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บทนํา
บัญชีโครงการ / กิจกรรม
2.1 บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
2.2 แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 2561
- ภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมือง
ใหมีความเปนระเบียบและยัง่ ยืน
- ภายใตยุทธศาสตรดานการจัดการระบบขนสงมวลชนการจราจร
และความปลอดภัย
- ภายใตยุทธศาสตรดานการสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอม
ภายใตแนวทางเมืองคารบอนต่ํา
- ภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ภายใตยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสุขภาวะที่ดขี องประชาชน
- ภายใตยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคม
แหงการมีสวนรวม
- ภายใตยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุก
และมีการบริหารจัดการที่ดี
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

สวนที่ 1
บทนํา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป และแผนการดําเนินงาน
สําหรั บแผนการดํ าเนิ นงาน มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอี ยดของแผนงาน/โครงการพั ฒนาและกิ จกรรมการ
พัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณนั้น เพื่อใหแนวทางใน
การดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการดําเนินงาน จะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้นดวย ซึ่งแผนการ
ดําเนินงานตองจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําปนั้น
เทศบาลนครระยอง มียุทธศาสตรการพัฒนาในการดําเนินงานรวม 8 ยุทธศาสตร เพื่อมุงไปสู
วิสัยทัศน “นครสีเขียว และรุงเรือง ดวยความพอเพียง ภายในป พ.ศ.2563”
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน มี 1 แผนงาน คือ
แผนงานเคหะและชุมชน
จํานวน 7 โครงการ
(แนวทางการพัฒนาที่ 1.1.1 พัฒนาและเพิ่มระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน
ตามแนวทางโครงสรางพื้นฐานสีเขียว)
ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการระบบขนสงมวลชนการจราจรและความปลอดภัย มี 1 แผนงาน คือ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
จํานวน 1 โครงการ
(แนวทางการพัฒนาที่ 2.2.2 การปองกันอาชญากรรมและการเตรียมรับสถานการณสาธารณภัยตางๆ
โดยการใชเทคโนโลยีสรางการมีสวนรวม)
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอมภายใตแนวทางเมืองคารบอนต่ํา
มี 2 แผนงาน คือ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
จํานวน 1 โครงการ
(แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.1 การอนุรักษฟนฟูตนไม และพื้นที่สีเขียวเดิม)
แผนงานสาธารณสุข
จํานวน 3 โครงการ
(แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.2 การปลูกไมยืนตน และสรางพื้นที่สีเขียวใหม)
(แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.1 การลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิดและแหลงกําจัด)

- งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน -

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มี 3 แผนงาน คือ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
จํานวน 4 โครงการ
(แนวทางการพัฒนาที่ 4.1.1 สงเสริมและอนุรักษประเพณีทองถิ่นบนพื้นฐานความพอเพียง
และตามวิถีสีเขียว)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
จํานวน 9 โครงการ
(แนวทางการพัฒนาที่ 4.2.1 สงเสริมใหเด็ก เยาวชน ไดเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสรางทักษะ
กีฬา ภาษา ดนตรี ศิลปะ อาชีพ ฯลฯ)
แผนงานการศึกษา
จํานวน 6 โครงการ
(แนวทางการพัฒนาที่ 4.3.1 ยกระดับมาตรฐานการศึกษา สรางโอกาสเขาถึงการศึกษา
และการเรียนรูที่หลากหลายตอเนื่อง)
ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะที่ดีของประชาชน มี 1 แผนงาน คือ
แผนงานสาธารณสุข
จํานวน 1 โครงการ
(แนวทางการพัฒนาที่ 6.2.1 สงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในประชาชน)
ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางสังคมดีและสังคมแหงการมีสวนรวม มี 4 แผนงาน คือ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
จํานวน 10 โครงการ
(แนวทางการพัฒนาที่ 7.1.1 พัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะพึงประสงค เชน เคารพกฎหมาย
มีระเบียบวินัย เปนคนดีและดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)
(แนวทางการพัฒนาที่ 7.2.1 สรางความเขมแข็ง ความสามัคคี ความสัมพันธที่ดีในชุมชนและครอบครัว
สามารถดูแลและพึ่งพิงตนเองได)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
จํานวน 1 โครงการ
(แนวทางการพัฒนาที่ 7.2.1 สรางความเขมแข็ง ความสามัคคี ความสัมพันธที่ดีในชุมชนและครอบครัว
สามารถดูแลและพึ่งพิงตนเองได)
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
จํานวน 2 โครงการ
(แนวทางการพัฒนาที่ 7.3.1 พัฒนาเครือขายอาสาสมัคร กลุมมวลชนในชุมชนใหเขมแข็งมีสวนรวม
ในการจัดบริการสาธารณะและการบริหารจัดการเมือง)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
จํานวน 1 โครงการ
(แนวทางการพัฒนาที่ 7.3.1 พัฒนาเครือขายอาสาสมัคร กลุมมวลชนในชุมชนใหเขมแข็งมีสวนรวม
ในการจัดบริการสาธารณะและการบริหารจัดการเมือง)

- งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน -
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการที่ดี
มี 2 แผนงาน คือ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
จํานวน 1 โครงการ
(แนวทางการพัฒนาที่ 8.1.2 การพัฒนาทักษะ สมรรถนะ องคความรูแกผูบริหารและเจาหนาที่เทศบาล)
แผนงานการพาณิชย แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
จํานวน 5 โครงการ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
กิจการสถานธนานุบาล
(แนวทางการพัฒนาที่ 8.2.1 พัฒนาระบบการบริหาร และระบบบริการสาธารณะ ไดแก เทคโนโลยี
สารสนเทศ ฐานขอมูล ระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ โดยยึดแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
ความพอเพียง และธรรมาภิบาล)

รวม

7

ยุทธศาสตร

14

แผนงาน

52

โครงการ

- งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน -

3

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน

1. เพื่อควบคุมการดําเนินงานตามแผนเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ เปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทุกสํานัก/กอง
3. เพือ่ แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง
การดําเนินการจริง
4. เพื่อรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่เขามาดําเนินการในพื้นที่ของเทศบาล
5. เพื่อใชเปนเอกสารในการมอบหมายหนาที่รับผิดชอบของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
6. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและประเมินผลแผน
7. เพื่อเปนเครื่องมือในการติดตามแผนการใชเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2561

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

เทศบาลนครระยอง ไดกําหนดขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน ออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
กองวิชาการและแผนงาน และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง จัดทํารางแผนการดําเนินงาน
โดยพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และแผนงานของเทศบาลนครระยอง โดยมี
เคาโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง นํารางแผนการดําเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง แลวเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อประกาศใชแผนการดําเนินงาน
โดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครระยอง เปนเครื่องมือสําคัญ
ในการบริหารงานของผูบริหารเทศบาล เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งยังเปนเครื่ องมือในการติดตามการดําเนินงาน การประเมินผลเป นคูมือในการดําเนิ นงาน ที่จะชวยให
สามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งยังเปนการรวบรวม
ขอมู ล จากทุ กหน ว ยงานที่จ ะเข ามาดําเนิ น การในพื้ น ที่ เ ทศบาล มี การประสานและบู ร ณาการการทํ างานกั บ
หนวยงานตางๆ รวมกันอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

- งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน -

4

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561
เทศบาลนครระยอง
จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

ที่ดําเนินการ

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน
1.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการทั้งหมด

จํานวน

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณ

งบประมาณ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

13.46
13.46

67,295,000.00
67,295,000.00

40.09
40.09

กองชาง

รวม

7
7

1.92
1.92

100,000.00
100,000.00

0.06
0.06

สํานักปลัด

รวม

1
1

1.92
1.92
3.85
7.69

89,500.00
35,000.00
130,000.00
254,500.00

0.05
0.02
0.08
0.15

กองสวัสดิการสังคม
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ

รวม

1
1
2
4

7.69
17.31
11.54
36.54

2,750,000.00
3,050,000.00
20,130,000.00
25,930,000.00

1.64
1.82
11.99
15.45

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

รวม

4
9
6
19

1.92
1.92

100,000.00
100,000.00

0.06
0.06

สํานักการสาธารณสุขฯ

รวม

1
1

2. ยุทธศาสตรดานการจัดการระบบขนสงมวลชนการจราจรและความปลอดภัย
2.2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. ยุทธศาสตรดานการสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอมภายใตแนวทางเมืองคารบอนต่ํา
3.1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.1.2 แผนงานสาธารณสุข
3.2.1 แผนงานสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
4.2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
4.3.1 แผนงานการศึกษา
6. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสุขภาวะที่ดีของประชาชน
6.2.1 แผนงานสาธารณสุข
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

ที่ดําเนินการ

7. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม
7.1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
7.2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป
7.3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการที่ดี
8.1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
8.2.1 แผนงานการพาณิชย แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และกิจการสถานธนานุบาล
รวม
รวมทั้งสิ้น

โครงการทั้งหมด

จํานวน

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณ

งบประมาณ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

1
10
3
14

1.92
19.23
5.77
26.92

150,000.00
1,783,900.00
190,700.00
2,124,600.00

0.09
1.06
0.11
1.27

กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการ/กองวิชาการฯ
กองสวัสดิการ/สํานักปลัด

1
5

1.92
9.62

700,000.00
71,365,200.00

0.42
42.51

สํานักปลัด
ทุกหนวยงาน

11.54 72,065,200.00
100.00 167,869,300.00

42.93
100.00

6
52
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แบบ ผด. 02
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2561
เทศบาลนครระยอง

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน
1.1.1 แนวทางการพัฒนาและเพิ่มระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน ตามแนวทางโครงสรางพื้นฐานสีเขียว (แผนงานเคหะและชุมชน)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
1 -โครงการกอสรางปรับปรุงถนน 1. ตรวจสอบแบบและประมาณ -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
สุขุมวิท บริเวณธนาคารกรุงไทย ราคางานกอสราง
หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา
จํากัด ถึงปมน้ํามันบางจาก
2. จัดจางตามระเบียบกระทรวง 81,600 ตารางเมตร งานทาสีตีเสนจราจร
(สี่แยกพีเอ็มวาย)
การคลัง วาดวยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจาง (e-Auction)
4. ดําเนินการกอสราง 120 วัน
5. เบิกจาย

2 -โครงการกอสรางปรับปรุงถนน
สุขุมวิทบริเวณสะพานเพลินตาถึง
สะพานขามคลองระบายน้ําสาย 3
(สํานักงานสรรพากรเขตพื้นที่)

1. ตรวจสอบแบบและประมาณ -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ราคางานกอสราง
หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา
2. จัดจางตามระเบียบกระทรวง 40,500 ตารางเมตร งานทาสีตีเสนจราจร
การคลัง วาดวยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจาง (e-Auction)
4. ดําเนินการกอสราง 120 วัน
5. เบิกจาย
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งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

34,600,000 ชุมชนตุงโตนด

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองชาง

ชุมชนเนินพระ

ชุมชน
แขวงการทาง
ชุมชน
หนองสนม

16,900,000 ชุมชนพูนไฉ
ชุมชน
สองพี่นอง

กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 -โครงการกอสรางถนนพรอม
ระบบระบายน้ําซอยแยก
ซอยชัยบรรจงเวช
(หนาโกดังระยองเคหะภัณฑ)

4 -โครงการกอสรางถนน
พรอมระบบระบายน้ํา
ซอยนครระยอง
78 (ขางโรงแรมชบา)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอน
1. ตรวจสอบแบบและประมาณ
ราคางานกอสราง
2. จัดจางตามระเบียบกระทรวง
การคลัง วาดวยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจาง (สอบราคา)
4. ดําเนินการกอสราง 60 วัน
5. เบิกจาย

1. ตรวจสอบแบบและประมาณ
ราคางานกอสราง
2. จัดจางตามระเบียบกระทรวง
การคลัง วาดวยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจาง (สอบราคา)
4. ดําเนินการกอสราง 60 วัน
5. เบิกจาย
5 -โครงการศึกษาวิเคราะหวิธีการ 1. จัดทํา TOR
และแนวทางในการปดพื้นที่
2. จัดจางตามระเบียบกระทรวง
ฝงกลบขยะมูลฝอยเพื่อใชเปน
การคลัง วาดวยการพัสดุฯ
พื้นที่สาธารณะ
3. ทําสัญญาจาง
4. ดําเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-กอสรางถนนคสล.หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กวาง

ประมาณ 3.00 เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร
หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 90 ตร.ม. พรอม
กอสรางรางระบายน้ํา คสล.ขนาด 0.30 เมตร
จํานวน 2 ขาง ยาวขางละ 30 เมตร
ความยาวรวม 60 เมตร

สถานที่
ดําเนินการ
210,000 ชุมชน
ตากสินฯ

งบประมาณ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองชาง

-กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กวาง
ประมาณ 5.50 เมตร ยาวปรมาณ 88 เมตร หรือ
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 484 ตร.ม. และปรับปรุง
ระบบระบายน้ําเดิม ยาว 8 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครระยอง

303,000

ชุมชน
สองพี่นอง

กองชาง

-ศึกษาวิเคราะหวิธีการและแนวทางในการปด
พื้นที่ฝงกลบขยะมูลฝอยเพื่อใชเปนสวนสาธารณะ
บริเวณศูนยฝงกลบมูลฝอย เทศบาลนครระยอง
ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ระยอง พื้นที่ 95 ไร
หรือ 152,000 ตารางเมตร

6,500,000

ชุมชน
สมุทรเจดีย

กองชาง
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 -โครงการปรับปรุงถนน
พรอมระบบระบายน้ํา
แยกถนนสองพี่นอง-ถนนทองดี

7 -โครงการจางศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) โครงการ
กอสรางเขื่อนกันคลื่น
ถนนเลียบชายหาดแหลมเจริญ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอน
1. ตรวจสอบแบบและประมาณ
ราคางานกอสราง
2. จัดจางตามระเบียบกระทรวง
การคลัง วาดวยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจาง (e-Auction)
4. ดําเนินการกอสราง 120 วัน
5. เบิกจาย

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1) กอสรางถนนคสล.หนา 0.15 เมตร กวาง

ประมาณ 3.80 เมตร ยาวประมาณ 200 เมตร
หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 760 ตร.ม.
2) กอสรางถนนคสล. หนา 0.15 เมตร กวาง
ประมาณ 5.50 เมตร ยาวประมาณ 128 เมตร
หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 704 ตร.ม. และ

สถานที่
ดําเนินการ
2,282,000 ชุมชน
สองพี่นอง

งบประมาณ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองชาง

กอสรางทอระบายน้ําคสล.ขนาด  0.60 เมตร
จํานวน 2 ขาง ความยาวขางละ 128 เมตร
ความยาวรวมไมนอยกวา 256 เมตร

1. จัดทํา TOR
-จางศึกษาวิเคราะหและจัดทํารายงานผลกระทบ
2. จัดจางตามระเบียบกระทรวง สิ่งแวดลอม (EIA) โครงการกอสรางเขื่อนกันคลื่น
การคลัง วาดวยการพัสดุฯ
ถนนเลียบชายหาดแหลมเจริญ
3. ทําสัญญาจาง
4. ดําเนินการ
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6,500,000

ชุมชน
สมุทรเจดีย

กองชาง

2. ยุทธศาสตรดานการจัดการระบบขนสงมวลชนการจราจรและความปลอดภัย
2.2.2 แนวทางการปองกันอาชญากรรมและการเตรียมรับสถานการณสาธารณภัยตางๆ โดยการใชเทคโนโลยี สรางการมีสวนรวม (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 -โครงการฝกซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอน
1. ทําโครงการเสนอผูบังคับบัญชา
2. จัดเจาหนาที่และออกคําสั่ง
3. ประชุมคณะกรรมการ/
คณะทํางาน
4. ฝกอบรม/ฝกซอมแผน
5. ติดตามประเมินผล

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ชุมชนหลังวัดโขด

-ประชาชนและเจาหนาที่ จํานวน 120 คน
กิจกรรมที่ 2 ชุมชนสวนวัดโขด
-ประชาชนและเจาหนาที่ จํานวน 120 คน

สถานที่
ดําเนินการ
100,000 ในเขต
เทศบาล

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

สถานที่
ดําเนินการ
89,500 ในเขต
เทศบาล

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสวัสดิการ
สังคม

งบประมาณ

3. ยุทธศาสตรดานการสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอม ภายใตแนวทางเมืองคารบอนต่ํา
3.1.1 แนวทางการอนุรักษฟนฟูตนไม และพื้นที่สีเขียวเดิม (แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 -โครงการหนึ่งปณิธานความดี
ตามแนวพระราชดําริ อนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
1. การเตรียมแปลงและหลุม
-จํานวนตนไมที่ปลูกใหมและซอมแซม
สําหรับปลูกและปรับพื้นที่
จํานวน 300 ตน
2. การจัดหาพันธุไมและวัสดุ
สําหรับปรับภูมิทัศน
3. ดําเนินการปลูกตนไม
4. สรุปและประเมินผลโครงการ
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งบประมาณ

3.1.2 แนวทางการปลูกไมยืนตน และสรางพื้นที่สีเขียวใหม (แผนงานสาธารณสุข)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
1 -โครงการสงเสริมความรูดานการ 1.ประสานงานสํานักงานทรัพยากร -เยาวชนอายุไมเกิน 12 ป พรอมครู เขารวม
อนุรักษปาชายเลน
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด โครงการฯ จํานวน 60 คน
ระยอง สนับสนุนวิทยากร
2.อบรมใหความรูกลุมเปาหมาย

สถานที่
ดําเนินการ
35,000 ในเขต
เทศบาล

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สถานที่
ดําเนินการ
80,000 ในเขต
เทศบาล

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

งบประมาณ

3.ทดสอบความรูกอน-หลังจัดโครงการ

4.สรุปและประเมินผลโครงการ
3.2.1 แนวทางการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิดและแหลงกําจัด (แผนงานสาธารณสุข)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 -โครงการคัดแยกขยะกอนทิ้ง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอน
1.ประสาน/ประชุมประธานชุมชน
คณะกรรมการชุมชนและเครือขาย
สมาชิก 3R
2.ประชาสัมพันธเสียงตามสาย/
รถประชาสัมพันธ
3.ประสาน/บูรณาการคัดแยกขยะ
รวมกับโรงเรียน
4.รณรงคคัดแยกขยะ จัดตั้งศูนย
คัดแยกขยะของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1.สํารวจการคัดแยกขยะในครัวเรือน จํานวน

1,000 ครัวเรือน ของชุมชนเทศบาลนครระยอง
เขต 4
2.ใหความรูครูและนักเรียนแกนนําในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครระยอง จํานวน 60 คน
3.จัดตั้งศูนยคัดแยกขยะในชุมชน 1 แหง
(นํารอง) พรอมพัฒนาเปนชุมชนตนแบบ
ในการคัดแยกขยะ

5.สรางชุมชนตนแบบในการคัดแยกขยะ
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งบประมาณ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอน
1.รณรงคทางบกและทางน้ําให
2 -โครงการรณรงครักษาความ
สะอาดวันแมน้ําคูคลองแหงชาติ ประชาชนรักษา ดูแลแมน้ําระยอง
พรอมลงลายมือชื่อรวมกัน
ในการดําเนินงาน
2.อบรมความรูในการดูแลรักษา
แมน้ําใหกับประธานชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชน
3.จัดตั้งเครือขายรักษน้ํารุนเยาว
ในโรงเรียน
4.ติดตามและประเมินผล

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1.มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 100 คน

2.มีประธานชุมชนหรือตัวแทนที่มีพื้นที่ติดแมน้ํา
ระยอง เขารวมอบรม จํานวน 60 คน
3.มีการใหความรูนักเรียนและครูในโรงเรียน
จํานวน 500 คน
(กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู)
4.มีเครือขายรักษน้ํา 1 เครือขายในโรงเรียน
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สถานที่
ดําเนินการ
50,000 ในเขต
เทศบาล

งบประมาณ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1.1 แนวทางการสงเสริมและอนุรักษประเพณีทองถิ่นบนพื้นฐานความพอเพียงและตามวิถีสีเขียว (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หนวย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 -โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
-จัดงานภูมิบุรีศรีระยอง ครั้งที่ 12 ในสัปดาห
900,000 บริเวณ กองการศึกษา
โครงการกอนเสนอผูบังคับบัญชา ที่ 2 ของเดือนธันวาคม
ถนน
2. ประชุมประสานงาน สํารวจ
-กิจกรรมรณรงคแตงชุดไทย(ยอนยุค)รวมงาน
ยมจินดา
วางแผนรวมกับหนวยงานตางๆ ภูมิบุรี ผูเขารวมกิจกรรม ผูบริหาร/เลขา/ที่ปรึกษา
3. จัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด สมาชิกสภา/ปลัดเทศบาล/รองปลัด/ผอ.สํานัก/กอง
4. ติดตามประเมินผลโครงการ พนักงานเทศบาล/พนักงานจาง บุคลากรทางการ
ศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดทน.ระยอง 6 โรงเรียน
5. สรุปและรายงานผล
ศูนยพัฒนา 3 ศูนย
-จัดนิทรรศการเลาขานตํานานเมืองระยองของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง
-จัดนิทรรศการบานเจาเมืองของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครระยอง
-กิจกรรมการแสดงบนเวที/การแสดงพิธีเปด
แนะนําคนเดนคนดังที่สรางชื่อเสียงใหระยอง
-กิจกรรมวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนและ
การสัญจรทางน้ํา
-กิจกรรมการแสดงของชุมชน โรงเรียนและ
นาฎศิลปแขนงตางๆ
-กิจกรรมการประกวดเลาเรื่องความภาคภูมิใจ
ในทองถิ่นดวยภาษาถิ่นระยอง
-ผูเขารวมโครงการและกิจกรรม/ประชาชน
และนักทองเที่ยว จํานวน 2,500 คน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
2 -โครงการแขงขันเรือยาวประเพณี 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
การแขงขันเรือยาวประเพณีฯ
650,000
ชิงถวยพระราชทาน
โครงการกอนเสนอผูบังคับบัญชา -กิจกรรมอันเชิญถวยพระราชทานฯ ไปยังทาน้ํา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2. ประชุมประสานงาน สํารวจ ศาลาตุรมุขหนาพระบรมสาทิสลักษณสมเด็จ
สยามบรมราชกุมารี และงานหม วางแผนรวมกับหนวยงานตางๆ พระเทพฯ โดยจัดขบวนจากสํานักงานเทศบาลฯ
ผาองคพระเจดียกลางน้ํา
3. จัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด มีพนักงานเทศบาล ประชาชนและนักเรียน
4. ติดตามประเมินผลโครงการ สังกัดเทศบาล เขารวมกิจกรรม
-โดยจัดแขงขัน 2 ประเภท ไดแก ประเภทเยาวชน
5. สรุปและรายงานผล
และประชาชนชายทั่วไป
-พิธีมอบถวยรางวัลตางๆ
งานหมผาเจดียกลางน้ํา
-จัดกิจกรรมพิธีหมผาองคพระเจดียกลางน้ํา โดย
มีการอานประวัติเจดียกลางน้ํา/อานรายบูชาองค
เจดียกลางน้ํา/กลาวนําถวายผาหมองคพระเจดีย
กลางน้ํา 3 รอบ และพิธีชักผาขึ้นไปหมผาองค
พระเจดียกลางน้ํา พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา
-ผูเขารวมโครงการและกิจกรรม/ประชาชน
และนักทองเที่ยว จํานวน 2,000 คน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

14

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
บริเวณ กองการศึกษา
ทาน้ําหนา
วัดปากน้ํา
สมุทร
คงคาราม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 -โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต และงานกอพระ
เจดียทราย

4 -โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
จัดงานประเพณีสงกรานต-งานกอเจดียทราย
โครงการกอนเสนอผูบังคับบัญชา -จัดกิจกรรมสรงน้ําพระพุทธอังคีรส พระสงฆ
2. ประชุมประสานงาน สํารวจ สมณศักดิ์/ผูวาฯ ผูบริหาร ผูสูงอายุ เพื่อความ
วางแผนรวมกับหนวยงานตางๆ เปนสิริมงคล
3. จัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด -จัดกิจกรรมขบวนแหรถบุปชาติ เพื่อรักษา
4. ติดตามประเมินผลโครงการ สืบสานประเพณีการจัดงานวันสงกรานต
5. สรุปและรายงานผล
ไปรอบตัวเมืองระยอง
-ผูเขารวมโครงการและกิจกรรม/ประชาชน
และนักทองเที่ยว จํานวน 2,500 คน
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
โครงการกอนเสนอผูบังคับบัญชา
2. ประชุมประสานงาน สํารวจ
วางแผนรวมกับหนวยงานตางๆ
3. จัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
4. ติดตามประเมินผลโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
-กิจกรรมการแสดงนักเรียนในสังกัดเทศบาล
-กิจกรรมการประกวดรองเพลงลูกทุง-ลูกกรุง
(รอบคัดเลือก)
-จัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ
-กิจกรรมการประกวดกระทง
-จัดกิจกรรมการแสดงวงดนตรี
-จัดกิจกรรมการแสดงของชมรมผูสูงอายุ
-จัดกิจกรรมการแสดงมานน้ํา แสง สี เสียง
-กิจกรรมจัดนิทรรศการประเพณีลอยกระทง
ในกลุมอาเซียน
-ผูเขารวมโครงการและกิจกรรม/ประชาชน
และนักทองเที่ยว จํานวน 3,000 คน
15

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
400,000 บริเวณ กองการศึกษา
หนาหอพระ
พุทธอังคีรส
และบริเวณ
วัดปากน้ํา
สมุทร
คงคาราม

งบประมาณ

800,000

บริเวณ กองการศึกษา
ทาน้ํา
ถนน
อดุลยธรรม
ประภาส

4.2.1 แนวทางการสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ไดเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสรางทักษะ กีฬา ภาษา ดนตรี ศิลปะ อาชีพ ฯลฯ (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 -โครงการกิจกรรมเก็บตัวและ
จัดสงนักกีฬา-กรีฑาเขารวม
การแขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงประเทศไทย

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอน
1. จัดทําโครงการเสนอผูบริหาร
2. วางแผนกิจกรรมกับหนวยงาน
ตางๆ ลวงหนา
3. ปรับแผนตามสภาวการณนั้นๆ
4. จัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
5. ประเมินผลการดําเนินงาน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-คัดตัวสงนักกีฬา-กรีฑาเขารวมแขงขัน

-ผูเขารวมโครงการและกิจกรรมเปนนักกีฬา
กรีฑา ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เด็ก เยาวชน ประชาชน จํานวน 120 คน/ป

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,400,000
เขต
กองการศึกษา
เทศบาลฯ

งบประมาณ

2 -โครงการแขงขันกีฬาเพื่อสุขภาพ 1. จัดทําโครงการเสนอผูบริหาร
เทศบาลนครระยอง
2. วางแผนกิจกรรมกับหนวยงาน
ตางๆ ลวงหนา
3. ปรับแผนตามสภาวการณนั้นๆ
4. จัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
5. ประเมินผลการดําเนินงาน

-จัดกิจกรรมจัดแขงขันกีฬา 5 ประเภท โดย
แขงขันในชวงวันประเพณีสําคัญ
-ผูเขารวมโครงการและกิจกรรมเปนเด็ก
เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล
จํานวน 500 คน/ป

350,000

เขต
เทศบาลฯ

กองการศึกษา

3 -โครงการประกวดดนตรี
เพื่อเยาวชน

-จัดกิจกรรมประกวดดนตรี 2 รอบ
(รอบคัดเลือก/รอบตัดสิน) ระยะเวลา 4 วัน
-ผูเขารวมโครงการและกิจกรรมเปนเด็ก
เยาวชน และประชาชนทั่วไป
จํานวน 500 คน/ป

200,000

เขต
เทศบาลฯ

กองการศึกษา

1. จัดทําโครงการเสนอผูบริหาร
2. วางแผนกิจกรรมกับหนวยงาน
ตางๆ ลวงหนา
3. ปรับแผนตามสภาวการณนั้นๆ
4. จัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
5. ประเมินผลการดําเนินงาน
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 -โครงการประกวดรองเพลง
ไทยลูกทุง-ลูกกรุง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอน
1. จัดทําโครงการเสนอผูบริหาร
2. วางแผนกิจกรรมกับหนวยงาน
ตางๆ ลวงหนา
3. ปรับแผนตามสภาวการณนั้นๆ
4. จัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
5. ประเมินผลการดําเนินงาน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-จัดกิจกรรมประกวดรองเพลง

ไทยลูกทุง-ลูกกรุง
-ผูเขารวมโครงการและกิจกรรมเปนเด็ก
เยาวชน และประชาชนทั่วไป
จํานวน 500 คน/ป

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
200,000
เขต
กองการศึกษา
เทศบาลฯ

งบประมาณ

5 -โครงการวันเด็กแหงชาติ

1. จัดทําโครงการเสนอผูบริหาร
2. วางแผนกิจกรรมกับหนวยงาน
ตางๆ ลวงหนา
3. ปรับแผนตามสภาวการณนั้นๆ
4. จัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
5. ประเมินผลการดําเนินงาน

-จัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีและตามจุด
ยอยตางๆ จากโรงเรียนในสังกัดฯ
-จัดซุมเลนเกมสใหแกเด็ก เยาวชนที่รวมงาน
-จัดกิจกรรมสันทนาการตางๆ ใหแกเด็กและ
เยาวชนที่มารวมงาน
-ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมเปนเด็กเยาวชน
และประชาชนทั่วไป จํานวน 5,000 คน/ป

500,000

เขต
เทศบาลฯ

กองการศึกษา

6 -โครงการวันสัปดาห
เยาวชนแหงชาติ

1. จัดทําโครงการเสนอผูบริหาร -จัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ
2. วางแผนกิจกรรมกับหนวยงาน -ผูเ ขารวมโครงการ/กิจกรรมเปนเด็กเยาวชน
ตางๆ ลวงหนา
ประชาชน จํานวน 500 คน/ป
3. ปรับแผนตามสภาวการณนั้นๆ
4. จัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
5. ประเมินผลการดําเนินงาน

50,000

เขต
เทศบาลฯ

กองการศึกษา
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 -โครงการอุทยานการเรียนรู
ตลอดชีวิตครบวงจร

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
1. สํารวจวางแผนการจัดกิจกรรม -จัดกิจกรรมสงเสริมการอานในรูปแบบตางๆ
รวมกับหนวยงานตางๆ ลวงหนา อยางนอยปละ 3 ครั้ง โดยจัดรวมกับหนวยงาน
2. จัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด ภายนอก ไดแก สํานักงานอุทยานการเรียนรู
3. สรุปผลดําเนินโครงการ
(TK Park) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สงเสริมสุขภาพ (สสส.) โรงเรียนตนกลา และ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมเปนเด็กเยาวชน
ประชาชน จํานวน 1,000 คน/ป

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
200,000
เขต
กองการศึกษา
เทศบาลฯ

งบประมาณ

8 -โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม 1. จัดทําโครงการเสนอผูบังคับบัญชา -จัดกิจกรรมคายคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ -ผูเขารวมโครงการและรวมกิจกรรมเปนเด็ก
3. ดําเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ทั้ง 6 แหง
4. ประเมินผลการดําเนินงาน
จํานวน 900 คน

90,000

9 -โครงการประกวดบรรยายธรรม 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
-กิจกรรมการประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญ
และประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญ โครงการกอนเสนอผูบังคับบัญชา พระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ
พระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ 2. ประชุมประสานงาน สํารวจ
-กิจกรรมการประกวดบรรยายธรรม
วางแผนรวมกับหนวยงานตางๆ
3. จัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
4. ติดตามประเมินผลโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

60,000
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เขต
เทศบาลฯ

กองการศึกษา

วัดลุม
กองการศึกษา
พระ
อารามหลวง

4.3.1 แนวทางการยกระดับมาตรฐานการศึกษา สรางโอกาสเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูที่หลากหลายตอเนื่อง (แผนงานการศึกษา)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หนวย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 -โครงการพัฒนาความรูและ
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทํา -จัดการสอนภาษาอังกฤษจากครูตางชาติ
6,000,000 โรงเรียน กองการศึกษา
ทักษะการใชภาษาตางประเทศ ขอกําหนดงาน
ทั้ง 6 โรงเรียน ในระดับปฐมวัย ประถม มัธยม
ในสังกัด
ในโรงเรียนสังกัด
2. จัดทําขอกําหนดงาน
-จัดการสอนภาษาอังกฤษในวิชาภาษาอังกฤษ
ทน.ระยอง
เทศบาลนครระยอง
3.เสนอขอกําหนดงานรายละเอียด วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ที่เกี่ยวของใหกับสํานักการคลัง จํานวน 1 โรงเรียน
เพื่อจัดจาง
-จัดการสอนภาษาจีนจากครูตางชาติ
4. ดําเนินการจัดการเรียน
จํานวน 1 โรงเรียน
การสอนตามโครงการ
5. วัดผลประเมินผลระหวาง
การดําเนินงาน
6. สรุปและรายงานผลโครงการ
2 -โครงการจัดการศึกษา
แกเด็กดอยโอกาส

1. เสนอโครงการตอผูบริหาร
2. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
วางแผนการดําเนินการประจําเดือน
3. สํารวจขอมูลเด็กดอยโอกาส
โรงเรียนในสังกัด(สํารวจเด็กดอย
โอกาสเกา) สํารวจเด็กเรรอน
เด็กดอยโอกาสในชุมชน
4. ลงชุมชนเยี่ยมบาน สํารวจพื้นที่
ชุมชน 29 ชุมชน
5. เขาพบเด็ก/ผูปกครองเพื่อทํา
การชวยเหลือเบื้องตน

-จัดหา/เตรียมสื่อการสอนของเด็ก
-จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขารับ
การศึกษาใหกับเด็กดอยโอกาส
-ติดตามผล/ขอมูลความตองการเพิ่มสําหรับ
เด็กและโรงเรียน
-ผูเขารวมโครงการฯ
รอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย
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40,000

บริเวณ กองการศึกษา
หนาหองสมุด
ทน.ระยอง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
6. จัดทําทะเบียนขอมูลเด็กเรรอน
และเด็กดอยโอกาส
7. ติดตามและจัดทําทะเบียน
รวบรวมขอมูลประวัติเด็กเพิ่มเติม
8. กิจกรรมการเรียนการสอน
เบื้องตน การอานออก/เขียนได/
กลาแสดงออก
9. จัดสงเด็กเขาเรียนในระบบ
โรงเรียน หรือ ก.ศ.น.
10. กิจกรรมสงเสริม สนับสนุน
การศึกษา สนับสนุนชุดนักเรียน
วัสดุอุปกรณการเรียนสําหรับเด็ก
เรรอน เด็กดอยโอกาส เชนดินสอ
ยางลบ สีไม สีเทียน ฯลฯ
11. กิจกรรมการศึกษานอกหอง
เรียน (วันเสารสิ้นเดือน)
11.1 กิจกรรมการประดิษฐ/ศิลปะ
วาดภาพระบายสี/งานฝมือ
ที่เหมาะสม
11.2 กิจกรรมการทําอาหาร การ
แนะแนวอาชีพ การฝกอาชีพที่
เหมาะสม ลงมือปฏิบัติสามารถ
นําไปประยุกตใหเกิดประโยชน
20

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 -โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
ตอสังคม สามารถชวยเหลือตนเอง
และแบงเบาภาระหนาที่ครอบครัว
12. กิจกรรมการศึกษานอกพื้นที่
การเรียนรูในสถานที่จริง สงเสริม
ศักยภาพของเด็กใหมีวิสัยทัศน
กวางไกลหางไกลยาเสพติด และ
ไดสัมผัสโลกภายนอกมากยิ่งขึ้น
ไดประสบการณจริง
13. ทํารายงานกรณีศึกษาเด็ก
เรรอน/เด็กดอยโอกาส
14. สรุปรายงานเสนอผูบังคับ
บัญชา เพื่อรับคําชี้แนะเพิ่มเติม
1. ประชุมชี้แจงและสํารวจความ -จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ตองการในการพัฒนาความรู
ทางการศึกษา
2. ขออนุมัติโครงการ
-ผูเขารวมโครงการและรวมกิจกรรม ไดแก
3. แตงตั้งผูรับผิดชอบ
พนักงานครู ลูกจางประจํา พนักงานจางและ
4. ปฏิบัติงานตามแผน
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 250 คน
5. ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน
6. สรุปผลการดําเนินงาน
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งบประมาณ

1,500,000

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โรงเรียน กองการศึกษา
ในสังกัด
ทน.ระยอง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 -โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

5 -ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน
2-3 พรอมรางระบายน้ํา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
1. ประชุมวางแผน
-นิทรรศการวิชาการและแขงขันทักษะทาง
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
วิชาการระดับภาคตะวันออกและระดับประเทศ
3. แตงตั้งผูรับผิดชอบ
-แขงขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
4. ปฏิบัติงานตามแผน
นักเรียน
5. ติดตามและประเมินผล
-แขงขันคนเกงทองถิ่น
การปฏิบัติงาน
-เชิดชูเกียรติครู ผูบริหาร และบุคลากร
6. สรุปผลการดําเนินงาน
ทางการศึกษา
1. รับแบบและประมาณราคา
งานกอสรางสถานศึกษา บันทึก
ขออนุมัติดําเนินการงานกอสราง
2. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจาง (สอบราคา)
4. ดําเนินการกอสราง 60 วัน
5. จัดทําฎีกาเบิกจาย

-รื้อถอนวัสดุมุงหลังคาของเดิม (กระเบื้องลอนคู)
ออกทั้งสองอาคาร กวางประมาณ 11 เมตร
ยาวประมาณ 72 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่
ประมาณ 792 ตารางเมตร และทําการปรับปรุง
ฝาเพดาน ปรับปรุงตอเติมโครงหลังคาเหล็กจาก
โครงหลังคาเดิมพรอมติดตั้งวัสดุมุงหลังคาใหม
ดวยแผนเมทัลชีท กวางประมาณ 14.50 เมตร
ยาวดานละประมาณ 72 เมตร และ 74 เมตร
หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 1,153 ตารางเมตร
และติดตั้งรางระบายน้ําทั้งสองดาน ความยาว
แตละดานประมาณ 72 เมตร หรือความยาว
รวมไมนอยกวา 144 เมตร
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พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
800,000 โรงเรียน กองการศึกษา
ในสังกัด
ทน.ระยอง

งบประมาณ

1,950,000

โรงเรียน
เทศบาล
วัดปากน้ํา

กองการศึกษา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 -ปรับปรุงพื้นพรอมปูกระเบื้อง
และทําหองเก็บวัสดุอุปกรณ
อาคารอเนกประสงค (หลังใหม)

7 -ติดตั้งรางน้ําสเตนเลสดานหลัง
อาคารเรียน 2

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอน
1. รับแบบและประมาณราคา
งานกอสรางสถานศึกษา บันทึก
ขออนุมัติดําเนินการงานกอสราง
2. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจาง (สอบราคา)
4. ดําเนินการกอสราง 60 วัน
5. จัดทําฎีกาเบิกจาย

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-ปูกระเบื้องพื้นอาคารอเนกประสงคทั้งภายใน

และภายนอกอาคาร คิดเปนพื้นที่ประมาณ
1,306 ตารางเมตร พรอมทําการตอเติมหอง
เก็บวัสดุอุปกรณโดยใชวัสดุโครงสรางสําเร็จรูป
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาวประมาณ 9.50 เมตร
หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 47.50 ตารางเมตร

1. รับแบบและประมาณราคา
-ติดตั้งรางน้ําสเตนเลส ขนาด 6 นิ้ว ความยาว
งานกอสรางสถานศึกษา บันทึก 33 เมตร พรอมทอรับน้ํา ขนาด 4 นิ้ว
ขออนุมัติดําเนินการงานกอสราง ความยาว 14 เมตร
2. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจาง (ตกลงราคา)
4. ดําเนินการกอสราง 30 วัน
5. จัดทําฎีกาเบิกจาย
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พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
850,000 โรงเรียน กองการศึกษา
เทศบาล
วัดปากน้ํา

งบประมาณ

60,000

โรงเรียน
เทศบาล
บาน
ปากคลอง

กองการศึกษา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
8 -ติดตั้งรั้วสแตนเลสอาคารเรียน 3 1. รับแบบและประมาณราคา
-ติดตั้งรั้วสเตนเลส ความยาวรวมไมนอยกวา
งานกอสรางสถานศึกษา บันทึก 46 เมตร พรอมประตูบานเลื่อนสเตนเลส
ขออนุมัติดําเนินการงานกอสราง จํานวน 7 ชุด
2. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจาง (สอบราคา)
4. ดําเนินการกอสราง 60 วัน
5. จัดทําฎีกาเบิกจาย

9 -ปรับปรุงพื้นที่ใตอาคารเรียน 5 1. รับแบบและประมาณราคา
-ติดตั้งผนังกระจกโครงอลูมิเนียม กวาง 8 เมตร
เปนหองฝกอาชีพ
งานกอสรางสถานศึกษา บันทึก ยาวประมาณ 36 เมตร พรอมติดตั้ง
ขออนุมัติดําเนินการงานกอสราง เครื่องปรับอากาศและเหล็กดัด โดยแบงเปน
2. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง หองฝกอาชีพ จํานวน 4 หอง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจาง (สอบราคา)
4. ดําเนินการกอสราง 60 วัน
5. จัดทําฎีกาเบิกจาย
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พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
400,000 โรงเรียน กองการศึกษา
เทศบาล
บาน
ปากคลอง

งบประมาณ

1,700,000

โรงเรียน กองการศึกษา
นครระยอง
วิทยาคม
(วัดโขดใต)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 -กอสรางบันไดหนีไฟ
อาคารเรียน 7

11 -ปรับปรุงพื้นที่หนาอาคาร 3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
1. รับแบบและประมาณราคา
-กอสรางบันไดหนีไฟเชื่อมทุกชั้นพรอมหลังคา
งานกอสรางสถานศึกษา บันทึก กวางประมาณ 2.40 เมตร ยาวประมาณ
ขออนุมัติดําเนินการงานกอสราง 5.40 เมตร และไฟฟาแสงสวาง
2. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจาง (สอบราคา)
4. ดําเนินการกอสราง 60 วัน
5. จัดทําฎีกาเบิกจาย

1. รับแบบและประมาณราคา
-ติดตั้งหลังคากันสาดเมทัลชีท พื้นที่ไมนอยกวา
งานกอสรางสถานศึกษา บันทึก 73 ตารางเมตร พรอมปูกระเบื้องพื้นที่
ขออนุมัติดําเนินการงานกอสราง ไมนอ ยกวา 140 ตารางเมตร และติดตั้ง
2. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง ราวสเตนเลสโดยรอบ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการพัสดุฯ
3. ทําสัญญาจาง (สอบราคา)
4. ดําเนินการกอสราง 90 วัน
5. จัดทําฎีกาเบิกจาย
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พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,000,000 โรงเรียน กองการศึกษา
เทศบาล
วัดโขดฯ

งบประมาณ

500,000

โรงเรียน
เทศบาล
วัดลุมฯ

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หนวย
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.ตูเหล็กบานเลื่อนทรงสูง ขนาด 3 ฟุต จํานวน 10 ตู
12 -โครงการจัดซื้อครุภัณฑของ
1. จัดทํารายละเอียดครุภัณฑ
60,000 รร.ท.
กองการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง 2. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง 2.พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง จํานวน 20 เครื่อง
70,000 วัดปากน้าํ
3. ดําเนินการทําเรื่องจัดซื้อ
3.จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 1 จอ
40,000
4. สงมอบของและตรวจรับ
4.ตูกดน้ําเย็น 2 หัวกอกแบบถังคว่ํา
7,000
5. ติดตามประเมินผล
จํานวน 2 เครื่อง
1.พัดลมโคจรพรอมติดตั้ง จํานวน 12 เครื่อง
30,000 รร.ท.
กองการศึกษา
2.ถังน้ําสแตนเลสขนาด 2,000 ลิตร จํานวน 2 ถัง
30,000
บาน
3.ตูลอคเกอรแบบติดผนัง จํานวน 6 ตู
16,800 ปากคลอง
4.ตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จํานวน 5 ตู
27,500
1.เครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทียู
235,000
จํานวน 5 เครื่อง
2.ชั้นวางหนังสือ 30 ชอง จํานวน 15 อัน
58,500
3.ตูเก็บเอกสาร จํานวน 10 ตู
55,000
4.พัดลมโคจร จํานวน 20 ตัว
40,000 รร.ท.
กองการศึกษา
5.ตูเก็บอุปกรณระดับอนุบาล จํานวน 6 ตู
108,000 วัดโขดฯ
6.โตะพับญี่ปุน จํานวน 40 ตัว
60,000
7.เครื่องเคลือบบัตร จํานวน 1 เครื่อง
3,900
8.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
8,600
จํานวน 2 เครื่อง
9.เครื่องสํารองไฟ 800 VA จํานวน 6 เครื่อง
16,800
10.เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอลพรอมที่วัดสวนสูง
20,000
จํานวน 1 เครื่อง
11.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน
1,288,000
ที่

โครงการ/กิจกรรม
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
สถานที่
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ดําเนินการ
1.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน
1,288,000 รร.ท.วัดลุมฯ
1.เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู
194,400
จํานวน 6 เครื่อง
รร.สาธิตฯ
2.พัดลมโคจรพรอมติดตั้ง จํานวน 50 เครื่อง
100,000
3.ตูเหล็กทรงสูง จํานวน 5 ตู
30,000
4.โตะครูพรอมเกาอี้ จํานวน 10 ชุด
40,000
1.ชั้นเก็บเอกสาร 40 ชอง จํานวน 5 ตู
22,500 รร.นครระยอง
2.โตะพับหนาโฟเมกาขาว จํานวน 20 ตัว
20,000 วิทยาคม
3.เกาอี้บุนวม จํานวน 20 ตัว
10,000 (วัดโขดใต)
4.โตะ เกาอี้นักเรียนพลาสติก จํานวน 150 ชุด
277,500
5.อุปกรณเสริมสวย ประกอบดวย
-เตียงสระผมพรอมอาง 2 ชุด
14,000
-เกาอี้ตัดผม 2 ตัว
10,000
-กระจก
10,000
6.เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง
33,000
7.จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 1 จอ
10,400
8.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง
24,000
9.กลองจุลทรรศน ชนิด 2 ตา จํานวน 4 ตัว
156,000
10.เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน
640,000
จํานวน 40 เครื่อง
11.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เครื่อง
16,000
12.เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเชอร/
9,000
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
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พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา
กองการศึกษา

กองการศึกษา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1.พัดลมโคจร จํานวน 10 เครื่อง

2.ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม 15 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู
3.ครุภัณฑหองพยาบาล เชน
-เตียงพรอมที่นอน 2 เตียง
-โตะวางเครื่องมือแพทย 1 ตัว
-ตูเอกสาร 2 บาน 1 ตู
-วัสดุอุปกรณในหอง ฯลฯ
1.ชั้นโชว 10 ชอง ฝาหลัง จํานวน 3 อัน
2.ตูเก็บรองเทา จํานวน 5 ตู
3.ตูเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู
4.โตะประชุม 1 ชุด ประกอบดวย
-โตะสี่เหลี่ยม 4 ตัว
-โตะครึ่งวงกลม 2 ตัว
5.โตะทํางาน จํานวน 2 ตัว
6.ตูบานเลื่อนทึบ จํานวน 4 หลัง
7.พัดลมโคจรพรอมติดตั้ง จํานวน 26 ตัว
8.โทรทัศน จํานวน 2 เครื่อง
9.จอรับภาพชนิดมือดึงพรอมขาตั้ง จํานวน 1 ชุด
10.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง
11.เครื่องเลนดีวีดี จํานวน 2 เครื่อง
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พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25,000 ศพด.
กองการศึกษา
8,600 วัดเนินพระ

งบประมาณ

8,000
9,700
5,500
10,500 ศพด.
กองการศึกษา
7,500 วัดปาประดู
7,000
10,000
7,000
7,000
8,800
65,000
30,000
8,500
24,000
8,000

6. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสุขภาวะที่ดีของประชาชน
6.2.1 แนวทางการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในประชาชน (แผนงานสาธารณสุข)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 -โครงการปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
สถานที่
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
ดําเนินการ
1.สุนัขและแมวไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
1. สํารวจพื้นที่และวางแผน/
100,000
เขต
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 2.ประชาชนไดรับความรูเรื่องโรคพิษสุนัขบา
เทศบาลฯ
2. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ จํานวน 500 คน/ป
โครงการตอผูบังคับบัญชา เพื่อ
พิจารณาตามลําดับชั้น
3. ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง
4. ดําเนินโครงการตามแผนฯ
4.1 ประชาสัมพันธโครงการฯ
พรอมใหความรูเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบา ผานสื่อและกลุมตางๆ
อาทิ รถประชาสัมพันธ เวปไซด
เทศบาล เสียงตามสาย อสม.
ประธานชุมชน ออกดําเนิน
โครงการตามจุดที่กําหนด
4.2 ออกใหบริการฯตามจุดตางๆ
ในชุมชน เพื่อใหประชาชนที่อยู
บริเวณใกลเคียงนําสุนัขมารับ
บริการฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบา พรอมมีการใหความรู
แกเจาของสุนัขเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบาและการเลี้ยงดูอยางถูกตอง

5. สรุปและประเมินผลโครงการ
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พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

7. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม
7.1.1 แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะพึงประสงค เชน เคารพกฎหมาย มีระเบียบวินัย เปนคนดีและดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)
ที่

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
-จัดฝกอบรมอาชีพระยะสั้นใหแกประชาชน
1 -โครงการฝกอาชีพเพิ่มรายได 1. จัดทําโครงการเสนอขอ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ
ในเขตเทศบาลฯ 5 หลักสูตรๆ ละ 25 คน
2. ประชาสัมพันธโครงการ
3. ประสานวิทยากร
4. ดําเนินการฝกอบรม
5. สรุปและประเมินผลโครงการ

สถานที่
ดําเนินการ
150,000 ชุมชน
ในเขต
เทศบาลฯ

งบประมาณ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสวัสดิการ
สังคม

7.2.1 แนวทางการสรางความเขมแข็ง ความสามัคคี ความสัมพันธที่ดีในชุมชนและครอบครัว สามารถดูแลและพึ่งพิงตนเองได (แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน และ แผนงานบริหารงานทั่วไป)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 -โครงการเสริมสราง
ความอบอุนใหแกครอบครัว

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1. จัดทําโครงการเสนอผูบังคับบัญชา -ครอบครัว จํานวน 120 ครอบครัว

2. คัดสรรผูเขารวมอบรมประสาน
สถานที่ วิทยากร
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง
4. ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
5. ประเมินผลโครงการและ
รายงานผลโครงการ
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สถานที่
ดําเนินการ
50,000 ในเขต
เทศบาลฯ

งบประมาณ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสวัสดิการ
สังคม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 -โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ
การในการทบทวนจัดทําแผน
ชุมชนในเขต ทน.ระยอง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
1. อบรมแกนนําชุมชนและ
1. ผูเขารวมประชุมทําแผนชุมชน
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
จํานวน 250 คน/ป
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
2. ประชาชนรวมกันพัฒนาและแสดงความ
3. ประเมินผลโครงการ
คิดเห็น ความตองการของชุมชน
4. สรุปและประเมินผลโครงการ

สถานที่
ดําเนินการ
150,000 ในเขต
เทศบาลฯ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

งบประมาณ

3 -โครงการผูสูงวัย สานสัมพันธ
รวมใจกันสามัคคีในเขต
เทศบาลนครระยอง

1. ประชุมคณะกรรมการผูสูงอายุ -ผูสูงอายุเขารวมโครงการ จํานวน 500 คน/ป
2. ดําเนินการจัดการแขงขัน
ตามโครงการ/กิจกรรม
3. สรุปและประเมินผลโครงการ

112,300

4 -โครงการแขงขันกีฬาพื้นบาน
ชุมชนสัมพันธ

1. ประชุมคณะกรรมการ/
-ชุมชนทั้ง 29 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครระยอง
ผูนําชุมชน
เขารวมโครงการ จํานวน 300 คน/ป
2. ดําเนินการจัดการแขงขัน
ตามโครงการ/กิจกรรม
3. สรุปและประเมินผลโครงการ

149,100
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สวน
สาธารณะ
โขดปอ
หรือในเขต
เทศบาลฯ

สวน
สาธารณะ
โขดปอ
หรือในเขต
เทศบาลฯ

กองสวัสดิการ
สังคม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 -โครงการอบรมสัมมนาดาน
การพัฒนาชุมชน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
1. ประชุมหารือประธานชุมชน/ -ผูเขารวมอบรมเปนแกนนําชุมชน และ
ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน
ผูที่เกี่ยวของ จํานวนไมเกิน 200 คน
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง
-อบรมกอนศึกษาดูงานดานการพัฒนาชุมชน
3. ติดตอประสานวิทยากร
4. ดําเนินการติดตามโครงการ
5. สรุปและประเมินผลโครงการ

6 -โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาชมรม
ผูสูงอายุเทศบาลนครระยอง

1. ประชุมหารือคณะกรรมการฯ -ผูเขารวมอบรมเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
และผูที่เกี่ยวของ จํานวน 200 คน
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง
3. ติดตอประสานวิทยากร
-อบรมกอนศึกษาดูงานดานการบริหารชมรมฯ
4. ดําเนินการติดตามโครงการ
5. สรุปและประเมินผลโครงการ

7 -โครงการอบรมใหความรูแก
ผูประกอบการประเภทหอพัก
ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558

1. จัดทําโครงการเสนอ
ผูบังคับบัญชา

-ผูประกอบการประเภทหอพัก เขารวม
กิจกรรม ไมนอยกวา จํานวน 90 คน

2. ประชาสัมพันธ/แจงผูปรกอบการ

ประเภทหอพักเขารับการอบรม
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรม
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558
4. สรุปและประเมินผลโครงการ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
500,000 ในจังหวัด กองสวัสดิการ
ระยองและ
สังคม
จังหวัด
ใกลเคียง

งบประมาณ

500,000 ในจังหวัด กองสวัสดิการ
ระยองและ
สังคม
จังหวัด
ใกลเคียง

15,000

สถานที่ กองสวัสดิการ
ราชการหรือ
สังคม
เอกชน
ในเขต
เทศบาลฯ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 -โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะทํางานและเครือขายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาส คนไรที่พึ่ง
และขอทาน
9 -โครงการเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพคนพิการ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน -คณะทํางานและเครือขาย จํานวน 50 คน
2. จัดอบรมคณะทํางานและ
มีความเขาใจในบทกฎหมายที่เกี่ยวของและ
เครือขายฯ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
3. สรุปและประเมินผลโครงการ

1. รวบรวมขอมูลคนพิการ จัดทํา -คนพิการ/ผูดูแลคนพิการและอาสาสมัคร
โครงการเสนอผูบังคับบัญชา
เขารวมกิจกรรม จํานวน 70 คน
2. ประชาสัมพันธโครงการ
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรม

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25,000 สถานที่ กองสวัสดิการ
ราชการหรือ
สังคม
เอกชน

งบประมาณ

ในเขต
เทศบาลฯ
30,000

สถานที่ กองสวัสดิการ
ราชการหรือ
สังคม
เอกชน
ในจังหวัด
ระยอง

เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการและผูดูแล

4. สรุปและประเมินผลโครงการ
10 -โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564)
ทบทวนและเพิ่มเติม
ของเทศบาลนครระยอง

1. ประสานการใชสถานที่
และวิทยากร
2. เตรียมเอกสารแจงผูเขารวม
โครงการ
3. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปประเมินผลโครงการ

1.จัดประชุมประชาคมทองถิ่น
(การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
2.จัดประชุมประชาคมทองถิ่น
(การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
3.จัดประชุมประชาคมทองถิ่น
(การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
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252,500

ในเขต
เทศบาลฯ

กองวิชาการ
และแผนงาน

7.3.1 แนวทางการพัฒนาเครือขายอาสาสมัคร กลุมมวลชนในชุมชนใหเขมแข็ง มีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะและการบริหารจัดการเมือง (แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน และ แผนงานบริหารงานทั่วไป)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 -โครงการพัฒนาองคความรู
ใหแกกลุมสตรีชุมชน
เทศบาลนครระยอง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1. จัดทําโครงการเสนอผูบังคับบัญชา -สตรีเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 120 คน
2. ประชาสัมพันธเชิญเขารวมโครงการ -จัดกิจกรรมพัฒนาองคความรู 1 ครั้ง/ป

3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง
-ผูเขารวมโครงการและกิจกรรมเปนกลุมสตรี
4. ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ชุมชนเทศบาลนครระยอง จํานวน 120 คน
5. ประเมินผลโครงการและ
รายงานผลโครงการ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000 สถานที่ กองสวัสดิการ
ราชการหรือ
สังคม
เอกชน

งบประมาณ

ในจังหวัด
ระยอง

2 -โครงการสรางจิตสํานึกและ
ตระหนักในการรักษาผลประโยชน
สาธารณะและปองกันการทุจริต
แกภาคประชาชน

1. ประชาสัมพันธโครงการฯ
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง
3. ประสานวิทยากร/หนวยงาน
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผลโครงการ

-กลุม/ประชาชนในเขตเทศบาล หรือผูสนใจ
เขารวมไมนอยกวา 120 คน

40,700

ในเขต
เทศบาลฯ

กองสวัสดิการ
สังคม

3 -โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติและสรางความ
ปรองดองสมานฉันท

1. ขอความเห็นชอบจากผูบริหาร
2. ติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. สรุปประเมินผลโครงการ

-จัดกิจกรรมปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
และสรางความปรองดองสมานฉันท 1 ครั้ง/ป
-เยาวชน ประชาชน เขารวมโครงการและ
กิจกรรมกลุมพลังมวลชน จํานวน 2,000 คน

100,000

ในเขต
เทศบาลฯ

สํานักปลัด
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8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการที่ดี
8.1.2 แนวทางการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ องคความรูแกผูบริหารและเจาหนาที่เทศบาล (แผนงานบริหารงานทั่วไป)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 -โครงการฝกอบรมพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพเจาหนาที่
ทองถิ่นเทศบาลนครระยอง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
1. เสนอโครงการขอความเห็นชอบ -จัดอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
จากคณะผูบริหาร
เจาหนาที่ทองถิ่น 1 ครั้ง/ป
2. ประสานงานกับหนวยงาน
-ผูเขารวมโครงการและกิจกรรม ไดแก
ที่เกี่ยวของกับสถานที่ วิทยากร ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษา
ตลอดจนผูเขารับการอบรม
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี
3. จัดซื้อ/จัดจาง
พนักงานเทศบาลและลูกจาง
4. ดําเนินการและศึกษาอบรม จํานวน 200 คน ผานการอบรมฯ
5. ประเมินผลโครงการและ
รายงานผลการดําเนินงาน
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สถานที่
ดําเนินการ
700,000
เขต
เทศบาลฯ
และนอก
เขตจังหวัด

งบประมาณ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

8.2.1 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารและระบบบริการสาธารณะ ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานขอมูล ระเบียบกฎหมาย การประเมินผล (แผนงานการพาณิชย,แผนงานบริหารงานทั่วไป,แผนงานสาธารณสุข,
เครื่องมือ อุปกรณ อาคารสถานที่ในการปฏิบัติงาน เปนตน โดยยึดแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ความพอเพียงและธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา,แผนงานเคหะและชุมชน ฯลฯ)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 -โครงการเสริมสรางสมรรถนะ
ดานการเงินการคลังทองถิ่น

2 -โครงการฝกอบรมผูปฏิบัติงาน
ในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอน
1.เสนอโครงการขอความเห็นชอบ
2.ประสานงานกับหนวยงาน
3.ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง
4.ดําเนินการตามโครงการ
5.สรุปประเมินผลโครงการ

1.เสนอโครงการขอความเห็นชอบ
2.ประสานงานกับหนวยงาน
วิทยากร
3.ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง
4.ดําเนินการตามโครงการ
5.สรุปประเมินผลโครงการ

ดานการเงิน จํานวน 50 คน
2.จัดฝกอบรมเสริมสรางสมรรถนะดานการเงิน
การคลังทองถิ่น เปนระยะเวลา 5 วัน/ครั้ง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25,000 หองประชุม สํานักการคลัง
ตากสินฯ
เทศบาล
นครระยอง

1.บุคลากรที่เกี่ยวของเขารวมโครงการ
จํานวน 30 คน
2.จัดฝกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
เจาหนาที่ จํานวน 1 ครั้ง/ป

60,000 หองประชุม สํานักการคลัง
ตากสินฯ
เทศบาล
นครระยอง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1.บุคลากรของหนวยงานที่รับผิดชอบ
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งบประมาณ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอน
3 -โครงการฝกอบรมเสริมสราง
1.จัดทําโครงการเสนอผูบริหาร
จริยธรรม การปองกันและปราบ 2.ประสานงานกับหนวยงาน
ปรามการทุจริตในการปฏิบติงาน ที่เกี่ยวของกับสถานที่ วิทยากร
ตลอดจนผูเขารวมอบรม
3.ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง
4.ดําเนินการตามโครงการ
5.สรุปประเมินผลโครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1.จัดอบรม 1 ครั้ง (1 วัน)

2.ผูเขารวมการอบรม จํานวน 100 คน/วัน
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สถานที่
ดําเนินการ
100,000
เขต
เทศบาลฯ

งบประมาณ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองวิชาการ
และแผนงาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 1.เกาอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว

คุณลักษณะเสนอผูบริหารอนุมัติ
2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง
3. ติดตอประสานผูรับจาง
4. ดําเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

2.เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ จํานวน 1 เครื่อง
3.โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว
4.เครื่องพิมพเช็ค จํานวน 1 เครื่อง
5.กลองถายภาพนิ่งดิจิตอล จํานวน 5 กลอง
6.เครื่องคอมฯ สํานักงาน จํานวน 17 เครื่อง
7.เครื่องสํารองไฟ 800 VA จํานวน 25 เครื่อง
8.เครื่องสแกนเนอร จํานวน 2 เครื่อง
9.เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง
10.เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/
ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง
11.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
จํานวน 2 เครื่อง
1.เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 5 เครื่อง
2.เครื่องสํารองไฟ 800 VA จํานวน 8 เครื่อง
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พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12,500 ในเขต
สํานักการคลัง
53,000 เทศบาล
3,500
47,000
45,000
272,000
70,000
6,200
27,000

งบประมาณ

17,000
8,600

80,000
22,400

ในเขต
เทศบาล

กองสวัสดิการ
สังคม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1.เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 7 เครื่อง

2.เกาอี้บุนวม จํานวน 20 ตัว
3.เครื่องตรวจสอบการลางมือ จํานวน 1 เครื่อง
4.เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง

5.เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง
6.ระบบจายแกสตมสุกรในอาคารโรงฆาสัตว
1.กลองวีดีโอ จํานวน 1 ตัว
2.เครื่องเลนดีวีดี จํานวน 1 เครื่อง
3.ชั้นอเนกประสงค จํานวน 1 ใบ
4.เกาอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว
5.ชุดไมโครโฟนไรสาย จํานวน 1 ชุด
6.อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง
7.อุปกรณจัดเก็บ Log file ระบบเครือขาย
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
8.อุปกรณปองกันเครือขาย(Firewall) แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง
9.โปรแกรมปองกันและตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร
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สถานที่
ดําเนินการ
112,000 ในเขต
10,000 เทศบาล
16,000
14,000
19,000
350,000

งบประมาณ

19,000
4,000
1,500
12,500
10,000
18,600
50,000
220,000
190,000

ในเขต
เทศบาล

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

กองวิชาการ
และแผนงาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1.เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู

จํานวน 2 เครื่อง (อาคารสํานักงาน)
2.เครื่องปรับอากาศ 30,000 บีทียู
จํานวน 2 เครื่อง (อาคารสํานักงาน)
3.เครื่องปรับอากาศ 44,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง (อาคารสํานักงาน)
4.เครื่องปรับอากาศ 13,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง (อาคารสํานักงาน)
5.เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง (อาคารสํานักงาน)
6.เครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทียู
จํานวน 2 เครื่อง (อาคารสํานักงาน)
7.ถังน้ําสแตนเลส ขนาด 2,500 ลิตร
จํานวน 1 เครื่อง (อาคารสํานักงาน)
8.เกาอี้สํานักงาน จํานวน 9 ตัว
9.โตะทํางาน จํานวน 2 ตัว
10.เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 3 เครื่อง
11.เครื่องสํารองไฟ 800 VA จํานวน 3 เครื่อง
12.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
จํานวน 3 เครื่อง
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สถานที่
ดําเนินการ
64,800 ในเขต
เทศบาล
80,400

งบประมาณ

53,300
23,000
28,600
94,000
55,000
22,500
7,000
48,000
8,400
12,900

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1.ชุดผจญเพลิง (นอรแม็กซ)

พรอมเครื่องชวยหายใจ จํานวน 2 ชุด
2.คาเลื่อยโซยนต จํานวน 1 เครื่อง
3.รถยนตกูภัยไฟฟาสองสวาง ขับเคลื่อน 4 ลอ
จํานวน 1 คัน
4.สัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่องขยายเสียง
ติดรถยนต จํานวน 5 ชุด
5.เครื่องตรวจวัดแกสแบบพกพา จํานวน 2 เครื่อง
1.โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว
2.เกาอี้บุนวม จํานวน 10 ตัว
3.รถจักรยานยนต ขนาดไมต่ํากวา 150 ซีซี
จํานวน 2 คัน
4.สัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่องขยายเสียง
ติดรถยนต จํานวน 2 ชุด
5.สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบติดตั้งรถจักรยานยนต
จํานวน 2 ชุด
6.เครื่องรับสงวิทยุชนิดมือถือ 5 วัตต
จํานวน 12 เครื่อง
7.เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
8.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
จํานวน 1 เครื่อง
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สถานที่
ดําเนินการ
500,000 ในเขต
เทศบาล
15,000
5,500,000

งบประมาณ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด
(งานปองกัน)

125,000
90,000
3,500
5,000
154,000
50,000
16,000
144,000
16,000
4,300

ในเขต
เทศบาล

สํานักปลัด
(งานเทศกิจ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1.โตะพับสแตนเลส จํานวน 50 ตัว

2.ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู
3.โตะทํางาน จํานวน 3 ตัว
4.โทรศัพท จํานวน 1 เครื่อง
5.เกาอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว
6.โพเดี่ยม จํานวน 2 ตัว
7.ชุดรับแขก จํานวน 2 ชุด
8.เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 2 เครื่อง
9.เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 5 เครื่อง
10.เครื่องสํารองไฟ 800 VA จํานวน 7 เครื่อง
11.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 1 เครื่อง
12.เครื่องพิมพชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
13.รถบรรทุกดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน
1.รถตักหนาขุดหลัง จํานวน 1 คัน
2.เครื่องยอยซากพืชหรือวัสดุเหลือใช
จํานวน 1 เครื่อง
3.เครื่องผสมแอสฟลกชนิดรีไซเคิล
จํานวน 1 เครื่อง
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สถานที่
ดําเนินการ
150,000 ในเขต
11,000 เทศบาล
10,500
2,000
12,500
25,000
36,000
60,000

งบประมาณ

80,000
19,600
21,000
53,000
787,000
4,500,000
182,000
3,500,000

ในเขต
เทศบาล

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองชาง

กองชาง
(งานไฟฟาถนน)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หนวย
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.ปมหอยโขง จํานวน 3 ตัว
15,000 ในเขต
กองชาง
2.เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง จํานวน 2 ชุด
19,000 เทศบาล
(งานสวนฯ)
3.รถบรรทุกน้ําขนาด12,000 ลิตร จํานวน 1 คัน
5,100,000
4.เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 5 เครื่อง
47,500
5.เครื่องตัดแตงพุมไม 22 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง
20,400
6.เลื่อยโซยนต 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
15,000
7.เลื่อยโซยนต 25 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
42,000
8.เลื่อยโซยนต 30 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
66,000
1.ปมน้ําอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง
15,000 ในเขต
กองชาง
2.รถบรรทุก(แบบบรรทุกน้ํา) จํานวน 1 คัน
2,500,000 เทศบาล (งานบําบัดฯ)
3.รถบรรทุก(แบบเปดขางเททาย) จํานวน 1 คัน
950,000
4.สวานไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
5,000
1.เกาอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว
12,500 ในเขต
กองการศึกษา
2.โตะทํางาน จํานวน 3 ชุด
10,500 เทศบาล
3.กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว
14,000
4.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง
33,000
5.จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
10,400
6.เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 5 เครื่อง
80,000
7.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
8,600
จํานวน 2 เครื่อง
8.เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
7,700
จํานวน 1 เครื่อง
9.เครื่องสํารองไฟ 800 VA จํานวน 2 เครื่อง
5,600
43

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1.ตูล็อกเกอร 18 ชอง จํานวน 2 ตู
2.ชั้นวางหนังสือชั้นเหล็ก 6 ชั้น จํานวน 5 อัน
3.เครื่องกั้นสามขาพรอมติดตั้ง จํานวน 3 เครื่อง
4.รถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน
5.เครื่องสํารองไฟ 800 VA จํานวน 8 เครื่อง
1.เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน
จํานวน 1 เครื่อง
2.เครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผาก จํานวน 1 เครื่อง
3.เครื่องนึ่งอบฆาเชื้อดวยแรงดันไอน้ํา
จํานวน 3 เครื่อง
4.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจแบบประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง
5.เตียงทําแผล จํานวน 1 เตียง
6.เครื่องผาฟนคุด จํานวน 1 เครื่อง
7.เครื่องตัดปูน จํานวน 1 เครื่อง
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พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14,000 ในเขต
กองการศึกษา
62,500 เทศบาล
(หองสมุด)
100,000
45,000
22,400
70,000 ในเขต กองการแพทย
เทศบาล
6,000
300,000

งบประมาณ

160,000
13,000
60,000
20,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
8.เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก

จํานวน 1 เครื่อง
9.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
จํานวน 3 เครื่อง
10.เครื่องปรับอากาศ 56,000 บีทียู
จํานวน 2 เครื่อง
11.เครื่องเคลือบบัตร จํานวน 1 เครื่อง
12.โตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว
13.เครื่องซีลซอง จํานวน 1 เครื่อง
14.ตูเก็บเอกสาร 6 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู
15.โทรศัพทไรสาย จํานวน 2 เครื่อง
16.ปมน้ําอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง
17.ตูเย็น 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง
18.เครื่องเอ็กซเรย จํานวน 1 เครื่อง
19.รถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน
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พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7,700 ในเขต กองการแพทย
เทศบาล
12,900

งบประมาณ

116,000
6,500
2,500
28,000
17,000
4,000
10,000
9,400
2,000,000
45,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการจางเหมาใหบริการ
-คาจางทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานเทศบาลนครระยอง

6 โครงการจางเหมาใหบริการ
-คาจางทําความสะอาดหองน้ํา
ภายในสวนศรีเมือง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด -จางเอกชนดําเนินการทําความสะอาดอาคาร

คุณลักษณะเสนอผูบริหารอนุมัติ สํานักงานเทศบาลนครระยอง อาทิ
2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง
1.หองผูบริหาร
3. ติดตอประสานผูรับจาง
2.หองทํางานของสํานัก/กอง
4. ดําเนินการ
3.หองประชุมตางๆ
5. ติดตามประเมินผล
4.หองสุขาชาย/หญิง ฯลฯ ตามความเหมาะสม
1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด -จางเอกชนดําเนินการดูแลรักษาความสะอาด

สถานที่
ดําเนินการ
690,000 ในเขต
เทศบาล

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

307,200

ในเขต
เทศบาล

สํานักปลัด

1,450,000

ในเขต
เทศบาล

สํานักปลัด

งบประมาณ

คุณลักษณะเสนอผูบริหารอนุมัติ หองน้ําสาธารณะภายในสวนศรีเมือง
2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง
3. ติดตอประสานผูรับจาง
4. ดําเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด
7 โครงการจางเหมาใหบริการ
-คาจางทําความสะอาดหอพระ คุณลักษณะเสนอผูบริหารอนุมัติ
พุทธอังคีรสและอาหารหองสมุดฯ 2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง
3. ติดตอประสานผูรับจาง
4. ดําเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

-จางเอกชนดําเนินการทําความสะอาดอาคาร
หอพระพุทธอังคีรสและอาคารหองสมุดฯ
1.หอพระพุทธอังคีรส
2.อาคารหองสมุดฯ
3.อาคารหองสุขาฯ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการจางเหมาใหบริการ
-คาจางทําความสะอาดคลีนิก
ชุมชนอบอุน

9 โครงการจางเหมาใหบริการ
-คาจางเหมารักษาความ
ปลอดภัยสํานักงานเทศบาล
และสวนศรีเมือง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด -จางเอกชนดําเนินการทําความสะอาดคลินิก

คุณลักษณะเสนอผูบริหารอนุมัติ ชุมชนอบอุน
2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง
3. ติดตอประสานผูรับจาง
4. ดําเนินการ
5. ติดตามประเมินผล
1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด -จางเอกชนดําเนินการรักษาความปลอดภัย

สถานที่
ดําเนินการ
598,800 ในเขต
เทศบาล

งบประมาณ

1,260,000

ในเขต
เทศบาล

สํานักปลัด

600,000

ในเขต
เทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

คุณลักษณะเสนอผูบริหารอนุมัติ สํานักงานเทศบาลนครระยองและสวนศรีเมือง
2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง
3. ติดตอประสานผูรับจาง
4. ดําเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด
10 โครงการจางเหมาใหบริการ
-คาเชาระบบโครงขายเสียง
คุณลักษณะเสนอผูบริหารอนุมัติ
ตามสายของเทศบาลนครระยอง 2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง
3. ติดตอประสานผูรับจาง
4. ดําเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

-จางเอกชนดําเนินการเชาและบริหารโครงขาย
ระบบเสียงตามสายของเทศบาลฯ เชน
1.ประชาสัมพันธขาวสารของเทศบาล 2ชวง
-เชา ตั้งแต 07.00 - 08.10 น.
-เย็น ตั้งแต 18.00 - 18.30 น.
2.ซอมบํารุงรักษาระบบเสียงตามสายในเขตฯ
3.ติดตั้งลําโพงเพิ่ม 700 จุดในเขตฯ
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พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด -ทีมรักษาความปลอดภัยใหการดูแลทรัพยสิน
11 โครงการจางเหมาใหบริการ
-คาจางเหมารักษาความปลอดภัย คุณลักษณะเสนอผูบริหารอนุมัติ ที่ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาพระเจดียกลางน้ํา
บริเวณศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา
2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง
มิใหมีการสูญหาย
พระเจดียกลางน้ําและหอชมวิว 3. ติดตอประสานผูรับจาง
4. ดําเนินการ
5. ติดตามประเมินผล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เชิงปริมาณ
- ดําเนินการเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาล
ครอบคลุม รอยละ 100
เชิงคุณภาพ
- ไมพบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับปญหาขยะตกคาง
เชิงความพึงพอใจ
- รอยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการใหบริการเก็บขนขยะ

12 โครงการจางเหมาใหบริการ
-คาจางเก็บขนขยะมูลฝอย

1. ดําเนินการตามสัญญาจางเก็บ
ขนมูลฝอยเลขที่ 41/2560
ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 ระยะ
เวลา 54 เดือน (ตั้งแตวันที่ 1
เม.ย. 60 ถึงวันที่ 30 ก.ย.64)
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
3. ติดตามประเมินผล

13 โครงการจางเหมาใหบริการ
-คาจางเอกชนดําเนินการ
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
ในเขตเทศบาลนครระยอง

1. คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด -จางเอกชนดําเนินการซอมแซมไฟฟา

คุณลักษณะเสนอผูบริหารอนุมัติ สาธารณะภายในเขตเทศบาลนครระยอง
2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง
3. ติดตอประสานผูรับจาง
4. ดําเนินการ
5. ติดตามประเมินผล
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สถานที่
ดําเนินการ
684,000 ในเขต
เทศบาล

งบประมาณ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

32,800,000

ในเขต
เทศบาล

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

2,400,000

ในเขต
เทศบาล

กองชาง

