แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลนครระยอง

สารบัญ
เรื่อง
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) เปลี่ยนแปลง

หน้า
1

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทางคาร์บอนต่า

7

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

9

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

16

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล

20

บัญชีครุภัณฑ์

21

แบบ ผ.01

บัญชีสรุป
โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
เทศบาลนครระยอง
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
ปี 2570
รวมทัง้ สิ้น
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ข และ
1
150,000
1
150,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์
1
50,000
1
50,000
แผนงานสาธารณสุข
1
134,000
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสมดุลของสิ่งแวดลัอม ภายใต้แนวทางคาร์บอนต่า
แผนงานเคหะและชุมชน
1
286,000
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4
4
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1,840,000
1,840,000
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4
4
แผนงานสร้างความแข้มแข็งของชุมชน
1,277,950
1,277,950
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
1
1
แผนงานสร้างความแข้มแข็งของชุมชน
80,000
80,000
รวมทั้งสิ้น
13
3,817,950 11
3,397,950

1
1
-

150,000
50,000
-

1
1
-

150,000
50,000
-

1
1
-

150,000
50,000
-

5
5
1

750,009
250,009
134,001

1

286,001

4

1,840,000

4

1,840,000

4

1,840,000

20

9,200,036

4

1,277,950

4

1,277,950

4

1,277,950

20

6,389,786

1
11

80,000
3,397,950

1
11

80,000
3,397,950

1
11

80,000
3,397,950

5

400,009
17,409,851

57

บัญชีเปลีย่ นแปลง
แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ.2566 - 2570)
เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลนครระยอง
ยุทธศาสตร์จงั หวัด 5. เสริมสร้างมาตรฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการองค์กร
2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน / แผนงานสังคมสงเคราะห์ / แผนงานสาธารณสุข และ แผนงานการพาณิชย์
รายละเอียดเดิม
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝึกอบรมทบทวน
1.เพือ่ ให้สมาชิกอาสาสมัคร -จัดให้มีการอบรมทบทวน
150,000 150,000 150,000 150,000
อาสาสมัครป้องกันภัย
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ทบ อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
ทวนความรูเ้ กีย่ วกับการป้อง ฝ่ายพลเรือน 40 คน
กันภัยฝ่ายพลเรือน
จานวน 3 วัน
2.เพือ่ ให้สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทบทวน

วิธกี ารระงับสาธารณภัยเบือ้ ง
ต้นและสามารถช่วยเหลือผู้
ประสบภัยได้
3.เพือ่ สร้างความเข้มแข็งใน
กิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
4.เพือ่ สร้างประสบการณ์
ความสามัคคีและขวัญกาลังใจ
ให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้อง
กันภัยฝ่ายพลเรือน

2

ตัวชีว้ ัด
2570
(KPI)
(บาท)
150,000 -ร้อยละ 80 ของ
กลุม่ เป้าหมายมี
ความรูค้ วามเข้าใจ
ในการปฏิบัติตาม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
สามารถช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยได้

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
1.ผูท้ ผี่ ่านการฝึก
อบรมทบทวนได้มี
ความรูค้ วามเข้าใจ
และความหมายของ
สาธารณภัยต่างๆ ที่
เหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพพืน้ ทีต่ น
2.ผูท้ ผี่ ่านการฝึก
อบรม ทบทวน รู้
บทบาทหน้าทีข่ อง
ตนเอง สามารถ
ปฏิบัติภารกิจในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ที่

โครงการ

1 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและศึกษาดูงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพือ่ ให้สมาชิกอาสาสมัคร -ฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ทบ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ทวนความรูเ้ กีย่ วกับการป้อง 40 คน จานวน 3 วัน
กันภัยฝ่ายพลเรือน
2.เพือ่ ให้สมาชิกอาสาสมัคร

2566
(บาท)
150,000

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000 150,000

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทบทวน

วิธกี ารระงับสาธารณภัยเบือ้ ง
ต้นและสามารถช่วยเหลือผู้
ประสบภัยได้
3.เพือ่ สร้างความเข้มแข็งใน
กิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
4.เพือ่ สร้างประสบการณ์
ความสามัคคีและขวัญกาลังใจ
ให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้อง
กันภัยฝ่ายพลเรือน

หมายเหตุ : เพิ่มชือ่ โครงการ "และศึกษาดูงาน"/ เปลีย่ นแปลงเป้าหมาย  เพิ่มกิจกรรม "ศึกษาดูงาน"

3

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2570
(บาท)
150,000 -ร้อยละ 80 ของ
กลุม่ เป้าหมายมี
ความรูค้ วามเข้าใจ
ในการปฏิบัติตาม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
สามารถช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยได้

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
1.ผูท้ ผี่ ่านการฝึก
อบรมทบทวนได้มี
ความรูค้ วามเข้าใจ
และความหมายของ
สาธารณภัยต่างๆ ที่
เหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพพืน้ ทีต่ น
2.ผูท้ ผี่ ่านการฝึก
อบรม ทบทวน รู้
บทบาทหน้าทีข่ อง
ตนเอง สามารถ
ปฏิบัติภารกิจในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดเดิม
ที่

โครงการ

2 โครงการเสริมสร้าง
ความอบอุน่ ให้แก่ครอบครัว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพือ่ ให้ความรู้และความเข้าใจ 1.ครอบครัวในเขตเทศบาล

2566
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000

บทบาทหน้าทีข่ องสมาชิก

ไม่น้อยกว่า 100 คน
ในครอบครัวทาให้เกิดความรัก (50 ครอบครัว)
ความอบอุน่ ความสามัคคี 2.อบรม จานวน 1 วัน/ปี
และตระหนักถึงความสาคัญ
ของสถาบันครอบครัว

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2570
(บาท)
50,000 1.ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 100คน
2.ร้อยละ 80 ของ
ผูเ้ ข้าร่วมเกิดความ
พึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรม

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
-ครอบครัวมีการสือ่
สาร เกิดความเข้าใจ
และสัมพันธภาพ
ภายในครอบครัว

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ที่

โครงการ

2 โครงการเสริมสร้าง
ความอบอุน่ ให้แก่ครอบครัว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพือ่ ให้ความรู้และความเข้าใจ 1.ครอบครัวในเขตเทศบาล

บทบาทหน้าทีข่ องสมาชิก

2566
(บาท)
50,000

ไม่น้อยกว่า 120 คน

ในครอบครัวทาให้เกิดความรัก (40 ครอบครัว)

ความอบอุน่ ความสามัคคี 2.อบรม จานวน 1 วัน/ปี
และตระหนักถึงความสาคัญ
ของสถาบันครอบครัว

หมายเหตุ : เปลีย่ นแปลงเป้าหมาย  เพิ่มจานวนผู้เข้าร่วมเป็น "120 คน (40 ครอบครัว)"

4

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000

ตัวชีว้ ัด
2570
(KPI)
(บาท)
50,000 1.ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 120คน
2.ร้อยละ 80 ของ
ผูเ้ ข้าร่วมเกิดความ
พึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรม

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
-ครอบครัวมีการสือ่
สาร เกิดความเข้าใจ
และสัมพันธภาพ
ภายในครอบครัว

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดเดิม
ที่

โครงการ

3 -โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้สุนัขและแมวทีอ่ าศัย
อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลนคร
ระยองได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2.เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนได้
รับความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
โรคพิษสุนัขบ้าและการดูแล
สัตว์เลีย้ งทีถ่ ูกต้อง
3.เพือ่ สารวจข้อมูลและ
ขึน้ ทะเบียนสุนัขและแมว
ในระบบ Thai Rabies Net
4.เพือ่ นาข้อมูลสุนัขและแมว
จากการสารวจมาใช้ในการ
วางแผนดาเนินงานควบคุม
และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.สุนัขและแมวได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
จานวน 4,000 ตัว/ปี
2.ประชาชนทีไ่ ด้รับความรู้
เรือ่ งโรคพิษสุนัขบ้า
จานวน 1,000 คน/ปี
3.สารวจและขึน้ ทะเบียนสุนัข
และแมวในพืน้ ทีเ่ ทศบาล
นครระยอง
จานวน 29 ชุมชน/ปี

2566
(บาท)
134,000

5

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
1.สุนัขได้รับการ
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
ของเป้าหมาย
2.ร้อยละ 100 ของ
ชุมชน ได้รับการ
สารวจและขึน้
ทะเบียนสุนัข
และแมว
3.ประชาชนได้รับ
ความรูเ้ รือ่ งโรคพิษ
สุนัขบ้าและการดู
แลสัตว์เลีย้ งอย่าง
ถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 ของ
ผูน้ าสุนัขมา
รับบริการ
4.ไม่พบสุนัขและ
แมวเป็นโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตฯ
5.ไม่พบประชาชน
ในเขตฯ เจ็บป่วย
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
1.สุนัขและแมว
มีภูมิคมุ้ กัน
โรคพิษสุนัขบ้า
2.ประชาชนมี
ความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับโรคพิษ
สุนัขบ้าและการ
ดูแลสัตว์เลีย้ ง
ทีถ่ ูกต้อง
3.ประชาชนไม่
เจ็บป่วยด้วยโรค
พิษสุนัขบ้า

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานัก
สาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ที่

โครงการ

3 -โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้สุนัขและแมวทีอ่ าศัย
อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลนคร
ระยองได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2.เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนได้
รับความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
โรคพิษสุนัขบ้าและการดูแล
สัตว์เลีย้ งทีถ่ ูกต้อง
3.เพือ่ สารวจข้อมูลและ
ขึน้ ทะเบียนสุนัขและแมว
ในระบบ Thai Rabies Net
4.เพือ่ นาข้อมูลสุนัขและแมว
จากการสารวจมาใช้ในการ
วางแผนดาเนินงานควบคุม
และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
จานวน 3,000 ตัว/ปี
2.ประชาชนทีไ่ ด้รับความรูเ้ รือ่ งโรค
พิษสุนัขบ้า จานวน 1,000 คน/ปี
3.สารวจและขึน้ ทะเบียนสุนัขและแมว
ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลนครระยอง
จานวน 29 ชุมชน/ปี
4.สุนัขไม่มีเจ้าของได้รับการทาหมัน
จานวน 30 ตัว

2566
(บาท)
120,300

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ : เปลีย่ นแปลงเป้าหมาย  เพิ่มกิจกรรมทาหมันสุนัข ลดจานวนสุนัขและแมว / งบประมาณลดลง
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2570
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
1.สุนัขได้รับการ
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
ของเป้าหมาย
2.ร้อยละ 100 ของ
ชุมชน ได้รับการ
สารวจและขึน้
ทะเบียนสุนัข
และแมว
3.ประชาชนได้รับ
ความรูเ้ รือ่ งโรคพิษ
สุนัขบ้าและการดู
แลสัตว์เลีย้ งอย่าง
ถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 ของ
ผูน้ าสุนัขมา
รับบริการ
4.ไม่พบสุนัขและ
แมวเป็นโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตฯ
5.ไม่พบประชาชน
ในเขตฯ เจ็บป่วย
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
1.สุนัขและแมว
มีภูมิคมุ้ กัน
โรคพิษสุนัขบ้า
2.ประชาชนมี
ความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับโรคพิษ
สุนัขบ้าและการ
ดูแลสัตว์เลีย้ ง
ทีถ่ ูกต้อง
3.ประชาชนไม่
เจ็บป่วยด้วยโรค
พิษสุนัขบ้า

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานัก
สาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์จงั หวัด 4. ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ สู่ความสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทางคาร์บอนต่่า
แผนงานการเกษตร / แผนงานเคหะและชุมชน และ แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดเดิม
ที่

โครงการ

1 โครงการนครระยอง
รักษ์แม่น้าระยอง

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ให้ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มีความรูแ้ ละ
ตระหนักถึงความสาคัญ
ในการดูแลรักษาแม่น้าระยอง
2.เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ความสะอาดในแม่น้าระยอง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และจิตอาสา
2.แพปลาในเขตเทศบาล
3.ชุมชนริมน้าในเขตเทศบาลฯ
4.แม่น้า และคูคลองในเขต
เทศบาลฯ

2566
(บาท)
286,000
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งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
1.ร้อยละ 80 ของ
กลุม่ เป้าหมายได้
รับความรูใ้ นการ
ดูแลรักษาสภาพ
แวดล้อมในชุมชน
แม่น้าระยอง
จานวน 10 ครัง้
2.มีทนุ่ ดักขยะใน
แม่น้าระยอง
จานวน 10 จุด
3.มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรูเ้ กีย่ วกับการ
ดูแลรักษาความ
สะอาดในแม่น้า
ระยองและคูคลอง
ผ่านสือ่ ต่างๆ อย่าง
น้อย 4 ช่องทาง

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
1.ประชาชนเขต
เทศบาลฯ มีความรู้
และตระหนักถึง
ปัญหาและผลกระทบ
ของความสะอาด
ในแม่น้าระยอง
และร่วมมือ ดูแล
รักษาความสะอาด
อย่างต่อเนือ่ ง
2.แม่น้าระยองและ
คูคลองต่างๆ ในเขต
เทศบาลฯ มีสภาพ
แวดล้อมทีด่ ีขนึ้

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานัก
สาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ที่

โครงการ

1 โครงการนครระยอง
รักษ์แม่น้าระยอง

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ให้ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มีความรูแ้ ละ
ตระหนักถึงความสาคัญ
ในการดูแลรักษาแม่น้าระยอง
2.เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ความสะอาดในแม่น้าระยอง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และจิตอาสา
2.แพปลาในเขตเทศบาล
3.ชุมชนริมน้าในเขตเทศบาลฯ
4.แม่น้า และคูคลองในเขต
เทศบาลฯ

2566
(บาท)
299,850

หมายเหตุ : เปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั เป็น 23 ครั้ง / เพิ่มงบประมาณ เป็น 299,850 บาท
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งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
1.ร้อยละ 80 ของ
กลุม่ เป้าหมายได้
รับความรูใ้ นการ
ดูแลรักษาสภาพ
แวดล้อมในชุมชน
แม่น้าระยอง
จานวน 23 ครัง้
2.มีทนุ่ ดักขยะใน
แม่น้าระยอง
จานวน 10 จุด
3.มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรูเ้ กีย่ วกับการ
ดูแลรักษาความ
สะอาดในแม่น้า
ระยองและคูคลอง
ผ่านสือ่ ต่างๆ อย่าง
น้อย 4 ช่องทาง

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
1.ประชาชนเขต
เทศบาลฯ มีความรู้
และตระหนักถึง
ปัญหาและผลกระทบ
ของความสะอาด
ในแม่น้าระยอง
และร่วมมือ ดูแล
รักษาความสะอาด
อย่างต่อเนือ่ ง
2.แม่น้าระยองและ
คูคลองต่างๆ ในเขต
เทศบาลฯ มีสภาพ
แวดล้อมทีด่ ีขนึ้

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานัก
สาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์จงั หวัด 5. เสริมสร้างมาตรฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา
4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และ แผนงานการศึกษา
รายละเอียดเดิม
ที่

โครงการ

1 โครงการกิจกรรมเก็บตัวและ
จัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก
ระดับภาคตะวันออกและ
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพือ่ เสริมสร้างทักษะด้าน -นักกีฬา-กรีฑาของสถาน
กีฬา-กรีฑา และนาไป
ศึกษาในสังกัดเทศบาลเข้าร่วม
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน กิจกรรมเก็บตัว
สนับสนุนส่งเสริมและปลูกฝัง จานวน 120 คน และจัดส่ง
พืน้ ฐานการเล่นกีฬาให้เด็ก เข้าร่วมการแข่งขันฯ รอบคัด
เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป เลือกระดับภาคตะวันออก
ให้รจู้ ักรับผิดชอบหน้าทีข่ อง และรอบชิงชนะเลิศระดับ
ตนเองและส่วนรวม ตลอดจน ประเทศ จานวน 120 คน
มีวนิ ัยในการร่วมมือของสังคม
เคารพกฎ กติกา ข้อบังคับ
และเป็นคนตรงต่อเวลา รูแ้ พ้
รูช้ นะ รูอ้ ภัย
2.เพือ่ สรรหาหรือคัดเลือกตัว
แทนนักกีฬา-นักกรีฑา เข้าร่วม
การแข่งขันในระดับต่างๆ

งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 เชิงปริมาณ
-จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
กลุม่ เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
-จานวนเหรียญ
รางวัลในการแข่ง
ขันกีฬานักเรียน

9

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
1.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีทักษะ
ด้านกีฬา-กรีฑา
และนาไปประยุกต์
ใช้ในชีวติ ประจาวัน
รูจ้ ักรับผิดชอบหน้า
ทีข่ องตนเองและ
ส่วนร่วม ตลอดจน
มีวนิ ัยในการร่วม
มือของสังคม
เคารพกฎกติกา
รูแ้ พ้ รูช้ นะ รูอ้ ภัย
2.ได้ตัวแทนนัก
กีฬา-กรีฑาเข้าร่วม

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองการศึกษา

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ที่

โครงการ

1 โครงการกิจกรรมเก็บตัวและ
จัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพือ่ เสริมสร้างทักษะด้าน - เด็ก เยาวชนและเจ้าหน้าทีแ่ ละ
กีฬา-กรีฑา และนาไป
ผูบ้ ริหารร่วมกิจกรรม
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน จานวน 140 คน
สนับสนุนส่งเสริมและปลูกฝัง
พืน้ ฐานการเล่นกีฬาให้เด็ก
เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป
ให้รจู้ ักรับผิดชอบหน้าทีข่ อง
ตนเองและส่วนรวม ตลอดจน
มีวนิ ัยในการร่วมมือของสังคม
เคารพกฎ กติกา ข้อบังคับ
และเป็นคนตรงต่อเวลา รูแ้ พ้
รูช้ นะ รูอ้ ภัย
2.เพือ่ สรรหาหรือคัดเลือกตัว
แทนนักกีฬา-นักกรีฑา เข้าร่วม
การแข่งขันในระดับต่างๆ

งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เชิงปริมาณ
-จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
กลุม่ เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
-จานวนเหรียญ
รางวัลในการแข่ง
ขันกีฬานักเรียน

หมายเหตุ : เปลีย่ นแปลงชือ่ โครงการ / เปลีย่ นแปลงเป้าหมาย เป็น 140 คน / เพิ่มงบประมาณ เป็น 1,500,000 บาท
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ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
1.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีทักษะ
ด้านกีฬา-กรีฑา
และนาไปประยุกต์
ใช้ในชีวติ ประจาวัน
รูจ้ ักรับผิดชอบหน้า
ทีข่ องตนเองและ
ส่วนร่วม ตลอดจน
มีวนิ ัยในการร่วม
มือของสังคม
เคารพกฎกติกา
รูแ้ พ้ รูช้ นะ รูอ้ ภัย
2.ได้ตัวแทนนัก
กีฬา-กรีฑาเข้าร่วม

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองการศึกษา

รายละเอียดเดิม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 1.เพือ่ เสริมสร้างทักษะด้าน 1.จัดแข่งขันกีฬานักเรียน
กลุม่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล กีฬา-กรีฑาและนาไปประยุกต์ จานวน 1 ครัง้ /ปี
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ใช้ในชีวติ ประจาวัน สนับสนุน 2.เด็ก เยาวชน ในสถานศึกษา
ส่งเสริม และปลูกฝังพืน้ ฐาน สังกัดทน.ระยองและ ศพด.
การเล่นกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม
ทัว่ ไปให้รจู้ ักรับผิดชอบหน้าที่ จานวน 1,000 คน
ของตนเองและมีส่วนร่วม
ตลอดจนมีวนิ ัยในการร่วมมือ
ของสังคม เคารพกฎกติกา
ข้อบังคับและเป็นคนตรง
ต่อเวลา รูแ้ พ้ รูช้ นะ รูอ้ ภัย
2.เพือ่ สรรหาหรือคัดเลือกตัว
แทนนักกีฬา-นักกรีฑาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับต่างๆ

2566
(บาท)
250,000
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งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000 250,000 250,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2570
(บาท)
250,000 เชิงปริมาณ
-จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
กลุม่ เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
-ผูม้ าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
1.เด็ก เยาวชน
ประชาชน มีทักษะ
ด้านกีฬา-กรีฑาและ
นาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันรูจ้ ัก
รับผิดชอบหน้าที่
ของตนเองและ
ส่วนรวม ตลอดจน
มีวนิ ัยในการร่วมมือ
ของสังคม เคารพ
กฎกติกา ข้อบังคับ
และเป็นคนตรงต่อ
เวลา รูแ้ พ้ รูช้ นะ
รูอ้ ภัย
2.ได้ตัวแทน
นักกีฬา-กรีฑา
เข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับต่างๆ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองการศึกษา

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 1.เพือ่ เสริมสร้างทักษะด้าน 1.จัดแข่งขันกีฬานักเรียน จานวน
กลุม่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล กีฬา-กรีฑาและนาไปประยุกต์ 1 ครัง้ /ปี
ใช้ในชีวติ ประจาวัน สนับสนุน 2.เด็ก เยาวชน ในสถานศึกษาสังกัด
ส่งเสริม และปลูกฝังพืน้ ฐาน ทน.ระยอง เจ้าหน้าทีแ่ ละผูบ้ ริหาร
การเล่นกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 1,500 คน
ทัว่ ไปให้รจู้ ักรับผิดชอบหน้าที่
ของตนเองและมีส่วนร่วม
ตลอดจนมีวนิ ัยในการร่วมมือ
ของสังคม เคารพกฎกติกา
ข้อบังคับและเป็นคนตรง
ต่อเวลา รูแ้ พ้ รูช้ นะ รูอ้ ภัย
2.เพือ่ สรรหาหรือคัดเลือกตัว
แทนนักกีฬา-นักกรีฑาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับต่างๆ

2566
(บาท)
250,000

หมายเหตุ : เปลีย่ นแปลงชือ่ โครงการ / เปลีย่ นแปลงเป้าหมาย เป็น 1,500 คน
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งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000 250,000 250,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2570
(บาท)
250,000 เชิงปริมาณ
-จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
กลุม่ เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
-ผูม้ าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
1.เด็ก เยาวชน
ประชาชน มีทักษะ
ด้านกีฬา-กรีฑาและ
นาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันรูจ้ ัก
รับผิดชอบหน้าที่
ของตนเองและ
ส่วนรวม ตลอดจน
มีวนิ ัยในการร่วมมือ
ของสังคม เคารพ
กฎกติกา ข้อบังคับ
และเป็นคนตรงต่อ
เวลา รูแ้ พ้ รูช้ นะ
รูอ้ ภัย
2.ได้ตัวแทน
นักกีฬา-กรีฑา
เข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับต่างๆ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองการศึกษา

รายละเอียดเดิม
ที่

โครงการ

3 โครงการประกวดบรรยาย
ธรรมและประกวดสวดมนต์
หมูส่ รรเสริญพระรัตนตรัย
ทานองสรภัญญะ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)
70,000

-เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก 1.เด็กและเยาวชนเข้าร่วม
เยาวชนในการนาหลักธรรม กิจกรรม จานวน 100 คน
ของพระพุทธศาสนาไปใช้ใน 2.จัดกิจกรรมการประกวด
การดาเนินชีวติ สร้างสังคมแห่ง บรรยายธรรม
ความเอือ้ อาทร ประเทศชาติ 3.จัดกิจกรรมการประกวด
เกิดสันติสุขอย่างยัง่ ยืน
สวดมนต์หมูส่ รรเสริญ
และวางระบบรากฐาน
พระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ
การเสริมสร้างคุณธรรม และ
ส่งเสริมด้านคุณธรรมในระดับ
โรงเรียน

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000 70,000 70,000

ตัวชีว้ ัด
2570
(KPI)
(บาท)
70,000 เชิงปริมาณ
-จานวนนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการฯ
คิดเป็นร้อยละ 80
ของกลุม่ เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
-ผูม้ าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
-เด็กและเยาวชน
ได้นาหลักธรรมไป
ใช้ในการดาเนิน
ชีวติ สร้างสังคมแห่ง
ความเอือ้ อาทร
ก่อให้เกิดความ
สามัคคีและสงบสุข
ในสังคมประเทศ
ชาติเกิดสันติสุข

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองการศึกษา

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ที่

โครงการ

3 โครงการประกวดบรรยาย
ธรรมและประกวดสวดมนต์
หมูส่ รรเสริญพระรัตนตรัย
ทานองสรภัญญะ

วัตถุประสงค์
-เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
เยาวชนในการนาหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาไปใช้ใน
การดาเนินชีวติ สร้างสังคมแห่ง
ความเอือ้ อาทร ประเทศชาติ
เกิดสันติสุขอย่างยัง่ ยืน
และวางระบบรากฐาน
การเสริมสร้างคุณธรรม และ
ส่งเสริมด้านคุณธรรมในระดับ
โรงเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.เด็ก เยาวชน เจ้าหน้าทีแ่ ละผูบ้ ริหาร
เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 340 คน
2.จัดกิจกรรมการประกวดบรรยายธรรม
3.จัดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ

2566
(บาท)
60,000

หมายเหตุ : เปลีย่ นแปลงเป้าหมาย เป็น 340 คน / งบประมาณปี 2566 ลดลง
13

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000 70,000 70,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2570
(บาท)
70,000 เชิงปริมาณ
-จานวนนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการฯ
คิดเป็นร้อยละ 80
ของกลุม่ เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
-ผูม้ าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
-เด็กและเยาวชน
ได้นาหลักธรรมไป
ใช้ในการดาเนิน
ชีวติ สร้างสังคมแห่ง
ความเอือ้ อาทร
ก่อให้เกิดความ
สามัคคีและสงบสุข
ในสังคมประเทศ
ชาติเกิดสันติสุข

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองการศึกษา

รายละเอียดเดิม
ที่

โครงการ

4 โครงการอุทยานการเรียนรู้
ตลอดชีวติ ครบวงจร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพือ่ กระตุน้ ให้เด็ก เยาวชน -จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบ
และประชาชนเห็นความสาคัญ ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
ของการอ่าน และเกิดการ
ขณะนัน้ ๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ เช่น
รักการอ่าน
1.กิจกรรม We can : Play & Learn
2.เพือ่ จูงใจให้เด็ก เยาวชนและ เพลินวันหยุด วันเสาร์
ประชาชนใช้บริการห้องสมุด 2.กิจกรรม Learning Space
มากขึน้
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3.เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนรูจ้ ักค้นคว้า
หาความรูด้ ้วยตนเอง
4.เพือ่ เป็นการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านให้การอ่าน
มาเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ เพือ่

2566
(บาท)
120,000

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตอ่ ไป

5.เพือ่ สร้างเครือข่ายห้องสมุด
ทุกประเภทในระยอง
6.เพือ่ สร้างนครแห่งการอ่าน
แห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
7.เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในเขตเทศบาล
นครระยองและบริเวณใกล้
เคียงได้รจู้ ักบริการหัองสมุดฯ
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งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000 120,000 120,000

ตัวชีว้ ัด
2570
(KPI)
(บาท)
120,000 เชิงปริมาณ
-จานวนผูเ้ ข้าใช้
บริการห้องสมุดเพิม่
ขึน้ จากสถิติ เดือนละ
100-200 คน
เชิงคุณภาพ
-เกิดสังคมแห่งการ
อ่านและสังคมแห่ง
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ
(จากสถิติการเข้าใช้
บริการห้องสมุด/
การยืมหนังสือ/ใช้
บริการคอมฯ)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
-เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน เกิดการ
รักการอ่าน สังคมไทย
เป็นสังคมอุดมปัญญา
ซึง่ เป็นภูมิคมุ้ กันสังคม
สร้างเครือข่ายแหล่ง
เรียนรูท้ มี่ ีมาตรฐาน
และส่งเสริมการอ่าน
โดยห้องสมุดฯ จะ
เป็นศูนย์รวมความรู้
ทุกประเภทเกิดสังคม
แห่งการอ่านและ
สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวติ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองการศึกษา

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ที่

โครงการ

4 โครงการอุทยานการเรียนรู้
ตลอดชีวติ ครบวงจร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพือ่ กระตุน้ ให้เด็ก เยาวชน -จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบ
และประชาชนเห็นความสาคัญ ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
ของการอ่าน และเกิดการ
ขณะนัน้ ๆ อย่างน้อยปีละ 6 ครัง้
รักการอ่าน
1.กิจกรรม We can : Play & Learn
2.เพือ่ จูงใจให้เด็ก เยาวชนและ เพลินวันหยุด
ประชาชนใช้บริการห้องสมุด 2.กิจกรรม Learning Space
มากขึน้
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3.เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนรูจ้ ักค้นคว้า
หาความรูด้ ้วยตนเอง
4.เพือ่ เป็นการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านให้การอ่าน
มาเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ เพือ่

2566
(บาท)
65,000

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตอ่ ไป

5.เพือ่ สร้างเครือข่ายห้องสมุด
ทุกประเภทในระยอง
6.เพือ่ สร้างนครแห่งการอ่าน
แห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
7.เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในเขตเทศบาล
นครระยองและบริเวณใกล้
เคียงได้รจู้ ักบริการหัองสมุดฯ

หมายเหตุ : เปลีย่ นแปลงเป้าหมาย เป็นอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง / งบประมาณปีลดลง
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งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
65,000 65,000 65,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2570
(บาท)
65,000 เชิงปริมาณ
-จานวนผูเ้ ข้าใช้
บริการห้องสมุดเพิม่
ขึน้ จากสถิติ เดือนละ
100-200 คน
เชิงคุณภาพ
-เกิดสังคมแห่งการ
อ่านและสังคมแห่ง
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ
(จากสถิติการเข้าใช้
บริการห้องสมุด/
การยืมหนังสือ/ใช้
บริการคอมฯ)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
-เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน เกิดการ
รักการอ่าน สังคมไทย
เป็นสังคมอุดมปัญญา
ซึง่ เป็นภูมิคมุ้ กันสังคม
สร้างเครือข่ายแหล่ง
เรียนรูท้ มี่ ีมาตรฐาน
และส่งเสริมการอ่าน
โดยห้องสมุดฯ จะ
เป็นศูนย์รวมความรู้
ทุกประเภทเกิดสังคม
แห่งการอ่านและ
สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวติ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์จงั หวัด 2. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน
5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ / แผนงานสังคมสงเคราะห์ / แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน / แผนงานการเกษตร และแผนงานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียดเดิม

ที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมให้ความรู้
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนในเขต
เทศบาลนครระยอง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการ
-กลุม่ วิสาหกิจชุมชน
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ันระหว่าง ในเขตเทศบาลนครระยอง
คณะกรรมการกลุม่ วิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 20 คน/ปี
ชุมชนในเขตเทศบาล
2.เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรูแ้ ก่สมาชิก
วิสาหกิจชุมชน

2566
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2570
(บาท)
20,000 1.ร้อยละ 80 ของ
จานวนกลุม่
วิสาหกิจชุมชน
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
2.กลุม่ ทีเ่ ข้าร่วม
มีความรูค้ วาม
พึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 80

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
1.กลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนในเขต
เทศบาลนครระยอง
มีความเข้มแข็ง
2.ผูเ้ ข้าร่วมมีความรู้
ความเข้าใจในการ
พัฒนากลุม่ วิสาหกิจ
ของตนเอง

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมให้ความรู้
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนในเขต
เทศบาลนครระยอง

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ันระหว่าง
คณะกรรมการกลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนในเขตเทศบาล
2.เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรูแ้ ก่สมาชิก
วิสาหกิจชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-กลุม่ วิสาหกิจชุมชน
ในเขตเทศบาลนครระยอง
ไม่น้อยกว่า 20 คน/ปี
(อย่างน้อย 3 กลุม่ )

2566
(บาท)
20,000

หมายเหตุ : เปลีย่ นแปลงเป้าหมาย เพิ่มจานวนกลุม่
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งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2570
(บาท)
20,000 1.ร้อยละ 80 ของ
จานวนกลุม่
วิสาหกิจชุมชน
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
2.กลุม่ ทีเ่ ข้าร่วม
มีความรูค้ วาม
พึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 80

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
1.กลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนในเขต
เทศบาลนครระยอง
มีความเข้มแข็ง
2.ผูเ้ ข้าร่วมมีความรู้
ความเข้าใจในการ
พัฒนากลุม่ วิสาหกิจ
ของตนเอง

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดเดิม
ที่

โครงการ

2 โครงการอบรมให้ความรู้
คณะกรรมการขุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ -คณะกรรมการชุมชน
เกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ อง ทัง้ 29 ชุมชนและผูเ้ กีย่ วข้อง
คณะกรรมการชุมชนในการ ไม่น้อยกว่า 350 คน/ปี
บริหารจัดการชุมชน
2.เพือ่ ส่งเสริมแนวคิดในการ
พัฒนาท้องถิน่

2566
(บาท)
207,950

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
207,950 207,950 207,950

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2570
(บาท)
207,950 1.กลุม่ เป้าหมาย
ทีเ่ ข้าโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
2.ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการมีความรู้
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 80

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
-คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับความรู้
และแนวคิดในการ
พัฒนาชุมชน

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ที่

โครงการ

2 โครงการอบรมให้ความรู้
คณะกรรมการขุมชน
ในเขตเทศบาลนครระยอง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ -คณะกรรมการชุมชน
เกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ อง ทัง้ 29 ชุมชนและผูเ้ กีย่ วข้อง
คณะกรรมการชุมชนในการ ไม่น้อยกว่า 300 คน/ปี
บริหารจัดการชุมชน
2.เพือ่ ส่งเสริมแนวคิดในการ
พัฒนาท้องถิน่

2566
(บาท)
200,000

หมายเหตุ : เปลีย่ นแปลงชือ่ โครงการ / เปลีย่ นแปลงเป้าหมาย เป็น 300 คน/ปี / งบประมาณลดลง
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งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2570
(บาท)
200,000 1.กลุม่ เป้าหมาย
ทีเ่ ข้าโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
2.ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการมีความรู้
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 80

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
-คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับความรู้
และแนวคิดในการ
พัฒนาชุมชน

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดเดิม
ที่

โครงการ

3 โครงการพัฒนาองค์ความรู้
ให้แก่กลุม่ สตรีชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-มีความรูเ้ รือ่ งสิทธิของตนเอง -กลุม่ สตรีในเขตเทศบาล
รวมทัง้ กฎหมาย
นครระยองและผูเ้ กีย่ วข้อง
จานวน 100 คน

2566
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2570
(บาท)
50,000 1.กลุม่ เป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
2.ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
มีความรูแ้ ละมีความ
พึงพอใจร้อยละ 80

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
-ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรูเ้ กีย่ ว
กับกฎหมาย
สามารถปรับใช้
ในการดาเนินชีวติ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ที่

โครงการ

3 โครงการพัฒนาองค์ความรู้
ให้แก่กลุม่ สตรีชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-มีความรูเ้ รือ่ งสิทธิของตนเอง -กลุม่ สตรีในเขตเทศบาล
รวมทัง้ กฎหมาย
นครระยองและผูเ้ กีย่ วข้อง
จานวนไม่น้อยกว่า 120 คน

2566
(บาท)
58,000

หมายเหตุ : เปลีย่ นแปลงเป้าหมาย เป็นไม่น้อยกว่า 120 คน / งบประมาณเพิ่มขึน้ เป็น 58,000 บาท
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งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
58,000 58,000 58,000

ตัวชีว้ ัด
2570
(KPI)
(บาท)
58,000 1.กลุม่ เป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
2.ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
มีความรูแ้ ละมีความ
พึงพอใจร้อยละ 80

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
-ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรูเ้ กีย่ ว
กับกฎหมาย
สามารถปรับใช้
ในการดาเนินชีวติ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดเดิม
ที่

โครงการ

4 โครงการอบรมสัมมนา
ด้านการพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงค์
-ส่งเสริมให้ชุมชนได้รับ
ความรู้ และประสบการณ์
ในการพัฒนาชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลฯ คณะกรรมการ
ชุมชน และเจ้าหน้าที่
รวมจานวน 250 คน

งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.กลุม่ เป้าหมาย
ทีเ่ ข้าโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
2.ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 80

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
-ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
สามารถนาความรู้
และแนวคิดในการ
พัฒนาชุมชนมา
ปรับใช้ในการ
บริหารและพัฒนา
ชุมชนของตนได้

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ที่

โครงการ

4 โครงการอบรมสัมมนา
ด้านการพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงค์
-ส่งเสริมให้ชุมชนได้รับ
ความรู้ และประสบการณ์
ในการพัฒนาชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-คณะกรรมการชุมชน 29 ชุมชน
ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และเจ้าหน้าที่ รวมจานวน 270 คน

งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1.จานวนคณะ
กรรมการ ชุมชน
ผูบ้ ริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลฯและ
เจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ 270 คน
2.ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

หมายเหตุ : เปลีย่ นแปลงเป้าหมาย เป็น 270 คน / งบประมาณเพิ่มขึน้ เป็น 1,500,000 บาท

19

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
-ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
สามารถนาความรู้
และแนวคิดในการ
พัฒนาชุมชนมา
ปรับใช้ในการ
บริหารและพัฒนา
ชุมชนของตนได้

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

ยุทธศาสตร์จงั หวัด 5. เสริมสร้างมาตรฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการองค์กร
6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป / แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดเดิม

ที่

โครงการ

1 -โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการทบทวน
กาหนดทาแผนชุมชน

วัตถุประสงค์
1.เสริมสร้างความรูแ้ ละทักษะ
ในการจัดทาแผนพัฒนาและ
แผนชุมชน
2.เพือ่ เพิม่ ช่องทางในการ
เสนอปัญหาความต้องการและ
กิจกรรมโครงการของชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)
80,000

-ตัวแทนประชาชนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ ทัง้ 29 ชุมชน และ
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
รวมจานวน 400 คน

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000 80,000 80,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2570
รับผิด
(บาท)
ชอบหลัก
กองสวัสดิการ
80,000 -ตัวแทนประชาชน 1.ประชาชนมีส่วน
สังคม
เข้าร่วมกิจกรรม
ร่วมในการกาหนดจัด
ไม่น้อยกว่า
กิจกรรมทีเ่ ป็นไปตาม
ร้อยละ 80
ความต้องการของ
ชุมชน
2.มีแผนชุมชนทีต่ รง
กับความต้องการ
ของชุมชน

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 -โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1.เสริมสร้างความรูแ้ ละทักษะ
ในการทบทวนทาแผนชุมชน ในการจัดทาแผนพัฒนาและ
ในเขตเทศบาลนครระยอง
แผนชุมชน
2.เพือ่ เพิม่ ช่องทางในการ
เสนอปัญหาความต้องการและ
กิจกรรมโครงการของชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ตัวแทนประชาชนของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
จานวน 29 ชุมชน และเจ้าหน้าทีท่ ี่
เกีย่ วข้อง รวมจานวน 400 คน
จานวน 4 ครัง้ หรือมากกว่า

2566
(บาท)
80,000

หมายเหตุ : เปลีย่ นแปลงชือ่ โครงการ / เปลีย่ นแปลงเป้าหมาย เพิ่มจานวนครั้ง
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งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000 80,000 80,000

หน่วยงาน
2570
รับผิด
(บาท)
ชอบหลัก
กองสวัสดิการ
80,000 -ตัวแทนประชาชน 1.ประชาชนมีส่วน
สังคม
เข้าร่วมกิจกรรม
ร่วมในการกาหนดจัด
ไม่น้อยกว่า
กิจกรรมทีเ่ ป็นไปตาม
ร้อยละ 80
ความต้องการของ
ชุมชน
2.มีแผนชุมชนทีต่ รง
กับความต้องการ
ของชุมชน

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลนครระยอง
รายละเอียดเดิม

ที่
1

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

หมวด
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการปฏิบตั ิงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ปี 2566
สานักปลัดเทศบาล จานวน 1 รายการ
1.เสาสแตนเลส จานวน 1 คู่

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2566 2567 2568 2569 2570

หน่วยงาน
รับผิด

(บาท)

ชอบหลัก

70,000

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง

ที่
1

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

หมวด
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการปฏิบตั ิงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ปี 2566
สานักปลัดเทศบาล จานวน 1 รายการ
1.เสาสแตนเลสกั้นคนเดิน แบบสายคล้องเสา
จานวน 3 คู่ (ติดตั้งอุทยานการเรียนรู้ฯ)

หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงชื่อและจานวนเป็น 3 คู่
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2566 2567 2568 2569 2570

หน่วยงาน
รับผิด

(บาท)

ชอบหลัก

70,000

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

