รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 7 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

นายธนิต
นายธีรวุฒิ
นายสุธน
นายฉัตรนุชัย
นางเสาวลักษณ์
นายธนวัฒน์
นายรักษ์สิทธิ์
นางวัฒนา
นางกรรณิกา
นายธรรมาธิติ
นางผํองศรี
นายชนินทร์
นายมานพ
นางสุภา
นายศราวุธ
นางสาวอารี
นางนันท์พร
นางอุษณีย์
วําที่ร๎อยตรีจรัล
นางสาวพนิตตา
นางศิริลักษณ์
นายดุสิต
นางสาวกนก
นางซํอนกลิ่น
นางเสาวลักษณ์
นางสาวฐปนีย์
นางสาววิลาวรรณ
นางกุลยา
นางสุกัญญา

อังควินิจวงศ์
รัตตานนท์
ซื่อประเสริฐ
สมบัติศรี
วินัยธรรม
พ๎นชั่ว
เจริญหิรัญ
ชูวิทย์สกุลเลิศ
วิโรจน์แสงทอง
วุฒิสมบูรณ์
ปิยะยาตัง
จันทน์ขาว
ศรีสุพรรณถาวร
ขางาม
มนต์สวรรค์
แดงอุทัย
รุํงรัตน์
เลื่อนลอย
ภิญวัย
แสงอรุณ
ทองเรือง
ธรรมศิริรักษ์
อารีรักษ์
ชูเชิด
แกํนทอง
โสภณ
นาถาบารุง
กุลรัตน์
ยัสโร

รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน๎าสานักปลัดเทศบาล
รก.ผู๎อานวยการสานักการคลัง
ผู๎อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
ผู๎อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู๎อานวยการกองชําง
ผู๎อานวยการกองการศึกษา
รก.ผู๎อานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผู๎อานวยการกองการแพทย์
ผู๎จัดการสถานธนานุบาล
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้า
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
ผู๎อานวยการสํวนบริหารการคลัง
ผู๎อานวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
ผู๎อานวยการสํวนสํงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป
หัวหน๎าฝุายการเจ๎าหน๎าที่
หัวหน๎าฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน๎าฝุายบริการสิ่งแวดล๎อม
เจ๎าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล

ศุภโชคชัย
วาจาสิทธิ์

นายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)
รองนายกเทศมนตรี (ไปราชการ)

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.

นายวรวิทย์
นายมานพ

3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายวิชิต
นายวารินทร์
นายบุญสืบ
นายประกอบ
นายนิวัติ
นายผณินทร

ศรีชลา
ดุษฎีวงษ์กาจร
เจริญรัตน์
อังควินิจวงศ์
กลํอมแก๎ว
เกษรแพทย์

-2รองนายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี กลําววําขออนุญาตเปิดประชุมประจาเดือนมีนาคม 2561
เนื่องด๎วยทํานนายกเทศมนตรีไปราชการ จึงให๎ผมทาหน๎าที่เป็นประธานในที่ประชุม
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
- ไมํมี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานขนสํง
งานขนสํงมี รายรับประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายจํายประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายรับสูงกวํารายจําย
ยอดเงินสะสม

122,265.50 บาท
104,181.97 บาท
18,083.53 บาท
3,129,153.15 บาท

ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- ออกตรวจดูแลโรงรับจานาของเทศบาล
- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จานวน 4 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น๎อง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดตรวจตู๎เขียว จานวน 29 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนสํง (บขส.) ระยอง

-32. ตักเตือนผู๎กระทาความผิด
- ดูแลห๎องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
- กองวัสดุกํอสร๎างไว๎บนไหลํทาง ทางเท๎า และที่สาธารณะ จานวน - ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท๎าบริเวณหน๎าโรงพยาบาลระยอง และหน๎าวัดปุาประดูํ
จานวน - ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทาสิ่งของตกหลํน จานวน 1 ราย
- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร๎านค๎าตั้งวางจาหนํายของโดยไมํได๎รับอนุญาต จานวน 25 ครั้ง
3. จัดเก็บปูายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จานวน 97 แผํน
4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้า ถนน ฟุตบาท ชารุด จานวน 8 แหํง
5. งานที่ได๎รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน จานวน - ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จานวน - ราย
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกู๎ภัยฯ
- ออกสารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช๎ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง, ชุมชนสมุทรเจดีย์, ชุมชนปากน้า 1
และชุมชนปากน้า 2)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
คณะศึกษาดูงาน (ประจาเดือน ก.พ. 2561)
* จานวน
11 คณะ
* จานวน
993 คน
งานสารบรรณ
มีการลงรับ – สํง หนังสือผํานระบบ OSSM (สํวนกลาง)
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
- มีการลงรับหนังสือ จานวน
609 เรื่อง
- มีการลงสํงหนังสือ จานวน
391 เรื่อง

5 ครั้ง
62 ครั้ง
48 ครั้ง

12 ครั้ง

-4งานการเจ๎าหน๎าที่
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ดารงตาแหนํงที่สูงขึ้น
(ตาแหนํงบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ดารงตาแหนํงที่สูงขึ้น (ตาแหนํงบริหาร)
- แตํงตั้งพนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกได๎ให๎ดารงตาแหนํง
ผู๎บริหารสถานศึกษา
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหมํ
- พนักงานเทศบาล ย๎ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายไปปฏิบัติราชการ ที่หนํวยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต
- ลูกจ๎างประจา ลาออก
- ลูกจ๎างประจา เสียชีวิต
- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)
- พนักงานจ๎าง ลาออก
- พนักงานจ๎าง เสียชีวิต

- คน
- คน
- คน
- คน
3 คน
33 คน
3 คน
- คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
9 คน
16 คน
- คน

อัตรากาลังพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง
* พนักงานเทศบาล
180 คน
* ลูกจ๎างประจา
28 คน
* พนักงานจ๎างทั่วไป
306 คน
* พนักงานจ๎างตามภารกิจ
222 คน
รวม
736 คน
อัตรากาลังพนักงานครูและลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน) จานวน 6 แหํง และศูนย์เด็กเล็ก จานวน 3 แหํง
* พนักงานครูเทศบาล
251 คน
* ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)
38 คน
รวม
292 คน
รวมทั้งสิ้น 1,028 คน

-5งานทะเบียนราษฎร
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ผู๎มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 147 ราย บัตรประจาตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 50 ราย
รวมวันละ 197 ราย
- นายธนวัฒน์ พ๎นชั่ว รายงานวํา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ นัดตรวจ
สุขภาพประจาปี 2561 ในวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2561 โดยสานักปลัดเทศบาลจะทาหนังสือแจ๎งเวียนให๎
ทุกหนํวยงานทราบ
กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ
1. ให๎บริการการตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง จานวน 9 ครั้ง
2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จานวน 16 ครั้ง 16 เรื่อง
งานประชาสัมพันธ์
1. ขําวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย
1.1 ขําวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จานวน 13 เรื่อง
1.2 ขําวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหนํวยงานอื่น ๆ จานวน 17 เรื่อง
2. บันทึกภาพกิจกรรมของสานัก กองและโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล จานวน 14 กิจกรรม
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร๎อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่นๆ
จานวน 22 ครั้ง
4. สํงขําวให๎สื่อมวลชน ลงเว็บไซต์และเฟสบุ๏คของเทศบาล
รวม 18 ขําว
5. บันทึกเสียงขําวประกาศเสียงตามสาย
จานวน 27 เรื่อง

-66. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์
7. รับเรื่องร๎องเรียนพร๎อมแจ๎งแก๎ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง
8. จัดทาปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตํางๆ

จานวน 18 เรื่อง
รวม 2 ราย
รวม 3 ปูาย

- จัดอบรมเจ๎าหน๎าที่ Admin Line @ เรารักนครระยอง ในวันที่ 2 และ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห๎องประชุมหอการค๎า ชั้น 2 (ด๎านหลังสานักงานเทศบาลนครระยอง)
จัดงานแถลงขําวเปิดตัว Line @ เรารักนครระยอง และหน๎าเว็บไซต์ใหมํของเทศบาลนครระยอง
www.rayongcity.go.th ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ฝ่ายนิติการ
งานนิติการ
ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

1

คดีนายธีระศักดิ์ อินทนู ฟูองเทศบาลเรื่อง ที่ดินบริเวณ
ถนนทําบรรทุก ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

- ทาหนังสือสอบถามความคืบหน๎าการออกนสล.
จานวน 2 ครั้ง แล๎ว อยูํระหวํางสานักงานที่ดิน
จังหวัดระยองแจ๎งผลความคืบหน๎าในการออกนสล.
ให๎เทศบาลทราบ

2

ศาลปกครองกลาง ได๎มีคาสั่งเรียกให๎ทาคาให๎การคดี
หมายเลขดาที่ 2018/2560 ระหวํางเด็กชาย ฐานนท์
ธนาเศรษฐ์สกุล โดยนางสาวศรีสุดา ศิระวงศ์ประเสริฐ
ผู๎แทนโดยชอบธรรม ผู๎ฟูองคดีเทศบาลนครระยอง
ผู๎ถูกฟูองคดี

- ทาหนังสือขอขยายระยะเวลายื่นคาให๎การออกไป
อีก 30 วัน
- อยูํระหวํางทาคาให๎การแก๎คาฟูอง

3

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

- อยูํระหวํางทาหนังสือตั้งเรื่องอายัดทรัพย์สินของ
นายวัชร คึมยะราช ได๎แกํ รถจักรยานยนต์ 1 คัน
และที่ดิน

4

เรื่องร๎องเรียนจากนายเกษม ทิพย์สวัสดิ์ อยูํบ๎านเลขที่
166 ถ.ริมน้า ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ได๎รับ
ความเดือดร๎อนจากรถบรรทุกดิน วิ่งบริเวณถนนริมน้า
สุดถนนไปทางทิศตะวันออก เข๎าได๎ 2 ทาง คือ
ถนนสายสองพี่น๎อง และเข๎าทางศาลจังหวัดระยอง
(เตือนครั้งที่ 1)

- อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่

5

เรื่องร๎องเรียน กรณี ประชาชนขอความอนุเคราะห์ใช๎
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว บริเวณถนน
ทําบรรทุก ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง

- อยูํระหวํางสรุปข๎อเท็จจริง

-7ลาดับที่

เรื่อง

6

เรื่องร๎องเรียน กรณี ราษฏร(ปกปิดชื่อ) ขอให๎ตรวจสอบ
การกํอสร๎างห๎องแถวรุกล้าเขตปุาอนุรักษ์ชายเลนแมํน้า
ระยอง ถ.เลียบทะเล ต.ปากน้า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

- อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่

7

เรื่องร๎องเรียน กรณี น.ส.นิภา เนินฉาย ได๎มีคาร๎องทั่วไปวํา
ได๎รับความเดือดร๎อนจากการกํอสร๎างโครงการคอนโด
ตอกเสาเข็มจนบ๎านผู๎ร๎องร๎าว บ๎านเลขที่ 22 ถ.ราษฏร์
บารุง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
เรื่องร๎องเรียน กรณี นายสรพงษ์ แสนโสม เจ๎าของร๎าน
กาแฟ ตั้งอยูํที่ 171/13 ถ.ตากสินมหาราชต.ทําประดูํ
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ได๎รับความเดือดร๎อนจากควันไฟที่
ยํางไกํหน๎าร๎านส๎มตาศรีสะเกษและการประกอบอาหาร
ด๎านหลังร๎าน
ตอบข๎อหารือ สานักปลัดเทศบาลแจ๎งให๎ฝุายนิติการ
ตรวจสอบสัญญาซื้อขายกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

- อยูํระหวํางกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริงและ
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่

ตอบข๎อหารือ สานักการคลังแจ๎งให๎ฝุายนิติการพิจารณาทา
ความเห็น กรณี เปลี่ยนชื่อผู๎รับเงินจากเดิมนิติบุคคล
เป็นบุคคลธรรมดา
บริษัท พี แอล เอส แมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส จากัด
ละทิ้งงาน ตามสัญญาจ๎างกํอสร๎างปรับปรุงห๎องสุขาใน
สถานีขนสํงผู๎โดยสาร

- ตอบข๎อหารือและแจ๎งให๎สานักการคลังทราบ
เรียบร๎อยแล๎ว

8

9
10

11

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

- อยูํระหวํางสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
และงานรักษาความสงบ สานักปลัดเทศบาล
ตรวจสอบข๎อเท็จจริงและดาเนินการตามอานาจ
หน๎าที่
- เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 แจ๎งผลการตอบข๎อ
หารือให๎สานักปลัดเทศบาลทราบแล๎ว

- อยูํระหวํางรวบรวมเอกสารและสรุปข๎อเท็จจริงเพื่อ
เสนอความเห็นแนวทางในการดาเนินการ

งานรับเรื่องราวร๎องเรียนร๎องทุกข์
ให๎บริการรับเรื่องร๎องเรียนร๎องทุกข์ผํานเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
จานวน 6 เรื่อง
หนํวยงาน
แจ๎งผลการดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี เรื่องร๎องเรียน
ตอบผู๎ร๎องเรียนเมื่อ
ที่รับผิดชอบ
ให๎ผู๎ร๎องเรียนทราบ
5 ก.พ. 61

เรื่องชํวยจัดการพวกผู๎หญิงหา
เงินให๎หนํอย

7 ก.พ. 61
9 ก.พ. 61

สานักปลัดฯ

6 ก.พ. 2561

20 ก.พ. 2561

อันตรายจากงานกํอสร๎าง
อาคารเทศบาลหลังใหมํ

กองชําง

8 ก.พ. 2561

อยูํระหวํางการ
ดาเนินการ

ขอให๎แก๎ไขปัญหาฝารางระบาย
น้าชารุดทรุดตัว

กองชําง

9 ก.พ. 2561

อยูํระหวํางการ
ดาเนินการ

-8วัน/เดือน/ปี

เรื่องร๎องเรียน

ขอให๎ทบทวนเรื่องการปลูก
18 ก.พ. 61 สร๎างห๎องแถวทับทาง
สาธารณะ
21 ก.พ. 61 โดนโกงตาชั่ง
23 ก.พ. 61

ขอเว๎นชํองจราจรปากซอย
รุํงเรือง

หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตอบผู๎ร๎องเรียนเมื่อ

แจ๎งผลการดาเนินการ
ให๎ผู๎ร๎องเรียนทราบ

กองชําง

19 ก.พ. 2561

อยูํระหวํางการ
ดาเนินการ

กองวิชาการฯ

22 ก.พ. 2561

อยูํระหวํางการ
ดาเนินการ

กองชําง

23 ก.พ. 2561

อยูํระหวํางการ
ดาเนินการ

ฝุายงบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบกลาง
งบบุคลากร
เงินเดือนฝุาย
การเมือง
เงินเดือนฝุาย
ประจา
งบดาเนินงาน
คําตอบแทน
คําใช๎สอย
คําวัสดุ
คํา
สาธารณูปโภค
งบลงทุน
คําครุภัณฑ์
คําที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง
งบรายจํายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมทุกหมวด
รายจําย

งบประมาณตั้งไว้
79,124,800.00

โอนเพิ่ม

9,990,500.00

โอนลด

เบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน
คงเหลือ
36,859,000.67
42,265,799.33
4,065,500.00

5,925,000.00

281,871,500.00 574,100.00

573,700.00 104,370,132.55

177,501,767.45

13,449,100.00 85,200.00
143,136,800.00 30,000.00
50,394,600.00 200,000.00

3,371,293.22
115,200.00 89,797,666.62
200,400.00 19,102,662.69

10,163,006.78
53,253,933.38
31,291,537.31

6,281,500.00

2,277,539.03

4,003,960.97

35,720,200.00 124,500.00

8,880,309.80

26,964,390.20

124,500.00 9,153,720.00

62,255,000.00
13,030,000.00
11,897,780.00

62,255,000.00
13,030,000.00
21,176,000.00

716,430,000.00 1,013,800.00 1,013,800.00 277,877,824.58

438,552,175.42

ครั้งที่
1
2
3
4
5

ประจาเดือน
ต.ค. 60
ธ.ค. 60
ม.ค. 61
ก.พ. 61

-9โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ
ยอดโอน รายการสะสม ยอดโอนสะสม
1
36,000.00
1
36,000.00
4
551,900.00
5
587,900.00
4
150,400.00
9
738,300.00
2
151,000.00
11
889,300.00
13
124,500.00
24
1,013,800.00

สานักการคลัง
รายงานสถานการเงิน 5 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2561
1. รายงานสถานะการเงิน เดือน ต.ค.60 - ก.พ.61
1.1 ด๎านรายรับ

1.2 รายได๎ที่เทศบาลจัดเก็บเอง

หมายเหตุ

-101.3 รายได๎ที่รัฐบาลจัดสรร

1.4 เงินอุดหนุนตามอานาจหน๎าที่และภารกิจถํายโอน

-11รายงานการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแตํ ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
2. รายงานการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท และคําเก็บขนขยะมูลฝอย ตั้งแตํเดือนตุลาคม 60 – กุมภาพันธ์ 61

ทะเบียนคุมรายละเอียดการรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประจาปี 2561

-12-

-13-

-14-

-15-

-16การจัดหาพัสดุ ปี 2561

-17-

-18-

-19-

ที่ประชุม - นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี กาชับให๎ทุกหนํวยงานเรํงรัดดาเนินการให๎เป็น
ไปตามแผนการจัดหาพัสดุด๎วย

-20- นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานดังนี้
1. สานักงานท๎องถิ่นจังหวัดมาตรวจในเรื่องของการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชี ในภาพรวม
เทศบาลนครระยองมีการดาเนินงานในหลายหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งมีการตรวจในเชิงลึกเกี่ยวกับเอกสาร
ทั้งหมด ซึ่งเทศบาลได๎รับการชื่นชม และได๎ขอไปเป็นตัวอยํางในหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการดาเนินการใน
กระบวนการพัสดุที่เทศบาลมีคูํมือ และได๎ให๎คาแนะนาเพิ่มเติม ซึ่งถือวําเป็นเรื่องที่นํายินดีอยํางยิ่ง
2. ตามนโยบายทํานปลัดเทศบาล คือ เรื่องการฝึกทดลองงานกับพนักงานที่บรรจุใหมํ ได๎มีการออก
คาสั่งตั้งแตํวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 มีการมอบหมายผู๎สอน และกากับดูแล โดยให๎ผู๎ทดลองปฏิบัติงานรายงาน
ผลการปฏิบัติงานทุกเดือน คือ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน โดยรายงานเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติและระเบียบ
ที่เรียนรู๎ รวมทั้งข๎อเสนอ ซึ่งจะได๎มิติงานใหมํๆ และจะนาเอกสารตัวนี้ไปเป็นเอกสารเพื่อประกอบการประเมิน
อยํางเป็นรูปธรรมตํอไป
กองช่าง
- งานกํอสร๎างที่แล๎วเสร็จ ได๎แกํ
1. งานกํอสร๎างถนนพร๎อมทํอระบายน้าถนนริมน้า อยูํระหวํางรอดาเนินการตรวจรับ
2. งานกํอสร๎างถนนพร๎อมทํอระบายซอยเรือนจา จะดาเนินการตรวจรับ
ในวันที่ 7 มีนาคม 2561
3. งานกํอสร๎างถนนพร๎อมทํอระบายน้าถนนอารีราษฎร์ฝั่งทิศตะวันตก โดยคณะกรรมการ
ได๎ดาเนินการตรวจรับไปแล๎ว
- เรื่องการกํอสร๎างอาคารจามจุรี อยูํระหวํางดาเนินการงวดที่ 4 ซึ่งตามสัญญาจะแล๎วเสร็จประมาณ
เดือนมีนาคม 2562
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สํงไปกาจัด ณ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย

-21-

งานควบคุมและตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสีย
- รถดูดเบอร์ 1 พร๎อมรถเฮี๊ยบ เข๎าดาเนินการ ดูดบํอพักถนน ค2
รถดูดเบอร์ 2 เข๎าดาเนินการ ตลาดแมํแดง (บํอเก็บไขมันหรือบํอเก็บขยะ) รถดูดเบอร์ 2
เข๎าดาเนินการถนนราษฎร์อารียะ ไขมันลงมาอุดตันในทํอ (โรงเรียนวัดปุา)
ชุดขุดลอกทํอ เข๎าดาเนินการ ซอยพินิจบารุง, ซอยเจริญสุข และตลาดวัดลุํม
รถดูดเบอร์ 3 เข๎าดาเนินการซอยเนินทราย
- เติมสารนาโน คลอง AIA
- ซํอมฝายุบหลังอาเภอซอย 8, หลังวัดปุา ซอย 5, ซอยเสรี 1 และถนนหลังทางหลวง
รํวมกับสิ่งแวดล๎อมภาค 13 ตรวจระบบบาบัดน้าเสีย ปั๊มพีที สาขาเชิงเนิน และปั๊มซัสโก๎
ตรวจเช็คเครื่องสูบน้าปั๊มน้าอัตโนมัติ จานวน 3 จุด คือ จุด ถนน ค2 (บริเวณร๎านเพิ่มลาภ),
จุดปั๊มไพบูลย์นิมิตสุข, จุดแยกร๎าน ต.ยานยนต์
เฝูาระวังน้าทํวมขังขณะฝนตก (เปิดเครื่องสูบน้า) จุดจันทอุดม

-22สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม

ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ที่ยื่นคาร้องขออนุญาต
ประกอบกิจการประเภทต่างๆ ตามเทศบัญญัติ
- เจ๎าหน๎าที่สารวจและมีหนังสือแจ๎งผู๎ประกอบการ/ผู๎ประกอบการเขียนคาร๎องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ปรากฏวํา มีผู๎ประกอบการยื่นคาร๎องจานวน 3 ราย และเจ๎าหน๎าที่ได๎ตรวจประเมินเรียบร๎อยแล๎ว
1. แจํว ซาบู By Ball
2. รสโบราณสุกี้
3. ลุงสาราญ

-23- การตรวจประเมินสถานประกอบการแจ๎งเลิกกิจการ ปรากฏวําเลิกกิจการ จานวน 2 แหํง ได๎แกํ
1. ร๎านฟลอริดา
2. ร๎านคุณเกศิณี
- งานตรวจประเมินการจัดการน้าเสียของสถานประกอบการจาหนํายหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง จานวน 3 แหํง
1. แจํว ซาบู By Ball
2. รสโบราณสุกี้
3. ลุงสาราญ
ปรากฏวําร๎านที่ 1 และ 2 มีการติดตั้งถังดักไขมัน สํวนร๎านที่ 3 ใช๎ตะแกรงกรองเศษอาหาร
และมีคาแนะนาเรื่องการติดตั้งถังดักไขมัน
การดาเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1. ล๎างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํมฯ)และตลาดสดเทศบาล 4
(แมํแดง)
ดาเนินการล๎างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดล๎างและขัดทาความสะอาดพื้นอาคารและถนนโดย
ผสมผงคลอรีนในน้าล๎างพื้นเพื่อฆําเชื้อโรค ลอกทํอ ล๎างทํอและรางระบายน้า ดังนี้
- ล๎างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํม) วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ และ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
- ล๎างตลาดเทศบาล 4 (ตลาดแมํแดง) วันที่ 7 และ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบจุดตั้งถังขยะอันตรายและถังขยะอินทรีย์ ในชุมชน
จุดตั้งถังขยะอันตราย จานวน 42 จุด พบวํา
- สภาพถังขยะอันตรายสมบูรณ์และสามารถใช๎งานได๎ทุกจุด
- พบขยะปนเปื้อน จานวน 3 จุด ได๎แกํ เซเวํนปากคลอง, เซเวํนตรงข๎ามตลาดชัยพร, เซเวํน
แยกทําบรรทุก ได๎ประสานผู๎จัดเก็บให๎ดาเนินการทาความสะอาดเรียบร๎อยแล๎ว
ย๎ายจุดวาง จานวน 1 แหํง ได๎แกํ ในโรงเรียนวัดโขดทิมทาราม ย๎ายไปตั้ง ชุมชนก๎นปึก-ปากคลอง
บริเวณสามแยกสุดซอยก๎นปึก (เนื่องจากที่ผํานมาโรงเรียนวัดโขดฯไมํมีน้าหนักขยะอันตราย)
จุดตั้งถังขยะอินทรีย์ จานวน 13 จุด พบวํา
- ถังรองรับขยะอินทรีย์ไมํสะอาด/ไมํปิดฝาถังขยะอินทรีย์/มีขยะปนเปื้อน ได๎แกํ ชุมชนริมน้า-ทําเกตุ ,
ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง, ชุมชนก๎นปึก-ปากคลอง ได๎ประสานผู๎จัดเก็บและบริษัทคลีน มหานคร จากัด เรียบร๎อยแล๎ว
- ถังขยะอินทรีย์แตก จานวน 2 ถัง ได๎แกํ ชุมชนสะพานราษฎร์ ได๎ประสานบริษัทคลีน มหานคร จากัด
เรียบร๎อยแล๎ว
กิจกรรมประชุม โครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชน
ชุมชนชายกระปุอม และศูนย์การค๎า (02/ก.พ./2561)
ชุมชนเรือนจา
(05/ก.พ./2561)
ชุมชนหลังวัดปุา1 และหลังวัดปุา2 (06/ก.พ./2561)
ชุมชนตีนเนินเกาะหวาย
(08/ก.พ./2561)
ชุมชนสนามเปูา
(09/ก.พ./2561)
ชุมชนสวนวัด
(13/ก.พ./2561)

ณ ที่ทาการชุมชนชายกระปุอม จานวนผู๎เข๎ารํวม 56 คน
ณ ที่ทาการชุมชนเรือนจา
จานวนผู๎เข๎ารํวม 41 คน
ณ ที่ทาการชุมชนหลังวัดปุา2
จานวนผู๎เข๎ารํวม 33 คน
ณ ที่ทาการชุมชนตีนเนินเกาะหวาย จานวนผู๎เข๎ารํวม 30 คน
ณ ที่ทาการชุมชนสนามเปูา
จานวนผู๎เข๎ารํวม 30 คน
ณ ที่ทาการชุมชนสวนวัด
จานวนผู๎เข๎ารํวม 35 คน

-24ชุมชนทุํงโตนด
ชุมชนแขวงการทาง
ชุมชนหนองสนมปักปุา
ชุมชนบางจาก

(14/ก.พ./2561) ณ ที่ทาการชุมชนทุํงโตนด
(19/ก.พ./2561) ณ ลานอเนกประสงค์
บริเวณร๎านปูายเขียว
(20/ก.พ./2561) ณ ที่ทาการชุมชนหนองสนมปักปุา
(21/ก.พ./2561) ณ ที่ทาการชุมชนบางจาก

จานวนผู๎เข๎ารํวม 30 คน
จานวนผู๎เข๎ารํวม 30 คน
จานวนผู๎เข๎ารํวม 30 คน
จานวนผู๎เข๎ารํวม 30 คน

ซึ่งเป็นไปตามเปูาหมายจัดประชุมครบทั้ง 29 ชุมชน มีผู๎เข๎ารํวมจานวน 891 คน ผลการประชุมโดยสรุป
1. ชุมชนต๎องการถังขยะอันตรายเพิ่มจานวน 18 ถัง
2. ชุมชนต๎องการถังขยะถุงพลาสติกเพิ่มจานวน 15 ถัง
ตามโครงการได๎จัดเตรียมถังขยะอันตรายไว๎จานวน 9 ถัง ซึ่งยังไมํเพียงพอกับความต๎องการของชุมชน
และจะจัดทาถัง คัดแยกขยะอันตรายกับถุงพลาสติกให๎ครบตามความต๎องการของชุมชนตํอไป
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ประชาสัมพันธ์ผํานสื่อตํางๆ ของเทศบาลฯ และเปิดรับสมัครสมาชิก ในชุมชน จานวน 29 ชุมชน
และประชาสัมพันธ์ผํานการประชุม อสม. ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีผู๎สมัคร อถล. จานวน 128 ราย
กิจกรรมอบรมสร้าง/ขยายเครือข่ายสมาชิก 3R ภายใต้โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมอบรมสร๎าง/ขยายเครือขํายสมาชิก 3R ภายใต๎โครงการคัดแยกขยะกํอนทิ้ง ปีงบประมาณ 2561
ณ ศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้า กลุํมเปูาหมาย 60 คน ได๎แกํ สมาชิก 3R อถล. ประธานชุมชน
และผู๎สนใจ ซึ่งมีผู๎สนใจเข๎ารํวมรวมทั้งสิ้น จานวน 78 คน โดยมีการบรรยายให๎ความรู๎เรื่อง ศาสตร์พระราชา
ร.9 การคัดแยกขยะ 3R การนาขยะมาใช๎ประโยชน์ และกิจกรรมฐานการเรียนรู๎ โดยแบํงเป็น 3 ฐาน ได๎แกํ
ฐานที่ 1 น้าหมักชีวภาพจากเศษผักผลไม๎
ฐานที่ 2 ปุ๋ยหมักจากใบไม๎
ฐานที่ 3 ขวดน้าหยดรดต๎นไม๎
กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล
ฝุายสํงเสริมสิ่งแวดล๎อมและฝุายบริการสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครระยอง รํวมกับโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
ได๎จัดกิจกรรมผ๎าปุาขยะรีไซเคิลโดยมีเจ๎าหน๎าที่ของเทศบาล และน๎องๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
ออกเดินรณรงค์ เชิญชวน คัดแยกขยะ และขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลในชุมชนตากสินฯ ซึง่ เงินทีไ่ ด๎จากการขาย
ขยะรีไซเคิลจะนามาเป็นทุนการศึกษาให๎กับนักเรียน และนามาพัฒนาในโครงการโรงเรียนปลอดขยะตํอไป
รวบรวมขยะรีไซเคิลได๎ทั้งหมด 78.20 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 436 บาท
กิจกรรมอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนและแม่น้าระยอง
มีคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษา พระเจดีย์ กลางน้าและสะพานศึกษาธรรมชาติ
หอชมวิว รวมทั้งหมด 2,977 คน
1. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ฟังบรรยาย
ประวัติพระเจดีย์กลางน้า และ ทากิจกรรมเก็บขยะและใบไม๎ บริเวณรอบศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้า
จานวน 200 คน

-252. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 คณะพระสงฆ์ มาศึกษาระบบนิเวศปุาชายเลน โซน 1 จานวน 30 รูป
3. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
- คุมประพฤติทากิจกรรมเก็บขยะ บริเวณโซน 1 และสร๎างคอกทาปุ๋ยหมัก บริเวณโซน 2 รวมจานวน
100 คน
- พระเกจิอาจารย์ ปลํอยปูบริเวณ โซน 1 จานวน 3 รูป
4. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทDaikin ทากิจกรรมสร๎าง คอนโดปู บริเวณโซน 1 จานวน 150 คน
5. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ๎านปอพาน จ.อุดรธานี ศึกษาดูงานโซน 1 และโซน 2
จานวน 53 คน
6. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 กลุํม CRV ทากิจกรรมปลูกต๎นไม๎และเก็บขยะบริเวณโซน 1 หอชมวิว
จานวน 60 คน
7. มีผู๎เข๎าเยี่ยมชมศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษา จานวน 2,381 คน
กิจกรรมจัดนิทรรศการและฐานการเรียนรู้เรื่องจังหวัดสะอาด การคัดแยกขยะและป่าชายเลนในงานวัน
วิชาการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
เจ๎าหน๎าที่ฝุายสํงเสริมสิ่งแวดล๎อมรํวมกับกลุํมอนุรักษ์ฯบรรยายให๎ความรู๎เรื่อง การคัดแยกขยะและ
ปุาชายเลน ซึ่งมีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม ได๎แกํ อาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลกของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
จานวน 1,113 คน และผู๎ปกครอง จานวน 300 คน
กิจกรรมเก็บขยะชายหาด PMY ระยอง ร่วมกับ
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
1. มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมทั้งหมด 100 คน ได๎แกํ อาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก เจ๎าหน๎าที่เทศบาล ครู
นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมฯ ประชาชนในพื้นที่ รํวมกับ เจ๎าหน๎าที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมจังหวัดระยองและสมาชิกกลุํม Trash Hero Rayong
2. น้าหนักขยะรวมทั้งหมด 1,072 กิโลกรัม
- ขยะรีไซเคิล = 82 กิโลกรัม
- ขยะทั่วไป
= 990 กิโลกรัม

-26งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
กราฟแสดงปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวม
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2559 - 2561

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2561

รวมปริมาณขยะที่เอกชนจัดเก็บเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รวมน้าหนัก 3,495.46 ตัน เฉลี่ย 112.76 ตัน/วัน

-27การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือน กุมภาพันธ์ 2561 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได๎
ทั้งหมด 2,115 ชิ้น (122 กิโลกรัม)
2. กิจกรรมสารวจและสํงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล
จานวน 80 แหํง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 จานวน 947 กิโลกรัม
การพัฒนาทาความสะอาดสถานที่
- ชุดพัฒนาเก็บขยะบริเวณถนนชายหาดทะเลและถางหญ๎าบริเวณถนน ค 2
- ชุดรถน้ารํวมกับคนงานล๎างตลาดเทศบันเทิงและล๎างพื้นสมาคมประมง
- ชุดเรือท๎องแบน ลอกวัชพืชและผักตบในเเมํน้าระยองบริเวณคลองสองพี่น๎องชํวงสวนปุา
- ชุดพัฒนาตักกวาดทรายเกาะกลางถนนอดุลย์ธรรมประภาส
งานสัตวแพทย์
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์
จานวนสุกรที่เข๎าชาแหละในโรงฆําสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข๎าชาแหละเดือนกุมภาพันธ์ 2561
จานวนทั้งสิ้น 1,055 ตัว ได๎ทาการตรวจและไมํพบความผิดปกติของสุกรกํอนฆําและหลังฆํา และมี
คําธรรมเนียม ดังนี้
1. อากรฆําสัตว์ 10
,550 บาท
2. คําบริการโรงฆําสัตว์ 15
,825 บาท
3. คําธรรมเนียมคอกพักสัตว์ 3
,165 บาท
รวมเก็บค่าธรรมเนียมได้ทง้ั สิน้ 29
,540 บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน
การดาเนินโครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า จานวน 12 ชุมชน
มีประชาชนนาสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีน ดังนี้

-28กรมปศุสัตว์เข้าสุ่มตรวจปัสสาวะสุกรหาสารเร่งเนื้อแดง
ตามหนังสือเลขที่ รย 0008/15 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 กรมปศุสัตว์ได๎เข๎าสุํมตรวจหาสารเรํง
เนื้อแดงที่โรงฆําสัตว์เทศบาลนครระยองในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได๎ทาการสุํมตรวจปัสสาวะสุกร
จานวน 5 ตัวพบสารเรํงเนื้อแดง salbutamol จานวน 2 ตัว ซึ่งเจ๎าหน๎าที่ปศุสัตว์ได๎มีการกักสุกรไว๎ไมํให๎ฆํา
เพื่อทาการตรวจซ้าอีกครั้ง และสานักงานปศุสัตว์ได๎มีการเข๎าตรวจอีกครั้งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
โดยการตรวจปัสสาวะสุกรจานวน 2 ตัวที่ทาการกักไว๎ ผลการตรวจปัสสาวะสุกรพบสารเรํงเนื้อแดง
Salbutamol จึงได๎ให๎ทาการกักสุกรจานวน 2 ตัวไว๎เป็นเวลา 21 วันเพื่อทาการตรวจซ้าอีกครั้งหนึ่ง
งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ
ผลการดาเนินงาน
1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง/โรคหลอดเลือดสมอง)
รวม 333 คน จาแนกผลการคัดกรอง ดังนี้
1.1 สานักงานเทศบาลนครระยอง (ทุกวันจันทร์)
จานวน 63 คน
1.1.1 กลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน
จานวน 15 คน
1.1.2 กลุํมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
จานวน 34 คน
1.1.3 กลุํมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ
จานวน 14 คน
1.2 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต๎นในสวนศรีเมือง (ทุกวันพุธ) จานวน 270 คน
1.2.1 กลุํมปกติ
จานวน 78 คน
1.2.2 กลุํมเสี่ยง
จานวน 33 คน
1.2.3 กลุํมปุวย
จานวน 59 คน
2. งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2.1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงจะเป็นโรคเบาหวานรายใหมํ จานวน 2 คน
ผลการดาเนินงาน ระดับน้าตาลลดลง 1 คน สํงพบแพทย์ 1 คน
2.2 ติดตามนักเรียนกลุํมที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครระยอง จานวน 6 โรงเรียน รวม 212 คน
ผลการดาเนินงาน
2.2.1 ความดันโลหิตเกินมาตรฐาน (มากกวํา 120/80 มม.ปรอท) จานวน 69 คน
ได๎ให๎ความรู๎เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และนัดติดตามวัดความดันโลหิต
ในชํวงเปิดภาคเรียน
2.2.2 ระดับน้าตาลตั้งแตํ 126 มก./ดล. ขึ้นไป จานวน 10 คน ได๎ให๎ความรู๎เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ และประสานครูอนามัยโรงเรียนแจ๎งผู๎ปกครองเพื่อนัดตรวจติดตาม
อีก 1 ครั้ง หากผลการตรวจระดับน้าตาลไมํลดลง สํงตํอสถานบริการสาธารณสุข
เพื่อรับการตรวจยืนยันโดยแพทย์

-293. งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
3.1 โครงการเผยแพรํสื่อประชาสัมพันธ์โรคติดตํอและโรคไมํติดตํอ
ผลการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จานวน 2 เรื่อง ได๎แกํ โรคหลอดเลือดสมอง กินร๎อนช๎อนกลางล๎างมือปี 2561
ผํานชํองทาง ดังนี้
3.1.1 รถยนต์ จานวน 2 คัน
3.1.2 รถซาเล๎ง จานวน 2 คัน
3.1.3 จอ
LED สานักงานเทศบาลนครระยอง
3.1.4 เสียงตามสาย สื่อออนไลน์
3.1.5 วารสารเทศบาล
3.1.6 วิทยุชุมชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
ด๎านบริหารจัดการกองทุน
จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและรวบรวมแผน (ครั้งที่
4/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)
พิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครระยอง
จานวน 14 โครงการ (ยอดเงิน 790,630 บาท)
ด๎านการติดตามและประเมินผล
มีการลงพื้นที่ติดตามการดาเนินโครงการที่ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ
จานวน 3 ครั้ง ได๎แกํ
1. โครงการรักแล๎วรอหนํอย วันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
2. โครงการสร๎างเสริมสุขภาพกายและใจ ด๎วยไลน์แดนซ์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห๎องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง
3. โครงการสุขภาพดีไมํมีขาย หากอยากได๎ออกมาเต๎นไลน์แดนซ์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห๎องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง
โดยการที่ดาเนินการแล๎วเสร็จ โครงการที่ของบกองทุนฯ ดาเนินการเสร็จสิ้นพร๎อมรายงาน
ผลการดาเนินงาน จานวน 2 โครงการ
1. โครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและสํงตํอปัญหาตาต๎อกระจกในประชาชน อายุ 45 ขึ้นไป
2. โครงการรักแล๎วรอหนํอย
ด๎านการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ
มีการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการที่ได๎รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนฯ ผํานสื่อออนไลน์ ( จานวน 4 ครั้ง)
งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ
การดาเนินงานโครงการมือสะอาด ห่างไกลโรคติดต่อ
1. ให๎ความรู๎โดยใช๎สื่อประกอบเพื่อชี้ให๎เห็นโทษของการไมํล๎างมือ
2. สาธิตการล๎างมือ 7 ขั้นตอน พร๎อมเต๎นประกอบเพลงเพื่อให๎จดจาทําการล๎างมือได๎ดีมากยิ่งขึ้น
3. ทดสอบการล๎างมือ โดยใช๎เครื่อง Hand Hygiene Monitor

-30การดาเนินงานโครงการมือสะอาด ห่างไกลโรคติดต่อ
โดยได๎ดาเนินงานจัดกิจกรรมไปแล๎วทั้งสิ้น 4 โรงเรียน จานวน 445 คน ดังนี้
1. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
- จัดกิจกรรมให๎แกํนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า จานวน 74 คน
2. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
- จัดกิจกรรมให๎แกํนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง
จานวน 84 คน
- จัดกิจกรรมให๎แกํนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จานวน 167 คน
3. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
- จัดกิจกรรมให๎แกํนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล จานวน 120 คน
หมายเหตุ ในเดือนมีนาคม 2561 จะดาเนินการจัดกิจกรรมในอีก 1 โรงเรียน และ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การดาเนินงานกิจกรรม “รักเป็น รักอย่างปลอดภัย เอดส์ป้องกันได้ ”
สถานการณ์การติดเชื้อ HIV และโรคเอดส์ที่เกิดจากการติดตํอทางเพศสัมพันธ์ มีมากถึงร๎อยละ 79.28
และพบมากที่สุดในวัยทางาน (30-34 ปี)
กิจกรรม “รักเป็น รักอยํางปลอดภัย เอดส์ปูองกันได๎ ” จึงให๎ความสาคัญกับวัยทางาน
โดยมีกลุํมเปูาหมายเป็นพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภั,ยเจ๎าหน๎าที่เทศกิจ และพนักงานรักษาความสะอาด
ซึ่งมีการให๎ความรู๎ในหัวข๎อ “เข๎าใจโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์”และใครกันที่เสี่ยง? (ติดโรคติดตํอทาง
เพศสัมพันธ์)” ถาม – ตอบ ในหัวข๎อ “ทาอยํางนี้ ติด หรือ ไมํติด เอดส์”
และแสดงสถานการณ์จาลองการติดเชื้อHIV เมื่อไมํได๎ใสํถุงยางอนามัย ให๎แกํ
1. พนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 35 คน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
2. พนักงานรักษาความสะอาด จานวน 90 คน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
รวมทั้งสิ้น 125 คน
การดาเนินงานฉีดวัคซีนเอชพีวี (วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก) เข็มที่ ๒
ตามที่นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง ได๎รับการฉีดวัคซีนเอชพีวี
เข็มที่ 1 เพื่อเป็นการสร๎างเสริมภูมิคุ๎มกันโรคมะเร็งปากมดลูก เมื่อวันที่ 22 และ 29 กันยายน 2560 ไปแล๎วนั้น
ซึ่งครบกาหนดเวลาการให๎
วัคซีนเอชพีวี เข็มที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ และ ได๎ดาเนินการฉีดวัคซีน
ให๎แกํนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง จานวน 2 วัน ดังนี้
1. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ฉีดวัคซีนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล จานวน 69 คน
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
จานวน 37 คน
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
จานวน 70 คน
2. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ฉีดวัคซีนนักเรียนหญิงชั้น ป.5
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จานวน 125 คน
- โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง
จานวน 12 คน
รวมทั้งสิ้นจานวน 313 คน

-31งานอนามัยครอบครัว
ผลการดาเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
รายใหม่ 33 คน รายเก่า 110 ราย
จาแนกตามกลุํมได๎ ดังนี้
1. มารดาหลังคลอด รายใหมํ 11 คน
รายเกํา 28 ราย
2. ทารกหลังคลอด
รายใหมํ 11 คน
รายเกํา 29 ราย
3. ผู๎สูงอายุติดเตียง
รายใหมํ 2 คน รายเกํา 30 ราย
4. ผู๎สูงอายุติดบ๎าน
รายเกํา 8 ราย
5. ผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง
รายใหมํ 8 คน
รายเกํา 14 ราย
6. ผู๎พิการ
รายเกํา 1 ราย
7. ผู๎ปุวยหลังผําตัด
รายใหมํ 1 คน
ผู้สูงอายุติดเตียงรายใหม่ จานวน 2
1. นายไชยยันต์ ชูเชิด อายุ 71 ปี บ๎านเลขที่ 187/1 ถ.อารีราษฎร์ ซ.13 ต.ปากน้า อ.เมือง
จ.ระยอง โรคประจาตัวคือ โรคหลอดเลือดสมอง อาการแขนขาซ๎ายอํอนแรง เดินไมํได๎ ADL = 4
ปัญหาคือ เสี่ยงตํอภาวะแทรกซ๎อนการนอนติดเตียงจากการชํวยเหลือตนเองได๎น๎อย แผนการพยาบาล
คือ ให๎คาแนะนาแกํครอบครัวในการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ๎อนจากการติดเตียง
2. นายประสิทธิ์ พลสังข์ อายุ 71 ปี บ๎านเลขที่ 66 ถ.ตีนเนิน ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง โรคมะเร็ง
ลาไส๎ หลังผําตัดเอาลาไส๎ใหญํเปิดทางหน๎าท๎องเพื่อขับถํายของเสีย มีอาการอํอนเพลีย รับประทานอาหารได๎น๎อย
ไมํสามารถชํวยเหลือตนเองได๎ทุกกิจกรรม ADL = 0
ปัญหา คือ เสี่ยงตํอภาวะแทรกซ๎อนจากการนอนติดเตียงและภาวะขาดสารอาหาร แผนการพยาบาล
คือ ให๎คาแนะนาแกํครอบครัวในการปูองกันภาวะแทรกซ๎อนจากการติดเตียง การได๎รับอาหารทางการแพทย์ที่
เหมาะกับผู๎สูงอายุ และสนับสนุนให๎ยืมเตียงนอน Fowler และที่นอนลมปูองกันแผลกดทับ
จานวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
ทาหัตถการ จานวน 40 ครั้ง ได๎แกํ
1. เจาะเลือด
14 ครั้ง
2. ทาแผล
15 ครั้ง
3. ฉีดยา
1 ครั้ง
4. ใสํสายยางให๎อาหารทางจมูก
5 ครั้ง
5. ใสํสายสวนปัสสาวะ
5 ครั้ง
ให๎คาแนะนาด๎านสุขภาพแกํญาติและครอบครัว 93 ราย ได๎แกํ
1. สํงเสริมการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ
40 ราย
2. ตรวจพัฒนาการและประเมินโภชนาการทารก
17 ราย
3. ติดตามโภชนาการเด็ก 0
– 2 ปี
20 ราย
4. สอนญาติทาแผล
8 ราย
5. สอนญาติให๎อาหารทางสายยาง
4 ราย
6. สอนญาติอาบน้าและออกกาลังกายให๎ผู๎ปุวยบนเตียง
4 ราย
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1. มีผู๎บริจาควัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 ราย จานวน 11 รายการ ได๎แกํ
1.1 แมํชีนันท์นภัส โชคถาวรพิทักษ์ บริจาค เตียงนอน Fowler , ที่นอนลม ,
ถังออกซิเจน , ที่นอนและหมอนซิลิโคน , Mayo , Walker , เก๎าอี้นั่งขับถําย ,ไม๎ค้ายัน ,
ผ๎าอ๎อมสาเร็จรูปและแผํนรองซึมซับ
1.2 นางสาวิตรี โตกุศลวรณ์ บริจาค เตียงนอน Fowler, ไม๎ค้ายันและรถเข็นนั่ง
2. มีผู๎ปุวยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 5 ราย จานวน 5 รายการ ได๎แกํ เตียงนอน Fowler,
ที่นอนลม , ถังออกซิเจน , Walker และไม๎เท๎าพยุงเดิน
กิจกรรมอื่นๆ
1. โครงการ รักแล๎วรอหนํอย
จัดกิจอบรมเชิงปฏิบัติการสร๎างความรู๎และความเข๎าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและวิธีการจัดการ
อารมณ์ของตนเองอยํางถูกต๎องและเหมาะสม เพื่อปูองกันการมีเพศสัมพันธ์และปูองกันการตั้งครรภ์กํอนวัยอัน
ควร ให๎กับนักเรียนโรงเรียนนครระยองวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จานวน 611 คน ในวันที่ 6 – 8
กุมภาพันธ์ 2561
2. นาสํงผู๎พิการชุมชนเนินพระทาบัตรประชาชน เนื่องจากบัตรหมดอายุ และผู๎พิการมีสิทธิเบิกราชการ
ของสามีและต๎องใช๎บัตรประชาชนในการรักษาพยาบาล
3. ลงพื้นที่ชํวยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า ซึ่งขาดเรียนบํอยเนื่องจากต๎องดูแล
บิดาและมารดาที่ปุวยด๎วยโรคประจาตัว ครอบครัวมีปัญหาเศรษฐกิจ สิทธิประกันสังคมบิดาหมดอายุ
ครอบครัวมีบุตร 2 คนกาลังศึกษาอยูํ
สรุปบันทึกรายงานเสนอผู๎บริหาร ดังนี้
1. สาเนาเอกสารให๎กับกองสวัสดิการสังคมและโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้าเพื่อหาแนวทางชํวยเหลือ
2. ประสานโรงพยาบาลระยองเรื่องการรักษาตํอเนื่องของมารดาเรื่องโรคประจาตัวที่ต๎องรับประทานยา
ตํอเนื่องและปูองกันการแพรํกระจายเชื้อและปูองกันการดื้อยาของเชื้อโรค
3. คาแนะนาและการเตรียมหลักฐานการขึ้นทะเบียนบัตรทองทดแทนบัตรประกันสังคมที่หมดอายุ 6 เดือน
4. สนับสนุนอุปกรณ์ชํวยเดิน ( Walker ) ให๎บิดาเพื่อปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ
5. ให๎คาแนะนาเรื่องการเตรียมตัวและการปฏิบัติตนในการตรวจสมรรถภาพหัวใจ ด๎วยการวิ่งสายพาน
Exercise Stress Test : EST
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
1. สารวจและจัดทาฐานข๎อมูลสุขภาพประชาชนในชุมชนหนองสนม-ปักปุา เพื่อนาผลมาวิเคราะห์ใช๎
เป็นข๎อมูลประกอบการจัดทาแผนสุขภาพชุมชนและดาเนินการแก๎ไขปัญหาให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและ
ความต๎องการของชุมชน ขณะนี้ดาเนินการได๎จานวน 154 หลังคาเรือน
ประชาขนสํวนใหญํให๎ความรํวมมือในการตอบข๎อมูลเป็นอยํางดีจากการลงสารวจข๎อมูลสุขภาพชุมชน
พบผู๎พิการทางจิตในชุมชนไมํเคยมีบัตร
ประชาชนตั้งแตํเกิด จานวน 1 ราย นาผู๎พิการมาทาบัตรประชาชนได๎สาเร็จ ประสานกองสวัสดิการ
สังคมและโรงพยาบาลระยองเพื่อออกบัตรผู๎พิการและใช๎สิทธิผู๎พิการ
2. สารวจและจัดทาฐานข๎อมูลสุขภาพกลุํม/ชมรมในเขตเทศบาลนครระยอง เพื่อนาข๎อมูลมาใช๎ในสร๎าง
และพัฒนางานด๎านการสํงเสริมสุขภาพ/สนับสนุนการจัดกิจกรรมด๎านสุขภาพในชุมชน

-33ผลการดาเนินงาน
สารวจ จานวน 29 ชุมชน มีกลุํม/ชมรม จานวน 75 กลุํม/ชมรม
ประกอบด๎วย
2.1 ชมรมผู๎สูงอายุ
2.2 กลุํม/ชมรมออกกาลังกาย
2.3 กองทุนหมูํบ๎าน
2.4 กลุํมผ๎าบาติก ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง
2.5 กลุํมอนุรักษ์และฟื้นฟูแมํน้าระยอง
2.6 กลุํมเครือขํายสตรีชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
2.7 กลุํมประมงเรือเล็กเก๎ายอด
2.8 กลุํมประมงเรือเล็กหัวบ๎าน
2.9 กลุํมปากน้าบ๎านเรา
2.10 กลุํมสมาคมประมงพื้นบ๎านเรือเล็กแหลมรุํงเรือง
2.11 กลุํมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนแหลมรุํงเรือง ระยอง จากัด
2.12 กองทุนแมํของแผํนดิน
2.13 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครระยอง

จานวน 2 ชมรม
จานวน 26 กลุํม/ชมรม
จานวน 28 ชุมชน
จานวน 1 กลุํม
จานวน 1 กลุํม
จานวน 1 กลุํม
จานวน 1 กลุํม
จานวน 1 กลุํม
จานวน 1 กลุํม
จานวน 1 กลุํม
จานวน 1 กลุํม
จานวน 10 กลุํม
จานวน 1 ชมรม

ปัญหาที่พบ
1. ประชาชนมีความประสงค์ที่จะออกกาลังกายด๎วยการเต๎นแอโรบิค แตํเนื่องจากขณะนี้การเต๎นแอโรบิค
อยูํในขั้นปานกลางหรือขั้นสูง ทาให๎เต๎นตามไมํทัน
ข้อเสนอแนะ
- ให๎เทศบาลฯสนับสนุนผู๎นาออกกาลังกายด๎วยแอโรบิคและจัดโครงการออกกาลังกายโดยการเต๎น
แอโรบิคขั้นพื้นฐาน
งานสํงเสริมสุขภาพ
- วันที่ 2, 7, 8 ,9, 16,19, 21, 26 มกราคม 2561 ดาเนินกิจกรรมบัดดี้คูํซี้พี่น๎องชวนแปรงฟัน
ภายใต๎โครงการ “สํงเสริมสุขภาพชํองปากในโรงเรียนประถมศึกษา” ณ โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาล
นครระยอง ทั้ง 5 แหํง โดยติดตามการทางานของแกนนานักเรียนเด็กไทยทาได๎ย๎อมสีฟันและสํงเสริมสุขภาพ
ชํองปากนักเรียน จานวน 886 คน
- วันที่ 6 ,8, 13, 16 ,20 กุมภาพันธ์ 2561 ดาเนินกิจกรรมหมั่นสาง หมั่นสระ หํางเหา
ภายใต๎โครงการ “นักเรียนวัยใส อนามัยดี๊ดี ไมํมีเหา” จานวน 5 ครั้ง แกํนักเรียนที่เป็นเหา จานวน 253 คน
ณ โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง, โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม, โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จัดกิจกรรม “คาราวานห๎องเรียนพํอแมํ”ครั้งที่ 4 รํวมกับกิจกรรม"
Learning Style by Watkhod " ภายใต๎โครงการ “สร๎างเสริมให๎เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดี EQ เยี่ยม เต็มเปี่ยม
ด๎วย EF โดยการมีสํวนรํวม” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม แกํเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 - 3
และผู๎ปกครอง จานวน 306 คน โดยจัดกิจกรรมระบายสีปูนปั้น มหัศจรรย์การเปุาสี ศิลป์ไร๎สี หุํนยนต์
ผสานศิลป์ ไกํงามเพราะขน คนงามเพราะแตํง ให๎ความรู๎เรื่องEF

-34วันที่ 13,16,20,21,22,23 กุมภาพันธ์ 2561 จัดกิจกรรมค๎นหาเพชรกลม ภายใต๎โครงการ
“เจียระไนเพชรกลมเป็นไขํ” สังกัดเทศบาลนครระยอง ทั้ง 6 แหํง โดยค๎นหาภาวะแทรกซ๎อนนักเรียนเริ่มอ๎วน
และอ๎วนจากโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานทั้งหมด 584 คน จากนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ๎วนและอ๎วน
ทั้งหมด 779 คน
- โครงการ“สํงเสริมสุขภาพรากแก๎ว แหํงชีว”ิต ดาเนินการแก๎ไขปัญหาเด็กปฐมวัยที่มีน้าหนักน๎อยกวําเกณฑ์
โดยการสนับสนุนอาหารเสริมนม จานวน 20 คน ประเมินพฤติกรรมบริโภคอาหารและให๎คาแนะนาเกี่ยวกับการ
รับประทานอาหารที่เหมาะสมตามวัย จานวน 5 คน
กองการแพทย์
บริการเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖1
จาแนกตามสถานบริการ

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

บริการรักษาพยาบาล
บริการทันตกรรม
บริการเภสัชกรรม
บริการกายภาพบาบัด
บริการชันสูตร
บริการรังสีฯ

ประเภทบริการในคลินิกอบอุ่นฯ
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561
6,301 ราย
487 ราย
2,432 ราย
58 ราย
545 ราย
31 ราย
งานรักษาพยาบาล
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖1

-35สรุปค่าใช้จ่ายการให้บริการกองการแพทย์
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖1
1. CASH (1,053 ราย)
175,087 บาท (16.74%)
2. จํายตรง อปท รอเรียกเก็บ (130ราย)
37,713 บาท (3.61%)
3. จํายตรงกรมบัญชีกลางรอเรียกเก็บ(178 ราย)
45,618 บาท (4.36%)
4. ประกันสังคมรพ.ระยอง (248ราย)
43,309 บาท (4.14%)
5. ประกันสังคมรพ.สิริกิติ์ (209 ราย)
38,310 บาท (3.66%)
6. เทศบาลสนับสนุน ( 6,180ราย)
706,014 บาท (67.49%)
สรุป คําใช๎จาํ ยกองการแพทย์
1,046,051 บาท (100%)
เรียกเก็บได๎
40,037 บาท (32.51%)
บริการอื่น ๆ แก่ผู้มารับบริการ
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖1
- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถกอล์ฟไฟฟูา
จานวน 37 ครั้ง
- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถ Ambulance
จานวน 5 ครั้ง
- สนับสนุนกระเป๋ายาแกํหนํวยงานอื่น
จานวน 5 ครั้ง
กิจกรรมในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
- ออกหนํวยศึกษาดูงานผู๎สูงอายุ วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561
- ออกหนํวยกีฬาเปตอง ณ รร.วัดโขดใต๎ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560
กองการศึกษา
คณะศึกษาดูงานอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
เดือน กุมภาพันธ์ 2561
- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารสํวนตาบลพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก จานวน 22 คน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
จานวน 100 คน
- วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองแพรํ อาเภอเมืองแพรํ จังหวัดแพรํ จานวน 151 คน
- วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนอนุบาลลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จานวน 75 คน
- กิจกรรม We can PLAY & LEARN เพลินวันเสาร์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกิจกรรม
อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง

-36สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือน กุมภาพันธ์ 2561

สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง
เดือน กุมภาพันธ์ 2561

- กิจกรรมสํงเสริมการศึกษานอกห๎องเรียน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกิจกรรมอาคาร
ห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง ตอน ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น
- ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินความสามารถด๎านการอํานออกของนักเรียน(Reading Test : RT)
วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลในสังกัด

-37สร้างงานผู้พิการ
นางสาวสุจิตรา พืชพันธ์
- เริ่มทางาน 1 กรกฎาคม 2560
- ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว (ชาซีกขวาทั้งแขน-ขา)
- ปฏิบัติงานที่อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง
นางสาวมิลันตี นีลพันธ์
- เริ่มทางาน 1 มกราคม 2560
- ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว(ขาพิการทั้ง 2 ข๎าง)
- ปฏิบัติงานที่อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง
นายกฤณัช ทรงเที่ยง
- เริ่มทางาน 9 มกราคม 2560
- ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว (ขาเป็นโปลิโอ)
- ปฏิบัติงานที่อาคารห๎องสมุด และศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง
นายกิตติคุปต์ สารพันโชติวิทยา
- เริ่มทางาน 9 มกราคม 2560
- ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว (ชาแขนขวา)
- ปฏิบัติงานที่ กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
นายรัชพงศ์ ผลารุจิ
- เริ่มทางาน 1 สิงหาคม 2560
- ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขวาอํอนแรง)
- ปฏิบัติงานที่ กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง
นางสาวกุสุมา บุญชํวย
- เริ่มทางาน 9 มกราคม 2560
- ผู๎พิการทางการได๎ยิน (เป็นใบ๎)
- ปฏิบัติงานที่อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
ฝ่ายบริการ
- กิจกรรมสํงเสริมความเข๎มแข็งเครือขํายผู๎ปกครอง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู๎บริหาร คณะครู
และเครือขํายผู๎ปกครองเยี่ยมชม ศึกษาดูงานเกษตรพอเพียง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมสานสัมพันธ์วันเปิดภาคเรียน ครั้งที่ 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู๎บริหารเชิญผู๎ปกครอง
นักเรียนเข๎ารํวมการประชุมผู๎ปกครอง สาหรับผู๎ที่ไมํได๎เข๎ารํวมในครั้งแรก
- ให๎ความอนุเคราะห์ชมรมผู๎สูงอายุใช๎สถานที่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 : ให๎ความอนุเคราะห์ชมรม
ผู๎สูงอายุใช๎อาคารอเนกประสงค์ ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชมรมผู๎สูงอายุเทศบาลนครระยอง

-38ฝ่ายบริหารธุรการ
- อบรมพัฒนาสมรรถนะผู๎ปฏิบัติงานด๎านธุรการ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 : สานักงาน
ปลัดเทศบาลนครระยอง ได๎จัดโครงการอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นเทศบาลนครระยอง
ประจาปี 2561 ณ ห๎องสร๎อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด๎น ซิตี้ ระยอง
ฝ่ายปกครอง
- กิจกรรมกาจัดเหา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 : สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครระยอง
ให๎ความชํวยเหลือในการกาจัด และติดตามผลการกาจัดเหาของนักเรียน
นักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันบรรยายธรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 : นักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขัน
บรรยายธรรมในโครงการประกวดการบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจาปี 2561 ณ วัดปุาประดูํ
ฝ่ายวิชาการ
- กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตํอ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมแนะแนว เพื่อการศึกษาตํอในระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์
ประเมินโรงเรียนพอเพียงท๎องถิ่น วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า เข๎ารับ
การประเมินสถานศึกษาตามโครงการ “โรงเรียนพอเพียงท๎องถิ่น” (Local Sufficiency School : LSS)
กิจกรรมเข๎าคํายวิชาการปฐมวัย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 : นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3
เข๎ารํวมกิจกรรมเข๎าคํายวิชาการปฐมวัย เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด๎านวิชาการ ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมเดินทางไกลอยูํคํายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง ประจาปีการศึกษา 2560
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการประกวดร๎องเพลง ณ โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สาธารณสุข เทศบาลนครระยอง ให๎ความรู๎เรื่อง “โครงการมือสะอาด
หํางไกลโรคติดตํอ” ณ ห๎องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- ด.ช.ยศพร หัสชู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันคนเกํงในโรงเรียน
ท๎องถิ่นระดับประเทศ กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
ผลการแขํงขันสวดมนต์หมูํทานองสรภัญญะได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และได๎ไปแขํงขันตํอใน
ระดับภาคที่จังหวัดจันทบุรี
3 ก.พ. 61 นักเรียนระดับชั้นปีที่ 6 สอบ O-NET ประจาปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์สอบโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
22 ก.พ. 61 นักเรียนระดับชั้นปีที่ 3 และ 6 สอบสมรรถนะสาคัญของผู๎เรียน (Local
Competency Test : LCT)
- นักเรียนรับรางวัลการแขํงขันทดสอบความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(PreGifted & EP2017) จัดโดยสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดระยอง
- กิจกรรมนาเสนอโครงงานของละระดับชั้น ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎
- กิจกรรมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยใช๎เกม Suduku
มอบรางวัลกิจกรรมโครงงานและกิจกรรมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
มอบรางวัลกิจกรรมต๎นกล๎าแหํงการอํานประจาเดือน ม.ค. 2561

-39นักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ณ วัดปุาประดูํ
ผลการแขํงขัน ด.ญ.พรสวรรค์ บรรจงอักษร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันวาดภาพระบายสี งาน Kids Can Do จัดโดยโรงเรียนต๎นกล๎าระยอง
Learning Style by Watkhod ปีที่ ๖ ยิ้มรับแสงตะวัน (14 ก.พ. 61)
ตรวจน้าตาลในเลือดนักเรียนที่น้าหนักเกินมาตรฐาน (22 ก.พ. 61)
กิจกรรมเทคนิคการเลํานิทาน กับการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21 (24 ก.พ. 61)
กิจกรรมวันมาฆบูชา (26 ก.พ.- 2 มี.ค.61)
กิจกรรมอัศวินR (ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร, ตรวจชั่งปริมาณอาหารเหลือของทุกสายชั้น ,
ปูองกันและกาจัดเหา,รับซื้อขยะ เดือนละ 1 ครั้ง)
แตํงผ๎าไทยทุกวันศุกร์
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 รํวมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพ
- วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 กิจกรรมเปิดบ๎านวิชาการสานตํอความพอเพียง
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 สอบคัดเลือกนักเรียนเข๎ารํวมเรียนโครงการห๎องเรียนบูรณาการ
EIS ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เจาะเลือดปลายนิ้วคัดกรองกลุํมเสี่ยงโรคเบาหวานในนักเรียน
กลุํมเสี่ยง จากสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 อัศวิน 3Rs และนักเรียนจิตอาสา ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
ศึกษาดูงานการจัดการขยะและเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนสุภัทราแลนด์
- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัณด โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
เด็กหญิงขวัญชนก คาสาย รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงสาวิตรี อุราโรจน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชายอัฑฒกร ยุติธรรม รางวัลชนะเลิศ
ได๎เป็นตัวแทนไปแขํงขันระดับภาค ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี
- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561รับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะจากโรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร
จังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 กิจกรรมโครงการครู 5 นาที จากสถานีตารวจภูธรเมืองระยอง
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ต๎อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตาบลลาดสวาย
จังหวัดปทุมธานี ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น
หลักสูตรระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู๎ปฏิบัติงานด๎านธุรการ
ณ โรงแรมโกลเด๎นซิติ้

-40วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 กิจกรรมเก็บขยะชายหาดรํวมกับชมรมTrash Hero Rayong
และ สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครระยองสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
จังหวัดระยอง กลุํมอนุรักษ์แมํน้าระยองและปุาชายเลนเทศบาลนครระยอง อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมธรรมชาติหมูํบ๎าน ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมทั้งสิ้น 100 คน ณ ชายหาด PMY
น้าหนักขยะที่ได๎ รวมที่เก็บได๎ 1,072 กิโลกรัม
แยกเป็น
1. ขยะรีไซเคิล 82 กิโลกรัม
2. ขยะทั่วไปไมํสามารถรีไซเคิลได๎ 990 กิโลกรัม
- วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กิจกรรมศุกร์หรรษา ทุกวันศุกร์สิ้นเดือณนโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561อบรมครูแกนนาโรงเรียนคุณธรรมณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561อบรมโครงการพัฒนาครูต๎นแบบเพื่อเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันยาเสพติด
ระดับปฐมวัย ณ โรงแรมไมด๎า แอร์พอร์ท กรุงเทพ
- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561รํวมแขํงขันโครงการนิทรรศการวันวิชาการโรงเรียนเทศบาลสุนทรภูํ
ครั้งที่ 4 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขันแดนเซอร์ประกอบเพลงลูกทุํง ระดับอนุบาล
ณ โรงเรียนเทศบาลสุนทรภูํ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 รํวมประกวดสวดมนต์หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ
ระดับจังหวัด ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง) รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได๎เป็นตัวแทนเข๎ารํวมประกวดระดับ
ภาคตะวันออก ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 รํวมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างเครือขํายเมืองสิ่งแวดล๎อม
ยั่งยืนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม ณ โรงแรมโกลเด๎น ซิตี้ ระยอง
- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 รํวมจัดนิทรรศการและให๎ความรู๎ในฐานองค์ความรู๎
ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างเครือขํายเมืองสิ่งแวดล๎อมยั่งยืนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2
ณ โรงแรมโกลเด๎น ซิตี้ ระยอง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 กิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง)
- วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 มอบเกียรติบัตรให๎กับนักเรียนสร๎างชื่อเสียงให๎กับโรงเรียน
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
*รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดสวดมนต์หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัยทอนางสรภัญญะ ระดับจังหวัด
*รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชํวงชั้นที่ 1
รางวัลชนะเลิศ ระดับชํวงชั้นที่ 2
การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด
*รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดการแขํงขันแดนเซอร์ประกอบเพลงลูกทุํง ระดับอนุบาล
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561 รํวมกิจกรรมโครงการสํงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา
กับสานักวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ณ วัดเนินพระ

-41วันที่ 2-4 มีนาคม พ.ศ.2561 รํวมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณด๎านการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์
- วันที่ 4-7 มีนาคม พ.ศ.2561 รํวมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดาเนินงานระบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
กิจกรรมเข๎าวัดทาบุญทุกวันพระ ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง)
กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
กิจกรรมทาบุญใสํบาตรในวันพฤหัสบดี ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
- กิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพํอทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือนณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
โครงการสวนผักลอยฟูา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขมาตรวจฟันเด็ก ป.1-6ระหวํางวันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ์ 2561
- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่
ณ ปุาชายเลน พระเจดีย์กลางน้า
- วันที่
2 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่
เข๎าชมคาราวานวิทยาศาสตร์ ของ อพวช. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
- วันที่
5-8 กุมภาพันธ์ 2561อบรมโครงการประชุมปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร
- วันที่
8 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนวัดปุาประดูํ แนะแนวศึกษาเรียนตํอ ม.1
- วันที่
8 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตาบลเชิงเนินศึกษาดูงาน
- วันที่
9 กุมภาพันธ์ 2561ผลการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก
ชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 37
ได๎รับรางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงอุมากร เขียวเสน
- วันที่
10 กุมภาพันธ์ 2561ทดสอบความพร๎อมนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
- วันที่
16 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมนิทรรศการวันวิชาการ
- วันที่
18 กุมภาพันธ์ 2561 มอบตัวนักเรียนเข๎าใหมํชั้นอนุบาลปีที่ 1/2561
- วันที่
22-23 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นเทศบาลนครระยอง
ประจาปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมโกลเด๎นซิตี้ จ.ระยอง
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการ
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
* ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันอัจริยภาพทางสัระดั
งคมบชั้นมัธยมศึกษาตอนตอนปลาย
* เข๎ารํวมแขํงขันศิลปะ“วาดภาพระบายสี” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลาย
วันที่ 2-4, 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาวิชาทหารเข๎ารับการฝึกภาคสนาม
ณ คํายนวมินทราชินี
จังหวัดชลบุรี
วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนเข๎ารับการอบรมโครงการรักแล๎วรอหนํจัอดยโดยสานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม ณ ห๎องประชุมอาคารวิสุทธิ์คุณากร

-42วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เข๎ารํวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการอบรม ให๎แกํผู๎อานวยการ
โรงเรียนและหัวหน๎าครูพี่เลี้ยง จากศูนย์ฝึกการอบรมครูสะเต็มศึสักงษา
กัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
- วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 เข๎ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชา
“เชื้อเพลิงเพื่อคมนาคม
” และ “พลังงานทดแทนกับการใช๎ประโยชน์
” ณ โรงแรมโกลเด๎นซิตี้
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนเข๎ารับการอบรมการไหว๎ โดยอาจารย์อรพินท์ สวํางแจ๎ง
ณ โรงแรมโกลเด๎นซิตี้
- วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 รํวมโครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น
เทศบาลนครระยอง ประจาปีงบประมาณ
2561 ณ โรงแรมโกลเด๎นซิตี้ ระยอง
วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎) เป็นสนามแขํงขันกีฬาเปตอง
ผู๎เปลี่ยนถํายอวัยวะชิงชนะเลิศแหํงประเทศไทยครั้งที่ 1 ชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา
ณ สนามโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เข๎ารํวมอบรมโครงการพัฒนาระบบกลไกการทางาน การหนุนเสริมกระบวนการ
สร๎างชุมชนการเรียนรู๎เชิงวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู๎เรียนจังหวัดนครราชสี
NExT
มา PLC)
( ณ อาคารสุรสัมมนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมการเตรียมความพร๎อมและพัฒนาอยํางเข๎ม โดยอาจารย์มานะ เมืองศิริ
ณ ห๎องรักการอําน โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 เดินรณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ณ ชุมชนสวนวั,ดสวนสาธารณโขดปอ
- วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการรักษากฎจราจร
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)
กองสวัสดิการสังคม
- โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาชมรมผู๎สูงอายุเทศบาลนครระยอง ปี 2561
ระหวํางวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา
การประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตาบลปากน้า
- การประชุมกองทุนสามัญประจาปี เทศบาลนครระยอง
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- มอบเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ,ผู๎พิการและผู๎ปุวยเอดส์ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ดาเนินการแล๎วเสร็จ
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561)
ผู๎สูงอายุ 5,614 ราย
- เงินสด - ราย
- โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 5,614 ราย
ผู๎พิการ 700 ราย
- เงินสด - ราย
- โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 700 ราย
ผู๎ปุวยเอดส์ 111 ราย
- เงินสด – ราย
- โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 111 ราย

-43- อานวยความสะดวก ดาเนินการจัดทาบัตรประจาตัวคนพิการ
จานวน 7 ราย
- รับลงทะเบียนผู๎พิการรายใหมํ เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ
จานวน 9 ราย
- รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
จานวน 6 ราย
- รับลงทะเบียนผู๎สูงอายุรายใหมํและรายเกําที่มีการย๎ายภูมิลาเนาเข๎ามาในเขตพื้นที่เทศบาลนครระยอง
เพื่อรับเบี้ยฯปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2560
จานวน 94 ราย
- จัดเก็บข๎อมูลผู๎ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ (Social Map) จากผู๎มีบัตรสวัสดิการแหํงรัฐ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครระยอง ได๎รับการประสานจากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จ.ระยอง ในการจัดเก็บข๎อมูลผู๎ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน จากฐานข๎อมูลผู๎ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการ
แหํงรัฐ เพื่อนามาเป็นฐานข๎อมูลในการจัดสิทธิสวัสดิการเพิ่มเติมตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ในการให๎ความชํวยเหลือแกํประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยยึดฐานข๎อมูลผู๎
ลงทะเบียนสวัสดิการแหํงรัฐ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 จัดประชุมชี้แจงการดาเนินการให๎กับเจ๎าหน๎าที่ ผู๎นาชุมชน
ณ ห๎องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ดาเนินการจัดเก็บข๎อมูลเพิ่มเติมสาหรับผู๎ที่มีบัตรสวัสดิการแหํงรัฐที่มี
ทะเบียนบ๎านในเขตเทศบาลนครระยอง ณ ห๎องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง
สถานธนานุบาล
ผลการดาเนินงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2561)
ยอดรับจานารวม 2,331 ราย
ยอดไถํถอนรวม 2,372 ราย
ทรัพย์จานาคงเหลือทั้งหมด
7,841 ราย
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จานวน 140,000,000.00 บาท
หัก ใช๎ไปแล๎ว 11,150,000.00 บาท
คงเหลือเงินที่ใช๎หมุนเวียนได๎อีก 128,850,000.00 บาท
- นางสุภา ขางาม แจ๎งเพื่อทราบวําเทศบาลตาบลมาบขําได๎นาหนังสือขอสํงพนักงานของสถานธนานุ
บาลเทศบาลตาบลมาบขํา ชื่อนางสาววิลาวรรณ ยังมี ตาแหนํงพนักงานบัญชี มาฝึกงานที่สถานธนานุบาล
เทศบาลนครระยอง ตั้งแตํวันที่ 5 – 16 มีนาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง รายงานดังนี้
1. ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 โครงการหลวงจะนาผักและผลไม๎จากจังหวัดเชียงใหมํมา
จาหนํายที่จังหวัดระยอง จึงขอความอนุเคราะห์เทศบาลนครระยอง ในเรื่องเต็นท์ และสถานที่จาหนํายสินค๎า
บริเวณหน๎าห๎องสมุดประชาชน

-442. เรื่องปูายด๎านหน๎าที่กํอสร๎างสานักงานเทศบาลนครระยองหลังใหมํ จะมีพระฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10
ซึ่งจะมีสายไฟห๎อยบดบังพระฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 อยูํ จึงเห็นควรให๎กองชํางดาเนินการแก๎ไข และบริเวณ
สวนศรีเมือง บริเวณหน๎าสานักงานเทศบาลนครระยอง ยังเป็นพระบรมฉายาลักษณ์รัชการที่ 9 อยูํ จึงขอหารือวํา
ควรจะดาเนินการปรับเปลี่ยนอยํางไรจึงจะเหมาะสม
ที่ประชุม - นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี มอบกองวิชาการและแผนงานจัดทาในสํวนของ
พระฉายาลักษ์ที่เป็นไวนิล สํวนพระฉายาลักษณ์ที่เป็นแบบแทํนหรือมีโครงสร๎างให๎กองชําง
ดาเนินการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
- นายธนวัฒน์ พ๎นชั่ว รายงานวําปัจจุบันมีโครงการปรับปรุงห๎องน้าในสถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดระยอง
แหํงที่ 1 ซึ่งห๎องน้าชายยังกํอสร๎างปรับปรุงไมํแล๎วเสร็จ ปัจจุบันผู๎ชายและผู๎หญิงต๎องใช๎ห๎องน้ารํวมกันทาให๎ไมํมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่ประชุม - นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี มอบกองชํางให๎เรํงรีบดาเนินการ
ให๎แล๎วเสร็จโดยเร็ว
- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล กลําววําเจ๎าหน๎าที่ของกองวิชาการและแผนงานฝาก
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลแจกแผํนพับประชาสัมพันธ์ Line@ ให๎กับเด็กนักเรียน เพื่อที่ผู๎ปกครองนักเรียนจะได๎
เข๎า Line@ ในชื่อ We Love Rayong City ซึ่งผู๎ปกครองจะรับทราบขําวสารของเทศบาลนครระยองอยํางสะดวก
และทันทํวงที หากวําโรงเรียนมีข๎อมูลที่จะประกาศก็ให๎ทาเป็นแผํนแบนเนอร์ขนาด 1,040 x 1,040 พิกเซล
ประสานยังกองวิชาการและแผนงานเพื่อลงข๎อมูลใน Line@ ให๎ ซึ่งสามารถจาแนกการสํงได๎ตามกลุํมอายุ
หรือจาแนกตามเพศได๎ จึงต๎องการให๎โรงเรียนนาข๎อมูลตรงนี้ไปประชาสัมพันธ์ให๎เด็กนักเรียนหรือผู๎ปกครอง
ที่ใช๎ Line เพื่อรับเป็นเพื่อนกับ Line@ ของเทศบาลนครระยอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในภาพรวมทั้งหมด
ที่ประชุม - นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี ฝากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง
ประชาสัมพันธ์เรื่องดังกลําวด๎วย
(ปิดประชุม เวลา 11.30 น.)
ลงชื่อ

ผู๎บันทึกรายงานการประชุม

(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ๎าพนักงานธุรการชานาญงาน
ลงชื่อ

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม
(นางซํอนกลิ่น ชูเชิด)
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทัว่ ไป
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