MAYOR TALK

นายกฯ พบประชาชน

นายวรวิทย์ ศุภโชคชั ย
นายกเทศมนตรีนครระยอง

แบบสำ�รวจ
ความพึงพอใจ
ต่อวารสาร
ประชาสัมพันธ์
เทศบาล
นครระยอง

เทศบาลนครระยอง จะจัดงาน “ภูมบิ รุ ี ศรีระยอง” ครัง้ ที่ 15 ในวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2563
ซึ่งในปีนี้จะมีการจัดงานแบบเรียบง่าย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และงดเว้นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น การเดินขบวน เป็นต้น ประชาชนทุกท่านที่มาร่วมงาน
ขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ การจัดงานในครั้งนี้จะจัดรวมกับงาน
“เดิน กิน ชิม เที่ยว” ของรัฐบาล ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ภายในงานจะมีการแสดง
ของนักเรียน ประชาชน และการออกร้านอาหารต่างๆ มากมาย เทศบาลนครระยอง ขอเชิญชวน
พีน่ อ้ งประชาชนทุกท่านมาเทีย่ วงาน “ภูมบิ รุ ี ศรีระยอง” และงาน “เดิน กิน ชิม เทีย่ ว” กันนะครับ
ในปี 2563 นี้ ทุกคนประสบกับปัญหาต่างๆ จากสาเหตุของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019
ที่ท�ำให้เศรษฐกิจตกต�่ำ ทั้งปัญหาการว่างงาน ปัญหาการขาดรายได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้ฟน้ื ฟู ขอเชิญชวนพีน่ อ้ งประชาชนท่องเทีย่ วในประเทศไทยให้เงินแพร่สะพัดกันครับ
และส�ำหรับปี 2564 นี้ ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจ
ที่เข้มแข็งในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาโรคระบาด ทั้งนี้ขอให้ทุกท่าน
ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทนะครับ

ถ้าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ผ่านพ้นไป เราจะได้เฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขอีกครั้ง
ที่สำ�คัญ “การ์ดอย่าตก” นะครับ
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อุทยานการเรียนรู้

ส�ำนักปลัดเทศบาล

สมเด็จพระเจ้าตากสิมหาราช
จังหวัดระยอง

มีนิทรรศการทัง้ หมด 6 โซน ดังนี้
โซนที่ 1 โหมโรงเจ้าตากสิน
โซนที่ 2 อวสานสิ้นอโยธยา
โซนที่ 3 มุ ่งบู รพาสรรหาไพร่พล
โซนที่ 4 ประกาศตนองค์ราชั นย์
โซนที่ 5 สร้างเขตขัณฑ์กรุ งธนบุ รี
โซนที่ 6 ถิ่นคนดีเมืองระยอง

เปิ ดบริการวันละ ๔ รอบ
โดยไม่เสียค่าเข้าชม
รอบที่ 1 เวลา 09.30 - 10.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 11.00 - 12.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 13.30 - 14.30 น.
รอบที่ 4 เวลา 15.00 - 16.00 น.
หยุ ดทุกวันจันทร์

ติดต่อสอบถามได้ท่ี : 0-3802-9091
ที่ตงั้ อุ ทยานการเรียนรูฯ้ : ซอยวัดเนิน (นครระยอง 66) หลังการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาระยอง ข้างวัดลุ่มพระอารามหลวง ต�ำบลท่าประดู่
อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. เทศบาลนครระยอง น�ำโดย
นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เข้าร่วมงาน เดิน กิน ชิม
เที่ยว ถนนยมจินดา ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 และวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 17.00 - 22.00 น. ณ ถนนสายวัฒนธรรมยมจินดา จังหวัดระยอง
และร่วมกิจกรรม Circular Street Art Market จัดขึ้นโดยบริษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง
(วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม) เพื่ อ สนั บ สนุ น การใช้ ท รั พ ยากรหมุ น เวี ย น และ
ประชาสัมพันธ์การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองระยอง อีกทั้งยังสร้าง
การรับรู้งานศิลปะชาวระยองที่ถนนยมจินดาอีกด้วย

ประชุมสภา
เทศบาลนครระยอง

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 นายประกิต ปฐวีศรีสธุ า
ประธานสภาเทศบาลนครระยอง เรียกประชุมสภา
เทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ�ำปี
พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช (ชั้น 2) ส�ำนักงาน
เทศบาลนครระยอง มีนายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัด
เทศบาลนครระยอง ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล
นครระยอง อ่านประกาศเรียกประชุมสภา จากนั้น
ได้ด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ มีนายวรวิทย์
ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง พร้อมด้วยคณะ
ผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผูท้ เี่ กีย่ วข้องเข้าร่วม
ประชุม การประชุมสภาฯ ในครั้งนี้มีระเบียบวาระ
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
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- ญั ต ติ น ายกเทศมนตรี น ครระยอง เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น เหลื อ จ่ า ย
งบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรือ่ ง ขออนุมตั กิ นั เงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
รับมอบทรัพย์สินครุภัณฑ์ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความสะดวก และ
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จังหวัดระยอง บริเวณชายหาดแหลมเจริญ ถนน
เลียบชายฝั่งทะเล (สามแยกนางยักษ์ - ปากน�้ำแหลมเจริญ) ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง
- ญัตตินายกเทศมนตรีนครระยอง เรื่อง การรายงานข้อมูลการประเมินผล
การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต�่ำของเทศบาล
นครระยอง พ.ศ. 2563

ส�ำนักการคลัง

งบแสดงผลการด�ำเนินงาน
จ่ายจากเงินรายรับ

ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
รายการ/หมวด

ประมาณการ

รายจ่าย
งบกลาง
งบกลาง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจ�ำ)
งบด�ำเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวมจ่าย
รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากทุน
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.
ภาษีจัดสรร
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
รวมรับ
รายรับสูงกว่ารายจ่าย

รายจ่ายจาก

รายจ่ายจากเงิน
งบประมาณ

เฉพาะกิจ

107,651,720.00
107,651,720.00
308,122,400.00
9,383,840.00
298,738,560.00
247,695,190.00
26,060,380.00
169,044,280.00
45,508,830.00
7,081,700.00
115,890,690.00
40,214,690.00
75,676,000.00
30,000.00
30,000.00
33,410,000.00
33,410,000.00
812,800,000.00

82,785,656.14
82,785,656.14
286,987,889.09
9,383,817.93
277,604,071.16
205,884,875.50
19,081,309.71
144,258,470.61
37,239,984.75
5,305,110.43
84,309,158.82
36,946,927.82
47,362,231.00
20,000.00
20,000.00
32,825,501.44
32,825,501.44
692,813,080.99

116,526,800.00
78,920,000.00
15,302,200.00
13,102,600.00
6,900,000.00
2,102,000.00
200,000.00
364,150,000.00
364,150,000.00
332,123,200.00
332,123,200.00
812,800,000.00

63,449,632.35
25,252,720.41
14,382,907.17
14,941,895.45
6,599,097.10
1,864,912.22
408,100.00
303,413,708.22
303,413,708.22
329,641,847.00
329,641,847.00

รายจ่ายจริง

ตัง้ แต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563

รวม

เงินอุ ดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/

22,955,943.45
22,955,943.45
396,260.00

105,741,599.59
105,741,599.59
287,384,149.09
9,383,817.93
278,000,331.16
207,040,375.36
19,921,640.57
144,328,470.61
37,485,153.75
5,305,110.43
86,761,529.69
39,399,298.69
47,362,231.00
20,000.00
20,000.00
32,825,501.44
32,825,501.44
719,773,155.17

396,260.00
1,155,499.86
840,330.86
70,000.00
245,169.00
2,452,370.87
2,452,370.87
26,960,074.18
-

63,449,632.35
25,252,720.41
14,382,907.17
14,941,895.45
6,599,097.10
1,864,912.22
408,100.00
303,413,708.22
303,413,708.22
356,601,921.18
329,641,847.00
26,960,074.18
723,465,261.75
3,692,106.58

26,960,074.18
26,960,074.18
26,960,074.18

696,505,187.57

รายรับจริง

ตัง้ แต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563
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ส�ำนักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม

โครงการคัดกรอง
สุขภาพประชาชน

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครระยอง จัดโครงการคัดกรอง
สุขภาพประชาชน ในพื้นที่เทศบาลนครระยอง
จ�ำนวน 14 ชุมชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง
มกราคม 2564 ให้แก่ประชาชนที่มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไป โดยมีกิจกรรมคัดกรองโรคเบาหวาน โรค
ความดั น โลหิ ต สู ง สอนการตรวจเต้ า นมด้ ว ย
ตนเอง ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก และ
คั ด กรองความผิ ด ปกติ เ บื้ อ งต้ น ด้ า นสายตา
ส�ำหรับประชาชนทีค่ ดั กรองความผิดปกติเบือ้ งต้น
ด้านสายตาแล้วพบความเสี่ยงที่จะเป็นโรคตา
ต้อกระจกจะได้รบั การตรวจยืนยันโดยจักษุแพทย์
และส่งต่อเข้ารับการรักษาต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง
โทร. 038-620-111 ต่อ 504

หมายเหตุ : ส�ำหรับชุมชนที่เหลือ 15 ชุมชน
จะด�ำเนินการแจ้งให้ทราบในวารสารฉบับต่อไป

เทศบาลนครระยอง ขอเชิ ญชวนประชาชนร่วมโครงการ
“คัดกรองสุขภาพประชาชน”

ฟร!ี !

การให้บริการ ตรวจวัดความดันโลหิต/ชี พจร ตรวจระดับน�้ำตาลในเลือดโดยการเจาะปลายนิว้
ตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตาเบือ้ งต้น ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก
ทุกกิจกรรม ตรวจฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงน�ำบัตรประชาชนมาแสดง
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชุมชน
ข้างอ�ำเภอทางไผ่
ทางหลวงพู นไฉ่
ตีนเนินเกาะหวาย
หลังวัดป่ า 1
สะพานราษฎร์
ตากสิน
หลังวัดป่ า 2
ชายกระป่ อม
เรือนจ�ำ
บางจาก
ศูนย์การค้า
เกาะกลอย
สองพี่นอ้ ง
ริมน�้ำท่าเกตุ

วันที่
20 ตุลาคม 2563
27 ตุลาคม 2563
28 ตุลาคม 2563
17 พฤศจิกายน 2563
24 พฤศจิกายน 2563
25 พฤศจิกายน 2563
26 พฤศจิกายน 2563
2 ธันวาคม 2563
3 ธันวาคม 2563
23 ธันวาคม 2563
24 ธันวาคม 2563
12 มกราคม 2564
13 มกราคม 2564
14 มกราคม 2564

เวลา
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

สถานที่
ปากทางไผ่ ซอย 2
ที่ทำ� การชุมชนพู นไฉ่ (เดิม)
ศสมช. ชุมชนตีนเนินเกาะหวาย
โรงน�้ำหวานบ้านประธานบุ ญส่ง
ที่ทำ� การชุมชนตลาดเก่า
หน้าห้องสมุ ดวัดลุม่
ศาลาชุมชนหลังวัดป่ า 2
บ้านป้าประเทือง
ศาลาชุมชนเรือนจ�ำ
ร้านป้าน้อยตรงข้ามบ้านสาธิต
ตลาดสตาร์
วัดเกาะกลอย
สวนป่ าสิรกิ ติ ์ิ ซอยผ่องดี
ศาลาริมน�้ำท่าเกตุ

ควรงดน�้ำ/อาหาร อย่างน้อย 2 ชม. ก่อนตรวจระดับน�้ำตาล

พืน้ ที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครระยอง
เทศบาลนครระยองมี พื้ น ที่
ทั้งหมด 16.95 ตร.กม. (ประชากร
ตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนกันยายน
2563 = 62,788 คน) แต่ดว้ ยความเจริญ
ท�ำให้เรามองเห็นภาพของเมืองระยองมีแต่
ตึ ก อาคาร บ้ า นเรื อ นกระจายตั ว อยู ่ ทั่ ว พื้ น ที่
แต่จริงๆ แล้ว ในเขตเทศบาลยังมีพื้นที่สีเขียวประเภทต่างๆ
รวมกัน 7.4767 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 44.11 ต่อพื้นที่ทั้งหมด
หรือคิดเป็น 119.08 ตร.ม. ต่อประชากร 1 คน ถ้าจะกล่าวถึงนิยาม
ของพื้นที่สีเขียวจะหมายถึง พื้นที่ใดๆ ก็ตามที่มีพืชพรรณขึ้นปกคลุม
ทั้งในเขตเมืองและนอกเมือง ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้
ซึง่ มีพรรณไม้เป็นองค์ประกอบหลัก มีการจัดการตามหลักวนวัฒนวิทยาและภูมสิ ถาปัตย์
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ ในด้านการพักผ่อนหย่อนใจ และ/
หรือปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมือง ได้แก่ พื้นที่สีเขียวเพื่อสุนทรียภาพและ
นันทนาการ พื้นที่สีเขียวเพื่อประโยชน์ใช้สอย พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ

นิยามของประเภทพืน้ ที่สเี ขียว
1. พื้นที่สีเขียวเพื่อสุนทรียภาพและนันทนาการ : พื้นที่สีเขียว
ที่ใช้เพื่อสุนทรียภาพและนันทนาการ ประกอบด้วยผืนดินที่เป็นของ
สาธารณะเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงผืนดินที่เป็นของเอกชนด้วย เช่ น
สวนในบ้าน สวนสาธารณะและสวนอื่นๆ พื้นที่นันทนาการทั่วไป
พื้นที่กีฬากลางแจ้ง พื้นที่เด็กเล่น
2. พื้นที่สีเขียวเพื่อประโยชน์ใช้สอย : พื้นที่สีเขียวซึ่ งมีหน้าที่
ใช้สอยหลักนอกเหนือจากเพื่อความสุนทรียภาพและนันทนาการ
เช่ น พื้นที่ท�ำเกษตรกรรม ฟาร์ม สุสาน พื้นที่สีเขียวของโรงเรียน
พื้นที่สีเขียวสถาบันอื่นๆ
3. พื้นที่สีเขียวที่เป็ นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ : พื้นที่
สีเขียวที่ปรากฏควบคู่กันไปกับสิ่งที่เป็นแนวริ้วยาว โดยเฉพาะแนว
เส้นทางขนส่ง เช่ น ถนน ทางรถไฟ ล�ำคลอง รวมทัง้ แม่น้ำ� ล�ำธาร
4. พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ : พื้นที่ท่ีมีอยู ่ตามธรรมชาติดั้งเดิม
เช่ น พื้นที่สีเขียวบนเนินเขา พรุ แหล่งน�้ำ พื้นที่ช่ ุ มน�้ำ ป่ าไม้
(ข้อมู ลจากส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)

พื้นที่สีเขียวช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ เนื่องจากต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมา เสมือนเป็นปอดที่ช่วย
ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ ช่วยดูดซับสารมลพิษต่างๆ และฝุ่นละอองในอากาศ ช่วยลดอุณหภูมิของเมือง และต้นไม้หลายชนิดยังก่อให้เกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดอีกด้วย ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองจึงเป็นสิ่งที่เราชาวนครระยองจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน
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ส�ำนักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม

แจ้งเตือน...ฝุ่ นจิ๋ว
ฝุ่นจิ๋ว หรือ PM 2.5 คือ ฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ใน
25 ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ หรือ
เล็กจนสามารถเล็ดลอดขนจมูกเข้าสู่ร่างกายได้ ถือเป็น
ภัยที่มองไม่เห็น ไม่มีกลิ่น และเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายจาก
การหายใจ เป็นสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ
ฝุ่นจิ๋วก�ำลังจะกลับมา ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศจากกรมควบคุมมลพิษ แสดงให้เห็นว่า ค่าความ
เข้มข้นของฝุ่นจิ๋ว หรือ PM 2.5 ในบรรยากาศ จะมีค่าสูง
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็น
ช่วงปลายฝนต้นหนาว จะท�ำให้เกิดสภาพบรรยากาศปิด
ฝุ่นจิ๋วเกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ การเผาเชื้อเพลิง
เพื่อผลิตไฟฟ้า การผลิตของ ภาคอุตสาหกรรม กิจกรรม
จากแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจการค้า โดยเฉพาะการเผา
ในที่โล่ง จึงท�ำให้เรามองเห็นปรากฏการณ์หมอกล้อม
เมืองที่ชาวระยองได้พบเห็นและสัมผัสในปีที่ผ่านมา เมื่อ
เรารู้สาเหตุเราก็สามารถดูแลและป้องกันตนเองได้ ดังนี้

PM 2.5

1. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเลีย่ งสถานทีม่ คี วันไฟ
หรือหมอกควัน หากสูดดมและมีอาการผิดปกติของ
ระบบหายใจและการมองเห็น ควรรีบไปพบแพทย์
ทันที
2. รักษาความสะอาด โดยใช้น�้ำสะอาดกลั้วคอแล้ว
บ้วนทิ้ง วันละ 3 - 4 ครั้ง
3. งดเว้นการสูบบุหรี่ และงดกิจกรรมการเผาทีจ่ ะเพิม่
ปัญหาควันมากขึ้น
4. หลีกเลี่ยงการออกก�ำลังกายกลางแจ้งและการท�ำงานหนัก ที่ต้องออกแรงมาก
ในบริเวณที่มีควัน
5. กรณีที่จ�ำเป็นต้องอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่น ควัน ควรใช้หน้ากากอนามัยปิดปากและ
จมูก และควรเปลี่ยนใหม่ หากหน้ากากสกปรกหรือเริ่มรู้สึกอึดอัดหายใจไม่สะดวก
6. ติดตามคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ได้ทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ และ
แอปพลิเคชัน Air4Thai หรือ AirVisual (ดาวน์โหลดผ่านระบบ Andriod, iOS) ท�ำให้
เราทราบคุณภาพอากาศในเวลาใกล้เคียงเวลาจริงในพืน้ ที่ ซึง่ จะช่วยให้พจิ ารณาได้อย่าง
มั่นใจว่าควรป้องกันตนเองอย่างไรในวันนั้นๆ

แผนที่จุ ดตัง้ ถังคัดแยกขยะในเขตเทศบาลนครระยอง
ในแต่ละวัน เทศบาลนครระยองต้องเก็บขนขยะ
และส่งก�ำจัดเฉลีย่ วันละ 110 ตัน ซึง่ ต้องใช้งบประมาณ
มากกว่า 40 ล้านต่อปี เพื่อให้บริการประชาชนได้เต็ม
พื้นที่ บ้านเมืองสะอาดน่ามอง ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
โรค ดังนั้นการคัดแยกขยะก่อนทิ้งจึงเป็นวิธีการหนึ่ง
ที่จะช่วยน�ำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ ลดปริมาณขยะ
ที่ต้องส่งก�ำจัด และแยกขยะเพื่อส่งก�ำจัดอย่างถูกวิธี
ซึ่งเทศบาลได้จัดภาชนะรองรับขยะแต่ละประเภทไว้
ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย
ถุงพลาสติก ขยะติดเชื้อ และจัดท�ำแผนที่ Google my
maps จุดตั้งถังคัดแยกขยะ เพื่อให้ประชาชนทราบ
จุดทิ้งขยะแต่ละประเภทในเขตเทศบาล และสามารถ
คัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องได้แก่ ถังคัดแยกขยะอินทรีย์
11 จุด ถังคัดแยกขยะอันตราย 63 จุด ถังคัดแยก
ถุงพลาสติก 33 จุดและขยะติดเชื้อ 8 จุด

ถังคัดแยกประเภทต่างๆ

1. ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่ยอ่ ยสลายทางชี วภาพได้ เช่ น เศษอาหาร
เปลือกผลไม้ เศษผัก และเศษเนื้อสัตว์
2. ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีส่วนประกอบของสารเคมีหรือวัสดุ
อันตรายที่มีลักษณะเป็นพิษ ได้แก่ ภาชนะบรรจุ สารอันตราย เช่ น
น�้ำยาท�ำความสะอาด น�้ำยาฆ่าแมลง ทินเนอร์ ยา/เครื่องส�ำอาง
หมดอายุ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย
3. ขยะถุงพลาสติก สามารถคัดแยกประเภท และน�ำไปรีไซเคิลได้
ดั ง นี้ พลาสติ ก HDPE เช่ น ถุ ง ด� ำ ถุ ง หู หิ้ ว (ก๊ อ บแก๊ บ )
พลาสติก LDPE เช่ น ถุงน�้ำแข็ง พลาสติกแพ็คน�้ำ ห่อผ้าอนามัย
และพลาสติก PP เช่ น ถุงร้อน ถุงกระสอบ
4. ขยะติ ด เชื้ อ คื อ มู ล ฝอยจากกระบวนการทางการแพทย์
เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการและการรักษาพยาบาล เช่ น
เข็ ม ฉี ด ยา ใบมี ด ผ่ า ตั ด ผ้ า พั น แผล ส� ำ ลี ถุ ง มื อ เปื้ อนเลื อ ด
สารคัดหลั่ง เป็นต้น

ท่านที่สนใจกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ท่เี บอร์โทรศัพท์
038-940-108, 080-386-5231
หรือทาง Facebook
ศูนย์ส่งิ แวดล้อมศึกษาเทศบาลนครระยอง

แสกน QR Code เพือ่ เปิ ดแผนที่
จุ ดตัง้ ถังคัดแยกขยะ
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กองการแพทย์

พิธีเปิ ด

งานแพทย์แผนไทย
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ
8.30 น. คลินกิ ชุมชนอบอุน่ เทศบาลนครระยอง
จะจัดพิธีท�ำบุญครบรอบ 9 ปี การเปิดคลินิก
ชุ ม ชนอบอุ ่ น ฯ ในโอกาสนี้ จ ะมี พิ ธี เ ปิ ด งาน
แพทย์แผนไทยอย่างเป็นทางการ มีการทอดผ้าป่า
ระดมทุ น เพื่ อ ต่ อ เติ ม อาคารแพทย์ แ ผนไทย
และขยายห้องผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน โดยมีอาจารย์ปรีชา
เรืองเดช หรืออาจารย์ยอด เรื่องเล่าชาวบ้าน
เป็นประธานในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้
เทศบาลนครระยอง
ขอเชิ ญ พี่ น ้ อ งประชาชน
ผู ้ มี จิ ต ศรั ท ธาทุ ก ท่ า น
ร่วมทอดผ้าป่า ในเวลา 13.00 น.
ณ คลินิกชุมชนอบอุ่น
เทศบาลนครระยอง

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า

สร้างอาคารแพทย์แผนไทย
และ ขยายห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน
ณ คลีนิคอบอุ่น เทศบาลนครระยอง
วันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(วันพ่อแห่งชาติ)

เวลา ๑๓.๐๐ น.
(เริ่มพิธีทอดผ้าป่า)

แบบแปลนต่อเติมอาคาร

คลินิกชุมชนอบอุ ่น

อาจารย์ปรีชา เรืองเดช
(อาจารย์ยอด เรื่องเล่าชาวบ้าน)
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กองสวัสดิการสังคม

การการรับลงทะเบียน
โครงการเงินอุ ดหนุน

เพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิดปี 2564
คุณสมบัติของผู ้ท่ีมาขอขึ้นทะเบียน

1. หญิงตัง้ ครรภ์ หรือ มารดา หรือ บิดา หรือ ผู ้ปกครองของเด็กแรกเกิด
ที่มีสัญชาติไทย
***กรณี ม ารดาเป็น ต่ า งด้ า ว หรื อ บุ ค คลไร้ ส ถานะทางทะเบี ย นราษฎร์ ให้ บิ ด าหรื อ
ผู ้ ป กครองเป็ น ผู ้ ล งทะเบี ย นขอรั บ สิ ท ธิ์
2. เด็กมีสัญชาติไทย เกิดตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุ ครบ 6 ปี
3. เด็ ก อยู ่ ใ นครั ว เรื อ นที่ มี ร ายได้ น้ อ ย คื อ สมาชิ ก ครั ว เรื อ นมี ร ายได้ เ ฉลี่ ยไม่ เ กิ น
100,000 บาท/คน/ปี
4. เด็กต้องไม่เป็ นผู ้ท่ีได้รับความช่ วยเหลือในการเลี้ยงดูจากหน่วยงานของรัฐ
หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือ อยู ่ในความอุ ปการะของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1. แบบค�ำร้องขอทะเบียน (ดร.01)
2. แบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02)
3. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (กรณีมีบัตร)
4. บัตรประจ�ำตัวประชาชนของหญิงตัง้ ครรภ์
5. สมุ ดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ปรากฏชื่ อหญิงตัง้ ครรภ์)
6. สูติบัตรเด็กแรกเกิด 		
7. สมุ ดบัญชี เงินฝากของผู ้ท่ีขอรับเงินอุ ดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของธนาคาร
กรุ งไทย หรือธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ประเภทออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เผื่อเรียก)
8. หนังสือรับรองรายได้หรือใบรับรองเงินเดือน (ของทุกคนที่มีรายได้ประจ�ำเป็นสมาชิ ก
ในครัวเรือนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท)
9. เอกสารผู ้รับรอง
คนที่ 1 อสม. (ต้องใช้บัตร อสม. ที่หน่วยของรัฐออกให้)
คนที่ 2 ประธานชุ มชน (ต้องใช้บัตรประธานชุ มชนที่หน่วยของรัฐออกให้)
สามารถไปแสดงความจ�ำนงขอขึ้นทะเบียนได้ท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
(เทศบาล / องค์การบริหารส่วนต�ำบล ที่อยู ่ในเขตพื้นที่เด็กพักอาศัยอยู ่จริง)

การลงทะเบียน
ผู ส้ งู อายุ
กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม เทศบาลนครระยอง
ข อ เ ชิ ญ ช ว น ผู ้ สู ง อ า ยุ ที่ มี ภู มิ ล� ำ เ น าใ น เ ข ต
เทศบาลนครระยอง และไม่ เ ป็น ผู ้ ไ ด้ รั บ สวั ส ดิ ก าร
หรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อ่ ื นใด จากหน่ ว ยงานของรั ฐ
เช่ น เงิน บ�ำนาญ เงิน เบี้ยหวัด และเงิน บ�ำนาญพิเศษ เป็นต้น
มาลงทะเบี ยนขอรับเบี้ยยังชี พผู ้สูงอายุ ประจ�ำปี งบประมาณ 2565

คุณสมบัติของผู ้สมัคร

• เป็นผู ้ท่ีเกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2505
• หรือผู ้สูงอายุ ท่ีอายุ 60 ปี บริบูรณ์แล้วยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
• หรือผู ้สูงอายุ ท่ีมีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ในเขตเทศบาลนคร
ระยอง

เอกสารประกอบการสมัคร

1. บัตรประจ�ำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
3. สมุ ดบัญชี ธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)

*** กรณีท่ไี ม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง
สามารถมอบอ�ำนาจให้บุคคลอื่นมาด�ำเนินการแทนได้
สามารถลงทะเบียนได้ท่ี : กองสวัสดิการสังคม (ชั้ น 2) เทศบาลนครระยอง
หมายเลขโทรศัพท์ : 038-620-111 ต่อ 705 ในวันและเวลาราชการ
รอบที่ 1 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563
รอบที่ 2 เดือนมกราคม - กันยายน 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี
กองสวัสดิการสังคม (ชั้ น 2) เทศบาลนครระยอง
หมายเลขโทรศัพท์ 038-620-111 ต่อ 705
ในวันและเวลาราชการ

แจกถุงยังชี พ

แก่ผูพ
้ กิ าร ผู ป้ ่ วยติดเตียง
และผู ย้ ากไร้ ในจังหวัดระยอง

สมาชิ กใหม่ชมรมผู ส้ งู อายุ
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครระยอง เปิดรับสมาชิกใหม่ประจ�ำปี 2564
เมื่อวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ส�ำนักงานชมรมผู้สูงอายุ เทศบาล
นครระยอง (ตรงข้ามศาลหลักเมือง) อ�ำเภอเมืองระยอง จัังหวัดระยอง มีผู้สูง
อายุมาสมัครสมาชิกใหม่ จ�ำนวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ
ที่มีอยู่เดิม มีประมาณ 8,000 กว่าคน
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วันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาล
นครระยอง ได้รบั ถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ�ำนวน
149 ถุง น�ำมาแจกจ่ายให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้
ใน 4 ชุมชน คือ ชุมชนเนินพระ ชุมชนแขวงการทาง ชุมชนทุ่งโตนด และ
ชุมชนหนองสนม-ปักป่า โดยมีการจัดหาเครือ่ งอุปโภคบริโภคในการด�ำรงชีพ
ให้แก่ผพู้ กิ าร ผูป้ ว่ ยติดเตียง และผูย้ ากไร้ ในจังหวัดระยอง มีวตั ถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพหลังเกิด
โรคระบาด ซึ่งได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

กองสวัสดิการสังคม

ประชุมกฎบัตรระยอง

การประชุมคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี
นครระยอง เป็นประธานในการประชุมประธานกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
นครระยอง (ครั้ ง ที่ 3/2563) เพื่อรับ ทราบการด�ำเนินการในรอบเดือน
ที่ผ่านมา และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลนครระยอง
ให้ประธานกรรมการชุมชนน�ำไปเผยแพร่ตอ่ ให้กบั คนในชุมชนได้รบั ทราบต่อไป
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช (ชั้น 2) ส�ำนักงานเทศบาลนครระยอง

กองช่ าง
โครงการก่อสร้างและติดตัง้ เสาพร้อมโคมไฟฟ้า

เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. เทศบาลนครระยอง
น�ำโดย นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง จัดการประชุมเครือข่าย
คณะกรรมการกฎบัตรระยอง ครั้งที่ 4/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารในโครงการวิจยั “การพัฒนากลไกเชิงพืน้ ทีใ่ นการพัฒนา
เมือง โดยออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและ
สังคม” ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช (ชั้น 2) ส�ำนักงานเทศบาลนครระยอง
โดยนายฐปนา บุญยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย และนายธรรมรงค์
ราชามุสิกะ อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย บรรยายสรุปแผนงานโครงการ
กฎบัตรแห่งชาติเพื่อบรรจุแผนงานรายสาขาของกฎบัตรระยอง ทั้ง 6 ด้าน คือ
1. เศรษฐกิจเขียว			
4. สุขภาวะ
2. เกษตรและอาหารปลอดภัย		
5. การปรับปรุงฟื้นฟูเมือง
3. คมนาคมขนส่งเขียว 		
6. สวนสาธารณะและที่โล่ง

ต้อนรับนักศึกษาดูงาน

กองช่าง เทศบาลนครระยอง ได้ด�ำเนินโครงการก่อสร้างและติดตั้งเสา
พร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างชนิดไฮแมส บริเวณถนนสุขมุ วิท จ�ำนวน 8 ต้น มีความสูง
20 เมตร พร้อมชุดโคม Flood Light Preessure Sodium 400 วัตต์ จ�ำนวน
8 ชุด/ต้น พร้อมทั้งขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงจ�ำนวน 5 จุด โดยเริ่ม
ด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ 19
พฤศจิกายน 2563

พืน้ ที่สาธิต
ตาข่ายดักขยะ

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง เทศบาล
นครระยอง เข้าร่วมส�ำรวจพื้นที่โครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะ
ทางทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วมฯ (ถุงตาข่ายดักขยะปลายท่อ) เพื่อให้เกิด
แผนการด�ำเนินงานพื้นที่สาธิตที่ยั่งยืน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
การจัดการขยะทางทะเลครบวงจร ณ สวนสาธารณะโขดปอ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง เทศบาล
นครระยอง ต้อนรับนักศึกษาดูงาน จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มาดูงานในหัวข้อเรื่อง ดังนี้
1. นโยบายในการจัดการขยะชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
2. วิธีการจัดการขยะชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
3. งบประมาณที่ใช้ในการจัดการขยะชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
4. แนวคิดการจัดการขยะด้วยตาข่ายดักจับขยะปลายท่อของเทศบาล
นครระยอง
5. การติดตั้ง กระบวนการจัดเก็บ กระบวนการคัดแยกและก�ำจัดขยะ
ของเทศบาลนครระยอง
ซึ่งได้ลงพื้นที่ดูงาน ณ ศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ เทศบาลนคร
ระยอง และจุดติดตั้งตาข่ายดักขยะปลายท่อ บริเวณบ่อชิโมโตะ
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 | HI RAYONG
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กองวิชาการและแผนงาน

เปิ ดประตูสคู่ วามโปร่งใส
เทศบาลนครระยอง ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเป็นการประเมิน
คุณธรรมในการด�ำเนินงานการป้องกันการทุจริตในองค์กรและการเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้
บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและ
ความด้ อ ยประสิ ท ธิ ภ าพ ส� ำ หรั บ น� ำ ไปจั ด ท� ำ แนวทางมาตรการต่ า งๆ
ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
และได้ประกาศผลการประเมินฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
ส� ำ หรั บ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ มี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ จ�ำ นวน
8,303 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมการประเมิน โดยเทศบาลนครระยอง
มีผลการประเมิน 91.05 คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ A
ผ่านการประเมิน มีคะแนนตามตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้ วัด

คะแนน

การป้องกันการทุจริต
100.00
่
การปฏิบัติหน้าที
94.97
การแก้ไขปั ญหาการทุจริต 93.54
การใช้งบประมาณ
93.30
การเปิ ดเผยข้อมูล
93.06

ตัวชี้ วัด

คะแนน

การใช้อ�ำนาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
คุณภาพการด�ำเนินงาน
การปรับปรุ งการท�ำงาน

92.62
89.96
83.40
83.28
79.01

กองการศึกษา

พิธหี ม่ ผ้า
องค์พระเจดียก์ ลางน�ำ้
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา 08.00 น. เทศบาลนครระยอง
จัดพิธหี ม่ ผ้าองค์พระเจดียอ์ งค์เล็กและพระเจดียก์ ลางน�ำ้ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ณ วัดปากน�้ำสมุทรคงคาราม โดยมีนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย
นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมในงานโดยพร้อมเพรียงกัน
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์
สืบสานประเพณีการห่มผ้าองค์พระเจดีย์กลางน�้ำ เพื่อเป็นการบ�ำรุงศิลปะ
จารี ต ประเพณี ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และวั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของท้ อ งถิ่ น
ให้คงอยู่สืบไป
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กองการศึกษา

วันคล้ายวันสวรรคต

ในหลวงรัชการที่ 9
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. จังหวัดระยอง จัดพิธี
ท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์จ�ำนวน 89 รูป และพิธีถวายบังคมวางพวงมาลา
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต และเวลา 18.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อ
น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับเกียรติจาก นายชาญนะ
เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีฯ
เทศบาลนครระยอง น�ำโดยนายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก�ำจร รองนายก
เทศมนตรีนครระยอง พร้อมด้วยนายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล
นครระยอง น�ำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชน
ชาวระยอง ร่ ว มในพิ ธี ฯ เพื่ อ แสดงความจงรั ก ภั ก ดี แ ละน้ อ มร� ำ ลึ ก ใน
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ท รงมี ต ่ อ พสกนิ ก รชาวไทย ณ บริ เ วณพิ ธี ส นาม
สวนศรีเมือง อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันปิ ยมหาราช

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. จังหวัดระยอง
จั ด พิ ธี น ้ อ มร� ำ ลึ ก เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคตพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับเกียรติจากนายชาญนะ เอี่ยมแสง
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เทศบาล
นครระยอง น�ำโดยนายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก�ำจร รองนายกเทศมนตรี
นครระยอง พร้อมด้วยนายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล และคณะ
ผูบ้ ริหาร พนักงานเทศบาล หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วม
พิธีในครั้งนี้ ณ สนามสวนศรีเมือง อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
และเวลา 09.00 น. นายวาริ น ทร์ ดุ ษ ฎี ว งษ์ ก� ำ จร รองนายก
เทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลัย ณ พระบรม
ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย
นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และพนักงานครู ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าส�ำนักงาน
เทศบาลนครระยอง
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 | HI RAYONG
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กองการศึกษา

กิจกรรมลดเวลาเรียน...เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้ำ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ทุกวันพุธ เวลา 13.30 - 15.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน
ชัน้ ป. 4 - 6 มีสว่ นร่วมในการเลือกกิจกรรมตามความถนัด เพือ่ ฝึกทักษะ
กิ จ กรรม ส่ ง เสริ ม อาชี พ มี วิ ท ยากรภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาให้ ค วามรู ้
และฝึกปฏิบัติ กิจกรรม มีดังนี้
• ตัดผมนักเรียนชาย • มัคคุเทศก์น้อย
• กีฬา
• ดนตรีไทย
• นาฏศิลป์
• คอมพิวเตอร์
• นวดฝ่าเท้า
• ดนตรีสากล
• ปะอวน
• กระดาษแปลงโฉม • น�้ำยาอเนกประสงค์ • ห้องสมุด

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 กอง
การศึกษา เทศบาลนครระยอง จัดกิจกรรม
We can : Play & Learn เพลินวันหยุด
ครั้งที่ 142 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนได้ แ สดงความสามารถ
และกล้ า แสดงออก ณ ลานวั ฒ นธรรม
ถนนยมจินดา อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�ำ้

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 - 08.00 น. โรงเรียนเทศบาล
วัดปากน�ำ้ น�ำโดยคณะผูบ้ ริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งในวันออกพรรษา ณ วัดปากน�้ำสมุทรคงคาราม เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักท�ำบุญตักบาตรในวันส�ำคัญ และเพื่อเป็นการ
อนุรกั ษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิน่ ให้คงอยูส่ บื ไป

กิจกรรมน้อมร�ำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันจันทร์ที่ 12 ต.ค. 2563 เวลา 12.30 - 13.30 น. โรงเรียนเทศบาล
วัดปากน�ำ้ น�ำโดย ผอ.ไพเราะ วงษ์ไทยผดุง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน
ร่วมกิจกรรมน้อมร�ำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพือ่
น้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ มี ต ่ อ ปวงชนชาวไทยมาจนถึ ง
ทุกวันนี้
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โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง

รับมอบทุนการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียน
เทศบาลบ้านปากคลอง เข้าร่วมพิธีมอบทุนการ
ศึกษาแก่นกั เรียน - นักศึกษา จากบริษทั มูบาดาลา
ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จ�ำกัด ณ สมาคม
ประมงระยอง ซึง่ มีนกั เรียนจากโรงเรียนเทศบาล
บ้านปากคลอง เข้ารับทุนการศึกษาในครั้งนี้
เป็นจ�ำนวน 35 คน

การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
วั น ศุ ก ร์ ที่ 29 กั น ยายน 2563 โรงเรี ย นเทศบาลบ้าน
ปากคลอง จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ครัง้ ที่ 2/2563 ในการประชุมครัง้ นี้ มีวาระการประชุมเรือ่ งเสนอ
เพื่ อ พิ จ ารณา ขอความเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ง านประจ� ำ ปี
งบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับมติเป็นเอกฉันท์ ให้สามารถด�ำเนิน
กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผนทีเ่ สนอ นอกจากนีโ้ รงเรียนได้รบั
ความเมตตาจาก คุ ณ สุ ภั ท รา ฟ้ า ประทานชั ย กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หนึ่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มอบทุนสนับสนุนการจัดอาหารเช้าให้นักเรียนของโรงเรียน
เทศบาลบ้านปากคลอง จ�ำนวน 5,000 บาท

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต
ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
จัดกิจกรรมวางพวงมาลา และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะ
ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อม
เพรียงกัน

รับคณะศึกษาดูงาน
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร ครู และ
บุคลากร จากองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองขาหย่าง จังหวัด
อุทยั ธานี เข้าเยีย่ มชมการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาทักษะ
ทางสมอง (EF) โดยมีคณะผู้บริหารของโรงเรียนเทศบาลวัดโขด
ทิมทารามให้การต้อนรับ
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 | HI RAYONG
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ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
วันพฤหัสบดีท่ี 17 กันยายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิม
ทาราม ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพืน้ ฐาน เพือ่ ขอความเห็นชอบร่างแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีงบประมาณ
2564 โดยมีนายสนิท พุทธสังฆ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
และภูมปิ ั ญญาท้องถิ่น
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม และวันที่ 11 กันยายน 2563
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ โดยจัดให้มกี ารแสดงเพลงพืน้ บ้านระยอง และ
การแสดงหนังตะลุง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพ
โดยการฝึกท�ำเหรียญโปรยทาน ขนมจาก และร้อยลูกปัดอีกด้วย

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชั ยชุมพล

รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุ ทยานการเรียนรู้

เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 8 - 24 กันยายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม
มหาชัยชุมพล ได้จัดให้มีการน�ำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในชุมชนบริเวณโรงเรียน โดยได้น�ำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุ บ าล 1 ถึ ง ชั้ น ประถมศึก ษาปีที่ 6 เข้าศึก ษาแหล่งเรี ย นรู ้
ณ อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดลุม่
มหาชัยชุมพล น�ำโดย นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล พร้อมด้วยคณะครู เข้ารับรางวัล
ชมเชย “โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (Moral Development School :
MDS) ที่มีผลงานดีเด่น ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
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โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชั ยชุมพล

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 โรงเรียน
เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 10 อ�ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
โดยมีนางอุษณีย์ เลือ่ นลอย ผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล พร้อมด้วยคณะครู ให้การ
ต้อนรับ และวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ต้อนรับคณะศึกษา
ดูงานจากเทศบาลต�ำบาลศรีสำ� โรง อ�ำเภอสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย ได้รับเกียรติจากนางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อ�ำนวยการ
กองการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)

รับรางวัลการแข่งขันกีฬา

คณิตศาสตร์

หมากล้อม

เมื่อวันที่ 12 - 15 กันยายน 2563 โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง (วัดตรีรตั นาราม) น�ำเด็กนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาหมากล้อม รุน่ ผสมอายุไม่เกิน 16 ปี กีฬาระหว่าง
โรงเรียน ประจ�ำปีการศึกษา 2563 ณ กรมพละศึกษา
กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
เด็กหญิงศิรภิ สั สร ถนัดหมอ และ เด็กชายชัยวัฒน์ ถนัดหมอ
สร้างความภูมิใจแก่โรงเรียนและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

ภาษาไทย, สังคม

คนเก่งสาธิต
วั น อั ง คารที่ 22 กั น ยายน 2663 ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ม อบเกี ย รติ บั ต ร เพื่ อ แสดงว่ า เด็ ก ชายภู มิ พั ฒ น์ นามสิ น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรี
รัตนาราม) เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผูเ้ รียน (NT) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
และวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เด็กชายภูมพิ ฒ
ั น์ นามสิน ได้รบั รางวัลอันดับ
ที่ 2 ของประเทศ วิชาภาษาไทย และ ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ของประเทศ วิชา
สังคมศึกษา จากโครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 25 และวิชา
สังคมศึกษา ครั้งที่ 24 ประจ�ำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดโดยบริษัทเสริมปัญญา
ณ สนามสอบโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 | HI RAYONG
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โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

ชนะเลิศการแข่งขันฟุ ตบอล
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล จ�ำนวน 3 รายการ คือ
1. วันที่ 24 สิงหาคม 2563
การแข่งขันฟุตบอล “กลางแกลง คัพ” ครัง้ ที่ 4 รุน่ อายุไม่เกิน 17 ปี
2. วันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2563
การแข่งขันฟุตบอล “รังแตน คัพ” รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี
3. วันที่ 26 - 27 กันยายน 2563
การแข่งขันฟุตบอล “เจ้เต๋า คัพ” ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี
ผลการแข่งขันได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ทุกรายการ
นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล มีดังนี้
1. นายธนกฤต สัตย์ซื่อ ชั้น ม. 6/4
2. นายกรวิชญ์ เพชรนาม ชั้น ม. 6/4
3. นายเดชาพล จันทร์หนู ชั้น ม. 5/4
4. นายคณนันท์ ศรีฐาน ชั้น ม. 5/4
5. นายชัยณรงค์ เหมือนมาตร ชั้น ม. 5/4
6. นายพงศกร วงศ์มาก ชั้น ม. 5/4
7. นายอภิศักดิ์ กว้างมะหา ชั้น ม. 5/4
8. นายพงศภัค ยีบยง ชั้น ม. 5/4
9. นายณรงฤทธิ์ ชมพูต ชั้น ม. 5/4
10. นายปณชัย ศิลปชาติ ชั้น ม. 4/5
การแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก นายไพรัตน์
วังบอน รักษาการในต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษาโรงเรียนนครระยอง
วิทยาคม (วัดโขดใต้) โดยมีครูพทุ ธชาด กัณหาพันธุ,์ ครูสทุ ธิพงศ์ ร่วมวงษ์,
ครูกิตติพงษ์ สมงาม เป็นครูผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

นายอาชาชิต วงศ์ไทย นักเรียนโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ�ำปี 2564 ในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ซึ่งเข้ารับประกาศนียบัตรเพื่อเป็นขวัญ
และก�ำลังใจ เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง และจะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อรับโล่และ
ประกาศเกียรติบัตร ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล ในวันเด็กแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ

นาฏศิลป์ อนุบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ จัดโครงการดนตรีนาฏศิลป์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย ในภาคเรียนที่ 1
ประจ�ำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้เด็กมีความกล้าแสดงออก และมีความสนใจอนุรักษ์วัฒนธรรม ศิลปะ
ประเพณีของประเทศไทย โดยกิจกรรมนาฏศิลป์อนุบาล จะจัดให้เด็กอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้
มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
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หนูน้อยรักการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมฝึกทักษะ
เด็กผ่านการเล่น ทั้งยังเป็นการฝึกให้เด็กมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็ง
แรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กมีความ
พร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญ
ั ญา มีความเหมาะสม
กั บ วั ย มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม เพื่ อ ศั ก ยภาพในการจั ด การศึ ก ษาต่ อ
ในระดับที่สูงขึ้น

หนูน้อย ICT
ศู น ย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ ก วั ด เนินพระ จัด กิจ กรรมหนูน้อย ICT ประจ�ำ
ภาคเรียนที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 เป็นต้นไป เป็นกิจกรรมให้เด็ก
นักเรียนมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โดยมุ่งกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก
ปฐมวัย เปรียบเสมือนได้รว่ มกันมอบสมบัตอิ นั มีคา่ มหาศาลให้กบั เด็ก ความรู้
ที่ได้จากการอ่านจะเป็น ทุน ในตัวเด็ก ให้เป็น ประโยชน์ต่อ ไปในอนาคต
การอ่านจึงเป็นการลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก การปลูกฝังนิสยั รักการอ่านให้กบั
เด็กปฐมวัยจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ทุกคนต้องช่วยกันส่งเสริม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดเนินพระ จึงจัดกิจกรรมนีข้ นึ้ เป็นกิจกรรมต่อเนือ่ งในภาคเรียนที่ 1 ประจ�ำ
ปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้เด็กพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง
มีโอกาสในการท�ำกิจกรรมต่างๆ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ และใช้สื่อที่น่าสนใจ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กอีกด้วย

สถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง (โรงรับจ�ำน�ำ)
สถานธนานุบาลประจ�ำภาค 4
เทศบาลนครระยอง
เขต 11

•
•
•
•

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองศรีราชา
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสัตหีบ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพัทยา
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแสนสุข

รับการแต่งตัง้ ให้เป็ นผู ต้ รวจการ
สถานธนานุบาลประจ�ำภาค 4

เขต 12

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นางสุภา ข�ำงาม ผู้จัดการสถานธนานุบาล
เทศบาลนครระยอง ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นผูต้ รวจการสถานธนานุบาลประจ�ำ
ภาค 4 มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบตรวจตราการปฏิบตั งิ านของสถานธนานุบาลทุกแห่ง
ในเขต 11 เขต 12 และเขต 13 เพือ่ ควบคุมและตรวจตราสถานธนานุบาลทีอ่ ยู่
ในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาการทุจริต และ
ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

•
•
•
•

สถานธนานุบาลเทศบาลต�ำบลส�ำนักท้อน
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านฉาง
สถานธนานุบาลเทศบาล อบต.พลูตาหลวง
สถานธนานุบาลเทศบาลต�ำบลมาบข่า

เขต 13

• สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตราด
• สถานธนานุบาลเทศบาลต�ำบลเมืองแกลง
• สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองขลุง

สถานธนานุบาล
เมืองบ้านบึง

สถานธนานุบาล
เมืองมาบตาพุ ด

สถานธนานุบาล
เมืองจันทบุ รี
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กองบรรณาธิการ เทศบาลนครระยอง เจ้าของและผู้พิมพ์โฆษณา
นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก�ำจร รองนายกเทศมนตรี		
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธิติวรรณ เหมพิทักษ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี
ปลัดเทศบาล
นางสาวปิยะนุช พ่วงความสุข
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบตั งิ าน
นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
โทรศัพท์ 038 - 620 - 111 ต่อ 608 www.rayongcity.go.th
ออกแบบและจัดพิมพ์ : บริษัท พีอาร์เจ ดีไซน์ สตูดิโอ จ�ำกัด

