Annual
Report
Rayong City Municipality

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำป 2558

เทศบาลนครระยอง

รักคุณธรรม รักทีมงาน รักประชาชน รักเทศบาล รักงาน

02

สารจากนายก
ท่ า มกลางการเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็วของโลกในปัจจุบนั “นครระยอง”
เป็ น อี ก เมื อ งหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ผลจากการ
เปลีย่ นแปลงนัน้ ไม่วา่ จะเป็นการเปลีย่ นแปลง
ทางด้านวิถชี วี ติ เทคโนโลยี ธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม การพั ฒ นาเมื อ งจ� ำ เป็ น      
อย่างยิ่งที่จะต้องก้าวทันต่อภาวะกระแส
แห่งการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วในทุกๆ ด้าน
เพื่ อ ให้ “นครระยอง” เป็ น เมื อ งที่ มี
ศักยภาพและเข้มแข็ง
ตลอดปี 2558 ทีผ่ า่ นมา เทศบาลนคร
ระยอง ได้ดำ� เนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
ทัง้ 6 ด้าน เพือ่ ดูแลคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อมของพีน่ อ้ งประชาชน
ผ่านโครงการต่างๆ ก่อให้เกิดความยั่งยืน
ต่อคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และพัฒนา
ควบคู่กับความเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ปัจจุบัน
ผมขอขอบพระคุณทุกความร่วมมือ
ทั้งพี่น้องประชาชน ภาครัฐและเอกชน      
ทีร่ ว่ มกันท�ำให้ภารกิจของเทศบาลนครระยอง
ลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี และหวังว่าจะได้รบั ความ
ร่วมมือที่ดีอย่างนี้ตลอดไป

ตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา เทศบาลนครระยอง ด�ำเนินงานนโยบาย
ผ่านยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง ด้วยทีมงานที่เข้มแข็ง
ร่วมกับชุมชนที่เข้มแข็ง สู่นครระยองเข้มแข็ง
นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ ให้มคี วามยัง่ ยืนและสมดุล
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23 ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนให้มีความรู้
และมีคุณธรรมจริยธรรม
32 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาพ
ของประชาชนให้แข็งแรง และมีสุขภาวะที่ดี
39 ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมและชุมชน
ให้มีความอบอุ่น เข้มแข็งมั่นคง และปลอดภัย
53 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการเมืองและองค์กรเทศบาล
ให้มีความเป็นธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่ทันสมัย
ได้มาตรฐานภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
59 ผลการด�ำเนินงานด้านการคลัง ประจ�ำปีงบประมาณ 2558

Area

ปากน�ำ้ ระยอง

พื้นที่การปกครอง
เทศบาลนครระยอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ อ.เมือง
จ.ระยอง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 179
กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 16.95 ตารางกิโลเมตร และมี
อาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับพืน้ ทีเ่ ทศบาลต�ำบลทับมา
เทศบาลต�ำบลน�ำ้ คอก และ
เทศบาลต�ำบลเชิงเนิน
ทิศใต้ ติดกับทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดกับพืน้ ทีเ่ ทศบาลต�ำบลเชิงเนิน
ทิศตะวันตก ติดกับพืน้ ทีเ่ ทศบาลต�ำบลเนินพระ

สะพานเปี่ยมพงศ์สานต์
เทศบาลนครระยอง มีพื้นที่ปกครองแบ่งออกเป็น 29 ชุมชน
1. เกาะกลอย
11. ตากสินฯ
21. แขวงการทาง
2. ชายกระป่อม
12. สองพี่น้อง
22. หนองสนม-ปักป่า
3. เรือนจ�ำ
13. บ้านปากคลอง 23. สมุทรเจดีย์
4. วัดป่าประดู่ 1
14. แหลมรุ่งเรือง
24. สนามเป้า
5. วัดป่าประดู่ 2
15. ริมน�้ำ-ท่าเกตุ
25. สัมฤทธิ์
6. พูนไฉ่
16. สวนวัดโขดฯ
26. ปากน�ำ 
้ 1
7. ศูนย์การค้า
17. หลังวัดโขดฯ
27. ปากน�ำ 
้ 2
8. ตีนเนิน-เกาะหวาย 18. ทุ่งโตนด
28. มุสลิม-ปากคลอง
9. ก้นปึก-ปากคลอง 19. เนินพระ
29. บางจาก
10. ข้างอ�ำเภอ-ทางไผ่ 20. สะพานราษฎร์
จ�ำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครระยอง = 62,598 คน
แยกเป็น หญิง = 33,068 คน ชาย = 29,530 คน
จ�ำนวนครัวเรือน = 35,038 ครัวเรือน
ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 05
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แผนที่เทศบาลนครระยอง
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History

80 ปี
2478-2558

เทศบาลนครระยอง

ประวัติเทศบาลนครระยอง
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2478 ได้ม            ี
พระราชกฤษฎีกายกฐานะท้องถิ่นอันเป็น
สุขาภิบาลเมืองระยองขึน้ เป็นเทศบาลเมือง
ระยอง ปรากฎตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม
52 ตอนที่ 56 หน้า 1718 สมัยที่เริ่มตั้ง
เทศบาลครั้งแรก ทางเทศบาลต้องอาศัย
ห้องท�ำงานของผู้ตรวจการเทศบาล ซึ่งอยู่
ร่วมกันทีศ่ าลากลางจังหวัด จนถึง พ.ศ.2484
จึงได้ย้ายไปเช่าที่ดินและอาคารของเอกชน
เป็นส�ำนักงานขึ้น ในย่านชุมชน ณ ถนน
ชุมพล ต่อมาปี พ.ศ.2485 จึงได้ซอื้ ทีด่ นิ และ
อาคารดังกล่าวขึน้ เป็นกรรมสิทธิข์ องเทศบาล
ต่อมาในปี พ.ศ.2507 ท่านผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดในสมัยนั้น (นายส่ง เหล่าสุนทร)   
เห็นว่าส�ำนักงานหลังเก่าอยูใ่ นชุมชนแออัด
และไม่ปลอดภัยหากเกิดอัคคีภัยขึ้น จึง
แนะน�ำให้หาทีต่ งั้ ส�ำนักงานใหม่ จึงได้ตกลง
ซื้อที่ของ นางช่วง เทพหัสดิน ณ อยุธยา           

ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัด เป็นจ�ำนวน
เนือ้ ทีป่ ระมาณ 6 ไร่ไว้ และต่อมาคณะ
เทศมนตรีในสมัยนัน้ เห็นว่าสถานทีเ่ ดิมคับแคบ
แออัด ไม่ปลอดภัยเมือ่ เวลาเกิดอัคคีภยั    
และเวลา ฝนตกหนักน�ำ้ ท่วม พืน้ ทีช่ นั้ ล่าง
ของส�ำนักงาน จึงได้สั่งให้ย้ายส�ำนักงาน
เทศบาลมาท�ำงานทีก่ องอาสารักษา ดินแดน
ในสวนศรีเมืองเป็นการชั่วคราว และได้
ท�ำการถมที่ดิน ที่ทางเทศบาลจัดซื้อไว้
ปลูกส�ำนักงานหลังใหม่ขนึ้ ตามแปลนของ
กรมโยธาธิ ก าร เป็ น แบบทรงไทยโดย
ดัดแปลงขยายช่วงเสามุกตรงบันไดให้กว้าง
และท�ำกันสาดด้านหน้าส�ำหรับจอดพักรถ
และปรั บ ปรุ ง ภายในส�ำนักงานให้ดีข้ึน  
สร้างเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ.2507
จนกระทัง่ ปี พ.ศ.2542 ได้มพี ระราช
กฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลนครระยอง โดย
เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองระยอง

เป็นเทศบาลนครระยอง เนือ่ งจากเทศบาล
เมืองระยองมีสภาพความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และสังคมเพิ่มขึ้น แต่ตัวอาคาร
ส�ำนักงานเทศบาลก็เริม่ ทรุดโทรมและคับแคบ
จึงได้ทำ� หนังสือถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง
ขอใช้พนื้ ทีศ่ าลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ซึง่ อยู่
ตรงข้ า มกั บ ส� ำ นั ก งานเทศบาลเพื่ อ เป็ น
สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านให้ บ ริ ก ารประชาชน
ตัง้ แต่วนั ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2551 เป็นต้นมา
นับตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.
2478 เป็นต้นมา เทศบาลเมืองระยองก็ได้
ท�ำความเจริญก้าวหน้าให้แก่ท้องถิ่นมา
เป็นล�ำดับ จวบจนปัจจุบันเป็นเวลาครบ
80 ปีของการก่อตั้งเทศบาลนครระยอง
เทศบาลนครระยอง มุ่งมั่นพัฒนาความ
เจริญก้าวหน้าและบริการประชาชนให้ดี
ยิ่งขึ้นไป
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คณะผู้บริหารเทศบาลนครระยอง
นายวรวิทย
ศุภโชคชัย

นายบุญสืบ
เจริญรัตน

ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

นายมานพ
วาจาสิทธิ์

นายวิชิต
ศรีชลา

นายธนิต
อังควินิจวงศ

นายวารินทร
ดุษฏีวงษกำจร

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

ผณินทร
เกษรแพทย

นายประกอบ
อังควินิจวงศ

นายนิวัติ
กลอมแกว

นายธีรวุฒิ
รัตตานนท

เลขานุการ
นายกเทศมนตรี

เลขานุการ
นายกเทศมนตรี

เลขานุการ
นายกเทศมนตรี

เลขานุการ
นายกเทศมนตรี

นายสุธน
ซื่อประเสริฐ

ปลัดเทศบาล
นายฉัตรนุชัย
สมบัติศรี

นางเสาวลักษณ
วินัยธรรม

รองปลัดเทศบาล

นายธนวัฒน
พนชั่ว
หัวหนาสำนัก
ปลัดเทศบาล

นางกรรณิกา
วิโรจนแสงทอง
ผูอำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน
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รองปลัดเทศบาล

นางกิ่งแกว
ถนอมถิ่น
ผูอำนวยการ
สานักการคลัง

นางผองศรี
ปยะยาตัง
ผูอานวยการ
กองการศึกษา

นายธรรมาธิติ
วุฒิสมบูรณ
ผูอำนวยการ
กองชาง

นางวัฒนา
ชูวิทยสกุลเลิศ
ผูอำนวยการสำนักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

นายเจตน
ศรีสุขโข

นายมานพ
ศรีสุพรรณถาวร

ผูอำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม

นายแพทย ระดับ 8 วช
รักษาราชการแทนผูอำนวยการ
กองการแพทย

สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายนรินทร เจนจิรวัฒนา

นางอำไพ วงเวียน

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา นายนิพนธ เตชโชควารี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล

นายพัชวัฒณ สมัยพัฒนา

นายอวบ วงศมหา

นายวิโรจน มโนพรศิริกุล นายประเสริฐ ฟาประทานชัย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายไพทูรย รัตนพรวารีสกุล นายชลัช รุจิพัฒนพงศ นายพจนาท นัยพงศประสิทธิ์ นายจิรโรจน เกษรศิริศิษฐ นายประกิต ปฐวีศรีสุธา

นายปกรณ แสงสุข

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายณัฐพัฒน เขตขัน

นายมานะ กึกกองสวัสดิ์ นายทศพร รติยานุวัฒน นายภาณุพงค พัฒนวงศอนันต นายสมชาย แสงสุขขา

นางวรกมล ปนปลื้มจิตต

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4

นายนิพนธ เตชโชควารี

นายรักเร สาราญรื่น

นายสุพรรณ บุญอนันต

นายอนุสรณ สุรนารถ

นายบุญปลูก ณีวงษ

นายบรรหาญ สุคนธวารี
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Vision & Strategy

เทศบาลนครระยอง
มีสภาพแวดล้อมที่ดี
วิสัยทัศน์ และสังคมเป็นสุข
Good Urban Surroundings
and Happiness Society

พันธกิจ
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1. การส่งเสริมและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
2. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
ตลอดจนการวางผังเมืองที่ได้มาตรฐาน
3. การเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม
4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสุขภาวะที่ดี
5. การส่งเสริมสังคม ชุมชน ให้อบอุ่น เข้มแข็ง และปลอดภัย
6. การพัฒนาระบบบริหารงานเทศบาลให้ทันสมัยและได้มาตรฐาน

History

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(พ.ศ. 2556-2560)

1
2
3
4
5
6

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความยั่งยืนและสมดุล
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค/
โครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมืองที่ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนให้มีความรู้
และมีคุณธรรมจริยธรรม
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาพ
ของประชาชนให้แข็งแรง และมีสุขภาวะที่ดี
ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมและชุมชน
ให้มีความอบอุ่น เข้มแข็งมั่นคง และปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการเมืองและองค์กรเทศบาล
ให้มีความเป็นธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่ทันสมัย
ได้มาตรฐานภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
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ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืนและสมดุล
แนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
2. การน�ำแนวทางตามพระราชด�ำริมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบบ�ำบัด
น�ำ้ เสียรวม และระบบรวบรวมน�้ำเสีย
3. การลดปริมาณน�้ำเสียภาคครัวเรือน
4. การเสริมสร้างและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
และการเผยแพร่ข้อมูล
5. การลดปริมาณมูลฝอยโดยการสร้างจิตส�ำนึกในการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนและก�ำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
7. การน�ำขยะกลับมาใช้ประโยชน์
8. การเสริมสร้างกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน

โครงการพัฒนาและเพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศป่าชายเลน
เทศบาลนครระยองจัดโครงการพัฒนา   
และเพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศ     
ป่าชายเลน ขึ้น ณ พื้นที่ป่าชายเลนโซน 4    
ปากแม่นำ�้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง
โครงการนี้จัดขึ้นจ�ำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 กิจกรรมตัดสาง
และตกแต่งกิ่งไม้ป่าชายเลน ท�ำที่กั้นขยะ
และเก็บขยะ ครั้งที่ 2 วันที่ 4–5 มิถนุ ายน
2558 กิจกรรมปลูกต้นประสักดอกแดง และ
ต้นฝาดดอกขาว/ดอกแดง โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ป่าชายเลนและทัศนียภาพโดยรอบ
ป่าชายเลน และประชาชนกลุม่ อาชีพประมง
7 ชุมชน (ชุมชนทุ่งโตนด ชุมชนเนินพระ
ชุมชนสมุทรเจดีย์ ชุมชนปากน�้ำ  1 ชุมชน
ปากน�ำ 
้ 2 ชุมชนสัมฤทธิ์ และชุมชนก้นปึก

– ปากคลอง) ได้รับการตัดสางและตกแต่ง
กิง่ ไม้ เป็นพืน้ ที่ 9 ไร่ ท�ำให้พนั ธุไ์ ม้ระดับพืน้ ดิน
และพันธุไ์ ม้ปลูกใหม่ ได้รบั แสงแดดเพิม่ ขึน้    
มีการเจริญเติบโตดีขนึ้ พร้อมสร้างรัว้ กัน้ ขยะ
รอบบริเวณป่าชายเลน โซน 4 ระยะทาง  
400 เมตร ท�ำให้มขี ยะเข้ามาในบริเวณพืน้ ที่
ป่าชายเลนน้อยลง มีความสะอาดสวยงาม
มากขึ้ น และป่ า ชายเลนมี ทั ศ นี ย ภาพที่
สวยงาม สะอาดเหมาะแก่การมาท่องเทีย่ ว
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นสมาชิกกลุ่ม
อนุ รั ก ษ์ แ ม่ น�้ ำ ระยองและป่ า ชายเลน
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและผู้ที่
เกีย่ วข้อง จ�ำนวน 60 คน งบประมาณทัง้ สิน้
78,239.90  บาท  
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โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลนครระยองจัดโครงการคัดแยก
ขยะ ก่อนทิง้ ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 ณ
ชุมชนในเขตเทศบาล ได้แก่ ชุมชนปากน�ำ 
้ 1
ชุมชนสนามเป้า, ชุมชนข้างอ�ำเภอ-ทางไผ่
และชุมชนเรือนจ�ำ ร้านสะดวกซือ้ /ร้านขาย
ของช�ำ  และร้านจ�ำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
จ�ำนวน 10 แห่ง โดยด�ำเนินการตามโครงการ
ดังนี้
1. เพิม่ จุดวางภาชนะรองรับขยะอันตราย
ในเขตเทศบาลฯ เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน  10  จดุ
ดังนี้ ตรงข้าม CJ ปากคลอง 1 จุด
ห้องสมุดเยาวชน (สวนศรีเมือง) 1 จุด
หน้าธนาธิวฒ
ั น์ ถ.สุขมุ วิท 1 จุด
หน้าตึก TSK Park ถ.สุขมุ วิท 1 จุด
หน้าวิรยิ ะพาณิชย์เคหะภัณฑ์ 1 จุด
หน้านครชัยแอร์ 1 จุด
ทางเข้าร้านป้ายเขียว ซ.แอมเวย์เก่า 1 จุด
หน้า เดอะเบสต์วนั 1 จุด
และโรงแรมสตาร์ 2 จุด
2. โครงการแยกถุง สะสมแสตมป์
แลกของรางวัล มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชน 3R+ จ�ำนวน 440 ราย
สามารถรวบรวมขยะ
ถุงพลาสติกได้ 4.33 ตัน
3. การณรงค์คดั แยกขยะอินทรียจ์ าก
ต้นทาง ปริมาณขยะอินทรีย์
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เฉลีย่ 511.85 ตัน/เดือน
หรือ 17.06 ตัน/วัน
4. การณรงค์คดั แยกขยะถุงพลาสติก
จากการคัดแยกจากต้นทาง
เฉลีย่ 7,802.48 กิโลกรัม/เดือน
หรือเฉลีย่ 7.80 ตัน/เดือน
5. การรณรงค์คดั แยกขยะรีไซเคิล
จากต้นทางเฉลีย่ 982.56 กิโลกรัม/เดือน
หรือเฉลีย่ 0.98 ตัน/เดือน
6. การรณรงค์คดั แยกขยะอันตราย
มีจดุ วางภาชนะรองรับขยะอันตราย
ในเขตเทศบาลฯทัง้ สิน้ 52 จุด
ปริมาณขยะอันตรายจากการคัดแยก
จากต้นทางเฉลีย่ 2,501 ชิน้ /เดือน
หรือ คิดเป็นน�ำ้ หนักเฉลีย่ 0.13 ตัน/เดือน
7. มีสถานพยาบาล/คลินกิ เข้าร่วม
ทัง้ สิน้ 52 ราย ปริมาณขยะติดเชือ้ จาก
การคัดแยกจากต้นทางเฉลีย่
300 กิโลกรัม/เดือน หรือ 0.30 ตัน/เดือน
โดยโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมเป็น
อาสาสมั ค ร 3R+ แยกขยะลดโลกร้ อ น
จ�ำนวน 120 คน ครัวเรือนในชุมชนทีไ่ ด้รบั
คัดเลือก ในการจัดกิจกรรมชุมชน 3R+  
จ�ำนวน 440 ราย และสถานพยาบาล/คลินกิ
เข้าร่วม ทัง้ สิน้ 52 ราย งบประมาณทัง้ สิน้
260,000 บาท

โครงการส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมประเภท โรงแรม
เทศบาลนครระยองจัดโครงการส่งเสริม
สถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ
ประชาชนและสิง่ แวดล้อมประเภทโรงแรม
ผ่านกิจกรรมการอบรม ในวันที่ 24 มิถนุ ายน
2558 ณ ห้ อ งประชุ ม ตากสิ น มหาราช  
เทศบาลนครระยอง และกิจกรรมการประเมิน
สถานประกอบการ วันที่ 1 สิงหาคม –       
30 กันยายน 2558 ณ ที่ตั้งของสถาน
ประกอบการ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ
และพนักงานในสถานประกอบการ จ�ำนวน
25 แห่ง ได้รับความรู้ถึงผลกระทบจากการ
ด�ำเนินกิจการทีม่ ตี อ่ สุขภาพประชาชนและ
สิง่ แวดล้อม สถานประกอบการทัง้ 25 แห่ง  
มีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ และวิธี
การปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการ    
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสุขภาพประชาชนและสิง่ แวดล้อม
และมีตน้ แบบของสถานประกอบการทีเ่ ป็น
มิตรต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม
(ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง) จ�ำนวน
13 แห่ง มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นสถาน
ประกอบการ ประเภทโรงแรมในเขต
เทศบาลนครระยอง เข้ารับการประเมิน
จ�ำนวน 25 แห่ง ผูป้ ระกอบการและผูป้ ฏิบตั ิ
งานในสถานประกอบการ ที่อาจก่อให้เกิด
ปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพประชาชน และ         
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจการ
โรงแรมในเขตเทศบาลนครระยอง จ�ำนวน
50 คน งบประมาณทั้งสิ้น 55,000 บาท

รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์
สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ระดับทอง
1. โรงแรมโกลเด้นซิตี้
2. โรงแรมระยองสตาร์
3. โรงแรมสตาร์พลาซ่า
4. สตาร์อพาร์ทเม้นท์
5. โรงแรมระยองซิตี้
6. โรงแรมระยองล้านนา
7. โรงแรมคามิโอ แกรนด์
8. โรงแรมมาดิน่า
9. โรงแรมแคนทารี เบย์
10. โรงแรมคลาสสิค คามิโอ
11. คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์
12. คริสตัล เจต
13. แทมมารินด์ การ์เด้นท์

สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ระดับเงิน
1. กุญชร เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์
2. โคซี่ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์
3. มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ตเม้นท์
4. เค อาร์ พาเลซ
5. เบดรูม 77
6. เดอะ พาร์ค เอเวนิว เซอร์วิส เรสซิเดนท์
7. ไอเซนพลัส บัดเจท โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์
8. ไอเซน บัดเจท โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์
9. สุขใจ 3
10. อยูส่ ขุ 3 อพาร์ทเม้นท์
11. โรงแรมชบา รีสอร์ท
12. เดอะโมสท์ ระยอง
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสืบสายน�้ำ ปีที่ 2
เมื่อวันที่ วันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลนครระยอง           
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารนักสืบสายน�ำ ้ ปีที่ 2 ณ ศูนย์สงิ่ แวดล้อมศึกษา
พระเจดีย์กลางน�้ำ อ.เมือง จ.ระยอง
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจใน
การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ด้วยวิธที างกายภาพและทางชีวภาพ
ด้วยวิธีการนักสืบสายน�้ำ  ร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและอนุรักษ์
แม่น�้ำระยองเพิ่มขึ้น และผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรักและหวงแหน
ทรัพยากรน�้ำและร่วมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยมี
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ในโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ กล้เขตแม่นำ�้ ระยอง
ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้ำ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
และโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องรวม       
60 คน งบประมาณ ทั้งสิ้น 49,102.50 บาท
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2

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค/
โครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมืองที่ได้มาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. การวางแผนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
2. การปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบ
3. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และแก้ไขปัญหาน�้ำท่วม
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ซอยทางไผ่ 4
เทศบาลนครระยอง ด�ำเนินโครงการ ถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้ า ง
ก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ถนนทางไผ่ 4             ประมาณ 4 – 5 เมตร ยาวประมาณ
ในเดือน กรกฎาคม 2558 โดยก่อสร้าง 1,195 เมตร หรือคิดเป็น พืน้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า

5,975 ตารางเมตร ตามแบบแปลน          
ของเทศบาล โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น                  
3,975,000  บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน�้ำถนนริมน�้ำ ซอย3
เทศบาลนครระยอง ด�ำเนินโครงการ
ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน�้ำถนน
ริมน�ำ 
้ ซอย3 ในเดือนกันยายน 2558 โดย
ก่อสร้างถนน  คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง
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ประมาณ 2 - 2.50 เมตร ยาวประมาณ
125 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
287 ตารางเมตร พร้ อ มก่ อ สร้ า งราง
ระบายน�ำ 
้ คสล. ขนาด 0.30 เมตร จ�ำนวน

2 ข้าง ความยาวรวมไม่นอ้ ยกว่า 250 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาล โดยใช้                 
งบประมาณทั้งสิ้น 655,000 บาท

โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กพร้อมติดตั้งภายในสวนศรีเมือง
เทศบาลนครระยอง ด�ำเนินโครงการ โดยจั ด ซื้ อ เครื่ อ งเล่ น เด็ ก พร้ อ มติ ด ตั้ ง ภายในสวนสาธารณะ           
จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กพร้อมติดตั้งภายใน สวนศรีเมือง จ�ำนวน 10 จุด รวม 23 ชุด ใช้งบประมาณทั้งสิ้น
สวนศรีเมือง ในเดือนกรกฎาคม 2558 3,596,900 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนวัดโขดทิมทาราม ซอย 1
เทศบาลนครระยอง ด�ำเนินโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนวัดโขดทิมทาราม
ซอย1 ในเดื อ นกั น ยายน 2558 โดย           
ก่อสร้างถนนคสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง  
2 - 7 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 111 เมตร

หรื อ คิ ด เป็ น พื้ น ที่ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า 534 ตารางเมตร           
พร้อมก่อสร้างรางระบายน�้ำ  คสล. ขนาด 0.30 เมตร       
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 110 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาล โดยใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น 530,000 บาท
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน�้ำซอยสุดสุข
เทศบาลนครระยอง ด�ำเนินโครงการ ถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ
ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน�้ำซอย 1.50 – 2 เมตร ยาวประมาณ 150 เมตร
สุดสุข ในเดือนตุลาคม 2558 โดยก่อสร้าง หรือคิดเป็นพืน้ ไม่นอ้ ยกว่า 270 ตารางเมตร

พร้อมก่อสร้างรางระบายน�้ำ คสล. ขนาด
0.30 เมตร จ�ำนวน 1 ข้าง ยาวประมาณ
150 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 455,000  บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน�้ำซอยแยกถนนเรือนจ�ำ (สุดซอย)
เทศบาลนครระยอง ด�ำเนินโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน�ำ้
ซอยแยกถนนเรือนจ�ำ (สุดซอย) โดยก่อสร้าง
ถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ
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2.50 – 3 เมตร ยาวประมาณ 175 เมตร รวมไม่นอ้ ยกว่า 350 เมตร ตามแบบแปลน
หรือคิดเป็นพืน้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 480 ตารางเมตร ของเทศบาล โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น
พร้อมก่อสร้างรางระบายน�ำ 
้ คสล.  ขนาด 1,284,000 บาท
0.30 เมตร จ�ำนวน 2 ข้าง ความยาว     

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยข้างส�ำนักงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
เทศบาลนครระยอง ด�ำเนินโครงการ
ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน     
ซอยข้างส�ำนักงานประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดระยอง ในเดือนกันยายน 2558
โดยปรั บ ปรุ ง ไหล่ ท างเป็ น ถนน คสล.       

หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 0.60 –
1.70 เมตร ยาวประมาณ 220 เมตร หรือ
คิดเป็นพืน้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 100 ตารางเมตร
ปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 4.50 เมตร ยาวประมาณ         

8.30 เมตร คิดเป็นพื้นไม่น้อยกว่า 37
ตารางเมตร และปรับปรุงฝาท่อระบายน�ำ้
ตามแบบแปลนเทศบาล โดยใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 299,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน�้ำถนนอดุลย์ธรรมประภาส ซอย 2
เทศบาลนครระยอง ด�ำเนินโครงการ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตพร้อม
ระบบระบายน�ำ้ ถนนอดุลย์ธรรมประภาส

ซอย 2 ในเดือนกรกฎาคม 2558 โดย
ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 2.50 – 5 เมตร ยาวประมาณ

300 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,050 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 610,000 บาท
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมากศิริ
เทศบาลนครระยอง ด�ำเนินโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยมากศิริ โดย
ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 4 - 5 เมตร ยาวประมาณ 170 เมตร
หรือคิดเป็นพืน้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 680 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทาง ตามแบบแปลนของเทศบาล
โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 418,000  บาท

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยหินอ่อน
เทศบาลนครระยอง ด�ำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจร
ซอยหินอ่อน โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา 5 เซนติเมตร ขนาดกว้างประมาณ 2.50 – 6 เมตร
ยาวประมาณ 400 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,400 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล โดยใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 575,000  บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน�้ำ ซอยลุงตั้ง
เทศบาลนครระยอง ด�ำเนินโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน�ำ 
้
ซอยลุงตั้ง ในเดือนกันยายน 2558 โดย
ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5 เมตร
ยาว 130 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 650 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน�้ ำ  คสล. ขนาด 0.30 เมตร                   
จ�ำนวน 2 ข้าง ความยาวรวมไม่นอ้ ยกว่า
260 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล                        
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 873,000  บาท
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3

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนให้มีความรู้
และมีคุณธรรมจริยธรรม

แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาสื่อและหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของชุมชน
และเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
2. การพัฒนาหลักสูตรที่เน้นเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
3. การพัฒนาหลักสูตรส�ำหรับเด็กด้อยโอกาส
4. การเสริมสร้างศักยภาพครู
5. การพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้ออ�ำนวยต่อการเรียนรู้
6. การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
7. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
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โครงการส่งเสริมการอ่าน
งาน Happy Book Day : สัปดาห์ห้องสมุด
เทศบาลนครระยอง จัดโครงการ     
ส่งเสริมการอ่านงาน Happy Book Day  
สัปดาห์ห้องสมุด ในระหว่างวันที่ 3 – 9
สิงหาคม 2558 ณ ลานด้านหน้าอาคาร
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
ซึ่ ง ภายในงานมี ก ารแสดงดนตรี โ ดย      
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครระยอง
การจ�ำหน่ายหนังสือราคาถูก และร้านค้าชุมชน
การประกวดวาดภาพระบายสี “ห้องสมุด
สุดแสนดี มีประโยชน์” การแสดงของ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง

และมีกจิ กรรม 7 วัน 7 อาชีพ จากวิทยาลัย
เทคนิคระยอง
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จู ง ใจให้ เ ด็ ก
เยาวชน และประชาชน ใช้บริการห้องสมุด
มากขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน
ได้ มี เ วที แ สดงความสามารถ กล้ า คิ ด           
กล้าแสดงออก และพร้อมทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ
เพือ่ พัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา โดยมีผเู้ ข้า
ร่วมโครงการเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 – 500 คน

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
เทศบาลนครระยอง จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ บริเวณสวนศรีเมือง
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชนได้ ท� ำ
กิจกรรมและได้ของรางวัลมากมาย มีเด็กและเยาวชน
เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 5,000 คน งบประมาณ
549,965 บาท
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กิจกรรมสนุกกับวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�ำ้ จัดกิจกรรม
สนุกกับวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ในวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2558 โดย
การพานักเรียนไปศึกษาแหล่งธรรมชาติ
ในชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ป่าชายเลนและ
พระเจดีย์กลางน�้ำ  และวันที่ 10 - 12
มิถุนายน 2558 เข้าร่วมกิจกรรม ฟัง
วิทยากร ได้แก่นายบรรหาญ สุคนธวารี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ บรรยายเกี่ยวกับ
เรื่องเขื่อนหางปลา และประวัติสุนทรภู่
จากนั้นเก็บขยะชายหาดแหลมเจริญ

โครงการประกวด “เจ้าบ้านน้อยที่ดี” ครั้งที่ 2
วันที่ 13 มิถุนายน 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน�้ำได้
เข้าร่วมโครงการประกวด “เจ้าบ้านน้อยทีด่ ”ี ครัง้ ที่ 2 ชิงชนะเลิศ
ระดับภาคตะวันออก ตัวแทนเจ้าบ้านน้อยโรงเรียนเทศบาล           
วัดปากน�ำ 
้ ได้แก่ เด็กหญิงธัญธร พูลสุข, เด็กหญิงปวีณา พันธ์จนั ทร์
และเด็กชายเวชพิสฐิ พุทธาทาป ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับภาคตะวันออก
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โครงการออมทรัพย์นักเรียน (อยู่อย่างพอเพียง)
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จัดโครงการ
ออมทรัพย์นักเรียน (อยู่อย่างพอเพียง) โดยให้
นักเรียนร่วมฝากเงินออมในแต่ละวันจนจบปีการ
ศึกษา และจะมอบเงินออมของเด็ก แก่ผปู้ กครอง
ในการประชุมผู้ปกครอง

โครงการพัฒนาจิต
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จัดโครงการพัฒนาจิต
หลักสูตรชินสาสมาธิ 1 วัน โดยได้รบั ความเมตตาจากคณาจารย์
สถาบันพลังจิตตานุภาพ (หลวงพ่อวิริยังค์สิรินทโร) สาขา 40
วัดตรีรัตนารามและนักศึกษารุ่น 35,36 มาเป็นพี่เลี้ยง
โครงการนีม้ จี ดุ มุง่ หมายให้คณ
ุ ครูฝกึ สมาธิอย่างถูกวิธี เพือ่
น�ำมาใช้ในชีวติ ประจ�ำวันและสามารถน�ำมาถ่ายทอดสูน่ กั เรียนได้
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กิจกรรมธนาคารนักเรียน
โรงเรี ย นเทศบาลวั ด โขดทิ ม ทาราม จั ด กิ จ กรรม
ธนาคารนักเรียน เพื่อต้องการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ค่ า นิ ย มหลั ก 12 ประการ และอั ต ลั ก ษณ์
“ประหยัด หัดออม” ฝึกนักเรียนให้รู้จักความพอเพียง   
พอประมาณ ปัจจุบันมีสมาชิก 1,825 คน ยอดเงินฝาก
3.9 ล้านบาทเศษ เปิดบริการภาคเช้า เวลา 07.15  – 08.00 น.  
ภาคกลางวัน เวลา 11.40 – 12.30 น.

กิจกรรมตะวันบ่ายคลายเครียด
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามจัด
กิจกรรมตะวันบ่ายคลายเครียด มีวตั ถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถด้านต่าง ๆ และเป็นการ
สนองตอบนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู”้
ก�ำหนดจัดกิจกรรมเดือนละ 2 ครัง้ ในสัปดาห์
ที่ 2 และสัปดาห์สุดท้าย ของแต่ละเดือน
ระหว่างเวลา 14.30 – 15.30 น. ด�ำเนิน
กิจกรรมต่างๆ โดยสภานักเรียน
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โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ        
(Zero Waste School) ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2557 - 30  กันยายน  2558
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะทุกชนิดในโรงเรียน คณะครู บุคลากร
นักเรียนทุกคนในโรงเรียน มีจติ ส�ำนักและมีความรู  ้ ความเข้าใจถึงแนวทางในการ
ลดปริมาณขยะ  การแยกขยะและการน�ำขยะไปใช้ประโยชน์  รวมทัง้ การรวบรวม
ขยะเพื่อน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี ประหยัดน�้ำประหยัดไฟ และใช้พลังงานทดแทน
เป็นแหล่งเรียนรู้  Green  School  และพลังงานทดแทน  และนักเรียนมีทักษะ
การท�ำงาน   รักการท�ำงาน   สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต

กิจกรรมอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากร
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัย
ชุมพล จัดกิจกรรมอบรมจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและบุคลากร ในวันที่ 7-8  
พฤษภาคม  2558  ณ รุ่งนภา ลอด์จ
โดยมี กิ จ กรรม บรรยายให้ ค วามรู ้
เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดย      
ครูทมิ บุญรอด กิจกรรม Team  Building  
(การท�ำงานเป็นทีม) และกิจกรรม       
Colorful night party
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รางวัลชนะเลิศสุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรระดับประเทศ
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองได้เข้าร่วมโครงการ
โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและได้ รั บ คั ด เลื อ กจากศู น ย์
อนามัยที่ 3 เข้าแข่งขันในระดับประเทศ และได้รับรางวัล
ชนะเลิศสุดยอดโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับเพชรระดับ
ประเทศ ประจ�ำปี 2558 และเข้ารับพระราชทานรางวัล
จากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมือ่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กทม.

กิจกรรมท�ำสมาธิในโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
ได้ด�ำเนินกิจกรรมท�ำสมาธิในโรงเรียน
โดยการปฏิบัติวิทิสาสมาธิทุกวัน ในช่วง
เช้า 5 นาที กลางวัน 5 นาที ส่วนในตอนเย็น
ให้ผปู้ กครองน�ำนักเรียนท�ำทีบ่ า้ น โดยให้
ความรูโ้ ดยการอบรมครู บุคลากร ผูป้ กครอง
นักเรียน (หลักสูตรชินนสาสมาธิ)  ปลี ะ 1 ครัง้
ผลจากการปฏิบัตินักเรียนมีความอดทน
รู้จักรอคอยมากขึ้น มีความรับผิดชอบ
มากขึ้น
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โครงการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2558
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน่ 2558 วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ ชาเลนเจอร์ 2
อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยผลการแข่งขัน นายธีระยุทธ ยมจินดา ได้รับ
รางวัลชมเชย การแข่งขันคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4-6)

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 33 “วังน�้ำเย็นเกมส์” วันที่ 19 – 30 ตุลาคม 2558  โดยได้รับรางวัลดังนี้
รางวัล

เหรียญทอง

รางวัล

เหรียญเงิน

รางวัล

เหรียญทองแดง
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ชนิดกีฬา

ประเภท

1. เทเบิลเทนนิส

16 ปี ชายเดี่ยว

2. เทเบิลเทนนิส

16 ปี ชายคู่

3. เทเบิลเทนนิส

16 ปี หญิงเดี่ยว

4. เทเบิลเทนนิส

16 ปี คู่ผสม

5. เทเบิลเทนนิส
6. กรีฑา (กระโดดไกล)
7. กรีฑา (วิ่ง 400 เมตร)

18 ปี หญิงเดี่ยว
14 ปี หญิง
18 ปี ชาย

ชนิดกีฬา

ประเภท

1. เทเบิลเทนนิส

14 ปี  ชายเดี่ยว

2. เทเบิลเทนนิส

14 ปี  คู่ผสม

3. กรีฑา (วิ่ง 400 เมตร )
4. กรีฑา (ทุ่มน�้ำหนัก)
5. กรีฑา (ทุ่มน�้ำหนัก)
6. กว้างจักร
7. วอลเลย์บอล

14 ปี  หญิง
16 ปี  ชาย
18 ปี  ชาย
18 ปี  ชาย
12 ปี ชาย

ชนิดกีฬา

ประเภท

1. เทเบิลเทนนิส

14 ปี  ชายคู่

2. กรีฑา (วิ่ง 400 เมตร )
3. กรีฑา (วิ่ง 200 เมตร )
4. กรีฑา (วิ่ง 100 เมตร )
5. กรีฑา (วิ่ง 200 เมตร )
6. กรีฑา (วิ่ง 800 เมตร )
7. กรีฑา (วิ่ง 100 เมตร )

16 ปี  หญิง
16 ปี  หญิง
16 ปี  ชาย
18 ปี  ชาย
18 ปี  ชาย
18 ปี ชาย

ชื่อนักกีฬา
เด็กชายชิษณุพงษ์
เด็กชายชิษณุพงษ์
เด็กชายวชิระ  
เด็กหญิงจีรัชญา  
เด็กชายวชิระ  
เด็กหญิงจีรัชญา  
นางสาวธันยธรณ์
เด็กหญิงปิยวรรณ
นายเพ็ญเพชร

พลเก่ง
พลเก่ง
อุตสา
เกษจรัล
อุตสา
เกษจรัล
เกษจรัล
สมประสงค์
สายแจ้ง

ชื่อนักกีฬา
เด็กชายพัทธดนย์
เด็กชายพัทธดนย์
เด็กชายปิ่นพงศ์
เด็กหญิงกิตติยาดา
นายภาณุพงศ์
นายธนกฤต
นายธนกฤต
เด็กชายจิรกิตติ์

เสริมวิฑูรย์
เสริมวิฑูรย์,
พื้นผา
เมืองศรี
สอนสาสตร์
เอนกพงษ์
เอนกพงษ์
สุดถวิน

ชื่อนักกีฬา
เด็กชายปิ่นพงศ์
เด็กหญิงจีรัชญา
นางสาวธมลวรรณ
นางสาวพรทิพย์
นายณัฐพล
นายเพ็ญเพชร
นายเพ็ญเพชร
นายธนายุทธ

พื้นผาเด็ก
เกษจรัล
สระศรี
พวงมาลัย
ส�ำราญรื่น
สายแจ้ง
สายแจ้ง
ภูสี

โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดเนินพระ จัดโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณีทอ้ งถิน่ รองประธานศูนย์ และผูบ้ ริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดเนินพระ
จัดขึน้ เพือ่ ปลูกฝังให้เด็กได้รจู้ กั วัฒนธรรมและประเพณีทดี่ งี ามของท้องถิน่ โดย
มีพระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยองและพระมหานิพนธ์ วีรพโล เข้าร่วม
โครงการ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
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ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาพ
ของประชาชนให้แข็งแรง และมีสุขภาวะที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. การเสริมสร้างสุขลักษณะสถานประกอบการ และสุขาภิบาลอาหาร
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล
3. ส่งเสริมและป้องกันโรคในประชาชนให้เหมาะสมตามช่วงวัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท�ำกายภาพบ�ำบัด
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 เทศบาล
นครระยองจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
การท� ำ กายภาพบ� ำ บั ด ณ ห้ อ งประชุ ม
ตากสินมหาราช ส�ำนักงานเทศบาลนคร
ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้และทักษะเรื่องการท�ำ
กายภาพบ�ำบัดผู้ป่วย ติดเตียงและผู้พิการ
เพิ่มขึ้น มีอาสาสมัครที่เป็นแกนน�ำในการ
ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยติ ด เตี ย งและผู ้ พิ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น        

20 คน และมีการปฏิบตั งิ านร่วมกัน ระหว่าง
นักกายภาพบ�ำบัดและแกนน�ำฯในการดูแล
ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง/ผูป้ ว่ ยติดเตียงและผูพ้ กิ าร
ในชุมชน โดยมีอาสาสมัครแกนน�ำ จ�ำนวน
20 คน และผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าร่วมโครงการจ�ำนวน
20 คน โดยใช้ ง บประมาณจากกองทุ น    
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครระยอง
จ�ำนวน  30,275  บาท

โครงการอบรมแกนน�ำติดตาม
เยี่ยมมารดาและทารก
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 เทศบาล
นครระยอง จัดโครงการอบรมแกนน�ำติดตาม
เยี่ ย มมารดาและทารก ณ ห้ อ งประชุ ม
หลักเมือง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ แกนน�ำฯ
ทีเ่ ข้ารับการอบรมมีความรูใ้ นการดูแลมารดา
และทารกหลังคลอด เพิม่ ขึน้ และมารดาและ
ทารกหลังคลอดในเขตเทศบาลได้รับการ
ติดตามเยี่ยม ดูแลหลังคลอดเพิ่มขึ้น โดยใช้
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครระยอง จ�ำนวน 17,000 บาท
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โครงการคัดกรองสุขภาพสวนศรีเมือง
เทศบาลนครระยองจัดโครงการคัดกรอง
สุขภาพสวนศรีเมือง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2557 – 30 กันยายน 2558 ให้บริการทุก
วันพุธ เวลา 17.00 – 19.00 น. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ให้ประชาชนได้รับการ  
คัดกรองสุขภาพ ประชาชนได้รับความรู้
ด้านสุขภาพ รับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง

โครงการคัดกรองปัญหาสายตาแก่ประชาชน (ต้อกระจก)
เทศบาลนครระยองจั ด โครงการ         
คัดกรองปัญหาสายตาแก่ประชาชน (ต้อกระจก)
ระหว่ า งวั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2557 –         
31 มกราคม 2558 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้
ประชาชนอายุ 45 ปี ขึ้นไป ในเขตเทศบาล
ได้รับการคัดกรองปัญหาสายตาประชาชน
ที่ตรวจพบว่ามีปัญหาโรคตาต้อกระจกจะ
ได้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นเลนส์ตาโดยใช้เลนส์
พิเศษ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจ�ำนวน
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246 คน โดยใช้งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครระยอง
ส�ำหรับกิจกรรม คัดกรองปัญหาสายตา
109,000 บาท  และงบประมาณ สนับสนุน
จากมูลนิธิคลินิกชุมชนอบอุ่น ส�ำหรับการ
ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาโดยใช้เลนส์พิเศษ
จ�ำนวน 98,700 บาท รวมงบประมาณ    
ทั้งสิ้น 207,700 บาท

ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเฝ้ า ระวั ง ด้ า นสุ ข ภาพ
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้
มีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยตลอดปีงบประมาณ
ทีผ่ า่ นมา มีผเ้ ู ข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ 3,500 คน
ใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุ ข ภาพ เทศบาลนครระยอง จ� ำ นวน
44,300 บาท

โครงการอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง
ร่วมใจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดัน
เทศบาลนครระยองจัดโครงการอาสาสมัคร
สาธารณสุข เทศบาลนครระยอง ร่วมใจ    
คั ด กรองโรคเบาหวานและโรคความดั น
ระหว่างวันที1่ ตุลาคม 2557 – 30 ธันวาคม
2558 ณ ชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
จ� ำ นวน 29 ชุ ม ชน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์       
เพื่ อ ให้ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในเขต                     
เทศบาลฯ ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง และได้รบั ความรู้
ในการดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม จ� ำ นวนผู ้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
10,000 คน โดยใช้งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
88,500 บาท

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ปี 2558
เทศบาลนครระยอง จัดโครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
ปี 2558 โดยรอบที่ 1 ระหว่ า งเดื อ น
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2558 และรอบที่ 2
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถนุ ายน 2558
ในชุมชน 29 ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้มีการรณรงค์ท�ำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
ในชุมชน 29 ชุมชน 30 โรงเรียน 8 ศาสนสถาน
และพื้นที่เสี่ยงที่มีค่า HI,CI>10 ได้รับการ
พ่นสารเคมีกำ� จัดยุง โดยใช้งบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนคร
ระยอง จ�ำนวน 234,400 บาท
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โครงการรวมใจต้านภัยไข้เลือดออกในโรงเรียน
เทศบาลนครระยอง จั ด โครงการ
รวมใจต้ า นภั ย ไข้ เ ลื อ ดออกในโรงเรี ย น
ระหว่างวันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2557             
ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จ�ำนวน 6
โรงเรียน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดแกนน�ำ 
นั ก เรี ย นในการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรค      
ไข้ เ ลื อ ดออกในโรงเรี ย นสั ง กั ด เทศบาล
จ�ำนวน 6 โรงเรียน และมีการด�ำเนินงาน

ก�ำจัดลูกน�ำ 
้ ท�ำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงใน
โรงเรียนอย่างต่อเนือ่ งทุกสัปดาห์ตามหลัก
5ป 1ข คือ ป ที่หนึ่ง ปิดภาชนะใส่น�้ำกิน
น�ำ้ ใช้ให้มดิ ชิด หลังการตักน�ำ้ มาใช้ทกุ ครัง้
ป ที่สอง เปลี่ยนน�้ำในแจกัน ถังเก็บน�้ำ 
ทุกๆ 7 วัน ป ที่สาม ปล่อยปลากินลูกน�ำ้
ยุ ง ลายในภาชนะที่ ใ ส่ น�้ ำ ถาวร ป ที่ สี่
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ให้ปลอดโปร่ง โล่ง

โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2557
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เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เทศบาล
นครระยองจัดโครงการรณรงค์วนั เอดส์โลก
โดย เดินรณรงค์เนือ่ งในวันเอดส์โลกบริเวณ
ถนนสุขมุ วิท-ศูนย์การค้า โครงการจัดรถวิง่
ประชาสัมพันธ์และลงข้อความบนจอ LED
เกีย่ วกับโรคเอดส์ในชุมชน โดยมีวตั ถุประสงค์

เพื่ อ รณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชนได้ รั บ ความรู ้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคเอดส์และสร้าง
กระแสเชิญชวนให้ประชาชนตระหนักถึง
ปัญหา และความส�ำคัญของโรคเอดส์ โดย
ใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เทศบาลนครระยอง 135,000 บาท

สะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของ
ยุงลาย ป ทีห่ า้ ปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอ
จนเป็นนิสัย และ 1ข คือ ขัดไข่ยุงลาย
บริเวณขอบภาชนะ โดยใช้ใยขัด หรือ
แปรงขั ด ชนิ ด นุ ่ ม แล้ ว เทน�้ ำ ขั ด ล้ า งลง         
บนพื้นดิน ปล่อยให้ไข่แห้งตาย โดยใช้             
งบประมาณ จากกองทุ น หลั ก ประกั น
สุขภาพ เทศบาลนครระยอง 36,830 บาท

โครงการสามเณรสร้างสุขนิสัย ห่างไกลโรคติดต่อ

เทศบาลนครระยองจั ด โครงการ
สามเณรสร้างสุขนิสยั ห่างไกลโรคติดต่อ ใน
วันที่ 7 เมษายน 2558 ณ วัดเนินพระ วันที่
8 เมษายน 2558 ณ วัดป่าประดู่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้สามเณรมีความรูใ้ นการ
ป้องกันโรคติดต่อได้อย่างถูกต้อง และให้
สามเณรปฏิบัติได้ถูกต้องในการป้องกัน     
โรคติดต่อ

กิจกรรมการให้สุขศึกษา “สุขศึกษาสัญจร กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”
เทศบาลนครระยอง จัดกิจกรรมการ
ให้สขุ ศึกษา “สุขศึกษาสัญจร กินร้อน ช้อนกลาง
ล้างมือ” ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่ และ      
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
วัดเนินพระ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั เรียน

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขนิสัยที่ดีในการ
ป้องกันโรคติดต่อ เช่น การล้างมืออย่างถูก
วิธี และเกิดกิจกรรมในการป้องกันโรค ได้แก่
มีนกั เรียนสาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอน ให้
กับนักเรียนคนอื่นปฏิบัติตามหน้าเสาธง
เป็นต้น
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โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลนครระยอง

เมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เทศบาล
นครระยอง จัดโครงการรณรงค์ปอ้ งกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาล
นครระยอง จ� ำ นวน 29 ชุ ม ชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ควบคุมการแพร่ระบาด
เทศบาลนครระยองจัดโครงการรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 20
สิ ง หาคม – 10 กั น ยายน 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครระยอง ได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ อนามั ย วั ย เจริ ญ พั น ธุ ์ โรคเอดส์             
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมทางเพศ
ที่ถูกต้องเหมาะสม โดยใช้งบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
18,000 บาท

กิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
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ของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่โรคระบาด
และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้
เลือดออกในพืน้ ทีเ่ ทศบาลนครระยอง โดย
ใช้ ง บประมาณจากกองทุ น หลั กประกัน
สุขภาพ เทศบาลนครระยอง 146,000 บาท

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา

เทศบาลนครระยองจัดกิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 3 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครระยองทีม่ ชี นั้ เตรียมอนุบาล อนุบาล และชัน้ ประถมศึกษา
จ�ำนวน 7 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวัคซีนป้องกัน             
โรคหัด – หัดเยอรมัน (MR) แก่เด็กอายุ 2 ปี 5 เดือน – 7 ปี ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2558 ตามโครงการรณรงค์ให้วัคซีน
ป้องกันโรคหัด – หัดเยอรมัน (MR) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน 2558

5

ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมและชุมชน
ให้มีความอบอุ่น เข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัย

แนวทางการพัฒนา
1. การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวันส�ำคัญของชาติ และยกย่อง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
3. การป้องกันปัญหาอาชญากรรม
4. การป้องกันอุบัติภัยและสาธารณภัย
5. การก�ำหนดมาตรการในการควบคุมแรงงานต่างด้าว
6. การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
7. การเสริมสร้างวินัยและก�ำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาจราจร
8. การปรับปรุงกายภาพเมืองด้านวิศวกรรมจราจร
9. การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
10. การจัดหาที่อยู่อาศัย ซ่อมแซม มั่นคงแข็งแรงให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
11. การดูแลเด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
12. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเสริมสร้างศักยภาพ
ของคณะกรรมการชุมชนโดยใช้แรงจูงใจ/สวัสดิการตอบแทน
13. การเผยแพร่และน�ำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ใิ ห้เป็นรูปธรรม
14. การส่งเสริม/พัฒนากลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย
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โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และงานห่มผ้าพระเจดีย์กลางน�้ำ
เทศบาลนครระยองรวมกับคณะกรรมการวัดปากน�ำ้ สมุทรคงคาราม
และสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขัน
เรือยาว ประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2557 โดยปลัดเทศบาลฯ
และรองปลัดเทศบาลฯ ได้รว่ มอัญเชิญถ้วยพระราชทานจากเทศบาล
นครระยอง ไปประดิษฐานยังแท่นศาลาจัตุรมุข (สถานที่แข่งขันฯ)   
ณ บริเวณท่าน�ำ้ หน้าวัดปากน�ำ้ สมุทรคงคาราม โดยนายมานพ วาจาสิทธิ์
รองนายกเทศมนตรีนครระยอง ได้มอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัล     
งบประมาณทัง้ สิน้ 587,450 บาท
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งานประเพณีสงกรานต์
เทศบาลนครระยอง จัดงานประเพณีสงกรานต์ ใน
วันที่ 13 เมษายน 2558 ณ บริเวณหอพระพุทธอังคีรส               
สวนศรีเมือง โดยมีขบวนแห่พระพุทธอังคีรส ขบวนรถ
ประพรมน�้ำมนต์จากพระเกจิอาจารย์จากวัดต่างๆ
กิ จ กรรมสรงน�้ ำ พระเถระ และรดน�้ ำ ขอพรผู ้ ใ หญ่        
เนื่องในวันปีใหม่ไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
(นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) มาเป็นประธานในพิธเี ปิดงาน    
งบประมาณทั้งสิ้น 219,480 บาท

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง

เทศบาลนครระยอง ร่วมกับหอการค้าจังหวัดระยอง จัดโครงการจัดงาน
สืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณถนน    
อดุลย์ธรรมประภาส โดยมีนายธานี สามารถกิจ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง มาเป็น
ประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีกิจกรรมประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง และ
การแสดงบนเวที งบประมาณทัง้ สิน้   849,750 บาท
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โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง
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เทศบาลนครระยองร่ ว มกั บ ชมรม
อนุรกั ษ์เมืองเก่าระยองร่วมกันจัดโครงการ
ภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ 10 ในวันที  ่ 12 –
13 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณถนน      
ยมจินดา โดยมีนายกเทศมนตรีนครระยองเป็น
ประธานในพิธีเปิดงาน มีกิจกรรมแต่งกาย

ด้วยผ้าไทย เข้าร่วมขบวนแห่ไปรอบเมือง
ระยอง ประกวดร้องเพลง นิทรรศการภาพ
เก่าเล่าเรื่อง เมืองระยอง และการแสดง    
บนเวที การจ� ำ หน่ า ย อาหารพื้ น เมื อ ง         
งบประมาณทั้งสิ้น 1,199,100 บาท

โครงการแข่งขันเต้นกิจกรรมเข้าจังหวะ
(Cover Dance) ประจ�ำปี 2558
เทศบาลนครระยองจัดโครงการการแข่งขัน
เต้นกิจกรรมเข้าจังหวะ (Cover Dance) ประจ�ำปี  2558
(ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ศูนย์เยาวชน ประจ�ำปี 2558) ขึ้น เมื่อวันอาทิตย์
ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ ลานด้านหน้าอาคาร
ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง
ส�ำหรับโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็ก
และเยาวชนได้รวมกลุ่มแสดงพลังสร้างสรรค์
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และเพื่อพัฒนาตนเอง
ทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ และสติปญ
ั ญา ให้เป็นบุคคล
ที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต บ�ำเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และช่วยกันสร้างสันติ
โดยมีนักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครระยองทั้ง 6 แห่ง สภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลนครระยองเข้าร่วมงาน 350 คน
งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท

โครงการฝึกอาชีพเพื่อน�ำไปสู่การส่งเสริมการรวมกลุ่มในเขตเทศบาลนครระยอง
เทศบาลนครระยองจัดโครงการฝึก
อาชีพเพื่อน�ำไปสู่การส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ในเขตเทศบาลนครระยอง ระหว่างวันที่     
9 - 11 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาประชาคม

เทศบาลนครระยอง เพื่อให้ประชาชนใช้ สูก่ ารรวมกลุม่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ มีผู้เข้าร่วม
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเกิดความ โครงการ 50 คน งบประมาณ ทัง้ สิน้ 52,840 บาท
สนใจในการฝึกอาชีพ สามารถลดรายจ่าย  
และให้ประชาชนสร้างเครือข่าย ซึง่ จะน�ำไป
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โครงการวันสตรีสากล
เทศบาลนครระยองจั ด โครงการ     
วันสตรีสากล เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558       
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวม
กลุม่ ของสตรีในชุมชน เทศบาลนครระยอง
ในการท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ  

โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้
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เทศบาลนครระยองจัดโครงการสงเคราะห์ผสู้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร ผูย้ ากไร้
ในเดือนธันวาคม 2557 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
รวมทัง้ ผูด้ แู ลได้รบั การแบ่งเบาภาระในการดูแลผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ เป็นการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ด้วย
การมอบอุปกรณ์ต่างๆที่เหมาะสมและจ�ำเป็นให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ
ที่ยากไร้ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองในชีวิตประจ�ำวันได้ โดยมี ผู้เข้าร่วม
โครงการ 100 คน งบประมาณทั้งสิ้น 158,000 บาท

ส่วนรวม และพบปะแลกเปลีย่ นประสบการณ์
เกิดสัมพันธภาพทีด่ ี และพัฒนาศักยภาพ
องค์ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิบทบาทหน้าทีใ่ ห้
แก่สตรีในชุมชน มีผเ้ ู ข้าร่วมโครงการ 400 คน
งบประมาณทั้งสิ้น 101,900 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลนครระยอง
เทศบาลนครระยองจัดโครงการปรับปรุง กันยายน ปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น โดย
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในเขต สงเคราะห์ช่วยเหลือซ่อมแซม ปรับปรุงที่ ซ่อมแซม จ�ำนวน 6 หลัง งบประมาณทัง้ สิน้
เทศบาลนครระยองตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม- อยูอ่ าศัยให้กบั ผูย้ ากไร้ และผูด้ อ้ ยโอกาสให้ 92,523 บาท

โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ
เทศบาลนครระยองจัดโครงการเสริม
สร้างและพัฒนาศักยภาพคนพิการ เมือ่ วันที             ่
3 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาประชาคม
เทศบาลนครระยอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ส่งเสริมให้คนพิการเกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ และสนับสนุน
ให้คนพิการได้เกิดการพัฒนาศักยภาพของ
ตน เพื่อลดภาระต่อการดูแลช่วยเหลือของ
ครอบครัว และสนับสนุนให้คนพิการ อาสา
สมัคร และผู้ดูแลคนพิการมีการรวมกลุ่ม
เป็นเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งในการ
ช่วยเหลือดูแลช่วยเหลือคนพิการ โดยมี       
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 70 คน งบประมาณทัง้ สิน้
24,900 บาท
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โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ในเขตเทศบาลนครระยอง
เทศบาลนครระยองจัดโครงการแข่งขัน
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ในเขตเทศบาลนครระยอง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ สวนสาธารณะ
โขดปอ ชุมชนเนินพระ เพื่อให้ประชาชน
ทุกเพศ วัย มีความตระหนักและเห็นความ
ส�ำคัญของการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา

ใช้กิจกรรมด้านกีฬาเป็นสื่อการสร้างความ
เข้มแข็ง ให้แก่ชุมชนและสังคม สร้างความ
สามัคคีในหมูค่ ณะ และพัฒนาศักยภาพทาง
ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม มี
ผูร้ ว่ มโครงการจ�ำนวน 700 คน งบประมาณ
ทัั้งสิ้น 231,970 บาท

โครงการผู้สูงวัยสานสัมพันธ์ร่วมใจกันสามัคคี
เทศบาลนครระยองจัดโครงการผูส้ งู วัยสานสัมพันธ์รว่ มใจกัน
สามัคคี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558   ณ สวนสาธารณะโขดปอ
ชุมชนเนินพระ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุมสี ว่ นร่วมในการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท�ำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ให้เกิด
ความสามัคคีในกลุม่ และมีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
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โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
เทศบาลนครระยองจัดโครงการปลูก
ต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ     
เมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2558 ณ สวนสาธารณะ
โขดปอ ชุมชนเนินพระ เพื่อให้ประชาชน
เยาวชนได้รว่ มท�ำความดี เพือ่ เทิดพระเกียรติ
ในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระชนมายุครบ 60
พรรษา (5 รอบ) ร่วมกันน�ำแนวพระราชด�ำริ
ในเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรมาปฏิ บั ติ
อย่างเป็นรูปธรรม และแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อนอย่างยัง่ ยืน ให้ประชาชนเห็นความ
ส� ำ คั ญ ของสภาพแวดล้ อ ม ฟื ้ น ฟู ร ะบบ
นิเวศน์ให้กลับมาสู่ธรรมชาติอย่างสมดุล มี
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ จ� ำ นวน 100 คน                
งบประมาณทั้งสิ้น 61,940 บาท
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครระยองจั ด โครงการ                   
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างเดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม 2558
โครงการในครั้งนี้จัดขึ้น 3 ครั้ง ได้แก่
ครัง้ ที่ 1 กิจกรรมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินควบคุม
เหตุอัคคีภัย ส�ำนักงานเทศบาลนครระยอง
ครัง้ ที่ 2 กิจกรรมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินควบคุม
เหตุอคั คีภยั ชุมชนสะพานราษฎร์ และครัง้ ที่ 3
กิจกรรมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินควบคุมเหตุ  
อัคคีภัย ชุมชนวัดป่าประดู่ 1 มีวตั ถุประสงค์
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เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สามารถเข้าช่วยเหลือ
และบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างรวดเร็ว
ประชาชนได้ ท ราบถึ ง หน้ า ที่ แ ละเข้ า ใจ
บทบาทของตนเองเมือ่ เกิดเหตุสาธารณภัย
และให้การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่
ในเทศบาลนครระยองกับหน่วยงานที่เป็น
เครือข่าย และหน่วยงานภายนอกที่มีการ
เชื่อมโยงระบบการสั่งการที่ดี โดยมีผู้เข้า
ร่วมโครงการ 300 คน งบประมาณทั้งสิ้น
200,000  บาท

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง
เทศบาลนครระยองจัดฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง
ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง
โครงการนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ให้ผทู้ ผี่ า่ นการฝึกอบรม
ได้ มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ ถึ ง ความหมายของ
สาธารณภัยต่างๆ รวมทัง้ สามารถน�ำความรูไ้ ปใช้
ในการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
ของตนเอง รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถ
ปฏิบตั ภิ ารกิจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพือ่ ให้อาสาสมัครได้พฒ
ั นาขีด
ความสามารถของตนเองและประสิทธิภาพในการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เกิดความมั่นใจเมื่อ
เกิดภัยต่างๆ และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ�ำนวน 50 คน งบประมาณทั้งสิ้น
200,000 บาท

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฝึกทบทวนและศึกษาดูงาน
เทศบาลนครระยองจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฝึกทบทวนและศึกษาดูงาน
เทศบาลนครระยอง ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558  
ระหว่างวันที่ 13 – 16 มกราคม 2558 เพื่อให้อปพร. ได้
ทบทวนความรู้ และน�ำความรู้ มาใช้ในการป้องกัน และ

บรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามัคคี มี
ระเบียบวินยั และรูบ้ ทบาทหน้าทีข่ องตนเองมากขึน้ มีขวัญ และ
ก�ำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมมากยิ่งขึ้น
ท�ำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น      
มีผเ้ ู ข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 60 คน งบประมาณทัง้ สิน้ 250,000  บาท
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โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
เทศบาลนครระยองจัดโครงการจัดตัง้
ชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง สร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน
ของรัฐ ถือเป็นแนวทางการพัฒนาแผนใหม่
สร้างชุมชนน�ำร่อง ให้มกี ารพัฒนาศักยภาพ

ในการเป็นชุมชนเข้มแข็ง โดยการเลือกตั้ง
ชุมชนวัดป่าประดู่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2557
ใช้งบประมาณ 1,080 บาท ชุมชนชายกระป่อม
วันที่ 12 มีนาคม 2558 ใช้งบประมาณ
6,080 บาท และชุมชนพูนไฉ่ วันที่ 19 มีนาคม
2558 ใช้งบประมาณ 60,80 บาท รวมใช้        
งบประมาณทัง้ สิน้ 13,240 บาท

โครงการจัดประชุมประธานกรรมการชุมชน
เทศบาลนครระยองจัดโครงการจัดประชุมประธานกรรมการ
ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประธานกรรมการชุมชนมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันกับส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาล
เป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อก�ำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน และ
เชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ต ่ อ กั น ทุ ก หน่ ว ยงาน โดยมี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 50 คน งบประมาณทั้งสิ้น 13,750 บาท
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โครงการตัดแว่นสายตาให้กับผู้มีปัญหา
ทางด้านสายตาในเขตเทศบาลนครระยอง
เทศบาลนครระยองจัดโครงการตัดแว่นสายตาให้
กับผูม้ ปี ญ
ั หาทางด้านสายตาในเขตเทศบาลนครระยอง
ระหว่างวันที่4-6 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาประชาคม
เทศบาลนครระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ประสบปัญหา
ทางสายตาได้ รั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น           
ผูป้ ระสบปัญหาสามารถใช้ชวี ติ ประจ�ำวันได้อย่างปกติสขุ
และได้รบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้ โดยมีผเู้ ข้าร่วม
โครงการ 1,000 คน ใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 265,000 บาท

โครงการบูรณาการจัดท�ำแผนชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
เทศบาลนครระยองจั ด โครงการ
บูรณาการ จัดท�ำแผนชุมชนในเขตเทศบาล
นครระยอง ในวันที่ 10,11,18,19 พฤษภาคม
2558 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนคร
ระยอง เพื่อให้ชุมชนรู้จักแนวทางการท�ำ

แผนชุมชน ยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และให้แผนชุมชนสอดคล้องและ
เชือ่ มโยงกับแผนพัฒนาเทศบาล มีผเู้ ข้าร่วม
โครงการ จ�ำนวน 150 คน งบประมาณทัง้ สิน้
108,340 บาท
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โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานผู้น�ำชุมชนเพื่อชุมชน
เทศบาลนครระยองจัดโครงการฝึก
อบรมศึกษาดูงานผูน้ ำ� ชุมชน ระหว่างวันที่
10-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ จังหวัดเพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ์โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
พัฒนาตนเอง เกิดกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกัน

โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ
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เทศบาลนครระยองจัดโครงการศึกษาดูงานเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาชมรม
ผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดอยุธยา เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของชมรมฯให้มปี ระสิทธิภาพ อันจะสร้างประโยชน์สงู สุด
ให้แก่สมาชิกชมรมฯและน�ำมาซึ่งความเข้มแข็งของชมรมฯ ผู้สูงอายุมี
โอกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ร่วมกิจกรรมเป็นหมูค่ ณะ ก่อให้เกิดความ
สามัคคี และทัศนศึกษาดูงาน สัมผัสบรรยากาศภายนอกเพื่อสุขภาพจิต
ที่ดี มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 350 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น
1,001,190 บาท

ของคนในชุมชน และประชาชนน�ำความ
รู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้
ท้องถิ่นอื่นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ท้องถิ่นตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 350 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น
1,471,160 บาท

6

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเมืองและองค์กรเทศบาล
ให้มีความเป็นธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรที่ทันสมัย
ได้มาตรฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนารายได้และลดภาระค่าใช้จ่าย
2. การปรับปรุงสถานที่ท�ำงาน/ระบบงาน/จัดหา และซ่อมบ�ำรุงเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูล
4. การปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงานให้สอดรับกับความเป็นชุมชนเมืองโดยยึดพื้นที่
และบูรณาการงานระหว่างหน่วยงาน
5. การวางแผนอัตราก�ำลังและการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
และมีคุณธรรมจริยธรรม
6. การเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจ/การจัดสวัสดิการที่ดี
และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
7. การพัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง :
การประสานงานอย่างไรให้เกิดความสุขในการท�ำงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

เทศบาลนครระยองจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ าน
ด้านการเงินการคลัง : การประสานงานอย่างไรให้เกิดความสุขในการ
ท�ำงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม
2557 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท อ�ำเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อท�ำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน
หัวข้ออบรม สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท

ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
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เทศบาลนครระยองได้จัดท�ำโครงการ ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยท�ำการส�ำรวจจ�ำนวนป้าย
ของสถานประกอบการประจ�ำปี ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2558 เพือ่ ทราบจ�ำนวนข้อมูลทีจ่ ะจัดเก็บข้อมูล
ให้ถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่องค์กร ในปีปัจจุบัน โดยมีข้อมูลป้ายที่เพิ่มขึ้น 500 ป้าย งบประมาณ 150,000 บาท

โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการช�ำระภาษี
เทศบาลนครระยองจัดโครงการเพิม่ ศักยภาพ
การให้บริการด้านการช�ำระภาษี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการ
ช�ำระภาษี  โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 150,000 บาท
จ�ำนวน 2 จุด ดังนี้
1. ณ ที่ส�ำนักงานเทศบาลนครระยอง ในวัน
และเวลาราชการ และวันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
ในเวลาราชการ ช่วงระหว่างเดือนธันวาคม ถึง
เดือนสิงหาคม
2. ณ ห้ า งแหลมทอง ทุ ก วั น เสาร์ เวลา
ราชการ ช่ ว งระหว่ า งเดื อ นมกราคม ถึ ง เดื อ น
มีนาคม

โครงการสายสัมพันธ์ประชาชนผู้ช�ำระภาษี
เทศบาลนครระยองจัดโครงการสายสัมพันธ์ประชาชนผู้ช�ำระภาษี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี  
เต็ ม ใจช� ำ ระภาษี แ ละช� ำ ระภาษี ภ ายในก�ำ หนดเวลา โดยจั ด ท� ำ ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ จัดท�ำเอกสารแจ้งประชาสัมพันธ์
ระยะเวลาการช�ำระภาษี จัดท�ำเอกสารแจ้งเตือนผู้ไม่ช�ำระภาษีภายใน
ก�ำหนดเวลา จัดท�ำใบแจ้งเตือนค่าเก็บขนขยะมูลฝอย โดยใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 250,000 บาท
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โครงการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครระยอง

เทศบาลนครระยองจัดโครงการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครระยอง ปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558    
เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการพิจารณา แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ
แนวทางการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลฯ รวมถึงแจ้งแนวทาง
การพัฒนาท้องถิน่ และจัดล�ำดับความส�ำคัญของแนวทางการพัฒนาของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครระยอง เพื่อรวบรวมประเด็น  
หลักการพัฒนา น�ำมาจัดท�ำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครระยอง           
(พ.ศ.2559-2561) ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
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โครงการแถลงข่าวสื่อมวลชน
เทศบาลนครระยองจั ด โครงการแถลงข่ า วสื่ อ มวลชน ประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใน วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ  โรงแรมคลาสสิค
คามิโอ ระยอง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้รับทราบผลการ
ปฏิบตั งิ านของเทศบาลนครระยอง ในรอบปีงบประมาณ 2557 และสร้าง
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องกับสือ่ มวลชนในการถ่ายทอดข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาลสูป่ ระชาชนต่อไป มีผเ้ ู ข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 140 คน งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 120,000 บาท

โครงการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานจ้าง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครระยองจัดโครงการอบรม
พัฒนาและศึกษาดูงานของคณะผูบ้ ริหาร ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ�ำ  และพนักงานจ้าง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หัวข้อ
หลักการเข้าสู่ระบบจ�ำแนกต�ำแหน่งจาก
ระบบซีมาเป็นระบบแท่ง และการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน่ เมือ่ วันที่ 11 มกราคม 2558  

ณ อาคารวิ สุ ท ธิ์ คุ ณ ากร โรงเรี ย นนคร
ระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) อ�ำเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ให้บคุ ลากรของเทศบาลนครระยอง ได้
รับการพัฒนาความรูอ้ ย่างมีระบบเพิม่ มากขึน้
เป็ น ไปตามหลั ก มาตรฐาน การปฏิ บั ติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหลักธรรมาภิบาล ใช้งบประมาณทัง้ สิน้
700,000 บาท
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานจ้าง
เทศบาลนครระยองจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานจ้าง ประจ�ำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ วัดลุม่ (พระอารามหลวง)
มีผู้เข้าร่วมจ�ำนวน 50 ท่าน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558          
ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) มีผู้เข้าร่วมจ�ำนวน 50 คน เพื่อให้
บุคลากรด�ำเนินชีวิตด้วยความอดทน   ความเพียร และเห็นคุณค่าของ
หลักธรรมทางพุทธศาสนา ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยความส�ำนึกในคุณธรรมและความซือ่ สัตย์สจุ ริต และให้
บุคลากรมีจติ ส�ำนึกทีด่ ตี อ่ องค์กร  มีความกระตือรือร้น  รักองค์กร  เสียสละ
และตั้งใจท�ำงานเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์กร มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 50 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 20,000  บาท
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งบประมาณ
งบประมาณ  หมายถึง  แผนงานหรืองาน
ส�ำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย
แสดงในรูปตัวเลขจ�ำนวนเงิน
การตั้ ง งบประมาณ คื อ การแสดง
แผนการ ด�ำเนินงานออกเป็นตัวเลขจ�ำนวน
เงินโดยปีงบประมาณ เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม
ของปีหนึง่ ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถดั ไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นระยะ
เวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่
30 กันยายน 2558 เทศบาลนครระยองได้
ตั้งงบประมาณไว้เพื่อใช้จ่ายในการบริหาร
งานต่าง ๆ และเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีผล
การด�ำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ตา่ งๆ
และการเบิกจ่ายเงิน ดังตัวอย่างในรูปภาพ

ผลการด�ำเนินงานด้านการเงินการคลัง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายรับจริงปี 2558

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
รายได้จัดเก็บเอง  เป็นเงินทั้งสิ้น
ภาษีที่รัฐจัดสรรให้ เป็นเงินทั้งสิ้น   
เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ เป็นเงินทั้งสิ้น
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เป็นเงินทั้งสิ้น

770,491,911.29
113,606,806.00
284,628,675.73
230,142,379.00
142,114,050.56

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายจ่ายจริงปี 2558

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
760,610,384.71
งบกลาง
เป็นเงินทั้งสิ้น   74,437,323.95
งบบุคลากร
เป็นเงินทั้งสิ้น 230,817,008.17
งบด�ำเนินการ เป็นเงินทั้งสิ้น 222,717,169.59
งบลงทุน
เป็นเงินทั้งสิ้น 194,963,162.00
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงินทั้งสิ้น   15,454,221.00
งบเงินอุดหนุน เป็นเงินทั้งสิ้น   22,221,500.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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เทศบาลนครระยอง 0-3862-0111 กด 0 เพ�่อติดตอโอปเรอเตอร
หนวยงาน

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี - มานพ วาจาสิทธิ์
รองนายกเทศมนตรี - วิชิต ศรีชลา
รองนายกเทศมนตรี - ธนิต อังควินิจวงศ
รองนายกเทศมนตรี - วารินทร ดุษฎีวงกำจร
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล - ฉัตรนุชัย สมบัตรศรี
รองปลัดเทศบาล - เสาวลักษณ วินัยธรรม
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผอ.สำนักการคลัง
งานจัดเก็บรายได
ผอ.กองชาง
ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองการศึกษา
ผอ.กองการแพทย
สถานธนานุบาล
ศูนยบริการสาธารณสุขปากน้ำ
ศูนยบริการสาธารณสุขเนินพระ
ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา
หองสมุดประชาชน
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาประดู
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดลุมมหาชัยชุมพล

หมายเลขภายใน

หมายเลขภายนอก

101
102
103
104
105
111
109
110
201
301
401
501
601
701
721
209
-

0-3861-1120
0-3861-4038
0-3861-1345
0-3861-1541
0-3861-1145
0-3861-4057
0-3861-2305
0-3861-5202
0-3861-4058
0-3887-1170
0-3861-0124-25
0-3861-1080
0-3894-0186
0-3861-7892
0-3894-0108
0-3887-1181
0-3894-0068
0-3861-1362
0-3861-1361
0-3861-2005
0-3887-0323
0-3861-2987
08-7790-0330
0-3861-1583
0-3861-2005

เทศบาลนครระยอง
เจาของและผูพิมพโฆษณา นางกรรณิกา วิโรจนแสงทอง ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายวารินทร ดุษฎีวงษกำจร รองนายกเทศมนตรี
นางสาวฐปนีย โสภณ
หัวหนาฝายบริหารยุทธศาสตร
นายฉัตรนุชัย สมบัตรศรี รองปลัดเทศบาล
นางดวงรัตน จันทรกำเหนิด เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

