
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 

ครั้งที ่3/2564 
วันที ่ 2  มีนาคม  2564 

ณ ห้องประชุมตากสินมหาราชเทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
----------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
2. นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล 
3. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง 
4. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. นางสาวชนิดา เอมเปีย แทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
6. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นายปรีชา สาลี ผู้อำนวยการกองช่าง 
8. นางสาวศศิธร โยคาพจร รก. ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
9. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทยช์ำนาญการพิเศษ รก.ผู้อำนวยการกองการแพทย์ 
10. นางรุ่งฤดี ยมรักษ์ แทน ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
11. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ำ 
12. นายสมควร ทองเรือง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
13. นางนลินี สุวรรณโชต ิ รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
14. นายมนตรี สิริทัตสุนทร รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
15. ว่าที่ร้อยตรีจรัญ ภิญวัย   แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
16. นายไพรัตน์ วังบอน รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
17. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง 
18. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
19. นางเสาวลักษณ์ แก่นทอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
20. นางสาวรัชนี คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
21. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
22. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
23. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
24. ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ  
25. นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ.  
26. นายชาคริต เอ่ียมสำอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
27. นางสาววิลาวรรณ นาถาบำรุง หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
28. นางสาวเจนนรี กล่อมแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
29. นางสาววทันยา โห้ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล 
30. นางจิรายุศิริ พรหมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
31. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
32. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
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33. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
34. นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฏ เจ้าพนักงานธุรการ 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1.   นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
2.   นางสาวสุภัทรา สุภาพ ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม 
3.   นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ 
4.   นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5.   นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
6.   นางสุภา ขำงาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
7.   นางสาวปิยาภรณ์ เนินฉาย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
8.   นางสาวปิยาภรณ์ เนินฉาย หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
9.   นางสาวดวงพร วิทยากุล หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
10.   นางสาวฐปนีย ์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11.   ว่าที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
12.   นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
13.   นายชญชม ปลื้มวุฒิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
14.   นายปิยะ เพ็งเรือง หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
15.   นางสาวกนกอร ธิบูรณ์บุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
16.   นางปาริชาติ ตันสุธิกุล หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
 17.  นางสาวณัฐริกา ซื่อมาก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 - ปลัดเทศบาล แจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

 1.  เรื่องบรรจุแต่งตั้งผู้ขอกลับเข้ารับราชการ เป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ราย แนะนำตัว 
นางสาวมินตรา  นนทวิชัย  มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฺฏิบัติการ งานการพยาบาล 
ฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง 
 2.  รายงาน  โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 
เด็กชายณัฏฐ์กร  พรอริยสิทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  ได้รับรางวัล 
เหรียญทองแดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 
 3.  รายงาน ผู้รับเกียรติบัตร  ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกเด็กดี มีคุณธรรม ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 รายชื่อ
ผู้รับเกียรติบัติ 
 - เด็กหญิงสาวิตรี    อุราโรจน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - เด็กหญิงพรปวีณ์  ห้องกระจก   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
 - นายอาชาชิต       วงศ์ไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
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มติที่ประชุม -  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที ่ 2  กุมภาพันธ์  2564 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2564  เมื่อวันที ่2  กุมภาพันธ์  2564 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  
สำนักปลัดเทศบาล 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม 2564 
ฝ่ายอำนวยการ 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งานสารบรรณ 
   มีการลงรับ – ส่ง หนังสือ เดือนกุมภาพันธ์  2564 
        - มีการลงรับหนังสือ    จำนวน        505 เรื่อง 
       - มีการลงส่งหนังสือ    จำนวน        322 เรื่อง 
 
ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) ประจำเดือน มีนาคม  2564  
 1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ  
               บ้านเมือง  
     - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
     - ออกตรวจดูแลโรงรับจำนำของเทศบาล  
     - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า  
       สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน้อง และสวนศรีเมือง  
     - ออกตรวจจัดการตรวจตู้เขียว จำนวน 29 ชุมชน  
     - ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง  
     - จัดการจราจรบริเวณโรงเรียนวัดโขดทิมทาราม และบริเวณหน้าคลินิกอบอุ่น  
     - จัดจราจร และอำนวยความสะดวก กรณี เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ขอใช้พ้ืนที่ใน 
                 การประชาสัมพันธ์ บริเวณตลาดวัดลุ่ม และสวนศรีเมือง (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564)  
 2. ตักเตือนผู้กระทำความผิด  
      - ดูแลห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTVจำนวน 6 ราย  
      - ตักเตือนประชาชนสูบบุหรี่ในบริเวณสวนสาธารณะ (สวนศรีเมืองระยอง) จำนวน 1 ราย  
           3. จัดเก็บป้ายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จำนวน 175 แผ่น  
           4. งานที่ได้รับมอบหมาย  
     - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี พบประชาชนเผาขยะและใบไม้ บริเวณหน้าวัดตรี จำนวน 1 ราย  
     - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี พบคนวิกลจริตอาละวาด บริเวณหน้าร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น   
                (ข้างที่ว่าการอำเภอ)  
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    - ร่วมกับกองสาธารณสุข กรณีขนย้ายเตียงผู้ป่วย จากโรงฆ่าสัตว์ไปยัง บ้านเลขที่ 161/11           
                 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง  
     - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี รถบรรทุกทราย ทำทรายร่วงหล่นบนถนนสาธารณะ บริเวณ 
                 ถนนทางไผ่ 4  

งานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) (ต่อ) 
        - ตรวจสอบร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กรณี หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด        
                  บริเวณ ถนนข้างท่ีว่าการอำเภอเมืองระยอง ซอย 1  
     - รว่มกับกองช่าง กรณี ตัดกิ่งไม่ บริเวณ ที่จอดรถข้างคลินิกอบอุ่น  
     - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี ประชาชนจอดรถขวางทางเข้า-ออก บ้าน และจอดรถบนทางเท้า  
                 สาธารณะ บริเวณ ก่อนถึงสี่แยกจันทอุดม  
     - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี พบประชาชนเผาขยะและเศษใบไม้ บริเวณ ซอยสะสมสุข             
                 (หลังโรงเรียนสมคิดวิทยา)  
     - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี พบคนวิกลจริตอาละวาด บริเวณหน้าตลาดสดวัดลุ่ม  
     - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี คนเมาอาละวาด สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน               
                 บริเวณสถานีขนส่งแห่งที่ 1 (ขนส่งเก่า)  
     - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี พบประชาชนต่อเติมอาคารผิดรูปแบบโดยไม่ได้รับอนุญาต  
                 บริเวณสำนักงานทนายความ สันทัด (ข้างโรงเบียร์เก่า)  
     - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร่วมกับกรมทรัพยากรชายฝั่งและทะเล กรณี ชาวบ้านพบคราบน้ำมันรั่วไหล 
                 ลงในคลอง บริเวณหลังวัดโขดยวน  
     - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีพบร้านขายของตั้งวางขายบนทางเท้าสาธารณะ บริเวณถนนสายล่าง  
                 ข้างร้านอาหาร กทม.      
 
ฝ่ายปกครอง  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - ระงับอัคคีภัย                                                              7 ครั้ง 
     - งานบริการ                                                              82 ครั้ง 
     - งานกู้ภัยฯ                                                               64 ครั้ง 
     - ออกสำรวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบายฝ่ายปกครอง  
       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
       (ชุมชนบางจาก, ชุมชนสวนวัดโขดฯ และชุมชนหลังวดัโขดฯ)  14  ครั้ง 
 
ฝ่ายปกครอง  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - ระงับอัคคีภัย                                                              7 ครั้ง 
     - งานบริการ                                                              82 ครั้ง     
     - งานกู้ภัยฯ                                                               64 ครั้ง 
     - ออกสำรวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบายฝ่ายปกครอง  
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       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
       (ชุมชนบางจาก, ชุมชนสวนวัดโขดฯ และชุมชนหลังวดัโขดฯ)  14  ครั้ง 
           
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
     - พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 
       (ตำแหน่งบริหาร)                                                                                  - คน 
     - พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งบริหาร)                 - คน 
     - แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่ง 
     - ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                               - คน 
     - พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                     - คน 
     - พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                                     - คน 
     - พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                                      - คน 
     - พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน                                                           - คน 
     - พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น                                 - คน 
     - พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                         - คน 
     - พนักงานเทศบาล เสียชีวิต                                                                        - คน 
     - ลูกจ้างประจำ ลาออก                                                                             - คน 
     - ลูกจ้างประจำ เสียชีวิต                                                                            - คน 
    - พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                          9 คน 
    - พนักงานจ้าง ลาออก                                                                            11 คน 
    - พนักงานจ้าง เสียชีวิต                                                   - คน 
 
งานทะเบียนราษฎร์ 

 
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ 

ประจำเดือน มีนาคม 2564 
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รายงานการให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน 
ประจำเดือน มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองวิชาการและแผนงาน 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  

1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง  
จำนวน  26  ครั้ง  

 2.  ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง  จำนวน  11 ครั้ง   11   เรือ่ง 
     

   Line @ เรารักนครระยอง  

 1. จำนวนผู้ติดตามสะสม จำนวน   5,394   ราย  
 2. จำนวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด   7  ราย  
 3. จำนวนผู้สอบถามข้อมูลทั้งหมด  34  ราย 
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         ฝ่ายนิติการ                

          
 

         
 
        งบประมาณ 

             การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 

 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564           
จำนวน 4 เรื่อง 
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ฝ่ายนโยบายและแผน 
งานติดตามและประเมินผล 
 

 
 

สำนักการคลัง 
1. รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
   1.1 ด้านรายรับ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564   
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1.1.1 รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 

 
 
  
  1.1.2 รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หรือมอบให้ 
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1.1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 

 
 
  1.1.4  การจัดเก็บภาษี 4 ประเภท และค่าเก็บขนขยะมูลฝอย 
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 1.2  ด้านรายจ่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
  
2. รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
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3. รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 
 
4. รายงานผลการดำเนินการ “รายจ่ายคางจ่าย” 
   4.1 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีมีหนี้ผูกพัน
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 4.2 รายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

 
 

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีมีหนี้ผูกพัน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีมีหนี้ผูกพัน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

 
 

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีมีหนี้ผูกพัน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีมีหนี้ผูกพัน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีมีหนี้ผูกพัน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีมีหนี้ผูกพัน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

          
 

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีมีหนี้ผูกพัน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีมีหนี้ผูกพัน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
           5. รายงานรายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม 

  5.1 รายงานรายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม  กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
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รายงานรายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสมปี 2563 

 
 

รายงานรายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสมปี 2564 

 
 

กองช่าง 
 ฝ่ายแบบแผน 

1.  สำรวจ/ออกแบบถนนบางจาก 19 
          2.  โครงการปรับปรุงถนนบางจาก (แยกถนนอดุลย์ธรรมประภาส - สะพานเทศบาล 13)                  
               และซ่อมแซมเข่ือนกันดินพร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ 
 3.  สำรวจหน้าถนนยมจินดา 
 4.  ซอยทะลุ 
 5.  การจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเทศบาลนครระยอง (พ.ศ.2564-2566)  
               เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
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สรุปโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561-2564 
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ฝ่ายการโยธา 
1. ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น ถึงผู้ว่าราชการ จังหวัดระยอง 
    แก้ไขตามแบบฟอร์ม ทช.กำหนด จำนวน 20 สายทาง 
    - ตัดแต่งต้นไม้ 
    - เกาะกลางถนนจันทอุดม 
    - ปลูกต้นทานตะวัน 
    - ปลูกต้นไม้  สถานกักกันสัตว์  
    - เก็บกวาดขยะ  
    - ถอนหญ้าเกาะกลาง 
    - ประดับต้นไม้เกาะกลาง 
    - ซ่อมแซมถนนและทางเท้า 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
    1. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความอนุเคราะห์ตอบ  
        แบบสอบถามการวิจัย 

 โครงการย่อยท่ี 1  

          เรื่อง การพัฒนาระบบจัดการความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ภายใต้ โครงการวิจัย สามแยกน้ำใจ         
                 ถนนปลอดภัย”  
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วัตถุประสงค์  1. เพ่ือสำรวจสถิติและปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนระดับท้องถิ่น  
        2. เพ่ือสำรวจการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับท้องถิ่น  
          3. เพ่ือสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารราชการเพ่ือแก้ไขและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับท้องถิ่น  
       4. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายปรีชา สาลี ผูอ้ำนวยการกองช่าง และ นางสาวชนิดา เอมเปีย  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นตัวแทน เทศบาลนครระยอง เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น การเสริมสร้างความเข้มแข็ง     
ของท้องถิ่นด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างมีส่วนร่วม และระดมความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอแนะการเสริมสร้าง   
ความเข้มแข็งของท้องถิ่นด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ ผ่านระบบ ZOOM จัดโดยสถาบัน
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ฝ่ายโครงการสำนัก ก.พ.ร. 
          2. กิจกรรม Happy Work Place - ตู้ปันสุขกองช่าง  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
 1. ส่งขยะไปกำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง 
 2. ปริมาณขยะภายในเขตเทศบาลนครระยอง  เดือนกุมภาพันธ์ น้ำหนักรวม 2,313.19 ตัน 
 

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 
 3. ส่งกำจัดขยะติดเชื้อ (บริษัทไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ เข้าดำเนินการ เก็บขยะติดเชื้อ) 
          4. ส่งขยะอันตรายไปกำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง 
         5. ขุดลอกท่อระบายน้ำ ลอกรางระบายน้ำ 
              - ถนนเกาะกลอย ซอย 6   
              - ซอยกาญจนา 
          6. รถดูดเบอร์ 1 เข้าดำเนินการ ดูดบ่อพัก 
               - ซอยไพบูลย์นิมิตรสุข 
          7. รถดูดเบอร์ 2 เข้าดำเนินการ ดูดบ่อพัก 
               - ถนนเรือนจำ 
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8. รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ เบอร์ 3  เข้าดำเนินการ ดูดบ่อพัก 
     - บขส.ระยอง 
     - ถนนหน้าวัดตร ี
9. รถน้ำ 6 ล้อ เข้าดำเนินการปล่อยน้ำล้างท่อระบายน้ำถนนศรีเมืองเหนือ ถนนตากสินมหาราช 

         10. ดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงปุ๋ย  
       
         11. ชุดซ่อมแซมฝาท่อ – รางระบายน้ำ เข้าดำเนินการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ 
               - ถนนคอนโดศรีเมือง 2 
               - ถนนเรือนจำ ซอย 7 
         12. ชุดซ่อมแซมฝาท่อ – รางระบายน้ำเข้าดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ 
              - ถนนราษฎร์บำรุง 
               - ถนนสุขุมวิท 
         13. เก็บกู้ขยะตาข่ายดักขยะปลายท่อ สะพานต้นมะขามใหญ่ สะพานเปี่ยม บริเวณคลอง           
               สวนศรีเมือง  
         14. ติดตั้งทุนดักผักตบชวาบริเวณคลองคงคา 
         15. แนะนำการรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้กับโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล     

    นครระยอง ทส.1 และ ทส.2 

         16. ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำระยอง  จำนวน 7 จุด สะพานเพลินตา คลองคา 
               สะพานแขวนสวนศรีเมือง สะพานเปี่ยมฯ หน้าโรงฆ่าสัตว์ สะพานเฉลิมชัย สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า 
 

สถานที่เก็บตัวอย่าง ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH)  

ค่าออกซิเจนละลายน้ำ DO (mg/l)  

กรด  
(pH   
1-6)  

กลาง  
(pH 
7)  

ด่าง       
(pH    

8-14)  

0-1.9 
mg/l  

เส่ือมโทรม
มาก  

2-3.9 
mg/lเส่ือม

โทรม  

4-5.9 
mg/l  
พอใช้  

6mg/l–
ธ  
ดี  

ธ  
ดีมาก  

1.สะพานแขวนสวนศรีเมือง  
 

6.5  
 

1.4  
    

2.สะพานเปี่ยมพงศ์สานต์  
 

6.5  
 

1.4  
    

3.สะพานเพลินตา  
 

6.5  
 

0.8  
    

4.สะพานคลองคา  
 

7  
   

4  
  

5.แม่น้ำระยองหน้าโรงฆ่า
สัตว์เทศบาลนครระยอง  

 

7  
  

2  
   

6.สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า  
 

6.5  
  

2  
   

7.สะพานเฉลิมชัย  
  

8  
  

4.4  
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             17.วิทยาลัยเทคนิคระยองติดตั้งจักรยานเติมอากาศเพ่ือช่วยบำบัดน้ำเสีย 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ระหว่างวันที่ 26 ม.ค.64 – 25 ก.พ.64 
➢  ยื่นคำร้องต่ออายุใบอนุญาตฯ  จำนวน 170 ราย (ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม) 

 
การดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร 

 

1. โครงการสำรวจและตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 
       งานสุขาภิบาลฯดำเนินตรวจประเมินคุณภาพน้ำดื่มเบื้องต้น โดยตรวจหาเชื้อโรคและสารปนเปื้อนในน้ำดื่ม 
ตู้น้ำหยอดเหรียญพร้อมแนะนำการดูแลรักษาและทำความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ จำนวน 7 ชุมชน ดังนี้  

1. ชุมชนตากสินมหาราช จำนวน 4  ตู้  
2. ชุมชนสะพานราษฎร์  จำนวน   6  ตู้  
3. ชุมชนสองพ่ีน้อง  จำนวน  10  ตู้  
4. ชุมชนข้างอำเภอ-ทางไผ่ จำนวน  13  ตู้  
5. ชุมชนก้นปึก-ปากคลอง จำนวน   9  ตู้  
6. ชุมชนบ้านปากคลอง  จำนวน    3  ตู้  
7. ชุมชนเนินพระ  จำนวน  25  ตู้  

สรุปผลการตรวจประเมิน   
    - ตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นไม่พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
 

2. โครงการสำรวจและตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฯ 
          งานสุขาภิบาลฯดำเนินตรวจประเมินคุณภาพน้ำดื่มเบื้องต้น ในร้านจำหน่ายน้ำแข็งในชุมชน จำนวน 29 ร้าน  
 

    สรุปผลการตรวจประเมิน   
     - ตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นไม่พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
3. โครงการตลาดสดน่าซื้อ อาหารสะอาดปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564  
      วันที่ 2-15 กุมภาพันธ์ 2564 งานสุขาภิบาลฯ เก็บตัวอย่างอาหารเพ่ือตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่    
สารบอแรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว สารฟอร์มาลิน สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ และยาฆ่าแมลง พร้อมทั้งให้ความรู้ 
เกี่ยวกับสารปนเปื้อนแก่ผู้ขายและผู้บริโภค ดังนี้  

1. ตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง)  จำนวน 61 ตัวอย่าง  
2. ตลาดสดเทศบาล 2 (วัดลุ่ม)  จำนวน 60 ตัวอย่าง  
3. ตลาดแมแ่ดงเอกชน   จำนวน 55 ตัวอย่าง  
4. ตลาดสดสตาร์   จำนวน 78 ตัวอย่าง  
5. ตลาดนัดปากน้ำ   จำนวน 52 ตัวอย่าง  
6. ตลาดนัดครูโอเล่   จำนวน 11 ตัวอย่าง  

ผลการทดสอบไม่พบสารปนเปื้อนทุกตัวอย่าง  
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4. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในแผงลอยจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564  
        วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 งานสุขาภิบาลฯ ดำเนินการตรวจประเมินแผงลอยจำหน่ายอาหาร โดยตรวจ   
ประเมินด้านชีวภาพ  ตรวจประเมินด้านสุขลักษณะ  โดยใช้แบบตรวจแผงลอยจำหน่ายอาหารของกรมอนามัย  
พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะของร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารและสุขวิทยาส่วนบุคคลแก่ผู้ขายและ 
ผู้บริโภค ณ ศูนย์อาหารสวนศรีเมือง จำนวน 10 ร้าน  
 

ผลการตรวจประเมิน  
    - ผ่านตรวจประเมินด้านชีวภาพ 52 ตัวอย่าง  
   - ผ่านตรวจประเมินด้านสุขลักษณะ 10 ร้าน  
5. การประเมินสถานประกอบกิจการที่เปิดให้บริการตามมาตรการผ่อนปรนในพ้ืนที่ฯ  
      1. ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม จำนวน 2 แห่ง 
      2. ร้านตัดแต่งขนสัตว์ อาบน้ำสัตว์ รับเลี้ยง/รับฝากสัตว์ จำนวน 2 แห่ง 
      3. ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดใหญ่ หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง 
      4. ตลาด ตลาดน้ำ ตลาดนัด จำนวน 16 แห่ง 
      5. สถานประกอบกิจการนวดแผนไทย นวดหน้า นวดตัว จำนวน 2 แห่ง 
      6. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ห้างสรรพสินค้าจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ศูนย์จำหน่ายสินค้า       
ด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 แห่ง 
       
          7. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม จำนวน 2 แห่ง 
      8. พิพิธภัณฑ์ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ หรือสถานที่อ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกัน จำนวน 1 แห่ง 
      9. ห้องสมุดสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง 
        10. สวนสาธารณะ แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ชายหาด จำนวน 3 แห่ง  
        11. สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ จำนวน 1 แห่ง 
 

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
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กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะนำไปใช้ประโยชน์ (สำนักงานเทศบาล) 
เดือน กุมภาพันธ์ 2564 รวม 221.80 กิโลกรัม 
1. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน   184     กิโลกรัม  
2. สำนักปลัดเทศบาล                 จำนวน   22.1    กิโลกรัม  
3. ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ำ         จำนวน   10.5    กิโลกรัม  
4. กองการศีกษา                   จำนวน     1.5    กิโลกรัม  
5. กองสวัสดิการสังคม                  จำนวน     3.7    กิโลกรัม  
 

กิจกรรมธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564 สาขาสวนศรีเมือง 
- ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมธนาคารขยะ สาขาสวนศรีเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

* วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สมาชิกทำรายการฝาก จำนวน 40 ราย สมาชิกทำรายการถอน        
จำนวน 2 ราย สมาชิกเปิดบัญชีใหม่ จำนวน 10 ราย และรวบรวมขยะรีไซเคิลได้ 1,197.60 กิโลกรัม  

* วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สมาชิกทำรายการฝาก จำนวน 21 ราย สมาชิกทำรายการถอน      
จำนวน 1 ราย สมาชิกเปิดบัญชีใหม่ จำนวน 3 ราย รวบรวมขยะรีไซเคิลได้ 336 กิโลกรัม  

          รวมน้ำหนักเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 1,533.60 กิโลกรัม  
 
กิจกรรมธนาคารขยะสัญจร 

- สาขาชุมชนปากน้ำ 1 – กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมธนาคารขยะ  
ในวันที่ 9 กุมพาพันธ์ 2564  

* สมาชิกทำรายการฝาก จำนวน 2 ราย  
* รวบรวมขยะรีไซเคิลได้ 150.50 กิโลกรัม 
โดยจะเปิดทำการทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน ณ ชุมชนปากน้ำ1 และกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด                 

เวลา 15.00-16.30 น. 
 

กิจกรรม 3Rs Delivery ประจำปีงบประมาณ 2564 
ปริมาณสิ่งของบริจาคเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
1. เครื่องใช้ไฟฟ้า   จำนวน       272.5   กิโลกรัม  
2. เฟอร์นิเจอร์                     จำนวน          260    กิโลกรัม  
3. เสื้อผ้า/ตุ๊กตา/รองเท้า/กระเป๋า   จำนวน          322  กิโลกรัม  
4. เครื่องครัว                     จำนวน            50 กิโลกรัม  
5. วัสดุรีไซเคิล    จำนวน            31 กิโลกรัม  
รวม 935.50 กิโลกรัม 
 

- ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63–ม.ค.64) น้ำหนักของบริจาครวมทั้งหมด 5,149 กิโลกรัม (5.149 ตัน)     
- วันที่ 2,3,9 ก.พ. 64 และ 26 ก.พ. 64 มูลนิธิสวนแก้ว มารับของบริจาค ณ  ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา           

จำนวน 0.94 ตัน  
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กิจกรรมพี่สอนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ภายใต้โครงการ 3ช 3ใช้ คุณไม่ใช้เราขอ ปีงบประมาณ 2564 

- งานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมพ่ีสอนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ความรู้เรื่องการทำขยะให้เหลือ            
ศูนย์ (zerowaste) และมลพิษทางอากาศ pm2.5 ให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลนครระยองดังนี้  

• โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จัดกิจกรรมฯในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 37 คน  

• โรงเรียนวัดเกาะกลอย จัดกิจกรรมฯในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 56 คน  

• โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จัดกิจกรรมฯในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา     
ปีที่ 2 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 50 คน 

 
กิจกรรมคัดแยกถุงพลาสติกในเขตเทศบาลนครระยอง 

- ปัจจุบันมีการส่งเสริมการคัดแยก 8 แหล่ง ได้แก่  ชุมชนในเขตเทศบาล 16 ชุมชน หนว่ยงานในเขต        
เทศบาลฯ สถานประกอบการ ตลาดสด วัด ถุงนมโรงเรียน กิจกรรมธนาคารขยะ และโครงการชาวเลร่วมใจนำขยะ          
คืนฝั่ง คืนทะเลสวยสู่ชาวระยอง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 สามารถเก็บรวบรวมขยะถุงพลาสติกได้ จำนวน 8.55 ตัน 
ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63- ก.พ.64) รวมน้ำหนักขยะถุงพลาสติกได้ทั้งหมด 21.63 ตัน 
 - กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข/ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย  
ดำเนินกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข/ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายในเขตเทศบาล          
นครระยอง โดยได้ให้คำแนะนำ/ประชาสัมพันธ์เรื่องการเก็บขนและคัดแยกขยะติดเชื้อ พร้อมทั้งแจกหนังสือแจ้ง           
การชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะติดเชื้อ จำนวนทั้งหมด 123 แห่ง  
 - กิจกรรมส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564  
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยติดตาม       
ประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (green hotel) จำนวน 27 แห่ง  
 

เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) 

 
  โครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง  
ศักยภาพ อปท. และภาคีเครือข่ายให้สามารถจัดการเมืองในด้านต่างๆ  อย่างมีส่วนร่วมใน 4 องค์ประกอบ คือ              
ด้านเมืองอยู่ดี  ด้านคนมีสุข ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และด้านเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี 
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- กิจกรรมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์    

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น พื้นที่บริเวณป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ และ
บริเวณหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติฯ จึงเริ่มเปิดให้บริการประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมศึกษาธรรมชาติ  แต่ยังคงงดการ         
รวมกลุ่มเข้าทำกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลนของหน่วยงานต่างๆ  โดยมีประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 2,459 คน  

งานรักษาความสะอาด ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561 - 2564

 
 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2564 

 
รวมปริมาณขยะท่ีเอกชนจัดเก็บเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
รวมน้ำหนัก 3,335.60 ตัน เฉลี่ย 107.60 ตัน/วัน 
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การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 

1. กิจกรรมเก็บรวบรวม ขยะอันตราย 
     เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้ ทั้งหมด 3,824 ชิ้น (179.18 กิโลกรัม)  
2. กิจกรรมสำรวจและส่งเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกใน    
    เขตเทศบาล  จำนวน 83 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 6 แห่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2564  
   จำนวน 1,893 กิโลกรัม  

- กิจกรรมการจัดเก็บขยะประเภทโฟม จากสถานประกอบการจำนวน 5 แห่ง จำนวน 75 เที่ยว  
น้ำหนักประมาณ 3,750 กิโลกรัม  
 - การจัดเก็บขยะบริเวณจุดตั้งถังในชุมชน เก็บกวาด ทำความสะอาด ตามจุดตั้งถังขยะในชุมชน 68 จุด   

การจัดเก็บขยะชายหาดและขยะในแม่น้ำระยอง 
- กิจกรรมเก็บขยะชายหาด บริเวณชายหาดแหลมเจริญ-แหลมรุ่งเรือง สามารถเก็บรวบรวมขยะได้  

ทั้งหมด 10,350 กิโลกรัม  
- เรือท้องแบน เก็บขยะในแม่น้ำระยอง เก็บรวบรวมขยะได้ 1,540 กิโลกรัม  

 

กิจกรรมรณรงค์การจัดเก็บขยะชายหาดของสถานประกอบการ 
- กิจกรรมเก็บขยะชายหาดร่วมกับ โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช ทุกวันจันทร์  
- รณรงค์ขอความร่วมมือสถานประกอบการ(ถ.เลียบชายฝั่ง) ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด  

(วันจันทร์ วันศุกร์ และวันเสาร์) จำนวน 10 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม 8 แห่ง อีก 2 แห่งรอการตอบรับ  
 

งานสัตวแพทย์  
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์ 

จำนวนสุกรที่เข้าชำแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข้าชำแหละเดือนกุมภาพันธ์ 2564           
จำนวนทั้งสิ้น 573 ตัว ได้ทำการตรวจและไม่พบความผิดปกติของสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า และมีค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

*อากรฆ่าสัตว์ 5,730 บาท การตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกรก่อนฆ่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 
จำนวน 6 ตัวอย่าง จาก 5 ฟาร์ม ไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทุกตัว 

 
การแก้ไขเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 เรื่อง 
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว รวม 398 ตัว  ดังนี้ 

 
หมายเหตุ : รวมจำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนฯ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบัน                          
               รวม 963 ตัว  (สุนัข 637 ตัว  , แมว  326 ตัว)  (11 ชุมชน) 
 
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  

รายงานสถานการณ์โรคติดตอ่   
ของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง 

 



 -33- 
 

 
รายงานสถานการณ์โรคติดตอ่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง 

โรคที่พบในเขตเทศบาลนครระยอง 5 อันดับแรก 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2564 
 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 
 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2564 จังหวัดระยอง  พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 27 ราย             
(สูงเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ) คิดเป็นอัตราป่วย 3.70 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่พบผู้เสียชีวิต (อันดับที่ 1 ของประเทศ 
คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ในเดือนกุมภาพันธ์ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครระยอง จำนวน 1 ราย          
(ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี) ดังนี้  
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สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา 
ในเขตเทศบาลนครระยอง 

 

ชุมชนสวนวัดโขด พบพื้นท่ีเสี่ยงที่ต้องดำเนินการเฝ้าระวังการระบาดบริเวณ ถนนทิมทารามซอย 1- 4  
โดยผู้ปว่ยโรคชิคุนกุนยา และสงสยัโรคไข้เลือดออก จำนวน 7 ราย มวีันเริ่มปว่ยตั้งแต่วันที ่19 มกราคม – 15 กุมภาพันธ ์2564 

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับ PCC เนินพระ และ อสม.ชุมชนสวนวัดโขด ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุง รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวังโรคและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม พร้อมดำเนินการควบคุมโรคตาม
มาตรฐาน ขณะนี้ยังไม่พบการระบาดเพ่ิมเติม  
 

กิจกรรมป้องกันโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลตรุษจีน 

ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศบาลตรุษจีน โดยมีกิจกรรม ดังนี้  
1. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการให้ความรู้แก่คณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครระยอง 

จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมวัดลุ่ม  
2. วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564 เดินรณรงค์และให้ความรู้แก่แม่ค้า และประชาชนในตลาดแม่แดง               

และตลาดวัดลุ่มฯ จำนวน 2 แห่ง แห่งละ 2 ครั้ง  
 

- กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเดือนแห่งความรัก  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564          
ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในหัวข้อ “วิถีชีวิตใหม่กับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย                    
แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 3 แห่ง  ได้แก่ ตลาดนัดสตาร์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง และสนามกีฬาสวนศรีเมือง 

- กิจกรรมให้ความรู้การใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันที่ 15-25 กุมภาพันธ์    
2564 ดำเนินกิจกรรมร่วมกับงานอนามัยครอบครัว  ดำเนินการให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3                
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม จำนวน 697 คน  โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคเอดส์         
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
 

งานป้องกันและควบคุมไม่ติดต่อโรคติดต่อ  
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

1. โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชน เทศบาลนครระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
   1.1 จัดกิจกรรมคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ให้แก่ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 
   1.2 คัดกรองโรคมะเร็งเต้านมโดยการคลำด้วยมือให้แก่สตรีอายุ 30-70 ปี และสอนการตรวจ 

     เต้านมด้วยตนเอง 
   1.3 ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกโดยรถตรวจเคลื่อนที่จากมิตรไมตรีคลินิคเวชกรรม 
   1.4 ตรวจคัดกรองความผิดปกติเบื้องต้นด้านสายตา 
 

ผลการดำเนินงาน   
   - ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการจำนวน 3 ชุมชน (ชุมชนริมน้ำ-ท่าเกตุ ชุมชนสองพ่ีน้อง                 
ชุมชนเกาะกลอย  มีผู้รับบริการ  112 คน                                                                                                       

2. คัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้แก่พนักงานจ้างในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครระยอง จำนวน 3 แห่ง            
โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
   2.1 คัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต 
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   2.2  ประเมินค่าดัชนีมวลกาย 
   2.3 ตรวจวัดความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือดโดยการเจาะปลายนิ้ว 
   2.4 ให้คำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินการใน 3 โรงเรียน รวม 75 คน ได้แก่ 
   1. โรงเรียนนครระยองวิทยาคม       จำนวน    27  คน 
   2. โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มฯ             จำนวน    25  คน 
  3. โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ          จำนวน    23  คน  

3. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ โดยการจัดรายการวิทยุ  
ณ สถานีวิทยุประชาคมระยอง FM 97.25 MHz เวลา 13.00 น.- 14.00 น. ดังนี ้
 3.1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ความรู้เรื่อง “กินอย่างไรให้ห่างไกลโรคมะเร็ง 
                เนื่องในวันมะเร็งโลก”   
 3.2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ความรู้เรื่อง “การป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่”       
 

งานหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง  
ด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ 

- ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
อนุมัติโครงการจำนวน 13 โครงการ วงเงินงบประมาณ 434,405.80 บาท  

- ลงพื้นที่สำรวจประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์กองทุนฯ  

ด้านการติดตามประเมินผลกองทุนฯ 
- ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการ จำนวน 2  โครงการ คือ โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ         

เด็กวัยเรียนและเยาวชน และโครงการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติในนักเรียน 
 

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  

1. ดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันสุขภาพแก่ผู้พิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการได้รับการตรวจ  
   คัดกรองสุขภาพเบื้องต้นอย่างน้อย  1 ครั้งต่อคนต่อปี  ผู้พิการมีความรู้ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้              
   และเม่ือพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจรักษาที่ถูกต้อง  
               -  ผู้พิการได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น  จำนวน   97  คน  
  ผลการดำเนินงาน  
          1. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณค่าดัชนีมวลกาย จำนวน  86 คน  
(เนื่องจากเป็นผู้ป่วยติดเตียง  จำนวน 4 คน การทรงตัวไม่ดีชั่งน้ำหนักไม่ได้ จำนวน 7 คน  รวม  97 คน ) 
                           - ผอม         จำนวน     4  คน               - ปกติ   จำนวน    53  คน   
                           - ท้วม         จำนวน     5  คน                - อ้วน   จำนวน   24  คน  
           2. วัดความดันโลหิต       จำนวน   97  คน  พบ 
                           - ความดันโลหิตสูง             จำนวน     73   คน 
                           - ความดันโลหิตปกติ      จำนวน     24  คน                       

 3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน  67  คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    
                           - ระดับน้ำตาลในเลือดปกติ   จำนวน  56  คน  
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        - ระดบัน้ำตาลสูง    จำนวน   11  คน                                 

4. ประเมินความเครียด   จำนวน   76  คน   พบ  
                 - เครียดเล็กน้อย    จำนวน   67  คน  
                 - เครียดปานกลาง   จำนวน   9  คน  

5. ประเมินภาวะซึมเศร้า  แบบ 2 คำถาม ( 2Q)  จำนวน 76  คน                       
                 - ไม่มีภาวะซึมเศร้า    จำนวน  3  คน  

6. ประเมินภาวะซึมเศร้า  แบบ 9 คำถาม (9 Q)  จำนวน 3  คน                       
                 - ไม่มีภาวะซึมเศร้า    จำนวน  3  คน 

7. ให้ความรู้ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้พิการและผู้ดูแล ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง   
    เบาหวาน, ไขมันในเลือดสูง และโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 97 คน  

     - การรับประทานอาหาร    
    - การออกกำลังกาย        
    - การรับประทานยาและอาการข้างเคียงของยา     

     - การไปพบแพทย์ตามนัด  
    - การสร้างเสริมสุขภาพจิต  

2. จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีในผู้พิการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์  
 1 .เพ่ือให้ผู้พิการได้รับการตรวจสุขภาพ ตามชุดสิทธิประโยชน์  
 2. เพ่ือให้ผู้พิการได้รับความรู้ในการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ  
 3. เพ่ือให้ผู้พิการได้รับการรักษาท่ีถูกต้อง 
 

เป้าหมาย  ผู้พิการที่ไม่มีโรคประจำตัว และยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา  จำนวน 30 คน  

ผลการดำเนินงาน 
       2.1 ผู้พิการได้รับการตรวจสุขภาพ จำนวน  31  คน  คิดเป็นร้อยละ 103.33  
       2.2 ผู้พิการที่ตรวจสุขภาพ  ได้รับความรู้ในการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ จำนวน 31 คน                          
คิดเป็นร้อยละ 103.33   
       2.3 ผู้พิการได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์  เพ่ือการรักษาท่ีถูกต้อง จำนวน 31 คน                                 
คิดเป็นร้อยละ 103.33      
  ผลการตรวจสุขภาพ 
         1.  สุขภาพปกติ จำนวน 4 คน  ให้ความรู้ด้านการดูแลส่งเสริมป้องกันสุขภาพและนัดตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง 

2. โรคไขมันในเลือดสูง   จำนวน  16  คน  
  2.1 ให้คำแนะนำในการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และตรวจสุขภาพปีละครั้ง  

     จำนวน 11 คน  
  2.2 ได้รับยารับประทาน จำนวน 5 คน  ให้คำแนะนำในการรับประทานยา พร้อมให้      

 คำแนะนำในการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และนัดพบแพทย์ พร้อมเจาะ 
น้ำตาลในเลือดอีก 3 เดือน จำนวน 2 คน พบแพทย์อีก 4 เดือน จำนวน 1 คน พบแพทย์ 6 เดือน จำนวน 2 คน   

3. มีปริมาณเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ จำนวน 4 คน  
     3.1 รับประทานยา 1 อาทิตย์ ตรวจปัสสาวะซ้ำ พบว่า ปกติ จำนวน 1 คน  
     3..2 ให้คำแนะนำดื่มน้ำมากๆ จำนวน 3 คน  
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4. โลหิตจาง จำนวน  1 คน  
     4.1 ได้รับยาบำรุง และนัดตรวจเลือดซ้ำอีก 3 เดือน  
     4.2 ให้คำแนะนำในการับประทานอาหาร  

5. ระดับน้ำตาลผิดปกติ  จำนวน  1  คน    
     ให้คำแนะนำการปฏิบัติตนด้านรับประทานอาหาร  นัดตรวจสุขภาพปีละครั้ง  

6. สงสัยว่าจะเป็นโรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูง จำนวน 2 คน  
     ให้คำแนะนำการปฏิบัติตนด้านรับประทานอาหาร นัดพบแพทย์ อีก 6 เดือน จำนวน 2 คน   

7. ระดับน้ำตาลผิดปกติและไขมันในเลือดสูง จำนวน 1 คน  
     ให้คำแนะนำการปฏิบัติตนด้านรับประทานอาหาร นัดพบแพทย์อีก 6 เดือน จำนวน 2 คน   

8. ป่วยโรคเบาหวานร่วมกับไขมันในเลือดสูงร่วมกับความดันโลหิตสูง จำนวน 1 คน  
     รับประทานยา  4 เดือน 

9. สงสัยว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง ร่วมกับโรคไขมันในเลือดสูงและน้ำตาลในเลือดสูง  จำนวน 1 คน 
    - ให้คำแนะนำในการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และนัดตรวจสุขภาพซ้ำ อีก 6 เดือน  
 

3. ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพแก่สมาชิกกลุ่ม/ชมรมออกกำลังกายในเขตเทศบาลนครระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม/ชมรมออกกำลังกาย  
 1. ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีต่อคน   
 2. มีความรู้ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้  
 3. ผู้ที่มีความผิดปกติได้รับการส่งต่อเพ่ือตรวจรักษาที่ถูกต้อง 

ผลการดำเนินงาน  มีสมาชิกกลุ่ม/ชมรมออกกำลังกายรับการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น จำนวน 6 กลุ่ม รวม 79 คน 

ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพ      
1. ประเมินค่าดัชนีมวลกาย  จำนวน  79  คน พบผิดปกติ  จำนวน  45 คน  คิดเป็นร้อยละ 56.96 

            - เสริมสร้างกำลังใจในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 
            - ประเมินความรู้ด้านการรับประทานอาหารและให้ความรู้ในการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง  

2. วัดความดันโลหิต  พบมีความดันโลหิตสูงเกินเกณฑ์  จำนวน   28  คน  คิดเป็นร้อยละ 35.44 
           - ประเมินความรู้ด้านการรับประทานอาหารและให้ความรู้ในการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง 
           - ให้ความรู้ในการออกกำลังกายท่ีถูกต้อง           

3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน  65  คน  พบ ผิดปกติ   จำนวน 9 คน 
  - ประเมินความรู้ด้านการรับประทานอาหารและให้ความรู้ในการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง  
  - นัดตรวจระดับน้าตาลในเลือดอีก 3 เดือน  

4. ประเมินภาวะซึมเศร้า แบบ 2 คำถาม (2Q)  จำนวน  69  คนไม่มีภาวะซึมเศร้า  จำนวน 69 คน 
  - สร้างเสริมให้กำลังใจ 
งานอนามัยครอบครัว  
ผลการดำเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน โดยการโทรศัพท์สอบถาม  
รายใหม่  28  คน  รายเก่า  67 คน  ดังนี้  
 1. กลุ่มมารดาและทารกหลังคลอด  รายใหม่ 15 คน รายเก่า 16 คน 
 2. กลุ่มผู้สูงอายุ  – กลุ่มติดบ้าน   รายใหม่   2 คน รายเก่า 24 คน 
 3. กลุ่มติดเตียง    รายใหม่   2 คน รายเก่า 22 คน  
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4. กลุ่มโรคเรื้อรัง    รายใหม่   9 คน รายเก่า   5 คน  

 

กิจกรรมการดูแลสุขภาพและทำหัตถการในการติดตามเยี่ยม จำนวน 87 ครั้ง ดังนี้ 
 1. เจาะเลือด       11 ครั้ง 
 2. เจาะหาระดับน้ำตาลปลายนิ้ว         4 ครั้ง 
 3. ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก         2 ครั้ง 
 4. ใส่สายสวนปัสสาวะ          7 ครั้ง 
 5. ทำแผล           3 ครั้ง 
 6. ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน   59 ครั้ง 
 7. ตรวจประเมินบ้านผู้ป่วยเพื่อเตรียมล้างไตที่บ้าน      1 ครั้ง 
 

ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 
มีผู้ป่วยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 11 คน จำนวน 5 รายการ 11 ชิ้น ได้แก่ เตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะที่นอน  , 

รถเข็นนั่ง , ไม้ค้ำยัน , Walker และ เก้าอ้ีนั่งขับถา่ย 
 

กิจกรรมอ่ืนๆ 
1. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพ้ืนที่ปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน  
2. ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัว ให้กับคู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสในวันอาทิตย์ที่ 14 

กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอยิ้ม ห้าง Passion Shopping Destination 
3. ดำเนินกิจกรรมร่วมกับงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ใน วัยเรียน   

และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม       
จำนวน 697 คน ระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564  
 

งานส่งเสริมสุขภาพ 
- โครงการหนูน้อยยิ้มสวย สุขภาพฟันดี   ดำเนินจัดกิจกรรมให้ความรู้การแปรงฟันที่ถูกวิธี ให้กับเด็กปฐมวัย     

โดยใช้สื่อวีดิทัศน์  และสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี  พร้อมทั้งเล่นเกมส์กระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการแปรงฟันใน          
เด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่ ,โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองและโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล   
จำนวน 200 คน 

- โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชนกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ(Health 
Literacy) และพฤติกรรมตามสุขบัญญัติแห่งชาติ แก่นักเรียนชั้น ป.5 จำนวน 310 คน  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ  
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง โดยมีการบรรยายความรู้ และทดสอบก่อนและหลัง   
ให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 

- โครงการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน และป้องกันโรคNCDs ในโรงเรียน ดำเนินการเฝ้าระวังเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงต่อโรค    
ไม่ติดต่อเรื้อรัง  พบภาวะอ้วนอันตราย จำนวน  11 คน คัดกรองเจาะเลือดปลายนิ้วหาระดับน้ำตาลในเลือด กลุ่มเสี่ยง    
ต่อโรคเบาหวาน  จำนวน 507 ราย  นัดติดตามเจาะเลือดซ้ำหลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 5 ราย ติดตาม              
วัดความดันโลหิตกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 212 ราย ให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค     
และออกกำลังกาย ณ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองทั้ง 6 แห่ง 
 - โครงการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติในนักเรียน กิจกรรมส่งต่อนักเรียนที่คัดกรองสายตาผิดปกติเพ่ือตรวจ       
ยืนยันจากจักษุแพทย์  โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สายตาและถนอมดวงตาแก่นักเรียน และจักษุแพทย์ตรวจสายตา   
ยืนยันความผิดปกติเพ่ือแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ จำนวน 191 คน 
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- กิจกรรมแปรงฟันดี ไม่มีผุ ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี อาหารที่มีประโยชน์         

ต่อสุขภาพฟัน ทดสอบทักษะการแปรงฟันโดยใช้ยาเม็ดสีย้อมฟันและตรวจประสิทธิภาพของการแปรงฟันของนักเรียน      
แก่นักเรียน ชั้นป.5 จำนวน 113 คน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - กิจกรรมวัยเรียน วัยใส ใส่ใจเพศศึกษา  โดยบรรยายความรู้ด้านพัฒนาการของด้านร่างกายเม่ือเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น 
สุขอนามัยทางเพศ พฤติกรรมและสถานการณ์ที่เสี่ยงเรื่องเพศ และทักษะการจัดการกับสถานการณ์ที่เสี่ยงเรื่องเพศ  
พร้อมประเมินความรู้หลังการให้ความรู้แก่นักเรียน ป.5 จำนวน 116 คน ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
 - โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (สุข 5 มิติ ยุค 4.0)  กิจกรรมสุขสบาย แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 31 คน            
โดยจัดออกกำลังกายเก้าอ้ีขยี้พุง  กายบริหารด้วยยางยืดและตาราง 9 ช่อง  เพ่ือฝึกการเคลื่อนไหวและสมอง                 
ทุกวันจันทร์ –พุธ-ศุกร์ เวลา 15.00-16.30 น.  ณ สวนศรีเมือง 
                           - กิจกรรมสร้างความสุขในองค์กร ดังนี้ 

1. บริจาคถุงน่องที่ใช้แล้ว ให้โรงพยาบาลนราธิวาส ราชนครินทร์ เพ่ือทำขาเทียม* 
2. กิจกรรม  5  ส. ณ ห้องใต้บันไดของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

และห้องเก็บพัสดุ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  3. กิจกรรมสร้างความสุข โดยมีการอวยพรวันเกิดให้กับพนักงานในองค์กร 

 

กองการแพทย์ 
จำนวนผู้รับบริการกองการแพทย์ 
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รายรับตามสิทธิ 

 
 
 

รายได้จากบริการ 
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ยอดผู้รับบริการตามสิทธิการรักษา 

 
 
 
 

เฝ้าระวัง ARI ประจำเดือน 
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มาตรการการเฝ้าระวังโรค COVID-19 ในศูนย์บริการฯ 

1. คัดกรองผู้มารับบริการทุกราย วัดอุณหภูมิด้วยเครื่อง Thermoscan  
2. จุดตรวจรักษาเฉพาะผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ (ARI CLINIC) 
3. จัดบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป, คลินิกโรคเรื้อรัง, อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน แบบ Social Distancing  

ด้านนอกอาคาร ให้บริการแบบ Drive Thru  
4. รณรงค์การล้างมือทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้มารับบริการ 
5. ทำความสะอาดพ้ืนที่ / พ้ืนผิวที่มีการสัมผัสทุกๆ 2 ชั่วโมง 
6. มีการเฝ้าระวังเชิงรุก โดยตรวจเชื้อ COVID – 19 ให้บรกิาร Swab Test ในตู้ตรวจเชือ้ 

Negative Pressure จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
7. มีการฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซี (UVC) ในห้องตรวจโรค และห้องทันตกรรมทุกห้อง 
8. มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคภายในอาคาร  

 

บริการอ่ืนๆ แก่ผู้มารับบริการ ประจำเดือน มกราคม 2564 
บริการรับ – ส่งผู้ป่วยโดยใช้รถกอล์ฟไฟฟ้า      จำนวน 24 ครั้ง 
บริการรับ – ส่งผู้ป่วยโดยใช้รถ Ambulance   จำนวน 10 ครั้ง 
 

กิจกรรม HAPPY WORKPLACE 
- กิจกรรมองค์กรสร้างสุข “กิจกรรมชมภาพยนตร์และรับประทานอาหาร ประจำสัปดาห์”  

 - ตรวจสุขภาพช่องปาก นักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  

กองการศึกษา 

- ปรับปรุงห้องส่งเสริมสมรรถภาพ (FITNESS ROOM) ศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
ระหว่างวันที่ 4-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  
 - อบรมและซักซ้อมแผนความปลอดภัย  เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ณ ห้องไอทีมีชีวิต อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน  
 - บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จํากัด มอบหนังสือและชั้นวางหนังสือ ให้ห้องสมุดประชาชน  
เทศบาลนครระยอง วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  
 - ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนการขอรับงบประมาณ ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์            
พ.ศ. 2564  ณ ห้องกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง  
 - ประชุมงานการเจ้าหน้าที่ วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ณ ห้องกองการศึกษา  เทศบาลนครระยอง  

สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง 
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น.  
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สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด (บริการยืม-คืน) 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

 

 
 - ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง “สร้างงานผู้พิการ” เริ่มเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  
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โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ 
- ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) 

 - กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กและวันขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๔  วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 256๔                
: ผู้บริหาร   และคณะครู รร.เทศบาลวัดปากน้ำ ได้จัดกิจกรรมมอบของขวัญให้กับนักเรียน รร.เทศบาลวัดปากน้ำ        
เนื่องในโอกาสวันเด็กและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔   โดยได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรของโรงเรียน      
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีและชุมชน ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ    
ของขวัญให้กับนักเรียนทุกคน  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 - อบรมหลักสูตรพัฒนาครูหลักสูตรแก้ปัญหาการอ่านผ่านสื่อสามมิติ วันเสาร์ที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำร่วมกับ บริษัท บ้านรักการอ่าน จำกัด  จัดอบรมให้ความรู้กับคณะครู  โดยให้มีการอบรม         
ในหลักสูตรพัฒนาครูแก้ปัญหาการอ่านผ่านสื่อสามมิติ รุ่นที่ ๐๔๒ ระดับพ้ืนฐาน(Basic Level) จำนวนชั่วโมงระหว่าง      
การอบรม ๑๒ชั่วโมง รับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา  ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมือง  
จังหวัดระยอง  
 - กิจกรรมธนาคารขยะวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ผูบ้ริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ      
ร่วมกันจัดกิจกรรมธนาคารขยะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๔  ในโครงการธนาคารขยะของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ          
ณ หลังอาคารพิทักษ์รัตเขต  โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 - ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการจัดการการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในสถานศึกษาวันพุธที่ ๑๗   
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ จัดกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการ    
จัดการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ณ อาคารพิทักษ์รัตเขต โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 
 - กิจกรรมศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียน     
เทศบาลวัดปากน้ำ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ ณ  ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 
วัดใหญ่อินทาราม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
 - กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษวันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ   
จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  ในโครงการพัฒนาผู้เรียนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ณ อาคารอเนกประสงค์  
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
 - กิจกรรมนำนักเรียนเข้ารับการตรวจยืนยันความผิดปกติและแก้ไขปัญหาด้านการมองเห็น 
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 : คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ  ได้นำนักเรียนที่มีความผิดปกติด้านการมองเห็น 
จำนวน ๑๖ คน เข้ารับการตรวจยืนยันความผิดปกติและแก้ไขปัญหาด้านการมองเห็น โดยจักษุแพทย์ สำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ณ  ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 
 - กิจกรรมวันมาฆบูชาวันศุกร์ที่ 2๖ กุมภาพันธ์ 2564 : ผูบ้ริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ            
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา๒๕๖๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๓  พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม      
พิธีเวียนเทียน ณ วัดเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
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โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

- การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง โดยฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ออกตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ตามมาตรการ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

- การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564             
  ณ สนามโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ได้แก่ หมากฮอส เปตอง เทเบิลเทนนิส กรีฑา ตะกร้อ แฮนด์บอล ฟุตซอล 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

- วนัที่ 2  กุมภาพันธ์ 2564 รบัการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา จากนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง   
และคณะ ณ   โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - วันที่ 8 - 10  กุมภาพันธ์ 2564  บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ชั้นอนุบาล 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  
 - วันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2564 การจัดหาอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตไร้สายแบบพกพา เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน  
การสอนและการจัดประสบการณ์สำหรับครู สมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมกับงานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 - การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายวิธีการ  ในเดือนกุมภาพันธ์  2564 เพ่ือรองรับการเพ่ิมห้องเรียน               
เพ่ือแก้ปัญหาการเว้นระยะห่างตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด19  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - วนัที่ 18  กุมภาพันธ ์2564  รับการตรวจเยีย่มการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา  จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม           
เทศบาลนครระยอง  ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 -  วันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2564 มอบเกียรติบัตร การแข่งขันพูดจาภาษาถิ่นระยอง  ประจำปี  ๒๕๖๓  
 - กิจกรรมการให้ความรู้และฝึกทักษะเด็ก เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง นักเรียนชัน้อนุบาล ๑ - ๓              
ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองร่วมประชุมกับ สสวท. โครงการ SMT  
 - ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ตลอดทั้งเดือน  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ            
ภายในสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร่วมกับงานเทคโนโลยี            
ทางการศึกษา 
 - ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตลอดทั้งเดือน มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ PLC กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้   
ทางวิชาชีพ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  โครงการนิเทศและวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ร่วมกับงานเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - วันที่ 19  กุมภาพันธ์  2564  โรงเรียนเข้าร่วมประชุมซักซ้อมการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2565                 
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช  
 - สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกับกองการศึกษา  ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแนวทางป้องกันและ         
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
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          - วันที่ 19  กุมภาพันธ์  2564  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทำการเจาะเลือดนักเรียนและบุคลากร   
ของโรงเรียน เพ่ือหาค่าของน้ำตาลในเลือด ณ ห้องประชุมโบราณพิทักษ์ 
 - วันที่ 19  กุมภาพันธ์  2564  เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการเพ่ิมศักยภาพครูให้มีสมรรถนะ    
ของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings  
 - วันที่ 24  กุมภาพันธ์  2564 นักเรียนเข้ารับการตรวจตาโดยจักษุแพทย์ โดยสำนักการสาธารณสุข             
และสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
 - โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดการ     
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย 
- ระดับอนุบาล 1 (3 ขวบ) ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2560 และเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
- ระดับอนุบาล 2 (4 ขวบ) ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2559 และเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 
- ระดับอนุบาล 3 (5 ขวบ) ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2558 และเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนบูรณาการ (EIS) ห้องเรียนปกติ) ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2557 และเกิดก่อนวันที่ 16 

พฤษภาคม 2558 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (ห้องเรียนปกติ)  

 *วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2564 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564 รับสมัครเรียนด้วยระบบออนไลน์ โดยสแกน          
QR-CODE เท่านั้น  
 *วันที่ 31 มีนาคม 2564  ประกาศผลการคัดเลือก  
 *วันที่ 1 – 15 เมษายน 2564  มอบตัวนักเรียน  

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นยาฆ่ายุง 

 - วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำน้ำยากำจัดเหามาสนับสนุน                   
ให้โรงเรียน 
 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2564 จัดกิจกรรมมอบของขวัญให้บุคลากร 
 - วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตรวจฟัน ณ คลินิกอบอุ่น 
 - วันที่ 15  กุมภาพันธ์  2564 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- วันที่ 16  กุมภาพันธ์  2564 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดเรียน 
 - วันที่ 21  กุมภาพันธ์  2564 ทำพิธียกเสาเอก อาคารเรียน 8 
 - วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2564 ทดสอบความพร้อมนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564  นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  พบจักษุแพทย์ตรวจสายตา 
ณ  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
 - วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการเจาะเลือดเพ่ือตรวจระดับน้ำตาลในเลือด           
จำนวน 146 คน  โดยเจ้าหนา้ที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 - วันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา 
 - วันที่  25 กุมภาพันธ์  2564 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา 
  



 -48- 
 
 - วันที่ 25  กุมภาพันธ์  2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ                    
ทางเพศสัมพันธ์กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

- นักเรียนสอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ที่โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา “โครงการเตรียมแพทย์สู่
ระดับอุดมศึกษา” ได้แก่  

*เด็กชายอัจฉริยวิทย์  ทองโสม  ได้รับทุน 80 % 
*เด็กหญิงจิรสุดา  นุ่มนิ่ม          ได้รับทุน 20 % 
 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

- วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  โรงเรียนรับมอบหน้ากากอนามัยจากบริษัทมิตซูบิชิ ชลบุรี สาขาระยอง                 
ณ โรงเรียนนคระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)  

- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียน สายชั้น ม.5 และสภานักเรียนเข้าอบรม กิจกรรมสร้างผู้นำเยาวชน  
ณ โรงเรียนนคระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ณ โรงเรียนนคระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 15, 16, 18, 22, 23, 25 กุมภาพันธ์ 2564 ไดร้ับความอนุเคราะห์จากสำนักสาธารณสุข                
มาให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่นักเรียนชั้น ม. 1 - 3  ณ โรงเรียนนคระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักสาธารณสุขมาตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด            
และตรวจสายตาแก่บุคคลากรและนักเรียน ณ โรงเรียนนคระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)  
 - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาล พ่นยากำจัดยุงและลูกน้ำ  
ณ โรงเรียนนคระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)  
 - แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง โรงเรียนวัดเนินพระ 
โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม โรงเรียนบ้านหนองจอก โรงเรียนวัดปลวกเกตุ โรงเรยีนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 

สถิติการศึกษาต่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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สถิตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้โควตาศึกษาต่อ 

 
 - นักเรียนของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกโครงการ “เด็กดีศรีระยอง”  
 - เปิดรับสมัครนักเรยีน ม. 1 และ ม.4 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้) สมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 ม. 1  จำนวน 280 คน 
 1. แผนการเรียนศิลป์-ภาษา 
 2. แผนการเรียวิทย์-คณิต 
 3. แผนการเรียนทั่วไป 
 

 ม. 4  จำนวน 140 คน 
 1. แผนการเรียนศิลป์-ภาษา 
 2. แผนการเรียวิทย์-คณิต 
 3. แผนการเรียนทั่วไป 
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*ทุกแผนการเรียนเน้นส่งเสริมทักษะวิชาการ และทักษะอาชีพที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน 
 

 
 

กองสวัสดิการสังคม 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
เทศบาลนครระยอง 

•  ผู้ป่วยเอดส์                   131  ราย  
           โอนเข้าบัญชีธนาคาร         131   ราย 
      - จำนวนเงิน              65,500 บาท  
 

กรมบัญชีกลาง 
•  ผู้สูงอายุท้ังหมด            6,700  ราย 

    โอนเข้าบัญชีธนาคาร              6,700  ราย 
       - จำนวนเงิน             4,395,100  บาท  

•  ผู้พิการทั้งหมด              867  ราย        
     โอนเข้าบัญชีธนาคาร               867  ราย 
       - จำนวนเงิน          706,800  บาท  
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สถิติจำนวนผู้มาติดต่อ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
ผู้สูงอายุ  
-  ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ      41   ราย  
-  ติดต่อสอบถามข้อมูลในการลงทะเบียน    15   ราย 
-  เปลี่ยนบัญชีธนาคาร        6    ราย  
-  แจ้งเสียชีวิต       10   ราย 

 
ผู้พิการ 
-  ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ      3     ราย 
-  ติดต่อสอบถามข้อมูลในการลงทะเบียน             1     ราย  

เด็กแรกเกิด 
-  ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด    9     ราย  
-  ติดต่อสอบถามข้อมูลในการลงทะเบียน     12   ราย 

เรื่องอ่ืน  
-  ลงทะเบียนร้านค้า เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”                           39   ราย 
-  ลงทะเบียนร้านค้า เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง”                       266  ราย  

 
สรุปผลดำเนินการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ 

 

 
- ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง เพ่ือชี้แจงสร้างความเข้าใจ 

กับผู้สูงอายุ กรณีมีการเรียกเงินเบี้ยยังชีพจากผู้สูงอายุที่รับเงินบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ  
 - มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภคร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 
และนักเรียนที่อยู่ในครัวเรือนยากจน 
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  - ลงพื้นที่ติดตามผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ลดโทษ ปล่อยตัว  เพ่ือให้การสงเคราะห์ความ
ช่วยเหลือ 
 - กองสวัสดิการสังคม อำนวยความสะดวกตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” 
ในเดือนกุมภาพันธ์ มีร้านค้า  ในเขตเทศบาลนครระยอง ที่เข้าร่วมประกอบด้วย ร้านค้า(อาหารและเครื่องดื่ม) และท่ัวไป 
เช่น หาบเร่ แผงลอย รวม 266 ราย 
 - โครงการ “เราชนะ” ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ รวม 39 ร้าน ซึ่งขยายถึง วันที่ 5 มีนาคม  
พ.ศ.2564 
 - โครงการฝึกอาชีพเพ่ิมรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองสวัสดิการสังคม ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจ 
รับสมัคร 3 ช่องทาง คือ Google form , line , สมัครโดยตรง ภายในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 
โดยมี 5 หลักสูตร 
  * หลักสูตรการปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรไทย 

* หลักสูตรการทำขนมไทย 
* หลักสูตรสิ่งประดิษฐ์(สายคล้องหน้ากากอนามัย) 
* หลักสูตรการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ 
* หลักสูตรการผลิตถ้วย-จาน จากกาบกล้วยและใบไม้ 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ในการทบทวนทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง  ประจำปี 2564   
ในรูปแบบการจัดทำแบบสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปทบทวน 
แผนชุมชนต่อไป โดยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จะลงพื้นที่ในชุมชนเขตเทศบาลนครระยอง  
เพ่ือเก็บข้อมูลดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
สรุปปัญหาในชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

 
ทั้งหมด 6 ชุมชน จำนวนคำร้อง 11 เรื่อง ดำเนินการแล้ว10 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง 
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สถานธนานุบาล 

ผลการดำเนินงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 28  กุมภาพันธ์  2564) 
ยอดรับจำนำรวม           1,594  ราย  
ยอดไถ่ถอนรวม           1,603  ราย  
 

   ทรัพย์จำนำคงเหลือทั้งหมด             6,012  ราย  
 

รายได้ดอกเบี้ยรับจำนำ  จำนวนเงิน        1,416,835.00 บาท 
รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์หลุด จำนวนเงิน           249,265.00 บาท 
    รวมรายรับ        1,666,100.00 บาท 
รายจ่าย    
 ดอกเบี้ย O.D. ธนาคารออมสิน                       0.00 บาท 
 รายจ่ายประจำ              306,815.98 บาท 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย                        1,359,284.02 บาท 
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จำนวน 100,000,000.00 บาท 
   บวก ฝากเผื่อเรียก       54,941,978.62 บาท 
   คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก        154,941,978.62 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

- ปลัดเทศบาล  แจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 
  1. สำนักการคลัง  แจ้งในที่ประชุม  โครงการที่เกินห้าแสนบาท ของปีงบประมาณ 2562  ที่ยังไม่ก่อหนี้ 
ผูกพันจ่ายผ่านเงินสะสม  ภายในปี 2563 ขอให้ดำเนินการส่งภายในเดือนมิถุนายน  ถ้าไม่รีบส่งมาจะก่อหนี้ไม่ทัน       
เดือนกันยายน ช่วยจัดส่งภายในเดือนมิถุนายน ตามที่กำหนดด้วย และห้องเก็บพัสดุเก็บของ จะมีมูลนกและฝุ่น 
เยอะมาก  สำนักการคลังได้จ้างแม่บ้านไปทำความสะอาด สถานที่ก็สะอาดขึ้น 
           2. เรื่องหน่วยเขตเลือกตั้งนายก อบจ.ระยอง  โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง  มีจำนวน 2 หน่วย  
ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ในครั้งนี้  เพ่ิมมาเป็น 3 หน่วย  นายสมควร ทองเรือง  
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ได้ชี้แจ้งมีหน่วยเลือกตั้งเพ่ิมมาเป็น 3 หน่วย ได้สอบถามในที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ทางสำนักปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงได้ออกไปสำรวจ  ได้ข้อสรุปว่า สาเหตุเนื่องมาจากมีการย้ายเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้ง 
จากโรงเรียนระยองวิทยาคมมาเป็นโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง  เพราะเป็นการคลาดเคลื่อนของเขตเลือกตั้ง  
ทางทะเบียนราษฎร์ เห็นควรย้ายหน่วยเลือกตั้งจากโรงเรียนระยองวิทยาคม ที่มีจำนวน 3 หน่วย ให้คงเหลือ 2 หน่วย   
และไดย้้ายสถานที่หน่วยเลือกตั้งไปเป็นทีโ่รงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง แทน จากมีหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 2 หน่วย     
เพ่ิมมาเป็น 3 หน่วย  ยังคงไว้เท่าเดิม คือ 80 หน่วยเลือกตั้ง    
 

(ปิดประชุม เวลา 11.30 น.) 

     ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                         (นางสาวอมรรัตน์  สุวรรณกูฎ) 
                                                         เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
     ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวรัชนี  คุ้มครอง)  
                                                          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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ผู้แทน 

1. นางกนกวรรณ ภาณุทัต แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ำ 

2. นางโสภิกา คงเจริญ แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ำ 

3. นายศราวุธ มนต์สวรรค์ แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ำ 

3. นายโจ รุ่งเรือง แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ำ 

4. นางบุษยมาศ อ้นแสน แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ำ 

3. นางประเทือง เนื่องจำนงค์ แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 

4. นายวิธาน ลาภเวที แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 

5. นางสาวทัศนีย์ เที่ยงตรง แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 

5. นางชุติมา นิติพงษ์ แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

6. นางจิรัชยา มูลแก้ว แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

8. นางนลินี สุวรรณโชติ แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

9. นางนันท์พร รุ่งรัตน์ แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

10. นายคมกฤช สายมา แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

11. นายมนตรี สิริทัตสุนทร แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

12. ว่าที่ร้อยตรีจรัล   ภิญวัย   แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 

13. นางณาตยา   อุทยารัตน์   แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 

14. นางอารีย์ แสงรัตนกูล แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 

14. นายมุนินทร์ อินทร์ศิริ แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.นครระยองวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 


