
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่7/2563 

วันที ่4  สิงหาคม  2563 
ณห้องประชุมตากสินมหาราชเทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กำจร รองนายกเทศมนตรี 
4. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล 
8. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง 
9. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
10. นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
11. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
12. นายปรีชา สาลี  ผู้อำนวยการกองช่าง 
13. นางสาวสุภัทรา สุภาพ ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม 
14. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทยช์ำนาญการพิเศษ  
                  รก.ผู้อำนวยการกองการแพทย์ 
15. นางรุ่งฤดี ยมรักษ์ แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล 
16. นายศราวุธ มนต์สวรรค์ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ำ 
17. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
18. นางนลินี สุวรรณโชติ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
19. นายมนตรี สิริทัตสุนทร แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
20. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
21. นายไพรัตน์ วังบอน รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
22. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง 
23. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ 
24. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
25. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
26. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
27. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
28. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
29. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
30. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
31. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
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32. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
33. นางสาวกนกอร ธิบูรณ์บุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
34. นางสาววิลาวรรณ นาถาบำรุง หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
35. นางสาวณัฐริกา ซื่อมาก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
36. นางสาวเจนนรี กล่อมแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
37. นางสาววทันยา โห้ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล 
38. นางจิรายุศิริ พรหมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
39. นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
40. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
41. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี      (ติดราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี  (ติดราชการ) 
3. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ติดราชการ) 
4. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ติดราชการ) 
5. นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล   (ติดราชการ) 
6. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา  (ติดราชการ) 
7. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง  (ติดราชการ) 
8. นางสาวปิยาภรณ์ เนินฉาย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน ์  (ติดราชการ) 
   และกิจการพาณิชย์ 
9. นางสาวดวงพร เสงี่ยมรัตน์ หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี  (ติดราชการ) 
   และทะเบียนทรัพย์สิน 
10. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ติดราชการ) 
11. นายชญชม ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล  (ติดราชการ) 
12. นายชาคริต เอ่ียมสำอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (ติดราชการ) 
13. นายปิยะ เพ็งเรือง หัวหน้าฝ่ายการโยธา  (ติดราชการ) 
14. นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค (ติดราชการ) 
15. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  (ติดราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 - เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ราย คือ นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม พนักงานเทศบาล             
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ผ่านการสรรหา           
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บรหิาร  มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบรหิารงานทั่วไป)              
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
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 - เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ราย และได้แต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง คือ นางสาวณัฐพัชร  อุดไว วุฒิการแพทย์แผนไทยบัณฑิต เป็นผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ งานแพทย์แผนไทย ฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล กองการแพทย์  เทศบาลนครระยอง 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 - เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานครูเทศบาล จำนวน 4 ราย ได้แก่ 
 1. นางสาวพิชชานันท์  ขวัญวงษ์ ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ วุฒิการศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชมุพล สังกัดกองการศึกษา 
เทศบาลนครระยอง 

2. นายสิรภพ  ศิริภักดิ์ ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ วุฒิการศึกษาการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(หลักสูตร 5 ปี) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง สังกัดกองการศึกษา 
เทศบาลนครระยอง 

3. นางสาวนจันันท์  ไกลถิ่น ผู้ผา่นการสอบแข่งขันฯ วุฒิการศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(หลักสูตร 5 ปี) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรยีนนครระยองวิทยาคม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

4. นางสาวจุฑามาศ  อินทนนท์ ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ วุฒิการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(หลักสูตร 5 ปี) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรยีนนครระยองวิทยาคม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2563 เมื่อวันที ่14 กรกฎาคม 2563 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

สำนักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอำนวยการ  
งานขนส่ง 
 - งานขนส่งมี รายรับประจำเดือนกรกฎาคม  2563                  90,142.00 บาท 
            รายจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม  2563                             110,674.65 บาท 
            รายรับต่ำกว่ารายจา่ย                                                    20,532.65 บาท 
            ยอดเงินสะสม                                                        3,798,770.62 บาท 
 
ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
 - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
 - ออกตรวจดูแลโรงรับจำนำของเทศบาล  
 - ออกตรวจดูแลบริเวณสาวนสาธารณะของเทศบาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน้อง และสวนศรีเมือง  
 - ออกตรวจจัดการตรวจตู้เขียว จำนวน 33 ชุมชน  
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 - ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง  
 - จัดการจราจรบริเวณโรงเรียนวัดโขดทิมทาราม และบริเวณหน้าคลินิกอบอุ่น  
 - จัดจราจรและอำนวยความสะดวก บริเวณถนนยมจินดา งานเดิน กิน ชิม เที่ยว  
 - จัดจราจรและอำนวยความสะดวก บริเวณ ตลาดสดสตาร์ เนื่องจาก คณะนายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน  
 - จัดจราจรและอำนวยความสะดวก ร่วมกับงานป้องกันฯ และทีมงาน คุณชัช ตลาดไท กรณีฉีดพ่น
น้ำยาฆ่าเชื้อล้างถนน (COVID-19) บริเวณรอบเมืองระยอง  
 - จัดจราจรและอำนวยความสะดวก บริเวณสวนศรีเมือง กรณีตักบาตร  
และงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่ 10  

2. ตักเตือนผู้กระทำความผิด  
 - ดูแลห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTVจำนวน 5ราย  
 - ตักเตือนประชาชนนำของมาขาย ในบริเวณห้ามขาย จำนวน 2 ราย  
 - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทำสิ่งของตกหล่น จำนวน 1 ราย  

3. จัดเก็บป้ายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จำนวน 145แผ่น  

4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ำ ถนน ฟุตบาท ชำรุด จำนวน 4แห่งได้แก่  
 - บ้านเลขท่ี 17 ปากทางเข้าสะพานเพลินตา ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวน 1 จุด  
 - หน้าบ้านเลขที่ 169/12 ถ.อารีราษฎร์ ต.ปากน้ำ พ้ืนผิวถนนเป็นหลุม ขรุขระและชำรุด จำนวน 1 จุด  
 - สี่แยก ซ.สะพานราษฎร์ ถนนชำรุด จำนวน 2 จุด  
 - ตรงข้าม ซ.สุขดี ฝาท่อระบายน้ำชำรุด 1 จุด  
 - สี่แยก ZOOD ถนนชำรุด จำนวน 1 จุด  
 - ทางเข้าหน้าโรงแรม ZEN(สายล่าง) ถนนชำรุด จำนวน 1 จุด  
5. งานที่ได้รับมอบหมาย  
 - ตรวจสอบกรณีคนเมาสุรา นอนขวางทางบริเวณหน้าคลินิกดุสิต จำนวน 1 ราย  
 - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีรถบรรทุกดินทำเศษดินตกหล่น บริเวณโครงการหมู่บ้านซีอิท (หน้าห้องเย็น)          
จำนวน 1 ราย  
 - ตักเตือนรถยนต์ขายเสื้อ บนทางฟุตบาทบริเวณทางเข้าซอยสัมฤทธิ์ จำนวน 1 ราย  
 - ตรวจสอบและตักเตือนรถยนต์จอดขายทุเรียน บริเวณริมถนนสุขุมวิท (ก่อนถึงซอยราษฎร์บำรุงซอย 8 ) 
ทางเข้าโรงแรม เดอะฟิลลิ่ง จำนวน 1 ราย  
 - ตรวจสอบร่วมกับงานป้องกัน กรณีรถยนต์มีควันขึ้นมาห้องเครื่อง บริเวณทางคลินิกอบอุ่น จำนวน 1 ราย  
 - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีทิ้งน้ำต้มชาไข่มุกลงบนถนน ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนบ้าน 
จำนวน 1 ราย  
 - ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายทะเล (ใต้ต้นหูกวาง) พร้อมทำหนังสือแจ้งกองช่างรื้อถอน จำนวน 1 ราย  
 - เคลื่อนย้ายเตียงผู้ป่วยและรถเข็นวิลแชร์จากบ้านหลังธนาคารกรุงเทพ ไปเก็บไว้ที่โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 ราย  
 - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามหนังสือคำร้อง กรณีรถบรรทุกดินวิ่งดินติดล้อรถยนต์ บริเวณถนนทางไผ่ 
2 จำนวน 1 ราย  
 - ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ ร่วมกับงานป้องกันฯ พร้อมอำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณถนนสมุทร
เจดีย์ ซอย 9 จำนวน 1 ราย  
 - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนพบบุคคลเร่ร่อน บริเวณหน้าคลินิกแพทย์ผิวหนังกิตติคุณ จำนวน 1 ราย  
 - ตรวจสอบและตักเตือน กรณีพบแม่ค้าจำหน่ายลอตเตอรี่บนยานพาหนะ บริเวณหน้าตลาดวัดลุ่มฯ จำนวน 1 ราย  
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 - ตรวจสอบและจัดเก็บป้ายพ่นข้อความไม่สุภาพ บริเวณสะพานลอย หน้าห้างแหลมทอง ระยอง จำนวน 1 จุด  
 - ตรวจสอบและตักเตือน กรณีพบแม่ค้าจำหน่ายลอตเตอรี่บนถนนสาธารณะ บริเวณตลาดแม่แดง จำนวน 1 ราย  
 -ตรวจสอบสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกโรงแรมระยองออคิด เนื่องจากไฟจราจรเสีย จำนวน 1 จุด  
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - ระงับอัคคีภัย                                                              4 ครั้ง  
 - งานบริการ                                                              86 ครั้ง  
 - งานกู้ภัยฯ                                                               58 ครั้ง 
 - ออกสำรวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย 
วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
(ชุมชนข้างอำเภอ-ทางไผ่, ชุมชนก้นปึก และชุมชนปากคลอง) 14  ครั้ง 
 

งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – ส่ง หนังสือ  
เดือนกรกฎาคม  2563 
 - มีการลงรับหนังสือ    จำนวน        644 เรื่อง 
 - มีการลงส่งหนังสือ    จำนวน        430 เรื่อง 
 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
อัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
 * พนักงานเทศบาล             177 คน 
 * ลูกจ้างประจำ                   21 คน 
 * พนักงานจ้างทั่วไป            364 คน 
 * พนักงานจ้างตามภารกิจ     269 คน 
   รวม                     831 คน  
อัตรากำลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จำนวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง 
 * พนักงานครูเทศบาล               224 คน 
 * ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)               3 คน  
 * พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)         44 คน  
   รวม                         271 คน  
 รวมทั้งสิ้น  1,102  คน      
 
งานการเจ้าหน้าที่ 
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 
  (ตำแหน่งบริหาร)                                                                                 - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งบริหาร)                - คน 
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่ง 
  ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                             - คน 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                                  1 คน 
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- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                                   1 คน 
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน                                                        - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น                               - คน  
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                      - คน 
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต                                                                     - คน  
- ลูกจ้างประจำ ลาออก                                                                          - คน 
- ลูกจ้างประจำ เสียชีวิต                                                                        -  คน 
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                     8 คน 
- พนักงานจ้าง ลาออก                                                                         6 คน 
- พนักงานจ้าง เสียชีวิต        1 คน 
 

งานทะเบียนราษฎร 
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร 

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 

 
เดือน มิถุนายน มีวันทำการ 19 วัน เฉลี่ยให้บริการวันละ 117 ราย 

 
รายงานการให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน 

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 

 
เดือน กรกฎาคม มีวันทำการ 19 วัน เฉลี่ยให้บริการวันละ 46 ราย 
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กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  
 1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง   
จำนวน  21  ครั้ง  
 2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จำนวน 12 ครั้ง 12 เรื่อง 
 

Line @ เรารักนครระยอง 
 

1. จำนวนผู้ติดตามสะสม จำนวน   5,043   ราย  
2. จำนวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด   34  ราย  
3. จำนวนผู้สอบถามข้อมูลทั้งหมด  34  ราย 
 

งานประชาสัมพันธ์ 
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย 
 1.1  ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง  จำนวน 24 เรื่อง 
 1.2  ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่น ๆ  จำนวน 23 เรื่อง 
2. บันทึกภาพกิจกรรมของสำนัก กองและรร.ในสังกัดของเทศบาล จำนวน 30 กิจกรรม 
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ จำนวน 8 ครั้ง 
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชน ลงเวบ็ไซต์และเฟสบุ๊คของเทศบาล  รวม 32 ข่าว 
5. บันทึกเสียงข่าวประกาศเสียงตามสาย    จำนวน 4 ครั้ง 
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์     จำนวน 7 ครั้ง 
7. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง รวม 5 ราย 
8. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ    รวม 1 ป้าย  

ฝ่ายนิติการ 

ลำดับ
ที ่

เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการ 

1. ศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การคดีหมายเลข
ดำที่ 2018/2560 ระหว่าง ดช.ฐานนท์ ธนาเศรษฐ์สกุล โดย
นางสาวศรีสุดา ศิระวงศ์ประเสริฐ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ฟ้อง
คดีเทศบาลนครระยอง ผู้ถูกฟ้องคดี 

 - ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาว่า เทศบาล
นครระยองละเลยต่อหน้าที่ และให้เทศบาลชดใช้
เงินจำนวน 162,772.46 บาท  

 - ศาลปกครองกลางได้มีหมายแจ้งคำบังคับให้
เทศบาลชดใช้เงินจำนวน 162,772.46 บาท 
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี 

 - เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เทศบาลได้ส่ง
เช็คเป็นเงินค่าเสียหายไปที่ศาลปกครองกลางแล้ว  
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ลำดับ
ที ่

เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการ 

2. เรียกคืนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯประจำปี 
2559  จำนวน  4  ราย 

 - ทำสัญญายอม จำนวน 2 ราย   

 - อีก 2 ราย คณะกรรมการวินิจฉัยการชี้ขาด
อำนาจหน้าที่ระหว่างศาล วินิจฉัยว่าคดีอยู่ใน
อำนาจหน้าที่ของศาลแขวงระยอง 

 - ศาลนัดสืบพยานวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 
2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

3. ตรวจสอบความเป็นเจ้าหน้าหนี้/ลูกหนี้ ระหว่าง เทศบาลนคร
ระยอง กับ บริษัทวุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เนื่องจาก
บริษัทดังกล่าวยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ  

 - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

4. ตรวจร่างสัญญาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง  - ดำเนินการตรวจร่างสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

5. ตรวจร่างสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างเจดีย์
กลางน้ำ 

 - ดำเนินการตรวจร่างสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

6. ตรวจร่างสัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน   - ดำเนินการตรวจร่างสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

7. ตรวจร่างสัญญาซื้อขายเครื่องเล่นสนามปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล
บ้านปากคลอง 

 - ดำเนินการตรวจร่างสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ฝ่ายงบประมาณ  
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งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 

ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 7 เร่ือง 

 

 
 
ฝ่ายนโยบายและแผน  
งานติดตามและประเมินผล  
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สำนักการคลัง 
1. รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

1.1 ด้านรายรับณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563    

 
 

1.1.1 รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 

 
 

1.1.2 รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หรือมอบให้ 
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1.1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 

 
 

1.1.4  การจัดเก็บภาษี 4 ประเภท และค่าเก็บขนขยะมูลฝอย 

 
 

1.2 ด้านรายจ่ายณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
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2. รายงานสถานะการเงินการคลังประจำเดือน กรกฎาคม 2563 
 

รายงานสถานะการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย 

 
 

3. รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 
 
4. รายงานผลการดำเนินการรายจ่ายค้างจ่าย 
 4.1 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีมีหนี้ผูกพัน 

 



 -14- 
 
4.2 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

 
 

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีมีหนี้ผูกพัน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ต่อ) 

 
 

5. รายงานรายจ่ายท่ีจ่ายขาดจากเงินสะสม 
5.1 รายงานรายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสมกรณีมีหนี้ผูกพัน 
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5.2 รายงานรายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสมกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

 
 
 

รายงานรายจ่ายท่ีจ่ายขาดจากเงินสะสม 
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
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กองช่าง 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  

 
 

 



 -19- 

 
 

ออกสำรวจประมาณราคาโครงการเพื่อจัดทำเทศบัญญัติ ปี 2564 
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ฝ่ายช่างสุขาฯ  
แนวคิดแก้ปัญหาน้ำท่วม 
1.แยกถนนจันทอุดม แนวทางที่ 1 
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-บริเวณจุดตัดถนนจันทอุดม – ถนน ค.2 (โรงสี) 
-เชื่อมท่อวงเวียนสุนทรภู่ 
-ปลายท่อก่อสร้างบ่อสูบน้ำสะพานคลองใหญ่ 

2.แยกถนนจันทอุดม แนวทางที่ 2 
-เช่าที่ดินมูลนิธิฯ ขุดสระทำแก้มลิงรับน้ำ 
-ถนนราชอุทิศ ค.2 (บริเวณโรงเรียนกวงฮ้ัว) 
-โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนข้างร้านวรรณ เชื่อมซอยแนนซี่ 
-ถนนข้างร้านวรรณเชื่อมซอยแนนซี่ 

 

ฝ่ายการโยธา  
- ประดับตกแต่งบริเวณพ้ืนที่จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชการที่ 10  
- ตัดแต่งต้นไม้ดูแลสวนสาธารณะ/เกาะกลางถนน  

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.63 – 25 ก.ค.63  
➢  ต่ออายุ  115 ราย 
➢  รายใหม่   12 ราย 
➢ รวม            112,290 บาท 

การดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร 
1.ตรวจประเมินส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครระยอง ตรวจประเมินส้วมสาธารณะในเขตเทศบาล

นครระยองตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) จำนวน 4 แห่ง 
ผลการตรวจประเมิน 

ผ่านมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) จำนวน 3 แห่ง 
2. กิจกรรมตรวจสอบเฝ้าระวังและยกระดับสถานที่จำหน่ายอาหาร ภายใต้โครงการเฝ้าระวังและ

ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการตรวจประเมิ น
สถานที่จำหน่ายอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐานร้านอาหารปลอดภัย เทศบาลนครระยอง พร้อมทั้งให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขลักษณะของร้านอาหารและสุขวิทยาส่วนบุคคลจำนวน 135 ร้าน 
ผลการตรวจประเมิน 

ระดับดีมาก  จำนวน 110 ร้าน 
ระดับดี       จำนวน    1  ร้าน 
ระดับมาตรฐาน  จำนวน 24 ร้าน 

3.กิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐานโรงอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ภายใต้โครงการ
มาตรฐานโรงอาหารในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการตรวจ
ประเมินมาตรฐานโรงอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนายกระดับโรงอาหารให้ได้
มาตรฐาน และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะ  จำนวน 4 แห่ง 
ได้แก่  

1. โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง  
2. โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ  
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ  



 -23- 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่ 

4. กิจกรรมตรวจสถานบริการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 งานสุขาภิบาลฯร่วมกับคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ออกตรวจประเมินสถานบริการ เลิฟ แองเจิ้ล อาบ 

 
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

 
กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะนำไปใช้ประโยชน์ (สำนักงานเทศบาล 

ขยะที่คัดแยก ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย กล่องยูเอชที ถุงพลาสติก     (ธนาคารขยะ) 
1. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปริมาณ 226.20 กิโลกรัม 
2. สำนักปลัดเทศบาล ปริมาณ 11.90 กิโลกรัม 
3. สำนักการคลัง ปริมาณ 3.10 กิโลกรัม 
4. กองการแพทย์ (ศูนย์บริการฯ ปากน้ำ) ปริมาณ 2กิโลกรัม  

รวม   243.20  กิโลกรัม 
กิจกรรมธนาคารขยะสัญจรเดือนกรกฎาคม 2563  

จัดกิจกรรมธนาคารขยะสัญจร บริเวณกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด และชุมชนปากน้ำ 1 โดยมีการ
ดำเนินงานได้แก่ 

- รับสมัครสมาชิกธนาคารจำนวนและอถล. จำนวน  11 ราย  
- รวบรวมขยะรีไซเคิลและถุงพลาสติกสะอาดได้ 486 กิโลกรัม 

กิจกรรม 3Rs Delivery 
ปริมาณสิ่งของบริจาคเดือนกรกฎาคม 2563 

1. เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 465 กิโลกรัม 
2. เฟอร์นิเจอร์ จำนวน 700 กิโลกรัม 
3. เสื้อผ้า/รองเท้า/กระเป๋า จำนวน 302 กิโลกรัม 
4. เครื่องครัว/ของเล่น จำนวน 0 กิโลกรัม 
5. วัสดุรีไซเคิล จำนวน 10 กิโลกรัม 

รวม 1,477 กิโลกรัม  
- ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62- ก.ค.63) น้ำหนักของบริจาค รวมทั้งหมด 12.729 ตัน 
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- วันที่ 21 - 22 ก.ค. 63 มูลนิธิสวนแก้ว ขนของบริจาค ณ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจำนวน  3.374  ตัน 

กิจกรรมร้านรับซื้อของเก่าหัวใจสีเขียว 
วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรมร้านรับซื้อของเก่าหัวใจสีเขียว ให้ความรู้ด้านการจัดการ

ขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์และผลกระทบที่มีต่อสุขภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในร้านรับซื้อ  ของ
เก่าในเขตเทศบาลนครระยอง ทั้งหมด 6 แห่ง ดังนี้ ร้านแหลมเจริญค้าของเก่า ร้านป๋าหนู สมุทรเจดีย์ร้านส.ทวี
รุ่งเรืองกิจ ร้านณัฐพงศ์ค้าของเก่า ร้านเขมทัศน์ และร้านโป้งค้าของเก่า รวมผู้เข้าร่วมทั้งหมด 32 คน 
กิจกรรมคัดแยกถุงพลาสติกในเขตเทศบาลนครระยอง 

ปัจจุบันมีการส่งเสริมการคัดแยก 8 แหล่ง ได้แก่  ชุมชนในเขตเทศบาล 16 ชุมชน หน่วยงานในเขต
เทศบาลฯ สถานประกอบการ ตลาดสด วัด ถุงนมโรงเรียน กิจกรรมธนาคารขยะ และโครงการชาวเลร่วมใจนำ
ขยะคืนฝั่ง คืนทะเลสวยสู่ชาวระยอง   

- สามารถเก็บรวบรวมขยะถุงพลาสติกได้ทั้งหมด 7,376.30 กิโลกรัม (7.35 ตัน) 
โครงการชาวเลร่วมในนำขยะคืนฝั่ง คืนทะเลสวยสู่ชาวทะเล 

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ชาวเลร่วมใจนำขยะ
คืนฝั่ง คืนทะเลสวยสู่ชาวระยอง” ณ สมาคมประมงระยอง และมอบป้ายโครงการพร้อมด้วยถุงตาข่ายรับทรัพย์ 
ให้แก่ผู้แทนแพปลาที่เข้าร่วม จำนวน 44 แพ  

เดือนกรกฎาคม ขยะรีไซเคิลได้ 374.40 กิโลกรัม ถุงพลาสติก 30 กิโลกรัม รวมขยะที่คัดแยกได้ 
404.40 กิโลกรัม 

 
กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน 

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประชาชนโดยทั่วไป หน่วยงานและคณะศึกษาดูงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชม
ศึกษาธรรมชาติและทำกิจกรรม ได้แก่ ปลูกป่าชายเลน คอนโดปู ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะในป่าชายเลน และ
ปรับภูมิทัศน์ป่าชายเลน บริเวณศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาพระเจดีย์กลางน้ำ และบริเวณหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ 
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ รวมทั้งสิ้น 2,148 คน 

 

งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล 
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2560 - 2563 

 
 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบ 2560 3,116.5 3,099.5 3,077.7 3,256.2 3,293.8 2,914.6 2,747.2 4,000.2 3,997.9 3,939.2 3,541.9 3,687.6

งบ 2561 3,757.2 3,624.2 3,156.6 3,723.3 3,495.4 3,140.0 3,421.5 3,657.1 3,949.3 3,481.3 3,527.5 3,599.9

งบ 2562 3,454.7 3,433.6 3,240.5 3,260.9 3,464.1 3,043.6 3,558.5 3,591.3 3,716.8 3,434.5 3,550.3 3,451.9

งบ 2563 3,326.7 3,357.2 3,201.9 3,403.0 3,333.0 3,078.4 3,159.3 3,459.5 3,758.4 3,426.4
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รวมปริมาณขยะที่เอกชนจัดเก็บเดือนกรกฎาคม 2563 
รวมน้ำหนัก 3,426.41 ตัน เฉลี่ย 114.21 ตัน/วัน 

 
การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 

1. กิจกรรมเก็บรวบรวม ขยะอันตรายเดือนกรกฎาคม 2563 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้ 
ทั้งหมด 2,476 ชิ้น (145.68 กิโลกรัม) 

2. กิจกรรมสำรวจและส่งเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิก//คลินิกอบอุ่น/
ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาล  จำนวน 83 แห่ง ,จุดคัดแยกขยะติดเชื้อ จำนวน 3 จุด และโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล 6 แห่ง เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 760 กิโลกรัม 

 

กิจกรรมการทำความสะอาดช่วง COVID 19 
- ฉีดล้างทำความสะอาดตลาดวัดลุ่ม และถนนชุมพล ทุกวัน จันทร์ พุธ  ศุกร์ / ตลาดแม่แดง  ทุกวัน 

ด้วยน้ำยาโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ 
- ฉีดล้างทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (ช่วงโควิด 19 ระบาดรอบ 2)ด้วยน้ำยาโซเดียมไฮ

โปรคลอไรด์  จำนวน 6 โรงเรียน 
 

งานสัตวแพทย์ 
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์ 

จำนวนสุกรที่เข้าชำแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยองสุกรเข้าชำแหละเดือนกรกฎาคม 2563 
จำนวนทั้งสิ้น 757 ตัว ได้ทำการตรวจและไม่พบความผิดปกติของสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า และมีค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

- อากรฆ่าสัตว์ 7,570 บาท 
การตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกรก่อนฆ่า จำนวน 4 ตัวอย่างจาก 4 ฟาร์ม ไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทุก
ตัวอย่างการแก้ไขเรื่องร้องเรียน จำนวน 8 เรื่อง 

ลำดับที ่ เรื่อง ผลการดำเนินงาน 
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1 ขอให้จับสุนัข ทั้งสิ้น 5 เรื่อง จับสุนัข พร้อมฉีดวัคซีน ทั้งหมด  21 ตัว 

2 - เรื่องจับสุนัข 3 เรื่อง 
- เรื่องเหตุรำคาญจากเสียงสุนัข 2 เรื่อง 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 

กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครระยอง 
โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ณ สวนสาธารณโขดปอ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

จำนวนสุนัขที่มารับการทำหมัน เพศผู้ 14 ตัว เพศเมีย 17 ตัว 
จำนวนแมวที่มารับการทำหมัน เพศผู้ 17 ตัว เพศเมีย 34 ตัว 
รวมทำหมันและฉีดวัคซีน 82 ตัว 
 

งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
การดำเนินงาน 

1. ดำเนินการดูแลสุขภาพประชาชน  จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสวนวัดโขดชุมชนหลังอำเภอ 
ชุมชนมุสลิม ชุมชนทางหลวง-พูนไฉ่ ชุมชนเนินพระชุมชนเกาะกลอย  รวมทั้งสิ้น 196 คน  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้ 

1.1 คัดกรองสุขภาพประชาชนโดยตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับ  
น้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว ให้ความรู้พฤติกรรมสุขภาพ 
 
 

1.2 คัดกรองการมองเห็นเบื้องต้นเพ่ือส่งตรวจโรคตาต้อกระจกกับจักษุแพทย์ 
               ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และให้ความรู้การดูแลสุขภาพดวงตา 
 1.3 ให้ความรู้เรื่อง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่  

2. ให้ความรู้ประชาชน จำนวน 1 เรื่อง  
2.1 เรื่อง “โทษ พิษภัย ผลกระทบจากการบริโภคสุรา”  และเชิญชวนประชาชน งดเหล้าเข้าพรรษา 

ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์   จำนวน 3  ช่องทาง ดังนี้ 
2.1.1  สถานีวิทยุFm 87.25 MHz วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 
2.1.2  ให้ความรู้กับประชาชนที่มาทำบุญ 

- วัดปากน้ำ วันที่ 13 กรกฎาคม  2563  
- วัดป่าประดู่พระอารามหลวง วันที่ 20 กรกฎาคม  2563 

  2.1.3 ผ่านช่องทาง จอ LED เทศบาลนครระยอง                                                  
3. โครงการตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจกในประชาชน อายุ 45 ปีขึ้นไป 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ดำเนินโครงการตรวจคัดกรองโรคตาต้อ

กระจกในประชาชน อายุ 45 ปีขึ้นไป ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ และคัดกรอง
ความผิดปกติทางสายตาแก่ประชาชน และส่งต่อผู้มีปัญหาทางสายตาได้รับการรักษาที่ถูกต้อง โดยมีประชาชน
เข้าร่วมการตรวจคัดกรองสายตา  จำนวน 111 คน ดำเนินโครงการฯ ณ ห้องสมุดไอทีมีชีวิตเทศบาลนครระยอง 
 

4. โครงการนครระยองใส่ใจ สุขภาพพระสงฆ์ สามเณร 
วันที่ 13และวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ดำเนินโครงการนคร

ระยองใส่ใจสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร ณ วัดปากน้ำและวัดป่าประดู่พระอารามหลวง 
โดยมีกิจกรรม 
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1.คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น และถวายความรู้กับพระสงฆ์ สามเณร 
2.ให้ความรู้เรื่อง เกี่ยวกับการเลือกอาหารถวายพระสงฆ์ที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ประชาชนที่มาทำบุญ และ

จัดนิทรรศการความรู้ 
3.คัดกรองสุขภาพประชาชนที่มาทำบุญ 
ผลการดำเนินโครงการ 
- พระสงฆ์ และสามเณร เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 รูป 
- ประชาชน คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น จำนวน136 คน 
5. โครงการเด็กรุ่นใหม่รู้ทัน ป้องกันอุบัติเหตุ และการช่วยเหลือเบื้องต้น 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อดำเนินโครงการเด็กรุ่นใหม่รู้ทัน 
ป้องกันอุบัติเหตุ และการช่วยเหลือเบื้องต้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและการป้องกัน
อุบัติเหตุ แก่เด็กในชุมชนเขตเทศบาลนครระยอง ณ  ศาลาชุมชนเรือนจำ โดยมีกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ ยวกับการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ ทางจราจร อุบัติเหตุในโรงเรียนและอุบัติเหตุในบ้าน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 36 คน 

 

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 6 อันดับแรก จากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง ทั้ง 3 แห่ง  

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน -  25 กรกฎาคม2563 ) 

 
 

รายงานสถานการณ์โรคติดตอ่ 10 อันดับแรก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง 
 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน -  25 กรกฎาคม2563 ) 
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สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 กรกฎาคม 2563 จังหวัดระยองพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 
1,023 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 142.62 ต่อประชากรแสนคน ต่อประชากรแสนคน พบผู้เสียชีวิต 1 ราย คิด
เป็นอัตราป่วย 0.14 ต่อประชากรแสนคน สูงเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ (อันดับ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน อันดับ 
2 จังหวัดชัยภูมิ ) โดยในเดือนกรกฎาคมนี้ พ้ืนที่เขตเทศบาลนครระยอง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 16 
ราย ดังนี้ 

 
 

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา 
 1.ชุมชนสมุทรเจดีย์  (บริเวณซอย 1-3 หน้าโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ) พบผู้ป่วยจำนวน 10 
ราย (ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและสงสัย จำนวน 4 ราย และผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาและสงสัย จำนวน 6 ราย) เริ่ม
ป่วยตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เพศหญิง 6 ราย เพศชาย 4 ราย อายุ 5.8 ปี – 31.6 ปี  
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 2.ชุมชนเรือนจำ (หมู่บ้านระเบียงเมือง) พบผู้ป่วยจำนวน 4 ราย (ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและสงสัย 
จำนวน 3 ราย และผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาและสงสัย จำนวน 1 ราย) เริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เพศ
หญิง 2 ราย เพศชาย 2 ราย อายุ 17 - 26 ปี  
 

โรคเฮอร์แปงไจน่า (Herpangina) และโรคมือเท้าปาก 
 พบการระบาดของโรคโรคเฮอร์แปงไจน่า (Herpangina) และโรคมือเท้าปาก จำนวน 6 ราย ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ โดยพบผู้ป่วยในห้องเตรียมอนุบาล  1/2 จำนวน 3 ราย เตรียมอนุบาล 1/1 , 1/3 
และ 1/8 อย่างละ 1 ราย เริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เพศชาย 3 ราย เพศหญิง 3 ราย อายุ 
2.4 ปี – 3 ปี 
 

กิจกรรมในการควบคุมโรค 
 1.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงได้ดำเนินการปิดห้องเรียนชั้นเตรียมอ.1/2 จำนวน 1 ห้อง ตั้งแต่
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และดำเนินการเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง  
  2.ดำเนินการตรวจสอบมาตรการและให้คำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาด เน้นย้ำในเรื่ อง
มาตรการป้องกันตนเองของครูพ่ีเลี้ยงเป็นหลัก เนื่องจากต้องมีการสัมผัสกับเด็กหลายคนในห้องเดียวกันอาจ
ส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อได้ 
 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง 
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการครั้งที่ 3/2563   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

ผ่านการพิจาณากลั่นกรอง จำนวน 2 โครงการ วงเงิน  75,900 บาท 
- ประชุมคณะกรรมกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2563เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563อนุมัติโครงการ  

จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 75,900 บาท 

 

งานอนามัยครอบครัว 
 ผลการดำเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน เดือน กรกฎาคม 2563รายใหม่   29  คน  
รายเก่า  114 คน  ดังนี้ 
1. กลุ่มมารดาและทารกหลังคลอด รายใหม่ 16 คน รายเก่า 45 คน 
2. กลุ่มผู้สูงอายุ – กลุ่มติดบ้าน รายใหม่ 1 คน รายเก่า 22 คน - กลุ่มติดเตียง รายใหม่ 1 คน รายเก่า 24 คน 
3. กลุ่มเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า รายใหม่ 3 คน 
4. กลุ่มโรคเรื้อรัง รายใหม่ 8 คน รายเก่า 23 คน  
 

กิจกรรมการดูแลสุขภาพและทำหัตถการในการติดตามเยี่ยม จำนวน 156 ครั้ง ดังนี้ 
1. เจาะเลือด    10 ครั้ง 
2. เจาะหาระดับน้ำตาลปลายนิ้ว  7 ครั้ง 
3. ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก  4 ครั้ง 
4. ใส่สายสวนปัสสาวะ   4 ครั้ง 
5. ทำแผล     3 ครั้ง 
6. ฉีดยา     13 ครั้ง 
6. ตรวจพัฒนาการเด็ก   3 ครั้ง 
7. ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน 112  ครั้ง  
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งานอนามัยครอบครัว 
 1.มีผู้ป่วยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 5 คน จำนวน 5 รายการ 7 ชิ้น ได้แก่ เตียงผู้ป่วยพร้อม
เบาะที่นอน ,  รถเข็นนั่ง ,Walker , ถังออกซิเจน และ เครื่องดูดเสมหะ 
 2.มีผู้บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ 7 ชิ้น ได้แก่ เครื่องผลิตออกซิเจน , เตียงผู้ป่วย
พร้อมเบาะที่นอน  , ถังออกซิเจนขนาดกลาง , ทีน่อนลม และ รถเข็นนั่ง 
 3. บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ให้ผู้ยากไร้ จำนวน 2 คน 2 รายการ ได้แก่ อาหารทางการแพทย์ 
และกิจกรรมอ่ืนๆฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้กับผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บ้าน จำนวน   13  คน  
 

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
1. ดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันสุขภาพแก่ผู้พิการในชุมชน 
 1.1 ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นพร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่ผู้
พิการที่บ้าน จำนวน 37  คน  
  1.1.1 วัดความดันโลหิต  จำนวน 37  คน  พบ 
  - ความดันโลหิตสูง จำนวน28 คน 
  - ความดันโลหิตปกติ จำนวน    9   คน                       
  1.1.2  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  จำนวน 25 คน 
  - ระดับน้ำตาลในเลือดปกติ  จำนวน 23  คน  
  - ระดับน้ำตาลเสี่ยง จำนวน  2  คน      
  1.1.3  ประเมินความเครียด  จำนวน  31  คน    
                     - เครียดเล็กน้อย จำนวน  29   คน 
- เครียดปานกลาง จำนวน  2 คน 
 
 1.1.4  ประเมินภาวะซึมเศร้า แบบ 2 Q  จำนวน  31  คน                      
                     - ไม่มีภาวะซึมเศร้า จำนวน  31 คน 
 1.2  พบผู้พิการมีความผิดปกติทางสายตา จำนวน 2 คน ส่งต่อพบจักษุแพทย์ในโครงการตรวจคัด
กรองโรคตาต้อกระจกในประชาชน อายุ 45 ปี ขึ้นไป ในวันที่  21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมห้องสมุด
ประชาชน เทศบาลนครระยอง 
ผลการตรวจ 
 1.พบตาต้อกระจก จำนวน 1 คน ส่งต่อเพ่ือรับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลระยอง 
 2.ผลการตรวจปกติ  จำนวน 1 คน 
2.เจาะเลือดพร้อมเก็บปัสสาวะและอุจจาระเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามโครงการตรวจสุขภาพ 
ประจำปีในผู้พิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ            
 1. ให้ผู้พิการได้รับการตรวจสุขภาพ 
 2. ให้ผู้พิการได้รับความรู้ในการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ   
 3. ผู้พิการที่มีผลการตรวจผิดปกติได้รับการส่งต่อพบแพทย์เพ่ือให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง 
ผลการดำเนินงาน 
 2.1 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Sugar) จำนวน  8 คน พบ สูงเกินเกณฑ์  1 คน       
 2.2 ตรวจ Blood Urea Nitrogen ( BUN )    จำนวน 8 คน  พบ ปกติ   8   คน 
 2.3 ตรวจ Creatinine  จำนวน 8 คน  พบสูงเกินเกณฑ์  1   คน 
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 2.4 ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (Cholesteral) จำนวน  8 คน พบสูงเกินเกณฑ์  5  คน 
 2.5 ตรวจไตรกลีเซอไรด์ ( Triglyceride ) ) จำนวน  8 คน พบสูงเกินเกณฑ์  2  คน 
 ผู้มีความผิดปกติท้ังหมดส่งพบแพทย์ 
  - ให้ตำแนะนำในการปฏิบัติตน  
  - ตรวจสุขภาพอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
 2.6 ตรวจปัสสาวะ  จำนวน 4 คน  พบ ผิดปกติ จำนวน 1   คน  
 - ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแพทย์ให้ยาแก้อักเสบ รับประทาน 7 วัน แนะนำการ
ปฏิบัติตน 
 2.7 ตรวจอุจาระ  จำนวน 1 คน  ผลปกติ 
 

3. ดำเนินงานสร้างกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพในชุมชน 
 3.1 จัดตั้งกลุ่มที่เกิดขึ้นใหม่ในชุมชน จำนวน 1 กลุ่ม คือ 
“กลุ่มสมุนไพรพ้ืนบ้านชุมชนเรือนจำ” เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้สมุนไพรในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค                          
  3.2.เข้าร่วมออกกำลังกายกับกลุ่มออกกำลังกายในชุมชน เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ สร้างขวัญกำลังใจ 
และหาโอกาสพัฒนาให้กลุ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง จำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มไลน์แดนซ์ สองพ่ีน้อง 
 

งานส่งเสริมสุขภาพ 
 ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุ 9 , 18 , 30 , 42 และ 60 
เดือน จำนวน 106 คน ในชุมชน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาล พบว่า มีพัฒนาการสมวัย 
จำนวน 81 คน และมีพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า จำนวน 25 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการกระตุ้นติดตามเฝ้า
ระวังและประเมินซ้ำในรายที่มีพัฒนาการล่าช้า 
 
 ดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ยุค New Normol ประจำปีการศึกษา 2563 ให้
เป็นไปตามมาตรการ Social Distancing ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง และโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ มี
การดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียน จำนวน 328 คน และส่งต่อรักษาในเด็กที่เจ็บป่วย จำนวน 14 คน ,ตรวจ
ตาบอดสีชั้นป.5 จำนวน 101 คน พบสงสัยเป็นตาบอดสีชนิดแดง-เขียว จำนวน 1 คน และคัดกรองประวัติเด็ก
อ้วนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานจำนวน 89 คน  
 ดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาการเจริญเติบโตในเด็กปฐมวัยในชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพ
รากแก้วแห่งชีวิต โดยทำการติดตามชั่งน้ำหนัก ,ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และให้ความรู้เรื่อง
หลักการบริโภคอาหารตามหลักธงโภชนาการ แก่ผู้ปกครองเด็กจำนวน 14 ราย พร้อมสนับสนุนอาหารเสริมนม
ให้แก่เด็กท่ีมีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 9 ราย 

กองการแพทย์ 
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บริการอ่ืน ๆ แก่ผู้มารับบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 

- รับส่งผู้ป่วยโดยรถกอล์ฟไฟฟ้า        จำนวน ๒๐ ครั้ง 

- รับส่งผู้ป่วยโดยรถAmbulance    จำนวน ๑๒ ครั้ง 
 

กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับ COVID 19 
๑.จัดสถานที่เข้าออกทางเดียวเพ่ือการคัดกรองที่ครอบคลุม 
๒.วัดอุณหภูมิทุกราย  ล้างมือด้วย alcohol gel 
๓.ดูแลให้ใส่หน้ากากอนามัยในผู้ป่วยทุกคนที่มารับบริการ 
๔. เช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการทุก ๒ ชั่วโมง 
๕. จัดสถานที่ด้านในอาคารแบบ Social distancing 

กองการศึกษา 
 - ผู้บริหารตรวจเยี่ยมสถานศึกษาก่อนเปิดทำการเรียนการสอน วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563               
ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม และโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
 - ผู้บริหารตรวจเยี่ยมสถานศึกษาก่อนเปิดทำการเรียนการสอน วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563         
ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ และโรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
 - โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้วยโอกาสกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน “การทำยำหมี่กรอบ
ซีฟู้ด”วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ  บริเวณลานวฒันธรรม ถนนยมจินดา 
 - การเก็บตัวและจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 
24 กรกฎาคม พ.ศ.2563  ณ  ห้องร่มไทร ชั้น 2 อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน 
 - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา         
28 กรกฎาคม 2563 วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563  ณ  บริเวณสนามสวนศรีเมือง 
 - ประชุมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563   
ณ  ห้องผู้อำนวยการกองการศึกษา 
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โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ 
- วันที่ ๓ กรกฎาคม 2563 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ กำหนดให้มีโครงการ

วันสำคัญ กิจกรรมอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนัก และเห็นความสำคัญทางศาสนา สามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นณ วัด
ปากน้ำสมุทรคงคาราม  ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง 
 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

- วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ วินัยจราจรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้า
แสดงออกรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ปลูกผังการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

- วันที่ ๑2 กรกฎาคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้กำหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันเปิด
ภาคเรียน โดยกำหนดจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัด  ระยอง 

- วันที่ ๑๔ กรกฎาคม 2563 : เทศบาลนครระยอง ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ 
ร่วมกันทำ Big Cleaning Day โดยทำความสะอาดและฉีดพ่นบริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียนเช่น ห้องเรียน 
อาคารเรียน โรงอาหารและอาคารอเนกประสงค์ ด้วยยาฆ่าเชื้อ ภายในโรงเรียนเพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับ
นักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 
 
- วันที่ 2๔ กรกฎาคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๑๐) และร่วมกับเทศบาลนครระยอง ปลูกต้นรวงผึ้ง  ในโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดินสืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น”                            
ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

- วันที่ 2๕ กรกฎาคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้จัดกิจกรรมอบรมบุคลากรและนักเรียน
แกนนำคุณธรรม ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา นำโดยวิทยากร  ดร.ดาราวรรณ      
ศรีกาญจนาณ  ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

- วันที่ ๒๘ กรกฎาคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ร.๑๐) เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ  สวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 
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- วันที่ ๒๙ กรกฎาคม 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 
- ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 สำนักการสาธารณสุขเทศบาล

นครระยองมาตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 
- พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 
 - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 

- กิจกรรมวันภาษาไทย ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล    
บ้านปากคลองได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ-      
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และ  เพ่ือกระตุ้น นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ             
และคุณค่าของภาษาไทย โดยจัดกิจกรรมตอบคำถามวันภาษาไทย ประกวดวาดภาพระบายสี คัดลายมือ เป็นต้น 

- พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
ประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์          
ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
- วันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓คณะผู้บริหารเทศบาลนครระยอง  เยี่ยมชมวันเปิดเรียน 

ณ   โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
- วันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓เจ้าหน้าที่จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครระยอง   

มาให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคโควิด-19 ณ   โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
- วันที่ ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

- วันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๓BIG  CLEANING  DAYเจ้าหน้าที่จาก อบจ. ระยอง ให้ความอนุเคราะห์
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

- วันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๓การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
กรณีปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเพ่ือเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 (กรณีทหารอียิปต์) 

- วันที่ ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๓กิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
- วันที่ ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๓กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรฯ 
- ผู้ปกครองจิตอาสา ช่วยงานจราจรและช่วยคัดกรองผู้เข้าออกโรงเรียน 

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไปให้ความรู้กับพนักงานครู และบุคลากร โดยจะมีการปิดเรียนใน

วันที่ 15- 17 กรกฎาคม 2563 มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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- โรงเรียนผ่านการประเมินเข้ารอบในเรื่องของโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรมของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ซึ่งทั่วประเทศจะมีผ่านทั้งหมด จำนวน 8 โรงเรียน โดยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง 
จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรยีนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล และโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)        
จะทำการประเมินในวันที่ 25, 26 สิงหาคม 2563 

ได้รับความร่วมมือจากบริษัท ปตท. อีอีซี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            
มาร่วมทำงานวิจัยกับโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลในเรื่องของการคิดค้นวิธีแบบง่ายในการล้างถุงนม
โรงเรียนเพ่ือนำไปขายเป็นขยะรีไซเคิล และช่วยคิดค้นเพ่ือทำเครื่องมือในการเก็บขยะชายหาด 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 9 กรกฎาคม  2563 นำนักเรียนชั้น ป.6/2 ไปถวายเทียนจำนำพรรษา ณ  วัดตรีรัตนาราม 
 - วันที่ 23  กรกฎาคม  2563 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 
 - วันที่ 23  กรกฎาคม  2563 เลือกตั้งสภานักเรียน 
 - วันที่ 24  กรกฎาคม  2563กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรม
นาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
- วันที่ 4 กรกฎาคม 2563นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ารับการทดสอบเพ่ือเข้าเป็นนักศึกษา

วิชาทหารณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
- วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ณ ถนนยมจินดานักเรียนแสดงดนตรีในงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว 
- วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคมได้รับความอนุเคราะห์ฉีดพ่นทำความ

สะอาดโรงเรียน จากเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
- วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ สภากาชาดไทย จังหวัดระยองผู้อำนวยการรับมอบหน้ากากอนามัย 
- วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคมโรงเรียนจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๘ 

- วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นักเรียนร่วมกันทำจิตอาสา เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ณ  โรงเรียนนค
ระยองวิทยาคม และ วัดโขดใต้   

- วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สภ.เมืองระยองร่วมกับโรงเรียนนครระยองวิทยาคม อบรมนักเรียน
ระดับชั้นม .4 โครงการหนึ่งโรงพักหนึ่งโรงรถ ณ โรงเรียนนคระยองวิทยาคม และ วัดโขดใต้ 

- วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล ณ สวนศรีเมือง 

- วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ 
พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล ณ สวนศรีเมือง 
 - วันที่ 29 กรกฎาคม 2563ผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
เนื่องในวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

กองสวัสดิการสังคม 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 

เทศบาลนครระยอง 

•  ผู้ป่วยเอดส์                   127  ราย 
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     เงินสด                          –    ราย 
     โอนเข้าบัญชีธนาคาร       127   ราย 
กรมบัญชีกลาง 

•  ผู้สูงอายุทั้งหมด 6,158   ราย 
    รับเงินสด                            -    ราย 
    โอนเข้าบัญชีธนาคาร        6,158    ราย 

•  ผู้พิการทั้งหมด              854    ราย        
    รับเงินสด                            -    ราย 
    โอนเข้าบัญชีธนาคาร           854     ราย 
 
 

สถิติการรับลงทะเบียนเดือนกรกฎาคม 2563 

 
 
 

- ข่าวประชาสัมพันธ์ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ได้รับแล้วได้แก่  
* ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
* ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ทั้งที่ได้รับเบี้ย และไม่ได้รับเบี้ยความพิการ 
* เด็กที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
(ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ ผู้ที่รับเงินเยียวยา จำนวน 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน และเงินเยียวยา

เกษตรกร เงินช่วยเหลือจากประกันสังคมมาตรา 33 (กรณีโควิด 19)) 
จ่ายจำนวน 3,000 บาท ครัง้เดียว ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้า

บัญชีเดียวที่ได้รับ 
- เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 
- เบี้ยผู้สูงอายุ 
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- เบี้ยผู้พิการ 

 *** ผู้สูงอายุที่พิการจะได้รับแค่สิทธิเดียว 
หากมีข้อสงสัยประกานใดสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือเบอร์
โทรศัพท์ 0-3869-4075, 0-3869-4141 

 
การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

- เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563 กองสวัสดิการสังคม พร้อมประธานชุมชนลงพื้นที่ชุมชนก้นปึก – 
ปากคลอง สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 10 ราย เพื่อประสานขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดระยอง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

- คณะกรรมการผู้สูงอายุเทศบาลนครระยองประชุมการร่วมกับกองสวัสดิการสังคมประจำเดือน
กรกฎาคม 2563  ครั้งที่ 4 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องหลักเมืองโดยมีการเปิดใช้ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุฯ และกิจกรรมต่างๆในศูนย์ฯ 

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้สภาองค์กรชุมชน ทน.ระยอง ขบวนองค์กรชุมชนเมืองระยอง ขบวน
องค์กรชุมชนจังหวัดระยอง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน( พอช.) พมจ.ระยอง กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ โดยมีแจกสิ่งของให้ชุมชน และมีการประชุมขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชน โดยในวันที่ 15 
กรกฎาคม 2563 มีตัวแทนโดยผู้นำชุมชนรับมอบสิ่งของไปแจกให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ และวันที่ 16 
กรกฎาคม 2563 มีการสำรวจเพิ่มเติมสำหรับผู้ได้รับผลกระทบฯ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป 

- กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครระยอง ร่วมกิจกรรมกับทีมงาน ชัช ตลาดไท อรุณฟาร์มจระเข้ 
และเจ้แวว สำเพ็ง  โดย มีกิจกรรมแจกสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนถนนในเขตเทศบาล
นครระยอง เพ่ือให้ประชาชนมั่นใจว่าปลอดภัยจากโรคระบาดในพ้ืนที่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  ณ สวน
หน้าห้องสมุดประชาชนโดยมีผู้ร่วมงานพันกว่าคน 

 
 
 
 
 
 
 

สถานธนานุบาล 

ผลการดำเนินงานในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31  กรกฎาคม  2563) 
ยอดรับจำนำรวม           2,113  ราย  
ยอดไถ่ถอนรวม           2,217  ราย  
 

   ทรัพย์จำนำคงเหลือทั้งหมด            5,998  ราย  
 

รายได้ดอกเบี้ยรับจำนำ  จำนวนเงิน       1,837,848.25 บาท 
รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์หลุด จำนวนเงิน          120,435.00 บาท 
    รวมรายรับ      1,958,283.25 บาท 
รายจ่าย    
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 ดอกเบี้ย O.D. ธนาคารออมสิน                     0.00 บาท 
 รายจ่ายประจำ            433,723.91 บาท 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย                     1,524,559.34 บาท 
 
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จำนวน 140,000,000.00 บาท 
   บวก ฝากเผื่อเรียก     59,331,016.70 บาท 
   คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก 199,331,016.70 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

- ท่านปลัดเทศบาล แจ้งกำหนดการของโครงการต่างๆ ในเดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้  
* วันที่ 6-7 ส.ค.2563 มีอบรมพนักงานของเราที่โรงแรมฮฮริเดย์อินจำนวน 100 คน 
* วันที่ 7-8 ส.ค. 2563 งานเดินกินชิมเที่ยวโดยได้ประชุมมอบหมายภารกิจเรียบร้อยแล้ว 
* วันที่ 8-9 ส.ค. 2563 งาน Music By The Sea จัดโดย ททท. โดยให้เทศบาลนครระยอง 
  ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดงานครั้งนี้ โดยจะมีรัฐมนตรีการท่องเที่ยวมาร่วมเปิดงาน  
* วันที่ 9 ส.ค. 2563 งาน RUN ระยอง 10 กิโล ณ สวนศรีเมือง โดยเทศบาลนครระยอง 
  ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย  
* วันที่ 10 ส.ค. 2563 ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  
  ครั้งที่  1/2563 เวลา 13.30 น. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระท่ี 1 รวมทั้งญัตติอ่ืนๆ อีกจำนวนหลายเรื่อง  
* วันที่ 12 ส.ค. 2563 งานวันแม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือแจ้งกำหนดการ 
  จากจังหวัดระยองอย่างเป็นทางการ 
* วันที่ 12 ส.ค. 2563 จัดให้มีการแถลงข่าวอุทธยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
* วันที่ 14 ส.ค. 2563 ท่านท้องถิ่นจังหวัดระยอง จะมาตรวจ LPA ของเทศบาลนครระยอง 
* วันที่ 15 ส.ค. 2563 จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่วัดธรรมสถิต จำนวน 50 คน  
* วันที่ 16 ส.ค. 2563 วิ่งของ YEC ณ บริเวณสวนศรีเมือง  
* วันที่ 25-26 ส.ค. 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประเมินโรงเรียนคุณธรรม       
  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล และโรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
 

- นางธนาวดี  ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รายงานเพ่ือทราบว่าจากงานเดินกินชิมเที่ยว 2 ครั้ง
ที่ผ่านมา เจอปัญหาในเรื่องที่มีคนขอทาน จำนวน 2 ราย ที่เข้ามาขอทานภายในบริเวณงาน ซึ่งทำให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อการจัดงาน กองสวัสดิการสังคมจึงได้หารือไปที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดระยอง           
ว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะป้องปรามกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ได้แนวคิดมาว่าควรจะต้องใช้วิธีการเดินรณรงค์                     
เพ่ือประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดระเบียบภายในงาน เพ่ือให้ประชาชนที่มาร่วมงานทราบว่าการให้ทาน 
เป็นการผิดกฎหมาย จึงนำเรียนท่านนายกเทศมนตรีเพ่ือขอใช้พื้นที่ในการรณรงค์ด้วย 

- นายปรีชา  สาลี ผู้อำนวยการกองช่าง แจ้งเพ่ือทราบว่าหากว่าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง   
มีความประสงค์จะตัดกิ่งไม้ในโรงเรียน ขอให้โรงเรียนแจ้งมายังกองช่างเพ่ือดำเนินการ 
 

(ปิดประชุม เวลา10.30น.) 
 

     ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                          เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

     ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวรัชนี  คุ้มครอง)  
                                                          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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