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ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปจจุบัน  มาตรา 48 ทศ  วรรค 5 ใหนายกเทศมนตรีจัดทํา
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภา
เทศบาลเปนประจําทุกป และประกาศไวโดยเปดเผยท่ี สํานักงาน
เทศบาล เพื่อสรางความโปรงใสในการบริหารงานและสราง
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน กลุมองคกรตางๆ อีกท้ัง
ยังเปนชองทางหนึ่งท่ีมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร เสริมสราง
ธรรมาภิบาลสอดคลองกับยุทธศาสตรThailand 4.0 เพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชนในชุมชน    และเกิดผลสัมฤทธ์ิตอ
ภารกิจตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
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ดานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของเดก็และเยาวชนใหมีความรูคูคุณธรรม
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาการศึกษาของโรงเรยีนในสงักัดเทศบาลใหมีคุณภาพ

ไดมาตรฐานระดับสากล
1.2 สงเสริมการเรยีนการสอนภาษาตางประเทศใหกับเด็กและเยาวชน

เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
1.3 สงเสริมการพฒันาเดก็และเยาวชนใหมีจติใจทีด่ีงาม มจีริยธรรม

และมีจติสํานึกรับผิดชอบตอสงัคม
1.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาควบคูไปกับการพฒันา

หลกัสตูรสื่อการเรยีนการสอนและเทคโนโลยทีางการศกึษาให
ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมคีุณภาพ
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โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

เม่ือวันท่ี 14 – 15 มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี และโรงเรียนบานทามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
พ บ ว า ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ใ น

สถานศึกษามีความรูความเขาใจในการ
พัฒนาเพิ่ ม ข้ึน เฉลี่ ย 4.18 และได
แลก เปลี่ ยนประสบการณ  ระหว า ง
สถานศึกษา เพื่อนํามาพัฒนา ปรับปรุงให
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน



โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

เม่ือวันท่ี ๒2 – 23 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐานที่มีองคประกอบครบถวนตามหลักสูตร
แกนกลางการ ศึกษา ข้ึนพื้ น ฐาน (ฉ บับปรั บปรุ ง
พุทธศักราช 2560 และมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย



โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

เม่ือวันท่ี 19 – 22 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ค รู มี ค ว า ม เ ข า ใ จ  แล ะ นํ า

หลักการจุดหมายมาพัฒนาการศึกษา
ข้ั น พื้ น ฐ า น แ ล ะ ป ฐ ม วั ย  มี
ความสามารถแสวงหาสื่ อ  และ
เทคโนโลยี มาพัฒนาการเรียนการ
สอนของเด็ก อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายใหกับเด็ก และนําไปวัดผล
ประเมินผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ



โครงการสงเสริมเติมเต็มศักยภาพ

เม่ือวันท่ี ๒5 พฤศจิกายน 2560 – 16 ธันวาคม ๒๕๖0 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
จํานวนนักเรียนเขารวม 38 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1.แขงขันศิลปสรางสรรค ระดับช้ัน ป.4-6 ไดรางวัลระดับเหรียญทอง
2. แขงขันกิจกรรมวันสมเด็จพระเจาตากสิน ไดรับรางวัลชนะเลิศ
3.สวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ไดรับรางวัล

เกียรติคุณ ระดับประเทศ
4.การแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ไดรับเหรียญเงิน ระดับประเทศ
5.การแขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออก ไดรับรางวัล

ชนะเลิศ



โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูปฐมวัย และผูดูแลเด็ก (พ่ีเลี้ยง)
เรื่อง การเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เม่ือวันท่ี ๒4 กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ผลการประเมินโครงการอยู

ในระดับมากที่สุดคือไดคะแนนรอย
ละ 87.53 และผูเขารับการอบรม
สามารถนําความรู ไปใช ในการ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย



กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมอบรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

เม่ือวันท่ี 15-16 กรกฎาคม ๒๕๖0 ณ หองประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
จํานวนผูเขารวม 95 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ผลคะแนนรอยละ 85.85 แสดง

ใหเห็นวา กิจกรรมน้ีเปนกิจกรรมที่
ดําเนินการไดสําเร็จในระดับเหมาะสม
ที่สุด



กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาครูสูมืออาชีพ ( PLC )

เม่ือวันท่ี 13 มกราคม ๒๕๖1 ณ หองประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
จํานวนผูเขารวม 87 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ผลคะแนนร อยละ 87

แสดงใหเห็นวา กิจกรรมน้ีเปน
กิจกรรมที่ดําเนินการไดสําเร็จใน
ระดับเหมาะสมที่สุด



โครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมสรางเสริมระเบียบวินัย กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมธนาคารความดี
และ 3 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ระหวางเดือนพฤษภาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
จํานวนผูเขารวม 1,836 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
มีผลสัมฤทธิ์รอยละ 80.15 ระดับดีมาก



กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมบัญชีรับ-จาย กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมธนาคารนักเรียน
ระหวางเดือนพฤษภาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
จํานวนผูเขารวม 1,836 คน

โครงการสงเสริมอัตลักษณโรงเรียน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกา
มีผลสัมฤทธิ์รอยละ 80.15 ระดับดมีาก



โครงการวันวิชาการ

ระหวางเดือนมีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
นักเรียนไดความรู  และนําไปพัฒนา

คุณภาพการเรียน อีกทั้งนักเรียนกลาแสดงออก



โครงการสอนซอมเสริมและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2560 – เดือนมีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง
กลุมเปาหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียน

ซอมเสริมมีผลการเรียนรูในแตละกลุมสาระ
การเรียนรูดีข้ึน สามารถสอบเขาเรียนตอใน
ระดับช้ันตอไปในโรงเรียน คิดเปนรอยละ 80



โครงการวันวิทยาศาสตร

ระหวางเดือนพฤษภาคม 2560 – เดือนตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
นักเรียนไดรับความรูจากการจัดกิจกรรม คิดเปนรอยละ 80 ของ

นักเรียนทั้งหมด และนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม คิดเปนรอยละ 90 อีกทั้งยังนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันได และเผยแพร



โครงการออมทรพัยเพ่ือการศึกษา

ระหวางเดือนพฤษภาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง จํานวน
ผูเขารวม ครู 8 คน นักเรียน 326 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
นักเรียนมีเงินเก็บสะสมเพื่อใชในคราวจําเปน และไมตองรบกวน

ผูปกครอง ลดภาระเรื่องคาใชจาย และรูจักประหยัดอดออม



โครงการหนูนอยมารยาทงาม

ระหวางเดือนธันวาคม 2560 – เดือนกุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง
จํานวนผูเขารวม  เด็กนักเรียนปฐมวัย

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เด็กนักเรียนปฐมวัยเขาใจคุณธรรม

วัฒนธรรม จริยธรรม และมีมารยาทอันดี
งาม นําไปใชกับชีวิตประจําวันได



โครงการพัฒนาความรูและทักษะการใชภาษาตางประเทศ

วันท่ีดําเนินการ ระหวางวันท่ี 18-22 มีนาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร
จํานวนผูเขารวม นักเรียนในสังกัดเทศบาล 6 โรงเรียน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพใหมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน มีการ

พัฒนาการเรียนการสอน สามารถพูด ฟง และตอบโต
ได อีกทั้งสามารถนําไปใชกับชีวิตประจําวันไดอยางมี
คุณภาพ



โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันท่ีดําเนินการ วันท่ี 16 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)
จํานวนผูเขารวม 375 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก ถึงมากที่สุด ในระดับคะแนนที่เทากัน คิดเปนรอย
ละ 85 มีความสุขและพึงพอใจในระดับมาก ถึงมาก
ที่สุด การติดตอประสานงานการจัดกิจกรรมตาม
กําหนด คิดเปนรอยละ 95 การปฏิบัติงานเรียบรอย
ตามกําหนดเวลา คิดเปนรอยละ 90



โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครั้งท่ี 1 อบรมหลักสูตร “การพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”
วันท่ี 15 มีนาคม 2561 ณ หองประชุมโรงเรียนนครระยองวิทยาคม จํานวน 330 คน
ครั้งท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประกันคุณภาพสถานศึกษา” วันท่ี 20เมษายน 2561
ณ หองประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 25 คน
ครั้งท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ”
วันท่ี 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร ระยอง จํานวน 110 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
พนักงานครุเทศบาลศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความพรอม เพื่อรองรับการ

ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)



โครงการอุทยานการเรียนรูตลอดชีวิตครบวงจร

วันท่ีดําเนินงาน ชวงเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 ณ ลานอาคารหองสมุดประชาชนเทศบาล
จํานวนผูเขารวม 100-250 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
มุงใหเด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดการรักการอานและการ

เรียนรู สรางเครือขายแหลงเรียนรูที่มีมาตรฐานและสงเสริมการอาน การ
เรียนรู เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เด็ก เยาวชน กลาคิด กลาแสดงออก



โครงการปฏิบัติธรรมประจําสัปดาห

วันท่ีดําเนินงาน ตลอดปการศึกษา ณ วัดลุม (พระอารามหลวง) โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
จํานวนผูเขารวม นักเรียนทุกระดับชั้นท่ีนับถือศาสนาพุทธ

กิจกรรมท่ี 1 ตักบาตรขาวสารอาหารแหง

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ผลจากการสํารวจพบวาสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ เฉลี่ย 4.10 และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ เฉลี่ย 4.0

เขาใจในหลักคําสอนของพระพุทธเจา เฉลี่ย 3.30 ตามลําดับ



กิจกรรมท่ี 2 เขาคายธรรมะ



กิจกรรมท่ี 3 สวดมนตประจําสัปดาห



กิจกรรมท่ี 4 ตักบาตรวันธรรมสวนะ (วันพระ)



โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค (กิจกรรมคายพุทธบุตร)

วันท่ีดําเนินงาน วันท่ี 27 – 31 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)
จํานวนผูเขารวม 820 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริม

ในเรื่องการมีวินัย ความรับผิดชอบ
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองตน
ของศาสนาที่ตนนับถือรวมทั้งไดรับการ
พัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี
งาม  ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเปน
ไทย



กิจกรรม “ปฏิบัติธรรม สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในโรงเรียน”

วันท่ีดําเนินงาน วันท่ี 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)
จํานวนผูเขารวม คณะครู บุคลากร จํานวน 123 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
จากการดําเนินกิจกรรม พบวาครูและบุคลากรใหความ

รวมมือในการปฏิบัติธรรม เรื่อง “หลักสูตรชินนสาสมาธิ” เปน
อยางย่ิง ตระหนักและมองเห็นคุณคาของสมาธิเปนอยางดี
ปฏิบัติสมาธิอยางตอเน่ืองตลอดไปจนกลายเปนกิจนิสัยที่ดี
สงผลตอการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพมากข้ึน
นักเรียนมีความสุข มีสมาธิในการเรียนมากข้ึน อยูในระดับรอย
ละ 96 ของผลการประเมินความพึงพอใจ



โครงการศึกษาเรียนรูจากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานที่

วันท่ีดําเนินงาน ระหวางเดือนมิถุนายน 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 ณ พระท่ีน่ังดุสิตมหาปราสาท
กรุงเทพมหานคร ณ ศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง
จํานวนผูเขารวม 820 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
นักเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ิน และ

แลกเปลี่ยนเช่ือมโยงการจัดกิจกรรมเรียนรูนอกหองเรียน ไดเรียนรู
นอกสถานที่ใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการศึกษานอกสถานที่ และ
ตระหนักถึงความสําคัญของแหลงเรียนรู  และไดเรียนรูจาก
ประสบการณ



โครงการอานสรางสุข

วันท่ีดําเนินงาน ระหวางเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) จํานวนผูเขารวม 820 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
นักเรียนทุกคนในโรงเรียนเขารวมโครงการอานสรางสุข

และนัก เรี ยนทุกคนมี นิสัยรักการอานอย างตอ เ น่ือง  เห็น
ความสําคัญของการอานและการเรียนดวยตนเองมีนิสัยรักการ
อาน และใหเวลาวางใหเกิดประโยชน



โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู

วันท่ีดําเนินงาน ระหวางเดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) จํานวนผูเขารวม ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
บุ ค ล า ก ร ค รู ไ ด รั บ ก า ร

สงเสริมและพัฒนาใหเปนผูที่มี
สมรรถนะวิชาชีพทั้งสมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะประจําสาย
งาน



รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิันพืนฐาน (O - NET)
ชันประถมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียน ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ หมายเหตุ
จํานวนผู้เข้าสอบ

ท.1 42.65 29.97 30.62 36.36 82
ท.2 45.61 34.07 37.86 37.40 35ท.2 45.61 34.07 37.86 37.40 35
ท.3 54.51 44.02 47.23 45.30 262
ท.4 49.55 41.38 39.47 42.06 103
ท.5 58.66 65.98 52.10 51.28 143
เฉลีย 50.20 43.08 41.46 42.48 625

ระดบัประเทศ 46.58 36.34 37.12 39.12 704,697
สูงกว่า

ระดบัประเทศ 3.62 6.74 4.34 3.36 -
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ผลการเปรียบเทยีบค่าสถิติคะแนนเฉลียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ
สถานศึกษาในสังกดัเทศบาลนครระยอง (O - NET)

นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2560 พบว่า

โรงเรียนทศบาลสาธิตนครระยอง มีคะแนนเฉลียสูงสุดทุกวชิา รองลงมาโรงเรียน
เทศบาลวดัโขดทมิทาราม โรงเรียนเทศบาลวดัลุ่มมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาล
บ้านปากคลอง และโรงเรียนวดัปากนํา ตามลาํดับ

โรงเรียนทศบาลสาธิตนครระยอง มีคะแนนเฉลียสูงสุดทุกวชิา รองลงมาโรงเรียน
เทศบาลวดัโขดทมิทาราม โรงเรียนเทศบาลวดัลุ่มมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาล
บ้านปากคลอง และโรงเรียนวดัปากนํา ตามลาํดับ

ข้อมูล : หน่วยศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา  เทศบาลนครระยอง



ระดับ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์
เทศบาลนครระยอง 50.20 43.08 41.46 42.48

จังหวดัระยอง 49.26 39.82 39.25 41.04
ระดับภาคตะวนัออก 47.94 38.46 38.18 39.80

รายงานผลการเปรียบเทยีบสถิติค่าเฉลียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขันพืนฐาน (O - NET) ชันประถมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2560

ระดับภาคตะวนัออก 47.94 38.46 38.18 39.80
กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิน 44.47 33.32 34.28 37.35
ประเทศ 46.58 36.34 37.12 39.12

สูงกว่าประเทศ 3.62 6.74 4.34 3.36
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ผลการเปรียบเทยีบค่าสถิตคิะแนนเฉลียจากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาตขิันพืนฐาน (O - NET)

นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2560

นักเรียนมผีลสัมฤทธิทางการเรียน
เฉลีย  สูงกว่าระดบัประเทศทุกวชิา

วทิยาศาสตร์ 3.36

ข้อมูล : หน่วยศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา  เทศบาลนครระยอง

นักเรียนมผีลสัมฤทธิทางการเรียน
เฉลีย  สูงกว่าระดบัประเทศทุกวชิา

คณิตศาสตร์ 4.34

ภาษาไทย 3.62
วทิยาศาสตร์ 3.36

ภาษาองักฤษ 6.74



ระดบั ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์
ร.ร.นครระยองวทิยาคม 42.40 28.38 21.60 29.32

จังหวดัระยอง 50.34 31.86 28.04 33.26

รายงานผลการเปรียบเทยีบสถิติค่าเฉลียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขันพืนฐาน (O - NET)

ชันมธัยมศึกษาปีที 3 ปีการศึกษา 2560

จังหวดัระยอง 50.34 31.86 28.04 33.26
ระดบัภาคตะวนัออก 49.36 30.92 27.09 32.68

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 44.79 27.74 22.12 30.14
ประเทศ 48.29 30.45 26.30 32.28

ตํากว่าระดบัประเทศ -5.89 -2.07 -4.70 -2.96
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ผลการเปรียบเทยีบค่าสถิตคิะแนนเฉลียจากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขันพืนฐาน (O - NET)

นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 ปีการศึกษา 2560

นักเรียนมผีลสัมฤทธิทางการเรียน
เฉลียตํากว่าระดบัประเทศทุกวชิา

ภาษาองักฤษ 2.07

ข้อมูล : หน่วยศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา  เทศบาลนครระยอง

นักเรียนมผีลสัมฤทธิทางการเรียน
เฉลียตํากว่าระดบัประเทศทุกวชิา

ภาษาไทย 5.89

คณิตศาสตร์ 4.70

วทิยาศาสตร์ 2.96
ภาษาองักฤษ 2.07



ระดบั ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์
ร.ร.นครระยองวทิยาคม 39.32 29.12 20.96 16.68 23.45

จังหวดัระยอง 52.27 35.96 31.75 27.42 31.76

รายงานผลการเปรียบเทยีบสถิติค่าเฉลียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขันพืนฐาน (O - NET)

ชันมธัยมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2560

ระดบัภาคตะวนัออก 50.56 35.03 29.46 25.76 30.11
กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิน 43.43 31.33 22.70 19.05 25.91
ประเทศ 49.25 34.70 29.46 24.53 29.37

สูงกว่าระดบัประเทศ -9.93 -5.58 -8.50 -7.85 -5.92
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ผลการเปรียบเทยีบค่าสถิตคิะแนนเฉลียจากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขันพืนฐาน (O - NET)

นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2560

นักเรียนมผีลสัมฤทธิทางการเรียน
เฉลียตํากว่าระดบัประเทศทุกวชิา

ข้อมูล : หน่วยศึกษานิเทศก์
กองการศึกษา  เทศบาลนครระยอง

นักเรียนมผีลสัมฤทธิทางการเรียน
เฉลียตํากว่าระดบัประเทศทุกวชิา

ภาษาไทย 9.93

ภาษาองักฤษ 8.50
คณติศาสตร์ 7.85
วทิยาศาสตร์ 5.92

สงัคมศกึษาฯ 5.58



ดานที่ 2 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาตใิหมีความยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
2.1 บริหารจัดการขยะอยางครบวงจร โดยสงเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต

ครัวเรือนและนาํขยะทีค่ัดแยกมาจัดการอยางเปนระบบ
2.2 ฟนฟคูุณภาพแมน้ําระยอง พรอมทัง้ปรับปรุงภูมิทศันริมฝงแมน้าํให

สวยงาม
2.3 อนุรักษฟนฟูและสงเสรมิการปลูกปาชายเลนใหคงสภาพสมบรูณ

พรอมพัฒนาใหเปนสถานทีพ่ักผอนแหงใหม
2.4 สงเสริมการสรางจิตสาํนึกและการมีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประชาชนทุกระดับ

ดานที่ 2 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาตใิหมีความยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
2.1 บริหารจัดการขยะอยางครบวงจร โดยสงเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต

ครัวเรือนและนาํขยะทีค่ัดแยกมาจัดการอยางเปนระบบ
2.2 ฟนฟคูุณภาพแมน้ําระยอง พรอมทัง้ปรับปรุงภูมิทศันริมฝงแมน้าํให

สวยงาม
2.3 อนุรักษฟนฟูและสงเสรมิการปลูกปาชายเลนใหคงสภาพสมบรูณ

พรอมพัฒนาใหเปนสถานทีพ่ักผอนแหงใหม
2.4 สงเสริมการสรางจิตสาํนึกและการมีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประชาชนทุกระดับ



กิจกรรมการสราง/ขยายเครือขายสมาชิก 3 R ภายใตโครงการคัดแยกขยะกอนทิ้ง

วันท่ีดําเนินงาน 7 กุมภาพันธ 2561 ณ ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา พระเจดียกลางนํ้า
จํานวนผูเขารวม 78 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ผูเขารวมการอบรมไดรับความรู ความเขาใจ ใน

เรื่องศาสตรพระราชา กับการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน โดยใชหลัก 3Rs และการนําขยะมาใชประโยชน
ผานการฝกปฏิบัติจากฐานการเรียนรู ไดแก นํ้าหมัก
ชีวภาพจากเศษผักผลไม ปุยหมักจากใบไม และขวดนํ้า
หยดรดตนไม ซึ่งมาสารถนําไปใชกับการจัดการขยะใน
ครัวเรือนของตนเองและชุมชนได



กิจกรรมประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชน ทั้ง 29 ชุมชน ภายใต
โครงการรณรงคจัดการสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยตอสุขภาพประชาชน

วันท่ีดําเนินงาน ระหวางเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561
ณ ชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 29 ชุมชน จํานวนผูเขารวม 891 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู

ความเขาใจ และความสําคัญของการ
คัดแยกขยะประ เภทต า งๆ จาก
ครัวเรือนและรวมคัดแยกขยะทิ้งตาม
ภาชนะ เพื่อลดปริมาณขยะที่สงไป
กําจัดและลดแหลงเพาะพันธพาหนะ
นําโรคในชุมชน



โครงการรณรงคจัดการสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยตอสุขภาพประชาชน

วันท่ีดําเนินงาน ระหวางเดือนมีนาคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2561
(ออกใหบริการทุกวันอังคารและวันศุกร ท่ี 1 และ 3 ของทุกเดือน)
ณ ชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 29 ชุมชน จํานวนผูเขารวม 105 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ผูเขารวมกิจกรรมจัดระเบียบบานพัก

อาศัย โดยการคัดแยกขยะรีไซเคิลและสิ่งของ
เหลือใชภายในบานใหกับเทศบาล เพื่อนําไป
มอบใหกับมูลนิธิสวนแกว เปนกิจกรรมรณรงค
สงเสริมใหประชาชนไดจัดระเบียบบานพักอาศัย
ใหสะอาด ลดแหลงเพาะพันธุพาหนะนําโรค
โดยมีขยะลดลง ประมาณ 15 ตัน



กิจกรรมธนาคารขยะ
วันท่ีดําเนินงาน ระหวางเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561
(ออกใหบริการทุกวันพฤหัสบดี ท่ี 1 และ 3 ของเดือน)
ณ หอพระพุทธอังคีรส  สวนศรีเมือง    จํานวน สมาชิกธนาคารขยะประมาณ 237 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ผูเขารวมกิจกรรมมีสวนรวมในการคัด

แยกขยะรี ไซเคิล สรางความตระหนักและ
รณรงคใหประชาชนลดปริมาณขยะที่ทิ้งลงถัง
ขยะทั่วไป ชวยลดปริมาณขยะที่เทศบาลตอง
สงไปกําจด อีกทั้งยังใหมีรายไดจากการสะสม
แตมในการรับฝากขยะแตละครั้ง เฉลี่ย 800
กิโลกรัมตอเดือน



กิจกรรมอนุรักษฟนฟูและพัฒนาปาชายเลนรวมกับกลุมอนุรักษฟนฟูแมน้ําระยอง
และปาชายเลน

ระหวางเดือนตุลาคม 2560 – ถึงเดือนเมษายน 2561 ณ ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา และหอชมวิวเฉลิมพระ
เกียรติศูนยการเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลนพระเจดียกลางนํ้า
จํานวนผูเขารวม นักเรียน คณะศึกษาดูงาน ท้ังในและนอกพ้ืนท่ี  จํานวน 19,000 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
-พื้นที่ปาชายเลนมีเพิ่มข้ึน มีความอุดม

สมบูรณ และมีสัตวนํ้าเพิ่มมากข้ึน
-เปนแหลงเรียนรูศึกษาธรรมชาติใหกับ

เ ย า ว ช น แ ล ะ มี จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ รั ก ใ น
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

-เปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และ
สามารถเพิ่มรายไดใหกับชุมชน



โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

วันท่ีดําเนินการ เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล
จํานวนผูเขารวม นักเรียน บุคลากร ชุมชน ผูปกครอง จํานวน 1,885 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ปริมาณขยะลดลง เฉลี่ย 4.89

รองลงมาคณะครู บุคลากร ผูปกครอง
ชุมชน และนักเรียน  เฉลี่ย 4.75 และ
รณรงคเสริมสรางจิตสํานึกและความรู
ความเขาใจถึงแนวทางในการลดปริมาณ
ขยะ การแยกขยะ และนําไปใชประโยชน
อยางถูกวิธี เฉลี่ย 4.74



โครงการ Kid Suveyor

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมอัศวิน 3 R (คัดแยกขยะและลดปริมาณเศษอาหาร)

ระหวางเดือนพฤษภาคม 2560 – ถึงเดือนมีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
จํานวนผูเขารวม นักเรียน ครู บุคลากร 1,948 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
มีผลสัมฤทธิ์รอยละ 82.22 ระดับดีมาก



โครงการสถานที่พอเพียง

ระหวางเดือนพฤษภาคม 2560 – ถึงเดือนมีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
จํานวนผูเขารวม 1,948 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียน เขารวมกิจกรรมดูแล

รักษาความสะอาดของหองเรียน และบริเวณสภาพแวดลอม
ของโรงเรียนตามโครงการ 5 ส



ดานที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนใหมีความสขุทั้งทาง
รางกาย และจิตใจ ภายใตปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร ทั้งการสงเสริมใหความรูการปองกันและการรักษาพยาบาล
3.2 พัฒนาศูนยบริการสาธารณสุขและคลินิกชุมชนอบอุนใหทันสมัยย่ิงขึ้น เพ่ือขยายโอกาสในการเขาถึง

บริการทางการแพทย
3.3 ปรับปรุงสวนสาธารณะที่มีอยูเดิมใหมีสภาพเหมาะสมแกการพักผอนและออกกําลังกายมากย่ิงขึ้น

พรอมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สวนสาธารณะแหงใหม
3.4 พัฒนาหองสมุดเทศบาลใหเปนหองสมุดมีชีวิตและเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่ประชาชนเขาถึงได
3.5 ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลใหสะอาดและถูกสุขอนามัย เปนตลาดสดนาซ้ือ
3.6 สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายไดรวมทั้งสงเสริมการพัฒนา

ผลิตภัณฑที่เนนภูมิปญญาและทรัพยากรทองถ่ิน
3.7 ใหความสําคัญตอบทบาทและการดําเนินกิจกรรมของผูสูงอายุในฐานะผูใหคําแนะนําสั่งสอนและเปน

หลักของสถาบันครอบครัว
3.8 สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติและทองถ่ิน

ดานที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนใหมีความสขุทั้งทาง
รางกาย และจิตใจ ภายใตปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร ทั้งการสงเสริมใหความรูการปองกันและการรักษาพยาบาล
3.2 พัฒนาศูนยบริการสาธารณสุขและคลินิกชุมชนอบอุนใหทันสมัยย่ิงขึ้น เพ่ือขยายโอกาสในการเขาถึง

บริการทางการแพทย
3.3 ปรับปรุงสวนสาธารณะที่มีอยูเดิมใหมีสภาพเหมาะสมแกการพักผอนและออกกําลังกายมากย่ิงขึ้น

พรอมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สวนสาธารณะแหงใหม
3.4 พัฒนาหองสมุดเทศบาลใหเปนหองสมุดมีชีวิตและเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่ประชาชนเขาถึงได
3.5 ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลใหสะอาดและถูกสุขอนามัย เปนตลาดสดนาซ้ือ
3.6 สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายไดรวมทั้งสงเสริมการพัฒนา

ผลิตภัณฑที่เนนภูมิปญญาและทรัพยากรทองถ่ิน
3.7 ใหความสําคัญตอบทบาทและการดําเนินกิจกรรมของผูสูงอายุในฐานะผูใหคําแนะนําสั่งสอนและเปน

หลักของสถาบันครอบครัว
3.8 สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติและทองถ่ิน



โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา

กิจกรรมท่ี 1 ต้ังจุดใหบริการตามชุมชนท้ัง 29 ชุมชน
ระหวางวันท่ี 9 มกราคม 2561 ถึง 21 กุมภาพันธ 2561 จํานวนผูเขารวม 456 คน
กิจกรรมท่ี 2 หนวยรถเคลื่อนท่ีใหบริการฉีดวัคซีนตามบานเรือนประชาชน
ระหวางวันท่ี 14 มีนาคม ถึง 8 พฤษภาคม 2561 จํานวนผูเขารวม 682 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
กิจกรรมที่ 1 มีผูนําสุนัขมารับบริการ 778 ตัว แมว 376 ตัว

รวม 1,154 ตัว
กิจกรรมที่ 2 มีผูนําสุนัขมารับบริการ 1,476 ตัว แมว 328

ตัว รวม 1,804 ตัว



โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีรวมกับชุมชน

ระหวางเดือนพฤษภาคม 2560 – ถึงเดือนมีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
จํานวนผูเขารวม 1,948 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียน เขารวมกิจกรรมอนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณีกับชุมชน ทําใหมีความซาบซึ้งและเห็น
คุณคาในภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม
ประเพณีและความเปนไทย



โครงการใหความรูในวันสําคัญทางสาธารณสุข

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 14 มีนาคม 2561 เน่ืองในวันไตโลก ผูเขารวม 30 คน
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 เน่ืองในวันความดันโลหิตสูง  ผูเขารวม 43 คน
ณ คลินิกชุมชนอบอุน เทศบาลนครระยอง

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ใหความรูในวันไตโลก และวัดความ

ดันโลหิตสูง จํานวน 73 คน พบวา มีความ
ดันปกติ 52 คน คิดเปนรอยละ 71.23
ผิดปกติ 21 คน  คิดเปนรอยละ 28.77
และพบวามีความรู ความเขาใจหลังรวม
กิจกรรม คิดเปนรอยละ 95 ของผูเขารวม



กิจกรรม ปองกันภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน

ครั้งท่ี 1 การตรวจเทาในผูปวยเบาหวาน  ระหวางเดือนมกราคม 2560 - เดือนมิถุนายน 2560
จํานวนผูเขารวม 306 คน
ครั้งท่ี 2 การตรวจตาในผูปวยเบาหวาน วันท่ี 5-8 กันยายน 2560 จํานวน 162 คน
ณ คลินิกชุมชนอบอุน เทศบาลนครระยอง

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ครั้งที่ 1 พบวามีความเสี่ยงต่ํา ไมมีการสูญเสยีความรูสึก

จํานวน 275 คน คิดเปนรอยละ 89.90 และมีปญหาหลอดเลอืด
จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 10.10

ครั้งที่ 2 พบความผิดปกติ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.7



โครงการสงเสริมสุขภาพชองปาก วันทันตสาธารณสุข

ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ คลินิกชุมชนอบอุน
จํานวนผูเขารวม 50 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ประชาชนมสีุขภาวะทางชองปากที่ดี  อีกทั้งผูสูงอายุ

“สรางย้ิมสดใส สูงวัยแข็งแรง มารวมการติดตามผลการใชฟน
เทียม



กิจกรรม สงเสริมการขับเคลื่อนองคกรเติบโตสมวัย

วันท่ีดําเนินการ 20 พฤษภาคม 2560 - 5 เมษายน 2561
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง จํานวนผูเขารวม 789 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
สภาวะสุขภาพเด็กวัย

เ รี ย น ร ะ ดั บป ร ะ ถม ศึ กษ า -
มัธยมศึกษา พบวามีภาวะเริ่ม
อวนและอวน กอนการดําเนิน
จํานวน 779 คน และมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช
ฐานเรียนรู  อาน ขยับ ปรับ
เปลี่ยน  พบวามีนํ้าหนักลดลง
และสวนสูง เพิ่ม ข้ึน จํ านวน
261 คน  อีกทั้งเทศบาลไดรับ
โลประกาศเกียรติคุณเปนองคกร
รอบรูดานสุขภาพ 1ใน3 แหง
ของประเทศที่ไดรับรางวัล

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
สภาวะสุขภาพเด็กวัย

เ รี ย น ร ะ ดั บป ร ะ ถม ศึ กษ า -
มัธยมศึกษา พบวามีภาวะเริ่ม
อวนและอวน กอนการดําเนิน
จํานวน 779 คน และมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช
ฐานเรียนรู  อาน ขยับ ปรับ
เปลี่ยน  พบวามีนํ้าหนักลดลง
และสวนสูง เพิ่ม ข้ึน จํ านวน
261 คน  อีกทั้งเทศบาลไดรับ
โลประกาศเกียรติคุณเปนองคกร
รอบรูดานสุขภาพ 1ใน3 แหง
ของประเทศที่ไดรับรางวัล



โครงการสรางเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดี EQ เยี่ยม เต็มเปยมดวย EF
โดยการมีสวนรวม

วันท่ีดําเนินการ 11-12 ตุลาคม 2560 - 14 กุมภาพันธ 2561
ณ โรงเรียนประถมศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครระยอง จํานวน 7 แหง
จํานวนผูเขารวม เด็กปฐมวัย 1,192 คน ผูปกครอง 412 คน ครูปฐมวัย จํานวน 76 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
โดยมีการจัดกิจกรรมอบรม

เชิงปฏิบัติการแกนนําวัคซีนชีวิต แก
ครูปฐมวัย จํานวน 76 คน กิจกรรม
คาราวาน “ห อ ง เ รี ยนพ อแม ”
จํานวน 5 ครั้ง แกเด็กปฐมวัย 412
คน ผู ปกครอง 412 คน และ
กิจกรรมเฝาระวังประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ (EQ)และทักษะ
สมอง (EF)เด็กปฐมวัย 1,192 คน
พบวาเด็กปฐมวัยมีความฉลาดทาง
อารมณ เป น ไปตาม วัย  ร อยละ
87.20 และทักษะสมองรอยละ
80.17

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
โดยมีการจัดกิจกรรมอบรม

เชิงปฏิบัติการแกนนําวัคซีนชีวิต แก
ครูปฐมวัย จํานวน 76 คน กิจกรรม
คาราวาน “ห อ ง เ รี ยนพ อแม ”
จํานวน 5 ครั้ง แกเด็กปฐมวัย 412
คน ผู ปกครอง 412 คน และ
กิจกรรมเฝาระวังประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ (EQ)และทักษะ
สมอง (EF)เด็กปฐมวัย 1,192 คน
พบวาเด็กปฐมวัยมีความฉลาดทาง
อารมณ เป น ไปตาม วัย  ร อยละ
87.20 และทักษะสมองรอยละ
80.17



โครงการแขงขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ

ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1-11 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬาสวนศรีเมือง
ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 17-27 เมษายน 2561 ณ สนามฟุตบอลโรงเรยีนเทศบาลวัดปากนํ้า
จํานวนผูเขารวม เยาวชนและประชาชน 500 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เยาวชนและประชาชนมีความรูรักสามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย
อีกทั้งยังมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในดานการเลน

กีฬาที่ตนเองมีความถนัด



กิจกรรมเก็บตัวและจัดสงนักกีฬา – กรีฑา เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก

และรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
วันท่ีดําเนินการ ระหวางวันท่ี 11-20 ตุลาคม 2560 ณ เทศบาลตําบลวังนํ้าเขียว
และ 1 – 10 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครภูเก็ต
จํานวนผูเขารวม 150 คน  เพ่ือเก็บตัวฝกซอมและแขงขันคงเหลือจํานวน 90 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เยาวชนและประชาชนไดออกกําลังกายเพื่อสขุภาพ มีการ

พัฒนาทางดาน รางกาย สติปญญาอารมณ ดานสังคม และมีจติใจ
เปนนักกีฬา ปลูกฝงใหใหใชเวลาวางเกิดประโยชน รูแพ รูชนะ รู
อภัย มีนํ้าใจนักกีฬา และมคุีณภาพชีวิตและสขุภาพที่ดีและหางไกล
จากยาเสพติด



โครงการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 4 (แมแดง)

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงหลังคากันสาดและพ้ืนอาคารตลาดเทศบาล 4 (แมแดง)
ระหวางเดือนมกราคม 2561
กิจกรรมท่ี 2 เฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร
ระหวางเดือนกุมภาพันธ – สิงหาคม 2561
จํานวนรานคาในตลาดสดเทศบาล 4 (แมแดง) จํานวน 184 แผงคา ณ ตลาดสดเทศบาล 4 (แมแดง)

กอน กิจกรรมการท่ี 1 หลัง กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 2

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ภายในอาคารสามารถใชงานไดอยาง

ถูกตอง ถกูสุขลกัษณะ มปีระสิทธภิาพ ผูคาและผูใชไดรับ
ความสะดวก ปลอดภัย และสะอาด

กิจกรรมที่ 2 ผูจําหนายไดรับความรู เขาใจ เปนที่
นาเช่ือถือกับผูซื้อ ประชาชนไดเลือกซื้อสิ่งของอยางมี
คุณภาพ ถกูตองตามสุขลกัษณะ



กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

วันท่ีดําเนินการ วันท่ี 13 มกราคม 2561 ณ สวนศรีเมือง จํานวนผูเขารวม 3,000 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เยาวชนและประชาชนได

แลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ
ปลูกฝง และมีสวนรวม เกิดความ
สามัคคี เกิดทัศนคติที่ดีตอสวนรวม มี
ความคิดสรางสรรค มีคุณภาพชีวิต
และสุขภาพจิตที่ ดี  และหางไกล
ยาเสพติด



โครงการฝกอาชีพเพ่ิมรายได ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันท่ีดําเนินการ วันท่ี 14-17 มิถุนายน 2560 ณ หองตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง
จํานวนผูเขารวม 100 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ประชาชนใชเวลาวางใหเปนประโยชน เกิด

ความสนใจในการฝกอาชีพ ลดรายจาย ภายใน
ชุมชน สร าง เครือขายซึ่ ง นําไปการรวมกลุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู เกิดความสามัคคี



โครงการแขงขันเรือยาวประเพณีชิงถวยพระราชทาน

วันท่ีดําเนินการ ระหวางวันท่ี 26 ตุลาคม 2560 ถึง 26 และ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560
ณ บริเวณทานํ้า หนาวัดปากนํ้าสมุทรคงคาราม และ องคพระเจดียกลางนํ้า  จํานวนผูเขารวม 800 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เ ย า วชนแล ะปร ะชาชนมี

ความรู  ความเขาใจในวัฒนธรรม
ท อ ง ถ่ิ น  อี กทั้ ง ยั งมี ก า รสื บสาน
ประเพณี และเกิดความสามัคคีใน
ชุมชน ส ง เสริมการทองเที่ ยวใน
ทองถ่ิน



โครงการจัดงานภูมิบุรี ศรีระยอง

วันท่ีดําเนินการ ระหวางวันท่ี 8-9 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณถนนยมจินดา (ถนนสายวัฒนธรรม)
จํานวนผูเขารวม 2,500 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เยาวชนและประชาชนมีความ

ตระหนักรักภาษาถ่ินและความเปน
เมืองระยอง อนุรักษและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน ตลอดจน
สงเสริมการทองเที่ยวในทองถ่ิน



โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง

วันท่ีดําเนินการ ระหวางวันท่ี 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ ถนนอดุลยธรรมประภาส
จํานวนผูเขารวม 3,000 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เยาวชนและประชาชนมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรม

ประเพณี และประวัติความเปนมา สืบสานประเพณีลอยกระทงในทองถ่ิน
ตลอดจนสงเสริมการทองเที่ยวในทองถ่ิน



โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและงานกอพระเจดียทราย

วันท่ีดําเนินการ วันท่ี 13 เมษายน 2561 และระหวางวันท่ี 1-3 พฤศจิกายน 2560
ณ บริเวณหอพระพุทธอังคีรส และบริเวณถนนยมจินดา จํานวนผูเขารวม 2,500 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เยาวชนและประชาชนมีความรู  ความเขาใจ

เก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณี และประวัติความเปนมา สืบ
สานประเพณีสงกรานตและกอพระเจดียทราย เปนการ
สรางความสามัคคีในชุมชน ตลอดจนใหเด็ก เยาวชน รุน
หลัง ไดรวมกันสืบสานประเพณีสงกรานต และเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวในทองถ่ิน



ดานที่ 4 การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหเปนเมืองนาอยู
แนวทางการพฒันา
4.1 เพิ่มความสะดวกในการคมนาคมของประชาชน โดยกอสรางถนนเพิ่มเติม

พรอมทั้งปรับปรุงถนนและพื้นผิวจราจรใหอยูในสภาพที่ดี และมีความ
ปลอดภัย

4.2 ดูแลรักษาและตกแตงเมืองใหสะอาด สวยงาม ไฟฟาแสงสวาง เพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชน

4.3 แกไขปญหาจราจร พรอมทั้งรณรงคความมีวินัยและเคารพกฎจราจร
4.4 ติดตั้งโทรทัศนวงจรปดเพิ่มใหทั่วเขตเทศบาล พรอมทั้งปรบัปรงุของเดิม

เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และปองกันปญหาอาชญากรรม

ดานที่ 4 การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหเปนเมืองนาอยู
แนวทางการพฒันา
4.1 เพิ่มความสะดวกในการคมนาคมของประชาชน โดยกอสรางถนนเพิ่มเติม

พรอมทั้งปรับปรุงถนนและพื้นผิวจราจรใหอยูในสภาพที่ดี และมีความ
ปลอดภัย

4.2 ดูแลรักษาและตกแตงเมืองใหสะอาด สวยงาม ไฟฟาแสงสวาง เพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชน

4.3 แกไขปญหาจราจร พรอมทั้งรณรงคความมีวินัยและเคารพกฎจราจร
4.4 ติดตั้งโทรทัศนวงจรปดเพิ่มใหทั่วเขตเทศบาล พรอมทั้งปรบัปรงุของเดิม

เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และปองกันปญหาอาชญากรรม



โครงการทาสีภายนอกอาคาร 8

ระหวางเดือนมิถุนายน 2560 – ถึงเดือนกรกฎาคม 2561
ณ  อาคารเรียนท่ี 8 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

กอนดําเนินงาน
หลังดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ทาสีภายนอกดานหนาและดานขาง พรอมเสาและขอบ

กันสาดพื้นที่จํานวนไมนอยกวา 925 ตารางเมตร มีความ
สวยงาม เอื้อตอบรรยากาศในการเรียนและพรอมใชงาน



โครงการเปลี่ยนราวบันไดอาคาร 3

ระหวางเดือนกรกฎาคม 2560
ณ  อาคารเรียนท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

กอนดําเนินงาน
หลังดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ดําเนินการราวบันไดอาคาร 3 จํานวน 3 ช้ัน ไดรับการ

เปลี่ยนใหมใหเปนสแตนเลสมีสภาพแข็งแรง ปลอดภัยตอ
นักเรียน และพรอมใชงาน



โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําซอยบุญยงค

ระหวางเดือนสิงหาคม 2560 ณ  ซอยบุญยงค

กอนดําเนินงาน หลังดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
คากอสรางถนน คสล. หนา 15 เซนติเมตร กวางประมาณ 3 เมตร ยาว 230 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา

690 ตารางเมตร พรอมกอสรางรางระบายนํ้า คสล. ขนาด 0.30 เมตร จํานวน 2 ขาง ความยาวขางละ 230 เมตร
ความยาวรวม 460 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล



โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนริมน้ํา
ชวงสะพานดําถึงสํานักงานชลประทานจังหวัดระยอง

ระหวางเดือนกรกฎาคม 2560 ณ ถนนริมนํ้าชวงสะพานดําถึงสํานักงานชลประทานจังหวัดระยอง
กอนดําเนินงาน หลังดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ชวงที่ 1 กอสรางปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 6 เมตร ยาวไมนอยกวา 600 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไม

นอยกวา 3,600 เมตร พรอมกอสรางทอระบายนํ้า คสล.เสนผาศูนยกลาง 1 เมตร 1 ขาง ความยาวประมาณ 640 เมตร
ชวงที่ 2 กอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร กวางเฉลี่ย 6-7 เมตร ยาวไมนอยกวา

740 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 5,100 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล



โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสัมฤทธ์ิ

ระหวางเดือนกรกฎาคม 2560 ณ ถนนสัมฤทธิ์
หลังดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ทําการปูทับผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีต (โอเวอรเลย) หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร กวางเฉลี่ย 6 เมตร ยาวไมนอยกวา

907 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 4,687 ตารางเมตร และปรับปรุงฝาบอพัก จํานวน 173 ฝา ตามแบบแปลนของ
เทศบาล



โครงการคากอสรางถนน คสล.ซอยพอปูแมยา

ระหวางเดือนพฤษภาคม 2560 ณ ซอยพอปูแมยา

กอนดําเนินงาน หลังดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ทําการคากอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กวางเฉลี่ย 5 เมตร ยาวไมนอยกวา 718 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอย

กวา 3,590 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล



โครงการปรับปรุงถนนอารีราษฎร ฝงทิศตะวันตก

ระหวางเดือนกรกฎาคม 2560 ณ ถนนอารีราษฎร ฝงทิศตะวันตก

กอนดําเนินงาน หลังดําเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1.ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต(โอเวอรเลย)หนา 5 เซนติเมตรกวางประมาณ 2-10 เมตรยาวประมาณ 511 เมตร

หรือคิดเปนพื้นที่ยาวประมาณ 511 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 3,070 ตารางเมตร
2.ปรับปรุงซอมแซมฝาบอพักจํานวนไมนอยกวา34ฝาและปรับปรุงซอมแซมฝารางระบายนํ้าจํานวนไมนอยกวา 26 ฝา
3.ติดตั้งชุดโคมไฟแสงจันทร ขนาด 250 วัตตพรอมอุปกรณ จํานวน 19 ชุด ตามแบบแปลนของเทศบาล



ดานที่ 5 การบริหารเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล ภายใตการมี
สวนรวมของประชาชน

แนวทางการพฒันา
5.1 ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก

รวดเร็ว
5.2 สงเสริมใหประชาชนทุกภาคสวน มีสวนรวมในการบริหารเทศบาล
5.3 บริหารงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
5.4 ใหความสําคัญตอบุคลากรของเทศบาล โดยจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรทุก

ระดับสรางเสริมขวัญและกําลังใจ พรอมทั้งจัดหาสวัสดิการและปรับปรุง
สถานที่ทํางานใหมีความเหมาะสม

5.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานโดยอิงมาตรฐานสากล และสงเสริมการ
นําเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปนประโยชนมาใชในการปฏิบัติงาน

ดานที่ 5 การบริหารเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล ภายใตการมี
สวนรวมของประชาชน

แนวทางการพฒันา
5.1 ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก

รวดเร็ว
5.2 สงเสริมใหประชาชนทุกภาคสวน มีสวนรวมในการบริหารเทศบาล
5.3 บริหารงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
5.4 ใหความสําคัญตอบุคลากรของเทศบาล โดยจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรทุก

ระดับสรางเสริมขวัญและกําลังใจ พรอมทั้งจัดหาสวัสดิการและปรับปรุง
สถานที่ทํางานใหมีความเหมาะสม

5.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานโดยอิงมาตรฐานสากล และสงเสริมการ
นําเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปนประโยชนมาใชในการปฏิบัติงาน



โครงการฝกอบรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพเจาหนาที่ทองถิ่นเทศบาล

ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี ๒7-28 มกราคม ๒๕๖๑ ณ หองเกาะแกว  ชั้น 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ
มีผูเขารวม 208 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
บุคลากรไดรับความรู  ความเขาใจ  ทราบและ

สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.
2560 กฎกระทรวงการคลัง  ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ อีกทั้งยังนํา
ความรูที่ไดรับไปปรับปรุง แกไข พัฒนางานไดดอยางมี
ประสิทธิภาพ



ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี ๒2-23 กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ หองหองสรอยเพชร  โรงแรมโกลเดนซิต้ีระยอง
มีผูเขารวม 115 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
บุคลากรไดรับความรู  ความเขาใจ  ฝกปฏิบัติงาน

รูจักเทคนิค กระบวนการ วิธีการดานการจัดเก็บเอกสาร
และทําลายเอกสาร ไปประยุกตใชในการบริหารงานสาร
บรรณขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถนําไป
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน



โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ทบทวนและเพ่ิมเติม ประจําป ๒๕๖๑

เม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโรงเรียนนครระยองวทิยาคม (วัดโขดใต) ชั้น ๒
มีผูเขารวม 250 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ทบทวนและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนทุก
ข้ันตอน และ เ กิดประ โยชน สู งสุ ดต อ
ประชาชนและชุมชน อีกทั้งเทศบาลไดรับ
ประเด็นปญหาตรงกับความตองการของ
ประชาชน



งานแถลงขาวเปดตัว Line@ เรารักนครระยอง และหนาเว็บไซตใหมของเทศบาล

เม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ  หองสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง  มีผูเขารวม 150 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เปนการเพ่ิมชองทางอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการ
แจงเรื่องความเดือดรอนและขอเสนอแนะตางๆ ไดสะดวก รวดเร็ว
และงายข้ึน โดยไดดําเ นินการพัฒนาหนาเ ว็บไซต เทศบาล
www.rayongcity.go.th ใหมีความทันสมัย สวยงามและสะดวก
ในการคนหาย่ิงข้ึน และเปนการ รองรับการปฏิบัติงานใหทันสมัย
กับยุคไทยแลนด ๔.๐ ตามนโยบายรัฐบาล



โครงการเผยแพรคูมือการปฏิบัติงานดานพัสดุของเทศบาลนครระยอง

เม่ือวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2560
ณ หองประชุมของโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) ตําบลเนินพระ ผูจํานวนผูเขารวม 123 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1. ผูเขารับการอบรมไดรับความรูความ

เขาใจการปฏิบัติงานดานพัสดุของเทศบาล
นครระยอง  ตามรายละเอียดข้ันตอนและ
วิธีการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน

2 . ผู เข า รับการอบรมมี คู มื อใช เปน
เอกสารอางอิงประกอบการปฏิบัติงาน

3. ลดปญหาและอุปสรรค ใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน



กิจกรรมประกวดดนตรีเพ่ือเยาวชน

เม่ือวันที่ 22- 25 มีนาคม 2561
ณ Zoods and virtigo bar and karaoke อําเภอเมืองระยอง ผูจํานวนผูเขารวม 300 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ปลูกฝง ใช
เวลาวางใหเปนประโยชน เกิดความสามัคคี
ในหมู คณะ  เ กิ ดก าร พัฒนาความ คิด
สรางสรรคผลงาน มี คุณภาพชีวิตและ
สุขภาพที่ดีและหางไกลจากยาเสพติด



กิจกรรมประกวดรองเพลงไทยลกูทุง-ลูกกรุง

ครัง้ที่ 1 รอบคัดเลอืก วันที่ 1- 2 พฤศจิกายน 2560 ณ อดุลยธรรมประภาสขางสวนศรีเมือง
ครัง้ที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ วนัที่ 15-16 ธันวาคม 2560 ณ ถนนยมจินดา ผูจํานวนผูเขารวม 200 คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ปลูกฝง
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เกิดความ
สามัค คีในหมู คณะ เกิดการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคผลงาน มีคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาพที่ดีและหางไกลจากยา
เสพติด



จากรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.2561 แสดงใหเห็นวา
นายกเทศมนตรีนครระยองไดปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภา
เทศบาล เพื่อแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน
โดยยึดหลักความโปรงใสในการบริหารงาน และการมีสวนรวมของประชาชน
เปนหลัก เพื่อใหสามารถบรรลุตามเปาหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชนในชุมชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของนโยบายนายกเทศมนตรี
ขอขอบพระคุณทุกความรวมมือรวมทั้งฝายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ที่รวมกันปฏิบัติภารกิจของเทศบาลนครระยองใหสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี และหวังวาจะไดรับความรวมมือที่ดีอยางนี้ตลอดไป

จากรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.2561 แสดงใหเห็นวา
นายกเทศมนตรีนครระยองไดปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภา
เทศบาล เพื่อแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน
โดยยึดหลักความโปรงใสในการบริหารงาน และการมีสวนรวมของประชาชน
เปนหลัก เพื่อใหสามารถบรรลุตามเปาหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชนในชุมชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของนโยบายนายกเทศมนตรี
ขอขอบพระคุณทุกความรวมมือรวมทั้งฝายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ที่รวมกันปฏิบัติภารกิจของเทศบาลนครระยองใหสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี และหวังวาจะไดรับความรวมมือที่ดีอยางนี้ตลอดไป


