกห้องสมุด  75,304  
  จ านวนสมาชิกใหม่  181  
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สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง 
เดือน สิงหาคม 2562 

 
 

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

- วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 กิจกรรมชุมนุมลูกเสือแหํงชาติ ครั้งที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จํานวน 20คน พร๎อมครูไพบูลย์/ครูโจ/ ครูจุฑามาศ/ครูสํารูญ เข๎ารํวมงานชุมนุมลูกเสือสํารองแหํงชาติ  
ครั้งที่ 1 ณ กองพันทหารปืนใหญํตํอสู๎อากาศยาน ตําบลสํานักท๎อน อําเภอบ๎านฉาง จังหวัดระยอง  
 - วันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562 : ผู๎บริหารเข๎ารํวมงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น ระดับประเทศ  
ประจําปี 2562 "Opportunity Learning" โอกาสแหํงการเรียนรู๎ ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด๎น 
จังหวัดร๎อยเอ็ด  
 - วันที่ 23 สิงหาคม 2562 : คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา เข๎ารํวมพิธีรับตราพระราชทาน  
“บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย” ครั้งที่ 3 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
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ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

- วันที่ 4 - 6 สิงหาคม  2562 : ผู๎บริหาร/เจ๎าหน๎าที่ เข๎ารํวมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ
การจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  แกํผู๎ปฏิบัติงานด๎านพัสดุของสํานักสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด รุํนที่ 22 ณ โรงแรม เดอะลอฟท์ รีสอร์ท  
ซอยวงศ์สวําง 19 เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
 - วันที่ 13 สิงหาคม 2562 :  เวลา 08.30-15.00 น.ครูปฐมวัยเข๎ารํวมโครงการนําความรู๎ EF      
ไปปรับประยุกต์ใช๎กับแผนการเรียนการสอนในชั้นเรียน ณ ห๎องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง 
 - วันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2562 : ครูกนกวรรณ เข๎ารํวมโครงการประชุมสัมมาเชิงปฏิบัติการ
สังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมิน
แนวใหม ํและกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับต๎นสังกัด รุํนที่ 2 ระหวํางวันที่ 28 - 21 
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  
 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
- วันที่ 17 สิงหาคม 2562 : เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะครูเข๎ารํวมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ณ ห๎องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- วันที่ 5 สิงหาคม 2562 :  คณะครูนํานักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมสัปดาห์ห๎องสมุด Happy Book Day  

ณ บริเวณหน๎าห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง ตําบลทําประดูํ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
 - วันที่ 8 สิงหาคม 2562 : ฝุายบริหารงานทั่วไป ได๎จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร 
และทําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันแมํแหํงชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา  
 - วันที่ 12 สิงหาคม 2562 : ผู๎บริหาร/คณะครู เข๎ารํวมกิจกรรมวันแมํแหํงชาติ  
ณ บริเวณสนามฟุตบอลสวนศรีเมือง ตําบลทําประดูํ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง   
 - วันที่ 26 สิงหาคม 2562 : เวลา 13.00 – 16.00 น. ฝุายบริหารงานทั่วไป จัดการประชุม
คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง ประจําปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 ณ ห๎องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 
 - วันที่ 27 สิงหาคม 2562 : ผู๎บริหาร/คณะครู ต๎อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลโคกสูง 
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เข๎าศึกษาดูงานกิจกรรมตํางๆของนักเรียน เชํน สมุนไพรไลํยุง การนวดแผนไทย 
ศูนย์สาธิตการหมักน้ําปลา ตัดผม กระดาษแปลงโฉม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา   
ตําบลปากน้ํา จังหวัดระยอง 
 - วันที่ 29 สิงหาคม 2562 : บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด รํวมกับ               
สมาคมประมงระยอง  มอบทุนการศึกษาให๎แกํนักเรียน-นักศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 
 - โรงเรียนได๎ทําการติดตั้ง เครื่องเลํนสนามปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา  
 - ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารเรียน 2 - 3 พร๎อมรางระบายน้ํา 
 - ขอความอนุเคราะห์ซํอมแซมประตูห๎องน้ํา 
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โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

- วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ศูนย์ปูองกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) ได๎เข๎าอบรมโครงการยุวประมง 
ประจําปี 2562 ให๎กับนักเรียนระดับชั้น ป.5 - ป.6  ณ ห๎องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง  
 - วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง ดําเนินกิจกรรม ตักบาตรข๎าวสารอาหารแห๎ง เนื่องใน
วันแมํแหํงชาติ วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล๎ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
 - วันที่ 13 สิงหาคม 2562 โครงการดาว -อีเอฟ บริษัทรักลูกฮิวแมนแอนด์โซเชียลอินโนเวชั่น จํากัด 
 ได๎จัดกิจกรรมการติดตามนิเทศการดําเนินการสํงเสริม EF (ครั้งที่ 1) ให๎กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  

- วันที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจําปี 2562  
 - วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองเข๎รํวมอบรมโครงการ         
คํายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา  
 - วันที่ 19 สิงหาคม 2562 คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง)โรงเรียนเทศบาล
เข๎าศึกษาดูงานทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง  
 - วันที่ 19 สิงหาคม2562 คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง)  
เข๎าชมเจดีย์กลางน้ําและศูนย์การเรียนรู๎ปุาชายเลน  
 - วันที่ 29 สิงหาคม2562 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองนํานักเรียนเข๎ารับทุนการศึกษา บริษัท มูบาดาลา 
ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด  
 - วันที่ 30 สิงหาคม2562 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองจัดทําโครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน โดยได๎รับเกียรติ
จาก ทํานปลัดสุธน  ซื่อประเสริฐ  มาเป็นประธานในพิธีแขํงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน  
 - การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง ได๎แกํ สร๎างสนามกีฬา, สร๎างสนามเด็กเลํนอนุบาล  

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

- วันที่ 1  สิงหาคม  2562 โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน (ทัศนศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ 
ณ  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  
 - วันที่ 1 - 2  สิงหาคม  2562 โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน (ทัศนศึกษา) ชั้นอนุบาล  ๑ - ๒  
(นั่งรถชมเมือง ชมสถานที่สําคัญในชุมชนเทศบาลนครระยองฯ)  
 - วันที่ 2  สิงหาคม  2562 โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน (ทัศนศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  
ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท๎องฟูาจําลอง)  กรุงเทพ ฯ  
 - วันที่ 5  สิงหาคม  2562 โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน (ทัศนศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  
ณ  โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง  
 - วันที่ 5 - 6  สิงหาคม  2562 โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน (ทัศนศึกษา) ชั้นอนุบาล  ๓ 
(นั่งรถชมเมือง ชมสถานที่สําคัญในชุมชนเทศบาลนครระยองฯ)  
 - วันที่ 9  สิงหาคม  2562 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์   
พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจําปี  2562  
 - วันที่ 13 - 16  สิงหาคม  2562 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจําปี  2562 ณ   ลานอเนกประสงค์ 
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
 - วันที่ 17 - 18  สิงหาคม  2562 โครงการ “รักลูกให๎ถูกทาง  สร๎างภูมิคุ๎มกันชีวิต” ประจําปีการศึกษา 2562  
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- วันที่ 18 - 25  สิงหาคม  2562 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  (คํายยุวพุทธ) รุํนที่ ๑ และ รุํนที่ ๒   

ประจําปีการศึกษา  2562  ณ วัดลุํมมหาชัยชุมพล (พระอารามหลวง)  
 - วันที่ 20  สิงหาคม  2562 โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน (ทัศนศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 
ณ  ศูนย์วิจัยทรัพยากรและหิน  ระยอง  
 - วันที่ 28  สิงหาคม  2562 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร จัดการศึกษาตลอดชีวิต
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ระดับภาคตะวันออก  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  
 - วันที่ 29 - 30  สิงหาคม  2562 กิจกรรมกีฬาสี  (วัดโขดเกมส์) ประจําปี 2562  
 - ผลการแขํงขันโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม การแขํงขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ 
ครั้งที่ ๑๑   ประจําปี ๒๕๖๒  ณ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด ระหวํางวันที่ ๗ – ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 - การประกวดแขํงขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง            
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ  
ด.ช.ธณัท ศรีสวัสดิชู  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  
ครูผู๎ฝึกซ๎อม  
นายพาทิศ เหล็กกนก   ตําแหนํง ครู อันดับ คศ.๑  
 

 - โครงงานภาษาตํางประเทศ  ระดับชั้นประถมศึกษา  
ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  รางวัลชมเชย  
1.  ด.ช.กฤตภาส ชวนบุญ      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  
2.  ด.ช.วรวิทย์ สนั่นไหว        ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  
3.  ด.ช.วชิรวิทย์ สนั่นไหว      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  
ครูผู๎ฝึกซ๎อม  
1. นางสาวอาภรรัตน์ มณีพร  ตําแหนํง  ครู อันดับ คศ.๒  
2.  นายปิยะพงษ์ พิมเสน       ตําแหนํง  ครู อันดับ คศ.๑  
 

 - การประกวดแขํงขันวาดภาพระบายสี  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รางวัลชมเชย  
1. ด.ช.ณัฏฐกร   พรอริยสิทธิ์      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  
2. ด.ญ.สิริรัตน์   วิระเทพสุภรณ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  
ครูผู๎ฝึกซ๎อม  
นางจีรภา  สุอุตะ ตําแหนํง  ผู๎ชํวยครู 
 

- การประกวดแขํงขันร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ 
พร๎อมจินตลีลา ระดับประถมศึกษา  
ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง   รางวัลชนะเลิศ  
1.  ด.ญ.ศิริกานต์ จันทร์ฤทธิ์          2.  ด.ญ.ณิชกานต์ คําวงศ์  
3.  ด.ญ.พิชามญธุ์ สีบุญชู              4.  ด.ญ.วิรดา เสนสอน   
5.  ด.ญ.ทักษอร มํวงแปูน             5.  ด.ญ.กนกพร  ฉายสวํางวงศ์   
7.  ด.ญ.นวพร  ภูํโพธิ์              8.  ด.ญ.ทักษอร ลี้สุนทรไพศาล  
9.  ด.ญ.กันตินันท์  คําสุข   
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ครูผู๎ฝึกซ๎อม  
1.  นางสาววรรณธการ   ศรประสิทธิ์    ตําแหนํง   ครู อันดับ คศ.๒  
2.  นางสาวดุจรวี ปานแม๎น                ตําแหนํง   ผู๎ชํวยครู  

 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
- กิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน วันที่  5 - 7  สิงหาคม 2562  

ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
 - กิจกรรมสัปดาห์ห๎องสมุด วันที่  5 - 7 สิงหาคม 2562 ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
 - รํวมแขํงขันกีฬาฟุตซอล ระยองวิทย์นิทัศน์ 62 ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม  
 - กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎และฝึกศึกษานอกสถานที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่  6 สิงหาคม 2562 
ณ  สวนสัตว์เขาเขียว  
 - กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ วันที่  9  สิงหาคม 2562 ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
 - กิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณี วันที่  8 - 10  สิงหาคม 2562  
ณ  วัดลุํม (พระอารามหลวง)  
 

รายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
การแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งท่ี 11 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 
 - การแขํงขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา ผลการแขํงขันชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เด็กหญิงลภัสรดา 
 - การประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู) กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  
ผลการแขํงขันรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง  นางสาวทรรศนีย์ 
 - ประกวดแขํงขันการกลําวสุนทรพจน์ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  
ผลการแขํงขันรางวัลชมเชย  ระดับเหรียญทอง เด็กหญิงรัตนภรณ์ คงเนียม  
 - การประกวดการจัดสวนถาดแห๎งทีม 4 คน ผลการแขํงขันอันดับ 13 ระดับเหรียญทอง   
 - การประกวดแขํงขันรําวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผลการแขํงขันอันดับ 14           
ระดับเหรียญทอง  
 - การประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู) กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (อังกฤษ)  
ผลการแขํงขันอันดับ 9 ระดับเหรียญเงิน นางชลธิชา ธรรมนิทา  
 - คะแนนรวมโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง ได๎ลําดับที่ 5 ของประเทศ จาก 27 องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  
 - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2562 ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
 - กิจกรรมรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยครูตํารวจ D.A.R.E วันที่ 16 สิงหาคม 2562  
ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
 - รับคณะดูงานจากเทศบาลเมืองปากน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 20 สิงหาคม 2562  
ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
 - รับคณะดูงานจากตําบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 28 สิงหาคม 2562  
ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
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 - เข๎ารับการประกวดโรงเรียนสะอาด สิ่งแวดล๎อมนําอยูํ จัดโดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมจังหวัดระยอง วันที่ 22 สิงหาคม 2562  ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  

- กิจกรรมคําย English Fun For Camp สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 ห๎องเรียนบูรณาการ EIS  
24 - 25 สิงหาคม 2562  ณ  สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี  

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

- วันที่ 5  สิงหาคม 2562 รํวมงานวันวิชาการ “ระยองวิทย์นิทัศน์” ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม 
1. การแขํงขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz Contest) 
        - ได๎รับรางวัลชนะเลิศ  
2. การแขํงขันเลํานิทานภาษาอังกฤษ (Story telling) 
     - ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
3. ผลการแขํงขันซูโดกุ ระดับประถมศึกษา 
     - ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
     - ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
4. ผลการแขํงขันสังคม  การแขํงขันตอบปัญหา Social club 4.0 
     - ได๎รับรางวัลชนะเลิศ   
     - ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
5. การแขํงขันโครงการสรรหาผู๎มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
    - ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
     - ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
 

 - วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรมคํายวิทย์ – คณิต 
 - วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรมคํายภาษาอังกฤษ 
 - วันที่ 6 - 7 สิงหาคม  2562 จัดกิจกรรมคํายธรรมะ 
 - วันที่ 9 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
  

วันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2562 
รายงานผลการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

1. วาดภาพระบายสี ป.1-3 ได๎รองชนะเลิศอันดับ1 
2. หุํนยนต์  ได๎เหรียญเงินอันดับ 7  
3. ละครภาษาอังกฤษ  ได๎รางวัลชมเชยอันดับ 1 (ระดับเหรียญทอง) 
4. ร๎องเพลงลูกทํุงพร๎อมแดนช์เซอร์  ได๎รองชนะเลิศอันดับ1 (ระดับเหรียญทอง)  
5. นาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์  ได๎รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง 
6. ร๎อยมาลัย ได๎เหรียญทอง อันดับ 9  
7. วาดภาพระบายสีปฐมวัย  ได๎เหรียญทองอันดับ 9  
8. แขํงขันคนเกํงวิทยาศาสตร์  ผํานเข๎ารอบชิง 
9. ตอบปัญหาคุณธรรมไมํเข๎ารอบ  
10. เริงเลํนเต๎นแดนท์  ได๎เหรียญเงินอันดับ 8  
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11. ทายซิเสียงอะไรเอํย  ได๎เหรียญทองแดง 
12. ฮูลําฮูป  ได๎รางวัลชมเชยระดับเหรียญทอง 
 

- วันที่ 15  สิงหาคม  2562 รํวมกิจกรรมมัคคุเทศก์น๎อย ณ ถนนยมจินดา 
 - วันที่ 16 สิงหาคม  2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่ 
ณ ศูนย์แสดงสินค๎าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  กรุงเทพฯ 
 - วันที่ 16 สิงหาคม  2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่ 
ณ ศูนย์การเรียนรู๎ปุาชายเลน พระเจดีย์กลางน้ํา จังหวัดระยอง 
 - วันที่ 21 สิงหาคม 2562 กิจกรรมบูรณาการคํายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย 
 - วันที่ 24 สิงหาคม  2562 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและงบประมาณทางการ
ศึกษาของสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563 
 - วันที่ 25 สิงหาคม 2562 อบรมปฏิบัติธรรมสํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

- วันที่ 1 สิงหาคม 2562 พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท.มทบ.14  ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
 - วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สอบถามข๎อมูล ข๎อมูลความเสี่ยงครอบครัว ชั่งน้ําหนัก วัดรอบเอว วัดสํวนสูง 
ประเมินคําดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิต ชีพจร และตรวจระดับน้ําตาลในเลือดโดยการเจาะปลายนิ้วในรายการที่มี
ความเสี่ยงในการเกิดโรคติดติ่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)๎  
 - วันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2562 ครูนํานักเรียนแขํงขัน มหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น ครั้งที่ 11  
ทักษะวิชาการ ดังนี้  

*วิทยาศาสตร์ ม.ต๎น  
*สังคมศึกษา ม.ต๎น  
*วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย  
*สังคมศึกษา ม.ปลาย  
*คณิตศาสตร์ ม.ปลาย  
*ภาษาไทย ม.ปลาย  
*คอมพิวเตอร์. ม. ปลาย 
*คอมพิวเตอร์ ม. ต๎น  
*โครงงานสังคม. ม. ต๎น. 
*ประกวดรําวงมาตรฐาน  
ณ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  

 - วันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2562 ครูนํานักเรียนแขํงขัน มหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น ครั้งที่ 11  
โครงงานสังคม. ม. ต๎น. ได๎รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ณ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด  
 - วันที ่8 สิงหาคม 2562 สาธารณสุข เทศบาลนครระยอง จัดกิจกรรมความรอบรู๎ ด๎านสุขภาพเพ่ือปูองกัน
ภาวะอ๎วน  นักเรียน ม.1 - 3 ที่เป็นกลุํมเสี่ยงภาวะอ๎วน ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)๎  
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- วันที ่8 สิงหาคม 2562 เข๎ารํวมโครงการอถล.อาสารักษ์สิ่งแวดล๎อม ประจําปีงบประมาณ 2561 

ณ ศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ํา ต.ปากน้ํา อ.เมืองระยอง  
 - วันที่ 9 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ 12 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม           
(วัดโขดใต)๎  
 - วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ผู๎อํานวยการ ครู และนักเรียนรํวมกิจกรรมวันแมํแหํงชาติ  ณ ชุมชนทุํงตะโหนด  
 - วันที่ 12 สิงหาคม 2562 คณะครูรํวมทําบุญตักบาตรถวายข๎าวสารอาหารแห๎ง เนื่องในโอกาสวันแมํ
แหํงชาต ิ ณ สวนศรีเมือง 
 - วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ผู๎อํานวยการและ คณะครูรํวมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร   เนื่องในโอกาสมหา
มงคล สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 
12 สิงหาคม 2562 ณ สวนศรีเมือง  
 - วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เจ๎าหน๎าที่เทศบาล มาให๎ความรู๎เรื่องลูกน้ํายุงลาย และทําความสะอาดวัด ณ วัดโขดใต๎  
 - วันที ่15 - 16 สิงหาคม 2562 เปิดบ๎านวิชาการบูรณาการศาสตร์พระราชา  สูํการพัฒนาที่ยั่งยืน  ครั้งที่ 2 
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)๎  
 - วันที ่15 - 16 สิงหาคม 2562 เปิดบ๎านวิชาการบูรณาการศาสตร์พระราชา  สูํการพัฒนาที่ยั่งยืน  ครั้งที่ 2 
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)๎  
 - วันที ่1 8 - 21 สิงหาคม 2562 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหมํ ในระดับต๎นสังกัดรุํนที่ 2  
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  
 - วันที ่18 สิงหาคม 2562 โครงการน๎อมนําพระราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิรารงกรณ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  ณ โรงเรียนวัดปุาประดูํ  
 - วันที ่19 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองสมุทรปราการ ขอความอนุเคราะห์เข๎าศึกษาดูงาน 
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)๎  
 - วันที ่19 - 23 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข๎ารํวมโครงการทบทวนความรู๎สูํรั่ว
มหาวิทยาลัย (ติวเพ่ือชุมชน)  ณ ห๎องจันทร์สุดา โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง  
 - วันที ่21 สิงหาคม 2562 เด็กหญิงพิชามณชุ์ ชาวศรี ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทตํอสู๎
บุคคลหญิง อายุ 14 ปี ในการแขํงระดับนานาชาติ 2nd JKA Ocenia Karatedo Championship 2019 
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)๎ 
 - วันที ่22 สิงหาคม 2562 อบรมปูองกันและบรรเทาอัคคีภัย ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)๎ 
 - วันที ่22 สิงหาคม 2562 สํานักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัด
โครงการดูแลเฝูาระวังภาวะซึงเศร๎าในวัยรุํน ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)๎  
 - วันที ่24 สิงหาคม 2562 โครงการชุมชนประชารัฐรํวมใจสร๎างความปลอดภัยในการใช๎รถใช๎ถนน 
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)๎  
 - วันที ่25 สิงหาคม 2562 เป็นสถานที่จัดการแขํงขันกีฬาคาราเต๎-โด รายการ Armando International 
Championship 2019 by Armando Product  ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)๎  
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- วันที ่25 - 26 สิงหาคม 2562 เข๎ารํวมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการบริหารจัดการห๎องสมุดมีชีวิต  
เครือขําย "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือขําย 4 ภูมิภาค" ณ โรงแรมโกลเด๎น ซิตี้ ระยอง  
 - วันที ่26 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)  

กองสวัสดิการสังคม 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 

• มอบเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 
   ผู๎พิการและผู๎ปุวยเอดส์  
   ประจําเดือนสิงหาคม 2562 

•  โดยการโอนเงินเข๎าบัญชีธนาคาร 
  ทั้งหมด 7,082  ราย  
  เมื่อวันที่  7 สิงหาคม 2562 

*ผู๎สูงอายุ            6,181  ราย 
    เงินสด                        -     ราย 
    โอนเข๎าบัญชีธนาคาร    6,181  ราย 

*ผู๎พิการ                       782   ราย        
    เงินสด                        -      ราย 
    โอนเข๎าบัญชีธนาคาร      782 ราย 

*ผู๎ปุวยเอดส์                   119   ราย 
     เงินสด                        –     ราย 
     โอนเข๎าบัญชีธนาคาร     119   ราย 
 

การลงทะเบียน 
• อํานวยความสะดวก  

    ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการรายใหมํ 
    และตํอบัตรประจําตัวคนพิการรายเกํา     จํานวน        5     ราย 

•   รับลงทะเบียนผู๎พิการรายใหมํ  
    เพ่ือรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ     จํานวน        7      ราย 

•   รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  จํานวน        -       ราย 
•   รับลงทะเบียนผู๎สูงอายุรายใหมํและรายเกํา จํานวน        28      ราย 

ที่มีการย๎ายภูมิลําเนาเข๎ามาในเขตพ้ืนที่ เทศบาลนครระยอง เพื่อรับเบี้ยฯ 
    ปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2560 
  

-โครงการอบรมเสริมสร๎างความรู๎ให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ ผู๎นําชุมชน คณะทํางานยาเสพติดและกองทุนแมํ     
ของแผํนดิน เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจําปี 2562 วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 
ณ ห๎องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง  
 - โครงการผู๎สูงวัย สานสัมพันธ์รํวมใจกันสามัคคี ในเขตเทศบาลนครระยอง ประจําปีงบประมาณ 2562 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562ณ สวนสาธารณะโขดปอ 
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สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือนสิงหาคม  2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31  สิงหาคม  2562) 
ยอดรับจํานํารวม    2, 372  ราย 
ยอดไถํถอนรวม    2, 346   ราย 
 

   ทรัพย์จํานําคงเหลือทั้งหมด  7,533  ราย 
 
รายได๎ดอกเบี้ยรับจํานํา  จํานวนเงิน    1,868,087.50 บาท  
รายได๎จากการจําหนํายทรัพย์หลุด จํานวนเงิน       270,170.00 บาท 
    รวมรายรับ          2,138,257.50 บาท 
รายจ่าย 
 ดอกเบี้ย O.D. ธนาคารออมสิน                    0.00 บาท  
 รายจ่ายประจ า                447,062.71 บาท 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย             1,691,194.79 บาท 
 
- จ่ายบูรณะท้องถิ่น 30% ให้เทศบาล ของปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน 6,762,772.05 บาท 
 

วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน   140,000,000.00 บาท 
   บวก ฝากเพ่ิม                    23 ,381,000.00 บาท 
   คงเหลือเงินที่ใช๎หมุนเวียนได๎อีก              163,381,000.00 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 - นางสาวกนก  อารีรักษ ์ผู๎อํานวยการสํวนสํงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม แจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ ดังนี ้
1. เมื่อสัปดาห์ที่แล๎วงานสํงเสริมปูองกันและควบคุมโรคของโรงพยาบาลระยอง สาขาจันทอุดม  

ได๎มาทําแผนรํวมกับเทศบาลนครระยอง ซ่ึงโรงพยาบาลจะต๎องเรํงการใช๎งบประมาณในสํวนที่ต๎องมาทําแผน
รํวมกับเทศบาลนครระยอง สัปดาห์นี้เป็นต๎นไปจะมีการลงรายละเอียดของแตํละกิจกรรม 

2. เรื่องการตั้งครรภ์ที่ไมํพร๎อมของเด็กวัยรุํน จากการประเมินเทศบาลได๎ดําเนินการมา 3 - 4 ปี แล๎ว 
ซึ่งได๎ผลดี เพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการทําแผนรํวมกันก็จะเริ่มปรับ โดยทําตั้งแตํหญิงตั้งครรภ์           
ในปี 2563 จะเริ่มในเรื่องของโรงเรียนพํอแมํ โดยรํวมกันหาการตั้งครรภ์ที่ไมํพร๎อมของเด็กวัยรุํน ซึ่งจะเป็นการ
รํวมมือกันระหวํางเทศบาลนครระยองกับโรงพยาบาลระยอง เพราะได๎มีการหารือกับทางด๎านแพทย์ด๎วยแล๎ว           
ซึ่งจะเป็นทีมที่ใหญํขึ้นในระบบที่ทํา และในสํวนที่สองก็จะทําตั้งแตํเด็กอายุ 0 - 3 ปี ในชุมชน ซึ่งตรงนี้จะเป็น
ทีมของเทศบาลนครระยองทําท้ังหมด โดยมีการวางแผนรํวมกับโรงพยาบาลระยองเรียบร๎อยแล๎ว และเรื่องของ
แนวนโยบายของประเทศทางด๎านกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ คือ เรื่องของยาเสริมธาตุเหล็ก ซึ่งเดิมได๎จําย
ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในเด็กชั้นประถมศึกษา ซึ่งในปลายปี 2563 จะได๎เริ่มจํายเป็นยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก ในเด็ก
อายุตั้งแตํ 6 เดือนขึ้นไป โดยจะเริ่มต๎นที่คลินิกชุมชนอบอุํนเทศบาลนครระยอง ซึ่งจะมีเด็กอีกชุดหนึ่งที่จะไป
รักษา และฉีดวัคซีนที่คลินิกชุมชนอบอุํนเทศบาลนครระยอง เพราะฉะนั้นในสํวนของเรื่องนีส้ํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อมจะตามไปดูแลทั้งหมดในการให๎ยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก และในเรื่องของการสํงเสริมพัฒนาการ  
สํวนในการแบํงพ้ืนที่จะมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กตั้งแตํอยูํในครรภ์มารดา  
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3. เรื่องประชาสัมพันธ์ จากท่ีผํานมาได๎มีการจัดอบรมตํางๆ ซึ่งในการอบรมจะมีการแจกสมุด ดินสอ 
ปากกา ให๎กับผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกคน ขอประชาสัมพันธ์วําหลังจากท่ีจัดประชุมเรียบร๎อยแล๎ว วัสดุเหลํานี้ควรจะ
นํามาใช๎ประโยชน์อยํางอ่ืนได๎อีก จึงควรรวบรวมวัสดุเหลํานี้เพ่ือนําไปแจกให๎กับเด็กนักเรียนที่ยากจน                  
ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง 
 - นายดุสิต  ธรรมศิริรักษ์ ผู๎อํานวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ขออนุญาตหารือในที่
ประชุมเรื่องปูายโฆษณาที่อยูํตามข๎างทาง ปัจจุบันนี้เทศบาลไมํได๎อนุญาตให๎ติดตั้งปูายดังกลําว ซ่ึงงานเทศกิจ 
สํานักปลัดเทศบาลได๎ตามเก็บปูายดังกลําวออก รวมทั้งโรงแรมตํางๆ ได๎แจ๎งประสานมายังเทศบาลนครระยองวํา
เทศบาลนครระยองจะมีนโยบายที่จะอนุญาตให๎ติดตั้งปูายได๎หรือไมํ 
 - นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี นําเสนอในที่ประชุมวําไมํควรจะมีการติดตั้งปุาย
บริเวณถนนสุขุมวิท และเห็นควรกําหนดจุดที่อนุญาตให๎ติดตั้งปูายได๎ และจุดที่ห๎ามติดตั้งปูาย โดยมอบหมายให๎
สํานักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมทําปูายประกาศเพ่ือประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชน และห๎างสรรพสินค๎าตํางๆ 
ทราบวําหากต๎องการติดตั้งปูายก็ให๎แจ๎งมายังสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครระยอง และ
กําหนดจุดที่ต๎องการติดตั้งปูายด๎วย 
 

ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรี สั่งการวําห๎ามไมํให๎มีการติดตั้งปูายในบริเวณริมถนนสุขุมวิท 
  เพราะเนื่องจากเป็นถนนสายหลัก หากมีปูายชํารุดก็อาจจะหลุดมาในบริเวณพ้ืนถนนสุขุมวิท  
  ซึ่งอาจเกิดความเสียหายได๎ ในเวลาที่มีขบวนเสด็จของสมเด็จพระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟูาพัชรกิติยาภา  
  นเรนธิราเทพยวดี" แตํอนุญาตติดตั้งปูายได๎ในบริเวณถนนสายอ่ืนๆ ได๎ เชํน ถนนจันทอุดม,  
  ถนนค.2 และถนนอดุลย์ธรรมประภาส และให๎นําเรื่องนี้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์เทศบาล 
  นครระยอง และสื่อสารชํองทางอ่ืนด๎วย ให๎งานเทศกิจ สํานักปลัดเทศบาล ลงไปสํารวจพื้นที่ 
  เพ่ือเก็บปูายออกในบริเวณจุดที่เทศบาลไมํได๎อนุญาตให๎ติดตั้งทั้งหมด 

 
 (ปิดประชุม เวลา 12.00 น.) 
 
     ลงชื่อ    ผู๎บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                          เจา๎พนกังานธุรการชํานาญงาน 
 
 
 

     ลงชื่อ    ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางพิมพ์ผกา  ทายพงศ์ศักดิ)์ 
          หัวหนา๎ฝาุยอํานวยการ 
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