
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 3/2563 

วันที่  10  มีนาคม  2563 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง  เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย๑      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ๑ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายบุญสืบ เจริญรัตน๑ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายประกอบ อังควินิจวงศ๑ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายผณินทร เกษรแพทย๑ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท๑ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นางนภัสสร อุทัยรัตน๑ ผู๎อํานวยการสํานักการคลัง 
8. นางวัฒนา ชูวิทย๑สกุลเลิศ ผู๎อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
9. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน๎าฝุายปกครอง รก.หัวหน๎าสํานักปลัดเทศบาล 
10. นางกรรณิกา วิโรจน๑แสงทอง ผู๎อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 11.  นายปรีชา สาลี ผู๎อํานวยการกองชําง  
 12. นางสาวศศิธร โยคาพจร แทนผู๎อํานวยการกองการศึกษา 
13. นายชนินทร๑ จันทน๑ขาว หัวหน๎าฝุายพัฒนาชุมชน 
                                                          รก.ผู๎อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
14. นางสาววทันยา โห๎ประเสริฐ แทนผู๎อํานวยการกองการแพทย๑ 
15. นางสาวรุํงฤดี ยมรักษ๑ แทนผู๎จัดการสถานธนานุบาล 
16. นายศราวุธ มนต๑สวรรค๑ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
17. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง 
18. นางสุภลักษณ๑ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
19. นางนันท๑พร รุํงรัตน๑ แทนร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
20. นางพรทิพย๑ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
21. นายไพรัตน๑ วังบอน รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
22. นางสายสุนีย๑ วาระสิทธิ์ ผู๎อํานวยการสํวนพัฒนารายได๎ 
23. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ๑ ผู๎อํานวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
24. นางสาวกนก อารีรักษ๑ ผู๎อํานวยการสํวนสํงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
25. นางพิมพ๑ผกา ทายพงศ๑ศักดิ์ หัวหน๎าฝุายอํานวยการ 
26. นางเสาวลักษณ๑ แกํนทอง หัวหน๎าฝุายการเจ๎าหน๎าที่ 
27. นางสาวรัชนี คุ๎มครอง หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
28. นางสาววิราภรณ๑ โคลงชัย หัวหน๎าฝุายพัสดุและทรัพย๑สิน 
29. นางสาวฐปนีย๑ โสภณ หัวหน๎าฝุายวิเคราะห๑นโยบายและแผน 
30. วําที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน๎าฝุายนิติการ 
31. นางสาวณัฐมน แซํโง๎ว หัวหน๎าฝุายบริการและเผยแพรํวิชาการ 
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32. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน๎าฝุายงบประมาณ  
33. นางสาวระวีวรรณ กลํอมแก๎ว หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
34. นางดลนภัส จันมณี หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
35. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน๎าฝุายสังคมสงเคราะห๑ 
36. นางกุลยา กุลรัตน๑ เจ๎าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี           (ติดราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี   (ติดราชการ) 
3. นายวารินทร๑ ดุษฎีวงษ๑กําจร รองนายกเทศมนตรี   (ติดราชการ) 
4. นายนิวัติ กลํอมแก๎ว เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ติดราชการ) 
5. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล   (ติดราชการ) 
6. นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล    (ติดราชการ) 
7. นางผํองศรี ปิยะยาตัง ผู๎อํานวยการกองการศึกษา  (ติดราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 - ไมํมี 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4  กุมภาพันธ์  2563 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4  กุมภาพันธ์  2563   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนสํง 
 - งานขนสํงมี รายรับประจําเดือนกุมภาพันธ๑  2563               122,447.12 บาท 
                           รายจํายประจําเดือนกุมภาพันธ๑  2563             107,456.07 บาท 
                           รายรับสูงกวํารายจําย                                     14,991.05 บาท 
                           ยอดเงนิสะสม                                         3,798,770.62 บาท 
ฝ่ายปกครอง   
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) ประจําเดือนกุมภาพันธ๑  2563  
      1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง 
        - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
                - ออกตรวจดูแลโรงรับจํานําของเทศบาล   
                - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จํานวน 4 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า 
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน๎อง และสวนศรีเมือง 
               - ออกตรวจจัดตรวจตู๎เขียว จํานวน 29 ชุมชน 
               - ออกตรวจดูแลสถานีขนสํง (บขส.) ระยอง   
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      2. ตักเตือนผู๎กระทําความผิด   
                   - ดูแลห๎องควบคุมโทรทัศน๑วงจรปิด CCTV    
                     - กองวัสดุกํอสร๎างไว๎บนไหลํทาง ทางเท๎า และท่ีสาธารณะ จํานวน - ราย 
                     - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท๎าบริเวณหน๎าโรงพยาบาลระยอง และหน๎าวัดปุาประดูํ
จํานวน 16 ราย  
                - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหลํน จํานวน - ราย      
      3. จัดเก็บปูายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 97 แผํน   
      4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 5 แหํง  
      5. งานที่ได๎รับมอบหมาย   
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน  จํานวน  1  ราย   
  - ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จํานวน  -  ราย 
   

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - ระงับอัคคีภัย                                                              8 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                              62 ครั้ง  
      - งานกู๎ภัยฯ                                                               45 ครั้ง 
      - ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบาย 
          วิธีการใช๎ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
          (ชุมชนศูนย๑การค๎า , ชุมชนชายกระปุอม, ชุมชนเรือนจํา)         13  ครั้ง 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน ก.พ. 2563)  
         * จํานวน             9  คณะ   
         * จํานวน         565  คน  
 

งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – สํง หนังสือ  
เดือนกุมภาพันธ๑  2563 
      - มีการลงรับหนังสือ    จํานวน        678 เรื่อง 
     - มีการลงสํงหนังสือ    จํานวน        428 เรื่อง  
 
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง      
      * พนักงานเทศบาล             185 คน 
      * ลูกจ๎างประจํา                     22 คน 
      * พนักงานจ๎างทั่วไป            342 คน 
      * พนักงานจ๎างตามภารกิจ     248 คน 
                         รวม            797 คน  
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อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จ านวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง      
     * พนักงานครูเทศบาล               228 คน 
      * ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)               3 คน  
      * พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)         39 คน  
                         รวม                 270 คน 

รวมทั้งสิ้น  1,067  คน      
 

งานการเจ๎าหน๎าที่ 
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ดํารงตําแหนํงที่สูงขึ้น 
  (ตําแหนํงบริหาร)                                                                                 - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ดํารงตําแหนํงที่สูงขึ้น (ตําแหนํงบริหาร)                - คน 
- แตํงตั้งพนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกได๎ให๎ดํารงตําแหนํง 
  ผู๎บริหารสถานศึกษา                                                                             - คน 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                  1 คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายมา                                                                  - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหมํ                                                                    - คน 
- พนักงานเทศบาล ย๎ายเปลี่ยนสายงาน                                                         - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายไปปฏิบัติราชการ ที่หนํวยงานอื่น                               - คน  
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                       - คน 
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต                                                                      - คน  
- ลูกจ๎างประจํา ลาออก                                                                           - คน 
- ลูกจ๎างประจํา เสียชีวิต                                                                         - คน 
- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)                                                                      11 คน 
- พนักงานจ๎าง ลาออก                                                                             - คน 
- พนักงานจ๎าง เสียชีวิต                                                             - คน 
 

งานทะเบียนราษฎร 
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

 
ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 143 ราย 
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รายงานการให้บริการงานบัตรประจ าตัวประชาชน 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

 
ผู้มารับบริการงานบัตรประจ าตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 36 ราย 

กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ  

1. ให๎บริการการตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร๑/ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง     
จํานวน 33 ครั้ง  

2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต๑เทศบาลนครระยอง จํานวน 13 ครั้ง 13 เรื่อง 
 

Line @ เรารักนครระยอง 
1. จํานวนผู๎ติดตามสะสม จํานวน   4,886   ราย  
2. จํานวนผู๎ร๎องเรียนทั้งหมด   46  ราย  
3. จํานวนผู๎สอบถามข๎อมูลทั้งหมด  46  ราย 
 

งานประชาสัมพันธ๑ 
1. ขําวประชาสัมพันธ๑ทางระบบเสียงตามสาย 
    1.1 ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จํานวน 42  เรื่อง 
    1.2 ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหนํวยงานอื่น ๆ  จํานวน 60  เรื่อง 
2. บันทึกภาพกิจกรรมของสํานัก กองและรร.ในสังกัดของเทศบาล  จํานวน 42  กิจกรรม 
3. อนุเคราะห๑เครื่องเสียงพร๎อมอุปกรณ๑ รถประชาสัมพันธ๑และอ่ืนๆ  จํานวน    5  ครั้ง 
4. สํงขําวให๎สื่อมวลชน ลงเว็บไซต๑และเฟสบุ๏คของเทศบาล   รวม 48  ขําว 
5. บันทึกเสียงขําวประกาศเสียงตามสาย     จํานวน   4  ครั้ง 
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ๑      จํานวน 13  ครั้ง 
7. รับเรื่องร๎องเรียนพร๎อมแจ๎งแก๎ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง  รวม   5  ราย 
8. จัดทําปูายประชาสัมพันธ๑กิจกรรมตํางๆ     รวม   -  ปูาย  
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ฝ่ายนิติการ  

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1. กรณี พนักงานเทศบาลกระทําละเมิดตํอบุคคลภายนอก 
เป็นเหตุให๎ทรัพย๑สินเสียหาย กรณีตัดหญ๎าทําให๎ก๎อนหิน
โดนกระจกแตก 

 - สรุปสํานวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางทํา
บันทึกรายงานสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  

2. คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟูาบริเวณชํวง
โค๎งระยองรามํา  ต.ทําประดูํ  อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

 - นัดขายทอดตลาดที่ดินพร๎อมสิ่งปลูกสร๎างของ
จําเลย นัดที่ 3 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563  
 - นัดขายทอดตลาด นัดที่ 4 ในวันที่ 26          
มีนาคม 2563 

3. นายอณุกูล คําเจียก ขับรถยนต๑กระบะโดยสารหมายเลข
ทะเบียน 10-3279 ระยอง เฉี่ยวชนเสาไฟฟูาสํองสวําง
บริเวณสะพานเปี่ยมพงศ๑สานต๑เป็นเหตุให๎ทรัพย๑สินของ
เทศบาลนครระยองได๎รับความเสียหาย รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 90,000 บาท  

 - ดําเนินการซํอมแซมเสาไฟฟูาบริเวณดังกลําว
เรียบร๎อยแล๎ว 

4. เรื่องร๎องเรียน กรณี ผู๎ร๎อง "ปกปิดชื่อ" ร๎องเรียนร๎านซํอม
รถจักรยานยนต๑ ในหมูํบ๎านสวนแก๎ว 3มีการทุบกําแพง
เพ่ือประกอบกิจการซํอมรถ 

 - ทําหนังสือรายงานศูนย๑ดํารงธรรมอําเภอเมือง
ระยองในสํวนของการตํอเติมอาคารแล๎ว  
 - เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2563 เจ๎าหน๎าที่
เทศบาลนครระยองได๎รํวมลงพ้ืนที่กับอําเภอ      
เมืองระยอง 
 - อยูํระหวํางกองชํางชี้แจงข๎อเท็จจริงเพิ่มเติม  

5. แจ๎งความร๎องทุกข๑ดําเนินคดีกับนายวีระศักดิ์เสรีกิตติคุณ 
กรณี กํอสร๎างอาคารโดยไมํได๎รับอนุญาตจากเจ๎าพนักงาน
ท๎องถิ่น บริเวณถนนราชชุมพล (ค.2) ตําบลเชิงเนิน 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 - เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ๑ 2563 ได๎ดําเนินการแจ๎ง
ความร๎องทุกข๑ดําเนินคดีกับบุคคลดังกลําวแล๎ว  
 - เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ๑ 2563 ได๎เข๎าไปให๎
ปากคํากับพนักงานสอบสวนแล๎ว 
 - เมื่อวันที่ 18 และ 20 กุมภาพันธ๑ 2563 ได๎เข๎า
ไปให๎ปากคําเพ่ิมเติมกับพนักงานสอบสวนพร๎อมลง
พ้ืนที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ 

6. กรณี สํานักงานควบคุมการกํอสร๎างอาคารเทศบาล        
นครระยอง (หลังใหม)ํ สูญหาย  

 - ดําเนินการแจ๎งความร๎องทุกข๑ตํอพนักงานสอบสวน
เรียบร๎อยแล๎ว  
- อยูํระหวํางการสอบสวนของพนง.สอบสวน           
สถานีตํารวจภูธรเมืองระยอง 

7. ตอบข๎อหารือ การขออนุญาตเชื่อมทางเข๎าออกถนนฯ   - ตอบข๎อหารือเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว  

8. สัญญาจ๎างทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล      
นครระยอง 

 - ดําเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว  
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

9. สัญญาจ๎างทําของโครงการซํอมรถดับเพลิง   - ดําเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว  

10. สัญญาจ๎างกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน๎า
อาคารเรียน 7 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

 - ดําเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว  

11. สัญญาจ๎างกํอสร๎างปรับปรุงถนนพร๎อมระบบระบายน้ํา
ถนนสมุทรคงคา ชํวงสี่แยกก๎นปึกถึงสะพานเทศบาล 8  

 - ดําเนินการตรวจรํางสัญญาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว  

 

 
ฝ่ายงบประมาณ  
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งานรับเรื่องราวร๎องเรียนร๎องทุกข๑ 

ให๎บริการรับเร่ืองร๎องเรียนร๎องทุกข๑ผํานเว็บไซต๑เทศบาลนครระยอง ประจําเดือนกุมภาพันธ๑ 2563 จํานวน 5 เร่ือง 
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ฝ่ายนโยบายและแผน งานติดตามและประเมินผล  

 
 
 - นายดุสิต  ธรรมศิริรักษ๑ ผู๎อํานวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ขออนุญาตสอบถามกอง
วิชาการและแผนงานเรื่องของการยกรํางเทศบัญญัติตลาด เพราะวําคณะกรรมการพิจารณามาระยะหนึ่งแล๎ว 
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมจะต๎องนําเทศบัญญัติในเรื่องของตลาดไปบังคับใช๎ โดยเฉพาะในตลาดที่ไมํ
มีโครงสร๎าง ซึ่งทุกวันนี้ออกมาเป็นกฎกระทรวง เทศบาลเราก็ได๎แตํเพียงแตํสํงข๎อบังคับในกฎกระทรวงให๎เขาไป
ปฏิบัติตาม แตํเทศบาลไมํมีเทศบัญญัติที่ใช๎ในการบังคับ ซึ่งเราต๎องมีการบังคับเขาอยํางจริงจัง จึงต๎องการ  
จะฝากยังกองวิชาการและแผนงานชํวยดู และนําเสนอในที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยองให๎ด๎วย   
 - นางกรรณิกา  วิโรจน๑แสงทอง ผู๎อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน กลําววําสําหรับเรื่องการทํา   
เทศบัญญัติ คงจะต๎องเรํงดําเนินการ คาดวําประมาณเดือนหน๎าจะมอบให๎ฝุายนิติการเรํงดําเนินการ  

 

ที่ประชุม   - ทํานนายกเทศมนตรี ให๎กองวิชาการและแผนงานเรํงทําเทศบัญญัติเพ่ือไปบังคับใช๎  
  สํวนโครงการตํางๆ ตามแผนปฏิบัติงานให๎กองชํางเรํงรัดงานให๎แล๎วเสร็จโดยเร็ว 
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ส านักการคลัง 
 

1. รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
1.1 ด๎านรายรับ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ๑ 2563    

 
 

 
1.1.1 รายได๎ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 
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1.1.2 รายได๎ที่รัฐจัดเก็บแล๎วจัดสรรให๎หรือมอบให๎ 

 
 

1.1.3 รายได๎ที่รัฐบาลอุดหนุนให๎ 
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1.1.4  การจัดเก็บภาษี 4 ประเภท และคําเก็บขนขยะมูลฝอย 

 
 

1.2 ด๎านรายจําย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ๑ 2563 
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2. รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
 

รายงานสถานะการเงินประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย 

 
 
3. รายงานเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
 

เงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม 
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
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4. รายงานผลการด าเนินการ รายจ่ายค้างจ่าย 

4.1 รายจํายค๎างจําย กรณีมีหนี้ผูกพัน 

 
 

4.2 รายจํายค๎างจําย กรณีไมํมีหนี้ผูกพัน 

 
 

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีมีหนี้ผูกพัน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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5. รายงานรายจ่าย ที่จ่ายขาดจากเงินสะสม 

5.1 รายงานรายจํายที่จํายขาดจากเงินสะสมกรณีมีหนี้ผูกพัน 

 
 
 
 

5.2 รายงานรายจํายที่จํายขาดจากเงินสะสม กรณีไมํกํอหนี้ผูกพัน 
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รายงานรายจ่ายท่ีจ่ายขาดจากเงินสะสม 
กรณีก่อหนี้ผูกพัน 

 
 

รายงานรายจ่ายท่ีจ่ายขาดจากเงินสะสม 
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
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6. วิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 2563 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 
 

วิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 2563 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 

 
 
ปัญหาที่พบจากการตรวจเอกสารประกอบฎีกา  
1. ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จําย ข๎อมูลผู๎รับจ๎าง ชื่อ ที่อยูํ เลขประจําตัวผู๎เสียภาษี  ลืมแก๎ไข  
2. การแยกประเภทผู๎รับจ๎าง ระหวําง บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล  
3. เอกสารประกอบฎีกา เชํน คําตอบแทนกรรมการ บัตรประชาชนไมํครบ ตามรายชื่อที่ขอเบิก   
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4. การนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการไมํถูกต๎อง   
5. ใบเสร็จคําเชําที่พักไมํใสํชื่อคนเข๎าพักแตํใสํชื่อเจ๎าของโครงการ 
6. ใบสําคัญรับเงินคําวิทยากร เวลาที่เบิกไมํตรงกับกําหนดการของโครงการ และ จํานวนเงินตัวอักษรไมํตรงกับ    
    ตัวเลขที่ขอเบิก  
7. ใบสํงของลืมแก๎ไขตรงผู๎เสนอราคา ให๎เป็นผู๎สํงของ  
8. พิมพ๑ชื่อโครงการผิดในบันทึกขอเบิกเงิน กรณีไมํได๎ทําการซื้อจ๎าง   
9. การลืมติดอากรสําหรับฎีกาท่ีมีการจ๎างทําของ 
10. หน๎าฎีกาชื่อผู๎รับเงินผิด กรณีไมํได๎ทําการซื้อ/จ๎าง  เชํน ร๎านมณีรัตน๑ โดย นางนงนุช พุทธเจริญ             
      แตํใสํชื่อ ร๎านมณีรัตน๑ มาอยํางเดียว  
11. ชื่อ-สกุล ผู๎ที่ไปศึกษาดูงานตํางจังหวัด ไมํตรงกับคําสั่ง เวลามาเบิกคําเชําที่พัก 
 
 - นางนภัสสร  อุทัยรัตน๑ ผู๎อํานวยการสํานักการคลัง ขออนุญาตประชาสัมพันธ๑เรื่องโครงการอบรม
พัฒนามาตรฐานการตรวจรับงานจ๎างกํอสร๎างของ อปท. เพ่ือให๎ชอบด๎วยกฎหมาย ในวันที่ 1 - 4 เมษายน 2563         
ณ โรงแรมระยองซิตี้ โดยมี นายพุฒเทวัญ  วรรณเลิศ เป็นวิทยากร จึงขอเรียนเชิญทุกทํานเข๎ารับการอบรม
ดังกลําว เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงาน คําอบรมจํานวน 2,400 บาท โดยสามารถเบิกคําอบรมได๎ตาม
ระเบียบฯ  

 

ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรี สั่งการให๎สํานักการคลังทําหนังสือแจ๎งเวียนทุกกองงาน  
  เพ่ือให๎ผู๎สนใจทราบ  

 
 - นายดุสิต  ธรรมศิริรักษ๑ ผู๎อํานวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ขออนุญาตสอบถาม
สํานักการคลังเรื่องการตรวจรับงาน จากการดําเนินงานที่ผํานมาเมื่อหนังสือมาถึงเทศบาล ประธานกรรมการ
ตรวจรับก็จะนัดวันตรวจรับงาน ถัดจากวันนั้นทันที แตํเจ๎าหน๎าที่มาบอกวําจะต๎องเกษียณหนังสือข้ึนมาเรียน
ทํานปลัดเทศบาลทราบกํอน เพ่ือเรียนตํอให๎ทํานนายกเทศมนตรีทราบ แตํพอเวลาที่หนังสือลงไปก็อาจจะเลย
วันที่ประธานกรรมการตรวจรับนัดตรวจรับ และกรรมการตรวจรับงานเองก็ไมํทราบวํามีการนัดตรวจรับงาน          
ในวันนั้น เพราะกรรมการตรวจรับงานยังไมํเห็นหนังสือ จึงไมํทราบวําขั้นตอนที่เพ่ิมเข๎ามานั้นเกิดข้ึนเนื่องจากอะไร 
ขอทราบข๎อมูลตรงนี้ด๎วย  

 

 - นางนภัสสร  อุทัยรัตน๑ ผู๎อํานวยการสํานักการคลัง รายงานวําที่ถูกต๎องนั้นในฐานะท่ีเราได๎รับการ
แตํงตั้งเป็นกรรมการตรวจรับ ทํานคือผู๎ที่ได๎รับอํานาจจากทํานนายกเทศมนตรี เพราะทํานนายกเทศมนตรี   
เป็นผู๎วําจ๎าง ฉะนั้นการที่ทํานไปตรวจรับนั้นผู๎วําจ๎างก็ควรจะรู๎วําได๎มีการตรวจรับงานนี้แล๎ว ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ถูกต๎อง คือ เมื่อประธานกรรมการนัดตรวจรับงาน ให๎กรรมการรายงานให๎ทํานปลัดเทศบาล    
และทํานนายกเทศมนตรีทราบในฐานะผู๎วําจ๎าง และให๎นัดกรรมการตรวจรับได๎เลยวําจะนัดตรวจรับในวันไหน 
เวลาใด พร๎อมทั้งสํงสําเนาตรวจรับให๎กับงานพัสดุสํานักการคลังเพื่อทําใบตรวจรับให๎กับคณะกรรมการ               
เพ่ือดําเนินการตรวจรับ โดยให๎ทําแบบคํูขนานพร๎อมกันไปเลย 
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ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม  
การจัดเก็บคําธรรมเนียมใบอนุญาต 
ระหวํางวันที่ 26 ม.ค.63 – 25 ก.พ.63  
  ตํออายุ 186 ราย 
  รายใหมํ     7 ราย 
 รวมเงิน    156,365 บาท 
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เรื่องร้องเรียน จ านวน 7 เรื่อง 

ล าดับ
ที ่

รายการร้องเรียน การด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. กรณีนางสุนิดา เพชรสุวรรณ ได๎รับ
ความเดือดร๎อนกลิ่นเหม็นจากร๎านทํา
ขนมเปี๊ยะ ถนนราษฎร๑บํารุง ซอย 10 
ตําบลเนินพระ  

วันที่ 27 มกราคม 2563 งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล๎อมลงพ้ืนที่ตรวจสอบและสอบถาม
ข๎อมูลทราบวําในชํวงที่ผํานมามีการผลิตสินค๎า
เพ่ิมข้ึนเนื่องจากจะถึงวันตรุษจีน อาจทําให๎มีกลิ่น
รบกวนจริงตามคําร๎อง ขณะตรวจสอบไมํพบกลิ่น
และการทํางาน เพื่อปูองกันเหตุที่อาจเกิดข้ึน
เจ๎าหน๎าที่จึงมีคําแนะนําในการทําความสะอาด       
ซึ่งผู๎ถูกร๎องยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําและแจ๎งผู๎ร๎อง
ทราบแล๎ว  

เห็นควรยุติ
และรวบรวม
เรื่อง  

2. กรณีประชาชนได๎รับความเดือดร๎อน
กลิ่นควันจากการเผาเศษหญ๎าแห๎งหรือ
ใบไม๎แห๎ง บ๎านเลขท่ี 8 ถนนสมุทรเจดีย๑ 
ตําบลปากน้ํา  

วันที่ 27 มกราคม 2563 งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล๎อม ออกตรวจสอบข๎อเท็จจริง 
พบวํามีรํองรอยของการเผาและกองเศษใบไม๎        
เพ่ือปูองกันเหตุที่อาจเกิดข้ึนจึงมีคําแนะนําให๎กับ
นายสยุมพร คุ๎มทรัพย๑ ห๎ามเผาเศษหญ๎าแห๎ง         
ใบไม๎แห๎ง หรือวัสดุอื่นใดในพ้ืนที่เทศบาล           
ซึ่งผู๎ถูกร๎องยินดีปฏิบัติตามคําแนะนํา  

เห็นควรยุติ
และสําเนาแจ๎ง
กองวิชาการฯ  

3. กรณีประชาชนได๎รับความเดือดร๎อน
จากการประกอบกิจการรับฝากรถหลัง
โรงพยาบาลระยอง ถนนสุขุมวิท       
ตําบลทําประดูํ  

วันที่ 5 กุมภาพันธ๑ 2563 งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล๎อม รํวมกับกองชํางออกติดตาม
ความคืบหน๎าจากเรื่องร๎องเรียน พบวํายังมีฝุุนลอย
ไปทั่วตามทิศทางของลม ขณะที่มีรถเข๎ามาใช๎
บริการ เพื่อปูองกันเหตุที่จะเกิดข้ึน เจ๎าหน๎าที่จึงมี
คําแนะนํา เพ่ิมเติม  
            1. เทพ้ืนถนนด๎วยคอนกรีตบริเวณ
ทางเข๎า – ออก เพ่ือลดฝุุนละออง ภายใน 7 วัน  
            2. ทําสัญลักษณ๑ห๎ามจอดรถที่บริเวณ
ถนนทางเข๎า- ออก  
            3. หาคนจัดรถในชํวงเวลา เรํงดํวน  
            4. เขียนปูายคําแนะนํา งดรับ – สํง
ผู๎โดยสารในบริเวณทางเข๎า – ออก ซึ่งผู๎ถูกร๎องยินดี
ปฏิบัติตามคําแนะนํา  

เห็นควรยุติ
และรวบรวม
เรื่อง  
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ล าดับ
ที ่

รายการร้องเรียน การด าเนินงาน หมายเหตุ 

4. กรณีนางสาวศศวรรณ จารุสถิติได๎รับ
ความเดือดร๎อนจากการเลี้ยงไกํของ
บ๎านเลขท่ี 31 ถนนชุมพล           
ตําบลทําประดูํ  

วันที่ 29 มกราคม 2563 งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล๎อม รํวมกับงานสัตวแพทย๑ได๎
ดําเนินการตรวจสอบข๎อเท็จจริง พบวํามีการเลี้ยงไกํ 
และอาจทําให๎เกิดเหตุรบกวนจริงตามคําร๎อง 
เจ๎าหน๎าที่จึงมีคําแนะนํา ให๎ทําความสะอาดบริเวณ
ที่เลี้ยงไกํ และเคลื่อนย๎ายไกํออกจากพ้ืนที่           
และควบคุมจํานวนไกํไมํเกิน 20 ตัวภายใน 30 วัน 
หลังจากได๎รับคําแนะนํา ซึ่งผู๎ถูกร๎องยินดีปฏิบัติตาม
คําแนะนําและแจ๎งผู๎ร๎องทราบแล๎ว  

เห็นควร
ติดตามเม่ือ
ครบกําหนด  

5. กรณี คุณณัฐสรรค๑ ไปรับประทาน
อาหารไมํสะอาด เกิดท๎องเสียจากร๎าน
ก๐วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาบ๎านเลขท่ี 96/18 
ถนนราษฎร๑บํารุง ตําบลเนินพระ  

วันที่ 28 มกราคม 2563 งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล๎อม ออกตรวจสอบสุขลักษณะของ
พ้ืนที่ปรุง/ประกอบอาหาร พบวํามีความสะอาด         
จึงใช๎น้ํายา SI-2 ตรวจภาชนะอุปกรณ๑ มือผู๎สัมผัส
อาหาร ผลผํานทุกตัวอยําง เจ๎าหน๎าที่จึงมีคําแนะนํา
ให๎ทําความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ปรุง/ประกอบอาหาร 
และปฏิบัติตามหลักสุขวิทยาสํวนบุคคล ซึ่งผู๎ถูก    
ร๎องยินดีปฏิบัติตามคําแนะนํา  

เห็นควรยุติ
และรวบรวม
เรื่อง  

6. กรณีนางจินตนา ปั้นสันทึก ได๎รับความ
เดือดร๎อนกลิ่นเหม็นจากการทําเหยื่อ  
ตกปลาของบ๎านพักอาศัยบ๎านเลขที่ 
2/11 ถนนข๎างอําเภอ ตําบลเชิงเนิน  

วันที่ 6 กุมภาพันธ๑ 2563 งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล๎อม ออกตรวจสอบข๎อเท็จจริง     
ไมํพบผู๎พักอาศัยและกลิ่นจากการทําเหยื่อตกปลา
ปลอม เพื่อปูองกันเหตุที่อาจเกิดข้ึน เจ๎าหน๎าที่จึงมี
คําแนะนําให๎หามาตรการปูองกันกลิ่นจากการ
ทํางาน ติดใบคําแนะนําไว๎ที่บริเวณหน๎าบ๎านพัก
อาศัย  

เห็นควรยุติ
และรวบรวม
เรื่อง  

7. กรณีนางอินทิรา สุคตะ ได๎รับความ
เดือดร๎อนจากการเลี้ยงไกํและสุนัขเลี้ยง
ปลํอย ของบ๎านเลขท่ี 22/3          
ถนนเลียบคงคา ตําบลเชิงเนิน  

วันที่ 18 กุมภาพันธ๑ 2563 งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล๎อม ออกตรวจสอบข๎อเท็จจริง 
พบวํามีการนําสุํมไกํ มาตั้งวางบนถนนและเลี้ยงสุนัข
โดยการปลํอย แตํจะมีการเก็บทําความสะอาด       
เมื่อสุนัขขับถําย เจ๎าหน๎าที่จึงมีคําแนะนําให๎
เคลื่อนย๎ายไกํออกจากบริเวณริมถนนและทําความ
สะอาดบริเวณถนน ซึ่งผู๎ถูกร๎องยินดีปฏิบัติตาม
คําแนะนําและแจ๎งผู๎ร๎องทราบแล๎ว  

เห็นควรสําเนา
แจ๎งงานรักษา
ความสงบ
ดําเนินการใน
สํวนที่เกี่ยวข๎อง
ตํอไป  
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การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร 
1. โครงการสํารวจและตรวจเฝูาระวังคุณภาพน้ําดื่ม ดําเนินตรวจประเมินคุณภาพน้ําดื่มเบื้องต๎น โดย

ตรวจหาเชื้อโรคและสารปนเปื้อนในน้ําดื่มตู๎น้ําหยอดเหรียญ พร๎อมแนะนําการดูแลรักษาและทําความสะอาดให๎
ถูกสุขลักษณะ จํานวน 11 ชุมชน  103 ตู๎ ดังนี ้ 
1. ชุมชนสะพานราษฎร๑       จํานวน  7  ตู๎     7. ชุมชนศูนย๑การค๎า         จํานวน     3  ต๎ู 
2. ชุมชนสองพ่ีน๎อง            จํานวน  8  ตู๎  8. ชุมชนหลังวัดปุา 1        จํานวน     9  ต๎ู   
3. ชุมชนริมน้ํา-ทําเกตุ         จํานวน  4  ตู๎ 9. ชุมชนเนินพระ             จํานวน   37  ต๎ู   
4. ชุมชนชายกระปุอม         จํานวน  9  ตู๎ 10. ชุมชนทุํงโตนด            จํานวน    6  ต๎ู  
5. ชุมชนพูนไฉํ                  จํานวน  5  ต๎ู 11. ชุมชนแขวงการ           จํานวน   11 ต๎ู 
6. ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย   จํานวน 4  ต๎ู  

2. กิจกรรมสํารวจและตรวจเฝูาระวังร๎านจําหนํายน้ําแข็งภายในชุมชน ดําเนินตรวจประเมินคุณภาพน้ํา
ดื่มเบื้องต๎น โดยสุํมเก็บตัวอยํางน้ําแข็งเพ่ือตรวจหาเชื้อโรคและสารปนเปื้อนในน้ําแข็งพร๎อมให๎คําแนะนําเรื่อง
ความสะอาดของสถานที่และสุขลักษณะสํวนบุคคลของผู๎จําหนําย  จํานวน 4 แหํง  
สรุปผลการตรวจประเมิน   
       - แนะนําให๎เน๎นทําความสะอาดรถที่ใช๎ในการขนสํงน้ําแข็งก๎อนและให๎มีผ๎าใบปกคลุมเพ่ือปูองกันฝุุนหรือ
ควันรถ ปนเปื้อนไปกับน้ําแข็ง หลังจากเสร็จงานแล๎วแนะนําให๎ล๎างพ้ืนด๎วยน้ํายาคลอรีนเพื่อฆําเชื้อโรค   
 

3. โครงการเฝูาระวังความปลอดภัยด๎านอาหารในแผงลอยจําหนํายอาหารประจําปีงบประมาณ 2563 
มี 2 กิจกรรม ดังนี้  

1.) กิจกรรมเฝูาระวังและตรวจสอบความปลอดภัยด๎านอาหารในแผงลอยจําหนํายอาหารในที่/ 
     ทางสาธารณะ ได๎แกํ ตรวจประเมินด๎านชีวภาพ ตรวจประเมินด๎านสุขลักษณะโดยใช๎แบบ 
     ตรวจแผงลอยจําหนํายอาหารของกรมอนามัย พร๎อมทั้งให๎ความรู๎เกี่ยวกับสุขลักษณะของ  
     ร๎านอาหาร/แผงลอยจําหนํายอาหารและสุขวิทยาสํวนบุคคลแกํผู๎ขายและผู๎บริโภค   
     จํานวน 55 ร๎าน ดังนี ้ 

      1. ถ.สุขุมวิท                   จํานวน  15  ร๎าน    
     2. ถ.ตากสินมหาราช         จํานวน    7  ร๎า        
      3. ถ.ราษฎร๑บํารุง             จํานวน  11  ร๎าน 

4. ถ.เลียบชายฝั่ง             จํานวน  10  ร๎าน   
5. ศูนย๑อาหารสวนศรีเมือง   จํานวน  12  ร๎าน   

สรุปผลการตรวจประเมิน   
  - ตรวจประเมินทางด๎านชีวภาพ จํานวน 55 ร๎าน ไมํพบเชื้อโคลีฟอร๑มแบคทีเรียทุกตัวอยําง   
 

2. กิจกรรมเฝูาระวังและตรวจสอบความปลอดภัยด๎านอาหารในแผงลอยจําหนํายอาหารในพื้นที่เอกชน
ได๎แกํ ตรวจประเมินด๎านชีวภาพ ตรวจประเมินด๎านสุขลักษณะโดยใช๎แบบตรวจแผงลอยจําหนํายอาหารของกรม
อนามัย พร๎อมทั้งให๎ความรู๎เกี่ยวกับสุขลักษณะของร๎านอาหาร/แผงลอยจําหนํายอาหารและสุขวิทยาสํวนบุคคล
แกํผู๎ขายและผู๎บริโภค จํานวน 233 ร๎าน ดังนี้  
     1. ตลาดหมอสาโรจน๑     จํานวน   62 ร๎าน   
     2. ตลาดสตาร๑ไนท๑บาร๑ซํา จํานวน 171 ร๎าน  
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สรุปผลการตรวจประเมิน   
 -   ตรวจประเมินทางด๎านชีวภาพ จํานวน 233 ร๎าน ไมํพบเชื้อโคลีฟอร๑มแบคทีเรียทุกตัวอยําง  
 

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  
ตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกในชุมชน 

ดําเนินการตรวจสอบจุดตั้งวางถังคัดแยกขยะในชุมชนดังนี้ 
1. ถังขยะอันตราย จํานวน 60 จุด  
2. ถังขยะถุงพลาสติก จํานวน 34 จุด 
3. ขยะอินทรีย๑ จํานวน 11 จุด  

ผลการตรวจสอบ : ทุกจุดอยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน 
 

กิจกรรม 3Rs Delivery 
ปริมาณสิ่งของบริจาค  
1. เครื่องใช๎ไฟฟูา            จํานวน   319.5  กิโลกรัม   
2. เฟอร๑นิเจอร๑               จํานวน   165 กิโลกรัม   
3. เสื้อผ๎า/รองเท๎า/กระเป๋า จํานวน  160 กิโลกรัม   
4. เครื่องครัว/ของเลํน     จํานวน    50  กิโลกรัม 
5. วัสดุรีไซเคิล    จํานวน    25    กิโลกรัม 
รวม 719.5 กิโลกรัม  

- ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62- ก.พ.63) น้ําหนักของบริจาค รวมทั้งหมด 2.7 ตัน 
-วันที่ 17 ก.พ. 2563 มูลนิธิสวนแก๎ว ขนของบริจาค ณ ศูนย๑สิ่งแวดล๎อมศึกษาจํานวน 0.52 ตัน 

 

กิจกรรมขยายเครือข่ายคัดแยกขยะในสถานประกอบการ 
ภายใต้โครงการ 3ช 3ใช้ คุณไม่ใช้เราขอ 

มีวัตถุประสงค๑เพ่ือสํงเสริมให๎สถานประกอบการคัดแยกวัสดุ รีไซเคิลและพลาสติกเพ่ือนําไปใช๎ประโยชน๑
เพ่ิมการรีไซเคิลให๎สูงขึ้น  มีสถานประกอบการ เข๎ารํวมกิจกรรม ได๎แกํ สถานประกอบการ/ร๎านค๎าในชุมชน/
โรงแรมที่เข๎ารํวมกิจกรรม จํานวน 93 แหํง มีการจัดเก็บเดือนละ 1 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ๑ รวบรวมถุงพลาสติก
ได๎ทั้งหมด 3,898.45 กิโลกรัม 
 

- Learning Style by Watkhod 8th โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม มีนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมให๎
ความรู๎และสํงเสริมการคัดแยกผํานเกม จํานวน 254 คน 
 - เปิดบ๎านสูํโลกแหํงการเรียนรู๎ (Open House) ” โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง มีนักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมให๎ความรู๎และสํงเสริมการคัดแยกผํานเกม 485 คน  
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เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ าแม่น้ าระยอง 
เครือขํายเฝูาระวงคุณภาพน้ําแมํน้ําระยอง จัดขึ้นโดยสํานักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยขอ

ความรํวมมือ อปท. ที่แมํน้ําระยองไหลผํานเข๎ารํวมเป็นเครือขํายฯ โดยทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําในแมํน้ําระยอง
เดือนละ 1 ครั้ง และสํงผลกลับไปยังสํานักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 13 ซึ่งมีผลการตรวจวัดประจําเดือน 
กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2563 ดังนี้  

จุดเก็บตัวอย่าง  

ผลการตรวจวัด  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH)  

ค่าออกซิเจนละลายน้ า  
(DO, mg/L)  

สะพานเทศบาล 14 (โรงฆําสัตว๑)  7.5  2.1  

สะพานแขวนสวนศรีเมือง  7.5  1.9  
*คําออกซิเจนละลายน้ํา มีคําต่ํากวําเกณฑ๑มาตรฐานแหลํงน้ําประเภทที่ 3 กําหนดไว๎ที่ 4.0 mg/L 

แสดงวําคุณภาพแหลํงน้ํา เสื่อมโทรม  
 

กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ าระยองและป่าชายเลน 
ประชาชนโดยทั่วไป หนํวยงานและคณะศึกษาดูงานตํางๆ เข๎าเยี่ยมชมศึกษาธรรมชาติและทํากิจกรรม 

ได๎แกํ ปลูกปุาชายเลน คอนโดปู ปลํอยพันธุ๑สัตว๑น้ํา เก็บขยะในปุาชายเลน และปรับภูมิทัศน๑ปุาชายเลน บริเวณ
ศูนย๑สิ่งแวดล๎อมศึกษาพระเจดีย๑กลางน้ํา และบริเวณหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย๑การเรียนรู๎ระบบนิเวศปุาชาย
เลนพระเจดีย๑กลางน้ํา รวมทั้งสิ้น 3,744 คน 
 

 
 



 -31- 
 
งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล  

 
 
 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2563 
 

 
รวมปริมาณขยะท่ีเอกชนจัดเก็บเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

รวมน้ าหนัก 3333.01ตัน เฉลี่ย 107.51 ตัน/วัน 
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การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 
1. กิจกรรมเก็บรวบรวม ขยะอันตราย 
     เดือน กุมภาพันธ๑ 2563 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได๎ ทั้งหมด 1,975 ชิ้น (97.51 กิโลกรัม) 
2. กิจกรรมสํารวจและสํงเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกใน    
    เขตเทศบาล  จํานวน 91 แหํง    
      เดือน กุมภาพันธ๑ 2563 จํานวน 1,000 กิโลกรัม  
 

งานสัตวแพทย๑  
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์ 

จํานวนสุกรที่เข๎าชําแหละในโรงฆําสัตว๑ เทศบาลนครระยอง สุกรเข๎าชําแหละเดือนกุมภาพันธ๑ 2563 
จํานวนทั้งสิ้น 702 ตัว ได๎ทําการตรวจและไมํพบความผิดปกติของสุกรกํอนฆําและหลังฆํา และมีคําธรรมเนียม ดังนี้ 
  - อากรฆําสัตว๑ 7 ,002 บาท การตรวจหาสารเรํงเนื้อแดงในสุกรกํอนฆํา จํานวน 4 ตัวอยําง 
จาก 4 ฟาร๑ม ไมํพบสารเรํงเนื้อแดงทุกตัวอยําง 
 

จ านวนสุนัขและแมวที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่หน่วยรถบริการเคลื่อนที่  
ระหว่างวันที่ 3 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 
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งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ  

รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 10 อันดับแรก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2563 ) 

 
 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 
ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม – 25 กุมภาพันธ๑ 2563 จังหวัดระยอง พบผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก จํานวน  191 ราย 
คิดเป็นอัตราปุวย 26.41 ตํอประชากรแสนคน ตํอประชากรแสนคน สูงเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ โดยใน
เดือนกุมภาพันธ๑นี้ พ้ืนที่เขตเทศบาลนครระยอง พบผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก จํานวน 6 ราย ในพ้ืนที่  

 
 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมเปิดบ๎านวิชาการบูรณาการ  Open House Watlum 2020 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํม-

มหาชัยชุมพล ในวันศุกร๑ที่ 21 กุมภาพันธ๑ 2563 รํวมจัดบูธความรู๎กิจกรรม “แก๏งปุวน ก๏วนควบคุมโรค” 
เพ่ือให๎ความรู๎เรื่อง การปูองกันตนเองจากโรคติดตํอแกํนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
1. การล๎างมือ 7 ขั้นตอน 
2. การใสํ ถอด ทิ้ง หน๎ากากอนามัยอยํางถูกวิธี 
3. การกินร๎อน ช๎อนกลาง 
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กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และส่งเสริมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในโรงเรียนเขตเทศบาลนครระยอง 

-โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 
-โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง 
-โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
-ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ 
-ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาประดูํ 

 

งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ  
การด าเนินงาน 
1. ดําเนินการดูแลสุขภาพประชาชน  รวมทั้งสิ้น 372 คน ดังนี้  
    1.1 ปฏิบัติงานคัดกรองสุขภาพประชาชนโดยตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับ 
         น้ําตาลในเลือดท่ีปลายนิ้ว ให๎ความรูพ๎ฤตกิรรมสุขภาพแกํประชาชนอายุ 15 ปี 
         ขึน้ไปในพ้ืนทีเ่ทศบาลนครระยอง     
     1.1.1 สํานักงานเทศบาลนครระยอง (ทุกวันจันทร๑)  จํานวน  38  คน  
             1.1.2 โครงการสุขภาพดีในสวนสาธารณะ (ทุกวันพุธ) จํานวน 334 คน 
   - สวนศรีเมือง   จํานวน   323 คน 
   - สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า จํานวน     11 คน   
2. ให๎ความรู๎ประชาชน จํานวน 1 เรื่อง  
     2.1 เรื่อง “ กินอยํางไรให๎หํางไกลโรคมะเร็ง” ผํานชํองทางประชาสัมพันธ๑ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ๑ 2563  
จํานวน 4  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,Facebook  
  2.1.3  ให๎ความรู๎ผํานชํองทาง จอ LED เทศบาลนครระยอง 
  2.1.4  ให๎ความรู๎ผํานเสียงตามสาย 
 

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่ สุรา และยาเสพติด 
 

งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ ดําเนินกิจกรรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับโทษและ  พิษภัยของบุหรี่ สุรา 
และยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎นักเรียนในเขตเทศบาลนครระยองมีความรู๎เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของ
อบายมุข รวมถึงทักษะการปฏิเสธและปูองกันแกํนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 68 คน  
 ในวันที่ 30 มกราคม ๒๕63 เวลา 14.30-16.30น. ณ ห๎องประชุมอาคารวิสุทธิ์คุณากร           
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
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โครงการตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจกในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 45 ปีขึ้นไป 

 

งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ ดําเนินโครงการตรวจคัดกรองโรคตาต๎อกระจกในประชาชนกลุํม
เสี่ยงอายุ 45 ปีขึ้นไป ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎ความรู๎ และคัดกรองความผิดปกติทางสายตาแกํ
ประชาชน และสํงตํอผู๎มีปัญหาทางสายตาได๎รับการรักษาท่ีถูกต๎อง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2563 ณ ห๎องสมุด
ประชาชนเทศบาลนครระยอง มีประชาชนเข๎ารํวมโครงการทั้งสิ้น จํานวน 106 คน 
 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง  
ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ๑ 2563 

พิจารณากลั่นกรองโครงการ จํานวน 20 โครงการ ผํานการพิจารณากลั่นกรอง จํานวน 15 โครงการ 
 

- ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการ จํานวน 9 โครงการ 
 

งานอนามัยครอบครัว 
ผลการดําเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน รายใหมํ 40 คน รายเกํา 215 คน 

โดยมีกิจกรรมดูแลทําหัตถการในการติดตามเยี่ยมผู๎ปุวย จํานวน 50 ครั้ง และให๎คําแนะนําด๎านสุขภาพแกํผู๎ปุวย
และครอบครัวทุกรายที่ติดตามเยี่ยม  
 

ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 
1. มีผู๎บริจาควัสดุครุภัณฑ๑ทางการแพทย๑ 1 คน จํานวน 1 รายการ 1 ชิ้น ได๎แกํ เตียงนอนพร๎อมเบาะนอน 
 2. มีผู๎ปุวยยืมวัสดุครุภัณฑ๑ทางการแพทย๑ 9 คน จํานวน 6 รายการ 11 ชิ้น ได๎แกํ เตียงนอนพร๎อม

เบาะนอน, รถเข็นนั่ง, Walker, ถังออกซิเจน, เครื่องผลิตออกซิเจน และไม๎เครนพยุงเดิน 
 

กิจกรรมอ่ืนๆ  
- วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2563 กลุํมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ได๎บริจาค

เงินสดและสิ่งของเครื่องใช๎อุปโภคบริโภค ให๎กับผู๎สูงอายุติดเตียงและผู๎ปุวยยากไร๎ จํานวน 4 ครอบครัว  
- วันอาทิตย๑ที่ 23 กุมภาพันธ๑ 2563 งานอนามัยครอบครัว สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  

เทศบาลนคระยอง ดําเนินโครงการสํงเสริมพัฒนาการเด็กสัญจร ครั้งที่ 2 ณ ศูนย๑บริการสาธารณสุขปากน้ํา 
ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อให๎เด็กในชุมชน ได๎รับการสํงเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามชํวงวัย            
โดยมีกิจกรรมตรวจพัฒนาการเด็กตามวัยด๎วยคูํมือ DSPM/DAIM และเลํนเกมสํงเสริมพัฒนาการ ซึ่งมีเด็ก      
เข๎ารํวมโครงการ จํานวน 25 คน 
 

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
1. ดําเนินงานสํงเสริมและปูองกันสุขภาพแกํผู๎พิการในชุมชน 
   1.1 ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต๎นแกํผู๎พิการที่บ๎าน   จํานวน   48   คน  
               1.1.1  วัดความดันโลหิต   จํานวน   44  คน  พบ 
                            -ความดันโลหิตสูง                      จํานวน    15 คน 
                               -ความดันโลหิตปกติ                   จํานวน    29 คน                       
                     1.1.2  ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด  จํานวน    44 คน  
                               -ระดับน้ําตาลในเลือดปกติ            จํานวน    36 คน  
                               -ระดับน้ําตาลเสี่ยง                     จํานวน      8 คน    
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                     1.1.3  ประเมินความเครียด  จํานวน    42 คน   พบ  
                                     -เครียดน๎อย                   จํานวน   34   คน  
                                    -เครียดปานกลาง              จํานวน     8   คน  
                        1.1.4  ประเมินภาวะซึมเศร๎า แบบ 2 Q จํานวน 42  คน  พบ                     
                                   -ไมํมีภาวะซึมเศร๎า       จํานวน   42   คน 
                        1.1.5  นัดติดตามตรวจคัดกรองสุขภาพซ้ําในคนที่มีความผิดปกติ จํานวน  17  คน 

- พบผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว จํานวน 2 คน ที่ตรวจสายตาพบความผิดปกติ  
สํงตํอเข๎าตรวจตามโครงการตรวจคัดกรองโรคตาต๎อกระจกในประชาชน อายุ 45 ปี ขึ้นไป     
       ผลการตรวจ พบ  
       1. ตาต๎อกระจกที่สมควรต๎องผําตัด จํานวน 1 คน  สํงตํอโรงพยาบาลระยอง  
       2. ตาต๎อเนื้อ จํานวน 1 คน ให๎คําแนะนําสวมใสํแวํนกันแดด เมื่อต๎องออกไปอยูํกลางแจ๎ง 
           หลีกเลี่ยงสถานทีที่มี่แสงแดดจ๎า มีฝุุน ควัน ลม หรอืมลภาวะในปริมาณมาก 
  

2.จัดโครงการตรวจสุขภาพประจําปีในผู๎พิการ โดยมีวัตถุประสงค๑  
    1. เพ่ือให๎ผู๎พิการได๎รับการตรวจสุขภาพ  
 2. เพ่ือให๎ผู๎พิการได๎รับความรู๎ในการสํงเสริมและปูองกันสุขภาพ 
          3. เพ่ือให๎ผู๎พิการได๎รับการรักษาท่ีถูกต๎อง 
ผลการดําเนินงาน 

1. ผู๎พิการได๎รับการตรวจสุขภาพ จํานวน 30 คน (เปูาหมาย 30 คน ) คิดเป็นร๎อยละ 100  
2. ผู๎พิการที่ตรวจสุขภาพ ได๎รับความรู๎ในการในการสํงเสริมและปูองกันสุขภาพ คิดเป็นร๎อยละ 100 
3. พบผู๎พิการที่มีความผิดปกติ จํานวน 27 คน สํงตํอพบแพทย๑เพ่ือให๎ได๎รับการรักษาท่ีถูกต๎อง 

 จํานวน 27   คน คิดเป็นร๎อยละ 100 
 

ผู้พิการที่มีความผิดปกติ จ านวน 27 คน ประกอบด้วย 
 1. มีระดับกรดยูริกในเลือดสูง     จํานวน  1 คน   
 2. ระดับน้ําตาลในเลือดผิดปกติ รํวมกับโรคไขมันในเลือดสูง จํานวน  2 คน 
 3. โรคไขมันในเลือดสูง      จํานวน  13 คน   
 4. สงสัยโรคเบาหวานรํวมกับโรคไขมันในเลือดสูง    จํานวน 1 คน                                  
 5. มีปริมาณเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ      จํานวน  1 คน  
 6. โลหิตจาง                             จํานวน  3 คน   
 7. ระดับน้ําตาลผิดปกติ      จํานวน 1 คน     
 8. ไขมันในเลือดสูง รํวมกับมีระดับกรดยูริกในเลือดสูง    จํานวน 2 คน   
 9. ระดับไตรกลีเซอไรด๑ในเลือดสูง     จํานวน 1 คน     
 10. โรคไขมันในเลือดสูงรํวมกับโลหิตจาง       จํานวน  1 คน   
 11. โรคเบาหวาน       จํานวน  1 คน  
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3. จัดโครงการสร๎างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู๎พิการในชุมชน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2563    
    ณ ห๎องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง โดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อให๎อาสาสมัครดูแลสุขภาพผู๎พิการ   
    มีความรู๎ ทักษะในการดูแลสุขภาพให๎แกํผู๎พิการ  
         ผลการด าเนินงาน 
    1. มีผู๎เข๎ารับการอบรม ฯ จํานวน 42 คน (เปูาหมาย 31 คน )   คิดเป็นร๎อยละ 135.48  
    2. มีอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู๎พิการในชุมชน อยํางน๎อยชุมชน 1 คน  ครอบคลุม ทั้ง 29 ชุมชน  
 

งานสํงเสริมสุขภาพ  
- วันอาทิตย๑ ที่ 2 กุมภาพันธ๑ พ.ศ.2563 ดําเนินการจัดโครงการนักผจญภัยกับวัยซนคนมหัศจรรย๑      

แกํเด็กอายุ 3 - 6 ปี จํานวน 49 คน ณ ลานห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง ภายในกิจกรรมมีการให๎
ความรู๎แกํผู๎ปกครองผํานสื่อความรู๎ตํางๆ และจัดฐานการเรียนรู๎เสริมสร๎างทักษะพัฒนาการให๎สมวัย โดยผํานการ
เลํนของเด็ก 
 - วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2563  ดําเนินการจัดโครงการสูงวัยอยํางสงํา ชราอยํางมีสุขภาพดี   
แกํผู๎สูงอายุ จํานวน 156 คน ณ อาคารอเนกประสงค๑ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ภายในมีกิจกรรมการทดสอบ
สมรรถภาพรํางกาย การบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติการทรงตัวในผู๎สูงอายุ สาธิตการออกกําลังกายด๎วยไม๎ตะบอง 
 - วันที่ 18-25 กุมภาพันธ๑ พ.ศ.2563 ดําเนินการคัดกรองเด็กอ๎วนกลุํมเสี่ยงตํอโรคไมํติดตํอเรื้อรัง  
ภายใต๎ โครงการแก๎ไขปัญหาเด็กอ๎วน และปูองกันโรคNCDs ในโรงเรียน  จํานวน 391 คน ภายในกิจกรรม     
มีการเจาะเลือดปลายนิ้วเพ่ือหาระดับน้ําตาลในเลือด , วัดความดันโลหิต และคัดกรองซักประวัติครอบครัวเป็น
โรคเรื้อรัง ณ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองทั้ง 6 แหํง 

 - นางสาวกนก   อารีรักษ๑ ผู๎อํานวยการสํวนสํงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม รายงานวําตามท่ีได๎
มอบหมายให๎สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมไปประชุม Video Conference ของรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข ที่จังหวัดระยอง จากการประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมโรค ทางจังหวัดระยอง ซึ่งมีทํานผู๎วําราชการจังหวัดระยองเป็นประธานที่ประชุม เกี่ยวกับมาตรการ
ปูองกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนํา 2019 (โควิด 19) ขณะนี้ได๎ขอความรํวมมือทุกคนงดเดินทาง               
ไป 9 ประเทศ 2 การปกครองพิเศษ สําหรับมาตรการที่สั่งการ ทุกด๎านของทั่วประเทศได๎มีการ คัดกรองผู๎ปุวย 
หากพบผู๎ปุวยก็จะทําการกักตัวไว๎ในโรงพยาบาลทั้งหมด สํวนมาตรการผีน๎อยที่คัดกรองจะมี 3 มาตรการ ดังนี้  
 1. หากพบผู๎ที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยง 11 ประเทศดังกลําว และไมํมีอาการให๎กักตัวอยูํที่บ๎านเป็นเวลา 14 วัน  

 2. ถ๎ามาจากประเทศเกาหลี เมืองแทกู กับ เมืองคยองซัง ถึงไมํปุวยก็ต๎องดําเนินการกักตัว    
 3. และหากปุวยก็ต๎องเข๎าโรงพยาบาลเหมือนกัน สํวนสถานที่กักตัวที่รัฐบาลกําหนดไว๎ให๎คือ  
     ที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

และถ๎ามาจากที่อ่ืนๆ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงก็ให๎กักตัวเองอยูํที่บ๎านเป็นเวลา 14 วัน เชํนเดียวกัน  
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กองการแพทย์ 
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บริการอ่ืน ๆ แกํผู๎มารับบริการ 
ประจําเดือนกุมภาพันธ๑ ๒๕๖3 

 

- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถกอล๑ฟไฟฟูา        จํานวน 30 ครั้ง 
- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถ Ambulance     จํานวน 16 ครั้ง 
- สนับสนุนกระเป๋ายาแกํหนํวยงานอื่น  จํานวน  1 ครั้ง  
 

- กิจกรรมในรอบเดือน กุมภาพันธ๑ 2563 วิทยากรให๎ความรู๎ งานการประชุมสามัญกองทุนสวัสดิการชุมชน  
ณ วัดลุํม(พระอารามหลวง) 
 - วันที่ 14 กุมภาพันธ๑ 2563 ออกหนํวยให๎ความรู๎งาน  learning style by watkhod  
ครั้งที่ 8  ณ โรงเรียนวัดโขดทิมทาราม 
 - วันที่ 21 กุมภาพันธ๑ 2563 ออกหนํวยปฐมพยาบาลพิธีเปิดสนามฟุตบอลคิงส๑พาวเวอร๑  
ณ สวนสาธารณะศรีเมือง 
 

กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับ COVID 19 
1. จัดสถานที่เข๎าออกทางเดียวเพ่ือการคัดกรองที่ครอบคลุม  
2. วัดอุณหภูมิทุกราย  ล๎างมือด๎วย alcohol gel 
3. ดูแลให๎ใสํหน๎ากากอนามัยในผู๎ปุวยระบบทางเดินหายใจทุกราย ปัญหาที่พบ  หน๎ากากอนามัย      

ไมํสามารถมี ของเพียงพอในการให๎ทุกคน Alcohol gel ขาดตลาด 
 

- วันที่ 24 กุมภาพันธ๑ 2563 ออกหนํวยปฐมพยาบาลเหตุเพลิงไหม๎หญ๎าภายในซอยหมูํบ๎านรวมมิตร 

กองการศึกษา 
 - นางสาวศศิธร  โยคาพจร หัวหน๎าฝุายบริหารการศึกษา รายงานปัญหาอุปสรรค 

ขณะนี้ คือ กองการศึกษาได๎สั่งการในเรื่องของการยกเลิกโครงการบางโครงการ เชํน การประกวดร๎องเพลง 
(String contest) งานประเพณีวันสงกรานต๑กํอเจดีย๑ทราย งานกีฬาพ้ืนบ๎าน การเข๎าคํายในนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (English Camp) เพ่ือปูองกันการแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 (โควิด 19)  
 

ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรีสั่งการให๎แตํละหนํวยงานพิจารณาโครงการตํางๆ ที่มีการรวมตัวกัน  
  ในกลุํมคนจํานวนมาก โดยให๎นําโครงการหารือกับนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาล 
  กํอนวํามีโครงการใดท่ีสมควรจะยกเลิกหรือไมํ และในปีงบประมาณนี้ให๎งดการจัดงาน  
  ประเพณีวันสงกรานต๑ งานประกวดร๎องเพลง String contest และงานกีฬาพ้ืนบ๎าน  
  เพ่ือปูองกันการแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 (โควิด 19)  

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

- วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563 : อบรมหลักสูตร “การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561” 
รุํนที่ 2 ระหวํางวันที่ 3-8 มกราคม 2563  ณ โรงแรมริเวอร๑ไซด๑ กรุงเทพมหานคร 

 - วันที่ 10 - 11 มกราคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ได๎กําหนดจัดกิจกรรม “วันเด็กแหํงชาต”ิ 
ประจําปี 2563 ในวันศุกร๑ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 (08.00 – 14.00น.) ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา และเข๎า
รํวมกิจกรรม ในวันเสาร๑ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 (07.00 – 12.00น.) ณ บริเวณสวนศรีเมือง    
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 - วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2563 : กิจกรรมอบรม “นครระยองลดใช๎ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม” ภายใต๎

โครงการ นครระยองลดใช๎ถุงพลาสติก และภาชนะโฟม  ประจําปีงบประมาณ2563 ณ ห๎องสัมมนา ระยองซิตี้ 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 - วันที่ 15 - 17 มกราคม พ.ศ.2563 : โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน ในระบบการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ   
ด๎วยอิเล็กทรอนิกส๑(e-GP) แกํผู๎ปฏิบัติงานด๎านพัสดุ ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจําปี 2563 รุํนที่ 5 ระหวํางวันที่ 15-17 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบียอนด๑ สวีท    
ปากซอยจรัญสนิทวงศ๑ 85 แขวงบางอ๎อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 - วันที่ 16 มกราคม 2563 : “ครูไทย รักศิษย๑ คิดพัฒนา” กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ครู ผู๎บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาลนครระยอง ณ ห๎องสุนทรภูํ โรงแรมสตาร๑ คอนเวนชั่นระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 - วันที่ 23 มกราคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ได๎กําหนดจัดกิจกรรมศิลป์สร๎างสรรค๑ ประจําปี
การศึกษา 2562 ณ อาคารเรียนปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

 - วันที่ 27 มกราคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา จัดกิจกรรมธรรมมะหลอมใจ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖2 
โดยมีวัตถุประสงค๑ปลูกฝังคุณธรรมให๎เกิดในจิตใจของนักเรียน เพ่ือนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได๎อยํางถูกต๎องและ
เหมาะสม ณ วัดปากน้ําสมุทรคงคาราม ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 - วันที่ 28 มกราคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ได๎กําหนดจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร๎างคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา (กิจกรรมธนาคารความดี อบรมนักเรียนแกนนําคุณธรรม) ณ อาคารอเนกประสงค๑ โรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

 - วันที่ 29 มกราคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา จัดกิจกรรมเยาวชน อาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ๑โลก(อถล.) 
รักษ๑สิ่งแวดล๎อมรณรงค๑รักการใช๎ถุงพลาสติกในชุมชน (กิจกรรมการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน) ณ อาคารพิทักษ๑รัตตเขต 
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 - วันที่ 29 มกราคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา รํวมกับบริษัท ไออาร๑พีซี จํากัด (มหาชน)           
ได๎จัดหนํวยแพทย๑เคลื่อนที่ในโครงการหนํวยแพทย๑เคลื่อนที่ไออาร๑พีซี รํวมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์  
ณ อาคารอเนกประสงค๑ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 - วันที่ 30 มกราคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา จัดกิจกรรมฉุกเฉินเผชิญภัย ประจําปีการศึกษา 2562 
โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและตระหนักในเรื่องการปูองกันอัคคีภัย สามารถชํวยเหลือ
ตนเองได๎ในเบื้องต๎นเมื่อเกิดอัคคีภัยและนําไปถํายทอดให๎กับบุคคลในครอบครัวได๎ ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 
ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 - วันที่ 22 มกราคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา จัดกิจกรรมวิชาการสัญจร ประจําปีการศึกษา 2562  
มีวัตถุประสงค๑ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ศึกษาตามสภาพความเป็นจริงและเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน   
ณ หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ(ศูนย๑การเรียนรู๎ระบบนิเวศปุาชายเลนพระเจดีย๑กลางน้ํา) ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

 - วันที่ 31 มกราคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา จัดกิจกรรมวิชาการสัญจร ประจําปีการศึกษา 2562  
มีวัตถุประสงค๑ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ศึกษาตามสภาพความเป็นจริงและเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน   
ณ ศูนย๑อนุรักษ๑พันธุ๑เตําทะเล กองทัพเรือ ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

- ในชํวงเดือนกุมภาพันธ๑ 2563 โรงเรียนได๎ดําเนินการปฏิบัติงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานตามปกติ  
 
 



 -42- 
 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

- วันที่ 3 – 8 กุมภาพันธ๑  2563 กิจกรรมรับฟังการแนะแนวการศึกษาตํอ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห๎องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - วันที่ 5 กุมภาพันธ๑  2563  ชนะเลิศการประกวดสวดมนต๑หมูํสรรเสริญ ระดับจังหวัด ณ วัดปุาพระอารามหลวง  

1. เด็กหญิงศิริกานต๑ จันทร๑ฤทธิ์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 
2. เด็กหญิงวรรณรดา ผัดคําดี      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 
3. เด็กหญิงนันทิยา บุดดา          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 
4. เด็กหญิงโยษิตา ภิญโญ          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 
5. เด็กหญิงชนัญชิดา จุไรทอง     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 

 - วันที่ 11 กุมภาพันธ๑  2563  ชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรม  ระดับจังหวัด ณ  วัดปุาพระอารามหลวง  
เด็กหญิงพรสวรรค๑  บรรจงอักษร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒  
 - วันที่ 11 กุมภาพันธ๑  2563  ได๎รับมอบหมายจากจังหวัดระยอง ให๎เป็นสนามสอบการทดสอบความสามารถ
ด๎านการอําน (RT) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ศูนย๑วิชาการ และอาคาร ๔-๕ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - วันที่ 14 กุมภาพันธ๑  2563 กิจกรรม LEARNING  STYLE  BY  WATKHOD  ปีที่ 8 
 - วันที่ 23 กุมภาพันธ๑  2563 การรับนักเรียนเข๎าใหมํชั้นอนุบาล ๑ - ๓ ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๓  
 - วันที่ 24 กุมภาพันธ๑  2563 ต๎อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพัทลุง  
 - วันที่ 25 กุมภาพันธ๑  2563 กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ จัดกิจกรรมการแขํงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 - วันที่  ๒๙  กุมภาพันธ๑ – ๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - รณรงค๑ลด/แยกขยะโรงเรียน  

- ปูองกันเชื้อไวรัสโคโรนํา (COVID-19)  
 

 - นางสุภลักษณ๑  ตั้งกลชาญ ผู๎อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม รายงานวํา 
เรื่องการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นอนุบาล ได๎ดําเนินการเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว สํวนระดับชั้น
ประถมศึกษาจะแจกใบสมัคร ในวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 และทดสอบความพร๎อมในวันที่ 27 มีนาคม 2563 

 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

- นางนันท๑พร  รุํงรัตน๑ รองผู๎อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
ฝากประชาสัมพันธ๑การรับนักเรียน ตั้งแตํระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะมีการ
ประเมินความพร๎อมนักเรียน ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 มอบตัวนักเรียน ในวันที่ 29 มีนาคม 2563  

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 5 กุมภาพันธ๑  2563 รํวมการแขํงขันทักษะวิชาการ งานเปิดบ๎าน “ประดูํบาน วิชาการ 62”  
ณ โรงเรียนวัดปุาประดูํ ได๎รับรางวัล  ดังนี้  

-การแขํงขันเขียนเรื่องจากภาพ ได๎รับรางวัลชนะเลิศ 
-การแขํงขันยิงลูกโทษ ได๎รับรางวัลชนะเลิศ 
-การแขํงขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร๑  ได๎รับรางวัลชนะเลิศ 
-การแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร๑ ระดับ ป.4-6 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ 
 อันดับ 1 
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-การแขํงขันภาษาอังกฤษ English Quiz  ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
-การแขํงขันชูโดกุ ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เข๎ารํวมอบรมโปรแกรม Computer  
 Google Sketup Microbit Game  

- วันที่ 7 กุมภาพันธ๑  2563 รํวมงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ณ ถนนยมจินดา 
 - วันที่ 7 กุมภาพันธ๑  2563 กิจกรรมวันมาฆบูชา  
 - วันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ๑  2563 ลูกเสือ เนตรนารี ป.4-5 เดินทางไกล  ลูกเสือ เนตรนารี ป.6   
เข๎าคํายพักแรม ณ กองร๎อยปฏิบัติการจิตวิทยา  หนํวยบัญชาการนาวิกโยธิน(ร๎อย.ปจว.นย.)  
คํายกรมหลวงชุมพร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 - วันที่ 15 กุมภาพันธ๑  2563 ทดสอบความพร๎อมนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
 - วันที่  26 กุมภาพันธ๑ 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองจัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.3 
เข๎าโครงการสอนเสริม วิทย๑ – คณิต  ปีการศึกษา 2563 
 - วันที่  26 กุมภาพันธ๑ 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองจัดสอบวัดแววนักเรียน   
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
 - วันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2563 สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่ 40 วัดตรีรัตนาราม จังหวัดระยอง  
ได๎อบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการ "สมาธิเพ่ือพัฒนาปัญญาเด็กไทย" 
 - วันที่  1 มีนาคม 2563 รับมอบตัวนักเรียนที่ผํานการทดสอบความพร๎อมเข๎าเรียน 
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 - นางพรทิพย๑  เวชกามา ผู๎อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  รายงานดังนี้ 
 1. ตามท่ีมีผู๎สอบถามทํานนายกเทศมนตรีวํามีครูของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองได๎เดินทางกลับ
จากประเทศญี่ปุุน และทางโรงเรียนได๎ดําเนินการอยํางไร ขอชี้แจงวําทางโรงเรียนได๎ดําเนินการสั่งพักงานครูคน
ดังกลําวเรียบร๎อยแล๎ว เพ่ือลดการแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 (โควิด 19)  

2. เรื่องการรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ขณะนี้นักเรียนที่โรงเรียนได๎ประกาศไป จํานวน 160 คน  
ได๎มาสมัครเรียบร๎อยแล๎ว จํานวนทั้งสิ้นเกือบ 300 คน สํวนนักเรียนที่สอบไมํได๎ และมาเขียนใบสมัคร       
จํานวน 80 กวําคน ขณะนี้โรงเรียนได๎เปิดรับนักเรียนเต็มที่ คือ จํานวนห๎องละ 30 คน   และเมื่อวันเสาร๑ที่ 1 
มีนาคม  2563 มีนักเรียนมาครบตามจํานวน และขณะนี้มีจํานวนนักเรียนห๎องละ 28-29 คน แตํที่เป็นปัญหา
คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ซึ่งในปีนี้มีจํานวนมาไมํถึง 20 คน แตํตอนนี้ชั้นอนุบาล 2 ได๎ไปลงชื่อไว๎แล๎ว
ประมาณ 40 กวําคน และในวันที่ 4 มีนาคม 2563 จะมีการประชุมคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน  

3. เรื่องนักเรียนที่มีรํางกายและพฤติกรรมที่ผิดปกติ ซึ่งจะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนทุกปี ทางโรงเรียน  
ไมํได๎ปฏิเสธที่รับเด็กนักเรียนกลุํมนี้ ซึ่งเด็กกลุํมนี้เขาจะมีความสามารถเฉพาะตัวของเขา เด็กกลุํมนี้มีแตํจะด๎อยลง 
เวลาที่เขามาเรียนรํวมกับเด็กปกติเขาก็จะอยูํรํวมกันได๎ แตํควรจะมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ให๎เขาไปอยูํกับครูที่มีความ
เข๎าใจเขา เพื่อที่จะให๎ทางโรงเรียนได๎ดูแลเด็กกลุํมนี้ได๎มากข้ึน โรงเรียนจึงต๎องการจะได๎ครูที่จบทางด๎านนี้โดยตรง 
หรือครูที่มีความรู๎ในด๎านจิตวิทยาเพ่ือมาดูแลเด็กกลุํมนี้ หรือครูที่ผํานหลักสูตรการอบรมที่สามารถดูแลเด็กกลุํมนี้ได๎  
 

ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรี มอบ ให๎ นางพรทิพย๑  เวชกามา ผู๎อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียน 
  สาธิตเทศบาลนครระยอง ไปดําเนินการสรรหาครูผู๎ที่มีคุณสมบัติตามท่ีต๎องการ  
  และในอนาคตหากวําเป็นไปได๎ก็ควรจัดอบรมด๎านจิตวิทยาให๎กับครูทุกคนในโรงเรียนด๎วย   
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โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

- วันที่ 4 กุมภาพันธ๑ 2563 อบรมการใช๎งานโปรแกรมสารพัด ตามโครงการการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพ่ือเข๎าสูํประเทศไทย 4.0              
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ อาคารห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง  

- วันที่ 6 กุมภาพันธ๑ 2563 รํวมการประชุมการนําเสนอสถานการณ๑ตลาดแรงงานและภาวะ
ตลาดแรงงานจังหวัดระยอง และภาคตะวันนออก ณ ห๎องประชุม ชั้น 2 สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  

- วันที่ 7 กุมภาพันธ๑ 2563 เลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจําปีการศึกษา 2563 
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  (วัดโขดใต๎)  

- วันที่ 8 กุมภาพันธ๑ 2563 อบรมการใช๎งานโปรแกรมการสร๎างสื่อการสอนเอนิเมชั่นอยํางงําย          
ด๎วยโปรแกรมดิจิทัล มัลติมีเดีย Crazy Talk Animator 3 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  

- วันที่ 8 กุมภาพันธ๑ 2563 ขอความอนุเคราะห๑วงดนตรีนักเรียน งาน We can : Play &Learn     
เพลินวันหยุด ณ ลานวัฒนธรรม ถนนยมจินดา  

- วันที่ 11 - 12กุมภาพันธ๑ 2563 นักเรียนเดินทางไปเเขํงขันทักษะวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขต จันทบุรี  
 - วันที่ 21 กุมภาพันธ๑ 2563 รํวมพิธีเปิดสนามฟุตบอลฯ โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร๎างพลัง
เยาวชนไทย และรับมอบห๎องน้ําโครงการ คิงเพาเวอร๑ไทย เพาเวอร๑ พลังคนไทย สุขา สุขใจ ภายใต๎ KING 
POWER THAI POWER พลังคนไทย ณ สวนศรีเมือง  
 - วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ๑ 2563 รํวมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบูรณาการฯ SMT          
จังหวัดระยอง  โครงการ เพ่ิมศักยภาพครู ให๎มีสมรรถนะของครูยุคใหมํสําหรับการเรียนรู๎ศตวรรษที่  21  
ณ โรงแรมโกลเด๎นซิตี้ ระยอง  
 - วันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2563 รํวมอบรมในหัวข๎อ "131 วัน สมเด็จพระเจ๎าตากสิน  ณ เมืองระยอง"  
ณ ห๎องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
 - วันที่  28 กุมภาพันธ๑ 2563 การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเบื่อง เพ่ือรํวมมือแก๎ไขปัญหาเด็กอ๎วน
กลุํมเสี่ยงโรคเบาหวานในสถานศึกษา ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  (วัดโขดใต๎)  
 - วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ๑ 2563 สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ขอให๎สถานที่ ดําเนิน
กิจกรรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับอนามัยสํวนบุคคลตามแนวทางสุขฐัญญัติแหํงชาติ แกํนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-2  
ณ อาคารวิสุทธิ์คุณากร  
 - รายงานการศึกษาตํอของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6  

ม.3 
-ศึกษาตํอ รอบ โควตา ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎ ) จํานวน 110 คน    
-ศึกษาตํออาชีวะ และ โรงเรียนอ่ืนๆ จํานวน 67 คน 

ม.6 
-ศึกษาตํอมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํานวน 2 คน 
-ศึกษาตํอมหาวิทยาลัยการกีฬาแหํงชาติ วิทยาเขตชลบุรี จํานวน 3 คน 
-ศึกษาตํอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตศรีราชาจํานวน 2 คน 
-ศึกษาตํอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือจํานวน 2 คน 
-ศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนอร๑ทกรุงเทพจํานวน 3 คน 
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-ศึกษาตํอมหาวิทยาลัยบรูพา จํานวน 5 คน 
-ศึกษาตํอมหาวิทยาลัยพระจอเกล๎าธนบุรี จํานวน 2 คน 
-ศึกษาตํอสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน๑ (PIM) จํานวน 5 คน 
-ศึกษาตํอมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 1 คน 
-ศึกษาตํอมหาวิทยาลัยแมํฟูาหลวง จํานวน 1 คน 
-ศึกษาตํอมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จํานวน 1 คน 
-ศึกษาตํอมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จํานวน 1 คน 
-ศึกษาตํอมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี จํานวน 4 คน 
-ศึกษาตํอมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 1 คน 
-ศึกษาตํอวิทยาลัยเทคนิคระยองจํานวน 21 คน 
-ศึกษาตํอวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร๑พีซี 2 คน 
 

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

แผนการเรียนที่สมัครเรียน ชั้น ม.1 
1. ศิลป์ – ภาษา  รับจํานวน   40 คน 
2. วิทย๑ – คณิต   รับจํานวน   40 คน 
3. ทั่วไป   รับจํานวน 160 คน 
 

แผนการเรียนที่สมัครเรียน ชั้น ม.4 
1. ศิลป์ – ภาษา  รับจํานวน   35 คน 
2. วิทย๑ – คณิต   รับจํานวน   35 คน 
3. ทั่วไป   รับจํานวน   70 คน  
 

ก าหนดการของการรับสมัครนักเรียนใหม่ 
รอบโควตา 
กําหนดสํงใบสมัครโควตา วันที่ 27 – 29 มกราคม 2563 
ประกาศผล วันที่ 30 มกราคม 2563 
มอบตัว วันที่ 31 มกราคม 2563 
 

รอบท่ัวไป 
กําหนดการรับสมัคร วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2563 
กําหนดการสอบ วันที่ 28 มีนาคม 2563 
ประกาศผลสอบ วันที่ 29 มีนาคม 2563 
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2563 
 

 - นายไพรัตน๑  วังบอน รักษาราชการแทน ผู๎อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
ประชาสัมพันธ๑เรื่องการรับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4 ในวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563  
สอบในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ประกาศผลวันที่ 29 มีนาคม 2563 และมอบตัวในวันที่ 1 เมษายน 2561 
ซึ่งโรงเรียนนครระยองวิทยาคม จะรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 240 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จํานวน 120 คน  
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กองสวัสดิการสังคม 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการทบทวนทําแผนชุมชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
ประจําปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ๑ 2563 ณ ห๎องสร๎อยเพชร โรงแรมโกลเด๎น ซิตี้ ระยอง 
 

การจํายเงินเบี้ยยังชีพ ประจําเดือนกุมภาพันธ๑ 2563 
เทศบาลจําย 

•  ผู๎ปุวยเอดส๑                     126 ราย 
     เงินสด                                     –    ราย 
     โอนเข๎าบัญชีธนาคาร                 126 ราย 
 

กรมบัญชีกลางโดยตรง 
•  ผู๎สูงอายุทั้งหมด           6,968 ราย 

    รับเงินสด                                   60 ราย 
    โอนเข๎าบัญชีธนาคาร               6,908 ราย 

•  ผู๎พิการทั้งหมด                 859 ราย        
    รับเงินสด                                    1 ราย 
    โอนเข๎าบัญชีธนาคาร                 858 ราย 
 

การลงทะเบียน 
• อํานวยความสะดวก  

    ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการรายใหมํ 
    และตํอบัตรประจําตัวคนพิการรายเกํา      จํานวน         5     ราย 

•   รับลงทะเบียนผู๎พิการรายใหมํ  
    เพ่ือรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ     จํานวน         10     ราย 

•   รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  จํานวน         10     ราย 
•   รับลงทะเบียนผู๎สูงอายุรายใหมํและรายเกํา  จํานวน          42    ราย 

ที่มีการย๎ายภูมิลําเนาเข๎ามาในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง เพื่อรับเบี้ยฯ ปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2560 
 

- การลงพ้ืนที่เยี่ยมบ๎านผู๎พิการ ในเขตเทศบาลนครระยอง เพื่อให๎ความชํวยเหลือตามอํานาจหน๎าที่  
 - เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ๑ พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ศอ.ปส.ทน.รย. ได๎ดําเนินการตรวจปัสสาวะหาสารแค
ตามีนเจ๎าหน๎าที่และพนักงานเทศกิจ กํอนการรับเข๎าทํางานในเทศบาล จํานวน 20 ราย ซึ่งผลปรากฏไมํพบสารเสพติด
แตํอยํางใด 

- วันที่ 12 มีนาคม 2563 มีกิจกรรมผู๎สูงอายุ  
 

 - นางธนาวดี  ฑามาศ หัวหน๎าฝุายสังคมสงเคราะห๑ รายงานดังนี้ 
  - ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ณ โรงแรมสตาร๑                 
1. มีการจัดฝึกอบรมด๎านอาชีพ ทําหน๎ากากอนามัย รุํนที่ 2 ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ห๎องสมุด

ประชาชน มีผู๎เข๎ารํวมอบรมประมาณ 100 คน เป็นกลุํมผู๎สูงอายุ ชุมชน กลุํมสตรี และอสม.  
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2. กองสวัสดิการได๎รับหน๎าที่เป็นศูนย๑อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดของเทศบาลนครระยอง 

ซึ่งปกติเวลาที่มีพนักงานมาสมัครเข๎าทํางาน กองสวัสดิการสังคมก็จะรํวมกับงานเทศกิจ สํานักปลัดเทศบาล  
ตรวจปัสสาวะเพ่ือหาสารเสพติดของผู๎มาสมัครเข๎าทํางานดังกลําว ซึ่งจากที่ดําเนินการมานั้นไมํพบสารเสพติดใด  
และตามที่ได๎รับมอบหมายให๎นางธนาวดี  ฑามาศ หัวหน๎าฝุายสังคมสงเคราะห๑ ไปประชุมที่จังหวัดระยอง
เกี่ยวกับเรื่องการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ขณะนี้ทํานผู๎วําราชการจังหวัดระยองได๎มอบหมายให๎          
ทํานรองผู๎วําราชการจังหวัดระยอง ทํานปริญญา  โพธิสัตย๑ เป็นผู๎กํากับดูแลเรื่องงานเก่ียวกับยาเสพติด           
ซึ่งทํานรองผู๎วําราชการจังหวัดได๎ให๎มาตรการวําให๎ทางหนํวยงานของรัฐทุกหนํวยงานจะต๎องกํากับดูแลเจ๎าหน๎าที่
ของตนไมํให๎ไปยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด ไมํเชํนนั้นจะมีโทษทางวินัยอยํางร๎ายแรง จึงนําเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ 
และควรให๎ความสําคัญเก่ียวกับยาเสพติดในหนํวยงานด๎วย  

ที่ประชุม   - นายธนิต อังควินิจวงศ๑ รองนายกเทศมนตรี สั่งการเรื่องท่ีจะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี  
  ณ โรงแรมสตาร๑ วําให๎กองสวัสดิการสังคม เชิญคณะกรรมการมารํวมหารือกันกํอนที่จะจัดประชุม  

สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 29  กุมภาพันธ์  2563) 
ยอดรับจํานํารวม    2,151  ราย  
ยอดไถํถอนรวม    2,261   ราย  
 

   ทรัพย๑จํานําคงเหลือทั้งหมด  6,922  ราย 
 

รายได๎ดอกเบี้ยรับจํานํา  จํานวนเงิน                      1,790,706.50 บาท  
รายได๎จากการจําหนํายทรัพย๑หลุด จํานวนเงิน       414,080.00 บาท  
    รวมรายรับ            2,204,786.50 บาท 
รายจ่าย 
 ดอกเบี้ย O.D. ธนาคารออมสิน                     0.00 บาท  
 รายจ่ายประจ า                 277,480.32 บาท 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย              1,927,306.18 บาท 
 
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน   140,000,000.00 บาท 
   บวก ฝากเผื่อเรียก            37,966,969.71 บาท 
   คงเหลือเงินที่ใช๎หมุนเวียนได๎อีก                177,966,969.71 บาท 
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 - นางกรรณิกา   วิโรจน๑แสงทอง ผู๎อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน แจ๎งเรื่องการจัดทํางบประมาณ
แบบมีสํวนรํวม ตามนโยบาย นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี ปลัดเทศบาล วําขณะนี้จะต๎องแจ๎งผู๎จัดทําโครงการใน    
แตํละกองงานให๎สํงรายชื่อผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการจะทําโครงการของทําน จํานวนโครงการละ 2 ทําน สํงให๎ 
กองวิชาการและแผนงาน เพ่ือที่กองวิชาการและแผนงานจะจัดประชุมตํอไป   
 

ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรีกลําววําให๎นําเรื่องนี้กลับไปทบทวน โดยหารือกับทํานปลัดเทศบาล  
  อีกครั้งถึงความเป็นไปได๎ในการจัดทํางบประมาณแบบมีสํวนรํวมนี้  
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 - นายดุสิต  ธรรมศิริรักษ๑ ผู๎อํานวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม รายงานวําเมื่อสัปดาห๑ที่
ผํานมา เจ๎าหน๎าที่สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ได๎ไปเข๎ารํวมประชุมกับสาธารณสุขจังหวัดระยอง         
โดยกรมอนามัยเป็นผู๎จัด โดยเขาจะลงพื้นที่มาทําโครงการเก่ียวกับเรื่อง Street food อาหารปลอดภัย ซึ่งที่มา
ของเรื่องนี้ คือ กรมอนามัยเขาบอกวําจะจัดทําโครงการนี้ และทํานรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงสาธารณสุข 
นายสาธิต  ปิตุเตชะ ได๎สอบถามวํามีพ้ืนที่ที่จะดําเนินการในจังหวัดระยองหรือไมํ ทางกรมอนามัยจึงต๎องมาหาพ้ืนที่ 
และได๎มีการเจรจากับสาธารณสุขจังหวัดระยอง จึงได๎มีการเลือกพ้ืนที่ไปเรียบร๎อยแล๎ว คือ ถนนคนเดินวันเสาร๑ 
บริเวณตลาดเกํา โดยมีหนังสือเชิญเพ่ือให๎เทศบาลไปเข๎ารํวมประชุม ซึ่งจะมีเกณฑ๑ในการประเมินในหลายๆ เรื่อง 
สําหรับสถานที่ถนนคนเดินวันเสาร๑นั้น เทศบาลเองก็ยังไมํได๎มีการประกาศเป็นเขตผํอนผัน และท่ีนั่นก็ไมํได๎มี
ขายแตํเพียงอาหารอยํางเดียว ซึ่งได๎นําเสนอเขาไปวําถ๎าจะเป็น Street food ที่เป็นการประกาศเขตของ
เทศบาลโดยเทศบาลมีถนนชุมพลอยูํแล๎ว คือ ด๎านตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล ซึ่งมีการประกาศเขต และสุํมตรวจ
คุณภาพอาหาร และตรวจสุขภาพของผู๎ค๎าอยูํแล๎ว จึงเสนอพ้ืนที่ไปวําหากจะจัดโครงการดังกลําวนี้ทางเทศบาล
จะขอปรับพื้นที่ได๎หรือไม ํ เพราะจะทําให๎การทํางานงํายข้ึน แตํกรมอนามัยก็ยังไมํตอบรับกลับมา และในสัปดาห๑   
ที่ผํานมาเขาก็ได๎ลงมาดูโครงการเดินกินชิมเที่ยวของเทศบาลนครระยองแล๎ว เขาก็ต๎องการจะได๎พ้ืนที่ตรงนี้อีก 
ซึ่งเจ๎าหน๎าเทศบาลนครระยองก็ให๎เหตุผลเขาไปวําโครงการตรงนี้ไมํได๎จัดตลอด  และหากวําโครงการของรัฐบาล
หมดไปก็จะทําให๎โครงการอื่นๆ หายไปอีก ซึ่งโครงการ Street Food นั้น คือจะต๎องขายทุกวัน เรื่องนี้จะต๎อง
รอรายละเอียดจากทางกรมอนามัยอีกครั้งหนึ่ง  

 

- นายธนิต  อังควินิจวงศ๑ รองนายกเทศมนตรี เสนอความเห็นวําในสํวนของถนนชุมพล หากวําเป็นไปได๎
ก็นําจะมีการวางแผนในการรวมถนนยมจินดา ซึ่งบริเวณถนนยมจินดานั้นจะมีร๎านอาหารอยูํจํานวนหลายร๎าน ใน
ระยะยาวตรงบริเวณยมจินดานั้นในเรื่องการพัฒนาเมืองเกําก็ควรจะต๎องพยายามเอาร๎านอาหารลงไป และชักจูง
ให๎คนที่มีบ๎านอยูํบริเวณนั้นที่เขาไมํมีความประสงค๑จะขายอาหาร วําให๎ผู๎อื่นเชําสถานที่ของตนเองเพ่ือขายอาหาร 
และชักจูงร๎านอาหารที่มีชื่อเสียงในจังหวัดระยองเข๎าไปขายตรงนั้น ก็จะเป็นลักษณะของ  Street food ได๎เชํนกัน  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 (ปิดประชุม เวลา 11.30 น.) 
 
 
     ลงชื่อ    ผู๎บันทึกรายงานการประชุม  
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน๑) 
                                                          เจา๎พนกังานธุรการชาํนาญงาน 
 
 

     ลงชื่อ    ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวรัชนี  คุ๎มครอง)   
                                                          หัวหนา๎ฝาุยบรหิารงานทัว่ไป 
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