แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒

เพิ่มเติม ฉ.2
งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลนครระยอง

สารบัญ
เรือ่ ง
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) เพิม่ เติม ฉบับที่ 2

หน้า
1

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) เพิม่ เติม ฉบับที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

2

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

12

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทางคาร์บอนต่่า

14

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 15
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

18

บัญชีสรุปครุภณ
ั ฑ์ เพิม่ เติม ฉบับที่ 2

19

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ.03) เพิม่ เติม ฉบับที่ 2

20

แบบ ผ.01

บัญชีสรุป
โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครระยอง
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
ปี 2570
รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและบริการสาธารณะ
23
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
46,046,000 รวม 23
46,046,000 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
15,000 1
แผนงานสาธารณสุข
15,000 2
แผนงานสาธารณสุข(กองทุน สปสช.)
60,000 2
60,000
4
รวม
90,000 2
60,000
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทางคาร์บอนต่า
1
แผนงานเคหะและชุมชน
200,000 รวม
1
200,000 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ
2
405,000 2
405,000
แผนงานการศึ
แผนงานการศึกกษา
ษา
3
1,945,000 รวม
5
2,350,000 2
405,000
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
300,000 1
350,000
1
รวม
300,000 1
350,000
รวมทั้งหมด 34
48,986,000 5
815,000

-

-

-

-

-

-

23
23

46,046,000
46,046,000

2
2

60,000
60,000

2
2

60,000
60,000

2
2

60,000
60,000

1
1
10
12

15,000
15,000
300,000
330,000

-

-

-

-

-

-

1
1

200,000
200,000

2
2

405,000
405,000

2
2

405,000
405,000

2
2

405,000
405,000

10
3
13

2,025,000
1,945,000
3,970,000

1
1

400,000
400,000
865,000

1
1

450,000
450,000
915,000

1
1

500,000
500,000
965,000

5
5
54

2,000,000
2,000,000
52,546,000

5
1

5

5

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครระยอง
ยุทธศาสตร์จังหวัด 5. เสริมสร้างมาตรฐานและยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนทุกช่วงวัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดระยอง 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567 2568 2569 2570
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้าง
1.เพื่อก่อสร้างถนน คสล. -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
170,000 - -จานวนถนนที่ได้
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้มาตรฐาน
หนา 0.15 เมตร ความกว้าง
รับการก่อสร้างตาม
ซอยแหลมรุ่งเรือง 5
2.เพื่ออานวยความสะดวก ประมาณ 5.00 เมตร ความยาว
แบบที่กาหนด
แก่ประชาชนในการสัญจร ไม่น้อยกว่า 37.00 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 185.00
ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการ
งานก่อสร้างเทศบาลนครระยอง
2 โครงการก่อสร้าง
1.เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้มาตรฐาน
ซอยแหลมรุ่งเรือง 6
2.เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการสัญจร

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร ความกว้างประมาณ
3.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
42.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 147.00 ตารางเมตร
ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
เทศบาลนครระยอง

140,000

2

-

-

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
1.มีถนนที่ได้มาตรฐาน กองช่าง
2.ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

-จานวนถนนที่ได้ 1.มีถนนที่ได้มาตรฐาน กองช่าง
รับการก่อสร้างตาม 2.ประชาชนผู้ใช้
แบบที่กาหนด
เส้นทางได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

ที่

โครงการ

3 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมระบบระบายน้า
ภายในบริเวณสวนปุา
สิริกิติ์ (ชุมชนสองพี่น้อง)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อก่อสร้างถนน
-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา 0.05 เมตร ความกว้างประมาณ
ให้ได้มาตรฐาน
4.00 - 5.00 เมตร ความยาวรวม
2.เพื่อก่อสร้างระบบระบาย ไม่น้อยกว่า 475.00 เมตรหรือคิดเป็น
น้าให้มีประสิทธิภาพ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,175.00
3.เพื่ออานวยความสะดวก ตารางเมตร
แก่ประชาชนในการสัญจร -ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ความกว้างภายในราง
0.30 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
69.00 เมตร
-ก่อสร้างท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 28.00เมตร
ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
เทศบาลนครระยอง

4 โครงการก่อสร้างถนน -เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
คอนกรีต เข้าศูนย์พกั พิง ให้ได้มาตรฐาน
สุนัขจรจัด เทศบาลนคร
ระยอง

-ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตหนา 0.05 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 5.00 เมตร ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 364.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,820.00
ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการ
งานก่อสร้างเทศบาลนครระยอง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566
2567 2568 2569
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
1,400,000 -

1,400,000

3

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
2570
รับผิด
ชอบหลัก
(บาท)
1.มีถนนที่ได้มาตรฐาน กองช่าง
- -จานวนถนน
รางระบายน้าและ 2.มีระบบระบายน้า
ท่อระบายน้าที่
ที่ดี มีประสิทธิภาพ
ได้รับการก่อสร้าง 3.ประชาชนผู้ใช้
ตามแบบที่กาหนด เส้นทางได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

-จานวนถนนที่ได้ 1.มีถนนที่ได้มาตรฐาน กองช่าง
รับการก่อสร้างตาม
แบบที่กาหนด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการก่อสร้างถนน 1.เพื่อก่อสร้างถนน คสล. -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร ความกว้างประมาณ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ให้ได้มาตรฐาน
ก่อสร้างระบบระบายน้า 2.เพื่อก่อสร้างระบบระบาย 4.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
ถนนอดุลย์ธรรมประภาส น้าให้มีประสิทธิภาพ
20.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวม
ซอย 2
3.เพื่ออานวยความสะดวก ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร
แก่ประชาชนในการสัญจร -ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ความกว้างภายในราง
0.30 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
296.00 เมตร
-ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
ความกว้างประมาณ 0.30 เมตร
แบบฝาตะแกรง ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 70.00 เมตร ตามแบบรูปรายการ
งานก่อสร้างเทศบาลนครระยอง
6 โครงการปรับปรุงถนน 1.เพื่อปรับปรุงถนน คสล.
พร้อมระบบระบายน้า ให้ได้มาตรฐาน
ถนนราษฎร์บารุง ซอย 8 2.เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบายน้าให้มีประสิทธิภาพ
3.เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการสัญจร

-ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร ความกว้างประมาณ
0.30-1.80 เมตร ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 285 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 465.00 ตารางเมตร
พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า
27 บ่อ ตามแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างเทศบาลนครระยอง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566
2567 2568 2569
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
900,000 -

700,000 -

4

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2570
(บาท)
- -จานวนถนนและ
รางระบายน้าที่
ได้รับการก่อสร้าง
ตามแบบที่กาหนด

-

-จานวนถนนและ
ฝาบ่อพักที่ได้รับ
การปรับปรุงตาม
แบบที่กาหนด

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

1.มีถนนที่ได้มาตรฐาน กองช่าง

2.มีระบบระบายน้า
ที่ดี มีประสิทธิภาพ
3.ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

1.มีถนนที่ได้มาตรฐาน กองช่าง

2.มีระบบระบายน้า
ที่ดี มีประสิทธิภาพ
3.ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการปรับปรุงถนน
พร้อมระบบระบายน้า
ถนนยมจินดา

1.เพื่อปรับปรุงถนน คสล.
ให้ได้มาตรฐาน
2.เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบายน้าให้มปี ระสิทธิภาพ
3.เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการสัญจร

-ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร ความกว้างประมาณ
4.50-6.00 เมตร ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 636.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,748.00
ตารางเมตร
-ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
ความกว้าง 0.50 เมตร ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 1,373.00 เมตร
-ปรับปรุงระบบไฟฟูาแสงสว่าง
ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
เทศบาลนครระยอง

8 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
และระบบระบายน้า
ซอยสมอทอง
(ชุมชนชายกระปุอม)

1.เพื่อปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตให้ได้
มาตรฐาน
2.เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบายน้าให้มปี ระสิทธิภาพ
3.เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการสัญจร

-ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา 0.05 เมตร ความกว้างประมาณ
5.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
192.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร
พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก ไม่น้อยกว่า
27 บ่อ ตามแบบรูปรายการ
งานก่อสร้างเทศบาลนครระยอง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566
2567 2568 2569
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
15,888,000 - -

1,005,000

5

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2570
(บาท)
- -จานวนถนน
รางระบายน้า และ
ระบบไฟฟูาที่ได้รับ
การปรับปรุงตาม
แบบที่กาหนด

-

-จานวนถนนและ
ฝาบ่อพักที่ได้รับ
การปรับปรุงตาม
แบบที่กาหนด

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

1.มีถนนที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

2.มีระบบระบายน้า
ที่ดี มีประสิทธิภาพ
3.ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

1.มีถนนที่ได้มาตรฐาน กองช่าง

2.มีระบบระบายน้า
ที่ดี มีประสิทธิภาพ
3.ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
และระบบระบายน้า
ถนนราษฎร์อาริยะ
(ชุมชนวัดปุาประดู่ 1)

1.เพื่อปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ให้ได้มาตรฐาน
2.เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบายน้าให้มปี ระสิทธิภาพ
3.เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการสัญจร

-ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา 0.05 เมตร ความกว้างประมาณ
5.50-8.50 เมตร ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 288.00 เมตรหรือคิดเป็น
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,826.00
ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก
ไม่น้อยกว่า 47 บ่อ ตามแบบรูป
รายการงานก่อสร้างเทศบาล
นครระยอง

10 โครงการปรับปรุงถนน
และระบบระบายน้า
ซอยรังค์สุข
(ชุมชนแขวงการทาง)

1.เพื่อปรับปรุงถนน คสล. -ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร ความกว้างประมาณ
ให้ได้มาตรฐาน
2.เพื่อปรับปรุงระบบ
2.00-3.50 เมตร ความยาวรวม
ระบายน้าให้มปี ระสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 181.00 เมตร หรือคิด
3.เพื่ออานวยความสะดวก เป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 657.00
แก่ประชาชนในการสัญจร ตารางเมตร
-ก่อสร้างท่อระบายน้า ขนาด Ø
0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า
183.00 เมตร และก่อสร้างบ่อพัก
ไม่น้อยกว่า 20 บ่อ ตามแบบรูป
รายการงานก่อสร้างเทศบาล
นครระยอง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566
2567 2568 2569
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
1,530,000 -

1,414,000

6

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2570
(บาท)
- -จานวนถนนและ
ฝาบ่อพักที่ได้รับ
การปรับปรุงตาม
แบบที่กาหนด

-

-จานวนถนนที่ได้รับ
การปรับปรุงและ
ท่อระบายน้าที่ได้รับ
การก่อสร้างตาม
แบบที่กาหนด

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

1.มีถนนที่ได้มาตรฐาน กองช่าง

2.มีระบบระบายน้า
ที่ดี มีประสิทธิภาพ
3.ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

1.มีถนนที่ได้มาตรฐาน กองช่าง

2.มีระบบระบายน้า
ที่ดี มีประสิทธิภาพ
3.ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต ถนนสนามเปูา
(ช่วงบริเวณวงเวียนสวนศรีเมืองถึงถนนบางจาก)

1.เพื่อปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ให้ได้มาตรฐาน
2.เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการสัญจร

-ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา 0.05 เมตร ความกว้างประมาณ
3.80-8.70 เมตร ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 817.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,839.00
ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก
ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
เทศบาลนครระยอง

12 โครงการปรับปรุงถนน
และระบบระบายน้า
ถนนริมน้า
(ช่วงแยกทางไผ่ 2 ถึง
สะพานดา)

1.เพื่อปรับปรุงถนน คสล. -ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ให้ได้มาตรฐาน
หนา 0.15 เมตร ความกว้างประมาณ
2.เพื่อปรับปรุงระบบ
2.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
ระบายน้าให้มปี ระสิทธิภาพ 100.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวม
3.เพื่ออานวยความสะดวก ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร
แก่ประชาชนในการสัญจร -ก่อสร้างท่อระบายน้า ขนาด Ø
0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า
99.00 เมตร และก่อสร้างบ่อพัก
ไม่น้อยกว่า 9 บ่อ
ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
เทศบาลนครระยอง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566
2567 2568 2569
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
2,215,000 -

610,000

7

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2570
(บาท)
- -จานวนถนนและ
ฝาบ่อพักที่ได้รับ
การปรับปรุงตาม
แบบที่กาหนด

-

-จานวนถนนที่ได้รับ
การปรับปรุงตาม
แบบที่กาหนด
-จานวนท่อระบาย
น้าและบ่อพักที่ได้
รับการก่อสร้างตาม
แบบที่กาหนด

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

1.มีถนนที่ได้มาตรฐาน กองช่าง

2.ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

1.มีถนนที่ได้มาตรฐาน กองช่าง

2.มีระบบระบายน้า
ที่ดี มีประสิทธิภาพ
3.ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13 โครงการก่อสร้างรั้ว
1.เพื่อกั้นแนวเขตพื้นที่
สวนศรีเมืองและก่อสร้าง สวนศรีเมืองให้ชัดเจน
รั้วสนามคิงพาวเวอร์
2.เพื่อสามารถบริหาร
การใช้พื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.ก่อสร้างรั้วสาเร็จรูปสวนศรีเมือง
ด้านติดถนนอดุลย์ธรรมประภาส
ความสูง 2.00 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 220.00 เมตร(รวมประตู)
2.ก่อสร้างรั้วสาเร็จรูปสนาม
คิงพาวเวอร์ ความสูง 2.00 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 156.50 เมตร
(รวมประตู)
3.ก่อสร้างประตูรั้วทางเข้าด้านติด
ถนนภักดีบริรักษ์
4.ก่อสร้างประตูรั้วทางเข้าด้าน
หอพระพทุธอังคีรส
ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
เทศบาลนครระยอง

14 โครงการก่อสร้างอาคาร 1.เพื่อทดแทนแพสูบน้าเดิม -ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้า ขนาด
โรงสูบน้าด้วยไฟฟูาเข้า 2.เพือ่ ความสะดวกในการ 5.00x5.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
คลองรอบสวนศรีเมือง ใช้งานและดูแลรักษา
รวมไม่น้อยกว่า 25.00 ตารางเมตร
ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
เทศบาลนครระยอง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566
2567 2568 2569
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
800,000 -

500,000

8

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2570
(บาท)
- -จานวนรั้วที่ได้รับ
การก่อสร้างตาม
แบบที่กาหนด

-

-จานวนอาคาร
โรงสูบน้าที่ได้รับ
การก่อสร้างตาม
แบบที่กาหนด

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
-มีแนวเขตพื้นที่
สวนศรีเมืองที่
ชัดเจน
-การใช้พื้นที่มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

1.มีโรงสูบน้า
ทดแทนของเดิม
2.มีความสะดวกใน
การใช้งานและ
ดูแลรักษา

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566
2567 2568 2569
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
5,012,000 -

ตัวชี้วัด
(KPI)

2570
(บาท)
- -พื้นที่ลู่รอบสนาม
สวนศรีเมืองที่ได้รับ
การปรับปรุงให้ได้
มาตรฐานตามแบบ
ที่กาหนด

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

1.ลู่รอบสนามกีฬา
สวนศรีเมืองแยก
ลู่วงิ่ และลู่เดินออก
จากกันอย่างชัดเจน
2.สามารถจัด
ระเบียบผู้ใช้บริการ
ในการใช้พื้นที่

กองช่าง

15 โครงการปรับปรุงลู่รอบ 1.เพื่อปรับปรุงลู่รอบสนาม
สนามกีฬาสวนศรีเมือง กีฬาสวนศรีเมืองโดยแยก
ลู่วงิ่ และลู่เดินออกจากกัน
อย่างชัดเจน
2.เพื่อจัดระเบียบผู้ใช้
บริการในการใช้พื้นที่

-ปรับปรุงลู่รอบสนามกีฬาสวน
ศรีเมือง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00
ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการ
งานก่อสร้างเทศบาลนครระยอง

16 โครงการปรับปรุงอาคาร 1.เพื่อปรับปรุงอาคารให้มี
สานักงานเทศบาล
สภาพที่ดีและสวยงาม
นครระยอง (หลังเก่า) 2.เพื่อใช้พื้นที่อาคารได้
อย่างเหมาะสม เพิ่มอายุ
การใช้งาน

-ปรับปรุงอาคารพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
1,980.00 ตารางเมตร
ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
เทศบาลนครระยอง

5,400,000

-

-

-

-

-จานวนอาคารที่ 1.อาคารที่ได้รับการ
ได้รับการปรับปรุง ปรับปรุงมีสภาพดี
ตามแบบที่กาหนด และสวยงาม
2.สามารถใช้พื้นที่
อาคารได้อย่าง
เหมาะสม

กองช่าง

17 โครงการอานวยความ 1.เพื่อปูองกันอุบตั ิเหตุ
ปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ 2.ลดการสูญเสียต่อ
เทศบาลนครระยอง
ชีวติ และทรัพย์สิน
3.เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการสัญจร

-ตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 4,917.00 ตารางเมตร
ปูายเตือนจานวน 50 ปูาย และ
งานอื่นๆ บริเวณถนนสุขุมวิท,
ถนนเลียบชายหาดแหลมเจริญ,
ถนนท่าบรรทุก, ถนนราษฎร์บารุง,
ถนนหลังวัดปุาประดู่ 1

3,000,000

-

-

-

-

-พื้นที่ถนนที่ได้รับ
การตีเส้นจราจร
-จานวนปูายเตือน
ที่ได้รับการติดตั้ง

กองช่าง

1.อุบตั ิเหตุทางถนน
ลดลง
2.มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

3.ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

9

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566
2567 2568 2569
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
495,000 -

ตัวชี้วัด
(KPI)

2570
(บาท)
- -จานวนโคมไฟ
ส่องสว่างที่ได้รับ
ปรับปรุงตาม
แบบที่กาหนด

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

1.ไฟฟูาส่องสว่าง
สามารถใช้งานได้ดี
2.การเกิดอาชญากรรมลดลง

กองช่าง

18 โครงการปรับปรุง
ไฟส่องสว่างทางเดิน
เขื่อนกันดิน
ถนนศรีเมืองเหนือ ถนนศรีเมืองใต้

1.เพื่อปรับปรุงไฟส่องสว่าง
ให้สามารถใช้งานได้ดี
2.เพื่อปูองกันอันตรายและ
ลดการเกิดอาชญากรรม

-ปรับปรุงไฟฟูาส่องสว่างพร้อม
อุปกรณ์ จานวน 51 โคม
ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
เทศบาลนครระยอง

19 โครงการปรับปรุง
โคมไฟส่องสว่าง
ซอยนครระยอง 82
ถนนทองดี ถึงสะพาน
เทศบาล 6

1.เพื่อปรับปรุงไฟส่องสว่าง
ให้สามารถใช้งานได้ดี
2.เพื่อปูองกันอันตรายและ
ลดการเกิดอาชญากรรม

-ปรับปรุงไฟฟูาส่องสว่างพร้อม
อุปกรณ์ จานวนไม่น้อยกว่า 16 ชุด
ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
เทศบาลนครระยอง

550,000

-

-

-

-

-จานวนโคมไฟ
ส่องสว่างที่ได้รับ
ปรับปรุงตาม
แบบที่กาหนด

1.ไฟฟูาส่องสว่าง
สามารถใช้งานได้ดี
2.การเกิดอาชญากรรมลดลง

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุง
โคมไฟส่องสว่าง
ถนนภักดีบริรักษ์
เชื่อมถนนศรีเมืองเหนือ
เชื่อมถนนริมน้า

1.เพื่อปรับปรุงไฟส่องสว่าง
ให้สามารถใช้งานได้ดี
2.เพื่อปูองกันอันตรายและ
ลดการเกิดอาชญากรรม

-ปรับปรุงไฟฟูาส่องสว่างพร้อม
อุปกรณ์ จานวนไม่น้อยกว่า 44 ชุด
ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
เทศบาลนครระยอง

1,300,000

-

-

-

-

-จานวนโคมไฟ
ส่องสว่างที่ได้รับ
ปรับปรุงตาม
แบบที่กาหนด

1.ไฟฟูาส่องสว่าง
สามารถใช้งานได้ดี
2.การเกิดอาชญากรรมลดลง

กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566
2567 2568 2569
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
550,000 -

ตัวชี้วัด
(KPI)

2570
(บาท)
- -จานวนโคมไฟ
ส่องสว่างที่ได้รับ
ปรับปรุงตาม
แบบที่กาหนด

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

1.ไฟฟูาส่องสว่าง
สามารถใช้งานได้ดี
2.การเกิดอาชญากรรมลดลง

กองช่าง

21 โครงการปรับปรุงโคมไฟ 1.เพื่อปรับปรุงไฟส่องสว่าง
ส่องสว่าง ถนนทางไผ่ 4 ให้สามารถใช้งานได้ดี
2.เพื่อปูองกันอันตรายและ
ลดการเกิดอาชญากรรม

-ปรับปรุงไฟฟูาส่องสว่างพร้อม
อุปกรณ์ จานวนไม่น้อยกว่า 39 ชุด
ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
เทศบาลนครระยอง

22 โครงการปรับปรุงโคมไฟ 1.เพื่อปรับปรุงไฟส่องสว่าง
ส่องสว่าง ถนนทางไผ่ 2 ให้สามารถใช้งานได้ดี
2.เพื่อปูองกันอันตรายและ
ลดการเกิดอาชญากรรม

-ปรับปรุงไฟฟูาส่องสว่างพร้อม
อุปกรณ์ จานวนไม่น้อยกว่า 28 ชุด
ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
เทศบาลนครระยอง

767,000

-

-

-

-

-จานวนโคมไฟ
ส่องสว่างที่ได้รับ
ปรับปรุงตาม
แบบที่กาหนด

1.ไฟฟูาส่องสว่าง
สามารถใช้งานได้ดี
2.การเกิดอาชญากรรมลดลง

กองช่าง

23 โครงการอุดหนุน
-เพื่อขยายเขตระบบ
-ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูา 1 เฟส
ขยายเขตระบบจาหน่าย จาหน่ายไฟฟูาส่องสว่าง ขนาด 30 เควีเอ ตามแบบการไฟฟูา
ไฟฟูา บริเวณสะพาน บริเวณสะพานเทศบาล 8 ส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองกาหนด
เทศบาล 8
(สะพานก้นปึก)

300,000

-

-

-

-

-จานวนหม้อแปลง
ไฟฟูาที่ได้รับการ
ติดตั้งตามแบบที่
กาหนด

-ไฟฟูาส่องสว่าง
บริเวณสะพาน
เทศบาล 8 สามารถ
ใช้งานได้ปกติ

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัด 5. เสริมสร้างมาตรฐานและยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนทุกช่วงวัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการองค์กร
2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ
แผนงานรักษาความสงบภายใน และแผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567 2568 2569 2570
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมความรู้ -เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ -อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร
15,000 - -จานวนเจ้าหน้าที่
กฎหมายจราจรและ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
แก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ จานวน 40 คน
เทศกิจที่ได้รับการ
ปูองกันอุบตั ิเหตุทางถนน ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดอบรม 1 วัน
อบรม จานวน
แก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ
40 คน

2 โครงการนวดเพื่อสุขภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทย เทศบาล
นครระยอง

-เพื่อสร้างต้นแบบการนวด -ประชาชนและผู้ที่สนใจในเขต
เพื่อสุขภาพที่ถูกต้องให้แก่ เทศบาล จานวน 60 คน/ปี
ประชาชน ผู้ที่สนใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
และสภาพจิตใจให้สมบูรณ์
อย่างถูกวิธี

15,000
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-

-

-

-

-จานวนประชาชน
และผู้ที่สนใจได้รับ
การอบรม จานวน
60 คนต่อปี

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
-เจ้าหน้าที่เทศกิจ สานักปลัด
สามารถปฏิบตั ิงาน เทศบาล
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-ประชาชน ผู้ที่สนใจ กอง
ในเขตเทศบาลได้รับ การแพทย์
ความรู้เรื่องการนวด
เพื่อสุขภาพ สามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไป
ส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายและสภาพ
จิตใจให้สมบูรณ์
อย่างถูกวิธี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการ
รากแก้วแห่งชีวติ

1.เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับ
การคัดกรองพัฒนาการให้
เป็นไปตามวัย
2.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก อายุ 3-5 ปี ใน ศพด./
รร.สังกัดเทศบาล ให้สมวัย

1.เด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน
ใน ศพด./รร.สังกัดเทศบาล
จานวน 300 คน
2.เด็กอายุ 3-5 ปี ใน ศพด./รร.สังกัด
เทศบาล จานวน 300 คน

4 โครงการคนรุ่นใหม่
ห่างไกลอบายมุข

-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ -เยาวชนอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี
และพิษภัยของอบายมุข จานวน 150 คน
ได้แก่ สุรา บุหรี่ และ
ยาเสพติด รวมถึงทักษะ
การปฏิเสธและการปูองกัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2566
2567 2568 2569 2570
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1.ร้อยละ 80 ของ

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

1.เด็กอายุ 9,18,30, สานัก
(งบกองทุน (งบกองทุน (งบกองทุน (งบกองทุน (งบกองทุน เด็กปฐมวัยได้รับการ 42 และ 60 เดือน สาธารณสุข
สปสช.) สปสช.) สปสช.) สปสช.) สปสช.) คัดกรองพัฒนาการ มีพฒ
ั นาการสมวัย
และ
เป็นไปตามวัย
2.เด็กอายุ 3-5 ปี สิ่งแวดล้อม
2.ร้อยละ 90 ของ มีพฒ
ั นาการสมวัย
เด็กอายุ 3-5 ปี ใน
ศพด./รร.สังกัด
เทศบาล ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละ 90 ของ
(งบกองทุน (งบกองทุน (งบกองทุน (งบกองทุน (งบกองทุน นักเรียนมีความรู้
สปสช.) สปสช.) สปสช.) สปสช.) สปสช.) เกี่ยวกับโทษและ
พิษภัยของอบายมุข
ได้แก่ สุรา บุหรี่และ
ยาเสพติด รวมถึง
ทักษะการปฏิเสธ
และการปูองกัน
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-นักเรียนมีความรู้
สานัก
เกี่ยวกับโทษและ สาธารณสุข
พิษภัยของอบายมุข
และ
ได้แก่ สุรา บุหรี่และ สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด รวมถึง
ทักษะการปฏิเสธ
และการปูองกัน
อันจะนาไปสู่การลด
ละ เลิก พฤติกรรม
เสี่ยง

ยุทธศาสตร์จังหวัด 4. ปูองกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ สู่ความสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวทางคาร์บอนต่า
แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567 2568 2569 2570
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับบ้าน
1.เพื่อความสะอาดและ 1.จัดกิจกรรมทาความสะอาดถนน
200,000 - 1.ทาความสะอาด 1.พื้นที่เทศบาลฯ มี
แต่งเมือง ระยะที่ 2
ความเป็นระเบียบ
ทางเดินเท้า และที่สาธารณะ
ถนนและทางเดินเท้า ความสะอาดเป็น
เรียบร้อยของถนน
2.จัดกิจกรรม หน้าบ้าน น่ามอง
ไม่น้อยกว่า 22
ระเบียบเรียบร้อย
ทางเดินเท้าและที่สาธารณะ 29 ชุมชน จานวน 1 ครั้ง
เส้นทาง
2.ประชาชนในเขต
2.เพื่อให้ประชาชนในเขต
2.จัดกิจกรรมทา เทศบาลฯ ตระหนัก
เทศบาลฯ มีความรู้และ
ความสะอาด
ถึงความสาคัญของ
ตระหนักถึงความสาคัญ
ชายหาดไม่น้อยกว่า การดูแลรักษา
ของการดูแลรักษาความ
10 ครั้ง
ความสะอาดถนน
สะอาดถนน ทางเดินเท้า
3.ทุกชุมชนมีบา้ น ทางเดินเท้าและ
และที่สาธารณะ
เข้าร่วมกิจกรรม ที่สาธารณะ
หน้าบ้าน น่ามอง 3.ประชาชนมี
3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ไม่น้อยกว่า
ส่วนร่วมในการดูแล
ความสะอาดถนน ทางเดิน
1 บ้าน/ชุมชน
รักษาความสะอาด
เท้าและที่สาธารณะ
ถนน ทางเดินเท้า
และที่สาธารณะ
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หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานัก
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์จังหวัด 5. เสริมสร้างมาตรฐานและยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนทุกช่วงวัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและการกีฬา
4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และแผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567 2568 2569 2570
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการแข่งขัน
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
-ณ สวนสาธารณะโขดปอ
165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 -จานวนผู้เข้าร่วม
กีฬาวูด้ บอล
เยาวชนและประชาชนได้ 1.เด็ก เยาวชน ประชาชน
โครงการไม่น้อยกว่า
"นครระยองโอเพ่น"
ออกกาลังกายและเสริม จานวน 400 คน
ร้อยละ 85
สร้างทักษะด้านกีฬาวูด้ บอล 2.จัดกิจกรรมการแข่งขันวูด้ บอล
ของกลุ่มเปูาหมาย
ตลอดจนมีวนิ ัย เคารพกฎ จานวน 1 ครั้ง
กติกา ข้อบังคับและรู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย
2.เพื่อเป็นการปลูกฝังและ
สร้างพื้นฐานในการเล่น
กีฬาวูด้ บอลให้ได้มาตรฐาน

เพื่อเป็นการยกระดับไปสู่
การเล่นกีฬาในระดับ
จังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศต่อไป

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
1.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ออก การศึกษา
กาลังกาย พัฒนา
ทักษะด้านกีฬา
วูด้ บอล ตลอดจน
มีวนิ ัย เคารพกฎ
กติกา ข้อบังคับและ
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
2.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้พฒ
ั นา
พื้นฐานการเล่นกีฬา
วูด้ บอลตามมาตรฐาน

และยกระดับไปสู่
การเล่นกีฬาในระดับ
จังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ
ต่อไป
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ที่

โครงการ

2 โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาวูด้ บอล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
-จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
เยาวชนและประชาชน กีฬาวูด้ บอล จานวน 4 ครั้ง
มีความรู้ ความเข้าใจกฎ
กติกา มีทกั ษะและสามารถ
เล่นกีฬาวูด้ บอลได้อย่าง
ถูกวิธแี ละปลอดภัย
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนและประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
มีน้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้จักการอภัย เคารพในกฎ
กติกา นาไปสู่ความสามัคคี
และปรองดองในหมู่คณะ
3.เพื่อพัฒนาทักษะและ
ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาวูด้ บอล

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2566
2567 2568 2569 2570
(KPI)
จะได้รบั
รับผิด
ชอบหลัก
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
กอง
240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 -จานวนการจัดส่ง 1.เด็ก เยาวชนและ
นักกีฬาเข้าร่วม
ประชาชนมีความรู้ การศึกษา
แข่งขันกีฬาวูด้ บอล ความเข้าใจกฎกติกา
มีทักษะและสามารถ
เล่นกีฬาวูด้ บอลได้
อย่างถูกวิธแี ละ
ปลอดภัย
2.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
มีน้าใจนักกีฬา รู้แพ้
รู้ชนะ รู้จักการอภัย
เคารพในกฎ กติกา
นาไปสู่ความสามัคคี
และปรองดอง
ในหมู่คณะ
3.ประชาชนได้รับ
การพัฒนาทักษะ
และเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาวูด้ บอล
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งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
2567 2568 2569
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนและสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง
ปี 2566
-เพื่อให้สถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลนครระยอง โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
จานวน 1 รายการ
มีสภาพแวดล้อมที่ดี
เหมาะสมและได้มาตรฐาน 1.ปรับปรุงถนนเข้าด้านหลังโรงเรียน
385,000 เทศบาลบ้านปากคลอง พร้อมก่อสร้าง
ประตูสแตนเลส
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2566
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดฯ
จานวน 2 รายการ
1.ก่อสร้างรั้ว พร้อมอาคารพักคอย
ผู้ปกครอง
2.ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ

2570
(บาท)

-

1,150,000

-

-

-

-

410,000

-

-

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

-นักเรียนและครูมี
สถานที่ในการจัด
การเรียนการสอน
-จานวนถนนที่ได้รับ ที่เหมาะสมและได้
การปรับปรุงและ มาตรฐาน
จานวนประตู
สแตนเลสที่ได้รับ
การก่อสร้าง

-จานวนรั้วที่ได้รับ
การก่อสร้าง
-จานวนอาคารที่
ได้รับการก่อสร้าง

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
การศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัด 2. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน
5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567 2568 2569 2570
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสารวจและ
1.เพื่อจัดเก็บและพัฒนา -สารวจและจัดทาฐานข้อมูลชุมชน
300,000 350,000 400,000 450,000 500,000
จัดทาฐานข้อมูลชุมชน ระบบข้อมูลพื้นฐาน
จานวน 29 ชุมชน ในเขตเทศบาล
เทศบาลนครระยอง
ครัวเรือนและชุมชน
นครระยอง และปรับปรุงคุณภาพ
เทศบาลนครระยองให้มี ของระบบให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบนั
2.เพื่อให้กองสวัสดิการสังคม
มีฐานข้อมูลชุมชนที่สามารถ

นาไปวางแผนพัฒนาชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัด
(KPI)
-จานวนชุมชนที่
ได้สารวจและจัดทา
ฐานข้อมูล ครบทั้ง
29 ชุมชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

1.มีระบบข้อมูล
กอง
พื้นฐานครัวเรือน
สวัสดิการ
และชุมชนที่มีความ สังคม
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบนั
2.กองสวัสดิการ
สังคมมีฐานข้อมูล
ชุมชนที่สามารถ
นาไปวางแผนพัฒนา
ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บัญชีสรุป
ครุภัณฑ์
แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครระยอง
ปี 2566
แผนงาน

จานวน
ครุภัณฑ์

ปี 2567

งบประมาณ

ปี 2568

ปี 2569

ปี 2570

รวม 5 ปี

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน

(บาท)
ครุภัณฑ์
14,440,000
894,600
-

งบประมาณ

(บาท)

ครุภัณฑ์

(บาท)

ครุภัณฑ์

(บาท)

ครุภัณฑ์

(บาท)

ครุภัณฑ์

-

-

-

-

-

-

-

8

(บาท)
14,440,000

-

-

-

-

-

-

-

6

894,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

8

แผนงานสาธารณสุข

6

แผนงานการศึกษา

41

5,422,000

-

-

-

-

-

-

-

-

41

5,422,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

5

373,800

-

-

-

-

-

-

-

-

5

373,800

60

21,130,400

-

-

-

-

-

-

-

-

60

21,130,400

รวม
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แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

1 การรักษาความสงบ
ภายใน

หมวด

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครระยอง
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
2566
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
(บาท)

ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์
เพียงพอต่อการ
ปฏิบตั ิงาน

ปี 2566
สานักปลัดเทศบาล
จานวน 8 รายการ
1.เลื่อยโซ่ยนต์ ความยาวบาร์โซ่ 25 นิ้ว
84,000
จานวน 2 เครื่อง
2.รถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิงพร้อมระบบ
10,800,000
ไฟส่องสว่าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
12,000 ลิตร จานวน 1 คัน
3.รถจักรยานยนต์ จานวน 4 คัน
380,000
4.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จานวน 1 คัน
850,000
5.เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า
290,000
40 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง
6.ชุดผจญเพลิง จานวน 5 ชุด
1,150,000
7.หัวฉีดน้าแรงดันสูงแบบวางตั้งกับพื้น
800,000
จานวน 2 หัว
8.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 32,000 บีทยี ู
86,000
พร้อมติดตั้ง จานวน 2 เครื่อง
รวม 14,440,000
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งบประมาณ
หน่วยงาน
2567 2568 2569 2570 รับผิด
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ที่

1

แผนงาน

สาธารณสุข

หมวด

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
หรือการแพทย์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์
เพียงพอต่อการ
ปฏิบตั ิงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2566
(บาท)

ปี 2566
กองการแพทย์
จานวน 6 รายการ
1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง
24,000 บีทยี ู พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง
2.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตู้ตั้งพื้น
56,000 บีทยี ู พร้อมติดตั้ง จานวน 5 เครื่อง
3.เครื่องอ่านลายนิ้วมือพร้อมใบหน้า
จานวน 1 เครื่อง
4.เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ
แบบสอดแขน จานวน 1 เครื่อง
5.เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด
จานวน 1 เครื่อง
6.เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อม
อัลตราซาวด์ จานวน 2 เครื่อง

รวม
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งบประมาณ
หน่วยงาน
2567 2568 2569 2570 รับผิด
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

24,900

-

-

-

-

287,500

-

-

-

-

8,700

-

-

-

-

70,000

-

-

-

-

4,500

-

-

-

-

499,000

-

-

-

-

894,600

-

-

-

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

2

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการปฏิบตั ิงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2566
(บาท)

ปี 2566
กองการศึกษา
จานวน 8 รายการ
1.ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด
2.ชุดรับแขก จานวน 1 ชุด
3.โต๊ะหมู่บชู า จานวน 1 ชุด
4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง จานวน 1 ชุด
(ติดตั้งห้องสมุดประชาชน ทน.ระยอง)
5.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวนผล
แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง
6.เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง
7.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 1 เครื่อง
8.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
จานวน 1 ชุด
(ติดตั้งห้องสมุดประชาชน ทน.ระยอง)
รวม

22

งบประมาณ
หน่วยงาน
2567 2568 2569 2570 รับผิด
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

95,500
19,500
6,900
4,500

-

-

-

-

30,000

-

-

-

-

2,500

-

-

-

-

16,000

-

-

-

-

320,800

-

-

-

-

495,700

-

-

-

-

ที่

1

แผนงาน

การศึกษา

หมวด

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการปฏิบตั ิงาน

ปี 2566
ร.ร.ท.วัดปากน้า
จานวน 2 รายการ
1.ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
จานวน 6 หลัง
2.ตู้ลาโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ จานวน 2 เครื่อง

2566
(บาท)

รวม

1

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการปฏิบตั ิงาน

ร.ร.ท.บ้านปากคลอง
จานวน 11 รายการ
1.พัดลมโคจร พร้อมติดตั้ง จานวน 24 เครื่อง
2.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 24,000 บีทยี ู
พร้อมติดตั้ง จานวน 12 เครื่อง
3.กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก จานวน 14 แผ่น
4.โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับอนุบาล จานวน 24 ชุด
5.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จานวน 8 เครื่อง
6.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จานวน 8 เครื่อง
7.จอรับภาพ จานวน 8 จอ
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งบประมาณ
หน่วยงาน
2567 2568 2569 2570 รับผิด
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

21,000

-

-

-

-

31,200

-

-

-

-

52,200

-

-

-

-

60,000
386,400

-

-

-

-

133,000
96,000
159,200
239,200

-

-

-

-

119,200

-

-

-

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภณ
ั ฑ์กีฬา

2566
(บาท)

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการปฏิบตั ิงาน

-

-

-

-

170,000

-

-

-

-

25,000

-

-

-

-

8,500

-

-

-

-

รวม 1,441,500

-

-

-

-

22,000

-

-

-

-

102,000

-

-

-

-

26,300

-

-

-

-

150,300

-

-

-

-

ร.ร.ท.วัดโขดทิมทาราม
จานวน 3 รายการ
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
2.เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน
จานวน 6 เครื่อง
3.ชุดเสาวอลเลย์บอล จานวน 1 ชุด

รวม

24

งบประมาณ
หน่วยงาน
2567 2568 2569 2570 รับผิด
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

45,000

8.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 6 เครื่อง
9.เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน
จานวน 10 เครื่อง
10.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 10 เครื่อง
11.ตู้เย็น จานวน 1 ตู้

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
งานครัว

1

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

1

แผนงาน

การศึกษา

หมวด

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการปฏิบตั ิงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2566
(บาท)

รร.ท.วัดลุ่มมหาชัยชุมพล
จานวน 3 รายการ
1.พัดลมโคจร พร้อมติดตั้ง จานวน 60 ตัว
2.เก้าอี้สานักงาน จานวน 20 ตัว
3.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 5 เครื่อง
รวม

1

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการปฏิบตั ิงาน

รร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
จานวน 1 รายการ
1.โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ จานวน 50 ชุด

รวม

25

งบประมาณ
หน่วยงาน
2567 2568 2569 2570 รับผิด
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

150,000
50,000
20,000

-

-

-

-

220,000

-

-

-

-

84,000

-

-

-

-

84,000

-

-

-

-

ที่

1

แผนงาน

การศึกษา

หมวด

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา
และเผยแพร่
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการปฏิบตั ิงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2566
(บาท)

ร.ร.นครระยองฯ (วัดโขดใต้)
จานวน 8 รายการ
1.เก้าอี้สานักงาน จานวน 30 ตัว
2.โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จานวน 200 ชุด
3.กระดานไวท์บอร์ด จานวน 23 ชุด
4.ลาโพงช่วยสอน พร้อมบลูทธู จานวน 33 ชุด
5.จอรับภาพ พร้อมติดตั้ง จานวน 23 จอ
6.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จานวน 23 เครื่อง
7.เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน
จานวน 80 เครื่อง
8.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
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งบประมาณ
หน่วยงาน
2567 2568 2569 2570 รับผิด
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

75,000
336,000
218,500
92,400
342,700
687,700

-

-

-

-

1,360,000

-

-

-

-

22,000

-

-

-

-

รวม 3,134,300

-

-

-

-

ที่

1

แผนงาน

การศึกษา

หมวด

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการปฏิบตั ิงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2566
(บาท)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่
จานวน 10 รายการ
1.โต๊ะโฟเมก้าหน้าขาว จานวน 3 ตัว
2.โต๊ะประกอบอาหารสแตนเลส จานวน 1 ตัว
3.พัดลมโคจร พร้อมติดตั้ง จานวน 16 เครื่อง
4.เก้าอี้สานักงาน จานวน 5 ตัว
5.ตู้โชว์ ขนาด 10 ช่อง จานวน 15 หลัง
6.ชั้นเก็บเอกสารแบบโล่ง 2 ชั้น
จานวน 30 หลัง
7.ตู้วางรองเท้า จานวน 3 ตัว
8.ชั้นวางรองเท้า 30 ช่อง จานวน 5 ตัว
9.เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน
จานวน 1 เครื่อง
10.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 1 เครื่อง

รวม

27

งบประมาณ
หน่วยงาน
2567 2568 2569 2570 รับผิด
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

4,500
9,500
40,000
12,500
37,500
60,000

-

-

-

-

3,300
17,500
17,000

-

-

-

-

16,000

-

-

-

-

217,800

-

-

-

-

