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นายกฯ
พ บ ป ร ะ ช า ช น

	 ในวันที่		13		เมษายนของทุกปี		เป็นวันสงกรานต์		ประเพณีสงกรานต์

ถือเป็นประเพณีที่พี่น้องชาวไทยทุกคนต่างก็มีความปลาบปลื้ม		มีความยินดี

ที่ได้ไปกราบไหว้ขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ			นับเป็นวัฒนธรรม

อันดีงามที่สืบทอดกันมา	มีการรดน�้าด�าหัว	ผู้น้อยไปขอพรและแสดง

มุทิตาจิตต่อผู้ใหญ่	เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตของตัวเราเอง

	 ทางรัฐบาลไทยก�าหนดให้วันที่	13	เมษายนของทุกปี

เป็นวันผู้สูงอายุ	มีการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ		ในแต่ละจังหวัด		

โดยเฉพาะทางเทศบาลนครระยองได้มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์

และมีพิธีรดน�้าด�าหัวขอพรผู้ใหญ่		กราบขอพรพระคุณเจ้าที่ทางเทศบาล

นิมนต์มาจ�านวน	29	รูป	จาก	29	วัด		และรดน�้าขอพรจากพระพุทธอังคีรส		

ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเราชาวระยอง		ตลอดจนมีการรดน�้าด�าหัว

ขอพรจากคณะผู้บริหารเทศบาล		บริเวณสวนศรีเมืองรอบหอพระพุทธอังคีรส		

และยังมีการแห่องค์พระพุทธอังคีรสไปรอบเมืองระยอง		เพื่อให้พี่น้องประชาชน

ได้สรงน�้าและขบวนพระคุณเจ้าจาก	29	วัด		จะได้ประพรมน�้าพระพุทธมนต์			ให้แก่พี่น้องชาวระยองที่เข้ามาร่วมกิจกรรม

เพื่อความเป็นสิริมงคล

	 ในช่วงเวลาของเดือนนี้		พี่น้องชาวไทยจะถือโอกาสกลับไปเยี่ยมและขอพรญาติผู้ใหญ่ทางบ้าน		เพราะถือว่าผู้สูงอายุ

ทางบ้านเป็นผู้มีพระคุณต่อครอบครัวและตัวเองอย่างยิ่ง	 ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ชีวิตสูง	 เวลาที่ลูกหลานกลับไปกราบ

ขอพรและฟังโอวาทจากท่านเหล่านี้นับเป็นสิริมงคล		สังคมไทยเป็นสังคมที่มีครอบครัวใหญ่		สมาชิกทุกคนจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ

ครอบครัว	หากครอบครัวมีความอบอุ่นแล้ว	ทุกอย่างก็จะดีไปหมด	จะมีความส�าเร็จตามมาในอนาคตต่อไป		ผมขอเรียนเชิญ

พี่น้องประชาชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์โดยพร้อมเพรียงกัน	 	 	 และต่อจากนั้นขอให้ท่านไปขอพรจาก

ผู้ใหญ่ในครอบครัวตัวเอง	 	 ไปให้ก�าลังใจผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุท่านต้องการก�าลังใจอย่างมากจากพวกเรา	 รุ่นลูก

รุ่นหลาน	 	 มอบความรักและความคิดถึงแก่ท่าน	 	 ท�าให้ท่านมีความสุขมากๆ	 	 เป็นผลให้ครอบครัวของเรา	 	 มีความสุขตลอดไป	

สวัสดีวันปีใหม่ไทยครับ
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ประวัติและความเป็นมาของวันผู้สูงอายุ
	 ในปี	พ.ศ.	2525	องค์การสหประชาชาติ		ได้จัด
ประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุ	ณ	กรุงเวียนนา	
ประเทศออสเตรเลีย	 และได้ให้ความหมายของค�าว่า
“ผู้สูงอายุ”	ไว้ดังนี้	
	 ผู้สูงอายุ	 หมายถึง	 บุคคลทั้งเพศชายและ
เพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่	60	ปี	ขึ้นไป	และได้พิจารณา
ประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุ	 ไว้	3	ประการ	คือ	
ด้านมนุษยธรรม	ด้านการพัฒนา	และด้านการศึกษา	
										นอกจากนี้	องค์การอนามัยโลก	ยังได้ก�าหนด
ให้ปี	 พ.ศ.	 2525	 เป็นปีรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ	โดยก�าหนดค�าขวัญว่า	Add	life	to	years	
เพื่อให้ประเทศต่างๆ	ช่วยกันส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	
ซึ่งคณะกรรมการอ�านวยการวันอนามัยโลกของ
กระทรวงสาธารณสุข	ได้มีมติให้ใช้ค�าขวัญเป็นภาษาไทย
ว่า	“ให้ความรัก	พิทักษ์อนามัย	ผู้สูงวัยอายุยืน”
	 รัฐบาลในสมัยนั้น	(พล.เอกเปรม	ติณสูลานนท์)	
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้สูงอายุ	 และปัญหา
ต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้น	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ	วันที่	
14	ธันวาคม	2525	อนุมัติให้วันที่	13	เมษายน	ของ
ทุกปี	 เป็นวันผู้สูงอายุ	 และได้เลือก	 “ดอกล�าดวน”	
เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ	
										สาเหตุที่เลือกดอกไม้นี้	เนื่องจากต้นล�าดวน
เป็นพืชยืนต้นท่ีมีอยู่มากในสวนสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี	 เป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น	 ล�าต้น
มีอายุยืน	 มีใบเขียวตลอดปี	 ให้ร่มเงาดีและดอกมี
สีนวล	 กลิ่นหอม	 กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย	 เหมือนกับ
ผู้ทรงวัยวุฒิ	ที่คงคุณธรรมความดีงามไว้ให้เป็นแบบ
อย่างแก่ลูกหลานตลอดไป	 นอกจากนั้นทางด้าน
พฤกษศาสตร์	ต้นไม้นี้ยังใช้เป็นยาบ�ารุงหัวใจได้อีกด้วย	
ประการส�าคัญ	สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทรงด�าริให้จัดสวนนี้ขึ้น	 เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของ
ผู้สูงอายุ



ลงพื้นที่จัดระเบียบถนนเลียบชายฝั่ง ต.ปากน�้า อ.เมืองระยอง จ.ระยองกองช่าง

สำานักปลัดเทศบาล
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	 ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ�าตัวประชาชน	 (ฉบับที่	 3)		

พ.ศ.		2554		มาตรา	5		ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์	

แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์	 และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องขอมีบัตร	

โดยให้ยื่นค�าขอมีบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันนับแต่

วันที่อายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์		

	 ดังนั้น	 เพื่อให้เด็กที่มีสัญชาติไทยและมีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์	

ยื่นขอมีบัตรประจ�าตัวประชาชนตามพระราชบัญญัติดังกล่าว		

ส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครระยอง	จึงขอให้บิดา	มารดา	หรือ

ผู้ปกครอง	พาเด็กที่เกิดปี		พ.ศ.	2552		และมีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์		

มายื่นค�าขอท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน		โดยน�าทะเบียนบ้านที่

เด็กมีชื่ออยู่	(ฉบับจริง)	สูติบัตร	(ฉบับจริง)	มาแสดงต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ในวันและเวลาราชการ		จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

	 ประกาศ		ณ	วันที่	29	ธันวาคม	พ.ศ.2558

ประกาศเตือนเทศกาลตรุษจีน

	 ใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีน	 ซึ่งมีประชาชนชาวไทย

เชื้อสายจีน	ได้ท�าพิธีบูชาเจ้า	ไหว้บรรพบุรุษ	และละทิ้งบ้านเรือน	

เพื่อเดินทางออกไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัด	และเดินทางเข้ามา

ท่องเที่ยวในจังหวัดระยองเป็นจ�านวนมาก	 เทศบาลนครระยอง	

มีความห่วงใยในชีวิต	 และทรัพย์สินของประชาชน	 จึงขอความ

ร่วมมือให้ช่วยกันระมัดระวังอัคคีภัย	 ในช่วงเทศกาลตรุษจีน	

เป็นกรณีพิเศษ	ดังนี้

	 ๑.	ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	และเตาแก๊สที่เก่าและช�ารุด

เป็นกรณีพิเศษ

	 ๒.	การจุดธูป	เทียน	ประทัด	เผากระดาษเงิน	กระดาษทอง	

บูชาเจ้า	ไหว้บรรพบุรุษ			ต้องมีผู้คอยดูแลจนกว่าไฟจะดับสนิท

	 ๓.	ก่อนออกจากบ้านให้ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	ทุกชนิด	

และเตาแก๊ส	หลังเลิกใช้งานแล้วให้เรียบร้อย

ท�ำบัตรประจ�ำตัวประชำชนอำยุครบ 7 ขวบ

	 วันที่	15	มกราคม	2559	จังหวัดระยอง	ทหาร	

ต�ารวจ	พร้อมด้วยเทศบาลนครระยอง	ลงพื้นที่	ปิดค�าสั่งฯ	

และท�าความเข้าใจกับเจ้าของผู้ครอบครองอาคารและ

ผู้ประกอบอาชีพบริเวณถนนเลียบชายฝั่ง	ต�าบลปากน�้า	

อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	ในกรณีที่มีการบุกรุก

พื้นที่	 เพื่อจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย	 ณ	 บริเวณถนนเลียบชายฝั่ง	 ต�าบลปากน�้า		

อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	
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สำานักการคลัง
	 ส่วนพัฒนารายได้	 ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์	 เทศบาลนครระยอง	

ได้ด�าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการช�าระภาษี	ปี	 2559	

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการช�าระภาษี	และเป็นการให้บริการเชิงรุก	

โดยเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ	ดังนี้	

	 -	 บริการนอกเวลาราชการทุกวันเสาร์และวันหยุดราชการที่ส�านักงาน

เทศบาลนครระยอง	เดือนมกราคม	2559	ถึงวันเสาร์ที่	27	สิงหาคม	2559

	 -	 บริการนอกเวลาราชการทุกวันเสาร์ที่ห้างสรรพสินค้า	แพชชั่น	ชอปปิ้ง	

เดสติเนชั่น	ตั้งแต่วันเสาร์ที่	16	มกราคม	2559	ถึงวันเสาร์ที่	26	มีนาคม	2559

โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรให้บริกำรด้ำนกำรช�ำระภำษี 

	 วันที่	 6	 มกราคม	 2559	 เทศบาลนครระยอง	 โดยกอง

สวัสดิการสังคม		จัดให้มีการเลือกตั้งประธานชุมชนแขวงการทาง	

(เนื่องจากประธานคนเก่าครบก�าหนดวาระ)	โดยมีนายฉัตรนุชัย	สมบัติศรี	

รองปลัดเทศบาลนครระยอง	 ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมเป็น

สักขีพยานในการลงคะแนนเลือกตั้งประธานชุมชนแขวงการทาง

กองสวัสดิการสังคม การเลือกตั้งประธานชุมชนแขวงการทาง

	 การเลือกตั้งประธานชุมชนแขวงการทางนี้	 มีผู้ลงสมัคร

รับเลือกตั้งจ�านวน	3	ท่าน	และหลังจากท�าการลงคะแนนและประกาศ

คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ผลปรากฏว่า	นางกรรณิกา	จันทร	

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเบอร์	 2	 ได้รับความไว้วางใจจากชาวชุมชน

แขวงการทางให้เป็นประธานชุมชนแขวงการทาง	ด้วยคะแนนทั้งสิ้น	

77	คะแนน

อัตราค่าธรรมเนียม การจัดเก็บขยะมูลฝอย
	 ล�ำดับที่	 รำยกำร	 ปริมำณมูลฝอยต่อวัน	 จ�ำนวนเงิน	 จ�ำนวนเงิน

	 	 	 (ลิตร)	 	(บำท/เดือน)	 (บำท/ปี)

	 1.	 บ้านเรือนทั่วไป	 <20	 40	 480
	 2.	 สถานประกอบการทั่วไป	 21-40	 80	 960
	 	 (1-2	คูหา	หรือ	50-100	ตร.ม.)
	 3.	 สถานประกอบการขนาดกลาง	 41-60	 120	 1,440
	 	 (3-4	คูหา	หรือ	101-200	ตร.ม.)	
	 4.	 สถานประกอบการขนาดใหญ่	 61-80	 160	 1,920
	 	 หน่วยงานราชการ	 81-100	 200	 2,400
	 	 องค์กรเอกชน	 101-200	 400	 4,800
	 	 ตามปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจริงต่อวัน	 201-300	 600	 7,200
	 	 	 301-400	 800	 9,600
	 	 	 401-500	 1,000	 12,000
	 	 	 501-1,000	 2,000	 24,000
	 	 	 มากกว่า	1,000	 2,000	
	 	 	 และทุกๆ	1,000	 	 	

     โดยสามารถน�าเงินค่าธรรมเนียมช�าระได้ที่  ส�านัก
การคลัง  ส�านักงานเทศบาลนครระยอง  ในวันและ
เวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี...........
โทร. 038-920111  ในวันและเวลาราชการ
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	 วันที่	 8	 มกราคม	 2559	 เทศบาลนครระยอง	 โดย														

กองสวัสดิการสังคม	 จัดให้มีการเลือกตั้งประธานชุมชนหนองสนม-

ปักป่า	 (เนื่องจากประธานคนเก่าครบก�าหนดวาระ)	 โดยมีนายวิโรจน์	

มโนพรศิริกุล	สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง	 ให้เกียรติเป็นประธาน

และร่วมเป็นสักขีพยานในการลงคะแนนเลือกตั้งประธานชุมชน

หนองสนม-ปักป่า

	 การเลือกตั้งประธานชุมชนหนองสนม-ปักป่านี้	 มีผู้ลงสมัคร

รับเลือกตั้งจ�านวน	2	ท่าน	และหลังจากท�าการลงคะแนนและประกาศ

คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ผลปรากฏว่านายสมนึก	ผึ่งแผ่	ผู้ลงสมัคร

รับเลือกตั้งเบอร์	 2	 ได้รับความไว้วางใจจากชาวชุมชนหนองสนม-ปักป่า		

ให้เป็นประธานชุมชนหนองสนม-ปักป่า	 ด้วยคะแนนทั้งสิ้น	 94	 คะแนน

การเลือกตั้งประธานชุมชนหนองสนม-ปักป่า

กองสวัสดิการสังคม

	 วันที่	 14	 มกราคม	 2559	 เทศบาลนครระยอง	 โดย

กองสวัสดิการสังคม	ได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์	ศุภโชคชัย	นายก

เทศมนตรีนครระยอง	 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมต่อเนื่องชมรม

ผู้สูงอายุ	ครั้งที่	2/2559	ประจ�าปีงบประมาณ	2559	(ในโครงการ

รวมวัยผู้สูงอายุ	 เติมความสุขให้กันและกัน)	พร้อมทั้ง	นายธนิต	

อังควินิจวงศ์	 รองนายกเทศมนตรี	 นายเธียรดนัย	 ธรรมดุษฎี	

รองประธานศาลฎีกา	มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมต่อเนื่องชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครระยอง

	 โดยนายส�าราญ	 สุวรรณวิจิตร	 ประธานชมรมผู้สูงอายุ

เทศบาลนครระยอง	 กล่าวว่าการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มี

โอกาสมาร่วมพบปะสังสรรค์	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	

อีกทั้งยังเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	 ณ	 ศาลาประชาคม	

เทศบาลนครระยอง

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานผู้น�าชุมชนเพื่อชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 2559

	 วันที่	19	-	21	มกราคม	2559	เทศบาลนครระยอง

โดยกองสวัสดิการสังคม	 จัดโครงการฝึกอบรม	 ศึกษาดูงาน

ผู้น�าชุมชนเพื่อชุมชน	ประจ�าปีงบประมาณ	2559	ณ	จังหวัด

กาญจนบุรี	 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล	 สมาชิกสภาเทศบาล	

ผู้น�าและคณะกรรมการชุมชน	 และประชาชนในเขตเทศบาล

นครระยองร่วมการเดินทาง

	 โครงการศึกษาดูงานนี้ฯ		จัดขึ้นเพื่อน�าชุมชนของ

เทศบาลนครระยองมีความเข้มแข็งน่าอยู่		อย่างยั่งยืน		ซึ่งถือ

เป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญท่ีจะท�าให้เปิดการเปล่ียนแปลงไปสู่

ชุมชนน่าอยู่ในหลากหลายมิติอย่างเป็นระบบ	 รวมทั้งสร้าง

เครือข่ายของประชาชนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น		

และการเมืองภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อประโยชน์

ของคนในชุมชน
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	 เทศบาลนครระยองร่วมกับส�านักงานพาณิชย์จังหวัด

ระยอง	 และหอการค้าจังหวัดระยอง	 ได้จัดโครงการร้านอาหาร

ปรุงส�าเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน	(ร้านอาหาร	หนูณิชย์...

พาชิม)	มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน	และ	

คืนความสุขให้กับประชาชนซึ่งร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ	จะเน้น

ที่ราคาถูก	 สะอาดดี	 อร่อย	 จ�าหน่ายอาหารปรุงส�าเร็จในราคา	

จาน/ชาม	 25-35	 บาท	 เช่น	 ข้าวไข่เจียว	 ข้าวราดแกง	 ข้าวมันไก่	

ข้าวกระเพรา	ข้าวผัด	โจ๊ก	ต้มเลือดหมู	เป็นต้น	ซึ่งนับเป็นทางเลือก

ให้กับประชาชนในการบริโภคอาหารปรุงส�าเร็จในราคาประหยัด

ประชาชนสามารถไปอุดหนุนอาหารดี	 ราคาถูก	 ได้ตามร้านที่มี

ป้ายสัญลักษณ์	“หนูณิชย์..พาชิม”	กันได้นะคะ	

	 เมื่อพูดถึงขยะที่เกิดขึ้นในบ้าน	 มีหลายคนอาจจะยัง

ไม่ทราบว่า	 หากเราแยกองค์ประกอบของขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ในบ้าน	 เราจะพบว่าประเภทขยะที่มีมากที่สุดก็คือ	 ขยะอินทรีย์/

ขยะเปียก/ขยะที่ย่อยสลายได้	ซึ่งขยะเหล่านี้ก็คือ	เศษผัก	เศษผลไม้	

เศษอาหาร	 และเศษใบไม้นั่นเอง	 ซึ่งมีมากถึงร้อยละ	 50	 ของขยะ

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบ้าน	 	 และหากไม่ได้รับการคัดแยกก็จะส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย	ได้แก่	กลิ่นเหม็น,	เป็นแหล่งอาหาร

ของสัตว์ที่แพร่เชื้อโรค,	 แหล่งน�้าเน่าเสีย	 ฯลฯ	 รวมถึงปัญหาใหญ่

ระดับโลกอย่างการปล่อยก๊าซมีเทนท�าลายชั้นบรรยากาศของโลก	

ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน

	 จากปัญหาดังกล่าว	เทศบาลนคระยอง	จึงได้มีการรณรงค์

ให้มีการคัดแยกและน�ากลับมาใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง	

ว่าหากขยะเหล่านี้สามารถน�ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยหมัก

ได้เป็นอย่างดี	รวมถึงได้ท�าการศึกษาข้อมูลต่างๆ	เกี่ยวกับการจัดการ

ขยะเหล่านี้	 	 จึงได้พบว่า	 มีนวัตกรรมใหม่ที่สามารถจัดการขยะ

เหล่านี้ได้ด้วยตัวท่านเองจากที่บ้าน	นั้นก็คือ	“ถังขยะไม่มีวันเต็ม”	

หรือ	 ถังหมักปุ๋ยอย่างง่าย	 นั่นเอง	 โดยมีต้นแบบจากมูลนิธิชุมชน

สงขลา	ซึ่งมีวิธีการท�าและวิธีการใช้ง่ายๆ	จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป	

นวัตกรรมใหม่ของเทศบาลนครระยอง 
                         “ถังขยะไม่มีวันเต็ม”

รณรงค์ท�าความสะอาดเมืองต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

	 วันที่	 4	 กุมภาพันธ์	 2559	 เทศบาลนครระยอง	 โดยส�านัก

การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		จัดกิจกรรมรณรงค์ท�าความสะอาด

เมืองต้อนรับตรุษจีน	โดยได้รับเกียรติจาก	นายวรวิทย์	ศุภโชคชัย	นายก

เทศมนตรีนครระยอง		เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม		วัตถุประสงค์

ของกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้เมืองมีความสะอาดเป็นระเบียบ

เรียบร้อย	 และเนื่องจากใกล้เทศกาลตรุษจีน	 ซึ่งถือเป็นเทศกาล

ที่ส�าคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน	 โดยในกิจกรรมมีการท�าความสะอาด

อาคารบ้านเรือน	ร้านค้า	เพื่อปัดกวาดสิ่งไม่ดีออกไปตามความเชื่อ	ก่อนท�าพิธี

เซ่นไหว้และต้อนรับวันปีใหม่ของชาวจีน

	 ซึง่กจิกรรมนีแ้สดงใหเ้หน็ถงึความตระหนกั	และความเอาใจใส่

ของเทศบาลนครระยองท่ีมีต่อวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนในการจัด

กิจกรรมท�าความสะอาดครั้งนี้	 		ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร

หัวหน้าส่วนราชการ	 พนักงานเทศบาลนครระยอง	 ประธานชุมชนและ

คณะกรรมการชุมชน	ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

	 พื้นท่ีในการจัดกิจกรรมรณรงค์ท�าความสะอาดเมืองต้อนรับ

เทศกาลตรุษจีนนั้น	 เทศบาลนครระยองได้แบ่งเจ้าหน้าที่ที่จะท�ากิจกรรม	

5	เส้นทาง	(ตั้งแต่แยกถนนยมจินดาไปถึงบริเวณสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์)

สำานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

	 งานทันตสาธารณสุข	 ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก	

พร้อมทาฟลูออไรด์วานิชเพื่อป้องกันฟันผุให้กับเด็กช่วงอายุ	 3-5	 ปี	

ในศูนย์พัฒนาเด็ก	 3	 แห่ง	 ได้แก่	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัย

ชุมพล	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่า

ประดู่	โดยได้ท�าการตรวจสุขภาพช่องปาก																							

 	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล	

	 	 วันที่	10	กุมภาพันธ์	2559

 	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ	

	 	 วันที่	11-12	กุมภาพันธ์	2559

 	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่	

	 	 วันที่	15	กุมภาพันธ์	2559

	 การตรวจสุขภาพช่องปาก	พร้อมทาฟลูออไรด์วานิช	ได้รับ

ความร่วมมือจากผู้ปกครอง	 ครูพี่เลี้ยงเด็กและเด็กๆ	 เป็นอย่างดี	

กิจกรรมต่อไปของโครงการ	 คือ	 อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและ

ครูพี่เลี้ยงเด็ก	 ในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก	 เรื่องโรคฟันผุ	

เรื่องโรคปริทันต์	เรื่องโภชนาการอาหาร

	 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป็นโครงการต่อเนื่องริเริ่มมาตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2557	 จนถึง

ปัจจุบัน	 เป็นโครงการส่งเสริม	ป้องกัน	ฟื้นฟูสุขภาพช่องปากให้เด็ก

ในช่วงอายุ	3-5	ปี		กิจกรรมต่างๆ	ในโครงการฯ	นี้		เป็นการปลูกฝัง

ให้กับเด็กๆ	 และผู้ปกครองให้เห็นถึงความส�าคัญของช่องปากนั่น	 ก็

คือ	“ฟันน�้านมมีความส�าคัญเช่นเดียวกับแท้		หากดูแลฟันน�้านมไม่ดี

ฟันแทจ้ะดีได้อย่างไร”

โรคหลอดเลือดในสมอง (Stroke)

	 กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	(2552)	ให้ความหมาย

ของโรคหลอดเลือดสมองว่า	 โรคที่เกิดจากภาวะสมองขาดเลือด	

จากการตีบ	 แตกของหลอดเลือดในสมอง	 	 จนเกิดการท�าลายหรือ

การตายเนื้อสมอง		ท�าให้สมองท�างานผิดปกติ		เป็นผลท�าให้เกิดอาการ

ตามต�าแหน่งที่ขาดเลือดไปเลี้ยง	 ความรุนแรงขึ้นอยู่กับลักษณะ

การท�าลายของเนื้อสมอง	 เช่น	 แขน	 ขาอ่อนแรง	 พูดไม่ชัด	 มึนงง	

เดินเซ	หรือการทรงตัวไม่ดี	ซึ่งจะเกิดอาการนานกว่า	24	ชั่วโมง

	 ส�าหรับอาการของผู้ที่มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดในสมอง		

ได้แก่	 ปวดศีรษะ	 มึนงง	 และหน้ามืดบ่อย	 เดินเซ	 ทรงตัวไม่ได้		

มีอาการเพลีย	 ชา	 และอ่อนแรงในครึ่งซีกใดซีกหนึ่ง	 ตาพร่ามัว	

มองเห็นไม่ชัดเจนหรือมีภาพซ้อน	 พูดจาไม่ชัดเจน	 จับไม่ได้ภาษา			

หากอาการรุนแรงอาจเป็นอัมพฤกษ์	 อัมพาตที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของ

ร่างกาย		และหากมีอาการรุนแรงมากอาจท�าให้เสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน

จากภาวะสมองขาดเลือด

กองการแพทย์

การป้องกันและการรักษา
	 การป้องกันโรคหลอดเลือดในสมองใช้แนวทางทั่วไปของ

การป้องกันโรคหัวใจ	 และหลอดเลือดเพื่อป้องกันภาวะการอุดตัน

ของไขมันในเส้นเลือด	และเส้นเลือดตีบซึ่งได้แก่

	 1.		การงดดื่มเหล้า

	 2.		งดสูบบุหรี่

	 3.		การหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมัน	 แป้ง	 และน�้าตาล	

และกินอาหารประเภทผัก	และเส้นใยให้มาก

	 4.		พยายามไม่ให้เกิดความเครียด

	 5.		หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิต�่าหรือเย็นจัด

	 6.	หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาการที่มีความแตกต่างระหว่าง

อุณหภูมิที่มีความแตกต่างกันเกิน	 2	 องศาเซลเซียส	 ในเวลาอันสั้น		

เช่น		ไม่ออกจากห้องแอร์ที่เย็นสู่ภายนอกที่ร้อนอย่างกะทันหัน

	 7.	การออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ

ผู้รวบรวม   นางอิสรีย์  จิตรพัฒนากุล  พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ
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	 วันที่	 5	 กุมภาพันธ์	 2559	 เทศบาลนครระยอง	 	 โดยกอง

การศึกษา	 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาล

นครระยอง	ประจ�าปีการศึกษา	2558	ณ	บริเวณสนามกีฬาสวนศรีเมือง	

จังหวัดระยอง

 ได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์	 ศุภโชคชัย	 นายกเทศมนตรี

นครระยอง	 เป็นประธานเปิดงาน	 มีนางผ่องศรี	 ปิยะยาตัง	

ผู้อ�านวยการกองการศึกษา	กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการ

จัดการแข่งขันกีฬาฯ	เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านการแข่งขันกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้ง	4	ด้าน	กล่าวคือ		

ทางด้านร่างกาย	สังคม	อารมณ์	และสติปัญญา	การสร้างความสามัคคี

ในหมู่คณะและสนองตอบนโยบายโครงการ	“ลานกีฬาต้านยาเสพติด”

ของรัฐบาล	 และหลังจากเสร็จพิธีเปิดการแข่งขันฯ	 มีการแสดงจาก

 รายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งประเทศไทย	 (รอบชิงชนะเลิศ	 ระดับประเทศ)	 ครั้งที่	 33	 ประจ�าปี	

พ.ศ.2558	ระหว่างวันที่	11	–	21	มกราคม	2559		ณ	สนามกีฬาศูนย์เยาวชน

กรุงเทพมหานคร	(ไทย	–	ญี่ปุ่น)	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร

	 สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งประเทศไทย	รอบชิงชนะเลิศ	ระดับประเทศ	ครั้งที่	33	ประจ�าปี

การศึกษา	2558	ของแต่ละชนิดกีฬา	ดังนี้

 2 เหรียญทอง
	 1.	กีฬาเทเบิลเทนนิส	หญิงเดี่ยว	12	ปี

	 2.	กีฬาเทเบิลเทนนิส	หญิงคู่	12	ปี

 1 เหรียญเงิน
	 1.	กีฬาเทเบิลเทนนิส	หญิงเดี่ยว	16	ปี

 5 เหรียญทองแดง
	 1.	กีฬาเทเบิลเทนนิส	คู่ผสม	12	ปี

	 2.	กีฬาเทเบิลเทนนิส	คู่ผสม	16	ปี

	 3.		กีฬาเทเบิลเทนนิส	ชายคู่	16	ปี	

	 4.	กีฬาเทเบิลเทนนิส	หญิงเดี่ยว	18	ปี

	 5.	วิ่ง	200	เมตร	18	ปี	ชาย

กองการศึกษา

นักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง	 เพื่อสร้างสีสัน

ภายในงานด้วย

	 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จ�านวนกว่า	 1,800	 คน	 ประกอบ

ด้วย	 คณะครู	 เด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ�านวน	 3	 ศูนย์	

นักเรียนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองจ�านวน		6		โรงเรียน

โดยนายกเทศมนตรีนครระยองกล่าวทิ้งท้ายว่าจุดมุ่งหมายท่ีแท้จริง

มิได้อยู่ที่การแข่งขัน	เพื่อผล	“แพ้”	หรือ	“ชนะ”	แต่เพียงอย่างเดียว	

แต่ต้องการสร้างความสามัคคี	รู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย	มีน�้าใจเป็นนักกีฬา	

มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเพราะจิตใจดี	 มีสุข	 ย่อมอยู่ในร่างกาย

ที่สมบูรณ์	และท�าให้เด็กมีระเบียบวินัยและคุณธรรมที่ดี	เพื่อเติบโต

เป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคต

กีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง

รายงานสรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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	 วันที่	16	มกราคม	2559		นายมานพ	วาจาสิทธิ์	รองนายก

เทศมนตรีนครระยอง	 เป็นประธานเปิดงานวันครู	 สังกัดเทศบาล

นครระยอง	 ประจ�าปี	 2559	 ณ	 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม	

โดยมีนายสุธน	 ซื่อประเสริฐ	 ปลัดเทศบาลนครระยอง	 เป็นผู้อ่าน

สารของประธานกรรมการคุรุสภา	 และให้เกียรติเป็นผู้มอบเข็ม

เชิดชูเกียรติ	มอบเกียรติบัตร	ดังนี้

	 1.	มอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรให้กับ	ครูผู้สอนดีเด่น	

(ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา)	จ�านวน	2	ราย

	 2.	มอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรให้กับ	หนึ่งแสนครูดี	

(ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา)	จ�านวน	49	ราย

	 3.	มอบเกียรติบัตร	รางวัลสุดยอดครูดี	ระดับจังหวัด	โครงการ	

“ครูดีมีทุกวัน”	 ประจ�าปี	 2558	 (ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครู	 และบุคลากรทางการศึกษา	 สกสค.)	

นางชลธิชา	ธรรมนิทา	โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มฯ

	 นายมานพ	 วาจาสิทธิ์	 รองนายกเทศมนตรีนครระยอง	

มอบเกียรติบัตร	ดังนี้

	 1.	มอบเกียรติบัตรให้ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น	(เทศบาล

นครระยอง)	จ�านวน	2	ราย

	 2.	มอบเกียรติบัตรให้ครูดีเด่น	(เทศบาลนครระยอง)	จ�านวน	

44	 ราย	 จากนั้นประธานในพิธีกล่าวปราศรัย	 และมอบนโยบาย

ให้กับคุณครูที่มาร่วมงานในครั้งนี้	และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก	ณ	โรงเรียน

เทศบาลวัดโขดทิมทาราม

กองการศึกษา

วันเด็กแห่งชาติ
	 วันที่	 9	 มกราคม	 2559	 นายวรวิทย์	 ศุภโชคชัย	 นายก

เทศมนตรีนครระยอง	เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปี	

2559	โดยมีนายมานพ		วาจาสิทธิ์		รองนายกเทศมนตรี		เป็นผู้อ่าน

สารนายกรัฐมนตรี	“วันเด็กแห่งชาติ”	และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ของการจัดงาน	 	 	 โดยในงานนี้คณะผู้บริหารร่วมกัน	 แต่งกาย

ชุดนักเรียนเพื่อเพิ่มสีสันในงาน	 และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

สุขภาพให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการที่ดี		มีความสมบูรณ์ทั้งทาง

ด้านร่างกาย	 สติปัญญา	 อารมณ์และสังคม	 อีกทั้งยังเป็นการเสริม

ความสุขและให้เด็กมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะด้วย	กิจกรรม

ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนในสังกัด	 การเล่มเกมส์	 และ

แจกของรางวัลทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 บรรยากาศเต็ม

ไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ		ซึ่งมีเด็กๆ		มาเติมความสุขและร่วม

สนุกกับการเล่นเกมส์	 และรับของขวัญของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดี

อย่างล้นหลาม	ณ	สวนศรีเมือง	จังหวัดระยอง

ก�ำหนดกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์
และงำนก่อพระเจดีย์ทรำย ประจ�ำปี พ.ศ.2559
วันที่ 13 เมษำยน 2559 เริ่มตั้งแต่เวลำ 11.00 น.
 พิธีอันเชิญพระพุทธอังคีรสฯ	 แห่รอบตัวเมืองระยอง	 เพื่อ
ให้ประชาชนชาวระยอง	 ได้ร่วมสรงน�้าพระพุทธอังคีรสฯ	 โดยทั่วกัน		
โดยขบวนแห่ประกอบด้วย	 พระสงฆ์จากวัดต่างๆ	 ประพรมน�้า
พระพุทธมนต์แก่ประชาชนชาวระยอง		ขบวนนางสงกรานต์		ขบวน
ประชาชนชาวระยองเข้าร่วมขบวนแห	่พร้อมกับพระสงฆ์สมณศักดิ์	
ผู้สูงอายุ	และผู้บริหารเทศบาลนครระยอง	ณ	บริเวณหอพระพุทธ
อังคีรส
ระหว่ำงวันที่ 28-29 เมษำยน 2559 เริ่มตั้งแต่เวลำ 19.00 น.
 ณ	 บริเวณวัดปากน�้าสมุทรคงคาราม	 มีการประกวด
ก่อพระเจดีย์ทราย	 	 และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง	 ประเภท

ประชาชน
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กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558

	 วันที่	 13	 กุมภาพันธ์	 2559	 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้า

จัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน	ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง	4	โรคที่มักพบ

คือ	1.	บกพร่องทางสติปัญญา/เด็กเรียนรู้ช้า	2.	สมาธิสั้น	3.	บกพร่อง

ทางการเรียนรู้	 (เด็กแอลดี)	 4.	 ออทิสติก	 ในวัยเรียน	 และแนวทาง

การช่วยเหลือดูแลเด็กและเยาวชน	โดยทางโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครอง

นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงฯ	 เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับเกียรติจาก

คุณกุลนรี	 พิมพ์สังกุล	 นักจิตวิทยาปฏิบัติการ	 จากโรงพยาบาล

เฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี 

ระยอง	เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

	 วันที่	 28	 –	 30	 มกราคม	 2559	 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้า	 	 จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ	

ประจ�าปีการศึกษา	2558	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเรียน	การสอน	การฝึกอบรมสมบูรณ์ตามหลักสูตรของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ	

สามารถช่วยเหลือตนเองได้	รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่	ตรงต่อเวลา	และได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจ�าปีการศึกษา 2558

	 วันที่	 8	 มกราคม	 2559	 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้า														

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	 ณ	 บริเวณอาคารอเนกประสงค์

ของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้า	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ

ตระหนักถึงความส�าคัญของเด็ก	 อีกทั้งยังเป็นการสร้างสีสัน								

ความสนุกสนานให้กับเด็กๆ	 ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติ

ที่ต้องเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมต่อไป
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โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้า

	 วันที่	28	มกราคม	2559	โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้า													

ส่งเด็กหญิงนัฐริกาญน์	 สืบศรี	 และเด็กหญิงสุภาพร	 จันสุกศรี												

เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกลอนสดุดีสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช	ณ	วัดลุ่ม(พระอารามหลวง)	โดยมีนางกนกวรรณ	ภาณุทัต	

เป็นคุณครูผู้ฝึกซ้อม	 และผลปรากฏว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	

อันดับ	1	

	 วันที่	 22	 กุมภาพันธ์	 2559	 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้า	

ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ	“ทางก้าวหน้า”	

ครั้งที่	 34	ของชมรมพุทธศาสตร์สากล	ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหา

รัชมังคลาจารย์	ณ	วัดพระธรรมกาย

	 ผลการสอบปรากฏว่า	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น	

(ป.3	–	4)	ได้รับรางวัล	2	คน	คือ

	 1.	เด็กชายศตคุณ		วุฒิพานิช	ได้รับรางวัลที่	7	ระดับจังหวัด

	 2.	เด็กชายพงศธร	พฤกษากิจ	ได้รับรางวัลที่	9	ระดับจังหวัด

	 และผลการสอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย	

(ป.5	–	6)	ได้รับรางวัล	3	คน	คือ

	 1.	เด็กหญิงแพรวา	พงษ์สุข	ได้รับรางวัลที่	2	ระดับจังหวัด

	 2.	เด็กชายเวชพิสิฐ	พุทธาทาป	ได้รับรางวัลที่	7	ระดับจังหวัด

	 3.	เด็กหญิงนัฐริกาญน์	สืบศรี	ได้รับรางวัลที่	10	ระดับจังหวัด

	 โดยการฝึกซ้อมของ	

	 นางสุนิสา	ร่มรื่น	ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้า

	 นางชณิดา	โคลงชัย	และนางสมวรรณ	หน่อแก้ว									

	 วันที่	13-14	กุมภาพันธ์	2559	โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้า

ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง	จัดโครงการพัฒนา

การเรียนรู้แก่เด็ก	 ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น	 กิจกรรมด้านส่งเสริม							

การเรียนรู้แบบ	Play	and	learn	ส่งเสริมความเป็นผู้น�า	(Leadership)

รางวัลการแข่งขันกลอนสดุดี
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โครงการตอบปัญหาธรรมะ

โครงการพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็ก

	 และการสร้างแรงจูงใจทัศนคติที่ดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										

มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า	30	คน	และน�าเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม	

เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน	 ณ	 สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ	

สยามบรมราชกุมารี	
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	 วันที่	 1	มีนาคม	 	2559	 	 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	ตามนโยบาย

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		โดยคณะกรรมการไตรภาคี		เพื่อน�าผลการประเมินมาพัฒนาสถานศึกษาต่อไป

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง

	 วันที่	 18	 –	 19	 กุมภาพันธ์	 2559	 	 ทางโรงเรียนเทศบาล	

บ้านปากคลอง	ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี	ณ	ค่ายลูกเสือ

ชั่วคราวโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง	โดยกิจกรรมในครั้งนี้		ได้

ฝึกการน�าความรู้เกี่ยวกับวิชาลูกเสือ	มาใช้ปฏิบัติในการอยู่ค่ายพักแรม	

ทั้งในเรื่องการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ	การท�าอาหาร	การเดินทางไกล

โดยนายเสาวลักษณ์	 วินัยธรรม	 รองปลัดเทศบาล	 มาเป็นประธาน

ในพิธีเปิดกิจกรรม	 และการมอบอาหารและขนมให้กับหมู่ลูกเสือ	

–	เนตรนารี

	 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง	 ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา

แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	โดยน�านักเรียนทุกระดับชั้น	ไปทัศนศึกษา

แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน	เช่น	นักเรียนชั้นอนุบาล	

ศึกษาพัทยาดอลฟิน	 เวิลด์	 นักเรียนชั้น	 ป.1-ป.3	 ไปทัศนศึกษา

เรือรบประแสร์	 อนุสาวรีย์สุนทรภู่	 นักเรียนชั้น	 ป.4-ป.5	 ได้ไป

ศึกษาศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง	 และนักเรียนชั้น	 ป.6	 ได้ไป

ทัศนศึกษาเมืองโบราณ	 ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้	 และสนุกสนาน

เพลิดเพลิน	บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
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โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

	 เมื่อวันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 2559	 โรงเรียนเทศบาล											

วัดโขดทิมทารามได้จัดกิจกรรม	 Learning	 Style	 by	 Watkhod	

“วันวาเลนไทน์”	 ได้รับเกียรติจากนางเสาวลักษณ์	 วินัยธรรม																

รองปลัดเทศบาลนครระยอง	 เป็นประธานเปิดงาน	 โดยวัตถุประสงค์

ของการจัดกิจกรรมนี้	 เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมการประเมิน					

ผลการเรียนของนักเรียน	 เนื่องในวันแห่งความรักที่ว่า	 “รักลูก        

ให้ถูกทาง”	 รักลูกให้เป็นเห็นคุณค่าการเรียนรู้	 ณ	 หอประชุม

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

	 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม	เข้าร่วมแข่งขันโครงการ

เพชรยอดมงกุฎ	ได้รับรางวัลดังนี้	

										โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม		เป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าแข่งขันโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	TEEN	

DANCERCISE	THAILAND	CHAMPIONSHIP	2016	ระดับประเทศ	ระหว่างวันที่	23	–	24	มกราคม	2559	ได้รับรางวัลชมเชย	และ												

เข้ารับพระราชทานรางวัลจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	องค์ประธานโครงการ

						เด็กหญิงนันทรัตน์		ค�าเสมอ		ชั้นประถม

ศึกษาปีที่	3/3		จากโรงเรียนเทศบาลวัดโขด

ทิมทาราม	 	 รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม

ศิลปสร้างสรรค์	ช่วงชั้นที่	1		ป.1-3		ในการ

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ

ภาคตะวันออก	ครั้งที่	65	ปีการศึกษา	2558	

เมื่อวันที่	 18	 ธันวาคม	 2558	 ณ	 จังหวัด

อ่างทอง

รับรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

กิจกรรม  Learning Style by Watkhodรับรางวัลในโครงการเพชรยอดมงกุฎระดับประเทศ

-	เด็กหญิงธิมาพร	ทองกลาง	รับรางวัล

ชมเชยภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ	ระดับ

ประถมศึกษา	1-3	เมื่อวันที่	5	กันยายน	

2558	 ที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย	

กรุงเทพฯ

	 -	 เด็กหญิงศุภาพิชญ์	 สุขสะอาด,	 เด็กหญิงพาขวัญ	 ฟูค�า	

และเด็กหญิงศศิวรรณ	 แก้ววิเชียร	 รับรางวัลชมเชยวิทยาศาสตร์

เพชรยอดมงกุฎ	ระดับประถมศึกษา	1-3	เมื่อวันที่	26	กันยายน	2558	

ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า	กรุงเทพฯ

 เด็กหญิงณัฐณิชา	ปะสิ่งชอบ	รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

พุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ	 ระดับประถมศึกษา	 1-3	 เด็กหญิง													

ณิชกานต์	สุระเสนีย์	และเด็กหญิงมาธินี	จอดนอก	รับรางวัลผ่านเกณฑ์

มาตรฐานพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ	 ระดับประถมศึกษา	 4-6			

เมื่อวันเสาร์ที่	28	พ.ย.	58		ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์	กรุงเทพฯ

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก 
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	 วันที่	19	กุมภาพันธ์	2559		โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล	จัดกิจกรรม		“OPEN		

HOUSE		WATLUM		SCHOOL	2016”		โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอผลงานของนักเรียนและ

คณะครู	ประจ�าปีการศึกษา	2558	เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์	ทักษะชีวิต	ทักษะการแก้ปัญหา

ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน

ได้ลงมือปฏิบัติจริง	มีประสบการณ์ตรง	สร้างความรู้ด้วยตนเอง	และเรียนรู้อย่างมีความสุข	และ	

เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการจัดกิจกรรมตามโครงการ	 “ลดเวลาเรียน	 เพิ่มเวลารู้”	

โดยได้รับเกียรติจาก		นายวรวิทย์		ศุภโชคชัย		นายกเทศมนตรีนครระยอง		เป็นประธานในพิธีเปิด		

OPEN  HOUSE  WATLUM  SCHOOL  2016

และร่วมชมกิจกรรมประจ�าฐาน		การจัดกิจกรรมในครั้งนี้โรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครู		คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง		และนักเรียน		อีกทั้งกองช่างเทศบาลนครระยอง		ที่มาจัดสถานที่ให้ห้องสมุดเทศบาลนครระยอง	ร้านนายอินทร์	เจ้าหน้าที่จากงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครระยอง	ที่มาร่วมจัดฐานการเรียนรู้			

	 นางชลธิชา	 ธรรมนิทา	 ครูอันดับ	 คศ.	 4	 รับมอบเกียรติ

บัตรรางวัลสุดยอดครูดี	 ระดับจังหวัด	 ในโครงการ	 “ครูดีมีทุกวัน”	

ประจ�าปี	 2558	 จากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	 (สกสค.)	 เนื่องใน

วันครู	ประจ�าปี	2558

รางวัล “ครูดีมีทุกวัน”

	 วันที่	 11	 กุมภาพันธ์	 2559	 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม

มหาชัยชุมพล	ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน	จากเทศบาลเมืองคิตะคิวชู	

ประเทศญี่ปุ่น	ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม	

และการบริหารจัดการขยะของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ ่มมหาชัย

ชุมพล	ภายใต้โครงการ	“โรงเรียนปลอดขยะ”

ต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองคิตะคิวชูประเทศญี่ปุ่น
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โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

	 วันที่	 12	 กุมภาพันธ์	 2559	 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล	 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน	 จากองค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองขาหย่าง	จังหวัดอุทัยธานี	จ�านวน	50	คน	ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม	และการบริหารจัดการขยะของ

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล	ภายใต้โครงการ	“โรงเรียนปลอดขยะ”

ต้อนรับคณะจาก อบต.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)

	 เด็กหญิงปิยพัชร์	พิไลแสงสุรีย์	นักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนสาธิต

เทศบาลนครระยอง	(วัดตรีรัตนาราม)	เข้าร่วม

แข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส	 ดังนี้รายการต่อไปนี้

	 1.		รางวัลชนะเลิศ	 กีฬาเทเบิลเทนนิส	

ประเภท	หญิงเดี่ยว	12	ปี	และรางวัลชนะเลิศ

หญิงคู่	 12	 ปี/รางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ2	

ประเภท	คู่ผสม	12	ปี	การแข่งขันกีฬานักเรียน

องค์กรปกครอง	 ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	

ระดับประเทศ	 ครั้งที่	 33	 ประจ�าปีการศึกษา	

2558	กรุงเทพฯ	เกมส์	2558

	 2.	รางวัลชนะเลิศ	เยาวชนหญิงเดี่ยว

อายุไม่เกิน	12	ปี	การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส

แข่งกีฬา กรุงเทพฯ เกมส์

	 วันที่	 23	 -	 31	 มกราคม	 2559	 กรมพลศึกษา	 และจังหวัด

นครศรีธรรมราชได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน	 นักศึกษาแห่งชาติ	

ครั้งที่	37	“นครศรีธรรมราชเกมส์”	ด.ญ.สิริกมลเนตร		โชคประเสริฐกุล  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง	

(วัดตรีรัตนาราม)	ตัวแทนจังหวัดระยอง	 เขต	2	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด	ต่อสู้บุคคลหญิง	น�้าหนักไม่เกิน	38	ก.ก.	และ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	และด.ญ.	ปิยพัชร์	พิไลแสงสุรีย์	นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเทเบิล

เทนนิส	 ประเภททีมหญิง	 พร้อมรับเกียรติและเหรียญรางวัลอย่าง

น่าภาคภูมิใจ

แข่งขันกีฬา ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ	Bangkok	Table	Tennis	2016	ระหว่างวันที่	5-8	กุมภาพันธ์	2559	ศูนย์เยาวชน

กรุงเทพ	(ไทย-ญี่ปุ่น)

	 *เด็กหญิงชิสาพัชร์	 พิไลแสงสุรีย์	 ได้รับรางวัล	 ต�าแหน่งที่	 3	 เยาวชนหญิงเดี่ยว								

อายุไม่เกิน	10	ปี	นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง	

(วัดตรีรัตนาราม)
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โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

	 วันที่		10	–	12			กุมภาพันธ์		2559		โรงเรียนนครระยอง

วิทยาคม	(วัดโขดใต้)		ได้น�านักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน		Story	Telling		

Contest	โครงการ	EDU	open	House	2016	ณ	คณะศึกษาศาสตร์		

มหาวิทยาลัยบูรพา	 ผลการแข่งขันปรากฏว่า	 เด็กหญิงสบรีน่า			

วอล์คเกอร์		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1/3		ได้รับรางวัลชนะเลิศ		

โดยผู้ฝึกสอนได้แก่	ครูชลธิชา	สัมพันธ์	และครูอิทธิพัฒน์	คุณปลื้ม

	 วันที่	23-31	มกราคม	2559	โรงเรียนนครระยองวิทยาคม	

(วัดโขดใต้)	ได้น�านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน	นักศึกษา	

แห่งชาติ		ครั้งที่	37		ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช																	

ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า		นางสาวธันยธรณ์		เกษจรัล		และ	

นางสาวจีรัชญา		เกษจรัล		นักเรียนของโรงเรียนนครระยองวิทยาคม	

(วัดโขดใต้)		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1		จากการแข่งขัน

เทเบิลเทนนิส		ประเภททีมหญิง

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติชนะเลิศการแข่งขัน Story Telling Contest
โครงการ EDU open House 2016
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โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

	 วันที่	 26	 มกราคม	 2559	 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม		

(วัดโขดใต้)	 ได้น�านักเรียนเข้าร่วมงานวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ

ระยอง		ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏดังนี้		

	 1.	เด็กหญิงสบรีน่า			วอล์คเกอร์		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	1/3		ได้รับรางวัลชนะเลิศ		จากการแข่งขัน		Story		Telling			

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ		โดยผู้ฝึกสอนได้แก่		

ครูชลธิชา		สัมพันธ์		และครูอิทธิพัฒน์		คุณปลื้ม

	 2.	 เด็กหญิงนิชาภา		สมินเย		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2/3	

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	จากการแข่งขันประกวดคัดลายมือ		

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		โดยผู้ฝึกสอนได้แก่	ครูศศิธร		นารินนท์

	 3.	 เด็กชายนัทธสม	บุญมา	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/1	

และเด็กชายพลพัต		พลกุลพลาทร	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2/3		

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2		จากการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน		

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	โดยผู้ฝึกสอน

ได้แก่	ครูปิยะวรรณ		กล้าผจัญ

ร่วมงานวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  

	 วันที่	18		ธันวาคม		2558			โรงเรียนนครระยองวิทยาคม	

(วัดโขดใต้)	 	 ได้น�านักเรียนเข้าร่วมงานวิชาการ	 	 โปลีสีสรรค์	 58			

ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา	โปลีเทคนิคระยอง	ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า		

นายสมภพ	รอดไภย	ได้รับรางวัลชนะเลิศ		และนายเกริกพล		ไชยเดช		

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1		จากการประกวดออกแบบ	

ป้ายโปสเตอร์		ด้วยโปรแกรม		Adobe		Photoshop		Cs5			โดย

การฝึกสอนของครูสุพันณี			อักษร		และครูยุพา		เปล่งปลั่ง

ร่วมงานวิชาการ  โปลีสีสรรค์ 58   

	 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม	 (วัดโขดใต้)	 เป็นโรงเรียน

น�าร่องกิจกรรมลดเวลาเรียน	 เพิ่มเวลารู้	 และได้รับการนิเทศ

กิจกรรม	 ลดเวลาเรียน	 เพิ่มเวลารู้	 จากคณะกรรมการนิเทศ	

กิจกรรม	ลดเวลาเรียน		เพิ่มเวลารู้		เพื่อติดตามกิจกรรมให้เป็นไป

อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนในด้านอาชีพ	

และองค์ความรู้

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
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ศููนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่

	 วันที่	15	กุมภาพันธ์	2559	งานทันตสาธารณสุข	กองการแพทย์

เทศบาลนครระยอง	จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กวัดป่าประดู่	 	 โดยมีนางสุภาภรณ์	 มีพงค์	 และเจ้าหน้าที่งาน

ทันตสาธารณสุข	 กองการแพทย์	 ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษา	

สุขภาพช่องปากและฟันในเบื้องต้น	 พร้อมด้วยทั้งทาฟูออไรด์ให้เด็ก

อีกด้วย

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่	 จัดกิจกรรมเวียนเทียน

เนื่องในวันมาฆบูชา	 เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณี

ของไทยที่นับถือศาสนาพุทธสืบทอดกันมาหลายร้อยปีให้ระลึกถึง			

คุณงามความดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและให้เด็กได้รู้ถึง

ความหมายของวันมาฆบูชา	ซึ่งเป็นการรวมตัวของพระสงฆ์	จ�านวน		

2,500	 รูป	 มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย	 ซึ่งนับว่าเป็น								

สิ่งอัศจรรย์ยิ่งในวันเพ็ญเดือน	3	ของไทย	มีกิจกรรมเวียนเทียน

เพื่อร�าลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท�าให้คนในพุทธศาสนา

และในโลกมีสติยั้งคิด

กิจกรรมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล	 จัดกิจกรรมศูนย์

เด็กศีล	5	เพื่อเป็นการสร้างจิตส�านึกให้แก่เด็กเล็กที่ก�าลังก้าวเข้าสู่

การเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตให้มีคุณธรรม	 จริยธรรม	

เพื่อน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	และใช้ในสังคม

	 โดยคุณธรรม	 จริยธรรมนั้น	 เปรียบเสมือนบทบัญญัติของ

ความดีและความงดงามของจิตใจท่ีส่งผลให้ประพฤติดีประพฤติ

ชอบ	คุณธรรม	หมายถึง	ความจริง	ความประพฤติดี	ความถูกต้อง	

คุณความดี	 และจริยธรรม	 หมายถึง	 ความประพฤติปฏิบัติที่มี

ธรรมะเป็นตัวก�ากับ	ธรรมอันเป็นข้อประพฤติปฏิบัติศีลธรรม

(พระเทวินทร์	เทวินโน,	2544)	
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	 คุณยายกนกทิพย์		อุทโย	เกิดเมื่อ	12	ตุลาคม	2462	อายุ	96	ปี	5	เดือน	แม่ของคุณยาย

เป็นนักเรียนแพทย์ศิริราชพยาบาล	 พ่อคุณยายเป็นคนระยอง	 คุณยายเป็นนักเรียนวิทยาลัยครู

สวนสุนันทา	กลับมาจากต่างจังหวัดก็มาเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์	ตอนสอนอยู่

ก็เป็นที่รักของน้องๆ	และเพื่อนๆ	เกษียณที่โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้า	เดิมที่ย้ายมาใหม่ๆ	เป็น

ครูใหญ่ที่โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม	จากนั้นทางโรงเรียนวัดโขดเห็นผลงานดี	 เลยเลื่อน

ให้มาเป็นหัวหน้าหมวดการศึกษา	 (เทศบาลย้ายมา)	 หลังจากเกษียณ	 ก็ท�าวีซ่าย้ายไปอยู่กับ

ลูกสาวคนโตที่เมืองนอก	อยู่ได้	2-3	ปี	ก็กลับ	หลังจากนั้นได้เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุของ													

โรงพยาบาลระยอง	 เคล็ดลับดูแลสุขภาพยังไงให้อายุยืนถึง	97	ปี	คือ	ก็ไม่คิดมากไม่คิดอะไรที่

มันปวดหัว	ท�าชีวิตให้สนุกของเราไปเรื่อยๆ	ไปไหนไปกัน	กินไหนกินกัน	เราไม่เครียด	ปล่อยวาง	

หลังจากเข้ามาในชมรมผู้สูงอายุแล้ว	ก็สนุกสนานไปกับเค้า	ไปนั่งฟังเขาพูดเขาบรรยาย	ช่วยเขาท�า

อะไรได้ก็ช่วยท�า	 ให้ความร่วมมือ	 อะไรท�าไม่ได้เราก็อยู่เฉยๆ	 ออกก�าลังกายก็ออกเองที่บ้าน	

ออกเกือบทุกวัน	 แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ออกแล้ว	 วิธีก็จะมีเดินรอบบ้าน	 แกว่งแขน	 จะไม่เครียด	

ชอบไปเที่ยวหาบ้านเพื่อนไปนั่งคุย	 	 กินอาหาร	 3	 มื้อ	 ท�าอาหารกินเอง	 กินน�้าผักปั่นทุกเช้า											

ข้อคิดการใช้ชีวิตให้ยืนยาวแบบมีคณุภาพของคณุยาย กนกทิพย์ อุทโย

กินธรรมดาปกติ	แต่เลือกกินที่มีประโยชน์	ความเป็นอยู่ทุกวันนี้สบายๆ	อย่าไปคิดมาก	ท�าตัวให้สบายๆ	เฮฮา		นอนประมาณ	2	ทุ่ม	ตื่นตี	5	ถึง

แม้จะเป็นคนหลับยาก	ก่อนนอนก็สวดมนต์ทุกคืนค่ะ

เปิดท�าการ ทุกวันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
	 เปิดท�าการตั้งแต่เวลา	๐๘.๐๐	น.	–	๑๖.๐๐	น.

	 ปิดท�าการ	ทุกวันเสาร์	–	อาทิตย์	วันหยุดราชการ	

	 วันหยุดตามประกาศของส�านักงาน	จ.ส.ท.	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 และวันหยุดตามประกาศของเทศบาล

การคิดอัตราดอกเบี้ย
	 สถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง		คิดอัตราดอกเบี้ย		ดังนี้

	 จ�าน�า	ไม่เกิน		๕,๐๐๐		บาท		คิดดอกเบี้ย		ร้อยละ		๕๐		สตางค์	/	เดือน

	 จ�าน�าเกิน		๕,๐๐๐		ถึง		๑๐๐,๐๐๐		บาท		คิดดอกเบี้ย		ร้อยละ		๑		บาท	/	เดือน

สถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง

“ท้องถิ่นสวย  ภาษีช่วยสร้าง”  
เทศบาลนครระยอง ขอความร่วมมือผู้ช�าระภาษีในเขตเทศบาล ช�าระภาษีบ�ารุงท้องที่

	 เทศบาลนครระยอง	ขอความร่วมมือผู้ช�าระภาษีในเขตเทศบาลช�าระภาษีบ�ารุงท้องที่	ยื่นแบบและช�าระภาษี

ท้องถิ่น	ประจ�าปี	2559	ภายในเมษายน	2559		รายละเอียด		ดังนี้

	 1.		ภาษีบ�ารุงท้องที่	ช�าระภายในเดือนมกราคม	–	เมษายน	2559

	 2.		ภาษีป้าย	ช�าระภายในเดือนมกราคม	-	มีนาคม	2559

ผู้ประกอบการและเจ้าของทรัพย์สิน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ยื่นแบบและช�าระภาษีได้ที่  
งานจัดเก็บรายได้  ส�านักการคลัง  เทศบาลนครระยอง  

โทร 0 3861 4057, 0 3862 0111 ต่อ 308-9  ตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ โดยไม่หยุดพักกลางวัน 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลระยอง

นครสีเขียว  และรุ่งเรือง ด้วยความพอเพียง  ภายในปี พ.ศ. 2563


