
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่8/2561 

วันที ่ 8  สิงหาคม  2561 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายนิวัติ กลํอมแก๎ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
7. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาล 
8. นายธนวัฒน ์ พ๎นชั่ว หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 
9. นางนภัสสร อุทัยรัตน์ นักบริหารงานการคลัง รก.ผู๎อ านวยการส านักการคลัง 
10. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู๎อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
11. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู๎อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
12. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู๎อ านวยการกองชําง 
13. นางผํองศรี ปิยะยาตัง ผู๎อ านวยการกองการศึกษา 
14. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน๎าฝุายพัฒนาชุมชน 
                                                          รก.ผู๎อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
15. นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                          รก.ผู๎อ านวยการกองการแพทย์ 
16. นางสุนิสา รํมรื่น ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
17. นายวิธาน ลาภเวที แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง 
18. นายไพรัตน์ วังบอน   แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
19. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
20. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
21. นางสวนีย์ กันสุธา แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
22. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง ผู๎อ านวยการสํวนบริหารการคลัง 
23. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู๎อ านวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
24. นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน๎าฝุายอ านวยการ 
25. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน๎าฝุายปกครอง 
26. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน๎าฝุายบริการสิ่งแวดล๎อม/  
27. นางสาววทันยา โห๎ประเสริฐ หัวหน๎าฝุายบริการการแพทย์และพยาบาล 
28. นางธนาวดี ฑามาศ หัวหน๎าฝุายสังคมสงเคราะห์ 
29. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี            (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ)  
3. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี    (ไปราชการ)  
4. นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
5. นายธีรวุฒ ิ รัตตานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
6. นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล    (ไปราชการ) 
7. นางสุภา ข างาม ผู๎จัดการสถานธนานุบาล   (ไปราชการ)  

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

- เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล จ านวน 2 ราย ได๎แกํ 
1. นางนภัสสร  อุทัยรัตน์ ต าแหนํงผู๎อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)       

เทศบาลต าบลบางใหญํ จังหวัดนนทบุรี แตํงตั้งให๎รักษาการในต าแหนํงผู๎อ านวยการส านักการคลัง (นักบริหารงานคลัง  
ระดับสูง) ส านักการคลัง เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  

2. นายธีรวัฒน์  วังยศ พนักงานเทศบาล ต าแหนํงวิศวกรโยธาช านาญการ สังกัดกองชําง เทศบาลต าบล 
มาบขําพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มาด ารงต าแหนํงวิศวกรโยธาช านาญการ งานวิศวกรรม  
ฝุายแบบแผนและกํอสร๎าง กองชําง เทศบาลนครระยอง  

ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต๎นไป 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที ่4  กรกฎาคม  2561 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันที่ 4  กรกฎาคม  2561 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 4  กรกฎาคม  2561 
                    และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

- นายสุธน  ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล มีเรื่องแจ๎งที่ประชุมทราบดังนี้ 

1. ในวันที่ 10  สิงหาคม 2561 จะมีการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ขอแจ๎งให๎หัวหน๎าสํวนราชการทุกทํานเข๎ารํวมประชุมด๎วย เพื่อดูวํา
งบประมาณของตนเองมีอะไรบ๎าง และให๎ไปเตรียมข๎อมูลไว๎เพื่อมีทํานสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามจะได๎มีข๎อมูล
ให๎ทํานนายกเทศมนตรีได๎ตอบในที่ประชุมสภาฯ ได๎รับทราบ 

2. ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นวันแมํ ซึ่งจังหวัดระยองรํวมกับเทศบาลนครระยอง จะจัดงานเป็น 
3 ชํวง โดยชํวงเช๎า รํวมพิธีท าบุญตักบาตร ณ สวนศรีเมือง ชํวงสาย รํวมพิธีถวายพระพรฯ ที่จังหวัดระยอง   
ชํวงเย็น รํวมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ ส าหรับข๎าราชการให๎แตํงกายชุดเครื่องแบบปกติขาว ขอความรํวมมือ   
ทุกทํานให๎ไปรํวมแสดงความจงรักภักดีโดยพร๎อมเพรียงกัน 
 3. ตามนโยบายของทํานนายกเทศมนตรีเพื่อเป็นการเทิดทูลพระเจ๎าหลานเธอ พระองค์เจ๎าพัชรกิติยาภา 
ทรงเสด็จมาประทับที่จังหวัดระยอง  และเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ ส านักงานอัยการจังหวัดระยอง  
ในต าแหนํงอัยการจังหวัดโดยได๎มีการจัดอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู๎ให๎แกํกลุํมสตรีชุมชน เทศบาลนครระยอง 
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ภายใต๎กิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ในวันที่ 21 
สิงหาคม 2561 โดยทูลเชิญพระเจ๎าหลานเธอ พระองค์เจ๎าพัชรกิติยาภา เป็นองค์วิทยากรในการบรรยายให๎
ความรู๎ เปูาหมายจ านวนผู๎เข๎าอบรม แบํงออกเป็น 2 สํวน คือ สํวนของข๎าราชการ ได๎แกํ คณะผู๎บริหาร     
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล จ านวน 150 คน และภาคประชาชน ได๎แกํ กลุํมสตรี 
อสม. ผู๎สูงอายุ และชุมชน จ านวน 150 คน เปูาหมายรวมทั้งสิ้น จ านวน 300 คน ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ 
ข๎าราชการให๎แตํงกายชุดเครื่องแบบกากีแขนยาว  สํวนภาคเอกชนการแตํงกาย โดยสวมกระโปรงหรือกางเกงขา
ยาวสีด า และสวมเสื้อสีฟูา ผู๎มีรายชื่อขอให๎เข๎ารํวมอบรมทุกคน ไมํให๎ขาดการอบรมในโครงการนี้  

ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรี มอบกองวิชาการและแผนงานน ารถไปประชาสัมพันธ์เชิญชวน   
  ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง รํวมใสํบาตรในเช๎าวันที่ 12 สิงหาคม 2561  
  และมอบกองชํางเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ และโต๏ะวางของในการใสํบาตร  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนสํง 
 - งานขนสํงมี รายรับประจ าเดือนกรกฎาคม 2561                   128,630.89 บาท 
            รายจํายประจ าเดือนกรกฎาคม 2561                                103,521.77 บาท 
            รายรับสูงกวํารายจําย                                                      25,109.12 บาท 
            ยอดเงนิสะสม                                                          3,129,153.15 บาท 

ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
     1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง 
         - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง 
          - ออกตรวจดูแลโรงรับจ าน าของเทศบาล  
         - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จ านวน 4 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า 
            สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน๎อง และสวนศรีเมือง 
   - ออกตรวจจัดตรวจตู๎เขียว จ านวน 29 ชุมชน 
           - ออกตรวจดูแลสถานีขนสํง (บขส.) ระยอง  
     2. ตักเตือนผู๎กระท าความผิด  
          - ดูแลห๎องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    
          - กองวัสดุกํอสร๎างไว๎บนไหลํทาง ทางเท๎า และท่ีสาธารณะ จ านวน 3 ราย 
          - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท๎าบริเวณหน๎าโรงพยาบาลระยอง และหน๎าวัดปุาประดูํ 
            จ านวน - ราย  
 - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าสิ่งของตกหลํน จ านวน 1 ราย      
          - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร๎านค๎าตั้งวางจ าหนํายของโดยไมํได๎รับอนุญาต จ านวน 4 ครั้ง       
     3. จัดเก็บปูายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 44 แผํน  
     4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้ า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน 3 แหํง  
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     5. งานที่ได๎รับมอบหมาย  
 - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน  จ านวน  1  ราย  
 - ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จ านวน  -  ราย 
                            

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - ระงับอัคคีภัย                                                            4 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                            92 ครั้ง  
      - งานกู๎ภัยฯ                                                             68 ครั้ง 
     - ออกส ารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบาย 
          วิธีการใช๎ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
          (ชุมชนสัมฤทธิ์, ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง,  
           ชุมชนข๎างอ าเภอ-ทางไผํ และชุมชนบางจาก)                  13  ครั้ง 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  

คณะศึกษาดูงาน (ประจ าเดือน ก.ค. 2561)  
        * จ านวน               11  คณะ   
        * จ านวน             676  คน 
 

งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – สํง หนังสือผํานระบบ OSSM (สํวนกลาง)  
เดือนกรกฎาคม 2561  
     - มีการลงรับหนังสือ    จ านวน        626 เรื่อง 
     - มีการลงสํงหนังสือ    จ านวน        374 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 
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- ลูกจ๎างประจ า เสียชีวิต                                                                          - คน 
- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)                                                                         - คน 
- พนักงานจ๎าง ลาออก                                                                            8 คน 
- พนักงานจ๎าง เสียชีวิต                                                              - คน 
 
อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง      
     * พนักงานเทศบาล            181 คน 
     * ลูกจ๎างประจ า                  28 คน 
     * พนักงานจ๎างทั่วไป           301 คน 
     * พนักงานจ๎างตามภารกิจ    229 คน 
                         รวม          739 คน 
 
อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน) จ านวน 6 แหํง และศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 3 แหํง      
     * พนักงานครูเทศบาล               246 คน 
     * ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)               3 คน  
     * พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)         41 คน  
                         รวม                290 คน 

รวมทั้งสิ้น  1,029  คน      
งานทะเบียนราษฎร 

รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 

 
ผู๎มารับบริการงานทะเบียนราษฎร เฉลี่ยวันละ 128 ราย  บัตรประจ าตัวประชาชน เฉลี่ยวันละ 65 ราย     

รวมวันละ193  ราย 
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กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ  

1. ให๎บริการการตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง          
จ านวน 10 ครั้ง  

2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จ านวน 33 ครั้ง 33 เรื่อง 
 
Line @ เรารักนครระยอง  
1. จ านวนผู๎ติดตามสะสม จ านวน    3,497  ราย  
2. จ านวนผู๎ร๎องเรียนทั้งหมด         49  ราย  
3. จ านวนผู๎สอบถามข๎อมูลทั้งหมด      39  ราย 
 

งานประชาสัมพันธ์ 
1. ขําวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย 
    1.1  ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จ านวน 18  เรื่อง 
    1.2  ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหนํวยงานอื่น ๆ  จ านวน 22  เรื่อง 
2. บันทึกภาพกิจกรรมของส านัก กอง และโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล จ านวน 28  กิจกรรม 
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร๎อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ  จ านวน 20  ครั้ง 
4. สํงขําวให๎สื่อมวลชน ลงเว็บไซต์และเฟสบุ๏คของเทศบาล   รวม 24  ขําว 
5. บันทึกเสียงขําวประกาศเสียงตามสาย     จ านวน   4  เรื่อง 
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์      จ านวน 12  เรื่อง 
7. รับเรื่องร๎องเรียนพร๎อมแจ๎งแก๎ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง  รวม  2   ราย 
8. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตํางๆ     รวม  5   ปูาย  
 

ฝ่ายนิติการ  
งานนิติการ           

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1. นางกาญจนา สังข์น๎อย ละทิ้งหน๎าที่ราชการ  - อยูํระหวํางการพิจารณาของ กทจ.ระยอง 

2. สอบข๎อเท็จจริง กรณี งานรักษาความสงบท า
ใบเสร็จรับเงินคําปรับเลํมที่ 1/2561 เลขที1่7-50   
สูญหายโดยไมํทราบสาเหตุ 

 - อยูํระหวํางท าบันทึกวํากลําวตักเตือน 

3. การสวมตัวท าบัตรราย นางสาวษาลิณี  แซํเอี้ยว  - ท าหนังสือวํากลําวตักเตือนเจ๎าหน๎าที่จ านวน     
3 ราย เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว 
 - ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองเสร็จ      
เรียบร๎อยแล๎ว  
 - ท าหนังสือสอบถามความคืบหน๎าไปยังสถานี
ต ารวจภูธรเมืองระยองเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การพิจารณาของพนักงานสอบสวน 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4. คดีนายธีระศักดิ์ อินทนู ฟูองเทศบาลเรื่องที่ดินบริเวณ
ถนนทําบรรทุก ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง  

 - เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เทศบาล      
นครระยองและหนํวยงานที่เก่ียวข๎องลงพื้นที่รังวัด 
 - อยูํระหวํางการด าเนินการออก นสล. 

5. คดีบอลลูนระเบิด  - คณะกรรมการตรวจการจ๎างและผู๎บริหารให๎
ชะลอการหารือจังหวัดไว๎กํอน จนกวําจะประเมิน
คําเสียหายแล๎วเสร็จ 

6. ศาลจังหวัดระยองได๎มีหมายเรียกคดีแพํงสามัญคดี
หมายเลขด าท่ี 1709/2560 ระหวํางนายแพทย์ยุคล 
เลิศบูรพา โดยนางปทุม เลิศบูรพา โจทก์ เทศบาลนคร
ระยอง ที่ 8  นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย ที่ 9 ท าค าให๎การ
แก๎คดียื่นตํอศาลภายใน 15 วัน นับแตํวันได๎รับหมาย  

 - ศาลนัดฟังค าวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน๎าที่ระหวําง
ศาล ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561  

7. ศาลจังหวัดระยองได๎มีหมายเรียกคดีแพํงสามัญคดี
หมายเลขด าท่ี 0716/2561 ระหวํางนายนิรัตน์     
เจริญผล โจทก์ เทศบาลนครระยอง ที่ 1 นายวรวิทย์    
ศุภโชคชัย ที่ 2 จ าเลย ท าค าให๎การแก๎คดียื่นตํอศาล
ภายในวันที่ 15 วัน นับแตํวันได๎รับหมาย  

 - เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ศาลจังหวัด
ระยองนัดคูํความเพ่ือไกลํเกลี่ย แตํไมํสามารถหา   
ข๎อยุติได๎ 
 - นัดชี้สองสถานและก าหนดแนวทางการด าเนินคดี
หรือสืบพยานโจทก์ วันที่ 6 สิงหาคม 2561     
เวลา 09.00 นาฬิกา  

8. ศาลจังหวัดระยองได๎มีหมายนัดไตํสวนมูลฟูองคดีอาญา 
หมายเลขคดีด าที่ 2988/2561 ระหวํางนายนิรัตน์ 
เจริญผล โจทก์ เทศบาลนครระยอง ที่ 1 นายวรวิทย์    
ศุภโชคชัย ที่ 2 จ าเลย  

 - เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ศาลจังหวัด
ระยองมีค าพิพากษาวําคดีโจทก์ไมํมีมูล ยกฟูองโจทก์  

9. แจ๎งความนายนิรัตน์ เจริญผล นายพรชัย อุดมปณิธกรณี
ฟูองเท็จ ฝุาฝืนค าสั่งเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น ขัดขวางเจ๎า
พนักงานและแจ๎งความเท็จ  

 - แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
พนักงานสอบสวนเรียกให๎ถ๎อยค า  

10. คดีนายนิรัตน์ เจริญผล  ผู๎ฟูองคดี อธิบดีกรมท่ีดิน         
ผู๎ถูกฟูองที่ 1 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน๎ากลุํม
ภารกิจด๎านกิจการความมั่นคงภายใน ผู๎ถูกฟูองที่ 2  

 - ท าหนังสือขอรังวัดออก นสล. และขอให๎ขึ้น
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ไปยังอ าเภอแล๎ว 
 - ส านักงานที่ดินจังหวัดระยองได๎นัดรังวัดที่ดิน     
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.  

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

 - อยูํระหวํางการตั้งเรื่องอายัดทรัพย์สินของ     
นายวัชร คึมยะราช ได๎แกํ รถจักรยานยนต์ 1 คัน 
และท่ีดิน  

 
 
 



 -8- 

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

12. นายวิศิษฐ ปิดกันภัย ขับรถยนต์ทะเบียนกค 3943 
ระยอง เฉี่ยวชนเสาไฟฟูาบริเวณจุดกลับรถหน๎าห๎างโลตัส
ระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ผู๎ขับขี่เสียชีวิต
ในที่เกิดเหตุ)  

 - บริษัท เอเชียประกันภัย ได๎ด าเนินการซํอมแซมเสา
ไฟฟูาบริเวณดังกลําวและสามารถใช๎งานได๎เป็นปกติ
เรียบร๎อยแล๎ว  

13. ศาลจังหวัดระยองได๎มีหมายเรียกคดีแพํงสามัญ           
คดีหมายเลขด าที่ 603/2560 ระหวํางนายแพทย์ยุคล 
เลิศบูรพา โดยนางปทุม เลิศบูรพาโจทก์ กับ นายนิวัติ 
เรืองโชติ ที่ 1 กับพวกรวม 11 คน จ าเลย             
ข๎อหากรรมสิทธิ์ในที่ดิน ตัวการ ตัวการ ตัวแทน ติดตาม
เอาทรัพย์สินคืน ให๎ใช๎ราคาเรียกคําเสียหาย (กรณีโจทก์
กลําวอ๎างวําจ าเลยได๎รํวมกันขุดดินในแนวเขตของโจทก์
บริเวณคลองคาและทางสาธารณประโยชน์)  

 - ศาลจังหวัดระยองนัดฟังค าวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจ
หน๎าที่ระหวํางศาลในวันที่ 20 สิงหาคม 2561   
เวลา 09.00 น.  

14. เรื่องร๎องเรียนจาก นส.ณัฎฐ์วรินท์ นีระเนตร อยูํบ๎านเลขท่ี 
2/14  ซอย 3 ถ.ราษฎร์บ ารุง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง 
จ.ระยอง ได๎รับความเดือดร๎อนจากบ๎านข๎างเคียง เนื่องจาก
เลี้ยงสุนัขไว๎ประมาณ 20-25 ตัว สํงเสียงดังรบกวน     
ทั้งกลางวันและกลางคืนและกลิ่นเหม็นจากมูลสุนัข  

 - ท าหนังสือรายงานศูนย์ด ารงธรรมเรียบร๎อยแล๎ว  

15. กองสวัสดิการสังคมให๎ฝุายนิติการติดตามการสํงเงินคืนเบี้ย
ยังชีพผู๎สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ และเบี้ยยังชีพผู๎ปุวย
เอดส์ ประจ าปีงบประมาณ 2560  

 - ทายาทของผู๎เสียชีวิตได๎สํงคืนเงินให๎แกํเทศบาล
นครระยองเรียบร๎อยแล๎ว  

16. บริษัท พี แอล เอส แมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส จ ากัดละท้ิง
งานตามสัญญาจ๎างกํอสร๎างปรับปรุงห๎องสุขาในสถานี
ขนสํงผู๎โดยสาร  

 - ท าหนังสือแจ๎งให๎บริษัท พี.แอล.เอส. แมนเทน
แนนซ์ เซอร์วิส จ ากัดเข๎ามาด าเนินการระงับข๎อ
พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 - อยูํระหวํางรวบรวมเอกสารเพื่อสํงพนักงาน
อัยการเพ่ือด าเนินการระงับข๎อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการ  

17. เรื่องร๎องเรียน กรณีขอให๎ตรวจสอบคอนโดวิสดอมปลํอย
ให๎เช๎าแบบรายวัน ตั้งอยูํที่ถนน ค 2 อ าเภอเมือง      
จังหวัดระยอง  

 - ท าหนังสือรายงานผลศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเมือง
ระยองเรียบร๎อยแล๎ว  

18. เรื่องร๎องเรียน กรณีนางสาวประวีณา บุญญวิจิตรเจ๎าของ
ปั้มน้ ามันเอสโซํได๎รับความเดือดร๎อนเนื่องจากมีคนสติไมํดี
มาอาศัยอยูํบริเวณข๎างสถานีบริการน้ ามัน  

 - ท าหนังสือแจ๎งผู๎ร๎องเรียนทราบเรียบร๎อยแล๎ว  

 
 
 
 



 -9- 
 - นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู๎อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน รายงานดังนี้ 

1. วันที่ 28 สิงหาคม 2561 จัดอบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ที่โรงแรมคลาสสิคคามิโอ วิทยากรคือผู๎
พิพากษาจากศาลคดีอาญา ทุจริต และประพฤติมิชอบ และมีทํานตัวแทนจาก ปปช. ในงานนี้มีใบประกาศให๎ผู๎ที่
เข๎ารํวมการอบรมด๎วย และมีหนังสือแจกให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมประมาณคนละ 4–5 เลํม หากทํานใดสนใจขอเชิญ
เข๎ารํวมอบรมด๎วย จ านวนผู๎เข๎าอบรมทั้งหมด 100 คน  
 2. เรื่องการแจงบัญชีทรัพย์สิน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.2561 มีทั้งหมด 200 มาตรา มีสาระส าคัญคือก าหนดให๎ผู๎ด ารงต าแหนํงทางการเมือง ตุลาศาล 
รัฐธรรมนูญ ผู๎ด ารงต าแหนํงในองค์กรอิสระ กรรมการองค์กรอิสระ ข๎าราชการการเมือง และหัวหน๎าสํวนราชการ
ระดับกระทรวง ทะบวง กรม ผู๎บริหารท๎องถิ่นบางต าแหนํง รวมถึงเจ๎าหน๎าที่ของรัฐจะต๎องยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินของตน คูํสมรส และบุตร ที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบุคคลมีอยูํกินกันฉันสามีภรรยา และในระหวําง
การไตํสวนคดีในชั้น ปปช. หรือเมื่อคณะกรรมการ ปปช.ชี้มูลวําผู๎ใดกระท าความผิด และความผิดนั้นมีโทษทาง
อาญา หากมีเหตุอันควรเชื่อวําผู๎ถูกกลําวหาจะหลบหนี ให๎คณะกรรมการ ปปช. หรือผู๎ที่คณะกรรมการ ปปช. 
มอบหมาย หรือมีอ านาจด าเนินการขอให๎ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมายจับและควบคุมตัวผู๎ต๎องหาไว๎ หรือหาก
ผู๎ต๎องหาหรือจ าเลยหลบหนีระหวํางถูกด าเนินคดี หรือระหวํางการพิจารณาของศาล มิให๎นับระยะเวลาทีผู่๎ถูก
กลําวหาหรือจ าเลยหลบหนีรวมเป็นสํวนหนึ่งของอายุความ ซึ่งใน พ.ร.บ.ตัวนี้มีมาตราที่ส าคัญ ได๎แกํ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ “เจ๎าพนักงานของรัฐ” หมายความวํา เจ๎าหน๎าที่
ของรัฐ ผู๎ด ารงต าแหนํงทางการเมือง ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ ผู๎ด ารงต าแหนํงในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ  
ป.ป.ช. “เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ” หมายความวํา ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นซึ่งมีต าแหนํงหรือเงินเดือนประจ า 
ผู๎ปฏิบัติงานในหนํวยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู๎บริหารท๎องถิ่น รองผู๎บริหารท๎องถิ่น ผู๎ชํวยผู๎บริหารท๎องถิ่น 
และสมาชิกสภาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เจ๎าพนักงานตามกฎหมายวําด๎วยลักษณะปกครองท๎องที่ 
หรือเจ๎าพนักงานอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ และให๎หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ๎างของสํวน
ราชการ หนํวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคล บรรดาซึ่งมีกฎหมายก าหนดให๎ใช๎อ านาจ
หรือได๎รับมอบให๎ใช๎อ านาจทางปกครองที่จัดตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐด๎วย  
 มาตรา ๗ ในการด าเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ถ๎าผู๎ถูกกลําวหา 
หรือจ าเลยหลบหนีไปในระหวํางถูกด าเนินคดีหรือระหวํางการพิจารณาของศาล  มิให๎นับระยะเวลาที่ผู๎ถูก
กลําวหาหรือจ าเลยหลบหนีรวมเป็นสํวนหนึ่งของอายุความ และเม่ือได๎มีค าพิพากษาถึงที่สุดให๎ลงโทษจ าเลย 
ถ๎าจ าเลยหลบหนีไปในระหวํางต๎องค าพิพากษาถึงที่สุดให๎ลงโทษ มิให๎น าบทบัญญัติแหํงประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๙๘ มาใช๎บังคับ 

มาตรา ๑๐๒ ในการด าเนินการตามมาตรา ๒๘ (๓) อยํางน๎อยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต๎องก าหนดให๎ผู๎
ด ารงต าแหนํงดังตํอไปนี้ ต๎องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คูํสมรส และบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ  
ตํอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๑) ผู๎ด ารงต าแหนํงทางการเมือง 
(๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๓) ผู๎ด ารงต าแหนํงในองค์กรอิสระ 
(๔) ข๎าราชการตุลาการตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบข๎าราชการฝุายตุลาการศาลยุติธรรม 
     ซ่ึงด ารงต าแหนงํต้ังแตํอธบิดีผูพิ๎พากษาข้ึนไป 
(๕) ข๎าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวําด๎วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา  

               คดีปกครอง ซ่ึงด ารงต าแหนงํต้ังแตํอธบิดีศาลปกครองชัน้ตน๎ข้ึนไป 
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(๖) ข๎าราชการอัยการตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบข๎าราชการฝุายอัยการซึ่งด ารงต าแหนํง 

               ตั้งแตํอธิบดีอัยการขึ้นไป 
(๗) ผู๎ด ารงต าแหนํงระดับสูง 
(๘) ต าแหนํงอื่นตามที่กฎหมายอื่นก าหนดให๎มีหน๎าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
(๙) ผู๎บริหารท๎องถิ่น รองผู๎บริหารท๎องถิ่น ผู๎ชํวยผู๎บริหารท๎องถิ่น และสมาชิกสภาท๎องถิ่น 

ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด คูํสมรสตามวรรคหนึ่งให๎หมายความรวมถึงผู๎ซึ่งอยูํกินกันฉันสามีภริยาโดย
มิได๎จดทะเบียนสมรสด๎วย ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

- นายสุธน  ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล มอบงานนิติกร กองวิชาการและแผนงานสรุปเนื้อหาสาระโดยละเอียด 
และท าเป็นรูปเลํมจ านวนเทํากับจ านวนพนักงานเทศบาลทั้งหมด เพื่อแจกเป็นคูํมือให๎กับพนักงานทุกคนไปศึกษา 

ที่ประชุม  - ทํานนายกเทศมนตรี ฝากกองวิชาการและแผนงานวําหากมีผู๎ร๎องเรียนใน  
  Line @ เรารักนครระยอง ให๎กองวิชาการฯ ตอบไปกํอนวํารับทราบและจะแก๎ไขให๎  
  เพ่ีอที่ประชาชนจะได๎คลายความวิตกกังวลไปได๎ในเบื้องต๎น 
- เรื่องปูายตํางๆ ที่เกี่ยวกับราชวงศ์ ก าชับให๎ผู๎ที่เก่ียวข๎องตรวจสอบตัวอักษร 
  ให๎ถูกต๎องเรียบร๎อยกํอนที่จะน าไปติดตั้งยังที่ตํางๆ 
 

งานรับเรื่องราวร๎องเรียนร๎องทุกข์ 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 จ านวน 7 เรื่อง 

วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ตอบผู้ร้องเรียนเม่ือ 

แจ้งผลการด าเนินการ 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

25 มิ.ย. 61 
ขอให๎ฉีดพํนยุงลาย      
หมูํบ๎าน   ศรุตา 2 

ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

25 มิถุนายน 2561 อยูํระหวํางการด าเนินการ 

26 มิ.ย. 61 
ถนนไฟเสีย บริเวณหมูํบ๎าน
ระเบียงเมือง  

26 มิถุนายน 2561 นอกเขตฯ 

27 มิ.ย. 61 
สร๎างและวางสิ่งรุกล้ าเขตถนน
ทางไผํ 3 

ส านักปลัดฯ 28 มิถุนายน 2561 ด าเนินการเรียบร๎อย 

2 ก.ค. 61 
ผับเปิดเสียงดังมาก เปิดเกิน
เวลา บริเวณซอยมาบยางพร  

2 กรกฎาคม 2561 นอกเขตฯ 

9 ก.ค. 61 ไฟทางดับ บริเวณซอยปรางศรี กองชําง 9 กรกฎาคม 2561 ด าเนินการเรียบร๎อย 

23 ก.ค. 61 
ร๎องเรียนปัญหาขยะมูลฝอย
จากนักเรียนของโรงเรียนมัธยม
ตากสินระยอง 

 
23 กรกฎาคม 2561 นอกเขตฯ 

23 ก.ค. 61 
ปรับปรุงดูแลเครื่องเลํนที่ช ารุด
ดํวน บริเวณสวนสาธารณะ  
โขดปอ 

กองชําง 23 กรกฎาคม 2561 อยูํระหวํางด าเนินการ 
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ฝ่ายงบประมาณ  
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ส านักการคลัง 

1. รายงานรายรับ –รายจําย ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
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ที่ประชุม  - ทํานนายกเทศมนตรี มอบกองสวัสดิการสังคมสอบถามไปที่กรมสํงเสริมฯ  

  วําจะโอนเงินมาให๎อีกจ านวนเทําไร 
 
2. รายงานเงินสะสม และเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ 31 กรกฎาคม 2561 
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3. รายงานเงินฝากธนาคาร ณ 31 กรกฎาคม 2561 

 

 
 
4. รายงานการด าเนินการ “เงินรายจํายค๎างจําย” 
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ที่ประชุม  - ทํานนายกเทศมนตรีมอบกองชํางรีบด าเนินการ และให๎รายงานภายในวันพุธที่ 15  

  สิงหาคม 2561 และให๎ทุกกองงานที่ยังได๎ข๎อมูลจากกองชํางไมํครบให๎ติดตามเรื่อง 
  จากกองชําง 

 



 -18- 
5. รายงานด๎านการจัดซื้อจัดจ๎าง 
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กองช่าง 

- โครงการกํอสร๎างอาคารส านักงานเทศบาลหลังที่ 2 (ด าเนินการแล๎ว 33%)  
- โครงการกํอสร๎างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า (ด าเนินการแล๎ว 30%)  

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
- สํงไปก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง  

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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งานควบคุมและตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย  
รถดูดเบอร์ 1 ทะเบียน 82 - 4132 รย.  
ท างานทั้งหมด  5  เส๎น  ความยาว  910  เมตร  114  บํอพัก  

- เข๎าด าเนินการถนนสุขุมวิท  
- เข๎าด าเนินการถนนแสงจันทร์  ซอย 1  
 

รถดูดเบอร์ 2  ทะเบียน 82 - 7936 รย. 
ท างานทั้งหมด  7  เส๎น  ความยาว  1340  เมตร  204  บํอพัก  

- เข๎าด าเนินการ ซอยวัดเนิน  ข๎างประปาระยอง  
- เข๎าด าเนินการ  ซอยเพลินตา  2  

รถดูดเบอร์ 3  ทะเบียน 83 - 2231 รย.  
ท างานทั้งหมด  5  เส๎น  ความยาว  275  เมตร  41  บํอพัก  

- เข๎าด าเนินการถนนอดุลย์ธรรมประภาส  

ชุดขุดลอกท่อ ทะเบียน ผข 6467 รย.  รถน้ า 10  ล้อ  ทะเบียน ผก 7587 รย. 
ท างานทั้งหมด  10  เส๎น  ความยาว  1270  เมตร  232  ราง  
ชุดขุดลอกทํอ  เข๎าด าเนินการ ถนนแสงจันทร์  ซอย  1, โรงเรียนกวงฮ้ัว  

รถเฮี๊ยบ ทะเบียน  83 - 1083 รย.  
รํวมปฏิบัติงานกับรถดูดเบอร์  3  ตลาดหมอสาโรจน์ 
รํวมปฏิบัติงานกับรถดูดเบอร์  3  ถนนสัมฤทธิ์  

รถน้ า  6  ล้อ  ทะเบียน  82 - 8727  รย.  
เข๎าด าเนินการ  ปลํอยน้ าล๎างทํอระบายถนนราชภักดี  
เข๎าด าเนินการ  ปลํอยน้ าล๎างทํอระบายถนนสมุทรเจดีย์  

งานซํอมแซมและเปลี่ยนฝาทํอ - รางระบายน้ า  
- งานซํอมแซมฝาทํอทะเบียน  ผก 2921 รย. 

ซํอมแซมและเปลี่ยนฝาทํอ   จ านวน  43  ฝา  
- เข๎าด าเนินการ ปิดฝาทํอระบายน้ า ตลาดวัดลุํม  
- เข๎าด าเนินการ  ปิดฝาทํอระบายน้ า ซอยสัมฤทธิ์  
- เข๎าด าเนินการ  ปิดฝาทํอระบายน้ า  ถนนเชิงเนิน  
- เข๎าด าเนินการ  ปิดฝาทํอระบายน้ า  ถนนภักดีบริรักษ์ 

งานท าความสะอาดชายหาด   
- ทะเบียน  ตค  3216  รย. ท าความสะอาดชายหาย (กม. 4.000 – 4.500)  

งานเครื่องจักรกลและซํอมบ ารุง  
- ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ า ขนาด  8  นิ้ว ประจ าจุด  ต.ยายนต์ และจันทอุดม  
- ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ า ขนาด  12  นิ้ว ประจ าจุด  เพ่ิมลาภ, หน๎าส าเพ็ง และหน๎าปั้มแก๏ส  

 - ตรวจเช็คปั้มสูบน้ าเสียใต๎ดิน หลังวัดปุา ซอย 5, หลังอ าเภอ และไพบูลย์นิมิตสุข  
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 - นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์   ผู๎อ านวยการกองชําง  กลําววําสะพานเฉลิมชัยช ารุดไมํสามารถให๎
รถบรรทุกผํานได๎ จึงขอให๎จัดท าปูายห๎ามรถบรรทุกผํานและให๎ติดตั้งกํอนถึงสะพาน เชํน แยกปากคลอง แยกตากสินมหาราช 
ถนนอดุลย์ธรรมประภาส แยกนางยักษ์ และท าหนังสือแจ๎งสมาคมประมงเพ่ือจะได๎ประสานกับเจ๎าของแพปลา 

ที่ประชุม  - ทํานนายกเทศมนตรี มอบกอบชํางด าเนินการเก่ียวกับการซํอมบ ารุง สํวนเรื่องฝาราง 
  ถนนยมจินดามอบให๎กองชํางไปตรวจสอบและแก๎ไข แล๎วสรุปข๎อมูลวําท าก่ีจุด  
  ต๎องใช๎งบประมาณเทําไรเพื่อจะได๎แจ๎งการประปา 

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม 

 
 

- ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมํที่ยื่นค าร๎องขออนุญาตประกอบกิจการประเภทตํางๆ      
ตามเทศบัญญัติเจ๎าหน๎าที่ส ารวจและมีหนังสือแจ๎งผู๎ประกอบการ/ผู๎ประกอบการเขียนค าร๎องขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ปรากฏวํา มีผู๎ประกอบการยื่นค าร๎องจ านวน 12 ราย และเจ๎าหน๎าที่ได๎ตรวจประเมินเรียบร๎อยแล๎ว  
1. ร๎านโภคกับทรัพย์ปังกรอบ 
2. รํมลีลา 
3. บ๎านพราว 
4. ชาบูยู 
5. เคี้ยงเอ็มไพร์ราดหน๎ายอดผัก 
6. ร๎านชบา  
7. ครัวบ๎านปลา 
8. ขายของช า 
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9. จ าหนํายอาหาร 
10.ติ๊ดข๎าวมันไกํ 
11. OH Car Shop And Car Wash  
12. ใบเฟริน์แฮร์สไตล์ 
 

- การตรวจประเมินสถานประกอบการแจ๎งเลิกกิจการ จ านวน  3  แหํง ได๎แกํ ร๎านแตํงผม, ร๎านโอชายะ  
ร๎านตัดโลหะ  
 

เรื่องร้องเรียน จ านวน 2 เรื่อง 

 
 

การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร 
1. ด าเนินการล๎างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล โดยฉีดล๎างและขัดท าความสะอาดพ้ืนอาคารและถนน

โดยผสมผงคลอรีนในน้ าล๎างพื้นเพ่ือฆําเชื้อโรค ลอกทํอ ล๎างทํอและรางระบายน้ า ดังนี้  
- ล๎างตลาดเทศบาล 1 (ตลาดเกํา) วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
- ล๎างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุํม) วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม และ  25 - 26 กรกฎาคม 2561 
- ล๎างตลาดเทศบาล 4 (ตลาดแมํแดง) วันที่ 4 และ 24 กรกฎาคม 2561 
- ล๎างศูนย์อาหารสวนศรีเมือง วันที่ 17 กรกฎาคม 2561  
 

2. ตรวจประเมินมาตรฐานโรงอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา ประจ าปี 2561   
ด าเนินการตรวจประเมินมาตรฐานโรงอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนายกระดับ      
โรงอาหารให๎ได๎มาตรฐาน และมีการจัดการสิ่งแวดล๎อมภายในสถานศึกษาให๎อยูํในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะ 
จ านวน 14 แหํง  ได๎แกํ  
1. ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า                                              8. ร.ร.อนุบาลศรอารีย ์ 
2. อนุบาลฝนทิพย์                                                      9. วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ  
3. ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน้ า                                       10. ร.ร.ระยองวิทยาคม  
4. โฮมเนิร์สเซอรี่                                                      11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ  
5. วิทยาลัยเทคนิคระยอง                                            12. ร.ร.วัดเนินพระ 
6. ร.ร.อนุบาลระยอง                                                  13. ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง  
7. ร.ร.บ๎านพัฒนาการ                                                 14. ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม           
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3. ด าเนินการเก็บตัวอยํางน้ าดื่มจากตู๎กดน้ าดื่ม/ถังกรองน้ า ในสถานศึกษาที่อยูํในเขตเทศบาลนครระยอง 

จ านวน  25 แหํง เพื่อสํงตรวจทางห๎องปฏิบัติการตามเกณฑ์น้ าประปาดื่มได๎ของกรมอนามัย  
        

4. ด าเนินการตรวจประเมินสถานที่จ าหนํายอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานด๎านสุขาภิบาลอาหาร และ
ตรวจประเมินด๎านชีวภาพ ได๎แกํ ตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารปรุงสุก ภาชนะอุปกรณ์ และมือ         
ผู๎สัมผัสอาหาร พร๎อมให๎ความรู๎ แกํผู๎ประกอบการ/ผู๎ปรุงอาหาร/ผู๎เสิร์ฟอาหารในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร     
จ านวน 198 ร๎าน  
ผลการประเมิน  
ระดับดีมาก         54 ร๎าน  
ระดับดี              24 ร๎าน  
ระดับมาตรฐาน  120 ร๎าน      
 
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

ตรวจสอบจุดตั้งถังขยะอันตรายและถังขยะรองรับถุงพลาสติกในชุมชน  
ตรวจสอบถังขยะอันตรายในชุมชน 51 จุด พบวํา 
   - สภาพถังขยะอันตรายสมบูรณ์และสามารถใช๎งานได๎ทุกจุด 
  - พบขยะปนเปื้อน จ านวน 3 จุด ได๎แกํ หน๎าห๎องสมุด, เซเวํนตรงข๎ามโรงแรมสตาร์, เซเวํนตรงข๎าม
ตลาดชัยพร  ได๎ประสานผู๎จัดเก็บเรียบร๎อยแล๎ว  
 

ตรวจสอบถังขยะถุงพลาสติกในชุมชน จ านวน 21 จุด พบวํา 
   - สภาพถังขยะรองรับถุงพลาสติก สมบูรณ์และสามารถใช๎งานได๎ทุกจุด 
   - ปูายติดถังคัดแยกถุงพลาสติกช ารุด  จ านวน  7  จุด เจ๎าหน๎าที่จะด าเนินการแก๎ไขโดยการน าปูายไป
ติดใหมํในครั้งหน๎า 

ตรวจสอบจุดตั้งถังขยะอินทรีย์ในชุมชน 
ตรวจสอบถังขยะอินทรีย์ในชุมชน จ านวน 11 จุด พบวํา 
   - ถังรองรับขยะอินทรีย์ไมํสะอาด/ไมํปิดฝาถังขยะอินทรีย์/มีขยะปนเปื้อน ได๎แกํ ชุมชนมุสลิม/ริมน้ า-ทําเกตุ, 
ชุมชนปากน้ า 1, ชุมชนปากน้ า 2, ชุมชนก๎นปึก-ปากคลอง, ชุมชนสะพานราษฎร์  ได๎ประสานผู๎จัดเก็บและ
บริษัทคลีน มหานคร จ ากัดเรียบร๎อยแล๎ว 
 

กิจกรรม ขบวนรถขนขยะสัญจร (3Rs Delivery) 
โครงการรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชน 
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รวบรวมปริมาณสิ่งของบริจาคทั้งหมดประมาณ 4 ตัน แบํงเป็น  
 1. เครื่องใช๎ไฟฟูา                 จ านวน     68 ชิ้น 
 2. เฟอร์นิเจอร์                    จ านวน     21 ชิ้น 
 3. จักรยาน/มอเตอร์ไซต์         จ านวน     2 คัน 
 4. หนังสือ                          จ านวน    100 กิโลกรัม 
 5. เสื้อผ๎า/ตุ๏กตา                   จ านวน    120 กิโลกรัม 
 6. ขยะรีไซเคิล 291.50  กิโลกรัม คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,003  บาท (เพ่ือเป็นทุนการศึกษา) 

โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 3Rs Delivery โดยแจกปฏิทินตามบ๎านเรือน ด าเนินการเสร็จเรียบร๎อย  

2 ชุมชน ได๎แกํ 
- ชุมชนสวนวัด ข๎อมูลตามทะเบียนราษฎร์ 1,692 หลังคาเรือนประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จ านวน 1,184 

หลังคาเรือน คิดเป็นร๎อยละ 69.98  
    บ๎านเปิด จ านวน  360  หลังคาเรือน  คิดเป็นร๎อยละ 30.41 
    บ๎านปิด  จ านวน  824  หลังคาเรือน  คิดเป็นร๎อยละ 69.60 

- ชุมชนสองพ่ีน๎อง ข๎อมูลตามทะเบียนราษฎร์ 1,104  หลังคาเรือนประชาสัมพันธ์ทั้งหมด          
จ านวน 1,050 หลังคาเรือน คิดเป็นร๎อยละ 95.11  
    บ๎านเปิด จ านวน  320  หลังคาเรือน  คิดเป็นร๎อยละ 30.48 
    บ๎านปิด  จ านวน  730  หลังคาเรือน  คิดเป็นร๎อยละ 69.52 
หมายเหตุ : ในสํวนของบ๎านปิดได๎ประชาสัมพันธ์โดยการเสียบเอกสารไว๎ในกลํองรับจดหมาย 
 

กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล 
- ฝุายสํงเสริมสิ่งแวดล๎อมและฝุายบริการสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครระยอง รํวมกับโรงเรียนเทศบาล    

วัดลุํมมหาชัยชุมพล ได๎จัดกิจกรรมผ๎าปุาขยะรีไซเคิลโดยมีเจ๎าหน๎าที่ของเทศบาล และน๎องๆนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล ออกเดินรณรงค์ เชิญชวนคัดแยกขยะ และขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลในชุมชน     
ตากสินฯ  ซึ่งเงินที่ได๎จากการขายขยะรีไซเคิลจะน ามาเป็นทุนการศึกษาให๎กับนักเรียน และน ามาพัฒนา          
ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ตํอไป รวบรวมขยะรีไซเคิลได๎ทั้งหมด 211.80 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 1,361 บาท 
 

กิจกรรมรวบรวมโทรศัพท์มือถือเก่า 
- กิจกรรมรวบรวมมือถือเกําในโครงการ “มือถือเกําไป ชีวิตใหมํมา เพื่อมอบหนังสือให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”

มีการตั้งจุดรวบรวมมือถือเกําท่ีหน๎าส านักงานเทศบาลนครระยอง  ปัจจุบันรวบรวมมือถือเกําได๎ 91 เครื่อง  
 

กิจกรรมอบรม “แกนน าอัศวิน 3Rs” 
- งานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม จัดกิจกรรม อบรมแกนน าอัศวิน 3Rs ระดับชั้น ป.1-6 จ านวน 63 คน 

ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามประเภท และการน าขยะไปใช๎
ประโยชน์ 
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ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

ผ่านช่องทางวิทยุ FM คลื่น 97.25 ประชาคมระยอง 
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 3Rs Delivery ขบวนรถเก็บขนขยะสัญจร กิจกรรมธนาคารขยะ และ

โครงการมือถือเกําไป ชีวิตใหมํมา ขอรับบริจาคมือถือเกําไมํใช๎แล๎ว และสาระความรู๎ เรื่อง งดการใช๎หลอดดูดน้ า
พลาสติก ในชํวง “สิ่งแวดล๎อมดี สุขภาพดี คูํชุมชน” ผํานชํองทางวิทยุ FM คลื่น 97.25 ประชาคมระยอง ทุก
วันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 – 14.00 น. ตั้งอยูํบริเวณ ชุมชนตีนเนินเกาะหวาย 
 

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
- โครงการสํงเสริมความรู๎ด๎านการอนุรักษ์ปุาชายเลน ประจ าปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สํงเสริมให๎เยาวชนมีความรู๎ความเข๎าใจและมีความตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
ปุาชายเลนและสร๎างเครือขํายเยาวชนอนุรักษ์ปุาชายเลน โดยมีนักเรียนในสังกัดเทศบาลชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 
จ านวน 105 คน และครูจ านวน  5 คน และมีฐานการเรียนรู๎ แบํงเป็น 3 ฐาน ได๎แกํ   
  1. ฐานนักส ารวจพันธุ์ไม๎ปุาชายเลน  
  2. ฐานปูน๎อยอยูํคอนโด 
  3. ฐานอาหารและยาจากปุาชายเลน  
 

วันที่ หน่วยงาน จ านวน กิจกรรม สถานที ่

01/07/61 นักเรียนสาขาเครื่องมือและวัดคุม 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง  

50 -ปลูกปุาชายเลน  
-เก็บขยะ  
-ปรับภูมิทัศน์  

-หอชมวิวฯ  

07/07/61 นักเรียนสาขาเคมีอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง  

120 -ปลูกปุาชายเลน  
-เก็บขยะ  
-ปรับภูมิทัศน์  

-หอชมวิวฯ  

11/07/61 เทศบาลต าบลสันมหาพน  100 -ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม  -หอชมวิวฯ  
-เจดีย์ฯ  

17/07/61 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล๎าพระนครเหนือ จังหวัดระยอง  

25 -ปรับภูมิทัศน์  
(ขุดรํองแพรก)  

-เจดีย์ฯ  

20/07/61 นักเรียน ป.1 ครู และผู๎ปกครอง 
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  

233 -เรียนรู๎นอกห๎องเรียน  -เจดีย์ฯ  

20/07/61 บริษัท ระยอง ซัคเซส โซลูชัน จ ากัด  40 -ท าคอนโดปู  
-ปลูกปุาชายเลน  
-เก็บขยะ  

-หอชมวิวฯ  
-เจดีย์ฯ  

21/07/61 บริษัท โพสโค ไทยน๏อคซ์ จ ากัด 
(มหาชน)  

80 -ปลูกปุาชายเลน  
-ท าคอนโดปู  
-เก็บขยะ  

-เจดีย์ฯ  
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วันที่ หน่วยงาน จ านวน กิจกรรม สถานที ่
21/07/61 บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด  
100 -ปลูกปุาชายเลน  

-ท าคอนโดปู  
-เก็บขยะ  

-หอชมวิวฯ  

24/07/61 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง  30 -ปรับภูมิทัศน์  -เจดีย์ฯ  
1-31/07/61 ประชาชนโดยทั่วไป  2,806 -เยี่ยมชม  -เจดีย์ฯ  

 

 
 

* เมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบขยะ พบวํา เดือนกรกฏาคม 61 มีปริมาณขยะท่ีคัดแยกได๎ ร๎อยละ 
20.23 (เดือน มิถุนายน 61 คัดแยกได๎ ร๎อยละ 18.28)  
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งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2558 - 2561 
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การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 

1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย 
     เดือน กรกฎาคม 2561 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได๎ ทั้งหมด 1,686 ชิ้น (94.20 กิโลกรัม) 
2. กิจกรรมส ารวจและสํงเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกใน    
    เขตเทศบาล  จ านวน 83 แหํง    
   เดือน กรกฎาคม 2561 จ านวน 1,060 กิโลกรัม  
 

การพัฒนาท าความสะอาดสถานที่ 
- รถน้ าเบอร์ 3 ล๎างพื้น ท าความสะอาด โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
- รถไถปรับพ้ืนที่ปากทาง ซอยสัมฤทธิ์   
- รํวมกิจกรรม Big Cleaning Day โรงเรียนสาธิตนครระยอง  
- ชุดพัฒนา รถน้ าเบอร์ 3 ถางหญ๎า ล๎างถนน หน๎าโรงเรียนกวงฮ้ัว  
- ชุดพัฒนา รถน้ าเบอร์ 3 ล๎างพื้น ท าความสะอาด วัดปุาประดูํ  
- ชุดพัฒนา รถน้ าเบอร์ 1 ล๎างพื้น ท าความสะอาด วัดเนินพระ  
- กิจกรรม “จิตอาสา เราท าความดีด๎วยหัวใจ” บริเวณสวนริมน้ า สะพานเปี่ยมพงศ์สานต์             

วันที่ 24 ก.ค. 61  
 

งานสัตวแพทย์ 
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์ 

จ านวนสุกรที่เข๎าช าแหละในโรงฆําสัตว์ เทศบาลนครระยอง 
สุกรเข๎าช าแหละเดือนกรกฎาคม 2561 จ านวนทั้งสิ้น 745 ตัว 

ได๎ท าการตรวจและไมํพบความผิดปกติของสุกรกํอนฆําและหลังฆํา และมีคําธรรมเนียม ดังนี้ 
   1. อากรฆําสัตว์ 7 ,450 บาท 
   2. คําบริการโรงฆําสัตว์ 11 ,175 บาท 
   3. คําธรรมเนียมคอกพักสัตว์ 2 ,235 บาท 
       รวมเก็บคําธรรมเนียมไดทั๎ง้สิ้น  20 ,860 บาท 
  

การตรวจหาสารเรํงเนื้อแดงในสุกรกํอนฆํา จ านวน 5 ตัวอยําง 
จาก 5 ฟาร์ม ไมํพบสารเรํงเนื้อแดงทุกตัวอยําง 

 
สรุปเรื่องร้องเรียน จ านวน 4 เรื่อง 
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งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ 

รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ 10 อันดับแรก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2561) 

 
 

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

จ านวน 782 ราย ไมํพบผู๎เสียชีวิต คิดเป็นอัตราปุวย 112.58 ตํอประชากรแสนคน สูงเป็นอันดับที่ 7 ของ
ประเทศ (อันดับที่ 1 คือ จังหวัดตาก มีอัตราปุวย 142.49 ตํอประชากรแสนคน)  
         โดยในเดอืนกรกฎาคม 2561 นี้ พ้ืนที่เขตเทศบาลนครระยอง พบผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก จ านวน 4 ราย
ไมํพบการระบาดของโรคไข๎เลือดออกในพื้นที่  
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กิจกรรมไข้เลือดออกอาเซียน 

- กิจกรรมไข๎เลือดออกอาเซียนได๎มีการด าเนินงานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองไปแล๎ว  
ในเดือนมิถุนายน 2561 จ านวน 5 โรงเรียน ซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้ เป็นการจัดกิจกรรมตํอเนื่อง 
ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โดยการด าเนินงาน ประกอบด๎วย 
การให๎ความรู๎หน๎าเสาธงแกํนักเรียน, การเดินรณรงค์ในชุมชน, การBig cleaning พ้ืนที่ภายในบริเวณ 
โรงเรียน และการประชาสัมพันธ์ผํานเสียงตามสายในโรงเรียน 
 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ด าเนินโครงการฯ โดยการสื่อสารความเสี่ยง, ก าจัดแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย, ค๎นหาผู๎ปุวยฯ และพํน

สารเคมีก าจัดยุงตัวโตเต็มวัย ซึ่งได๎มีการด าเนินงาน จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
     ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ด าเนินงานในชุมชนริมน้ าทําเกตุ ชุมชนก๎นปึก และชุมชนหลัง
อ าเภอทางไผํ โดยรํวมกับคลินิกหมอครอบครัว รพ.ระยอง สาขาจันทอุดม และ อสม.ในพ้ืนที่ 
     ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ด าเนินงานในชุมชนสวนวัดโขด ชุมชนเนินพระ ชุมชนทุํงโตนด   
และชุมชนหลังวัดโขด โดยรํวมกับคลินิกหมอครอบครัว รพ.ระยอง สาขาเนินพระ และ อสม.ในพ้ืนที่ 
 

กิจกรรมอาสาท าความดี 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 

โดยการจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ในศาสนสถาน รํวมกับอาสาสมัครสาธารณสุข  
เทศบาลนครระยอง และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง จ านวน 3 แหํง ดังนี้ 
        1. วัดลุํมมหาชัยชุมพล ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
        2. วัดเนินพระ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561         
        3. วัดตรีรัตนาราม ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 
 

โครงการวัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อ 
ด าเนินงานโครงการฯ โดยการให๎ความรู๎แกํนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง  พัฒนาการทางเพศ   

พฤติกรรมเสี่ยงตํอการมีเพศสัมพันธ์กํอนวัยอันควร โรคเอดส์และโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ ซึ่งได๎ด าเนินการ  
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 
        ครั้งที่ 1 ด าเนินการ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
        ครั้งที่ 2 ด าเนินการ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
        ครั้งที่ 3 ด าเนินการ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม                
(ป. 6/1 - ป. 6/4) 
        ครั้งที่ 4 ด าเนินการ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม                
(ป. 6/5 - ป. 6/7)  
 

กิจกรรมสร้างเสริมภูมิกันโรคบุคลากรด้านสาธารณสุข 
(วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่) 

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม มีบุคลากรด๎านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานเชิงรุกกับผู๎รับบริการ     
ในพ้ืนที่ ท าให๎มีโอกาสเสี่ยงตํอการสัมผัสเชื้อโรคตํางๆ ได๎งําย 
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 งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ จึงได๎ด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคไข๎หวัดใหญํให๎แกํบุคลากร     
ด๎านสาธารณสุข ในระหวํางวันที่ 13 - 20 กรกฎาคม 2561 จ านวนทั้งสิ้น 25 ราย  
 

งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ 
การด าเนินงาน 

1. งานคัดกรองโรคไมํติดตํอ ปฏิบัติงานตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว 
ให๎ความรู๎พฤติกรรมสุขภาพแกํประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในพ้ืนที่เทศบาลนครระยอง  รวม 349 คน จ าแนกผล
การคัดกรอง ดังนี้ 
    1.1 ส านักงานเทศบาลนครระยอง (ทุกวันจันทร์)  จ านวน 55 คน 
    1.2 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต๎นในสวนศรีเมือง (ทุกวันพุธ) จ านวน 294 คน    
    1.3 ให๎ความรู๎พฤติกรรมสุขภาพรายบุคคล จ านวน 349 คน 
 ผลการคัดกรอง 
          กลุมํปกต ิ   จ านวน     205  คน 
          กลุมํเสี่ยง    จ านวน       41  คน 
          กลุมํปวุย    จ านวน     103  คน                                                      
2. กิจกรรมคัดกรองสุขภาพนักเรียนระดับชั้นม.1-ม.6 ในโรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
   วัตถุประสงค์  เพื่อคัดกรองสุขภาพเบื้องต๎นและค๎นหาปัจจัยเสี่ยงตํอการเกิดโรค 
                    ไมํติดตอํ (โรคอ๎วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง) 
   กิจกรรม 
   2.1 ซักประวัติความเสี่ยง ชั่งน้ าหนัก วัดสํวนสูง ประเมินคํา BMI  
   2.2 วัดความดันโลหิตทุกราย และตรวจระดับน้ าตาลที่ปลายนิ้วเฉพาะในรายที่มีความเสี่ยง 
   2.3 ให๎ความรู๎การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
  ผลการด าเนินงาน 
  1. วันที่   6 กรกฎาคม 2561 ระดับชั้นม.1 จ านวน 6 ห๎อง 
  2. วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ระดับชั้นม.2 จ านวน 6 ห๎อง 
  3. วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ระดับชั้นม.3 จ านวน 6 ห๎อง 

ส าหรับผลการตรวจคัดกรองสุขภาพอยูํในระหวํางการรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูล 
 

3. กิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงานจ๎างเทศบาลสิทธิประกันสังคมโดยโรงพยาบาลระยอง 
   วัตถุประสงค์  เพ่ือตรวจสุขภาพท่ัวไปตามกลุํมอายุให๎กับพนักงานจ๎างเทศบาล 
                     สิทธิประกันสังคม 
    เปูาหมาย    พนักงานจ๎างเทศบาลสิทธิประกันสังคม จ านวน 380 คน 
    กิจกรรม      3.1 ตรวจสุขภาพท่ัวไปตามกลุํมอายุ  
         3.2 รับฟังผลการตรวจทางห๎องปฏิบัติการและพบแพทย์ในวันที่ 4-5 กันยายน 2561     

      ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
    ผลการด าเนินงาน  
    1. วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ตรวจสุขภาพพนักงานจ๎างเทศบาล 9 หนํวยงาน 
    2. วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ตรวจสุขภาพพนักงานจ๎างเทศบาล 6 หนํวยงาน 
        ส าหรบัผลการตรวจสุขภาพอยูํในระหวํางการรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูล    
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    3. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
        ให๎ความรู๎แกํประชาชน ผํานชํองทางการจัดรายการวิทยุ จ านวน 2 เรื่อง1สถานี 
  4.1.1 ความรู๎เรื่อง “ปิ่นโตสุขภาพและงดเหล๎าเข๎าพรรษา” 
  4.1.2 ความรู๎เรื่อง “มือปุวยได๎ถ๎าใช๎มากเกิน”  
 

ประชาสัมพันธ์ 
โครงการนครระยอง Strong Heart (ออกก าลังกายให้หัวใจแข็งแรง) 

* วัตถุประสงค์ : เพ่ือกระตุ๎นและสํงเสริมให๎ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยองได๎ออกก าลังกาย  
  ให๎หัวใจแข็งแรงโดยการเดิน-วิ่ง ปูองกันปัญหาที่เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือด  
* วัน เวลา สถานที่ : วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 05.00-09.00 น. ณ สวนสาธารณะแหลมเจริญ  
  หาดแหลมเจริญ  
* เส๎นทาง : ถนนเลียบชายฝั่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร (ไมํมีการแขํงขัน)  
* กลุํมเปูาหมาย : ประชาชนทั่วไป จ านวน 500 คน  
 

กิจกรรมภายในงาน  นครระยอง Strong Heart วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เดิน-วิ่งให๎หัวใจแข็งแรง 
1. เดิน-วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร (ไมํมีการแขํงขัน) 
2. ประเมิน Heart Rate (อัตราการเต๎นของหัวใจ) หลังเดิน-วิ่ง โดยเครื่องวัดอัตราการเต๎นของหัวใจ 

และเปอร์เซ็นต์ความเข๎มข๎นของออกซิเจนในเลือด  
3. การแสดงบนเวที(ชุมชนปากน้ า 1,2) สาธิตการออกก าลังกายให๎หัวใจแข็งแรง 
4. นิทรรศการ เรื่อง “Strong Heart เพ่ือหัวใจที่แข็งแรง” 

 
ก าหนดการ 
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งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง 
ด๎านบริหารจัดการกองทุนฯ 

- จัดประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมและกลั่นกรองแผน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561  
ด าเนินการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ จ านวน 14 โครงการ โดยผํานการพิจารณา จ านวน 13 โครงการ 
ด๎านการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ 

- ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ณ สวนสาธารณะโขดปอ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได๎รับ
ความสนใจจากประชาชนที่มาออกก าลังกาย  
ด๎านการติดตามและประเมินผลกองทุนฯ 

- ลงพื้นที่ติดตามการด าเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จ านวน 2 โครงการ 
 

งานอนามัยครอบครัว 
- ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน เดือนกรกฎาคม 2561 รายใหมํ  118 คน             

รายเกํา  347  คน 
 

จ าแนกตามกลุํมได๎ ดังนี้ 
1. มารดาหลังคลอด            รายใหมํ  11  คน รายเกํา 26 คน  
2. ทารกหลังคลอด             รายใหมํ 11  คน รายเกํา  26 คน 
3. เด็ก 0 – 5 ปี    รายใหมํ 57 คน  รายเกํา 150 คน 
4. ผู๎สูงอายุติดบ๎าน / ติดเตียง             รายใหมํ  11  คน  รายเกํา 99  คน 
5. ผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง             รายใหมํ 28  คน รายเกํา 46   คน  
 

ผู้สูงอายุติดเตียงรายใหม่  จ านวน 3 คน 
1. นางคิ้ม  โสวิภา  อายุ 94 ปี บ๎านเลขท่ี 55  ถ.หลักเมือง  ต.ทําประดูํ อ.เมือง จ.ระยอง            

ผลการตรวจ ADL = 1 สาเหตุนําจะเกิดจาก โรคประจ าตัวคือ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง สํงผลให๎มี
ภาวะแขนขาทั้ง 2 ข๎างอํอนแรง ลุกเดินเองไมํได๎ 
 2 นางสมนึก  หินบุดดี อายุ 77 ปี บ๎านเลขท่ี 5  ถ.สมุทรเจดีย์ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระยอง  
ผลการตรวจ ADL = 2  โรคประจ าตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง แขนซ๎ายอํอนแรง ขา 2 ข๎างมีภาวะข๎อติด    
ยืดเหยียดไมํได๎ ท าให๎เดินไมํได๎ 
 3. นางอเนก  สุดสุข อายุ 82 ปี บ๎านเลขท่ี  187 ถ.อารีราษฎร์ ซ.3  ต.ปากน้ า อ.เมือง  
จ.ระยอง ไมํมีโรคประจ าตัว ผลการตรวจ ADL = 0 สาเหตุนําจะเกิดผู๎สูงอายุล๎ม มีข๎อสะโพกร๎าวท าให๎เดินไมํได๎ 
        ผู้สูงอายุติดบ้านรายใหม่  จ านวน 8 คน  
 1.  นางลัดดา ธนศักดิ์ อายุ 75 ปี บ๎านเลขท่ี 3 / 6 ถ.ริมน้ า ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ผลการตรวจ 
ADL = 11 โรคประจ าตัว คือ โรคมะเร็งปอด ผู๎ปุวยมีอาการอํอนเพลีย หายใจเหนื่อยหอบเป็นบางครั้ง         
ลุกเดินเองไมํได๎  

2. ผู๎สูงอายุชุมชนศูนย์การค๎า อายุ 84 ปี บ๎านเลขท่ี 180 / 61 ถ.จันทอุดม ต.ทําประดูํ อ.เมือง        
จ.ระยอง ผลการตรวจ ADL = 5 ผู๎สูงอายุไมํมีโรคประจ าตัว เป็นผู๎สูงอายุกลุํมติดเตียง ญาติดูแลจนสามารถ
เปลี่ยนกลุํมเป็นกลุํมติดบ๎านได๎ มีผู๎ดูแลพยุงให๎ลุกเดินได๎ 
 3.  นายสุรชิต  ชัยแก๎วขวัญ อายุ 62 ปี บ๎านเลขท่ี 123 / 15 ถ.สุขุมวิท ต.ทําประดูํ อ.เมือง  
จ.ระยอง ผลการตรวจ ADL = 6  โรคประจ าตัวคือ โรคหลอดเลือดสมอง มีอาการแขนขาข๎างซ๎ายอํอนแรง  
ญาติพยุงลุกเดินได๎ 
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 4. นายศิริ  ชัยศิลา อายุ 60 ปี บ๎านเลขท่ี 407 / 1 ถ.อารีราษฎร์ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระยอง          
ผลการตรวจ ADL = 11 โรคหลอดเลือดสมอง แขนขาขวาอํอนแรง ลุกเดินเองไมํได๎ ใช๎การนั่งถัดในบ๎าน       
ท ากิจวัตรสํวนตัว 
  5. น.ส.ดลพร หรั่งมะเริง อายุ 77 ปี บ๎านเลขท่ี 7 / 4 ถ.บางนาตราด ต.เชิงเนิน อ.เมือง  
จ.ระยอง ผลการตรวจ ADL = 6 โรคประจ าตัว คือ โรคหลอดเลือดสมอง แขนขาขวาอํอนแรง ลุกเดินเองได๎   
โดยมีผู๎ดูแลพยุงเดิน    

6. นางสวัสดิ์ อินพเนาว์ อายุ 77 ปี  บ๎านเลขท่ี 15 ถ.ชลประทาน ต.เชิงเนิน อ.เมือง  
จ.ระยอง ผลการตรวจ ADL = 10 โรคประจ าตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง แขนขาซ๎ายอํอนแรง ตามัวทั้ง 2 ข๎าง 
ลุกเดินไมํได๎ 
 7. นางเสาวลักษณ์ ปิดกันภัย อายุ 60 ปี บ๎านเลขท่ี  186 / 232 ม.ศรุตา ซ.17 ต.เชิงเนิน  
จ.ระยอง ผลการตรวจ ADL = 7 โรคประจ าตัว คือ โรคหลอดเลือดสมอง แขนขาขวาอํอนแรง ลุกเดินเองได๎   
โดยการใช๎ไม๎พยุงเดิน 
 8. นายพิภพ  ตั้งนามประเสริฐ อายุ 83 ปี บ๎านเลขท่ี 63 / 1 ซ.เรือนขวัญ ต.เนินพระ  
อ.เมือง จ.ระยอง ADL = 11 โรคประจ าตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง แขนขาขวาอํอนแรง ลุกเดินเองได๎โดยการ
ใช๎ไม๎พยุงเดิน 
 

จ านวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยท่ีบ้าน 
ท าหัตถการ จ านวน 40 ครั้ง ได้แก่ 
 1. เจาะเลือด           3 ครั้ง 
 2. เจาะหาคําน้ าตาลปลายนิ้ว      11 ครั้ง 
 3. ท าแผล         10 ครั้ง 
 4. ใสํสายยางให๎อาหารทางจมูก       10 ครั้ง 
 5. ใสํสายสวนปัสสาวะ            5 ครั้ง 
 6. ให๎สารน้ าทางหลอดเลือดด าตามแผนการรักษาของแพทย์     1 ครั้ง 
ให้ค าแนะน าด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยและครอบครัว  253 ราย ได้แก่ 
 1. สํงเสริมการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ     37  ราย 
 2. ตรวจพัฒนาการและประเมินโภ ชนาการเด็ก 0 – 5 ปี 207 ราย 
 3. สอนญาติท าแผล        4  ราย 
 5. สอนญาติให๎อาหารทางสายยาง      3  ราย 
 6 . สอนญาติออกก าลังกายผู๎ปุวยบนเตียง      2  ราย  
 

ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 
 1. มีผู๎บริจาควัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์  4 ราย จ านวน  8 รายการ ได๎แกํ เตียงนอน Fowler,        
ที่นอนเจล , ที่นอนลม , รถเข็นนั่ง  , เครื่องดูดเสมหะ , เครื่องพํนยาและที่นั่งขับถําย 
 2. มีผู๎ปุวยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์  2 ราย จ านวน 3 รายการ ได๎แกํ เครื่องดูดเสมหะ ,          
รถหัดเดินและ Walker 

กิจกรรมอ่ืนๆ 
 1. ตรวจรักษาโรคเบื้องต๎นแกํนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าและโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ในงานอนามัยโรงเรียน  
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 2. ด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกันไข๎หวัดใหญํตามฤดูกาลให๎แกํผู๎สูงอายุกลุํมติดบ๎าน / ติดเตียงและผู๎ปุวย
โรคเรื้อรัง  จ านวน  114 คน  
 3. ได๎รับการประสานจาก PCC เนินพระ  ขอความอนุเคราะห์พยาบาลพร๎อมรถพยาบาล              
รํวมด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกันไข๎หวัดใหญํตามฤดูกาลให๎แกํประชาชนกลุํมเปูาหมายพร๎อมทั้งสังเกตอาการ    
หลังฉีดวัคซีน ที่ศสมช.สัมฤทธิ์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
 

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
1. ด าเนินงานสํงเสริมและปูองกันสุขภาพผู๎พิการในชุมชน จ านวน  42  คน ประกอบด๎วย 
 - พิการทางการเห็น     จ านวน  4  คน    
 - พิการทางการได๎ยินหรือสื่อความหมาย               จ านวน  7  คน 
 - พิการทางการเคลื่อนไหว                                จ านวน 20 คน 
 - พิการทางสติปัญญา                                      จ านวน  9  คน 
 - พิการทางจิตใจ      จ านวน  2  คน  
  2. ผู๎พิการไมํมีโรคประจ าตัว จ านวน  26  คน มีโรคประจ าตัว จ านวน  16  คน ดังนี้ 
 - โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง           จ านวน  4  คน  
    - ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง              จ านวน  1  คน  
   - ความดันโลหิตสูง                                       จ านวน  7  คน 
    - โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง  จ านวน  1  คน 
 - ไทรอยด์                  จ านวน  1  คน 
 - โรคจิตเภท       จ านวน  2  คน  
3. ประเมินความเครียดแกํผู๎พิการ จ านวน  42  คน พบ       
           - เครียดปานกลาง                 จ านวน   2  คน  
           - เครียดเล็กน๎อย                  จ านวน  40 คน 
4. ประเมินภาวะซึมเศร๎าแกํผู๎พิการ     จ านวน  42  คน พบ  
           - ไมํมีภาวะซึมเศร๎า             จ านวน  42  คน                         
5. ให๎ค าปรึกษาด๎านสุขภาพด๎านรํางกายและจิตใจแกํผู๎พิการ  จ านวน  42  คน  
6. สิทธิประโยชน์ที่ผู๎พิการได๎รับการชํวยเหลืออยูํแล๎ว จ านวน  42  คน  ประกอบด๎วย  
 - เบี้ยผู๎พิการ        จ านวน  16  คน  
       - เบี้ยผู๎พิการและเบี้ยผู๎สูงอายุ     จ านวน  14  คน  
       - เบี้ยผู๎พิการ เบี้ยผู๎สูงอายุและบัตรสวัสดิการของรัฐ  จ านวน  3 คน  
        - เบี้ยผู๎พิการและบัตรสวัสดิการของรัฐ                 จ านวน  9  คน 
7. ความต๎องการการชํวยเหลือเพ่ิมเติม  
        - ผู๎พิการทางการได๎ยิน      จ านวน 1 คน  
ต๎องการเครื่องชํวยการได๎ยินเสียง จ านวน 1 เครื่อง ทดแทนอันเกําท่ีพัง ด าเนินการประสานโรงพยาบาลระยอง
และแจ๎งผู๎พิการให๎ไปติดตํอที่โรงพยาบาลตํอไป  
      - ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว ต๎องการล๎อหมุนใสํรถนั่งเคลื่อนที่ เพื่อใสํทดแทนล๎อเดิมที่ใช๎การไมํได๎     
ให๎การสนับสนุนล๎อ จ านวน 1 ล๎อ  เพ่ือให๎ผู๎พิการใช๎รถในการเคลื่อนที่  สามารถชํวยเหลือตนเองได๎มากยิ่งขึ้น  
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8. จัดตั้งกลุํมด๎านสุขภาพที่เกิดขึ้นใหมํในชุมชน เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว จ านวน 1 กลุํม ชื่อ “ชุมชนเนินพระ         
   รักษ์สุขภาพ” มีสมาชิก จ านวน 22  คน วางแผนเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ  เพื่อใช๎ในการจัดกิจกรรมออกก าลังกายให๎กับสมาชิกกลุํมในปีงบประมาณ 2562     
   ตํอไป 
9. ด าเนินการสร๎างกลุํมด๎านสุขภาพในชุมชน จ านวน 3  ชุมชน  ได๎แกํ  ชุมชนสัมฤทธิ์  
   ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง  ชุมชนสมุทรเจดีย์ ขณะนี้อยูํในข้ันตอนประสานแกนน า พร๎อมทั้งแจกใบสมัคร และ    
   นัดหมายสมาชิกเพ่ือประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็น จัดตั้งกลุํมและแตํงตั้งคณะกรรมการ                
10. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง ประจ าปี  2561 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให๎ความรู๎ ทักษะในการด าเนินงานด๎านสาธารณสุข  แบํงการอบรมเป็น      3 รุํน  รุํนละ 3 วัน  
  รุํนที่ 1 ระหวํางวันที่  27-29 มิถุนายน  2561   
  รุํนที่ 2 ระหวํางวันที่  4-6  กรกฎาาคม 2561   
  รุํนที่ 3 ระหวํางวันที่ 9-11 กรกฎาคม  2561  
ณ ห๎องประชุมวัดลุํมมหาชัยชุมพล พระอารามหลวง  
 ผลการด าเนินงาน 
 - มีผํานการอบรม  จ านวนทั้งสิ้น 249 คน  
 - บรรลุผลตามตัวชี้วัด ร๎อยละ 100 ผํานการอบรม  
 
งานส่งเสริมสุขภาพ 
        - วันที่ 2 ,16,17,23 และ 24 กรกฎาคม 2561 ด าเนินการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน       
ชั้น ป.1-5 ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 2,413 คน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า ,โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง และโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ,วัดความดัน
โลหิตในนักเรียน ชั้น ป.1, ตรวจคัดกรองตาบอดสีในนักเรียน ชั้น ป.5  

- วันที่ 4 – 25 กรกฎาคม 2561 ด าเนินการจัด กิจกรรมประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุข
บัญญัติแหํงชาติแกํนักเรียน ชั้น ป.5 ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 614 คน ณ โรงเรียนชั้นประถมศึกษา  
ในสังกัดเทศบาลนครระยอง จ านวน 5 แหํง ภายในกิจกรรมมีการประเมินพฤติกรรมสุขภาพในเรื่องของ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร,พฤติกรรมการแปรงฟัน,พฤติกรรมอนามัยสํวนบุคคล,พฤติกรรมการออกก าลังกาย,
พฤติกรรมด๎านอนามัยสิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย 

- วันที่ 6 และ 25 กรกฎาคม 2561 “ โครงการสํงเสริมสุขภาพรากแก๎วแหํงชีวิต” ด าเนินกิจกรรม
ติดตามชั่งน้ าหนักเด็กและแก๎ไขปัญหาเด็กอายุ 2-5 ปี  ที่มีน้ าหนักน๎อยกวําเกณฑ์ ผอม จ านวน 45 คน        
ในโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม และโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
โดยสนับสนุนอาหารเสริมนมและประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
        - วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 1 ด าเนินกิจกรรมบัดดี้คูํซี้ พ่ีน๎องชวนแปรงฟัน ภายใต๎โครงการ “สํงเสริม
สุขภาพชํองปากในโรงเรียนประถมศึกษา” แกํนักเรียน ชั้น ป.4 รํวมกับแกนน านักเรียน จ านวน 174 คน            
ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ภายในกิจกรรมมีการตรวจประสิทธิภาพของการแปรงฟันของนักเรียน    
โดยใช๎ยาเม็ดย๎อมสีฟัน 

- วันที่ 2, 16, 17, 23 และ 24 กรกฎาคม 2561 จัดกิจกรรมค๎นหาเพชรกลม ภายใต๎โครงการ 
“เจียระไนเพชรกลมเป็นไขํ”ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองระยอง          
และโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โดยวัดความดันโลหิตและวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในเด็กเริ่มอ๎วนและอ๎วน    
จ านวน 246 คน 
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- วันที่ 3 -20 กรกฎาคม 2561 รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุ 30, 42, 60  เดือน 

จ านวน 104 คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แหํง โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
และโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม พัฒนาการสมวัย ร๎อยละ 21.15  

กองการแพทย์ 
บริการเดือน กรกฎาคม ๒๕๖1 

จ าแนกตามสถานบริการ 

 
 

ประเภทบริการในคลินิกอบอุ่นฯ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 

1. บริการรักษาพยาบาล          6,954 ราย 
2. บริการทันตกรรม                526 ราย 
3. บริการเภสัชกรรม         2,498 ราย 
4. บริการกายภาพบ าบัด              236 ราย 
5. บริการชันสูตร               642 ราย 
6. บริการรังสีฯ                 72 ราย  

 
งานรักษาพยาบาล 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม ๒๕๖1 
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สรุปค่าใช้จ่ายการให้บริการกองการแพทย์ 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม ๒๕๖1 
• 1. CASH                                 (1,029ราย)   178,206 บาท (15.50%) 
• 2. จํายตรง อปท รอเรียกเก็บ           (170ราย)        52,713 บาท (4.58%) 
• 3. จํายตรงกรมบัญชีกลางรอเรียกเก็บ (427ราย)    111,449 บาท (9.70%) 
• 4. ประกันสังคมรพ.ระยอง               (239ราย)        47,452 บาท (4.13%) 
• 5. ประกันสังคมรพ.สิริกิติ์                (216ราย)        37,303 บาท (3.25%) 
• 6. เทศบาลสนับสนุน                     (6877ราย)    722,329 บาท (62.84%) 

        สรุป  คําใช๎จาํยกองการแพทย ์                   1,149,452 บาท ( 100%) 
               เรยีกเก็บได ๎                              427,123  บาท (37.16%) 
 

บริการอ่ืน ๆ แก่ผู้มารับบริการ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖1 

 

- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถกอล์ฟไฟฟูา       จ านวน 112 ครั้ง 
- รับสํงผู๎ปุวยโดยรถ Ambulance     จ านวน    5 ครั้ง 
- สนับสนุนกระเป๋ายาแกํหนํวยงานอื่น จ านวน    4 ครั้ง  

 
กิจกรรมในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

- ออกหนํวยปฐมพยาบาล วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 
 - ตรวจสุขภาพฟันศูนย์เด็กเล็กวัดปุาประดูํ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
 - รับคณะศึกษาดูงานจากประเทศจีน วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 
 - ออกหนํวยอํางเก็บน้ าดอกกราย 
 - การอบรมผู๎น าด๎านการชํวยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น 24 กรกฎาคม 2561 
 - ออกหนํวยปฐมพยาบาลงานปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2561  

 

กองการศึกษา 

- กิจกรรมหลํอเทียนพรรษา  ประจ าปี  2561 วันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
ณ บริเวณหอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง 
 - กิจกรรมการแขํงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 26 ประจ าปี 2561 ตลาดนัด
วิชาการ @ระยอง วันที่ 9-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซํา ระยอง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครระยอง 
 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร๎างและพัฒนาเครือขํายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษา 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดระดับภาคตะวันออก กลุํมที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ระหวํางวันที่  21 - 22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 ณ ห๎องจันทร์สุดา โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง 
 - กิจกรรมแหํเทียนพรรษา  ประจ าปี  2561 วันที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
ณ บริเวณหอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง ไปยังวัดตําง ๆ 
 - กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  ประจ าปี  2561 วันที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง) 
 - ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ วันที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
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- กิจกรรมสํงเสริมการศึกษานอกห๎องเรียน (การท าขนมจีนแกงเขียวหวานไกํ) วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 
 - คุณธีรวุฒิ  รัตตานนท์  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครระยอง แจกซูชิ จ านวน 250 ชุด ส าหรับเด็ก
ด๎อยโอกาส วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 
 - เด็กด๎อยโอกาส เทศบาลนครระยอง รํวมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณสวนศรีเมือง 
 - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูล 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณสวนศรีเมือง 
 - คณะศึกษาดูงานห๎องสมุด ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง เดือน  กรกฎาคม  
2561 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลชํอแฮ จังหวัดแพรํ จ านวน 20 คน  
 - คณะศึกษาดูงานห๎องสมุด ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 
เดือนกรกฎาคม  2561 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
ระดับชั้นอนุบาล 1 จ านวน 133 คน  
 - กิจกรรม We can PLAY & LEARN เพลินวันเสาร์  ครั้งที่ 118 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารห๎องสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง 
 

สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด เดือน กรกฎาคม 2561 
ข้อมูลสถิติ กรกฎาคม 

  สถิติผู๎เข๎าใช๎ห๎องสมุด/เดือน    36,556  
  สถิติผู๎ใช๎นอกเวลาราชการ  18,729  
  ผู๎ใช๎อินเตอร์เน็ต   1,730  
  สถิติหนังสือท้ังหมด  155,689  
  สถิติแผํน V.C.D  15,542  
  จ านวนสมาชิกห๎องสมุด   72,952  
  จ านวนสมาชิกใหมํ  204  

 
สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง 

เดือน กรกฎาคม 2561 
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ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง 

...“สร้างงานผู้พิการ”... 
เริ่ม มกราคม 2559 

นางสาวมิรันตี  นิลพันธ์ (หมวย) 
เกิดวันที่ 6  มิถุนายน 2522 
อายุ  39 ปี 
พิการ   ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว 
จบวุฒิ  ม.6  
     ชื่อบริษัท     บ.พลาสติก  ออมเนียม ออโต๎ อิเนอร์ยี(ประเทศไทย)จ ากัด 
     เงินเดือน     9,125 บาท 
     ที่ท างาน      ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง 
     วันที่เริ่มงาน  1 มกราคม 2560    อายุงาน   1 ปี 7 เดือน   
 
นายกิตติคุปต์  สารพันโชติวิทยา (หมี่) 
เกิดวันที่ 23 มิถุนายน 2538 
อายุ  23 ปี 
พิการ   ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว 
จบวุฒิ  ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
       ชื่อบรษัิท    บ.เอ็มเอสไอจี เซอร์วิส แอนด์ แอดจัสติ้ง(ประเทศไทย)จ ากัด 
 เงินเดือน     9 ,125 บาท 
 ที่ท างาน      กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 
 วันที่เริ่มงาน 8 สิงหาคม 2559       อายุงาน  1 ปี 11 เดือน  
 
นายกฤษณัช  ทรงเที่ยง (ด า) 
เกิดวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2510 
อายุ  50 ปี 
พิการ   ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว 
จบวุฒิ  ปวช.ไฟฟูา  
 ชื่อบริษัท     บ.นิคอนประเทศไทย จ ากัด 
      เงินเดือน     9 ,125 บาท 
      ที่ท างาน      ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง 
      วันที่เริ่มงาน 9 เมษายน 2560      อายุงาน  1 ปี 3 เดือน   
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นางสาวกุสุมา  บุญชํวย (หน)ู 
เกิดวันที่  29 สิงหาคม พ.ศ. 2522 
อายุ  39 ปี 
พิการ   ผู๎พิการทางการได๎ยิน 
จบวุฒิ  ม.3 
 ชื่อบริษัท     บ.นิคอนประเทศไทย จ ากัด 
      เงินเดือน     9 ,125 บาท 
      ที่ท างาน      ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง 
      วันที่เริ่มงาน 10 เมษายน 2560    อายุงาน  1 ปี 4 เดือน   
 
นางสาวสุจิตรา  พืชพันธุ์ (กิ๊ก) 
เกิดวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 
อายุ  30 ปี 
พิการ   ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว 
จบวุฒิ  ปริญญาตรี  
 ชื่อบริษัท        บ.พลาสติก  ออมเนียม ออโต๎ อิเนอร์ยี(ประเทศไทย)จ ากัด 
     เงินเดือน        9 ,125 บาท 
      ที่ท างาน         ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง 
      วันที่เริ่มท างาน 1 กรกฎาคม 2560   อายุงาน  1  ปี  
 
นายรัชพงศ์  ผลารุจิ (แชมป์) 
เกิดวันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2534 
อายุ 27 ปี 
พิการ   ผู๎พิการทางการเคลื่อนไหว 
จบวุฒิ  ปริญญาตรี 
       ชื่อบรษัิท     บ.เอสซีจี พลาสติกส์ จ ากัด 
      เงินเดือน     9 ,125 บาท 
      ที่ท างาน      กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง (คลินิคอบอุํน) 
      วันที่เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2560    อายุงาน   1  ปี  
 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561   
นางสาวสุจิตรา  พืชพันธุ์ (กิ๊ก)  
ไปปฏิบัติงานที่ ห๎องสมุดโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
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โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

- วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 : ผู๎บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 รํวมท ากิจกรรม
จิตอาสาท าความสะอาด บริเวณหน๎าโรงเรียนและลานหน๎าวัดปากน้ า 
 - วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 : ผู๎อ านวยการสถานศึกษา ครูกัลยดา ถนอมถิ่น พร๎อมนักเรียน     
จ านวน 4 คน เข๎ารํวมกิจกรรมโครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎านการทํองเที่ยว ประจ าปี 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 - วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า เป็นเจ๎าภาพการจัดการแขํงขันทักษะ                 
ทางวิชาการระดับภาคตะวันออก ครั้งท่ี 26 ประจ าปี 2561 (การประกวดโครงงานระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา) 
 - วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 : ครูรุจิรา แฝงบุบผา และครูมาณวิกา ครึกครื้น เข๎ารับการอบรม
โครงการเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎ Active Learning & DLIT สูํคุณภาพ Thailand 4.0         
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  กรุงเทพมหานคร 
 - วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 : คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) 
 จ.นครราชสีมา จ านวน 49 คน เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมโรงเรียนพอเพียงท๎องถิ่น 
 - กิจกรรมรณรงค์และปูองกันโรคติดตํอ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 : เจ๎าหน๎าที่จากกองสาธารณสุขฯ 
พร๎อมด๎วยเจ๎าหน๎าที่จากโรงพยาบาลระยอง มาเป็นวิทยากรให๎ความรู๎แกํนักเรียนเกี่ยวกับโรคติดตํอ  
 - วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าจัดกิจกรรมการแขํงขันกีฬาภายใน    
เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนเป็นผู๎รักการออกก าลังกาย มีสุขภาพรํางกายแข็งแรง และเสริมสร๎างความสามัคคีในหมูํคณะ 
 - วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 : ผู๎บริหารและคณะครูจ านวน 4 คน เข๎ารับการอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท๎องถิ่นฯ  ณ โรงแรมโกลเด๎นซิตี้            
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
 - วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับปฐมวัย เพ่ือให๎นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์และแก๎ปัญหาได๎อยํางเหมาะสม
ตามวัย สามารถเชื่อมโยงทักษะความรู๎ตํางๆในการปฏิบัติกิจกรรมได๎  
 - วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 : ครูจุฑามาศ บ๎านมํวง และครูภาณุพงศ์ สุทธิจันทร์ เข๎ารับการอบรม
ผู๎น าด๎านการชํวยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น   
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

- วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 : ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า ได๎ทบทวนค า
ปฏิญาณและบ าเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและน๎อม
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตส านึกให๎ลูกเสือเนตรนารี ผู๎บังคับบัญชาและบุคลากรทางการ
ลูกเสือ มีความยึดมั่นในความจงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 - วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าจัดกิจกรรมวันคล๎ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ รัชกาลที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวที  
และน๎อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 - วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ 
วันเข๎าพรรษา เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนได๎อยํางเหมาะสม  
อีกท้ังชํวยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให๎แกํนักเรียน 
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โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

- วันที่  9-11  กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลองเป็นสนามแขํงขันทักษะวิชาการ 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งท่ี 26 ประจ าปีการศึกษา 2561 (การแขํงขันสุนทรพจน์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
 - โครงการจัดการแขํงขันทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 - วันที่  21 กรกฎาคม 2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารํวมท ากิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน    
ตามแนวพระราชด าริ  “เราท าความ ดี ด๎วยหัวใจ”  
 - วันที่  25  กรกฎาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง รํวมพิธีถวาย   
พระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
 - วันที่ 2 5- 26  กรกฎาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง รํวมถวาย
เทียนเนื่องในวันเข๎าพรรษา  
 - วันที่  26  กรฎาคม 2561 ลูกเสือ เนตรานารี และผู๎บังคับบัญชาลูกเสือรํวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 
ทบทวนค าปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือเนตรนารี และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ณ สนามโรงเรียน
เทศบาลบ๎านปากคลอง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ประมุขของคณะลูกเสือแหํงชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561  
 - โครงการติดตั้งรางน้ าสเตนเลสด๎านหลังอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง  
 - โครงการติดตั้งรั้วสเตนเลส อาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง  

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
- กิจกรรม Play and learn เพลินแบบไทย สอนภาษาถ่ินระยองโดยอาจารย์ฐปกรณ์  โสธนะ 

 - สอนการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบงํายๆให๎กับชุมชน โดยคุณธวัชชัย โกการ์ กรรมการเครือขําย
ผู๎ปกครอง และคณะครู 
 - เข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ตลาดนัดวิชาการ@ระยอง 
ณ ห๎างสรรพสินค๎าเซนทรัลพลาซา ระยองและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง (๙-๑๑ ก.ค. ๖๑)  
ชนะเลิศการแขํงขันร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบจินตลีลาระดับชั้นประถมศึกษา  

ด.ญ.กชกร สุวรรณรัตน์ 
ด.ญ.วิรดา เสนสอน 
ด.ญ.ณิชการต์ ค าวงศ์ 
ด.ญ.พิชามญธุ์ สีบุญชู 
ด.ญ.ณัฐชนม์ ลียะทา 
ด.ญ.ปาริสรา ดียิ่ง 
ด.ญ.ธัญชนก บุญรัตน์ 
ด.ญ.ศิริกานต์ จันทร์ฤทธิ์ 
ด.ญ.ทักษอร มํวงแปูน 
ครูผู๎ควบคุม นางสาววรรณธการ ศรประสิทธิ์  นางสาวดุจรวี ปานแม๎น 
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เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ตลาดนัดวิชาการ@ระยอง 

ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซา ระยองและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง (๙-๑๑ ก.ค. ๖๑) 
ชนะเลิศโครงงานศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
ด.ช.ณัฏฐกร พรอริยสิทธิ์ 
ด.ญ.ศิริรัตน์ วิระเทพสุภรณ์ 
ด.ญ.กุลปรียา หาญสุริย์  
ครูผู๎ควบคุม  
นางจีรภา สุอุตะ 
นางสาววรรณธการ ศรประสิทธิ์ 
 
ชนะเลิศการแขํงขันทักษะคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ด.ญ.อิงลดา ทุมดี 
ครูผู๎ควบคุม นายพาทิศ เหล็กกนก 
 
ชนะเลิศการวาดภาพระบายสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ด.ญ.นันทรัตน์ ค าเสมอ 
ด.ญ.อธิชา จันมณี 
ครูผู๎ควบคุม นางจีรภา สุอุตะ 
 
ชนะเลิศโครงงานภาษาตํางประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ด.ญ.อาคิรา แสงกระแสร์ 
ด.ญ.ศศิวรรณ แก๎ววิเชียร 
ด.ญ.เจสสิก๎า จิราภา รัสเซีล 
ครูผู๎ควบคุม  
นางสาวอาภรณ์รัตน์ มณีพร 
นายปิยะพงษ์ พิมเสน 
 

- กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน ชั้นอนุบาล ๑ – ป.6  
 - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ร.๑๐ (26 ก.ค. 61)  
 - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข๎าพรรษา (26 ก.ค. 61)  
 

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
- วันที่  6 กรกฎาคม 2561 ณ  บ๎านจ ารุง กิจกรรมฝึกศึกษานอกสถานที่ 

(สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓) 
 - วันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2561 ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
เป็นสนามแขํงขันและคณะท างานกิจกรรมการแขํงขันทักษะทางวิชาการระดับภาค  

1. การแขํงขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นตัวแทนระดับภาคเข๎ารํวมการแขํงขันทักษะ  
ทางวิชาการระดับประเทศ ที่จังหวัดภูเก็ต (9-11 ก.ย.61) 
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 2. การประกวดร าวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นตัวแทนระดับภาคเข๎ารํวมการแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศ ที่จังหวัดภูเก็ต (9-11 ก.ย.61) 
 - วันที่  11 - 13 กรกฎาคม 2561 รํวมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู๎ Active Learning &DLIT ณ  โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพ 
 - วันที่  12 - 13 กรกฎาคม 2561 รํวมอบรมโครงการเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรมใน
สถานศึกษา ณ  โรงแรมไมด๎า กรุงเทพ  
 - วันที่  12 - 13 กรกฎาคม 2561 รับมอบรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (รอบท่ี 1 ปี 2561 
ณ  โรงแรมทีเค พาเลช กรุงเทพ  
 - วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎ครูและบุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันอัคคีภัย  
ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
 - วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎นักเรียนเกี่ยวกับการปูองกันอัคคีภัย 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 กิจกรรม Watlum School Field Trip ณ  สวนนงนุช จ.ชลบุรี 
 - วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะรอบ ๒ เพ่ือเข๎ารอบระดับประเทศ 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 

- วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมฝึกศึกษานอกสถานที่ (สายชั้นอนุบาล ๒) ณ  อนุสาวรีย์สุนทรภูํ  
 - วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมฝึกศึกษานอกสถานที่ (สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2) 
ณ  อนุสรณ์เรือรบหลวงประแสร์ และทํุงโปรงทอง  จังหวัดระยอง  
 - วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ณ  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 ระยอง  
 - วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมอบรมผู๎น าองค์กรคุณธรรมแหํงชีวิต ณ  โฮมสเตย์รินธารา 
ริเวอร์ไซต์ 
 - วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมฝึกศึกษานอกสถานที่ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ  ต าบลสองสลึง 

- วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 รํวมประชุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนอีโคสคูล 
ณ  โรงแรมอมารี กรุงเทพ 

- วันที่  24 กรกฎาคม 2561 รํวมฝึกอบรมโครงการอบรมผู๎น าด๎านการชํวยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐานและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต๎น ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎)  

- วันที่  25 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข๎าพรรษา ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง)  
- วันที่  26 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข๎าพรรษา ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง)  
- วันที่  26 กรกฎาคม 2561 รํวมจัดนิทรรศการกิจกรรม “รุกข มรดก ของแผํนดินใต๎รํมพระบารมี” 

ณ  วัดลุํม  (พระอารามหลวง) 
- วันที่  26 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
- วันที่  26 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ 

เนตรนารี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล  
 - ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่  1 และ 4 ของเดือน กิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพํอ ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุํม
มหาชัยชุมพล  
 - กิจกรรมไปวัดทุกวันพระ ณ  วัดลุํม (พระอารามหลวง)  
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โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

- วันที่ 29  มิถุนายน  2561 ท าบุญครบรอบวันกํอตั้งโรงเรียน 
 - วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ท าบุญครบรอบวันมรณภาพพระเทพวราภรณ์ อดีตเจ๎าอาวาสวัดตรีรัตนาราม 
 - วันที่ 3  กรกฎาคม  2561 ต๎อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศภูฏาน 
 - วันที่ 5  กรกฎาคม  2561 กิจกรรมรณรงค์ปูองกันไข๎เลือดออก 
 - วันที่ 5  กรกฎาคม 2561 ต๎อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลชํอแฮ  จ.แพรํ 
 - วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นักเรียนชั้น ป.5/3 และ ป.5/4 รํวมหลํอเทียนจ าน าพรรษา หน๎าหอพระพุทธอังคีรส 
สวนศรีเมืองระยอง 
 - วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครระยอง  
ตรวจสุขาภิบาลอาหาร ตรวจสภาพแวดล๎อมโรงเรียน สุขภาพผู๎ประกอบอาหาร 
 - วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาประจ าสายชั้น มอบหนังสือให๎กับห๎องสมุด
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีฯ) 
 - วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2561 เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมเทศบาลนครระยอง และอสม. 
จ านวน 12 คน ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.1-6 
 - วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่ ณ โรงไฟฟูา 
BLCP และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 - วันที่ 18 กรกฎาคม  2561 เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลนครระยอง 
ตรวจสุขบัญญัตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 - วันที่ 19  กรกฎาคม 2561 นักเรียนชั้น ป.4 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่ ณ อุทยานรังสรรค์ 
นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา  จ. ชลบุรี และไทธานี หมูํบ๎านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา จ.ชลบุรี 
 - วันที่ 19  กรกฎาคม  2561 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่ 
ณ ห๎องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 20 กรกฎาคม  2561  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่  
ณ แหลํงประวัติศาสตร์ในจังหวัดระยอง 
 - วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่ 
ณ โรงภาพยนต์   SF   Cinema  แพชชั่น เดสติเนชั่น ระยอง 
 - วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการสร๎างและพัฒนาเครือขํายการจัดท าแผนและ
งบประมาณทางการศึกษา ณ ห๎องจันทร์สุดา  โรงแรมสตาร์ 
 - วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561 อบรมคณะกรรมการประสานงานวิชาการภาคตะวันออก 
ณ โรงแรมโกลเด๎น ซิตี้ จ.ระยอง 
 - วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 รํวมถวายเทียนจ าน าพรรษา จ านวน 9 วัด 

- วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ-  
บดินทรเทพยวรางกูร  66 พรรษา 28 กรกฎาคม 
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สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออก 

ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ค. 61 
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)  

ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออก จ านวน 14 รายการ ดังนี ้
1. ทายชิเสียงอะไรเอํย?         ไดร๎ับรางวัลชนะเลศิ   
2. วาดภาพอนุบาล              ได๎รับรางวัลชนะเลิศ  
3. สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ     ได๎รับรางวัลชนะเลิศ 
4. ร๎องเพลงลูกทํุงพร๎อมแดนเซอร์     ได๎รับรางวัลชนะเลิศ 
5. หุํนยนต์                 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ 
6. สุนทรพจน์ภาษาไทย               ได๎รับรางวัลชนะเลิศ  
7.วาดภาพ ป. 1-3           ได๎รับรางวัลชนะเลิศ 
8. โครงงานคณิตศาสตร์        ได๎รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
9. ร๎อยมาลัย                      ได๎รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1    
10. เดินตัวหนอน              ได๎รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
11. ฮูลําฮูปปะกอบเพลง         ได๎รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
12. เริงเลํนเต๎น Dancer         ได๎รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1     
13. โครงงานสังคมฯ              ได๎รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 
14.ละครภาษาอังกฤษ            ได๎รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับ 2  
   

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
- วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง ผู๎อ านวยการโรงเรียนนคระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎) 

และคณะ รํวมศึกษาดูงานโรงผลิตไฟฟูา ของบริษัท IRPC ณ บริษัท IRPC ระยอง  
 - วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 รองผู๎อ านวยการและครู รํวมโครงการจัดการประชุมเพ่ือสร๎างความเข๎าใจ ในการจัด
การศึกษาทวิภาคีรํวมกันและสิทธิประโยชน์ให๎กับสถานประกอบการ  ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
 - วันที่  6 กรกฎาคม 2561 นักเรียนชั้น ม.2 และคณะครูกิจกรรมหลํอเทียนจ าน าพรรษา  ประจ าปี พ.ศ. 2561 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
66  พรรษา  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561  ณ บริเวณหอพระพุทธอังคีส  สวนศรีเมือง 
 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 บุคลากรเข๎ารํวมการประชุมผู๎ปกครอง นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนมัธยม
ตากสินระยอง  ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
 - วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎) เป็นเจ๎าภาพ และ สถานที่จัดการแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ครั้งท่ี 26 ตลาดนัดวิชาการ@ระยอง ในรายการ ร๎องเพลงพระราชนิพนธ์พร๎อม     
จินตลีลา และ การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช๎ ณ อาคารอเนกประสงค์ และ อาคารวิสุทธิ์คุณากร 
 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ผู๎อ านวยการรํวมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และรํวมกิจกรรมโครงการฯ  
ณ เวทีกลาง ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซํา ระยอง  
 - วันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2561  บุคลากรท าหน๎าที่กรรมการตัดสินการประกวดแขํงขันฯ ตามโครงการการจัดงาน
แขํงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
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สรุปรายการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศ 

รางวัลชนะเลิศการประกวดร าวงมาตรฐาน  
รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ ม.ต๎น  
รางวัลชนะเลิศการประกวดทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ต๎น  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต๎น  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ต๎น  
 

- วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 บุคลากรอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎ Active 
Learning &DLIT สูํคุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา ณ โรงแรมริเวอร์ไซ กรุงเทพมหานคร  
 - วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมใช๎สถานที่  ด าเนินงานจัดกิจกรรมคัดกรอง
สุขภาพ  เพ่ือรับรองการคัดกรองสุขภาพ  นักเรียน  ชั้น ม.2  ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
 - วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)  สังกัดส านักงานการศึกษา เทศบานครราชสีมา      
ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา  (จัดโครงการงานอาชีพจากท๎องถิ่นสูํประชาคมอาเซียน  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
 - วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561 บุคลากรอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างครูผู๎สอนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อสํงเสริมการสร๎างสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู๎ด๎วยตนเองของผู๎เรียน  รุํนที่ 3  
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
 - วันที่ 17 - 22 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการเมืองเสี่ยนหนิง มณฑลหูเปุย เข๎าเยี่ยมผู๎บริหารเทศบาลนครระยอง 
และโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต๎) ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
 - วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 ผู๎อ านวยการและบุคลากรเข๎ารํวมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร๎างและ
พัฒนาเครือขํายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษา ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น ระยอง  
 - วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมใช๎สถานที่  ด าเนินงานจัดกิจกรรมคัดกรอง
สุขภาพ  เพ่ือรับรองการคัดกรองสุขภาพ  นักเรียน  ชั้น ม.3  ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
 - วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เจ๎าหน๎าที่จากคลังจังหวัด ให๎ความรู๎เรื่องการออมเงินกับนักเรียน ชั้น ม.3 - 6  
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  

กองสวัสดิการสังคม 
- โครงการสร๎างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะและปูองกันการทุจริตแกํภาค

ประชาชน เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561  ณ โรงแรมสตาร์ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 - โครงการรวมวัยผู๎สูงอายุ เติมความสุขกันและกัน  ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  
 - โครงการฝึกอาชีพเพ่ิมรายได๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 17 – 20, 26 กรกฎาคม  
พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ชมรมผู๎สูงอายุหลักเมือง 
 - งาน “วันส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระราชา”วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561  ณ ศูนย์บริการ
การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
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 - งานเปิดอาคารส านักงานผู๎สูงอายุเทศบาลนครระยอง และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุและผู๎
พิการ วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ถนนหลักเมือง (บริเวณหน๎าศาลเจ๎าพํอหลักเมือง)  
 
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 
- มอบเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและผู๎ปุวยเอดส์ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 

• ผู๎สูงอายุ            5 ,543  ราย 
    เงินสด                             -      ราย 
    โอนเข๎าบัญชีธนาคาร     5,543  ราย 

•  ผู๎พิการ                       720   ราย        
    เงินสด                             -      ราย 
    โอนเข๎าบัญชีธนาคาร       720 ราย 

•  ผู๎ปุวยเอดส์                   111   ราย 
     เงินสด                              -      ราย 
     โอนเข๎าบัญชีธนาคาร              111   ราย 
 

- ลงพื้นที่เยี่ยมบ๎านผู๎ที่มาลงทะเบียน เพ่ือรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพื่อตรวจสอบข๎อเท็จจริงสภาพ
ความเป็นอยูํ ระหวํางวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 - โครงการอบรมเสริมสร๎างความรู๎ให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ ผู๎น าชุมชน คณะท างานยาเสพติดและกองทุนแมํของ
แผํนดินเพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   
ณ ห๎องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง 
 

การลงทะเบียน 
 

• อ านวยความสะดวก ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวคนพิการรายใหมํ และตํอบัตรประจ าตัวคนพิการ
รายเกํา          จ านวน     12      ราย 

• รับลงทะเบียนผู๎พิการรายใหมํ เพื่อรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ   จ านวน       5      ราย 
• รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด    จ านวน       9      ราย 
• รับลงทะเบียนผู๎สูงอายุรายใหมํและรายเกํา    จ านวน      45     ราย 

          ที่มีการย๎ายภูมิล าเนาเข๎ามาในเขตพ้ืนที่ 
          เทศบาลนครระยอง เพื่อรับเบี้ยฯ 
          ปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ 
          กระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2560 
 - โครงการอบรมเสริมสร๎างความรู๎ให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ ผู๎น าชุมชน คณะท างานยาเสพติดและกองทุนแมํ    
ของแผํนดินเพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
ณ ห๎องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง 
 - การจัดอบรมโครงการเสริมสร๎างความอบอุํนให๎แกํครอบครัว ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นระยอง 
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 - การจัดอบรมโครงการเสริมสร๎างความอบอุํนให๎แกํครอบครัว ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นระยอง 

สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือนกรกฎาคม  2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31  กรกฎาคม  2561) 
ยอดรับจ าน ารวม     2,358  ราย  
ยอดไถํถอนรวม     2,366  ราย  
 ทรัพย์จ าน าคงเหลือทั้งหมด  8,045  ราย 
 
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน 140,000,000.00 บาท 
 หัก ใช๎ไปแล๎ว       6,450,000.00 บาท  
 คงเหลือเงินที่ใช๎หมุนเวียนได๎อีก          133,550,000.00 บาท  
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 - นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  รองปลัดเทศบาล กลําววําจากที่ได๎ไปประชุมรํวมกับกลุํมอนุรักษ์แมํน้ า
ระยองและปุาชายเลนมีประเด็นที่ฝากมา คือ ประเพณีหํมผ๎าพระเจดีย์กลางน้ า ซึ่งทางชุมชนและกลุํมอนุรักษ์
แมํน้ าระยองฯ เสนอต๎องการให๎มีการร าหน๎าเจดีย์ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 และต๎องการให๎รื้อฟ้ืน
ประเพณีเกําของชุมชนคือการร๎องเพลงเกี้ยวพาราสีบนเรือ ฝากท่ีประชุมผํานไปยังกองการศึกษารับเรื่องนี้ไป
พิจารณา 2. ขอให๎ด าเนินการในงานซํอมแซมและซื้อสิ่งของตํางๆ เชํน ต๎องการจะให๎ซื้อเรือแคนูส าหรับใช๎ใน
การเก็บขยะหรือใช๎ในกิจกรรมของกลุํม และทํุนลอยน้ าส าหรับใช๎เวลาเทียบเรือเพ่ือความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
และบริเวณรอบเจดีย์ต๎องการได๎ม๎านั่งที่เป็นสีไม๎ และมีความคงทนถาวร โดยน าไปวางไว๎บริเวณรอบพระเจดีย์ฯ
ที่อยูํใต๎ต๎นไม๎ เพื่อให๎ประชาชนนั่งพักผํอน และต๎องการให๎ท าที่คลุมกันแดดและกันฝนชนิดล๎อเลื่อนตรงจุดที่
ประชาชนจะนั่งไหว๎พระเจดีย์กลางน้ า ซึ่งได๎หารือกันแล๎ววําอาจจะเป็นหลังคาแบบที่ตลาดสาโรจน์ คือจะเป็น
ทรงไทยมีล๎อและเป็นโครงเหล็ก และเรื่องทาสีสะพานที่จะข๎ามไปพระเจดีย์กลางน้ า ต๎องการให๎ซํอมรั้วเหล็ก
เพราะเวลาที่มีรถบัสเข๎าไปกลับรถบริเวณด๎านใน ซึ่งเห็นวํามีการหารือเรื่องงบประมาณเงินเหลือจํายปี พ.ศ.2561 
จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือทํานนายกเทศมนตรีโปรดพิจารณา 

 - นายธนิต  อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี กลําววําจากที่ได๎ประชุมกันเมื่อวันที่ 7  สิงหาคม 
2561 มีปัญหาที่ให๎แก๎ไข จ านวน 3 เรื่อง คือ 
 1. ปัญหาเรื่องการขุดลํองแพรกซึ่งขณะนี้โดยสภาพแล๎วคํอนข๎างตื้นกํอให๎เกิดการทับถมของใบไม๎และ
สํงกลิ่นเหม็นในบริเวณนั้น ซึ่งวิธีการด าเนินงาน คือ 1. ใช๎แรงงาน 2. ใช๎เครื่องจักร ถ๎าใช๎เครื่องจักรคิดวําทาง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) คงไมํเห็นด๎วย คือคงต๎องใช๎แรงงาน และต๎องการเกี่ยวกับเรื่องปริมาณ
เนื้องานวําในการขุดลอกแพรกนั้นระยะทางและต๎องลึกเทําไร ต๎องใช๎แรงงานคนเทําไร และค านวณออกมาเป็น
คําจ๎างแรงงานคน คาดวําหากได๎จ านวนเงินก็จะไปขอเงินกองทุนไฟฟูา ไออาร์ พีซี ซึ่งถือวําเป็นเรื่องการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 2. ปัญหาเรื่องบริเวณหอชมวิวขณะนี้โครงหลังคาทํอนบนจะมีนกพิราบมาอยูํอาศัย และมาถํายมูล
บริเวณใต๎ชายคา ควรให๎กองชํางหาแนวทางแก๎ไขปูองกันไมํให๎นกพิราบเข๎าไปอยูํ  
 3. ปัญหาเรื่องบริเวณฐานของหอชมวิวขณะนี้ได๎มีการกัดเซาะของน้ าเข๎ามา จึงขอเสนอวําควรมอบ
กองชํางไปส ารวจ และเสนอวําจะต๎องใช๎งบประมาณจ านวนเทําไร  
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ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรี กลําววําบางอยํางเทศบาลจะต๎องเตรียมงบประมาณไว๎  
    ส าหรับด าเนินการ แตํบางอยํางก็ต๎องมีข๎อทักท๎วง คือ เรือแคนูนั้นบางครั้งความ 

   คุ๎มคําของการเก็บขยะจะน๎อยกวําเรือพาย และเรือพายพลาสติกราคาไมํแพง  
   ซึ่งสามารถพายและท าการเก็บขยะได๎จ านวนมากกวํา สํวนเรื่องหลังคาถึงแม๎วํา  
     จะไมํได๎ปักเสาแตํเป็นแบบล๎อเลื่อนเกรงวําชํวงที่มีพายุลมแรงก็อาจจะมีการ  
     เคลื่อนย๎ายหรือล๎มได๎ ซึ่งบางครั้งจะต๎องดูถึงความเหมาะสมด๎วย จะสร๎างอะไร  
    จ าเป็นที่จะต๎องดูระเบียบของกรมศิลปากรด๎วยเพราะมีการข้ึนทะเบียนไว๎แล๎ว  
    โดยควรจะดูเรื่องระเบียบ และดูเรื่องงบประมาณด๎วย  โดยให๎พิจารณาดูวํา 
   จะต๎องใช๎งบประมาณจ านวนเทําไร และให๎ตั้งงบประมาณตรงนี้ไว๎ด๎วย  

มติที่ประชุม - รับทราบ  
 

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

     ลงชื่อ    ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางพิมพ์ผกา  ทายพงศ์ศักดิ)์ 
          หัวหนา๎ฝาุยอ านวยการ 
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