
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่5/2561 

วันที ่ 2  พฤษภาคม  2561 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี 
4. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายนิวัติ กลํอมแก๎ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
8. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
9. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
10. นายธนวัฒน ์ พ๎นชั่ว หัวหน๎าสํานักปลัดเทศบาล 
11. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รก.ผู๎อํานวยการสํานักการคลัง 
12. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู๎อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
13. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ แทนผู๎อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
14. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู๎อํานวยการกองชําง 
15. นางผํองศรี ปิยะยาตัง ผู๎อํานวยการกองการศึกษา 
16. นายชนินทร์ จันทน์ขาว รก.ผู๎อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
17. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผู๎อํานวยการกองการแพทย์ 
18. นางสุภา ขํางาม ผู๎จัดการสถานธนานุบาล 
19. นายศราวุธ มนต์สวรรค์ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
20. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง 
21. นายไพรัตน์ วังบอน   แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
22. นายมนตรี สิริทัตสุนทร แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
23. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
24. นางสาวพนิตตา แสงอรุณ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
25. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู๎อํานวยการสํวนบริหารการคลัง 
26. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู๎อํานวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
27. นางซํอนกลิ่น ชูเชิด หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
28. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน๎าฝุายอํานวยการ 
29. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน๎าฝุายปกครอง 
30. วําที่เรือโทเชาวลิต จันมณี หัวหน๎าฝุายนิติการ 
31. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหน๎าฝุายบริการสิ่งแวดล๎อม 
32. นางสาววทันยา โห๎ประเสริฐ หัวหน๎าฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล 
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33. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน๎าฝุายสังคมสงเคราะห์ 
34. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
35. นางสุกัญญา ยัสโร พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี              (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี              (ไปราชการ) 
3. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี      (ไปราชการ) 
4. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี      (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 - ทํานนายกเทศมนตรีกลําววําขอแสดงความยินดีกับผู๎ที่สอบได๎ จากการเข๎ารับการสรรหาภาคความ
เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนํงสายงานผู๎บริหาร จํานวน 6 ทําน ได๎แกํ นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล
นครระยอง, นางวัฒนา  ชูวิทย์สกุลเลิศ  ผู๎อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม, นางกรรณิกา  
วิโรจน์แสงทอง ผู๎อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน, นายรักษ์สิทธิ ์ เจริญหิรัญ  ผู๎อํานวยการสํวนพัสดุ,      
นายดุสิต  ธรรมศิริรักษ ์ ผู๎อํานวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม และนางสาวอรุณรัตน์  ภูพันตันติ
หัวหน๎าฝุายงบประมาณ ซึ่งทุกทํานต๎องไปแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 29- 30 พฤษภาคม 2561 
 - นางวัฒนา  ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู๎อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมกลําววําเรื่องการมอบ
เกียรติบัตรโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพที่ผํานเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากการดําเนินงานของงานสํงเสริมสุขภาพ     
ที่ผํานมารํวมกับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับอําเภอ ได๎ประเมินคุณภาพของโรงเรียน
สํงเสริมสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง จํานวน 6 แหํง ปรากฏวํามี
โรงเรียนที่ผํานเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับทอง จํานวน 5 แหํง ในวันนี้จึงได๎จัดพิธีมอบเกียรติ
บัตรให๎โรงเรียนทั้ง 5 แหํง ซึ่งมีระยะเวลารับรอง ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564    
เป็นระยะเวลา 3 ปี ขอเรียนเชิญทํานนายกเทศมนตรีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให๎กับโรงเรียนทั้ง 5 แหํง
ดังกลําวด๎วย 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที ่4  เมษายน  2561 

- นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล ขอแก๎ไขรายงานการประชุมประจํารายงานการประชุม
คณะผู๎บริหารและหัวหน๎าสํวนราชการ ครั้งที ่4/2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน  2561 หน๎าที่ 38  รถทําความ
สะอาดชายหาด จํานวน 1 คัน ราคาประมาณเจ็ดร๎อยล๎านกวําบาท แก๎ไขเป็น รถทําความสะอาดชายหาด 
จํานวน 1 คัน ราคาประมาณเจ็ดล๎านกวําบาท 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 4  เมษายน  2561 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4  เมษายน  2561 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

- ไมํมี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนสํง 
 - งานขนสํงมี รายรับประจําเดือนเมษายน 2561                      154,276.00 บาท 
                           รายจํายประจําเดือนเมษายน 2561                    103,829.59 บาท 
                           รายรับสูงกวํารายจําย                                        50,446.41 บาท 
                           ยอดเงินสะสม                                            3,129,153.15 บาท 

ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
      1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อย      
ของบ๎านเมือง 
        - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม                
             โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
        - ออกตรวจดูแลโรงรับจํานําของเทศบาล  
        - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จํานวน 4 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า 
            สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน๎อง และสวนศรีเมือง 
       - ออกตรวจจัดตรวจตู๎เขียว จํานวน 29 ชุมชน 
       - ออกตรวจดูแลสถานีขนสํง (บขส.) ระยอง  
      2. ตักเตือนผู๎กระทําความผิด  
        - ดูแลห๎องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    
         - กองวัสดุกํอสร๎างไว๎บนไหลํทาง ทางเท๎า และท่ีสาธารณะ จํานวน - ราย 
        - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท๎าบริเวณหน๎าโรงพยาบาลระยอง และหน๎าวัดปุาประดูํ 
             จํานวน - ราย  

- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทําสิ่งของตกหลํน จํานวน 3 ราย      
        - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร๎านค๎าตั้งวางจําหนํายของโดยไมํได๎รับอนุญาต จํานวน 28 ครั้ง       
      3. จัดเก็บปูายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จํานวน 112 แผํน  
      4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 13 แหํง  
      5. งานที่ได๎รับมอบหมาย  

- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน  จํานวน  1  ราย  
 - ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จํานวน  -  ราย  
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งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - ระงับอัคคีภัย                                                               4 ครั้ง 
     - งานบริการ                                                             73 ครั้ง  
     - งานกู๎ภัยฯ                                                              59 ครั้ง 
     - ออกสํารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบาย 
       วิธีการใช๎ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
       (ชุมชนสนามเปูา, ชุมชนสะพานราษฎร์,  
        ชุมชนมุสลมิ-ปากคลอง และชุมชนข๎างอําเภอ-ทางไผํ)        10  ครั้ง 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  

คณะศึกษาดูงาน (ประจําเดือน เม.ย. 2561)  
        * จํานวน              4  คณะ   
        * จํานวน          239  คน 
 
 

งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – สํง หนังสือผํานระบบ OSSM (สํวนกลาง)  
เดือนเมษายน  2561  
      - มีการลงรับหนังสือ    จํานวน        311 เรื่อง 
      - มีการลงสํงหนังสือ    จํานวน        287 เรื่อง 
 

งานการเจ๎าหน๎าที่ 
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ดํารงตําแหนํงที่สูงขึ้น 
  (ตําแหนํงบริหาร)                                                                                 - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ดํารงตําแหนํงที่สูงขึ้น (ตําแหนํงบริหาร)                - คน 
- แตํงตั้งพนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกได๎ให๎ดํารงตําแหนํง 
  ผู๎บริหารสถานศึกษา                                                                              - คน 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายมา                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหมํ                                                                     - คน 
- พนักงานเทศบาล ย๎ายเปลี่ยนสายงาน                                                         - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายไปปฏิบัติราชการ ที่หนํวยงานอื่น                                - คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                       - คน 
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต                                                                      - คน  
- ลูกจ๎างประจํา ลาออก                                                                           - คน 
- ลูกจ๎างประจํา เสียชีวิต                                                                          - คน 
- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)                                                                       12 คน 
- พนักงานจ๎าง ลาออก                                                                           4 คน 
- พนักงานจ๎าง เสียชีวิต                                                             - คน 
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อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง      
      * พนักงานเทศบาล             181 คน 
      * ลูกจ๎างประจํา                     28 คน 
      * พนักงานจ๎างทั่วไป            314 คน 
      * พนักงานจ๎างตามภารกิจ     223 คน 
                         รวม            746 คน  
อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน) จํานวน 6 แหํง และศูนย์เด็กเล็ก จํานวน 3 แหํง      
      * พนักงานครูเทศบาล               246 คน 
      * ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)                3 คน  
      * พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)          38 คน  
                         รวม                 287 คน  

รวมทั้งสิ้น  1,033  คน      
 

งานทะเบียนราษฎร 
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 

ประจ าเดือน เมษายน 2561 

 
ผู๎มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 174 ราย  บัตรประจําตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 56 ราย  รวม

วันละ 230 ราย 
 
 - นายธนวัฒน์  พ๎นชั่ว รายงานวําตามท่ีไปประชุมเรื่องความม่ันคง ได๎รายงานเรื่องอุบัติเหตุชํวงเทศกาล
สงกรานต์ 7 วันอันตราย ของจังหวัดระยองวํามีผู๎เสียชีวิต จํานวน 7 ราย 
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กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ  

1. ให๎บริการการตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง           
จํานวน  15  ครั้ง  

2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน 31 ครั้ง  31 เรื่อง 
 

Line @ เรารักนครระยอง  
1. จํานวนผู๎ติดตามสะสม จํานวน    3,042  ราย  
2. จํานวนผู๎ร๎องเรียนทั้งหมด          36  ราย  
3. จํานวนผู๎สอบถามข๎อมูลทั้งหมด          6  ราย 
 

งานประชาสัมพันธ์ 
1. ขําวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย 
   1.1  ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จํานวน 12  เรื่อง 
   1.2  ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหนํวยงานอื่น ๆ   จํานวน 31  เรื่อง  
 
2. บันทึกภาพกิจกรรมของสํานัก กองและโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล จํานวน 31  กิจกรรม 
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร๎อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ  จํานวน 19  ครั้ง 
4. สํงขําวให๎สื่อมวลชน ลงเว็บไซต์และเฟสบุ๏คของเทศบาล   รวม 37  ขําว 
5. บันทึกเสียงขําวประกาศเสียงตามสาย     จํานวน   3  เรื่อง 
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์      จํานวน 16  เรื่อง 
7. รับเรื่องร๎องเรียนพร๎อมแจ๎งแก๎ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง  รวม  1   ราย 
8. จัดทําปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตํางๆ     รวม  4  ปูาย  

ฝ่ายนิติการ  
งานนิติการ           
 

ล าดับที ่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1 งานรักษาความสงบ ทําใบเสร็จรับเงินคําปรับเลํมที่ 1/2561 
เลขท่ี 17-50 สูญหายโดยไมํทราบสาเหต ุ

 - สอบปากคําพยานที่เกี่ยวข๎องจํานวน 5 คน แล๎ว 

2 คดีนายธีระศักดิ์ อินทนู ฟูองเทศบาลเรื่องที่ดินบริเวณถนน     
ทําบรรทุก ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง  

 - อยูํระหวํางการดําเนินการรังวัดที่ดินเพื่อออก นสล. 

3 คดีบอลลูนระเบิด  - ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ภาค 2            
คําฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให๎เป็นพับ 
 - ศาลจังหวัดระยองมีคําสั่งให๎โจทก์มารับเงินจํานวน 
2,809,589.04 บาท 
 - อยูํระหวํางทําหนังสือเพื่อขอรับเงิน 
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ล าดับที ่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4 ศาลจังหวัดระยองได๎มีหมายเรียกคดีแพํงสามัญคดี
หมายเลขดํา  ที่ 0716/2561 ระหวํางนายนิรัตน์ 
เจริญผล โจทก์           เทศบาลนครระยอง ที่1 นาย
วรวิทย์ ศุภโชคชัย ที่ 2 จําเลย       ทําคําให๎การ แก๎คดี
ยื่นตํอศาลภายใน 15 วัน นับแตํวัน       ได๎รับหมาย 

 - อยูํระหวํางทําหนังสือขอความอนุเคราะห์
พนักงานอัยการยื่นคําให๎การแก๎ตํางคดี 

5 ศาลจังหวัดระยองได๎มีหมายนัดไตํสวนมูลฟูองคดีอาญา 
หมายเลขคดีดําที่ 2988/2561 ระหวํางนายนิรัตน์ 
เจริญผล โจทก์ เทศบาลนครระยอง ที่ 1 นายวรวิทย์ ศุภ
โชคชัย ที่ 2 จําเลย 

 - อยูํระหวํางทําหนังสือขอความอนุเคราะห์
พนักงานอัยการแก๎ตํางคดี 

6 คดีนายนิรัตน์ เจริญผล  ผู๎ฟูองคดี อธิบดีกรมท่ีดิน        
ผู๎ถูกฟูองที่ 1 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน๎ากลุํม
ภารกิจด๎านกิจการความมั่นคงภายใน ผู๎ถูกฟูองที่ 2  

 - ทําหนังสือขอรังวัดออก นสล. และขอให๎ขึ้น
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ไปยังอําเภอแล๎ว 
 - รังวัดชี้ระวางแนวเขตแล๎ว อยูํระหวํางสํานักงาน
ที่ดินทําแผนที่อาณาเขต 
 - ทําหนังสือสอบถามสํานักงานที่ดิน ความคืบหน๎า
ในการออก นสล. แล๎ว  

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

 - อยูํระหวํางรอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข๎องในการ  
ตั้งเรื่องอายัดทรัพย์สินของนายวัชร  คึมยะราชได๎แกํ 
รถจักรยานยนต์ 1 คัน และที่ดิน 
 - ทําหนังสือแจ๎งนายวัชร คึมยะราช ให๎เข๎ามาชําระ
หนี้ตามคําพิพากษา  

8 นายวิศิษฐ ปิดกันภัย ขับรถยนต์ทะเบียน กค 3943 
ระยอง เฉี่ยวชนเสาไฟฟูาบริเวณจุดกลับรถหน๎าห๎างโลตัส
ระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ผู๎ขับขี่เสียชีวิต
ในที่เกิดเหตุ)  

 - ทําหนังสือแจ๎งให๎บริษัท เอเชียประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) ชดใช๎คําเสียหายหรือดําเนินการซํอมแซม
ทรัพย์สินให๎ใช๎งานไดเป็นปกติแล๎ว  

9 เรื่องร๎องเรียน กรณี ราษฏร(ปกปิดชื่อ) ขอให๎ตรวจสอบ
การกํอสร๎างห๎องแถวรุกล้ําเขตปุาอนุรักษ์ชายเลนแมํน้ํา
ระยอง ถ.เลียบทะเล ต.ปากน้ํา  อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  

 - ทําหนังสือแจ๎งผลให๎จังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว 
 - ขณะนี้อยูํระหวํางเทศบาลนครระยองดําเนินการ
บังคับใช๎กฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคาร  

10 บริษัท พี แอล เอส แมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส จํากัด     
ละทิ้งงาน ตามสัญญาจ๎างกํอสร๎างปรับปรุงห๎องสุขา     
ในสถานีขนสํงผู๎โดยสาร  

 - ทําบันทึกเสนอแนวทางการดําเนินการ           
เรียบร๎อยแล๎ว 
 - ทําหนังสือแจ๎งให๎บริษัท พี.แอล.เอส. แมนเทน
แนนซ์ เซอร์วิส จํากัด เข๎ามาดําเนินการระงับ          
ข๎อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  

11 กองการศึกษาแจ๎งให๎สอบสวนข๎อเท็จจริง กรณีนางนันท์พร 
รุํงรัตน์ รองผู๎อํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ขาดความรับผิดชอบ ละทิ้งภาระหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย  

 - อยูํระหวํางทําคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการสอบ
ข๎อเท็จจริง  
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งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจ าเดือนเมษายน 2561             

จ านวน 7 เรื่อง 

วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ตอบผู้ร้องเรียนเม่ือ 

แจ้งผลการด าเนินการ 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

31 มี.ค. 61 
เสาปูายบอกซอยล๎ม 
บริเวณถนนนครฯ 3 

กองชําง 2 เมษายน 2561 
อยูํระหวํางดําเนินการ 

ขอตั้งงบประมาณ 

6 เม.ย. 61 
เสียงดังรบกวน บริเวณ
ปากซอยกรอกยายชา  

9 เมษายน 2561 นอกเขต 

10 เม.ย. 61 
Dog (สุนัขจรจัด) ตรง
ข๎ามโฮมโปร  

สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

11 เมษายน 2561 
17 เมษายน 2561 

ไปตรวจสอบแล๎วไมํพบ 

14 เม.ย. 61 
ทํอน้ําทิ้งมีกลิ่นรุนแรง 
บริเวณถนนหลักเมือง 

กองชําง 17 เมษายน 2561 อยูํระหวํางดําเนินการแก๎ไข 

18 เม.ย. 61 
เหม็นหมึก บริเวณปากน้ํา 
ซอย 7 

สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

18 เมษายน 2561 อยูํระหวํางดําเนินการแก๎ไข  

19 เม.ย. 61 
ร๎องทุกข์เรื่องหมาจรจัดไลํ
รถจนล๎มบาดเจ็บ บริเวณ
บ๎านคําย 

 
20 เมษายน 2561 นอกเขต 

19 เม.ย. 61 
ชํวยกําจัดขยะชายหาด 
บริเวณแยกหัวบ๎านชุมชน
ปากน้ํา 1 

สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

20 เมษายน 2561 ดําเนินการแล๎ว 

 

ฝ่ายงบประมาณ  

การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  
งบประมาณตั้งไว้ โอนเพิ่ม โอนลด 

เบิกจ่าย/ก่อหนี้
ผูกพัน คงเหลือ 

งบกลาง 79,124,800.00     48,640,579.55 30,484,220.45 
งบบุคลากร           

  
เงินเดือนฝุาย
การเมือง 9,990,500.00     5,666,616.13 4,323,883.87 

  
เงินเดือนฝุาย
ประจํา 281,871,500.00 574,100.00 573,700.00 147,115,262.04 134,756,637.96 
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การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

  
งบประมาณตั้งไว้ โอนเพิ่ม โอนลด 

เบิกจ่าย/ก่อหนี้
ผูกพัน คงเหลือ 

งบดําเนินงาน           
  คําตอบแทน 13,449,100.00 128,720.00   4,973,895.72  8,603,924.28  
  คําใช๎สอย 143,136,800.00 261,000.00 158,720.00 92,196,507.68  51,042,572.32  
  คําวัสดุ 50,394,600.00 200,000.00 202,800.00 21,361,206.69  29,030,593.31  

  
คํา
สาธารณูปโภค 6,281,500.00     3,261,559.65  3,019,940.35  

งบลงทุน           
  คําครุภัณฑ์ 35,720,200.00 124,500.00   6,348,919.80  29,495,780.20  

  
คําท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 62,255,000.00       62,255,000.00 

งบรายจํายอื่น 13,030,000.00       13,030,000.00 
งบเงินอุดหนุน 21,176,000.00 580,000.00 933,100.00 9,153,720.00 11,669,180.00 

  
รวมทุกหมวด
รายจําย 716,430,000.00 1,868,320.00 1,868,320.00 338,718,267.26  377,711,732.74  

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ครั้งที ่ ประจ าเดือน รายการ ยอดโอน รายการสะสม ยอดโอนสะสม หมายเหตุ 

1 ต.ค. 60 1 36,000.00 1 36,000.00 
 2 ธ.ค. 60 4 551,900.00 5 587,900.00 
 3 ม.ค. 61 4 150,400.00 9 738,300.00 
 4 ก.พ. 61 2 151,000.00 11 889,300.00 
 5 

 
13 124,500.00 24 1,013,800.00 สภาฯอนุมัติ 

6 มี.ค. 61 6 854,520.00 30 1,868,320.00 
 7 เม.ย. 61 9 934,200.00 39 2,802,520.00 รออนุมัติ 
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ส านักการคลัง 
1. รายงานสถานะการเงินประจําปีงบประมาณ 2561 
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2. รายงานการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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3. รายงานเงินสะสม และเงินทุนส ารองเงินสะสม  ณ 30 เมษายน 2561 

 
 
4. รายงานเงินฝากธนาคาร ณ 30 เมษายน 2561 
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5. รายงานการด าเนินการ “เงินรายจ่ายค้างจ่าย” 
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6. รายงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการที่ยังไม่ได้ส่งเรื่องมาจัดหาตามแผนการจัดหาพัสดุ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 
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รายการที่ยังไม่ได้ส่งเรื่องมาจัดหาตามแผนการจัดหาพัสดุ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 (ต่อ) 
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รายการที่ยังไม่ได้ส่งเรื่องมาจัดหาแผนการจัดหาพัสดุ โอนเงินเหลือจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 
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รายการที่ยังไม่ได้ส่งเรื่องมาจัดหาแผนการจัดหาพัสดุ รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี .ศ.2560 ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 

 
 

- นายรักษ์สิทธิ ์ เจริญหิรัญ ผู๎อํานวยการสํวนพัสดุ รายงานดังนี ้
1. แจ๎งวําสํานักงานตรวจเงินแผํนดิน จะเข๎าตรวจเทศบาลนครระยอง ตั้งแตํวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 

2561 ขอแจ๎งให๎ทุกหนํวยงานและผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎รับทราบ พร๎อมทั้งจัดเจ๎าหน๎าที่เพ่ือชี้แจง และจัดเตรียมเอกสาร
โดยเร็ว ซึ่งสํานักงานตรวจเงินแผํนดินจะสรุปในภาพรวมทั้งหมด     โดยแจ๎งผํานงานตรวจสอบภายในเพื่อให๎
เทศบาลได๎รับทราบในภาพรวมตํอไป 
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2. ตามท่ีฝุายนิติการ รายงานเกี่ยวกับเรื่องที่ งานรักษาความสงบ ทําใบเสร็จรับเงินคําปรับเลํมที่ 

1/2561 เลขที่ 17-50 สูญหายโดยไมํทราบสาเหตุนั้น ขอให๎เรํงดําเนินการด๎วย เพราะคาดวําสํานักงานตรวจเงิน
แผํนดินจะต๎องมีการตรวจดูเอกสารในเรื่องนี้ 

กองช่าง 
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

- สํงไปกําจัด ณ ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง และสํงกําจัดขยะติดเชื้อ  
 

งานควบคุมและตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย  
- กวาดใบไม๎รอบสํานักงาน (บํอขยะ) กํอนออกปฏิบัติงานหลัก รถดูดเบอร์ 1 ทะเบียน 82 - 4132 รย.  

ปฏิบัติงานทั้งหมด 10 เส๎น ความยาว 9,330  เมตร  1,841  บํอพัก เข๎าดําเนินการ  ดูดบํอพัก  ถนน ค2  
 - รถดูดเบอร์ 2 ทะเบียน 82 - 7936 รย. ปฏิบัติงานทั้งหมด 10 เส๎น ความยาว 9,330  เมตร 1,841 บํอพัก  

*เข๎าดําเนินการ  แหวกหญ๎ารํองน้ํา บํอชิโมโต๏ะ พร๎อมดูดเลน  
*เข๎าดําเนินการ  ดูดบํอพัก  ซอยสุขใจ  

 - รถดูดเบอร์ 3 ทะเบียน 83 - 2231 รย. ปฏิบัติงานทั้งหมด 10 เส๎น ความยาว 9,330  เมตร 1,841 บํอพัก 
*เข๎าดําเนินการ  ดูดบํอพัก  ถนนสมุทรคงคา  
*เข๎าดําเนินการ  ดูดบํอพัก  ถนนราษฎร์บํารุง  

 - ชุดขุดลอกทํอ ทะเบียน ผข 6467 รย. รถน้ํา 10  ล๎อ  ทะเบียน ผก 7587 รย. 
ปฏิบัติงานทั้งหมด  10  เส๎น  ความยาว  9,330  เมตร  1,841  บํอพัก 
 - รถเฮ๊ียบ ทะเบียน  83 - 1083 รย. รถน้ํา  6  ล๎อ  ทะเบียน 82 - 8727 รย. 
เข๎าดําเนินการ  ปลํอยน้ําล๎างทํอระบาย ถนนน้ําสัมฤทธิ์  

- เฝูาระวังน้ําทํวมขังขณะฝนตก (เปิดเครื่องสูบน้ํา) บริเวณจุดจันทอุดม  
 

งานทําความสะอาดชายหาด 
- ทะเบียน  ตค  3216  รย. ทําความสะอาดชายหาดแหลมรุํงเรือง  

 

งานเครื่องจักรกลและซํอมบํารุง  
- งานซํอมแซมฝาทํอทะเบียน  ผก 2921 รย. ปฏิบัติงานซํอมแซมฝาทํอระบายน้ํา  จํานวน  53  ฝา   

*เข๎าดําเนินการ  ปิดฝาทํอถนนข๎างจวนผู๎วํา  
*เข๎าดําเนินการ  ปิดฝาทํอถนนแสงสุขก๎นปึก 
*เข๎าดําเนินการ  ปิดฝาทํอถนนหลังธนาคารกรุงเทพ  

 - ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ํา ปั๊มน้ําอัตโนมัติ ได๎แกํ จุด ถนน ค2 (บริเวณร๎านเพิ่มลาภ), จุดปั๊มไพบูลย์นิมิตสุข 
และจุดแยกร๎าน ต.ยานยนต์  

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหม่ที่ย่ืนค าร้องขออนุญาต 
ประกอบกิจการประเภทต่างๆ ตามเทศบัญญัติ 

 เจ๎าหน๎าที่สํารวจและมีหนังสือแจ๎งผู๎ประกอบการ/ผู๎ประกอบการเขียนคําร๎องขอรับใบอนุญาตประกอบ  
กิจการ ปรากฏวํามีผู๎ประกอบการยื่นคําร๎องจํานวน 51 ราย และเจ๎าหน๎าที่ได๎ตรวจประเมินเรียบร๎อยแล๎ว  

1 .เจนจิรากุ๎งเต๎น 
2. เจนจิรากุ๎งเต๎น 
3. วี.ซี.มีท  
4. เฮียเล็กหมูทอด 
5. โชคอนันต์ฟาร์ม 
6. กัวซานานา 

สถานประกอบติดตั้งวาง ตู๎น้ําหยอดเหรียญ ลําดับที่ 7 - 51  
- การตรวจประเมินสถานประกอบการแจ๎งเลิกกิจการ จํานวน  1  แหํง 
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งานตรวจประเมินการจัดการน้ําเสียของสถานประกอบการจําหนํายหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติเทศบาล
นครระยอง  จํานวน 3 แหํง ได๎แกํ 

1. เจนจิรากุ๎งเต๎น 
2. บริษัท วี.ซี.มีท ดีสทริบิวชั่น จํากัด 
3 .โชคอนันต์ฟาร์ม 

 
 

เรื่องร้องเรียนประจ า จ านวน 3 เรื่อง 

 
 
 
 

การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร 
 

1. ดําเนินการล๎างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดล๎างและขัดทําความสะอาดพ้ืนอาคารและถนน      
โดยผสมผงคลอรีนในน้ําล๎างพื้นเพ่ือฆําเชื้อโรค ลอกทํอ ล๎างทํอและรางระบายน้ํา ดังนี้  
            - ล๎างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํม) วันที่ 19 - 20 เมษายนและ  26 - 27 เมษายน 2561 
            - ล๎างตลาดเทศบาล 4 (ตลาดแมํแดง) วันที่ 18 และ 25   เมษายน 2561     

2. กิจกรรมตรวจเฝูาระวังคุณภาพน้ําดื่มในสถานประกอบกิจการผลิตน้ําดื่ม (โครงการเฝูาระวังคุณภาพ
น้ําดื่ม ประจําปี 2561 )  
       วันท่ี 18 เมษายน  2561 ดําเนินการลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพน้ําเบื้องต๎น โดยตรวจหาเชื้อโรค       
และสารปนเปื้อนในน้ําดื่มและการดูแลรักษาความสะอาดในสถานประกอบกิจการผลิตน้ําดื่ม จํานวน 5 แหํง   
ดังนี้  
      1. น้ําดื่มตรากัปตัน           
      2. น้ําดื่มบั๊ดดี้  
      3. ห๎างหุ๎นสํวนจํากัดห๎าดาวระยอง     
      4. รุํงเรืองน้ําดื่ม  
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      5. น้ําดื่มใบเฟิร์น  
 
       ซึ่งจากการดําเนินกิจกรรม พบวํา  
        - การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ําดื่มเบื้องต๎น ไมํพบเชื้อโรคฯ ปนเปื้อนในน้ําดื่ม ทั้ง 5 แหํง  
        - สุขลักษณะด๎านสุขาภิบาล การบรรจุ บุคลากรและสุขลักษณะของผู๎ปฏิบัติงาน อยูํในเกณฑ์ท่ีดี             
ทั้ง 5 แหํง      
                          

กิจกรรมอื่นๆ 
- วันที่ 5 เมษายน 2561 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตามปั๊มน้ํามันในเขตเทศบาลนครระยอง เพื่อรณรงค์

ล๎างส๎วมพร๎อมกันรับวันสงกรานต์ 
- วันที่ 19 เมษายน 2561 พ้ืนที่สํารวจข๎อมูลตลาดเทศบาล 1 (ตลาดเกํา) เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน

พัฒนาปรับปรุงตํอไป 
 

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบจุดตั้งถังขยะอันตรายและถังขยะรองรับถุงพลาสติกในชุมชน  

 

1. ตรวจสอบจุดตั้งถังขยะอันตราย  51 จุด  จากการตรวจสอบพบวํา 
   - สภาพถังขยะอันตรายสมบูรณ์และสามารถใช๎งานได๎ทุกจุด 
   - พบขยะปนเปื้อน จํานวน 5 จุด ได๎แกํ เซเวํนปากคลอง, เซเวํนตรงข๎ามตลาดชัยพร, หน๎าห๎องสมุด, 
ร๎านค๎าปากซอยเสรี 3, เซเวํนตรงข๎ามโรงแรมสตาร์ ได๎ประสานผู๎จัดเก็บเรียบร๎อยแล๎ว  
2. ตรวจสอบถังขยะถุงพลาสติกในชุมชน จํานวน 21 จุด   จากการตรวจสอบพบวํา 
   - สภาพถังขยะรองรับถุงพลาสติก สมบูรณ์และสามารถใช๎งานได๎ทุกจุด 
   - พบขยะปนเปื้อน จํานวน 3 จุด ได๎แกํ ถ.สมุทรเจดีย์ซอย 1, ซอย 12 ชุมชนบางจาก และ ถ.อารี
ราษฎร์ เยื้องซอย 5 (ชุมชนปากน้ํา 1) เจ๎าหน๎าที่ได๎นําปูาย “จุดทิ้งถุงพลาสติกเทํานั้น” ไปติดถังคัดแยก
ถุงพลาสติก เพ่ือให๎คัดแยกได๎ถูกต๎อง 
 
3. ตรวจสอบถังขยะอินทรีย์ในชุมชน จํานวน 11 จุด  จากการตรวจสอบพบวํา 
   - ถังรองรับขยะอินทรีย์ไมํสะอาด/ไมํปิดฝาถังขยะอินทรีย์/มีขยะปนเปื้อน ได๎แกํ ชุมชนริมน้ํา-ทําเกตุ , 
ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง, ชุมชน ก๎นปึก-ปากคลอง ได๎ประสานผู๎จัดเก็บและบริษัทคลีน มหานคร จํากัด ให๎ทํา
ความสะอาดถังขยะอินทรีย์  
   - ถังขยะอินทรีย์แตก ได๎แกํ ชุมชนสวนวัด, ชุมชนสะพานราษฎร์, ชุมชนชายกระปุอม ได๎ประสาน
ตัวแทนเก็บและบริษัทคลีน มหานคร จํากัด เรียบร๎อยแล๎ว เนื่องจากตอนนี้ยังไมํมีถังเปลี่ยน จึงให๎นําถุงดํามา 
สวมในถังขยะอินทรีย์อีกชั้น เพ่ือไมํให๎มีน้ําไหลออกมาและสํงกลิ่นเหม็น  
 

กิจกรรม รถคัดแยกขยะสัญจร (3Rs Delivery) 
โครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชน 
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รวบรวมปริมาณสิ่งของบริจาคทั้งหมดในเดือน เมษายน 2561 ประมาณ 6 ตัน แบํงเป็น  
  1. เครื่องใช๎ไฟฟูา  จํานวน    127   ชิ้น  
  2. เฟอร์นิเจอร์     จํานวน      42   ชิ้น  
  3. จักรยาน         จํานวน        6   คัน  
  4. หนังสือ           จํานวน   220   กิโลกรัม  
  5. เสื้อผ๎า/ตุ๏กตา    จํานวน   103   กิโลกรัม  
  6. ขยะรีไซเคิล 234.10 กิโลกรัม คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 930 บาท (เพ่ือเป็นทุนการศึกษา)  
 

รวบรวมสิ่งของบริจาคให๎กับวัดสวนแก๎ว จ.จันทบุรี มาเก็บขน ประมาณ 6 ตัน 
รอบแรก : วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561  
 

โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
 

ลงชุมชนชุมชนหลังวัดโขดฯ ประชาสัมพันธ์โดยการแจกปฏิทินกิจกรรม 3Rs Delivery  มีผู๎ได๎รับปฏิทิน           
จํานวน  103  หลังคาเรือน  (ข๎อมูลอยูํระหวํางการลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์) 
 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “คุณไม่ใช้เราขอ” 
โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

ประชาสัมพันธ์เพ่ือขอรับบริจาควัสดุรีไซเคิล สิ่งของเหลือใช๎เพื่อมอบให๎กับมูลนิธิสวนแก๎ว โดยกําหนดกิจกรรมใน
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ตั้งแตํเวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง   
และขอเชิญชวนพนักงานเทศบาลนครระยองทุกทํานเข๎ารํวมกิจกรรม ดังนี้  
 1. ขอเชิญรํวมบริจาควัสดุเหลือใช๎ ระหวํางวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 18.00 น. 
ณ ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง สําหรับทํานที่รํวมบริจาคจะได๎รับคูปองพิเศษสําหรับซื้อสินค๎าอุปโภค
และบริโภคจากร๎าน I-Biz Shop ราคาถูก 
 2. ขอเชิญรํวมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนผู๎สูงวัย วัดสวนแก๎ว กองทุนละ 100 บาท จะได๎รับน้ําดื่ม
จากทางวัด 1 แพ็ค ขอความรํวมมือแจ๎งรายชื่อและรวบรวมเงิน ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เพ่ือแจ๎ง
จํานวนกับทางวัดสวนแก๎ว 
 

กิจกรรมอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนและแม่น้ าระยอง 
มีคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษาพระเจดีย์กลางน้ํา และสะพานศึกษาธรรมชาติ   

หอชมวิว รวมทั้งหมด 3,386 คน  
1. วันที่ 1-2 เม.ย. 61 งานสืบสานวิถีชีวิตมรดกพ้ืนบ๎าน ปีที่1 แขํงเรือ 7 ฝีพาย ณ บริเวณทําน้ําพระเจดีย์กลางน้ํา  

จํานวน 250 คน 
2. วันที่ 22 เม.ย. 61 สถาบันพระปกเกล๎า ทํากิจกรรมปลูกปุาชายเลน และปลํอยหอยพอก โซน 1  

สะพานศึกษาธรรมชาติหอชมวิว    จํานวน 50 คน 
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3. มีผู๎เข๎าเยี่ยมชมศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษา จํานวน  3,086 คน 

 

 
 
 
 
 
 
 
งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล 
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การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 
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1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย เดือน เมษายน 2561 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได๎ 

ทั้งหมด 2,121 ชิ้น (132 กิโลกรัม) 
2. กิจกรรมสํารวจและสํงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล  

จํานวน 83 แหํง เดือน เมษายน 2561 จํานวน 806 กิโลกรัม  
 

การพัฒนาท าความสะอาดสถานที่ 
 

- รถน้ํา ชุดพัฒนา ชุดพิเศษ เรือท๎องแบน เครื่องตัดหญ๎า เตรียมพื้นท่ี 
งานมหกรรมเลําขานเมืองระยอง 2561 วันที่ 29 มี.ค. 61 – 1 เม.ย. 61  

- รถไถปรับพ้ืนที่ เตรียมสนามแขํงมวยปล้ํา ชายหาดแหลมเจริญ 3 เม.ย. 61  
(รายการ The 11th Southeast Asian Junior & Cadet Open Wrestling Championships 2018)   

- รถน้ํา ชุดพัฒนา เก็บกวาด ล๎างถนน หลังวันสงกรานต์ ถนนราษฎร์บํารุง(สายลําง) 14 เม.ย. 61  
 - ชุดพัฒนาและเรือท๎องแบน รํวมเก็บขยะกับชุมชนในเเมํน้ําระยอง(โขดหัวบ๎าน) 11 เม.ย. 61  
 - ชุดพัฒนา รถน้ําเบอร์ 1,3 เครื่องตัดหญ๎า ตัดหญ๎า เก็บขยะ ล๎างถนน ลานกิจกรรมชุมชนผํองดี     
สวนปุา 18 เม.ย. 61   
 - ชุดพัฒนาเก็บสิ่งของ ขยะ (รํวมกับฝุายปกครอง สํานักปลัดฯ) บริเวณถนนเลียบชายฝั่ง(อารีราษฎ์ 17) 
19 เม.ย. 61   
 - ชุดพัฒนา รถน้ํา ล๎างถนน เก็บกวาดขยะ หลังงานวิ่งบริเวณสวนศรีเมือง 22 - 23 เม.ย. 61   
 - ชุดพิเศษตักเก็บขยะใต๎ถุน ชุมชนสะพานไม๎ ยมจินดา(ตามคําร๎องผําน ไลน์@) 23,26 เม.ย. 61   
 
งานสัตวแพทย์ 

การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์ 
จํานวนสุกรที่เข๎าชําแหละในโรงฆําสัตว์ เทศบาลนครระยอง สุกรเข๎าชําแหละเดือนษายน 2561 

จํานวนทั้งสิ้น 938 ตัว ได๎ทําการตรวจและไมํพบความผิดปกติของสุกรกํอนฆําและหลังฆํา และมีคําธรรมเนียม 
ดังนี้ 
 1. อากรฆําสัตว์ 9 ,380 บาท 
 2. คําบริการโรงฆําสัตว์ 14 ,070 บาท 
 3. คําธรรมเนียมคอกพักสัตว์ 2 ,814 บาท 
      รวมเก็บคําธรรมเนียมได๎ทั้งสิ้น  26 ,264 บาท  

การรณรงค์ป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน 
 

- โครงการรณรงค์ควบคุมโรคจากสัตว์สูํคน ได๎ดําเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าให๎สุนัขและ
แมวในเขตเทศบาลนครระยอง ถึงปัจจุบันได๎ทั้งสิ้น 3,723 ตัว 

- ห๎องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ ฉีดวัคซีนฯ แกํสุนัข จํานวน 111 ตัว และแมวจํานวน 34 ตัว 
 
 
 

 
สรุปเรื่องร้องเรียน จ านวน 28 เรื่อง 
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งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ 

- สํารวจและกําจัดแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุง  จํานวน   8   ครั้ง                                                 
 - รถวิ่งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ไข๎เลือดออก จํานวน   10   ครั้ง 

- พํนสารเคมีกําจัดยุงตัวแกํเพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดตํอนําโดยแมลง ในสถานที่ ดังนี้  
(ศาสนสถาน  จํานวน  3  ครั้ง / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,โรงเรียน  จํานวน  25  ครั้ง /ตลาด  จํานวน  2  ครั้ง / 
ชุมชน จํานวน  10  ครั้ง / สํานักงานเทศบาลนครระยอง จํานวน  1  ครั้ง) 
 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าช่วงฤดูกาลระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน  
 

เพ่ือเป็นการปูองกันการเกิดโรคไข๎เลือดออกท่ีอาจมีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้นในชํวงฤดูกาลระบาด จึงได๎มีการ
เตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าชํวงฤดูกาลระบาดของโรคไข๎เลือดออกในชุมชน ดังนี้  
 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00-10.45 น. ลงพื้นที่ชุมชนเรือนจํา เพ่ือปรึกษาปัญหาและ
วางแผนการดําเนินงานรํวมกับประธานชุมชนและประธาน อสม. ชุมชนเรือนจํา ดังนี้  
 1. กําหนดจุดวางทรายอะเบทเพ่ิมข้ึนในชุมชน   
 2. ขอความรํวมมือในการลงพ้ืนที่พํนสารเคมีกําจัดยุงให๎ครอบคลุมทั้งชุมชนมากขึ้น   
 

กิจกรรมสามเณรสดใส ห่างไกลโรค 
 

ในเดือนเมษายน 2561 วัดปุาประดูํและวัดเนินพระได๎มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร๎อน ขึ้น จึงได๎     
จัดกิจกรรมเพ่ือปูองกันการเกิดโรคติดตํอตํางๆ ในสามเณรที่บรรพชาในวัดปุาประดูํ , วัดเนินพระ ดังนี้ 

1. ให๎ความรู๎และประเมินพฤติกรรมการปรุงอาหารของแมํครัว 
2. สุํมตรวจอาหารปรุงสุก ภาชนะบรรจุอาหารและมือผู๎สัมผัสอาหาร รํวมกับงานสุขาภิบาลอาหาร 

 
ในเดือนเมษายน 2561 วัดปุาประดูํและวัดเนินพระได๎มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร๎อน ขึ้น จึงได๎     

จัดกิจกรรมเพ่ือปูองกันการเกิดโรคติดตํอตํางๆ ในสามเณรที่บรรพชาในวัดปุาประดูํ ,วัดเนินพระ ดังนี้ 
3. ให๎ความรู๎สามเณรวัดปุาประดูํ โดยการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู๎ 3 ฐาน ดังนี้  

      - ฐานที่ 1 วงจรชีวิตยุง/การปูองกันโรคไข๎เลือดออก  
      - ฐานที่ 2 การล๎างมือที่ถูกต๎อง  
     - ฐานที่ 3 การเลือกฉันอาหารที่ควรปฏิบัติ 

4. พํนหมอกควันกําจัดยุงในวัดปุาประดูํและวัดเนินพระ จํานวน 3 ครั้ง  
 

 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
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จากสถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ๎าในพ้ืนที่ใกล๎เคียง เพื่อเป็นการปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า     

ในพ้ืนที่จึงได๎ดําเนินการดังนี้ 
- เดินรณรงค์ให๎ความรู๎แกํประชาชน  ในการปูองกันโรคฯท้ังในคนและสัตว์    

 - วิ่งรถประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎ฯ บริเวณโดยรอบสถานที่จัดกิจกรรม     
 - รํวมประชาสัมพันธ์การให๎บริการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า 
 

 * ในวันที่ 23 เมษายน 2561                                    
     1. เวลา 09.00 – 10.00 น.                                   
         - บริเวณตลาดนัดสตาร์ 

2. เวลา 10.00 – 11.00 น.                                   
- ห๎างสรรพสินค๎าสตาร์ไอทีฯ    
                              

 *ในวันที่ 25 เมษายน 2561 
1. เวลา 13.30 – 14.30 น.                     
- ร๎านวรรณ สาขา 2 
2. เวลา 15.00 – 16.00 น. 
-ห๎างสรรพสินค๎าเทสโก๎โลตัส 

 

งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ 
การด าเนินงาน 

1. งานคัดกรองโรคไมํติดตํอ ปฏิบัติงานตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว 
ให๎ความรู๎พฤติกรรมสุขภาพแกํประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง  รวม 443 คน จําแนกผล
การคัดกรอง ดังนี้ 
    1.1 สํานักงานเทศบาลนครระยอง (ทุกวันจันทร์)  จํานวน 89 คน 
    1.2 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต๎นในสวนศรีเมือง (ทุกวันพุธ) จํานวน 344 คน 
    1.3 ประชาชนชุมชนปากน้ํา 1 จํานวน 40 คน 
    1.4  ให้ความรู้พฤติกรรมสุขภาพรายบุคคล จ านวน 443 คน  
 ผลการคัดกรอง 
            กลุมํปกต ิ    จํานวน     156  คน 
            กลุมํเสี่ยง     จํานวน     135  คน 
            กลุมํปวุย    จํานวน     152  คน    

2. กิจกรรมรณรงค์สํงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 
    2.1 ให๎ความรู๎ “พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารที่ควรปฏิบัติกับสามเณรที่บรรพชาฤดูร๎อน” 
จํานวน 2 ครั้ง  
    ผลการดําเนินงาน   
    1. วัดปุาประดูํ   สามเณรที่เข๎ารํวมกิจกรรม  จํานวน 65 รูป 
    2. วัดเนินพระ    สามเณรที่เข๎ารํวมกิจกรรม  จํานวน 25 รูป          
 
 
 

3. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
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    3.1 ให๎ความรู๎แกํประชาชน ผํานชํองทางการจัดรายการวิทยุ จํานวน 3 เรื่อง3สถานี 
  3.1.1 ความรู๎ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าทั้งในคนและสัตว์ รวมถึงชํองทางการรับบริการฉีดวัคซีน 

        ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าในสัตว์เลี้ยงแกํประชาชน  
  3.1.2 ความรู๎เรื่องการปูองกันโรคอาหารเป็นพิษในชํวงเทศกาลสงกรานต์ 
  3.1.3 ความรู๎เรื่องการปูองกันโรคไข๎เลือดออกเพ่ือเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าสูํฤดูการระบาด  

        ของโรคไข๎เลือดออก 
4. ให๎ความรู๎ในการดูแลสุขภาพตนเองด๎วยหลัก 3 อ. และการออกกําลังกายด๎วยผ๎าขนหนู แกํผู๎สูงอายุ

ชุมชนปากน้ํา 1 จํานวน 40 คน 
5. ให๎ความรู๎ประชาชนเกี่ยวกับการปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า ผํานชํองทางตํางๆ จํานวน 4 ชํองทาง ได๎แกํ 

    5.1 รถประชาสัมพันธ์       จํานวน 10 ครั้ง 
    5.2 Website,Facebook     จํานวน   5 ครั้ง 
    5.3 Line@เรารักนครระยอง  จํานวน   5 ครั้ง 
    5.4 เสียงตามสายของเทศบาล  
 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง 
ด๎านบริหารจัดการกองทุนฯ 

- จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและรวบรวมแผน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561  
ดําเนินการพิจารณาอกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ จํานวน 6 โครงการ  
โดยผํานการพิจารณากลั่นกรองทั้งหมด จํานวน 6 โครงการ ยอดเงินทั้งสิ้น 481,150 บาท 

- ประชุมเตรียมความพร๎อมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจําปี 
2562-2565 และแผนงานประจําปีงบประมาณ 2562 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครระยอง 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห๎องประชุมหอการค๎า สํานักงานหอการค๎าจังหวัดระยอง 
ผลการดําเนินงาน 

*ได๎รูปแบบการดําเนินโครงการฯ ที่ครอบคลุม 
*นําเสนอรูปแบบกิจกรรม ตามโครงการฯ 
*มอบหมายความรับผิดชอบรายกิจกรรมตามโครงการฯ อยํางชัดเจน เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

  
- ทําแบบประเมินตนเองกองทุนฯ ในระบบออนไลน์ รอบท่ี 1 (เดือนเมษายน 2561) 

ผลการประเมิน 
*ได๎รับคะแนน 77 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยูํในกองทุนที่มีศักยภาพดี (เกรด A)  

 

ด๎านการติดตามและประเมินผล 
 - ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินโครงการที่ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ  
จํานวน  1 โครงการ ได๎แกํ  
   1. โครงการผู๎สูงวัยชุมชนปากน้ํา 1 สุขกายสบายใจ ด๎วยหลัก 3 อ. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561  
ณ บ๎านประธานชุมชนปากน้ํา 1 มีผู๎สูงอายุเข๎ารํวมโครงการฯ จํานวน 40 คน  
 
 
 

ด๎านการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ 
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- ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ (แจกแผํนพับ,โปสเตอร์,ปูายไวนิลประชาสัมพันธ์) 

ให๎กับผู๎ประธานชุมชนและประชาชน จํานวน 15 ชุมชน  
- ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ และประชาสัมพันธ์ การดําเนินโครงการที่ขอรับงบจากกองทุนฯผํานสื่อ

ออนไลน์ (page facebook กองทุนฯ) 
 

งานอนามัยครอบครัว 
ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน 

รายใหม่ 81 คน รายเก่า 157 ราย 
จําแนกตามกลุํมได๎ ดังนี้ 
1. มารดาหลังคลอด รายใหมํ  17 คน  รายเกํา 22  ราย 
2. ทารกหลังคลอด รายใหมํ  17 คน   รายเกํา 22  ราย 
3. เด็ก 0 – 5 ปี  รายใหมํ  31 คน  รายเกํา 58 ราย 
3. ผู๎สูงอายุติดเตียง รายใหมํ   2  คน  รายเกํา 45  ราย 
4. ผู๎สูงอายุติดบ๎าน รายใหมํ   2 ราย  รายเกํา 8 ราย 
5. ผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง รายใหมํ  12  คน รายเกํา 2  ราย  
 

ผู้สูงอายุติดเตียงรายใหม่  จ านวน 2 คน 
 

1. ผู๎สูงอายุชุมชนศูนย์การค๎า อายุ 84 ปี บ๎านเลขท่ี  65 / 14  ถ.จันทอุดม  ต.เชิงเนิน อ.เมือง  
จ.ระยอง ไมํมีโรคประจําตัว แตํเกิดอุบัติเหตุล๎มเองที่บ๎าน มีข๎อสะโพกหัก  ลุกเดินเองไมํได๎ ADL = 4  
 ปัญหาคือ เสี่ยงตํอภาวะแทรกซ๎อนการนอนติดเตียงจากการชํวยเหลือตนเองได๎น๎อย  แผนการพยาบาล 
คือ ให๎คําแนะนําแกํครอบครัวในการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ๎อนจากการติดเตียง  
 2. นางสมโภชน์  บุญโรย   อายุ 68 ปี บ๎านเลขท่ี 22 ถ.เรือนจํา ซ.1 ต.เชิงเนิน  
อ.เมือง จ.ระยอง โรคหลอดเลือดสมอง แขนขาซ๎ายอํอนแรง ลุกเดินไมํได๎  ADL = 4  
 ปัญหา คือ เสี่ยงตํอภาวะแทรกซ๎อนจากการนอนติดเตียงจากการชํวยเหลือตนเองได๎น๎อย
 แผนการพยาบาล คือ ให๎คําแนะนําแกํครอบครัวในการปูองกันภาวะแทรกซ๎อนจากการติดเตียง  
 
 

ผู้สูงอายุติดบ้านรายใหม่  จ านวน 2 คน 
1. นางทองหลอม อัมพรมหา อายุ 78 ปี บ๎านเลขท่ี 8 ถ.ทางไผํ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมือง  

จ.ระยอง โรคประจําตัวคือ เบาหวานและความดันโลหิตสูง  อาการขาอํอนแรง เดินไมํได๎   
ADL = 11  
 แผนการพยาบาล คือ ให๎คําแนะนําแกํครอบครัวในการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุเพื่อฟ้ืนฟูกล๎ามเนื้อขา
และปูองกันภาวะข๎อติด  ได๎แกํ การทํากายภาพให๎ผู๎ปุวย 
 2. นายสาธิต ตั้งตระกูลธนะกิจ อายุ 71ปี บ๎านเลขท่ี 2 / 3 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง  
จ.ระยอง  ขาท้ัง 2 ข๎างไมํสามารถลุกเดินได๎ต๎องนั่งรถเข็น ชํวยเหลือตนเองได๎บางกิจกรรม   ใสํสายสวนปัสสาวะ  
ADL = 11  
 แผนการพยาบาล คือ ให๎คําแนะนําแกํครอบครัวและผู๎ปุวยในการปูองกันการติดเชื้อจากการคาสายสวนปัสสาวะ 
 

 
กิจกรรมน าส่งผู้ป่วยรักษาต่อสถานพยาบาล 
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ผู๎ปุวยโรคเบาหวาน ชุมชนสวนวัด 1 ราย มีภาวะน้ําตาลในกระแสเลือดต่ําเฉียบพลัน ขณะพักอยูํที่บ๎าน 

ดูแลชํวยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต๎นและนําสํงโรงพยาบาลระยองเพ่ือรับการรักษาตํอ  
 

จ านวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยท่ีบ้าน 
 

ทําหัตถการ จํานวน 38 ครั้ง ได๎แกํ 
 1. เจาะเลือด       7 ครั้ง 
 2. ทําแผล       12 ครั้ง 
 3. ฉีดยา       2 ครั้ง 
 4. ใสํสายยางให๎อาหารทางจมูก     12 ครั้ง 
 5. ใสํสายสวนปัสสาวะ      5 ครั้ง 
ให๎คําแนะนําด๎านสุขภาพแกํญาติและครอบครัว 242 ราย ได๎แกํ 
 1. สํงเสริมการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ    39 ราย 
 2. ตรวจพัฒนาการและประเมินโภชนาการทารก  39 ราย 
 3. ติดตามโภชนาการเด็ก 0 – 2 ปี            89 ราย 
 4. ประเมินพัฒนาการเด็ก 0 – 2 ปี   58 ราย 
 4. สอนญาติทําแผล      10 ราย 
 5. สอนญาติให๎อาหารทางสายยาง      3  ราย 
 6. สอนญาติอาบน้ําและออกกําลังกายให๎ผู๎ปุวยบนเตียง  2  ราย 
 7. สอนญาติออกกําลังกายผู๎ปุวยบนเตียง     2  ราย  
 

ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 
1. มีผู๎บริจาควัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์  2 ราย จํานวน  7 รายการ ได๎แกํ รถเข็นนั่ง ,เก๎าอ้ีนั่งขับถําย

แบบมีล๎อและไมํมีล๎อ , ที่นอนลม , รถเข็นหัดเดิน, เก๎าอ้ีนั่งอาบน้ําและอาหารทางการแพทย์ 
 2. มีผู๎ปุวยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์  12 ราย จํานวน 7 รายการ ได๎แกํ เตียงนอน Fowler,      
ที่นอนลม , ถังออกซิเจน , Walker , รถเข็นนั่ง,ชุดที่นอนเจล และไม๎เท๎าพยุงเดิน 
 

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
1 เยี่ยมบ๎านผู๎พิการ  จํานวน 5 คน ประกอบด๎วย  
   - พิการทางการเคลื่อนไหว     จํานวน 4 คน  
           - พิการทางสติปัญญา           จํานวน 1 คน 
   ผู๎พิการมีโรคประจําตัว  ดังนี้  
    - เจ็บปุวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  จํานวน 2 คน  
   - เจ็บปุวยความดันโลหิตสูง                       จํานวน 1 คน  
    - ไมํมีโรคประจําตัว                                 จํานวน 2 คน 
 
 
 
 
2. ประเมินความเครียดและประเมินภาวะซึมเศร๎าแกํผู๎พิการ  จํานวน  5  คน พบ 
 - เครียดมาก         จํานวน 1 คน 
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 - เครียดเล็กน๎อย                         จํานวน 4 คน 
 - ไมํมีภาวะซึมเศร๎า            จํานวน  5 คน                        
 - ให๎คําปรึกษาด๎านสุขภาพแกํผู๎พิการ      จํานวน 1 ราย 
 - เสริมสร๎างกําลังใจแกํผู๎พิการ              จํานวน 4 คน 
 

3. กํากับ ติดตาม และเข๎ารํวมกิจกรรมออกกําลังกายด๎วยไลน์แดนซ์ของกลุํมรักษ์สุขภาพ ชุมชนทาง
หลวง-พูนไฉํ (จัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ , วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 -19.00 น.) เพ่ือสร๎างขวัญ
และกําลังใจ และหาโอกาสพัฒนาให๎มีความตํอเนื่องและเข๎มแข็ง  

4. ติดตามชั่งน้ําหนักเด็ก อายุ 0-5 ปี ในชุมชน เพื่อประเมินภาวะโภชนาการและสํงเสริมพัฒนาการ
เบื้องต๎น  จํานวน  61 คน พบวํา   
                 น้ําหนกัตามเกณฑ์    จาํนวน   52  คน 
                 คํอนข๎างมาก          จํานวน    1  คน  
                 มากกวําเกณฑ์        จาํนวน   4   คน 
                 คํอนข๎างน๎อย          จาํนวน   3  คน 
                 นอ๎ยกวําเกณฑ์        จาํนวน   1  คน 
   ***พัฒนาการสมวัย     จํานวน       61  คน  
 
งานสํงเสริมสุขภาพ 

วันที่ 5 เมษายน  2561 ดําเนินกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุรํวมกับสสส. ในการนิทรรศการสัญจร
ชราแลนด์ ดินแดนวันเดอร์เวิลด์ โดยบรรยายให๎ความรู๎เรื่อง 11 อ. สูงวัยแบบสตรอง  และสาธิตการ ออกกําลัง
กายบวกเลข การหัวเราะบําบัด เพื่อให๎ผู๎สูงอายุนําไปปรับใช๎ เสริมสร๎างสุขภาพที่ดีในชีวิตประจําวัน จํานวน 50 
คน ณ ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง 

วันที่ 27 เมษายน  2561 ดําเนินกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุให๎มีสุขภาพดี โดยบรรยายให๎ความรู๎
เรื่อง ข๎อเขําเสื่อม สาธิตทําบริหารเพื่อปูองกันและบรรเทาอาการข๎อเขําเสื่อม  สุขภาพจิตกับการอยูํรํวมกันใน
กลุํมผู๎สูงอายุ จํานวน 37 คน ณ โรงเรียนผู๎สูงอายุวัดเนินพระ  

- นางวัฒนา  ชูวิทย์สกุลเลิศ ผูอํ๎านวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม รายงานดังนี้ 
1. ขณะนี้เรื่องตลาดแมํแดงมีผู๎ร๎องเรียนผํานทางโทรศัพท์ และเขียนข๎อความใสํในกลํองแสดงความ

คิดเห็นที่อยูํในตลาดในเรื่องที่เก่ียวกับการจราจรโดยรอบของตลาดแมํแดงวํายังไมํเรียบร๎อย เชํน การตีสีตีเส๎น
จราจรก็ยังไมํได๎ดําเนินการ 

2. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ศูนย์อนามัยที่ 3 และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง มาประเมิน
การพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น สําหรับปีนี้เทศบาลนครระยองสํงในเรื่องของการจัดการ
คุณภาพตู๎น้ําดื่มหยอดเหรียญ และน้ําบรรจุขวด ซึ่งผลการตรวจประเมินจะตรวจในเรื่องของการจัดกระบวนการ
และการวัดผลลัพธ์ โดยคะแนนรวมเทศบาลได๎ผํานร๎อยละ 88 ใบรับรองจะมีอายุเป็นเวลา 3 ปี หากวําเทศบาล
ได๎ตรงนี้ก็จะต๎องหากิจกรรมอื่นเพ่ือมาทําให๎ได๎มาตรฐาน ซึ่งจะตรวจในปีถัดไป เทศบาลได๎ผํานระดับเกียรติบัตร
รับรอง ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด LPA โดยในสํวนของเทศบาลได๎ทําการประเมินไปเรียบร๎อยแล๎ว 

 
3. ในเรื่องของฝุายสํงเสริมสิ่งแวดล๎อมในชํวงนี้จะมีการรณรงค์ในเรื่องของการคัดแยกขยะต๎นทาง โดยมี 

3R ไดริเวอรี่ กิจกรรมที่เทศบาลออกไปรับขยะในชุมชน และนํามาไว๎ที่ศูนย์สิ่งแวดล๎อม แตํหากทํานสนใจจะเข๎า
รํวมโครงการก็จะเปิดรับ ตั้งแตํวันที่ 21- 22 มิถุนายน 2561 บริเวณหน๎าห๎องสมุดประชาชน หากทํานใดเข๎า
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รํวมโครงการในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 จะมีคูปองสิทธิพิเศษสําหรับซื้อสินค๎าอุปโภค บริโภคจากร๎าน I – Biz SHOP 
ที่จะมารํวมกับเทศบาล สํวนในชํวงบําย พระคุณเจ๎าพระราชธรรมนิเทศ (พระพะยอม กลยาโณ) เจ๎าอาวาสวัดสวนแก๎ว 
บรรยายธรรมให๎กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป ในหัวข๎อ “ขยะในใจ ล๎างได๎ด๎วยธรรม” และมีให๎รํวมกิจกรรม
ทอดผ๎าปุาขยะรีไซเคิล/สิ่งของเหลือใช๎ และรํวมสมทบทุน กองทุนสัมมาชีพ วัดสวนแก๎ว กองทุนละ 100 บาท 
ซึ่งหากรํวมบริจาคเงินสมทบทุน จํานวน 100 บาท จะได๎รับน้ําดื่ม 1 แพ็ค หากทํานใดสนใจจะรํวมทําบุญ  
ให๎แจ๎งรายชื่อได๎ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  

กองการแพทย์ 
บริการเดือน เมษายน ๒๕๖1 

จ าแนกตามสถานบริการ 

 
 

ประเภทบริการในคลินิกอบอุ่นฯ 
ประจ าเดือน เมษายน 2561 

 

1. บริการรักษาพยาบาล       4,979   ราย 
2. บริการทันตกรรม          485    ราย 
3. บริการเภสัชกรรม     1,858   ราย 
4. บริการกายภาพบําบัด          204   ราย 
5. บริการชันสูตร           480   ราย 
6. บริการรังสีฯ                 29   ราย  

 
 
 
 
 
 
 
 

งานรักษาพยาบาล 
ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖1 
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สรุปค่าใช้จ่ายการให้บริการกองการแพทย์ 
ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖1 

 

1. CASH                                   (839 ราย)       134,062 บาท  (14.70%) 
2. จํายตรง อปท รอเรียกเก็บ           (159 ราย)           33,457 บาท  (3.67%) 
3. จํายตรงกรมบัญชีกลางรอเรียกเก็บ (164 ราย)           47,985 บาท  (5.26%) 
4. ประกันสังคมรพ.ระยอง              (230ราย)           41,929 บาท  (4.60%) 
5. ประกันสังคมรพ.สิริกิติ์               (156ราย)              27,698บาท  (3.04%) 
6. เทศบาลสนับสนุน                    (3,854 ราย)     626,979 บาท  (68.73%) 

        สรุป  คําใช๎จาํยกองการแพทย ์                     912,110 บาท  (100%) 
               เรยีกเก็บได ๎                                         229,987 บาท  (25.21%) 

 

บริการอ่ืน ๆ แก่ผู้มารับบริการ 
ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖1 

 

- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถกอล์ฟไฟฟูา        จํานวน 40  ครั้ง 
- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถ Ambulance     จํานวน  7 ครั้ง 
- สนับสนุนกระเป๋ายาแกํหนํวยงานอื่น จํานวน  2 ครั้ง  

 

กิจกรรมในรอบเดือนเมษายน 2561 
 

- โครงการให๎ความรู๎ในวันสําคัญสาธารณสุข จัดกิจกรรมวันไตโลก 
 - โครงการสํงเสริมพัฒนาการเด็ก จัดกิจกรรมกลุํม ฯ ครั้งที่ 1 
 - ออกหนํวยงานแขํงขันกีฬามวยปล้ําเยาวชน 
 - ออกหนํวย งานเดิน-วิ่งการกุศล สร๎างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2018   

 

กองการศึกษา 
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- กิจกรรมรดน้ําขอพรคณะผู๎บริหาร  สังกัดกองการศึกษา ในวันที่ 11 เมษายน 2561 

ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
 - โครงการแขํงขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ เทศบาลนครระยอง ระหวํางวันที่ 1-10 เมษายน 2561 
ณ สนามสวนศรีเมือง  เทศบาลนครระยอง 
 - วันสงกรานต์ 2561  สืบสานงานประเพณีท่ีระยอง ในวันที่  13 เมษายน 2561 
ณ หอพระพุทธอังคีรส เทศบาลนครระยอง 
 - โครงการแขํงขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ เทศบาลนครระยอง (กิจกรรมแขํงขันฟุตบอล “ปากน้ําคัพ”) 
ระหวํางวันที่ 17 - 27 เมษายน 2561 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2561 วันที่ 20
เมษายน 2561 ณ ห๎องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

- ประเพณีสงกรานต์และงานกํอพระเจดีย์ทราย ระหวํางวันที่ 28 - 29 เมษายน 2561 
ณ วัดปากน้ําสมุทรคงคาราม อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 - กิจกรรมสํงเสริมการศึกษานอกห๎องเรียน (การทําผัดไทยเก๊ียวไกํกรอบ)  ในวันที่ 28 เมษายน 2561 
  ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 
 - กิจกรรม We can PLAY & LEARN เพลินวันเสาร์  ครั้งที่ 115 ในวันที่ 28 เมษายน 2561 
  ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 
 - คณะศึกษาดูงานห๎องสมุด ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 
เดือน  เมษายน 2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 จาก กศน.นนทบุรี จํานวน 15 คน 
 - คณะศึกษาดูงานสภาเด็ก ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 
เดือน  เมษายน 2561 ในวันที่ 10 เมษายน 2561 จากสภาเด็ก องค์การบริหารสํวนตําบลบุพราหมณ์  
จังหวัดปราจีนบุรี  จํานวน 30 คน 
 

สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือน เมษายน 2561 

 
 
 

สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง 
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เดือน เมษายน 2561 

 
 
 

สร้างงานผู้พิการ 
นางสาวสุจิตรา  พืชพันธ์ 
  - เริ่มทํางาน 1 กรกฎาคม 2560 
  - ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว (ชาซีกขวาทั้งแขน-ขา) 
  - ปฏิบัติงานที่อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
นางสาวมิลันตี  นีลพันธ์ 
  - เริ่มทํางาน 1 มกราคม 2560 
  - ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว(ขาพิการทั้ง 2 ข๎าง) 
  - ปฏิบัติงานที่อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
นายกฤณัช ทรงเที่ยง 
  - เริ่มทํางาน 9 มกราคม 2560 
  - ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว (ขาเป็นโปลิโอ) 
  - ปฏิบัติงานที่อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง 
นายกิตติคุปต์  สารพันโชติวิทยา 
  - เริ่มทํางาน 9 มกราคม 2560 
  - ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว (ชาแขนขวา) 
  - ปฏิบัติงานที่ กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง  
นายรัชพงศ์  ผลารุจิ 
  - เริ่มทํางาน 1 สิงหาคม 2560 
  - ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขวาอํอนแรง) 
  - ปฏิบัติงานที่ กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง  
 
 
 นางสาวกุสุมา  บุญชํวย 
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  - เริ่มทํางาน 9 มกราคม 2560 
  - ผู๎พิการทางการได๎ยิน (เป็นใบ๎) 
  - ปฏิบัติงานที่อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง  

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
 - วันที่ 5 เมษายน 2561 : ผู๎บริหารและคณะครู รํวมแสดงความยินดีแกํรองผู๎อํานวยการโสภิกา       
คงเจริญ ย๎ายไปรับตําแหนํงรองผู๎อํานวยการที่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จังหวัดนครราชสีมา 
 - กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจําปี 2561 โดยในวันที่ 12 เมษายน 2561 : ผู๎บริหารและ
คณะครู และพนักงานเข๎ารํวมรดน้ําดําหัวขอพร จากผู๎บริหารเทศบาลนครระยอง ณ ห๎องสมุด สวนศรีเมือง 
 - วันที่ 13 เมษายน 2561 : ผู๎บริหารและคณะครู บุคลากร เข๎ารํวมงานสืบสานงานประเพณีวัน
สงกรานต์ ณ ลานหน๎าหอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง  
 - วันที่ 17 เมษายน 2561 : คณะครูจัดการเรียนการสอนเสริมชํวงปิดเทอมให๎กับเด็กนักเรียน  
 - วันที่ 19-27 เมษายน 2561 : รองผู๎อํานวยการเข๎ารํวมพิธีเปิดกีฬาเพ่ือสุขภาพเทศบาลนครระยอง ประจําปี 
2561 “ฟุตบอลปากน้ําคัพประเพณีวันไหลวัดปากน้ําสมุทรคงคาราม” ณ สนามบอลโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 
 - วันที่ 24 เมษายน 2561 : ผู๎บริหารและคณะครู เข๎ารํวมงานวันเทศบาล ณ เทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 26-27 เมษายน 2561 : ครูกัลยดา ถนอมถิ่น เข๎ารํวมโครงการพัฒนาศักยภาพ 
ครูแนะแนว จังหวัดระยอง ปีที่2 ประจําปี 2561 ณ สนามกอล์ฟวังจันทร์ กอล์ฟ พาร์ค อําเภอวังจันทร์    
จังหวัดระยอง 
 

นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา 
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โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

- วันที่ 1-5 เมษายน 2561 เตรียมความพร๎อมจัดการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2561 
* เตรียมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561  
* จัดชั้นเรียน 
* คณะครูเข๎ารับการอบรมตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่รับผิดชอบ  
 

- วันที่  9 เมษายน 2561 ผู๎อํานวยการสถานศึกษา รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ด๎านผู๎บังคับบัญชาลูกเสือดีเดํน 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจําปี ๒๕๖๐ 
 - วันที่ 12 เมษายน 2561 คณะผู๎บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง เข๎ารํวมพิธีรดน้ํา 
ขอพรจากกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง  
 - วันที่ 13 เมษายน 2561 คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองเข๎ารํวมงานประเพณีสงกรานต์ 
ประจําปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณ สวนศรีเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ของไทย 
 - วันที่ 17 เมษายน 2561 ผู๎บริหารโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง เข๎ารํวมพิธีรดน้ําขอพร         
นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง และคณะผู๎บริหาร เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ  บริเวณลาน
ด๎านหน๎าพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 - วันที่ 17 เมษายน 2561 คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง เข๎ารํวมงาน งานวันเทศบาล 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ  บริเวณหน๎าสํานักงานเทศบาลนครระยอง 
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- วันที่ 2 พ.ค. 2561 รายงานความคืบหน๎า การดําเนินการในที่ราชพัสดุ ด๎านข๎างโรงเรียน 
* ยังไมํได๎รับการอนุมัติให๎ใช๎ที่ 
* ทางโรงเรียนทําหนังสือขึ้นมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์เคลียพื้นที่ เก็บเศษไม๎และเศษวัสดุที่ไมํได๎ใช๎ออก  
  เพ่ือทําเป็นแหลํงเรียนรู๎ เชํน ปลูกพืชผัก หรือเป็นแหลํงเรียนรู๎ธรรมชาตินอกห๎องเรียน ฯลฯ 
* ทําปลัดได๎มอบให๎กองชํางลงไปดูหน๎างานแล๎วพบวําไมํมีทางเข๎า 
* ได๎ปรึกษาทํานปลัด  แนะนําให๎ทุบกําแพงด๎านข๎าง 
* ทางโรงเรียนได๎ดําเนินการให๎ชํางมาทุบกําแพงและทําประตูชั่วคราว 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
- วันที่ 9 เมษายน  2561 คณะครูกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ได๎นํานักเรียน  

เด็กชายยศพล หัสชู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เข๎ารับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ            
โครงการแขํงขันคนเกํงโรงเรียนท๎องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2560  
 - วันที่ 10 เมษายน 2561 รํวมงานครบรอบวันมรณภาพ  อดีตเจ๎าอาวาสวัดโขดทิมธาราม  
ณ ศาลาวัดโขดทิมธาราม  
 - วันที่ 12 เมษายน 2561 รํวมงานทําบุญสงกรานต์หลวงพํอขาว 
ณ วิหารหลวงพํอขาว วัดโขดทิมธาราม  

- วันที่ 13 เมษายน 2561 รํวมงานประเพณีวันสงกรานต์  เทศบาลระยอง  
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โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

 - เข๎ารํวมประชุมในเรื่องการบริหารจัดการขยะ ระหวํางวันที่ 9 – 12 เมษายน 2561                  
ณ ประเทศอินเดีย 
 - เข๎ารํวมกิจกรรมวันสงกรานต์ ในวันที่ 13  เมษายน 2561  
 - รํวมงานวันเทศบาล ในวันที่ 24 เมษายน 2561  
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 - รายงานนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 และนักเรียนที่เข๎าเรียนตํอในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 103 คน ได๎แกํ 

1. โรงเรียนวัดปุาประดูํ  
2. โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
3. โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
- วันที่ 2-4 เมษายน 2561 ศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 

จังหวัดกาญจนบุร ี
 - วันที่ 5 เมษายน 2561 รับโลํรางวัลโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัยที่ 2 
 - วันที่ 7-8 เมษายน 2561 ปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
ณ ห๎องประชุมโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) 
 - วันที่ 13 เมษายน 2561 รํวมงานกิจกรรมวันสงกรานต์ ณ เทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 24 เมษายน 2561 วันเทศบาล ณ เทศบาลนครระยอง 
 

นักเรียนศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 2560 
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สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2561 

 
 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนปรับพื้นฐาน ในวันที่ 30 เมษายน ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
 - กิจกรรมปฐมนิเทศผู๎ปกครองนักเรียนใหมํ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
- วันที่ 2 เมษายน 2561 มอบตัวนักเรียนใหมํชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ครั้งที1่ )  

ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎) 
- วันที่ 1-7 เมษายน 2561 สํานักงานการกีฬาแหํงประเทศไทยจังหวัดระยองขอความอนุเคราะห์ใช๎สถานที่พัก

นักกีฬาสําหรับการจัดการแขํงขันมวยปล้ํา 11st Southeast Asian Junior & Cadet Wrestling Championships 2018  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎)  
 - วันที่  6-7 เมษายน 2561 บุคลากรอบรมเทคนิคการสอนในโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎) 
 - วันที่  8 เมษายน 2561 บุคลากรอบรมสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎) 
 - วันที่  7-9 เมษายน 2561 บุคลากรเข๎ารํวมอบรมเพ่ือชี้แจงแนวทางการอบรมครูพ่ีเลี้ยงวิชาการสะเต็มศึกษา   
ให๎จะแกํศึกษานิเทศก์ ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่แทนและหัวหน๎ากลุํมผู๎เลี้ยง ศูนย์ฝึกการอบรมครูสะเต็มศึกษาสังกัดกรมการสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในพื้นที่ 
 - วันที่ 9 เมษายน 2561 มอบตัวนักเรียนใหมํชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ครั้งที2่ )  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎) 
 - วันที่  10  เมษายน 2561 ผู๎อํานวยการเข๎ารํวมการประชุมมอบนโยบายการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 
 - วันที่  12 เมษายน 2561 ผู๎อํานวยการและบุคลากรรํวมงานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ําขอพร
ผู๎บริหารเทศบาลนครระยอง ณ ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง  
 - วันที่  13 เมษายน 2561 ผู๎อํานวยการบุคลากรและนักเรียนรํวมงานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทยของ
เทศบาลนครระยอง ณ หอพระพุธอังคีรส สวนศรีเมือง และถนนยมจินดา  
 - วันที่ 23-27 เมษายน 2561 บุคลากรเข๎ารํวมโครงการทดลองใช๎หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุมเทพมหานคร  
 - วันที่ 24 เมษายน2561 ผู๎อํานวยการครูและบุคลากรรํวมงานวันเทศบาลประจําปี 2561 
ณ บริเวณหน๎าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
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 - วันที่ 26-27 เมษายน2561 บุคลากรเข๎ารํวมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว จังหวัดระยอง ปีที่ 
2 ประจําปี 2561 ณ สนามกอล์ฟวังจันทร์ กอล์ฟพาร์ค อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
 - วันที ่26-28 เมษายน 2561 บุคลากรเข๎ารํวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างศักยภาพครูผู๎สอนกลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เพ่ือสํงเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะทางภาษาของผู๎เรียนที่พร๎อมเรียนรู๎
ในศตวรรษท่ี 21 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 - วันที ่28-30 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม บุคลากรเข๎ารํวมโครงการอบรมครูด๎วยระบบ
ทางไกลสะเต็มศึกษา สําหรับครูผู๎สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 - วันที ่30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 บุคลากรเข๎ารํวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างศักยภาพ
ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เพ่ือสํงเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะทางภาษาของผู๎เรียน
ที่พร๎อมเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21  ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 

ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนชั้น ม.3 
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)้ กองการศึกษาเทศบาลนครระยอง 
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ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)้ กองการศึกษาเทศบาลนครระยอง 

 

 
กองสวัสดิการสังคม 

- การจัดงานสงกรานต์ชุมชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
- งานเปิดชมรมผู๎สูงอายุรวมศิลป์ จังหวัดระยอง 

 
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  
- มอบเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ,ผู๎พิการและผู๎ปุวยเอดส์ประจําเดือนเมษายน 2561   
ž  ผู๎สูงอายุ 5,577  ราย  

ž  - เงินสด - ราย 
- โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 5,577 ราย  
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ž  ผู๎พิการ  715 ราย  
ž  - เงินสด - ราย 

- โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 715  ราย  
ž  ผู๎ปุวยเอดส์ 110  ราย  
ž        - เงินสด –   ราย  
ž        - โอนเข๎าบัญชีธนาคาร 110  ราย  

 
- อํานวยความสะดวก ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการ  จํานวน  5  ราย  
- รับลงทะเบียนผู๎พิการรายใหมํ เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ  จํานวน 9 ราย  
- รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด     จํานวน 23 ราย  
- รับลงทะเบียนผู๎สูงอายุรายใหมํและรายเกําที่มีการย๎ายภูมิลําเนา   
  เข๎ามาในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง เพื่อรับเบี้ยฯปีงบประมาณ 2563  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2560    จํานวน  42 ราย  
 
ลงเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

- เพ่ือดําเนินชํวยเหลือเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ครอบครัวจากผู๎ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาล
นครระยอง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 

* นายจําลอง  คุ๎มพวงมี ชุมชนเกาะกลอย ผู๎ขอรับการชํวยเหลือ ชราภาพและพิการด๎านรํางกาย        
มีสุขภาพไมํแข็งแรง อาศัยรายได๎จากเงินเบี้ยยังชีพ และภรรยาที่รับจ๎างทั่วไป รายได๎ไมํแนํนอน ทําให๎มีความเป็น
ที่อยูํที่ยากลําบาก  

- เพ่ือดําเนินชํวยเหลือเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ครอบครัวจากผู๎ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาล
นครระยอง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 

* นางสาวจิ๋ม คุมขวัญ ชุมชนเกาะกลอย ผู๎ขอรับการชํวยเหลือ ต๎องรับภาระดูแลสามีท่ีที่ชราภาพ     
และพิการด๎านรํางกาย ทําให๎ครอบครัวมีรายได๎ไมํเพียงพอกับรายจําย และการครองชีพ  
 - เพ่ือดําเนินชํวยเหลือเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ครอบครัวจากผู๎ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาล
นครระยอง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 

* นางสาววัชรี พลฤทธิ์ ชุมชนทุํงโตนด ผู๎ขอรับการชํวยเหลือ ต๎องรับภาระดูแลบุตรและหลานที่อยูํในวัย
เรียน ซึ่งพํอแมํเด็กแยกทางกัน ครอบครัวอาศัยรายได๎จากสามีประกอบอาชีพเพียงลําพังคนเดียว   อีกทั้งหลาน
กําลังจะเข๎าเรียน  ทําให๎รายได๎ไมํเพียงพอกับรายจําย 
 - เพ่ือดําเนินชํวยเหลือเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ครอบครัวจากผู๎ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาล
นครระยอง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561  

* นางเพลิน ชูเชิด ชุมชนปากน้ํา 1 ผู๎ขอรับการชํวยเหลือประกอบอาชีพค๎าขายอาศัยอยูํกับลูกและ
หลานรวม 6 คน  เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 เกิดพายุฝนฟูาคะนอง ลมแรง ทําให๎ต๎นไม๎ล๎มทับบ๎านทํา
ให๎บ๎านพังท้ังหลัง จึงต๎องการเงินทุนในการนํามาซํอมแซมบ๎านทีพังเสียหาย  
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 - เพ่ือดําเนินชํวยเหลือเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ครอบครัวจากผู๎ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาล
นครระยอง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561  

* นายบัญชา บุญศิริ ชุมชนปากน้ํา 2 กองสวัสดิการสังคม ได๎รับแจ๎ง วํามีผู๎นําขยะมากองริมชายหาด
ปากน้ําจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพบวํา ผู๎ที่นําขยะมากองชื่อนายบัญชา บุญศิริ ซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่ตําบลปากน้ําและ
เป็นผู๎ด๎อยโอกาสที่เคยได๎รับการชํวยเหลือจากกองสวัสดิการสังคมมาโดยตลอดโดยนายบัญชาได๎แจ๎งวําที่เก็บขยะ
มารวบรวมขายเป็นรายได๎เลี้ยงชีพตัวเอง  
 

กิจกรรมจัดระเบียบขอทาน 
- เทศบาลนครระยอง รํวมกับ ศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ที่พ่ึง จังหวัดระยอง สํานักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง สถานีตํารวจภูธรระยอง  ได๎จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่จัดระเบียบขอทาน          
ในเดือนเมษายน 2561 จํานวน 1 ครั้ง ดังนี้ 
    * วันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ตลาดนัดสตาร์ไนท์พลาซํา พบผู๎แสดงความสามารถ 1ราย               
(มีบัตรผู๎แสดงความสามารถแล๎ว) 

สถานธนานุบาล 
ผลการด าเนินงานในรอบเดือนเมษายน  2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30  เมษายน  2561) 
ยอดรับจํานํารวม     2,279  ราย  
ยอดไถํถอนรวม     2,186  ราย  
 ทรัพย์จํานําคงเหลือทั้งหมด  7,894  ราย 
 
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน 140,000,000.00 บาท 
 หัก ใช๎ไปแล๎ว      11,350,000.00 บาท  
 คงเหลือเงินที่ใช๎หมุนเวียนได๎อีก  128,650,000.00 บาท  
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 - ทํานนายกเทศมนตรีกลําววํา การไฟฟูาสํวนกลางลงพื้นที่ไปตรวจสอบลานกีฬาของชุมชนตํางๆ       
ในเขตเทศบาลนครระยอง ปรากฏวํามีลานกีฬาในเขตเทศบาลนครระยองได๎ทําการตํอไฟฟูาตรงโดยไมํผําน
มิเตอร์ไฟฟูา การไฟฟูาจึงทําการตัดไฟ และมีหนังสือแจ๎งเตือนมายังเทศบาลนครระยอง มอบผู๎อํานวยการกองชําง
ประสานการไฟฟูาเพ่ือหารือวํามีแนวทางใดบ๎างที่จะให๎ลานกีฬาตํางๆ ไมํต๎องเสียคําไฟฟูา  
 - นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล กลําววําตามท่ีไปอบรมเรื่องสมาร์ทซิตี้ ที่ พิพิธภัณฑ์อวกาศ 
Space Inspirium ภายในพ้ืนที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ซึ่งจะมีสถานที่เพ่ือให๎เด็กไปเรียนรู๎เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ อวกาศ โดยมีคณะศึกษาดูงานจากที่ตํางๆ เข๎าไปดูกัน
จํานวนมาก จึงมีแนวคิดวํานําจะพานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองไปทัศนศึกษายังอุทยาน
ดังกลําวบ๎าง จากการไปอบรมสมาร์ทซิตี้ทําให๎ทราบวําปัจจุบันการเขียนโปรแกรมนั้นงํายมาก เด็กในตํางประเทศ
นั้นเขาจะสอนกันโดยใช๎ภาษาท่ีเรียกวํา ภาษาไพธอน (Python) ซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมในการควบคุม
หุํนยนต์ได๎ และจากที่ไปอบรมเผอิญได๎พบกับทํานอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ    
ที่อําเภอบ๎านคําย จังหวัดระยอง ซึ่งทํานก็สนใจเรื่องนี้เหมือนกัน โดยมีโครงการที่จะทําเรื่องสมร์ทซิตี้ของ
โรงเรียนในจังหวัดระยอง เรื่องนี้เป็นประโยชน์  และสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทย  
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 และรองรับไทยแลนด์ 4.0 คาดวําในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนําจะใช๎งบประมาณจํานวนไมํมาก ซึ่งวิทยากร
ก็มีอยูํแล๎ว คือ ทํานอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ ที่อําเภอบ๎านคําย จังหวัดระยอง   
ทํานพร๎อมที่จะมาชํวยเทศบาล จึงแจ๎งให๎โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองทุกแหํงทราบ  
 - ทํานนายกเทศมนตรีกลําววําฝากไปยังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน เกี่ยวกับเรื่องอุทยาน
การเรียนรู๎ที่อําเภอปลวกแดงวําให๎จัดนักเรียนไปทัศนศึกษาด๎วย และตํอไปจะมีสวนพฤกษศาสตร์ ที่ตําบลบ๎านเพ 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งมีพันธุ์ไม๎ที่หายากให๎ได๎ชมกัน เป็นของคุณเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ แตํต๎องเสีย
คําใช๎จํายในการเข๎าชม สําหรับนักเรียนนั้นคําใช๎จํายอาจจะเป็นจํานวนไมํมาก 
 

(ปิดประชุม เวลา 11.00 น.) 
 
     ลงชื่อ    ผู๎บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                          เจา๎พนกังานธุรการชํานาญงาน 
 
 
 

     ลงชื่อ    ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางพิมพ์ผกา  ทายพงศ์ศักดิ)์ 
          หัวหนา๎ฝาุยอํานวยการ 
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