
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่7/2561 

วันที ่ 4  กรกฎาคม  2561 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

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

ผู้มาประชุม 

1. นายธนิต อังควินิจวงศ๑ รองนายกเทศมนตรี 
2. นายบุญสืบ เจริญรัตน๑ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
3. นายประกอบ อังควินิจวงศ๑ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท๑ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นางเสาวลักษณ๑ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
6. นายธนวัฒน๑ พ๎นชั่ว หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 
7. นายรักษ๑สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู๎อ านวยการสํวนพัสดุ 
                                                          รก.ผู๎อ านวยการส านักการคลัง 
8. นางวัฒนา ชูวิทย๑สกุลเลิศ ผู๎อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
9. นางกรรณิกา วิโรจน๑แสงทอง ผู๎อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
10. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง แทนผู๎อ านวยการกองชําง 
11. นางผํองศรี ปิยะยาตัง ผู๎อ านวยการกองการศึกษา 
12. นายชนินทร๑ จันทน๑ขาว หัวหน๎าฝุายพัฒนาชุมชน 
                                                          รก.ผู๎อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
13. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย๑ช านาญการพิเศษ 
                                                          รก.ผู๎อ านวยการกองการแพทย๑ 
14. นางสุภา ข างาม ผู๎จัดการสถานธนานุบาล 
15. นายศราวุธ  มนต๑สวรรค๑ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
16. นายวิธาน ลาภเวที แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง 
17. นางชุติมา นิติพงษ๑ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
18. นายมนตรี สิริทัตสุนทร แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
19. นางพรทิพย๑ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
20. นางสวนีย๑ กันสุธา แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
21. นางศิริลักษณ๑ ทองเรือง ผู๎อ านวยการสํวนบริหารการคลัง 
22. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ๑ ผู๎อ านวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
23. นางสาวกนก อารีรักษ๑ ผู๎อ านวยการสํวนสํงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
24. นางซํอนกลิ่น ชูเชิด หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
25. นางพิมพ๑ผกา ทายพงศ๑ศักดิ์ หัวหน๎าฝุายอ านวยการ 
26. นางสาวฐปนีย๑ โสภณ หัวหน๎าฝุายวิเคราะห๑นโยบายและแผน 
27. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน๎าฝุายบริการสิ่งแวดล๎อม 
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28. นางสาววทันยา โห๎ประเสริฐ หัวหน๎าฝุายบริการการแพทย๑และพยาบาล 
29. นางสาวดลนภัส ประดับสุข หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
30. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน๎าฝุายสังคมสงเคราะห๑ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวรวิทย๑      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
4. นายวารินทร๑ ดุษฎีวงษ๑ก าจร รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 
5. นายนิวัติ กลํอมแก๎ว เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
6. นายผณินทร เกษรแพทย๑ เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
7. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล   (ไปราชการ) 
8. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล   (ไปราชการ) 
9. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ๑ ผู๎อ านวยการกองชําง  (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

- ด๎วยทํานนายกเทศมนตรีไปราชการเข๎ารับฟังการมอบนโยบาย โดยอธิบดีกรมการสํงเสริมการปกครอง-
สํวนท๎องถิ่นในชํวงเช๎าวันนี้ ณ องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระยอง จึงมอบหมายให๎นายธนิต  อังควินิจวงศ๑              
เป็นประธานในที่ประชุมประจ าเดือนครั้งนี้ 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที ่6  มิถุนายน  2561 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันที่ 6  มิถุนายน  2561 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 6  มิถุนายน  2561 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

- ไมํมี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนสํง 
 งานขนสํงมี รายรับประจ าเดือนมิถุนายน 2561                   123,628.00 บาท 
          รายจํายประจ าเดือนมิถุนายน 2561                      112,769.29 บาท 
               รายรับสูงกวํารายจําย                                          10,858.71 บาท 
               ยอดเงนิสะสม                                           3,129,153.15 บาท 
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ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
     1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง 
      -  จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม    
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
          - ออกตรวจดูแลโรงรับจ าน าของเทศบาล  
          - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จ านวน 4 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า 
            สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน๎อง และสวนศรีเมือง 
         - ออกตรวจจัดตรวจตู๎เขียว จ านวน 29 ชุมชน 
          - ออกตรวจดูแลสถานีขนสํง (บขส.) ระยอง  
     2. ตักเตือนผู๎กระท าความผิด  
          - ดูแลห๎องควบคุมโทรทัศน๑วงจรปิด CCTV    
          - กองวัสดุกํอสร๎างไว๎บนไหลํทาง ทางเท๎า และท่ีสาธารณะ จ านวน 14 ราย 
          - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท๎าบริเวณหน๎าโรงพยาบาลระยอง และหน๎าวัดปุาประดูํ 
            จ านวน - ราย  

- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าสิ่งของตกหลํน จ านวน 1 ราย      
          - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร๎านค๎าตั้งวางจ าหนํายของโดยไมํได๎รับอนุญาต จ านวน 15 ครั้ง       
     3. จัดเก็บปูายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 80 แผํน  
     4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้ า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน 16 แหํง  
     5. งานที่ได๎รับมอบหมาย  

- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน  จ านวน  5  ราย  
- ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จ านวน  -  ราย 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - ระงับอัคคีภัย                                                            7 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                            72 ครั้ง  
      - งานกู๎ภัยฯ                                                             58 ครั้ง 
     - ออกส ารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบาย 
            วิธีการใช๎ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
            (ชุมชนบางจาก, ชุมชนสนามเปูา, ชุมชนสะพานราษฎร๑ 
             และชุมชนตากสินมหาราช)                                       14  ครั้ง 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน (ประจ าเดือน ม.ิย. 2561)  
         * จ านวน               9  คณะ   
         * จ านวน           617  คน 
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งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – สํง หนังสือผํานระบบ OSSM (สํวนกลาง)  
เดือนมิถุนายน  2561  
      - มีการลงรับหนังสือ    จ านวน        654 เรื่อง 
      - มีการลงสํงหนังสือ    จ านวน        447 เรื่อง  
 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
งานการเจ๎าหน๎าที่ 
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ด ารงต าแหนํงที่สูงขึ้น 
  (ต าแหนํงบริหาร)                                                                                 - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ด ารงต าแหนํงที่สูงขึ้น (ต าแหนํงบริหาร)                - คน 
- แตํงตั้งพนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกได๎ให๎ด ารงต าแหนํง 
  ผู๎บริหารสถานศึกษา                                                                              - คน 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                    - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายมา                                                                   1 คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหมํ                                                                     - คน 
- พนักงานเทศบาล ย๎ายเปลี่ยนสายงาน                                                          - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายไปปฏิบัติราชการ ที่หนํวยงานอื่น                                -  คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                        - คน 
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต                                                                       - คน  
- ลูกจ๎างประจ า ลาออก                                                                            - คน 
- ลูกจ๎างประจ า เสียชีวิต                                                                          -  คน 
- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)                                                                         - คน 
- พนักงานจ๎าง ลาออก                                                                            8 คน 
- พนักงานจ๎าง เสียชีวิต                                                              - คน 
 

อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง      
      * พนักงานเทศบาล             181 คน 
      * ลูกจ๎างประจ า                     28 คน 
      * พนักงานจ๎างทั่วไป            301 คน 
      * พนักงานจ๎างตามภารกิจ     229 คน 
                         รวม           739 คน 
 

อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จ านวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง      
      * พนักงานครูเทศบาล                246 คน 
      * ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)                3 คน  
      * พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)          41 คน  
                         รวม                 290 คน  

รวมทั้งสิ้น  1,029  คน      
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งานทะเบียนราษฎร 
 

รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 

 
ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 138 ราย  บัตรประจ าตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 33 ราย  

รวมวันละ 171 ราย 

กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ  

1. ให๎บริการการตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร๑/ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง      
จ านวน  20  ครั้ง  

2 .ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต๑เทศบาลนครระยอง     จ านวน  32  ครั้ง   32   เรื่อง 
 

ด๎วยเทศบาลนครระยอง มีชํองทางในการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสารตํางๆ มากมายหลายชํองทาง 
เชํน เว็บไซต๑ www.rayongcity.go.th, Facebook, Youtube, เสียงตามสาย, บอร๑ดประชาสัมพันธ๑, ปูาย
ประชาสัมพันธ๑ เป็นต๎น และในปัจจุบันเทศบาลนครระยองได๎ด าเนินการจัดท า Line @ เรารักนครระยอง ID 
Line ชื่อ @weloverayongcity เพ่ือเป็นการเพ่ิมชํองทางอ านวยความสะดวกให๎กับประชาชนในการแจ๎งเรื่อง
ความเดือดร๎อน ข๎อเสนอแนะตํางๆ และประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสารตํางๆ ซึ่งได๎ด าเนินการจัดงานเปิดตัว  Line 
@ เรารักนครระยอง และเริ่มใช๎งานจริงเมื่อเดือนกุมภาพันธ๑ 2561 จนถึงปัจจุบัน ปรากฏวํามีประชาชน
สอบถามเกี่ยวกับเรื่องไฟฟูาดับ, น้ าประปาไมํไหลหรือน้ าประปาขํุน, การพยากรณ๑การอากาศประจ าวัน, และ
เรื่องการจราจรติดขัดเป็นจ านวนมาก  

http://www.rayongcity.go.th/
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เทศบาลนครระยอง  จึงได๎เชิญหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้  

   1. กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง     
     2. การประปาสํวนภูมิภาคสาขาระยอง     
     3. การไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดระยอง  
     4. สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง  
 

เข๎ารํวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการตอบค าถามและหาแนวทางแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนรํวมกัน 
เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห๎องประชุมหลักเมือง ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลนครระยอง  
โดยทุกหนํวยงานให๎ความรํวมมือเข๎ารํวมประชุมทุกหนํวยงาน และในที่ประชุมมีมติดังนี้  
         1. กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
         2. การประปาสํวนภูมิภาคสาขาระยอง 
         3. การไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดระยอง  
         4. สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ยินดีให๎ความรํวมมือที่จะท าสัญญา MOU รํวมกับเทศบาลฯ ในการตอบ
ค าถาม แก๎ไขปัญหาและประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสารตํางๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให๎กับประชาชน           
และท่ีประชุมมีมีมติให๎เชิญ สถานีต ารวจภูธรเมืองระยอง เข๎ารํวมท าสัญญา MOU ด๎วย  โดยเทศบาลนครระยอง
จะท าหนังสือเชิญหนํวยงานดังกลําวทั้ง 
      5 หนํวยงานมาเซ็นสัญญา ท าบันทึกความรํวมมือ (MOU)  ลงนามสัญญารํวมกับเทศบาลฯ โดยหนังสือนี้
ไมํถือวําเป็นสัญญาผูกมัด แตํแสดงความต๎องการอันแนํวแนํของผู๎ลงนามวําจะปฏิบัติดังที่ได๎ระบุไว๎ และอีกฝุายหนึ่ง
ก็มีความเข๎าใจอยํางเดียวกัน  
 

งานประชาสัมพันธ๑ 
1. ขําวประชาสัมพันธ๑ทางระบบเสียงตามสาย 
    1.1  ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จ านวน 12  เรื่อง 
    1.2  ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหนํวยงานอื่น ๆ  จ านวน 33  เรื่อง 
2. บันทึกภาพกิจกรรมของส านัก กองและโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล  จ านวน 28  กิจกรรม
3. อนุเคราะห๑เครื่องเสียงพร๎อมอุปกรณ๑ รถประชาสัมพันธ๑และอ่ืนๆ  จ านวน 18  ครั้ง 
4. สํงขําวให๎สื่อมวลชน ลงเว็บไซต๑และเฟสบุ๏คของเทศบาล   รวม 29  ขําว 
5. บันทึกเสียงขําวประกาศเสียงตามสาย     จ านวน 4  เรื่อง 
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ๑      จ านวน  9  เรื่อง 
7. รับเรื่องร๎องเรียนพร๎อมแจ๎งแก๎ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง  รวม 3    ราย 
8. จัดท าปูายประชาสัมพันธ๑กิจกรรมตํางๆ     รวม -    ปูาย  
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ฝ่ายนิติการ  
งานนิติการ           
 

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1. คดีบอลลูนระเบิด - ศาลจังหวัดระยองมีค าสั่งให๎โจทก๑มารับเงินจ านวน 
2,809,598.04  บาท 
- เทศบาลนครระยองได๎รับเงินจ านวน 
2,809,598.04 บาทแล๎ว  
- อยูํระหวํางจัดท าหนังสือหารือจังหวัดระยอง 

2. ศาลจังหวัดระยองได๎มีหมายนัดไตํสวนมูลฟูองคดีอาญา 
หมายเลขคดีด าที่ 2988/2561 ระหวํางนายนิรัตน๑ 
เจริญผล โจทก๑ เทศบาลนครระยอง ที่ 1 นายวรวิทย๑   
ศุภโชคชัย ที่ 2 จ าเลย  

  - เมื่อวันที่ 25 มิถุนายและรอฟังค าสั่งในวันที่ 12 
กรกฎาคม 2561 น 2561 ศาลจังหวัดระยอง   
นัดไตํสวนมูลฟูอง 

3. ศาลจังหวัดระยองได๎คดีหมายเลขด าที่ 1709/2560 
ระหวํางมีหมายเรียกคดีแพํงสามัญนายแพทย๑ยุคล     
เลิศบูรพา โดยนางปทุม เลิศบูรพาโจทก๑                   
เทศบาลนครระยอง ที่ 8  นายวรวิทย๑ศุภโชคชัย ที่ 9   
ท าค าให๎การแก๎คดียื่นตํอศาลภายใน 15 วัน นับแตํวัน
ได๎รับหมาย 

  - สรุปข๎อเท็จจริงและประเด็นข๎อตํอสู๎สํง      
อัยการแล๎ว 
- อยูํระหวํางประสานพนักงานอัยการยื่นค าให๎การ
แก๎คดีดังกลําว 

4. คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟูาบริเวณ    
ชํวงโค๎งระยองรามํา  ต.ทําประดูํ  อ.เมืองระยอง          
จ.ระยอง 

  - อยูํระหวํางการตั้งเรื่องอายัดทรัพย๑สินของนาย
วัชร คึมยะราช ได๎แกํรถจักรยานยนต๑ 1 คัน      
และท่ีดิน 

5. คดีนายอดิศักดิ์ ค าแสน ขับรถยนต๑ บพ 1308 ระยอง 
ชนเสาไฟฟูาบริเวณถนนอดุลย๑ฯ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง  
จ.ระยอง  

  - ส านักงานอัยการจังหวัดระยองได๎สํงเงิน
คําใช๎จํายในการด าเนินคดีคืน 
ให๎แกํเทศบาลนครระยองจ านวน 120 บาท  

6. ศาลจังหวัดระยองได๎มีหมายเรียกคดีแพํงสามัญคดี
หมายเลขด าท่ี 603/2560 ระหวําง นายแพทย๑ยุคล   
เลิศบูรพา โดยนางปทุม เลิศบูรพาโจทก๑ กับ นายนิวัติ 
เรืองโชติ ที่ 1 กับพวกรวม11 คน จ าเลย              
ข๎อหากรรมสิทธิ์ในที่ดิน ตัวการ ตัวการ ตัวแทน ติดตาม
เอาทรัพย๑สินคืน ให๎ใช๎ราคาเรียกคําเสียหาย (กรณีโจทก๑
กลําวอ๎างวําจ าเลยได๎รํวมกันขุดดินในแนวเขตของโจทก๑
บริเวณคลองคาและทางสาธารณประโยชน๑)  

 - ศาลจังหวัดระยองนัดฟังค าวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจ
หน๎าที่ระหวํางศาลในวันที่ 20 สิงหาคม 2561   
เวลา 09.00น.  
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

7. เรื่องร๎องเรียนจาก นส.ณัฎฐ๑วรินท๑ นีระเนตรอยูํบ๎านเลขท่ี 
2/14  ซอย 3 ถ.ราษฎร๑บ ารุงต.เนินพระ อ.เมืองระยอง 
จ.ระยอง ได๎รับความเดือดร๎อนจากบ๎านข๎างเคียง เนื่องจาก
เลี้ยงสุนัขไว๎ประมาณ 20-25 ตัว สํงเสียงดังรบกวนทั้ง
กลางวันและกลางคืนและกลิ่นเหม็นจากมูลสุนัข  

  - เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ฝุายนิติการได๎
ด าเนินการแจ๎งความร๎องทุกข๑ด าเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว 
โดยเจ๎าหน๎าที่ต ารวจได๎แจ๎งให๎นางลักขณา โคพโพล  
ผู๎ถูกร๎องเรียน มาช าระคําปรับตามค าสั่งของเจ๎า
พนักงานท๎องถิ่นท่ีส านักงานเทศบาลนครระยอง  
 - เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผู๎ถูกร๎องเรียนได๎มา
เสียคําปรับแล๎วเป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท  
 - ขณะนี้อยูํระหวํางท าหนังสือรายงานจังหวัดระยอง  

8. เรื่องร๎องเรียน กรณี ราษฎรขอให๎แก๎ไขปัญหากลุํมผู๎ค๎า
รถเข็นจ าหนํายสินค๎ากีดขวางชํองทางจราจร บริเวณซอย
ข๎างอ าเภอเมืองระยอง ถ.ตาก-สินมหาราช อ.เมืองระยอง 
จ.ระยอง  

  - ท าหนังสือรายงานอ าเภอเมืองระยอง      
เรียบร๎อยแล๎ว  

9. เรื่องร๎องเรียน กรณี นางสาวสมพร พงษ๑คีรี ได๎รับความ
เดือดร๎อนจากร๎านซํอมรถจักรยานยนต๑ตั้งอยูํบ๎านเลขที่  
82/1 ศูนย๑การค๎าสาย 3 (ตรงข๎ามตลาดสตาร๑)          
ต.ทําประดูํ อ.เมืองระยองจ.ระยอง เนื่องจากร๎านดังกลําว
สํงเสียงดังมีกลิ่นเหม็น วางสิ่งของบนทางเท๎าทั้งกลางวัน
และกลางคืน  

  - ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว  

10. เรื่องร๎องเรียน กรณี ขอให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริงเพิ่มเติม 
กรณี มีบุคคลได๎น าสิ่งของมาวางบนทางเท๎าบริเวณหน๎า
ร๎านมโนราห๑ตลอดจนสุดเส๎นทางรวมทั้งมีผู๎น าอาหารทะเล
มาจ าหนํายบนสะพานบริเวณหน๎าวัดปากน้ า จนเกิดความ
ไมํเป็นระเบียบ  

 - ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองและอ าเภอเมือง
ระยองเรียบร๎อยแล๎ว  

11. เรื่องร๎องเรียน กรณี ราษฎรขอให๎แก๎ไขปัญหากลิ่นเหม็น
รบกวนจากห๎องน้ าของเพ่ือนบ๎านบริเวณห๎อง            
หมูํบ๎านสองพ่ีน๎อง ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง     
จ.ระยอง  

 - ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบร๎อยแล๎ว  
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งานรับเรื่องราวร๎องเรียนร๎องทุกข๑ 
ให๎บริการรับเร่ืองร๎องเรียนร๎องทุกข๑ผํานเว็บไซต๑เทศบาลนครระยอง ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561   จ านวน 9 เร่ือง 

วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ตอบผู้ร้องเรียนเม่ือ 

แจ้งผลการด าเนินการ 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

26 พ.ค. 61 แมวจรจัด ถ.ริมน้ า 
ส านักการ

สาธารณสุขฯ 
28 พฤษภาคม 2561 ด าเนินการเรียบร๎อย 

26 พ.ค. 61 
สุนัขจรจัด หมูํบ๎านสมาพันธ๑ 

ไฟเวทพาร๑ค   
นอกเขต 

30พ.ค. 61 
ชํวยท าพื้นลานแอโรบิคใหญํ

สวนศรีเมือง 
กองชําง 31 พฤษภาคม 2561 อยูํระหวํางด าเนินการ 

31 พ.ค. 61 
เครื่องออกก าลังกายช ารุด ถ.

จันทอุดม 
กองชําง 1 มิถุนายน 2561 อยูํระหวํางด าเนินการ 

1 มิ.ย. 61 หมาจรจัด ต. เนินพระ 
  

นอกเขต 

5 มิ.ย. 61 
ไฟฟูาแสงสวํางสาธารณะดับ
ซอยยสองพี่น๎อง ถนนสุขุมวิท 

กองชําง 5 มิถุนายน 2561 อยูํระหวํางด าเนินการ 

5 มิ.ย. 61 

พบหลุมลึกบริเวณปากซอย
และขอบฟุตบาทสูงเวลาเข๎า
ซอยจะลงลึก ถนนอดุลย๑

ธรรมประภาส 

กองชําง 2 มิถุนายน 2561 อยูํระหวํางการด าเนินการ 

3 มิ.ย. 61 
แจ๎งไฟถนนในซอยดับ/เสีย 

ถ.สนามเปูา 
กองชําง 6 มิถุนายน 2561 อยูํระหวํางด าเนินการ 

11 มิ.ย. 61 ขอถังขยะ ถ.สุขุมวิท 
ส านักการ

สาธารณสุข 
11 มิถุนายน 2561 อยูํระหวํางการด าเนินการ 

13 มิ.ย.61 
ผมอยากจะร๎องให๎ชํวย

ครอบครัวผมด๎วยครับ ผม
สงสารพํอ หนองจอก 

 
13 มิถุนายน 2561 นอกเขต 

19 มิ.ย. 61 
เทศบาลไมํเก็บขยะทั้งๆที่แจ๎ง

ไปแล๎ว ถนนในลาก-ในไร ํ  
19 มิถุนายน 2561 นอกเขต 

23 มิ.ย. 61 
เร่ืองสายอินเตอร๑เน็ตตาม
บ๎าน ถ.อารีราษฎร๑  

25 มิถุนายน 2561 นอกเขต 

24 มิ.ย. 61  ขอถังขยะ ถนนสุขุมวิท 
ส านักการ
สาธารณสุข 

25 มิถุนายน 2561 อยูํระหวํางการด าเนินการ 
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ฝ่ายงบประมาณ  

การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  
งบประมาณตั้งไว้ โอนเพิ่ม โอนลด 

เบิกจ่าย/ก่อหนี้
ผูกพัน คงเหลือ 

งบกลาง 79,124,800.00     58,899,910.37 20,224,889.63 
งบบุคลากร           

  
เงินเดือนฝุาย
การเมือง 9,990,500.00     7,253,936.13 2,736,563.87 

  
เงินเดือนฝุาย
ประจ า 281,871,500.00 3,380,180.00 3,711,280.00 191,016,185.64 90,524,214.36 

งบด าเนินงาน           
  คําตอบแทน 13,449,100.00 174,920.00 100,000.00 6,731,521.52 6,792,498.48 
  คําใช๎สอย 143,136,800.00 881,000.00 288,420.00 114,671,845.04 29,057,534.96 
  คําวัสดุ 50,394,600.00 710,000.00 862,800.00 34,713,229.48 15,528,570.52 

  
คํา
สาธารณูปโภค 6,281,500.00 45,000.00   4,081,731.66 2,244,768.34 

งบลงทุน           
  คําครุภัณฑ๑ 35,720,200.00 124,500.00   10,328,745.80 25,515,954.20 

  
คําท่ีดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 62,255,000.00     2,827,000.00 59,428,000.00 

งบรายจํายอื่น 13,030,000.00       13,030,000.00 
งบเงินอุดหนุน 21,176,000.00 580,000.00 933,100.00 14,607,000.00 6,215,900.00 

  
รวมทุกหมวด
รายจ่าย 716,430,000.00 5,895,600.00 5,895,600.00 445,131,105.64 271,298,894.36 

 

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ครั้งที่ 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 พ.ค. 61 9 934,200.00 39 2,802,520.00 
 8 มิ.ย. 61 20 3,093,080.00 59 5,895,600.00 
 9 

 
21 1,672,800.00 80 7,568,400.00 
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ครั้งที่ ประจ าเดือน รายการ ยอดเงิน รายการสะสม ยอดเงินสะสม หมายเหตุ 
1. มิ.ย. 61 1 4,500,000.00 1 4,500,000.00 สภาอนุมัติ 
2. 

 
1 40,000.00 2 4,540,000.00 

 
 

ส านักการคลัง 

1. รายงานรายรับ –รายจําย ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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2. รายงานเงินสะสม และเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ 30 มิถุนายน 2561 

 
 
 

3. รายงานเงินฝากธนาคาร ณ 30 มิถุนายน 2561 
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4. รายงานการด าเนินการ “เงินรายจํายค๎างจําย” 
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6. รายงานด๎านการจัดซื้อจัดจ๎าง 
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กองช่าง 

- โครงการกํอสร๎างอาคารส านักงานเทศบาลหลังที่ 2  
 - โครงการกํอสร๎างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า (23%)  
 
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

- สํงขยะไปก าจัด ณ ศูนย๑ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง  
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- สํงก าจัดขยะติดเชื้อ  
 

งานควบคุมและตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย  
- รถดูดเบอร๑ 1 ทะเบียน 82 - 4132 รย.  

ท างานทั้งหมด  ความยาว  370  เมตร  64  บํอพัก  
เข๎าด าเนินการ  ดูดบํอพักน้ าเสียตลาดแมํแดง  
เข๎าด าเนินการ  ดูดบํอพักถนนสุขุมวิท  
 - รถดูดเบอร๑ 2 ทะเบียน 82 - 7936 รย. 
ท างานทั้งหมด  5  เส๎น  ความยาว  910  เมตร  114  บํอพัก  
เข๎าด าเนินการ  ดูดบํอพักตลาดเทศบันเทิง  
เข๎าด าเนินการ  ดูดบํอพักถนนข๎างอพาร๑ทเม๎นท๑อยูํสุข 3  
 
 - รถดูดเบอร๑ 3 ทะเบียน 83 - 2231 รย. 
ท างานทั้งหมด  ความยาว  480  เมตร  68  บํอพัก  
เข๎าด าเนินการ  ดูดบํอพักถนนสัมฤทธิ์  
เข๎าด าเนินการ  ดูดบํอพัก  ถนนราษฎร๑บ ารุง  
 - ชุดขุดลอกทํอ ทะเบียน ผข 6467 รย. 
รถน้ า 10  ล๎อ  ทะเบียน ผก 7587 รย. 
ท างานทั้งหมด  5  เส๎น  ความยาว  3125  เมตร  428  ราง  
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เข๎าด าเนินการ  ขุดลอกทํอระบายน้ าถนนทุํงชายกระตําย  
 - รถเฮ๊ียบ ทะเบียน  83 - 1083 รย.  
รถน้ า  6  ล๎อ  ทะเบียน 82 - 8727 รย. 
เข๎าด าเนินการ  ปลํอยน้ าล๎างทํอระบาย ถนนริมน้ า  
เข๎าด าเนินการ  ปลํอยน้ าล๎างทํอระบายถนนราชวิมล 1  
 

- รํวมกับสิ่งแวดล๎อมภาค 13 ตรวจระบบบ าบัดน้ าเสียตามโครงการประชารัฐ  พี เค อพาร๑ทเม๎นต๑  
 

งานซํอมแซมและเปลี่ยนฝาทํอ - รางระบายน้ า  
- งานซํอมแซมฝาทํอทะเบียน  ผก 2921 รย.  

ซํอมแซมและเปลี่ยนฝาทํอ จ านวน 43 ฝา  
เข๎าด าเนินการ ปิดฝาทํอระบายน้ าตลาดวัดลุํม  
เข๎าด าเนินการ  ปิดฝาทํอระบายน้ าซอยสัมฤทธิ์  
เข๎าด าเนินการ  ปิดฝาทํอระบายน้ าถนนเชิงเนิน  
เข๎าด าเนินการ  ปิดฝาทํอระบายน้ าถนนภักดีบริรักษ๑ 
 

งานท าความสะอาดชายหาด   
- รถทะเบียน  ตค  3216  รย. ท าความสะอาดชายหาย (กม. 1.000 – 1.500)  

 

งานเครื่องจักรกลและซํอมบ ารุง  
- ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ า ขนาด  8  นิ้ว  

ประจ าจุด  ต.ยายนต๑  
ประจ าจุด  จันทอุดม  

- ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ า ขนาด  12  นิ้ว 
ประจ าจุด  เพ่ิมลาภ  
ประจ าจุด  หน๎าส าเพ็ง  
ประจ าจุด  หน๎าปั้มแก๏ส  

 - ตรวจเช็คปั้มสูบน้ าเสียใต๎ดินหลังวัดปุา  ซอย 5, หลังอ าเภอ, ไพบูลย๑นิมิตสุข  
 - เฝูาระวังน้ าทํวมขัง 
 

- ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมํที่ยื่นค าร๎องขออนุญาตประกอบกิจการประเภทตํางๆ      
ตามเทศบัญญัติเจ๎าหน๎าที่ส ารวจและมีหนังสือแจ๎งผู๎ประกอบการ/ผู๎ประกอบการเขียนค าร๎องขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ปรากฏวํา มีผู๎ประกอบการยื่นค าร๎องจ านวน 26 ราย และเจ๎าหน๎าที่ได๎ตรวจประเมินเรียบร๎อยแล๎ว  
 

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม 
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- ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมํที่ยื่นค าร๎องขออนุญาตประกอบกิจการประเภทตํางๆ      
ตามเทศบัญญัติเจ๎าหน๎าที่ส ารวจและมีหนังสือแจ๎งผู๎ประกอบการ/ผู๎ประกอบการเขียนค าร๎องขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ปรากฏวํา มีผู๎ประกอบการยื่นค าร๎องจ านวน 26 ราย และเจ๎าหน๎าที่ได๎ตรวจประเมินเรียบร๎อยแล๎ว  

- การตรวจประเมินสถานประกอบการแจ๎งเลิกกิจการ จ านวน  5  แหํง ได๎แกํ ร๎านแซํบยกไห  
ร๎านก๎ามป,ู ร๎านบาร๑ราเรีย, ร๎านแมํลาซีฟููด, ร๎านเบเกอร๑คอทเทจ  
 
 
 
 
 

เรื่องร้องเรียน จ านวน 5 เรื่อง 
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การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร 

1. ด าเนินการล๎างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดล๎างและขัดท าความสะอาดพ้ืนอาคารและถนน       
โดยผสมผงคลอรีนในน้ าล๎างพื้นเพ่ือฆําเชื้อโรค ลอกทํอ ล๎างทํอและรางระบายน้ า ดังนี้  

          - ล๎างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํม) วันที่ 7 - 8 มิถุนายน และ  21 - 22 มิถุนายน 2561 
          - ล๎างตลาดเทศบาล 4 (ตลาดแมํแดง) วันที่ 6 และ 20 มิถุนายน  
 
 
 
 

2. ตรวจประเมินมาตรฐานโรงอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา ประจ าปี 2561  
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ด าเนินการตรวจประเมินมาตรฐานโรงอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนายกระดับโรง
อาหารให๎ได๎มาตรฐาน และมีการจัดการสิ่งแวดล๎อมภายในสถานศึกษาให๎อยูํในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะ  
จ านวน 8 แหํง  ได๎แกํ  
      1. โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง  
      2. โรงเรียนกวงฮ้ัว  
      3. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาประดูํ  
      4. โรงรียนวัดปุาประดูํ  
      5. โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
      6. อนุบาลบ๎านเด็กเล็ก  
      7. โรงเรียนอารีย๑วัฒนา  
      8. โรงเรียนสมคิดวิทยา       

3. ด าเนินโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานที่จ าหนํายอาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2561  
ด าเนินการตรวจประเมินสถานที่จ าหนํายอาหารตามเกณฑ๑มาตรฐานด๎านสุขาภิบาลอาหาร และตรวจประเมิน
ด๎านชีวภาพ ได๎แกํ ตรวจหาเชื้อโคลิฟอร๑มแบคทีเรียในอาหารปรุงสุก ภาชนะอุปกรณ๑ และมือผู๎สัมผัสอาหาร 
พร๎อมให๎ความรู๎ แกํผู๎ประกอบการ/ผู๎ปรุงอาหาร/ผู๎เสิร๑ฟอาหารในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร จ านวน 71 ร๎าน  
 ผลการประเมิน  
  ระดับดีมาก        10 ร๎าน  
  ระดับดี                2 ร๎าน  
  ระดับมาตรฐาน   59 ร๎าน      
 

4. ด าเนินการสุํมตรวจสารปนเปื้อนในร๎านสะสมอาหาร ด าเนินการสุํมเก็บตัวอยํางอาหารในร๎านสะสม
อาหาร(ร๎านขายของช า) ภายในเขตเทศบาลนครระยอง เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน (ยาฆําแมลง สารกันรา     
สารฟอกขาว บอแรกซ๑) จ านวน 19 ตัวอยําง และเจ๎าหน๎าที่ได๎มีค าแนะน าแกํร๎านค๎าเรื่องอันตรายจากสาร
ปนเปื้อนในอาหารและหลักในการเลือกซื้ออาหารปลอดภัย  
ผลการทดสอบพบวํา   
 มะเขือ พริก แตงกวา ผักชี มะเขือพวง ไมํพบยาฆําแมลง  
 ถั่วฝักยาว ไมํพบยาฆําแมลง   
 ข๎าวคั่ว ถั่วลิสง ไมํพบสารกันรา   
 ถั่วงอก หนํอไม๎ดอง ไมํพบสารฟอกขาว   
 หมูบด ไมํพบบอแรกซ๑        
 

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบจุดตั้งถังขยะอันตรายและถังขยะรองรับถุงพลาสติกในชุมชน 

6.1 ตรวจสอบจุดตั้งถังขยะอันตราย  51 จุด  จากการตรวจสอบพบวํา 
- สภาพถังขยะอันตรายสมบูรณ๑และสามารถใช๎งานได๎ทุกจุด 
- พบขยะปนเปื้อน จ านวน 4 จุด ได๎แกํ เซเวํนปากคลอง, เซเวํนตรงข๎ามตลาดชัยพร, หน๎าห๎องสมุด, 

หน๎าแสงทอง  ได๎ประสานผู๎จัดเก็บเรียบร๎อยแล๎ว  
 
 
6.2 ตรวจสอบถังขยะถุงพลาสติกในชุมชน จ านวน 21 จุด   จากการตรวจสอบพบวํา 
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  - สภาพถังขยะรองรับถุงพลาสติก สมบูรณ๑และสามารถใช๎งานได๎ทุกจุด 
  - พบต๎นหญ๎าขึ้น บริเวณจุดตั้งถัง  จ านวน 7 จุด จึงด าเนินการท าความสะอาดและถางหญ๎า เพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อย 
 

ตรวจสอบจุดตั้งถังขยะอินทรีย์ในชุมชน 
6.3 ตรวจสอบถังขยะอินทรีย๑ในชุมชน จ านวน 11 จุด  จากการตรวจสอบพบวํา 
- ถังรองรับขยะอินทรีย๑ไมํสะอาด/ไมํปิดฝาถังขยะอินทรีย๑/มีขยะปนเปื้อน ได๎แกํ ชุมชนก๎นปึก-ปากคลอง, 

ชุมชนปากน้ า 1  ได๎ประสานผู๎จัดเก็บและบริษัทคลีน มหานคร จ ากัด  
- ถังขยะอินทรีย๑ที่แตก  บริษัท คลีน มหานคร จ ากัด และผู๎แทนจัดเก็บได๎น าถังใหมํไปเปลี่ยนเรียบร๎อยแล๎ว 

 
กิจกรรม ขบวนรถขนขยะสัญจร (3Rs Delivery) 

โครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชน 
 

 
 
 

รวบรวมปริมาณสิ่งของบริจาคทั้งหมดประมาณ 8.7 ตัน แบํงเป็น  
1. เครื่องใช๎ไฟฟูา                 จ านวน     116 ชิ้น 
2. เฟอร๑นิเจอร๑                    จ านวน     26 ชิ้น 
3. จักรยาน/มอเตอร๑ไซต๑         จ านวน     4 คัน 
4. หนังสือ                          จ านวน    90 กิโลกรัม 
5. เสื้อผ๎า/ตุ๏กตา                   จ านวน    249 กิโลกรัม 
6. ขยะรีไซเคิล 275 กิโลกรัม คิดเป็นเงินทั้งสิ้น  2,686 บาท (เพ่ือเป็นทุนการศึกษา) 

 
กิจกรรม ขบวนรถขนขยะสัญจร (3Rs Delivery) 

โครงการรณรงค๑จัดการสิ่งแวดล๎อมท่ีปลอดภัยตํอสุขภาพประชาชน 
รวบรวมสิ่งของบริจาคให๎กับวัดสวนแก๎ว จ.จันทบุรี มาเก็บขน ประมาณ 8.7 ตัน 

รอบท่ี 3 : วันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
 
 
 
 
 
 

โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
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ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ๑ กิจกรรม 3Rs Delivery โดยแจกปฏิทินตามบ๎านเรือน ด าเนินการเสร็จสิ้น   

เพ่ิมอีก 1 ชุมชน ได๎แกํ 
- ชุมชนเรือนจ า ข๎อมูลตามทะเบียนราษฎร๑ 1,035 หลังคาเรือนประชาสัมพันธ๑ทั้งหมด จ านวน 840 

หลังคาเรือน คิดเป็นร๎อยละ 81.16  
     บ๎านเปิด จ านวน  255  หลังคาเรือน  คิดเป็นร๎อยละ 30.35 
     บ๎านปิด  จ านวน  585  หลังคาเรือน  คิดเป็นร๎อยละ 69.64 
หมายเหตุ : ในสํวนของบ๎านปิดได๎ประชาสัมพันธ๑โดยการเสียบเอกสารไว๎ในกลํองรับจดหมาย 
  - ชุมชนสวนวัด (อยูํในระหวํางด าเนินการ) 
 

กิจกรรม “พี่สอนน้องคัดแยกขยะ” 
เพ่ือเป็นการขยายกลุํมเปูาหมายเพ่ิมการรับรู๎ เรื่องการคัดแยกขยะตามประเภทตํางๆ ตามหลัก 3Rs 

และการมีสํวนรํวมในการคัดแยกขยะจากต๎นทางภายในโรงเรียนและครัวเรือนให๎กับนักเรียนระดับชั้น  ป.4 
โรงเรียนภายในเขตเทศบาลนครระยอง 

 
 

กิจกรรมคุณไม่ใช้ เราขอ 
กิจกรรมคุณไมํใช๎เราขอ ภายใต๎โครงการคัดแยกขยะกํอนทิ้ง ประจ าปีงบประมาณ 2561                

มีวัตถุประสงค๑เพ่ือรับบริจาควัสดุรีไซเคิล  สิ่งของเหลือใช๎เพื่อมอบให๎กับมูลนิธิสวนแก๎ว โดยเทศบาลนครระยอง
รํวมกับมูลนิธิสวนแก๎วจัดรถบริการรับขยะรีไซเคิลและสิ่งของเหลือระหวํางวันที่ 18 - 21 มิ.ย. 61 ทั้งในและ
นอกเขตเทศบาล และในวันศุกร๑ที่ 22 มิ.ย. 2561 รับบริจาคสิ่งของเหลือใช๎และขยะรีไซเคิล จ าหนํายซื้อสินค๎า
การเกษตร ผลิตภัณฑ๑ตํางๆ จากมูลนิธิสวนแก๎ว รวมทั้งสินค๎าอุปโภค บริโภคราคาถูกจากร๎าน i-Biz SHOP     
และฟังการบรรยายธรรมในหัวข๎อ “ขยะในใจ ล๎างได๎ด๎วยธรรม” จากพระคุณเจ๎าพระราชธรรมนิเทศ           
(พระพยอม กลฺยาโณ) เจ๎าอาวาสวัดสวนแก๎ว  ณ บริเวณหน๎าห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง ซึ่งปริมาณ
สิ่งของที่รับบริจาครวม 30 ตัน ผ๎าปุาขยะรีไซเคิลเป็นจ านวน 14,440 บาท  
 
 
 

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
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โครงการสํงเสริมความรู๎ด๎านการอนุรักษ๑ปุาชายเลน ประจ าปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ

สํงเสริมให๎เยาวชนมีความรู๎ความเข๎าใจและมีความตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติปุา
ชายเลนและสร๎างเครือขํายเยาวชนอนุรักษ๑ปุาชายเลน โดยมีนักเรียนในสังกัดเทศบาลชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 
จ านวน 105 คน และครูจ านวน  5 คน และมีฐานการเรียนรู๎ แบํงเป็น 3 ฐาน ได๎แกํ   
  - ฐานนักส ารวจพันธุ๑ไม๎ปุาชายเลน  
  - ฐานปูน๎อยอยูํคอนโด 
  - ฐานอาหารและยาจากปุาชายเลน 
 

กิจกรรมอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนและแม่น้ าระยอง 
มีคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ศูนย๑สิ่งแวดล๎อมศึกษาพระเจดีย๑กลางน้ า และสะพานศึกษาธรรมชาติหอชมวิว 
รวมทั้งหมด 3,441 คน  

1. วันที่ 8 มิ.ย. 2561 บริษัท IRPC สร๎างคอนโดปู ที่โซน 1 พระเจดีย๑กลางน้ า จ านวน 50 คน 
2. วันที่ 19 มิ.ย. 2561 บริษัท IRPC และกรมโรงงานมาเยี่ยมชมปุาชายเลนและปลํอยหอยพอก ณ 

หอชมวิวฯ จ านวน 30 คน 
3. วันที่ 19 มิ.ย. 2561 ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ มาเยี่ยมชมองค๑พระเจดีย๑กลางน้ า จ านวน 150 คน 
4. วันที่ 22 มิ.ย. 2561 สถาบันพระปกเกล๎า ปลํอยปูและหอยพอก ศึกษาธรรมชาติปุาชายเลน ณ หอ

ชมวิวฯ  จ านวน 30 คน 
5. วันที่ 25 มิ.ย. 2561  อบจ.ขอนแกํน ศึกษาธรรมชาติปุาชายเลน ณ   หอชมวิวฯ จ านวน 110 คน 
6. วันที่ 27 มิ.ย. 2561 คณะนักศึกษาจากสาขาวิชา คอมพิวเตอร๑ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคระยอง จัด

โครงการ ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม ณ หอชมวิวฯ จ านวน 50 คน 
7. วันที่ 29 มิ.ย. 2561 คณะปทศ. รํวมท าคอนโดปู และศึกษาธรรมชาติปุาชายเลน ณ หอชมวิวฯ 

จ านวน 70 คน 
8. มีผู๎เข๎าเยี่ยมชมศูนย๑สิ่งแวดล๎อมศึกษา จ านวน  2,951 คน 

 

 
งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล 
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การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 
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1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย 
     เดือน มิถุนายน 2561 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได๎ ทั้งหมด 1,991 ชิ้น (111 กิโลกรัม) 
2. กิจกรรมส ารวจและสํงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกใน    
    เขตเทศบาล  จ านวน 83 แหํง    
      เดือน มิถุนายน 2561 จ านวน 976 กิโลกรัม 
 

การพัฒนาท าความสะอาดสถานที่ 
- เตรียมสถานที่ งานเดิน-วิ่ง สามัคคี 125 ปี องค๑กรอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด                     

วันที่ 4 - 10 มิ.ย. 2561  
 - เตรียมสถานที่ งานเดิน-วิ่ง สามัคคี 125 ปี องค๑กรอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด วันที่ 4 - 10    
มิ.ย. 2561  
 - ชุดเรือท๎องแบน ลอกวัชพืช ผักตบชวา บริเวณคลองชุมชนทุํงโตนด 13 - 14 มิ.ย. 2561  
 - รถกวาดถนนและดูดฝุุน กวาดเกาะกลาง แยกออคิดถึงแยกหนองสนม 22 มิ.ย. 2561   
 

งานสัตวแพทย๑ 
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์ 

จ านวนสุกรที่เข๎าช าแหละในโรงฆําสัตว๑ เทศบาลนครระยอง สุกรเข๎าช าแหละเดือนมิถุนายน 2561 
จ านวนทั้งสิ้น 1,035 ตัว ได๎ท าการตรวจและไมํพบความผิดปกติของสุกรกํอนฆําและหลังฆํา                          
และมีคําธรรมเนียม ดังนี้ 
 1. อากรฆําสัตว๑ 10 ,350 บาท 
 2. คําบริการโรงฆําสัตว๑ 15 ,525 บาท 
 3. คําธรรมเนียมคอกพักสัตว๑ 3 ,105 บาท 
      รวมเก็บคําธรรมเนียมได๎ทั้งสิ้น  28 ,980 บาท 
  

- การตรวจหาสารเรํงเนื้อแดงในสุกรกํอนฆํา จ านวน 5 ตัวอยําง จาก 5 ฟาร๑ม ไมํพบสารเรํงเนื้อแดง   
ทุกตัวอยําง 
 - โครงการรณรงค๑ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า ด าเนินการออกหนํวยประจ าจุด(รอบท่ี 3)  
จ านวน 12 จุด ครอบคลุม 29 ชุมชน มีสุนัขและแมว    มาฉีดวัคซีน จ านวน 151 ตัว 
 

สรุปเรื่องร้องเรียน จ านวน 6 เรื่อง 

 
งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ 
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รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 10 อันดับแรก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง 

(ข๎อมูล ณ วันที่ 1 – 25 มิถุนายน 2561 ) 

 
 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 
ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม – 25 มิถุนายน 2561 จังหวัดระยอง พบผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก (ทุกรหัสโรค) 

จ านวน 576 ราย ไมํพบผู๎เสียชีวิต คิดเป็นอัตราปุวย 84.50 ตํอประชากรแสนคน สูงเป็นอันดับที่ 9              
ของประเทศ (อันดับที่ 1 คือ จังหวัดภูเก็ต     มีอัตราปุวย 105.63 ตํอประชากรแสนคน)  
           โดยในเดอืนมิถุนายน 2561 นี้ พ้ืนที่เขตเทศบาลนครระยอง พบผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก จ านวน 6 ราย            
พบการระบาดของโรคไข๎เลือดออกในชุมชนริมน้ า-ทําเกตุ และชุมชนเนินพระ  
 

 
กิจกรรมไข้เลือดออกอาเซียน 
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วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไข๎เลือดออกอาเซียน  เพื่อเป็นการรณรงค๑สร๎างความตระหนัก  

และสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชนในการปูองกันโรคไข๎เลือดออกในพื้นที่  
       โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง  ทั้ง 6 แหํง รํวมกับ งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ             
ได๎จัดกิจกรรมไข๎เลือดออกอาเซียน ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน 2561 โดยมีการด าเนินงานให๎ความรู๎หน๎าเสาธง  
แกํนักเรียน, เดินรณรงค๑ในชุมชน, Big cleaning พ้ืนที่ภายในบริเวณโรงเรียน, จัดบอร๑ดประชาสัมพันธ๑        
และประชาสัมพันธ๑ผํานเสียงตามสายในโรงเรียน 
 

กิจกรรมสร้างเสริมภูมิกันโรคในนักเรียน 
 

กิจกรรมสร๎างความเข๎าใจกับผู๎ปกครองในการสร๎างเสริมภูมิคุ๎มกันโรคในนักเรียน ชั้น ป. 1  
โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมฯ (ในวันประชุมผู๎ปกครอง) โดยการให๎ค าแนะน าและขอความรํวมมือ 
ในการฉีดวัคซีนให๎แกํนักเรียน พร๎อมติดตามประวัติการได๎รับวัคซีนของนักเรียนที่ยังไมํมีข๎อมูล   

กิจกรรมตรวจสอบประวัติการได๎รับวัคซีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนระดับ 
ประถมศึกษาสังกัดเทศบาลนครระยองโดยด าเนินการตรวจสอบฯจ านวน 691 ราย แบํงเป็น 

- นร.ที่ได๎รับวัคซีนครบตามเกณฑ๑ จ านวน 446 ราย 
- นร.ที่ได๎รับวัคซีนไมํครบตามเกณฑ๑ จ านวน 245 ราย  

 

งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ 
การด าเนินงาน 

1. งานคัดกรองโรคไมํติดตํอ ปฏิบัติงานตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว 
ให๎ความรู๎พฤติกรรมสุขภาพแกํประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง  รวม 288 คน จ าแนกผล
การคัดกรอง ดังนี้ 
    1.1 ส านักงานเทศบาลนครระยอง (ทุกวันจันทร๑)  จ านวน 49 คน 
    1.2 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต๎นในสวนศรีเมือง (ทุกวันพุธ) จ านวน 239 คน 
    1.3 ให๎ความรู๎พฤติกรรมสุขภาพรายบุคคล จ านวน 288 คน 
 ผลการคัดกรอง 
          กลุํมปกติ จ านวน     165  คน 
          กลุํมเสี่ยง จ านวน       36  คน 
           กลุํมปุวย จ านวน       87  คน    
 

            2. โครงการรณรงค๑ปูองกันโรคมะเร็งเต๎านมและโรคมะเร็งปากมดลูก ปี2561 
    กิจกรรม 
     2.1 ตรวจสุขภาพเบื้องต๎น 
     2.2 ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต๎านมให๎แกํสตรีอายุ 30-70 ปี 
     2.3 ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกให๎แกํสตรีอายุ 30-60 ปี 
  สถานที่ด าเนินการ 
     1. วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ชุมชนเรือนจ า 
     2. วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ชุมชนหลังวัดปุา2 
     3. วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ชุมชนทางหลวง-พูนไฉํ  
  
     4. วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ชุมชนมุสลิมปากคลอง 
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     5. วันที่ 29 มิถุนายน 2561 บริษัทเอกวรนันท๑ (ห๎างแสงทอง)  
 ผลการด าเนินงาน ผู๎รับบริการทั้งหมด 310 คน ดังนี้ 
  1. ตรวจสุขภาพเบื้องต๎น     จ านวน  290  คน 
  2. ประเมินพฤติกรรมสุขภาพโดยใช๎แบบสอบถาม  จ านวน  310  คน 
  3. ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต๎านมให๎แกํสตรีอายุ 30-70 ปี  จ านวน  273 คน 
     พบก๎อนที่เต๎านม จ านวน 4 คน 
  - สํงตัวไปรพ.ระยองเพ่ือพบแพทย๑ จ านวน 1 คน 
  - ให๎สังเกตโดยการคล าด๎วยมือ จ านวน 3 คน 
 ถ๎ายังคงมีก๎อนหรือขนาดใหญํข้ึนให๎พบแพทย๑  
 

3. ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกให๎แกํสตรีอายุ 30-60 ปี  จ านวน 265 คน 
    ผลการตรวจจะแจ๎งให๎ทราบทางโทรศัพท๑                              
 4. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ๑ 
 4.1 ให๎ความรู๎แกํประชาชน ผํานชํองทางการจัดรายการวิทยุ จ านวน 4 เรื่อง1สถานี 
  4.1.1 ความรู๎เรื่องการออกก าลังกายพิชิตพุง 
  4.1.2 ความรู๎เรื่องไข๎เลือดออก เนื่องในวันไข๎เลือดออกอาเซียน 
  4.1.3 ความรู๎เรื่องสถานการณ๑และการปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า 
  4.1.4 ความรู๎เรื่องยาเสพติด ภัยร๎ายใกล๎ตัว 

5. กิจกรรม “ส ารวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง” 
 5.1 ส ารวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จ านวน 10 ชุมชน            
รวม 490 คน 

6. รายงานผลการตรวจสุขภาพโครงการปูองกกันโรคจาการประกอบอาชีพ 
วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
ผลการด าเนินงาน 
 1. กลุํมเปูาหมายพนักงาน (กวาดถนน ลอกทํอ พํนยุง ดับเพลิง คัดแยกขยะ) 
จ านวน 181 ราย เข๎ารับการตรวจ 165 ราย ร๎อยละ 91.16 ไมํเข๎ารับการตรวจ 16 ราย ร๎อยละ 8.84    
กลุํมท่ีไมํเข๎ารับการตรวจมากท่ีสุด คือ ดับเพลิง 
 2. การตรวจสุขภาพท่ัวไป  กลุํมท่ีเฝูาระวัง 
     2.1  ความดันโลหิต   จ านวน  62 ราย 
     2.2  คําดัชนีมวลกาย   จ านวน  25 ราย 
     2.3  ความสมบูรณ๑ของเม็ดเลือด ( CBC)   จ านวน  84 ราย 
     2.4  ระดับไขมันในเลือด     จ านวน 79 ราย 
 3. การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง  กลุํมท่ีเฝูาระวัง 
     3.1 ไวรัสตับอักเสบบี (ไมํมีภูมิค๎ุมกัน)   จ านวน 102 ราย 
     3.2 สมรรถภาพการมองเห็น     จ านวน 136 ราย 
     3.3  สมรรถภาพการได๎ยิน  จ านวน 88 ราย 
 
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง 
ด๎านบริหารจัดการกองทุนฯ 
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จัดประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมและกลั่นกรองแผน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561  

ด าเนินการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ จ านวน 15 โครงการ  
โดยผํานการพิจารณา จ านวน 13 โครงการ 
 

ด๎านการประชาสัมพันธ๑กองทุนฯ 
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ๑กองทุนฯ ในการประชุม อสม. ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561   

ณ สวนศรีเมืองระยองในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ซึ่งได๎รับความสนใจจากประชาชนที่มาออกก าลังกาย 
 

ด๎านการติดตามและประเมินผลกองทุนฯ 
ลงพื้นที่ติดตามการด าเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ  

จ านวน 4 โครงการ 
 

งานอนามัยครอบครัว 
ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน 

รายใหม่ 128 คน รายเก่า 242 ราย 
จ าแนกตามกลุํมได๎ ดังนี้ 
1. มารดาหลังคลอด  รายใหมํ  14 คน รายเกํา 30  ราย 
2. ทารกหลังคลอด  รายใหมํ  14 คน รายเกํา  30  ราย 
3. ชั่งน้ าหนักเด็ก 0 – 5 ปี รายใหมํ  63 คน   รายเกํา  83 ราย 
4. ผู๎สูงอายุติดเตียง/ติดบ๎าน รายใหมํ    9 คน   รายเกํา 86  ราย 
5. ผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง  รายใหมํ  28 คน  รายเกํา 13  ราย 
 

ผู้สูงอายุติดเตียงรายใหม่  จ านวน 5 คน 
1. นายวิเชษฐ๑  ทิมธีรพงศ๑  อายุ 69 ปี บ๎านเลขท่ี 4 / 2   ถ.ริมน้ า  ต.ทําประดูํ อ.เมือง จ.ระยอง    

ผลการตรวจ ADL = 3 สาเหตุนําจะเกิดจาก โรคประจ าตัวคือ โรคเบาหวานและความดัน    โลหิตสูง สํงผลให๎มี
ภาวะแขนขาทั้ง 2 ข๎างอํอนแรง ลุกเดินเองไมํได๎ 
 2. นางบรรจง ศิริชล  อายุ 91 ปี บ๎านเลขท่ี 245 / 4  ถ.อารีราษฎร๑ ซ.9  ต.ปากน้ า  
อ.เมือง จ.ระยอง ผลการตรวจ ADL = 0  ไมํมีโรคประจ าตัว เกิดอุบัติเหตุล๎มที่บ๎าน มีกระดูกสะโพกหัก             
ไมํสามารถเดินได๎ แขนขาอํอนแรง ไมํสามารถรับประทานอาหารเองได๎ ต๎องให๎อาหารทางสายยาง  มีแผลกดทับที่
สะโพก 2 ข๎าง 
 3. นายทวีวิทย๑  เปี่ยมพงศ๑สานต๑ อายุ 60 ปี บ๎านเลขท่ี  92 ถ.ตากสินมหาราช ต.ทําประดูํ อ.เมือง   
จ.ระยอง โรคประจ าตัวคือ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ผลการตรวจ ADL = 1 สาเหตุนําจะเกิดจาก
ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเมื่อ 2 ปีกํอน ท าให๎ขาทั้ง 2 ข๎างอํอนแรง เดินไมํได๎ มีแผลอักเสบเรื้อรังที่เท๎าขวา    
ต๎องขับถํายบนเตียง 
 
 
 

4. นางมาเรียม  จวงสันทัด อายุ 73 ปี บ๎านเลขท่ี 160 ถ.สองพ่ีน๎อง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง    
ผลการตรวจ ADL = 0  สาเหตุนําจะเกิดจากโรคประจ าตัวคือ โรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง 
สํงผลให๎มีภาวะแขนขาซ๎ายอํอนแรง รับประทานอาหารไมํได๎ ต๎องให๎อาหารทางสายยาง  
 5. ผู๎สูงอายุ ชุมชนตากสิน อายุ 82 ปี บ๎านเลขท่ี 78 / 29 ถ.ตากสิน ต.ทําประดูํ อ.เมือง  
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จ.ระยอง ผลการตรวจ ADL = 0  สาเหตุนําจะเกิดจากโรคประจ าตัวคือ โรคมะเร็งตับระยะสุดท๎าย มีสายตํอ   
จากหน๎าท๎องเพ่ือระบายของเสียออกจากรํางกาย อํอนเพลีย รับประทานอาหารได๎น๎อย ลุกเดินเองไมํได๎ 
ผู๎สูงอายุติดบ๎านรายใหมํ  จ านวน 4 คน 
 1. ) นางหลิน  ศรีสวัสดิ์ อายุ 82 ปี บ๎านเลขท่ี 8 / 12 ถ.สนามเปูา ต.ทําประดูํ อ.เมือง  
จ.ระยอง ผลการตรวจ ADL = 5  สาเหตุนําจะเกิดจากโรคประจ าตัวคือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  
และโรคไต ต๎องฟอกไตสัปดาห๑ละ 4 วัน มีอาการอํอนเพลีย ลุกเดินล าบากต๎องใช๎รถเข็นนั่ง   

2.) นายชูศักดิ์ ขุนคลังมีวน อายุ 68 ปี บ๎านเลขท่ี 240 ถ.ราษฎร๑บ ารุง ต.เนินพระ อ.เมือง  
จ.ระยอง ผลการตรวจ ADL = 9 สาเหตุนําจะมาจากโรคประจ าตัว คือ โรคกล๎ามเนื้ออํอนแรง ขา 2 ข๎าง        
มีอาการเกร็งกระตุกและสั่น ลุกเดินไมํได๎ ต๎องคาสายสวนปัสสาวะไว๎ตลอดเวลา   

3.) นางชะเอม สิทธิชัย อายุ 79 ปี บ๎านเลขท่ี 247 ถ.สมุทรคงคา ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระยอง            
เป็นผู๎พิการทางสายตา ผลการตรวจ ADL = 11 สาเหตุนําจะมาจากโรคความดันโลหิตสูง บุตรสาวจัดยาให๎
ผู๎ปุวยรับประทานไมํถูกต๎อง สามารถท ากิจวัตรสํวนตัวได๎บางกิจกรรม ลุกเดินได๎โดยมีญาติพยุงเดิน 
  4. ) นางฮุยง๎อ  แซํเฮง อายุ 79 ปี บ๎านเลขท่ี 147 / 18 ถ.ตากสิน ต.ทําประดูํ อ.เมือง  
จ.ระยอง ผลการตรวจ ADL = 7 ผู๎สูงอายุไมํมีโรคประจ าตัว อํอนเพลีย ลุกเดินเองได๎โดยมีผู๎ดูแลพยุงเดิน       
ไมํสามารถขับถํายปัสสาวะเองได๎ ผู๎ดูแลต๎องสวนปัสสาวะทิ้งวันละ 3 ครั้ง  
 

จ านวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยท่ีบ้าน 
ท าหัตถการ จ านวน 64 ครั้ง ได๎แกํ 
 1. เจาะเลือด          7 ครั้ง 
 2. เจาะหาคําน้ าตาลปลายนิ้ว     27 ครั้ง 
 3. ท าแผล        17 ครั้ง 
 4. ใสํสายยางให๎อาหารทางจมูก        9 ครั้ง 
 5. ใสํสายสวนปัสสาวะ        6 ครั้ง 
 6. ให๎สารน้ าทางหลอดเลือดด าตามแผนการรักษาของแพทย๑    1 ครั้ง 
ให๎ค าแนะน าด๎านสุขภาพแกํผู๎ปุวยและครอบครัว 210 ราย ได๎แกํ 
 1. ) สํงเสริมการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ     44  ราย 
 2. ) ตรวจพัฒนาการและประเมินโภชนาการทารก           146 ราย 
 3. ) สอนญาติท าแผล         11 ราย 
 4.) สอนญาติให๎อาหารทางสายยาง         4 ราย 
 5.) สอนญาติออกก าลังกายผู๎ปุวยบนเตียง          5 ราย  
 

ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 
1. มีผู๎บริจาควัสดุครุภัณฑ๑ทางการแพทย๑  2 ราย จ านวน  7 รายการ ได๎แกํ เตียงนอน Fowler , ที่

นอนเจล , รถเข็นนั่ง  , Walker , ไม๎ค้ ายัน , ที่นั่งขับถํายและ Bed pan  
 2. มีผู๎ปุวยยืมวัสดุครุภัณฑ๑ทางการแพทย๑  6 ราย จ านวน 6 รายการ ได๎แกํ เตียงนอน Fowler,         
ที่นอนเจล , ถังออกซิเจน , Mayo , รถเข็นนั่งและเสาแขวนน้ าเกลือ 
 

กิจกรรมอ่ืนๆ 
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 1. ตรวจรักษาโรคเบื้องต๎นแกํนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง    
ในงานอนามัยโรงเรียน โดยให๎การตรวจรักษาโรคเบื้องต๎นแกํนักเรียนที่เจ็บปุวย จ านวน 27 คน  
 2. ด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกันไข๎หวัดใหญํตามฤดูกาลให๎แกํผู๎สูงอายุกลุํมติดบ๎าน/ติดเตียง จ านวน 22 คน  
 3. ได๎รับการประสานจาก PCC เนินพระ  ขอความอนุเคราะห๑พยาบาลพร๎อมรถพยาบาล                
รํวมด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกันไข๎หวัดใหญํตามฤดูกาลให๎แกํประชาชนกลุํมเปูาหมายพร๎อมทั้งสังเกตอาการ         
หลังฉีดวัคซีน ที่ศสมช.สัมฤทธิ์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 
 
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

1. สํงเสริมและปูองกันสุขภาพผู๎พิการในชุมชน จ านวน  26  คน ประกอบด๎วย 
 - พิการทางการเห็น                                 จ านวน  5  คน    
          - พิการทางการได๎ยินหรือสื่อความหมาย             จ านวน  2  คน 
          - พิการทางการเคลื่อนไหว                              จ านวน 17 คน 
          - พิการทางสติปัญญา                                       จ านวน  2  คน  
   2. ผู๎พิการไมํมีโรคประจ าตัว จ านวน  12  คน มีโรคประจ าตัว  จ านวน 14  คน     
   ดังนี้ 

- เจ็บปุวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง   จ านวน 3   คน   
 - เจ็บปุวยความดันโลหิตสูง     จ านวน 6  คน   
   - เบาหวาน       จ านวน 3  คน 
    - โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง    จ านวน    2  คน 

3. ประเมินความเครียดแกํผู๎พิการ      จ านวน  26  คน พบ       
           - เครียดปานกลาง                              จ านวน  2  คน  
           - เครียดเล็กน๎อย                                จ านวน 24 คน 

4. ประเมินภาวะซึมเศร๎าแกํผู๎พิการ  จ านวน  26  คน พบ  
 - ไมํมีภาวะซึมเศร๎า                จ านวน  26  คน                          

5. ให๎ค าปรึกษาด๎านสุขภาพด๎านรํางกายและจิตใจแกํผู๎พิการ   จ านวน 26  คน 
6. จัดโครงการฝึกอบรมผู๎น าออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎ผู๎น าออกก าลังกายมีความรู๎ 

ทักษะที่ถูกต๎อง สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปถํายทอดให๎กับประชาชนในชุมชน ระหวํางวันที่ 11-13 มิถุนายน 
2561 ณ ห๎องประชุมโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎) อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 - มีผู๎เข๎ารํวมอบรม  จ านวน 41 คน (เปูาหมาย 30 คน)   
    - ผู๎เข๎ารํวมอบรมมีระดับความพึงพอใจในภาพรวม   คิดเป็นร๎อยละ 92.97 
 ข๎อเสนอแนะ 
 - ระยะเวลาในการจัดอบรมในแตํละประเภท ได๎แกํ แอโรบิค ไลน๑แดนซ๑ โยคะ น๎อยเกินไป 
ต๎องการให๎จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในแตํละประเภทอีกครั้ง   
 แนวทางการด าเนินงาน  
   - ติดตามการเป็นผู๎น าออกก าลังกายของผู๎ผํานการอบรมเป็นระยะๆ 
งานสํงเสริมสุขภาพ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพต้นกล้าแห่งชีวิต 
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมอบรมฟ้ืนฟูและพัฒนาแกนน าสุขภาพด๎านอนามัยโรงเรียน  

จ านวน 20 คน 
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 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานด าเนินงานในโรงเรียน             
กับคุณครู จ านวน 13  ณ ห๎องประชุมหลักเมือง ส านักงานเทศบาลนครระยอง  

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ด าเนินการจัด กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 
จ านวน 181 คน ณ โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง 
 วันที่  25 มิถุนายน 2561 ด าเนินการจัด กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 
จ านวน 495 คน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนประถมศึกษา 
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ด าเนินการจัด กิจกรรมอบรมแกนน านักเรียนเด็กไทย ฟันดีในโรงเรียน 

จ านวน 12 คน ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ภายในกิจกรรมมีการให๎ความรู๎เรื่องการแปรงฟันและ
ทักษะการตรวจประสิทธิภาพการแปรงฟัน 
 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี 
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 บรรยายให๎ความรู๎เรื่องการบริโภคอาหารส าหรับผู๎สูงอายุ           .

จ านวน 35 คน ณ โรงเรียนผู๎สูงอายุวัดเนินพระ 
 

โครงการเจียระไนเพชรกลมเป็นไข่ 
วันที่ 11 , 19 และ 25 มิถุนายน 2561 ด าเนินกิจกรรมติดตามชั่งน้ าหนักเด็กและวัดปริมาณไขมัน  

ใต๎ผิวหนัง วัดความดันโลหิต แกํนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ๎วนและอ๎วนจ านวน 331 คน  โรงเรียนโรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล และโรงเรียนเทศบาล
วัดโขดทิมทาราม จ านวน 331 คน 
 

โครงการสร้างเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดี  EQ เยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วย EF โดยการมีส่วนร่วม 
วันที่  22 มิถุนายน  พ.ศ. 2561 ให๎ความรู๎แกํคุณครูปฐมวัย จ านวน 14 คน เรื่องการประเมิน

พัฒนาการเด็กอายุ 60 -78 เดือนการค านวณอายุเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพรากแก้วแห่งชีวิต 
วันที่ 6 และ 26 มิถุนายน 2561 ด าเนินกิจกรรมติดตามชั่งน้ าหนักเด็กอายุ 2-5 ปี และแก๎ไขปัญหา

เด็กน้ าหนักน๎อยกวําเกณฑ๑ ผอม และเตี้ย โดยสนับสนุนอาหารเสริมนมและให๎ค าแนะน าการบริโภคอาหารใน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า และโรงเรียน
เทศบาลบ๎านปากคลอง 

 
 
 
 

- นางวัฒนา  ชูวิทย๑สกุลเลิศ ผู๎อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม รายงานดังนี้  
1. แจ๎งประชาสัมพันธ๑วําจาก  ที่ผํานมาในเดือนพฤษภาคม 2561 ได๎มีการตรวจสุขภาพให๎แกํพนักงานจ๎าง 

ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ได๎แกํ พนักงานลอกทํอ พนักงานพํนยุง พนักงานเก็บขยะ และพนักงานดับเพลิง จากจ านวน
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พนักงานทั้งหมด จ านวน 181 ราย เข๎ารับการตรวจ จ านวน 165 ราย ไมํได๎เข๎ารับการตรวจ จ านวน 16 ราย 
สํวนใหญํจะเป็นพนักงานดับเพลิง ผลการตรวจสุขภาพดังนี้ 

ความดันโลหิตสูง ร๎อยละ 37  
ดัชนีมวลกายเกิน ร๎อยละ 15 
ไขมันในเลือดสูง ร๎อยละ 65 
มีปัญหาด๎านสายตา ร๎อยละ 93 
 

สํวนพนักงานกลุํมเสี่ยงที่เข๎ารับการตรวจเฉพาะด๎าน พบวํามีพนักงานเทศบาลที่ไมํมีภูมิคุ๎มกันโรคไวรัส
ตับอักเสบบี จ านวน 102 คน และจะต๎องเสียคําใช๎จํายเองในการเข๎ารับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี 
ในปีหน๎าเทศบาลจะมีการประสานกับทางโรงพยาบาลระยองเพ่ือให๎เพ่ิมโครงการส าหรับฉีดวัคซีนโรคไวรัสตับ
อักเสบบีด๎วย 

 - นายมานพ  ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย๑ช านาญการพิเศษ รก.ผู๎อ านวยการกองการแพทย๑ รายงานวํา
โรคไวรัสตับอักเสบบีนั้นเป็นโรคที่ติดตํอได๎จากทางเลือด จากทางสารคัดหลั่ง หรือทางเพศสัมพันธ๑ หากผู๎ที่เคย
ได๎รับเชื้อ และเชื้อยังอยูํก็จะเกิดอาการได๎  แตํหากเชื้อหรืออาการตํางๆ หายไปแล๎ว จะมีภูมิคุ๎มกันขึ้นมาจาก
การได๎รับการฉีดวัคซีนโดยได๎รับการกระตุ๎นด๎วยเชื้อก็คือมีภูมิคุ๎มกันโรค แตํหากวําได๎รับเชื้อแล๎วและไมํมี
ภูมิค๎ุมกันโรคและเชื้อยังอยูํก็จะกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังไปตลอดชีวิต และเสี่ยงตํอการเป็นมะเร็งตับในอนาคต
อยํางมาก สาเหตุที่ตรวจคือเผื่อวําพนักงานกลุํมดังกลําวนี้อาจจะได๎รับบาดแผลได๎งํายจากการท างาน ท าให๎ติดโรคได๎งําย 
หากได๎รับเชื้อแล๎วและเชื้อยังอยูํ ท าให๎โอกาสที่จะเป็นมะเร็งตับสูง อยํางเชํนผู๎ที่มีความเสี่ยงสูงในทางการแพทย๑ 
คือ แพทย๑ พยาบาล ทันตแพทย๑ จะเข๎ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งวัคซีนก็คือการฉีดเชื้อเข๎าไป แตํเป็นเชื้อที่ตายแล๎ว 
ไปกระตุ๎นท าให๎เกิดภูมิคุ๎มกันโรค จึงเห็นควรวําให๎กลุํมเสี่ยงได๎มีการฉีดวัคซีน แตํการฉีดวัคซีนไมํได๎รับรองวํา  
จะเกิดภูมิค๎ุมกันโรคนี้ เพราะฉีดวัคซีนไปแล๎วบางคนก็ไมํเกิดภูมิค๎ุมกันโรค  

ที่ประชุม - นายธนิต  อังควินิจวงศ๑ มอบส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  
    ประสานกับโรงพยาบาลระยอง  

 2. ประชาสัมพันธ๑วําเดือนกรกฎาคม 2561 จะมีการจัดโครงการส าหรับพนักงานจ๎างที่ปฏิบัติงาน   
อยูํบนส านักงานเทศบาลทั้งหมด จ านวน 397 คน โดยจะมีหนังสือแจ๎งเวียนให๎ทราบภายในวันนี้ วัตถุประสงค๑
คือต๎องการจะให๎มีการตรวจสุขภาพท่ีครอบคลุมทั่วทั้งองค๑กร จึงขอให๎หัวหน๎าสํวนราชการทุกทํานแจ๎งพนักงาน
ในสังกัดของทําน เข๎ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี ในวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561 ด๎วย 

 

 

 

 

 

 

กองการแพทย์ 

 
บริการเดือน มิถุนายน ๒๕๖1 
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จ าแนกตามสถานบริการ 

 
 

ประเภทบริการในคลินิกอบอุ่นฯ 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 

 

1. บริการรักษาพยาบาล      5,557 ราย 
2. บริการทันตกรรม        587 ราย 
3. บริการเภสัชกรรม    2,512 ราย 
4. บริการกายภาพบ าบัด         245 ราย 
5. บริการชันสูตร          664 ราย 
6. บริการรังสีฯ               62 ราย  

 
งานรักษาพยาบาล 

ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖1 

 
สรุปค่าใช้จ่ายการให้บริการกองการแพทย์ 

ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖1 
• 1. CASH                                 (1,147ราย)    194,272  บาท  (16.57%) 
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• 2. จํายตรง อปท รอเรียกเก็บ           ( 221ราย)        57,722 บาท  (4.92%) 
• 3. จํายตรงกรมบัญชีกลางรอเรียกเก็บ (435ราย)       104,254 บาท  (8.89%) 
• 4. ประกันสังคมรพ.ระยอง              (255ราย)         46,343 บาท  (3.96%) 
• 5. ประกันสังคมรพ.สิริกิติ์                (232ราย)         41,735 บาท  (3.56%) 
• 6. เทศบาลสนับสนุน                     (4,090ราย)    727,900 บาท (62.10%) 

 
บริการอ่ืน ๆ แก่ผู้มารับบริการ 
ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖1 

 

- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถกอล๑ฟไฟฟูา        จ านวน 70  ครั้ง 
- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถ Ambulance     จ านวน   ครั้ง 
- สนับสนุนกระเป๋ายาแกํหนํวยงานอื่น จ านวน   ครั้ง  
 

กิจกรรมในรอบเดือนมิถุนายน 2561 
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

 

- ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก วัดเนินพระ 14-15 มิย.61 
- ออกหนํวยปฐมพยาบาลวันตํอต๎านยาเสพติดโลก ณ  สวนศรีเมือง 
- ศึกษาดูงาน  ณ ศูนย๑แมํและเด็ก จ.ชลบุรี 

 

กองการศึกษา 

- ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระหวํางวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2561 
ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง 
 - การประชุมชี้แจงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ  และการแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห๎องสุนทรภูํ โรงแรมสตาร๑คอนเวนชั่น ระยอง 
 - กิจกรรมการเรียนรู๎นอกพ้ืนที่ กิจกรรมสํงเสริมการปลํอยเตําสูํธรรมชาติ และอนุรักษ๑ธรรมชาติ      
ทางทะเล วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ณ เกาะมันใน ต าบลกร่ า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 - การแขํงขันทักษะทางวิชาการ ของโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ระหวํางวันที่ 20 - 25 มิถุนายน 2561 
ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย๑เยาวชน เทศบาลนครระยอง และโรงเรียนเทศบาลในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการแข่งทักษะทางวิชาการ ระดับเทศบาล ประจ าปี พ.ศ. 2561  
ของโรงเรียนเทศบาลในสังกัด  

ระหว่างวันที่ 20 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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- กิจกรรมสํงเสริมการศึกษานอกห๎องเรียน (ก๐วยจั๊บน้ าข๎น) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
  ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย๑เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 

- โครงการสร๎างภูมิค๎ุมกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย๑เยาวชน เทศบาลนครระยอง ได๎แกํ 
 1. พับดอกไม๎ใบเตย  
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2. กิจกรรมพับเหรียญโปรยทาน  

 3. กิจกรรม การประดิษฐ๑พวงมโหตร (ตุงไส๎หมู) 
 4. กิจกรรมประดิษฐ๑โบว๑จากริบบิ้น  
 - คณะศึกษาดูงานห๎องสมุด ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย๑เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 
เดือนมิถุนายน 2561 ระหวํางวันที่ 6 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลระยอง
จ านวน 370 คน  
 - กิจกรรม We can PLAY & LEARN เพลินวันเสาร๑  ครั้งที่ 117 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย๑เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 
 - กิจกรรมสํงเสริมการอําน LEARNING SPACE สนุกคิดประดิษฐ๑หรรษา การประดิษฐ๑พวงมโหตร (ตุงไส๎หม)ู 
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห๎องสมุดประชาชน  เทศบาลนครระยอง 
 

สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือน มิถุนายน 2561 

 
 

สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง 
เดือน มิถุนายน 2561 

 
- ห๎องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง “สร๎างงานผู๎พิการ” เริ่ม มกราคม 2559 ได๎แกํ 
1. นางสาวมิรันตี  นิลพันธ๑ (หมวย) 

เกิดวันที่ 6  มิถุนายน 2522 
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อายุ  39 ปี 
ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว 
จบวุฒิ  ม.6  
ชื่อบริษัท     บ.พลาสติก  ออมเนียม ออโต๎ อิเนอร๑ยี(ประเทศไทย)จ ากัด 
เงินเดือน     9,125 บาท 
ที่ท างาน      ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง 
วันที่เริ่มงาน  1 มกราคม 2560    อายุงาน   1 ปี 5 เดือน   

2. นายกิตติคุปต๑  สารพันโชติวิทยา (หมี่) 
เกิดวันที่ 23 มิถุนายน 2538 
อายุ  23 ปี 
ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว 
จบวุฒิ  ปวช. สาขา คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ 
ชื่อบริษัท    บ.เอ็มเอสไอจี เซอร๑วิส แอนด๑ แอดจัสติ้ง(ประเทศไทย)จ ากัด  
เงินเดือน     9,125 บาท 
ที่ท างาน      กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 
วันที่เริ่มงาน 8 สิงหาคม 2559       อายุงาน  1 ปี 10 เดือน   

3. นายกฤษณัช  ทรงเที่ยง (ด า) 
เกิดวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2510 
อายุ  50 ปี 
ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว 
จบวุฒิ  ปวช.ไฟฟูา  
ชื่อบริษัท     บ.นิคอนประเทศไทย จ ากัด 
เงินเดือน     9,125 บาท 
ที่ท างาน      ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง 
วันที่เริ่มงาน 9 เมษายน 2560      อายุงาน  1 ปี 2 เดือน   

4. นางสาวกุสุมา  บุญชํวย (หน)ู 
 เกิดวันที่  29 สิงหาคม พ.ศ. 2522 
อายุ  39 ปี 
ผู๎พิการทางการได๎ยิน 
จบวุฒิ  ม.3 
ชื่อบริษัท     บ.นิคอนประเทศไทย จ ากัด 
เงินเดือน     9,125 บาท 
ที่ท างาน      ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง 
วันที่เริ่มงาน 10 เมษายน 2560    อายุงาน  1 ปี 2 เดือน   
 
 

5. นางสาวสุจิตรา  พืชพันธุ๑ (กิ๊ก) 
เกิดวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 
อายุ  30 ปี 
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ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว 
จบวุฒิ  ปริญญาตรี  
ชื่อบริษัท        บ.พลาสติก  ออมเนียม ออโต๎ อิเนอร๑ยี(ประเทศไทย)จ ากัด 
เงินเดือน        9,125 บาท 
ที่ท างาน         ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง 
วันที่เริ่มท างาน 1 กรกฎาคม 2560   อายุงาน  11 เดือน  
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ไปปฏิบัติงานที่ ห๎องสมุดโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  

6. นายรัชพงศ๑  ผลารุจิ (แชมป์) 
เกิดวันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2534 
อายุ 27 ปี 
ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว 
จบวุฒิ  ปริญญาตรี 
ชื่อบริษัท     บ.เอสซีจี พลาสติกส๑ จ ากัด 
เงินเดือน     9,125 บาท 
ที่ท างาน      กองการแพทย๑ เทศบาลนครระยอง (คลินิคอบอุํน) 
วันที่เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2560    อายุงาน   11 เดือน   

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

- วันที่ 7 มิถุนายน 2561 : คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา  ณ ห๎องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
 - วันที่ 14 มิถุนายน 2561 : ฝุายปกครอง โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  
จัดกิจกรรมวันไหว๎ครู เพื่อให๎นักเรียนแสดงถึงความเคารพแดํทํานบูรพาจารย๑ 
ผู๎ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให๎ความรู๎ 
 - วันที่ 14 มิถุนายน 2561 : เวลา 13.00 - 15.30 น. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
สํงเสริมประชาธิปไตยและวินัยจราจร เพื่อเลือกตั้งประธานนักเรียนและปลูกฝังวินัยจราจร 
 - วันที่ 15 มิถุนายน 2561 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าจัดการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
 - วันที่ 20 มิถุนายน 2561 : ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมและนักเรียนชั้น ป.3-6              
รํวมเดินรณรงค๑ปูองกันโรคไข๎เลือดออก ณ บริเวณชุมชนปากน้ า 1 
 - วันที่ 23 มิถุนายน 2561 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ ารํวมกับเครือขํายผู๎ปกครอง 
จัดกิจกรรมสํงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเพ่ิมทักษะความรู๎ด๎านอาชีพให๎แกํนักเรียน 
 - วันที่ 26 มิถุนายน 2561 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า ได๎จัดกิจกรรมวันสุนทรภูํ ประจ าปี 2561 
เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักประวัติและผลงานของสุนทรภูํ อีกทั้งเห็นความส าคัญของการใช๎ภาษาไทย 
 - วันที่ 27 มิถุนายน 2561 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าจัดกิจกรรมคํายคณิตคิดสนุก เพื่อเพ่ิมทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร๑และทักษะความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ 
 

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเทศบาล ประจ าปี 2561 
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า ได๎รับรางวัลการแขํงขันทักษะทางวิชาการ 

ทั้งสิ้น 8 รายการ ดังนี้ 
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โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

- วันที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการได๎ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ ห๎องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง  
 - วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  ตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี 2561  

- วันที่  21  มิถุนายน 2561 งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
ได๎น าคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองท ากิจกรรมวันไข๎เลือดออกอาเซียน   
 - วันที่  21  มิถุนายน 2561 งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
รํวมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองท ากิจกรรม  Big Cleaning  
 - วันที่  21  มิถุนายน 2561 งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
รํวมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองท ากิจกรรม  Big Cleaning  
 - วันที่  22  มิถุนายน 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 30 คน เข๎ารํวมกิจกรรม      
คุณไมํใช๎ เราขอ ณ ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง  สวนศรีเมือง  
 - วันที่  26  มิถุนายน 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง     
เข๎ารํวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ๑ปุาชายเลน อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง”  
 - วันที่  26  มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองได๎ด าเนินการจัดกิจกรรมวันตํอต๎านยา
เสพติดโลก โดยมีคณะครูให๎ความรู๎กับนักเรียนและนักเรียนได๎ท ากิจกรรมรํวมกัน  
 - วันที่  26  มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองได๎เข๎ารํวมโครงการท าดีเพ่ือพํอสานตํอ
แก๎ปัญหายาเสพติด ณ  บริเวณหน๎าห๎องสมุดประชาชน สวนศรีเมือง  
 - วันที่  28  มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองท าพิธีไหว๎ครู ประจ าปีการศึกษา 2561  
 - วันที่  28  มิถุนายน 2561 ท าบุญโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง ประจ าปีการศึกษา  2561  
 - วันที่  28  มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง  ด าเนินโครงการสภานักเรียน ประจ าปี
การศึกษา  2561  
 - วันที่  29  มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองจัดกิจกรรมวันสุนทรภูํ ปีการศึกษา 2561  
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 - วันที่  29  มิถุนายน 2561 งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
ไดท ากิจกรรม  “พ่ีสอนน๎องแยกขยะ”  ให๎กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ณ ห๎องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 
โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง  
 - วันที่  2  กรกฎาคม  2561 กองชํางได๎น ารถไถมาปรับเกลี่ยพ้ืนที่ให๎เรียบ  

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความเข๎มแข็งของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง (10 มิ.ย. 2561)  
- ท าบุญโรงเรียนครบรอบ 50 ปี (10 มิ.ย. 2561)  

 - โครงการโชว๑ปูา ชายปูา (13 มิ.ย. 2561)  
 - กิจกรรมวันไหว๎ครู (14 มิ.ย. 2561)  
 - เลือกตั้งสภานักเรียน (14 มิ.ย. 2561)  
 - คณะครูน านักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการ เพ่ือเป็นตัวแทนเทศบาลไปแขํงขันตํอในระดับ
ภาคตะวันออก (20-24 มิ.ย. 2561) ได๎แกํ โครงงานภาษาไทย โครงงานคณิตศาสตร๑ แขํงขันคัดลายมือ 
แขํงขันกลําวสุนทรพจน๑ภาษาไทย แขํงขันทักษะทางคอมพิวเตอร๑ (โปรแกรม Power point) 
แขํงขันกลําวสุนทรพจน๑ภาษาอังกฤษ แขํงขันโครงงานภาษาอังกฤษ โครงงานสังคมศึกษา โครงงานการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี วาดภาพระบายสี 
 * รายการแขํงขันที่ได๎เป็นตัวแทนเทศบาลนครระยองเพ่ือเข๎ารํวมแขํงขันตํอในระดับภาคตะวันออก  
โครงงานภาษาอังกฤษ 

* รายการแขํงขันที่ได๎เป็นตัวแทนเทศบาลนครระยองเพ่ือเข๎ารํวมแขํงขันตํอในระดับภาคตะวันออก  
การแขํงขันทักษะคอมพิวเตอร๑ (โปรแกรม Power point) 
 * รายการแขํงขันที่ได๎เป็นตัวแทนเทศบาลนครระยองเพ่ือเข๎ารํวมแขํงขันตํอในระดับภาคตะวันออก  
ร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑พร๎อมจินตลีลา 
 * รายการแขํงขันที่ได๎เป็นตัวแทนเทศบาลนครระยองเพ่ือเข๎ารํวมแขํงขันตํอในระดับภาคตะวันออก  
วาดภาพระบายสี ระดับชั้นปีที่ 4 - 6  
 * รายการแขํงขันที่ได๎เป็นตัวแทนเทศบาลนครระยองเพ่ือเข๎ารํวมแขํงขันตํอในระดับภาคตะวันออก  

- โครงงานศิลปะระดับชั้นปีที่ 4 - 6  
- การประดิษฐ๑วัสดุเหลือใช๎เป็นของเลํน 
 

 - คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครองรํวมแก๎ปัญหา ที่จอดรถและรํวมจัดระเบียบงานจราจร (23 มิ.ย. 2561)  
 - กิจกรรมอบรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  (23 – 24 มิ.ย. 2561)  
 - โครงการอบรมยาเสพติด (25-29 มิ.ย. 2561)  
 - ได๎จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภูํ อาทิเชํน การตอบค าถามการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี การอําน
บทกลอน ฯลฯ  (26 มิ.ย. 2561)  
 - เดินรณรงค๑ปลอดยุงลาย (26 มิ.ย. 2561)  
 - นักเรียนระดับชั้น ป. 3 และ ป. 6 สอบคัดเลือกนักเรียนเข๎าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑ ประจ าปีการศึกษา 2561  
 - สานฝันตะวันบําย (26 มิ.ย. 2561)  
 - ฝึกอาชีพจากวิทยากรศูนย๑ กศน. และวิทยากรในชุมชน (26 มิ.ย  2561)  
 - ให๎การต๎อนรับคณะบุคลากรทางการศึกษา จากเมืองเหอผิง ประเทศจีน  (27 มิ.ย. 2561)  
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 - นักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันวาดภาพระบายสี เนื่องในวันสุนทรภูํกวีเอกของโลก                                         
ณ อนุสาวรีย๑สุนทรภูํ ต.บ๎านกร่ า อ.แกลง จ.ระยอง (27 มิ.ย. 2561) ได๎แกํ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ด.ญ.สิริรัตน๑ วิระเทพสุภรณ๑ ชั้น ป.5/2  
รางวัลชมเชย  
ด.ญ.นันทรัตน๑ ค าเสมอ ชั้น ป.6/7  
 - รับคณะดูงานจากโรงเรียนเทศบาล๓(วัดแสงธรรมสุทธาราม) เทศบาลเมืองชุมแสง จ.นครสวรรค๑         
(29 มิ.ย. 2561)  
 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎ระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (Local school)  
 ให๎กับครูระดับการศึกษาปฐมวัย (30 มิ.ย. 61) 
 

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

- กิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน วันที่ 14 มิถุนายน 2561 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 

- กิจกรรมวันไหว๎ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
 - กิจกรรมเก็บขยะชายหาด PMY วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ชายหาด PMY 
 - กิจกรรมอบรมอัศวิน 3Rs วันที่ 23มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
 - กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง วันที่ 23มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
 - กิจกรรมสานสายใยครูพบผู๎ปกครอง วันที่ 23มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
 - กิจกรรมวันสุนทรภูํ วันที่ 26มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
 - กิจกรรมศุกร๑หรรษา ประจ าเดือนมิถุนายน วันที่ 29 มิถุนายน 2561 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 

- กิจกรรมเดินรณรงค๑ไข๎เลือดออก วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณชุมชนตากสินมหาราช 
 - แขํงขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาล ผลการแขํงขัน ได๎เป็นตัวแทนเข๎ารํวมแขํงขันระดับภาค ดังนี้ 

1. การแขํงขันโครงงานระดับปฐมวัย  
2. การแขํงขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 
3. การประกวดราวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 
4. การประกวดการแขํงขันจัดสวนถาดแห๎ง 

 - กิจกรรมออมทรัพย๑ตามรอยพํอ ทุกศุกร๑ที ่2 และ 4 ของเดือน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
 - กิจกรรมไปวัดทุกวันพระ ทุกวันพระ ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง) 
 - กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจาสัปดาห๑ ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง) 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

- วันที่ 3 มิถุนายน 2561 ผู๎ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 อบรมหลักสูตรชินสาสมาธิ 
ณ  อาคารศรีประไพ 
 - วันที่ 6  มิถุนายน 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ท าบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ 
ณ วัดตรีรัตนาราม 
 - วันที่ 8 มิถุนายน  2561 กองการศึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 - วันที่ 8 มิถุนายน 2561 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม แนะน าการใช๎งานของโปรแกรมระบบสารสนเทศ 
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 - วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่ 
ณ โรงหนัง SF แหลมทอง และห๎องสมุดประชาชน 
 - วันที่ 14 มิถุนายน 2561  กิจกรรมไหว๎ครูประจ าปีการศึกษา 2561 
 - วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เลือกตั้งสภานักเรียน 
 - วันที่ 15  มิถุนายน  2561 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่  
ณ สวนลุงทองใบ 
 - วันที่ 17 มิถุนายน 2561 ผู๎ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 อบรมหลักสูตรชินสาสมาธิ 
ณ  อาคารศรีประไพ   
 - วันที่ 19  มิถุนายน  2561 ต๎อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 
 - วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ผอ.พรทิพย๑ เวชกามา ให๎ความรู๎นักเรียนชั้น ป.6 ให๎เป็นนักเรียนแกนน า
โครงการโรงเรียนคุณธรรมต๎นแบบเพื่อจัดกิจกรรมให๎กับน๎อง ๆ ตํอไป 
 - วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ผู๎ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 อบรมหลักสูตรชินสาสมาธิ               
ณ  อาคารศรีประไพ 
 - วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจ าสายชั้น 
แจ๎งบทบาทหน๎าที่คณะกรรมการและเสนอความต๎องการ เพ่ือน าข๎อมูลมาจัดท าแผนงบประมาณ 2562 ตํอไป 
 - วันที่ 26 มิถุนายน  2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง             
(วัดตรีรัตนาราม) เข๎ารํวมโครงการท าดีเพ่ือพํอสานตํอแก๎ไขปัญหายาเสพติด  
ณ ห๎องสมุดสวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นักเรียนเข๎ารํวมโครงการสํงเสริมความรู๎ด๎านอนุรักษ๑ปุาชายเลน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย๑สิ่งแวดล๎อมศึกษาพระเจดีย๑กลางน้ า 
 - วันที่ 26 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมวันสุนทรภูํ 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
- วันที่ 3 มิถุนายน 2561 ผู๎ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 อบรมหลักสูตรชินสาสมาธิ ณ  อาคารศรีประไพ 

 - วันที่ 6  มิถุนายน 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ท าบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดตรีรัตนาราม 
 - วันที่ 8 มิถุนายน  2561 กองการศึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 - วันที่ 8 มิถุนายน 2561 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม แนะน าการใช๎งานของโปรแกรมระบบสารสนเทศ 
 - วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่ 
ณ โรงหนัง SF แหลมทอง และห๎องสมุดประชาชน 
 - วันที่ 14 มิถุนายน 2561 กิจกรรมไหว๎ครูประจ าปีการศึกษา 2561 
 - วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เลือกตั้งสภานักเรียน 
 - วันที่ 15  มิถุนายน  2561 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่ ณ สวนลุงทองใบ 
 - วันที่ 17 มิถุนายน 2561 ผู๎ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 อบรมหลักสูตรชินสาสมาธิ ณ  อาคารศรีประไพ   
 - วันที่ 19  มิถุนายน  2561 ต๎อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี  

- วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ผอ.พรทิพย๑ เวชกามา ให๎ความรู๎นักเรียนชั้น ป.6 ให๎เป็นนักเรียนแกนน าโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมต๎นแบบเพื่อจัดกิจกรรมให๎กับน๎อง ๆ ตํอไป  

- วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ผู๎ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 อบรมหลักสูตรชินสาสมาธิ  ณ  อาคารศรีประไพ 
 - วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจ าสายชั้น แจ๎งบทบาทหน๎าที่คณะกรรมการและ
เสนอความต๎องการเพื่อน าข๎อมูลมาจัดท าแผนงบประมาณ 2562 ตํอไป 
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 - วันที่ 26 มิถุนายน  2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)  
เข๎ารํวมโครงการท าดีเพ่ือพํอสานตํอแก๎ไขปัญหายาเสพติด  ณ ห๎องสมุดสวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นักเรียนเข๎ารํวมโครงการสํงเสริมความรู๎ด๎านอนุรักษ๑ปุาชายเลน  
ประจ าปีงบประมาณ 2561  ณ ศูนย๑สิ่งแวดล๎อมศึกษาพระเจดีย๑กลางน้ า 
 - วันที่ 26 มิถุนายน 2561  จัดกิจกรรมวันสุนทรภูํ 

กองสวัสดิการสังคม 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
การปลูกหญ๎าแฝกเสริม 
 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 

มอบเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 
  ผู๎พิการและผู๎ปุวยเอดส๑  
  ประจ าเดือนมิถุนายน 2561 

ผู๎สูงอายุ             5,564  ราย 
    เงินสด                             -      ราย 
    โอนเข๎าบัญชีธนาคาร     5,564  ราย 

ผู๎พิการ                        718   ราย        
    เงินสด                            -      ราย 
    โอนเข๎าบัญชีธนาคาร       718 ราย 

ผู๎ปุวยเอดส๑                   112   ราย 
     เงินสด                               –     ราย 
     โอนเข๎าบัญชีธนาคาร      112   ราย 
 

การลงทะเบียน 
อ านวยความสะดวก  

    ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวคนพิการ     จ านวน    15      ราย 
รับลงทะเบียนผู๎พิการรายใหมํ  

    เพ่ือรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ     จ านวน     10     ราย 
รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  จ านวน     13      ราย 
รับลงทะเบียนผู๎สูงอายุรายใหมํและรายเกํา  จ านวน      40     ราย 

    ที่มีการย๎ายภูมิล าเนาเข๎ามาในเขตพ้ืนที่ 
    เทศบาลนครระยอง เพื่อรับเบี้ยฯ 
    ปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2560 
 

 - กิจกรรมมอบถุงยังชีพ ณ องค๑การบริหารสํวนต าบลตะพง วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561 
 - ลงเยี่ยมบ๎านผู๎ปุวยที่ได๎ทุนประกอบอาชีพ ในพ้ืนที่ชุมชนแขวงการทาง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561 

- ลงพื้นที่ชํวยเหลือผู๎ประสบปัญหาอุทกภัย ในเขตพ้ืนที่ชุมชนสนามเปูา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561 
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- โครงการท าดีเพ่ือพํอสานตํอแก๎ปัญหายาเสพติด วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561               

(วันยาเสพติดโลก) 

สถานธนานุบาล 
ผลการด าเนินงานในรอบเดือนมิถุนายน  2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30  มิถุนายน  2561) 
ยอดรับจ าน ารวม     2,423  ราย  
ยอดไถํถอนรวม     2,293  ราย  
 ทรัพย๑จ าน าคงเหลือทั้งหมด  8,133  ราย 
 
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน 140,000,000.00 บาท 
 หัก ใช๎ไปแล๎ว      10,430,000.00 บาท  
 คงเหลือเงินที่ใช๎หมุนเวียนได๎อีก  129,570,000.00 บาท  
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 - นางผํองศรี  ปิยะยาตัง ผู๎อ านวยการกองการศึกษา รายงานดังนี้ 
 1. ขอนัดหมายเกี่ยวกับกิจกรรมหลํอเทียนพรรษาในวันศุกร๑ที่ 6  กรกฎาคม  2561 ในเวลา 08.45 น. 
เชิญทุกทํานพร๎อมกันบริเวณหน๎าหอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง จะเริ่มพิธี ในเวลา 09.09 น. และเริ่มหลํอเทียน
พรรษา ในเวลา 10.09 น. ใช๎เวลาในการหลํอเทียนพรรษาประมาณ 1 ชั่วโมง และได๎รับการบริจาคเงินจาก      
ผู๎มีจิตศรัทธามาแล๎ว จ านวน 98 รายการ จ านวนเงิน  95,615 บาท  ซึ่งคาดวําจะต๎องใช๎จํายเงินในการนี้ 
รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 57,960 บาท สํวนเงินที่เหลือจะน าใสํซองๆ ละ 1,000 บาท เพื่อน าถวายวัด 
จ านวน 8 วัด เป็นเงินจ านวน 8,000 บาท  การแตํงกายให๎สวมเสื้อสีเหลือง ผู๎หญิงนุํงผ๎าซิ่น ผู๎ชายสวมเสื้อเหลือง 
กางเกงด า เปูาหมายนักเรียนที่มารํวมงาน จ านวน 1,500 คน 

 2. เทศบาลนครระยองได๎รับเกียรติให๎เป็นเจ๎าภาพแขํงขันทักษะวิชาการภาคตะวันออก ซึ่งเราได๎รับ
เลือกเป็นปีที่ 2 โดยจะจัดในวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซําระยอง และที่โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครระยองทั้ง 6 โรงเรียน จึงขอนัดหมายวําให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องพร๎อมกัน ในเวลา 14.00 น.                 
ณ เซ็นทรัลพลาซําระยอง ชั้นลํางบริเวณเวทีโรบินสัน 

มติที่ประชุม - รับทราบ  
 

(ปิดประชุม เวลา 11.30 น.) 
 
 
     ลงชื่อ    ผู๎บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน๑) 
                                                          เจา๎พนกังานธุรการช านาญงาน 
 
 
 

     ลงชื่อ    ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางพิมพ๑ผกา  ทายพงศ๑ศักดิ)์ 
          หัวหนา๎ฝาุยอ านวยการ 
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