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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน - 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2549 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และแผนการด าเนินงาน 
ส าหรับแผนการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ มากขึ้น ลดความ
ซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนด้วย  ซึ่งแผนการ
ด าเนินงานต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น 

  เทศบาลนครระยอง มียุทธศาสตร์การพัฒนาในการด าเนินงานรวม 8 ยุทธศาสตร์ เพ่ือมุ่งไปสู่
วิสัยทัศน์ “นครสีเขียว และรุ่งเรือง ด้วยความพอเพียง ภายในปี พ.ศ.2563” 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบและย่ังยืน มี 1 แผนงาน คือ 

แผนงานเคหะและชุมชน    จ านวน  18  โครงการ     

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการระบบขนส่งมวลชนการจราจรและความปลอดภัย มี 1 แผนงาน คือ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   จ านวน  1  โครงการ  

ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวทางเมืองคาร์บอนต่ า  
                     มี 2 แผนงาน คือ  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน  1  โครงการ  

          แผนงานสาธารณสุข     จ านวน  1  โครงการ  

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มี 4 แผนงาน คือ   

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน  4  โครงการ  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จ านวน  6  โครงการ  

แผนงานการศึกษา  
          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ จ านวน  8  โครงการ  

แผนงานการศึกษา    จ านวน  1  โครงการ  



 

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน - 

2 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาเศรษฐกิจเมืองให้มีความรุ่งเรือง มี 1 แผนงาน คือ 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   จ านวน  1  โครงการ  

 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีของประชาชน มี 2 แผนงาน คือ 

แผนงานการพาณิชย์    จ านวน  1  โครงการ  

  แผนงานสาธารณสุข    จ านวน  2  โครงการ  

ยุทธศาสตร์ที่  7  การเสริมสร้างสังคมดีและสังคมแห่งการมีส่วนร่วม มี 2 แผนงาน คือ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
แผนงานสาธารณสุข    จ านวน  7  โครงการ  

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

แผนงานสาธารณสุข    จ านวน  5  โครงการ  

ยุทธศาสตร์ที่  8  การบริหารจัดการองค์กรให้มีความผาสุกและมีการบริหารจัดการที่ดี 
                               มี 2 แผนงาน คือ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   จ านวน  2  โครงการ  

แผนงานการพาณิชย์ แผนงานบริหารงานทั่วไป  
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
กิจการสถานธนานุบาล    จ านวน 25 โครงการ  
 

รวม      8      ยุทธศาสตร์             15        แผนงาน           83      โครงการ 
 
 



 

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน - 

3 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

2.  เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกส านัก/กอง 
3.  เพ่ือแสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึง  
     การด าเนินการจริง 
4.  เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาล  
5.  เพ่ือใช้เป็นเอกสารในการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
6.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและประเมินผลแผน  
7.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 เทศบาลนครระยอง  ได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ออกเป็น  3  ขั้นตอน  ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1    การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  กองวิชาการและแผนงาน และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครระยอง  

 ขั้นตอนที่ 2    การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง จัดท าร่างแผนการ ด าเนินงาน 
โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนงานของเทศบาลนครระยอง โดยมี 
เค้าโครงแผนการด าเนินงาน  2  ส่วน  คือ  

ส่วนที่ 1 บทน า  
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 ขั้นตอนที่ 3    การประกาศแผนการด าเนินงาน 



 

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน - 

4 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง น าร่างแผนการด าเนินงาน 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง  แล้วเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อประกาศใช้ แผนการด าเนินงาน 
โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  
โดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของเทศบาลนครระยอง เป็นเครื่องมือส าคัญ 
ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน การประเมินผลเป็นคู่มือในการด าเนินงาน ที่จะช่วยให้
สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งยังเป็นการรวบรวม
ข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่เทศบาล มีการประสานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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ส่วนที ่2 บญัชีโครงการ / กิจกรรม แบบ ผด. 01

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหม้ีความเปน็ระเบยีบและยั่งยืน
    1.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 18 21.69 56,747,000.00 23.55 กองช่าง

รวม 18 21.69 56,747,000.00 23.55
2. ยุทธศาสตรด์้านการจัดการระบบขนส่งมวลชนการจราจรและความปลอดภยั
    2.2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.20 200,000.00 0.08 ส านักปลัด

รวม 1 1.20 200,000.00 0.08
3. ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งความสมดุลของสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวทางเมืองคารบ์อนต่ า
    3.1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.20 89,500.00 0.04 กองสวัสดิการสังคม
    3.2.1 แผนงานสาธารณสุข 1 1.20 31,800.00 0.01 ส านักการสาธารณสุขฯ

รวม 2 2.41 121,300.00 0.05
4. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    4.1.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 4 4.82 3,100,000.00 1.29 กองการศึกษา
    4.2.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 6 7.23 2,700,000.00 1.12 กองการศึกษา
    4.3.1 แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 8 9.64 99,774,000.00 41.40 กองการศึกษา
    4.4.1 แผนงานการศึกษา 1 1.20 1,000,000.00 0.41 กองการศึกษา

รวม 19 22.89 106,574,000.00 44.22
5. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองใหม้ีความรุง่เรอืง
    5.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.20 65,000.00 0.03 กองสวัสดิการสังคม

รวม 1 1.20 65,000.00 0.03
6. ยุทธศาสตรด์้านการเสรมิสรา้งสุขภาวะที่ดีของประชาชน
    6.2.1 แผนงานการพาณิชย์ 1 1.20 187,000.00 0.08 ส านักการสาธารณสุขฯ
    6.2.3 แผนงานสาธารณสุข 2 2.41 1,282,000.00 0.53 กองการแพทย์

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2560

เทศบาลนครระยอง

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ
ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

รวม 3 3.61 1,469,000.00 0.61
7. ยุทธศาสตรด์้านการเสรมิสรา้งสังคมคนดีและสังคมแหง่การมีส่วนรว่ม

    7.2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการ/กองวิชาการฯ

            และแผนงานสาธารณสุข 7 8.43 909,500.00 0.38 ส านักการสาธารณสุขฯ

    7.3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการ/ส านักปลัด

            และแผนงานสาธารณสุข 5 6.02 796,900.00 0.33 ส านักการสาธารณสุขฯ

รวม 12 14.46 1,706,400.00 0.71

8. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการองค์กรใหม้ีความผาสุกและมีการบรหิารจัดการที่ดี

    8.1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2.41 400,000.00 0.17 ส านักปลัด

    8.2.1 แผนงานการพาณิชย์ แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

            แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

            ของชุมชน แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ และกิจการสถานธนานุบาล 25 30.12 73,709,000.00 30.59 ทกุหน่วยงาน

รวม 27 32.53 74,109,000.00 30.75

รวมทั้งสิ้น 83 100.00 240,991,700.00 100.00
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบและยั่งยืน

    1.1.1 แนวทางการพัฒนาและเพิม่ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให๎ได๎มาตรฐาน ตามแนวทางโครงสร๎างพืน้ฐานสีเขียว

สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  -โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 1. ตรวจสอบแบบและประมาณ  -กํอสร๎างถนนคสล.หนา 15 เซนติเมตร กวา๎ง 328,000 ชมุชน กองชําง

ซอยแยกถนนริมน้ํา (ซอยไมํมีชื่อ ราคางานกํอสร๎าง เฉล่ีย 5 เมตร ยาวไมํน๎อยกวาํ 104 เมตร หรือ ริมน้ํา-ทาํเกตุ

ใกล๎กับซอยชมพูทิพย๑) 2. จัดจ๎างตามระเบียบกระทรวง คิดเป็นพืน้ทีไ่มํน๎อยกวาํ 520 ตารางเมตร

มหาดไทย วาํด๎วยการพัสดุฯ

3. ทําสัญญาจ๎าง (สอบราคา)

4. ดําเนินการกํอสร๎าง 60 วนั 

5. เบิกจําย

2  -โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 1. ตรวจสอบแบบและประมาณ  -กํอสร๎างถนนคสล.หนา 15 เซนติเมตร กวา๎ง 205,000 ชมุชน กองชําง

ซอยแยกถนนหน๎าวดัตรี ราคางานกํอสร๎าง เฉล่ีย 5 เมตร ยาวไมํน๎อยกวาํ 66 เมตร หรือ ขา๎งอําเภอ

2. จัดจ๎างตามระเบียบกระทรวง คิดเป็นพืน้ทีไ่มํน๎อยกวาํ 330 ตารางเมตร ทางไผํ

มหาดไทย วาํด๎วยการพัสดุฯ

3. ทําสัญญาจ๎าง (สอบราคา)

4. ดําเนินการกํอสร๎าง 60 วนั  

5. เบิกจําย

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560
เทศบาลนครระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แบบ ผด. 02
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3  -โครงการกํอสร๎างปรับปรุง 1. ตรวจสอบแบบและประมาณ ชํวงที ่1 กํอสร๎างถนนคสล.หนา 15เซนติเมตร 8,000,000 ชมุชน กองชําง

ถนนพร๎อมระบบระบายน้ํา ราคางานกํอสร๎าง กวา๎งเฉล่ีย 6 เมตร ยาวไมํน๎อยกวาํ 600 เมตร ริมน้ํา-ทาํเกตุ

ถนนริมน้ําชํวงสะพานดําถึง 2. จัดจ๎างตามระเบียบกระทรวง คิดเป็นพืน้ทีไ่มํน๎อยกวาํ 3,600ตารางเมตร

สํานักงานชลประทาน มหาดไทย วาํด๎วยการพัสดุฯ กํอสร๎างทํอระบายน้ําคสล.ขนาด 1 เมตร
3. ทําสัญญาจ๎าง (e-Auction) จํานวน 1 ข๎างยาวประมาณ 640 เมตร

4. ดําเนินการกํอสร๎าง 90 วนั ชํวงที ่2 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต

5. เบิกจําย หนาเฉล่ีย 5 เซนติเมตร กวา๎งเฉล่ีย 6-7เมตร

ยาวไมํน๎อยกวาํ 740 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ที่

ไมํน๎อยกวาํ 5,100 ตารางเมตร

4  -โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 1. ตรวจสอบแบบและประมาณ  -กํอสร๎างถนนคสล.หนา 15 เซนติเมตร 162,000 ชมุชน กองชําง

ซอยแยกถนนเลียบชายฝ่ัง ราคางานกํอสร๎าง กวา๎ง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ที่ ปากน้ํา 2

ฝ่ังทิศเหนือ 2. จัดจ๎างตามระเบียบกระทรวง ไมํน๎อยกวาํ 250 ตารางเมตร

มหาดไทย วาํด๎วยการพัสดุฯ

3. ทําสัญญาจ๎าง (สอบราคา)

4. ดําเนินการกํอสร๎าง 60 วนั 

5. เบิกจําย

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5  -โครงการกํอสร๎างถนน 1. ตรวจสอบแบบและประมาณ  -กํอสร๎างถนนคสล.หนา 15 เซนติเมตร กวา๎ง 397,000 ชมุชน กองชําง

พร๎อมระบบระบายน้ํา ราคางานกํอสร๎าง 4.5-5 เมตร ยาวไมํน๎อยกวาํ 48 เมตร หรือคิด สมทุรเจดีย๑

ซอยสมุทรเจดีย๑ 1/1 2. จัดจ๎างตามระเบียบกระทรวง เป็นพืน้ทีไ่มํน๎อยกวาํ 230 ตารางเมตร พร๎อม

มหาดไทย วาํด๎วยการพัสดุฯ รางระบายน้ําคสล.กวา๎ง 0.3 เมตร จํานวน

3. ทําสัญญาจ๎าง (สอบราคา) 2 ข๎าง ความยาวข๎างละไมํน๎อยกวาํ 48 เมตร

4. ดําเนินการกํอสร๎าง 60 วนั รวม 96 เมตร

5. เบิกจําย

6  -โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 1. ตรวจสอบแบบและประมาณ  -กํอสร๎างถนนคสล.หนา 15 เซนติเมตร 716,000 ชมุชน กองชําง

พร๎อมระบบระบายน้ํา ราคางานกํอสร๎าง กวา๎งเฉล่ีย 4.5 เมตร ยาวไมํน๎อยกวาํ 89 เมตร บางจาก

ถนนบางจากซอย 13/5 2. จัดจ๎างตามระเบียบกระทรวง หรือคิดเป็นพืน้ทีไ่มํน๎อยกวาํ 400 ตารางเมตร 

มหาดไทย วาํด๎วยการพัสดุฯ พร๎อมรางระบายน้ําคสล.กวา๎ง 0.3 เมตร 

3. ทําสัญญาจ๎าง (สอบราคา) จํานวน 2 ข๎าง ยาวข๎างละ 89 เมตร

4. ดําเนินการกํอสร๎าง 60 วนั ความยาวรวม 178 เมตร

5. เบิกจําย

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7  -โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 1. ตรวจสอบแบบและประมาณ  -กํอสร๎างถนนคสล.หนา 15 เซนติเมตร 2,991,000 ชมุชน กองชําง

ซอยพํอปู ุแมํยํา ราคางานกํอสร๎าง กวา๎งเฉล่ีย 5 เมตร ยาวไมํน๎อยกวาํ 718 เมตร สมทุรเจดีย๑

2. จัดจ๎างตามระเบียบกระทรวง คิดเป็นพืน้ทีไ่มํน๎อยกวาํ 3,590 ตารางเมตร

มหาดไทย วาํด๎วยการพัสดุฯ

3. ทําสัญญาจ๎าง (e-Auction)

4. ดําเนินการกํอสร๎าง 60 วนั 

5. เบิกจําย

8  -โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 1. ตรวจสอบแบบและประมาณ  -กํอสร๎างถนนคสล.หนา 15 เซนติเมตร 823,000 ชมุชน กองชําง

พร๎อมระบบระบายน้ําซอยแยก ราคางานกํอสร๎าง กวา๎งเฉล่ีย 5 เมตร ยาวไมํน๎อยกวาํ 97 เมตร บางจาก

ถนนอดุลย๑ธรรมประภาศ 2. จัดจ๎างตามระเบียบกระทรวง คิดเป็นพืน้ทีไ่มํน๎อยกวาํ 485 ตารางเมตร 

(ข๎างร๎านก๐วยเต๋ียวแกงส๎ม) มหาดไทย วาํด๎วยการพัสดุฯ พร๎อมระบายน้ําคสล.กวา๎ง 0.30 เมตร จํานวน

3. ทําสัญญาจ๎าง (สอบราคา) 2 ข๎าง ความยาวรวมไมํน๎อยกวาํ 192 เมตร

4. ดําเนินการกํอสร๎าง 60 วนั 

5. เบิกจําย

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9  -โครงการกํอสร๎างถนน 1. ตรวจสอบแบบและประมาณ  -กํอสร๎างถนนคสล.กวา๎งเฉล่ีย 4 เมตร ความ 1,313,000 ชมุชน กองชําง

พร๎อมระบบระบายน้ํา ราคางานกํอสร๎าง ยาวรวมไมํน๎อยกวาํ 160 เมตร คิดเป็นพืน้ที่ เกาะกลอย

ซอยเกาะพรวด 4/1 (ซอยศิริคช) 2. จัดจ๎างตามระเบียบกระทรวง ไมํน๎อยกวาํ 640 ตารางเมตร และกํอสร๎างราง

มหาดไทย วาํด๎วยการพัสดุฯ ระบายน้ําคสล.ขนาดกวา๎ง 0.30 เมตร

3. ทําสัญญาจ๎าง (สอบราคา) จํานวน 2 ข๎าง ยาวข๎างละ 160 เมตร

4. ดําเนินการกํอสร๎าง 60 วนั ความยาวรวมไมํน๎อยกวาํ 320 เมตร

5. เบิกจําย

10  -โครงการกํอสร๎างถนน 1. ตรวจสอบแบบและประมาณ  -กํอสร๎างถนนคสล.กวา๎งเฉล่ีย 1 เมตร ความ 1,341,000 ชมุชน กองชําง

พร๎อมระบบระบายน้ํา ราคางานกํอสร๎าง ยาวรวมไมํน๎อยกวาํ 220 เมตร คิดเป็นพืน้ที่ หนองสนม

ซอยนครระยอง 5/2 2. จัดจ๎างตามระเบียบกระทรวง ไมํน๎อยกวาํ 220 ตารางเมตร และกํอสร๎างราง ปกัปาุ

(ข๎างนครเฟอร๑นิเจอร๑) ชํวงที ่2 มหาดไทย วาํด๎วยการพัสดุฯ ระบายน้ําคสล.ขนาดกวา๎ง 0.30 เมตร จํานวน

3. ทําสัญญาจ๎าง (สอบราคา) 2 ข๎าง ยาวข๎างละ 220 เมตร ความยาวรวม

4. ดําเนินการกํอสร๎าง 60 วนั ไมํน๎อยกวาํ 440 เมตร

5. เบิกจําย

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11  -โครงการกํอสร๎างระบบ 1. ตรวจสอบแบบและประมาณ  -กํอสร๎างรางระบายน้ําคสล.กวา๎ง 0.30 เมตร 452,000 ชมุชน กองชําง

ระบายน้ําถนนอํานวยสุข ราคางานกํอสร๎าง จํานวน 1 ข๎าง ยาวข๎างละ 51 เมตร ความยาว สะพานราษฎร๑

2. จัดจ๎างตามระเบียบกระทรวง รวมไมํน๎อยกวาํ 142 เมตร

มหาดไทย วาํด๎วยการพัสดุฯ

3. ทําสัญญาจ๎าง (สอบราคา)

4. ดําเนินการกํอสร๎าง 60 วนั 

5. เบิกจําย

12  -โครงการกํอสร๎างถนน 1. ตรวจสอบแบบและประมาณ  -กํอสร๎างถนนคสล.กวา๎งเฉล่ีย 1-3 เมตร 155,000 ชมุชน กองชําง

พร๎อมระบบระบายน้ํา ราคางานกํอสร๎าง ความยาวรวมไมํน๎อยกวาํ 39 เมตร หรือคิด สะพานราษฎร๑

ซอยแยกถนนเทศวานิช 2. จัดจ๎างตามระเบียบกระทรวง เป็นพืน้ทีไ่มํน๎อยกวาํ 44.5 ตารางเมตร และ

ฝ่ังทิศตะวนัออก มหาดไทย วาํด๎วยการพัสดุฯ กํอสร๎างรางระบายน้ําคสล.กวา๎ง 0.30 เมตร

3. ทําสัญญาจ๎าง (สอบราคา) จํานวน 1 ข๎าง ยาวข๎างละ 39 เมตร

4. ดําเนินการกํอสร๎าง 60 วนั ความยาวรวมไมํน๎อยกวาํ 39 เมตร

5. เบิกจําย

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13  -โครงการกํอสร๎างปูายชื่อ 1. ตรวจสอบแบบและประมาณ  -กํอสร๎างพร๎อมติดต้ังปูายชื่อถนน/ซอย 3,000,000 ในเขต กองชําง

ถนน/ซอย ภายในเขตเทศบาล ราคางานกํอสร๎าง จํานวน 200 ปูาย เทศบาล

2. จัดจ๎างตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย วาํด๎วยการพัสดุฯ

3. ทําสัญญาจ๎าง (e-Auction)

4. ดําเนินการกํอสร๎าง 90 วนั 

5. เบิกจําย

14  -โครงการปรับปรุงทํอระบายน้ํา 1. ตรวจสอบแบบและประมาณ  -กํอสร๎างถนนคสล.หนา 15 เซนติเมตร กวา๎ง 99,000 ชมุชน กองชําง

บริเวณซอยแยกถนนก๎นปึก ราคางานกํอสร๎าง เฉล่ีย 2.50 เมตร ยาวไมํน๎อยกวาํ 17 เมตร กน๎ปกึ

(บ๎านเป็ด) 2. จัดจ๎างตามระเบียบกระทรวง พร๎อมกํอสร๎างทํอคสล. 0.60 เมตร ปากคลอง

มหาดไทย วาํด๎วยการพัสดุฯ ความยาว 17 เมตร

3. ทําสัญญาจ๎าง (ตกลงราคา)

4. ดําเนินการกํอสร๎าง 60 วนั 

5. เบิกจําย

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15  -โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 1. ตรวจสอบแบบและประมาณ  -กํอสร๎างถนนคสล.หนา 15 เซนติเมตร กวา๎ง 697,000 ชมุชน กองชําง

ถนนทางไผํ 4/3 ราคางานกํอสร๎าง เฉล่ีย 5 เมตร ความยาวไมํน๎อยกวาํ 216 เมตร ริมน้ํา-ทาํเกตุ

2. จัดจ๎างตามระเบียบกระทรวง หรือเป็นพืน้ทีไ่มํน๎อยกวาํ 1,080 ตารางเมตร

มหาดไทย วาํด๎วยการพัสดุฯ

3. ทําสัญญาจ๎าง (สอบราคา)

4. ดําเนินการกํอสร๎าง 60 วนั 

5. เบิกจําย

16  -โครงการกํอสร๎างระบบ 1. ตรวจสอบแบบและประมาณ  -กํอสร๎างรางระบายน้ําคสล.กวา๎ง 0.30 เมตร 271,000 ชมุชน กองชําง

ระบายน้ําถนนสุขุมวทิ ราคางานกํอสร๎าง จํานวน 1 ข๎าง ยาวข๎างละ 78 เมตร ความยาว สะพานราษฎร๑

นครระยอง 60 2. จัดจ๎างตามระเบียบกระทรวง รวมไมํน๎อยกวาํ 78 เมตร

มหาดไทย วาํด๎วยการพัสดุฯ

3. ทําสัญญาจ๎าง (สอบราคา)

4. ดําเนินการกํอสร๎าง 60 วนั 

5. เบิกจําย

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17  -โครงการกํอสร๎างถนน 1. ตรวจสอบแบบและประมาณ  -กํอสร๎างถนนคสล.หนา 15 เซนติเมตร กวา๎ง 797,000 ชมุชน กองชําง

พร๎อมระบบระบายน้ํา ราคางานกํอสร๎าง 4-5 เมตร ยาวไมํน๎อยกวาํ 131 เมตร หรือ บางจาก

ถนนบางจาก ซอย 11/1 2. จัดจ๎างตามระเบียบกระทรวง คิดเป็นพืน้ทีไ่มํน๎อยกวาํ 612 ตารางเมตร

มหาดไทย วาํด๎วยการพัสดุฯ กํอสร๎างทํอระบายน้ําคสล.ขนาด0.60 เมตร
3. ทําสัญญาจ๎าง (สอบราคา) จํานวน 1 ข๎าง ยาวไมํน๎อยกวาํ 131 เมตร

4. ดําเนินการกํอสร๎าง 60 วนั 

5. เบิกจําย

18  -โครงการกํอสร๎างสะพานเฉลิมชัย 1. ตรวจสอบแบบและประมาณ  -กํอสร๎างสะพานคสล.ผิวจราจรกวา๎ง10 เมตร 35,000,000 ชมุชน กองชําง

ชุมชนปากน้ํา 1 มีความคาบเกี่ยว ราคางานกํอสร๎าง สะพานยาว 150 เมตร พร๎อมทางเท๎ากวา๎ง ปากน้ํา 1

ตํอเนื่องกับหมูํ 2 ตําบลเนินพระ 2. จัดจ๎างตามระเบียบกระทรวง ข๎างละ 1.50 เมตร จํานวน 2 ข๎าง

มหาดไทย วาํด๎วยการพัสดุฯ

3. ทําสัญญาจ๎าง (e-Auction)

4. ดําเนินการกํอสร๎าง 365 วนั 

5. เบิกจําย

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการระบบขนส่งมวลชนการจราจรและความปลอดภัย

    2.2.2 แนวทางการปูองกันอาชญากรรมและการเตรียมรับสถานการณ๑สาธารณภัยตํางๆ โดยการใช๎เทคโนโลยี สร๎างการมีสํวนรํวม

สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  -โครงการฝึกอบรมทบทวนความร๎ู 1. ทําโครงการเสนอผ๎ูบังคับบัญชา  -ฝึกอบรมทบทวนความร๎ูให๎กับ อปพร. 200,000 ในเขต สํานักปลัด

ให๎กับอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย 2. ประกาศรับสมัคร ระยะเวลา 3 วนั เทศบาล

พลเรือน (อปพร.) ในเขตเทศบาล 3. จัดเจ๎าหน๎าทีแ่ละออกคําส่ัง  -ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการอบรมทีเ่ป็นอาสาสมัคร

4. ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)

5. ประเมินผลการดําเนินงาน จํานวน 90 คน

3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทางเมืองคาร์บอนต่ า

    3.1.2 แนวทางการปลูกไม๎ยืนต๎นและสร๎างพืน้ทีสี่เขียวใหมํ

สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  -โครงการหนึ่งปณิธานความดี 1. สํารวจพืน้ทีว่าํงเปลํา หรือ  -จัดกิจกรรม 1 คร้ัง/ปี 89,500 ในเขต กองสวสัดิการ

ตามแนวพระราชดําริ อนุรักษ๑ ทีส่าธารณะ  -จํานวนผ๎ูเข๎ารํวม จํานวน 150 คน/ปี เทศบาล สังคม

ธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 2. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ๎าง  -ต๎นไม๎ จํานวน 500 ต๎น/ปี

3. ดําเนินกิจกรรมปลูกต๎นไม๎  -พืน้ทีใ่นเขตเทศบาลนครระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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    3.2.1 แนวทางการลดและคัดแยกมูลฝอยทีแ่หลํงกําเนิดและแหลํงกําจัด

สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  -โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ 1. ประชุมคร้ังที ่1 ให๎ความร๎ูด๎านการคัดแยก 31,800 ในเขต สํานักการ

อาสาสมัคร 3R รักษ๑โลก โครงการตํอผ๎ูบังคับบัญชาเพือ่ ขยะและกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทํางานเป็นทีม เทศบาล สาธารณสุขฯ

พิจารณาตามลําดับชั้น โดยให๎อาสาสมัคร 3R+ฯ ทัง้ 120 คน

2. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง เครือขําย 3R ไมํน๎อยกวาํ 80 คน

3. ประชุมเครือขํายและ แบํงออกเป็น 4 โซนๆ ละ 20 คน

จัดกิจกรรมตามแผนทีก่ําหนด 2. ประชุมคร้ังที ่2-6 ให๎ความร๎ูด๎านการ

4. ติดตามประเมินผลโครงการ คัดแยกขยะดังนี้

5. สรุปและรายงานผล     -เน๎นหลัก 3R ทีท่ําได๎จริงในครัวเรือน

ได๎แกํ การลดการใช๎ซํ้าและนํากลับมาใช๎ใหมํ

    -สอนการประยุกต๑ใช๎หลัก 3R กับการใช๎

ไฟฟูาและน้ําประปา

    -เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะ

ของเทศบาลฯ

    -ทัศนศึกษา ฐานความร๎ูเร่ืองโรงเรียน

ปลอดขยะ ณ โรงเรียนเทศบาลวดัลํุมฯ

    -คร้ังที ่2 โซน A

    -คร้ังที ่3 โซน B

    -คร้ังที ่4 โซน C

    -คร้ังที ่5 โซน D

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    4.1.1 แนวทางการสํงเสริมและอนุรักษ๑ประเพณีท๎องถิ่นบนพืน้ฐานความพอเพียงและตามวถิีสีเขียว

สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  -โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง 1. ศึกษาและรวบรวมข๎อมูล  -จัดงานภูมิบุรีศรีระยอง คร้ังที ่12 ในสัปดาห๑ 1,250,000 บริเวณ กองการศึกษา

โครงการกํอนเสนอผ๎ูบังคับบัญชา ที ่2 ของเดือนธนัวาคม ถนน

2. ประชุมประสานงาน สํารวจ    วนัเสาร๑ เวลา (16.30-23.00 น.) ยมจินดา

วางแผนรํวมกับหนํวยงานตํางๆ  -กิจกรรมรณรงค๑แตํงชุดไทย(ย๎อนยุค) รํวมเปิด

3. จัดกิจกรรมตามแผนทีก่ําหนด งานภูมิบุรี ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม ผ๎ูบริหาร/เลขา

4. ติดตามประเมินผลโครงการ ทีป่รึกษา/สมาชิกสภา/ปลัดเทศบาล/รองปลัด

5. สรุปและรายงานผล ผอ.สํานัก/กอง/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ๎าง

บุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด

ทน.ระยอง 6 โรงเรียน/ศูนย๑พัฒนา 3 ศูนย๑

 -จัดนิทรรศการตํานานเมืองระยองของ ร.ร.

สังกัดเทศบาลฯ 5 แหงํ(ท.1/ท.2/ท.3/ท.4/ท.5)

 -จัดนิทรรศการบ๎านเจ๎าเมืองของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลนครระยอง

 -กิจกรรมการแสดงบนเวท(ีใหญํ) ได๎แกํ

การแสดงดนตรีวงเสนาะโสต/การแสดงพิธเีปิด

แนะนําคนเดํน คนดัง/การแสดงดนตรี

จากสุนทรภรณ๑ โดยโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

 -กิจกรรมการแสดงบนเวที (เล็ก) ได๎แกํ

การแสดงดนตรีสภาเด็กและเยาวชน ทน.ระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การประกวดร๎องเพลงลูกทุงํ

 -สาธติผลงานนักเรียน การละเลํนเด็กไทย

 -สาธติการทําอาหารพืน้เมืองระยอง

   วนัอาทิตย๑ เวลา (17.30-22.00 น.)

 -กิจกรรมการแสดงบนเวที (ใหญํ) ได๎แกํ

การแสดงดนตรีวงเสนาะโสต โดยโรงเรียนใน

สังกัดทน.ระยอง

 -กิจกรรมการแสดงบนเวที (เล็ก)

โดยโรงเรียนในสังกัดทน.ระยอง

 -ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการและกิจกรรม/ประชาชน

และนักทํองเทีย่ว จํานวน 3,000 คน

2  -โครงการแขํงขันเรือยาว 1. ศึกษาและรวบรวมข๎อมูล  แขํงขันเรือยาวประเพณีฯ (จัดงาน 3 วนั) 650,000 บริเวณ กองการศึกษา

ประเพณีชิงถ๎วยพระราชทาน โครงการกํอนเสนอผ๎ูบังคับบัญชา  -กิจกรรมอัญเชิญถ๎วยพระราชทานฯ ไปยัง หน๎าโรงเรียน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2. ประชุมประสานงาน สํารวจ ทําน้ําศาลาตุรมุขหน๎าพระบรมสาทิศลักษณ๑ เทศบาล

สยามบรมราชกุมารีและงาน วางแผนรํวมกับหนํวยงานตํางๆ สมเด็จพระเทพฯ โดยจัดขบวนจากสํานักงาน วดัปากน้ํา

หํมผ๎าองค๑พระเจดีย๑กลางน้ํา 3. จัดกิจกรรมตามแผนทีก่ําหนด เทศบาลนครระยอง มีพนักงานเทศบาล

4. ติดตามประเมินผลโครงการ พนักงานครูเทศบาล ประชาชนและนักเรียน

5. สรุปและรายงานผล สังกัดเทศบาลฯ เข๎ารํวมกิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -กิจกรรมการแขํงขันเรือยาว มี 2 ประเภท

ได๎แกํ ผ๎ูเข๎ารํวมแขํงขันเรือยาว จํานวน 15 ทีม

(กําหนดการแขํงขัน 3 วนั)

 -พิธมีอบถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

 -พิธมีอบถ๎วยรางวลัตํางๆ

 งานหํมผ๎าองค๑พระเจดีย๑กลางน้ํา

 -จัดกิจกรรมพิธหีํมผ๎าพระเจดีย๑องค๑เล็ก ณ

อุโบสถวดัปากน้ําสมุทรคงคาราม

 -จัดพิธทีางศาสนาบริเวณด๎านหน๎าองค๑พระ

เจดีย๑กลางน้ํา

 -จัดกิจกรรมพิธหีํมผ๎าองค๑พระเจดีย๑กลางน้ํา

โดยมีการดําเนินการ อํานประวติัเจดีย๑กลางน้ํา

อํานรํายบูชาองค๑เจดีย๑กลางน้ํา/กลําวนําถวาย

ผ๎าหมํองค๑พระเจดีย๑ฯ พร๎อมล่ันฆ๎อง/เวียนทกัษิ

ณาวตัรรอบองค๑พระเจดีย๑กลางน้ํา 3 รอบ

พิธชีักผ๎าขึ้นไปหํมผ๎าองค๑พระเจดีย๑กลางน้ํา

พระสงฆ๑เจริญชัยมงคลคาถา ฯลฯ

 -ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการและกิจกรรม/ประชาชน

และนักทํองเทีย่ว จํานวน 3,000 คน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3  -โครงการจัดงานประเพณี 1. ศึกษาและรวบรวมข๎อมูล  จัดงานประเพณีสงกรานต๑-งานกํอเจดีย๑ทราย 400,000 บริเวณ กองการศึกษา

สงกรานต๑และงานกํอเจดีย๑ทราย โครงการกํอนเสนอผ๎ูบังคับบัญชา  -จัดกิจกรรมสรงน้ําพระ/ผ๎ูวาํฯ ผ๎ูบริหาร หน๎าหอพระ

2. ประชุมประสานงาน สํารวจ ผ๎ูสูงอายุ เพือ่ความเป็นสิริมงคล พุทธอังคีรส

วางแผนรํวมกับหนํวยงานตํางๆ  -จัดกิจกรรมขบวนแหํ เพือ่รักษาสืบสาน และบริเวณ

3. จัดกิจกรรมตามแผนทีก่ําหนด ประเพณีงานวนัสงกรานต๑รอบตัวเมืองระยอง หน๎าโรงเรียน

4. ติดตามประเมินผลโครงการ  -ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการและกิจกรรม/ประชาชน เทศบาล

5. สรุปและรายงานผล และนักทํองเทีย่ว จํานวน 10,000 คน วดัปากน้ํา

4  -โครงการจัดงานสืบสาน 1. ศึกษาและรวบรวมข๎อมูล  การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 3 วนั 800,000 คลองรอบ กองการศึกษา

ประเพณีลอยกระทง โครงการกํอนเสนอผ๎ูบังคับบัญชา  -จัดกิจกรรมการแสดงนักเรียนเทศบาล สวนศรีเมือง

2. ประชุมประสานงาน สํารวจ  -จัดกิจกรรมการประกวดร๎องเพลงลูกทุงํ

วางแผนรํวมกับหนํวยงานตํางๆ โดยมีการลงทะเบียนและประกวดร๎องเพลง

3. จัดกิจกรรมตามแผนทีก่ําหนด (รอบคัดเลือก)

4. ติดตามประเมินผลโครงการ  -จัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ

5. สรุปและรายงานผล  -จัดกจิกรรมการแสดงของ ร.ร.ในเขตทน.ระยอง

 -จัดกิจกรรมการแสดงของชมรมสานศิลป์

การแสดง

 -จัดกิจกรรมการแสดงของชมรมผ๎ูสูงอายุ

 -จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีของวงระยอง

วทิยาคมปากน้ํา

 -ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการและกิจกรรม/ประชาชน

และนักทํองเทีย่ว จํานวน 10,000 คน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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    4.2.1 แนวทางการสํงเสริมให๎เด็ก เยาวชน ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับการสร๎างทักษะ กีฬา ภาษา ดนตรี ศิลปะ อาชีพ ฯลฯ

สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  -โครงการกิจกรรมเก็บตัวและ 1. จัดทําโครงการเสนอผ๎ูบริหาร  -คัดตัวสํงนักกีฬา-กรีฑาเข๎ารํวม 1,400,000 เขต กองการศึกษา

จัดสํงนักกีฬา-กรีฑา เข๎ารํวม 2. วางแผนกิจกรรมกับหนํวยงาน  -จัดกิจกรรม 6 กิจกรรม โดยแขํงขันในชํวง เทศบาลฯ

การแขํงขันกีฬานักเรียน อปท. ตํางๆ ลํวงหน๎า วนัประเพณีสําคัญ

แหํงประเทศไทย รอบคัดเลือก 3. ปรับแผนตามสภาวการณ๑นั้นๆ  -ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการและกิจกรรมเป็นนักกีฬา

ระดับภาคตะวนัออกและรอบชิง 4. จัดกิจกรรมตามแผนทีก่ําหนด กรีฑา ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

ชนะเลิศระดับประเทศ 5. ประเมินผลการดําเนินงาน เด็ก เยาวชน ประชาชน จํานวน 1,000 คน/ปี

2  -โครงการแขํงขันกีฬาเพือ่ 1. จัดทําโครงการเสนอผ๎ูบริหาร  -คัดตัวสํงนักกีฬา-กรีฑาเข๎ารํวม 350,000 เขต กองการศึกษา

สุขภาพสําหรับเด็ก เยาวชน 2. วางแผนกิจกรรมกับหนํวยงาน  -จัดกิจกรรม 6 กิจกรรม โดยแขํงขันในชํวง เทศบาลฯ

และประชาชนในเขต ตํางๆ ลํวงหน๎า วนัประเพณีสําคัญ

เทศบาลนครระยอง 3. ปรับแผนตามสภาวการณ๑นั้นๆ  -ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการและกิจกรรมเป็นเด็ก

4. จัดกิจกรรมตามแผนทีก่ําหนด เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล

5. ประเมินผลการดําเนินงาน จํานวน 500 คน/ปี

3  -โครงการประกวดดนตรี 1. จัดทําโครงการเสนอผ๎ูบริหาร  -จัดกิจกรรมประกวดดนตรี 2 รอบ 200,000 เขต กองการศึกษา

เพือ่เยาวชน 2. วางแผนกิจกรรมกับหนํวยงาน (รอบคัดเลือก/รอบตัดสิน) ระยะเวลา 2 วนั เทศบาลฯ

ตํางๆ ลํวงหน๎า  -ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการและกิจกรรมเป็นเด็ก

3. ปรับแผนตามสภาวการณ๑นั้นๆ เยาวชน และประชาชนทัว่ไป

4. จัดกิจกรรมตามแผนทีก่ําหนด จํานวน 500 คน/ปี

5. ประเมินผลการดําเนินงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4  -โครงการประกวดร๎องเพลง 1. จัดทําโครงการเสนอผ๎ูบริหาร  -จัดกิจกรรมประกวดร๎องเพลง 200,000 เขต กองการศึกษา

ไทยลูกทุงํ-ลูกกรุง 2. วางแผนกิจกรรมกับหนํวยงาน ไทยลูกทุงํ-ลูกกรุง เทศบาลฯ

ตํางๆ ลํวงหน๎า  -ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการและกิจกรรมเป็นเด็ก

3. ปรับแผนตามสภาวการณ๑นั้นๆ เยาวชน และประชาชนทัว่ไป

4. จัดกิจกรรมตามแผนทีก่ําหนด จํานวน 500 คน/ปี

5. ประเมินผลการดําเนินงาน

5  -โครงการกิจกรรม 1. จัดทําโครงการเสนอผ๎ูบริหาร  -จัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีและตามจุด 500,000 เขต กองการศึกษา

วนัเด็กแหํงชาติ 2. วางแผนกิจกรรมกับหนํวยงาน ยํอยตํางๆ จากโรงเรียนในสังกัดฯ เทศบาลฯ

ตํางๆ ลํวงหน๎า  -จัดซ๎ุมเลํนเกมส๑ให๎แกํเด็ก เยาวชนทีรํ่วมงาน

3. ปรับแผนตามสภาวการณ๑นั้นๆ  -จัดกิจกรรมสันทนาการตํางๆ ให๎แกํเด็กและ

4. จัดกิจกรรมตามแผนทีก่ําหนด เยาวชนทีม่ารํวมงาน

5. ประเมินผลการดําเนินงาน  -ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมเป็นเด็กเยาวชน

และประชาชนทัว่ไป จํานวน 5,000 คน/ปี

6  -โครงการวนัสัปดาห๑ 1. จัดทําโครงการเสนอผ๎ูบริหาร  -จัดกิจกรรมวนัเยาวชนแหํงชาติ 50,000 เขต กองการศึกษา

เยาวชนแหํงชาติ 2. วางแผนกิจกรรมกับหนํวยงาน  -ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมเป็นเด็กเยาวชน เทศบาลฯ

ตํางๆ ลํวงหน๎า ประชาชน จํานวน 1,000 คน/ปี

3. ปรับแผนตามสภาวการณ๑นั้นๆ

4. จัดกิจกรรมตามแผนทีก่ําหนด

5. ประเมินผลการดําเนินงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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    4.3.1 แนวทางการยกระดับมาตรฐานการศึกษา สร๎างโอกาสเข๎าถึงการศึกษาและการเรียนร๎ูทีห่ลากหลายตํอเนื่อง

สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  -โครงการสํงเสริมศักยภาพ  1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียน 1,000,000 เป็นโครงการ กองการศึกษา

การจัดการศึกษาท๎องถิ่น เป็นฐานในการพัฒนาท๎องถิ่น ทีไ่ด๎รับ

(เงินอุดหนุนทัว่ไปด๎านการศึกษา)  -สนับสนุนให๎กับโรงเรียนใหมํทีส่มัครเข๎ารํวม การจัดสรร

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช๎ จาก สถ.

โรงเรียนเป็นฐาน

 -สนับสนุนให๎กับโรงเรียนดีเดํนทีไ่ด๎รับการคัด

เลือกตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาฯ

 2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดํน 150,000

 -สนับสนุนให๎กับโรงเรียนทีไ่ด๎รับการคัดเลือก

ตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดํน

 3. จัดทําศูนย๑การเรียนร๎ูเด็กปฐมวยั 50,000

 -สนับสนุนให๎กับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กทีไ่ด๎รับ

การคัดเลือกฯ

 4. รณรงค๑ยาเสพติดในสถานศึกษา 90,000

 -สนับสนุนให๎กับโรงเรียนทีไ่ด๎รับการคัดเลือก

โครงการสถานศึกษาดีเดํนในการรณรงค๑ปูอง

กันยาเสพติดในสถานศึกษา

 5. พัฒนาครูแกนนํา 18,000

 -กิจกรรมการฝึกอบรม พัฒนาครูแกนนํา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 6. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 120,000 เป็นโครงการ กองการศึกษา

 -สนับสนุนให๎กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ทีไ่ด๎รับ

ทัง้ 6 โรงเรียน การจัดสรร

 7. พัฒนาแหลํงเรียนร๎ูของโรงเรียน 300,000 จาก สถ.

 -สนับสนุนให๎กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

ทัง้ 6 โรงเรียน

 8. พัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน 600,000

 -สนับสนุนให๎กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

ทัง้ 6 โรงเรียน

 9. ปรับปรุง/ซํอมแซมอาคารเรียน 1,200,000

 -สนับสนุนการซํอมแซมและปรับปรุงอาคาร

เรียนของโรงเรียนในสังกัดฯ 6 โรงเรียน

10. สํงเสริมกิจกรรมรักการอํานในสถานศึกษา 50,000

 -สนับสนุนให๎กับโรงเรียนทีไ่ด๎รับการคัดเลือก

ตามโครงการสํงเสริมกิจกรรมรักการอําน

ในสถานศึกษา

11. รณรงค๑ยาเสพติดในสถานศึกษาดีเดํน 100,000

 -สนับสนุนให๎กับโรงเรียนทีไ่ด๎รับการคัดเลือก

ตามโครงการสถานศึกษาดีเดํนในการรณรงค๑

ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 21,287,600 เป็นโครงการ กองการศึกษา

 -จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให๎แกํ ทีไ่ด๎รับ

  1.สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา การจัดสรร

ขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) จาก สถ.

  2.โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง

ทัง้ 5 โรงเรียน

  3.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ

ทัง้ 3 ศูนย๑

13. สนับสนุนอาหารกลางวนัสังกัดเทศบาลฯ 24,432,800

และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก

 -สนับสนุนอาหารกลางวนัให๎กับโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลฯ 5 โรงเรียน

 -สนับสนุนอาหารกลางวนัให๎กับศูนย๑พัฒนา

เด็กเล็ก 3 ศูนย๑

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2  -โครงการพัฒนาความร๎ูและ 1. ประชุมคณะกรรมการจัดทํา  -จัดการสอนภาษาอังกฤษจากครูตํางชาติ 6,000,000 โรงเรียน กองการศึกษา

ทักษะการใช๎ภาษตํางประเทศ ข๎อกําหนดงาน ทัง้ 6 โรงเรียน ในระดับปฐมวยั ประถม มัธยม ในสังกัด

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 2. จัดทําข๎อกําหนดงาน  -จัดการสอนภาษาอังกฤษในวชิาภาษาอังกฤษ ทน.ระยอง

นครระยอง 3.เสนอข๎อกําหนดงานรายละเอียด วทิยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑

ทีเ่กี่ยวข๎องให๎กับสํานักการคลัง จํานวน 1 โรงเรียน

เพือ่จัดจ๎าง  -จัดการสอนภาษาจีนจากครูตํางชาติ

4. ดําเนินการจัดการเรียน

การสอนตามโครงการ

5. วดัผลประเมินผลระหวาํง

การดําเนินงาน

6. สรุปและรายงานผลโครงการ

3  -โครงการจัดกิจกรรมสํงเสริม 1. สํารวจวางแผนการจัดกิจกรรม  -จัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานในรูปแบบตํางๆ 200,000 บริเวณ กองการศึกษา

การอําน รํวมกับหนํวยงานตํางๆ ลํวงหน๎า อยํางน๎อยปีละ 3 คร้ัง โดยจัดรํวมกับ หน๎าห๎องสมุด

2. จัดกิจกรรมไปตามแผน หนํวยงานภายนอก ได๎แกํ สํานักงานอุทยาน ทน.ระยอง

3. สรุปผลดําเนินโครงการ การเรียนร๎ู (TK Park) สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสํงเสริมสุขภาพ(สสส.) โรงเรียน

ต๎นกล๎า และหนํวยงานอื่นๆทีเ่กี่ยวข๎อง

 -ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการและรํวมกิจกรรมเป็นเด็ก

เยาวชน ประชาชน จํานวน 1,000 คน/คร้ัง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4  -โครงการจัดการศึกษาแกํ 1. เสนอโครงการตํอผ๎ูบริหาร 1.จัดหา/เตรียมส่ือการสอนของเด็ก 40,000 เขต กองการศึกษา

เด็กด๎อยโอกาส 2. ออกสํารวจเด็กเรํรํอนในชุมชน 2.จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎ารับ เทศบาลฯ

3. จัดทําส่ือและวสัดุการสอน การศึกษาให๎กับเด็กด๎อยโอกาส

4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3.จัดเตรียมเคร่ืองแบบนักเรียน

ให๎กับเด็กเพือ่ให๎พร๎อมเข๎าสํูระบบ อุปกรณ๑การเรียน

โรงเรียนหรือ ก.ศ.น.จัดฝึกอาชีพ 4.จัดเตรียม/แจกถุงยังชีพแกํครอบครัวเรํรํอน

5. จัดกิจกรรมกลํุมนอกสถานที่ 5.ติดตามผล/ข๎อมูลความต๎องการเพิม่

6. จัดสํงเด็กเข๎าเรียนในระบบ สําหรับเด็กและโรงเรียน

โรงเรียนหรือ ก.ศ.น.

7. จัดเตรียมเคร่ืองแบบนักเรียน

เพือ่เตรียมเข๎าเรียน

8. จัดเตรียมถุงยังชีพเพือ่บรรเทา

ความเดือดร๎อน

9. ติดตามเด็กด๎อยโอกาส

ในสถานศึกษา

10. จัดทํารายงานกรณีศึกษาเด็ก

เรํรํอน/เด็กด๎อยโอกาส

11. สรุปรายงานนําเสนอผ๎ูบังคับ

บัญชา เพือ่รับคําชี้แนะเพิม่เติม

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5  -โครงการพัฒนาคุณภาพ 1.โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 175,000 เป็นโครงการ กองการศึกษา

การศึกษาของสถานศึกษา  -โรงเรียนมีการจัดประกันคุณภาพภายใน ทีไ่ด๎รับ

ในสังกัดเทศบาลนครระยอง สถานศึกษา 1 คร้ัง/ปี และผํานทุกมาตรฐาน เงินรายได๎

(โดยใช๎เงินรายได๎สถานศึกษา) 2.โครงการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 320,000 สถานศึกษา

ลูกเสือ-เนตรนารี

 -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 จํานวน

147 คน อบรมตามหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารี

และอยูํรํวมกันอยํางเป็นระบบ

3.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 1,384,000

ทางการศึกษา

 -ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความร๎ู ทักษะ

ทักษะในการปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

4.โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 670,000

 -ผ๎ูเรียนทีเ่ข๎ารํวมโครงการเป็นผ๎ูทีม่ีสุขภาพ

อนามัยทีดี่ทัง้รํางกายและจิตใจ มีส่ิงแวดล๎อม

ทีเ่อื้อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

5.โครงการวนัสําคัญของชาติศาสนา พระมหากษตัริย๑ 633,000

 -นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทุกคนได๎

เข๎ารํวมกิจกรรมและเห็นความสําคัญของวนั

สําคัญของชาติศาสนา พระมหากษัตริย๑

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6.โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 56,500 เป็นโครงการ กองการศึกษา

 -ครูมีความร๎ู ทักษะ และนําไปพัฒนาการจัด ทีไ่ด๎รับ

กระบวนการเรียนการสอนคิดเป็นร๎อยละ 75 เงินรายได๎

ขึ้นไปและผลการสอบ (O-NET) ชั้น ม.3,ม.6 สถานศึกษา

มีความพึงพอใจ ร๎อยละ 85 ขึ้นไปทุกคน

7.โครงการพัฒนาแหลํงเรียนร๎ู 534,500

 -สถานศึกษามีแหลํงเรียนร๎ู พร๎อมให๎บริการ

แกํครูและนักเรียนจากแหลํงเรียนร๎ูตํางๆ

รอบตัว ส่ือตํางๆ

8.โครงการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 362,000

ในการพัฒนาท๎องถิ่น (SBMLD)

 -คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานได๎รับ

ความร๎ูมาประยุกต๑ในการพัฒนาด๎านตํางๆ

 -นักเรียน ผ๎ูปกครองและประชาชนในท๎องถิ่น

มีความร๎ู มีทักษะอาชีพ

9.โครงการศึกษาแหลํงเรียนร๎ูใน-นอกสถานที่ 495,000

 -นักเรียนทุกคนได๎รับความร๎ูประสบการณ๑ตรง

แลกเปล่ียนเชื่อมโยงการเรียนร๎ูนอกห๎องเรียน

10.โครงการดูแลและชํวยเหลือนักเรียน 262,000

 -นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือตามสภาพ

ปัญหาชุมชนหรือสังคมในทางทีดี่

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11.โครงการพฒันาการเรียนสํูประชาคมอาเซียน 130,000 เป็นโครงการ กองการศึกษา

 -ครูและผ๎ูเรียนมีทักษะทางภาษาเพือ่การ ทีไ่ด๎รับ

ส่ือสารภาษาอังกฤษได๎อยํางมีคุณภาพ เงินรายได๎
12.โครงการสานสัมพันธ๑งานประเพณีท๎องถิน่กับชุมชน 162,500 สถานศึกษา

 -โรงเรียนจัดทําวารสารเผยแพรํเดือนละ1ฉบบั

 -ชุมชนร๎อยละ 80 พึงพอใจในสานสัมพันธ๑

13.โครงการสํงเสริมประเพณีศิลปะ วฒันธรรม 263,000

 -เพือ่ปลูกฝังสํงเสริมและอนุรักษ๑ประเพณี

ศิลปะและวฒันธรรมไทยให๎เป็นมรดกสืบไป

14.โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชน 308,900

 -คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานมีสํวน

รํวมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน

15.โครงการพัฒนาเสริมสร๎างประสิทธภิาพ 3,007,900

การบริหารจัดการงานธุรการ การเงิน และพสัดุ

 -เพือ่ให๎การดําเนินงานด๎านงานธรุการและ

งานสารบรรณดําเนินไปด๎วยความถูกต๎องและ

เป็นไปอยํางมีระบบ

16.โครงการงามอยํางไทย 55,000

 -ผ๎ูเรียนมีความเข๎าใจในวฒันธรรมการไหวท๎ี่

ปรากฎเป็นอัตลักษณ๑ของผ๎ูเรียน "ไปลามาไหว"๎

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17.โครงการพัฒนาศักยภาพด๎านกีฬา 308,500 เป็นโครงการ กองการศึกษา

 -เพือ่ให๎นักเรียนครู ร๎ูจักบุคลากร ผ๎ูปกครอง ทีไ่ด๎รับ

ดูแลรักษาสุขภาพตนตามหลัก 10 ประการ เงินรายได๎
18.โครงการจัดทําแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 170,000 สถานศึกษา

 -สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา

19.โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียน 2,558,000

 -ผ๎ูเรียนมีทักษะและมีความคิดสร๎างสรรค๑

ทํางานด๎วยความพากเพียร

20.โครงการสํงเสริมการเรียนร๎ูสํูความเป็นเลิศ 601,300

 -ตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้นเข๎ารํวมกิจกรรม

การแขํงขันทางวชิาการตามสาระการเรียนร๎ู
21.โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนงานวดัผล ประเมนิผล 800,000

 -ร.ร.มีข๎อมูลเกี่ยวกับการวดัและประเมินผล

ในการวจิัย ร๎อยละ 95

22.โครงการนิทรรศการทางวชิาการ 359,000

 -เผยแพรํผลงานทางวชิาการของครู นักเรียน

23.โครงการสํงเสริมพัฒนางานและเผยแพรํ 85,000

ขําวสารของสถานศึกษา

 -สถานศึกษาได๎เผยแพรํประชาสัมพันธ๑งานให๎

ผ๎ูปกครองได๎รับทราบ 12 คร้ัง/ปีการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24.โครงการสํงเสริมการอําน การใช๎ห๎องสมุด 33,000 เป็นโครงการ กองการศึกษา

 -ผ๎ูเรียนเห็นความสําคัญของการอํานและใช๎ ทีไ่ด๎รับ

เวลาวาํงให๎เกิดประโยชน๑ เงินรายได๎

25.โครงการจัดหาครูผ๎ูสอนและบุคลากรเสริม 6,920,000 สถานศึกษา

เพือ่การพัฒนาสถานศึกษา

 -จัดหาบุคลากรให๎เพียงพอสําหรับการสอน

26.โครงการสร๎างขวญัและกําลังใจบุคลากร 211,000

ในสถานศึกษา

 -เป็นการสร๎างขวญัและกําลังใจความสัมพันธ๑

และความเอื้อเฟือ้ระหวาํงบุคลากรในร.ร.

27.โครงการจัดหาส่ือ สํงเสริมการผลิตและ 1,843,000

การใช๎ส่ือเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน

 -ครู ร.ร.สังกัดเทศบาลทุกโรงมีส่ือในการจัด

กิจกรรมการสอนอยํางเต็มตามศักยภาพ

28.โครงการอนุรักษ๑ ซํอมแซมวสัดุครุภัณฑ๑ 200,000

และส่ือการเรียนการสอน

 -มีวสัดุ ครุภัณฑ๑เพียงพอตํอการบริหารจัดการ

ภายในร.ร.และมีส่ือการเรียนการสอนให๎มี

คุณภาพและประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

29.โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 60,000 เป็นโครงการ กองการศึกษา

 -ครูและบุคลากรในสถานศึกษารํวมกันดําเนิน ทีไ่ด๎รับ

การปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนในสังกัด เงินรายได๎

ทน.ระยองได๎รับการปรับปรุงเป็นรูปเลํม สถานศึกษา

30.โครงการรณรงค๑ปอูงกนัยาเสตติดในสถานศึกษา 15,000

 -ผ๎ูเรียนสามารถปูองกันและแก๎ปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษาอยํางยั่งยืน

31.โครงการปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตร 105,000

 -ผ๎ูเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เข๎ารํวมกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตรทุกคน

32.โครงการแนะแนวการศึกษาตํอและอาชีพ 15,000

 -ผ๎ูเรียนได๎รับความร๎ูเกี่ยวกับการเลือกเรียน

ทีต่รงกับความต๎องการในการประกอบอาชีพ

ตรงกับความสามารถของตนเอง

33.โครงการสาธารณูปโภค 400,000

 -บุคลากร/ผ๎ูเรียนได๎รับบริการสาธารณูปโภค

ทีจ่ําเป็น

34.โครงการสํงเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน 68,000

 -เพือ่ปลูกฝังสํงเสริมระบอบประชาธปิไตยให๎

นักเรียนเกิดการเรียนร๎ูลงมือปฏิบัติจริง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

35.โครงการสร๎างความรํวมมือระหวาํง 20,000 เป็นโครงการ กองการศึกษา

หนํวยงานทางการศึกษา (MOU) ทีไ่ด๎รับ

 -โรงเรียนมีการสร๎างความรํวมมือระหวาํง เงินรายได๎

หนํวยงานทางการศึกษา (MOU) สถานศึกษา

36.โครงการศูนย๑พัฒนาการเรียนร๎ูสํูชุมชน 150,000

 -เพือ่พัฒนาสํูการเรียนร๎ูสํูชุมชน

37.โครงการติดต้ังตาขํายกันนกพิราบ 90,000

 -เพือ่ปูองกันนกพิราบบินเข๎าอาคารอเนกประสงค๑

38.โครงการออมทรัพย๑เพือ่การศึกษา 10,000

 -นักเรียนชั้นปฐมวยัถึงชั้นป.6 ร๎อยละ 100

ฝากเงินออมทรัพย๑และเห็นคุณคําการออม

39.โครงการเด็กไทยใสํใจภูมิปัญญาท๎องถิ่น 2,000

 -ผ๎ูเรียนรัก/เห็นคุณคําภูมิปัญญาท๎องถิ่น

และผ๎ูปกครองเข๎ามามีสํวนรํวม ร๎อยละ 80

40.โครงการโฮมรูม 1,000

 -นักเรียนเห็นคุณคําของการชี้แจงเร่ืองราว

ตํางๆ ทีเ่ป็นประโยชน๑และใช๎เวลาวาํงให๎เกิด

ประโยชน๑ตํอตนเอง

41.โครงการธนาคารความดี 6,500

 -นักเรียนเป็นแบบอยํางทีดี่และมีวนิัยตนเอง

เข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 80 ของนร.ทัง้หมด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

42.โครงการสํงเสริมแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ 2,000 เป็นโครงการ กองการศึกษา

 -จัดกิจกรรมให๎กับนักเรียนและผ๎ูปกครอง ทีไ่ด๎รับ

จํานวน 120 คน เพือ่ให๎นักเรียนมีแรงจูงใจ เงินรายได๎

ทีจ่ะพัฒนาตนเองและผูกพันตํอสถานศึกษา สถานศึกษา

43.โครงการกิจกรรมวนัวทิยาศาสตร๑ 2,000

 -ครูและนักเรียนรํวมกิจกรรมและมีความ

พึงพอใจในกิจกรรม คิดเป็นร๎อยละ 90

44.โครงการไม๎ดอก ไม๎ประดับในโรงเรียน 10,000

 -โรงเรียนมีไม๎ดอก ไม๎ประดับตกแตํงอาคาร

เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน๑ของโรงเรียนให๎สวยงาม

และมีแหลํงเรียนร๎ูของโรงเรียนเพิม่ขึ้น

45.โครงการจัดทําแผนงานโครงการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 4,000

 -เพือ่พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน

46.โครงการจัดทําสถิติและผลสัมฤทธิ์ 15,000

ทางการเรียนของนักเรียน

 -เพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนร.

47.โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ 40,000

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

 -เพือ่พัฒนาหลักสูตรให๎มีประสิทธภิาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

48.โครงการจัดการศึกษานอกระบบ/ตามอัธยาศัย 20,000 เป็นโครงการ กองการศึกษา

 -เพือ่มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษากับชุมชน ทีไ่ด๎รับ

49.โครงการสํงเสริมระเบียบวนิัย 55,000 เงินรายได๎

 -เพือ่ปลูกฝังให๎นักเรียนเกิดการเรียนร๎ู สถานศึกษา

จากการได๎ลงมือปฏิบัติจริง

50.โครงการสุขาสุขสันต๑ 90,000

 -ให๎มีสุขาสะอาดนําใช๎พร๎อมใช๎งานตลอดเวลา

51.โครงการความปลอดภัยในโรงเรียน 105,000

 -เพือ่จัดระบบความปลอดภัยในโรงเรียน

52.โครงการจัดต้ังสหกรณ๑โรงเรียน 10,000

 -เพือ่จัดต้ังสหกรณ๑โรงเรียน

53.โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎ภาษา 7,980,000

อังกฤษเป็นส่ือ (EISP)

 -เพือ่พัฒนาทักษะทัง้ 4 ด๎านในกลํุมสาระ

ภาษาตํางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

54.โครงการรับนักเรียนใหมํ 17,000

 -เพือ่รับนักเรียนเข๎าเรียนใหมํ

55.โครงการรักความสะอาด 59,200

 -ผ๎ูบริหาร คณะครู นักการภารโรง แมํครัว

นักเรียนมีส่ิงแวดล๎อมทีดี่ มีจิตสํานึกในการ

รักษาความสะอาดเบือ้งต๎น

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
56.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาูภายในบริเวณโรงเรียน 1,700,000 เป็นโครงการ กองการศึกษา

 -มีระบบไฟฟูาภายในบริเวณโรงเรียน ทีไ่ด๎รับ

ทีส่ามารถใช๎งานได๎เพียงพอและปลอดภัย เงินรายได๎

57.โครงการจัดทําทางเชื่อมระหวาํงอาคาร 7 1,500,000 สถานศึกษา

และอาคาร 8 โดยผํานลานอเนกประสงค๑

 -โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร๎อยและ

สวยงามเดินเชื่อมตํอกันได๎

58.โครงการปรับปรุงหลังคา,ฝูา อาคาร 4 1,000,000

และอาคาร 5

 -โรงเรียนมีหลังคา,ฝูา อาคาร 4,5

ทีเ่รียบร๎อยสวยงามและปลอดภัย

59.โครงการทาสีอาคาร 3,6,7 และอาคาร 8 1,000,000

ทัง้ภายในและภายนอก

 -นร.มีอาคารเรียนทีส่วยงามเอื้อตํอการเรียนร๎ู

60.โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียน 200,000

 -โรงเรียนมีระบบเสียงตามสายภายในทีม่ี

ประสิทธภิาพตํอการได๎ยินยิ่งขึ้น

61.โครงการติดต้ังบานกระจกกรอบอะลูมิเนียม 200,000

สไลด๑แบบบานเล่ือ 2 บาน ระเบียงอาคาร 3 ชัน้ 3

 -นร.มีอาคารเรียนทีส่วยงามเอื้อตํอการเรียนร๎ู

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6  -ปูกระเบือ้งห๎องเรียน 1. รับแบบและประมาณราคา  -ปูกระเบือ้งพืน้อาคารเรียน ระเบียงและบันได 744,000 โรงเรียน กองการศึกษา

อาคารเรียน 2-3 ชั้นที ่2-3 งานกํอสร๎างสถานศึกษา บันทึก พืน้ทีไ่มํน๎อยกวาํ 1,522 ตารางเมตร เทศบาล

รวมถึงระเบียงและบันไดชั้น 1-3 ขออนุมัติดําเนินการงานกํอสร๎าง วดัปากน้ํา

2. บันทึกขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาํด๎วยการพัสดุฯ

3. ทําสัญญาจ๎าง (สอบราคา)

4. ดําเนินการกํอสร๎าง 60 วนั 

5. จัดทําฎีกาเบิกจําย

7  -ปูกระเบือ้งระเบียงและทาสี 1. รับแบบและประมาณราคา  -ปูกระเบือ้งพืน้อาคารเรียน พืน้ทีไ่มํน๎อยกวาํ 141,000 โรงเรียน กองการศึกษา

ราวบันไดอาคาร 1 ชั้นที ่1-3 งานกํอสร๎างสถานศึกษา บันทึก 269 ตารางเมตร และทาสีน้ํามันราวบันได เทศบาล

ขออนุมัติดําเนินการงานกํอสร๎าง บ๎าน

2. บันทึกขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง ปากคลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาํด๎วยการพัสดุฯ

3. ทําสัญญาจ๎าง (สอบราคา)

4. ดําเนินการกํอสร๎าง 60 วนั 

5. จัดทําฎีกาเบิกจําย

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8  -โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ๑ของ 1. จัดทํารายละเอียดครุภัณฑ๑ 1.เคร่ืองคอมพิวเตอร๑โน๏ตบุ๏ก จํานวน 2 เคร่ือง 32,000 กองการศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง 2. บันทึกขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง 2.เคร่ืองคอมพิวเตอร๑ จํานวน 5 เคร่ือง 80,000

3. ดําเนินการทําเร่ืองจัดซ้ือ 3.พัดลมโคจร จํานวน 100 ตัว 250,000

4. สํงมอบของและตรวจรับ 4.ต๎ูนิรภัย จํานวน 1 ต๎ู 27,000 ร.ร.ท.

5. ติดตามประเมินผล 5.เคร่ืองสํารองไฟ 800 VA จํานวน 55 เคร่ือง 176,000 วดัปากน้ํา

6.โต๏ะอเนกประสงค๑ ขาพับได๎ จํานวน 40 ตัว 35,200

7.เก๎าอี้สํานักงาน จํานวน 20 ตัว 50,000

8.พัดลมอุตสาหกรรมต้ังพืน้ จํานวน 5 ตัว 17,500 ร.ร.ท.

9.โต๏ะอาหารสแตนเลสพร๎อมม๎านัง่ จํานวน 10 ชุด 100,000 บ๎าน

10.เก๎าอี้บุนวม จํานวน 50 ตัว 25,000 ปากคลอง

11.พัดลมโคจรพร๎อมติดต้ัง จํานวน 20 เคร่ือง 40,000

12.เคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 5 เคร่ือง 220,000

13.จอรับภาพพร๎อมติดต้ัง จํานวน 7 ชุด 84,000 ร.ร.ท.

14.เคร่ืองโปรเจคเตอร๑ จํานวน 7 เคร่ือง 231,000 วดัโขด

15.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 7 เคร่ือง 168,000 ทิมทาราม

16.โต๏ะทํางานพร๎อมเก๎าอี้ จํานวน 10 ชุด 60,000

17.ต๎ูเก็บอุปกรณ๑ จํานวน 6 ต๎ู 108,000

18.เคร่ืองพมิพ๑ Multifunction จํานวน 2 เคร่ือง 34,000 ร.ร.ท.

19.เก๎าอี้สํานักงาน จํานวน 24 ตัว 60,000 วดัลํุมฯ

20.โต๏ะเก๎าอี้นร.ประถม จํานวน 240 ชุด 444,000

21.โต๏ะอเนกประสงค๑ ขาพับได๎ จํานวน 40 ตัว 50,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22.พัดลมโคจร จํานวน 48 ตัว 118,000 ร.ร.ท. กองการศึกษา

23.โต๏ะอเนกประสงค๑ขาพับได๎ จํานวน 24 ตัว 28,800 วดัลํุมฯ

24.เคร่ืองโปรเจคเตอร๑ จํานวน 1 เคร่ือง 33,000

25.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 ชุด 24,000

26.โต๏ะ-เก๎าอี้นร.ประถม จํานวน 60 ชุด 111,000

27.โต๏ะอเนกประสงค๑ขาพับได๎ จํานวน 24 ตัว 30,000

28.เก๎าอี้บุนวม จํานวน 120 ตัว 60,000

29.เคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 14 เคร่ือง 462,000 ร.ร.สาธติฯ

30.โทรทัศน๑ จํานวน 14 เคร่ือง 238,000

31.พัดลมอุตสาหกรรมต้ังพืน้ จํานวน 5 ตัว 17,500

32.พัดลมเพดานพร๎อมติดต้ัง จํานวน 50 ตัว 100,000

33.โต๏ะ-เก๎าอี้นร.มัธยม จํานวน 100 ชุด 185,000

34.ต๎ูเหล็ก จํานวน 12 ต๎ู 78,000

35.เคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 12 เคร่ือง 528,000

36.โต๏ะทํางาน จํานวน 9 ตัว 31,500 ร.ร.นคร

37.เก๎าอี้สํานักงาน จํานวน 9 ตัว 22,500 ระยอง

38.ติดมํานหน๎าตํางประจําห๎องเรียน 12 ห๎อง 100,000 วทิยาคม

39.โต๏ะอาหารพร๎อมม๎านั่ง จํานวน 20 ชุด 130,000

40.โทรทัศน๑ จํานวน 25 เคร่ือง 425,000

41.ถังเก็บน้ําพร๎อมติดต้ัง จํานวน 1 ชุด 28,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

42.เคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 1 เคร่ือง 44,000 กองการศึกษา

43.พัดลมอุตสาหกรรมต้ังพืน้ จํานวน 2 เคร่ือง 7,000

44.เคร่ืองคอมพิวเตอร๑ จํานวน 7 เคร่ือง 112,000

45.เคร่ืองสํารองไฟ 800 VA จํานวน 7 เคร่ือง 22,400

46.โต๏ะทํางาน จํานวน 4 ตัว 14,000 ศพด.

47.โต๏ะคอมพิวเตอร๑ จํานวน 4 ตัว 10,000 วดัเนินพระ

48.เก๎าอี้ทํางาน จํานวน 9 ตัว 22,500

49.ต๎ูเหล็กเก็บเอกสาร 15ล้ินชัก จํานวน 5 ต๎ู 22,500

50.ต๎ูกดน้ําด่ืม จํานวน 2 เคร่ือง 13,000

51.โต๏ะอเนกประสงค๑ขาพับได๎ จํานวน 16 ตัว 10,400 ศพด.

52.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 ชุด 24,000 วดัปุาประดํู

53.จอภาพแบบดึงพร๎อมขาต้ัง จํานวน 1 ชุด 8,500

54.เคร่ืองพมิพ๑ Multifunction จํานวน 1 เคร่ือง 17,000

55.เก๎าอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว 7,500 ศพด.วดัลํุมฯ

56.ต๎ูล็อคเกอร๑แบบติดผนัง จํานวน 5 หลัง 14,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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    4.4.1 แนวทางพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ และทํางานอยํางมีความสุข

สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  -โครงการพัฒนาศักยภาพครู 1. ประชุมคณะผ๎ูบริหารเพือ่  -จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 1,000,000 โรงเรียน กองการศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษา เตรียมวางรูปแบบกิจกรรม ทางการศึกษา ในสังกัด

2. ดําเนินการตามแผน  -ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการและรํวมกิจกรรม ได๎แกํ ทน.ระยอง

3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ๎าง พนักงานครู ลูกจ๎างประจํา พนักงานจ๎างและ

4. จัดงานและติดตามงาน บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 350 คน

5. สรุปผลการดําเนินโครงการ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองให้มีความรุ่งเรือง

    5.1.1 แนวทางการสํงเสริมการเพิม่รายได๎ให๎แกํผ๎ูประกอบการในเขตเทศบาลนครระยอง โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  -โครงการฝึกอาชีพเพิม่รายได๎ 1. ประชาสัมพันธ๑โครงการ  -จัดอบรมให๎ความร๎ู และพัฒนาทักษะ 65,000 ชุมชน กองสวสัดิการ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 2. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ ด๎านอาชีพ ในเขต สังคม

พอเพียง 3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ๎าง  -ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการและรํวมกิจกรรม เทศบาลฯ

4. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ เป็นประชาชนในเขตทน.ระยอง 50 คน

5. ประเมิน/สรุปรายงานผล

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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    5.2.2 แนวทางการพัฒนาสถานทีท่ํองเทีย่วในเขตเทศบาลให๎ได๎มาตรฐานสวยงาม ปลอดภัย โดยคํานึงถึงสภาพแวดล๎อมและวถิีการทํองเทีย่วสีเขียว

สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  -โครงการฟืน้ฟูและพัฒนา 1. แตํงต้ังคณะกรรมการดําเนิน  -จัดกิจกรรมปลูกต๎นไม๎บริเวณชายหาด 300,000 บริเวณ ทุกหนํวยงาน

ชายหาดแหลมเจริญ การฟืน้ฟูและพัฒนาชายหาด แหลมเจริญ จํานวน 1,000 ต๎น ชายหาด

แหลมเจริญ  -จัดซ้ือรถฟาร๑มแทรกเตอร๑ จํานวน 1 คัน แหลมเจริญ

2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ  -จัดกิจกรรมลงพืน้ทีเ่ก็บขยะบริเวณชายหาด

วางแผนและติดตามประเมินผล แหลมเจริญ (ทุกเดือน)

ทุก 3 เดือน  -จัดกิจกรรมออกตรวจตราและจัดระเบียบ

3. จัดทําแผนดําเนินการ บริเวณชายหาดแหลมเจริญ (ทุกสัปดาห๑)

4. สํารวจความพึงพอใจของ  -จัดทําปูายประชาสัมพันธ๑ ได๎แกํ ปูายชื่อหาด

ประชาชนตํอการจัดทําโครงการ แหลมเจริญ ปาูยบอกทาง ปาูยเตือนนกัทอํงเที่ยว

ปูายห๎ามบุกรุกสถานทีส่าธารณะ ฯลฯ

 -จัดหาสถานทีพ่ักผํอนหยํอนใจ ทีจ่อดรถ

จุดถํายรูป

 -จัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเทีย่ว ได๎แกํ

การแขํงขันกีฬาทางน้ํา งานประเพณี ฯลฯ

 -จัดประชาสัมพันธ๑ผํานชํองทางตํางๆ เชํน

เสียงตามสาย ส่ือ Social Media แผํนพบั ฯลฯ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทีด่ีของประชาชน

    6.2.1 แนวทางการสํงเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในประชาชน

สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  -โครงการรณรงค๑ปูองกันและ 1. ประสานปศุสัตว๑จังหวดัระยอง  -จัดกิจกรรมให๎บริการฉีดวคัซีนปูองกันโรค 187,000 เขต สํานักการ

ควบคุมโรคจากสัตว๑สํูคน 2. จัดทําโครงการ พิษสุนัขบ๎า/ทําหมันสุนัขและแมว เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ

3. เผยแพรํประชาสัมพันธ๑/  -จัดกิจกรรมให๎ความร๎ูเร่ืองโรคพิษสุนัขบ๎า

จัดซ้ือจัดจ๎าง แกํประชาชน

4. ดําเนินการตามแผน  -ประชาชนนําสุนัข แมว มาเข๎ารํวมโครงการ

   4.1 ฉีดวคัซีนปูองกัน และกิจกรรม ไมํตํ่ากวาํ 2,000 ตัว

โรคพิษสุนัขบ๎า

   4.2 ทําหมันสุนัขและแมว

   4.3 ให๎ความร๎ูเร่ือง

โรคพิษสุนัขบ๎าแกํประชาชน

5. สรุปและประเมินโครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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    6.2.3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนย๑บริการสาธารณสุข

สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  -โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ๑ 1. จัดทํารายละเอียดคุรุภัณฑ๑ 1.เคร่ืองคอมพิวเตอร๑แมํขําย จํานวน 1 เคร่ือง 130,000 กองการแพทย๑

ทางการแพทย๑ 2. บันทึกขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง 2.เคร่ืองคอมพิวเตอร๑ จํานวน 2 เคร่ือง 32,000

3. ดําเนินการทําเร่ืองจัดซ้ือ 3.เคร่ืองสํารองไฟ 800 VA จํานวน 3 เคร่ือง 9,600

4. สํงมอบของและตรวจรับ 4.เคร่ืองคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ค จํานวน 1 เคร่ือง 16,000

5. ติดตามประเมินผล 5.เคร่ืองพิมพ๑Multifunction จํานวน 1 เคร่ือง 7,900

6.เคร่ืองพิมพ๑ดีดไฟฟูา จํานวน 1 เคร่ือง 22,000

7.เคร่ืองโทรสาร จํานวน 1 เคร่ือง 18,000

8.ต๎ูเอกสาร 4 ล้ินชัก จํานวน 2 ต๎ู 8,000 งานบริหาร

9.ต๎ูเอกสาร 15 ล้ินชัก จํานวน 2 ต๎ู 8,000 ทัว่ไป

10.ต๎ูเอกสารบานเล่ือน จํานวน 6 ชุด 51,600

11.ชั้นเก็บแฟูม จํานวน 2 ใบ 8,400

12.เคร่ืองทําลายเอกสาร จํานวน 1 เคร่ือง 20,000

13.โต๏ะคอมพิวเตอร๑ จํานวน 1 ตัว 2,500

14.โทรศัพท๑ไร๎สาย จํานวน 2 เคร่ือง 4,000

15.สวาํงไฟฟูา จํานวน 1 เคร่ือง 8,600

16.เคร่ืองเจีย จํานวน 1 เคร่ือง 2,000

17.เคร่ืองคอมพิวเตอร๑ จํานวน 2 เคร่ือง 32,000 งานการ

18.เคร่ืองสํารองไฟ 800 VA จํานวน 2 เคร่ือง 6,400 พยาบาล

19.เคร่ืองพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ จํานวน 4 เคร่ือง 13,200

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20.เคร่ืองพมิพ๑ Multifunction จํานวน 1 เคร่ือง 7,900 กองการแพทย๑

21.เคร่ืองวดัความดันโลหิต จํานวน 2 เคร่ือง 70,000

22.ต๎ูเย็น ขนาด 9 คิว จํานวน 1 เคร่ือง 15,000

23.เคร่ืองวดัความอิ่มตัว จํานวน 1 เคร่ือง 65,000

24.เคร่ืองสํองตรวจตา หู จํานวน 1 ชุด 20,000 งานการ

25.ต๎ูเอกสารบานเล่ือนกระจกสูง จํานวน 2 ต๎ู 13,000 พยาบาล

26.เก๎าอี้ตรวจโรคผ๎ูปุวย จํานวน 6 ตัว 15,000

27.ต๎ูล็อกเกอร๑ จํานวน 1 ต๎ู 5,800

28.พัดลมต้ังพืน้ จํานวน 2 ตัว 3,000

29.เคร่ืองฟอกอากาศ จํานวน 2 เคร่ือง 50,000

30.โต๏ะหินอํอน จํานวน 2 ชุด 9,400

31.เคร่ืองคอมพิวเตอร๑ จํานวน 1 เคร่ือง 16,000

32.เคร่ืองสํารองไฟ 800 VA จํานวน 1 เคร่ือง 3,200

33.เคร่ืองสแกนเนอร๑ จํานวน 1 เคร่ือง 3,100

34.เคร่ืองพมิพ๑ Multifunction จํานวน 1 เคร่ือง 7,900 งานการเงิน
35.เคร่ืองพิมพ๑ Don Matrix Printer จํานวน 1 เคร่ือง 22,000 และสิทธบิัตร

36.เคร่ืองโทรสาร จํานวน 1 เคร่ือง 18,000

37.เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ จํานวน 2 เคร่ือง 19,800

38.ต๎ูเอกสาร 6 ล้ินชัก จํานวน 1 ต๎ู 4,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

39.เคร่ืองคอมพิวเตอร๑ จํานวน 3 เคร่ือง 48,000 กองการแพทย๑

40.เคร่ืองสํารองไฟ 800 VA จํานวน 3 เคร่ือง 9,600

41.ต๎ูเย็น ขนาด 9 คิว จํานวน 1 เคร่ือง 15,000 งาน

42.เคร่ืองขูดหินปูน จํานวน 2 เคร่ือง 98,000 ทันตกรรม

43.เคร่ืองซีลซอง จํานวน 1 เคร่ือง 28,000

44.โต๏ะคอมพิวเตอร๑ จํานวน 3 ตัว 7,500

45.โต๏ะทํางาน จํานวน 1 ตัว 3,500

46.เคร่ืองพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ จํานวน 1 เคร่ือง 7,900 งานเภสัชกรรม

47.โต๏ะเหล็กเสริมข๎าง จํานวน 1 ตัว 3,000 งานกายภาพ

48.เก๎าอี้ตรวจโรค จํานวน 6 ตัว 15,000 งานชันสูตร

49.เคร่ืองคอมพิวเตอร๑ จํานวน 1 เคร่ือง 16,000 ศูนย๑บริการฯ

50.เคร่ืองสํารองไฟ 800 VA จํานวน 1 เคร่ือง 3,200 เนินพระ

51.เคร่ืองพมิพ๑ Multifunction จํานวน 1 เคร่ือง 7,900

52.เคร่ืองคอมพิวเตอร๑ จํานวน 1 เคร่ือง 16,000

53.เคร่ืองสํารองไฟ 800 VA จํานวน 1 เคร่ือง 3,200 ศูนย๑บริการฯ

54.เคร่ืองพมิพ๑ Multifunction จํานวน 1 เคร่ือง 7,900 ปากน้ํา

55.เคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 2 เคร่ือง 104,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2  -โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติ 1.จัดอบรมฟืน้ฟูความร๎ูด๎านระบบข๎อมูลและ 120,000 คลินิก กองการแพทย๑

ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากผ๎ูบริหาร เวชระเบียนให๎แกํเจ๎าหน๎าทีใ่นการบริการ ชุมชน

และฐานข๎อมูล 2. ดําเนินโครงการ ทางพยาบาล จํานวน 50 คน/ปี โดยแบํงเป็น อบอุํน

3. ประเมินผลโครงการ 2 รํุนๆ ละ 2 วนั

2.พัฒนาปรับปรุงแฟูมสารสนเทศและ

เวชระเบียน จํานวน 50,000 ชุด

3.พนักงานเทศบาล,พนักงานจ๎างตามภารกิจ

และพนักงานจ๎างทัว่ไป จํานวน 53 คน

4. จัดเก็บและบันทึกข๎อมูลตามแฟูมมาตรฐาน

ของ สปสช.และประกันสังคม 2 วนั

7. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมคนดีและสังคมแห่งการมีส่วนร่วม

    7.2.1 แนวทางการสร๎างความเข๎มแข็ง ความสามัคคี ความสัมพันธ๑ทีดี่ในชุมชนและครอบครัวสามารถดูแลและพึง่พิงตนเองได๎

สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  -โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1. เตรียมการวางแผนงานในการ  -ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการและกิจกรรมเป็นเยาวชน 176,100 ชุมชน กองสวสัดิการ

ในการทบทวนจัดทําแผนชุมชน จัดทําแผนชุมชน ประชาชน จํานวน 580 คน ในเขต สังคม

ในเขตเทศบาลนครระยอง 2. ประชุมชี้แจงตรงตามเปูาหมาย เทศบาลฯ

ให๎แกํคณะกรรมการชุมชนฯ

3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ๎าง

4. จัดทําแผน/พร๎อมรายงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2  -โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1. ประสานการใช๎สถานที่และวิทยากร  -จัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น (การสัมมนา 112,000 ในเขต กองวชิาการฯ

การจัดทําแผนพัฒนาสามปี 2. เตรียมเอกสารแจ๎งผ๎ูเข๎ารํวม เชิงปฏิบัติการ) จํานวน 1 คร้ัง/ปี เทศบาลฯ

ของเทศบาลนครระยอง โครงการ  -ผ๎ูเข๎ารํวมประชุมประชาคมท๎องถิ่น

3. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง จํานวน 200 คน/ปี

4. ดําเนินการตามโครงการ

5. สรุปประเมินผลโครงการ

3  -โครงการผ๎ูสูงวยั สานสัมพันธ๑ 1. ประชุมหารือรํวมกับ  -จัดกิจกรรมสันทนาการ/การละเลํนตํางๆ 112,300 สวน กองสวสัดิการ

รํวมใจกันสามัคคี คณะกรรมการผ๎ูสูงอายุ 1 วนั/ปี สาธารณะ สังคม

ในเขตเทศบาลนครระยอง 2. วางแผนจัดโครงการผ๎ูสูงวยัฯ  -ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการและกิจกรรม ได๎แกํ โขดปอ

3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ๎าง ผ๎ูสูงอายุในเขตเทศบาล จํานวน 630 คน หรือในเขต

4. จัดกิจกรรมผ๎ูสูงอายุ เทศบาลฯ

5. สรุปและรายงานผล

4  -โครงการแขํงขันกีฬาพืน้บ๎าน 1. ประชุมกับชุมชน 29 ชุมชน  -จัดกิจกรรมแขํงขันกีฬาพืน้บ๎าน 1 วนั/ปี 149,100 สวน กองสวสัดิการ

ชุมชนสัมพันธ๑ 2. ซักซ๎อมวางแผนการจัดโครงการ  -ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการและกิจกรรม ได๎แกํ สาธารณะ สังคม

3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ๎าง เยาวชน ประชาชน และชุมชน 29 ชุมชน โขดปอ

4. ดําเนินการจัดการแขํงขันกีฬา ในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 300 คน หรือในเขต

5. สรุปและประเมินผลโครงการ เทศบาลฯ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5  -โครงการอบรมสัมมนา 1. ประชุมหารือประธานชุมชน/  -จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาด๎านการพัฒนา 120,000 ในจังหวดั กองสวสัดิการ

ด๎านการพัฒนาชุมชน ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน ชุมชน 1 วนั/ปี ระยองและ สังคม

ในการศึกษาดูงาน  -ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการและกิจกรรม เป็นตัวแทน จังหวดั

2. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ๎าง จากชุมชนทีอ่ยูํในเขตเทศบาลนครระยอง ใกล๎เคียง

3. ติดตํอประสานวทิยากร จํานวน 300 คน

4. ดําเนินการตามโครงการ

5. สรุปและประเมินผลโครงการ

6  -โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 1. ประชุมคณะกรรมการผ๎ูสูงอายุ  -ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการและกิจกรรมเป็นผ๎ูสูงอายุ 120,000 ในจังหวดั กองสวสัดิการ

เพือ่พัฒนาชมรมผ๎ูสูงอายุ 2. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ๎าง ในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 200 คน ระยองและ สังคม

3. ดําเนินการตามโครงการ  -จัดอบรมและศึกษาดูงานด๎านพัฒนาชมรม จังหวดั

4. สรุปและประเมินผลโครงการ ผ๎ูสูงอายุ 1 วนั/ปี ใกล๎เคียง

7  -โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เจ๎าหน๎าทีง่านสนับสนุนสุขภาพ 1.จัดกิจกรรมฝึกอบรม 1 คร้ังๆละ 1 วนั 120,000 จังหวดัระยอง สํานักการ

และศึกษาดูงานของ อสม. ภาคประชาชนประชุมรํวมกับ 2.จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน จํานวน 1 คร้ัง จันทบุรี สาธารณสุขฯ

คณะกรรมการฯ อสม.ทน.ระยอง คร้ังละ 2 รํุนๆ ละ 100 คน และจังหวดั

2.จัดทําและขออนุมัติโครงการ 3.ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการและกิจกรรมเป็น อสม. ใกล๎เคียง

3.ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง และเจ๎าหน๎าทีท่๎องถิ่นทีเ่กี่ยวข๎อง 200 คน

4.ดําเนินโครงการ ประกอบด๎วย

  4.1จัดกิจกรรมฝึกอบรม

  4.2จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน

5.สรุปผลการดําเนินงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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    7.3.1 แนวทางการพัฒนาเครือขํายอาสาสมัคร กลํุมมวลชนในชุมชนให๎เข๎มแข็ง มีสํวนรํวมในการจัดบริการสาธารณะและการบริหารจัดการเมือง

สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  -โครงการเลือกต้ังประธานชุมชน 1. สํารวจชุมชนทีจ่ะต้ังใหมํหรือ  -จัดการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน 54,000 ชุมชน กองสวสัดิการ

และสํงเสริมประชาธปิไตย ตรวจสอบการหมดวาระ รวม 29 ชุมชน หมดวาระ 7-8 ชุมชน ในเขต สังคม

ระดับชุมชน 2. ประกาศชี้แจงราษฏรในพืน้ที่ เทศบาลฯ

3. ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ๎าง จํานวน

4. เลือกต้ังประธานชุมชน 9 ชุมชน

5. สรุปและประเมินผลโครงการ

2  -โครงการพัฒนาองค๑ความร๎ู 1. จัดประชุมรํวมกับกลํุมสตรี  -สตรีเข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวาํ 450 คน 47,400 ในเขต กองสวสัดิการ

ให๎แกํกลํุมสตรีชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง  -จัดกิจกรรมพัฒนาองค๑ความร๎ู 1 คร้ัง/ปี เทศบาลฯ สังคม

เทศบาลนครระยอง 2. ทําโครงการเสนอผ๎ูบังคับบัญชา  -ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการและกิจกรรมเป็นกลํุมสตรี

3. ดําเนินการจัดกิจกรรม ชุมชนเทศบาลนครระยอง จํานวน 450 คน

4. ประเมินผลโครงการ

5. สรุปผลการดําเนินโครงการ

3  -โครงการปกปูองสถาบัน 1. ขอความเห็นชอบจากผ๎ูบริหาร  -จัดกิจกรรมปกปูองสถาบันสําคัญของชาติ 100,000 ในเขต สํานักปลัด

สําคัญของชาติและสร๎าง 2. ติดตํอกับหนํวยงานทีเ่กี่ยวข๎อง และสร๎างความปรองดองสมานฉันท๑ 1 คร้ัง/ปี เทศบาลฯ

ความปรองดองสมานฉันท๑ 3. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง  -เยาวชน ประชาชน เข๎ารํวมโครงการและ

4. ดําเนินการตามโครงการ กิจกรรมกลํุมพลังมวลชน จํานวน 5,000 คน

5. ประเมินผลการดําเนินงาน

พ.ศ.2560
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

พ.ศ.2559
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4  -เงินสนับสนุนการดําเนินงาน 1. อสม.ในแตํละศสมช.ประชมุรํวมกนั  -การดําเนินงานของศสมช. จํานวน 29 ชุมชน 217,500 เขต สํานักการ

ของอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม) 2. เสนอโครงการภายใต๎เกณฑ๑ เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ

ทีก่ําหนดพร๎อมทําบันทึกข๎อตกลง

3. ดําเนินตามโครงการทีเ่สนอ

4. สรุปผลการดําเนินงาน

5. รายงานผลการดําเนินงานภายใน 

30 วนั หลังโครงการเสร็จแล๎ว

5  -โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เจ๎าหน๎าทีท่ีเ่กี่ยวข๎องกับการ 1.จัดกิจกรรมประชุมประจําเดือนของอสม. 378,000 เขต สํานักการ

อาสาสมัครสาธารณสุข ดําเนินงานของอสม.ประชุมบูรณา 1 คร้ัง/เดือน จํานวน 11 คร้ัง เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ

เทศบาลนครระยอง การและวางแผนการดําเนินงาน 2.จัดกิจกรรมประชุมและนําเสนอผลงาน

รํวมกันเพือ่ให๎สอดคล๎องกับ จํานวน 1 คร้ัง

สถานการณ๑โรคและกิจกรรม 3.อาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง

ของเจ๎าหน๎าที่ จํานวน 300 คน

2. จัดทําและขออนุมัติโครงการ

3. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง

4. ดําเนินงานตามโครงการ

5. สรุปรายงานการจัดกิจกรรม

ในแตํละคร้ัง

6. สรุปผลโครงการ

พ.ศ.2560
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

พ.ศ.2559
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8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีความผาสุกและมีการบริหารจัดการทีด่ี

    8.1.2 แนวทางการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ องค๑ความร๎ูแกํผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าทีเ่ทศบาล

สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  -โครงการฝึกอบรมพัฒนาและ 1. เสนอโครงการขอความเห็นชอบ  -จัดอบรมพัฒนาและเพิม่ศักยภาพ 250,000 เขต สํานักปลัด

เพิม่ศักยภาพเจ๎าหน๎าทีท่๎องถิ่น จากคณะผ๎ูบริหาร เจ๎าหน๎าทีท่๎องถิ่น 1 คร้ัง/ปี เทศบาลฯ

เทศบาลนครระยอง 2. ประสานงานกับหนํวยงาน  -ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการและกิจกรรม ได๎แกํ

ทีเ่กี่ยวข๎องกับสถานที ่วทิยากร ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทีป่รึกษา

ตลอดจนผ๎ูเข๎ารับการอบรม นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี

3. จัดซ้ือ/จัดจ๎าง พนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง

4. ดําเนินการอบรมและศึกษา จํานวน 200 คน ผํานการอบรมฯ

5. ประเมินผลโครงการและ

รายงานผลการดําเนินงาน

2  -โครงการฝึกซ๎อมแผนปูองกัน 1. จัดทําโครงการเสนอผ๎ูบริหาร  -จัดฝึกซ๎อมแผนฉุกเฉินควบคุมเหตุอัคคีภัย 150,000 เขต สํานักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย 2. จัดเจ๎าหน๎าทีแ่ละออกคําส่ัง จํานวน 2 ชุมชน/ปี เทศบาลฯ

3. ประชุมคณะทํางาน  -ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการและกิจกรรมเป็นพนักงาน

4. ให๎ความร๎ู/ฝึกซ๎อมแผน เป็นพนักงานเทศบาล ลูกจ๎าง เยาวชน

5. สรุปประเมินผลโครงการ ประชาชน จํานวน 240 คน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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    8.2.1 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารและระบบบริการสาธารณะ ได๎แกํ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข๎อมูล ระเบียบกฎหมาย การประเมินผล

            เคร่ืองมือ อุปกรณ๑ อาคารสถานทีใ่นการปฏิบัติงาน เป็นต๎น โดยยึดแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมํ ความพอเพียงและธรรมาภิบาล

สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  -โครงการปรับปรุงซํอมแซม 1. ออกแบบประเมินราคา  -ปรับปรุงโรงฆําสัตว๑ จํานวน 1 แหํง 673,000 โรงฆําสัตว๑ สํานักการ

อาคารโรงฆําสัตว๑ งานกํอสร๎าง เทศบาล สาธารณสุขฯ

2. จัดจ๎างตามระเบียบกระทรวง นครระยอง

มหาดไทย วาํด๎วยการพัสดุฯ/

ทําสัญญาจ๎าง (สอบราคา)

3. ดําเนินการปรับปรุงห๎องปฏิบัติ

การอาคารโรงฆําสัตว๑ตามแบบฯ

4. ติดตามตรวจสอบและประเมนิผล

2  -โครงการกํอสร๎างปรับปรุงถนน 1. ออกแบบและประเมินราคา 1.กํอสร๎างปรับปรุงถนนรอบโรงฆําสัตว๑ 1,790,000 โรงฆําสัตว๑ สํานักการ

คสล.พร๎อมระบบระบายน้ํา งานกํอสร๎าง ความยาวรวมไมํน๎อยกวาํ 440 เมตร เทศบาล สาธารณสุขฯ

พร๎อมกํอสร๎างระบบบําบัด 2. จัดจ๎างตามระเบียบกระทรวง 2.กํอสร๎างระบบบําบัดน้ําเสียของโรงฆําสัตว๑ นครระยอง

น้ําเสียโรงฆําสัตว๑ มหาดไทย วาํด๎วยการพัสดุฯ/ จํานวน 1 ระบบ

ทําสัญญาจ๎าง (สอบราคา)

3. ดําเนินการปรับปรุงถนนคสล.

พร๎อมระบบระบายน้ําพร๎อม

กํอสร๎างระบบบําบัดน้ําเสีย

โรงฆําสัตว๑ตามแบบ

4. ติดตามตรวจสอบและประเมนิผล

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ๑ 1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีด  1. รถจักรยานยนต๑ 110 ซีซี จํานวน 2 คัน 90,000 ในเขต

คุณลักษณะเสนอผ๎ูบริหารอนุมัติ  2. กล๎องถํายภาพนิ่งดิจิตอล จํานวน 4 ตัว 28,000 เทศบาล

2. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง  3. เก๎าอี้นั่งทํางาน จํานวน 5 ตัว 12,500

3. ติดตํอประสานผ๎ูรับจ๎าง  4. ต๎ูเก็บเอกสารบานเปิดแบบทึบจํานวน 3 ต๎ู 19,500

4. ดําเนินการ  5. คอมพิวเตอร๑โน๎ตบุค๎ จํานวน 1 เคร่ือง 16,000 สํานัก

5. ติดตามประเมินผล  6. เคร่ืองพิมพ๑ Mutifunction ชนิดเลเซอร๑ 9,600 การคลัง

LED ขาวดํา จํานวน 1 เคร่ือง

 7. เคร่ืองพิมพ๑เลเซอร๑/LED ขาวดํา 32,000

แบบ Network แบบที ่1 จํานวน 2 เคร่ือง

 8. คอมพิวเตอร๑สํานักงาน จํานวน 2 เคร่ือง 32,000

 9. เคร่ืองพิมพ๑เลเซอร๑/LED สี 12,000

แบบ Network  จํานวน 1 เคร่ือง

10. เคร่ืองสํารองไฟฟูา จํานวน 12 เคร่ือง 38,400

11. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ ขนาด 16 ชํอง 2,300

12. เคร่ืองวดัความดันโลหิตแบบดิจิตอล 13,000 สํานักการ

จํานวน 2 เคร่ือง สาธารณสุขฯ

13. รถบรรทุกดับเบิล้แค็บ จํานวน 1 คัน 826,000

14. เคร่ืองวดัความดันโลหิตแบบกระเป๋า 2,000

จํานวน 2 เคร่ือง

15. รถเข็นโครงเหล็ก จํานวน 5 คัน 17,500

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16. เคร่ืองสูบน้ําหอยโขํง จํานวน 1 เคร่ือง 11,000 ในเขต

17. เคาน๑เตอร๑ให๎บริการ จํานวน 1 ตัว 20,000 เทศบาล

18. เก๎าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 5,000

19. ต๎ู 4 ชั้นโลํง จํานวน 2 ต๎ู 6,000 สํานักการ

20. ม๎านั่งยาว จํานวน 2 ตัว 6,000 สาธารณสุขฯ

21. ต๎ูเย็น 13 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ต๎ู 19,000

22. เคร่ืองสํารองไฟอัตโนมัติ จํานวน 1 เคร่ือง 3,000

23. เคร่ืองปรับอากาศ แยกสํวนชนิดแขวน 18,000

12,000 บีทียู จํานวน 1 เคร่ือง

24. เคร่ืองปรับอากาศ แยกสํวนชนิดแขวน 23,000

13,000 บีทียู จํานวน 1 เคร่ือง

25. เคร่ืองปรับอากาศ แยกสํวนชนิดแขวน 66,000

24,000 บีทียู จํานวน 2 เคร่ือง

26. เคร่ืองปรับอากาศ แยกสํวนชนิดแขวน 132,000 สํานักปลัด

36,000 บีทียู จํานวน 3 เคร่ือง

27. เคร่ืองปรับอากาศ แยกสํวนชนิดแขวน 52,000

44,000 บีทียู จํานวน 1 เคร่ือง

28. เคร่ืองปรับอากาศ แยกสํวนชนิดแขวน 168,000

48,000 บีทียู จํานวน 3 เคร่ือง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

29. พัดลมโคจรขนาด 16นิ้ว จํานวน 1เคร่ือง 2,500 ในเขต

30. คอมพิวเตอร๑สํานักงาน จํานวน 19 เคร่ือง 304,000 เทศบาล

31. เคร่ืองสํารองไฟฟูา จํานวน 19 เคร่ือง 60,800

32. เคร่ืองพิมพ๑ Multifunction แบบฉีดหมึก 7,900

(Inkjet) จํานวน 1 เคร่ือง

33. รถบรรทุกดับเบิล้แค็บ จํานวน 1 คัน 787,000

34. เคร่ืองกดบัตรคิว จํานวน 1 เคร่ือง 200,000

35. พัดลมระบายควนั จํานวน 1 เคร่ือง 280,000

36. เคร่ืองสูบน้ําหอยโขํง จํานวน 4 เคร่ือง 60,000

37. พัดลมติดผนัง จํานวน 11 เคร่ือง 44,000 สํานักปลัด

38. เก๎าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 5,000

39. เคร่ืองพิมพ๑แบบฉีดหมึก Inkjet printer 5,800

จํานวน 1 เคร่ือง

40. โต๏ะทํางาน จํานวน 2 ตัว 7,000

41. ต๎ูเอกสาร จํานวน 2 ต๎ู 13,000

42. เก๎าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 5,000

43. รถจักรยานยนต๑ จํานวน 2 คัน 190,000

พร๎อมติดต้ังอุปกรณ๑ไฟสัญญาณ

44. เคร่ืองรับ-สํงวทิยุมือถือ จํานวน 9 ตัว 108,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

45. รถบรรทุกแบบดับเบิล้แค็บ จํานวน 1 คัน 787,000 ในเขต

46. คอมพิวเตอร๑สํานักงาน จํานวน 5 เคร่ือง 80,000 เทศบาล

47. เคร่ืองสํารองไฟฟูา จํานวน 2 เคร่ือง 6,400 กองสวสัดิการ

48. โต๏ะทํางาน จํานวน 1 ตัว 3,500 สังคม

49. เก๎าอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว 12,500

50. ต๎ูเก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ จํานวน 2 ต๎ู 10,000

51. ต๎ูเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจกจํานวน2ต๎ู 10,400

52. คอมพิวเตอร๑สํานักงาน จํานวน 8 เคร่ือง 128,000

53. คอมพิวเตอร๑ประมวลผล จํานวน 3 เคร่ือง 87,000

54. เคร่ืองสํารองไฟฟูา จํานวน 20 เคร่ือง 64,000

55. เคร่ืองปัม๊ลม จํานวน 1 เคร่ือง 66,000

56. เคร่ืองตัดหญ๎าข๎อแข็ง จํานวน 5 เคร่ือง 47,500

57. เคร่ืองสูบน้ํา จํานวน 2 เคร่ือง 19,000 กองชําง

58. ปัม๊หอยโขํง จํานวน 3 ตัว 15,000

59. เคร่ืองตัดแตํงพุมํไม๎ จํานวน 3 เคร่ือง 36,000

60. เคร่ืองพํนยาสะพายหลัง จํานวน 2 เคร่ือง 30,000

61. รถดูดฉีดล๎างทํอระบายน้ํา จํานวน 1 คัน 18,900,000

62. เคร่ืองตัดไฟเบอร๑ 14 นิ้ว จํานวน 1เคร่ือง 7,300

63. ต๎ูเชื่อมไฟฟูา จํานวน 2 ต๎ู 9,000

64. รถฟาร๑มแทรกเตอร๑  จํานวน 1 คัน 1,650,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

65. คอมพิวเตอร๑แมํขําย จํานวน 1 ชุด 130,000 ในเขต

66. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 39,000 เทศบาล

24 ชํอง แบบที ่1 จํานวน 6 เคร่ือง

67. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ (L3 Switch) 130,000

24 ชํอง แบบที ่1 จํานวน 1 เคร่ือง

68. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณไร๎สาย 34,800 กองวชิการ

(Access Point) แบบที ่1 จํานวน 6 เคร่ือง และแผนงาน

69. คอมพิวเตอร๑ประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง 29,000

70. คอมพิวเตอร๑สํานักงาน จํานวน 1 เคร่ือง 16,000

71. โปรแกรมปูองกันการตรวจจับไวรัส 190,000

72. โปรแกรมปูองกันการบุกรุกระบบเครือขําย 150,000

73. คอมพิวเตอร๑สํานักงาน จํานวน 3 เคร่ือง 48,000

74. คอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ค จํานวน 1 เคร่ือง 16,000 กอง

75. เคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 4 เคร่ือง 132,000 การศึกษา

76. ถังเก็บน้ําพร๎อมติดต้ัง จํานวน 1 เคร่ือง 28,000

77. จักรยานไฟฟูา จํานวน 10 เคร่ือง 300,000

78. เคร่ืองสํารองไฟฟูา จํานวน 3 เคร่ือง 9,600 สถาน

ธนานุบาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4  -โครงการจ๎างเหมาให๎บริการ 1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีด  -จ๎างเอกชนดําเนินการรักษาความปลอดภัย 1,260,000 ในเขต สํานักปลัด

รักษาความปลอดภัยบริเวณ คุณลักษณะเสนอผ๎ูบริหารอนุมัติ บริเวณอาคารสํานักงานเทศบาลและ เทศบาล

อาคารสํานักงานเทศบาล และ 2. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง สวนสาธารณะ สวนศรีเมือง

สวนสาธารณะ สวนศรีเมือง 3. ติดตํอประสานผ๎ูรับจ๎าง

4. ดําเนินการ

5. ติดตามประเมินผล

5  -โครงการจ๎างเหมาให๎บริการ 1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีด  -จ๎างเอกชนดําเนินการดูแลรักษาความสะอาด 831,000 ในเขต สํานักปลัด

ดูแลรักษาความสะอาดอาคาร คุณลักษณะเสนอผ๎ูบริหารอนุมัติ อาคารสํานักงานเทศบาล อาทิ เทศบาล

สํานักงานเทศบาล 2. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง    1.ห๎องผ๎ูบริหาร

3. ติดตํอประสานผ๎ูรับจ๎าง    2.ห๎องทํางานของสํานัก/กอง

4. ดําเนินการ    3.ห๎องสุขาชาย/หญิง ฯลฯ

5. ติดตามประเมินผล อื่นๆ ตามความเหมาะสม

6  -โครงการจ๎างเหมาให๎บริการ 1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีด  -จ๎างเอกชนดําเนินการเชําเคร่ืองถํายเอกสาร 360,000 ในเขต สํานักปลัด

เชําเคร่ืองถํายเอกสาร คุณลักษณะเสนอผ๎ูบริหารอนุมัติ ใช๎ในสํานักงานเทศบาลนครระยอง โดยให๎ เทศบาล

(ของสํานักปลัดเทศบาล) 2. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง บริการประชาชนทีม่าติดตํอราชการ และ

3. ติดตํอประสานผ๎ูรับจ๎าง สําหรับการใช๎งานด๎านสําเนาทางราชการของ

4. ดําเนินการ หนํวยงานภายใน (สํานัก/กอง)

5. ติดตามประเมินผล

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7  -โครงการจ๎างเหมาให๎บริการ 1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีด  -จ๎างเอกชนดําเนินการดูแลรักษาความสะอาด 428,000 ในเขต กองการศึกษา

ดูแลรักษาความสะอาดห๎องน้ํา คุณลักษณะเสนอผ๎ูบริหารอนุมัติ ห๎องน้ําสาธารณะในสวนศรีเมือง เทศบาล

ภายในสวนศรีเมือง 2. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง

3. ติดตํอประสานผ๎ูรับจ๎าง

4. ดําเนินการ

5. ติดตามประเมินผล

8  -โครงการจ๎างเหมาให๎บริการ 1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีด  -จ๎างเอกชนดําเนินการดูแลรักษาความสะอาด 1,500,000 ในเขต กองการศึกษา

ดูแลรักษาความสะอาดหอพระ คุณลักษณะเสนอผ๎ูบริหารอนุมัติ    1.หอพระพุทธอังคีรส เทศบาล

พุทธอังคีรส อาคารห๎องสมุดฯ 2. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง    2.อาคารห๎องสมุด

และอาคารห๎องสุขาฯ 3. ติดตํอประสานผ๎ูรับจ๎าง    3.อาคารห๎องสุขาฯ

4. ดําเนินการ

5. ติดตามประเมินผล

9  -โครงการจ๎างเหมาให๎บริการ 1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีด  -จ๎างเอกชนดําเนินการเชําเคร่ืองถํายเอกสาร 90,000 ในเขต กองการศึกษา

เชําเคร่ืองถํายเอกสาร คุณลักษณะเสนอผ๎ูบริหารอนุมัติ ของกองการศึกษา 1 เคร่ือง ห๎องสมุด 1 เคร่ือง เทศบาล

(ของกองการศึกษา) 2. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง

3. ติดตํอประสานผ๎ูรับจ๎าง

4. ดําเนินการ

5. ติดตามประเมินผล

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



62

สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10  -โครงการจ๎างเหมาให๎บริการ  -จ๎างเก็บขยะโดยวธิตีกลงราคา  -จ๎างเอกชนเก็บขยะมูลฝอยทัว่ไป 35,962,000 ในเขต สํานักการ

เก็บขนขยะมูลฝอย 1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีด ในเขตเทศบาลนครระยองเต็มพืน้ที่ เทศบาล สาธารณสุขฯ

คุณลักษณะเสนอผ๎ูบริหารอนุมัติ

(ดําเนินการ ก.ย.59)

2. ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ๎าง

3. ติดตํอประสานผ๎ูรับจ๎าง

(ดําเนินการ ก.ย.59)

4. ดําเนินการ (1-5 ต.ค.59)

5. ติดตามผล (1-5 ต.ค.59)

 -จ๎างเก็บขยะโดยวธิพีิเศษ

1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีด

คุณลักษณะเสนอผ๎ูบริหารอนุมัติ

(ดําเนินการ ก.ย.59)

2. ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ๎าง

3. ติดตํอประสานผ๎ูรับจ๎าง

(ดําเนินการ 1-5 ต.ค.59)

4. ดําเนินการ 

(6 ต.ค.59 - 28 ก.พ.60)

5. ติดตามผล

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -จ๎างเก็บขยะโดยวธิกีารประมูล

ด๎วยระบบอิเล็คทรอนิค

1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีด

คุณลักษณะเสนอผ๎ูบริหารอนุมัติ

2. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง

3. ติดตํอประสานผ๎ูรับจ๎าง

4. ดําเนินการ

5. ติดตามประเมินผล

11  -โครงการจ๎างเหมาบริการ 1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีด  -จ๎างเอกชนดําเนินการเก็บขนและกําจัด 280,000 ในเขต สํานักการ

ดําเนินการเก็บขนและกําจัด คุณลักษณะเสนอผ๎ูบริหารอนุมัติ มูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลฯ โดยดําเนินการ เทศบาล สาธารณสุขฯ

มูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลฯ (ดําเนินการ ส.ค.59) กําจัดขยะติดเชื้อไมํน๎อยกวาํ 6 ตัน ได๎รับการ

ด๎วยเตาเผาปลอดมลพิษ 2. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง กําจัดด๎วยเตาเผาปลอดมลพิษฯ อยํางถูกหลัก

(ดําเนินการ ก.ย.59) สุขาภิบาล

3. ติดตํอประสานผ๎ูรับจ๎าง

(ดําเนินการ ก.ย.59)

4. ดําเนินการ

5. ติดตามประเมินผล

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12   -โครงการจ๎างเหมาให๎บริการ 1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีด  -จ๎างเอกชนดําเนินการรักษาความปลอดภัย 655,000 ในเขต สํานักการ

รักษาความปลอดภัย บริเวณ คุณลักษณะเสนอผ๎ูบริหารอนุมัติ ศูนย๑ส่ิงแวดล๎อมศึกษาพระเจดีย๑กลางน้ํา เทศบาล สาธารณสุขฯ

ศูนย๑ส่ิงแวดล๎อมศึกษา (ดําเนินการ ส.ค.59)

พระเจดีย๑กลางน้ํา 2. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง

(ดําเนินการ ก.ย.59)

3. ติดตํอประสานผ๎ูรับจ๎าง

(ดําเนินการ ก.ย.59)

4. ดําเนินการ

5. ติดตามประเมินผล

13  -โครงการจัดจ๎างดูแลระบบ 1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีด  -จ๎างเจ๎าหน๎าทีค่อมพิวเตอร๑ทีม่ีความร๎ู 28,800 ศูนย๑บริการ กองการแพทย๑

โปรแกรมข๎อมูล HOSXP คุณลักษณะเสนอผ๎ูบริหารอนุมัติ ความสามารถในการใช๎งานและดูแลระบบ สาธารณสุข

2. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง โปรแกรม HOSXP โดยมาดูแลระบบ ทัง้ 3 แหํง

3. ติดตํอประสานผ๎ูรับจ๎าง เดือนละ 2 คร้ัง รวม 24 คร้ัง

4. ดําเนินการ

5. ติดตามประเมินผล

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14  -โครงการจ๎างเหมาให๎บริการ 1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีด  -จ๎างเอกชนดําเนินการดูแลรักษาความสะอาด 748,000 คลินิก กองการแพทย๑

ดูแลรักษาความสะอาดคลินิกฯ คุณลักษณะเสนอผ๎ูบริหารอนุมัติ คลินิกชุมชนอบอุํนเทศบาลนครระยอง อาทิ ชุมชน

เทศบาลนครระยอง 2. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง    1.ห๎องปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ อบอุํน

3. ติดตํอประสานผ๎ูรับจ๎าง    2.ห๎องตรวจโรค

4. ดําเนินการ    3.ห๎องปฏิบัติการตํางๆ ฯลฯ

5. ติดตามประเมินผล อื่นๆ ตามความเหมาะสม

15  -โครงการจ๎างเหมาให๎บริการ 1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีด  -จ๎างเอกชนดําเนินการตรวจวเิคราะห๑ผล 1,560,000 คลินิก กองการแพทย๑

ตรวจวเิคราะห๑ผลห๎องปฏิบัติการ คุณลักษณะเสนอผ๎ูบริหารอนุมัติ ห๎องปฏิบัติการของคลินิกชุมชนอบอุํน ชุมชน

เทศบาลนครระยอง 2. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง โดยมีเจ๎าหน๎าทีป่ระจําการทุกวนัๆ ละ 2 คน อบอุํน

3. ติดตํอประสานผ๎ูรับจ๎าง

4. ดําเนินการ

5. ติดตามประเมินผล

16  -โครงการจ๎างเหมาบริการ 1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีด  -จ๎างเอกชนดําเนินการตรวจห๎องเอ็กซเรย๑ 80,000 คลินิก กองการแพทย๑

ห๎องเอ็กซเรย๑ คุณลักษณะเสนอผ๎ูบริหารอนุมัติ โดยมีเจ๎าหน๎าทีม่าตรวจคํารังสีของห๎อง ชุมชน

2. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง เอ็กซเรย๑ปีละ 4 คร้ัง อบอุํน

3. ติดตํอประสานผ๎ูรับจ๎าง

4. ดําเนินการ

5. ติดตามประเมินผล

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17  -โครงการจ๎างเหมาตรวจเช็คลิฟต๑ 1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีด  -จ๎างเอกชนดําเนินการตรวจเช็คลิฟต๑ 38,000 คลินิก กองการแพทย๑

คุณลักษณะเสนอผ๎ูบริหารอนุมัติ โดยมีชํางมาดําเนินการตรวจเช็คลิฟต๑เดือนละ ชุมชน

2. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง 1 คร้ัง รวม 12 คร้ัง อบอุํน

3. ติดตํอประสานผ๎ูรับจ๎าง

4. ดําเนินการ

5. ติดตามประเมินผล

18  -โครงการจ๎างเหมาตรวจเช็ค 1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีด  -จ๎างเอกชนดําเนินการตรวจเช็ค 20,000 คลินิก กองการแพทย๑

เคร่ืองกําเนิดไฟฟูา คุณลักษณะเสนอผ๎ูบริหารอนุมัติ เคร่ืองกําเนิดไฟฟูา จํานวน 4 คร้ัง/ปี ชุมชน

2. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง อบอุํน

3. ติดตํอประสานผ๎ูรับจ๎าง

4. ดําเนินการ

5. ติดตามประเมินผล

19  -โครงการจ๎างเหมาตรวจเช็ค 1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีด  -จ๎างเอกชนดําเนินการตรวจเช็ค 142,000 คลินิก กองการแพทย๑

เคร่ืองปรับอากาศ คุณลักษณะเสนอผ๎ูบริหารอนุมัติ เคร่ืองปรับอากาศ โดยมีชํางมาดําเนินการ ชุมชน

2. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง ตรวจเช็ค จํานวน 5 คน เดือนละ 4 คร้ัง อบอุํน

3. ติดตํอประสานผ๎ูรับจ๎าง รวม 48 คร้ัง

4. ดําเนินการ

5. ติดตามประเมินผล

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20  -โครงการจ๎างเหมาให๎บริการ 1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีด  -จ๎างเอกชนดําเนินการเชําและบริหารโครงขําย 600,000 ในเขต กองวชิาการ

ดําเนินการเชําและบริหาร คุณลักษณะเสนอผ๎ูบริหารอนุมัติ ระบบเสียงตามสายของเทศบาลฯ เชํน เทศบาล และแผนงาน

โครงขํายระบบเสียงตามสาย 2. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง    1.ประชาสัมพันธ๑ขําวสารของเทศบาล 2ชํวง

ของเทศบาลนครระยอง 3. ติดตํอประสานผ๎ูรับจ๎าง       -เช๎า ต้ังแตํ 07.00 - 08.10 น.

4. ดําเนินการ       -เย็น ต้ังแตํ 18.00 - 18.30 น.

5. ติดตามประเมินผล    2.ซํอมบํารุงรักษาระบบเสียงตามสายในเขตฯ

   3.ติดต้ังลําโพงเพิม่ 700 จุดในเขตฯ

21  -โครงการจ๎างเหมาให๎บริการ 1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีด  -จ๎างเอกชนดําเนินการออกแบบและจัดพิมพ๑ 510,000 ในเขต กองวชิาการ

จ๎างทําวารสารประชาสัมพันธ๑ คุณลักษณะเสนอผ๎ูบริหารอนุมัติ วารสารเทศบาล ฉบับราย 2 เดือน เทศบาล และแผนงาน

ของเทศบาลนครระยอง 2. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง คร่ึงละ 6,500 ฉบับ

3. ติดตํอประสานผ๎ูรับจ๎าง

4. ดําเนินการ

5. ติดตามประเมินผล

22  -โครงการจ๎างเหมาให๎บริการ 1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีด  -จ๎างเอกชนดําเนินการเชําชํองสัญญาณ 480,000 ในเขต กองวชิาการ

เชําชํองสัญญาณออกอากาศ คุณลักษณะเสนอผ๎ูบริหารอนุมัติ ออกอากาศภาพและเสียงเคเบิล้ทีวี เทศบาล และแผนงาน

ภาพและเสียงเคเบิล้ทีวขีอง 2. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง ของเทศบาลนครระยอง 1 ชํอง

เทศบาลนครระยอง 3. ติดตํอประสานผ๎ูรับจ๎าง

4. ดําเนินการ

5. ติดตามประเมินผล

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23  -โครงการจ๎างเหมาเชําระบบ 1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีด  -เชําบริการระบบ Virtual Private Server (VPS) 25,000 ในเขต กองวชิาการ

Cloud server คุณลักษณะเสนอผ๎ูบริหารอนุมัติ   เพือ่เชําพืน้ทีว่างฐานข๎อมูลเวบ็ไซต๑ เทศบาล และแผนงาน

2. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง www.rayongcity.net และให๎เทศบาลฯ

3. ติดตํอประสานผ๎ูรับจ๎าง มีชํองทางการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ได๎อยําง

4. ดําเนินการ ครอบคลุมรอบด๎านและทัว่ถึง

5. ติดตามประเมินผล

24  -โครงการจ๎างเหมาให๎บริการ 1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอยีด  -จ๎างเอกชนให๎บริการผลิตรายการโทรทัศน๑ 990,000 ในเขต กองวชิาการ

งานจ๎างผลิตรายการโทรทัศน๑ คุณลักษณะเสนอผ๎ูบริหารอนุมัติ    1.รายการทีน่ี่นครระยอง เทศบาล และแผนงาน

ของเทศบาลนครระยอง 2. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ๎าง    2.รายการรอบร้ัวนครระยอง

3. ติดตํอประสานผ๎ูรับจ๎าง    3.รายการนายกพบประชาชน ฯลฯ

4. ดําเนินการ    4.อื่นๆ ตามความเหมาะสม

5. ติดตามประเมินผล

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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สถานที่ หนํวย

ขั้นตอน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25  -โครงการปรับปรุงฐานข๎อมูล ขั้นตอนที ่1 1.ข๎อมูลอาคารส่ิงปลูกสร๎างสถานประกอบการ 150,000 ในเขต สํานักการคลัง

แผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย๑สิน  -รวบรวมฐานข๎อมูลทัง้หมดทีจ่ะ และปูายภายในเขตเทศบาลนครระยองถูกต๎อง เทศบาล

นํามาปรับปรุงเพือ่เสนอขออนุมัติ ครบถ๎วน และเป็นปัจจุบัน

ขั้นตอนที ่2 2.ระบบข๎อมูลของผ๎ูชําระภาษีทีม่ีความละเอียด

 -ประชุมวางแผนและมอบหมาย ถูกต๎อง ครบถ๎วน เป็นปัจจุบัน นํามาใช๎จัดเก็บ

แกํผ๎ูรับผิดชอบ พร๎อมทัง้อุปกรณ๑ ภาษีเพิม่มากขึ้นไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 3 ของ

ในการออกสํารวจภาคสนาม จํานวนภาษีโรงเรือนและทีดิ่น ภาษีปูาย

ขั้นตอนที ่3 ของปี 2559

 1.สํารวจข๎อมูลภาคสนาม 3.นําฐานข๎อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียน

 2.การจัดทําโปรแกรมประยุกต๑ ทรัพย๑สินมาจัดทําฐานข๎อมูลโปรแกรมประยุกต๑

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ (LTAX GIS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ (LTAX GIS) ไมํ

ขั้นตอนที ่4 น๎อยกวาํร๎อยละ 20 จากจํานวนข๎อมูลทัง้หมด

 -ตรวจสอบ ปรับปรุงฐานข๎อมูล

กํอนและหลังบันทึกลงโปรแกรม

สําเร็จรูปกํอนนําไปใช๎จริง

ขั้นตอนที ่5

 1.สรุป/รายงานผลการสํารวจ

ภาคสนาม

 2.สรุป/รายงานผลการจัดทํา

โปรแกรมประยุตก๑ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร๑ (LTAX GIS)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560


