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ชัดเจน เที่ยงตรง เข้าถึงประชาชน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559

นายกฯ

พบประชาชน

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ผมในฐานะนายกเทศมนตรี

นครระยอง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้า
ส่วนราชการ และพนักงานทุกท่าน ขออวยพรให้พี่น้องประชาชน
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง จะท�ำกิจการใดๆ ประกอบธุรกิจ
ใดๆ ขอให้ประสพความส�ำเร็จตลอดปี 2559 เดินทางไปท�ำธุรกิจ หรือ
เดินทางท่องเที่ยวที่ใด ก็ขอให้มีแต่ความปลอดภัย ประสบแต่ความโชคดี
อยากจะฝากข้อคิดให้ทุกท่านในปี 2559 นี้ เราไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจ
ของโลก หรือเศรษฐกิจภายในประเทศเราจะเป็นอย่างไร จึงอยาก
ให้ทุกท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง
และประหยัดอดออม ด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อย่าไปคิดว่าอนาคต
ข้างหน้า เดี๋ยวก็หาเอาใหม่ เมื่อเราหามาได้ในช่วงต้นๆ ก็ใช้จ่าย
อย่างประหยัด อันไหนที่ไม่ควรไม่จ�ำเป็น ก็ไม่ต้องไปใช้มัน
อย่าคิดว่าเดี๋ยววันข้างหน้าจะหาได้ใหม่ ประกอบอาชีพได้อีก
อาจจะหาไม่ได้ก็เป็นไปได้ แล้วจะท�ำให้ครอบครัวเดือดร้อน
อีกเทศกาลหนึ่ง คือประเพณีตรุษจีน อยากจะให้พี่น้อง
ชาวไทยเชื้อสายจีน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ท�ำธุรกิจ
การค้าก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง ขอให้มีความรักสมัครสมานกลมเกลียว
ในครอบครัว ทั้งเป็นที่รักของคนที่พบเจอกัน ตลอดไป อวยพรให้
ทุกท่านประสพแต่สิ่งดีงามในชีวิต ... ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้
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สารบัญ

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒
ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง มกราคม ๒๕๕๙
วันมาฆบูชา เป็นวันส�ำคัญของชาวพุทธ
เถรวาทและวั น หยุ ด ราชการในประเทศไทย
“มาฆบูชา” ย่อมาจาก “มาฆปูรณมีบูชา” หมายถึง
การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทิน
ของอินเดีย หรือเดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติ
ของไทย (ตกช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม)
ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน
(ปีอธิกมาส) ก็เลื่อนไปท�ำในวันเพ็ญเดือน 3
หลัง (วันเพ็ญเดือน 4)
วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวัน
ส�ำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์ส�ำคัญ
ที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่
ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
พร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวก 1,250 รูป
ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้
นัดหมาย, พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็น
“เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ได้รับการอุปสมบท
จากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระสงฆ์ที่มาประชุม
ล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวัน
ดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค�่ำ
เดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า
“วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุม
พร้อมด้วยองค์ 4

นายกฯ พบประชาชน							
การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง (ส.ท.จ.ระยอง)				
การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง					
ผลการด�ำเนินงานด้านการคลัง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
งบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ค่าครุภัณฑ์ฯลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
การประชุมหารือการพัฒนาและฟื้นฟูย่านเมืองเก่า “ยมจินดา”			
โครงการแถลงข่าวสื่อมวลชน						
Bike for Dad							
การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนตุลาคม 2558					
กิจกรรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6/2558						
โครงการศึกษาดูงานการบริหารงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ		
แจ้งค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยอัตราใหม่				
ด�ำเนินการเฝ้าระวังโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)			
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ					
คลินิกชุมชนอบอุ่นท�ำบุญประจ�ำปี						
ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร					
โครงการเฝ้าระวังและส่งต่อปัญหาตาต้อกระจก				
ห่มผ้าพระเจดีย์กลางน�้ำ						
การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ				
สืบสานประเพณีลอยกระทง						
ภูมิบุรีศรีระยอง							
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ							
งานพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ						
พิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช			
ท�ำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่					
จิตสาธารณะ							
โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ในโรงเรียน					
มอบทุนการศึกษา							
เครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมด้วยช่วยกัน					
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ท้องถิ่นสวย ภาษีช่วยสร้าง						

2
4
4
5
5
6
7
7
7
8
8
8
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
20
20

เทศบาลนครระยอง I เจ้าของและผู้พิมพ์โฆษณา I โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๑-๕๒๐๒, ๐-๓๘๖๒-๐๑๑๑ ต่อ ๖๐๘
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กองบรรณาธิการ I นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก�ำจร รองนายกเทศมนตรี I นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล
นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน I นายบุญปลูก ณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล I นางอ�ำไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล
นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ I นางสาวปิยะนุช พ่วงความสุข เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ออกแบบและจัดพิมพ์ : ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด อักษรพรรณพิมพ์ โทร. 0-2965-2002-3 E-mail : aksornphanphim@gmail.com

สำ�นักปลัดเทศบาล
การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง (ส.ท.จ.ระยอง)

การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง

การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง (ส.ท.จ.ระยอง)
ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ห้องการะเวก
ร้านอาหารเพลินตา วิทยากรจากสำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัดระยอง
มาให้ความรู้เกี่ยวกับการกำ�กับดูการจัดซื้อจัดจ้าง การกระทำ�ผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในส่วนราชการเกี่ยวกับ กฎหมาย ป.ป.ช.

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา (ประธานสภาเทศบาลนครระยอง) ประกาศ
เรียกประชุมในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
(ชั้น 2) ส�ำนักงานเทศบาลนครระยอง
นายสุธน ซื่อประเสริฐ (ปลัดเทศบาลนครระยอง) ในฐานะเลขานุการ
สภา อ่านประกาศเรียกประชุมสภา จากนั้นได้ด�ำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง โดยมีนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายก
เทศมนตรีนครระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ที่ปรึกษานายกฯ เลขานุการฯ
สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนประชาชน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข่าร่วมการประชุมสภาฯ
การเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยองครั้งนี้ เพื่อขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเภทเงินส�ำรองจ่าย
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�ำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
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สำ�นักการคลัง
ผลการดำ�เนินงานด้านการเงินการคลัง ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
งบประมาณ หมายถึง แผนงานหรืองานสำ�หรับ
ประมาณการด้ า นรายรั บ และรายจ่ า ยแสดงในรู ป ตั ว เลข
จำ�นวนเงิน
การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนการดำ�เนินงาน
ออกเป็นตัวเลขจำ�นวนเงินโดยปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นระยะเวลา ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 เทศบาลนครระยอง
ได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อใช้จ่ายในการบริหารงานต่างๆ และเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณมีผลการดำ�เนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ต่างๆ
และการเบิกจ่ายเงิน ดังตัวอย่างในรูปภาพ
ผลการดำ�เนินงานด้านการเงินการคลัง
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายรับจริงปี 2558 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770,491,911.29 บาท
รายได้จัดเก็บเอง เป็นเงินทั้งสิ้น
ภาษีที่รัฐจัดสรรให้
เป็นเงินทั้งสิ้น
เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
เป็นเงินทั้งสิ้น
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
เป็นเงินทั้งสิ้น

รายจ่ายจริง ปี 2558
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 760,610,384.71 บาท
งบกลาง
เป็นเงินทั้งสิ้น
74,437,323.95
งบบุคลากร เป็นเงินทั้งสิ้น 230,817,008.17
งบดำ�เนินการ เป็นเงินทั้งสิ้น 222,717,169.59
งบลงทุน
เป็นเงินทั้งสิ้น 194,963,162.00
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงินทั้งสิ้น
15,454,221.00
งบเงินอุดหนุน เป็นเงินทั้งสิ้น
22,221,500.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กราฟรายรับจริง ปี 2558
18.45%
29.87%

113,606,806.00 บาท

14.74%
36.94%

กราฟรายจ่ายจริง ปี 2558
2.03% 2.92%
9.79%
25.63%

284,628,675.73 บาท
230,142,379.00 บาท

30.35%
29.28%

142,114,050.56 บาท

กองวิชาการและแผนงาน
ประมาณการรายรับ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. ภาษีจัดเก็บเอง
70,910,000
2. รายได้ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต
8,944,800
3. รายได้จากทรัพย์สิน
16,718,200
4. รายได้จากสาธารณูปโภค/เทศพาณิชย์และอื่น ๆ 12,010,000
5. ภาษีรัฐจัดสรร
257,300,000
6. เงินอุดหนุนทั่วไป
44,100,000
7. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
- ด้านการศึกษา (เพิ่มปัจจัยพื้นฐาน) /
		 สวัสดิการ/สาธารณสุข
98,530,000
- เงินเดือนครู
109,487,000
รวมทุกหมวด
618,000,000

ประมาณการรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. งบกลาง
2. งบบุคลากร
3. งบด�ำเนินงาน
4. งบลงทุน
5. งบรายจ่ายอื่น
6. งบเงินอุดหนุน
รวมทุกงบ

23,185,000
250,615,100
224,631,600
96,483,300
30,000
23,055,000
618,000,000
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กองวิชาการและแผนงาน
งบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2559
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวนเงิน 96,483,300 บาท
- ค่าครุภัณฑ์ จ�ำนวน 95 รายการ
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ�ำนวน 34 โครงการ

จ�ำนวนเงิน
จ�ำนวนเงิน

30,813,300 บาท
65,670,000 บาท

ดังนี้

ล�ำดับที่

รายการ

จ�ำนวนเงิน(บาท)

ล�ำดับที่

รายการ

1
2
		
3
		
4
		
5
		
6
		
		
7
		
		
8
		
		
9
		
		
10
		
11
		
12
		
13
		
		
14
		
15
		
16

ค่าก่อสร้างหลักเขตย่อยเทศบาลนครระยอง
ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน�้ำ
ซอยนครระยอง 78 (ข้างโรงแรมชบา)
ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน�้ำ
ซอยบางจาก 12/1
ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน�้ำ
ซอยบ้านเด็กเล็ก ซอย 1
ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน�้ำ
ซอยผ่องดี (ต่อจากของเดิม)
ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน�้ำ
ซอยแยกซอยเรือนจ�ำ ซอย 2
ฝั่งทิศตะวันออก (ช่วงบ้าน 3 หลัง)
ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน�้ำ
ซอยแยกถนนชายกระป่อม
ฝั่งทิศใต้ต่อจากของเดิม(หลังโรงแรมสตาร์)
ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน�้ำ
ซอยแยกถนนสุขุมวิท ฝั่งทิศเหนือ
ซอยน�้ำดื่มบั๊ดดี้
ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน�้ำ
ซอยแยกถนนสุขุมวิท ฝั่งทิศเหนือ
(ข้างนครเฟอร์นิเจอร์) 5/2
ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน�้ำ
ซอยริมน�้ำในฝัน
ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน�้ำ
ซอยสุขศิริ นครระยอง 5/1
ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน�้ำ
แยกถนนสองพี่น้อง-ถนนทองดี
ค่าก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมปรับปรุงระบบ
ระบายน�้ำถนนราษฎร์บ�ำรุง ซอย 5 บริเวณ
หน้าโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)
ค่าก่อสร้างระบบระบายน�้ำ ซอยระยองวิทย์
ปากน�้ำ ซอย 3 และแยกซอย 5
ค่าปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน�้ำ
ถนนทางไผ่ 3
ค่าปรับปรุงถนนอารีราษฎร์ ฝั่งทิศตะวันตก

100,000

17
		
		
18
		
		
19
		
20
		
21
		
22
		
23
		
24
		
25
		
26
		
		
27
		
28
29
30
		
31
		
32
		
33
		
34
		

ค่าปรับปรุงทางเดินเท้าพร้อมระบบระบายน�้ำ
ถนนตากสินมหาราช (ช่วงสะพาน
เปี่ยมพงศ์สานต์ถึงทางเข้าตลาดวัดลุ่ม)
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างถนนพร้อมระบบ
ระบายน�้ำ ภายในโรงเรียน
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)
ค่าก่อสร้างรั้วด้านหลังอาคารเรียน 6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
ค่าก่อสร้างอ่างล้างภาชนะส�ำหรับนักเรียน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
ค่าก่อสร้างอ่างล้างมือ-อ่างล้างหน้า
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
ค่าติดตั้งรางระบายน�้ำสแตนเลสด้านหลัง
อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้ำ	
ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 2
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้ำ	
ค่าปรับปรุงห้องน�้ำอาคารเรียน 2
และอาคารเรียน 3 เป็นห้องพักครู
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้ำ	
ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์
อาคารโรงฆ่าสัตว์
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน
ค่าทาสีหอชมวิวป่าชายเลน
ค่าทาสีอาคารเรียน 1 โรงเรียนนครระยอง
วิทยาคม (วัดโขดใต้)
ค่าทาสีอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้ำ	
ค่าทาสีอาคารเรียน 4 และอาคารเรียน 5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ค่าบ�ำรุงรักษาและปรับปรุงถนนและ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง
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303,000
784,000
853,000
1,951,000
757,000
535,000
970,000
1,026,000
841,000
727,000
3,130,000
1,200,000
1,000,000
6,218,000
3,346,000

จ�ำนวนเงิน(บาท)

2,500,000
2,500,000
200,000
300,000
250,000
99,000
400,000
500,000
700,000
400,000
300,000
1,200,000
130,000
550,000
1,000,000
1,000,000
200,000
29,700,00

กองวิชาการและแผนงาน
การประชุมหารือการพัฒนา
และฟื้นฟูย่านเมืองเก่า “ยมจินดา”

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เทศบาลนครระยอง โดย
นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานเปิด
การประชุมฯ โดยมีนายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล
นครระยอง, ตัวแทนจากคณะกรรมการเมืองเก่าฯ เข้าร่วมการประชุม
การหารือการพัฒนาและฟื้นฟูย่านเมืองเก่า “ยมจินดา” ร่วมกับ
ตัวแทนจากอรุณอินสยาม เพื่อเป็นการร่วมกันวางแนวทางการพัฒนา
ฟื้นฟูเมืองเก่าถนนยมจินดา การระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเก่า อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามความต้องการของกลุ่มคนระยอง อีกทั้งยังเป็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลากหลายมุมมองอันจะเกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช
เทศบาลนครระยอง

โครงการแถลงข่าวสื่อมวลชน

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เทศบาลนครระยอง น�ำโดย
นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง, พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล
นครระยอง ร่วมโครงการแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจ�ำปีงบประมาณ
2559 โดยมีสื่อมวลชนจากส�ำนักข่าวต่างๆ เข้าร่วมรับฟัง
และซักถามข้อสงสัยพร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้อง
การ์เด้นวิว โรงแรมระยองซิตี้

Bike for Dad

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เทศบาลนครระยอง น�ำโดย
นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง พร้อมด้วยนายสุธน
ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล
นครระยอง ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad” เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่จัดพร้อมกันทั่วประเทศ
โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
ร่วมขบวนปั่นจักรยานไปพร้อมกับพี่น้องชาวระยอง โดยใช้เส้นทาง
สิริมงคลเริ่มสตาร์ทที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ไปตามถนนสุขุมวิท
เข้าเมืองระยอง โดยแบ่งขบวนจักรยานออกเป็น 4 ชุด เพื่อเข้า
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประกอบด้วย พระนอน วัดป่าประดู่
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่ม ศาลหลักเมือง บริเวณ
ตรงข้ามหอนาฬิกา และสิ้นสุดที่พระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง
อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เมื่อทุกขบวนเข้าสู่บริเวณสนามสวนศรีเมือง ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยองได้น�ำนักปั่นร่วมลงนามถวายพระพร ลงบนผืนผ้าสีเหลือง
ที่ท�ำเป็นตัวอักษรเลข ๙ ยาว 99 เมตร และน�ำนักปั่นทุกท่าน
เปล่งเสียงดังๆ พร้อมกันว่า “ทรงพระเจริญ” 3 รอบ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
และน�ำขบวนจักรยานปั่นย้อนกลับไปยังเส้นทางเดิมเข้าเส้นชัย
ที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง รวมระยะทางทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร
7

กองสวัสดิการสังคม
การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนตุลาคม 2558
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลนครระยอง โดย
กองสวัสดิการสังคม จัดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ติดเชื้อฯ ในเขตเทศบาลนครระยอง ณ ศาลาประชาคม
เทศบาลนครระยอง และกิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพฯ จัดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล โดยในการมอบเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุนั้น แบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ
1. โดยการมารับเงินด้วยตนเอง/หรือบางกรณีก็มีลูก
หลานมารับแทน ต้องได้รับการมอบอ�ำนาจและต้องน�ำบัตร
ประจ�ำตัวประชาชนผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพมาด้วย
2. การรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร โดยผู้สูงอายุที่มีความ
ประสงค์จะให้น�ำเงินฝากเข้าธนาคาร ต้องน�ำส�ำเนาหน้าสมุด
ธนาคารมาให้ทางเทศบาลเพื่อที่ทางเทศบาลจะน�ำเงินฝาก
เข้าธนาคารตามเลขที่บัญชีที่ผู้สูงอายุมีความประสงค์จะให้
น�ำเงินเข้าตามธนาคารนั้นๆ อีกทั้งมีบริการตรวจวัดความดัน
กับผู้สูงอายุที่มารับเบี้ยยังชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง
**เทศบาลนครระยองเปิดรับขึ้นทะเบียนรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ (รายใหม่) ตั้งแต่วันที่
1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนคร
ระยอง หมายเลขโทรศัพท์ 038-620-111 ต่อ 701 – 705
ในวันและเวลาราชการ **

โครงการศึกษาดูงานการบริหารงาน
ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เทศบาลนครนนทบุรี

กิจกรรมผู้สูงอายุ ครั้งที่6/2558

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ศาลาประชาคม เทศบาล
นครระยอง ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครระยอง จัดกิจกรรมต่อเนื่อง
โดยครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 6/2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกิจกรรมร่วมกัน โดยมี
ท่านนายกวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็น
ประธานพิธีในครั้งนี้
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วันที่ 10 กันยายน 2558 กองสวัสดิการสังคม น�ำโดย
นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครระยองพร้อมด้วย
คณะผู้บริหารเทศบาล และตัวแทนชมรมผู้สูงอายุของเทศบาล
นครระยอง เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารงานของศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลนครนนทบุรี
การเดินทางไปศึกษาดูงานฯ ครั้งนี้เพื่อน�ำมาเป็นข้อมูล
และแนวทางในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตของชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลนครระยอง ให้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสม
แก่ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรผู้สูงอายุ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ทักษะและ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

สำ�นักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครระยอง แจ้งค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยอัตราใหม่
ปัจจุบันเทศบาลนครระยองมีปริมาณขยะมูลฝอยมากถึง
วันละ 105 ตัน ต้องตั้งงบประมาณจ่ายเป็นค่าจ้างเก็บขนมูลฝอย
ปีละประมาณ 30 ล้านบาทเศษ และค่าก�ำจัดอีกปีละกว่า 14 ล้านบาท
ในขณะที่เทศบาลมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะเพียงปีละ
5 ล้านบาทตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง พ.ศ.2540 ซึ่งออก
เมื่อ 18 ปีที่แล้ว โดยขณะนั้นมีปริมาณขยะเฉลี่ยเพียง 60-70 ตัน/วัน
ดังนั้น เทศบาลนครระยองจึงมีความจ�ำเป็นต้องปรับปรุง
เทศบัญญัติ ทั้งในส่วนของเนื้อหาและอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเทศบาลข้างเคียงทุกแห่งได้มีการปรับอัตรา
ค่าธรรมเนียมเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง และน�ำรายได้ไปใช้บริหารจัดการกับปริมาณขยะ
ในเขตเทศบาลฯ
โดยอัตราเริ่มต้นอยู่ที่ บ้านพักอาศัยที่มีมูลฝอยไม่เกิน
20 ลิตร เสียค่าธรรมเนียมเก็บขน 40 บาท/เดือน ส่วนจ�ำนวน
มูลฝอยที่มากขึ้น ก็เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นจริงในแต่ละวัน

ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือทุกคน ช่วยกันลดปริมาณขยะและ
คัดแยกขยะที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยน�ำไปขายหรือบริจาค
ถ้าทุกคนช่วยกันจะสามารถประหยัดทรัพยากรของชาติ และลด
งบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดการขยะหรือสามารถน�ำงบประมาณ
ไปพัฒนาท้องถิ่นด้านอื่นๆ ต่อไป
โดยสามารถน�ำเงินค่าธรรมเนียมช�ำระได้ที่ ส�ำนักการคลัง
ส�ำนักงานเทศบาลนครระยอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 038-620111 ในวันและเวลาราชการ
อัตราค่าธรรมเนียม การจัดเก็บขยะมูลฝอย

ลำ�ดับที่
รายการ
			
1.
2.
		

บ้านเรือนทั่วไป
สถานประกอบการทั่วไป
(1-2 คูหา หรือ 50-100 ตร.ม.)

ปริมาณมูลฝอย จำ�นวนเงิน จำ�นวนเงิน
ต่อวัน (ลิตร) (บาท/เดือน) (บาท/ปี)
<20

40

480

21-40

80

960

ด�ำเนินการเฝ้าระวังโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ส�ำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ได้ด�ำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านอาหารและน�้ำในเขตเทศบาลฯ ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย
(Food Safety) ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 โดยได้สุ่มเก็บตัวอย่าง
เนื้อหมูเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงและตัวอย่างอาหารทะเลเพื่อ
ตรวจหาสารโลหะหนักจากตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง) ตลาด
หมอสาโรจน์ ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่ม) ตลาดนัดปากน�้ำ
และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครระยอง
จากการสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อหมูเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง
จ�ำนวน 37 ตัวอย่าง พบเนื้อหมูมีการปนเปื้อนของสารเร่งเนื้อแดง
จ�ำนวน 11 ตัวอย่าง การสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารทะเลเพื่อตรวจหา
สารโลหะหนัก จ�ำนวน 24 ตัวอย่างพบว่าอาหารทะเลมีการปนเปื้อน
สารโลหะหนักเพียงเล็กน้อยแต่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่ อย.ก�ำหนด

แนวทางส�ำหรับผู้บริโภค ในการหลีกเลี่ยงอันตรายจากสาร
เร่งเนื้อแดงที่ส�ำคัญคือควรเลือกซื้อเนื้อหมูที่มีสีชมพูอ่อนๆ เนื้อแน่น
นุ่มเป็นมัน ไม่มีมีกลิ่นเหม็น การสังเกตเนื้อหมูที่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดง
ดูจากลักษณะสีของเนื้อที่จะมีสีแดงเข้ม และแห้งกว่าปกติ หมูสามชั้น
มีสัดส่วนที่เป็นมัน 1 ส่วน มีเนื้อแดงประมาณ 3 ส่วน (หมูที่เลี้ยงโดย
ธรรมชาติจะมีสัดส่วนของชั้นมันประมาณ 1 ส่วน และมีเนื้อแดง 2 ส่วน)
หากปล่อยทิ้งไว้ 2 - 3 ชั่วโมง ให้สัมผัสกับอากาศ มักจะมีสีเข้มกว่า
เนื้อหมูที่เลี้ยงตามปกติ และยิ่งเนื้อหมูที่วางไว้ในที่โล่งๆ แต่ไม่มี
แมลงวันตอม แสดงว่าเนื้อหมูนั้นมีสารเร่งเนื้อแดงปนอยู่ ควรเลือก
ซื้อเนื้อหมูที่มีแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ หรือมีป้ายรับรองจากหน่วยราชการ
เช่น ป้ายทองอาหารปลอดภัย หรือตรารับรองของกรมปศุสัตว์ก็เป็น
อีกทางเลือกหนึ่งที่จะท�ำให้ได้เนื้อหมู หรือเนื้อสัตว์ต่างๆ มาบริโภค
ได้อย่างปลอดภัย
ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง
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กองการแพทย์
“โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ”

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 งานส่งเสริมสุขภาพ ส�ำนักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ได้รับเกียรติจาก
นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานเปิด
“โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ”
งานส่งเสริมสุขภาพ จึงได้จัด “โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากผู้สูงอายุ” มีนางสาวศิริจิตร์ วรรณวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ 8
วช. ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการเตรียมสภาพช่องปาก และการขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุเพื่อเข้าร่วมโครงการใส่ฟันเทียมพระราชทาน และมีนางสาว
สุภาภรณ์ มีพงศ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก
แก่ผู้สูงอายุ, สาธิตการแปรงฟัน การดูแลฟันปลอม และได้รับความ
ร่วมมือจากทีมทันตแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลระยองในการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ณ ห้องทันตกรรม (ชั้น 2)
คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง

สำ�นักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คลินิกชุมชนอบอุ่นท�ำบุญประจ�ำปี

กองการแพทย์ ได้เปิดให้บริการทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุข แก่ประชาชนโดยทั่วไปทั้งในเขตและนอกเขต
เทศบาล ที่มีภาวะเจ็บป่วย ทั้งตั้งแต่เกิดจนสิ้นอายุ ซึ่งปัจจุบัน
มีจ�ำนวนผู้ป่วยมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น สามารถบรรเทาความ
แออั ด ของผู ้ ป ่ ว ยในโรงพยาบาลระยองให้ ม ารั ก ษาที่ ค ลิ นิ ก
ชุมชนอบอุ่นแทน ดังนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้มาใช้บริการ ตลอดจนสร้างขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
บุคลากรด้านสาธารณสุข และได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน จึงจัดพิธีท�ำบุญอาคารคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาล
นครระยอง ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น.
โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี
นครระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีท�ำบุญ พร้อมด้วย คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจน
ประชาชนที่มาใช้บริการ ร่วมพิธีท�ำบุญ ณ ชั้น 2 อาคารคลินิก
ชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยอง

ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

ปัจจุบัน พ่อค้าแม่ค้าที่จำ�หน่ายอาหารตามสั่ง อาหารปรุง
สำ�เร็จ มักนิยมใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารกันอย่างแพร่หลาย เพราะมี
ความสะดวก รวดเร็วและราคาถูก แต่คุณรู้หรือไม่ว่า! การนำ�ภาชนะ
โฟมมาบรรจุอาหารนั้น มีความเสี่ยงเนื่องจากโฟมหากสัมผัสอาหาร
ร้อนจัดเป็นเวลานาน อาจทำ�ให้ภาชนะเสียรูปทรง และหลอมละลาย
ทำ�ให้สารเคมีที่อยู่ในเนื้อโฟม ได้แก่ สไตรีน เบนซินและพาทาเลท
ปนเปื้อนในอาหาร มีผลต่อระบบประสาท ทำ�ให้อ่อนเพลีย หงุดหงิดง่าย
นอนหลับยาก สมองเสื่อม และยังเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก นอกจากนี้กล่องโฟมยังก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากโฟมเป็นขยะที่มีความคงทนและ
ทนต่อแรงอัดได้สูง การกำ�จัดด้วยวิธีการฝังกลบดินต้องใช้เวลาในการ
ย่อยสลายนานถึง 1,000 ปี กระบวนการกำ�จัดด้วยการเผาโฟมก็ก่อ
ให้เกิดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน
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การลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารจึงเป็นทางเลือก
ที่ทุกคนควรใส่ใจ เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของ
คุณเองและสิ่งแวดล้อม โดยการหันมาใช้วัสดุแทนโฟม อาทิ ปิ่นโต
บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย หรือไบ-โอโฟมซึ่งทำ�จากวัสดุธรรมชาติและ
ย่อยสลายได้ รวมทั้งการใช้วัสดุธรรมชาติดั้งเดิม เช่น ใบตอง ใบบัว
สำ�หรับห่อข้าวห่อขนม ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้าย และ
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของเราด้วย ซึ่งขณะนี้ผู้ค้าในโรงอาหารสวนศรีเมือง
ก็เริ่มเห็นความสำ�คัญโดยได้ร่วมมือร่วมใจเลิกใช้โฟมบรรจุอาหารแล้ว
ถือเป็นความใส่ใจของผู้ค้าที่มีต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
โรงอาหารในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ทุกแห่งก็เริ่มลดการใช้โฟม
เช่นเดียวกัน เพื่อมุ่งเป็นโรงอาหารปลอดโฟม 100 % ต่อไปเทศบาล
นครระยอง จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ยังคงใช้ภาชนะโฟมบรรจุ
อาหาร เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการบรรจุ
อาหารแทน เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคทุกคน

สำ�นักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงการเฝ้าระวังและส่งต่อปัญหาตาต้อกระจกในประชาชน อายุ 45 ปีขึ้นไป ปี 2559

สำ�นักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง
ร่วมกับโรงพยาบาลศรีระยอง จัดโครงการเฝ้าระวังและส่งต่อ
ปัญหาตาต้อกระจกในประชาชน อายุ 45 ปีขึ้นไป ปี 2559
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ ศาลาประชาคม สำ�นักงาน
เทศบาลนครระยอง เพื่อดูแลสุขภาพสายตาให้กับประชาชน
อายุ 45 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลนครระยอง โดยมีกิจกรรม

กองการศึกษา
ห่มผ้าพระเจดีย์กลางน�้ำ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลนครระยอง
จัดให้มีพิธีห่มผ้าพระเจดีย์กลางน�้ำเนื่องในงานสืบสานประเพณี
ลอยกระทงประจ�ำปี 2558 โดยกิจกรรมห่มผ้าองค์พระเจดีย์
กลางน�้ำจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยโบราณกาลถึงปัจจุบัน
โดยจะจั ด พิ ธี ห ่ ม ผ้ า องค์ พ ระเจดี ย ์ ก ลางน�้ ำ ในเช้ า ของงาน
วันลอยกระทงเพื่อเป็นการเคารพสักการะบูชาองค์พระเจดีย์
กลางน�้ำซึ่งถือว่าเป็นองค์พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์อีก 1 องค์ที่อยู่คู่กับ
ชาวปากน�้ำจังหวัดระยองมานาน
ซึ่งในปีนี้ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี
นครระยองเป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ก่อนที่จะมีพิธีบูชาผ้าสีแดงและมีการแห่ขบวนน�ำกองยาวเพื่อ
เวียนรอบองค์พระเจดีย์จ�ำนวน 3 รอบก่อนที่จะท�ำพิธีอัญเชิญ
ผ้าแดงขึ้นไปห่มองค์พระเจดีย์กลางน�้ำ

การตรวจสุขภาพตา เช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง
จอประสาทตาเสื่อม โรคต้อหิน โรคต้อเนื้อ โรคต้อกระจก เป็นต้น
สำ�หรับผู้ที่มีปัญหาสายตาเป็นโรคต้อกระจก จะได้รับการส่งตัว
เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลระยอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในส่วน
ปัญหาสายตาอื่นๆ ส่งเข้ารับการรักษาตามสิทธิการรักษา ผลการ
ดำ�เนินงาน มีผู้เข้ารับการคัดกรอง จำ�นวน 200 คน

การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ
คณะกรรมการวั ด ปากน�้ ำ จั ด ให้ มี พิ ธี ป ิ ด การแข่ ง ขั น เรื อ ยาว
ประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีประจ�ำปี 2558 ได้รับเกียรติจาก นายวิชิต
ศรีชลา รองนายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานการปิด
การแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดให้กับทีมที่ชนะ
การจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวจังหวัด
ระยองให้คงอยู่สืบไป การแข่งขันเรือยาวจัดขึ้นทุกปีในช่วงของ
เทศกาลวันลอยกระทง
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กองการศึกษา

สืบสานประเพณีลอยกระทง

จังหวัดระยองน�ำโดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมกับ
เทศบาลนครระยองน�ำโดยนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง และหอการค้า
จังหวัดระยอง ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ�ำปี 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่
23-25 พฤศจิกายน 2558 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ
บริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส (ข้างสวนศรีเมือง) อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดงานคณะ
ประธานในพิธีร่วมพิธีลอยกระทง ณ ท่าน�้ำสวนศรีเมือง โดยภายในงานมีการออกร้านจ�ำหน่ายสินค้าจากชุมชนต่างๆ ภายใน
เขตเทศบาลนครระยองและการแสดงจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง การแสดงจากหน่วยงานต่างๆ การแสดงจาก
ชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลนครระยองและการประกวดนางนพมาศ ประจ�ำปี 2558

ภูมิบุรีศรีระยอง

เทศบาลนครระยอง น�ำโดยนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยองจัดงาน
ภูมิบุรีศรีระยอง ครั้งที่ 11 ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณถนนยมจินดา ได้รับเกียรติจาก
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน โดยภายในงาน
ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การรวบรวมศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และการแสดงบนเวทีที่แสดงถึงความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมทั้งการจ�ำหน่ายอาหารพื้นบ้าน

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
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		 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เทศบาลนครระยองน�ำโดยนายวรวิทย์
ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลนครระยอง ร่วมงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

กองการศึกษา

งานพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 จังหวัดระยองจัดพิธี
บ�ำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก
ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงาน
พระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
โดยทางเทศบาลนครระยองน�ำโดยนายวรวิทย์ศุภโชคชัย นายก
เทศมนตรีนครระยอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และพนักงานเทศบาลนครระยอง เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ในครั้งนี้ด้วย ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อ�ำเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

ท�ำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

พิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะ
		
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เทศบาลนครระยอง น�ำโดย
นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และ
ตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ร่วมพิธีวาง
พานพุ่มดอกไม้สดในพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะเนื่องใน
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจ�ำปี พ.ศ. 2558
การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีวางพาน
พุ่มดอกไม้สด และสักการะองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ ศาลราชานุสาวรีย์ บริเวณวัดลุ่ม(พระอารามหลวง) อ�ำเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันที่ 1 มกราคม 2559 จังหวัดระยอง น�ำโดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา
สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับเทศบาลนครระยองน�ำโดยนายวรวิทย์ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง
ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระสงฆ์จ�ำนวน 99 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 โดยมี
พระราชสิทธินายก เจ้าอาวาสวัดเนินพระ เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
การท�ำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นั้น คนไทย (ศาสนาพุทธ) ถือเป็นการท�ำบุญเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง
และครอบครัว เพื่อเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆ ในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ของไทย และกิจกรรมการตักบาตรนี้จะจัดขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคม
ของทุกปี ณ บริเวณรอบหอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
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โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้ำ
จิตสาธารณะ

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้ำ ได้จัดตั้ง
กลุ่มจิตสาธารณะเพื่อเป็นการพ�ำเพ็ญประโยชน์และเป็นการ
ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการให้และรู้จักบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน
กิจกรรมจิตสาธารณะนี้ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดปากน�้ำจะท�ำกันเป็นประจ�ำทุกวัน โดยจะแบ่งกลุ่มออก
บ�ำเพ็ญประโยชน์ เช่น ในช่วงเช้าจะมีนักเรียนที่ท�ำกิจกรรมใน
เรื่องของการจราจรเพื่อความปลอดภัยของเด็กที่จะข้ามถนนบริเวณ
หน้าโรงเรียน กิจกรรมของกลุ่มนักเรียนที่จะท�ำความสะอาด
ห้องน�้ำ หรือดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณ
โรงเรียน โดยนักเรียนจะท�ำการแบ่งกลุ่มและปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองเป็นกิจวัตรประจ�ำวัน

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ ในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
ต้อนรับคณะกรรมการจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จ�ำกัด
ในการเดินทางมาท�ำการประเมินโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
ตามโครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ในโรงเรียน เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมี
พระชนมายุครบ 60 พรรษา
ผลการประเมินปรากฏว่า โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากจ�ำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 7
โรงเรียน
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โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
เครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมด้วยช่วยกัน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน
เทศบาลบ้านปากคลองมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างผลงานทาสีตีเส้น
ที่จอดรถ สร้างบรรยากาศให้ดูสวยงามและสร้างระเบียบวินัยให้
ลูกหลานเห็นเป็นตัวอย่างที่ดีและน�ำไปปฏิบัติตาม

มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 สมาคมอาสาสมัคร
ประชาสงเคราะห์ จังหวัดระยอง ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองที่มีผลการเรียนดี
มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ จำ�นวน 15 ทุนๆ ละ
1,000 บาท โดยมีคุณครูประจำ�ชั้นเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่มี
คุณสมบัติตามที่สมาคมฯ กำ�หนดไว้
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โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
รางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ

เด็กหญิงณัฐธิดา พิมพา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5/2 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม รับรางวัลเหรียญเงิน
วิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม
ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

เด็กชายวัชระ วงษ์ปาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5/1 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม รับรางวัลเหรียญทองแดง
วิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม
ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาค

คณะนักกีฬาจากโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
เป็นตัวแทนจากเทศบาลนครระยอง เข้าแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาค “วังน�้ำเย็นเกมส์” ระหว่าง
วันที่ 19 – 30 ตุลาคม 2558 ณ จังหวัดสระแก้ว ได้รับรางวัล
7 รายการ ดังนี้
ชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิง
รองชนะเลิศอันดับ1 วอลเลย์บอลชาย
ชนะเลิศ เทเบิลเทนนิสประเภทหญิงเดื่ยว รุ่นอายุ 14 ปี
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รองชนะเลิศอันดับ 1 เทเบิลเทนนิส
ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุ 14 ปี
รองชนะเลิศอันดับ 2 เทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่
รุ่นอายุ 14 ปี
ชนะเลิศ เทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่รุ่นอายุ 12 ปี
รองชนะเลิศอันดับ 1 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสม
รุ่นอายุ 12 ปี

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
กิจกรรมบรรพชาสามเณร
เพชรยอดมงกุฎ
		

เด็กหญิงพิชยา เถ่าศิริ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเกียรติ
บัตรรางวัลผ่านเกณฑ์ การแข่งขัน
โครงการพระพุทธศาสนาเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์
กรุงเทพมหานคร

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจ�ำปี 2558

					
วันที่ 3 ธันวาคม 2558 โรงเรียน
				
เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรม
บรรพชาสามเณร จ�ำนวน 79 รูป และศีลจาริณี จ�ำนวน 20 คน เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2558 วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2558 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส�ำคัญยิ่งในการปูพื้นฐาน
และปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส�ำนึก มีจิตสาธารณะ รักและหวงแหน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเอง รู้จักการคัดแยกขยะ
สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อชุมชน เพื่อประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เป็นโรงเรียนที่มี
คุณภาพ พัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดีคนเก่งตามศักยภาพ มีการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ด�ำเนินงานโรงเรียน
ปลอดขยะ Zero Waste School ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและน� ำ แนวคิ ด วิ ถี ชี วิ ต ประชาธิ ป ไตย
มาใช้ในการบริหารจัดการ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (ผู้บริหาร
คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน) ร่วมกันด�ำเนินการ
ให้ ผู ้ เ รี ย นมี พ ฤติ ก รรมและคุ ณ ลั ก ษณะเป็ น ประชาธิ ป ไตย
อย่างเหมาะสมกับวัยและระดับการศึกษา เปิดโอกาสให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการลด คัดแยก และน�ำ
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ และต่อยอดกิจกรรมที่มีอยู่เดิม
ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)
เดินรณรงค์ ไข้เลือดออก

เพชรยอดมงกุฎ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) ได้น�ำนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ วิชาพุทธศาสนา ระดับ
ช่วงชั้นที่ 2 ณ กรุงเทพมหานคร และด.ช. ภวัต พูลสวัสดิ์
ได้ 69 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์ พร้อมได้รับเกียรติบัตร
เป็นที่น่าภาคภูมิใจ

กิจกรรมแห่งความภาคภูมิใจ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสาธิตเทศบาล
นครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) ได้จัดกิจกรรมร่วมเดินรณรงค์
ไข้เลือดออก บริเวณชุมชนใกล้กับโรงเรียน เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และโทษของลูกน�้ำ
และยุงลาย

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น

เด็กหญิงปิยพัชร์ พิไลแสงสุรีย์ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)
เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเทเบิลเทนนิส การแข่งขัน
กีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 33 ประจ�ำปี 2558
วังน�้ำเย็นเกมส์ ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2558 ได้รับ
รางวัลมาทั้งหมด 3 เหรียญทอง ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 12 ปี คู่ผสม
2. รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 12 ปี หญิงคู่
3. รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 12 ปี หญิงเดี่ยว

สอบธรรมศึกษา

ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2558 โรงเรียน
สาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) ได้ส่งเด็กชาย
ฆนัท บุญจง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เข้าร่วม
แข่ ง ขั น โครงการแข่ ง ขั น คนเก่ ง ในโรงเรี ย นท้ อ งถิ่ น ระดั บ
ประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์
กรุงเทพฯ และได้รับรางวัลจนเข้ารอบสัมภาษณ์ พร้อมได้รับ
เกียรติบัตร กลับมาให้เป็นที่ชื่นชม

สำ�นักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหาร ได้อนุมัติ
ให้โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) เป็นสนามสอบ
ธรรมศึกษาของสนามหลวง แผนกธรรม ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558
มีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง และนักเรียนโรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง รวมทั้งบุคลากรของโรงเรียนบางท่านร่วมสอบด้วย
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โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ได้จัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษา
ชั้นเอก โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาทุกคน ซึ่งในปัจจุบันมีนักเรียนที่เรียนธรรมศึกษาชั้นตรี จ�ำนวน
344 คน ธรรมศึกษาชั้นโท จ�ำนวน 82 คน ธรรมศึกษาชั้นเอก จ�ำนวน 14 คน และโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ได้
สนับสนุนนักเรียนทุกคนให้ศึกษาธรรมศึกษา เพื่อให้มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและสามารถด�ำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

กีฬาร่มไทรเกมส์

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
(วัดโขดใต้) ได้จัดกีฬาร่มไทรเกมส์ โดยมีผู้อ�ำนวยกองการศึกษา
เทศบาลนครระยอง นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ให้เกียรติมาเป็น
ประธาน และก�ำหนดสีให้นักเรียนแบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่
สีแดง สีชมพู สีเขียว สีเหลือง มีการแข่งขันกีฬาทั้งประเภท
ลู่และลาน รวมทั้งมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อให้นักเรียน
รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และห่างไกลจากยาเสพติด

บรรพชาสามเณรเทิดไท้องค์ราชัน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนนครระยอง
วิทยาคม (วัดโขดใต้) ได้จัดงานบรรพชาสามเณรเทิดไท้องค์ราชัน
โดยมีศิลปินแห่งชาติ นายไวพจน์ เพชรสุพรรณ ให้เกียรติมาท�ำ
ขวัญนาคให้กับสามเณร 89 รูป และท่านนายกเทศมนตรี
เทศบาลนครระยอง นายวรวิทย์ ศุภโชติชัย ให้เกียรติมาเป็น
ประธาน งานนี้จัดเพื่อเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 ธันวาคม 2558
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ประวัติ พระพุทธอังคีรส
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด โดย นายด�ำรง สุนทรศารทูล ผู้ว่า
ราชการจังหวัดระยอง(สมัยนั้น) เป็นประธาน มีด�ำริจะสร้างพระพุทธรูปส�ำคัญประจ�ำ
จังหวัดไว้เป็นที่เคารพสักการะโดยให้ประชาชนในจังหวัดมีส่วนร่วมสร้าง เป็นสัญลักษณ์
รวมพุทธศาสนิกชนในจังหวัดระยอง จัดสร้างพระพุทธรูปประจ�ำเมืองจ�ำลองแบบ
พระพุทธสิหิงค์ขนาดเท่าองค์จริง แต่สร้างด้วยเนื้อเงินบริสุทธิ์ หน้าตักกว้าง 65 เซนติเมตร
1 องค์ กับสร้างด้วยองค์สัมฤทธิ์ขนาดเล็กกว่าองค์จริง หน้าตักกว้าง 48 เซนติเมตร อีก
1 องค์ จังหวัดจึงได้น�ำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ซึ่งก็
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างได้ตามความประสงค์ นับได้ว่าเป็นพระมหา
กรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า พิธีการหล่อพระพุทธรูปประจ�ำเมืองระยอง ได้กระท�ำขึ้นในสมัยนั้น
ประธานในพิธีหล่อ คือ ฯพณฯ นายถวิล สุนทรศารทูล ซึ่งขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ท่านผู้นี้เคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เมื่อ
พ.ศ. 2486) ได้จัดพิธีขึ้นที่สวนศรีเมือง เมื่อวันที่ 17-18 เมษายน พ.ศ.2508 เวลา 20.53 น.
กับ 45 วินาที หลังท�ำพิธีหล่อเสร็จแล้ว น�ำไปตกแต่งให้เรียบร้อยที่กรมศิลปากร ก่อนมีพิธี
อัญเชิญเข้าสู่เมืองระยอง เป็นระยะเวลาที่วัดบวรนิเวศวิหารได้ท�ำพิธีพุทธาภิเษกพระราชทาน
ภ.ร.ป. จึงได้ขอเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกที่วัดบวรนิเวศฯด้วย ครั้นถึงก�ำหนดจึงได้อัญเชิญ
เข้าสู่เมืองระยอง มีพิธีรับเสด็จกันอย่างมโหฬาร มีการจัดซุ้มต้อนรับขบวนแห่ของอ�ำเภอ
ต่างๆ น�ำไปประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดป่าประดู่ เพื่อท�ำพิธีพุทธาภิเษกและเบิกพระเนตร
อีกครั้ง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2508 ถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2509 เรียกงานนี้ว่า

งานฉลองวันขึ้นปีใหม่และสมโภชพระพุทธสิหิงค์
ประจ�ำจังหวัดระยอง การหล่อองค์พระใช้งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย 101,187.50 บาท สมเด็จพระสังฆราช
ทรงขนานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระพุทธอังคีรส
สิหิงคปฏิมาบรมโลกนาถ ระยองประชาราษฎ์
บรมบพิต อันมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าซึ่งมี
รัศมีซ่านออกจากพระกาย เป็นราชาแห่งธรรม
มีลักษณะลีลาเพียงดังราชสีห์เป็นที่พึ่งของโลก
และเป็นมิ่งขวัญที่เคารพบูชาแห่งชาวระยอง นับว่า
ปราถนาของพุ ท ธศาสนิ ก ชนชาวระยองตาม
มโนรถทุกประการ

“ท้องถิ่นสวย ภาษีช่วยสร้าง”

เทศบาลนครระยอง ขอความร่วมมือผู้ช�ำระภาษีในเขตเทศบาล
ช�ำระภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบ�ำรุงท้องที่
เทศบาลนครระยอง ขอความร่วมมือผู้ชำ�ระภาษีในเขตเทศบาล ชำ�ระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
ภาษีบำ�รุงท้องที่ ยื่นแบบและชำ�ระภาษีท้องถิ่น ประจำ�ปี 2559 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2559
รายละเอียด ดังนี้
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ชำ�ระภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2559
2. ภาษีป้าย ชำ�ระภายในเดือนมกราคม – มีนาคม 2559
3. ภาษีบำ�รุงท้องที่ ชำ�ระภายในเดือนมกราคม – เมษายน 2559
ผู้ประกอบการและเจ้าของทรัพย์สิน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ยื่นแบบและชำ�ระภาษีได้ที่

งานจัดเก็บรายได้ สำ�นักการคลัง เทศบาลนครระยอง

โทร 0 3861 4057, 0 3862 0111 ต่อ 308-9 ตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ โดยไม่หยุดพักกลางวัน
ทั้งนี้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 – วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559
สำ�นักการคลังยังดำ�เนินการในส่วนของการรับยื่นแบบและชำ�ระภาษีนอกสถานที่ ณ ห้างสรรพสินค้า
แหลมทองระยอง ทุกวันเสาร์ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2559

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลระยอง

นครสีเขียว และรุ่งเรือง ด้วยความพอเพียง ภายในปี พ.ศ. 2563

