
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่4/2561 

วันที ่ 4  เมษายน  2561 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
7. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
8. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
9. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รก.ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
10. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
12. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
13. จ่าเอกประสาน ทิพย์สุข แทนผู้อ านวยการกองการศึกษา 
14. นายชนินทร์ จันทน์ขาว รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
15. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
16. นางสุภา ข างาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
17. นางสุนิสา ร่มรื่น ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
18. นายวิธาน ลาภเวที แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
19. นายไพรัตน์ วังบอน   แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
20. นายมนตรี สิริทัตสุนทร แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
21. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
22. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
23. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
24. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
25. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
26. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝุายพัสดุและทรัพย์สิน 
27. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
28. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝุายบริการสิ่งแวดล้อม 
29. นางสาววทันยา โห้ประเสริฐ หัวหน้าฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล 
30. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
31. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน้าฝุายสังคมสงเคราะห์ 
32. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี    (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี     (ไปราชการ) 
3. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี     (ไปราชการ) 
4. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี     (ไปราชการ) 
5. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี     (ไปราชการ)  
6. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล     (ไปราชการ) 
7. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง  (ไปราชการ) 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

- เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย คือ นางสาวดลนภัส  ประดับสุข พนักงานเทศบาล 
ต าแหน่งหัวหน้าฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัดกองวิชาการและแผนงาน  
เทศบาลต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มาด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป           
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561      
เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที ่7  มีนาคม  2561 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันที่ 7  มีนาคม  2561 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 7  มีนาคม  2561 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนส่ง 
 - งานขนส่งมี  รายรับประจ าเดือนมีนาคม 2561                      126,956.62 บาท 
            รายจ่ายประจ าเดือนมีนาคม 2561                    102,638.49 บาท 
            รายรับสูงกว่ารายจ่าย                                       24,318.13 บาท 
            ยอดเงินสะสม                                           3,129,153.15 บาท 
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ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
     1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
           - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม               
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
           - ออกตรวจดูแลโรงรับจ าน าของเทศบาล  
           - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน้อง และสวนศรีเมือง 
          - ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จ านวน 29 ชุมชน 
          - ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง  
      2. ตักเตือนผู้กระท าความผิด  
          - ดูแลห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    
          - กองวัสดุก่อสร้างไว้บนไหล่ทาง ทางเท้า และท่ีสาธารณะ จ านวน 2 ราย 
         - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง และหน้าวัดปุาประดู่
จ านวน - ราย  
 - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าสิ่งของตกหล่น จ านวน - ราย      
          - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร้านค้าตั้งวางจ าหน่ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต จ านวน 20 ครั้ง       
      3. จัดเก็บปูายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 40 แผ่น  
      4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน 20แห่ง  
      5. งานที่ได้รับมอบหมาย  

- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน  จ านวน  1  ราย  
 - ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จ านวน  -  ราย 
                            

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - ระงับอัคคีภัย                                                               3 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                             96 ครั้ง  
      - งานกู้ภัยฯ                                                              43 ครั้ง 
      - ออกส ารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย 
          วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
          (ชุมชนแหลมรุ่งเรือง, ชุมชนพูนไฉ่, ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย 
           และชุมชนตากสินมหาราช)                                        14 ครั้ง 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน (ประจ าเดือน ม.ีค. 2561)  
         * จ านวน              19  คณะ   
         * จ านวน         1,418  คน 
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งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – ส่ง หนังสือผ่านระบบ OSSM (ส่วนกลาง)  
เดือนมีนาคม  2561  
      - มีการลงรับหนังสือ    จ านวน        663 เรื่อง 
      - มีการลงส่งหนังสือ    จ านวน        349 เรื่อง  
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
  (ต าแหน่งบริหาร)                                                                                 - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น (ต าแหน่งบริหาร)                - คน 
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ด ารงต าแหน่ง 
  ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                              - คน 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                                   1 คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                                     - คน 
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน                                                         - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น                                - คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                       - คน 
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต                                                                      - คน  
- ลูกจ้างประจ า ลาออก                                                                           - คน 
- ลูกจ้างประจ า เสียชีวิต                                                                          - คน 
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                      4 คน 
- พนักงานจ้าง ลาออก                                                                           3 คน 
- พนักงานจ้าง เสียชีวิต                                                             - คน 
 

อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง      
      * พนักงานเทศบาล             181 คน 
      * ลูกจ้างประจ า                     28 คน 
      * พนักงานจ้างทั่วไป            304 คน 
      * พนักงานจ้างตามภารกิจ     225 คน 
                         รวม               738 คน  
 

อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จ านวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง      
      * พนักงานครูเทศบาล               250 คน 
      * ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)               3 คน  
      * พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)          38 คน  
                         รวม                 291 คน  

รวมทั้งสิ้น  1,029  คน      
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งานทะเบียนราษฎร 

รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

 
ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 157 ราย  บัตรประจ าตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 56 ราย     
รวมวันละ 213 ราย 
 

- นางพิมพ์ผกา  ทายพงศ์ศักดิ์ ดังนี้ 
1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ คือจะมีการตรวจสุขภาพประจ าปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2561   

ณ คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยอง เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 12.00 น. ส่วนของรายละเอียดจะมี
หนังสือแจ้งเวียนให้แต่ละหน่วยงานทราบอีกครั้ง  

2. ประกาศการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเน้นเรื่องวินัยให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติตามกฎจราจร           
เช่น ให้มีใบขับขี่ สวมหมวกกันน็อค ขับขี่รถย้อนศร เริ่มวันที่ 9 เมษายน 2561 

  

ที่ประชุม - ท่านนายกเทศมนตรี สั่งการว่ามีนโยบายเรื่องกฎจราจรทั้งพนักงานเทศบาลและประชาชน  
  โดยให้ท าหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ ได้แก่ ต ารวจจราจร ประธานมูลนิธิ 
  สว่างพรกุศล ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 4 เขต อปพร. ประธานสหกรณ์เดินรถปากน้ า  
  และสถานศึกษาที่ใช้เส้นทางถนนตากสินมหาราช เพื่อร่วมประชุมพิจารณา หรือแสดงความ  
  คิดเห็นว่าจะมีการวางแผนในการปูองกันอุบัติเหตุตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างไร  
  และให้หาข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง มาน าเสนอในที่ประชุมด้วย และให้เร่งด าเนินการ 

 
 
 
 



 -6- 
กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  

1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง จ านวน 7  ครั้ง  
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จ านวน 39 ครั้ง 39 เรื่อง 
 

งานประชาสัมพันธ์ 
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย 
   1.1  ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จ านวน 11  เรื่อง 
   1.2  ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหน่วยงานอื่น ๆ  จ านวน 28  เรื่อง 
2. บันทึกภาพกิจกรรมของส านัก กองและรร.ในสังกัดของเทศบาล จ านวน 32  กิจกรรม 
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ จ านวน 18  ครั้ง 
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชน ลงเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของเทศบาล  รวม 38  ข่าว 
5. บันทึกเสียงข่าวประกาศเสียงตามสาย    จ านวน 3  เรื่อง 
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์     จ านวน 19  เรื่อง 
7. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง รวม 5    ราย 
8. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ   รวม 7    ปูาย  

ฝ่ายนิติการ  
งานนิติการ           
 

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1. คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผู้ฟูองคดี อธิบดีกรมท่ีดิน         
ผู้ถูกฟูองที่ 1 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ผู้ถูกฟูองที่ 2 

 - ท าหนังสือขอรังวัดออก นสล. และขอให้ขึ้น
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ไปยังอ าเภอแล้ว 
 - รังวัดชี้ระวางแนวเขตแล้ว อยู่ระหว่างส านักงาน
ที่ดินท าแผนที่อาณาเขต 
 - ท าหนังสือสอบถามส านักงานที่ดิน ความคืบหน้า
ในการออก นสล. แล้ว 

2. ศาลปกครองระยอง ได้มีค าสั่งเรียกให้ท าค าสั่งให้การคดี
หมายเลขด าท่ี 173/2560 ระหว่างนายปกรณ์ แสงสุข 
นายกเทศมนตรีนครระยองที่ 1 นายอ าเภอเมืองระยอง 
ที่ 2 ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง 
ที่ 3 ผู้ถูกฟูองคดี 

 - เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้จัดส่งสรุป
ข้อเท็จจริงและข้อโต้เถียงตามประเด็นแห่ง         
ค าคัดค้านให้การให้อัยการพิเศษฝุายคดีปกครอง
ระยอง 1 แล้ว 

3. ศาลปกครองกลางได้มีค าสั่งเรียกให้ท าค าให้การคดี
หมายเลขด าท่ี 1335/2560 กรณี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
กนกพลพัฒนา ผู้ถูกฟูองคดี 

 - เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้ด าเนินการจัดส่ง
ค าให้การเพ่ิมเติมแก้ค าคัดค้านค าให้การ พร้อมด้วย
พยานหลักฐานให้ศาลปกครองกลางเรียบร้อยแล้ว 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4. ศาลปกครองกลาง ได้มีค าสั่งเรียกให้ท าค าให้การคดี
หมายเลขด าท่ี 2018/2560 ระหว่างเด็กชายฐานนท์ 
ธนาเศรษฐ์สกุล โดยนางสาวศรีสุดา ศิระวงศ์ประเสริฐ 
ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ถูกฟูองคดี 

 - เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ได้ด าเนินการจัดส่ง
ค าให้การแก้ค าฟูองพร้อมด้วยพยานหลักฐาน
เรียบร้อยแล้ว 

5. ศาลปกครองกลางได้มีค าสั่งเรียกให้ท าค าให้การ        
แก้ค าร้อง คดีหมายเลขด าที่ 1576/2560 ระหว่าง  
หจก.ศิลวัฒน์ ผู้ร้อง เทศบาลนครระยอง ผู้คัดค้าน 

 - เทศบาลนครระยองได้ท าหนังสือขอขยายเวลา  
ยื่นค าให้การแล้ว 
 - เทศบาลนครระยองได้ท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์พนักงานอัยการแก้ต่างคดีปกครอง    
และได้สรุปข้อเท็จจริงจัดส่งให้อัยการแล้ว 

6. นายวิศิษฐ์ ปิดกันภัย ขับรถยนต์ทะเบียน กค 3943 
ระยอง เฉี่ยวชนเสาไฟฟูาบริเวณจุดกลับรถหน้าห้างโลตัส
ระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง (ผู้ขับขี่เสียชีวิตใน        
ที่เกิดเหตุ) 

 - ท าหนังสือแจ้งให้บริษัท เอเชียประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ชดใช้ค่าเสียหายหรือด าเนินการซ่อม
ทรัพย์สินให้ใช้งานได้ปกติ 

7. นายบุญฤทธิ์ สระประทุม ขับรถยนต์ทะเบียน กษ 7420 
ระยอง ชนต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท จุดโค้ง
ระยองรามา ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

 - เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 บริษัทประกันคุ้มภัย 
จ ากัด (มหาชน) ได้น าเงินจ านวน 43,250 บาท   
มาชดใช้ค่าเสียหายให้เทศบาลนครระยอง    
เรียบร้อยแล้ว 

8. เรื่องร้องเรียนจากนายเกษม ทิพย์สวัสดิ์ อยู่บ้านเลขท่ี 
166 ถ.ริมน้ า ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ได้รับ
ความเดือดร้อนจากรถบรรทุกดินวิ่งบริเวณถนนริมน้ า    
สุดถนนไปทางทิศตะวันออกเข้าได้ 2 ทาง คือ ถนนสาย
สองพ่ีน้อง และเข้าทางศาลจังหวัดระยอง (เตือนครั้งที่ 1) 

 - อยู่ระหว่างเสนอหนังสือรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ให้   
จังหวัดทราบ 

 
งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจ าเดือนมีนาคม 2561 จ านวน 11 เรื่อง 

วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ตอบผู้ร้องเรียนเมื่อ 
แจ้งผลการด าเนินการ 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

26 ก.พ. 61 ขยะจากถังขยะ 
ส านักการ

สาธารณสุขฯ 
27 ก.พ. 2561 9 มี.ค. 2561 

26 ก.พ. 61 
ขอแปูน และสนาม
บาสเกตบอล 

กองช่าง 27 ก.พ. 2561 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

27 ก.พ. 61 
แก้ไขปัญหามุมเลี้ยว           
ถนนข้างจวน 

กองช่าง 28 ก.พ. 2561 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ตอบผู้ร้องเรียนเมื่อ 
แจ้งผลการด าเนินการ 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

4 มี.ค. 61 
ขอให้ทบทวนเรื่องการปลูก
สร้างห้องแถวทับทาง
สาธารณะ 

กองช่าง 5 มี.ค. 2561 6 มี.ค. 2561 

4 มี.ค. 61 ถนนช ารุด 
 

5 มี.ค. 2561 
5 มี.ค. 2561     

(นอกเขตฯ) 

8 มี.ค. 61 ตรวจสอบการต่อเติมอาคาร กองช่าง 9 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

15 มี.ค. 61 ต้นไม้ข้างทางลุกล้ าถนน กองช่าง 15 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

17 มี.ค. 61 
ขอความอนุเคราะห์ในการตัด
กิ่งไม้ใกล้สายไฟฟูา 

กองช่าง 19 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

23 มี.ค. 61 สุนัขจรจัด 
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

23 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ตอบผู้ร้องเรียนเมื่อ 
แจ้งผลการด าเนินการ 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

25 มี.ค. 61 ไม่มีน้ าประปาใช้ 
 

26 มี.ค. 2561 
26 มี.ค. 2561 
(นอกเขตฯ) 

26 มี.ค. 61 Dog  
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

26 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
ฝ่ายงบประมาณ  

 



 -9- 

 
ส านักการคลัง 
รายงานสถานะการเงิน 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2561  

รายงานสถานะการเงิน เดือน ต.ค.60 - มี.ค.61 
1. ด้านรายรับ 

 
 

1.1 รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 
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1.2 รายได้ที่รัฐบาลจัดสรร  

 
 
1.3 เงินอุดหนุนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 

 
รายงานสถานะการเงิน เดือน ต.ค.-มี.ค.61 

 

2. ด้านรายจ่าย 
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รายงานการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 

2. รายงานการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท และค่าเก็บขนขยะมูลฝอย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 60 – มีนาคม 61 

 
 

รายงานผลการด าเนินการ “เงินรายจ่ายค้างจ่าย” 
3.1 เงินรายจ่ายค้างจ่าย กรณีมีหนี้ผูกพัน 

 
 

3.2 เงินรายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

 
 

การปรับปรุงงานรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 
4. ปรับปรุงงานรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561) 

ส านักการคลัง 
    ส่วนบริหารงานคลัง 
        1. การจัดท าข้ันตอนแนวทางปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
        2. การจัดท าข้ันตอนแนวทางปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย เรื่องค่าเช่าบ้าน 
        3. การจัดท าข้ันตอนแนวทางปฏิบัติงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค 
        4. การจัดท าข้ันตอนแนวทางปฏิบัติงานด้านการเบิกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ และเบี้ยยังชีพคนพิการ  
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   ฝุายบริหารงานทั่วไป 
         1. การวางระบบแนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษาและควบคุมพัสดุของส านักการคลัง 
          2. เสนอแนวทางงานสารบรรณการลงรับและการเสนอหนังสือ 

 

ส่วนพัสดุ 
      1. การจัดท าข้ันตอนแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (1)   
การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา ซึ่งการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง มีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 
5,000,000 บาท 
      2. การจัดท าข้ันตอนแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (2) 
การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง มีวงเงินเกิน 5 ,000,000 บาท 
      3. การจัดท าข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์        
(e-bidding)  
      4. การจัดท าข้ันตอนแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการคัดเลือก 
      5. การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 
      6. การแต่งตั้งและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล คณะบุคคลซื้อหรือจ้าง 
      7. การวางแนวทางปฏิบัติในการพิสูจน์งบทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

- โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสัมฤทธิ์  
 - โครงการก่อสร้างปูายชื่อถนน/ซอย ภายในเขตเทศบาลนครระยอง  
 - โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลหลังที่ 2  
 - โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  
 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ าถนนเรือนจ าและซอยแยก ซอย 2  
 - โครงการปรับปรุงถนนอารีราษฎร์ ฝั่งทิศตะวันตก  
 

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล  
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

- ส่งไปก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง  
ปริมาณขยะ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
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งานควบคุมและตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย 
1. รถดูดเบอร์ 1 ทะเบียนรถ 82-4132  รย.  
2. รถบรรทุกน้ า 10 ล้อ ทะเบียน ผก 7587 รย.  
3. รถดูดเบอร์ 2 ทะเบียนรถ  82-7936  รย. 
4. รถเฮ๊ียบ  83-1083  รย.  
5. ชุดขุดลอกท่อ ชุดที่ 1 ทะเบียน ผข-6467  
6. รถบรรทุกน้ า  6  ล้อ ทะเบียน 82-8782 รย.  
 

การด าเนินงาน 
- รถดูด  เบอร์  1  เข้าด าเนินการ  ถนน ค2.  

 - รถดูดเบอร์  2  รถน้ า 6 ล้อ เข้าด าเนินการ  ถนนพูนไฉ่ 2  
 - รถดูด 2 รถเฮ๊ียบ และรถน้ าหกล้อ ดูดบ่อพักล้างเส้นท่อถนนทองดี  
 - รถดูดเบอร์  2 เข้าด าเนินการ  ถนน ค2  
 - รถดูดเบอร์  3 เข้าด าเนินการ  ถนนราษฎร์บ ารุง  
 - ชุดขุดลอกท่อ  เข้าด าเนินการ ณ ถนนสนามเปูาซอย  1  
 - ชุดขุดลอกท่อ  เข้าด าเนินการ ณ โรงเรียนระยองวิทย์ปากน้ า  
 - ชุดขุดลอกท่อ 1  เข้าด าเนินการ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กเล็ก ซอย 1  
 - ชุดขุดลอกท่อ 1 – 2 เข้าด าเนินการ  ได้แก่ ถนนเชิงเนิน , ปิดฝาท่อระบายน้ าข้างอ าเภอ ซอย 2 
จ านวน 2 ฝา, ปิดฝาท่อ  ระบายน้ า ถนนตากสิน บริเวณสะพานเปี่ยมฯ, ปิดฝาท่อระบายน้ า ถนนทุ่งสายใน, 
ปิดฝาท่อระบายน้ าถนนท่าบรรทุก, ปิดฝาท่อระบายน้ าถนนสมุทรคงคา และหน้าร้านขายโทรศัพท์  
 - เติมสารนาโน คลอง  AIA  
 - ท าความสะอาดชายหาด 
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 - ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ า ปั๊มน้ าอัตโนมัต ิได้แก่ จุด ถนน ค2 (บริเวณร้านเพิ่มลาภ), จุดปั๊มไพบูลย์นิมิตสุข , 
และจุด แยกร้าน ต.ยานยนต์  
 - เฝูาระวังน้ าท่วมขังเนื่องจากฝนตก (เปิดเครื่องสูบน้ า) ณ จุดถนนจันทอุดม  

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 
 

ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ที่ย่ืนค าร้องขออนุญาต 
ประกอบกิจการประเภทต่างๆ ตามเทศบัญญัติ 

 

 เจ้าหน้าที่ส ารวจและมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบการเขียนค าร้องขอรับใบอนุญาตประกอบ  
กิจการ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการยื่นค าร้องจ านวน 42 ราย และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 

1.ร้านข้าว 
2. ยาโยอิ โฮมโปร  
3. ข้าวผัดแม่อารม 
4. ลิลอันนา 
5. เซเว่น  
6. เอสอาร์บีโฮมแคร์  
และสถานประกอบติดตั้งวางตู้น้ าหยอดเหรียญ ล าดับที่ 7 - 42  
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การตรวจประเมินสถานประกอบการแจ้งเลิกกิจการ 

จ านวน  2  แห่ง ได้แก่ 
1. ร้านครัวเอก  
2. ร้านโลตัสเอ็กซ์เพรส  
 

งานตรวจประเมินการจัดการน้ าเสียของสถานประกอบการจ าหน่ายหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง 

จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
1. ร้านข้าว 
2. ร้านยาโยอิ  
3. ข้าวผัดแม่อารม 
4. เซเว่น  
 

เรื่องร้องเรียน  จ านวน 2 เรื่อง 

 
 

การตรวจสถานประกอบการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ของเทศบาลนครระยอง 
วันที่ 22 มีนาคม 2561 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมตรวจสอบหอพัก ชัยวิชญ์          

ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ของเทศบาลนครระยอง  
 

การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร 
 

1. ล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่มฯ)และตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง) 
      ด าเนินการล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดล้างและขัดท าความสะอาดพ้ืนอาคารและถนน      
โดยผสมผงคลอรีนในน้ าล้างพื้นเพ่ือฆ่าเชื้อโรค ลอกท่อ ล้างท่อและรางระบายน้ า ดังนี้   
         - ล้างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่ม) วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ และ 22 - 23 มีนาคม 2561    
 -  ล้างตลาดเทศบาล 4 (ตลาดแม่แดง) วันที่ 7 และ 21 มีนาคม 2561  
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2. กิจกรรมตรวจเฝูาระวังคุณภาพน้ าดื่มตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ (โครงการเฝูาระวังคุณภาพน้ าดื่ม     

ประจ าปี 2561 )  
       วันท่ี 5 – 28 มีนาคม  2560 ด าเนินการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ าดื่มในตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ เพื่อตรวจหา
เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ าดื่ม (ตรวจเฝูาระวังเบื้องต้น)พร้อมทั้งชี้แจงเจ้าของตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ ในเรื่อง   
เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 /ข้อก าหนด     
ในการดูแลบ ารุงรักษาท าความสะอาดและให้มาด าเนินการขอใบอนุญาตตามเทศบัญญัติฯ ให้ถูกต้อง            
รวม  24 ชุมชน จ านวน 193 ตู้ ดังนี้ 
1. ชุมชนริมน้ าท่าเกตุ     3 ตู้  
2. ชุมชนสองพ่ีน้อง   10 ตู้  
3. สะพานราษฎร์   10 ตู้  
4. ชุมชนสวนวัด    12 ตู้  
5. ชุมชนหลังวัดโขดฯ     5 ตู้  
6. ชุมชนสนามเปูา     3 ตู้  
7. ชุมชนบางจาก   16 ตู้  
8. ชุมชนตากสินมหาราช       8 ตู้  
9. ชุมชนสมุทรเจดีย์   11 ตู้   
10. ชุมชนปากน้ า 1     2 ตู้   
11. ชุมชนปากน้ า 2     2 ตู้ 
12. ชุมชนสัมฤทธิ์     8 ตู้ 
13. ชุมชนก้นปึก-ปากคลอง  12 ตู้ 
14. ชุมชนข้างอ าเภอ-ทางไผ่  14 ตู้ 
15. ชุมชนศูนย์การค้า     4 ตู้ 
16. ชุมชนพูนไฉ่        5  ตู้   
17. ชุมชนแขวงการทาง     4 ตู้  
18. ชุมชนหนองสนม-ปักปุา    3 ตู้ 
19. ชุมชนเรือนจ า     6 ตู้ 
20. ชุมชนเกาะกลอย     7 ตู้ 
21. ชุมชนหลังวัดปุา 1     6 ตู้ 
22. ชุมชนหลังวัดปุา 2     9 ตู้ 
23. ชุมชนทุ่งโตนด   15 ตู้ 
24. ชุมชนเนินพระ   18 ตู้              

   ซึ่งจากการด าเนินกิจกรรม พบว่า  
       - การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ าดื่มตู้น้ าหยอดเหรียญ ไม่มีเชื้อโรคฯ ปนเปื้อนในน้ าดื่ม ทั้ง 193 ตู้  
       - หัวจ่ายน้ าภายในตู้น้ าดื่มฯ ส่วนใหญ่ไม่สะอาด พบมี ตะใคร่น้ าหรือคราบสนิมอยู่ภายในหัวจ่าย           
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ก าชับให้ผู้ดูแลตู้น้ าหยอดเหรียญ ท าความสะอาดในบริเวณนี้ด้วยอย่างน้อย อาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง  
      - มีเจ้าของกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญมาขออนุญาตฯ จ านวน 36 ราย   
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ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

ตรวจสอบจุดตั้งถังขยะอันตรายและถังขยะรองรับถุงพลาสติกในชุมชน  
 ตรวจสอบจุดตั้งถังขยะอันตราย  42 จุด และเพ่ิมจุดวาง 9 จุด รวมเป็น 51 จุด 

จากการตรวจสอบ พบว่า 
       - สภาพถังขยะอันตรายสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ทุกจุด 
       - พบขยะปนเปื้อน จ านวน 2 จุด ได้แก่ เซเว่นปากคลอง,  เซเว่นแยกท่าบรรทุก เจ้าหน้าที่ได้จัดเก็บ
ขยะออกเรียบร้อยแล้ว  
เพ่ิมจุด  ตั้งถังคัดแยกขยะอันตราย 6 ชุมชน 9 จุด ได้แก่ 
       1. ชุมชนปากน้ า 1 บริเวณหมู่บ้านเก้ายอด 
       2. ชุมชนปากน้ า 2 บริเวณหลังอนามัยปากน้ า 
       3. ชุมชนข้างอ าเภอ-ทางไผ่ บริเวณซอย 1 ถ.ข้างอ าเภอ  และทาง ไผ่ 2 สามแยกหลังสหกรณ์ 
       4. ชุมชนสองพ่ีน้อง บริเวณหัวสะพานโลตัส และ สวนปุาสิริกิตร์  
       5. ชุมชนพูนไฉ่ บริเวณซอยพูนไฉ่ ตรงข้ามอู่ซ่อมรถ และ ถ.บ้านแลง ข้างตึกAIA 
       6. ชุมชนเกาะกลอย บริเวณซอยทางเข้าโรงเรียนวัดเกาะกลอย  
 ตรวจสอบถังขยะรองรับถุงพลาสติก  9 ชุมชน จ านวน 21 จุด พบว่า 

    - สภาพถังขยะรองรับถุงพลาสติก สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ทุกจุด 
   - พบขยะปนเปื้อน จ านวน 3 จุด ได้แก่ ถ.สมุทรเจดีย์ซอย 1, ซอยเนินทราย, และซอย 12 ชุมชนบางจาก 
 

ตรวจสอบจุดตั้งถังขยะอินทรีย์ในชุมชน 
 จุดตั้งถังขยะอินทรีย์  จ านวน 11 จุด พบว่า 

   - ถังรองรับขยะอินทรีย์ไม่สะอาด/ไม่ปิดฝาถังขยะอินทรีย์/มีขยะปนเปื้อน ได้แก่ ชุมชนริมน้ า-ท่าเกตุ , 
ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง, ชุมชนก้นปึก-ปากคลอง ได้ประสานผู้จัดเก็บและบริษัทคลีน มหานคร จ ากัด เรียบร้อยแล้ว 
 

โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
ประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 3Rs Derivery  ชุมชนปากน้ า 1 และชุมชนสมุทรเจดีย์ 

ได้รับทราบและเชิญชวนร่วมกันคัดแยกขยะในครัวเรือน และท้ิงขยะประเภทต่างๆ แยกตามภาชนะรองรับ/
กิจกรรมที่เทศบาลจัดไว้ให้ในชุมชน ชุมชนปากน้ า 1  

1. ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ทั้งหมด 747 หลัง ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2561 (คิดเป็นร้อยละ 100)  
2. ข้อมูลที่ส ารวจได้ท้ังหมด 511 หลัง (คิดเป็นร้อยละ 68.41 ของข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ทั้งหมด) 

     1) แจกปฏิทินคัดแยกขยะก่อนทิ้งไปกับเทศบาลนครระยอง  จ านวน  174  หลัง  
                        คิดเป็นร้อยละ 23.29  (ของข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์) 
     2) แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง (ส าหรับบ้านปิด)  
                        จ านวน 337  หลัง  คิดเป็นร้อยละ 45.11 (ของข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์) 

3. ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดประชุมในชุมชน (คิดเป็นร้อยละ 4 ของข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ทั้งหมด) 
4. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายรถวิ่งประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลได้       

อย่างทั่วถึง จึงคิดเป็นร้อยละ 100 ตามท่ีตั้งเปูาหมายไว้ 
5. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของเทศบาล อย่างต่อเนื่อง เช่น facebook, Line กลุ่ม, Line@   

ใบปลิวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
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กิจกรรม รถคัดแยกขยะสัญจร (3Rs Delivery) 

โครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชน 
ออกประชาสัมพันธ์และรับขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ถุงพลาสติก สิ่งของเหลือใช้ เช่น เสื้อผ้า 

เครื่องใช้ไฟฟูา เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่ประชาชนไม่ใช้แล้ว และจะส่งมอบให้มูลนิธิสวนแก้ว น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
ซึ่งจะออกให้บริการทุกวันอังคารและศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์                
ตั้งแต่เวลา 16.30 -19.30 น. 

วัน / เดือน / ปี ทีม 1 ทีม 2 

วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 61  ชุมชนเกาะกลอย+ชายกระปุอม  ชุมชนหลังวัดปุา 1+หลังวัดปุา 2  

วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 61  ชุมชนแหลมรุ่งเรือง  ชุมชนปากน้ า 1+ปากน้ า 2  

วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 61  ชุมชนตีนเนินเกาะหวาย  ชุมชนศูนย์การค้า+เรือนจ า  

วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 61  ชุมชนสมุทรเจดีย์+มุสลิมปากคลอง  ชุมชนบ้านปากคลอง+ก้นปึกปากคลอง  

 
กิจกรรม รถคัดแยกขยะสัญจร (3Rs Delivery) 

โครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชน 
รวบรวมปริมาณสิ่งของบริจาคทั้งหมดประมาณ 1.8 ตัน แบ่งเป็น  
 1. เครื่องใช้ไฟฟูา   จ านวน   74  ชิ้น  
 2. เฟอร์นิเจอร์      จ านวน    7   ชิ้น  
 3. จักรยาน          จ านวน    4   คัน  
 4. หนังสือ            จ านวน   59  กิโลกรัม  
 5. เสื้อผ้า/ตุ๊กตา     จ านวน  237 กิโลกรัม  
 6. ขยะรีไซเคิล 218.90 กิโลกรัม คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,550 บาท (เพ่ือเป็นทุนการศึกษา)  
 

กิจกรรมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน  
ส ารวจจุดตั้งถังคัดแยกขยะ 

1. บ้านพักผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัด พบบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด มีจุดส าหรับคัดแยะ        
ขยะอินทรีย์และน าไปท าปุ๋ย 

2. ส านักงานเทศบาลนคระยอง มีถังแยกเศษอาหารก่อนล้างจาน 
3. ชุมชนในเขตเทศบาลมีจุดคัดแยกถังขยะอินทรีย์ จ านวน 12 ชุมชน  

 
กิจกรรมอาสาอนุรักษ์และฟิ้นฟูป่าชายเลนและแม่น้ าระยอง 

มีคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา พระเจดีย์  กลางน้ าและสะพานศึกษาธรรมชาติ
หอชมวิว รวมทั้งหมด 3,877 คน  

1. วันที่ 8 มีนาคม 2561 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ท ากิจกรรมฐานการเรียนรู้ ณ ศูนย์
สิ่งแวดล้อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ า      จ านวน 90 คน 

2. วันที่ 9 มีนาคม 2561 โรงเรียนหนองกระบอกราษฎร์อุทิศ  จ.สกลนคร ฟังบรรยายและดูวิดิทัศน์ 
บริเวณศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา     พระเจดีย์กลางน้ า จ านวน 50 คน 
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3. วันที่ 15 มีนาคม 2561 

     - คุมประพฤติท าซุ้มขายของงานแข่งเรือ 7 ฝีพาย จ านวน 30 คน 
     - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี ฟังบรรยายและเดินเยี่ยมชมปุาชายเลน จ านวน  220 คน 
     - โรงเรียนบ้านหนองไข่มุก จ.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานโซน 1    หอชมวิว จ านวน 45 คน 
     - โรงเรียนบ้านเหล่าปุาสา จ.อุตรดิตถ์ ฟังบรรยายและเดินชมปุาชายเลน โซน 1 จ านวน 60 คน 

4. วันที่ 16 มีนาคม 2561 โรงเรียนบุ้งหมากราน ฟังบรรยายและเดินชมปุาชายเลน โซน 1      
จ านวน 65 คน  

5. วันที่ 19 มีนาคม 2561  กลุ่มอนุรักษ์จัดงานแถลงข่าวงานแข่ง   เรือ 7 ฝีพาย ณ เจดีย์กลางน้ า 
จ านวน 70 คน 

6. วันที่ 21 มีนาคม 2561  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ จ.อุตรดิตถ์ ฟังบรรยายและเดิมชมปุาชายเลน 
บริเวณโซน 1 จ านวน 46 คน 

7. วันที่ 23 มีนาคม 2561 บริษัทกูลิโกะ ท ากิจกรรมปล่อยปู ปล่อยหอยพอก และท าคอนโดปู 
บริเวณโซน 2 จ านวน 100 คน 

8. วันที่ 29 มีนาคม 2561 กลุ่มสตรีผู้สูงอายุ จ. มหาสารคราม  จ านวน 100 คน 
9. มีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา จ านวน  3,031 คน 
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งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2558 - 2561 

 
 
 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2561 

 
รวมปริมาณขยะท่ีเอกชนจัดเก็บเดือนมีนาคม 2561 
รวมน้ าหนัก 3,140.03 ตัน เฉลี่ย 112.14 ตัน/วัน 

 
การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 

 

1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือนมีนาคม 2561 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้ 
ทั้งหมด 1,857 ชิ้น (117 กิโลกรัม) 

2. กิจกรรมส ารวจและส่งเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล  
จ านวน 80  แห่ง เดือน มีนาคม 2561 จ านวน 1,019 กิโลกรัม  
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การพัฒนาท าความสะอาดสถานที่ 

 

- ชุดพัฒนาและชุดพิเศษร่วมกับรถตักกองช่าง ตัก ขนขยะบริเวณซอยรวมมิตร 1 วันที ่13 - 16 มี.ค. 61   
- ชุดพัฒนาและรถน้ าท าความสะอาดบริเวณพระเจดีย์กลางน้ า 19 มี.ค. 61   
- ชุดเรือท้องแบน ลอกวัชพืชและผักตบชวาในเเม่น้ าระยอง บริเวณวัดโขด(ทิมธาราม) และพิพิธภัณฑ์ระยอง 

22 – 23 มี.ค. 61  
- ชุดพัฒนาและชุดพิเศษเก็บขยะบริเวณสวนสาธารณะแหลมเจริญ 24 มี.ค. 61   
- ชุดพัฒนาและรถน้ าท าความสะอาดบริเวณวัดโขด(ทิมธาราม) 29 มี.ค. 61  
  

งานสัตวแพทย์ 
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์ 

 

จ านวนสุกรที่เข้าช าแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข้าช าแหละเดือนมีนาคม 2561 
จ านวนทั้งสิ้น 1,025 ตัว ได้ท าการตรวจและไม่พบความผิดปกติของสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า                    
และมีค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
 1. อากรฆ่าสัตว์ 10 ,250 บาท 
 2. ค่าบริการโรงฆ่าสัตว์ 15 ,375 บาท 
 3. ค่าธรรมเนียมคอกพักสัตว์ 3 ,075 บาท 
  รวมเก็บค่าธรรมเนียมได้ทั้งสิ้น  28 ,700 บาท  
 

การรณรงค์ป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน 
 

โครงการรณรงค์ควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน ได้ด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมว
ในเขตเทศบาลนครระยอง ถึงปัจจุบันได้ทั้งสิ้น 2,923 ตัว 
 

 
 



 -22- 
งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 

โครงการมือสะอาด ห่างไกลโรคติดต่อ 
 

ด าเนินงานให้ความรู้, สอนวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน และทดสอบการล้างมือ 
ในนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 4 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 435 คน 
และในเดือนมีนาคม 2561 ได้ด าเนินงานต่อดังนี้ 
 1. วันที่  2 มีนาคม 2561   ด าเนินงานใน  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  จ านวน 209 คน  
 2. วันที่  5 มีนาคม 2561   ด าเนินงานใน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ     จ านวน 223 คน  
 3. วันที่  6 มีนาคม 2561   ด าเนินงานใน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาประดู่     จ านวน   42 คน 
      สรุป มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 909 คน คิดเป็นร้อยละ 165.27 ของกลุ่มเปูาหมายทั้งหมด 
และจากการทดสอบความถูกต้องของการล้างมือ มีนักเรียนผ่านการทดสอบ ร้อยละ 93.25 ของนักเรียน        
ที่เข้าร่วมทดสอบทั้งหมด  
 

กิจกรรมฉีดวัคซีนเอชพีวี (วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก) เข็มท่ี ๒ 
ด าเนินการ ฉีดวัคซีนเอชพีวี เข็มที่ 2 ให้แก่นักเรียนกลุ่มเปูาหมายมีนักเรียน จ านวน 2 คน ขาดเรียน

ในช่วงที่ด าเนินการ จึงได้ติดตามฉีดวัคซีนฯ ให้แก่นักเรียน ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ซึ่งจากการด าเนินงาน   
สรุปได้ดังนี้ 
    1. นักเรียนที่เคยได้รับวัคซีนฯ เข็มที่ 1 ได้รับการติดตามและฉีดวัคซีนฯ เข็มที่ 2 ในครั้งนี้ ทุกราย 
จ านวน  314  คน 
    2. นักเรียนที่เคยได้รับวัคซีนฯ เข็มที่ 2 ได้รับการฉีดวัคซีนฯ เข็มที่ 3 ในครั้งนี้ จ านวน 1  คน 
    3. นักเรียนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนฯ ได้รับการฉีดวัคซีนฯ เข็มที่ 1 ในครั้งนี้ จ านวน 2  คน 
   รวมด าเนินงานติดตามและฉีดวัคซีนฯทั้งสิ้น จ านวน  317  คน 
 โดยนักเรียนกลุ่มเปูาหมายได้รับการติดตามและฉีดวัคซีนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 และจากการ
ติดตามไม่พบนักเรียนที่มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับวัคซีน 
 

โครงการสามเณรสดใส ห่างไกลโรค 
ในเดือนเมษายนของทุกปี วัดปุาประดู่และวัดเนินพระ จะจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดย

จะมีเด็กและเยาวชนมาสมัครเพ่ือบรรพชาสามเณรที่วัดดังกล่าว ประมาณ 40-60 คน/วัด ซึ่งการอยู่ร่วมกัน    
เป็นจ านวนมาก มีความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อต่างๆ ได้ง่าย จึงได้ด าเนินการปูองกันการเกิดโรคติดต่อต่างๆ 
ก่อนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนทั้ง 2 วัด ดังนี้ 
 1. ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย     

2. ให้ความรู้เรื่องการปูองกันโรคไข้เลือดออกแก่พระสงฆ์ 
3. พ่นสารเคมีก าจัดยุงในวัดก่อนการบรรพชา        
4. ส ารวจสถานที่โรงครัวในการประกอบอาหารให้สามเณร  
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มาตรการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกก่อนฤดูกาลระบาด ปี ๒๕๖๑ 

 

เพ่ือเป็นการปูองกันการเกิดโรคไข้เลือดออกท่ีอาจมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในช่วงฤดูกาลระบาด จึงได้ด าเนินการวาง
มาตรการและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าช่วงฤดูกาลระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้  
1. ประชุมทีมงานเพื่อวางมาตรการฯ 

- เพ่ิมกิจกรรมและความถ่ีในการรณรงค์ฯ  
- เข้มงวดเรื่องการส ารวจลูกน้ า 
- ขยายพ้ืนที่การพ่นหมอกควันให้ครอบคลุม  
- ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 

2. ลงพื้นที่ชุมชนสมุทรเจดีย์ (ชุมชนน าร่อง) วางแนวทาง 
ร่วมกันกับประธานชุมชนและประธาน อสม.  
      - ขอความร่วมมือเพ่ิมจุดวางทรายอะเบท  
      - ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย  
      - วางแผนการรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน  
      - ขอความร่วมมือจาก อสม. ในพ้ืนที่ในการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ าและแจกทรายอะเบท  
3. ทดสอบประสิทธิภาพทรายก าจัดลูกน้ า (ทรายเคลือบสารทีมีฟอส 1%) 
ท าการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการก าจัด ลูกน้ ายุงลาย กับ ลูกน้ ายุงร าคาญ ในภาชนะบรรจุน้ าที่ 
ใส่ทรายฯ 1 กรัม น้ า 10 ลิตร จับเวลาในการทดสอบโดยตรวจนับลูกน้ าที่ตาย ทุกๆ 30 นาทีหลังจากใส่ทราย 
ผลการทดสอบ คือ  

1. ลูกน้ ายุงทั้ง 2 ชนิด เริ่มตายหลังจากใส่ทรายในน้ า เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (120 นาท)ี 
              โดยลกูน้ ายงุร าคาญมีอัตราการตายมากกว่าลูกน้ ายงุลาย 5 % ในช่วงเริ่มต้น 
       2. ลูกน้ ายุงลายตายหมดในเวลา 3 ชั่วโมง (180 นาท)ี และลูกน้ ายุงร าคาญตายหมด 
              ในเวลา 3.5 ชั่วโมง (210 นาท)ี 
จากผลการทดสอบ ท าให้ทราบว่าทรายก าจัดลูกน้ าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ ในการก าจัดลูกน้ าอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดี น าไปใช้ในการด าเนินงานและแจกให้ประชาชนเพื่อก าจัดลูกน้ า ปูองกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ได้ 
 
งานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
ผลการด าเนินงาน 

1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง/โรคหลอดเลือดสมอง)   
   รวม 544 คน จ าแนกผลการคัดกรอง ดังนี้ 
    1.1 ส านักงานเทศบาลนครระยอง (ทุกวันจันทร์)  จ านวน  82 คน 
         1.1.1 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน                          จ านวน    20 คน 
         1.1.2 กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง                  จ านวน    46 คน 
         1.1.3 กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ จ านวน    16 คน 
    1.2 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นในสวนศรีเมือง (ทุกวันพุธ) จ านวน 309 คน 
         1.2.1 กลุ่มปกติ     จ านวน      122 คน 
         1.2.2 กลุ่มเสี่ยง                                จ านวน      116 คน 
         1.2.3 กลุ่มปุวย           จ านวน        71 คน    
 



 -24- 
2. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 

    2.1 “ตลาดสดเทศบาล4 (ตลาดแม่แดง) มุ่งสู่สุขภาพดี”ด าเนินการส ารวจและคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง) ให้แก่ผู้ประกอบการในวันที่ 20และ 21 
มีนาคม 2561  จ านวน 117 คน 
          ผลการด าเนินงาน   
    กลุ่มปกติ (ไม่มีโรคประจ าตัว)          จ านวน 67 คน ร้อยละ 57.26 
    กลุ่มเสี่ยง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง)    จ านวน 12 คน ร้อยละ 10.26 
    กลุ่มปุวย  (มีโรคประจ าตัว)        จ านวน 38 คน ร้อยละ 32.48 
    พฤติกรรมสุขภาพท่ีมีความเสี่ยง คือ การไม่ออกก าลังกาย และไม่ตรวจสุขภาพ เช่น มะเร็งเต้านม 
มะเร็งปากมดลูก  
    2.2 “นครระยองใส่ใจสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร”ด าเนินการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร          
วัดปากน้ า วัดลุ่มฯ ในวันที่ 6 และ 7 มีนาคม 2561 จ านวน 36 รูป       
           
ผลการด าเนินงาน 
- ความดันโลหิตปกติ      จ านวน 27 รูป   ร้อยละ 75 
  เริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูง    จ านวน 9   รูป   ร้อยละ 25 
- น้ าตาลปกติ      จ านวน 33 รูป  ร้อยละ 91.66 
- น้ าตาลสูงกว่าเกณฑ์     จ านวน   3  รูป  ร้อยละ 8.33 
- พฤติกรรมสุขภาพมีความเสี่ยงเรื่องการสูบบุหรี่มากท่ีสุด    จ านวน 16 รูป   ร้อยละ44.44 
- สายตาผิดปกติ      จ านวน 5 รูป    ร้อยละ 13.89 
3. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
    3.1 ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในตลาดแม่แดง เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพ การปรุงอาหารลดหวาน มัน 
เค็ม จ านวน 2 ครั้ง 
    3.2 ถวายความรู้แก่พระสงฆ์และให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาท าบุญ เรื่อง ปิ่นโตสุขภาพ จ านวน 2 ครั้ง 

3.3 ให้ความรู้เรื่องกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ปูองกันโรค ผ่านทางรถวิ่งประชาสัมพันธ์ และวิทยุชุมชน 
 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง 
ด้านบริหารจัดการกองทุนฯ 
จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561  
ด าเนินการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ จ านวน 15 โครงการ  
โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติทั้งหมด จ านวน 15 โครงการ ยอดเงินทั้งสิ้น 908,430 บาท 
 

ด้านบริหารจัดการกองทุนฯ 
จัดประชุมพิจารณาพิจารณาเข้าร่วมด าเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพ่ึงพิง(Long Term Care : LTC) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561  
มติที่ประชุม 

1. ในปีงบประมาณ 2561 รอบ 2 ยังไม่สมัครเข้าร่วมด าเนินงานกองทุน LTC 
2.  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง ดังนี้  

 2.1 การส ารวจ ADL ผู้สูงอายุ ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน  PCC ทั้ง 2 แห่ง แบ่งตามพ้ืนที่รับผิดชอบ  
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 2.2 การเปิดรับสมัคร CG เป็นระยะเวลา 2 เดือน และการคีย์ข้อมูล ADL ลงโปรแกรมกองทุนฯ 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง  
  2.3 ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 
เทศบาลนครระยอง โดยเพิ่มเจ้าหน้าที่จาก PCC ทั้ง 2 แห่ง และจัดท าโครงการที่บูรณาการระหว่างการตรวจ
สุขภาพผู้สูงอายุและการยืนยันตัวตนในการรับสิทธิเบี้ยยังชีพร่วมกันคิดรูปแบบกิจกรรม ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 
กองสวัสดิการสังคม  
 

ด้านการติดตามและประเมินผล 
 ลงพื้นที่ติดตามการด าเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จ านวน  1 โครงการ 

ได้แก่  
   1. โครงการเพื่อนช่วยเพื่อ ปี 2561 ของกลุ่มเกาะแก้ว โรงพยาบาลระยอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 
มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารพัฒนาจิตใจ โรงพยาบาลระยอง  
 

ด้านการติดตามและประเมินผล 
 โครงการเสร็จสิ้น  จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 

 1. โครงการออกก าลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อในนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า 
 2. โครงการระยองวิทยาคมปากน้ า สร้างคนสุขภาพดี 
 3. โครงการมือสะอาด ห่างไกลโรคติดต่อ 
 4. โครงการถนอมดวงตาและแก้ไขความผิดปกติการมองเห็นในนักเรียน 
 5. โครงการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือปูองกันโรคไม่ติดต่อและปูองกันการแพร่ระบาด    
ของโรคติดต่อ ปี 2561  
 

ด้านการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ 
- ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
1. ศพด.วัดปุาประดู่ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 
2. ศพด. วัดเนินพระ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
- ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ในการประชุมประธานชุมชนทั้ง 29 ชุมชน ณ ห้องประชุมหลักเมือง       

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 
- รถวิ่งประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ในเขตพ้ืนที่ทั้ง 29 ชุมชน 
- ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการจ านวน 1 โครงการ ผ่านสื่อออนไลน์ (page facebook กองทุนฯ) 
 

งานอนามัยครอบครัว 
ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน 

รายใหม่ 20 คน รายเก่า 131 ราย 
จ าแนกตามกลุ่มได้ ดังนี้ 
1. มารดาหลังคลอด   รายใหม่  8 คน รายเก่า 28 ราย 
2. ทารกหลังคลอด             รายใหม่  6 คน  รายเก่า 24 ราย 
3. ผู้สูงอายุติดเตียง              รายใหม่  2 คน   รายเก่า 40 ราย 
4. ผู้สูงอายุติดบ้าน             รายใหม่  2 คน   รายเก่า 12 ราย 
5. ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง             รายใหม่  2 คน  รายเก่า 18 ราย 
6. เด็ก 0 – 5 ปี ที่น้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์   รายเก่า  9 ราย 
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ผู้สูงอายุติดเตียงรายใหม่  จ านวน 2 คน 

1. นายจรัญ  ฉัตรนุกูล อายุ 88 ปี บ้านเลขท่ี 8/2 ถ.ทางไผ่ 3  ต.เชิงเนิน อ.เมือง  
จ.ระยอง โรคประจ าตัวคือ โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทุกกิจกรรม ADL = 0  
 ปัญหาคือ เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนการนอนติดเตียงจากการช่วยเหลือตนเองไม่ได้แผนการพยาบาล คือ 
ให้ค าแนะน าแก่ครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ้อนจากการติดเตียง  
 2. นายบุญส่ง  เตชะพิทักษ์พิทักษ์ธรรม อายุ 89 ปี บ้านเลขท่ี 20 ถ.ราษฎร์บ ารุง ซ.6  
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง โรคหลอดเลือดสมอง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทุกกิจกรรม ต้องใส่สายให้
อาหารทางจมูก  ADL = 0  
 ปัญหา คือ เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียงจากการช่วยเหลือตนเองไม่ได้  แผนการ
พยาบาล คือ ให้ค าแนะน าแก่ครอบครัวในการปูองกันภาวะแทรกซ้อนจากการติดเตียง การได้รับอาหารทาง
การแพทย์ที่เหมาะกับผู้สูงอายุ 
 

ผู้สูงอายุติดบ้านรายใหม่  จ านวน 2 คน 
1. นางสอางค์  กัลยาณมิตร อายุ 86 ปี บ้านเลขท่ี 152 ถ.ยมจินดา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง  

จ.ระยอง โรคประจ าตัวคือ โรคอัลไซเมอร์  อาการขาอ่อนแรง เดินไม่ได้  มีแผลกดทับที่ก้นกบ ADL = 5  
 แผนการพยาบาล คือ ให้ค าแนะน าแก่ครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน
จากการติดเตียง  เช่น การล้างแผล การดูแลท าความสะอาดร่างกายหลังขับถ่าย 
 2. นางปนิตา อุไรวรรณ อายุ 66 ปี บ้านเลขท่ี 147 / 6 ซ.ข้างสหกรณ์ ถ.ตากสิน  
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง โรคหลอดเลือดสมอง  ลุกเดินได้โดยการใช้เครื่องพยุงช่วยเดินในบ้าน ขับถ่ายโดยใช้
ผ้าอ้อมส าเร็จรูป ช่วยเหลือตนเองได้บางกิจกรรม   ต้องฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดทุก 12 ชั่วโมง ADL = 10  
 แผนการพยาบาล คือ ให้ค าแนะน าแก่ครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อปูองกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากการช่วยเหลือตนเองได้น้อย  เช่น การออกก าลังกายให้ผู้ปุวย  สอนบุตรชายฉีดยาให้ผู้ปุวย
และสนับสนุนให้ยืมเตียงนอน Fowler  และ Walker ช่วยพยุงเดิน 
 

จ านวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยท่ีบ้าน 
ท าหัตถการ จ านวน 55 ครั้ง ได้แก่ 
 1. เจาะเลือด      17  ครั้ง 
 2. ท าแผล      16 ครั้ง 
 3. ฉีดยา          5 ครั้ง 
 4. ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก    11 ครั้ง 
 5. ใส่สายสวนปัสสาวะ         6 ครั้ง 
ให้ค าแนะน าด้านสุขภาพแก่ญาติและครอบครัว 125 ราย ได้แก่ 
 1. ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่    28 ราย 
 2. ตรวจพัฒนาการและประเมินโภ ชนาการทารก  14 ราย 
 3. ติดตามโภชนาการเด็ก 0 – 2 ปี   60 ราย 
 4. สอนญาติท าแผล     12 ราย 
 5. สอนญาติให้อาหารทางสายยาง        4 ราย 
 6. สอนญาติอาบน้ าและออกก าลังกายให้ผู้ปุวยบนเตียง   2 ราย 
 7. สอนญาติออกก าลังกายผู้ปุวยบนเตียง       4 ราย 
 8. สอนญาติฉีดยาให้ผู้ปุวย        1 ราย  
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กิจกรรมน าส่งผู้ป่วยรักษาต่อสถานพยาบาล 

1. มารดาหลังคลอดบุตร 2 เดือน มีภาวะความดันโลหิตสูง ตั้งแต่แรกคลอด แต่มีปัญหา ไม่สามารถมา
พบแพทย์เพ่ือรับการรักษาได้เนื่องจากต้องเลี้ยงดูบุตรและสามีท างานรับจ้างรายวัน ดูแลน าส่งพบแพทย์ที่
โรงพยาบาลระยองสาขาจันทอุดม ได้รับยารักษาโรคความดันเรียบร้อยแล้ว 
 2. ผู้ปุวยเบาหวาน อายุ 65 ปี ชุมชนปากน้ า 1  มีภาวะน้ าตาลในกระแสเลือดสูง มีอาการหน้ามืด     
ใจสั่น ดูแลน าส่งโรงพยาบาลระยองรับการรักษาต่อ 
 3. ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง อายุ 95 ปี มีไข้สูงจากการติดเชื้อที่แผลกดทับ  น าส่งโรงพยาบาลระยอง 
แพทย์พิจารณาเข้าห้องผ่าตัดเพื่อท าความสะอาดบาดแผลและตัดเนื้อตายออก 
 4. ผู้พิการชุมชนทุ่งโตนด  มีปัญหาสุขภาพช่องปาก ดุแลน าส่งงานทันตกรรม คลินิกชุมชนอบอุ่น 
 5. ขณะออกปฏิบัติงาน พบเห็นประชาชนประสบอุบัติเหตุทางจราจร จึงดูแลให้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและน าส่งโรงพยาบาลระยอง 1 ราย  
 

ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 
1. มีผู้บริจาควัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์  2 ราย จ านวน 4  รายการ ได้แก่  
 1.1 นางพร  ลิ้มสมุทรชัยกุล บริจาค เตียงนอน Fowler และ เสาแขวนน้ าเกลือ 
 1.2 ประชาชนชุมชนแขวงการทาง บริจาค ผ้าอ้อมส าเร็จรูปและไม้เท้าพยุงเดิน 
2. มีผู้ปุวยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์  9 ราย จ านวน 11 รายการ ได้แก่ 
 เตียงนอน Fowler, ที่นอนลม , ถังออกซิเจน , Walker , Mayo และไม้เท้าพยุงเดิน  
 
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
ส ารวจข้อมูลสุขภาพประจ าครอบครัว ชุมชนหนองสนม-ปักปุา  
        ผลการด าเนินงาน  

1.ประชาชนที่ได้รับการส ารวจ มีจ านวนทั้งหมด 374 คน เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.60           
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 48.40 
 2.ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 50-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.16 รองลงมา ช่วงอายุ  45-49 ปี 
และ 60-64 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.89 และ 8.56 ตามล าดับ 
 3. ส่วนใหญ่ชอบรับประทานรสหวาน คิดเป็นร้อยละ 25.81 รองลงมาชอบรับประทานอาหารรสเค็ม
และรสเผ็ด คิดเป็นร้อยละ 22.81 ,13.04 ตามล าดับ 
 4. ส่วนใหญ่ไม่ออกก าลังกาย คิดเป็นร้อยละ 40.37 รองลงมาออกก าลังกายน้อยกว่า 3 ครั้ง          
ต่อสัปดาห์ และ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 35.03,18.45 ตามล าดับ 
 5. ประชาชนในชุมชนเจ็บปุวยด้วยโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน,ไขมันในเลือดสูง คิดเป็นร้อยละ 33.58  
 

ปัญหาด้านสุขภาพในชุมขน  
        1. ประชาชนส่วนใหญ่ชอบรับประทานอาหารรสหวาน 
        2. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ออกก าลังกาย  
        3. มีประชาชนในชุมชนอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ     
            20.86 (ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ) 
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แผนการด าเนินงาน  
          1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยเน้นเรื่อง 3 อ 2 ส ให้แก่ประชาชนในชุมชน ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เช่นรถวิ่งประชาสัมพันธ์ (ในชุมชนไม่มีหอกระจายข่าว) แผ่นพับ,ปูายไวนิลให้ความรู้ติดในชุมชน  
        2. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการออกก าลังกายในชุมชน แต่เนื่องจากในชุมชนไม่มีสถานที่ในการออกก าลังกาย 
จึงสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มย่อยๆ ภายในบ้านพักบริเวณใกล้เคียงกัน ผู้ที่สนใจออกก าลังกายรวมตัวกันออก
ก าลังกาย 
 

ข้อเสนอแนะ 
   1. ควรมีการส ารวจข้อมูลสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ 
   2. ในครั้งต่อไป ควรส ารวจประเด็นเจาะลึกตามกลุ่มอายุ หรือตามประเด็นสุขภาพที่เป็นปัญหา       
เช่น กลุ่มหญิงวัยเจริญพันธ์ ส ารวจในประเด็นการได้รับการตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก 
    3. เพ่ิมข้อมูลในมิติอ่ืนๆเช่น ด้านกายภาพ,ที่พักอาศัย, การจัดหาน้ าสะอาด การก าจัดขยะสิ่งปฏิกูล ,
การได้รับผลกระทบจากเหตุรบกวน เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนสุขภาพชุมชนต่อไป 
   4 . ก ากับ ติดตาม และเข้าร่วมกิจกรรมออกก าลังกายด้วยไลน์แดนซ์  ของกลุ่มรักษ์สุขภาพ          
ชุมชนทางหลวง-พูนไฉ่ (จัดกิจกรรมทุกวันจันทร์,อังคารพฤหัสบดี เวลา 18.00-19.00 น.) เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจ และหาโอกาสพัฒนาให้มีความต่อเนื่องและเข้มแข็ง  

5. สร้างกลุ่มไลน์ ชื่อกลุ่ม “ไลน์แดนซ์พูนไฉ่”เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มรักษ์สุขภาพ ชุมชนทางหลวง-พูนไฉ่  

6. กระตุ้นให้เด็กๆในชุมชนทางหลวง-พูนไฉ่  เข้าร่วมกิจกรรมออกก าลังกายกับกลุ่มรักษ์สุขภาพ     
ชุมชนทางหลวง-พูนไฉ่  โดยประสานวิทยากรน าเต้นสอนเต้นเพลง ปานามา เด็กชื่นชอบและเข้าร่วมกิจกรรม  
 

งานส่งเสริมสุขภาพ 
      - วันที่ 6 มีนาคม 2561 จัดกิจกรรมค้นหาเพชรกลม ภายใต้โครงการ “เจียระไนเพชรกลมเป็นไข่”      
ในโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง โดยค้นหาภาวะแทรกซ้อนนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วนจากโรคความดันโลหิตสูง
และเบาหวานรายใหม่ จ านวน 104 คน 

- โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพรากแก้ว แห่งชีวิต” ด าเนินกิจกรรม ติดตาม  ชั่งน้ าหนักเด็ก จ านวน 1 คน 
ในโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม และให้ค าแนะน าการจัดอาหารกลางวันที่เหมาะสมส าหรับเด็กในโรงเรียน 
จ านวน 2 โรงเรียน  

- วันที่ 15 มีนาคม 2561 ด าเนินกิจกรรมคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุและฝึกออกก าลังกาย              
บวกเลขบริหารสมอง แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 309 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  

- วันที่ 20 มีนาคม 2561 ด าเนินกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ของ
ผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส. จ านวน 46 คน    โดยให้ความรู้ “อยู่อย่างไรในวัยสูงอายุ”และค าปรึกษาด้านสุขภาพ         
ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมที่ว่าการอ าเภอเมืองระยอง  
 - วันที่ 22 มีนาคม 2561 ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ในเด็กปฐมวัย จ านวน 107 คน   
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการแปรงฟัน โดยเน้นให้เห็นประโยชน์ของการแปรงฟัน
พร้อมกับสอนการแปรงฟันอย่างถูกวิธี 
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กองการแพทย์ 

บริการเดือน มีนาคม ๒๕๖1 
จ าแนกตามสถานบริการ 

 
 

ประเภทบริการในคลินิกอบอุ่นฯ 
ประจ าเดือน มีนาคม 2561 

1. บริการรักษาพยาบาล   5,853 ราย 
2. บริการทันตกรรม       619 ราย 
3. บริการเภสัชกรรม 2,102 ราย 
4. บริการกายภาพบ าบัด          60 ราย 
5. บริการชันสูตร      589 ราย 
6. บริการรังสีฯ       48 ราย  

 
งานรักษาพยาบาล 

ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖1 
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สรุปค่าใช้จ่ายการให้บริการกองการแพทย์ 

ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖1 
 

• 1. CASH  (1,147 ราย)                                  192,431 บาท (18.94%) 
• 2. จ่ายตรง อปท รอเรียกเก็บ (140ราย)                   42,832 บาท (4.22%) 
• 3. จ่ายตรงกรมบัญชีกลางรอเรียกเก็บ( 183ราย)         45,715 บาท (4.50%) 
• 4. ประกันสังคมรพ.ระยอง (245ราย)                      46,920 บาท (4.62%) 
• 5. ประกันสังคมรพ.สิริกิติ์ ( 210ราย)                       34,933บาท (3.44%) 
• 6. เทศบาลสนับสนุน ( 3,427ราย)                     653,055 บาท (64.28%) 

        สรุป  ค่าใช้จา่ยกองการแพทย ์                   1,015,886 บาท (100%) 
               เรยีกเก็บได ้                                    362,831  บาท (35.72%) 
 
 

บริการอ่ืน ๆ แก่ผู้มารับบริการ 
ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖1 

- รับส่งผู้ปุวยโดยรถกอล์ฟไฟฟูา         จ านวน 40  ครั้ง 
- รับส่งผู้ปุวยโดยรถ Ambulance      จ านวน  7 ครั้ง 
- สนับสนุนกระเป๋ายาแก่หน่วยงานอื่น  จ านวน  2 ครั้ง  

 

- กิจกรรมในรอบเดือนมีนาคม 2561 ออกหน่วยวิ่ง 25 มีค.2561 ณ ชายหาดแหลมเจริญ 

กองการศึกษา 

- วันที่  15 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2561  (ครั้งที่ 1 ) หลักสูตร “การพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
 - โครงการค่ายพัฒนาทักษะผู้น า “รักษ์ถิ่นฐานเมืองระยอง” ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2561 
ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง  
 - กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง  ประจ าปีงบประมาณ 2561  ระหว่างวันที่  18 - 22  มีนาคม  2561   
ณ  ประเทศสิงคโปร์  
 - “Rayong String Contest 2018” ระหว่างวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2561 
ณ Zoods and virtigo bar and karaoke 
 - วันที่ 20 มีนาคม 2561 กศน.จังหวัดเชียงราย จ านวน 18 คนคณะศึกษาดูงานอาคารห้องสมุดและ
ศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง  
 - วันที่ 23 มีนาคม 2561 คณะศึกษาดูงานจากโครงการ Leaders by heart ภาวะผู้น าองค์กร
สมัยใหม่ สสส. จ านวน 25 คน ดูงานอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 31 มีนาคม 2561 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษานอกห้องเรียน (การท าข้าวคลุกกะปิ) 
  ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 

- วันที่ 31 มีนาคม 2561 กิจกรรม We can PLAY & LEARN เพลินวันเสาร์  ครั้งที่ 114 
  ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
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สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือน มีนาคม 2561 

 
 
 

สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง 
เดือน มีนาคม 2561 

 
 

 
สร้างงานผู้พิการ 

นางสาวสุจิตรา  พืชพันธ์ 
  - เริ่มท างาน 1 กรกฎาคม 2560 
  - ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (ชาซีกขวาทั้งแขน-ขา) 
  - ปฏิบัติงานที่อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
นางสาวมิลันตี  นีลพันธ์ 
  - เริ่มท างาน 1 มกราคม 2560 
  - ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว(ขาพิการทั้ง 2 ข้าง) 
  - ปฏิบัติงานที่อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
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นายกฤณัช ทรงเที่ยง 
  - เริ่มท างาน 9 มกราคม 2560 
  - ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (ขาเป็นโปลิโอ) 

 - ปฏิบัติงานที่อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
นายกิตติคุปต์  สารพันโชติวิทยา 
  - เริ่มท างาน 9 มกราคม 2560 

- ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (ชาแขนขวา) 
- ปฏิบัติงานที่ กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง  

นายรัชพงศ์  ผลารุจิ 
  - เริ่มท างาน 1 สิงหาคม 2560 
  - ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขวาอ่อนแรง) 
  - ปฏิบัติงานที่ กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง  
นางสาวกุสุมา  บุญช่วย 
  - เริ่มท างาน 9 มกราคม 2560 
  - ผู้พิการทางการได้ยิน (เป็นใบ้) 
  - ปฏิบัติงานที่อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง  

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
- วันที่ 5 มีนาคม 2561 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า จัดกิจกรรมปากน้ าสัมพันธ์วันวิชาการ         

เพ่ือแสดงน าเสนอผลงานทางวิชาการในด้านต่างๆ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 - วันที่ 9 มีนาคม 2561 : รองผู้อ านวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีจิตอาสา
ช่วยเหลือโรงเรียน และมอบเกียรติบัตรส าหรับห้องเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560 
 - วันที่ 15 มีนาคม 2561 : คณะครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ประจ าปีงบประมาณ 2561  ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
 - วันที่ 19 มีนาคม 2561 : คณะครูโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา จังหวัดนครพนม จ านวน 46 คน   
ได้มาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
 - วันที่ 22 มีนาคม 2561 : คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม จังหวัดพิจิตร จ านวน 16 คนได้มาศึกษา   
ดูงาน และเยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
 - วันที่ 23 มีนาคม 2561 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า จัดกิจกรรมสานฝันสู่ความส าเร็จ            
เพ่ือมอบวุฒิบัตร และกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา  
 - ระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดย วันที่ 29 มีนาคม 2561 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า         
เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจ าปี 2560 โดยคณะกรรมการไตรภาคี 
 - วันที่ 30 มีนาคม 2561 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า ด าเนินกิจกรรมมอบผลการศึกษา             
ประจ าปี 2560 ให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน และชี้แจ้งก าหนดการเปิดภาคเรียนปี 2561 
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โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

- งานวันวิชาการเปิดบ้านปากคลอง  ครั้งที่ 9 ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาล
บ้านปากคลอง  

- ผู้บริหารน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ English Camp ณ ประเทศสิงค์โปร์ ระหว่างวันที่ 18 -
22 มีนาคม 2561 
 - โรงเรียนเทศบ้านปากคลองประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 
ณ บริเวณใต้ทุนอาคาร 2 
 - โรงเรียนเทศบ้านปากคลองมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3            
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 - เรื่องประชาชนที่อยู่บริเวณรอบโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองไม่มีถังขยะเพ่ือรอบรับขยะตาม
บ้านเรือน เขาจึงน าขยะมาท้ิงในโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ซึ่งมีผลต่อการวัดปริมาณขยะภายในโรงเรียน  
ท าให้ปริมาณขยะของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ ามากเกินจากความเป็นจริง จึงขอความอนุเคราะห์          
ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วย  

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ส านักสาธารณสุข  เทศบาลนครระยอง มาให้สุขศึกษานักเรียน         
ชั้นอนุบาล 3  ตามโครงการมือสะอาด ห่างไกลโรคติดต่อ (โครงการของเทศบาล)  

- วันที่ 2 มีนาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ทดสอบการประเมินความสามารถด้าน
การอ่าน (RT) ประจ าปีการศึกษา 2560   
 - วันที่ 16 มีนาคม 2561 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ประจ าปีการศึกษา 2560   
 - วันที่ (18 - 22 มีนาคม 2561 ผู้บริหารและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English camp  
ณ ประเทศสิงคโปร์ ตามโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครระยอง  
 - วันที่ 19 มีนาคม 2561 กิจกรรม Happy Thank you day   
 - วันที่ 22 - 26 มีนาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมธรรมะกับเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการต้นกล้าความดี ตามวิธีพอเพียง ของมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 - วันที่ 26 มีนาคม 2561 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยคณะกรรมการไตรภาคี        
ประจ าปีการศึกษา 2560 ตามโครงการการประกันคุณภายภายในสถานศึกษา  
 - วันที่ 27 มีนาคม 2561 โครงการการประกันคุณภายภายในสถานศึกษา คณะท างานแต่ละด้าน
รวบรวมผลและวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละมาตรฐาน ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินแนะน าและร่วม 
วิเคราะห์ SWOT 
 - วันที่ 13 มีนาคม 2561 พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการ 
D.A.R.E ประเทศไทย สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กนักเรียน   
 - บรรยายธรรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคตะวันออก  
 - ชนะเลิศการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะระดับจังหวัด                  
ณ  วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)  
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 - วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 ร่วมงานมหกรรมเล่าขานต านานเมืองระยอง  
 - วันที่ 31 มีนาคม 25๖๑ รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดพูดจาภาษาระยองในงาน
มหกรรมเล่าขานต านานเมืองระยอง   

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
- วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู 

สู่การเรียนรรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี  
 - วันที่ 10 มีนาคม 2561 รับรางวัลโครงการทดสอบความรู้จากบริษัทเสริมปัญญา                

ณ หอประชุมคุรุสภากรุงเทพ  ได้แก่ 
1. เด็กหญิงพรไพลิน โพธิสัตย์  รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 3 ของประเทศวิชาสังคมศึกษา  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของภาคตะวันออก วิชาภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

2. เด็กหญิงปัณฑารีย์  กอเซ็ม รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของภาคตะวันออก วิชาภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
 - วันที่ 15 มีนาคม 2561 ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ระยอง 
 - วันที่ 17 มีนาคม 2561 ประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2561  
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลระยอง  
 - วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2561 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนการศึกษาของสถานศึกษา 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลระยอง 
 - วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นตัวแทนจังหวัดระยองเข้าร่วมประกวดสวดมนตร์หมู่สรรเสริญ 
พระรัตนตรัยท านองสรภัญญะระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 13 ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วัดไผ่ล้อมจันทบุรี 
 - วันที่ 29 มีนาคม 2561 เป็นตัวแทนจังหวัดระยองเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม  
ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 13ประจ าปี พ.ศ.2561 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ณ วัดไผ่ล้อมจันทบุรี 
 - วันที่ 30 มีนาคม 2561 มอบเกียรติบัตรนักเรียนสอบได้ท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลระยอง 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
- วันที่ 2 มีนาคม 2561  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง  

จัดกิจกรรมโครงการล้างมือ ให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 
 - วันที่ 10 มีนาคม 2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด(เทศบาล 1) จังหวัดเลย 
 - วันที่ 15 มีนาคม 2561 อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลกรทางการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้) 
 - วันที่ 16 มีนาคม 2561 จัดกิจกรรมวันแห่งความส าเร็จ 
 - วันที่ 16 มีนาคม 2561 รับเกียรติบัตรธรรมะศึกษา 
 - วันที่ 21 มีนาคม 2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานต าบลนาดี  จังหวัดสมุทรสาคร 
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โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

- วันที่ 2 - 4 มีนาคม 2561 ผู้อ านวยการร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการงบประมาณด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรม อเล็กซานเดอร์ 
เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร 
 - วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2561 บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการด าเนินงานระบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ 
ณ โรงแรม อเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 - วันที่ 7 - 9, 12 - 14 มีนาคม 2561 บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง 
 - วันที่  9  มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 2/2561  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
 - วันที่  9 - 10  มีนาคม 2561 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
 - วันที่  12 - 13  มีนาคม 2561 บุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ณ ห้องรักการอ่าน โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
 - วันที่  12 - 1  มีนาคม 2561 บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู    
สู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี 
 - วันที่  18 - 22  มีนาคม 2561 ผู้อ านวยและนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง ประจ าปีงบประมาณ 2561 (กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ) 
ณ ประเทศสิงคโปร์ 
 - วันที่  20 - 21  มีนาคม 2561 บุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  ประจ าปีการศึกษา 2561  
ณ ห้องรักการอ่าน  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
 - วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2561 บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพ่ือชี้แจงแนวทางการอบรมครูพ่ีเลี้ยงวิชาการสะเต็มศึกษา 
ศึกษานิเทศก์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนและหัวหน้าครูพี่เลี้ยง ศูนย์การฝึกอบรมครูสะเต็มศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1  
 - วันที ่26 มีนาคม 2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 (บ้านบุ่งไสล่) จังหวัดเลย 
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
 - วันที ่27 มีนาคม 2561 การประเมินการประคุณภาพภายในสถานศึกษา(ไตรภาคี) ประจ าปีการศึกษา 2561  
ณ ห้องประชุมอาคารวิสุทธิ์คุณากร โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
 - วันที ่30 มีนาคม 2561 บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร            
ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายนวมินทราชินี อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 - วันที ่30 มีนาคม 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมอาคารวิสุทธิ์คุณากร โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
 - วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 รับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
ปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมอาคารวิสุทธิ์คุณากร โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
 - วันที ่31 มีนาคม 2561 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  
ณ ห้องประชุมอาคารวิสุทธิ์คุณากร โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
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กองสวัสดิการสังคม 

- การประชาคมโครงการจัดท าแผนชุมชน  
- การประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
- กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุสองเดือนครั้ง 
- การส ารวจพื้นที่ ที่จะประชุมประชาคมการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ถนนจันทอุดม 

 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ประจ าเดือนมีนาคม 2561 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561   
ผู้สูงอายุ 5,585  ราย  

- เงินสด - ราย 
- โอนเข้าบัญชีธนาคาร 5,585 ราย  

ผู้พิการ  713 ราย  
- เงินสด - ราย 
- โอนเข้าบัญชีธนาคาร 713  ราย  

ผู้ปุวยเอดส์ 110  ราย  
      - เงินสด –   ราย  
      - โอนเข้าบัญชีธนาคาร 110  ราย  
 

 - อ านวยความสะดวก ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน  12  ราย  
 - รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ จ านวน 6 ราย  

- รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จ านวน 6 ราย  
- รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และรายเก่าที่มีการย้ายภูมิล าเนาเข้ามาในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง  

เพ่ือรับเบี้ยฯปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2560 จ านวน  71 ราย  
 

- ด าเนินการลงเยี่ยมบ้านผู้พิการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 คือ นายสมใจ นามงาน  ชุมชนแหลมรุ่งเรือง 
เนื่องจากยังไม่บัตรผู้พิการได้แนะน าให้ครอบครัวพาไปพบแพทย์เพ่ือให้แพทย์ออกใบรับรองความพิการเพ่ือท า
บัตรคนพิการและลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลนครระยอง  

- มอบเสื้อผ้า เครื่องนอน ให้ผู้พิการนางสาวนภาพร  เกตุเที่ยงกิจ  ชุมชนข้างอ าเภอทางไผ่  
 

ลงเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
- เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 งานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม ได้ลงเยี่ยมบ้าน 

นางสาวอารีรัตน์  เพ่ิมพลัง ชุมชนปากน้ า ซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้พักอาศัยอยู่กับสามีและลูกๆ     
รวมสี่คน โดยตนได้ปุวยเป็นโรคไตและเบาหวานท าให้ท างานได้บ้างไม่ได้บ้าง  และสามีก็ไม่ได้ประกอบอาชีพ
เนื่องจากเป็นโรคหัวใจ และมีบุตรจ านวน 2 คนที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูเนื่องจากยังอยู่ในวัยเรียน                
ท าให้ครอบครัวของผู้ขอรับการช่วยเหลือ อยู่ในสภาวะยากล าบาก มีรายได้ ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ        
งานสังคมสงเคราะห์ได้ด าเนินการประสานขอความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวไปยังส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองแล้ว 
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- นายโยธิน คีรีวงค์ ชุมชนข้างอ าเภอ-ทางไผ่ เป็นผู้พิการทางสายตาต้องดูแลสมาชิกในครอบครัว           

รวม 2 คน คือ แม่และหลาน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ต้องไปเช่าห้องอยู่ และประกอบอาชีพรับจ้างนวด 
แต่เนื่องจากตอนนี้ไม่มีร้านนวดประจ าจึงต้องรับจ้างนวดตามบ้าน โดยจ้างรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างไปรับส่ง               
งานสังคมสงเคราะห์ได้ด าเนินการประสานขอความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวไปยังส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองแล้ว 
 - ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
และโรงพยาบาลระยอง ได้ร่วมลงพ้ืนที่ติดตามเยี่ยมบ้านนางตุ้ย ทองอยู่  อายุ 94 ปี ชุมชนข้างอ าเภอ-ทางไผ่ 
เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ติดเตียง ไม่มีญาติพ่ีน้อง แต่มีผู้ดูแลชื่อ นางตวงทอง สารธนะ  
(เพ่ีอนบ้าน)  โดยนางตุ้ยเป็นแผลกดทับมาประมาณ 3 เดือน ซึ่งส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด าเนินการ
ดูแลล้างแผลให้บุคคลดังกล่าว และกองสวัสดิการสังคมด าเนินการประสานขอความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์
ครอบครัวจากส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดระยอง  เพ่ือน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาเครื่องใช้อุปโภค-บริโภคท่ีจ าเป็นให้กับบุคคลดังกล่าว 
 

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มสตรีชุมชน ทน.ระยอง 
- เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เทศบาลนครระยอง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการ

พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มสตรีชุมชน เทศบาลนครระยองได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย 
นายกเทศมนตรี นครระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีนายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล      
กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเกิดความรู้ในสิทธิ     
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสตรีและครอบครัว รวมทั้งเกิดเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาด้านเด็กและสตรีในระดับ
ชุมชน จากนั้นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ “ผู้หญิงเก่งเทศบาลนครระยอง”  ได้แก่ นางเสาวณี 
แย้มรอด นางสาวศิริรัตน์ อารีรัตนตระกูล และ  นางรฐา พิศาลศุภโชค อีกท้ังโครงการดังกล่าวมีการบรรยาย
ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

* การบรรยายพิเศษหัวข้อ “สตรีไทยกับการเสริมสร้างบุคลิกภาพและการวางตัวในสังคม”  
  โดย ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล 
* การบรรยายหัวข้อ “การส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรี” โดย คุณสมพล รัตนวิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุน 
  พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระยอง 
* เวทีเสวนาหัวข้อ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีการยุติความรุนแรงในครอบครัว” และ  
  “สร้างเครือข่ายสังคมปลอดภัยไร้การกระท าความรุนแรงในครอบครัว” โดย คุณกนกวรรณ เบญจาทิกุล  
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คุณชัยณรงค์ สันทัศนะโชค นายกองค์การบริหาร - 
  ส่วนต าบลทุ่งควายกิน  คุณเบญญาภา มุ่งต่อกิจ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งความกิน   
  และคุณนพพนา เจริญธรรม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง  
ส าหรับโครงการดังกล่าวได้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยดี โดยมีสมาชิกกลุ่มสตรีเทศบาลนคร

ระยองเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 130 คน 
 

- ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษคดียาเสพติด จ านวน 2 ราย โดยเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการติดตาม เยี่ยมบ้าน 
พูดคุย ให้ค าปรึกษาสร้างความเข้าใจในครอบครัวและชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษได้เข้าถึงบริการทางสังคม   
ได้อย่างทั่วถึงและไม่กลับไปกระท าความผิดซ้ าอีก โดยทั้งสองรายปัจจุบันมีอาชีพรองรับแล้ว (ขายของ            
รับจ้างซักรีดเสื้อผ้า) 
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สถานธนานุบาล 
ผลการด าเนินงานในรอบเดือนมีนาคม 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31  มีนาคม  2561) 
ยอดรับจ าน ารวม     2,447  ราย  
ยอดไถ่ถอนรวม     2,350  ราย  
 ทรัพย์จ าน าคงเหลือทั้งหมด  7,844  ราย 
 
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน 140,000,000.00 บาท 
 หัก ใช้ไปแล้ว      11,270,000.00 บาท  
 คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก  128,730,000.00 บาท  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล รายงานดังนี้ 
1. จากการที่ได้ไปประชุมเรื่องการท่องเที่ยว โดย EEC ได้จัดประชุมในเรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งได้

พิจารณาแผนไปแล้ว ซึ่งการท่องเที่ยว EEC ในเขตจังหวัดระยองมีงบประมาณที่ด าเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 
พ.ศ.2564 จ านวนหลายแผนงานด้วยกัน รวมวงเงินประมาณ 1,700,000,000 บาท ซึ่งโครงการที่เทศบาล
นครระยองได้รับการพิจารณาบรรจุอยู่ในแผนท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2564 มีจ านวน 2 โครงการ    
คือ 1.) เรื่องโครงการ“ Rayong Walking street” วัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองระยอง โดยได้รับ
งบประมาณตามแผน จ านวน 8,000,000 บาท คือปีละ 2,000,000 บาท 2.) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ในสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครระยอง จ านวน 9 แห่ง จ านวนวงเงิน 25,000,000 บาท ที่ EEC เขาให้
ความเห็นชอบและอยู่ในแผน คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร น่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณมาด าเนินการใน
โอกาสต่อไป ส่วนรอบที่ 2 ทาง EEC ได้มารับฟังความคิดเห็น และให้เทศบาลส่งโครงการรอบท่ี 2 ภายในวันที่ 
9 เมษายน 2561 หากว่าเทศบาลนครระยองมีโครงการอะไรที่จะส่งให้ EEC ก็ให้เขียนโครงการส่งขอไป 
ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561 เพ่ือที่ EEC จะไปพิจารณารอบที่ 2 ให้ ซึ่งทราบว่า ยังมีงบประมาณเหลืออยู่ 
โดยรอบที่ 2 ก็จะเอามาเพ่ิมเติมในแผน ปี พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564 ในส่วนของเทศบาลเองเนื่องจาก
ระยะเวลาค่อนข้างน้อย เพราะฉะนั้นโครงการที่ควรจะขอนั้นน่าจะเป็นโครงการที่ไม่ต้องมีพ้ืนที่ ควรเป็น
โครงการในลักษณะของการจัดงาน หรือโครงการที่ซื้อของ ซึ่งวันที่ไปประชุมได้เสนอ เช่น รถท าความสะอาด
ชายหาด จ านวน 1 คัน ราคาประมาณเจ็ดล้านกว่าบาท ส่วนอีกโครงการหนึ่งที่คิดว่าจะขอไปเพิ่มเติมคือขอซื้อ
รถไฟฟูาเพ่ิม รถไฟฟูาที่ได้งบประมาณจากท่องเที่ยวมารอบแรกนั้นคือรถไฟฟูาขนาดเล็ก  ประสิทธิภาพน้อย      
จุคนได้น้อย โดยต้องการจะซื้อรถไฟฟูาที่มีขนาดใหญ่ข้ึน ราคาประมาณ 1,800,000 บาท สามารถจดทะเบียน
กับขนส่งได้ ส่วนโครงการอื่นๆ เช่น พิพิธภัณฑ์น้ าปลา ทาง EEC บอกว่าต้องการให้เทศบาลประสานไปกับ
พิพิธภัณฑ์สยามให้เขาช่วยในเรื่องของการออกแบบ ซึ่งทาง EEC เห็นด้วยที่เทศบาลจะท าเรื่องนี้ ถือว่าเป็นการ
เสริมยุทธศาสตร์ของ EEC และยกระดับของจังหวัดระยองให้เป็นเมืองที่รองรับนักธุรกิจที่จะมาท่องเที่ยวใน
จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ระหว่างให้ส านักปลัดเทศบาลเขียนโครงการดังกล่าว ส่วนโครงการอื่นในท่ีประชุมให้การ
พิจารณาคือเรื่องห้องน้ าในสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเทศบาลนครระยองยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของแบบแปลน   
เขามีแนวคิดว่าต้องการให้ห้องน้ าโดดเด่นในเขตของ EEC โดยที่ประชุมเสนอว่าน่าจะเอาแบบแปลนของ ปตท. 
มาให้ท้องถิ่นไปใช้สร้าง และเรื่องของสุขาภิบาลอาหาร ในที่ประชุมว่าในเขตของ EEC ในเรื่องของสุขาภิบาล
อาหารนั้นเป็นจุดอ่อนของเราที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาอาจจะท้องเสียหรือมีปัญหาเรื่องนี้ จึงต้องการให้
เทศบาลนครระยองท าโครงการในลักษณะของส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เรื่องสุขลักษณะ โดยท าเรื่องนี้ให้มากขึ้น 
คิดว่าเป็นโอกาสหนึ่งหากเทศบาลเขียนโครงการให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ จะสามารถของบประมาณ        
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จาก EEC มาท าเรื่องสุขาภิบาลอาหารให้โดดเด่น เป็นมาตรฐานโลก คาดว่าหากจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเท่าไร 
ทาง EEC ก็คงจะให้ เช่นกล้องวงจรปิดที่ขอไป ทาง EEC ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว 
พอเทศบาลนครระยองของบประมาณไปก็ให้งบประมาณมาเลย จึงขอแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ  
และให้เตรียมโครงการ โดยให้ประสานงานกับงานส่งเสริมท่องเที่ยว ส านักปลัดเทศบาล เพื่อส่งโครงการ  
ให้ทันกับ EEC ในรอบนี้  

- นายสุธน  ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล กล่าวว่าจะน าเรื่องที่หารือกันในวันนี้ไปน าเรียนท่าน
นายกเทศมนตรี หากท่านนายกเทศมนตรีเห็นชอบก็จะมีการตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 

(ปิดประชุม เวลา 11.30 น.) 
 
     ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                          เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 
 
 
 

     ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางพิมพ์ผกา  ทายพงศ์ศักดิ)์ 
          หัวหนา้ฝาุยอ านวยการ 
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