แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
(พ.ศ.2561 - 2565) เปลีย่ นแปลง
ครั้งที่ 4/2564

งานจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ฝายยุทธศาสตรและแผนงาน
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
เทศบาลนครระยอง

สารบัญ
เรื่อง

หนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการพัฒนาทีเ่ ปลี่ยนแปลง

1

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการจัดการระบบขนสงมวลชนการจราจรและความปลอดภัย

2

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

3

แบบ ผ.01
บัญชีสรุป
โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564
เทศบาลนครระยอง
ยุทธศาสตร/แผนงาน

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
(บาท)
โครงการ (บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
โครงการ

2. ยุทธศาสตรดานการจัดการระบบขนสงมวลชนการจราจรและความปลอดภัย
แผนงานสาธารณสุ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ข และ
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
-

ป 2565
รวมทั้งสิ้น
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
(บาท)
โครงการ (บาท)
โครงการ

-

-

-

-

-

1

116,800

1

116,800

-

-

-

-

-

1

870,000

1

870000

บัญชีเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน
2 ยุทธศาสตรดานการจัดการระบบขนสงมวลชนการจราจรและความปลอดภัย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดเดิม
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 -โครงการฝกซอมแผน
1.เพื่อสรางความมั่นใจและ -ฝกอบรมใหความรูและฝกซอมแผนฉุกเฉิน
100,000 100,000
122,000
71,000
ควบคุมเหตุอัคคีภัย จํานวน 1 ชุมชน
ปองกันและบรรเทา
สงเสริมการมีสวนรวมให
จํานวน 120 คน
สาธารณภัย
ประชาชน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให
เจาหนาที่มีความพรอม
สามารถปฏิบัติงาน
3.เพื่อใหประชาชนปฏิบัติ
ตนใหถูกตองเมื่อเกิดเหตุ
อัคคีภัย
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 -โครงการฝกซอมแผน
1.เพื่อสรางความมั่นใจและ -ฝกอบรมใหความรูและฝกซอมแผนฉุกเฉิน
100,000 100,000
122,000
71,000
ควบคุมเหตุอัคคีภัย จํานวน 2 ชุมชน
ปองกันและบรรเทา
สงเสริมการมีสวนรวมให
จํานวน 240 คน
สาธารณภัย
ประชาชน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให
เจาหนาที่มีความพรอม
สามารถปฏิบัติงาน
3.เพื่อใหประชาชนปฏิบัติ
ตนใหถูกตองเมื่อเกิดเหตุ
อัคคีภัย
หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงเปาหมาย เพิ่มจํานวนผูเขารวมกิจกรรม เปน 240 คน เพิ่มจํานวนชุมชนที่เขารวม เปน 2 ชุมชน ปรับเพิ่มงบประมาณ ป 2565
2

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
71,000 -ประชาชนไดรับ
ความมั่นใจในความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
รอยละ 80

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
116,800 -ประชาชนไดรับ
ความมั่นใจในความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
รอยละ 80

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-ประชาชนไดรับ
ความมั่นใจใน
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-ประชาชนไดรับ
ความมั่นใจใน
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สํานักปลัด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา
4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดเดิม
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
280,000
280,000
280,000
1 -โครงการจัดงานประเพณี 1.เพื่อสงเสริมใหเด็กเยาวชน 1.ประชาชนในทองถิ่นและนักทองเที่ยว
สงกรานต
ประชาชนรวมกันสืบสาน ที่มารวมงานประเพณีสงกรานต
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
จํานวน 2,500 คน
วัฒนธรรมทองถิ่นระยอง
2.กิจกรรมสรงน้ําพระพุทธอังคีรส
2.เพื่อปลูกฝงความภาค
พระสงฆสมณศักดิ์ รดน้ําขอพรจากผูสูงอายุ
ภูมิใจในความเปนชาติสู
ผูบริหาร (ทุกป)
นักทองเที่ยวทั้งในและ
3.กิจกรรมแหพระพุทธอังคีรสและ
ตางประเทศ
รถบุปผชาติของชุมชน/หนวยงานตางๆ
3.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว รอบเมือง
ในทองถิ่นของจังหวัดระยอง
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
280,000
280,000
280,000
1 -โครงการจัดงานประเพณี 1.เพื่อสงเสริมใหเด็กเยาวชน 1.เด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่น
สงกรานต
ประชาชนรวมกันสืบสาน ที่มารวมงานประมาณ 1,200 คน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
2.กิจกรรมสรงน้ําพระพุทธอังคีรส
วัฒนธรรมทองถิ่นระยอง
พระสงฆสมณศักดิ์ รดน้ําขอพรจากผูสูงอายุ
2.เพื่อปลูกฝงความภาค
ผูบริหาร
ภูมิใจในความเปนชาติสู
3.กิจกรรมแหพระพุทธอังคีรสและ
นักทองเที่ยวทั้งในและ
รถบุปผชาติของชุมชน/หนวยงานตางๆ
ตางประเทศ
รอบเมือง
3.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ในทองถิ่นของจังหวัดระยอง
หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงเปาหมายและปรับเพิ่มงบประมาณ ป 2565
3

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
280,000 เชิงปริมาณ
-จํานวนผูเขารวม
โครการฯ คิดเปน
รอยละ 100 ของ
กลุมเปาหมาย
เชิงความพึงพอใจ
-ประชาชนและ
นักทองเที่ยวที่มา
รวมงานมีความพึง
พอใจไมนอยกวา
ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
870,000 เชิงปริมาณ
-จํานวนผูเขารวม
โครการฯ คิดเปน
รอยละ 100 ของ
กลุมเปาหมาย
เชิงความพึงพอใจ
-ประชาชนและ
นักทองเที่ยวที่มา
รวมงานมีความพึง
พอใจไมนอยกวา

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
1.เด็ก เยาวชน
ประชาชนใหความ
ตระหนักในเรื่อง
การสงเสริมอนุรักษ
ประเพณีสงกรานต
สืบทอดตอกันไป
2.สงเสริมการ
ทองเที่ยวในทองถิ่น

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
การศึกษา

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.เด็ก เยาวชน
ประชาชนใหความ
ตระหนักในเรื่อง
การสงเสริมอนุรักษ
ประเพณีสงกรานต
สืบทอดตอกันไป
2.สงเสริมการ
ทองเที่ยวในทองถิ่น

กอง
การศึกษา

