


รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีนครระยอง 

ประจ าปี พ.ศ. 2560



ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน  มาตรา 48  ทศ  วรรค 5 ให้นายกเทศมนตรีจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจ าทุกปี และประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ ส านักงาน
เทศบาล เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานและสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ อีกทั้งยัง
เป็นช่องทางหนึ่งที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้าง     
ธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในชุมชน    
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามนโยบายของนายกเทศมนตรี



ด้านที่ 1   การพัฒนาคุณภาพของเดก็และเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
แนวทางการพัฒนา 
1.1 พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลให้มีคุณภาพ
     ได้มาตรฐานระดับสากล
1.2 ส่งเสริมการเรยีนการสอนภาษาตา่งประเทศให้กับเด็กและเยาวชน
     เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
1.3 ส่งเสริมการพฒันาเดก็และเยาวชนให้มีจิตใจที่ดีงาม มีจริยธรรม
     และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสงัคม
1.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาควบคู่ไปกับการพฒันา
      หลักสตูรสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยทีางการศกึษาให้
      ทันสมัยเพื่อสนับสนนุการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ



รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2559

โรงเรียน ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หมายเหตุ

จ านวนผู้เข้าสอบ

ท.1 51.81 48.13 32.81 34.44 41.33 80

ท.2 51.74 49.17 34.55 33.46 40.82 39

ท.3 59.07 56.12 42.04 47.56 48.52 301

ท.4 52.62 47.61 34.81 39.62 42.65 119

ท.5 62.49 56.40 64.38 57.16 50.67 132

เฉลี่ย 55.55 51.49 41.72 42.45 44.80 671

ระดับประเทศ 52.98 46.68 34.59 40.47 41.22 724,347 

สูงกว่า
ระดับประเทศ

2.57 4.81 7.13 1.98 3.58 -
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รายงานผลการเปรียบเทียบสถิติค่าเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O - NET)                    ชั้นประถมศึกษาปืที่ 6  ปี
การศึกษา 2559                                                                                   โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง



จากรายงานผลการเปรียบเทียบสถิติคา่เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET)

   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 
พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
ประเทศ 5 วิชา ดังนี้
 วิชาภาษาไทย 2.57
 วิชาสังคมศึกษา  4.81
 วิชาภาษาอังกฤษ  7.13
 วิชาคณิตศาสตร์ 1.98 
 และวิชาวิทยาศาสตร์ 3.58
     



รายงานผลการเปรยีบเทียบสถิติค่าเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2559

ระดับ
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

เทศบาลนครระยอง 55.55 51.49 41.72 42.45 44.80

จังหวัดระยอง 55.44 49.20 37.57 43.55 43.29

ระดับภาคตะวันออก 54.19 47.42 36.15 41.66 41.74

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 50.96 45.83 31.84 36.58 39.44

ประเทศ 52.98 46.68 34.59 40.47 41.22

สูงกว่าประเทศ 2.57 4.81 7.13 1.98 3.58



รายงานผลการเปรยีบเทียบสถิติค่าเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559

          ระดบั
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ร.ร.นครระยองวิทยาคม 42.40 45.53 28.14 26.78 32.16

จังหวัดระยอง 48.07 50.97 33.69 31.26 36.22

ระดับภาคตะวันออก 47.39 50.13 32.64 30.09 35.56

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 42.92 45.75 28.39 24.90 32.70

ประเทศ 46.36 49.00 31.80 29.31 34.99

ต่ ากว่าระดับประเทศ -3.96 -3.47 -3.66 -2.53 -2.83

วิชา





ผลการเปรียบเทียบค่าสถิติคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )

      ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทุกวิชา ดังนี้
วิชาภาษาไทย       -3.96 
วิชาภาษาอังกฤษ   -3.66 
วิชาสังคมศึกษา     -3.47
วิชาวิทยาศาสตร์   -2.83 
และวิชาคณิตศาสตร์   -2.53



รายงานผลการเปรยีบเทียบสถิติค่าเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2559

            ระดับ
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ร.ร.นครระยองวิทยาคม 47.96 32.24 24.82 20.96 30.46

จังหวัดระยอง 55.60 36.65 29.17 26.50 33.14

ระดับภาคตะวันออก 53.88 36.50 28.38 25.59 32.01

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 46.26 33.07 23.15 20.56 29.25

ประเทศ 52.29 35.89 27.76 24.88 31.62

สูงกว่าระดับประเทศ -4.33 -3.65 -2.94 -3.92 -1.16

วิชา





ผลการเปรียบเทียบค่าสถิติคะแนนเฉลี่ย จากผลการทดสอบทางการศึกษา
      ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)  

   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 

พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทุกวิชา ดังนี้ 
วิชาภาษาไทย  -4.33  
วิชาคณิตศาสตร์ -3.92 
วิชาสังคมศึกษาฯ -3.65  
วิชาภาษาอังกฤษ -2.94
และวิชาวิทยาศาสตร์ -1.16



โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัด 

งบประมาณที่ใช้จ่าย  :   5,980,000  บาท
จ านวนผู้เข้าร่วม :  นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง
สถานที่  :  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง  และประเทศสิงคโปร์

ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพมากย่ิงข้ึน มีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มี
ความทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นๆ  ที่มคีวามเป็นเลิศทางการศึกษา
สามารถพูด ฟัง ภาษาอังกฤษได้ชัดเจน  และสามารถพูดโต้ตอบกับ
ชาวต่างชาติได้ในเบือ้งต้น  เนือ่งจากได้ฟังและพูดกับเจ้าของภาษา
โดยตรง  นักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้  ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  โดยเฉพาะการศึกษาต่อหรือการท างานประกอบ
อาชีพในอนาคต



โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
กิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน  (วนัเสาร์ทุกสิ้นเดือน)

งบประมาณที่ใช้จ่าย :  2,000  บาท/ครั้ง
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม :  30  คน
สถานที่ :   บรเิวณลานกิจกรรมหน้าห้องสมุดและศูนย์เยาวชน (สวนศรีเมือง)

ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม   :  เพื่อส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้แสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถ และพัฒนาทักษะในการร่วมกิจกรรม  ส่งเสริม
พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามช่วงอายุ  
ส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด มีความรัก
ความสามัคคี  ท าให้เด็กด้อยโอกาสได้รับรู้ถึงความส าคัญของวันเด็ก
แห่งชาติ ส่งเสริมศักยภาพของเด็กด้อยโอกาส ให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ได้
สัมผัสโลกภายนอกมากยิ่งขึ้น  และน าความรู้ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 



โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
กิจกรรมการศึกษานอกพื้นที่  

งบประมาณที่ใช้จ่าย : 5,000  บาท/ครั้ง
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม :  30  คน
สถานที่ :  ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง  หมู่ 8  อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง  
                   และ สวนระยองสมายล์แพลนต์  ศูนย์การเรียนรู้หม้อข้าวหม้อแกงลิง  อ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง

ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม : เพื่อส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้แสดงออก
ถึงความรู้ความสามารถ และพัฒนาทักษะในการร่วมกิจกรรม ส่งเสริม
ให้เด็กด้อยโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด มีความรัก
ความสามัคคีส่งเสริมศักยภาพของเด็กด้อยโอกาส ให้มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกลได้สัมผัสโลกภายนอกมากยิ่งขึ้น และน าความรู้ที่ได้รับจาก
การร่วมกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน



โครงการรณรงค์เพื่อปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

งบประมาณที่ใช้จริง : 88,350 บาท
สถานที่ด าเนินการ : สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครระยอง
จ านวนผู้เข้าร่วม : 900 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
นักเรียนรับรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด
และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลมีการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด



โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
งบประมาณท่ีใชจ้ริง : 155,500  บาท
สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
จ านวนผู้เข้าร่วม :  นกัเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1-2  จ านวน 492  คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
นักเรียนได้เข้ารับการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต  และนักเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข



โครงการสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ
งบประมาณท่ีใชจ้ริง : 42,860  บาท
สถานที่ด าเนินการ : สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครระยอง
จ านวนผู้เข้าร่วม :  เดก็ เยาวชน และประชาชน 500 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความส าคัญและรู้จักหน้าท่ีของตนเอง
เด็กและเยาวชนได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติที่ประพฤติดี  มีคุณธรรม 
จริยธรรม ช่วยเหลือสังคม



โครงการรณรงค์เพื่อปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

งบประมาณที่ใช้จริง : 16,750 บาท
สถานที่ด าเนินการ : สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครระยอง
จ านวนผู้เข้าร่วม : 50 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
นักเรียนรับรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด
และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลมีการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด



โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

งบประมาณ 274,656  บาท
จ านวนผู้เข้าร่วม  : ครูในสังกัดเทศบาลนครระยอง  
สถานที่  : โรงแรมสตาร์  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง

ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม
     ครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา  
เพิ่มพูนความรู้  มสีมรรถนะ  เป็นครูมอือาชพี และสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 



ด้านที่  2  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์  
             ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา  
2.1 บริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่
     ครัวเรือนและน าขยะทีค่ัดแยกมาจัดการอย่างเป็นระบบ
2.2 ฟื้นฟคูุณภาพแม่น้ าระยอง พร้อมทัง้ปรับปรุงภูมิทศัน์ริมฝั่งแม่น้ าให้
     สวยงาม
2.3 อนุรักษ์ฟืน้ฟูและส่งเสรมิการปลูกปาุชายเลนให้คงสภาพสมบรูณ์ 
     พร้อมพัฒนาให้เปน็สถานที่พักผ่อนแหง่ใหม่
2.4 ส่งเสริมการสรา้งจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประชาชนทุกระดับ



โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
งบประมาณ  : 5,320  บาท
สถานที่ด าเนินการ : ศาลาประชาคม ส านักงานเทศบาลนครระยอง 
ผู้เข้าร่วม :  ประชาชนในเขต และนอกเขตเทศบาล  เจ้าหน้าที่เทศบาล  จ านวน 500 คน

ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม
ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ
จากต้นทางและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ และ
รวบรวมข้อมูลขยะรีไซเคิล
จากกลุ่มซาเล้งรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพิ่มมากขึ้น



เพิ่มจุดทิ้งขยะอันตราย
สถานที่ด าเนินการ : ชมุชนชายกระปุอม ,ชุมชนสมุทรเจดีย์ , ชุมชนปากน้ า 1 , ชุมชนสวนวัด ,ชุมชนก้นปึก 
                         ชมุชนมุสลมิปากคลอง ,ชุมชนบ้านปากคลอง ,ชุมชนหลังวัดปุา 2 

ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม
ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะจากต้นทาง
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ และ
รวบรวมข้อมูลขยะรีไซเคิลจากกลุ่มซา
เล้งรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มมากข้ึน



กิจกรรมซาเล้งรักษ์สิ่งแวดล้อม
สถานที่ด าเนินการ : ศนูย์สิ่งแวดล้อมศึกษา พระเจดีย์ศึกษา
ผู้เข้าร่วม : กลุ่มซาเล้งรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน  26  คน

ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม
ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะจากต้นทาง
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ และ
รวบรวมข้อมูลขยะรีไซเคิลจากกลุ่มซา
เล้งรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มมากขึ้น



โครงการถนนปลอดถัง
งบประมาณ  :  68,660 บาท
สถานที่ด าเนินการ : ชมุชนตากสินมหาราช ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ผู้เข้าร่วม :  ประชาชนในเขตเทศบาล  จ านวน  782 คน

กิจกรรมโครงการธนาคารขยะสัญจรและร้าน Zero shop 
ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม
สามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลภายในชุมชนตากสินมหาราช
ได้ 3,883.60  กิโลกรัม



กิจกรรมผ้าปุารีไซเคิล
สถานที่ด าเนินการ : ชมุชนตากสินมหาราช ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ผู้เข้าร่วม :  ประชาชนในเขตเทศบาล  จ านวน  205 คน

ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม
สามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลภายในชุมชนตากสินมหาราช
3,883.60 กิโลกรัม



โครงการธนาคารขยะชุมชน
งบประมาณ  :  20,000 บาท
สถานที่ด าเนินการ : ชมุชนข้างอ าเภอทางไผ ่ชุมชนตากสิน และหอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง
ผู้เข้าร่วม :  ประชาชนในเขตเทศบาล  จ านวน  85 คน

ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม
สามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลภายในเทศบาลนครระยอง
ได้ 11,980  กิโลกรัม



ฟื้นฟูคุณภาพแม่น้้าระยอง พร้อมทั้งปรับปรุงภมูิทศัน์ริมฝั่งแม่น้้าให้สวยงาม
งบประมาณ  :  ไม่ใช้งบประมาณ
สถานที่ด าเนินการ : สะพานเพลินตา , สะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ , สะพานหลังคอนโดศรีเมอืง , สะพานเทศบาล 13 (บางจาก)
                        สะพานเทศบาล 14 (โรงฆ่าสัตว์) , สะพานเฉลมิชัย (ปากน้ า)

ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม
มีการติดปูายประชาสัมพันธ์บริเวณจุด
กรวดน้ า จ านวน 6 จุด



อนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนให้คงสภาพสมบูรณ์ 
พร้อมพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่งบประมาณ  :  ไม่ใช้งบประมาณ

สถานที่ด าเนินการ : บริเวณโซน 1,2  ชุมชนสมุทรเจดีย์
วัตถุประสงค์ : เทศบาลนครระยอง ร่วมกับสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ าระยองและปุาชายเลน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคระยอง กลุ่มอาสาท าความดี กลุ่ม TV 
สถานีประชาชน บริษัทวิริยะประกันภัย โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ โรงเรียนวัดโขดทิมทาราม โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
(วัดโขดใต้) โรงเรียนบางละมุง ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมดังน้ี

กิจกรรมด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปุาชายเลนและแม่น้ าระยอง  ประกอบด้วย

1. กิจกรรมตัดสางและตกแต่งกิ่งไม้ปุาชายเลน



2. กิจกรรมท าคอนโดปู



3. กิจกรรมปลูกปุา

4. กิจกรรมท ารั้วกั้นขยะ



5. กิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านสือ่ประชาสัมพันธ์ และเกมส์ตามวัย

6. กิจกรรมท าปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษใบไม้



7. กิจกรรมฐานเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียน

8. การถ่ายท ารายการผ่านสื่อวีดิทัศน์



โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนจากรุ่นสู่รุ่น 
งบประมาณ  :  23,350  บาท
สถานที่ด าเนินการ :  ศนูย์สิ่งแวดล้อม พระเจดีย์กลางน้ า
ผู้เข้าร่วม  :  เด็กนักเรียน  87 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
นักเรียนได้รับการส่งเสริม
ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80



โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนท าบทบาทสมมุติ  ดังนี้
ฐานที่ 1 ค้นหาพันธุ์ต้นไม้

ฐานที่ 2 ทายค าจ าภาพ

ฐานที่ 3 จับคู่อยู่ปุา



โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
งบประมาณ  :  65,500   บาท
สถานที่ด าเนินการ :  ชายหาดทะเลแหลมเจรญิ
ผู้เข้าร่วม :  ประชาชน  เยาวชน จ านวน  100  คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  : 
ได้ร่วมกันท าความดี และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แก้ไขปัญหา
มลภาวะโลกร้อนอย่างยั่ งยืน ให้
ประชาชนเห็นความส าคัญของ
สภาพแวดล้อม ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ให้
กลับมาสู่ธรรมชาติอย่างสมดุล



ด้านที่ 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสขุทั้งทาง 
             รา่งกาย และจิตใจ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร ทั้งการส่งเสริมให้ความรู้การปูองกันและการรักษาพยาบาล
3.2 พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขและคลินิกชุมชนอบอุ่นให้ทันสมัยย่ิงขึ้น เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึง
     บริการทางการแพทย์
3.3 ปรับปรุงสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิมให้มีสภาพเหมาะสมแก่การพักผ่อนและออกก าลังกายมากยิ่งขึ้น
     พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะแห่งใหม่
3.4 พัฒนาห้องสมุดเทศบาลให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตและเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้
3.5 ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลให้สะอาดและถูกสุขอนามัย เป็นตลาดสดน่าซื้อ
3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนา
     ผลิตภัณฑ์ที่เน้นภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น
3.7 ให้ความส าคัญต่อบทบาทและการด าเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุในฐานะผู้ให้ค าแนะน าสั่งสอนและเป็น
     หลักของสถาบันครอบครัว
3.8 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติและท้องถิ่น



โครงการนครระยอง ร่วมใจภักดิ ์รักษ์สุขภาพ ถวายพ่อหลวง

งบประมาณที่ใช้จริง : 174,125  บาท
สถานที่ด าเนินการ : ชมุชนเทศบาลนครระยองโดยเจ้าหน้าที่พยาบาล  และ ณ ศาลาประชาคมเทศบาล 
ผู้เข้าร่วม :  ประชาชน จ านวน 615 คน

มองเห็นเบื้องต้น มีคมผิดปกติด้านการมองเห็นได้รับการตรวจยืนยัน
โดยจักษุแพทย์  ตรวจพบเป็นโรคตาต้อกระจก และมีจิตส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช-
บรมนาถบพิตร 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ประชาชนได้รับการตรวจคัด
กรองความผิดปกติการ



โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเรง็ปากมดลูก

งบประมาณ : 25,800  บาท
สถานที่ด าเนินการ : ชมุชนในเขตเทศบาลนครระยอง
ผู้เข้าร่วม :  ประชาชนในเขตสังกัดเทศบาลนครระยอง จ านวน 447 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
สตรีอายุ 30-60 ปี ในเขตเทศบาลนครระยองได้รับ
ความรู้และสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ 
และได้ รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ ง เต้ านม 
โรคมะเร็งปากมดลูก จัดบริการตรวจ Mamogram



โครงการรณรงค์ปอูงกันและควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 

งบประมาณ : 145,654  บาท
สถานที่ด าเนินการ : ศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง
ผู้เข้าร่วม : จ านวน 29 ชุมชน  30 โรงเรียน  สถาน 206 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ลดปัญหาและปูองกัน  ควบคุมโรค แหล่งเพาะพันธุ์
ยุงในพ้ืนท่ีระบาด ละมีการด าเนินการรณรงค์ 
มีค่า HI < 10 และโรงเรียน, ศาสนสถานมีค่า CI=0
โดยมีชุมชุมที่มีค่า HI < 10 จ านวน 14 ชุมชน
และยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในพื้นที่
เขตเทศบาลนครระยอง



โครงการลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครระยอง

งบประมาณ : 35,580  บาท
สถานที่ด าเนินการ : ชมุชน 29 ชุมชน , โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 30 แห่ง , ศาสนสถาน 8 แห่ง และตลาดสด  

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
โรงเรียน ศาสนสถาน ตลาดสด ส านักงานเทศบาลนครระยอง ได้รบั
การพ่นสารเคมี ก าจัดยุง 1 ครั้ง/เดือน ผู้ปุวยโรคติดต่อได้รับการ
ควบคุมโรคตามเกณฑ์มาตรฐาน



กิจกรรมติดตามและประเมินมาตรฐานการเฝูาระวังโรคติดต่อ

งบประมาณ : ไม่ได้ใชง้บประมาณ บาท
สถานที่ด าเนินการ : ศนูย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครระยอง จ านวน 3 ศูนย์
ผู้เข้าร่วม : จ านวน 3 ศูนย์ ได้แก่ คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ  ศนูย์บริการสาธารณสุขปากน้ า 

ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม
มีมาตรฐานการเฝูาระวังโรคติดตอ่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท้ัง 3 ศูนย์
- ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ า คะแนนร้อยละ 100
- คลินิกชุมชนอบอุ่น  คะแนนร้อยละ 100
- ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ  คะแนนร้อยละ 93.33
   ระดับคุณภาพดเียี่ยม  ทั้ง 3 ศูนย์



กิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่เดก็นักเรียนในโรงเรียน

งบประมาณ :  ไม่ได้ใชง้บประมาณ บาท
สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง 
ผู้เข้าร่วม :  นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง

ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม
1. นักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 ได้รับการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมคิุม้กัน
    โรคหัด หดัเยอรมัน ร้อยละ 100
2. นักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 ได้รับการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมคิุม้โรค
    คอตีบ บาดทะยักร้อยละ 100
3. นักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 ได้รับการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมคิุม้โรค
   คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และโปลโิอ ไม่ครบ 5 ครั้ง ได้รับการฉดีวัคซีน
   กระตุ้นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ร้อยละ 100
4. นักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 ที่ไมม่ีประวตัิการได้รับวัคซีนปูองกันโรค
    วัณโรคได้รับการตรวจรอยแผลเป็นเพื่อยืนยันการได้รับวัคซีนสร้างเสริม
    ภูมคิุ้มกันโรค รอ้ยละ 100



โครงการรณรงค์ปอูงกันโรคเอดส์ เนือ่งในสัปดาห์วันเอดส์โลก 

งบประมาณ :  33,120 บาท
สถานที่ด าเนินการ :  ตลาดแม่แดง ตลาดปากน้ า ตลาดสตาร์  วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
ผู้เข้าร่วม :    ประชาชน  นักเรียน ในเขตเทศบาลนครระยอง

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1. มีสือ่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และการปูองกันโรคเอดส์ ได้แก่ ปูายไวนิล
   สปอต ประชาสัมพันธ์ และสติกเกอร์
2. มีการด าเนินการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง โรคเอดส์และการปูองกัน การผ่าน
ทางช่องทางสื่อ จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ รถวิ่งประชาสัมพันธ ์เสียงตามสาย
เทศบาล จอ LED และติดสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ในรถโดยสารสาธารณะ



โครงการเยาวชนรู้ทันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวันแห่งความรัก 

งบประมาณ :  58,350 บาท  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ด าเนินการ :  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  / ผู้เข้าร่วม : นกัเรียน  191 คน , บูธนิทรรศการ จ านวน  6 บูธ

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
 1.โรงเรียนและหน่วยงานด้านเอดส์ในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดบูธนิทรรศการ
   จ านวนบูธ/4 หน่วยงาน  จ านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1.บูธนิทรรศการ เรื่อง
   วันวาเลนไทน์กับวัยรุ่น โดยโรงเรียนนครระยองวิทยาคม
2. บูธนิทรรศการ เรื่อง โรคเอดส์และการปูองกัน โดยมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิ
   ด้านเอดส์
3. บูธนิทรรศการ เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการปูองกัน โดยศูนย์
   คริสเตียนบริการไมตรีจิต บ้านสะมาเรีย
4. บูธนิทรรศการ เรื่อง ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเอชไอวีโดย
   เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอว/ีเอดส์ ภาคตะวันออก



กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ และพฤติกรรมทางเพศ

ครั้งที่ 2 เมือ่วันที่ 13 – 28 กรกฎาคม 2559
สถานที่ด าเนินการ :  โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง  จ านวน 5 แห่ง
ผู้เข้าร่วม :    นักเรียน  647 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
 ร้อยละ 100 ของแต่ละโรงเรียน มี
คะแนนเฉลี่ยหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม



โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กในคลนิิกเด็กดี

งบประมาณ  : 44,917  บาท
สถานที่ด าเนินการ :  เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครระยอง
ผู้เข้าร่วม :    เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  389 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
 เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง เป็นเด็กที่     
ผู้ปกครองอนุญาตให้ตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมทาฟลูออไรด์ 
วานิชเท่าน้ัน



ต่อ

งบประมาณ  : 42,417  บาท
สถานที่ด าเนินการ :  ศนูย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครระยอง
ผู้เข้าร่วม :    เด็กตั้งแต่อายุ 6 เดอืน ถึง 3 ป ี จ านวน  443 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
 เด็กที่มารับบริการ จะได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากพร้อม   
ทาฟลูอไรด์วานิชรวมถึงใหท้ันตสุขศึกษาแก่ผู้ปกครองในการดูแล
สุขภาพช่องปาก 



โครงการเปิดใหบ้รกิารประชาชนด้านการรักษาความเจ็บปุวย และบริการทันตกรรมในวนัหยดุราชการ

งบประมาณ  : 720,000  บาท
สถานที่ด าเนินการ :  คลินิกชุมชนอบอุน่ เทศบาลนครระยอง
ผู้เข้าร่วม :    ประชาชน จ านวน  4,876 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
 ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาล และบริการทันตกรรมอย่าง
ต่อเนื่องทุกวัน ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 93



โครงการจ้างแพทย์และทันตแพทย์นอกสังกัดให้บริการตรวจรักษาโรคและบริการทันตกรรม

งบประมาณ  : 5,360,000  บาท
สถานที่ด าเนินการ :  คลินิกชุมชนอบอุน่ เทศบาลนครระยอง
ผู้เข้าร่วม :    ประชาชน จ านวน  150 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
 ประชาชนได้รับการตรวจรักษาโรค และบริการ
ทันตกรรม ได้รับค าปรึกษาด้านบริการทาง
การแพทย์ ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มา
รับบริการ มีความความพึงพอใจ  
คิดเป็นร้อยละ 96



โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านการเฝูาระวัง ปูองกนัและควบคุมการติดเชื้อ

งบประมาณ  : 25,000  บาท
สถานที่ด าเนินการ :  ศนูย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง
ผู้เข้าร่วม :    พนักเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปฯ  จ านวน  56 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
 บุคลากรมีความตระหนัก และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ ไม่พบการติดเชื้อจากการมารับ
บริการในสถานบริการสาธารณสุข มีความพึงพอใจในบริการ



โครงการส่งเสริมการอ่าน นครแห่งการอ่าน กิจกรรมอ่านสร้างสุข เฉลิมพระเกียรติเจ้าฟูานักอ่าน

งบประมาณที่ใช้จริง : 10,000 บาท
วันที่ด าเนินโครงการ : ช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ถึง เมษายน 2560
สถานที่ด าเนินการ : ณ ลานอาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
จ านวนผู้เข้าร่วม : 100 – 200 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
มุ่งให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดการรักการอ่านและการเรียนรู้
สร้างเครือข่ายแหล่ง เรียนรู้ที่มีมาตรฐานและส่งเสริมการอ่าน          
การเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีประสิทธิภาพ  เด็ก เยาวชน 
กล้าคิด กล้าแสดงออก



โครงการพัฒนาปรับปรงุตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง)

ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง) งบประมาณ  9,095,000   บาท
ก่อสร้างแผงค้าตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง) งบประมาณ  1,298,000    บาท
โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ อาหารสะอาดปลอดภัย   งบประมาณ  122,860  บาท

ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ

ด าเนินการเสร็จ (ยา้ยผู้ค้าขายในอาคารตลาดทั้งหมด) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559



ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
 ให้มีมาตรฐานถูกหลักสุขาภิบาล มีโครงสร้างอาคาร ห้องสุขาและระบบสาธารณูปโภคที่ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน มี
การปรับปรุงระบบการจราจรท าให้รถยนต์สัญจรผ่านไปมาได้โดยรอบ มีจุดจอดรถส าหรับลูกค้าและการขนถ่ายสินค้า 
โดยมีแผงค้าที่จัดแบ่งหมวดหมู่สินค้าไว้เสร็จเรียบร้อย รวมทั้งสิ้น 184 แผงค้า เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัย อีกทั้งยังมีการด าเนินกิจกรรมดูแลเฝูาระวังตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการตรวจเฝูาระวังอาหารปรุงสุก เพื่อหาเชื้อในกลุ่ม ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร รวมถึงการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่สะอาดและปลอดภัย

ตรวจประเมนิด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของตลาดสดและตรวจเฝูาระวงัตรวจสอบคุณภาพ
ความปลอดภัยด้านอาหาร



โครงการกองทุนสวสัดิการชุมชน

งบประมาณ  :  313,900   บาท
สถานที่ด าเนินการ :  เทศบาลนครระยอง
ผู้เข้าร่วม :  ประชาชน  จ านวน  800  คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  : 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ
งบประมาณ เพื่ อ ให้ประชาชนมี
กองทุนสวัสดิการชุมชน ที่สามารถ
ช่วยเหลือเกื้อกูลในการดูแลคนใน
ชุมชน อีกทั้งประชาชนรวมตัวกันใน
การจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกัน



โครงการฝึกอาชีพให้กับชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
งบประมาณ  :  52,100   บาท
สถานที่ด าเนินการ :  ศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง
ผู้เข้าร่วม :  กลุ่มอาชพี  ประชาชน จ านวน  50  คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  : 
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ป ร ะ ช า ช น ส า ม า ร ถ ล ด
ร า ย จ่ า ย ภ า ย ใ น ชุ ม ช น 
น า ไ ป สู่ ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ 



โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ

งบประมาณ  :  104,000   บาท
สถานที่ด าเนินการ :  จงัหวัดชลบุรี
ผู้เข้าร่วม :  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  จ านวน  200  คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  : 
พัฒนาศักยภาพของชมรมให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งของ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความสามัคคี 
น าความรู้นอกสถานที่มาปรับปรุง พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีก
ทั้งมีสุขภาพจิตที่ดี



กิจกรรมก่อพระเจดีย์ทรายชายหาดแหลมเจริญ 

สถานที่ด าเนินการ : บริเวณชายหาดแหลมเจริญ
ผู้เข้าร่วม :  เจ้าหน้าทีใ่นสังกัดเทศบาลนครระยอง จ านวน 300 คน

ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม
ประชาชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริม
ประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย และเป็นการเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยให้แก่นักท่องเที่ยว



ด้านที่ 4   การพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่
แนวทางการพัฒนา
4.1 เพิ่มความสะดวกในการคมนาคมของประชาชน โดยก่อสร้างถนนเพิ่มเติม
     พร้อมทั้งปรับปรุงถนนและพื้นผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีความ
     ปลอดภัย
4.2 ดูแลรักษาและตกแต่งเมืองให้สะอาด สวยงาม ไฟฟูาแสงสวา่ง เพื่อความ
     ปลอดภัยของประชาชน
4.3 แก้ไขปัญหาจราจร พรอ้มทั้งรณรงค์ความมีวินัยและเคารพกฎจราจร
4.4 ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มให้ทั่วเขตเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรงุของเดิม
     เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และปูองกันปัญหาอาชญากรรม



โครงการปรับปรงุถนนพร้อมระบบระบายน้ า ถนนทางไผ่ 3

งบประมาณ  :  6,218,000   บาท
สถานที่ด าเนินการ :  ถนนทางไผ่ 3 

ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ

1. ปรับปรุงถนนช่วงที่ 1 กว้างประมาณ 7 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร หรือคดิเป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร
2. ปรับปรุงถนนช่วงที่ 2 กว้างประมาณ 5 -6 เมตร ยาวประมาณ 1,560 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร
3. ปรับปรุงถนนช่วงที่ 3 กว้างประมาณ 4 -5 เมตร ยาวประมาณ  40 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร
    พร้อมปรับปรุงฝาและขอบบ่อพักน้ า ไม่นอ้ยกว่า 60 ชุด ตามแบบแปลนของเทศบาล



โครงการปรับปรงุถนนสุขุมวิท บริเวณเทศบนัเทิง-สะพานเพลินตา

งบประมาณ  :  13,950,000   บาท
สถานที่ด าเนินการ :  เทศบันเทิง-สะพานเพลนิตา

ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ

รื้อผิวจราจรเดิมออก หนา 5 เซนติเมตร พรอ้มปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร ทั้ง 2 ข้าง 
กว้างข้างละ 15-15.50 เมตร ยาว 1,080 เมตร พร้อมทางเชื่อม หรือคิดเป็นพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า 33,000  ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาล



โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสุขุมวิทและซอยแยก จ านวน 3 ช่วง

งบประมาณ  :  19,510,000   บาท
สถานที่ด าเนินการ :  ชว่งที่ 1 หน้าวัดปุาประดู่ ถึงห้างเทสโก้โลตสั  สาขาระยอง ช่วงที่ 2 สามแยกบ้านแลง
                          ช่วงที่ 3 สี่แยกหนองสนมฝั่งทิศเหนือ และถนนทับมา  

ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ

ช่วงที่ 1 บริเวณหน้าวัดปุาประดู่ ถึงห้างเทสโกโ้ลตัส สาขาระยอง โดยท าการรื้อถอนและซ่อมแซมผิวจราจรเดิมออก 
หนา 5 เซนติเมตร พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร ทั้ง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 15-16 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 1,200 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีไ่มน่้อยกว่า 37,200 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2  ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณสามแยกบ้านแลง โดยท าการร้ือถอนและซ่อมแซมผิวจราจรเดิม หนา 5 เซนติเมตร พร้อมปูผิวจราจร
แอสฟัลทต์ิกคอนกรีตหนา 5 เซนติเมตร ทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 6.50 -12.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร
ช่วงที่ 3 ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณสี่แยกหนองสนมฝั่งทิศเหนือ และถนนทบัมา โดยท าการรื้อถอนและซ่อมแซมผิวจราจรเดิมออก หนา 5 
เซนติเมตร พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี หนา 5 เซนติเมตร กว้าง 14-15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร และปรับปรุงผิวจราจร โดยท าการก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 12-15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 100  เมตร หรือคิดเป็นพืน้ที่ไม่นอ้ยกว่า 1,400 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล



โครงการก่อสร้างพร้อมระบบระบายน้ า ซอยแยกถนนชายกระปุอม

งบประมาณ  :  483,270  บาท
สถานที่ด าเนินการ :  ถนนชายกระปุอม

ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 4 เมตร ยาวประมาณ 79 เมตร หรอืคดิเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 316 
ตารางเมตร และก่อสรา้งรางระบายน้ ารูปตัวยู กว้างประมาณ 0.30 เมตร ทั้ง 2 ข้าง ความยาวรวมประมาณ 158 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล

ก่อนด าเนินการ ก่อนด าเนินการ



โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า ซอยโชคดี ช่วงที่ 2

งบประมาณ  :  2,472,000   บาท
สถานที่ด าเนินการ :  ซอยโชคด ี

ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.20 เมตร กว้างรวม
รางวีไม่น้อยกว่า 8 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 199 
เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,590 
ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก  
จ านวน 2 ข้าง ความยาวข้างละไม่น้อยกว่า 
199 เมตรความยาวรวมไม่น้อยกว่า 398 เมตร
พร้อมระบบไฟฟูาแสงสว่าง ตามแบบแปลนของ
เทศบาล



งบประมาณ  :  494,740  บาท
สถานที่ด าเนินการ : บริเวณสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ , หน้าตลาดวัดลุ่ม ,หน้าคลินิกชุมชนอบอุ่น , หน้าวัดโขดทิมทาราม 

โครงการจัดจราจรในเขตพื้นที่เทศบาลนครระยอง

หน้าวัดโขดทิมทารามผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1. ลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเวลาเร่งด่วน ในเขตเทศบาลนครระยอง
2. อ านวยความสะดวกกับผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลนครระยอง
3. ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตเทศบาลนครระยอง



โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) 
งบประมาณ  :  1,999,690   บาท
สถานที่ด าเนินการ :  ชมุชนหลังวัดปุาประดู ่1 , ชุมชนหลังวัดปุาประดู่ 2 , ชมุชนมสุลิมปากคลอง , ชุมชนตากสิน
          ชุมชนตากสินมหาราช , ชุมชนสนามเปูา , ชุมชนสะพานราษฎร์ และ ชุมชนหลังวัดโขด
จ านวนที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไร้สาย ตามจดุติดตัง้กล้องที่เทศบาลนครระยองก าหนดไม่น้อยกว่า 70 จุด

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  : 
1. ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
2. สามารถใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานในการติดตามคดีอาชญากรรมและคดีอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินและถนน
    สายส าคัญที่ผ่านเขตเทศบาล
3. สามารถลดภาระของเจ้าหน้าที่ต ารวจและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงลดความเสี่ยงภัยต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของทาง
   ราชการ และสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว



โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ชนิด IP ภายในและภายนอกอาคารงานปูองกัน 
งบประมาณ  :  918,000   บาท
สถานที่ด าเนินการ :  ภายในและภายนอกอาคารงานปูองกัน บริเวณซอยหินอ่อน / บรเิวณทางเข้าออกส านักงานเทศบาล
                          นครระยอง พร้อมตดิตัง้ตู้ไฟเบอรอ์อฟติก
จ านวนที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไร้สาย ตามจดุติดตัง้กล้องที่เทศบาลนครระยองก าหนดไม่น้อยกว่า 16 จุด

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  : 
1. ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
2. สามารถใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานในการติดตามคดีอาชญากรรมและคดีอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินและถนน
    สายส าคัญที่ผ่านเขตเทศบาล
3. สามารถลดภาระของเจ้าหน้าที่ต ารวจและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงลดความเสี่ยงภัยต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของทาง
   ราชการ และสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว



ด้านที่ 5   การบริหารเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การมี
             ส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางการพัฒนา  
 5.1  ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก
        รวดเร็ว
5.2   ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการบริหารเทศบาล
5.3   บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม
5.4   ให้ความส าคัญต่อบุคลากรของเทศบาล โดยจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทุก
       ระดับสร้างเสริมขวัญและก าลังใจ พร้อมทั้งจัดหาสวัสดิการและปรับปรุง
       สถานที่ท างานให้มีความเหมาะสม
5.5  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการท างานโดยอิงมาตรฐานสากล และส่งเสริมการ

       น าเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์มาใช้ในการปฏิบัติงาน



โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 
งบประมาณ  : 12,800   บาท
สถานที่ด าเนินการ :  วัดตรีรัตนาราม 
ผู้เข้าร่วม :  พนักงานเทศบาล  จ านวน  50  คน

ครั้งที่  2  วันที่ 20 เมษายน 2560
งบประมาณ  : 12,800   บาท
สถานที่ด าเนินการ :  วัดตรีรัตนาราม 
ผู้เข้าร่วม :  พนักงานเทศบาล  จ านวน  50  คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  : บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพ ท างานร่วมกัน และสร้างจติส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน



โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลนครระยอง
งบประมาณ :  95,339.50 บาท  
สถานที่ด าเนินการ :  ศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง    
ผู้เข้าร่วม :  ประชาชน ประธานชุมชน อสม.  จ านวน 600 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ
เทศบาลนครระยองมีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง



โครงการสร้างความสุขและสามัคคีในองค์กร

สถานที่ด าเนินการ :  ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5  หน้าส านักงานเทศบาลนครระยอง
ผู้เข้าร่วม :  พนักงานเทศบาล  จ านวน  45  คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  : ท าให้เจ้าหน้าที่มคีวามผูกพัน รักใคร่
สามัคคี เสียสละ และรูจ้ักท างานเป็นทีม ทุกคนมีจิตใจผ่องใส มี
ความปรารถนาดีต่อกัน และมคีวามสุขในการท างาน



โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

งบประมาณ  : 12,800   บาท
สถานที่ด าเนินการ :  วัดตรีรัตนาราม 
ผู้เข้าร่วม :  พนักงานเทศบาล  จ านวน  50  คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  : 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม 
เ ห็ น คุ ณ ค่ า ห ลั ก ธ ร ร ม ค า ส อ น ข อ ง
พระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นเครื่องมือใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของจิตใจ



โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน
งบประมาณ :  38,100 บาท  
สถานที่ด าเนินการ :  ห้องประชุมตากสิน เทศบาลนครระยอง
ผู้เข้าร่วม :  พนักงานเทศบาล  จ านวน  30  คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  : ท าให้เจ้าหน้าที ่มคีวามรู้ ความเข้าใจในระบบโปรแกรมแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน
และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อกีทั้งสามารถน าไปเผยแพร่/ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้



โครงการเผยแพร่คูม่ือการปฏิบัติงานด้านพัสดุของเทศบาลนครระยอง
งบประมาณ  : 98,650   บาท
สถานที่ด าเนินการ :  ห้องประชุมของโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
ผู้เข้าร่วม :  พนักงานเทศบาล  จ านวน  123  คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  : ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจใน
การปฏิบัติงานตามรายละเอียดขั้นตอนและวธิกีารปฏิบัติงานในแนวทาง
เดียวกัน มีคู่มือใชเ้ป็นเอกสารอ้างอิงประกอบ ลดปัญหาและอุปสรรค ใน
การท างานมีประสิทธภิาพมากย่ิงข้ึน



โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการ เพื่อการบันทึกบัญชีและจัดท ารายงานการเงินด้วยระบบบัญชี
งบประมาณ :  430,000 บาท  
สถานที่ด าเนินการ :  ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ าเภอเมอืง จังหวัดระยอง
ผู้เข้าร่วม :  พนักงานเทศบาล  จ านวน  370  คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  : ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจ
ในการบันทึกบัญชีและจัดท ารายงานการเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มี
ความปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการแก้ไขปัญหา ประสานความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และพึงพอใจในการให้บริการ



จากรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2560 แสดงให้เห็นว่า 
นายกเทศมนตรีนครระยองได้ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน      
โดย ยึดหลักความโปร่งใสในการบริหารงาน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เป็นหลัก เพื่อให้สามารถบรรลุตามเปูาหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชนในชุมชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของนโยบาย
นายกเทศมนตรี

ขอขอบพระคุณทุกความร่วมมือรวมทั้งฝุายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจของเทศบาลนครระยองให้ส าเร็จ 
ลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีอย่างนี้ตลอดไป
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