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ส่วนที่ 1
บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดาเนินงาน
สาหรั บแผนการดาเนิ นงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางใน
การดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ มากขึ้น ลดความ
ซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการดาเนินงาน จะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย ซึ่งแผนการ
ดาเนินงานต้องจัดทาให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้ง
งบประมาณดาเนินการในปีงบประมาณ
เทศบาลนครระยอง มียุทธศาสตร์การพัฒนาในการดาเนินงานรวม 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์
“เทศบาลนครระยองมีระบบบริหารจัดการและบริการสาธารณะในระดับมาตรฐาน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อันจะนาไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและวางผังเมืองให้มีความพร้อม น่าอยู่และสะดวกสบายได้มาตรฐาน
มี 2 แนวทาง คือ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมได้มาตรฐาน และครบครัน
(คานึงถึงผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ) ในมิติด้านพลังงาน จราจร/ความปลอดภัย
รวมถึงจ้างเอกชน/สถาบัน จัดทาผังเมือง ผังชุมชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
จานวน 18 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 เพิ่ม Civic Space ที่สวยงาม ได้แก่ สวนสาธารณะ/เกาะกลางถนน/สารวจและ
ปรับปรุงแนวเขต จานวน 1 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ มีความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม
มี 6 แนวทาง คือ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาความเป็นเลิศทางเครือข่ายและสภาพแวดล้อม ตลอดจนขยาย
โอกาสทางการศึกษา (หน่วยงานอื่น/จัดเอง) จานวน 8 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาครู ตลอดจนหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน (ICT/
ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ) จานวน 4 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย(เด็กด้อยโอกาส)
จานวน 2 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริม/สนับสนุนการรวมกลุ่ม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้เด็ก/เยาวชน/
ประชาชน จานวน 1 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งจัดการ
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนและ
หน่วยงานอื่น จานวน 1 โครงการ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน -
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แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็กเยาวชนและประชาชนในการทากิจกรรมกีฬา
นันทนาการ จานวน 1 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขทั้งทางร่างกาย จิตใจ
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 6 แนวทาง คือ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และดาเนินการ การป้องกันโรค ตลอดจนพัฒนา
ความเข้มแข็งของชมรมภาคีเครือข่ายสุขภาพ จานวน 3 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพทางการท่องเที่ยว และ
ช่วงเทศกาล พร้อมทั้งขยายโอกาสทางการตลาด การจัดระบบการค้าขาย
แลกเปลี่ยน และการบริการให้สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง
จานวน 1 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 จัดสวัสดิการสังคม (การสงเคราะห์/คุ้มครอง/ป้องกันทุกกลุ่มเป้าหมาย)
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยอย่างครอบคลุม และสร้างโอกาสให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จานวน 3 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนากลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกกลุ่ม (รวมถึงพิทักษ์/ปกป้องสิทธิ
เด็ก/สตรี) เพิ่มการเข้าถึงบริการที่จาเป็น และมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
จานวน 1 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 5

ธารงค์ไว้ซึ่งเอกลักษณ์และสร้างอัตลักษณ์ใหม่ (สร้าง+สืบสานประเพณีขึ้นมาใหม่)
จานวน 2 โครงการ

แนวทางการพัฒนาที่ 6 อนุรักษ์ศาสนา ประเพณี/วัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/ภาษา/อาหาร
จานวน 4 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน มี 3 แนวทาง คือ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ลดปริมาณมูลฝอย โดยการสร้างจิตสานึกในการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน/
จัดแหล่งรองรับมูลฝอยมีพิษจากครัวเรือน จานวน 1 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 อนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสร้างความสมดุลและความ
หลากหลายทางชีวภาพของเมือง จานวน 2 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ให้ความรู้และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ จานวน 1 โครงการ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน -
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้มีความน่าอยู่ อบอุ่น เข้มแข็ง มั่นคง
และปลอดภัย มี 2 แนวทาง คือ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลุ่มหรือองค์กรชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาเมือง
ในด้านต่างๆ รวมทั้งแก้ปัญหายาเสพติด จานวน 8 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมให้คนในเมืองมีวินัยที่ดี มีการจัดระเบียบเมือง หรือส่งเสริมให้เมือง
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการเตรียมการรับมือหรือป้องกันภัยต่างๆ
พร้อมสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จานวน 3 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการเมืองและองค์กรเทศบาลให้มีความเป็นธรรมาภิบาล
และเป็นองค์กรที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
มี 6 แนวทาง คือ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้งพัฒนาจิตสานึกและ
ทัศนคติที่ดีของบุคลากร จานวน 4 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนสิ่งอานวยความ
สะดวกพร้อมพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล จานวน 3 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาช่องทางหรือกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน การสอบถามและการ
แจ้งเหตุต่างๆ รวมทั้งให้ความสาคัญกับการติดตามผลกระทบหรือรับฟัง
เสียงของประชาชนหลังจากการดาเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ของเทศบาล
จานวน 1 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีอื่นๆ ในการวางแผนพัฒนาฯ
และการดาเนินการในกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล จานวน 2 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาช่องทางที่หลากหลายในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ข้อมูลการเงิน การคลังแก่สาธารณะ
จานวน 1 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริม/สนับสนุนการรักษาวินัยทางการเงิน/การคลัง การเบิกจ่ายและ
การดาเนินการโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งปรับปรุง
การให้บริการประชาชน จานวน 6 โครงการ
รวม

6

ยุทธศาสตร์

25

แนวทาง

82

โครงการ
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วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อควบคุมการดาเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกสานัก/กอง
3. เพือ่ แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง
การดาเนินการจริง
4. เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาล
5. เพื่อใช้เป็นเอกสารในการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
6. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงานและประเมินผลแผน
7. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามปี
8. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
เทศบาลนครระยอง ได้กาหนดขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน -

-2-

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
กองวิชาการและแผนงาน และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดาเนินการจริงในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง ซึ่ งจะมีทั้ง
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลนครระยอง
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครระยอง โดยมี
เค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง นาร่างแผนการดาเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง แล้วเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
โดยให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของเทศบาลนครระยอง เป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งยังเป็นเครื่ องมือในการติดตามการดาเนินงาน การประเมินผลเป็นคู่มือในการดาเนินงาน ที่จะช่วยให้
สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้ รวมทั้งยังเป็นการรวบรวม
ข้อมูล จากทุกหน่ ว ยงานที่จ ะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่เทศบาล มีการประสานและบูรณาการการทางานกับ
หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน -

แผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ.2555
เทศบาลนครระยอง
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและวางผังเมืองให้มีความพร้อม น่าอยู่และสะดวกสบายได้มาตรฐาน
1.1 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
(1) เพือ่ ปรับปรุงและขยายโครงสร้างพืน้ ฐานครอบคลุมได้มาตรฐาน และครบครัน
(2) เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียวและมีอัตลักษณ์
1.2 แนวทางการพัฒนา
ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

แนวทางที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม
ได้มาตรฐานและครบครัน
(คานึงถึงผู้ดอ้ ยโอกาส/ผู้พกิ าร)
ในมิตดิ า้ นพลังงาน/จราจร/
ความปลอดภัย รวมถึงจ้างเอกชน
สถาบันจัดทาผังเมืองผังชุมชน
โดยให้ประชาชนมีสว่ นร่วม
1 ก่อสร้างถนนข้างอาเภอ ซอย 9

ที่

โครงการ

2 ก่อสร้างถนนพร้อมระบบ

งบประมาณ

พื้นที่

ผลผลิต

1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทาสัญญาจ้าง
4. ดาเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.
กว้างเฉลี่ย 2.50-4 ม. ยาวประมาณ
64 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
215 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.รูปตัวยูกว้าง 0.30 ม.
ยาวประมาณ 68 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา

ผลผลิต
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.

300,000

งบประมาณ
1,159,000

ชุมชน
ข้างอาเภอ
ทางไผ่

พื้นที่
ชุมชน

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

ระบายน้าบริเวณซอยแยก
ถนนราษฏร์บารุง ซอย 14
ฝั่งทิศตะวันออก

งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทาสัญญาจ้าง
4. ดาเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย

กว้างประมาณ 3.50-4 ม. ยาวประมาณ
170 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
615 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล.กว้าง 0.30 ม. ทั้ง 2 ข้าง
ความยาวรวมประมาณ 340 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล

3 จัดทาปูายชื่อซอย/ถนน

1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทาสัญญาจ้าง
4. ดาเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย

จัดทาปูายชื่อซอย/ถนน แผ่นปูายทาด้วย
เหล็กชุบซิงค์ ขนาดกว้างไม่นอ้ ยกว่า
0.80*0.24 ม. สูงประมาณ 2.50 ม.
เสาเหล็กชุบกาวาไนท์ เส้นผ่าศูนย์กลาง
3 นิ้ว พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาล
130 ปูาย ตามแบบแปลนของเทศบาล

4 ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนข้างอาเภอ ซอย 2

1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทาสัญญาจ้าง
4. ดาเนินการก่อสร้าง 75 วัน
5. เบิกจ่าย

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.
กว้างเฉลี่ย 2 ม. ยาวประมาณ 150 ม.
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 300 ตร.ม.
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูป
ตัวยู กว้าง 0.30 ม. ทั้ง 2 ข้าง ความยาว
รวมประมาณ 275 ม. และต่อเชื่อมท่อ

ที่

โครงการ

5 ก่อสร้างถนนซอยแยกถนน
เกาะกลอย ซอย 2

2,080,000 เขตเทศบาลฯ

760,000

ชุมชน
ข้างอาเภอ
ทางไผ่

กองช่าง

กองช่าง

ระบายน้าจากเครือ่ งสูบน้าเข้าสู่รางระบายน้าใหม่

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทาสัญญาจ้าง

เนินพระ

ผลผลิต
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้าง
ประมาณ 4 ม. ยาวประมาณ 113 ม. หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 452 ตร.ม. พร้อม
ก่อสร้างวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ความยาวรวม

งบประมาณ
671,000

พื้นที่
ชุมชน
เกาะกลอย

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

4. ดาเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย

ประมาณ 117 ม.

6 ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนน
ท่าบรรทุกกับสนามกีฬาจังหวัด

1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทาสัญญาจ้าง
4. ดาเนินการก่อสร้าง 30 วัน
5. เบิกจ่าย

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
หนา 0.05 ม. กว้างประมาณ 10 ม.
ยาวประมาณ 52 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 520 ตร.ม.

254,000

ชุมชน
เนินพระ

กองช่าง

7 ก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยแนนซี่
เชื่อมถนน ค.2

1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทาสัญญาจ้าง
4. ดาเนินการก่อสร้าง 30 วัน
5. เบิกจ่าย

ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.
กว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาวประมาณ 64 ม.
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 320 ตร.ม.

185,000

ชุมชน
ชายกระปุอม

กองช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ

ขั้นตอน
8 ก่อสร้างถนนแยกถนนจันทอุดม 1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
ฝั่งทิศตะวันตก (ตรงข้ามซ.เรือนจา) งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทาสัญญาจ้าง
4. ดาเนินการก่อสร้าง 45 วัน
5. เบิกจ่าย
9 ก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยแยก

1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา

ผลผลิต
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้าง
เฉลี่ย 2.50 ม. ยาวประมาณ 65 ม. หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 162.50 ตร.ม.
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ความยาวรวม
ประมาณ 67 ม.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้าง

งบประมาณ

พื้นที่

320,000

ชุมชน
ชายกระปุอม

1,465,000

ชุมชน

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

กองช่าง

ถนนสหกรณ์ฝั่งทิศใต้

10 ก่อสร้างวางท่อระบายน้า
ถนนบางจาก ซอย 3

ที่

โครงการ

11 ก่อสร้างถนนเลียบคลอง
ชลประทานฝั่งทิศตะวันออก

12 ก่อสร้างถนนสมุทรเจดีย์ ซอย 7

งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทาสัญญาจ้าง
4. ดาเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย

เฉลี่ย 5 ม. ยาวประมาณ 142 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 710 ตร.ม. พร้อม
ก่อสร้างวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ทั้ง 2 ข้าง
ความยาวรวมประมาณ 284 ม.

1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทาสัญญาจ้าง
4. ดาเนินการก่อสร้าง 45 วัน
5. เบิกจ่าย

ก่อสร้างวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.เส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 ม. ฝั่งทิศตะวันออก
ของซอย ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 72 ม.

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทาสัญญาจ้าง
4. ดาเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย

ผลผลิต
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต หนา
0.05 ม. กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาวประมาณ
260 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
1,040 ตร.ม.

1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทาสัญญาจ้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้าง
ประมาณ 4 ม. ยาวประมาณ 149 ม. หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 596 ตร.ม.

ข้างอาเภอ
ทางไผ่

223,000

งบประมาณ

ชุมชน
บางจาก

พื้นที่

522,000

ชุมชน
ริมน้าท่าเกตุ

392,000

ชุมชน
สมุทรเจดีย์

กองช่าง

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

กองช่าง

4. ดาเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย
13 ก่อสร้างถนนราษฎร์บารุง ซอย 1 1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทาสัญญาจ้าง
4. ดาเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย
ที่

โครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้าง
ประมาณ 4 ม. ยาวประมาณ 70 ม. หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 280 ตร.ม. พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้าขนาดกว้าง 0.30 ม.
ทั้ง 2 ข้าง ความยาวรวม 140 ม.

รายละเอียดโครงการ

464,000

งบประมาณ

ชุมชน
สวนวัดโขดฯ

พื้นที่

กองช่าง

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

ขั้นตอน
14 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้า 1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
ถนนอารีราษฎร์ ฝั่งทิศตะวันตก
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทาสัญญาจ้าง
4. ดาเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย

ผลผลิต
ก่อสร้างวางท่อ HDPE ชั้น SN 4 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มล. พร้อมรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ ความยาวรวม
255 ม.

15 ก่อสร้างปรับปรุงบริเวณถนน ค.2 1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทาสัญญาจ้าง
4. ดาเนินการก่อสร้าง 90 วัน
5. เบิกจ่าย

ก่อสร้างปรับปรุง บริเวณถนน ค.2 โดย
ทาการเปิดเกาะกลางถนนเป็นจุดกลับรถ
ขนาดกว้างประมาณ 2 ม. ยาวประมาณ
10 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
20 ตร.ม. พร้อมขยายเกาะกลางถนน
คิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 40 ม. พร้อม
ปรับปรุงภูมทิ ศั น์

500,000 เขตเทศบาลฯ

กองช่าง

16 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้า 1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา

ก่อสร้างวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด

565,000 เขตเทศบาลฯ

กองช่าง

145,000 เขตเทศบาลฯ

ถนนระยองวิทย์ฯ 2 ซอย 5

ที่

โครงการ

งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทาสัญญาจ้าง
4. ดาเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาวประมาณ
168 ม. พร้อมก่อสร้างรางวีหลังท่อ และ
ซ่อมแซมผิวจราจรเดิม

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทาสัญญาจ้าง
4. ดาเนินการก่อสร้าง 45 วัน
5. เบิกจ่าย

ผลผลิต
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้าง
ประมาณ 3 ม. ยาวประมาณ 80 ม. หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 240 ตร.ม. พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.รูปตัวยู
กว้าง 0.30 ม. ยาวประมาณ 80 ม.

18 ก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยแยก
ถนนบ้านเด็กเล็กซอย 1
ฝั่งทิศตะวันออก

1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทาสัญญาจ้าง
4. ดาเนินการก่อสร้าง 30 วัน
5. เบิกจ่าย

แนวทางที่ 2 เพิ่ม Civic Space
ที่สวยงาม ได้แก่ สวนสาธารณะ/
เกาะกลางถนน/สารวจและปรับ
ปรุงแนวเขต
1 ปรับปรุงลานออกกาลังกาย

1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทาสัญญาจ้าง

17 ก่อสร้างถนนซอยแยก
ถนนสนามเปูา ฝั่งทิศตะวันตก

งบประมาณ

พื้นที่

300,000

ชุมชน
สนามเปูา

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้าง
ประมาณ 3 ม. ยาวประมาณ 27 ม. หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 81 ตร.ม. พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.รูปตัวยูกว้าง
0.30 ม. ยาวประมาณ 27 ม.

103,000

ชุมชน
สนามเปูา

ปรับพื้นที่ ปูบล๊อกซีเมนต์รอบเครื่อง
ออกกาลังกายภายในบริเวณสวนศรีเมือง

300,000 เขตเทศบาลฯ

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ภายในบริเวณสวนศรีเมือง

4. ดาเนินการก่อสร้าง 45 วัน
5. เบิกจ่าย

จานวน 4 จุด คิดเป็นพื้นที่ประมาณ
350 ตร.ม.

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ มีความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม
2.1 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
(1) เพือ่ พัฒนาเด็ก/เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
(2) เพือ่ พัฒนาเด็ก/เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลให้ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม
(3) เพือ่ ส่งเสริมการออกกาลังกายและพัฒนาการกีฬา นันทนาการแก่เด็ก/เยาวชน และประชาชนร่วมกับภาคเอกชน
2.2 แนวทางการพัฒนา
ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

แนวทางที่ 1 พัฒนาความ
เป็นเลิศทางเครือข่าย และสภาพ
แวดล้อม ตลอดจนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ฯลฯ
1 โครงการพัฒนาครูใช้ภาษา
อังกฤษสอบแบบบูรณาการ

ที่

โครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

ผลผลิต

1. ประชุมคณะกรรมการจัดทา
ข้อกาหนดงาน
2. จัดทาข้อกาหนดงาน
3. เสนอข้อกาหนดงานรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องให้กบั สานักการคลังเพื่อ
จัดจ้าง
4. ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามโครงการ
5. วัดผลประเมินผลระหว่างการ
ดาเนินงาน
6. สรุปและรายงานผลการดาเนิน
งานโครงการ

1. นักเรียนได้รับการสอนภาษาอังกฤษ
จากครูตา่ งชาติทั้ง 6 โรงเรียน ในระดับ
ปฐมวัย,ประถม
2. นักเรียนได้รับการสอนภาษาอังกฤษ
ในวิชาภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ จานวน 1 โรงเรียน
ในระดับปฐมวัยและประถม
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษา
อังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น
4. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ

รายละเอียดโครงการ

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5,000,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

ที่

โครงการ

ขั้นตอน
1. ประสานงานกับโรงเรียน เพื่อ
คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
2. จัดการออกข้อสอบ 5 กลุ่มสาระ
3. กาหนดวันสอบเพื่อคัดเลือก
4. เข้าแข่งขันในระดับประเทศ
5. สรุปและรายงานผลการแข่งขัน

ผลผลิต
1. นักเรียนชั้น ป.5 เข้าร่วมคัดเลือก
จานวน 25 คน ใน 5 กลุ่มสาระ
2. มีตวั แทนนักเรียนร่วมแข่งขันระดับ
ประเทศ จานวน 10 คน ในชั้น ป.5
และ ม.2 ใน 5 กลุ่มสาระ
3. นักเรียนมีผลการแข่งขันในระดับ
เหรียญทองแดงอย่างน้อย 1 คน
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

3 โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ประชุมกลุ่มวิชาการ เพื่อวางแผน
การสอบและออกข้อสอบ
2. รวบรวมข้อสอบ/จัดพิมพ์
3. ดาเนินการสอบ
4. ตรวจข้อสอบ
5. วิเคราะห์/ประเมินผลการสอบ
6. รายงานผลการดาเนินโครงการ

1. นักเรียน 3 ระดับชั้นเข้าร่วมสอบ
ประมาณ 1,900 คน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมของ
โรงเรียนทุกกลุ่มสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ทุกโรงเรียนของปีที่ผา่ นมา
3. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

4 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมหลังคา
อาคารเรียน

1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ ซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียน 1
จัดหาพัสดุ (ผด.2)
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมตั จิ ดั ซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ
ครบถ้วน มาฝุายแผนงานและโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา
ในฝุายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน

2 โครงการแข่งขันคนเก่ง

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
4. ดาเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas
ส่งสานักการคลัง ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ

ผลผลิต

งบประมาณ
80,000

พื้นที่
กทม.

ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

50,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

450,000 ร.ร.เทศบาล กองการศึกษา
วัดปากน้า

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. ดาเนินการจัดทาฎีกาเบิกจ่าย
5 โครงการซ่อมแซมหลังอาคารเรียน

1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 2-3
จัดหาพัสดุ (ผด.2)
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมตั จิ ดั ซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ
ครบถ้วน มาฝุายแผนงานและโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา
ในฝุายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
4. ดาเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas
ส่งสานักการคลัง ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ
5. ดาเนินการจัดทาฎีกาเบิกจ่าย

6 โครงการติดตั้งเหล็กดัดอาคารเรียน 1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ ติดตั้งเหล็กดัด อาคารเรียนอนุบาล
จัดหาพัสดุ (ผด.2)
อนุบาล
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมตั จิ ดั ซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ
ครบถ้วน มาฝุายแผนงานและโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา
ในฝุายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
ที่

โครงการ

7 โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียน

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
4. ดาเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas
ส่งสานักการคลัง ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ
5. ดาเนินการจัดทาฎีกาเบิกจ่าย
1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ
จัดหาพัสดุ (ผด.2)

ผลผลิต

ก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคารเรียน 2

400,000 ร.ร.เทศบาล กองการศึกษา
วัดปากน้า

160,000 ร.ร.เทศบาล กองการศึกษา
วัดปากน้า

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

300,000 ร.ร.ท.วัดลุ่มฯ กองการศึกษา

2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมตั จิ ดั ซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ
ครบถ้วน มาฝุายแผนงานและโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา
ในฝุายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
4. ดาเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas
ส่งสานักการคลัง ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ
5. ดาเนินการจัดทาฎีกาเบิกจ่าย
8 โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้า 1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ ก่อสร้างปรับปรุงห้องน้า อาคาร 1,2
อาคารเรียน 1 และ อาคารเรียน 2 จัดหาพัสดุ (ผด.2)
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมตั จิ ดั ซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ
ครบถ้วน มาฝุายแผนงานและโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา
ในฝุายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
ที่

โครงการ

9 โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ
ภายในโรงเรียน

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
4. ดาเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas
ส่งสานักการคลัง ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ
5. ดาเนินการจัดทาฎีกาเบิกจ่าย

ผลผลิต

1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ ก่อสร้างห้องเก็บของ ขนาด 4*10 ม.
จัดหาพัสดุ (ผด.2)
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมตั จิ ดั ซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ
ครบถ้วน มาฝุายแผนงานและโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา

80,000

งบประมาณ

200,000

ร.ร.สาธิตฯ

พื้นที่

ร.ร.สาธิตฯ

กองการศึกษา

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา

ในฝุายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
4. ดาเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas
ส่งสานักการคลัง ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ
5. ดาเนินการจัดทาฎีกาเบิกจ่าย
10 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินบริเวณ
จัดหาพัสดุ (ผด.2)
บริเวณอาคาร 1-อาคาร 2
อาคาร 1 - อาคาร 2
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมตั จิ ดั ซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ
ครบถ้วน มาฝุายแผนงานและโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา
ในฝุายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
ที่

โครงการ

11 โครงการก่อสร้างที่แปรงฟัน
สาหรับนักเรียน

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
4. ดาเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas
ส่งสานักการคลัง ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ
5. ดาเนินการจัดทาฎีกาเบิกจ่าย

ผลผลิต

1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ ก่อสร้างที่แปรงฟันสาหรับนักเรียน
จัดหาพัสดุ (ผด.2)
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมตั จิ ดั ซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ
ครบถ้วน มาฝุายแผนงานและโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา
ในฝุายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
4. ดาเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas
ส่งสานักการคลัง ดาเนินการตาม

500,000

งบประมาณ

80,000

ร.ร.สาธิตฯ

พื้นที่

ร.ร.สาธิตฯ

กองการศึกษา

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ
5. ดาเนินการจัดทาฎีกาเบิกจ่าย
12 โครงการติดตัง้ เหล็กดัด ประตู หน้าต่าง 1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ ติดตั้งเหล็กดัด ประตู หน้าต่าง
จัดหาพัสดุ (ผด.2)
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมตั จิ ดั ซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ
ครบถ้วน มาฝุายแผนงานและโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา
ในฝุายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
4. ดาเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas
ส่งสานักการคลัง ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ
5. ดาเนินการจัดทาฎีกาเบิกจ่าย

ผลผลิต

75,000 ศูนย์เด็กเล็ก กองการศึกษา
วัดลุ่มฯ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อม
ทางเดินระหว่างอาคารเรียนสีชมพู
กับอาคารเรียนสีฟาู

1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ ก่อสร้างหลังคาเชื่อมทางเดินระหว่าง
จัดหาพัสดุ (ผด.2)
อาคารเรียนสีชมพูกบั อาคารเรียนสีฟาู
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมตั จิ ดั ซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ
ครบถ้วน มาฝุายแผนงานและโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา
ในฝุายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
4. ดาเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas
ส่งสานักการคลัง ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ
5. ดาเนินการจัดทาฎีกาเบิกจ่าย

204,000

ร.ร.นคร
ระยองฯ

กองการศึกษา

14 โครงการก่อสร้างติดตั้งหลังคา

1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ

487,000

ร.ร.นคร

กองการศึกษา

ก่อสร้างติดตั้งหลังคากันสาดอาคารเรียน

กันสาด อาคารเรียนสีชมพูและ
อาคารเรียนสีฟาู

ที่

โครงการ

จัดหาพัสดุ (ผด.2)
สีชมพูและอาคารเรียนสีฟาู
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมตั จิ ดั ซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ
ครบถ้วน มาฝุายแผนงานและโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา
ในฝุายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
4. ดาเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas
ส่งสานักการคลัง ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ
5. ดาเนินการจัดทาฎีกาเบิกจ่าย

ผลผลิต

15 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์
หน้าอาคารเรียน 2-3

1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ ปรับปรุงภูมทิ ศั น์หน้าอาคารเรียน 2-3
จัดหาพัสดุ (ผด.2)
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมตั จิ ดั ซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ
ครบถ้วน มาฝุายแผนงานและโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา
ในฝุายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
4. ดาเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas
ส่งสานักการคลัง ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ
5. ดาเนินการจัดทาฎีกาเบิกจ่าย

16 โครงการจัดทาปูายชื่อโรงเรียน

1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ
จัดหาพัสดุ (ผด.2)
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมตั จิ ดั ซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ
ครบถ้วน มาฝุายแผนงานและโครงการ

จัดทาปูายชื่อโรงเรียน 50*50 ซม.

ระยองฯ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1,700,000 ร.ร.เทศบาล กองการศึกษา
วัดปากน้า

87,000 ร.ร.เทศบาล กองการศึกษา
ปากคลอง

3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา
ในฝุายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
ที่

โครงการ

6 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
ผลผลิต
4. ดาเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas
ส่งสานักการคลัง ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ
5. ดาเนินการจัดทาฎีกาเบิกจ่าย
1.จัดทารายละเอียดคุรุภณ
ั ฑ์
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
2 บันทึกขออนุมตั จิ ดั ซื้อ-จัดจ้าง
ชนิดแขวน ไม่นอ้ ยกว่า 30,000 บีทยี ู
3.ดาเนินการทาเรื่องจัดซื้อ
2. ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 80*111*80 ซม.
4.ส่งมอบของ+ตรวจรับ
5. ติดตามประเมินผล
3. ตู้เก็บเอกสาร 2 ประตู แบบบานเปิด
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 91*45*183 ซม.
4. ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 0.5*1.20*2 ม.
5. คอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ้ว)
6. เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 750 วัตต์
7. โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง
8. เครื่องดนตรีสากล
9. ไมโครโฟนไร้สายแบบเหน็บพร้อมตัวส่ง
สัญญาณ
10. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจติ อล
ความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านพิกเซล
11. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสนง.
จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ้ว
12. เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 750 วัตต์
13. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

งบประมาณ

300,000

พื้นที่

ร.ร.สาธิตฯ

13,000 ศูนย์เด็กเล็ก
วัดลุ่มฯ
18,000 ร.ร.นคร
ระยองฯ
16,400
34,000

ร.ร.นคร
ระยองฯ

6,600
105,000
ร.ร.ท.
100,000 วัดปากน้า
11,800 ศูนย์เด็กเล็ก
วัดเนินพระ
15,000
680,000 ร.ร.ท.วัดลุ่มฯ
33,000
5,100

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต
14. โทรทัศน์ จอ LCD ขนาด 32 นิ้ว
พร้อมติดตั้งโครงเหล็ก
15. บอร์ดเคลื่อนที่ ขนาด 1.20*2.40 ม.
16. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสนง.
จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ้ว
17. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสนง.
จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ้ว
18. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

งบประมาณ
17,000
7,000
680,000

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ร.ร.ท.
บ้าน
ปากคลอง
ร.ร.ท.
วัดโขดฯ

17,000
ศูนย์เด็กเล็ก
5,100 วัดปุาประดู่

7 โครงการชุมนุมลูกเสือ
ท้องถิ่นไทย

1. ประสานงานการร่วมงานชุมนุน
ลูกเสือกับกรมส่งเสริมฯ
2. ประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
กับการเข้าร่วมงานชุมนุมฯ
3. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
4. ดาเนินการตามโครงการโดยการ
เข้าร่วมงานชุมนุนฯ
5. รายงานผลการเข้าร่วมชุมนุมฯ

1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
ร่วมงานชุมนุมฯ จานวน 36 คน (4 หมู)่
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มีความรู้ความเข้าใจในทักษะวิชาลูกเสือ
3. ครูมที กั ษะการสอนวิชาลูกเสือเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 4 คน
4. สรุปและรายงานผลดาเนินโครงการ

50,000

8 โครงการมอบแฟูมผลงาน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

1. สารวจความต้องการผู้ปกครอง
ที่จะเข้าร่วมพิธีมอบแฟูมฯ
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินการจัดกิจกรรม
5. รายงานผลการประเมินโครงการฯ

1. นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วม
โครงการฯ และมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
2. นักเรียนเกิดความภาคภูมใิ จในความ
สาเร็จของตน
3. ผู้ปกครองตระหนักและให้ความ
สนับสนุนบุตรหลานให้ได้รับการศึกษา
ในระดับที่สงู ขึ้น

30,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ

ขั้นตอน
แนวทางที่ 2 พัฒนาครู ตลอดจน
หลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน 1. ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อเตรียมงาน

ผลผลิต
1. พนักงานครูร่วมงาน ร้อยละ 90

งบประมาณ

กทม.
และจังหวัด
ใกล้เคียง

พื้นที่

กองการศึกษา

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

(ICT/ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ)
1 โครงการจัดงานวันครู

วางรูปแบบกิจกรรม
2. ดาเนินการตามแผน
3. บันทึกขออนุมตั จิ ดั ซื้อ-จัดจ้าง
4. จัดงานและติดตามงาน
5. สรุปผลการดาเนินโครงการ

2. พนักงานครูเกิดความรัก สามัคคี
มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน
3. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ

2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

1. สารวจความต้องการในการ
พัฒนาความรู้ ทักษะตามกลุ่มสาระ
2. รวบรวมข้อมูลนาเสนอผู้บริหาร
เพื่อวางแผนการดาเนินงาน
3. บันทึกขออนุมตั จิ ดั ซื้อ-จัดจ้าง
4. การดาเนินงานตามแผน
5. ติดตามงานเป็นระยะๆ
6. รายงานผลการดาเนินงาน

1. ครูจานวนอย่างน้อย 100 คน ได้รับ
การอบรมและพัฒนาวิชาชีพ
2. ครูจดั การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้บริหารและครูมคี วามพึงพอใจใน
โครงการฯ อย่างน้อยร้อยละ 80
4. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ

1,000,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา
ต่างจังหวัด

3 โครงการจัดนิทรรศการการจัด
การศึกษาท้องถิ่น

1. ประชุมผู้บริหาร+ครูเพื่อวางแผน
การจัดงานนิทรรศการในแต่ระดับ
2. จัดการคัดเลือกกิจกรรมเพื่อ
เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคตะวันออก
3. เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
ระดับภาคตะวันออก
4. เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
ระดับประเทศ
5. รายงานผลการดาเนินงาน

1. ผลงานจัดนิทรรศการทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 บู๊ธ
2. จานวนกิจกรรมที่เข้าร่วมประกวด
และแข่งขัน อย่างน้อย 6 รายการ
3. ครูเข้าร่วมประกวดสื่อนวัตกิ รรม
ทางการศึกษา อย่างน้อย 3 กลุ่มสาระ
4. ครู-นักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ
ทางวิชาการ
5. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

300,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา
ต่างจังหวัด
กทม.

ที่

โครงการ

4 โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างเทศบาลฯ กับ
คณะครุศาสตร์จฬุ าฯ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
ผลผลิต
1. ประสานงานกับจุฬาฯ
1. พัฒนาสมรรถนะครูในสังกัด
2. นาข้อเสนอแนวทางการดาเนิน
อย่างน้อย 100 คน ได้พฒ
ั นาวิชาชีพ
งานมาประชุมกับคณะผู้บริหาร
2. มีโรงเรียนเครือข่ายระดับมัธยมศึกษา
3. บันทึกขออนุมตั จิ ดั ซื้อ-จัดจ้าง
จานวน 1 โรงเรียน
4. ดาเนินการตามแผน
3. ครูและผู้บริหารมีความพึงพอใจกับ
5. ประเมินผลการดาเนินการ
การพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
200,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา
ต่างจังหวัด
กทม.

งบประมาณ

พื้นที่

แนวทางที่ 3 พัฒนาการศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัย
(เด็กด้อยโอกาส)
1 โครงการจัดการศึกษาแก่เด็ก
ด้อยโอกาส

ที่

โครงการ

เป็นระยะๆ
6. รายงานผลการดาเนินการ

ร้อยละ 80
4. ครูมกี ารพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น
5. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

1. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2. ออกสารวจเด็กเร่ร่อนในชุมชน
3. จัดทาสื่อและวัสดุการสอน
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เตรียมความพร้อมให้กบั เด็ก เพื่อให้
พร้อมเข้าสู่ระบบโรงเรียนหรือ
หน่วยงาน ก.ศ.น.จัดฝึกอาชีพ

1. เพื่อแจ้งให้ผู้บงั คับบัญชาทราบ
ความเดือดร้อนต่อเด็กเร่ร่อน/ด้อยโอกาส
2. สอบถามชุมชนและผู้ปกครองของ
เด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง
3. จัดหา/เตรียมสื่อการสอนสาหรับเด็ก
4. เด็กด้อยโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
5. จัดกิจกรรมกลุ่มนอกสถานที่
6. จัดส่งเด็กเข้าเรียนในระบบ
โรงเรียนหรือหน่วยงาน ก.ศ.น.
7. จัดเตรียมเครื่องแบบนักเรียน
อุปกรณ์การเรียนเพื่อเตรียมเข้าเรียน
8. จัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน
9. ติดตามเด็กด้อยโอกาส
ในสถานศึกษา
10. จัดทารายงานกรณีศกึ ษาเด็ก

ผลผลิต
5. เด็กด้อยโอกาสได้ศกึ ษานอกสถานที่
เชื่อมโยงบูรณาการประสบการณ์กบั วิถี
ชีวิตของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6. เด็กเร่ร่อน/เด็กด้อยโอกาสสามารถ
มีสทิ ธิ์เข้ารับการศึกษาที่เหมาะสม
7. จัดเตรียมความพร้อมเครื่องแบบ
นักเรียน/อุปกรณ์การเรียน เพื่อส่งเข้าเรียน
ตามความเหมาะสม
8. จัดเตรียม/แจกถุงยังชีพแก่ครอบครัว
เร่ร่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

40,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการปรับปรุงห้องสมุด
อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน

ที่

โครงการ

แนวทางที่ 4 ส่งเสริม/สนับสนุน
การรวมกลุ่มพร้อมทั้งจัดกิจกรรม
ให้เด็ก/เยาวชน
1 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน

เร่ร่อน/เด็กด้อยโอกาส
11. สรุปรายงานนาเสนอผู้บงั คับ
บัญชาเพื่อรับคาชี้แนะนาเพิ่มเติม

9. ติดตามผล/ข้อมูลความต้องการเพิ่ม
สาหรับเด็กและโรงเรียน
10. บันทึก/เก็บข้อมูลกรณีศกึ ษา
รายบุคคล
11. สรุปผลการปฏิบตั งิ านเพื่อนาเสนอ
ต่อผู้บงั คับบัญชา

1.จัดทารายละเอียดคุรุภณ
ั ฑ์
2 บันทึกขออนุมตั จิ ดั ซื้อ-จัดจ้าง
3.ดาเนินการทาเรื่องจัดซื้อ
4.ส่งมอบของ+ตรวจรับ
5. ติดตามประเมินผล

1. กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด
2. ติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่าง

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

1. สารวจวางแผนการจัดกิจกรรม
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ล่วงหน้า
2. จัดกิจกรรมไปตามแผน
-Play&Learn เพลินวันอาทิตย์
(ทุกอาทิตย์สิ้นเดือน)
-KIDS CAN DO RAYONG
(เดือนกุมภาพันธ์)
-HAPPY BOOK DAY
สัปดาห์หอ้ งสมุด (เดือนสิงหาคม)
3. สรุปผลดาเนินโครงการ

ผลผลิต

1. จานวนผู้มาขอร่วมจัดกิจกรรม
ร้อยละ 80 ของปีที่ผา่ นมา
2. จานวนเด็ก-เยาวชนที่ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80 ของปีที่ผา่ นมา
3. รายงานผลการดาเนินโครงการ

99,000
37,100

งบประมาณ

อาคาร
ห้องสมุดฯ

พื้นที่

กองการศึกษา

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

352,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งจัดการ
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ โดย
อาศัยการมีสว่ นร่วมจากภาค
เอกชนและหน่วยงานอื่น
1 โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬาสาหรับเด็ก/เยาวชน และ
ประชาชน = 1,860,000 บาท

ที่

โครงการ
1.1 กิจกรรมเก็บตัวและจัดส่ง
นักกีฬากรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน
รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก
และรอบชิงระดับประเทศ

1.2 ค่าสนับสนุนเจ้าภาพจัด
การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.
แห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก
ระดับภาคตะวันออก

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1. จัดทาโครงการเสนอผู้บริหาร
2. สารวจ วางแผนกิจกรรมกับ
หน่วยงานต่างๆ ล่วงหน้า
3. ปรับแผนหากมีกจิ กรรมที่เหมาะ
ในสภาวการณ์นั้นๆ
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมให้เป็น
ไปตามแผนที่กาหนด
5. ประเมินผลการดาเนินงาน

ผลผลิต
1. คัดตัวจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วม
2. แข่งขันในช่วงวันประเพณีสาคัญ
3. เด็กเยาวชนมีโอกาสร่วมแข่งขัน
ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม
4. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับ
การพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปญ
ั ญา
นาไปสู่ความเข้มแข็งในชุมชน
5. ความพึงพอใจของโครงการ ร้อยละ 85

1. จัดทาโครงการเสนอผู้บริหาร
2. สารวจ วางแผนกิจกรรมกับ
หน่วยงานต่างๆ ล่วงหน้า
3. ปรับแผนหากมีกจิ กรรมที่เหมาะ
ในสภาวการณ์นั้นๆ
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมให้เป็น
ไปตามแผนที่กาหนด
5. ประเมินผลการดาเนินงาน

1. คัดตัวจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วม
2. แข่งขันในช่วงวันประเพณีสาคัญ
3. เด็กเยาวชนมีโอกาสร่วมแข่งขัน
ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม
4. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับ
การพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปญ
ั ญา
นาไปสู่ความเข้มแข็งในชุมชน
5. ความพึงพอใจของโครงการ ร้อยละ 85

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,200,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

งบประมาณ

พื้นที่

50,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

1.3 กิจกรรมจัดการแข่งขัน
กีฬางานประเพณีวันลอยกระทง

ที่

โครงการ

1. จัดทาโครงการเสนอผู้บริหาร
2. สารวจ วางแผนกิจกรรมกับ
หน่วยงานต่างๆ ล่วงหน้า
3. ปรับแผนหากมีกจิ กรรมที่เหมาะ
ในสภาวการณ์นั้นๆ
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมให้เป็น
ไปตามแผนที่กาหนด
5. ประเมินผลการดาเนินงาน

1. คัดตัวจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วม
2. แข่งขันในช่วงวันประเพณีสาคัญ
3. เด็กเยาวชนมีโอกาสร่วมแข่งขัน
ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม
4. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับ
การพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปญ
ั ญา
นาไปสู่ความเข้มแข็งในชุมชน
5. ความพึงพอใจของโครงการ ร้อยละ 85

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1. จัดทาโครงการเสนอผู้บริหาร
2. สารวจ วางแผนจัดกิจกรรมกับ
หน่วยงานต่างๆ
3. ปรับแผนหากมีกจิ กรรมที่เหมาะ
ในสภาวการณ์นั้นๆ
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมให้เป็น
ไปตามแผนที่กาหนด
5. ประเมินผลการดาเนินงาน

ผลผลิต
1. คัดตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
2. แข่งขันกีฬาวันประเพณีสาคัญ
3. เด็กเยาวชนมีโอกาสร่วมแข่งขัน
ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม
4. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับ
การพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปญ
ั ญา
นาไปสู่ความเข้มแข็งในชุมชน
5. ความพึงพอใจของโครงการ ร้อยละ 85

1.5 กิจกรรมจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ

1. จัดทาโครงการเสนอผู้บริหาร
2. สารวจ วางแผนจัดกิจกรรมกับ
หน่วยงานต่างๆ
3. ปรับแผนหากมีกจิ กรรมที่เหมาะ
ในสภาวการณ์นั้นๆ
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมให้เป็น
ไปตามแผนที่กาหนด
5. ประเมินผลการดาเนินงาน

1. คัดตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
2. แข่งขันกีฬาวันประเพณีสาคัญ
3. เด็กเยาวชนมีโอกาสร่วมแข่งขัน
ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม
4. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับ
การพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปญ
ั ญา
นาไปสู่ความเข้มแข็งในชุมชน
5. ความพึงพอใจของโครงการ ร้อยละ 85

1.6 กิจกรรมส่งเสริมจัดการ
แข่งขันกีฬาของศูนย์ฯ เด็กเล็ก

1. จัดทาโครงการเสนอผู้บริหาร
2. สารวจ วางแผนจัดกิจกรรมกับ
หน่วยงานต่างๆ

1. คัดตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
2. แข่งขันกีฬาวันประเพณีสาคัญ
3. เด็กเยาวชนมีโอกาสร่วมแข่งขัน

1.4 กิจกรรมจัดการแข่งขัน
กีฬางานประเพณีวันสงกรานต์

80,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
400,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

งบประมาณ

พื้นที่

100,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

30,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

3. ปรับแผนหากมีกจิ กรรมที่เหมาะ
ในสภาวการณ์นั้นๆ
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมให้เป็น
ไปตามแผนที่กาหนด
5. ประเมินผลการดาเนินงาน
ที่

โครงการ

แนวทางที่ 6 ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในการทากิจกรรม
กีฬา นันทนาการ
1 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ศูนย์เยาวชนฯ 1,070,000 บาท
1.1 กิจกรรมประกวด
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ลูกกรุง

1.2 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม
4. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับ
การพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปญ
ั ญา
นาไปสู่ความเข้มแข็งในชุมชน
5. ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 85

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดทาโครงการเสนอผู้บริหาร
2. สารวจ วางแผนการจัดกิจกรรม
กับหน่วยงานต่างๆ
3. ปรับแผน หากมีกจิ กรรมที่เหมาะ
ในสภาวการณ์นั้นๆ
4. ดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตาม
แผนที่กาหนดตามโครงการ
5. ประเมินผลการดาเนินงาน

1. เด็ก เยาวชน ได้มโี อกาสแสดงออก
2. เด็กเยาวชนได้รับการพัฒนา
ด้านกีฬานันทนาการและอาชีพ
3. ระดับความพึงพอใจของโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 85

200,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

1. จัดทาโครงการเสนอผู้บริหาร
2. สารวจ วางแผนการจัดกิจกรรม
กับหน่วยงานต่างๆ
3. ปรับแผน หากมีกจิ กรรมที่เหมาะ
ในสภาวการณ์นั้นๆ
4. ดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตาม
แผนที่กาหนดตามโครงการ
5. ประเมินผลการดาเนินงาน

1. เด็ก เยาวชน ได้มโี อกาสแสดงออก
2. เด็กเยาวชนได้รับการพัฒนา
ด้านกีฬานันทนาการและอาชีพ
3. ระดับความพึงพอใจของโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 85

550,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
200,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

งบประมาณ

พื้นที่

ขั้นตอน
1. จัดทาโครงการเสนอผู้บริหาร
2. สารวจ วางแผนการจัดกิจกรรม
กับหน่วยงานต่างๆ
3. ปรับแผน หากมีกจิ กรรมที่เหมาะ
ในสภาวการณ์นั้นๆ
4. ดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตาม
แผนที่กาหนดตามโครงการ
5. ประเมินผลการดาเนินงาน

ผลผลิต
1. เด็ก เยาวชน ได้มโี อกาสแสดงออก
2. เด็กเยาวชนได้รับการพัฒนา
ด้านกีฬานันทนาการและอาชีพ
3. ระดับความพึงพอใจของโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 85

1.4 กิจกรรมสัปดาห์
วันเยาวชนแห่งชาติ

1. จัดทาโครงการเสนอผู้บริหาร
2. วางแผนการจัดกิจกรรม
3. ปรับแผน หากมีกจิ กรรมที่เหมาะ
ในสภาวการณ์นั้นๆ
4. ดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตาม
แผนที่กาหนดตามโครงการ
5. ประเมินผลการดาเนินงาน

1. เด็ก เยาวชน ได้มโี อกาสแสดงออก
2. เด็กเยาวชนได้รับการพัฒนา
ด้านกีฬานันทนาการและอาชีพ
3. ระดับความพึงพอใจของโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 85

50,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

1.5 กิจกรรมการแข่งขันการเต้น
กิจกรรมเข้าจังหวะ

1. จัดทาโครงการเสนอผู้บริหาร
2. วางแผนการจัดกิจกรรม
3. ปรับแผน หากมีกจิ กรรมที่เหมาะ
ในสภาวการณ์นั้นๆ
4. ดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตาม
แผนที่กาหนดตามโครงการ
5. ประเมินผลการดาเนินงาน

1. เด็ก เยาวชน ได้มโี อกาสแสดงออก
2. เด็กเยาวชนได้รับการพัฒนา
ด้านกีฬานันทนาการและอาชีพ
3. ระดับความพึงพอใจของโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 85

70,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

1.3 กิจกรรมประกวดดนตรี
เพื่อเยาวชน

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
(1) เพือ่ ส่งเสริมประชาชนในเขตเทศบาลให้มีสุขภาพอนามัยดี
(2) เพือ่ ส่งเสริมการพึง่ พาตนเอง และเศรษฐกิจพอเพียง
(3) เพือ่ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก/เยาวชนและสตรี
(4) เพือ่ ฟืน้ ฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 แนวทางการพัฒนา
ที่

โครงการ

แนวทางที่ 1 ส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ และดาเนิน
การปูองกันโรค ตลอดจน
พัฒนาความเข้มแข็งของชมรม
ภาคีเครือข่ายสุขภาพ
1 โครงการรณรงค์ปอู งกัน
โรคพิษสุนขั บ้า

ที่

โครงการ

2 โครงการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาลฯ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

1. ประสานการดาเนินงานร่วมกับ
ปศุสตั ว์จงั หวัดระยอง
2. จัดทาโครงการและตารางการรณรงค์
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4. ดาเนินการตามแผนงานโครงการ
4.1 ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนขั บ้า
4.2 ฉีดยาคุมกาเนิดชั่วคราว
4.3 ทาหมันสุนขั และแมว
4.4 ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนขั บ้า
แก่ประชาชน
5. สรุปและประเมินผลโครงการ

- ชุมชนในเขตเทศบาล 27 ชุมชน

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม.
2. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ-จัดจ้าง

ผลผลิต
มีแผนการดาเนินงานประจาปี 2554

งบประมาณ

พื้นที่

140,000 เขตเทศบาลฯ

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการ
สาธารณสุขฯ

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
440,000 เขตเทศบาลฯ สานักการ
สาธารณสุขฯ

งบประมาณ

พื้นที่

3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
4. ดาเนินการ
- จัดกิจกรรม อสม.ต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรมวัน อสม แห่งชาติ
- จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟู
ความรู้ประจาปี
- จัดกิจกรรมประกวดอสม.ดีเด่น
5. ติดตามประเมินผล

3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ของ อสม. และศึกษาดูงาน

ที่

โครงการ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมโอกาส
ในการสร้างรายได้และอาชีพ
ทางการท่องเที่ยวและช่วง
เทศกาล พร้อมทั้งขยายโอกาส
ทางการตลาด การจัดระบบ
การค้าขายแลกเปลี่ยนและบริการ

1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
อสม. เทศบาลนครระยอง
2. เสนอโครงการขออนุมตั ิ
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จัดจ้าง
4. จัดกิจกรรม/ศึกษาดูงาน
5. ประเมินผล/สรุปรายงานผล

จานวน 11 ครั้ง
จานวน 1 ครั้ง
จานวน 1 ครั้ง จานวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน
จานวน 1 ครั้ง

-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มมากขึ้น

สานักการ
สาธารณสุขฯ

- อสม.,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ รวม 200 คน

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

790,000 เขตเทศบาลฯ

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง
1 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในเขตเทศบาล

แนวทางที่ 3 จัดสวัสดิการ
(การสงเคราะห์/คุ้มครอง/
ปูองกันทุกกลุ่มเปูาหมาย)
ให้กบั ผู้งสูงอายุ ฯลฯ
1 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง
ที่อยู่อาศัยให้กบั ผู้ยากไร้ในเขตฯ

ที่

โครงการ

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. จัดทาโครงการเสนอขออนุมตั ิ
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จัดจ้าง
4. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
5. ประเมิน/สรุปรายงานผล

-มีประชาชนร่วมอบรม จานวน 50 คน
-ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และ
พัฒนาทักษะด้านอาชีพ

90,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการ
สังคม

1. สารวจข้อมูลผู้ยากไร้
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จัดจ้าง
4. ดาเนินการซ่อมแซม
5. สรุปและรายงานผล

-ผู้ยากไร้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
มีคณ
ุ ภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดขี ึ้น

200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

2 โครงการสงเคราะห์ผู้สงู อายุ
ผู้ยากไร้และผู้พกิ าร

1. สารวจข้อมูล
2. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จ้าง/สอบราคา
3. ดาเนินการมอบผ้าห่ม
4. สรุปและรายงานผล

3 โครงการแว่นสายตาเพื่อ
สุขภาพผู้มปี ญ
ั หาทางสายตา

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. สารวจข้อมูลผู้มปี ญ
ั หาทางสายตา
3. จัดทาโครงการเสนอขออนุมตั ื
4. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จ้าง/สอบราคา

ผลผลิต
-ผู้สงู อายุ ผู้ยากไร้และผู้พิการได้รับการ
สงเคราะห์ชว่ ยเหลือ จานวน 750 ราย

-ผู้มปี ญ
ั หาทางสายตาได้รับการ
ช่วยเหลือ จานวน 1,000 ราย

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
150,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการ
สังคม

งบประมาณ

พื้นที่

350,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการ
สังคม

5. ดาเนินการตัดแว่นสายตาให้กบั
ผู้มปี ญ
ั หาทางสายตา
6. กิจกรรมมอบแว่นสายตา
7. สรุปและรายงานผล
แนวทางที่ 4 พัฒนากลุ่ม
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ทุกกลุ่ม (รวมถึงพิทกั ษ์/
ปกปูองสิทธิเด็ก/สตรี)
เพิ่มการเข้าถึงบริการที่จาเป็น
และมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียม

ที่

โครงการ

1 โครงการเสริมสร้างความรู้
ให้กบั เด็กและกลุ่มสตรีในเขต
เทศบาลนครระยอง

แนวทางที่ 5 ธารงค์ไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ /สร้างอัตลักษณ์ใหม่
(สร้าง+สืบสานประเพณีขึ้นใหม่)
1 โครงการภูมบิ รุ ีศรีระยอง

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1. สารวจสภาพปัญหาและกลุ่ม
เปูาหมาย
2. จัดทาโครงการเสนอต่อผู้บริหาร
เพื่อขออนุมตั ใิ นหลักการ
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จ้าง
4. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
5. สรุปและรายงานผล

ผลผลิต
-มีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 50 คน
-เด็กและกลุ่มสตรีผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปกปูองดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ
โครงการก่อนเสนอผู้บงั คับบัญชา

1. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
ร่วมงาน จานวนประมาณ 10,000 คน

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการ
สังคม

งบประมาณ

พื้นที่

1,200,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

2. ประชุมประสานงาน สารวจและ
วางแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
3. จัดกิจกรรมตามแผนงานที่กาหนด
4. ติดตามประเมินผลโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

ที่

โครงการ

2 โครงการแข่งเรือยาวประเพณี
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพฯและงานห่มผ้าองค์
พระเจดียก์ ลางน้า

แนวทางที่ 6 อนุรักษ์ศาสนา
ประเพณี/วัฒนธรรม/ภูมปิ ญ
ั ญา
ภาษา/อาหาร
1 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และงานก่อเจดียท์ ราย

2. สร้างความสามัคคีกนั ของประชาชน
ในชุมชนเขตเทศบาล
3. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
มาร่วมงาน มีความพึงพอใจร้อยละ 90

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ
โครงการก่อนเสนอผู้บงั คับบัญชา
2. ประชุมประสานงาน สารวจและ
วางแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามแผนงานที่กาหนด
4. ติดตามประเมินผลโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

ผลผลิต
1. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
ร่วมงาน ประมาณ 3,000 คน
2. สร้างความสามัคคีกนั ของประชาชน
ในชุมชนเขตเทศบาล
3. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
มาร่วมงาน มีความพึงพอใจร้อยละ 90

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ
โครงการก่อนเสนอผู้บงั คับบัญชา
2. ประชุมประสานงาน สารวจและ
วางแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไป

1. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
ร่วมงาน ประมาณ 10,000 คน
2. สร้างความสามัคคีกนั ของประชาชน
ในชุมชนเขตเทศบาล
3. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
600,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

งบประมาณ

พื้นที่

870,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

ตามแผนงานที่กาหนด
4. ติดตามประเมินผลโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

ที่

โครงการ

2 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี
ลอยกระทง/ประกวดต้นไม้/
นกกรงหัวจุก

3 โครงการวันสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชและงานกาชาด

มาร่วมงาน มีความพึงพอใจร้อยละ 90

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ
โครงการก่อนเสนอผู้บงั คับบัญชา
2. ประชุมประสานงาน สารวจและ
วางแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามแผนงานที่กาหนด
4. ติดตามประเมินผลโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

ผลผลิต
1. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
ร่วมงาน ประมาณ 10,000 คน
2. สร้างความสามัคคีกนั ของประชาชน
ในชุมชนเขตเทศบาล
3. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
มาร่วมงาน มีความพึงพอใจร้อยละ 90

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ
โครงการก่อนเสนอผู้บงั คับบัญชา
2. ประชุมประสานงาน สารวจและ
วางแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามแผนงานที่กาหนด
4. ติดตามประเมินผลโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

1. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
ร่วมงาน ประมาณ 10,000 คน
2. สร้างความสามัคคีกนั ของประชาชน
ในชุมชนเขตเทศบาล
3. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
มาร่วมงาน มีความพึงพอใจร้อยละ 90

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
850,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

งบประมาณ

พื้นที่

50,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

ที่

โครงการ

4 โครงการสนับสนุน ส่งเสริม
อนุรักษ์ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณีไทย

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ
โครงการก่อนเสนอผู้บงั คับบัญชา
2. ประชุมประสานงาน สารวจและ
วางแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามแผนงานที่กาหนด
4. ติดตามประเมินผลโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

ผลผลิต
1. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
ร่วมงาน ประมาณ 3,000 คน
2. สร้างความสามัคคีกนั ของประชาชน
ในชุมชนเขตเทศบาล
3. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
มาร่วมงาน มีความพึงพอใจร้อยละ 90

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน
4.1 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
(1) เพือ่ ลดปริมาณมูลฝอย และเพิม่ การนากลับมาใช้ประโยชน์

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
200,000 เขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

งบประมาณ

พื้นที่

(2) เพือ่ ปูองกันและจัดการมลพิษ
(3) เพือ่ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4.2 แนวทางการพัฒนา
ที่

โครงการ

แนวทางที่ 1 ลดปริมาณมูลฝอย
โดยการสร้างจิตสานึกในการ
คัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน/
ลดปริมาณมูลฝอย
1 โครงการปฏิบตั กิ ารคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

1.วางแผนและกาหนดแนวทาง
การดาเนินงาน
2. ดาเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง (4 ครั้ง)
3.กิจกรรมสารวจแหล่งกาเนิดขยะ
ติดเชื้อในเขตเทศบาล
4. ประชุมอาสาสมัคร 3R+ (2 ครั้ง)
4.1 ครั้งที่ 1 (วางแผนดาเนินงาน)
4.2 ครั้งที่ 2 (สรุปผลการดาเนินงาน)
5.รณรงค์คดั แยกขยะในพื้นที่
ภายใต้หลัก 3R+
6. สรุปและประเมินผลโครงการ

เชิงปริมาณ
- มีครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10 ของปีที่ผา่ นมา
- สารวจข้อมูลแหล่งกาเนิดขยะติดเชื้อ
ครอบคลุม ร้อยละ 90 จองจานวนทั้งหมด
เชิงคุณภาพ
- ขยะอินทรียจ์ ากการคัดแยกจากต้นทาง
มีคณ
ุ ภาพ สามารถรวบรวมเข้าสู่โรงงาน
ผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ ละพลังงาน 22 ตัน/วัน

งบประมาณ

พื้นที่

223,400 เขตเทศบาลฯ

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการ
สาธารณสุขฯ

- ขยะถุงพลาสติกจากการคัดแยกจากต้นทาง

มีคณ
ุ ภาพ สามารถรวบรวมเข้าสู่โรงงาน
ผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ ละพลังงาน 5 ตัน/เดือน
เชิงความพึงพอใจ
- กลุ่มที่เข้าร่วมฯ มีความพึงพอใจร้อยละ 90

ที่

โครงการ
แนวทางที่ 2 อนุรักษ์ฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยสร้างความสมดุลและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ของเมือง
1 โครงการเทศกาลรักษ์ปาุ ชายเลน
เทิดไท้องค์ราชัน

2 โครงการอบรมมัคคุเทศน์
ปุาชายเลน

ที่

โครงการ

แนวทางที่ 3 ให้ความรู้และ
สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งส่งเสริมการมีสว่ นร่วม

1.ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน
และกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
2.ดาเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง (2 ครั้ง)
3.ประชาสัมพันธ์โครงการ
- ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อต่างๆ
4. ดาเนินโครงการฯตามวัน เวลา
ที่กาหนด
5. สรุปและประเมินผลการดาเนินโครงการ

เชิงปริมาณ
- จานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในโครงการฯจานวน 1,000 คน
เชิงคุณภาพ
- กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจ
ร้อยละ 70
เชิงความพึงพอใจ

1.วางแผนและกาหนดแนวทาง
การดาเนินงาน
2. ดาเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง (1 ครั้ง)
3. รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ
4.จัดกิจกรรมอบรมฯ ตามวัน เวลา
ที่กาหนด
5. สรุปและประเมินผลโครงการ

เชิงปริมาณ
- มีผู้เข้าร่วมอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของกลุ่มเปูาหมาย
เชิงคุณภาพ
- หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมรับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็น
มัคคุเทศน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
- ร้อยละ 60 สามารถเป็นมัคคุเทศน์ฯ ได้

สานักการ
สาธารณสุขฯ

32,000 เขตเทศบาลฯ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

- กลุ่มที่เข้าร่วมฯ มีความพึงพอใจร้อยละ 90

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

225,000 เขตเทศบาลฯ

ผลผลิต
เชิงความพึงพอใจ
- ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมรับการอบรม
มีความพึงพอใจ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
1.วางแผนการดาเนินงานและกาหนด
1 โครงการเฝูาระวังและสร้าง
กระบวนการมีสว่ นร่วมในการ
พื้นที่และกลุ่มเปูาหมาย
อนุรักษ์แม่น้าระยอง
2. ดาเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง (2 ครั้ง)
3.กิจกรรมรณรงค์การบาบัดน้าเสีย
ด้วยจุลนิ ทรียบ์ อล
4. กิจกรรมสารวจและจัดทาแผนที่
มลพิษทางน้า
5. สรุปและประเมินผลโครงการ

เชิงปริมาณ
- จานวนชุมชนที่สารวจและจัดทาแผนที่
มลพิษทางน้า จานวน 2 ชุมชน
- มีประชาชนร่วมกิจกรรมบัดน้าเสีย
ด้วยจุลนิ ทรียบ์ อลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของกลุ่มเปูาหมาย
เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้หลังการ
อบรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 80
เชิงความพึงพอใจ
- กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพและการใช้ประโยชน์ใน
แม่น้าระยอง ร้อยละ 90

85,000 เขตเทศบาลฯ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้มีความน่าอยู่ อบอุ่น เข้มแข็ง มั่นคง และปลอดภัย
5.1 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
(1) เพือ่ ส่งเสริมประชาชนเข้มแข็ง รวมทัง้ สังคมอบอุ่นและมีความเอื้ออาทร
(2) เพือ่ ให้เมืองมีระเบียบ คนมีวนิ ัย มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
5.2 แนวทางการพัฒนา
ที่

โครงการ

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดกลุ่มหรือ
องค์กรชุมชน เพื่อร่วมพัฒนา
เมืองในด้านต่างๆ รวมทั้ง
แก้ปญ
ั หายาเสพติด
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

1. สารวจปัญหาและความต้องการ
จากกลุ่มเปูาหมาย

ผลผลิต

-คณะกรรมการชุมชนและอสม.ได้รับ
การอบรมให้ความรู้จานวนประมาณ

งบประมาณ

พื้นที่

1,500,000 เขตเทศบาลฯ

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กอง
สวัสดิการสังคม

และศึกษาดูงาน

ที่

โครงการ

2 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

3 โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือก
ตั้งคณะกรรมการชุมชน

2. จัดทาโครงการเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารเพื่อขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จ้าง
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จ้าง
4. ติดต่อประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและประชุมหารือ
5. ดาเนินการตามโครงการ
6. สรุปและประเมินผลโครงการ

250-300 คน
-คณะกรรมการชุมชนได้รับความรู้
และหลักการบริหารจัดการชุมชน
เพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1. จัดทาโครงการเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารเพื่อขออนุมตั ใิ นหลักการ
2. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จ้าง
3. จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนา
ให้กบั คณะทางาน
4. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
5. จัดประชุมคณะทางานตามชุมชน
เปูาหมาย
6. สรุปและประเมินผลโครงการ

ผลผลิต
-เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติด และมีการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
-คณะทางานด้านยาเสพติดได้องค์ความรู้
และหลักในการทางาน

1. สารวจชุมชนที่จะจัดตั้งใหม่หรือ
ตรวจสอบการหมดวาระการดารง
ตาแหน่งของประธานชุมชน
2. จัดทาประกาศและชี้แจงราษฎร

-ประชาชนในชุมชนมีสว่ นร่วมในการ
บริหารงานของชุมชนตนเองในรูปแบบ
คณะกรรมการชุมชน

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
200,000 เขตเทศบาลฯ
กอง
สวัสดิการสังคม

งบประมาณ

พื้นที่

50,000 เขตเทศบาลฯ

กอง
สวัสดิการสังคม

ในพื้นที่ทราบ
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จ้าง
4. ดาเนินการเลือกตั้งประธานชุมชน
5. สรุปและประเมินผลโครงการ

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1. ดาเนินการประชุมหารือกับผู้นา
ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องถึงโครงการ
2. จัดตั้งคณะทางานในโครงการ
3. ประชาสัมพันธ์ให้ชมุ ชนได้ทราบ
4. ชุมชนเข้าร่วมโครงการ
5. มอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ
6. สรุปและประเมินผลโครงการ

ผลผลิต
-ชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กาหนด
(อย่างน้อยชุมชนละ 1 ถนน 1 ซอย) หรือ
ตามความเหมาะสมของพื้นที่

5 โครงการบูรณาการจัดทาแผน
ชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง

1. เตรียมจัดทาแผนชุมชน
2. ประชาสัมพันธ์ให้ชมุ ชนทราบ
ถึงกาหนดการจัดทาแผนชุมชน
3. ทบทวนการจัดทาแผนชุมชน
ในพื้นที่ชมุ ชนทุกชุมชน
4. รวบรวมข้อมูลและจัดทาแผนชุมชน
5. สรุปและประเมินผลโครงการ

-ชุมชนทุกชุมชน จานวน 27 ชุมชน
ได้มกี ารทบทวนการจัดทาแผนชุมชน
ครบทั้ง 27 แห่ง และจัดทาเป็นรูปเล่ม

6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้สงู อายุและส่งเสริมพัฒนาชมรม
ผู้สงู อายุและศึกษาดูงาน

1. ประชุมหารือร่วมกับชมรมผู้สงู อายุ
2. ขออนุมตั โิ ครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปและประเมินผลโครงการ

- ผู้สงู อายุได้ทากิจกรรมร่วมกันและ
นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีสขุ ภาพ
จิตดี สามารถดูแลตนเองได้ สร้างกลุ่ม
สัมพันธ์ที่ดตี อ่ กัน รู้จกั ทางานเป็นทีม

4 โครงการหน้าบ้านชวนมอง
ชุมชนนครระยองร่วมใจ

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000 เขตเทศบาลฯ
กอง
สวัสดิการสังคม

งบประมาณ

พื้นที่

120,000 เขตเทศบาลฯ

กอง
สวัสดิการสังคม

1,500,000 เขตเทศบาลฯ

กอง
สวัสดิการสังคม

ได้อย่างเป็นระบบ

ที่

โครงการ

7 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ให้กบั ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ

8 โครงการนันทนาการผู้สงู อายุ
สุขกาย สุขใจ

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมให้คน
ในเมืองมีวินยั ที่ดี มีการจัด
ระเบียบเมือง หรือส่งเสริมให้เมือง
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และการเตรียมการรับมือ หรือ
ปูองกันภัยต่างๆ พร้อมสร้าง
ความมั่นใจด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1. มีการประชุมหารือร่วมกับชุมชน
2. เสนอขออนุมตั โิ ครงการในหลักการ
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จ้าง
4. ดาเนินจัดการแข่งขันกีฬา
5. สรุปและประเมินผลโครงการ

ผลผลิต
-เกิดความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดี
ในการทางานร่วมกันในชุมชน 27 ชุมชน

1. ประชุมหารือร่วมกับชมรมผู้สงู อายุ
และรวบรวมข้อมูล
2. เสนอโครงการขออนุมตั ใิ นหลักการ
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ/จ้าง
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปและประเมินผลโครงการ

-ผู้ร่วมกิจกรรม จานวน 400 คน
-ผู้สงู อายุรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าและภาคภูมใิ จ
ในตนเอง

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
250,000 เขตเทศบาลฯ
กอง
สวัสดิการสังคม

งบประมาณ

พื้นที่

150,000 เขตเทศบาลฯ

กอง
สวัสดิการสังคม

ที่

โครงการ

1 โครงการปกปูองสถาบัน
สาคัญของชาติ

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)
หลักสูตรจัดตั้ง

รายละเอียดโครงการ

100,000 เขตเทศบาลฯ

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัดฯ

สมาชิก อปพร. จานวน 120 คน
ผ่านการฝึกอบรม

180,000 เขตเทศบาลฯ

สานักปลัดฯ

ประชาชนภายในชุมชน เจ้าหน้าที่
จานวน 150 คน ผ่านการฝึกอบรม

50,000 เขตเทศบาลฯ

สานักปลัดฯ

ขั้นตอน
1. เสนอโครงการขอรับความเห็นชอบ
จากคณะผู้บริหาร
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดซื้อ-จัดจ้าง
4. ดาเนินการอบรม
5. ประเมินผลการดาเนินงาน

ผลผลิต
-ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน
นักศึกษา เกิดความรักความสามัคคี
ลดปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
รณรงค์ปลุกจิตสานึกให้ประชาชน
ทุกหมู่เหล่าได้มสี ว่ นร่วมในการแสดง
ความจงรักภักดีและปกปูองสถาบัน
สาคัญของชาติ

1. ประชุมวางแผน/เสนอโครงการ
2. ประกาศรับสมัคร

งบประมาณ

พื้นที่

3. ประสานวิทยาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ดาเนินการฝึกอบรม
5. สรุปประเมินผลโครงการ
3 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
- ฝึกซ้อมแผนฯ ภายในชุมชน

ที่

โครงการ
- ฝึกซ้อมแผนฯ ภายในชุมชน

1. เสนอโครงการ/แต่งตั้งคณะทางาน
2. ประชุมคณะทางาน/สถานการณ์
สมมุติ (Scenario)
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาสัมพันธ์การซ้อมแผนฯ
4. ดาเนินการฝึกซ้อมแผนฯ
5. สรุปประเมินผลโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1. เสนอโครงการ/แต่งตั้ง
คณะทางาน

ผลผลิต
ประชาชนภายในชุมชน เจ้าหน้าที่
จานวน 150 คน ผ่านการฝึกอบรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. ประชุมคณะทางาน/สถานการณ์
สมมุติ (Scenario)
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาสัมพันธ์การซ้อมแผนฯ
4. ดาเนินการฝึกซ้อมแผนฯ
5. สรุปประเมินผลโครงการ

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเมืองและองค์กรเทศบาลให้มีความเป็นธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรทีท่ ันสมัย ได้มาตรฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
6.1 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
(1) เพือ่ พัฒนาเจ้าหน้าทีท่ ุกระดับ โดยการจัดการความรู้ ใช้เทคนิคใหม่ๆ ให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
(2) เพือ่ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
6.2 แนวทางการพัฒนา
ที่

โครงการ
แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ของบุคลากรทุกระดับ พร้อม
ทั้งพัฒนาจิตสานึกและทัศนคติ
ที่ดขี องบุคลากร
1 โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขา
นุการนายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

ที่

โครงการ

2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล

1. เสนอโครงการและหลักสูตรการ
อบรมพิจารณาขอความเห็นชอบ
จากคณะผู้บริหาร
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ วิทยากร
ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรม
3. จัดซื้อ-จัดจ้าง
4. ดาเนินการอบรมและศึกษา
5. ประเมินผลโครงการและรายงาน
ผลการดาเนินงาน

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง จานวน 150 คน ผ่านการ
ฝึกอบรมฯ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1. ประชุมปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3. ขออนุมตั โิ ครงการและจัดซื้อจัดจ้าง
4. อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่องการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ฯ และทัศนศึกษา
5. สรุปและประเมินผลโครงการ

ผลผลิต
- พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างสานักการสาธารณสุขฯ
จานวน 30 คน

1. เสนอโครงการและหลักสูตร
การอบรม พิจารณาขอความเห็นชอบ

1. บุคลากรมีความเข้มแข็งของจิตใจ ใช้ใน
การปฏิบตั งิ านและการดารงชีวิตประจาวัน

700,000

อบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร
และศึกษา

สานักปลัดฯ

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
150,000 เขตเทศบาลฯ สานักการ
สาธารณสุขฯ

งบประมาณ

พื้นที่

20,000 เขตเทศบาลฯ

สานักปลัดฯ

ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

ที่

โครงการ

4 โครงการกิจกรรมวันเทศบาล

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบ
การปฏิบตั งิ านอุปกรณ์ เครื่องมือ

2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง วิทยากร ตลอดจนผู้เข้า
รับการอบรม
3. ดาเนินการอบรมปฏิบตั ธิ รรม
4. ประเมินผลโครงการและรายงาน
ผลการดาเนินงาน

2. บุคลากรมีความซื่อสัตย์สจุ ริต ดาเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร พึ่งตนเอง
ได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. บุคลากรมีจติ สานึกรักองค์กร มีความ
เสียสละ และอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี
4. สังคมมีความเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1. ประชุมปรึกษาหารือรูปแบบ
การจัดกิจกรรม
2. เสนอโครงการขอรับความเห็น
ชอบจากผู้บริหารและทาหนังสือ
ขอเชิญหน่วยงานต่างๆ กลุ่มพลัง
มวลชน เข้าร่วมกิจกรรม
3. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ-จัดจ้าง
4. ดาเนินการอบรมและศึกษา
5. ประเมินผลโครงการและรายงาน
ผลการดาเนินงาน

ผลผลิต
คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง ผู้นาชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุข สมาชิก อปพร. ผู้สงู อายุ
และตารวจอาสา เกิดความสามัคคีและ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน
จานวน 800 คน

งบประมาณ

พื้นที่

80,000 เขตเทศบาลฯ

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัดฯ

ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวก
พร้อมพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผล ฯลฯ
1 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์

ที่

โครงการ
โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์

1. คณะกรรมการกาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเสนอผู้บริหารอนุมตั ิ
2. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ-จัดจ้าง
3. ติดต่อประสานผู้รับจ้าง
4. ดาเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

1. คอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
จอไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 750 VA
จานวน 18 เครื่อง
3. รถโดยสาร 11 ที่นั่ง จานวน 1 คัน

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1. คณะกรรมการกาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเสนอผู้บริหารอนุมตั ิ
2. ขออนุมตั จิ ดั ซื้อ-จัดจ้าง
3. ติดต่อประสานผู้รับจ้าง
4. ดาเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

ผลผลิต
4. เครื่องพิมพ์ ฉีดหมึกพร้อมถังใส่หมึก
จานวน 3 เครื่อง
5. รถจักรยานยนต์ 110 ซีซี จานวน 2 คัน
6. เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส 10 ที่นั่ง
จานวน 1 ลา
7. เครื่องสูบน้า เครื่องยนต์เบนซิน
5 แรงม้า จานวน 4 เครื่อง
8. เครื่องกาเนิดไฟฟูา จานวน 1 เครื่อง
9. กล้องถ่ายภาพ จานวน 1 กล้อง
10. ชุดผจญเพลิง จานวน 2 ชุด
11. ชุดดาน้า-อุปกรณ์ จานวน 2 ชุด
12. รถประชาสัมพันธ์ จานวน 1 คัน
13. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดา
จานวน 1 เครื่อง
14. โปรแกรมปูองกันและตรวจจับไวรัส
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด
15. โปรแกรมปูองกันการบุกรุกระบบ
เครือข่าย (Firewsll) จานวน 1 ชุด

17,000 เขตเทศบาลฯ

สานักปลัดฯ

59,400
1,500,000

งบประมาณ

พื้นที่

15,300 เขตเทศบาลฯ

หน่วย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัดฯ

78,000
75,000
60,000
29,000
5,000
360,000
120,000
850,000 เขตเทศบาลฯ กองวิชาการฯ
12,000
150,000
150,000

16. กล้องถ่ายภาพ จานวน 2 กล้อง
17. คอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
จอไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
18. เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 750 VA
จานวน 4 เครื่อง

10,000 เขตเทศบาลฯ สานักการคลัง
68,000
13,200

