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นายกฯ พบประชาชน
	 วันที่	 12	สิงหาของทุกปี	 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ	พระบรมราชินีนาถ	ปีนี้นับ

เป็นปีมหามงคลเนื่องจากทรงมีพระชนมายุครบ	7	รอบ	84	พรรษา	ผมขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

เป็นมิ่งขวัญก�าลังใจให้แก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า	 ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนประดับธงตราสัญญลักษณ์หน้าอาคาร

บ้านเรือน	เพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดี	

	 ส�าหรับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะบริเวณชายหาดแหลมเจริญ	 ถึง	 บริเวณรูปปั้นนางยักษ์	 ขณะนี้

สิ่งก่อสร้างที่ผิดกฎระเบียบ	ก็ได้ท�าการรื้อถอนออกหมดแล้ว	เหลือแต่โซนที่อนุญาตให้เข้ามาท�ามาหากินได้บ้าง	เช่น	อาจจะมา

ท�าเพิงปักเสาไม้ธรรมดา	มีหลังคาสแลนคลุมกันความร้อนหน่อย	เนื่องจากชาวบ้านที่ออกไปจับปู	ช่วงเช้าหรือบ่าย	ๆ	เค้าก็เอา

เรือเข้ามาสาวอวนขึ้นบริเวณชายหาด	 อาจจะร้อนนิดหน่อย	 จึงอนุญาตให้ท�าสแลนได้	 แต่ห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวร	

แม้กระทั่งห้องน�้าก็สร้างไม่ได้	 และในขณะนี้เทศบาลได้ท�าโครงการเสนอไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อของบประมาณ

มาพัฒนาชายหาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว	 โดยจะขยายผิวจราจรทางชายฝั่งทะเลออกไปประมาณ	 4-5	 เมตร	 ประกอบด้วย

ทางเท้า	 และขั้นต่อไปจะมีเลนจักรยานและมีเลนส�าหรับคนวิ่งด้วย	 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มาใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ	

มาใช้ท�ากิจกรรมกัน	 	 โดยจะพยายามพัฒนาให้ชายหาดแหลมเจริญเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แท้จริง	ผมคิดว่าถ้าท�าให้เป็นแหล่งท่อง

เที่ยวอย่างมาตราฐานแล้ว	 พี่น้องประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ทางทิศเหนือก็สามารถประกอบอาชีพเพิ่มได้อีกหลายอย่าง	

และจะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนและมั่นคง	 เนื่องจากรายได้จากการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวนั้น	 เป็นรายได้ที่ค่อนข้างจะยั่งยืน		

จะมีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศของประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวกัน	 ท�าให้การท่องเที่ยวเจริญเติบโตและพี่น้องประชาชนก็จะมีรายได้

ที่มั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป		...สวัสดีครับ
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	 หาดแหลมเจริญตั้งอยู่บริเวณปากน�้าระยอง	

ห่างจากตัวเมืองระยองลงมาทางใต้ประมาณ	

5	กิโลเมตร	เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลที่อยู่

ใกล้ตัวเมืองระยองมากที่สุด	เป็นแหล่งผลิตน�้าปลา

ที่มีชื่อเสียง	 เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ชาวเมือง

นิยม	 ในช่วงเย็นจะมีผู้คนมานั่งพักผ่อนกินลม

ชมวิวกันมาก	มีของกินเล่น	 	พวกหมึก	ลูกชิ้น	

ส้มต�า	 ไก่ยางขายบนรถเข็น	 มีร้านอาหารทะเล	

ช ่วงจากวัดปากน�้าถึงบริเวณปากน�้ามีชุมชน

ชาวประมงหนาแน่น	 มีท่าเรือเล็กใหญ่รอรับ

ปลาสดจากเรือประมงล�าใหญ่	 	ช่วงยามเย็น

บริเวณปากน�้าระยอง		จะเห็นภาพของเรือประมง

ล�าใหญ่		น้อย	ทยอยแล่นออกสู่ทะเลลึก	ซึ่งลูกเรือ

แต่ละล�าจะจุดประทัดเสียงดังสนั่น		เพื่อบอกกล่าว

แก่สิ่งศักด์ิสิทธิ์ในท้องทะเลและบูชาแม่ย่านางเรือ

ให้เรือออกทะเลปลอดภัยและประสบความส�าเร็จ

ในการหาปลา	และบ้านปากน�้าระยองยังเป็นแหล่งผลิต

น�้าปลาที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ		ส�าหรับปากน�้า

ระยองที่ดูคล้ายล�าน�้าสามสายมาบรรจบกันนั้น	

ที่จริงแล้วล้วนเป็นล�าน�้าของแม่น�้าระยองทั้งสิ้น	

โดยแม่น�้าระยองดังเดิมคือล�าน�้าที่ ไหลผ ่าน

ตัวเมืองระยองมาบรรจบกับปากน�้าด้านตะวันตก	

ส่วนล�าน�้า	 อีกสองสายเป็นคลองชลประทาน

ที่ขุดขยายเพิ่ม
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ส�ำนักปลัดเทศบำล
นิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย

การประชุมสภาเทศบาล

	 วันที่	3	มิถุนายน	2559	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง	โดย

นายธนภัทร	วงษ์ประเสริฐ	ผู้จัดการทั่วไป	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง

ร่วมกับเทศบาลนครระยอง	 น�าโดยนายธีรวุฒิ	 รัตตานนท์	 เลขานุการ

นายกเทศมนตรีนครระยอง	 และนางสาวชนิดา	 เอมเปีย	 หัวหน้าฝ่าย

ปกครอง	 เทศบาลนครระยอง	 จัดกิจกรรม”	 นิทรรศการสัปดาหค์วาม

ปลอดภัย”	ประจ�าปี	2559	กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาและ

ส่งเสริมด้านความปลอดภัย	ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐาน	ISO	9001	:	2008	

ด้านพัฒนาการบริการตามที่ทางศูนย์การค้าฯ	ได้รับการไว้วางใจมาโดยตลอด	

อีกทั้งผู้ที่เข้าร่วมชมนิทรรศการได้รับทราบถึงวิธีปฏิบัติ	 เมื่อเกิดเหตุและ

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักตามขั้นตอน	 เพื่อการปฏิบัติงานในด้านความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับพนักงาน	เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการช่วยเหลือ

ตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่อยู่รอบข้างเรา	ด้วยความปลอดภัยและถูกต้อง

 เมื่อวันที่	30	พ.ค.-2	มิ.ย.	59	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

เทศบาลนครระยอง	 ได้ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดระยอง	ปี	2559	เพื่อทดสอบศักยภาพของหน่วยงาน	และ

การบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบและน�ามาพัฒนาระบบ

การท�างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกซ้อม

ประกอบด้วย	สสจ.ระยอง,	รพ.ระยอง,	MERT	Rayong,	มูลนิธิ

สว่างพรกุศล,	กู้ชีพบ้านเพ,	อบต.เพ,	ปภ.จังหวัดระยอง,	ปภ.เขต	17,

ทร.ภาค	1,	กองเรือยุทธการ	และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

เทศบาลนครระยอง

					 นายประกิต	 ปฐวีศรีสุธา	 ประธานสภาเทศบาลนครระยอง	
เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยองในวันที่	 6	 มิถุนายน	 2559	
ณ	 ห้องประชุมสภาเทศบาลนครระยอง	 นายสุธน	 ซื่อประเสริฐ	
ปลัดเทศบาลนครระยอง	 ในฐานะเลขานุการสภาฯ	 อ่านประกาศ
เรียกประชุมสภา	 จากนั้นได้ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง	 โดยมีนายวรวิทย์	 ศุภโชคชัย	
นายกเทศมนตรีนครระยอง	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล	
ที่ปรึกษานายกฯ	 เลขานุการฯ	 สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง	
หัวหน้าส่วนราชการ	 ตัวแทนประชาชน	 และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
การประชุมสภาฯ	 การเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยองครั้งนี้	
เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล	 เพื่อจ่ายเป็นค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง	 จ�านวน	 2	 รายการ	 คือ	 1.	 ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน	 และระบบระบายน�้า	 ถนนหนองบัวเชื่อมถนนราษฎร์อุทิศ	 (ค.2)	 และ
ปรับปรุงระบบระบายน�้าบริเวณสี่แยกถนนจันทอุดม	เป็นเงิน	6,000,000	บาท	(หกล้านบาทถ้วน)	และ	2.		ค่าก่อสร้างปรับปรุงคลอง	เอ	ไอ	เอ	
เป็นเงิน	 13,500,000	บาท	 (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน)	 รวม	2	 รายการ	 เป็นเงินทั้งสิ้น	 19,500,000	บาท	 (สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)	
ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลระยองได้



กองช่ำง

ซ่อมแซมถนนสุขุมวิท

ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง) เส้นทางจักรยาน สวนสาธารณะโขดปอ
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 เนื่องจากเทศบาลนครระยอง	 	 ได้รับถ่ายโอนถนนสุขุมวิทมาจาก

กรมทางหลวงมาเป็นเวลานาน	 	 ถนนขาดการซ่อมบ�ารุง	 ท�าให้ผิวจราจร

แอลฟัลส์ติกคอนกรีตมีสภาพเสียหายหลายแห่ง			จึงมีความจ�าเป็นต้องซ่อมบ�ารุง

ผิวจราจรถนนสุขุมวิท	 	 เพื่อให้ผิวจราจรใช้งานได้อย่างปลอดภัย	 เทศบาล

นครระยองได้ท�าการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนสุขุมวิทบริเวณเทศบันเทิง

-สะพานเพลินตา	 	 จ�านวนเงิน	 	 13,950,000	 	บาท	 	 โดยเบิกจ่ายจากงบ

ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม		ฉบับที่		1		ประจ�าปี		พ.ศ.		2558	และจ้างเหมา

ก่อสร้างปรับปรุงถนนสุขุมวิท	และซอยแยกจ�านวน	3	ช่วง	ช่วงที่	1	:	หน้า

วัดป่าประดู่	 -	 หน้าห้างเทสโก้	 โลตัสระยอง	 ช่วงที่	 2	 :	 สามแยกบ้านแลง

ช่วงที่	 3	 :	 สี่แยก	 PMY	 -	 ถนนท่าบรรทุก	 จ�านวนเงิน	 19,519,000	 บาท		

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม		ฉบับที่		2		ประจ�าปี		พ.ศ.		2558		

	 ผู้บริหารเทศบาลนครระยอง	ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ในการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล	4	(แม่แดง)	เพื่อเป็นยกระดับ
ส่งเสริมและพัฒนา	 ปรับปรุงตลาดสด	 และสถานที่จ�าหน่าย
อาหารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและถูกสุขลักษณะที่ดียิ่งขึ้นไป  
จึงด�าเนินการก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล	4	(แม่แดง) 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาตลาดสดเทศบาล	4	(แม่แดง)	อย่างต่อเนื่อง
ได้มาตรฐาน	และความยั่งยืนของตลาดสด	โดยใช้งบประมาณ	
เป็นจ�านวนเงิน	9	ล้านบาทเศษ

 เทศบาลนครระยอง	ร่วมกับ	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง	
ด�าเนินการก่อสร้างเส้นทางจักรยานภายในสวนสาธารณะโขดปอ	

โดยท�าการปแูอลฟัลส์ติกคอนกรีตหนา	5	เซนติเมตร	เคลือบผิวกันลื่น	
งานตีเส้นจราจร	 พร้อมปักป้ายจราจรพร้อมเสาเพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนได้ออกก�าลังกายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสมรรถภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์	มีสุขภาพดี	ห่างไกลจากโรคภัย

ก่อนทำ�

หลังทำ�



	 วันที่	 12	พฤษภาคม	2559	 เทศบาลนครระยอง	จัดกิจกรรม
ต่อเนื่องชมรมผู้สูงอายุตามโครงการ	“รวมวัยผู้สูงอายุ		เติมความสุข
ให้กันและกัน		“ครั้งที่	4/2559	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะ	แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและร่วมท�ากิจกรรมด้วยกัน	ภายในงานยังมีการเลือกตั้ง
ประธานชมรมผู้สูงอายุคนใหม่	 	 เนื่องจากประธานคนเก่าครบวาระ		
และผลการลงคะแนนปรากฎว่า	นายส�าราญ	สุวรรณวิจิตร		ประธาน
ชมรมผู้สูงอายุคนเก่า	 ยังคงได้รับความไว้วางใจให้ด�ารงต�าแหน่งต่อ
อีกสมัย

โครงการรวมวัยผู้สูงอายุ 
เติมความสุขให้กันและกัน
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ความรู้เกี่ยวกับโรคปริทันต์

ในผู้ป่วยเบาหวาน

รูปแสดงสภาวะปริทันต์ที่ปกติ

กองการแพทย์

 หากวันนี้คุณต้องการคลายกล้ามเนื้อท่ีอ่อนล้าจากการท�างาน	
ขอแนะน�าวิธี	“การประคบร้อน”	ผลของการประคบร้อนจะท�าให้เกิดการ
ขยายตัวของหลอดเลือด	เพิ่มการไหลเวียนโลหิต	ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ของเสียให้เข้าสู่ระบบก�าจัดของเสียได้สะดวก	 	 และยังช่วยให้เกิดการ
ผ่อนคลายของกล้ามเนื้อ,	เส้นเอ็นและเนื้อเยื่อพังผืดต่างๆ	,	ระยะเวลา
ที่เราใช้ในการประคบร้อนประมาณ	20	-	30	นาที	 ,	ระดับความร้อน
ที่ใช้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผู้ถูกประคบให้รู้สึกอุ่นสบายไม่ร้อนเกินไป
การประคบร้อนถ้าใช้ในกรณีที่เป็นอาการปวดเมื่อยธรรมดาทั่วไป
เราสามารถประคบได้ทันที	แต่ถ้าเป็นกรณีอุบัติเหตุ	เช่น	ข้อเท้าแพลง,	
เคล็ด,	 ฟกช�้าต่าง	 ๆ	 ต้องรอให้ผ่าน	 24-72	 ชั่วโมงไปก่อน	 หรือรอให้
อาการอักเสบผ่านไปก่อนซึ่งระหว่างนั้นเราควรใช้การประคบด้วยน�้าแข็ง,	
การประคบร้อนจะให้ประโยชน์สูงสุดเมื่อเราใช้ในกรณีที่ถูกต้อง	 หากใช้
ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมก็จะท�าให้อาการบาดเจ็บนั้นรุนแรงมากขึ้น..

การประคบร้อน

รูปแสดงสภาวะปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยเบาหวาน

 โรคทางระบบของร่างกายหลายโรคมีความสัมพันธ์ในการเกิด
โรคปริทันต์	ส่วนที่ส�าคัญที่สุดของกลไกการเกิดโรคปริทันต์	คือการ
ตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายท่ีแตกต่างกันในแต่ละ
บุคคล	ต่อเชื้อแบคทีเรียเหล่านั้น	จึงส่งผลให้เกิดความแตกต่างของ
ความรุนแรงของโรคปริทันต์ในแต่ละคนได้	 นั่นคือโรคทางระบบ
ไม่สามารถท�าให้เกิดโรคปริทันต์อักเสบได้ด้วยตัวมันเอง	แต่สามารถ
ที่จะชักน�า	หรือเพิ่มอัตราการด�าเนินของโรคปริทันต์ได้	ในบทความ
นี้จะขอกล่าวถึงโรคทางระบบของร่างกายที่พบได้บ่อยนั้นคือ	 	 โรค
เบาหวานในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน	จะสามารถพบการเปลี่ยนแปลง
ในช่องปาก	 เช่น	 ปากนกกระจอก	 เยื่อเมือกแห้งแตก	 การอักเสบ
บริเวณปากและลิ้น		อัตราการไหลของน�้าลายลดลง		การเปลี่ยนแปลง
ของเชื้อเฉพาะถิ่นในช่องปาก	 ท�าให้เชื้อราและเชื้อแบคทีเรียเจริญ
มากขึ้น	 	 และอาจเกิดฟันผุได้	 โดยลักษณะเหล่านี้จะพบได้น้อยใน
ผู้ที่ควบคุมโรคเบาหวานได้ดี	 การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและส่งผล
ต่อโรคปริทันต์มากที่สุด	 ของผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุม
โรคได้คือการลดลงของกลไกการป้องกัน	 และการเพิ่มความไวต่อ
การติดเชื้อที่เป็นผลให้เกิดการท�าลายอวัยวะปริทันต์		ระดับน�้าตาล
ในน�้าเหลือง	 เหงือก	 และในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานจะมีระดับที่
สูงกว่าคนปกติ	 การที่ระดับน�้าตาลในน�้าเหลืองเหงือกและในเลือด
สูงข้ึนจะสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของแบคทีเรีย
ในช่องปากได้		โดยการเปลี่ยนแปลงจะท�าให้เชื้อแบคทีเรียมีความ
รุนแรงและสามารถท�าลายอวัยวะปริทันต์ได้มากขึ้น	 นอกจากนี้
การมีภาวะระดับน�้าตาลในเลือดสูงเรื้อรังยังท�าให้เกิดความ
บกพร่องของโครงสร้างและการท�างานของคอลลาเจนในร่างกาย	
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความแข็งแรงของอวัยวะปริทันต์	ท�าให้เกิดโรค
อวัยวะปริทันต์ได้ง่ายขึ้นนั้นเอง	ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานจึงควรควบคุม
ระดับน�้าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ		ร่วมกับการดูแลสุขอนามัย
ของช่องปากอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้อวัยวะปริทันต์แข็งแรง

กองสวัสดิการสังคม



เลือกซื้อน�้าผลไม้อย่างปลอดภัย
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 งานฟื้นฟูสุขภาพครอบครัว	โดยส�านักการสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมเทศบาลนครระยอง	ด�าเนินงานกิจกรรมต่อเนื่องในการ

ติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน	 ได้แก่	 มารดาและทารกหลังคลอด	

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุติดเตียง	 โดยให้ค�าแนะน�าในการดูแล

สุขภาพผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคประจ�าตัว	รวมถึง

การให้ผู้ป่วยได้ยืมวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ที่จ�าเป็นในการดูแลสุขภาพ

ที่บ้านและหากท่านใดมีความประสงค์ต้องการบริจาควัสดุอุปกรณ์การ

แพทย์	 เพื่อให้ผู้ป่วยได้ยืมไปใช้ที่บ้าน	 สามารถแจ้งความประสงค์

ได้ที่ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครระยอง		

เบอรโ์ทรศัพท์		0-3861-2305

กิจกรรมเยี่ยมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วิธีการเลือกซื้อเครื่องดื่มน�้าผลไม้อย่างปลอดภัย

	 ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น		

ในขณะที่ด้านผู้ผลิตก็มีการตอบสนองโดยผลิตสินค้าท่ีต้องมีค�าห้อยท้าย

ว่า	“เพื่อสุขภาพ”	ออกมาจ�าหน่ายในท้องตลาดมากขึ้น	ซึ่งหนึ่งใน

สินค้าจ�านวนนั้น	ก็คือน�้าผลไม้หลากหลายชนิด	หลายยี่ห้อ		ที่มีมาให้

เลือกมากมายตามท้องตลาด	หรือในซุปเปอร์มาเก็ต	

 น�้าผลไม้ที่เราซื้อมาดื่ม	ที่ขายอยู่นอกห้างและในห้างสรรพสินค้า

แบ่งได้	เป็น	๒	ประเภทเท่านั้น	คือ

 1.		น�้าผลไม้สด		น�้าผลไม้ที่คั้นส�าหรับดื่มสดๆ	โดยไม่เติมสาร

ปรุงแต่งใดๆ	ทั้งสิ้น

 2.	 น�้าผลไม้ที่ผ่านกระบวนการ	น�้าผลไม้ที่ผลิตขึ้นด้วยวิธีการ

ถนอมอาหาร	 โดยใส่สารกันบูด	 หรือสารปรุงแต่งอื่นๆ	 เพื่อยืดอายุ

การเก็บให้นานขึ้น	

 เลือกซื้อ เลือกดื่มอย่างไรให้ได้ประโยชน์

	 1.		น�้าผลไม้สด		ควรเลือกซื้อที่ผลิตมาใหม่ๆ	ภาชนะบรรจุต้องสะอาด	ฝาปดสนิท	หรือซื้อตามร้านประจ�าที่คุ้นเคย	

								 2.		น�้าผลไม้ที่บรรจุกล่องหรือผ่านกระบวนการ	 	 ให้สังเกตรายละเอียดบนฉลากสินค้า	 ระบุชื่ออาหาร	 ชื่อที่ตั้งผู้ผลิต	 ส่วนประกอบ	

ปริมาตรสุทธิ	เลขสารระบบของอย.	และ	วันเดือนปีที่ผลิต	

			 หากพบเห็นการผลิตหรือจ�าหน่ายเครื่องดื่มน�้าผลไม้ที่น่าสงสัยว่าจะไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ผ่านการพิจารณาอนุญาตจากอย.	ให้

ท่านช่วยแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง	 	 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ		

0-3869-7415	ถึง	7	ต่อ	127		เพื่อเข้าไปด�าเนินการตรวจสอบ	



ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การจ�ากัดผักตบชวา การท�าความสะอาดชายหาด

คุณไม่ใช้เราขอ
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ถังขยะไม่มีวันเต็ม

	 ผักตบชวา	 (water	 hyacinth)	 เป็นวัชพืชที่มีถิ่นก�าเนิดในทวีป

อเมริกาใต้	มีอัตราการเจริญเติบโตสูง	ทนทานต่อสภาพแวดล้อม	อยู่ได้

ทั้งในน�้านิ่งและน�้าไหล	จึงท�าให้มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว	ก่อให้เกิด

ปัญหาต่อแหล่งน�้าต่างๆ	 ในพื้นที่เทศบาลนครระยองก�าลังประสบกับ

ปัญหาผักตบชวาที่มีจ�านวนมากในแม่น�้าระยอง	 	 โดยส่วนใหญ่จะไหลลง

มาจากทางตอนเหนือของแม่น�้าและจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ		โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งปัญหาน�้าท่วม	สาเหตุมาจากผักตบชวาจ�านวนมากไปกีดขวาง

การระบายของน�้า		เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว	เทศบาลนครระยอง

จึงเร่งด�าเนินการก�าจัดผักตบชวา	โดยงานรักษาความสะอาดฯ	ส�านักการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		ได้วางแผนและจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือท้องแบน

ออกตรวจตราและด�าเนินงานก�าจัดผักตบชวาในแม่น�้าระยอง	รวมถึง

คลองย่อยที่เป็นเส้นทางการระบายของน�้าทั้งหมด	 โดยตั้งแต่เดือน

กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	สามารถก�าจัดผักตบชวาได้แล้ว	121.14	ตัน	

	 เนื่องจากการจัดระเบียบชายหาดแหลมเจริญ	 -	หาดแสงจันทร์	
ตามนโยบายของ	 คสช.	 เพื่อคืนพื้นที่สาธารณะบนชายหาดที่มีความ
ยาวกว่า	4	กิโลเมตรให้ประชาชน	ภายหลังจากมีการด�าเนินงานแก้ไข
ปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 	 เทศบาลนครระยองจึงได้เร่งปรับภูมิทัศน์
พร้อมท�าความสะอาดชายหาดตลอดแนว	เตรียมพัฒนาปรับปรุงให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว	 สวนสาธารณะ	 สถานที่ออกก�าลังกาย	 และแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองในอนาคต	 โดยผลการ
ด�าเนินงานในเดือนมิถุนายน	2559	ที่ผ่านมา	พบว่า	สามารถเก็บรวบ
รวมขยะได้	ประมาณ	8.83	ตัน		
	 เทศบาลนครระยองจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวระยอง	รวมถึง
นักท่องเที่ยวทุกท่านช่วยกันรักษาความสะอาด	 เพื่อท�าให้ชายหาด
แหลมเจริญ	–	หาดแสงจันทร์มีความสะอาด	มีภูมิทัศน์ที่ดีและสวยงาม
ตลอดแนวชายหาดสืบไป

	 กิจกรรม	 “คุณไม่ใช้เราขอ”	 ประจ�าปี	 2559	 ที่เทศบาลนคร
ระยอง	 ร่วมกับ	 มูลนิธิสวนแก้ว	 	 ขอรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ทุกชนิด	
ได้แก่	 เครื่องใช้ไฟฟ้า,	 วัสดุคอมพิวเตอร์,	 เฟอนิเจอร์,	 เสื้อผ้า	 หรือ
สิ่งของต่างๆ	ที่ท่านไม่ใช้แล้ว	ระหว่างวันที่	20	–	24	มิถุนายน	2559	
ซึ่งกิจกรรมในคร้ังนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจ
เข้าร่วมกว่า	 500	 ราย	 สามารถรวบรวมของบริจาคได้จ�านวนเท่ากับ	
14	 เที่ยวรถหกล้อ,	 8	 เที่ยวรถสี่ล้อบรรทุก	 และ	 4	 เที่ยวรถกระบะ	
รวมน�้าหนักกว่า	 132	ตัน	ขอขอบคุณส�าหรับความร่วมมือดีๆ	จากทุก
ภาคส่วน	 เทศบาลนครระยองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ	
เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะเช่นนี้ในกิจกรรมครั้งต่อไป	 แล้วพบกันใหม่
ปีหน้านะคะ	

	 	 เดินหน้าถังขยะไม่มีวันเต็ม	

(	 By	ครอบครัว	3R)	จากฉบับที่แล้ว	

	 เราได้สอนวิธีประดิษฐ์		พร้อมทั้ง

	 การใช้งานถังขยะไม่มีวันเต็มไป

	 แล้ว		ในฉบับนี้เราจะต่อยอดการ

	 ใช้งาน	โดยครอบครัว	3	R	ซึ่งแต่ละ

	 บ้านมีการน�าไปใช้งานไม่ต่างกัน

 คือ	 น�าถังฯ	 ไปใส่เศษอาหารใน

	 ครัวเรือน	เพื่อหมักท�าปุ๋ยอินทรีย์

อย่างง่ายภายในบ้าน	 บางบ้านใช้ถังฯ	 ในการหมักหัวเชื้อมะกรูด/

มะนาว/	ผักผลไม้	เพื่อใช้ผสมท�าน�้ายาล้างจาน	ใช้ล้างห้องน�้า	ถูพื้น	

และใช้เป็นน�้ายาเอนกประสงค์	จะเห็นได้ว่าน�้าหมักชีวภาพที่ได้จาก

ถังขยะไม่มีวันเต็มนั้น	สามารถใช้ทดแทนสารเคมีในชีวิตประจ�าวันได ้

ถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย	 ส�าหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อ

สอบถามได้ที่ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา	พระเจดีย์กลางน�้า	เทศบาลนครระยอง	

โทร.	 0-3894-0408	 ในวันและเวลาราชการ	 หรือ	 กดlike	 เฟสบุ๊ค

แฟนเพจ		เครือข่ายครอบครัว3r
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การประชุมประชาคม ชุมชนนคร
เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาสามปี

ของเทศบาลนครระยอง

กองวิชำกำรและแผนงำน
ประชุมติดตามความคืบหน้าปัญหา
การบุกรุกและแผนพัฒนาพื้นที่
สาธารณะชายหาดแหลมเจริญ

	 วันที่	 24	 พฤษภาคม	 2559	 คณะท�างานแก้ไขปัญหา
การบุกรุกและจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ	 บริเวณเลียบชายฝั่ง	
ต�าบลปากน�้า	 อ�าเภอเมืองระยอง	 จังหวัดระยอง	 จัดการประชุม
เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและจัดระเบียบ
พื้นที่สาธารณะบริเวณถนนเลียบชายฝั่ง	 	ต�าบลปากน�้า	อ�าเภอเมือง
ระยอง	 จังหวัดระยอง	 ณ	 ห้องประชุมหลักเมือง	 ส�านักงาน
เทศบาลนครระยอง	ได้รับเกียรติจาก	พ.อ.ภพอนันต์	เหลืองภานุวัฒน์	
รอง	ผบ.	มทบ.14	เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าฯ 
โดยนายวรวิทย์	ศุภโชคชัย	นายกเทศมนตรีนครระยอง	และคณะ
ท�างานให้การต้อนรับ	 ซึ่งนายสุธน	 ซื่อประเสริฐ	 ปลัดเทศบาล
นครระยอง	 ในฐานะเลขานุการคณะท�างานฯ	 ได้มอบหมายให้		
นายฉัตรนุชัย	 สมบัติศรี	 รองปลัดเทศบาลนครระยอง	 เป็นผู้
รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกและจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนเลียบชายฝั่ง	
ต�าบลปากน�้า	 อ�าเภอเมืองระยอง	 จังหวัดระยอง	 รวมถึงแผน
พัฒนาพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนเลียบชายฝั่ง	(หาดแหลมเจริญ)	
ต�าบลปากน�้า	 อ�าเภอเมืองระยอง	 จังหวัดระยอง	 หลังท�าการรื้อ
ถอนเพื่อรองรับการบุกรุกใหม่	และพ.อ.ภพอนันต์	เหลืองภานุวัฒน์	
รอง	 ผบ.มทบ.14	 ประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าฯ	
กล่าวว่าจะน�าข้อมูลในการรายงานผลความคืบหน้าในครั้งนี้ไป
รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับ	 กองทัพภาคที่	 1	 ได้	 รับทราบ
ต่อไป

	 วันที่	 17	พฤษภาคม	2559	 เทศบาลนครระยอง	 โดย

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง	 จัดประชุมประชาคม	

ตามโครงการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครระยอง	

ประจ�าปีงบประมาณ	2559	ได้รับเกียรติจากนายมานพ	วาจาสิทธิ์	

รองนายกเทศมนตรีนครระยอง	 เป็นประธานในการจัดประชุม

พร้อมด้วยนายสุธน	 ซื่อประเสริฐ	 ปลัดเทศบาลนครระยอง	

นายธนิต	 อังควินิจวงศ์	 รองนายกเทศมนตรีนครระยอง

นายฉัตรนุชัย	 สมบัติศรี	 รองปลัดเทศบาลนครระยอง	

และนางกรรณิกา	 วิโรจน์แสงทอง	 ผู้อ�านวยการกองวิชาการแลแผนงาน

เป็นตัวแทนในการด�าเนินการในการรับฟังความคิดเห็นและตอบ

ข้อซักถามต่างๆ	 กับผู้เข้าร่วมโครงการและวัตถุประสงค์ของการ

จัดงานนี้	 เพื่อเป็นการชี้แจงก�าหนดประเด็นหลักการพัฒนา	

ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	พันธกิจ	จุดมุ่งหมาย	และแนวทางการ

พัฒนาในแผนยุทธศาตร์การพัฒนาของเทศบาลนครระยอง	พร้อม 

จัดล�าดับความส�าคัญตามสภาพปัญหาและความต้องการรวมถึง

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่	 โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วมในการพิจารณา	แสดงความคิดเห็น	ร่วมคิดร่วมท�า	ตัดสินใจ	

ร่วมแก้ไขปัญหา	 เสนอแนะแนวทาง	 บูรณาการการจัดท�าแผน

พัฒนาท้องถิ่น	 ห้องสุนทรภู่	 ชั้น	 2	 โรงแรมสตาร์	 อ�าเภอเมือง

ระยอง	จังหวัดระยอง
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กองกำรศึกษำ

พีธีเปิดฟุตบอล PTT Group Cup 2016

	 วันที่	 14	 มิถุนายน	 2559	 เทศบาลนครระยอง	

ร่วมกับกลุ่ม	 ปตท.	 จัดพิธีเปดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

“PTT	 Group	 Cup	 2016”	 ได้รับเกียรติจาก	 นายวรวิทย์	

ศุภโชคชัย	 นายกเทศมนตรีนครระยอง	 เปดกรวยดอกไม้	

และกล่าวเปดงานอย่างเป็นทางการ	 จากนั้นคณะผู้บริหาร

เทศบาลนครระยองและผู้บริหารกลุ่ม	ปตท.	ถ่ายภาพร่วมกัน

เป็นที่ระลึก		หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปดได้มีการแข่งขันฟุตบอล

คู่พิเศษระหว่าง	 VIP	 เทศบาลนครระยอง	 ร่วมกับผู้บริหาร

กลุ่ม	 ปตท.	 พบกับทีม	 (ดารา)	 ALL	 STAR	 ณ	 สนาม

สวนศรีเมือง		จังหวัดระยอง

งานแถลงข่าวฟุตบอล 
PTT Group Cup 2016

	 วันที่	 8	 มิถุนายน	 2559	 เทศบาลนครระยอง	 ร่วมกับ

กลุ่ม	ปตท.	และสโมสร	ฟุตบอล	พีทีที	ระยอง		จัดงานแถลงข่าวและ

จับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 	 PTT	 Group

Cup	2016	ณ	ห้อง	Auditorium	บริษัท	พีทีที	โกลบอล		เคมิคอล

จ�ากัด	 (มหาชน)	 จังหวัดระยอง	 โดยมีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 จากส�านักงาน

เทศบาลนครระยอง	 มายังแท่นประดิษฐานที่บริษัท	พีทีที	 โกลบอล

เคมิคอล	จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้รับเกียรติจากนายมนตรี	 ชนะชัยวิบูลย์วัฒน ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	 	 เป็นประธานการจัดงานแถลงข่าว	

มีนายวรวิทย์	ศุภโชคชัย	นายกเทศมนตรีนครระยอง	กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน	 โดยสืบเนื่องจากความมุ่งมั่น

ร่วมกันระหว่างเทศบาลนครระยอง	และกลุ่ม	ปตท.	ที่มีความมุ่งมั่น

ในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลของเยาวชนในจังหวัดระยอง	

เพื่อจะได้มีการพัฒนาและสามารถต่อยอดให้เติบโตเป็นทีมฟุตบอล

ที่เข้มแข็ง	 และมีความสามารถในระดับสากลต่อไป	 อีกทั้งเป็นการ

ส่งเสริมให้เด็ก	 และเยาวชนได้รับการพัฒนาในทุกๆ	 ด้าน	 มีโอกาส

เพิ่มพูนทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลท่ีถูกต้องตามกติกาสากล	

เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ	 และการใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ต่อสุขภาพ	 ห่างไกลจากยาเสพติด	 ทั้งยังสอนให้นักกีฬา

ทุกคน	 รู้แพ้	 รู้ชนะ	 และรู้จักการให้อภัย	 อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม

ช่องทางการพัฒนานักกีฬาเยาวชนของจังหวัดสู่การเป็นนักกีฬา

ระกับประเทศสร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดระยองต่อไป	



โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

กองกำรศึกษำ

	 เทศบาลนครระยองจัดกิจกรรม	“ลดเวลาเรียน	เพิ่มเวลารู้”	
สนองนโยบายของรัฐบาล	 โดยการน�าของกองการศึกษา	 ร่วมกับ
ส�านักปลัดเทศบาล	และส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	น�านักเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครระยอง	 ทั้ง	 6	 	 แห่ง	 	 ร่วมท�ากิจกรรม	
เพื่อพัฒนาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์	 และมีคุณภาพการเรียนที่
ดีขึ้น	 โดยการลดเวลาเรียน	ภาควิชาการและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท้ี่ผู้เรียนรับความรู้ให้น้อยลง	และไปเพิ่มเวลาและโอกาสให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฎิบัติจริง	มีประสบการณ์ตรง	คิดวิเคราะห์ท�างาน
เป็นทีม	และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข	โดยการน�านักเรียน
ร่วมเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายทะเล	 กิจกรรมครั้งนี้	
ท�าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการร่วมพัฒนาชายฝั่งทะเล	
รู้จักการท�างานร่วมกัน	 ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 รวมทั้งได้เรียนรู้
วิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชายหาด
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	 วันที่	 3	 มิถุนายน	 2559	 เทศบาลนครระยอง	 โดยกองการศึกษา	

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	ณ	ห้องสร้อยสุวรรณ 

โรงแรมสตาร์	 จังหวัดระยอง	 ได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์	 ศุภโชคชัย	

นายกเทศมนตรีนครระยอง	เป็นประธานกล่าวเปดโครงการ		มีนางผ่องศรี	

ปยะยาตัง	ผู้อ�านวยการกองการศึกษา	กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการ

จัดโครงการเพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล	 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีคุณภาพสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับ

ผู้เรียน		อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาอีกด้วย  

โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก	 	 ผอ.ดร.ศราวุธ	 สุตะวงค์	 และทีมงานจาก

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมาเป็นวิทยากร

 We Can : Play & Learn เพลินวันหยุด  ศูนย์เยาวชน	 เทศบาลนครระยอง	 ร่วมกับ	 ห้องสมุด

ประชาชน	ได้จัดกิจกรรม		We	Can	:	Play	&	Learn	เพลินวันหยุด	

เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ศูนย์เยาวชน	 (สภาเด็กและเยาวชน)	 ร่วมกับงานห้องสมุดฯ	

ในบริเวณด้านหน้าอาคารห้องสมุดฯ	ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์สิ้นเดือน	

ในครั้งนี้	ตรงกับวันเสาร์ที่	28	พฤษภาคม	2559	เวลา	17.00	น.

ถึง	20.00	น.	ส่งเสริมให้กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน	ได้มีจิตอาสาจึง

ได้ด�าเนินกิจกรรมเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มน้องๆ	โครงการจัดการศึกษา

แก่เด็กด้อยโอกาส	 ภายใต้กิจกรรมเติมสี	 แต้มฝัน	 ปันน�้าใจ	 โดยมี

กิจกรรมการแสดงดนตรีโดยสภาเด็กและเยาวชน	 เทศบาลนคร

ระยอง
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	 วันที่	 9	 มิถุนายน	 2559	บริษัท	 บีแอลซีพี	 เพาเวอร์	 จ�ากัด	

มอบทุนการศึกษา	 “น้องๆ	 เรียนดีกับบีแอลซีพี”	 ประจ�าปี	 2559	

(ปีที่	15)	ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้า	จ�านวน	25	ทุนๆ 

ละ	3,000	บาท	ณ	ห้อง	E-CLassroom

	 วันที่	 9	 มิถุนายน	 2559	 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้า	

จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน	ประจ�าปีการศึกษา	2559 

ณ	 อาคารอเนกประสงค์	 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน	

เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความกล้าแสดงออกรู้จักการ

เป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี	 ฝึกให้นักเรียนรู้จักและเห็นคุณค่าของ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

	 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้าได้เข้าร่วมโครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี		ประจ�าปี	2559	หัวข้อ	“ท่องเที่ยว

วิถีไทย	เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร”	ชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคตะวันออก		ในวันที่	18-19	มิถุนายน	2559	ณ		โรงแรมระยอง

ซิตี้	 จังหวัดระยอง	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ระดับภูมิภาค	นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม	 	ประกอบด้วย

	 	 1.	 ด.ช.เวชพิสิฐ			 พุทธาทาป			 ป.6

	 	 2.		 ด.ญ.ปรนันท์			 จงจินากูล			 ป.6

	 	 3.		 ด.ญ.ปวีณา			 พันธ์จันทร์				 ป.6

ฝึกซ้อมโดย		 1.		 ครูกัลยดา			 ถนอมถิ่น

	 2.		 ครูรุจิรา			 แฝงบุบผา

โรงเรียนเทศบำลวัดปำกน�้ำ
ทุนการศึกษา “น้องๆ เรียนดี

กับบีแอลซีพี” 
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี



 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้า	 จัดกิจกรรมไหว้ครู	ประจ�าปีการศึกษา	

2559	 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพแด่บูรพาจารย์และครูบาอาจารย์	

ผู้ซึ่งประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับศิษย์	 เพื่อน�าความรู้ที่ได้ไปต่อยอด

ให้การประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง	 อีกทั้งยังสามารถ

น�าความรู้ที่มีไปสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองและสังคมด้วย

	 วันที่	 19	 พฤษภาคม	 2559	 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้า	

จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา	 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักเห็นความ

ส�าคัญของพระพุทธศาสนา	 เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้า	 ประสูติ	

ตรัสรู้	ปรินิพพาน	และเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม	จริยธรรม 

สร้างค่านิยมอันดีงามให้กับตนเองต่อไป

	 วันที่	10	มิถุนายน	2559	โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้า	จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง	ครั้งที่	1/2559	เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี	

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	และครูกับผู้ปกครอง	โดยมุ่งเน้นให้ทุกส่วนได้มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา

กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันวิสาขบูชา

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
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โรงเรียนเทศบำลวัดปำกน�้ำ



 วันที่	24	พ.ค.	59	โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง	ได้รับการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจากหน่วยงาน

ต้นสังกัด	น�าโดยผู้อ�านวยการกองการศึกษา	หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา

และศึกษานิเทศก์	ได้รับค�าชื่นชมและค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์หลาย

ประการ	ทางโรงเรียนจะน�าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง	พัฒนาให้เกิด

คุณภาพต่อผู้เรียนให้มากที่สุด	 ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง

	 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองจัดโครงการปฐมนิเทศ

ผู้ปกครอง	ประจ�าปีการศึกษา	2559	 ในวันเสาร์ที่	 28	พ.ค.	 59	

ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

เพื่อรับฟังข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนและบ้าน	 นอกจากนี้

ยังได้รับทราบข้อปฏิบัติสร้างความเข้าใจตรงกัน	จากการท�าประกัน

อุบัติเหตุหมู่ของนักเรียนอีกด้วย

	 วันที่	28	พ.ค.	59	คุณมาโนช	วงศ์วิญญูตระการ	(เฮียจ่าง)	น�าคณะร�ากระบองสวนศรีเมืองยามเช้า	มาร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง	พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและเครื่องท�าน�้าเย็นไฟฟ้าให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

โครงการมอบทุนการศึกษา
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โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
รางวัลชมเชยการประกวด

นิทรรศการวันวิสาขบูชาโลก
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

การพัฒนาอัตลักษณ์ “ประหยัดหัดออม”

 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามมีเอกลักษณ์คือ	“สถานศึกษา

บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม”		ซึ่งโรงเรียนได้เห็นความส�าคัญของ

การให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 จึง

ให้มีการประชุมผู้ปกครองเพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการเครือข่าย

ประจ�าสายชั้นต่างๆ	 	 และในวันที่	 19	 มิถุนายน	 2559	 จัดให้มี

การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง	 	 ระดมความคิดแนวทางต่างๆ		

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

 วันที่		10		มิถุนายน		2559		นางสุภลักษณ์		ตั้งกลชาญ	

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม	 	 เข้ารับ

รางวัลชมเชยจากการประกวดนิทรรศการวันวิสาขบูชาโลก		

ณ	วัดป่าประดู่	 (พระอารามหลวง)	 	พร้อมน�านักเรียนเข้ารับทุน

การศึกษาจากท่านพระครูโสภิตปัญญากร	เจ้าอาวาสวัดป่าประดู ่

(พระอารามหลวง)	จ�านวน	6	ทุนๆ	ละ	2,000	บาท	



โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

 จังหวัดระยอง	 โดยส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดระยอง	จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน	“การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ

ในการจัดการสิ่งแวดล้อม”	 รุ่นที่	 2	 ระหว่างวัน	 31	 พฤษภาคม	 ถึง	

วันที่	 1	 มิถุนายน	 2559	 โดยมี	 นางสาวทรรศนีย์	 เจริญสุข	 และ

นางภาวะณี	เขตสมุทร	เข้าร่วมศึกษาดูงาน	เพื่อน�ามาพัฒนากิจกรรม

โรงเรียนปลอดขยะ

	 วันที่	1	มิถุนายน	2559	นางอุษณีย์	เลื่อนลอย	ผู้อ�านวยการ

สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล	 เข้ารับรางวัล

โรงเรียนท่ีผ่านเข้ารอบการประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ	

(Zero	Waste	School)	เฉลิมพระเกียรติ	61	พรรษา	61	โรงเรียน	

ปี	2559	รอบที่	1	ณ	โรงแรมเอเซีย	กรุงเทพมหานคร		

กิจกรรมการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

รับรางวัลการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ

ตารางกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่

ชั่งน�้าหนักและคัดแยกขยะใน
ห้องเรียนโดยอัศวิน	3R

ทุกวัน 15.30-16.30		น. 		ห้องเรียน		โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

ธนาคารขยะ ทุกวันพุธ 11.30-12.15		น. 		อาคาร		1		โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

ร้านค้า		Zero		Shop ทุกวันพุธ 11.30-12.15	น. 		ร้านค้า		Zero	Shop		
		โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

ธนาคารขยะและร้านค้า	Zero	Shop		
ส�าหรับผู้ปกครอง	ในกิจกรรม
ศุกร์หรรษาหาคนเก่ง

ทุกวันศุกร์
สิ้นเดือน

14.00-15.30	น. 		อาคารอเนกประสงค์		
		โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

รณรงค์คัดแยกขยะ ทุกวันศุกร์
สิ้นเดือน

08.30-09.30	น. 		บริเวณชุมชนตากสินมหาราช		
		ตลาดวัดลุ่ม
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โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)

	 เมื่อวันที่	7	พ.ค.	59	โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง	
(วัดตรีรัตนาราม)	 จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่	
ประจ�าปีการศึกษา	2559	โดยนางพรทิพย์	เวชกามา	ผู้อ�านวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง	 มอบนโยบาย
ให้ผู้ปกครองได้ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน	ณ	อาคาร
อเนกประสงค์

	 วันที่	 6	 มิถุนายน	 2559	 เป็นวันชาตกาลครบ	 85	 ปี	 ของ
พระเทพวราภรณ์	 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง	 (ฝ่ายธรรมยุต)
และเจ้าอาวาสวัดตรีรัตนาราม	 ในฐานะที่โรงเรียนสาธิตเทศบาล
นครระยอง	 (วัดตรีรัตนาราม)	 เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่วัด	 ที่ท่าน
อนุเคราะห์ที่ดินให้ใช้สร้างโรงเรียนและอ�านวยความสะดวกต่างๆ	ให้
กับโรงเรียนตลอด	 ทางโรงเรียนได้น�านักเรียนและคณะครูบางส่วน
เข้าร่วมกิจกรรม	โดยบรรเลงดนตรีไทยและร�าไทย	เพื่อแสดงมุทิตาจิต

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ วันชาตกาลครบ 85 ปี

กิจกรรมไหว้ครู

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 16	 มิถุนายน	 2559	 โรงเรียนสาธิต

เทศบาลนครระยอง	(วัดตรีรัตนาราม)	จัดพิธีไหว้ครู	เพื่อให้นักเรียน

ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์	 และยังให้

นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งประดิษฐ์

ในการท�าพานเพื่อร่วมพิธี	อีกทั้งยังเกิดความสามัคคีในการท�างาน

เป็นทีม	 โดยมีนางพรทิพย์	 เวชกามา	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	

เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน

วันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน

	 วันที่	29	มิถุนายน	พ.ศ.	2559	เป็นวันครบรอบวันจัดตั้ง

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง	 (วัดตรีรัตนาราม)	 ซึ่งปีนี้ครบรอบ 

10	ปี	ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

จัดงานวันครบรอบวันจัดตั้งโรงเรียน	 ณ	 อาคารอเนกประสงค์	

เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน		เห็นความส�าคัญ	และมีความรักต่อสถาบัน	

เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเป็นขวัญก�าลังใจให้กับนักเรียน

และบุคลากร	โดยท�าบุญเลี้ยงพระจ�านวน	9	รูป	ในเวลา	10.00	น.		

โดยนายมานพ	วาจาสิทธิ์	รองนายกเทศมนตรีนครระยองให้เกียรติ

เป็นประธานในพิธี



โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

ประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมวันครู

กิจกรรมวันวิสาขบูชา สภานักเรียนสร้างสรรค์

	 วันที่	 ๒๙	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๙	 โรงเรียนนครระยอง
วิทยาคม	 (วัดโขดใต้)	 ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่
และเก่า	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๙	เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึง		
การด�าเนินงานของทางโรงเรียน		จะได้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน		
และร่วมกันพัฒนาแก้ไขปัญหาโรงเรียนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

	 วันที่		๖		มิถุนายน		๒๕๕๙		โรงเรียนนครระยองวิทยาคม	
(วัดโขดใต้)	 ได้จัดกิจกรรมวันครู	 	ประจ�าปีการศึกษา	 	๒๕๕๙	
โดยทางโรงเรียนมีกิจกรรมประกวดพาน,	 	 เรียงความพระคุณครู,  
แต่งกลอนถึงครู,	 ท�าบุญเลี้ยงพระ	 เพื่อให้นักเรียนร�าลึกถึง
พระคุณบูรพาจารย์	 	ผู้ที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้	 	และกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน

	 วันที่		20	พฤษภาคม		2559	โรงเรียนนครระยองวิทยาคม	
(วัดโขดใต้)	ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา	ณ	
วัดป่าประดู่(พระอารามหลวง)	 โดยเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์
หมู่สรภัญญะ	 เพื่อให้นักเรียนเห็นความส�าคัญในพระพุทธศาสนา	
และเป็นชาวพุทธที่ดี

	 วันที่	25	พฤษภาคม		2559	โรงเรียนนครระยองวิทยาคม	
(วัดโขดใต้)	ได้จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนสร้างสรรค์		โดยจ�าลอง
การเลือกตั้งตามแบบการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีนครระยอง	
เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความรักในระบอบประชาธิปไตย	ท�าหน้าที่
พลเมืองที่ดี	 และผลจากการเลือกตั้งปรากฎว่านางสาววาศิกา	
กล่อมแก้ว	 ได้รับเลือกให้เป็นนายกสภานักเรียน	 ของโรงเรียน
นครระยองวิทยาคม	(วัดโขดใต้)
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่

กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

กิจกรรมไหว้ครู

 วันที่	23	มิถุนายน	2559	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่		ได้จัด
กิจกรรมไหว้ครู	 ซึ่งเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม	 จริยธรรมให้กับเด็ก
และเยาวชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่ที่จะเติบโตไปข้างหน้า
เป็นที่น่ายินดีที่ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม	 	 โดยมีการจัดข้าวสาร
อาหารแห้ง	 พร้อมดอกไม้	 ธูปเทียน	 เตรียมไว้ให้เด็กๆ	 ในการท�า
กิจกรรม	 ซึ่งการบูชาครูถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งที่เราได้มีโอกาส
เคารพและบูชาครู		โดยเฉพาะครูที่เคยอบรมสั่งสอนให้กับเรา		ฉะนั้น
กิจกรรมวันไหว้ครูจึงถือเป็นวันส�าคัญในชีวิตการศึกษาหรือชีวิตปัจจุบัน
ของเรา	

	 เน่ืองจากระยะนี้มีฝนตกผิดฤดูกาลท�าให้เกิดโรคระบาด	
และเพื่อเป็นการสกัด	คัดกรองก�าจัดเชื้อโรคที่มากับฝน	คือโรค
มือ	เท้า	ปาก	โรคตาแดง	โรคท้องร่วง	ไข้หวัด	ทางศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดป่าประดู่	 จึงมีกิจกรรมท�าความสะอาด	 วัสดุอุปกรณ์
ของเล่น	ของใช้ของเด็กๆ	ทั้งศูนย์	ซึ่งถือว่าเป็นการสกัดกั้นของ
การแพร่เชื้อโรค	 และเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยของ
สุขภาพเด็กๆ	ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่อีกด้วย

	 วันวิสาขบูชาถือเป็นวันส�าคัญในทางพระพุทธศาสนา	 มีประวัติความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งการประสูติ	 ตรัสรู้	 และปรินิพพานของ
พระพุทธเจ้า		มีการท�ากิจกรรมหลายอย่าง	เช่น	การท�าบุญตักบาตร	เวียนเทียน	สวดมนต์	รักษาศีล	มีการแสดงตน	เป็นพุทธมามะกะ	ซึ่งชาว
พุทธร่วมกันปฏิบัติธรรม	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่ยังได้เข้าร่วม	การจัดนิทรรศการวันวิสาขบูชาโลก	และจัดให้มีกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องใน
วันวิสาขบูชา	เพื่อสร้างจิตส�านึกในความเป็นชาวพุทธ	และร�าลึกคุณความดีของพระพุทธเจ้า	ซึ่งเป็นการสั่งสมความดีให้กับเด็กได้ยึดถือปฏิบัติ		

กิจกรรมคัดกรองเชื้อโรคที่มากับฝน



วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครระยอง

นครสีเขียว  และรุ่งเรือง ด้วยความพอเพียง  ภายในปี พ.ศ. 2563


