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นายกฯ
พ บ ป ร ะ ช า ช น

 พูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันนี้ เราทุกคนก็ต้อง

ยอมรับนะครับ ตอนนี้สภาพแวดล้อมของบ้านเราไม่ค่อยดีนัก เนื่องจาก

ปัญหาอันดับแรกคือเรื่อง “ขยะ” ค่อนข้างจะเยอะ พี่น้องประชาชน 

ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ หรือ

เข้าใจแล้วแต่ยังไม่มีเวลา หรืออาจจะไม่ได้คัดแยกขยะอย่างจริงจัง         

ที่จริงเรื่องขยะนี้ต้องคัดแยกอย่างจริงจัง ถือว่าเป็นหน้าที่ เพราะถ้าเกิด

เราไม่ช่วยกันดูแลเรื่องสภาพแวดล้อม ต่อไปเราก็จะอยู่ในสภาพแวดล้อม 

ที่ไม่ดี ยกตัวอย่างง่ายๆ เรื่อง การตัดไม้ท�าลายป่า ถ้าเราตัดต้นไม้

เยอะๆ โดยที่ไม่ปลูกต้นไม้ทดแทนเลย ต่อไปเมืองก็จะร้อน น�้าก็จะไม่มี 

มีแต่ความแห้งแล้ง ความชุ่มชื้นในเมืองก็จะไม่มีเลย เพราะต้นไม้ถูกตัด

ไปหมดแล้ว น�้าน้อยท�าให้ทุกคนต้องช่วยกันประหยัดใช้ เป็นภาวะ         

ที่เริ่มวิกฤต การประหยัดน�้าไม่ใช่ว่าจะให้ดื่มน�้าน้อยลง น�้าต้องดื่มตาม

ที่ร่างกายต้องการ แต่การใช้น�้า เช่น การซักเสื้อผ้า ก็ต้องซักพร้อมกันทีเดียวเลย อย่าไปซักทีละชิ้นมันก็เปลืองน�้า และการท�า

กิจกรรมหลายอย่างถ้าไม่จ�าเป็นก็พยายามหลีกเลี่ยงการใช้น�้า เพื่อเก็บเอาน�้าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ

 อีกปัญหาหนึ่งอยากฝากไว้คือเรื่องยาเสพติด ตอนนี้จะเห็นในข่าวหนังสือพิมพ์ทั่วไป จับยาเสพติดได้ทุกวัน แต่ละครั้ง

ครั้งละจ�านวนมาก แสดงว่ายาเสพติดไม่ได้ลดลงเลย รอบแนวตะเข็บชายแดนของประเทศเรานี้ ยังมีแหล่งผลิตซึ่งผลิต           

อยู่นอกเขต เราไม่สามารถจะเข้าไปจับกุมได้ เว้นแต่เขาล�าเลียงเข้ามาในประเทศแล้วค่อยวางแผนจับกุมและสืบหาต้นตอ  มัน

เป็น “มหันตภัย” ส�าหรับเด็กและเยาวชน และไม่ใช่เด็กอย่างเดียว ผู้ใหญ่ก็ยังติด ผู้ใหญ่ติดแล้วก็ไม่อยากท�างาน  อยากจะไป

ประกอบมิจฉาชีพ เพราะหาเงินได้ง่าย และเอาไปซื้อยาเสพติด ฝากทุกท่านช่วยกันสอดส่องดูแล...ไม่ใช่ปล่อยให้ทางราชการ

ดูแลอย่างเดียว พี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง ขอบคุณครับ....



สารบัญ

เทศบาลนครระยอง I เจ้าของและผู้พิมพ์โฆษณา I โทรศัพท์ 0-3861-5202, 0-3862-0111 ต่อ 608  www.rayongcity.net
กองบรรณาธิการ I นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก�าจร รองนายกเทศมนตรี I นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล

นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน I นายบุญปลูก ณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล  I นางอ�าไพ วงเวียน สมาชิกสภาเทศบาล

นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ ์หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ I นางสาวปิยะนุช  พ่วงความสุข เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ออกแบบและจัดพิมพ์ : ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อักษรพรรณพิมพ์ โทร. 0-2965-2002-3  E-mail : aksornphanphim@gmail.com

นายกฯ พบประชาชน 2
วันท้องถิ่นไทย 4
อบรมพัฒนาบุคลากร 4
ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง 4
วันเทศบาล 4
ส�านักทะเบียนดีเด่นระดับภาคตะวันออก 5
ประชุมผังเมือง 5
ดูดท่อ,ล้างท่อ,ลอกท่อ 5
ผลการด�าเนินงานด้านการเงินการคลัง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 6
กิจกรรมผู้สูงอายุ 6
งานวันสตรีสากล 7
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ 7
เลือกตั้งประธานชุมชนแหลมรุ่งเรือง 7
โครงการบูรณาการจัดท�าแผนชุมชน 7
“เลือกกินของทอดอย่างไรให้ปลอดภัย” 8
สามเณรห่างไกลโรคติดต่อ 8
คุณไม่ใช้เราขอ 8
เครือข่าย 3R รักษ์ โลก 8
วันงดสูบบุหรี่โลก  9
กิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน 9
เครือข่ายประกันสังคม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 9
คลินิกพัฒนาการเด็ก 10
รู้เท่าทันภัยจากสเตียรอยด์ 10
การประกวดดนตรีเพื่อเยาวชน 2016 10
SUMMER CAMP 10
มหกรรมเล่าขานต�านานเมืองระยอง 11
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท�าแผนและงบประมาณทางการศึกษา 11
งานประเพณีสงกรานต์ประจ�าปี 2559 11
WE CAN : Play & Learn เพลินวันอาทิตย์ 12
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 12
แก้ ไขปัญหาบุกรุกชายหาดแหลมเจริญ 12
ททท.ติดตามการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว 13
สานฝันสู่ความส�าเร็จ 13
โครงการวันวิชาการ“เปิดบ้านปากคลอง” 14
โครงการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 14
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ�าปีการศึกษา 2558 15
ต้อนรับคณะจาก อบต.ท่าคา 16
ตัวแทนอัศวิน 3Rs 16
ประกวดคัดลายมือ 16
ประกาดบรรยายธรรมะ 16
คนเก่งน่าชื่นชม 17
การจัดท�ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และพัฒนาหลักสูตร 17
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตรัง 17
วันแห่งความส�าเร็จ 17
สอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ ในระดับ Top 5 & Top 10 18
นักเรียนได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 18
แข่งขันสวดมนต์หมู่ ท�านองสรภัญญะ 19
แข่งดนตรีเพื่อเยาวชน 19
กิจกรรมสารสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศ 19
ร่วมการแข่งขันพายเรือชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 19
กวีเอก “สุนทรภู่” 20
วันสิ่งแวดล้อมโลก 20

ปีที่ 11 ฉบับที่ 4
เมษายน - พฤษภาคม 2559

	 “อียักษา	 ตาโตโมโหมาก	 รูปก็กาก
ปากก็เปราะ		ไม่เหมาะเหมง		นมสองข้าง
อย่างกระโปรงดูโตงเตง	ผัวของเอ็งเขาระอา
ไม่น่าชม”  จากเรื่องพระอภัยมณี

 นางผีเสื้อสมุทรเป็นยักษ์ อาศัยอยู่ในถ�้าซึ่ง
อยู่กลางทะเล สามารถแปลงร่างเป็นหญิงสาว
สวยได้ ชาติก่อนได้พรจากพระอิศวรให้ถอด
ดวงใจใส่ไว้ในก้อนหินได้ นางจึงก�าเริบใจไปต่อสู้
กับพระเพลิงจึงถูกไฟกรดเผาจนร่างมอดไหม้ 
นางก็กลายเป็นปีศาจสิงอยู ่ในก้อนหินที่ฝาก
ดวงใจไว้
 ครั้นเวลาผ่านไปเนิ่นนานหลายปี ก้อนหิน
ก็มีแขนขา หน้าตางอกออกมา แล้วในที่สุดก็มี
ชีวิตขึ้นมาอีก วันหนึ่งนางเห็นพระอภัยมณีก็นึก
รักจึงอุ้มไปอยู่กับนางในถ�้า จนมีลูกชายด้วยกัน
ชื่อสินสมุทร ต่อมาพระอภัยมณีกับสินสมุทรก็พา
กันหนีไปจากนาง นางผีเสื้อสมุทรออกติดตามไป
ด้วยความรัก แต่แล้วนางก็ต้องตายด้วยเสียงปี่
ของพระอภัยมณี ร่างของนางก็กลับกลายเป็นหิน
อยู่ที่ชายหาดริมทะเลนั่นเอง
 ในเขตเทศบาลนครระยอง มีรูปปั้นนางยักษ์ 
ตั้งอยู่ที่สุดปลายถนนท่าบรรทุก เชื่อมกับถนนเลียบ
ชายฝั่ง (แยก PMY)



วันท้องถิ่นไทย

สำ�นักปลัดเทศบ�ล
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ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง

วันเทศบาล

อบรมพัฒนาบุคลากร

 วันที่ 1 เมษายน 2559 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่า

ราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา 

และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบริหารจัดการท้องถิ่น  

ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการส่วนกลาง” โดยนายวรวิทย์  

ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง (ประธานสันนิบาตเทศบาล

จังหวัดระยอง) ร่วมกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุดรธานี โดย

นายปณพล ภูมิวัตร นายกเทศมนตรีต�าบลหนองเม็ก (ประธาน

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุดรธานี) วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม

สัมมนาครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้กับคณะกรรมการบริหารสันนิบาต

เทศบาล เพื่มเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น และเป็น

การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในอนาคต 

รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารและพัฒนาท้องถ่ินของ

ตนเองให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืน โดยน�าประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับ

ในวันนี้มาประยุกต์ใช้ต่อไป

 วันที่ 24 เมษายน 2559 เทศบาลนครระยองจัดกิจกรรม
วันเทศบาล ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยนายวรวิทย์ 
ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยองเป็นประธานวางพานพุ่ม
ดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ต่อด้วยกล่าวค�าถวายราชสดุดี 
กิจกรรมวันเทศบาลในครั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย 
คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครูจากโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครระยอง และกลุ่มต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการชุมชน,
ผู้สูงอายุ, อสม, อปพร ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง
 จากนั้น ได้มีพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับทุกท่านที่มา
ร่วมงาน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง

 วันที่ 11-13 มีนาคม 2559 เทศบาลนครระยอง จัดโครงการ

อบรมพัฒนาผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายก

เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง

ประจ�า ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วังยาวริเวอร์ไซด์

รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยนายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายก

เทศมนตรีนครระยองเป็นประธาน  วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลนครระยองได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

มีการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดึงศักยภาพของ

ตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความรู้ 

ความเข้าใจ ในการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน 

มีจิตส�านึกในการให้บริการโดยมุ่งเน้นประโยชน์   ของประชาชน

เป็นส�าคัญ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร

ในสังกัดเทศบาลนครระยองแต่ละหน่วยงานให้ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

 วันที่  18  มีนาคม  2559  เทศบาลนครระยอง  น�าโดย

นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก�าจร รองนายกเทศมนตรีนครระยอง พร้อม

ด้วยพนักงานเทศบาลนครระยอง ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อน้อม

ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการปกครองท้องถิ่นไทย โดยร่วมพิธีวางพานพุ่ม 

(ดอกไม้สด) ถวายสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติและกล่าวถวายราชสดุดี 

ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง



กองช่�ง
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สำ�นักปลัดเทศบ�ล

ส�านักทะเบียนดีเด่นระดับภาคตะวันออก

ประชุมผังเมือง

 วันที่ 23 มีนาคม 2559 นายสมศักดิ์ แสนหิรัญ ปลัดจังหวัด
ระยองเป็นประธาน เปิดการประชุมแสดงข้อคิดเห็นในการวางและ
จัดท�าผังเมืองรวมเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ปรับปรุงครั้งที่ 4) 
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง โดยผู้เข้าร่วมการประชุม
ประกอบด้วย บริษัท พิสุทธิ์เทคโนโลยี (บริษัทที่ปรึกษางานวาง
และจัดท�าผังเมืองรวมเมืองระยอง) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ระยอง เจ้าหน้าที่จากส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
ตัวแทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง (ส่วนกลาง) นายนิรันดร์ 
กล่อมแก้ว (รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลเนินพระ) และ
ประชาชนในพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองระยอง 
 วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการ
แนะน�าภาพรวมของโครงการฯ  การชีแ้จงความส�าคญัของการจดัท�า
ผังเมืองรวมเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ปรับปรุงครั้งที่ 4) นโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ การน�าเสนอแผนงานและขั้นตอน
การด�าเนินโครงการรวมไปถึงการระดมข้อคิดเห็น เพื่อให้ประชาชน
ร่วมแสดงข้อคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข รวมทั้งการ
ตอบข้อซักถามต่าง ๆ

กองช่�ง

ดูดท่อ / ล้างท่อ / ลอกท่อ

 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล

นครระยอง ได้รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจส�านักทะเบียน

ดีเด่นในระดับภาค ตามโครงการประกวดส�านักทะเบียนดีเด่นของ

กรมการปกครอง ประเภทส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลขนาดกลาง 

มีประชากรตั้งแต่ 30,000 - 70,000 คน และผลปรากฏว่า ส�านัก

ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครระยองได้ผ่านการประเมินคัดเลือก

ให้เป็นตัวแทน ระดับภาคตะวันออก ซึ่งจะเข้าร่วมแข่งขันระดับ

ประเทศ ต่อไป
 เส้นเลือดมีความส�าคัญต่อร่างกายมนุษย์ฉันใด ท่อระบายน�้า

ก็มีความส�าคัญต่อชุมชนเมืองฉันนั้น หน้าที่หลัก ของระบบท่อและ

รางระบายน�้า เป็นเส้นทางล�าเรียงน�้าใช้จากครัวเรือน อาคารต่างๆ 

ในสภาวะปกติ และเป็นเส้นทางระบายน�้าในฤดูฝน เพื่อบรรเทา

ปัญหา น�้าท่วมขัง สิ่งที่พบภายในบ่อพักและท่อระบายน�้า คือขยะ

ต่างๆ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกและโฟม ฯลฯ วัสดุต่างๆ 

อาทิเช่น เก้าอี้ไม้, โต๊ะไม้ สิ่งปฏิกูลต่าง ก้อนไขมัน เช่น ซากหมู 

ซากแมลงสาบ วิธีการบ�ารุงรักษา เราจะท�าการขุดลอกท่อและ

รางระบายน�้าเป็นประจ�า ไม่ทิ้งขยะประเภทต่าง ๆ ลงท่อและ

รางระบายน�้า
 ปัจจุบันเขตพื้นที่เทศบาลนครระยอง ถือได้ว่าเป็นชุมชนเมือง
หนาแน่น มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคอสังหาริมทรัพย์  
ที่ดินมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากที่รกร้างว่างเปล่า  พัฒนาเป็น
โครงการหมู่บ้านจัดสรร  อาคารพาณิชย์  คอนโดนมิเนียม ฯลฯ  
เป็นจ�านวนมาก  ท�าให้เกิดปัญหาน�้าท่วมขังหลายพื้นที่  งานบ�าบัด
น�้าเสีย ฝ่ายช่างสุขาภิบาล  กองช่างมีหน้าที่ดูแลรักษาระบบระบายน�้า
อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ระบบระบายน�้า  ระบายน�้าได้สะดวกและไม่เป็น
แหล่งเพาะเชื้อโรค  จึงสรุปภาพรวมผลการด�าเนินงานดังนี้
 - งานดูดลอกท่อระบายน�้าจ�านวนทั้งสิ้น  255  เส้น  ความยาว
รวม  45,000  เมตร  
 - งานขุดลอกรางระบายน�้าจ�านวนทั้งสิ้น  294  เส้น  ความยาว
รวม  67,500  เมตร
 - งานซ่อมแซมฝาท่อระบายน�้าจ�านวนทั้งสิ้น  1,800  ฝา 
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กองสวัสดิก�รสังคม

ผลการด�าเนินงานด้านการเงินการคลัง 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในรอบ 6 เดือน
(1 ต.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2559)

 งบประมาณ หมายถึง แผนงานหรืองานส�าหรับประมาณ

การด้านรายรับและรายจ่ายแสดงในรูปตัวเลขจ�านวนเงิน

 การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนการด�าเนินงาน

ออกเป็นตัวเลขจ�านวนเงินโดยปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป

 ผลด�าเนินงานของเทศบาลนครระยอง ส�าหรับในรอบ 6 

เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 

ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เทศบาลนครระยองมีผลการด�าเนินงาน

ด้านการจัดเก็บรายได้ต่างๆ และการเบิกจ่ายเงิน ดังตัวอย่างในรูปภาพ

ผลการด�าเนินงานด้านการเงินการคลังส�าหรับ 6 เดือนแรกของ

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 

มีนาคม 2559
 

รายรับรวม 370,458,295.82 บาท
 รายได้จัดเก็บเอง เป็นเงินทั้งสิ้น 66,064,096.34  บาท

 ภาษีที่รัฐจัดสรรให้ เป็นเงินทั้งสิ้น 133,027,048.40 บาท

 เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ 

 เป็นเงินทั้งสิ้น    137,33,937.00  บาท

 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 

 เป็นเงินทั้งสิ้น   34,036,214.08  บาท

รวมจ่ายรวม  267,826,471.19 บาท
 งบกลาง    เป็นเงินทั้งสิ้น 40,579,118.55  บาท

 งบบุคลากร   เป็นเงินทั้งสิ้น 122,092,440.03  บาท

 งบด�าเนินการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  90,073,702.91  บาท

 งบลงทุน   เป็นเงินทั้งสิ้น  3,827,209.70  บาท

 งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000.00  บาท

 งบเงินอุดหนุน  เป็นเงินทั้งสิ้น 11,224,000.00  บาท

กราฟรายรับจริง ปี 2559

สำ�นักก�รคลัง
กราฟรายจ่ายจริง ปี 2559

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ 9.19%

รายได้จัดเก็บเอง 
17.83%

รายได้ที่รัฐบาล
อุดหนุนให้ อปท. 37.07%

รายได้ที่รัฐบาลเก็บ
แล้วจัดสรรให้อปท. 35.91%

จ่ายจากเงินอุดหนุน
ระบุวัตถุประสงค์ 

12.41%
งบเงินอุดหนุน 

4.19%

งบด�าเนินการ
33.29%

งบรายจ่ายอื่น 
0.01%

งบบุคลากร
44.77%

งบกลาง 3.90%

งบลงทุน
1.43%

กิจกรรมผู้สูงอายุ

 วันที่ 17 มีนาคม 2559 เทศบาลนครระยอง โดยกอง

สวัสดิการสังคม จัดโครงการรวมวัยผู้สูงอายุ เติมความสุขให้กัน

และกัน ได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี

นครระยอง เป็นประธานเปิดงานและกล่าวทักทายกับสมาชิกของ

ชมรมผู้สูงอายุ ของเทศบาลนครระยอง พร้อมด้วยนายวารินทร์ 

ดุษฎีวงษ์ก�าจร รองนายกเทศมนตรีนครระยอง สมาชิกสภาเทศบาล

นครระยอง โดยกิจกรรมนี้เริ่มด้วยการบูชาพระรัตนตรัย โดยมีนายก

เทศมนตรี นครระยองเป็นประธานจุดธูปเทียน จากนั้นได้มีกิจกรรม

สังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นการสร้างความสามัคคี

ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครระยอง  ต่อด้วยการบรรยาย

ให้ความรู้ต่างๆ โดยวิทยากร จากกองการแพทย์เทศบาลนครระยอง 

(คุณอัจฉรา มูลยะ หัวหน้างานรังสี นักรังสีการแพทย์ และคุณสุประภาดา 

คล้ายถม หัวหน้างานชันสูตร นักเทคนิคการแพทย์) ณ ศาลาประชาคม 

เทศบาลนครระยอง
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งานวันสตรีสากล

 วันที่ 8 มีนาคม 2559 เทศบาลนครระยอง โดยนายวรวิทย์ 

ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยองเป็นประธานเปิดกิจกรรม

งานวันสตรีสากลในเขตเทศบาลนครระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ 

เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลนครระยอง มีนายเจตน์ ศรีสุขโข

ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งวันที่ 8 

มีนาคม ของทุกปีเป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเชื้อชาติ 

ศาสนา อาชีพใด จะร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับมา และ

เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย

ในสังคม ตลอดจนสิทธิมนุษยชนของสตร ี และได้รับเกียรติจาก

คุณพรสม เปาปราโมทย์ ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 3 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “รอบรู้ ปรับตัวกับสถานการณ์

และปัญหาสตรีในปัจจุบัน” ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ จังหวัด

ระยอง

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ

 เมื่อวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลนครระยอง 

โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนา

ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครระยอง ประจ�าปีงบประมาณ 2559 

ณ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยการน�าของนายธนิต 

อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครระยอง เพื่อน�าคณะชมรม

ผู้สูงอายุ เทศบาลนครระยองเดินทางศึกษาดูงานเพื่อเป็นการ

ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง และเพื่อให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชมรม    

เลือกตั้งประธานชุมชนแหลมรุ่งเรือง

 วันที่ 9 มีนาคม 2559 เทศบาลนครระยองโดยกองสวัสดิการ

สังคม จัดให้มีการเลือกตั้งประธานชุมชนแหลมรุ่งเรือง (เนื่องจาก

ประธานคนเก่าครบก�าหนดวาระ) โดยมีนายชนินทร์ จันทน์ขาว 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเทศบาลนครระยอง และนายไพทูรย์ 

รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ให้เกียรติเป็น

ประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงคะแนนเลือกตั้งประธาน

ชุมชนแหลมรุ่งเรือง การเลือกตั้งประธานชุมชนแหลมรุ่งเรืองนี้มีผู้ลง

สมัครรับเลือกตั้งจ�านวน 1 ท่าน คือนางสาคร ศรีวิชัย ผู้ลงสมัคร

รับเลือกตั้งหมายเลข 1 ได้รับความไว้วางใจจากชาวชุมชนแหลมรุ่งเรือง

ให้เป็นประธานชุมชนแหลมรุ่งเรือง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์

กองสวัสดิก�รสังคม

โครงการบูรณาการจัดท�าแผนชุมชน

 เทศบาลนครระยอง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดท�าแผน
ชุมชนภายในเขตเทศบาลนครระยอง ตามโครงการบูรณาการจัดท�า
แผนชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง โดยแบ่งออกเป็น 4 เขต (เขต 1 
ประกอบด้วยชุมชนเกาะกลอย ชุมชนชายกระป่อม ชุมชนเรือนจ�า 
ชุมชนวัดป่าประดู่ 1 ชุมชนวัดป่าประดู่ 2 ชุมชนพูนไฉ่ ชุมชน
ศูนย์การค้า และชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย)  (เขต 2 ประกอบด้วย 
ชุมชนตากสินมหาราช ชุมชนข้างอ�าเภอ-ทางไผ่ ชุมชนก้นปึก-
ปากคลอง ชุมชนสองพี่น้อง ชุมชนบ้านปากคลอง ชุมชนแหลมรุ่งเรือง 
และชุมชนริมน�้า-ท่าเกตุ)  (เขต 3 ประกอบด้วย ชุมชนสวนวัดโขดฯ 
ชุมชนหลังวัดโขดฯ ชุมชนทุ่งโตนด ชุมชนเนินพระ ชุมชนสะพานราษฎร ์                          
ชุมชนแขวงการทาง และชุมชนหนองสนม-ปักป่า)  (เขต 4 ประกอบ
ด้วย ชุมชนสมุทรเจดีย์ ชุมชนสนามเป้า ชุมชนสัมฤทธิ์ ชุมชนปากน�้า 
1 ชุมชนปากน�้า 2 ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง และชุมชนบางจาก)  โดย
มีคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนที่อยู่ในเขต
เทศบาลนครระยอง ทั้ง 4 เขตให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการจัด
ท�าแผน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น 
และความต้องการในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนในรูปแบบ
ของแผนชุมชน ประจ�าปี 2559



เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ มลูนิธิสวนแก้ว 
ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ทุกชนิด 

เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, วัสดุคอมพิวเตอร์, 

เฟอร์นิเจอร์, เสื้อผ้า หรือสิ่งของต่างๆ ที่ท่านไม่ ใช้แล้ว 

“คุณไม่ใช้เราขอ” 

ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2559
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สำ�นักก�รส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม

 ปัจจุบันการด�าเนินชีวิตประจ�าวันมีความเร่งรีบ  ไม่มีเวลา
เตรียมอาหารไว้รับประทานที่บ้าน ส่วนใหญ่ต้องมาหาซื้ออาหารตาม
ตลาด ร้านข้างทาง หรือร้านสะดวกซื้อ จากการส�ารวจการบริโภค
ของคนไทย พบว่านิยมรับประทานอาหารทอดเป็นอย่างมาก ซึ่งการ
รับประทานของทอด นอกจากจะได้รับไขมันและแคลอรี่สูงแล้ว ยังมี
ภัยร้ายแฝงตามมาจาก “น�้ามันทอดซ�้า” อีกด้วย น�้ามันที่ผ่านการ
ทอดซ�้าหลายๆ ครั้งจะมีคุณค่าทางโภชนาการลดลง มีคุณภาพเสื่อมลง 
ทั้งสี กลิ่น รสชาติ  และก่อให้เกิดสารประกอบโพลาร์สะสมในน�้ามัน
ทอดอาหาร ท�าให้เซลล์ดีกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ เพื่อความปลอดภัย
ของผู้บริโภค ควรปฏิบัติตามข้อแนะน�าในการเลือกซื้อของทอด ดังนี้
 1. หลีกเล่ียงไม่ซื้ออาหารทอดจากร้านค้าท่ีใช้น�้ามันมีกลิ่น
เหม็นหืน เหนียว มีสีด�าคล�้า มีฟองมาก 
 2. สังเกตดูว่าเวลาทอดอาหารมีควันขึ้นมากหรือไม่ ทอด
อาหารแล้วมีควันมาก แสดงว่าน�้ามันใช้มานาน ไม่ควรซื้อ
 3.  หลีกเลี่ยงการซื้ออาหารที่ทอดด้วยความร้อนสูงมากๆ
      4. ก่อนรับประทาน ควรใช้กระดาษซับน�้ามันซับเสียก่อน 
เพื่อลดปริมาณไขมันที่ติดมากับชิ้นอาหาร

“เลือกกินของทอดอย่างไรให้ปลอดภัย”

 วันที่ 11 - 12 เมษายน 59 งานป้องงานและควบคุมโรค
ติดต่อ จัดกิจกรรมป้องกันโรคทางเดินอาหารและน�้าในศาสนสถาน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามเณรได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคทางเดิน
อาหารและน�้า แม่ครัวในศาสนสถานได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขวิทยา
ส่วนบุคคลในการประกอบอาหาร และเพื่อส่งเสริมให้ศาสนสถาน
มีการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร โดยมีกิจกรรมให้ความรู้โรค
ติดต่อฤดูร้อน  สอนท�าเจลล้างมือจากว่านหางจระเข้ ฝึกล้างมือ
อย่างถูกวิธีและตรวจสอบการล้างมือ สามเณรที่บรรพชาในภาค
ฤดูร้อนของวัดเนินพระ และวัดป่าประดู่ จ�านวน 106 คน การให้
ความรู้สุขวิทยาส่วนบุคคลกับแม่ครัว จ�านวน 5 คน และเก็บตัวอย่าง
ตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียโดยงานสุขาภิบาลอาหาร

เครือข่าย 3R รักษ์โลก

คุณไม่ใช้เราขอ

 ขยะถือเป็นปัญหาส�าคัญระดับประเทศที่ทุกๆ คนต้องรวม
พลังแก้ไขปัญหาร่วมกัน การคัดแยกขยะจึงเป็นแนวทางส�าคัญในการ
ลดปริมาณขยะ โดยใช้หลัก 3R ประกอบด้วย Reduce (ลดการใช้), 
Reuse (ใช้ซ�้า), Recycle (รีไซเคิล) เทศบาลนครระยอง ได้ด�าเนิน
การคัดแยกขยะผ่านแกนน�าเครือข่าย 3R รักษ์โลก โดยมีสมาชิก
เครือข่าย 3R รักษ์โลก ได้แก่กลุ่มอาสาสมัคร 3R+ แยกขยะลดโลก
ร้อน จ�านวน 120 คน ที่ร่วมดูแลการคัดแยกขยะในชุมชน และกลุ่ม
อัศวิน 3R จ�านวน 650 คน ที่ร่วมรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมคัดแยก
ขยะในโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่สังกัดเทศบาลจ�านวน 5 แห่ง 
ในปี 2559 ได้ทีมส�านักสิ่งแวดล้อม เมืองคิตะคิวชู และสถาบัน
ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม (IGES) จากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาร่วมใน
กระบวนพัฒนาศักยภาพในเรื่องการแลกเปลี่ยนด้านกลยุทธ์ วิธีการ
รณรงค์ส่งเสริม และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ขยะ ทั้งหมดนี้คงเป็นแรงผลัดดันขนาดใหญ่ ให้เกิดกระบวนการ
คัดแยกขยะที่ยั่งยืนสืบไป

สามเณรห่างไกลโรคติดต่อ

 ที่จุดรับบริจาค ณ ศาลาประชาคม ส�านักงานเทศบาล

นครระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  หรือหากท่านใดไม่สามารถน�าของมา

เองได้ กรุณาติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0-3894-0108 ศูนย์สิ่งแวดล้อม

ศึกษา พระเจดีย์กลางน�้า ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลนครระยอง ภายในวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2559 ทางเรา

จะมีรถบริการรับของให้ที่บ้านของท่าน
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วันงดสูบบุหรี่โลก

 วันที่  31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อ

กระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงความอันตรายของพิษภัยบุหรี่ 

เพราะการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ หลายชนิด ท�าให้

อัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ สูงขึ้นเป็น 2 เท่า อัตราเสี่ยงของ

การเกิดโรคถุงลมโป่งพอง สูงขึ้นเป็น 6 เท่า และอัตราเสี่ยงของการ

เกิดโรคมะเร็งปอด สูงขึ้นเป็น 10 เท่า การสูบบุหรี่ ท�าให้ผู้สูบอายุ

สั้นลง โดยเฉลี่ย 5 - 8 ปี ผู้สูบบุหรี่ที่เริ่มสูบตั้งแต่วัยรุ่น และไม่หยุดสูบ 

ร้อยละ 50 จะเสียชีวิต ด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และครึ่งหนึ่ง

ของจ�านวนนี้ จะเสียชีวิตในวัยกลางคนก่อนอายุ 70 ปี คนไม่สูบ

แต่อยู่ใกล้ผู้สูบบุหรี่ ก็จะได้ผลกระทบจากควันบุหรี่ไปด้วยเช่นกัน 

ยิ่งสูบบุหรี่นานเท่าไหร่ ยิ่งเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนชีวิตเพิ่ม

มากขึ้น

 งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส�านักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม ขอส่งความปรารถนาดีถึงทุกท่านที่สูบบุหรี่ ขอให้ 

ลด ละ เลิกลง เพื่ออย่างน้อยนึกถึงคนที่คุณรักและรักคุณ พวกเขา

คงไม่อยากเห็นคุณป่วยทรมานเพราะผลจากบุหรี่ และพวกเขาเอง

ก็ไม่อยากป่วยทั้ง ๆ ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ด้วย

สำ�นักก�รส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน

กองก�รแพทย์
เครือข่ายประกันสังคม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

 วันที่ 29 มีนาคม 2559 เทศบาลนครระยอง โดยนายวรวิทย์ 
ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
เทศบาล ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดย 
พล.ร.ต.พรชัย แย้มกลิ่น ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ กรมแพทย์ทหารเรือ ท�าพิธีลงนามร่วมเป็นเครือข่าย
ระบบบริการสุขภาพของผู้ประกันตน ณ ห้องรับรอง อาคาร
อ�านวยการฯ พิธีลงนามร่วมฯ ครั้งนี้ สืบเนื่องจากคลินิกชุมชนอบอุ่น
เทศบาลนครระยอง ตั้งอยู่ในเมืองระยอง กอร์ปกับมีผู้ประกันตน
จ�านวนมากที่มีความประสงค์ขอรับบริการกับโรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ซึ่งมีศักยภาพการให้บริการแก่ผู้ประกันตน
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในวันนี้ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
ได้ท�าการตอบสนองการให้บริการแก่ผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัด
ระยองได้อีกช่องทางหนึ่ง และมีความพร้อมในด้านการรักษา
พยาบาลทุกสาขา สามารถผ่าตัดโรคหัวใจ สามารถใส่สายสวน
หลอดเลือดหัวใจได้ อีกทั้งทางผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ยังเชื่อมั่นว่าการให้บริการของโรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาล
นครระยอง โดยน.พ.มานพ ศรีสุพรรณถาวร นายแพทย์ช�านาญการ
พิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อ�านวยการกองการแพทย์ เทศบาล
นครระยอง ที่จะเริ่มด�าเนินการร่วมกันให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางการแพทย์ การพยาบาล และเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการ
สูงสุด เพื่อน�ามาซึ่งชื่อเสียงในการบริการด้านผู้ประกันตนต่อไป
 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามร่วมฯ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 
น�าคณะของเทศบาลนครระยอง เดินเยี่ยมชมหน่วยงาน ณ ห้อง
ปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์เวชศาสตร์ความดัน
บรรยากาศสูงฯ

 ปัจจุบันเทศบาลนครระยองเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  มีสัดส่วน 
ผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป) ร้อยละ 11.19  นับวันจะมี
แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เทศบาลนครระยองตระหนักและให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  จึงได้ก�าหนดนโยบายการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีความชัดเจน และครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุ 
ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน และ
กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม โดยมอบหมายให้ส�านักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครระยอง (อสม.) 
จัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ภายใต้
แนวคิดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน “Buddy Elderly Home 
Care”  อันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสม
กับวัย จิตใจแจ่มใส สามารถท�ากิจวัตรประจ�าวันได้ตามปกติ  ไม่เป็น
ภาระต่อครอบครัวและสังคมในระยะยาวนั่นเอง
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คลินิกพัฒนาการเด็ก

กองก�รแพทย์

 ในปัจจุบันเด็กไทยมีปัญหาเรื่องพัฒนาการล่าช้าไม่สมวัย
มากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตประจ�าวันของเด็ก 
งานการพยาบาล กองการแพทย์ ตระหนักถึงปัญหาเรื่องพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยนี้ จึงจัดตั้งคลินิกพัฒนาการเด็กขึ้น เพื่อส่งเสริม, 
ประเมินพัฒนาการ และให้ค�าแนะน�าแนวทางการแก้ไขปัญหาพัฒนา
การเบื้องต้นให้แก่ผู้ปกครอง  กระตุ้นผู้ปกครองให้เอาใจใส่และให้ความ
ส�าคัญกับสุขภาพและพัฒนาการมากขึ้น  เด็กก็จะเติบโตขึ้นอย่างมี
คุณภาพและมีพัฒนาการที่สมวัย
 คลินิกพัฒนาการ เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี 
เวลา 13.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

รู้เท่าทันภัยจากสเตียรอยด์

 “สเตียรอยด์” จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ผู้ใช้สเตียรอยด์ต้อง
อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ในปัจจุบันมีการลักลอบใส่สเตียรอยด์ 
ลงในยาแผนโบราณและมีการพัฒนาเป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่ “ยาชุด” 
แบบเดิม ซึ่งการลักลอบใส่ยาสเตียรอยด์นั้น เพื่อต้องการให้คนที่ใช้ยา
รู้สึกว่าอาการป่วยดีขึ้นและหายเร็วทันใจ แต่หากใช้ติดต่อกันเป็น
เวลานาน จะท�าให้เกิดอันตรายต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ 
ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ติดเชื้อได้ง่าย, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, กระดูกพรุน, 
ระดับน�้าตาลในเลือดสูง, ความดันในลูกตาสูงขึ้น เสี่ยงต่อการเป็น
ต้อหิน, ซึมเศร้า และอาจถึงขั้นวิกลจริตได้, เสี่ยงต่อการเป็นแผล 
หรือมีเลือดออกในทางเดินอาหาร, เกิดการสะสมไขมันผิดที่ ใบหน้า
กลมบวมแบบพระจันทร์ (Moon Face), หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือ
หยุดเต้น, กลไกการท�างานต่างๆ ของร่างกายเสียไปและอาจเป็น
อันตรายต่อชีวิตได้
วิธีการหลีกเลี่ยงอันตรายจากยาสเตียรอยด์
 1. อย่าซื้อยาชุด ยาลูกกลอน ยาแผนโบราณอื่น ๆ จากรถเร่ 
แผงลอย ตลาดนัด เป็นต้น
 2.  ควรซื้อยาจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาตขายยา เท่านั้น
 3.  อย่าหลงเชื่อค�าโฆษณาชวนเชื่อว่า ยานั้นสามารถรักษา
โรคได้ครอบจักรวาลและหายขาดได้ทันใจ มีปัญหาปรึกษาสายด่วน 
อย. 1556 

กองก�รศึกษ�
การประกวดดนตรีเพื่อเยาวชน 2016

 วันที่ 22 มีนาคม 2559 นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายก

เทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานเปิดการประกวดดนตรีเพื่อเยาวชน 

“Rayong String Contest 2016” โดยได้จัดกิจกรรมการประกวด

ดนตรีฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 12 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนให้เยาวชนท่ัวไปได้มีโอกาสแสดงความสามารถทาง

ด้านดนตรี ซึ่งจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้ง 4 ด้าน รู้จักใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สร้างความสามัคคีใน

หมู่คณะและสนองตอบนโยบายของรัฐบาลตามโครงการ “ลานคน

ดนตรีต้านยาเสพติด” กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบ้าน

ตะวันผับ เรสเตอรองค์ ระยอง ให้การสนับสนุนด้านสถานที่

ผลการประกวด 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วง Hasky

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ วง Ambutance

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ วง Chowder

รางวัลชมเชย ได้แก่ วง young Legend 

 และ  วง Small Legend

SUMMER CAMP

 วันที่ 26-30 มีนาคม 2559 กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

ได้น�าคณะครูและนักเรียนในสังกัดไป SUMMER CAMP ณ ประเทศ 

สิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับความรู้และ 

ประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการพูด การฟัง 

จากเจ้าของภาษาที่แท้จริง  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาด้านภาษา 

ต่างประเทศต่อไป
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มหกรรมเล่าขานต�านานเมืองระยอง

 วันที่ 2 - 3 เมษายน 2559 จังหวัดระยอง ร่วมกับเทศบาล

นครระยอง ได้จัดงานมหกรรมเล่าขานต�านานเมืองระยอง 

เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจ�าปี 2559 

ณ บริเวณถนนยมจินดา ต�าบลท่าประดู่ อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัด

ระยอง  โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี อีกทั้งยังเป็นการ

สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น

งานวันประเพณีสงกรานต์ประจ�าปี 2559

 วันที่ 13 เมษายน 2559 เทศบาลนครระยองร่วมกับ
จังหวัดระยอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ระยอง ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ�าปี 2559 โดย
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็น
ประธาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่สืบไป 
 นอกจากนั้น งานกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา 
เทศบาลนครระยอง จัดการแข่งขันกีฬางานประเพณีสงกรานต์ 
ประจ�าปี 2559 จัดออก 2 ประเภทกีฬา คือ
 1.  กีฬาฟุตซอล  ณ สนามฟุตซอล สวนศรีเมือง ระยอง
 2. กีฬาเซปักตะกร้อ 2 รุ่น ดังนี้  1.รุ่นประชาชนทั่วไป ณ 
สนามตะกร้อสวนศรีเมือง 2. รุ่นอายุ 3 คน 100 ปี (อายุ 40 ปี
เสิร์ฟ) ณ สนามตะกร้อสวนศรีเมือง 
 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชน แสดงออกถึงความสามารถในด้านกีฬา  ปลูกฝังให้
รู้จักความสามัคคีในหมู่คณะเป็นผู้ที่มีน�้าใจเป็นนักกีฬา ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ และสกัดกั้นมิให้มั่วสุมกับยาเสพติด ตาม
โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท�าแผนและงบประมาณทางการศึกษา

 วันที่ 2 - 4 เมษายน 2559 เทศบาลนครระยอง โดย     

กองการศึกษา เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทาง

การศึกษา ประจ�าปี 2559 หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดท�าแผนและงบประมาณทางการศึกษา” วัตถุประสงค์การจัด

โครงการเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�าแผน               

และงบประมาณให้กับสถานศึกษา ให้ครูสามารถน�าความรู้มาพัฒนาการ

จัดท�าแผนการศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง

กับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น อีกทั้งยังสามารถน�ามา

บูรณาการให้สอดคล้องกับการจัดท�าแผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาสามปี และแผนการด�าเนินงบประจ�าปีให้มีความสอดคล้อง

เชื่อมโยงกันทุกมิติ

กองก�รศึกษ�
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WE CAN : Play & Learn เพลินวันอาทิตย์

กองวชิ�ก�รและแผนง�น

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 งานวิจัยและประเมินผล        
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครระยอง ได้จัดการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนคร
ระยอง เพื่อเป็นการวัดผลการบริหารการปฏิบัติงานของเทศบาล
ว่ามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่ตลอดจนเป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลและน�าผลที่ได้ไปปรับปรุง 
แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการด�าเนินงานซึ่งจะบ่งชี้ว่า
กระบวนการ วิธีการแผนหรือโครงการนั้น ผลเป็นอย่างไร น�าไปสู่
ความส�าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด โดยมี
ผู้แทนชุมชนภาคประชาชน ภาคเอกชน ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ก�าหนดและจัดท�าแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล อีกทั้งยังให้เทศบาลส่งเสริม 
สนับสนุน การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งการ
ประเมินมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนามิใช่เพื่อการจับผิด ณ 
ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยองแก้ ไขปัญหาบุกรุกชายหาดแหลมเจริญ

กองก�รศึกษ�

 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 กองการศึกษา เทศบาลนคร

ระยอง ได้จัดกิจกรรม WE CAN : PLAY & LAERN  ครั้งที่ 103 

โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้ร่วมกับกลุ่มกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์ 

YOUTH OF NATION ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารห้องสมุดและ

ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้

เพื่อ เป็นการส่ง เสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนได้แสดงออก

ถึงความสามารถของตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้ง

ยังเป็นการสร้างภูมิให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ

 ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายให้
ส่วนราชการท�าการจัดระเบียบพ้ืนที่สาธารณะให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ส�าหรับในเขตเทศบาลนครระยองพบว่า มีประชาชนบุกรุก
เข้าไปยึดถือครอบครองด้วยการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่น บริเวณชายหาดแหลมเจริญเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ไม่มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและประชาชนไม่สามารถเข้าใช้ที่
สาธารณะประโยชน์ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ จังหวัดระยอง จึงได้

มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานแก้ไขปัญหาการบุกรุกและจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนเลียบชายฝั่งต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง  โดยให้มีหน้าที่ด�าเนินการรื้อถอนอาคารที่สร้างรุกล�้าที่สาธารณะประโยชน์ บริเวณถนนเลียบชายฝั่ง ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เริ่มด�าเนินการอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2559 โครงการในระยะ
ต่อไปเทศบาลจะท�าการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านการปรับพื้นที่ และปลูกต้นไม้บริเวณชายหาดความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ให้มีความสวยงาม 
ร่มรื่น ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  และสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดระยองต่อไป



โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้า
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การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 คณะกรรมการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย เดินทางมาติดตามการด�าเนินงานเกี่ยวกับ    

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้า

 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 นายมานพ  วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรม

สานฝันสู่ความส�าเร็จ โดยนางสุนิสา ร่มรื่น ผู้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการ

จัดงาน  โดยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่ศึกษาชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นในการ

ศึกษาต่อและสร้างความภาคภูมิใจใหแ้ก่ตนเองและครอบครัว

สานฝ�นสู่ความส�าเร็จ
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โครงการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง

 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

จัดโครงการวันวิชาการ “เปิดบ้านปากคลอง” เพื่อให้นักเรียน

ได้น�าผลงานมาจัดแสดงตามกลุ่มสาระ และกิจกรรมพิเศษ คือ 

การจ�าหน่ายสินค้าของนักเรียน เพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้ชีวิต

ให้สามารถด�ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยได้รับความ

ร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเป็นอย่างดี

โครงการวันวิชาการ“เป�ดบ้านปากคลอง”

 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

ได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด โดยมีกิจกรรม

ประกอบการเล่าเรื่องจากภาพ การแข่งขันเปิดพจนานุกรม และ

การแข่งขันเปิดดิกชันนารี่ และได้จัดพิธีมอบของขวัญให้กับเด็กๆ 

ที่ปฏิบัติหน้าที่ยุวบรรณารักษ์ท่ีช่วยเหลืองานห้องสมุดของ

โรงเรียนด้วย                
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พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ�าปีการศึกษา 2558

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

 วันที่ 18 มีนาคม 2559  นางสุภลักษณ์  ตั้งกลชาญ  
ผู ้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม   
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6 ที่ส�าเร็จการศึกษาประจ�าปีการศึกษา2558  
จ�านวน  286  คน  และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน  
ที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ส�าเร็จอย่าง
น่าภาคภูมิใจ
 ส�าหรับในปีการศึกษาน้ีมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดโขดทิมทารามที่สอบได้ผลคะแนน O-Net ระดับดีเยี่ยม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้ 
 1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จ�านวน 2 คน
 2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จ�านวน 11 คน
 3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จ�านวน 1 คน
 4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
  จ�านวน 2 คน
 5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
  จ�านวน 16 คน

ผลการสอบ O – NET ประจ�าปีการศึกษา 2558
                           

เด็กหญิงชนาธินาถ  สุขสมเนตร  

ได้คะแนนระดับดีเยี่ยม  เต็ม 100 คะแนน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
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โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

ต้อนรับคณะจาก อบต.ท่าคา

 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อ�านวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ต้อนรับคณะศึกษา
ดูงานจากองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าคา  จังหวัดสมุทรสงคราม
จ�านวน 90 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ 
โรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายมนตรี สิริทัตสุนทร 
รองผู้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
พร้อมด้วยคณะครู น�านักเรียนตัวแทนอัศวิน 3Rs เดินทางไปศึกษา
ดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนวัดตโปทาราม เพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการขยะ
อย่างเป็นระบบ
 จากนั้นน�านักเรียนตัวแทนอัศวิน 3Rs เข้าชมสวนสัตว์เปิด
เขาเขียวเพื่อเป็นขวัญ และก�าลังใจให้นักเรียนที่ช่วยด�าเนินการโรงเรียน
ปลอดขยะตลอดทั้งปีการศึกษา 2558

ประกวดคัดลายมือ

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 
เด็กหญิงสุภาวิณี บัวค�าภา นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นตัวแทนของ
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ ่มมหาชัยชุมพล 
เข้าร่วมประกวดคัดลายมือระดับประถม
ศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน

ประกวดบรรยายธรรมะ

 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เด็กหญิงณัฐฐาพร สาระภี 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นตัวแทนของโรงเรียนเทศบาล
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล เข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรมะ ระดับภาค 
(คณะสงฆ์ภาค 13) ประจ�าปี 2559 ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 
จังหวัดชลบุรี และได้รับรางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ตัวแทนอัศวิน 3Rs

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนสมคิด
วิทยา จังหวัดระยอง และได้รับรางวัลชมเชย
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คนเก่งน่าชื่นชม
การจัดท�ารายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) และพัฒนาหลักสูตร

วันแห่งความส�าเร็จ

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตรัง

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)

  เป็นที่น่าชื่นชมและภาคภูมิใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)  
สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม จ�านวน 4 คน ได้แก่ 
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ
1. เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วพินิจ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์ แสงใส
2. เด็กชายภวัต  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงแพรทอง  โพธิบัวทอง

 เมื่อวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2559 คณะครูและบุคลากร

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) ร่วมด�าเนิน

การจัดท�ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ�าปี 2558 และ

พัฒนาหลักสูตร ณ ห้อง E classroom ของโรงเรียน เพื่อพัฒนา

สถานศึกษาและผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนให้มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน

 วันที่ 16  มีนาคม 2559  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

(วัดตรีรัตนาราม) จัดกิจกรรมวันแห่งความส�าเร็จให้กับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพื่อให้

นักเรียนเกิดความรักและศรัทธาต่อสถาบันโดยได้รับเกียรติ

จากนายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครระยอง มา

เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่จบ

การศึกษาในครั้งนี้

เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วพินิจ

เด็กหญิงฐิติรัตน์ แสงใส

เด็กชายภวัต  พูลสวัสดิ์

เด็กหญิงแพรทอง  โพธิบัวทอง

 เมื่อวันที่ 4 - 8 เมษายน 2559 นางพรทิพย์  เวชกามา  

ผู้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

(วัดตรีรัตนาราม)  น�าคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ร่วมด้วย

คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน

อนุบาลตรัง จังหวัดตรัง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น�าประสบการณ์

ที่ได้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการท�าการเรียน

การสอน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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สอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ในระดับ Top Five & Top Ten

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ได้ในระดับ Top Five & Top Ten ดังนี้

โรงเรียนมัธยมตากสิน (MEP)  
 1. เด็กหญิงเกวลิน  จันทา ได้ล�าดับที่  1 
 2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสงใส ได้ล�าดับที่  2
โรงเรียนมัธยมตากสิน (Gifted) 
 1. เด็กชายพรภวิษย์  พลบุรี ได้ล�าดับที่  4 
 2. เด็กหญิงธนัญญา  ไกรลพ ได้ล�าดับที่  4
โรงเรียนวัดป่าประดู่ (MEP) 
 1. เด็กชายคารวะ  มากสุข ได้ล�าดับที่  2

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
 1. เด็กหญิงภารดี  สุวรรณวงศ์ ได้ล�าดับที่  1 
 2. เด็กชายพรภวิษย์  พลบุรี ได้ล�าดับที่  2
 3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินต๊ะค�าเครือ    ได้ล�าดับที่  3
 4. เด็กชายภวัต  พูลสวัสดิ์ ได้ล�าดับที่  4  
 5. เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วพินิจ ได้ล�าดับที่  5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ 
 1. เด็กหญิงวารีรัตน์  ค�าจันทร์ ได้ล�าดับที่  3
โรงเรียนระยองวิทยาคม 
 1. เด็กหญิงธนัญญา  ไกรลพ ได้ล�าดับที่  6

นักเรียนได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

  ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) มีนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ครบ 100 %  และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าศึกษาต่อได้ในระดับอุดมศึกษา ได้คณะดังต่อไปนี้
 1. นายจักรวรรดิ  บุญทศ  วิทยาลัยเทคนิคระยอง  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการคลังสินค้า (DVE)
 2. นายธัชธรรม  บ�ารุงพงศ์  วิทยาลัยเทคนิคระยอง  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการคลังสินค้า (DVE)
 3. นายสรายุ  คณาจันทร์  วิทยาลัยเทคนิคระยอง  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการคลังสินค้า (DVE)
 4. นายรุ่งโรจน์  จันทร์เรือง วิทยาลัยเทคนิคระยอง  สาขาวิชาการโรงแรม  สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 5. นางสาวอรณิชา เพาะกลาง วิทยาลัยเทคนิคระยอง  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการคลังสินค้า (DVE)
 6. นายจารุกิตติ์  บ่อแก้ว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
      วิทยาเขตบางพระ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
 7. นายณรงค์ศักดิ์  สวัสดิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
      วิทยาเขตระยอง คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 8. นายคฑาวุธ    เอกลักคณารัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 
      คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  สาขาวิชาพืชศาสตร์
 9. นางสาววรินทร  โชติช่วง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะสหเวชศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการกีฬา
 10.  นางสาวกมลวรรณ  ยอดมาลัย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 11.  นายณัฐชนน  คงสมบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
      สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 12.  นายอัศวิน  เพี้ยแก้ว   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
 13.  นายธนพนธ์  ดีศรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง คณะบริหารธุรกิจ
      สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 14.  นายจักรพันธ์  นันทไมยกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
      คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
 15.  นางสาวณภัทรศร  ใจข�า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
      สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
 16.  นางสาวสุนิตา  ค�านงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
 17.  นางสาวธัญญารัตน์  ผลาเกษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
      คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
 18. นางสาวสุภาศิริ  บัวสาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
 19.  นางสาวน�้าอบ  จันทร์หอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
      คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
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แข่งขันสวดมนต์หมู่ ท�านองสรภัญญะ แข่งดนตรีเพื่อเยาวชน

 วันที่ 8 เมษายน 2559 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม            
(วัดโขดใต้) ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�านองสรภัญญะ ณ วัดราษฎร์ศรัทธา 
จังหวัดชลบุรี ผลปรากฏว่านักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้  
ได้รับรางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษา

 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 โรงเรียนนครระยอง
วิทยาคม (วัดโขดใต้) ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวด
ดนตรีเพื่อเยาวชน ในรายการ “Rayong String Contest 
2016” ณ บ้านตะวันผับ ระยอง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

ร่วมการแข่งขันพายเรือ
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ได้รับคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  เรือพายชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย (สนาม1)  ในระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 
2559  ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายศิริพล  กิจวาสน์ 2. นายกิตติ  ไชโย
3. นายณัฐพล  ส�าราญรื่น 4. นายชนาธิป  เหล็กกล้า
5. นายฐิติวัฒน์  สาคเรศ 6. นายธนาคม  เพาะกลาง
7. เด็กชายกรวิชญ์  เพชรนาม 8. นายคุณากร  ไกรวิชา
9. นายธัญวัฒน์  ขันแก้ว 10. นายชัยวัฒน์  วงษ์อยู่
11. นายอนิรุทธิ์  ดีพื้น 12. เด็กชายปริญญา  กุดโต้ง
13. นายชนายุส  ภูมิเลิศ 14. นายภานุพงษ์  สอนสาสตร์
15. นายจิรเมธ  จันทร์เนตร 16. นายญีฮาด   โตอิ่ม

กิจกรรมสานสัมพันธ์วันป�จฉิมนิเทศ

 วันที่ 11 เมษายน 2559 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทื่ 3 และชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 ภายในงานมี กิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมกันท�า 
เช่น การเก็บขยะที่บริเวณหาดสวนสน กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ และ
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นการแสดงความยินดี ให้กับนักเรียน
ที่เรียนจบในปีการศึกษา 2558

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)



วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครระยอง

นครสีเขียว  และรุ่งเรือง ด้วยความพอเพียง  ภายในปี พ.ศ. 2563

 พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสุนทรภู่ 
(พ.ศ. 2329 - พ.ศ. 2398) เป็นอาลักษณ์ชาวไทย ที่มีชื่อเสียงเชิงกวี 
ได้รับยกย่องเสมือนเป็นเชกสเปียร์แห่งประเทศไทย เกิดหลังจาก
ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 4 ปี และได้รับราชการเป็นอาลักษณ์ราชส�านัก
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อครั้นสิ้นรัชกาล
ได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม 20 ปี ก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้ง
ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ต�าแหน่งเป็น
พระสุนทรโวหาร เจ้ากรมอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังบวร ซึ่งเป็นต�าแหน่ง
ราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิต
 สุนทรภู่ เป็นกวีที่มีความช�านาญ ได้สร้างขนบการประพันธ์
กลอนนิทาน และกลอนนิราศขึ้นใหม่ จนกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง
มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ผลงานที่มีชื่อเสียงมากมายหลายเรื่อง เช่น 
นิราศภูเขาทอง นิราศสุพรรณ เพลงยาวถวายโอวาท กาพย์พระไชย
สุริยา และพระอภัยมณี เป็นต้น โดยเฉพาะเรื่องพระอภัยมณี ได้รับ
ยกย่องจากวรรณคดีสโมสร ให้เป็นยอดของวรรณคดีประเภทกลอน
นิทาน
 ปี พ.ศ. 2529 ในโอกาสครบรอบ 200 ปีชาตกาล สุนทรภู่ 
ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลส�าคัญของโลกด้านงาน
วรรณกรรม มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ไว้ที่ต�าบลกร�่า อ�าเภอแกลง
จังหวัดระยอง วันเกิดของสุนทรภู่ คือวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี
ถือเป็นวันสุนทรภู่ ซึ่งเป็นวันส�าคัญด้านวรรณกรรมของไทย

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติสืบเนื่องมาจาก
โลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงเพื่อให้เกิดความร่วมมือและรู้ทันเหตุการณ์จึงได้มีการจัดประชุมใหญ่ระดับโลกขึ้นท่ี
กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดนในช่วงวันที่ 5-16 มิถุนายนพ.ศ. 2515 การประชุมในครั้งนั้นก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์
สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก เรียกการประชุมนี้ว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” หรือ “UN Conference on the         
Human Environment” เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ ก�าลังเผชิญอยู่ ซึ่งรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก็ได้รับข้อตกลง
จากการประชุมคราวนั้นไปจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตนองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี
เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก และในแต่ละปีจะมีการออกค�าขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหาในกระแสที่ทุกประเทศทั่วโลก
ต่างเผชิญร่วมกัน โดยเมื่อปี 2558 ได้ออกค�าขวัญ “Raise your voice not the sea level” หรือ “ยกระดับความคิดแก้วิกฤตน�้าท่วมโลก” 
เพื่อเน้นความส�าคัญของปัญหาการเพิ่มขึ้นของระดับน�้าทะเลอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพอากาศซึ่งส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วโลก
ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะจมอยู่ใต้ทะเลที่มีระดับสูงขึ้น อีกทั้งยังสร้างปัญหาการรุกล�้าของน�้าทะเล ปัญหาน�้าท่วมใหญ่ในแต่ละประเทศ ทุกทวีป
ทั่วโลก สร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินและระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศอย่างใหญ่หลวงซึ่ง UNEP หวังให้ทุกประเทศเกิดความตื่นตัว
และร่วมกันหาทางออกจากวิกฤตนี้ด้วยกัน

กวีเอก “สุนทรภู่”


