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ส่วนที่ 1
บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดําเนินงาน
สําหรั บแผนการดํ าเนิ นงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอี ยดของแผนงาน/โครงการพั ฒนาและกิ จกรรมการ
พัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางใน
การดําเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้ําซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหน่วยงานและจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการดําเนินงาน จะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย ซึ่งแผนการ
ดําเนินงานต้องจัดทําให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้ง
งบประมาณดําเนินการในปีงบประมาณ
เทศบาลนครระยอง มียุทธศาสตร์การพัฒนาในการดําเนินงานรวม 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์
“เทศบาลนครระยองมีสภาพแวดล้อมที่ดีและสังคมเป็นสุข Good Urban Surroundings and Happiness Society”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืนและสมดุล
มี 4 แนวทาง คือ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
จํานวน 1 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ลดปริมาณน้ําเสียภาคครัวเรือน จํานวน 1 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ลดปริมาณมูลฝอยโดยการสร้างจิตสํานึกในการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน
จํานวน 1 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน จํานวน 1 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค/โครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
ที่ได้มาตรฐาน มี 3 แนวทาง คือ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 วางแผนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
จํานวน 2 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบ จํานวน 3 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
จํานวน 32 โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนให้มีความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม มี 4 แนวทาง คือ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสื่อและหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของชุมชน และเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน จํานวน 7 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสําหรับเด็กด้อยโอกาส จํานวน 1 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 2 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้
จํานวน 3 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรงและมีสุขภาวะที่ดี มี 3 แนวทาง คือ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างสุขลักษณะสถานประกอบการและสุขาภิบาลอาหาร
จํานวน 1 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล จํานวน 1 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและป้องกันโรคในประชาชนให้เหมาะสมตามช่วงวัย
จํานวน 4 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้มีความอบอุ่น เข้มแข็งมั่นคง และปลอดภัย
มี 9 แนวทาง คือ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างอัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสําคัญ
ของชาติ และยกย่อง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 6 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ป้องกันปัญหาอาชญากรรม จํานวน 3 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ป้องกันอุบัติภัยและสาธารณภัย จํานวน 1 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างวินัยและกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาจราจร จํานวน 1 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 5 สร้างสัมพันธภาพในครอบครัว โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
จํานวน 7 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6 จัดหาที่อยู่อาศัย ซ่อมแซม มั่นคงแข็งแรงให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
จํานวน 1 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 7 ดูแลเด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ จํานวน 2 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 8 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน
โดยใช้แรงจูงใจ/สวัสดิการตอบแทน จํานวน 2 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 9 เผยแพร่และนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
จํานวน 1 โครงการ
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-5-

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการเมืองและองค์กรเทศบาลให้มีความเป็นธรรมาภิบาล
และเป็นองค์กรที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
มี 4 แนวทาง คือ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงสถานที่ทํางาน/ระบบงาน/จัดหาและซ่อมบํารุงเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน จํานวน 9 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล จํานวน 1 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานให้สอดรับกับความเป็นชุมชนเมืองโดยยึดพื้นที่และ
บูรณาการงานระหว่างหน่วยงาน จํานวน 4 โครงการ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 วางแผนอัตรากําลังและการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและ
มีคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 3 โครงการ
รวม

6

ยุทธศาสตร์

27

แนวทาง

101

โครงการ
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วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
1. เพื่อควบคุมการดําเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกสํานัก/กอง
3. เพือ่ แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง
การดําเนินการจริง
4. เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดําเนินการในพื้นที่ของเทศบาล
5. เพื่อใช้เป็นเอกสารในการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
6. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและประเมินผลแผน
7. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามปี
8. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
เทศบาลนครระยอง ได้กําหนดขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
กองวิชาการและแผนงาน และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง ซึ่งจะมีทั้ง
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลนครระยอง
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน
โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครระยอง โดยมี
เค้าโครงแผนการดําเนินงาน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนํา
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง นําร่างแผนการดําเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง แล้วเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อประกาศใช้แผนการดําเนินงาน
โดยให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
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ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของเทศบาลนครระยอง เป็นเครื่องมือสําคัญ
ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล เพื่อควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งยังเป็นเครื่ องมือในการติดตามการดําเนินงาน การประเมินผลเป็ นคู่มือในการดําเนิ นงาน ที่จะช่วยให้
สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมทั้งยังเป็นการรวบรวม
ข้อมู ลจากทุ กหน่ วยงานที่จะเข้ า มาดํา เนิ น การในพื้ น ที่ เ ทศบาล มี การประสานและบู รณาการการทํ า งานกั บ
หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน -

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดําเนินการประจําปี 2556
เทศบาลนครระยอง
จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

ที่ดําเนินการ

โครงการทั้งหมด

จํานวน

ร้อยละของ

งบประมาณ งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืนและสมดุล
1.1 การส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
1.2 การลดปริมาณน้ําเสียภาคครัวเรือน
1.3 การลดปริมาณมูลฝอยโดยการสร้างจิตสํานึกในการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน
1.4 การเสริมสร้างกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน

1
1
1
1

0.99
0.99
0.99
0.99

106,000
105,600
527,000
70,000

0.12
0.12
0.60
0.08

รวม

4

3.96

808,600

0.92

หน่วย
ดําเนินการ

สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
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จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค/โครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
ที่ได้มาตรฐาน
2.1 การวางแผนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
2.2 การปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบ
2.3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
รวม

ที่ดําเนินการ

2
3
32
37

โครงการทั้งหมด

จํานวน

ร้อยละของ

งบประมาณ งบประมาณ

1.98 3,000,000
2.97 385,000
31.68 30,970,000
36.63 34,355,000

3.40
0.44
35.13
38.97

หน่วย
ดําเนินการ

สํานักการสาธารณสุขฯ
กองช่าง
กองช่าง

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนให้มีความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม
3.1 การพัฒนาสื่อและหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของชุมชน และเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
3.2 การพัฒนาหลักสูตรสําหรับเด็กด้อยโอกาส
3.3 การเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้
รวม

ที่ดําเนินการ

7
1
2
3
13

โครงการทั้งหมด

1
1
4
6

โครงการทั้งหมด

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้มีความอบอุ่น เข้มแข็งมั่นคงและปลอดภัย
5.1 การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสําคัญของชาติและยกย่อง
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
5.2 การป้องกันปัญหาอาชญากรรม
5.3 การป้องกันอุบัติภัยและสาธารณภัย
5.4 การเสริมสร้างวินัยและกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาจราจร
5.5 การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ที่ดําเนินการ

โครงการทั้งหมด

ร้อยละของ

งบประมาณ งบประมาณ

0.99 900,000
0.99 915,500
3.96 1,506,700
5.94 3,322,200

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

จํานวน

7.61
0.05
1.19
11.99
20.83

จํานวน

1.02
1.04
1.71
3.77
ร้อยละของ

งบประมาณ งบประมาณ

หน่วย
ดําเนินการ

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

หน่วย
ดําเนินการ

สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ

หน่วย
ดําเนินการ

กองการศึกษา

6

5.94 3,770,000

4.28

3
1
1
7

2.97 550,000
0.99 200,000
0.99 100,000
6.93 3,892,000

0.62 สํานักปลัดฯ/กองสวัสดิการสังคม
0.23
สํานักปลัดเทศบาล
0.11
สํานักปลัดเทศบาล
4.42 กองการศึกษา/กองสวัสดิการฯ
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรงและมีสุขภาวะที่ดี
4.1 การเสริมสร้างสุขลักษณะสถานประกอบการและสุขาภิบาลอาหาร
4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล
4.3 ส่งเสริมและป้องกันโรคในประชาชนให้เหมาะสมตามช่วงวัย
รวม

ที่ดําเนินการ

ร้อยละของ

งบประมาณ งบประมาณ

6.93 6,710,000
0.99
40,000
1.98 1,050,000
2.97 10,566,000
12.87 18,366,000

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

จํานวน

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

5.6 การจัดหาที่อยู่อาศัย ซ่อมแซม มั่นคงแข็งแรงให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
5.7 การดูแลเด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
5.8 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนโดยใช้แรงจูงใจ
สวัสดิการตอบแทน
5.9 การเผยแพร่และนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
รวม

ที่ดําเนินการ

โครงการทั้งหมด

งบประมาณ งบประมาณ

หน่วย
ดําเนินการ

0.99 200,000
1.98 1,700,000
1.98 1,280,000

0.23
1.93
1.45

กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

1
24

0.99
80,000
23.76 11,772,000

0.09
13.35

กองสวัสดิการสังคม

ที่ดําเนินการ

โครงการทั้งหมด

จํานวน

ร้อยละของ

งบประมาณ งบประมาณ

หน่วย
ดําเนินการ

8

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเมืองและองค์กรเทศบาลให้มีความเป็นธรรมาภิบาล
และเป็นองค์กรที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
6.1 การปรับปรุงสถานที่ทํางาน/ระบบงาน/จัดหาและซ่อมบํารุงเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
6.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
6.3 การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานให้สอดรับกับความเป็นชุมชนเมืองโดยยึดพื้นที่และบูรณาการ
งานระหว่างหน่วยงาน
6.4 การวางแผนอัตรากําลังและการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีคุณธรรมจริยธรรม
รวม
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละของ

1
2
2

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

จํานวน

9
1
4

8.91 17,956,600
0.99
56,000
3.96 575,000

3
17
101

2.97 940,000
16.83 19,527,600
100 88,151,400

20.37
0.06
0.65

ทุกหน่วยงาน
กองวิชาการและแผนงาน
สํานักปลัดฯ/กองวิชาการฯ

1.07 สํานักปลัดฯ/กองสวัสดิการฯ
22.15
100

เทศบาลนครระยอง ได้กําหนดโครงการในปี 2556 ไว้จํานวน 104 โครงการ งบประมาณ 97,609,600 บาท โดยได้นํามาเป็นกรอบในการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
โดยมีโครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2556 จํานวน 101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97 งบประมาณ 87,470,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 90

ที่

โครงการ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
ผลผลิต
1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 21. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสนง

คุณลักษณะเสนอผู้บริหารอนุมัติ
2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
3. ติดต่อประสานผู้รับจ้าง
4. ดําเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

งบประมาณ

45,000

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

เขต
เทศบาลฯ
กองสวัสดิการ
สังคม

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

กองวิชาการ
และแผนงาน

71

จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 3 เครื่อง
22. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ 19,000
งานสนง.แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง
23. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA
5,400
จํานวน 3 เครื่อง
24. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสนง. 150,000
จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 10 เครื่อง
25. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
21,000
ขาวดํา แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง
26. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA
18,000
จํานวน 10 เครื่อง
27. รถบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,119,000
จํานวน 1 คัน
28. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสนง.
15,000
จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 1 เครื่อง
29. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
8,400
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
30. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET
5,800
Printer) พร้อมถังใส่หมึก 1 เครื่อง
31. เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงาน
3,000
เอกสารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง

พื้นที่

ที่

โครงการ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
ผลผลิต
1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 32. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA

คุณลักษณะเสนอผู้บริหารอนุมัติ
2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
3. ติดต่อประสานผู้รับจ้าง
4. ดําเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

7,200
150,000

กว่า 18 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เขต
เทศบาลฯ
กองวิชาการ
และแผนงาน

150,000
30,000

46,000
28,000
1,758,000
47,500
494,000
2,119,000

แบบบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน

42. เครื่องผสมคอนกรีต 1 เครื่อง
43. ตู้เชื่อมไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่อง
44. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อย

พื้นที่

45,000
13,000
52,000
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จํานวน 4 เครื่อง
33. ต่ออายุการใช้งานโปรแกรมป้องกัน
และตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์
34. ต่ออายุการใช้งานอุปกรณ์ป้องกัน
การบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall)
35. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิเซล
จํานวน 5 กล้อง
36. ชุดรับแขก แบบ 6 ที่นั่ง 2 ชุด
37. โพเดียม จํานวน 2 ชุด
38. รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ
กระบะเหล็ก จํานวน 1 คัน
39. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 5 เครื่อง
40. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 1 คัน
41. รถบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

งบประมาณ

กองช่าง

ที่

โครงการ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
ผลผลิต
1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 45. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET

คุณลักษณะเสนอผู้บริหารอนุมัติ
2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
3. ติดต่อประสานผู้รับจ้าง
4. ดําเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

Printer) จํานวน 1 เครื่อง
46. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA
จํานวน 2 เครื่อง

แนวทางที่ 3 การปรับเปลี่ยน
วิธีการทํางานให้สอดรับกับความ
เป็นชุมชนเมือง โดยยึดพื้นที่
และบูรณาการงานระหว่าง
หน่วยงาน

4,300

พื้นที่

เขต
เทศบาลฯ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
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

3,600
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แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ 1. ประสานการขอใช้สถานที่
- พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
2. เตรียมเอกสาร แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม และพนักงานจ้าง จํานวน 30 คน
การด้านการสร้างเว็บไซด์
เบื้องต้น
3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
4. อบรมการสร้างเว็บไซด์เบื้องต้น
5. ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ

56,000

กองวิชาการ
เขต
เทศบาลฯ และแผนงาน

ที่

โครงการ

1 โครงการวันเทศบาล

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
ผลผลิต
1. เสนอโครงการขอรับความเห็นชอบ คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

80,000

เขต
เทศบาลฯ

สํานักปลัด

345,000

เขต
เทศบาลฯ

สํานักปลัด

จากผู้บริหารและทําหนังสือขอเชิญ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
หน่วยงานต่างๆ กลุ่มพลังมวลชน เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
เข้าร่วมกิจกรรม
พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน อาสาสมัคร
2. ประชุมปรึกษาหารือรูปแบบ สาธารณสุข สมาชิก อปพร. ผู้สูงอายุ
การจัดกิจกรรม
และตํารวจอาสา เกิดความสามัคคีและ
3. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
4. ดําเนินการ
จํานวน 800 คน
5. ประเมินผลโครงการและรายงาน
ผลการดําเนินงาน

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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2 โครงการเทศบาลสัญจร

1. เสนอโครงการขอรับความเห็นชอบ ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มีส่วนร่วม

จากผู้บริหาร
ในการพัฒนาท้องถิ่น/ได้รับบริการที่
2. เชิญคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรม เทศบาลฯ นําไปสู่ชุมชน (จํานวน 8 ครั้ง)
โครงการเทศบาลสัญจรร่วมประชุม
กําหนดรูปแบบในการจัดกิจกรรม
ในแต่ละครั้ง และเชิญหน่วยงานร่วม
3. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
4. ดําเนินการ
5. ประเมินผลโครงการและรายงาน
ผลการดําเนินงาน

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

3 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น 1. ประสานการขอใช้สถานที่

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

50,000

กองวิชาการ
เขต
เทศบาลฯ และแผนงาน

4 โครงการแถลงข่าวสื่อมวลชน 1. จัดทํารายชื่อเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน - ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
จํานวน 100 คน
กับการดําเนินงานของเทศบาล
- สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน
2. ประสานงานเรื่องสถานที่
3. ส่งบัตรเชิญสื่อมวลชน/แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนท้องถิ่น/ภูมิภาค
4. แจ้งเตือนสื่อมวลชนร่วมงาน
5. ดําเนินการจัดอบรมสัมมนา

100,000

กองวิชาการ
เขต
เทศบาลฯ และแผนงาน

แนวทางที่ 4 การแวงแผนอัตรา
กําลังและการวางแผนพัฒนา
บุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและ
มีคุณธรรมจริยธรรม
1. บุคลากรมีความเข้มแข็งของจิตใจ ใช้ใน
1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 1. เสนอโครงการและหลักสูตร
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล การอบรม พิจารณาความเห็นชอบ การปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตประจําวัน
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน 2. บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ดําเนิน
ที่เกี่ยวข้อง วิทยากร ตลอดจนผู้เข้า ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร พึ่งตนเอง
รับการอบรม
ได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พ.ศ.2556

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากประชาคม
2. เตรียมเอกสาร แจ้งผู้เข้าร่วมประชาคม ในการจัดทําแผนพัฒนา
3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
- ได้ข้อมูลปัญหา/ความต้องการ
4. ดําเนินการประชาคมท้องถิ่น ข้อเสนอแนะจากประชาคมมาวิเคราะห์
5. ติดตามและประเมินผล
จัดทําแผนพัฒนา

พ.ศ.2555

20,000

เขต
เทศบาลฯ

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

3. ดําเนินการอบรมปฏิบัติธรรม 3. บุคลากรมีจิตสํานึกรักองค์กร มีความ
4. ประเมินผลโครงการและรายงาน เสียสละ และอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี
4. สังคมมีความเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนา
ผลการดําเนินงาน
อย่างยั่งยืน
2 โครงการอบรมพัฒนาและ

3 โครงการบูรณาการจัดทํา
แผนชุมชน ในเขตเทศบาลฯ

1. เตรียมการ/วางแผนงานในการ
จัดทําแผนชุมชน
2. ประชุมชี้แจงตรงตามเป้าหมาย
ให้แก่คณะกรรมการชุมชนฯ
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. จัดทําแผนชุมชนโดยชุมชน
5. ติดตามและประเมินผล

800,000

เขต
เทศบาลฯ

สํานักปลัด

- ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกําหนด 120,000 ชุมชน กองสวัสดิการ
แผนพัฒนาของตนเอง
ในเขต
สังคม
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําแผน
เทศบาลฯ
ชุมชนมาแก้ไขปัญหาได้ต่อเนื่อง
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1. เสนอโครงการและหลักสูตรการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ที่ปรึกษา อบรมพิจารณาขอความเห็นชอบ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี เลขานุการ จากคณะผู้บริหาร
นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน และลูกจ้าง จํานวน 150 คน ผ่านการ
เทศบาล พนักงานเทศบาล
ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ วิทยากร ฝึกอบรมฯ
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรม
3. จัดซื้อ-จัดจ้าง
4. ดําเนินการอบรมและศึกษา
5. ประเมินผลโครงการและรายงาน
ผลการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.2556
เทศบาลนครระยอง
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืนและสมดุล
1.1 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
(1) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
(2) เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.2 แนวทางการพัฒนา
ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชน

เชิงปริมาณ
- จํานวนกลุ่มอนุรักษ์ฯ เข้าร่วมอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิก
เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
เชิงความพึงพอใจ
- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
- ผู้รับสื่อประชาสัมพันธ์ด้านป่าชายเลน
มีความพึงพอใจร้อยละ 80

106,000

เขต
เทศบาลฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

9

มีส่วนร่วม
1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1.วางแผนและกําหนดแนวทาง
ในการบริหารจัดการ
การดําเนินงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ
โครงการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณาตามลําดับชั้น
3. ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 2 ครั้ง
4. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม
อนุรักษ์แม่น้ําระยอง+ป่าชายเลน
5. กิจกรรมผลิตสื่อและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ด้านป่าชายเลน
6. ประเมินผลการดําเนินงาน

ที่

โครงการ

แนวทางที่ 2 การลดปริมาณ
น้ําเสียภาคครัวเรือน
1 โครงการเฝ้าระวังและสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์แม่น้ําระยอง

ขั้นตอน

ผลผลิต

1.วางแผนและกําหนดแนวทาง
การดําเนินงาน
2. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ
โครงการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณาตามลําดับชั้น
3. ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ครั้ง
4. กิจกรรมหลังบ้านน่ามองแม่น้ํา
ระยองสะอาดตา
5. กิจกรรมนักสืบสายน้ํา
6. ประเมินผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
-อาสาสมัครรณรงค์รักษ์แม่น้ําระยอง
จํานวน 20 คน
-ร้อยละ 20 ของบ้านริมน้ําเข้าร่วม
การประกวดหลังบ้านน่ามอง
-มีนักสืบสายน้ํา จํานวน 50 คน
เชิงคุณภาพ
-ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้ง 2 กิจกรรม
มีความรู้เพิ่มขึ้นหลังการอบรมร้อยละ 80
-ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีการดําเนินกิจกรรม
นักสืบสายน้ําอย่างต่อเนื่อง
เชิงความพึงพอใจ
-ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
-ร้อยละ 80 กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่
ในริมน้ําพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการ

งบประมาณ

105,600

พื้นที่

เขต
เทศบาลฯ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
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แนวทางที่ 3 การลดปริมาณ
มูลฝอยโดยการสร้างจิตสํานึกใน
การคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน

รายละเอียดโครงการ

ที่

โครงการ

1 โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

แนวทางที่ 4 การเสริมสร้าง
กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน
1 โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของ 1. สํารวจพื้นที่ว่างเปล่าที่สาธารณะ - ประชาชนและเยาวชนได้ร่วมกันทํา
แผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิม 2. รวบรวมพ้นธุ์ไม้ยืนต้น
ความดี เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาส
พระชนมพรรษา
3. ขออนุมัติจดั ซื้อ/จ้าง
ที่พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
4. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ
ครบ 81 พรรษา
5. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้
- นําไปสู่การลดภาวะโลกร้อนได้อย่าง
ในการลดภาวะโลกร้อน
เป็นรูปธรรม
6. สรุปและประเมินผลโครงการ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

527,000

เขต
เทศบาลฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

70,000

ชุมชน
สองพี่น้อง

กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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1.วางแผนและกําหนดแนวทาง เชิงปริมาณ
การดําเนินงาน
-มีครัวเรือนร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ
2. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของปีที่ผ่านมา
โครงการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อ
-ร้อยละ 90 ของวัดในเขตเทศบาล
พิจารณาตามลําดับชั้น
เข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ
3. ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ครั้ง เชิงคุณภาพ
3.1 ครั้งที่ 1 (วางแผนดําเนินงาน) -ขยะอินทรีย์จากการคัดแยกมีคุณภาพ
3.2 ครั้งที่ 2 (สรุปผลการดําเนินงาน) รวบรวมเข้าสู่โรงงานฯ 22 ตัน/วัน
-ขยะถุงพลาสติกจากการคัดแยกมีคุณภาพ
4. กิจกรรมรณรงค์ชุมชน 3R+
5. รณรงค์การคัดแยกขยะในวัด รวบรวมเข้าสู่โรงงานฯ 5 ตัน/เดือน
6. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 3R+ เชิงความพึงพอใจ
แยกขยะลดโลกร้อน (ศึกษาดูงาน) - กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการฯ
7. สรุปและประเมินผลโครงการ มีความพึงพอใจร้อยละ 90

งบประมาณ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค/โครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมืองที่ได้มาตรฐาน
2.1 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
(1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีมาตรฐาน
(2) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม มาตรฐานและการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
2.2 แนวทางการพัฒนา
ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
กําแพงกันน้ําเซาะบริเวณองค์
พระเจดีย์กลางน้ํา

1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา - ก่อสร้างกําแพงกันน้ําเซาะ ชนิด

งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 90 วัน
5. เบิกจ่าย

คสล. ฐานรากเสาเข็ม สูง 1-1.50 ม.
ยาวไม่น้อยกว่า 105 ม.

1,500,000 ศูนย์สิ่งแวด สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ศึกษา
พระเจดีย์
กลางน้ํา
ทน.ระยอง

พ.ศ.2556

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แนวทางที่ 1 วางแผนและ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน
1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา - ก่อสร้างห้องน้ํา ขนาด 9.5*11 เมตร 1,500,000 ศูนย์สิ่งแวด
1 โครงการปรับปรุงระบบ
สํานักการ
สาธารณูปโภคศูนย์สิ่งแวดล้อมฯ งานก่อสร้าง
โดยแบ่งเป็นหญิง 10 ห้อง ชาย 5 ห้อง
สาธารณสุขฯ
ศึกษา
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง พร้อมที่ปัสสาวะชาย 8 ชุด
พระเจดีย์
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
กลางน้ํา
3. ทําสัญญาจ้าง
ทน.ระยอง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 90 วัน
5. เบิกจ่าย

พ.ศ.2555

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

- ก่อสร้างบ่อเกรอะ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง
1.50 เมตร ยาว 3 เมตร ลึก 1 เมตร
พร้อมติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป
ขนาดความจุ 1,600 ลิตร

50,000

ชุมชน
สนามเป้า

กองช่าง

- ขุดบ่อบาดาลน้ําตื้น ท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์
และติดตั้งเครื่องสูบน้ําชนิดหอยโข่ง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว

35,000

ชุมชน
สองพี่น้อง

กองช่าง

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยทําการถมดิน
ปรับระดับพร้อมปลูกหญ้า คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

300,000

ชุมชน
สองพี่น้อง

กองช่าง

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แนวทางที่ 2 ปรับภูมิทัศน์เมือง
ให้สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบ
1 โครงการก่อสร้างระบบบําบัด 1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
น้ําเสีย ห้องน้ําสาธารณะภายใน งานก่อสร้าง
สวนศรีเมือง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย
2 โครงการขุดบ่อบาดาลภายใน 1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
สวนสาธารณะศาลาท่าเกตุ
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน 1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
สวนสาธารณะศาลาท่าเกตุ
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย

ผลผลิต

งบประมาณ

ที่

โครงการ

แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
1 โครงการก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ําซอยแยกถนน
เรือนจํา (ด้านหลังโรงเรียน
ระยองพาณิชย์)

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 90 วัน
5. เบิกจ่าย

- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.หนา
0.15 เมตร กว้าง 2.50 - 5.00 เมตร
ยาวประมาณ 144 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร

2 โครงการก่อสร้างถนน ซอยแยก 1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
ถนนสุขุมวิท (นครระยอง 55) งานก่อสร้าง
(ซอยบ่อน้ําข้างธนาคารกรุงเทพ) 2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย

- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา
0.15 เมตร กว้าง 1.50-3.00 เมตร
ยาวประมาณ 50 เมตร คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร

หน่วย
ดําเนินการ

งบประมาณ

พื้นที่

1,200,000

ชุมชน
เรือนจํา

กองช่าง

80,000

ชุมชน
หลังวัดป่า

กองช่าง

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.ขนาด 0.30 เมตร

ยาวข้างละ 144 เมตร จํานวน 2 ข้าง
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 288 เมตร
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ที่

โครงการ

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
พร้อมระบบระบายน้ําซอย
เจริญสุข 2 และซอยข้างเคียง

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
ผลผลิต
1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.
หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 3.50 เมตร
งานก่อสร้าง

2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 90 วัน
5. เบิกจ่าย

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

900,000

ชุมชน
ก้นปึก
ปากคลอง

กองช่าง

700,000

ชุมชน
ข้างอําเภอ
ทางไผ่

กองช่าง

ยาวประมาณ 108 เมตร คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 378 ตารางเมตร พร้อม
รางระบายน้ํา คสล.ขนาด 0.30 เมตร
ยาวข้างละ 108 เมตร จํานวน 2 ข้าง
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 216 เมตร
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 1.50 เมตร

4 โครงการก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ําซอยแยกถนน
เลียบคลองชลประทานฝั่งทิศ
ตะวันตก (ตรงข้ามท่าเรือเล็ก)

1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 90 วัน
5. เบิกจ่าย

- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร

กว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ
70 เมตร คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า
280 ตารางเมตร
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร

ความยาวข้างละ 70 เมตร จํานวน 2 ข้าง

ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 140 เมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร

ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 60 เมตร พร้อมท่อลอด
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ยาวประมาณ 16 เมตร คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร พร้อม
รางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร
ความยาวข้างละ 16 เมตร จํานวน 2 ข้าง
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 32 เมตร

ที่

โครงการ

5 โครงการก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ําท้ายซอย
เรืองโชติ (ส่วนที่เหลือ)

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
ผลผลิต
1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา - ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร

งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย

7 โครงการก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ําซอย
ศรีอํานวยสุข (ทางเข้าสวนป่า
ชุมชนสองพี่น้อง)

1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 90 วัน
5. เบิกจ่าย

พื้นที่

95,000

ชุมชน
ริมน้ํา
ท่าเกตุ

กองช่าง

135,000

ชุมชน
สองพี่น้อง

กองช่าง

1,300,000

ชุมชน
สองพี่น้อง

กองช่าง

กว้างประมาณ 2.50 เมตร ยาวประมาณ

15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
37.5 ตารางเมตร

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล.ขนาด 0.30 เมตร

ความยาวข้างละ 15 เมตร จํานวน 2 ข้าง
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 30 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร

กว้างประมาณ 3.00 เมตร ยาวประมาณ

20 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
60 ตารางเมตร
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6 โครงการก่อสร้างถนนพร้อม 1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
ระบบระบายน้ําท้ายซอยท่าเกตุ งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย

หน่วย
ดําเนินการ

งบประมาณ

- ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร

ความยาวข้างละ 20 เมตร จํานวน 2 ข้าง

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 40 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร
กว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 124 เมตร

คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.80 เมตร

ความยาวข้างละ 124 เมตร จํานวน 2 ข้าง
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 248 เมตร พร้อมดาด คสล.

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา

8 โครงการก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ําถนนเลียบคลอง งานก่อสร้าง
ชลประทาน 1 (หลังโรงเรียนสาธิตฯ 2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
ถึงถนนก้นปึก) และซอยแยกถนน มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
ก้นปึก (ข้างโรงเรียนสาธิตฯถึง 3. ทําสัญญาจ้าง
ถนนก้นปึก)
4. ดําเนินการก่อสร้าง 90 วัน
5. เบิกจ่าย

ผลผลิต
ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร

กว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ

200 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,000 ตารางเมตร +รางระบายน้ํา
คสล.ขนาด 0.30 เมตร ยาวข้างละ
200 เมตร จํานวน 2 ข้าง ยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 400 เมตร

งบประมาณ

พื้นที่

3,800,000

ชุมชน
ก้นปึก
ปากคลอง

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
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

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร

กว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ

ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร

กว้างประมาณ 3.00-5.00 เมตร ยาว
ประมาณ349 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า

1,580 ตารางเมตร รวมท่อระบายน้ํา
คสล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
คสล. จํานวน 1 ข้าง ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 349 เมตร

17

42 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
210 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ํา
คสล.ขนาด 0.30 เมตร ยาวข้างละ
42 เมตร จํานวน 2 ข้าง ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 84 เมตร

ที่

โครงการ

9 โครงการก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ําซอยแยกถนน

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
ผลผลิต
1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา - ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร

งานก่อสร้าง
ทางไผ่ 3 (ตรงข้ามหมู่บ้านสวนแก้ว) 2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย

หน่วย
ดําเนินการ

700,000

ชุมชน
ข้างอําเภอ
ทางไผ่

กองช่าง

210,000

ชุมชน
ปากน้ํา

กองช่าง

กว้างประมาณ 2.50 เมตร ยาวประมาณ

108 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
270 ตารางเมตร

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร

ความยาวข้างละ 108 เมตร จํานวน 2 ข้าง

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 216 เมตร

1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา - ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.
หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 1.70 เมตร
งานก่อสร้าง

2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย

พื้นที่

ยาวประมาณ 30 เมตร คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 44 ตารางเมตร พร้อมท่อ
ระบายน้ํา คสล. Ø 0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
30 เมตร
- ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.
หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ
1.70-2.50 เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 55 ตารางเมตร
พร้อมท่อระบายน้ํา คสล. Ø 0.60 เมตร

พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
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10 โครงการก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ําซอยแยกถนน
อารีราษฏร์ ฝั่งทิศตะวันตก
(ระบายน้ําลงแม่น้ําระยอง)

งบประมาณ

ที่

โครงการ

11 โครงการก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ําซอยแยกถนน
ราษฏร์บํารุง ซอย 11/1

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
ผลผลิต
1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา - ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา

งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย

หน่วย
ดําเนินการ

400,000

ชุมชน
ทุ่งโตนด

กองช่าง

900,000

ชุมชน
สมุทรเจดีย์

กองช่าง

400,000

ชุมชน
สมุทรเจดีย์

กองช่าง

0.15 เมตร กว้างประมาณ 3.00 เมตร
ยาวประมาณ 60 เมตร คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาด
0.30 เมตร ความยาวข้างละ 60 เมตร
จํานวน 2 ข้าง ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 120 เมตร
- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา
0.15 ม. กว้างประมาณ 2.50-3.00 ม.
ยาวประมาณ 119 ม. คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 495 ตร.ม.
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาด
0.30 ม. ยาวข้างละ 119 ม. จํานวน
2 ข้าง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 238 ม.
- ช่วงที่ 1 สร้างถนนผิวจราจร คสล.
หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 5.00 ม.
ยาวประมาณ 117 ม. คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 585 ตร.ม.
- ช่วงที่ 2 สร้างถนนผิวจราจร คสล.
หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3.50 ม.
ยาวประมาณ 20 ม. คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม.

พื้นที่

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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12 โครงการก่อสร้างถนนพร้อม 1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
ระบบระบายน้ําซอยแยกถนน งานก่อสร้าง
สมุทรเจดีย์ ซ.4 ฝั่งทิศตะวันตก 2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 90 วัน
5. เบิกจ่าย
1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
13 โครงการก่อสร้างถนนซอย
สมุทรเจดีย์ ซ.8
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย

งบประมาณ

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ

ขั้นตอน
ผลผลิต
14 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา 1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา - ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาด

ถนนสัมฤทธิ์ซอย 12

15 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
พร้อมระบบระบายน้ํา
ซอยบ้านป้าปุ่น

งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย

หน่วย
ดําเนินการ

ชุมชน
สัมฤทธิ์

กองช่าง

280,000

ชุมชน
มุสลิม
ปากคลอง

กองช่าง

200,000

ชุมชน
บางจาก

กองช่าง

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา
0.15 ม. กว้างประมาณ 3.50-4.50 ม.
ยาวประมาณ 26 ม. คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 104 ตร.ม.
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาด
0.30 ม. ยาวข้างละ 26 ม. 2 ข้าง
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 52 ม.

พื้นที่

350,000

0.30 เมตร ความยาวข้างละ 70 เมตร
จํานวน 2 ข้าง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
140 เมตร

1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา - ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา
งานก่อสร้าง
0.15 ม. กว้างประมาณ 2.50-4.00 ม.
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง ยาวประมาณ 40 ม. คิดเป็นพื้นที่
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
ไม่น้อยกว่า 130 ตร.ม.
3. ทําสัญญาจ้าง
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาด
4. ดําเนินการก่อสร้าง 60 วัน
0.30 ม. ยาวข้างละ 40 ม. 2 ข้าง
5. เบิกจ่าย
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80 ม.

1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
พร้อมระบบระบายน้ําถนนบางจาก งานก่อสร้าง
ซอย 2/1 (ซ.แรกด้านทิศเหนือ) 2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย

16 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

งบประมาณ

ที่

โครงการ

17 โครงการก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ําซอยแยกถนน
คอนโดศรีเมือง ซอย 3

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนทางไผ่ 4/1

ขั้นตอน
ผลผลิต
1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา - ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา

งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

380,000

ชุมชน
บางจาก

กองช่าง

150,000

ชุมชน
ข้างอําเภอ
ทางไผ่

กองช่าง

1,300,000

ชุมชน
ตากสิน
มหาราช

กองช่าง

0.15 ม. กว้างประมาณ 3.00-4.00 ม.

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

53 ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 215 ตร.ม.

- ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาด
0.30 ม. จํานวน 2 ข้าง ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 110 ตร.ม.

1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา - ปรับปรุงผิวจราจรด้วยโพลีเมอร์ซีเมนต์

งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย

กว้าง 3.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 65 ม.
หรือ 65 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 227.50 ตร.ม.

1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 120 วัน
5. เบิกจ่าย

- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา
0.15 ม. กว้างประมาณ 2.00-2.20 ม.
ยาวประมาณ 183 ม. คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม.
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาด
0.30 ม. จํานวน 2 ข้าง ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 370 ตร.ม.
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19 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
พร้อมระบบระบายน้ําซอยโรง
ก๋วยเตี๋ยว (ข้างตลาดวัดลุ่ม)

รายละเอียดโครงการ

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ

ขั้นตอน
ผลผลิต
20 โครงการปรับปรุงทางเท้า และ 1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา - ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า กว้าง

ระบบระบายน้ําถนนตากสินฯ งานก่อสร้าง
(ช่วงสะพานเปี่ยมฯ-ถ.ยมจินดา) 2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 120 วัน
5. เบิกจ่าย

พื้นที่

1,500,000

ชุมชน
ตากสิน
มหาราช

กองช่าง

200,000

ชุมชน
สวนวัดโขด

กองช่าง

2.20-2.40 ม. ยาวประมาณ 138 ม.
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 309 ตร.ม.
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด
Ø1.00 ม. บ่อพัก คสล.ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 144 ม.

1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา - ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา
งานก่อสร้าง
0.15 เมตร กว้างประมาณ 2.00 เมตร
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง ยาวประมาณ 30 เมตร คิดเป็นพื้นที่
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร
3. ทําสัญญาจ้าง
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาด
4. ดําเนินการก่อสร้าง 60 วัน
0.30 เมตร 2 ข้าง ยาวข้างละ
5. เบิกจ่าย
30 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 60 เมตร

22 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า
พร้อมป้ายบอกทาง

1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 180 วัน
5. เบิกจ่าย

- รื้อถอนสะพาน คสล.เดิม ก่อสร้าง 6,000,000 ชุมชน
ทุ่งโตนด
สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม.
ทางเท้ากว้างข้างละ 1.50 ม. ยาวไม่น้อย
กว่า 20 ม. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- ก่อสรางท่อระบายน้ํา คสล. Ø 0.80 ม.
ใต้ผิวจราจร จํานวน 2 ท่อ ยาวไม่น้อยกว่า
10.00 ม. พร้อมปรับปรุงผิวจราจร คสล.เดิม

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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21 โครงการก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายน้ําซอยแยกถนน
ราษฏร์บํารุง ซ.1

หน่วย
ดําเนินการ

งบประมาณ

กองช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ก่อสร้างเสาโครงป้ายเหล็กขนาด Ø
6 นิ้ว หนา 5 มม. สูง 6 ม. ป้ายบอกชื่อ
โครงเหล็กกลมขนาด Ø 1.50 นิ้ว หนา
3.20 มม. กรุแผ่นอลูมิเนียมหนา 3 มม.
ขนาดกว้าง 0.60x2.50 ม.
- ก่อสร้างบ่อพักน้ํา คสล. ขนาด
2x4x2.50 ม. พร้อมปั๊มสูบน้ํา
ชุดควบคุมปั๊มน้ํา วางท่อระบายน้ํา
HDPE Ø 4 นิ้ว ยาว 80 เมตร

600,000

ชุมชน
ริมน้ํา
ท่าเกตุ

กองช่าง

24 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
(ติดตั้งปั๊มสูบน้ํา) ซอยเย็นเซ
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 150 วัน
5. เบิกจ่าย

- ก่อสร้างบ่อพักน้ํา คสล. ขนาด
2x4x2.50 เมตร พร้อมปั๊มสูบน้ํา
ชุดควบคุมปั๊มน้ํา วางท่อระบายน้ํา
HDPE Ø 4 นิ้ว ยาว 80 เมตร

700,000

ชุมชน
สัมฤทธิ์

กองช่าง
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23 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
(ติดตั้งปั๊มสูบน้ํา) ซอยพัฒนา งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 150 วัน
5. เบิกจ่าย

ที่

โครงการ

25 โครงการก่อสร้างถนน
พร้อมระบบระบายน้ําถนน
คอนโดศรีเมือง ซอย 3

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
ผลผลิต
1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.

งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 90 วัน
5. เบิกจ่าย

หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 5.00 ม.
ยาวประมาณ 110 ม. คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 555 ตร.ม. พร้อมราง

งบประมาณ

พื้นที่

2,300,000

ชุมชน
บางจาก

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
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

ระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 ม. ความยาว

ข้างละ 110 ม. จํานวน 2 ข้าง ความยาว

ระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 ม. ความยาว

ข้างละ 67 ม. จํานวน 2 ข้าง ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 134 ม.
ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.
หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4.50 ม.
ยาวประมาณ 70 ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 315 ตร.ม. พร้อมรางระบายน้ํา
คสล.ขนาด 0.30 ม. ความยาวข้างละ
70 ม. จํานวน 2 ข้าง ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 140 ม.

24

รวมไม่น้อยกว่า 220 ม.
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.
หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 5.00 ม.
ยาวประมาณ 67 ม. คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 335 ตร.ม. พร้อมราง

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ช่วงที่ 4 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.
หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4.50 ม.
ยาวประมาณ 20 ม. คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม. พร้อมรางระบายน้ํา

คสล.ขนาด 0.30 ม. ความยาวข้างละ
20 ม. จํานวน 2 ข้าง ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 40 ม.
กองช่าง

- ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนา 2,200,000 ชุมชน
สนามเป้า
0.15 ม. กว้างประมาณ 3.00-6.50 ม.
ยาวประมาณ 280 ม. คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø
0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาว
ข้างละ 280 ม. จํานวน 2 ข้าง คิดเป็น
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 560 ม.

กองช่าง

1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา - รื้อถอนระบบระบายน้ําเดิม
1,500,000
งานก่อสร้าง
(รางระบายน้ํา คสล.ท่อ ø 0.30 เมตร)
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง ปรับปรุงโดยการวางท่อระบายน้ํา
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
คสล. ø 0.60 เมตร รวมบ่อพักคิดเป็น
3. ทําสัญญาจ้าง
ระยะทางไม่น้อยกว่า 497 เมตร
4. ดําเนินการก่อสร้าง 120 วัน
5. เบิกจ่าย

27 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
พร้อมระบบระบายน้ํา
ซอยโรงเจเก่า

1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 120 วัน
5. เบิกจ่าย

25

ชุมชน
ตากสิน
มหาราช

26 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ระบบระบายน้ําถนนชัยชุมพล
(วัดลุ่ม-สุขุมวิท)

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ

ขั้นตอน
ผลผลิต
28 โครงการก่อสร้างปรับปรุงเวที 1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา - ก่อสร้างปรับปรุง พื้นที่เวที และผนัง

ลานแอโรบิค (สวนศรีเมือง)

งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย

งบประมาณ

กองช่าง

60,000

ชุมชน
สองพี่น้อง

กองช่าง

ถนน
สุขุมวิท

กองช่าง

- ก่อสร้างป้ายโครงเหล็กฐานราก คสล.
เสาโครงป้ายเหล็กขนาด Ø 6 นิ้ว หนา
5 มม. สูง 6 ม. ป้ายบอกชื่อโครงเหล็ก
กลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 นิ้ว
หนา 3.20 มม. กรุแผ่นอลูมิเนียม
หนา 3 มม. ขนาดกว้าง 0.60x2.50 ม.

30 โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้า 1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
แสงสว่างชนิด High mast ถนน งานก่อสร้าง
สุขุมวิทช่วงถนนสุขุมวิท(นครระยอง 2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
75 ถึงคลองชลประทาน)
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 90 วัน
5. เบิกจ่าย

- ก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง 1,200,000
ชนิด High Mast จํานวน 2 ต้น สูง
20 เมตร พร้อมชุดโคม Flood Light
High Pressure Sodium 1,000 วัตต์

ไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลง 1P., 30 kVA.

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

26

ชุมชน
บางจาก

29 โครงการก่อสร้างป้ายบอกทาง 1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
เข้าสวนป่าชุมชนสองพี่น้อง
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 45 วัน
5. เบิกจ่าย

High Pressure Sodium 400 วัตต์
จํานวน 4 ชุด/ต้น พร้อมทั้งขยายเขต

หน่วย
ดําเนินการ

80,000

ด้านหลัง ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 8 ม.
สูง 2.50 ม.

จํานวน 4 ชุด/ต้น และชุดโคม Flood Light

พื้นที่

ที่

โครงการ

31 โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้า
แสงสว่างชนิด High mast

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
ผลผลิต
1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา - ก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง

งานก่อสร้าง
บริเวณเขื่อนกันดินถนนอารีย์ราษฏร์ 2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 90 วัน
5. เบิกจ่าย

หน่วย
ดําเนินการ

550,000

ชุมชน
ปากน้ํา

กองช่าง

600,000

ถนน
สุขุมวิท

กองช่าง

ชนิด High Mast จํานวน 1 ต้น สูง
สูง 15 เมตร พร้อมชุดโคม Flood Light
High Pressure Sodium 400 วัตต์
จํานวน 6 ชุด/ต้น พร้อมทั้งขยายเขต
ไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง 1P.,30 kVA.

1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา - รื้อเสาไฟฟ้าชนิดกิ่งคู่ สูง 9 ม.
งานก่อสร้าง
บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท จํานวน
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง 70 ต้น
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
- รื้อถอนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่
3. ทําสัญญาจ้าง
สูง 7 ม. พร้อมติดตั้งเสากิ่งคู่ สูง 9 ม.
4. ดําเนินการก่อสร้าง 120 วัน จํานวน 12 ต้น
5. เบิกจ่าย
บริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส
- รื้อถอนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่
สูง 7 ม. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง
ชนิดกิ่งคู่ สูง 9 ม. จํานวน 20 ต้น
บริเวณถนนจันทอุดม

พื้นที่

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
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32 โครงการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแสงสว่าง
ชนิดกิ่งคู่ บริเวณเกาะกลางถนน
สุขุมวิท พร้อมติดตั้งบริเวณถนน
จันทอุดมตัดกับถนนสุขุมวิทถึง
สี่แยกสาย 17 ปลายเกาะกลาง
ถนนสุขุมวิท

งบประมาณ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนให้มีความรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม
3.1 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
(1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและมีคุณธรรม
(2) เพื่อการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักคุณธรรมและเสริมสร้างแรงจูงใจ
(3) เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
3.2 แนวทางการพัฒนา
ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

1. นักเรียนได้รับการสอนภาษาอังกฤษ 6,000,000 โรงเรียน กองการศึกษา
จากครูต่างชาติทั้ง 6 โรงเรียน ในระดับ
ในสังกัด
ปฐมวัย,ประถม,มัธยม
ทน.ระยอง
2. นักเรียนได้รับการสอนภาษาอังกฤษ
ในวิชาภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ จํานวน 1 โรงเรียน
ในระดับปฐมวัยและประถม
3. นักเรียนได้รับการสอนภาษาจีน
จากครูต่างชาติ
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษา
อังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556
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แนวทางที่ 1 การพัฒนาสื่อและ
หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ
ของชุมชน และเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทํา
1 โครงการจ้างครูสอนภาษา
ต่างประเทศในโรงเรียน
ข้อกําหนดงาน
สังกัดทน.ระยอง
2. จัดทําข้อกําหนดงาน
3. เสนอข้อกําหนดงานรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องให้กับสํานักการคลังเพื่อ
จัดจ้าง
4. ดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามโครงการ
5. วัดผลประเมินผลระหว่างการ
ดําเนินงาน
6. สรุปและรายงานผลการดําเนิน
งานโครงการ

ผลผลิต

งบประมาณ

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย

ผลผลิต

ดําเนินการ

2 โครงการแข่งขันคนเก่ง

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

1. นักเรียนชั้น ป.5 เข้าร่วมคัดเลือก
จํานวน 25 คน ใน 5 กลุ่มสาระ
2. มีตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขันระดับ
ประเทศ จํานวน 10 คน ในชั้น ป.5
และ ม.2 ใน 5 กลุ่มสาระ
3. นักเรียนมีผลการแข่งขันในระดับ
เหรียญทองแดงอย่างน้อย 1 คน
4. สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ

80,000 โรงเรียน กองการศึกษา
ในสังกัด
ทน.ระยอง

3 โครงการงานชุมนุมลูกเสือ
ท้องถิ่นไทย

1. ประสานงานการร่วมงานชุมนุน
ลูกเสือกับกรมส่งเสริมฯ
2. ประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
กับการเข้าร่วมงานชุมนุมฯ
3. ซักซ้อมความเข้าใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
4. ดําเนินการตามโครงการโดยการ
เข้าร่วมงานชุมนุนฯ
5. รายงานผลการเข้าร่วมชุมนุมฯ

1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
จํานวน 36 คน (4 หมู)่
2. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
มีความเข้าใจในทักษะวิชาลูกเสือ
3. ครูมีทักษะการสอนวิชาลูกเสือเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 4 คน
4. สรุปและรายงานผลดําเนินโครงการ

50,000 โรงเรียน กองการศึกษา
ในสังกัด
ทน.ระยอง

4 โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ประชุมกลุ่มวิชาการ เพื่อวางแผน1. นักเรียน 3 ระดับชั้นเข้าร่วมสอบ
การสอบและออกข้อสอบ
ประมาณ 1,900 คน
2. รวบรวมข้อสอบ/จัดพิมพ์

50,000 โรงเรียน กองการศึกษา
ในสังกัด
ทน.ระยอง

พ.ศ.2556
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ขั้นตอน

พ.ศ.2555

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย

ผลผลิต

3. ดําเนินการสอบ
4. ตรวจข้อสอบ
5. วิเคราะห์/ประเมินผลการสอบ
6. รายงานผลการดําเนินโครงการ

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมของ
โรงเรียนทุกกลุ่มสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ทุกโรงเรียนของปีที่ผ่านมา
3. สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ

1. สํารวจความต้องการผู้ปกครอง
ที่จะเข้าร่วมพิธีมอบแฟ้มฯ
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผน
3. ตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินการจัดกิจกรรม
5. สรุปผลการประเมินโครงการฯ

1. นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมฯ
และมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
2. นักเรียนเกิดความภูมิใจในความ
สําเร็จของตน
3. ผู้ปกครองตระหนักและให้ความ
สนับสนุนบุตรหลานให้ได้รับการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น

30,000 โรงเรียน กองการศึกษา
ในสังกัด
ทน.ระยอง

6 โครงการจัดนิทรรศการ การจัด 1. ประชุมผู้บริหาร,ครูเพื่อวางแผน
การศึกษาท้องถิ่น
การจัดงานนิทรรศการในแต่ระดับ
2. คัดเลือกกิจกรรมเพื่อเข้าร่วม
แข่งขันระดับภาคตะวันออก
3. เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
ระดับภาคตะวันออก
4. เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
ระดับประเทศ
5. รายงานผลการดําเนินงาน

1. ผลงานจัดนิทรรศการทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 บู๊ธ
2. จํานวนกิจกรรมที่เข้าร่วมประกวด
และแข่งขัน อย่างน้อย 6 รายการ
3. ครูเข้าร่วมประกวดสื่อนวัติกรรม
ทางการศึกษา อย่างน้อย 3 กลุ่มสาระ
4. ครู-นักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ
ทางวิชาการ
5. สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ

300,000 โรงเรียน กองการศึกษา
ในสังกัด
ทน.ระยอง

5 โครงการมอบแฟ้มผลงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดําเนินการ

พ.ศ.2556
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ขั้นตอน

พ.ศ.2555

ที่

โครงการ

7 โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างเทศบาลฯ กับ
หน่วยงานทางการศึกษา

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

1. ประสานงานกับจุฬาฯ
2. นําข้อเสนอแนวทางการดําเนิน
งานมาประชุมกับคณะผู้บริหาร
3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
4. ดําเนินการตามแผน

ผลผลิต

พื้นที่

200,000 โรงเรียน
มัธยม
ตากสินฯ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556
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1. พัฒนาสมรรถนะครูในสังกัด
อย่างน้อย 100 คน ได้พัฒนาวิชาชีพ
2. มีโรงเรียนเครือข่ายระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 1 โรงเรียน
3. ครูและผู้บริหารมีความพึงพอใจกับ
5. ประเมินผลการดําเนินการเป็นระยะๆ การพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ
6. รายงานผลการดําเนินการ
ร้อยละ 80
4. ครูมีการพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น
5. สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ

งบประมาณ

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

40,000

พื้นที่

เขต
เทศบาลฯ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556
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แนวทางที่ 2 พัฒนาหลักสูตร
สําหรับเด็กด้อยโอกาส
1 โครงการจัดการศึกษาแก่เด็ก 1. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
1. เพื่อแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
2. ออกสํารวจเด็กด้อยโอกาสในชุมชน ความเดือดร้อนต่อเด็กด้อยโอกาส
ด้อยโอกาส
3. จัดทําสื่อและวัสดุการสอน
2. สอบถามชุมชนและผู้ปกครองของ
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง
เตรียมความพร้อมให้กับเด็ก เพื่อให้ 3. จัดหา/เตรียมสื่อการสอนสําหรับเด็ก
พร้อมเข้าสู่ระบบโรงเรียนหรือ
4. เด็กด้อยโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม
หน่วยงาน ก.ศ.น.จัดฝึกอาชีพ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา
5. จัดกิจกรรมกลุ่มนอกสถานที่ 5. เด็กด้อยโอกาสได้ศึกษานอกสถานที่
6. จัดส่งเด็กเข้าเรียนในระบบ
เชื่อมโยงบูรณาการประสบการณ์กับวิถี
โรงเรียนหรือหน่วยงาน ก.ศ.น. ชีวิตของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้ดี
7. จัดเตรียมเครื่องแบบนักเรียน 6. เด็กด้อยโอกาสสามารถมีสิทธิ์เข้ารับ
อุปกรณ์การเรียนเพื่อเตรียมเข้าเรียนการศึกษาที่เหมาะสม
8. จัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อบรรเทา 7. จัดเตรียมความพร้อมเครื่องแบบ
นักเรียน/อุปกรณ์การเรียน เพื่อส่งเข้าเรียน
ความเดือดร้อน
9. ติดตามเด็กด้อยโอกาส
ตามความเหมาะสม
ในสถานศึกษา
8. จัดเตรียม/แจกถุงยังชีพแก่ครอบครัว
10. จัดทํารายงานกรณีศึกษา
ด้อยโอกาสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
เด็กด้อยโอกาส
9. ติดตามผล/ข้อมูลความต้องการเพิ่ม
11. สรุปรายงานนําเสนอผู้บังคับ สําหรับเด็กและโรงเรียน
บัญชาเพื่อรับคําชี้แนะนําเพิ่มเติม 10. บันทึก/เก็บข้อมูลกรณีศึกษารายบุคคล
11. สรุปผลนําเสนอผู้บังคับบัญชา

งบประมาณ

ที่

โครงการ

แนวทางที่ 3 การเสริมสร้าง
ศักยภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษา
1 โครงการจัดงานวันครู

ขั้นตอน

ผลผลิต

1. ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อเตรียมงาน 1. พนักงานครูร่วมงาน ร้อยละ 90

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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 โรงเรียน กองการศึกษา
ในสังกัด
ทน.ระยอง

วางรูปแบบกิจกรรม
2. ดําเนินการตามแผน
3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
4. จัดงานและติดตามงาน
5. สรุปผลการดําเนินโครงการ

2. พนักงานครูเกิดความรัก สามัคคี
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
3. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

1. สํารวจความต้องการในการ
พัฒนาความรู้ ทักษะตามกลุ่มสาระ
2. รวบรวมข้อมูลนําเสนอผู้บริหาร
เพื่อวางแผนการดําเนินงาน
3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
4. การดําเนินงานตามแผน
5. ติดตามงานเป็นระยะๆ
6. รายงานผลการดําเนินงาน

1. ครูจํานวนอย่างน้อย 100 คน ได้รับ 1,000,000 โรงเรียน กองการศึกษา
การอบรมและพัฒนาวิชาชีพ
ในสังกัด
2. ครูจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
ทน.ระยอง
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจใน
โครงการฯ อย่างน้อยร้อยละ 80
4. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ
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2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการ

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

89,000 โรงเรียน
เทศบาล
วัดป่ากน้ํา

กองการศึกษา

90,000 โรงเรียน
เทศบาล

กองการศึกษา

4. ดําเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas

ส่งสํานักการคลัง ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ

5. ดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจ่าย
2 โครงการติดตั้งมุ้งลวด เหล็กดัด 1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ - ติดตั้งมุ้งลวด เหล็กดัดในห้องเรียน
ในห้องเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียน จัดหาพัสดุ (ผด.2)
ชั้นอนุบาล จํานวน 5 ห้องเรียน
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อเทศบาลบ้านปากคลอง
จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ
ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แนวทางที่ 4 การพัฒนาสภาพ
แวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อ
อํานวยต่อการเรียนรู้
1 โครงการปรับปรุงห้องธุรการ 1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ - เปลี่ยนประตูและหน้าต่างห้องธุรการ
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
จัดหาพัสดุ (ผด.2)
เป็นกระจกใส วงกบอลูมิเนียม ขนาด
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ- บานประตูไม่น้อยกว่า 0.80*1.95 เมตร
จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ จํานวน 4 ชุด ขนาดบานหน้าต่าง
ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ ไม่น้อยกว่า 1*2 เมตร จํานวน 2 ชุด
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา พร้อมติดตั้งผนังกั้นห้องอลูมิเนียมพื้นที่
ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 23 ตารางเมตร และติดตั้ง
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
ผ้าม่านประตู-หน้าต่าง อย่างละ 2 ชุด

งบประมาณ

บ้านปากคลอง

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา

ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
4. ดําเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas

ส่งสํานักการคลัง ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ

5. ดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจ่าย

3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา

ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
4. ดําเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas

ส่งสํานักการคลัง ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ

5. ดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจ่าย

กองการศึกษา
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3 โครงการกั้นห้องอเนกประสงค์ 1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ - ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 11 เมตร 1,100,000 โรงเรียน
ใต้อาคาร 7 และอาคาร 8
จัดหาพัสดุ (ผด.2)
จํานวน 2 ห้อง พร้อมติดตั้งเหล็กดัด
เทศบาล
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ- ผ้าม่านปรับแสง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
วัดโขดฯ
จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู
ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ จํานวน 4 เครื่อง

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
ผลผลิต
1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ - ติดตั้งราวสแตนเลสอาคาร 7 และ

4 โครงการติดตั้งราวสแตนเลส
อาคาร 7 อาคาร 8 และลาน จัดหาพัสดุ (ผด.2)
อาคาร 8 บริเวณชั้น 2,3,4 และลาน
อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ- อเนกประสงค์
วัดโขดทิมทาราม
จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

1,500,000 โรงเรียน
เทศบาล
วัดโขดฯ

กองการศึกษา

315,000 โรงเรียน
เทศบาล
วัดโขดฯ

กองการศึกษา

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา

ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
4. ดําเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas

ส่งสํานักการคลัง ดําเนินการตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ

5. ดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจ่าย
5 โครงการติดตั้งรั้วสแตนเลส 1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ - โดยทําการติดตั้งรั้วสแตนเลส
อาคาร 4 และอาคาร 5 โรงเรียน จัดหาพัสดุ (ผด.2)
สูงประมาณ 1 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ- 95 เมตร พร้อมประตูปิด-เปิด
เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ
ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา

ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
4. ดําเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

ส่งสํานักการคลัง ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ

5. ดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจ่าย
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ - สร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มฯ
จัดหาพัสดุ (ผด.2)
กว้าง 0.30 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 300 ม.
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-

670,000 โรงเรียน
เทศบาล
วัดลุ่มฯ

กองการศึกษา

320,000 โรงเรียน
เทศบาล
วัดลุ่มฯ

กองการศึกษา

จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ
ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ
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3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา

ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
4. ดําเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas

ส่งสํานักการคลัง ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ

5. ดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจ่าย
7 โครงการปูกระเบื้องอาคาร 1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ - ค่าปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน 4
เรียน 4 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มฯ จัดหาพัสดุ (ผด.2)
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-

จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ
ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา

ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
4. ดําเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas

ส่งสํานักการคลัง ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ

5. ดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจ่าย

ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา

ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
4. ดําเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas

ส่งสํานักการคลัง ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ

5. ดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจ่าย

1,100,000 โรงเรียน
สาธิตฯ

กองการศึกษา
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8 โครงการติดตั้งราวสแตนเลส 1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ - ติดตั้งราวสแตนเลส อาคาร 3,4,5
อาคาร 3,4 และ 5 โรงเรียนสาธิต จัดหาพัสดุ (ผด.2)
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อเทศบาลนครระยอง
จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ

ที่

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

ขั้นตอน
ผลผลิต
9 โครงการปูกระเบื้องหน้าห้องน้ํา 1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ - ปูกระเบื้องพื้นหน้าห้องน้ําด้านหน้า

ด้านหน้าและด้านหลังอาคารเรียนจัดหาพัสดุ (ผด.2)
และด้านหลังอาคารเรียน พื้นที่ไม่น้อย
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ- กว่า 500 ตารางเมตร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มฯ
จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
เด็กเล็ก
วัดลุ่มฯ

ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา

ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
4. ดําเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas

ส่งสํานักการคลัง ดําเนินการตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ

5. ดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจ่าย
10 โครงการติดตั้งกันสาดบังแดด 1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ - ติดตั้งกันสาดบังแดด (เมทัลชีท)
(เมทัลชีท) หน้าอาคารเรียน
จัดหาพัสดุ (ผด.2)
หน้าอาคารเรียน กว้าง 1 ม. ยาว 26 ม.
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ- คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 26 ตร.ม.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มฯ
จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ
ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา

ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน

50,000 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
เด็กเล็ก
วัดลุ่มฯ

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
4. ดําเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

ส่งสํานักการคลัง ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ

5. ดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจ่าย
1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ - ปรับปรุงห้องน้ํา อาคาร 1 เป็นห้อง
11 โครงการปรับปรุงห้องน้ํา
อาคาร 1 เป็นห้องพักครู โรงเรียน จัดหาพัสดุ (ผด.2)
พักครู กว้าง 4*6.40 เมตร 2 ห้อง
นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ- บริเวณชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4
จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ

250,000 โรงเรียน กองการศึกษา
นครระยอง
วิทยาคม
(วัดโขดใต้)

ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ
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3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา

ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
4. ดําเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas

ส่งสํานักการคลัง ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ

5. ดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจ่าย
12 โครงการปูกระเบื้องหน้าระเบียง 1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ - ค่าปูกระเบื้องพื้นหน้าระเบียงบริเวณ
อาคาร 2 โรงเรียนนครระยองฯ จัดหาพัสดุ (ผด.2)
อาคารเรียน 2 ขนาดพื้นที่ไม่น้อกว่า
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ- 275 ตารางเมตร
จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ
ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ

140,000 โรงเรียน กองการศึกษา
นครระยอง
วิทยาคม
(วัดโขดใต้)

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา

ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
4. ดําเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas

ส่งสํานักการคลัง ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ

5. ดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจ่าย

ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
4. ดําเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas

ส่งสํานักการคลัง ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ

5. ดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจ่าย

40,000 โรงเรียน กองการศึกษา
นครระยอง
วิทยาคม
(วัดโขดใต้)
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13 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม 1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ - ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก พร้อมมุง
อ่างล้างมือ โรงเรียนนครระยองฯ จัดหาพัสดุ (ผด.2)
กระเบื้องหลังคาลอนคู่ กว้าง 3 เมตร
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ- ยาว 7 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ 21 ตารางเมตร และเทพื้นยกระดับ โดย
ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ รอบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ําเดิม

ที่

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

ขั้นตอน
ผลผลิต
14 โครงการก่อสร้างห้องน้ําโรงเรียน 1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ - ก่อสร้างห้องน้ํา ค.ส.ล. ขนาด

นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จัดหาพัสดุ (ผด.2)

5.50*16.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ- ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร เป็นห้องน้ํา
จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ ชาย 5 ห้อง ห้องน้ําหญิง 5 ห้อง
ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ จํานวน 10 ห้อง

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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 โรงเรียน กองการศึกษา
นครระยอง
วิทยาคม
(วัดโขดใต้)

3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา

ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
4. ดําเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas

ส่งสํานักการคลัง ดําเนินการตาม
42

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ

5. ดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจ่าย
15 โครงการปรับปรุงประตูห้อง
เรียนอาคาร 1 โรงเรียนนคร
ระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ - ปรับปรุงประตูห้องเรียนอาคาร 1

จัดหาพัสดุ (ผด.2)

โดยทําการติดตั้งประตูกระจกบานสวิง
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ- และวงกบอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า
จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ 1.95*0.80 เมตร จํานวน 18 ชุด
ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ แทนประตูเดิม

3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา

ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน

160,000 โรงเรียน กองการศึกษา
นครระยอง
วิทยาคม
(วัดโขดใต้)

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
4. ดําเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

ส่งสํานักการคลัง ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ

5. ดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจ่าย
1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ - ติดตั้งเหล็กดัดหอประชุมอาคาร 1
16 โครงการติดตั้งเหล็กดัดหอ
ประชุมอาคาร 1 โรงเรียนนคร จัดหาพัสดุ (ผด.2)
โดยทําการติดตั้งประตูเหล็กดัด ขนาด
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ- ไม่น้อยกว่า 2*2.70 เมตร 2 ชุด
ระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ

30,000 โรงเรียน กองการศึกษา
นครระยอง
วิทยาคม
(วัดโขดใต้)

ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ
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3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา

ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
4. ดําเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas

ส่งสํานักการคลัง ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ

5. ดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจ่าย
1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ - ติดตั้งประตูม้วน อาคาร 2 อาคาร 3
17 โครงการติดตั้งประตูม้วน
อาคาร 2 และอาคาร 3 โรงเรียน จัดหาพัสดุ (ผด.2)
โดยทําการติดตั้งประตูม้วนขนาด
นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ- ไม่น้อยกว่า 3.75*4 เมตร 2 ชุด
จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ
ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ

50,000 โรงเรียน กองการศึกษา
นครระยอง
วิทยาคม
(วัดโขดใต้)

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา

ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
4. ดําเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas

ส่งสํานักการคลัง ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ

5. ดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจ่าย

ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา

ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
4. ดําเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas

ส่งสํานักการคลัง ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ

5. ดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจ่าย

97,000 โรงเรียน
เทศบาล
วัดปากน้ํา

กองการศึกษา
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18 โครงการขุดบ่อบาดาล พร้อม 1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ - ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 3 จุด
ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ํา โรงเรียน
จัดหาพัสดุ (ผด.2)
พร้อมติดตั้งปั๊มน้ําอัตโนมัติ ขนาดไม่
2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ- น้อยกว่า 400 วัตต์ จํานวน 3 เครื่อง
เทศบาลวัดปากน้ํา
จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ และเดินท่อน้ํา PVC จํานวน 3 จุด

ที่

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

ขั้นตอน
ผลผลิต
19 โครงการก่อสร้างถนนด้านหลัง 1. ตรวจสอบช่วงเวลาจัดหาในแผนการ - ก่อสร้างถนน จํานวน 2 ช่วง

อาคาร 5 โรงเรียนสาธิตฯ

จัดหาพัสดุ (ผด.2)

งบประมาณ

พื้นที่

250,000 โรงเรียน
สาธิตฯ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

2. สถานศึกษาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-

จัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบ
ครบถ้วน มาฝ่ายแผนงานและโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสถานศึกษา

ในฝ่ายแผนงานและโครงการ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
4. ดําเนินการบันทึกเข้าระบบ E-laas

ส่งสํานักการคลัง ดําเนินการตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ

5. ดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจ่าย
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของ 1.จัดทํารายละเอียดคุรุภัณฑ์
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง 2 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
3.ดําเนินการทําเรื่องจัดซื้อ
4.ส่งมอบของ+ตรวจรับ
5. ติดตามประเมินผล

1. เครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์
2. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
3. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
4. โทรทัศน์ แอลซีดี ขนาด 32 นิ้ว
พร้อมติดตั้งขาแขวนโครงเหล็ก
5. เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง
6. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสําหรับ
งานประมวลผล
7. จอรับภาพแบบแขวนมือดึง

95,000
9,500
6,000
64,500
84,000
81,000
10,800

รร.ท.วัดปากน้ํา
รร.ท.บ้าน
ปากคลอง
รร.ท.วัดโขดฯ

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

17,200
44,000
26,000
98,700

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

รร.ท.วัดโขดฯ

150,000
144,000

รร.ท.วัดลุ่มฯ

90,300
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8. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
9. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
10. กล้องวิดีโอ
11. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ
ไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens
12. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
13. โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง สําหรับ
นักเรียนระดับอนุบาล
14. โทรทัศน์ แอลซีดี ขนาด 32 นิ้ว
พร้อมติดตั้งขาแขวนโครงเหล็ก
15. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า
36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
16. โต๊ะอาหารสแตนเลสพร้อมม้านั่ง
17. เครื่องดนตรีสากล
18. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
19. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสําหรับ
งานประมวลผล
20. เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง
21. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

งบประมาณ

261,000
รร.สาธิตฯ
240,000
100,000
15,000
27,000
28,000
6,000

ศพด.
วัดเนินพระ

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

งบประมาณ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

ศพด.
วัดลุ่มฯ

ศพด.วัดป่าฯ

ร.ร.นครระยองฯ
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22. โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง
52,500
23. ตู้เก็บของ
95,000
24. โทรทัศน์ แอลซีดี ขนาด 32 นิ้ว
12,900
พร้อมติดตั้งขาแขวนโครงเหล็ก
25. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
15,000
สํานักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
26. โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง
52,500
27. เตียงประจําห้องพยาบาล พร้อม
13,000
ม่านบังตา
28. โทรทัศน์ แอลซีดี ขนาด 32 นิ้ว
12,900
พร้อมติดตั้งขาแขวนโครงเหล็ก
29. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
33,400
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า
24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
30. เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์
29,800
31. ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ห้องเรียน
100,000
อาคาร 1
32. เครื่องดนตรีสากล วงดุริยางค์
1,200,000

พื้นที่

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรงและมีสุขภาวะที่ดี
4.1 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
(1) เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
(2) เพื่อพัฒนาระบบให้บริการสุขภาพเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
4.2 แนวทางการพัฒนา
ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

พื้นที่

900,000 โรงฆ่าสัตว์
ทน.ระยอง

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
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แนวทางที่ 1 การเสริมสร้าง
สุขลักษณะสถานประกอบการ
และสุขาภิบาลอาหาร
1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา - สร้างรั้ว ค.ส.ล. สูง 2 เมตร ความยาว
1 โครงการก่อสร้างแนวรั้ว
รอบโรงฆ่าสัตว์
งานก่อสร้าง
รวมประมาณ 188 เมตร
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง - ป้ายโรงฆ่าสัตว์
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
- เสาธง
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 90 วัน
5. เบิกจ่าย
แนวทางที่ 2 การเพิ่มประสิทธิ
ภาพการรักษาพยาบาล
1 โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ 1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 1. ตู้บานเลื่อนกระจกสูง
บริการสาธารณสุขและคลินิก คุณลักษณะเสนอผู้บริหารอนุมัติ 2. เปลตักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ชุมชนอบอุ่น
2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
3. แผ่นรองเลื่อนผู้ป่วย (Padslide)
3. ติดต่อประสานผู้รับจ้าง
4. เครื่องฟอกอากาศ แบบตั้งพื้น
4. ดําเนินการ
5. ตู้จัดยาสแตนเลส
5. ติดตามประเมินผล

งบประมาณ

22,000 คลินิก
สํานักการ
13,000 ชุมชนอบอุ่น สาธารณสุขฯ
15,000 ทน.ระยอง
76,000
50,000

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

6. ตู้เก็บยาชนิดรางเลื่อน ระบบ
พวงมาลัยหมุน
7. เครื่องยิงสติ๊กเกอร์
8. ด้ามกรอช้า
9. ด้ามกรอเร็ว
10. เครื่องเสียงห้องประชุมคีรีบัญชร
11. เครื่องเสียงห้องยา พร้อมติดตั้ง
12. ม่านปรับแสง ภายในอาคารคลินิก
ชุมชนอบอุ่น

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

คลินิก
สํานักการ
ชุมชนอบอุ่น สาธารณสุขฯ
8,500 ทน.ระยอง
45,000
288,000
40,000
10,000
250,000
98,000
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แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและ
ป้องกันโรคในประชาชนให้
เหมาะสมตามช่วงวัย
1 โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

งบประมาณ

1. ประสานการดําเนินงานร่วมกับ - ชุมชนในเขตเทศบาล 29 ชุมชน
ปศุสัตว์จังหวัดระยอง
2. จัดทําโครงการและตารางการรณรงค์

3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4. ดําเนินการตามแผนงานโครงการ
4.1 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
4.2 ฉีดยาคุมกําเนิดชั่วคราว
4.3 ทําหมันสุนัขและแมว
4.4 ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
แก่ประชาชน
5. สรุปและประเมินผลโครงการ

120,000

เขต
เทศบาลฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
กรรมการและคณะอนุกรรมการ 2. เสนอโครงการขออนุมัติ
บริหารกองทุนและผู้เกี่ยวข้อง
3. ทบทวนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนฯ จํานวน 45 คน
หลักประกันสุขภาพ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

86,700

เขต
เทศบาลฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

500,000

เขต
เทศบาลฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

800,000

เขต
เทศบาลฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

4. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนฯ

5. สรุปและประเมินผล
3 โครงการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาลฯ

2. จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขใหม่และทดแทน
3. จัดประชุมกิจกรรมประจําเดือน
ของ อสม.
4. จัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ
5. จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูความรู้
ประจําปี
6. จัดกิจกรรมประกวด อสม.ดีเด่น
7. นิเทศงานใน ศสมช.
1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
อสม.เทศบาลนครระยอง
2. เสนอโครงการขออนุมัติ
3. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
4. จัดกิจกรรม/ศึกษาดูงาน
5. ประเมินผล/สรุปรายงานผล

- จํานวน 1 ครั้ง
- จํานวน 1 ครั้ง
- จํานวน 1 ครั้ง
- จํานวน 1 ครั้ง จํานวน 2 รุ่น
รุ่นละ 2 วัน
- จํานวน 1 ครั้ง
- จํานวน 2 ครั้ง
- อาสาสมัครสาธารณสุข ทน.ระยอง
- คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง รวม 200 คน
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4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
และศึกษาดูงานของ อสม.

1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. - อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลฯ

จ.สุราษฏร์ธานี

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้มีความอบอุ่น เข้มแข็ง มั่นคง และปลอดภัย
5.1 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
(1) เพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว
(2) เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
(3) เพื่อจัดระเบียบจราจร และ บ้านเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
(4) เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความอบอุ่น
(5) เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาชนให้เข้มแข็ง
(6) เพื่อนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างรายได้และลดรายจ่าย
5.2 แนวทางการพัฒนา
ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

แนวทางที่ 1 เสริมสร้างอัตลักษณ์
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ปรเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และวันสําคัญของชาติ และยกย่อง

เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
1 โครงการภูมิบุรีศรีระยอง

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ
โครงการก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
2. ประชุมประสานงาน สํารวจและ
วางแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
3. จัดกิจกรรมตามแผนงานที่กําหนด
4. ติดตามประเมินผลโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

1. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว 1,200,000 บริเวณ
ร่วมงาน จํานวนประมาณ 10,000 คน
ถนน
2. สร้างความสามัคคีกันของประชาชน
ยมจินดา
ในชุมชนเขตเทศบาล
3. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

มาร่วมงาน มีความพึงพอใจร้อยละ 90

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

1. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

3 โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
โครงการก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม2. ประชุมประสานงาน สํารวจและ
ราชกุมารีและงานห่มผ้าองค์พระ วางแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
เจดีย์กลางน้ํา
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามแผนงานที่กําหนด
4. ติดตามประเมินผลโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

1. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

4 โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ
โครงการก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
2. ประชุมประสานงาน สํารวจและ
วางแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

1. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

ร่วมงาน ประมาณ 10,000 คน
2. สร้างความสามัคคีกันของประชาชน
ในชุมชนเขตเทศบาล

หน่วย
ดําเนินการ

870,000

บริเวณ กองการศึกษา
หน้าหอพระ
พุทธอังคีรส
และบริเวณ
หน้าโรงเรียน
เทศบาล
วัดปากน้ํา

600,000

บริเวณ กองการศึกษา
หน้าโรงเรียน
เทศบาล
วัดปากน้ํา

ร่วมงาน ประมาณ 10,000 คน
2. สร้างความสามัคคีกันของประชาชน
ในชุมชนเขตเทศบาล
3. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
มาร่วมงาน มีความพึงพอใจร้อยละ 90

ร่วมงาน ประมาณ 3,000 คน
2. สร้างความสามัคคีกันของประชาชน
ในชุมชนเขตเทศบาล
3. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
มาร่วมงาน มีความพึงพอใจร้อยละ 90

พื้นที่

850,000 คลองรอบ กองการศึกษา
สวนศรีเมือง

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ
2 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และงานก่อเจดีย์ทราย โครงการก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
2. ประชุมประสานงาน สํารวจและ
วางแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามแผนงานที่กําหนด
4. ติดตามประเมินผลโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

งบประมาณ

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

3. ดําเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไป 3. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
ตามแผนงานที่กําหนด
มาร่วมงาน มีความพึงพอใจร้อยละ 90
4. ติดตามประเมินผลโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
5 โครงการสนับสนุน ส่งเสริม
อนุรักษ์ ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณีไทย

6 โครงการวันสมเด็จพระเจ้า 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ
ตากสินมหาราช จังหวัดระยอง โครงการก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
2. ประชุมประสานงาน สํารวจและ
วางแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามแผนงานที่กําหนด
4. ติดตามประเมินผลโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

1. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

200,000

เขต
เทศบาลฯ

กองการศึกษา

50,000

เขต
เทศบาลฯ

กองการศึกษา

ร่วมงาน ประมาณ 3,000 คน
2. สร้างความสามัคคีกันของประชาชน
ในชุมชนเขตเทศบาล
3. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
มาร่วมงาน มีความพึงพอใจร้อยละ 90

1. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

ร่วมงาน ประมาณ 10,000 คน
2. สร้างความสามัคคีกันของประชาชน
ในชุมชนเขตเทศบาล
3. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
มาร่วมงาน มีความพึงพอใจร้อยละ 90
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1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ
โครงการก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
2. ประชุมประสานงาน สํารวจและ
วางแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามแผนงานที่กําหนด
4. ติดตามประเมินผลโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

ที่

โครงการ

แนวทางที่ 2 การป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรม
1 โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

1. เสนอโครงการขอรับความเห็นชอบ - ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

เขต
เทศบาลฯ

สํานักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร 1. ประชุมวางแผน/เสนอโครงการ สมาชิก อปพร. จํานวน 120 คน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 2. ประกาศรับสมัคร
ผ่านการฝึกอบรม
3. ประสานวิทยาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฝึกทบทวนและศึกษาดูงาน
4. ดําเนินการฝึกอบรม
5. สรุปประเมินผลโครงการ

250,000

เขต
เทศบาลฯ

สํานักปลัด

- เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับ
3 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหา 1. จัดทําโครงการเสนอต่อคณะ
ยาเสพติดให้กับเด็กเยาวชนและ ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติในหลักการ ยาเสพติด และมีการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประชาชนในเขตเทศบาล
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง
ประโยชน์
3. จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนา - คณะทํางานด้านยาเสพติดได้องค์ความรู้
ให้กับคณะทํางาน
และหลักในการทํางาน

200,000 ทุกชุมชน
ในเขต
เทศบาลฯ

จากคณะผู้บริหาร
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดซื้อ-จัดจ้าง
4. ดําเนินการอบรม
5. ประเมินผลการดําเนินงาน

นักศึกษา เกิดความรักความสามัคคี
ลดปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
รณรงค์ปลุกจิตสํานึกให้ประชาชน
ทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความจงรักภักดีและปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2556

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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100,000

พ.ศ.2555

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

4. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
5. จัดประชุมคณะทํางานตามชุมชน
เป้าหมาย
6. สรุปและประเมินผลโครงการ

200,000

เขต
เทศบาลฯ

สํานักปลัด
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แนวทางที่ 3 การป้องกัน
อุบัติภัยและสาธารณภัย
1 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
- ฝึกซ้อมแผนฯ ภายในชุมชน 1. เสนอโครงการ/แต่งตั้งคณะทํางาน ประชาชนภายในชุมชน เจ้าหน้าที่
2. ประชุมคณะทํางาน/สถานการณ์ จํานวน 150 คน ผ่านการฝึกอบรม
สมมุติ (Scenario)
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาสัมพันธ์การซ้อมแผนฯ
4. ดําเนินการฝึกซ้อมแผนฯ
5. สรุปประเมินผลโครงการ

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

แนวทางที่ 4 การเสริมสร้าง
วินัยและกําหนดมาตรการแก้ไข
ปัญหาจราจร
จัดฝึกอบรมวินัยจราจรให้แก่กลุ่ม
1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน 1. ประสานการขอใช้สถานที่
2. เตรียมเอกสาร แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เป้าหมาย จํานวน 2 รุ่นๆ ละ 200 คน
การจราจรโรงเรียน
3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
4. ดําเนินการอบรมด้านการจราจร
5. ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ

พื้นที่

100,000 โรงเรียน
ร.ย.ว.ปากน้ํา
ร.ร.วัดป่าฯ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2556

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

สํานักปลัด

56

แนวทางที่ 5 การสร้างสัมพันธ
ภาพในครอบครัว โดยให้ผู้ปกครอง

มีส่วนร่วม
1 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน

พ.ศ.2555

1. สํารวจวางแผนการจัดกิจกรรม 1. จํานวนผู้มาขอร่วมจัดกิจกรรม
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ล่วงหน้า ร้อยละ 80 ของปีที่ผ่านมา
2. จัดกิจกรรมไปตามแผน
2. จํานวนเด็ก-เยาวชนที่ร่วมกิจกรรม
-Play&Learn เพลินวันอาทิตย์ ร้อยละ 80 ของปีที่ผ่านมา
(ทุกอาทิตย์สิ้นเดือน)
3. รายงานผลการดําเนินโครงการ
-KIDS CAN DO RAYONG
(เดือนกุมภาพันธ์)
-HAPPY BOOK DAY
สัปดาห์ห้องสมุด (เดือนสิงหาคม)
3. สรุปผลดําเนินโครงการ

352,000

บริเวณ กองการศึกษา
หน้าห้องสมุด
ทน.ระยอง

ที่

โครงการ

2 โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬาสําหรับเด็ก/เยาวชน และ
ประชาชน = 1,860,000 บาท
2.1 กิจกรรมเก็บตัวและจัดส่ง
นักกีฬากรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน
รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก
และรอบชิงระดับประเทศ

ขั้นตอน

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

1. จัดทําโครงการเสนอผู้บริหาร
2. สํารวจ วางแผนกิจกรรมกับ
หน่วยงานต่างๆ ล่วงหน้า
3. ปรับแผนหากมีกิจกรรมที่เหมาะ
ในสภาวการณ์นั้นๆ
4. ดําเนินการจัดกิจกรรมให้เป็น
ไปตามแผนที่กําหนด
5. ประเมินผลการดําเนินงาน

1. คัดตัวจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วม 1,200,000
เขต
2. แข่งขันในช่วงวันประเพณีสําคัญ
เทศบาลฯ
3. เด็กเยาวชนมีโอกาสร่วมแข่งขัน
ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม
4. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับ
การพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา
นําไปสู่ความเข้มแข็งในชุมชน

1. จัดทําโครงการเสนอผู้บริหาร
2. สํารวจ วางแผนกิจกรรมกับ
หน่วยงานต่างๆ ล่วงหน้า
3. ปรับแผนหากมีกิจกรรมที่เหมาะ
ในสภาวการณ์นั้นๆ
4. ดําเนินการจัดกิจกรรมให้เป็น
ไปตามแผนที่กําหนด
5. ประเมินผลการดําเนินงาน

1. คัดตัวจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วม
2. แข่งขันในช่วงวันประเพณีสําคัญ
3. เด็กเยาวชนมีโอกาสร่วมแข่งขัน
ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม
4. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับ
การพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา
นําไปสู่ความเข้มแข็งในชุมชน

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2556

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

5. ความพึงพอใจของโครงการ ร้อยละ 85

5. ความพึงพอใจของโครงการ ร้อยละ 85

พ.ศ.2555
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2.2 ค่าสนับสนุนเจ้าภาพจัด
การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.
แห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก
ระดับภาคตะวันออก

รายละเอียดโครงการ

50,000

เขต
เทศบาลฯ

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

2.3 กิจกรรมจัดการแข่งขัน 1. จัดทําโครงการเสนอผู้บริหาร
กีฬางานประเพณีวันลอยกระทง 2. สํารวจ วางแผนกิจกรรมกับ
หน่วยงานต่างๆ ล่วงหน้า
3. ปรับแผนหากมีกิจกรรมที่เหมาะ
ในสภาวการณ์นั้นๆ
4. ดําเนินการจัดกิจกรรมให้เป็น
ไปตามแผนที่กําหนด
5. ประเมินผลการดําเนินงาน

1. คัดตัวจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วม
2. แข่งขันในช่วงวันประเพณีสําคัญ
3. เด็กเยาวชนมีโอกาสร่วมแข่งขัน
ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม
4. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับ
การพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา
นําไปสู่ความเข้มแข็งในชุมชน

2.4 กิจกรรมจัดการแข่งขัน 1. จัดทําโครงการเสนอผู้บริหาร
กีฬางานประเพณีวันสงกรานต์ 2. สํารวจ วางแผนจัดกิจกรรมกับ
หน่วยงานต่างๆ
3. ปรับแผนหากมีกิจกรรมที่เหมาะ
ในสภาวการณ์นั้นๆ
4. ดําเนินการจัดกิจกรรมให้เป็น
ไปตามแผนที่กําหนด
5. ประเมินผลการดําเนินงาน

1. คัดตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
2. แข่งขันกีฬาวันประเพณีสําคัญ
3. เด็กเยาวชนมีโอกาสร่วมแข่งขัน
ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม
4. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับ
การพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา
นําไปสู่ความเข้มแข็งในชุมชน

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

80,000

เขต
เทศบาลฯ

กองการศึกษา

400,000

เขต
เทศบาลฯ

กองการศึกษา

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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. ความพึงพอใจของโครงการ ร้อยละ 85
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5. ความพึงพอใจของโครงการ ร้อยละ 85

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

2.5 กิจกรรมจัดการแข่งขัน 1. จัดทําโครงการเสนอผู้บริหาร
กีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัด 2. สํารวจ วางแผนจัดกิจกรรมกับ
เทศบาลฯ
หน่วยงานต่างๆ
3. ปรับแผนหากมีกิจกรรมที่เหมาะ
ในสภาวการณ์นั้นๆ
4. ดําเนินการจัดกิจกรรมให้เป็น
ไปตามแผนที่กําหนด
5. ประเมินผลการดําเนินงาน

1. คัดตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
2. แข่งขันกีฬาวันประเพณีสําคัญ
3. เด็กเยาวชนมีโอกาสร่วมแข่งขัน
ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม
4. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับ
การพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา
นําไปสู่ความเข้มแข็งในชุมชน

2.6 กิจกรรมส่งเสริมจัดการ 1. จัดทําโครงการเสนอผู้บริหาร
แข่งขันกีฬาของศูนย์ฯ เด็กเล็ก 2. สํารวจ วางแผนจัดกิจกรรมกับ
หน่วยงานต่างๆ
3. ปรับแผนหากมีกิจกรรมที่เหมาะ
ในสภาวการณ์นั้นๆ
4. ดําเนินการจัดกิจกรรมให้เป็น
ไปตามแผนที่กําหนด
5. ประเมินผลการดําเนินงาน

1. คัดตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
2. แข่งขันกีฬาวันประเพณีสําคัญ
3. เด็กเยาวชนมีโอกาสร่วมแข่งขัน
ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม
4. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับ
การพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา
นําไปสู่ความเข้มแข็งในชุมชน
5. ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 85

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

100,000

เขต
เทศบาลฯ

กองการศึกษา

30,000

เขต
เทศบาลฯ

กองการศึกษา

200,000

เขต
เทศบาลฯ

กองการศึกษา

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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. ความพึงพอใจของโครงการ ร้อยละ 85
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3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ศูนย์เยาวชนฯ 1,070,000 บาท
3.1 กิจกรรมประกวด
1. จัดทําโครงการเสนอผู้บริหาร 1. เด็ก เยาวชน ได้มีโอกาสแสดงออก
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ลูกกรุง
2. สํารวจ วางแผนการจัดกิจกรรม 2. เด็กเยาวชนได้รับการพัฒนา
กับหน่วยงานต่างๆ
ด้านกีฬานันทนาการและอาชีพ

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

3. ปรับแผน หากมีกิจกรรมที่เหมาะ 3. ระดับความพึงพอใจของโครงการ
ในสภาวการณ์นั้นๆ
คิดเป็นร้อยละ 85
4. ดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปตาม
แผนที่กําหนดตามโครงการ
5. ประเมินผลการดําเนินงาน
1. จัดทําโครงการเสนอผู้บริหาร 1. เด็ก เยาวชน ได้มีโอกาสแสดงออก
2. สํารวจ วางแผนการจัดกิจกรรม 2. เด็กเยาวชนได้รับการพัฒนา
กับหน่วยงานต่างๆ
ด้านกีฬานันทนาการและอาชีพ
3. ปรับแผน หากมีกิจกรรมที่เหมาะ 3. ระดับความพึงพอใจของโครงการ
ในสภาวการณ์นั้นๆ
คิดเป็นร้อยละ 85
4. ดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปตาม
แผนที่กําหนดตามโครงการ
5. ประเมินผลการดําเนินงาน

550,000

เขต
เทศบาลฯ

กองการศึกษา

3.3 กิจกรรมประกวดดนตรี
เพื่อเยาวชน

1. จัดทําโครงการเสนอผู้บริหาร 1. เด็ก เยาวชน ได้มีโอกาสแสดงออก
2. สํารวจ วางแผนการจัดกิจกรรม 2. เด็กเยาวชนได้รับการพัฒนา
กับหน่วยงานต่างๆ
ด้านกีฬานันทนาการและอาชีพ
3. ปรับแผน หากมีกิจกรรมที่เหมาะ 3. ระดับความพึงพอใจของโครงการ
ในสภาวการณ์นั้นๆ
คิดเป็นร้อยละ 85
4. ดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปตาม
แผนที่กําหนดตามโครงการ
5. ประเมินผลการดําเนินงาน

200,000

เขต
เทศบาลฯ

กองการศึกษา
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3.2 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ที่

โครงการ

3.4 กิจกรรมสัปดาห์
วันเยาวชนแห่งชาติ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

50,000

เขต
เทศบาลฯ

กองการศึกษา

3.5 กิจกรรมการแข่งขันการเต้น 1. จัดทําโครงการเสนอผู้บริหาร 1. เด็ก เยาวชน ได้มีโอกาสแสดงออก
กิจกรรมเข้าจังหวะ
2. วางแผนการจัดกิจกรรม
2. เด็กเยาวชนได้รับการพัฒนา
3. ปรับแผน หากมีกิจกรรมที่เหมาะ ด้านกีฬานันทนาการและอาชีพ
ในสภาวการณ์นั้นๆ
3. ระดับความพึงพอใจของโครงการ
4. ดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปตาม คิดเป็นร้อยละ 85
แผนที่กําหนดตามโครงการ
5. ประเมินผลการดําเนินงาน

70,000

เขต
เทศบาลฯ

กองการศึกษา

250,000 ทุกชุมชน
ในเขต
เทศบาลฯ

กองสวัสดิการ
สังคม

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ชุมชนในเขตฯ

1. มีการประชุมหารือร่วมกับชุมชน - เกิดความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดี
2. เสนอขออนุมัติโครงการในหลักการ ในการทํางานร่วมกันในชุมชน 29 ชุมชน
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง
4. ดําเนินจัดการแข่งขันกีฬา
5. สรุปและประเมินผลโครงการ

พ.ศ.2556

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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1. จัดทําโครงการเสนอผู้บริหาร 1. เด็ก เยาวชน ได้มีโอกาสแสดงออก
2. วางแผนการจัดกิจกรรม
2. เด็กเยาวชนได้รับการพัฒนา
3. ปรับแผน หากมีกิจกรรมที่เหมาะ ด้านกีฬานันทนาการและอาชีพ
ในสภาวการณ์นั้นๆ
3. ระดับความพึงพอใจของโครงการ
4. ดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปตาม คิดเป็นร้อยละ 85
แผนที่กําหนดตามโครงการ
5. ประเมินผลการดําเนินงาน

พ.ศ.2555

ที่

โครงการ

5 โครงการเสริมสร้างความรู้
ให้กับเด็กและกลุ่มสตรีในเขต
เทศบาลนครระยอง

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

1. สํารวจสภาพปัญหาและกลุ่ม
เป้าหมาย
2. จัดทําโครงการเสนอต่อผู้บริหาร
เพื่อขออนุมัติในหลักการ
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง
4. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
5. สรุปและรายงานผล

ผลผลิต

- มีผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 50 คน
- เด็กและกลุ่มสตรีผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปกป้องดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

80,000 ทุกชุมชน
ในเขต
เทศบาลฯ

กองสวัสดิการ
สังคม

180,000

บริเวณ
ชมรม
ผู้สูงอายุ

กองสวัสดิการ
สังคม

จัดกิจกรรมนันทนาการวันสตรีสากล
7 โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ 1. รวบรวมข้อมูล/จัดประชุม
วันสตรีสากลในเขตเทศบาลฯ 2. จัดทําโครงการเสนอต่อผู้บริหาร ในเขตเทศบาลฯ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อขออนุมัติในหลักการ
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง
4. จัดกิจกรรมนันทนาการฯ
5. สรุปและรายงานผล

100,000 ทุกชุมชน
ในเขต
เทศบาลฯ

กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2556

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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6 โครงการผู้สูงวัย สานสัมพันธ์ 1. รวบรวมข้อมูลประสานชมรมฯ - เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะร่วมกิจกรรม
ร่วมใจกันสามัคคี
2. จัดทําโครงการเสนอต่อผู้บริหาร - เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มารวมตัวในการ
จัดกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
เพื่อขออนุมัติในหลักการ
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง
4. จัดกิจกรรมผู้สูงวัยสานสัมพันธ์ฯ
5. สรุปและรายงานผล

พ.ศ.2555

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

แนวทางที่ 6 การจัดหาที่อยู่
อาศัย ซ่อมแซม มั่นคงแข็งแรง
ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
1 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง 1. สํารวจข้อมูลผู้ยากไร้
- ผู้ยากไร้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในเขตฯ 2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา มีคณ
ุ ภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ดําเนินการซ่อมแซม
5. สรุปและรายงานผล

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

200,000

ชุมชน
ในเขต
เทศบาลฯ

กองสวัสดิการ
สังคม

200,000

ชุมชน
ในเขต
เทศบาลฯ

กองสวัสดิการ
สังคม

1,500,000

จังหวัด
เพชรบุรี

กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แนวทางที่ 7 การดูแลเด็ก
ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
2 โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ผู้ยากไร้และผู้พิการ

งบประมาณ

- ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และผู้พิการได้รับการ
1. สํารวจข้อมูล
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง/สอบราคา สงเคราะห์ช่วยเหลือ จํานวน 750 ราย
3. ดําเนินการมอบผ้าห่ม
4. สรุปและรายงานผล

3 โครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ 1. ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกับเทศบาลฯ
2. ขออนุมัติโครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ศึกษาดูงาน
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. สรุปและประเมินผลโครงการ

- ผู้สูงอายุได้ทํากิจกรรมร่วมกันและ
นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีสุขภาพ

จิตดี สามารถดูแลตนเองได้ สร้างกลุ่ม
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักทํางานเป็นทีม
ได้อย่างเป็นระบบ

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

- คณะกรรมการชุมชนได้รับการอบรม 1,200,000 จังหวัด กองสวัสดิการ
ให้ความรู้จํานวนประมาณ 250-300 คน
สังคม
นครราชสีมา
- คณะกรรมการชุมชนได้รับความรู้
และหลักการบริหารจัดการชุมชน
เพิ่มมากขึ้น

2 โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือก 1. สํารวจชุมชนที่จะจัดตั้งใหม่หรือ - ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ตั้งคณะกรรมการชุมชน
ตรวจสอบการหมดวาระการดํารง บริหารงานของชุมชนตนเองในรูปแบบ
ตําแหน่งของประธานชุมชน
คณะกรรมการชุมชน
2. จัดทําประกาศและชี้แจงราษฎร
ในพื้นที่ทราบ
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง
4. ดําเนินการเลือกตั้งประธานชุมชน
5. สรุปและประเมินผลโครงการ

64

แนวทางที่ 8 การปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมและเสริมสร้างศักยภาพ
ของคณะกรรมการชุมชน โดยใช้
แรงจูงใจ/สวัสดิการตอบแทน
1 โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 1. สํารวจปัญหาและความต้องการ
ผู้นําชุมชนเพื่อชุมชน
จากกลุ่มเป้าหมาย
2. จัดทําโครงการเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง
4. ติดต่อประสานวิทยากรและ
ผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ
5. ดําเนินการตามโครงการ
6. สรุปและประเมินผลโครงการ

ผลผลิต

งบประมาณ

80,000

ชุมชน
ในเขต
เทศบาลฯ
จํานวน
10 ชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

แนวทางที่ 9 การเผยแพร่และ
นําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
1 โครงการฝึกอาชีพให้กับชุมชน 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
5. ประเมิน/สรุปรายงานผล

ผลผลิต

- มีประชาชนร่วมอบรม จํานวน 50 คน

- ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และ
พัฒนาทักษะด้านอาชีพ

งบประมาณ

80,000

พื้นที่

ชุมชน
ในเขต
เทศบาลฯ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

กองสวัสดิการ
สังคม
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเมืองและองค์กรเทศบาลให้มีความเป็นธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
6.1 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
(1) เพื่อปรับปรุงสถานที่ทํางาน/ระบบงาน/จัดหา และซ่อมบํารุงเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
(2) เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
(3) เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานให้สอดรับกับความเป็นชุมชนเมือง โดยยึดพื้นที่และบูรณาการงานระหว่างหน่วยงาน
(4) เพื่อวางแผนอัตรากําลังและการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีคุณธรรมจริยธรรม
6.2 แนวทางการพัฒนา
ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

1 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน 1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
เทศบาลนครระยอง
งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย

พ.ศ.2556

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แนวทางที่ 1 การปรับปรุงสถาน
ที่ทํางาน/ระบบงาน/จัดหา และ
ซ่อมบํารุงเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน

พ.ศ.2555

เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800,000 สํานักงาน

2,000 ตร.ม. เปลี่ยนโครงสร้างหลังคา
ทําความสะอาดพื้นที่ใต้หลังคา เปลี่ยนฝ้า
เพดานพร้อมทาสีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
950 ตร.ม. และทาสีภายนอกอาคาร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตร.ม.

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา รื้อถอนเกาะกลางถนน จํานวน 2 จุด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
งานก่อสร้าง
พร้อมปรับปรุงเป็นที่จอดรถ 1 จุด
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง และอนุสาวรีย์ 1 จุด
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ

สํานักปลัด

ทน.ระยอง

400,000

เขต
เทศบาลฯ

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย
3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร

4 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา
คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลฯ งานก่อสร้าง
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย

350,000

เขต
เทศบาลฯ

สํานักปลัด
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1. ตรวจสอบแบบและประมาณราคา ซ่อมแซมผนังและโครงสร้างอาคาร
งานก่อสร้าง
ที่ชํารุด พร้อมทาสีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2. จัดจ้างตามระเบียบกระทรวง 1,800 ตารางเมตร
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจ้าง
4. ดําเนินการก่อสร้าง 60 วัน
5. เบิกจ่าย

ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์โครงเหล็ก
พร้อมมุงด้วยแผ่นเมทัลซีท ขนาด
5*104 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร

1,600,000

5 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ 1. รวบรวมข้อมูลมาปรับปรุง/พัฒนา - ข้อมูลผู้ชําระภาษีถูกต้องครบถ้วน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทํางาน - ผู้ชําระภาษีมีความพึงพอใจ
3. ปฏิบัติการ...ข้อมูลภาคสนาม ร้อยละ 85

250,000

สํานักการ
คลินิก
ชุมชนอบอุ่น สาธารณสุขฯ
ทน.ระยอง

เขต
เทศบาลฯ

สํานักการคลัง

ที่

โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

4. ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
6 โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ให้บริการด้านการชําระภาษี

1. วางแผนกําหนดการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

2. จัดทําโครงการ
3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดําเนินการประชาสัมพันธ์และ
รับชําระภาษี
5. วิเคราะห์ปัญหาและรายงานผล

- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
เต็มใจชําระภาษี

150,000 สํานักงาน สํานักการคลัง
ทน.ระยอง
และบริเวณ
แหลมทอง
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7 โครงการสายสัมพันธ์ประชาชน 1. วางแผนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ -ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารระยะเวลา
ผู้ชําระภาษี
2. จัดทําโครงการ
และขั้นตอนการชําระภาษี
-ประชาชนชําระภาษีภายในกําหนดเวลา
3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. รับชําระภาษี
5. วิเคราะห์ปัญหาและรายงานผล

250,000 สํานักงาน สํานักการคลัง
ทน.ระยอง

8 โครงการปรับปรุงการบริการ 1. ประชุมหารือกําหนดรูปแบบและกิจกรรม ผู้รับบริการเกิดความประทับใจอย่างทั่วถึง
ประชาชนแบบ One Stop Service 2. เสนอโครงการ
และเป็นธรรม
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดซื้อ-จัดจ้าง
5. สรุปและประเมินผล

150,000 สํานักงาน
ทน.ระยอง

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
ผลผลิต
1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 1. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

คุณลักษณะเสนอผู้บริหารอนุมัติ
2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
3. ติดต่อประสานผู้รับจ้าง
4. ดําเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

งบประมาณ

6,000

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

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

เขต
เทศบาลฯ

กองการศึกษา
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ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิเซล
จํานวน 1 กล้อง
2. โทรทัศน์ แอลซีดี ขนาด 40 นิ้ว
18,000
พร้อมติดตั้งขาแขวนโครงเหล็ก
จํานวน 1 เครื่อง
3. ซ่อมแซมห้องน้ําอาคารห้องสมุดฯ
800,000
4. ปรับปรุงทาสีภายใน-ภายนอกอาคาร 600,000
ห้องสมุดฯ
5. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิด
87,000
แขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสนง.
15,000
จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 1 เครื่อง
7. เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
31,000
เอกสาร ระดับศูนย์บริการ 1 เครื่อง
8. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 วัตต์
3,600
จํานวน 2 เครื่อง
9. รถดับเพลิงตรวจการณ์ จํานวน 1 คัน 1,800,000
10. เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 kw.
29,000
จํานวน 1 เครื่อง
11. เครื่องช่วยหายใจ จํานวน 2 ชุด
240,000

พื้นที่

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
ผลผลิต
1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 12. บ้านพักชั่วคราวสําหรับผู้ประสบภัย

คุณลักษณะเสนอผู้บริหารอนุมัติ
2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
3. ติดต่อประสานผู้รับจ้าง
4. ดําเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

งบประมาณ

40,000

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556
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เขต
เทศบาลฯ

สํานักปลัด

70

แบบเต็นท์ยกพื้น จํานวน 1 หลัง
13. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
736,000
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ (CAB) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
จํานวน 1 คัน
14. เครื่องพ่นสีจราจร จํานวน 1 เครื่อง 170,000
15. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
8,400
ขาวดํา (25 หน้า/นาที) 1 เครื่อง
16. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET
5,800
Printer) พร้อมถังใส่หมึก 1 เครื่อง
17. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
6,000
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิเซล
จํานวน 1 กล้อง
18. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
31,000
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
19. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
19,000
สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง
20. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA
3,600
จํานวน 2 เครื่อง

พื้นที่

สํานักการคลัง

