วิสัยทัศน์ :
“เทศบาลนครระยอง มีระบบบริหารจัดการและบริการสาธารณะ
ในระดับมาตรฐาน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อันจะนาไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557
เทศบาลนครระยอง

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1

บทนา

1-2

ส่วนที่ 2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญ

3-19

ส่วนที่ 3

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

20-22

ส่วนที่ 4

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

23-27

ส่วนที่ 5

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

28-42

ส่วนที่ 6

บัญชีโครงการพัฒนา

43-124

ส่วนที่ 7

การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

125-130

ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญ
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
โครงสร้างและอัตรากําลัง การคลังท้องถิ่นและการพาณิชย์
2.1 ลักษณะทางกายภาพ
2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลนครระยอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอ.เมือง จ.ระยอง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 179 กม. มีพื้นที่ทั้งสิ้น 16.95 ตร.กม. และมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับพื้นที่ เทศบาลตําบลทับมา เทศบาลตําบลน้ําคอก และ อบต.เชิงเนิน
ทิศใต้
ติดทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดกับพื้นที่ อบต.เชิงเนิน
ทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่ เทศบาลตําบลเนินพระ
2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลนครระยองเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบ
สลับที่เป็นลูกคลื่นลาดเอียงจากด้านทิศเหนือลงสู่ทิศใต้มีแม่น้ําระยองไหลผ่านกลางเมืองความยาวประมาณ
15 กม. ลงสู่ทะเลอ่าวไทยบริเวณชุมชนปากน้ํา 2 ด้านทิศเหนือ มีคลองทับมาและด้านทิศตะวันออกมีคลองคงคา
และคลองชลประทาน
2.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ได้รับอิทธิพลของทะเลทําให้อากาศไม่ร้อนจัด มี
อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,501 มล. ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 76.7
2.1.4 เขตการปกครอง
เทศบาลนครระยองครอบคลุมพื้นที่ของ 4 ตําบล คือ 1. ตําบลปากน้ํา 2. ตําบลท่าประดู่
3. บางส่วนของตําบลเชิงเนิน และ 4. บางส่วนของตําบลเนินพระ แบ่งออกเป็น 27 ชุมชน
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2.1.5 ประชากรและความหนาแน่นของประชากร (นามาจากกองสวัสดิการสังคม)
จํานวนประชากรในเขตเทศบาลมีทั้งสิ้น ( ข้อมูลประชากร 29 มีนาคม 2554) 57,876 แบ่งเป็น ชาย
29,491 คน หญิง 28,385 คน ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 3,271 คน/ตร.กม. (ของจังหวัดระยอง
เท่ากับ 152 คน / ตร.กม.) จํานวนครัวเรือน 28,103 ครัวเรือน จํานวนสมาชิกเฉลี่ยของครัวเรือน 2.05 อัตรา
การเพิ่มขึ้นของประชากรร้อยละ 2.15 ต่อปี

ประชากร
ลําดับที่

ชื่อชุมชน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ
สะพานราษฎร์
สนามเป้า
มุสลิมปากคลอง
บ้านปากคลอง
หลังวัดโขด
ข้างอําเภอ-ทางไผ่
วัดป่าประดู่ 1
วัดป่าประดู่ 2
เกาะกลอย
สองพี่น้อง
พูนไฉ่
สวนวัดโขด
เรือนจํา
ทุ่งชายกระป่อม
ปากน้ํา 1
ปากน้ํา 2
ก้นปึกปากคลอง
แหลมรุ่งเรือง
สมุทรเจดีย์
สัมฤทธิ์
ทุ่งโตนด
เนินพระ
บางจาก
ศูนย์การค้า
ตีนเนิน-เกาะหวาย
ริมน้ํา-ท่าเกตุ

จํานวน
ประชากรหญิง

จํานวน
ประชากร
ชาย

รวมจํานวน
ประชากร
ชาย / หญิง

จํานวน
ครัวเรือน

อยู่ในพื้นที่ตําบล

8,311

9,796

18,107

7,166

ต. ท่าประดู่

5,362

5,398

10,760

5,786

ต.เชิงเนิน

6,302

5,359

11,661

3,821

ต. ปากน้ํา

4,149

4,219

8,368

6,525

ต.เนินพระ

716
1,157
743
1,645

906
958
846
2,009

1,622
2,115
1,589
3,654

1,251
1,336
912
1,306

ต.ท่าประดู่

ข้อมูลจากกองสวัสดิการสังคม ณ วันที่ 29 มีนาคม 2554
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ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

จานวนประชากรในเขตเทศบาลนครระยอง จาแนกตามหมวดอายุ
หมวดอายุ
หญิง
ชาย
รวม (ชาย / หญิง)
0–4
2,069
2,202
4,271
5–9
2,934
3,027
5,961
10 – 14
2,664
2,735
5,399
15 – 19
2,297
2,270
4,567
20 – 24
1,913
1,824
3,737
25 – 29
2,097
1,791
3,888
30 – 34
2,735
2,217
4,952
35 – 39
2,870
2,470
5,340
40 – 44
2,549
2,145
4,694
45 – 49
2,117
1,926
4,043
50 – 54
1,840
1,477
3,317
55 – 59
1,422
1,207
2,629
60 – 64
1,053
789
1,842
65 – 69
775
568
1,343
70 – 74
555
404
959
75 – 79
419
279
698
80 – 84
244
124
368
85 – 89
105
57
162
90 – 94
52
23
75
95 – 99
12
7
19
มากกว่า100
1
1
2
ไม่ทราบอายุ
ไม่ใช่สัญชาติไทย
รวมทั้งสิ้น
30,723
27,543
58,266

ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
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หมายเหตุ
ข้อมูลจาก
ศูนย์บริหาร
การทะเบียน
ภาค 2 ชลบุรี

2.2 โครงสร้างพื้นฐาน
2.2.1 การคมนาคม การจราจร

(1) การคมนาคม ขนส่งทางบก เพื่อการเดินทาง ขนส่งต่างๆ ระหว่างตัวเมืองระยอง
กับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเมืองระยอง นับได้ว่ามีความสะดวกสบาย มีถนนสายหลักที่สามารถ
ใช้ในการเดินทางติดต่อระหว่าง จังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ในย่านเดียวกันได้ คือ
- ถนนสุขุมวิท ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่เป็นเส้นทางดั้งเดิมใช้สําหรับการเดินทาง
ระหว่างจังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 (บางละมุง-ระยอง) ที่สามารถเข้าสู่ทางหลวง
หมายเลข 7 (motorway) เข้ากรุงเทพฯ ได้
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 (บ้านบึง-แกลง) ผ่านอําเภอวังจันทร์ ถึงอําเภอแกลง
และเชื่อมเข้ากับถนนสุขุมวิทที่อําเภอแกลง
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 สายบ้านค่าย-บ้านบึง ซึ่งต่อจากถนนจันทอุดมไปอําเภอ
บ้านค่าย และอําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ถนนสาย 3138 นี้สามารถใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดกรุงเทพฯ
และเข้าสู่ทางหลวงสายอําเภอสัตหีบ-อําเภอกบินทร์บุรี ไปจังหวัดนครราชสีมา สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เช่นเดียวกัน

ถนนสายสําคัญในเขตเทศบาลนครระยอง
ลําดับที่

ชื่อถนน

1

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 (ช่วงที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ)

2

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท
(ช่วงที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ)
ถนนราษฎร์บํารุง
ถนนพจนกร
ถนนภักดีบริรักษ์
ถนนยมจินดา
ถนนเลียบชายทะเล (ส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง)
ถนนอารีราษฎร์
ถนนสมุทรคงคา
ถนนสมุทรเจดีย์
ถนนบางจาก
ถนนข้างอําเภอ
ถนนริมน้ํา

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ลําดับที่
14
15
16

ขนาด
กว้าง
ยาว
เมตร เมตร
ประมาณ
1,050

ชื่อถนน
ถนนศรีเมือง
ถนนท่าบรรทุก (ส่วนที่อยู่ภายในเขตเทศบาลฯ) นอกนั้นเป็นถนน
ของทางหลวงชนบท) รย 3013
ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ค 4
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ประเภท

ทางหลวงชัน้ 1 4 ช่องทางจราจร
มีเกาะกลางถนน และมีสะพานลอยข้ามทางแยก
ที่สี่แยกถนนจันทอุดมกับสาย 36
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประมาณ
ทางหลวงชั้น 1 4 ช่องทางจราจร
7,500
ผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
2,610
ถนนเทศบาลฯ ผิวจราจร เป็น Asphalt concrete(AC)
1,800 ถนนเทศบาลฯ ผิวจราจร เป็น Asphalt concrete (AC)
165
ถนนเทศบาลฯ ผิวจราจร ( AC)
300
ลักษณะเป็นถนนแคบๆ ผิวจราจรคอนกรีต (คสล.)
4,050
ถนนของเทศบาลฯ AC
2,500
คสล.
2,450
AC
1,650
AC
1,950
คสล.
900
AC
2,550
AC
ขนาด
ประเภท
กว้าง
ยาว
เมตร
เมตร
450
คสล.
2,340
2,550

AC
AC

17
18
19
20
21
22

ถนนตากสินมหาราช
ถนนทางไผ่
ถนนข้างคลองระบายน้ําชลประทานฝั่งขวา
ถนนหนองบัว ก 7
ถนนจันทอุดม
ถนนเรือนจํา

2,450
1,200
1,350
450
2,250
1,200

AC
AC
ลูกรังถนนชลประทาน
AC ถนนเทศบาลฯ
คสล. ถนนเทศบาลฯ
คสล. ถนนเทศบาลฯ

สะพานข้ามแม่น้าลาคลอง
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อสะพาน
สะพานเทศบาล 1 (ต้นมะขาม)
สะพานเทศบาล 2 (หน้าโรงเรียนอนุบาล)
สะพานเทศบาล 3 (ทางเข้าสวนศรีเมืองด้านทิศเหนือ)
สะพานเทศบาล 4 (ทางไปคอนโดศรีเมือง)
สะพานเทศบาล 5 (ท่าบรรทุก)
สะพานเทศบาล 6 (ไปชุมชนสองพี่น้อง แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสะพาน 16 คลองคา)
สะพานเทศบาล 7 (คลองขุด/รัชฏา)
สะพานเทศบาล 8 (ก้นปึก)
สะพานเทศบาล 9 (หน้าหอพระ)
สะพานเทศบาล 10 (สะพานข้างต้นมะขาม)
สะพานเทศบาล 11 (หัวถนนอดุลย์ธรรมประภาส)
สะพานเทศบาล 12 (หน้าโรงแรมเวียงวลี)
สะพานเทศบาล 13 (หน้าสุสานบางจาก)
สะพานเทศบาล 14 (โรงฆ่าสัตว์)
สะพานเทศบาล 15 (ข้างอําเภอ)
สะพานเทศบาล 16 (สองพี่น้อง,ตุ่มแดง)
สะพานเทศบาล 17 (เจดีย์กลางน้ํา–โครงการถ่ายโอนจากกรมโยธาธิการ)
สะพานเฉลิมชัย
สะพานเปี่ยมพงศ์สานต์
สะพานดํา
สะพานเพลินตา
สะพานเกาะกลอย

ประเภท
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.

คสล. : คอนกรีตเสริมเหล็ก
 สะพานลอยสําหรับรถยนต์ 1 แห่ง ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36
 สะพานลอยสําหรับคนข้ามถนน 2 แห่ง ที่ถนนสุขุมวิท
 ท่อระบายน้ําสาธารณะ จํานวน 54 แห่ง กระจายอยู่ทั่วไปตามความยาวของแม่น้ําระยอง ส่วนที่อยู่
ภายในเขตเทศบาลนครระยอง
(1) แม่น้ํา / คลอง ที่ใช้เป็นทางสัญจรทางน้ํา
- แม่น้ําระยอง คลองก้นปึกปากคลอง
- คลองปึกตัน
- คลองระบายน้ําชลประทาน 2 คลองที่ใช้ระบายน้ําเพื่อบรรเทาอุทุ กภัย
ปัจจุบันแม่น้ําและคลองไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการสัญจรแล้ว ยกเว้นคลอง
7

ก้ น ปึ ก ปากคลองที่ ป ระชาชนแหลมรุ่ ง เรื อ งยั ง ใช้ เ ป็ น เส้ น ทางข้ า มไปมา
ระหว่างชุมชนแหลมรุ่งเรืองกับชุมชนก้นปึกปากคลองและตัวเมืองระยอง
(2) การจัดการขนส่งมวลชนภายในเขตเทศบาลฯ
การขนส่งมวลชนภายในเขตพื้นที่เทศบาลนครระยองมีรถเมล์เล็ก ที่เป็นรถสองแถว
วิ่งรับส่งผู้โดยสาร
- จากปากน้ําแหลมเจริญ - ศูนย์การค้า สตาร์พลาซ่า
- รถเมล์เล็กสายบ้านเพ - ศูนย์ฯ
- รถเมล์สายบ้านค่าย - ระยอง
- รถเมล์สายมาบตาพุด - ระยอง
- รถเมล์สายบ้านฉาง - ระยอง
- รถเมล์สายอัสสัมชัญ - ระยอง
- รถเมล์สายบ้านแลง - ระยอง
- รถเมล์สายวังแก้ว-วโนภาส - ระยอง
- รถเมล์สายกะเฉด - ระยอง
- รถเมล์สายสามย่าน - ระยอง
และสายอื่นๆ อีกหลายสาย
ที่น่าพิจารณาให้มีการขยายเส้นทางอีก คือ สายรอบเมือง ที่วิ่งรอบเมือง จากแหลมเจริญ
ถนนเลียบชายทะเล-ถนนท่าบรรทุก-ถนนสุขุมวิทเลี้ยวเข้าถนนพระเจ้าตากฯ-ถนนสมุทรคงคา-ถนนอารีราษฎร-แหลมเจริญ
 รถโดยสารประจําทางต่างจังหวัด อําเภอรอบนอก และกรุงเทพฯ สามารถเดินทาง
ได้อย่างสะดวกสบายในทุกเส้นทาง จากเวลา 03.00-23.00 น. ของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 การเดินทางทางเรือ ไม่มีบริการ
 การเดินทางทางรถไฟ รถไฟตะวันออก ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา – กรุงเทพมหานคร
2.2.2 การประปา
- จํานวนครัวเรือนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครระยองมีน้ําประปาใช้แทบทุกครัวเรือน
- ชุมชนสนามเป้าซอย 1 ซึ่งมีปัญหาเรื่องที่ดินเช่นเดียวกับชุมชนแหลมรุ่งเรือง
ปัจจุบันใช้น้ําประปาหยอดเหรียญ ขาดความสะดวก และมีบางครอบครัวที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้
น้ําประปา เช่น บางครอบครัวในชุมชนสนามเป้า
 หน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง
 กําลังผลิตของน้ําประปาทั้งหมด รวมทั้งเขตอําเภอเมือง 51,031 ลบ.ม./วัน ปริมาณการ
จําหน่าย 34,075 ลบ.ม./วัน (ผลิตมากกว่าจ่าย 16,956 ลบ.ม./วัน)
 แหล่งน้ําที่ใช้ผลิตน้ําประปา
- คลองใหญ่ อ่างเก็บน้ําชลประทานดอกกราย
- คลองโพล้
2.2.3 ไฟฟ้า พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ให้บริการอย่างทั่วถึง
และไฟฟ้าสาธารณะ ประกอบด้วย โคมไฟฟ้าแบบมาตรฐาน โคมไฟฟ้าแบบเสาสูง โคมไฟฟ้าเกาะกลางถนน
ชนิดโซเดียมไลท์
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ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง ส่วนมากมีไฟฟ้าใช้แทบทุกครัวเรือน ยกเว้นในส่วนที่มี
ปัญหาเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัย เช่น
- ชุมชนแหลมรุ่งเรือง
- ชุมชนสนามเป้าซอย 1 พื้นที่ที่ได้รับการบริการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 98 ของพื้นที่ทั้งหมด
2.2.4 การสื่อสาร
(1) มีที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข จํานวน 2 แห่ง
(2) สถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน 18 สถานี
- สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมอุตุนิยม สังกัดกรมอุตุ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 105.25 MH ตั้งอยู่ถนนลงสู่ชายหาดแม่รําพึง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
- สถานีวิทยุราชดําริสัมพันธ์ (ร.ส.) กระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 102.75 MH
ตั้งอยู่ที่ ต. เนินพระ อ. เมือง จ. ระยอง
- สถานีวิทยุขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) กระจายเสียง
ด้วยระบบ FM ความถี่ 96.75 MH ตั้งอยู่ที่ ต. ทับมา อ. เมือง จ. ระยอง
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.ระยอง) กระจายเสียงด้วยระบบ FM
ความถี่ 91.75 MH ตั้งอยู่ที่ ต. น้ําคอก อ. เมือง จ. ระยอง
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง จังหวัดระยอง กระจายเสียงด้วยระบบ FM
ความถี่ 100.75 MH ตั้งอยู่ที่ ต. เพ อ. เมือง จ. ระยอง
- สถานีวิทยุชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครระยอง จานวน 13 แห่ง
(3) มีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จํานวน 19 ฉบับ
- หนังสือพิมพ์พลังระยอง หนังสือพิมพ์พลังสื่อ
- หนังสือพิมพ์อธิปไตย หนังสือพิมพ์ประชาไทม์
- หนังสือพิมพ์เสรีไทย หนังสือพิมพ์ระยองเดลี่
- หนังสือพิมพ์กรุงไทยธุรกิจ หนังสือพิมพ์พลังมหาชน
- หนังสือพิมพ์พลังแผ่นดิน หนังสือพิมพ์ฐานมวลชน
- หนังสือพิมพ์อาทิตย์ตะวันออก - หนังสือพิมพ์มวลชนบูรพา
- หนังสือพิมพ์ข่าวไทย หนังสือพิมพ์บูรพานิวส์
- หนังสือพิมพ์ยุติธรรม หนังสือพิมพ์ข่าวระยอง
- หนังสือพิมพ์ไทยแลนด์โพสต์ หนังสือพิมพ์สยามสาร
- หนังสือพิมพ์สยามเนชั่น
(4) มีระบบเสียงตามสาย จํานวน 600 จุด
 หน่วยวิทยุสื่อสารในพื้นที่ ส่วนมากจะเป็นวิทยุสื่อสารระบบ VHF
- หน่วยสื่อสารสถานีดับเพลิงของเทศบาลนครระยอง
- หน่วยสื่อสารตํารวจภูธร
- หน่วยสื่อสารของโครงการชลประทานระยอง
- หน่วยสื่อสารของอําเภอ
- หน่วยสื่อสารของประมง
(5) มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์ส่วนบุคคลให้บริการอย่างทั่วถึง
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2.2.5 ลักษณะการใช้ที่ดิน
- พื้นที่พักอาศัย และพื้นที่พาณิชยกรรม ประมาณร้อยละ 63
- พื้นที่อุตสาหกรรม ประมาณร้อยละ 12
- พื้นที่ว่างและสวนสาธารณะ ประมาณร้อยละ 10
- พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ และที่ตั้งสถานศึกษา ประมาณร้อยละ 15
2.3 เศรษฐกิจและสังคม
2.3.1 พัฒนาการความเป็นมาของเศรษฐกิจและสังคมเมืองระยอง
จากการศึกษาประวัติศาสตร์และการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี โดยเฉพาะการ
ค้นพบซากเรือจมและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ตามพื้นที่ชายฝั่งของอ่าวระยองเป็นสิ่งที่พอกําหนดได้ว่ามีการ
สัญจรไปมาของการค้าขายทางทะเลในพื้นที่นี้อยู่ตลอดเวลามาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20-21 เป็นต้นมา1
หรือในสมัยของพระเจ้าปราสาททองได้มีพ่อค้าจากประเทศตะวันตกเข้ามาตั้งสถานีการค้าในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออกรวมทั้งที่บริเวณเมืองระยองด้วย ทําให้รัฐบาลไทยสมัยนั้นต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลและ
จัดระบบเพื่อเก็บภาษี ทําให้มีการรวบรวมผู้คนเข้ามาและเกิดเป็นหมู่บ้านและขยายเป็นเมือง ในเวลาต่อมาช่วง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3) ได้มีคนจีนอพยพเข้ามารับจ้างเป็นแรงงานและมีอาชีพเป็นพ่อค้า
ตลอดจนทําสวนทําไร่กันมาก ทําให้เกิดชุมชนที่เป็นย่านตลาด ย่านการค้า
การเข้ามาตั้งหลักแหล่งของคนจีน ทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่าง
เมืองและหมู่บ้าน เพราะคนจีนที่เป็นพ่อค้า คือผู้ที่นําสินค้าจากเมืองไปแลกเปลี่ยนสินค้าทางเกษตรกับ
สินค้าป่าจากชาวบ้านในถิ่นต่างๆ ในขณะที่ชาวพื้นเมืองที่อยู่มาแต่เดิมมีอาชีพการทําประมง 2 ซึ่งมีทั้งเรือ
ขนาดใหญ่ที่ใช้ใบเรือแจวและเรือพายขนาดเล็ก เป็นพาหนะที่ใช้ในการประมง นอกจากอาชีพทําการ
ประมงแล้วยังมีอาชีพการกสิกรรมซึ่งมีทั้งทํานา ทําไร่ ทําสวน และการค้าขายโดยรับซื้อของป่า เช่น
น้ํามันยาง หวาย เถาวัลย์ ขี้ไต้ น้ําผึ้งและของป่าอื่นๆ ตามแต่ฤดูกาลจะอํานวย แล้วขนส่งมาขายต่อ
ที่กรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้เรือใบเป็นพาหนะล่องเลาะเลียบชายฝั่งมา ท่าเรือที่สําคัญของ
เมืองระยองในขณะนั้นคือ ท่าประดู่ ซึ่งทําหน้าที่เป็นทั้งท่าเรือรับส่งผู้โดยสารและสินค้า นอกจากนี้พบว่า
ระยองอาจจะเป็นเมืองที่มีความสําคัญในการต่อเรือ อู่ต่อเรือที่ว่านี้ตั้งอยู่ที่ ท่าแพรกมะขาม ปัจจุบันคือ
บริเวณสี่แยกถนนยมจินดากับถนนหลักเมืองตัดกัน ในอดีตนั้นประเทศญี่ปุ่นเคยมาสั่งต่อเรือที่นี่ แล้วนํา
กลับไปใช้ที่ญี่ปุ่น ในปัจจุบันก็ยังพบว่าอาชีพการต่อเรือ เป็นอาชีพที่สําคัญอาชีพหนึ่งของคนที่นี่ ดังนั้นอาจ
กล่าวได้ว่าเมืองระยองตั้งแต่อดีตนั้น มีบทบาทในฐานะของการเป็นเมืองท่าในการขนส่งสินค้า
ต่อมาในสมัยที่จอมพลป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นช่วงต้นของ สงครามเอเชียบูรพา
รัฐบาลไทยเตรียมการที่จะต่อสู้กับรัฐ บาลฝรั่งเศส เพื่อป้องกันดินแดนด้านตะวันออกของประเทศ คือ
บริเวณจันทบุรีและตราด จึงได้สร้างถนนสุขุมวิทขึ้น เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งทหารและยุทโธปกรณ์ ผลพวง
จากการเกิดขึ้นของถนนสุขุมวิท นั้น ทําให้การขนส่งทางน้ําลดความสําคัญลงอย่างมาก เพราะประชาชน
หันมาใช้การขนส่งทางบกแทน โดยย่านการค้าธุรกิจการค้าและการขนส่งที่สําคัญของเมืองระยองในยุค
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ก็คือบริเวณ “ถนนยมจินดา”

1
2

โปรดดูเพิ่มเติมใน ศรีจักร วัลลิโภดม “อารยธรรมฝั่งทะเลตะวันออก”
นายแพทย์สุโข อดีตผู้อํานวยการโรงพยาบาลระยอง ผู้อาวุโสของเมืองระยอง
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ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2514 นักธุรกิจโรงงานน้ําตาลและโรงแรมในสมัยนั้น (คนท้องถิ่นรู้จัก
ในนามเสี่ยกัง) ได้เข้ามาลงทุนทําศูนย์การค้า “สตาร์พลาซ่า” ขณะเดียวกันพลอากาศเอกทวี จุลทรัพย์ ซึ่ง
เป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้ย้ายท่ารถโดยสารออกมาตั้งที่ศูนย์การค้าแห่งนี้ด้วย ทําให้ย่าน
การค้าเดิมที่ถนนยมจินดาซบเซาลงไปอย่างช้าๆ พ่อค้าแม่ค้าเริ่มทยอยย้ายตามกันออกมาทํามาค้าขายที่
ศูนย์การค้าแห่งนี้ จนกลายเป็นย่านเศรษฐกิจแห่งใหม่ของเมืองระยอง ช่วงเวลาเดียวกันนั้น ได้เกิดสงครามเวียดนาม
รัฐบาลไทยได้อนุญาตให้ สหรัฐ อเมริ กาเข้ามาตั้งฐานทัพทางอากาศและท่าเที ยบเรือบรรทุกขนาดใหญ่
สําหรับขนถ่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศไทย ทําให้เกิดมีการก่อสร้างขนาดใหญ่ ทั้งสนามบินและท่าเรือน้ําลึก
ส่งผลให้เศรษฐกิจในย่านนี้ รวมทั้งเมืองระยองขยายตัวขึ้นไปด้วย
ต่อมานับแต่ช่วงปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 เป็นต้นมา รัฐบาลได้กําหนดให้
พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกรวมทั้งจังหวัดระยอง เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหนักและท่าเรือน้ําลึก
เพื่อขนถ่ายสินค้า ทําให้มีแรงงานจากภาคเกษตรกรรมจํานวนมากเข้ามาเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ผลพวงที่สืบเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่า งรีบเร่ง
ของเมืองระยองในช่วงที่ผ่านมา ทําให้สภาพทางสังคมเศรษฐกิจของเมืองระยองในปัจจุบันมีลักษณะ
ผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตแบบชนบท และความเป็นเมืองใหม่ ทั้งนี้มีความสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพ
และที่ตั้งของเมืองแต่ละชุมชนดังนี้
 พื้นที่บริเวณชานเมือง ได้แก่ บริเวณชุมชนเกาะกลอยบางส่วนของชุมชนพูนไฉ่ บางส่วน
ของชุมชนสองพี่น้อง บางส่วนของชุมชนก้นปึกและบางส่วนของชุมชนทุ่งโตนดเนินพระ เป็นพื้นที่ที่มี
ประชากรอาศัยอยู่ไม่หนาแน่นมากนัก บริเวณแถบนี้ในอดีตเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สําคัญของเมือง แต่ใน
ปัจจุบันวิถีชีวิตของชุมชน มีการปรับเปลี่ยนจากสังคมเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมมาสู่เศรษฐกิจการค้าและ
บริการเป็นหลัก โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิ จที่สําคัญก็คือ ธุรกิจที่พักอาศัย บ้านเช่าและร้านค้าสําหรับ
บริการแรงงานจากต่างถิ่น ที่เข้ามาพักอาศัยในจังหวัดระยอง อย่างไรก็ตามในพื้นที่แถบนี้ก็ยังพบการทํา
เกษตรกรรมอยู่บ้างประปราย เช่น สวนพุทรา ผักสวนครัว และปศุสัตว์ ในอนาคตพื้นที่แถบนี้กําลัง
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมไปสู่ที่พักอาศัย ซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมติดตามมา โดยเฉพาะปัญหาการระบายน้ําในยามที่เกิดฝนตกหนัก เนื่องจากพื้นที่ที่เคยเป็น
หนองน้ํา และแหล่งรองรับน้ําได้ถูกถม และปรับพื้นที่จนหมด
 พื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของเมือง (downtown)
เทศบาลนครระยอง มีพื้นที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเมืองที่สําคัญอยู่ 2 บริเวณก็คือ
1) บริเวณสองฟากฝั่งของถนนสุขุมวิทและพื้นที่ใกล้เคียง 2) พื้นที่บริเวณถนนอารีย์ราษฎร์และถนนสมุทรคงคา
1. พื้นที่บริเวณริมถนนสุขุมวิทและพื้นที่ใกล้เคียง อันได้แก่ ถนนยมจินดา ถนนบํารุงราษฎร์
ถนนตากสินและถนนจันทอุดม เป็นย่านที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของย่านนี้ก็คือ เป็นย่านศูนย์กลางการค้า เป็นศูนย์กลางการขนส่ง ธุรกิจการเงิน โรงแรม และธุรกิจบริการของเมือง
อย่างไรก็ตามศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเทศบาลนครระยอง มีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นไปทางทิศเหนือ
ตามเส้นทางของถนนจันทอุดม เนื่องจากจะเป็นพื้นที่ที่มีประชากรเข้ามาอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นในอนาคต
นอกจากความเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและภาคบริการแล้ว ยังพบว่าพื้นที่โดยรอบของย่านนี้
เป็นที่พักอาศัยของประชากรแฝง ที่มาจากต่างถิ่น ประชากรกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอย
และแรงงานรับจ้างทั่วไป การที่ประชาชนเหล่านี้ เลือกที่จะพักอาศัยอยู่บริเวณขอบของ downtown ก็
เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งประกอบอาชีพ และมีความสะดวกในการเดินทางออกมาประกอบอาชีพ ประชาชน
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กลุ่มนี้มักจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นเครือญาติกันหรือเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันที่ชักชวนกันมาทํามา
หากินที่นี่ จากการคาดการณ์ในปัจจุบัน พบว่าจํานวนประชากรจากต่างถิ่น มีจํานวนใกล้เคียงกับจํานวน
ประชากรที่เป็นคนท้องถิ่นพื้นเพเดิมของเทศบาลนครระยอง ดังนั้นหากมองในแง่เศรษฐกิจแล้วประชากร
กลุ่มนี้นับว่ามีบทบาทที่สําคัญยิ่ง ต่อการเคลื่อนตัวของระบบเศรษฐกิจเมืองระยอง ในขณะที่หากมอง
ในทางสังคมประชากรกลุ่มนี้ แม้จะมีจิตวิญญาณและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองอยู่ แต่ก็สามารถปรับตัวเอง
เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืน
2. บริเวณถนนอารีย์ราษฎร์และถนนสมุทรคงคา พื้นที่ย่านนี้เป็นศูนย์กลางของสังคม
เศรษฐกิจชาวประมงพื้นบ้านและอุตสาหกรรมประมง ซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักที่มีความสําคัญมาแต่อดีตและ
ยังคงความสําคัญอยู่ทุกวันนี้ โดยจะพบว่ามีประชาชนในชุมชนต่างๆ ที่ประกอบอาชีพประมง ดังนี้คือ
ชุมชนสมุทรเจดีย์ ชุมชนปากน้ํา 1 ชุมชนปากน้ํา 2 ชุมชนสัมฤทธิ์ ชุมชนมุสลิมปากคลอง ชุมชนบ้านปากคลอง
ชุมชนก้นปึกและชุมชนแหลมรุ่งเรือง จากข้อมูลการสํารวจภาคสนามและจากเอกสาร พบว่าพื้นที่บริเวณนี้
เป็นที่ตั้งของท่าเทียบเรือ 3 แห่ง โรงงานน้ําปลา 30 แห่ง และกิจการห้องเย็น 4 แห่ง มีครัวเรือนประมง
พื้นบ้านขนาดเล็กและครัวเรือนที่เป็นแรงงานในภาคประมง ไม่น้อยกว่า 1,500 ครัวเรือน นอกจากนี้แล้ว
ด้วยความที่เป็นแหล่งของประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ทําให้ย่านนี้เป็นที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว จากประเทศ
เพื่อนบ้านจํานวนมาก ซึ่งมีทั้งที่เป็นแรงงานถูกกฎหมายและแรงงานที่ผิดกฎหมาย ปัจจุบันปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย นับเป็นปัญหาที่สําคัญ เนื่องจากได้ส่งผลกระทบต่อการจ้างแรงงานท้องถิ่น กล่าวคือ
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ที่ลักลอบเข้ามาทํางาน จะมีค่าแรงที่ถูกมาก ทําให้แรงงานท้องถิ่นเดิมถูกกดค่าแรง
และได้รับค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม
นอกจากเป็นศูนย์กลางทางด้านประมงแล้ว พื้นที่ย่านนี้ นับว่าเป็นแหล่งบริการร้านอาหารทะเล
และที่พักผ่อนหย่อนใจที่สําคัญของเมือง โดยจะพบร้านอาหารที่มีชื่อเสียงของเมืองระยองหลายร้าน
ได้ตั้งอยู่ที่นี่ ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญของเมืองระยอง
2.3.2 ด้านเศรษฐกิจ
ลักษณะทางเศรษฐกิจ มีลักษณะเด่นทางด้านการท่องเที่ยวและการประมง อาชีพที่สําคัญ
ได้แก่ การพาณิชยกรรม การบริ การ การทําประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รายได้เฉลี่ยของประชากร
419,741 บาท/คน/ปี
2.3.2.1 การพาณิชยกรรมและบริการ
(1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
- สถานีบริการน้ํามัน 15 แห่ง
- ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 3 แห่ง
- ตลาดสดเทศบาล 4 แห่ง ร้านค้าทั่วไป 309 แห่ง
(2) สถานประกอบการเทศพาณิชย์
- สถานธนานุบาล 3 แห่ง
- โรงฆ่าสัตว์เทศบาล 1 แห่ง - ท่าเทียบเรือ 3 แห่ง
(3) สถานประกอบการด้านบริการ
- โรงแรม 27 แห่ง จํานวนห้องพักรวม 1,682 ห้อง
- ธนาคาร 12 แห่ง
- โรงภาพยนตร์ 2 แห่ง
- สถานที่จําหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 128 แห่ง
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2.3.2.2 การอุตสาหกรรม
- โรงผลิตน้ําปลา
30
แห่ง
- โรงผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว 4
แห่ง
- กิจกรรมห้องเย็น
4
แห่ง
2.3.2.3 การท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ
(1) ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมืองในเขตเทศบาลนครระยอง เดิมเป็นศาลไม้
ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะอาคารเป็นศิลปะแบบศาลเจ้าจีน
(2) วัดป่าประดู่ อยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง ถนนสุขุมวิท เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่า
สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมี “พระนอนตะแคงซ้าย” ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ และสักการะกันมาก
(3) สวนศรีเมือง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกหรืออยู่ด้านเหนือของชุมชนสนามเป้า
เป็นสวนสาธารณะ อันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธอังคีรสฯ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดระยอง
ปัจจุบันเป็นสนามกีฬากลางของชุมชนต่างๆ ในเทศบาลนครระยอง มีความร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ
รวมทั้งมีอาคารห้องสมุด สําหรับใช้ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วย
(4) พระเจดีย์กลางน้า ตั้งอยู่ตําบลปากน้ํา ในเดือน 12 เทศบาลนครระยอง จัดงาน
ประเพณีห่มผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้ํา เป็นประจําทุกปี
(5) หาดแหลมเจริญ ตั้งอยู่ตําบลปากน้ํา เป็นสถานที่พักผ่อน ในเขตเทศบาล
(6) วัดเก๋ง ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาลระยอง
(7) หอพระพุทธอังคีรส หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า “หอพระ” มีการก่อสร้างเป็นอาคาร
ทรงไทยจัตุรมุข ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของสวนศรีเมือง ซึ่งภายในหอพระพุทธอังคีรส ยังเป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปประจําเมืองระยองที่มีชื่อว่า “พระพุทธอังคีรสบรมราชาสิหิงค์ปฏิมาบรมโลกนาถระยอง
ประชาราษฎร์บรมบพิตร” อันเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง และเป็นที่เคารพสักการะของชาวระยองมานาน
(8) วัดโขดทิมทาราม ตั้งอยู่ถนนพจนกร เป็นแหล่งโบราณคดีของจังหวัดระยอง
(9) ล่องเรือชมภูมิทัศน์ของแม่น้าระยอง เทศบาลนครระยอง ได้ปรับปรุงพัฒนา
สายน้ําในแม่น้ําระยอง ที่เคยประสบปัญหาวิกฤตเน่าเสีย จนมีการปรับความสะอาดของน้ํา ให้อยู่ในระดับดีขึ้น
อีกทั้งพัฒนาชายฝั่ง ให้เป็นที่พักผ่อนของชุมชนหลายแห่ง ชมความงามของธรรมชาติป่าแสมร้อยปี ที่
บริเวณเจดีย์กลางน้ํา
(10) ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยู่ในบริเวณวัดลุ่มฯ ถนนตากสินฯ
2.3.3 ด้านสังคม
ชุมชน 27 แห่ง จํานวน 28,103 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 57,876 คน
2.3.4 ศาสนา
(1) ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลฯ มีวัด
จํานวน 8 วัด
(2) ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.5 ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลฯ มีมัสยิด
จํานวน 1 แห่ง
(3) ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.5 ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลฯ มีโบสถ์คริสต์
จํานวน 1 แห่ง
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2.3.5 วัฒนธรรม
ประชาชนชาวเมืองระยองที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ ร้อยละ 98 นับถือศาสนาพุทธ จึงมีกิจกรรม
ทางศาสนาและประเพณีต่างๆ คล้ายคลึงกันกับชาวพุทธของจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น
ยังคงมีเหลือให้เห็นอยู่ทั่วไป เช่น ภาษาพูด (ภาษาระยอง) ยังคงใช้เพื่อการสื่อสารในระหว่างชาวระยองกันเอง
อย่างกว้างขวาง และมีการพยายามอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี การละเล่นแบบพื้นบ้านก็ยังคงมีอยู่ เช่นหนังใหญ่
วัดบ้านดอน และมีพิพิธภัณฑ์ที่วัดกระโดน ที่ยังเก็บสะสมของเก่าของเมืองระยองไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้คน
รุ่นนี้ได้ชมกัน
ในจังหวัดระยอง มีศูนย์วัฒนธรรม สภาวัฒนธรรม และโบราณสถาน
(1) ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดระยอง
ตั้งอยู่ที่โรงเรียนระยองวิทยาคม
(2) ศูนย์วัฒนธรรมอําเภอแกลง
ตั้งอยู่ที่โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
(3) สภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 4
ประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญ
- ประเพณีงานห่มผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้ําและงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงจัดขึ้นทุกปี
- ประเพณีงานวันรําลึกถึงวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดขึ้นวันที่ 28 ธ.ค.
- งานแห่พระพุทธอังคีรสฯ สรงน้ําพระ รดน้ําดําหัวขอพรในวันสงกรานต์และประเพณี
งานก่อพระเจดีย์ทรายชายหาดระยอง (แหลมเจริญ) ในเดือนเมษายน
- ประเพณีแข่งเรือยาว - ประเพณีตักบาตรเทโว - ประเพณีวันออกพรรษา
- งานภูมิบุรีศรีระยอง จัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี
2.3.6 การศึกษา
(1) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง มีจํานวน 6 แห่ง ได้แก่
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา (ท.1)
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง (ท.2)
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม (ท.3) - โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล(ท.4)
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (ท.5) - โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
มีจํานวนห้องเรียน 174 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 5,763 คน จํานวนพนักงานครูและลูกจ้าง 299 คน
โรงเรียน
ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา
ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง
ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ร.ร.วัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีฯ)
ร.ร.นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
รวม

จํานวนห้องเรียน
26
17
59
26
33
13
174

จํานวนนักเรียน
790
392
2,434
925
852
370
5,763

จํานวนพนักงานครู-ลูกจ้าง
42
26
114
44
54
19
299

(2) โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1
จํานวน 6 แห่ง
คือ 1. ร.ร.อนุบาลระยอง 2. ร.ร.เนินพระ
3. ร.ร.เกาะกลอย
4. ร.ร.ระยองวิทยาคม 5. ร.ร.ระยองวิทย์ฯ ปากน้ํา
6. ร.ร.วัดป่าประดู่
14

(3) โรงเรียนสังกัดกรมอาชีวศึกษา จํานวน 1 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
(4) โรงเรียนเอกชน
- ระดับก่อนประถมศึกษา คือ 1. ร.ร.บ้านประถม 2. ร.ร.สมคิดวิทยา 3. ร.ร.ตรีวิทยศึกษา 4. ร.ร.กวงฮั้ว

5. ร.ร.อารีย์วฒ
ั นา 6. ร.ร.อนุบาลฝนทิพย์ 7. ร.ร.อนุบาลภักดีพรรณ 8. ร.ร.อนุบาลศรอารีย์
- ระดับอาชีวศึกษา คือ ร.ร.ระยองพาณิชยการ

(5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ จํานวน 3 แห่ง คือ 1. ศูนย์พัฒนาฯ เด็กเล็กวัดเนินพระ
2. ศูนย์พัฒนาฯ เด็กเล็กวัดป่าฯ 3. ศูนย์พัฒนาฯ เด็กเล็กวัดลุ่มฯ
2.3.7 กีฬา นันทนาการ / พักผ่อน
(1)
(3)
(5)
(7)

สนามฟุตบอล
จํานวน
สนามบาสเกตบอล จํานวน
สนามตระกร้อ
จํานวน
ห้องสมุดประชาชน จํานวน

14
7
16
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

(2)
(4)
(6)
(8)

สนามเปตอง จํานวน 8 แห่ง
สนามเด็กเล่น จํานวน 7 แห่ง
สระว่ายน้ํา จํานวน 2 แห่ง
สวนสาธารณะ จํานวน 3 แห่ง

2.3.8 สาธารณสุข
(1) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัด กระทรวงสาธารณสุข
รัฐบาล จํานวน 1 แห่ง เตียงคนไข้จํานวน 555 เตียง เอกชน จํานวน 1 แห่ง
(2) ศูนย์บริการสาธารณสุข จํานวน 4 แห่ง
- ศูนย์บริการสาธารณสุขสองพี่น้อง - ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ
- ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ํา ศูนย์บริการสาธารณสุขสัมฤทธิ์

(3) คลินิกเอกชน จํานวน 56 แห่ง
(4) บุคลากรทางด้านสาธารณสุขของสํานักงานเทศบาลนครระยอง
แพทย์ จํานวน 1 คน พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 15 คน อสม. 370 คน
2.3.9 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(1) สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2553) จํานวน 29 ครั้ง
ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สนิ จากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผา่ นมา คิดเป็นทรัพย์สนิ มูลค่า 76,290 บาท
(2) รถยนต์ดับเพลิง จํานวน 2 คัน
- คันที่ 1 จุน้ําได้ 2,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2520 ราคา 970,000 บาท
- คันที่ 2 จุน้ําได้ 2,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2525 ราคา 998,600 บาท
รถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค์ จํานวน 7 คัน
- คันที่ 1 จุน้ําได้ 15,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2529 ราคา
822,900 บาท
- คันที่ 2 จุน้ําได้ 5,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535 ราคา
987,776 บาท
- คันที่ 3 จุน้ําได้ 15,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2537 ราคา 1,400,000 บาท
- คันที่ 4 จุน้ําได้ 15,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2537 ราคา 1,400,000 บาท
- คันที่ 5 จุน้ําได้ 18,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2530 ราคา 1,224,320 บาท
- คันที่ 6 จุน้ําได้ 12,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2549 ราคา 2,990,000 บาท
- คันที่ 7 จุน้ําได้ 12,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2549 ราคา 2,990,000 บาท
รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จํานวน 2 คัน
- คันที่ 1 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2537 ราคา 2,585,000 บาท
- คันที่ 2 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539 ราคา 3,245,000 บาท
รถยนต์ดับเพลิงชนิดมีบันไดเลื่อนอัตโนมัติ จํานวน 1 คัน ซื้อเมื่อพ.ศ.2541 ราคา 21,733,400 บาท
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เรือท้องแบนสําหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 1 ลํา
(3) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 2 เครื่อง
(4) พนักงานดับเพลิง จํานวน 40 คน
- พนักงานเทศบาล
11
คน ลูกจ้างประจํา 10 คน
- พนักงานจ้าง
19
คน
(5) มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงเคมีภายในเขตเทศบาลทั้ง 27 ชุมชน จํานวน 834 ถัง รวมทั้งสิ้น
700 อาคาร โดยจะมีเจ้าหน้าที่ชุดเคมีชุมชนสัมพันธ์ตรวจเช็คปีละ 3 ครั้ง และทําการติดตั้ง
เพิ่มเติมในจุดที่เสี่ยงต่ออัคคีภัย ประมาณร้อยละ 2 ต่อปี พร้อมทั้งสอนการใช้
(6) การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ผ่านมา จํานวน 18 ครั้ง
2.4 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2.4.1 ภูมิอากาศ (ปีปัจจุบัน)
(1) อุณหภูมิสูงสุด 38.7 องศาเซลเซียส ต่ําสุด 17.8 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน มี.ค.-มิ.ย.
29.5 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน ก.ค.-ต.ค.
28.3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน พ.ย.-ก.พ.
26.7 องศาเซลเซียส

(2) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย สูงสุด ตลอดปีประมาณ 1,998.5 ม.ม.
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเดือน มี.ค.-มิ.ย. 186 ม.ม. ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเดือน ก.ค.-ต.ค. 300 ม.ม.
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเดือน พ.ย.-ก.พ. 17.15 ม.ม.
(3) ทิศทางลมในแต่ละฤดู
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดจากมหาสมุทรอินเดียในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาว
จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลอ่าวไทยพัดผ่าน
2.4.2 ขยะ
(1) ปริมาณขยะ 80-90 ตัน/วัน
(2) ขยะที่เก็บขนได้ จํานวน 81.78 ตัน/วัน
(3) ขยะที่กําจัดได้ จํานวน 81.78 ตัน/วัน
กําจัดขยะโดยวิธี - กองบนพื้น (หลังฝังกลบทุก 3 เดือน) - หมักทําปุ๋ย
(4) ที่ดินสําหรับกําจัดขยะที่กําลังใช้ จํานวน 75 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนสมุทรเจดีย์ ต.ปากน้ํา
- ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร
- ที่ดินสําหรับกําจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว จํานวน 16.5 ไร่
- เหลือที่ดินกําจัดขยะได้อีก จํานวน 8 ไร่
- คาดว่าจะสามารถกําจัดขยะได้อีก 3 ปี (ต้องเสริมคันดิน)
(5) สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสําหรับกําจัดขยะ
- ท้องถิ่น จัดซื้อเอง เมื่อ พ.ศ. 2538 ราคา 60,000,000 บาท และได้จัดซื้อพื้นที่
เพื่อเตรียมการสร้างเป็นสถานที่ กําจัดขยะมูลฝอยแห่ง ที่สอง จํานวน 245 ไร่ พ.ศ. 2540 ราคา
125,000,000 บาท
(6) ที่ดินสํารองที่เตรียมไว้สําหรับกําจัดขยะ
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- ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2540 จํานวน 245 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนสายปากป่า-มาบข่า หมู่ที่ 3
ตําบลน้ําคอก อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ห่างจากท้องถิ่นเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร
- ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2546 จํานวน 23 ไร่เศษ ตั้งอยู่ที่ถนนสมุทรเจดีย์ ตําบลปากน้ํา
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ห่างจากท้องถิ่นเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร

2.5 โครงสร้างและอัตรากาลังในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เทศบาลนครระยอง มีสมาชิกซึ่งได้จากการเลือกตั้ง จํานวน 24 คน และนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
จํานวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 4
คน เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 4 คน ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน สําหรับการจัดส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้ขออนุมัติจัดส่วนราชการ ดังนี้
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองวิชาการและแผนงาน
3. สํานักการคลัง
4. กองช่าง
5. สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6. กองการศึกษา
7. กองสวัสดิการสังคม
8. งานตรวจสอบภายใน
มีพนักงาน 139 คน ลูกจ้างประจํา 46 คน พนักงานจ้าง 384 คน

2.6 การคลังท้องถิ่น
ปี พ.ศ.

พ.ศ.2549

รายการ
รายรับ
รายจ่าย

408,906,176.28
403,217,502.67

พ.ศ.2550

พ.ศ.2551

443,651,402.90
414,472,536.36

พ.ศ.2552

464,754,048.61
430,714,057.11

460,387,787.05
444,416,083.34

พ.ศ.2553
506,031,018.31
468,296,768.00

2.6.1 การดาเนินกิจการพาณิชย์
มีสถานธนานุบาล จํานวน 1 แห่ง มีข้อมูลดําเนินกิจการ ดังนี้
รายการ
1.เงินทุน
2.เงินทุนหมุนเวียน
3.กําไรสุทธิ
4.จํานวนผู้มาใช้บริการ
- จํานํา
- ไถ่ถอน
5.จํานวนทรัพย์สินหลุด

พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553

ชาย
3
4
4
3
3

อัตรากําลัง
หญิง
4
3
3
4
4

พ.ศ.2549
68,451,607.55
154,200.04
6,668,440.13

พ.ศ.2550
72,321,151.14
7,623,431.12
8,758,441.44

พ.ศ.2551
77,138,293.93
281,482.47
12,064,960.01

พ.ศ.2552
83,803,136.46
270,122.20
13,675,117.65

พ.ศ.2553
91,359,008.39
36,136,647.57
15,456,413.16

25,120
23,237
548

25,205
23,805
793

30,434
28,435
717

30,933
30,557
754

31,524
30,663
491

รวม
7
7
7
7
7

สถิติจํานํา
จํานํา ไถ่ถอน
25,120 23,237
25,205 23,805
30,434 28,435
30,933 30,557
31,524 30,663

รายได้

รายจ่าย

กําไรขาดทุน

9,058,313.92
11,098,572.58
15,216,867.38
17,393,884.36
19,505,812.07

2,389,873.79
2,340,131.14
3,151,907.37
3,718,766.71
4,049,398.91

6,668,440.13
8,758,441.44
12,064,960.01
13,675,117.65
15,456,413.16

ที่มา : สถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง
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หมายเหตุ

หมายเหตุ

ส่วนที่ 3
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ตารางเปรียบเทียบจานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554- 2556)
เฉพาะปี พ.ศ. 2554 กับ จานวนโครงการและงบประมาณในแผนการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ.2554
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
โครงการใน
โครงการใน
งบประมาณใน
งบประมาณใน
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนา แผนการดาเนินงาน แผนพัฒนา
แผนการดาเนินงาน
3 ปี (พ.ศ.2554) ประจาปี 2554 3 ปี (พ.ศ.2554) ประจาปี 2554

ร้อยละ

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและวางผังเมืองให้มี
ความพร้อม น่าอยู่และสะดวกสบายได้มาตรฐาน
1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานให้ครอบคลุมได้มาตรฐาน

13

10

12,182,000

5,517,000

45.29

1

0

420,000

0

0.00

14

10

12,602,000

5,517,000

43.78

62

7

30,601,300

10,120,700

33.07

7

4

1,279,000

850,000

66.46

5

2

3,202,000

3,201,500

99.98

1

1

352,000

352,000

100.00

1

0

20,000

0

0.00

2

6

1,580,000

1,560,000

98.73

1

4

950,000

950,000

100.00

79

24

37,984,300

17,034,200

44.85

6

1

187,000

127,000

67.91

34

2

5,977,000

1,900,000

31.79

6
20

1

770,000

900,000

116.88

และครบครัน (คานึงถึงผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ) ในมิติด้านพลังงาน
จราจร/ความปลอดภัย รวมถึงจ้างเอกชน/สถาบันจัดทาผังเมือง
ผังชุมชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
1.2 ปรับปรุง Street Furniture (น้าพุ/ฝาท่อ/ไฟสาธารณะ ฯลฯ)
ให้สวยงามได้มาตรฐาน ตลอดจนสร้างเอกลักษณ์เมือง

รวม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ
มีความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม
2.1 พัฒนาความเป็นเลิศทางเครือข่ายและสภาพแวดล้อม
ตลอดจนขยายโอกาสทางการศึกษา (หน่วยงานอื่น/จัดเอง)
2.2 พัฒนาครูตลอดจนหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน
(ICT/ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ)
2.3 พัฒนาการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยให้ทั่วถึง
และมีคุณภาพ
2.4 ส่งเสริม/สนับสนุนการรวมกลุ่ม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้เด็ก
เยาวชน/ประชาชน
2.5 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในโรงเรียน บ้าน และวัด
2.6 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการอย่างทั่วถึง
พร้อมทั้งจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
จากภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น
2.7 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็กเยาวชนและประชาชนในการ
ทากิจกรรมกีฬานันทนาการ

รวม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
ความสุขทั้งทางร่างกาย จิตใจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 เร่งรัดพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข เพือ่ ให้บริการประชาชน
แบบครบวงจร มีการรักษาที่หลากหลาย และมีคุณภาพ เข้าถึงหลัก
ประกันสุขภาพ
3.2 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และดาเนินการป้องกันโรค ตลอด
จนพัฒนาความเข้มแข็งของชมรมภาคีเครือข่ายสุขภาพ
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
โครงการใน
โครงการใน
งบประมาณใน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา แผนการดาเนินงาน แผนพัฒนา
แผนการดาเนินงาน
3 ปี (พ.ศ.2554) ประจาปี 2554 3 ปี (พ.ศ.2554) ประจาปี 2554

ร้อยละ

1

1

85,000

85,000

100.00

4

3

2,980,000

700,000

23.49

1

1

50,000

50,000

100.00

2
3
57

2
3
14

1,600,000
1,570,000
13,219,000

1,600,000
1,570,000
6,932,000

100.00
100.00
52.44

4.1 เพิม่ ประสิทธิภาพระบบการเก็บขนและกาจัดในชุมชน

1

1

4.2 ลดปริมาณมูลฝอย โดยการสร้างจิตสานึกในการคัดแยก

1

1

26,400,000
351,000

12,000,000
351,000

45.45
100.00

1

1

65,100

65,100

100.00

2

2

321,500

321,500

100.00

5

1

1,150,000

50,000

4.35

10

6

28,287,600

12,787,600

45.21

7

6

3,048,000

1,678,000

55.05

3

3

450,000

450,000

100.00

10

9

3,498,000

2,128,000

60.83

2

2

1,030,000

1,030,000

100.00

28
21

1

2,287,500

2,667,800

116.63

3.4 ส่งเสริมโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพทางการท่องเที่ยว

และช่วงเทศกาล พร้อมทั้งขยายโอกาสทางการตลาด การจัดระบบ
การค้าขายแลกเปลี่ยน และการบริการให้สามารถเข้าถึงอย่างทั่วถึง
3.5 จัดสวัสดิการสังคม(การสงเคราะห์/คุ้มครอง/ป้องกันทุกกลุ่ม

เป้าหมาย) ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยอย่างครอบคลุม
และสร้างโอกาสให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
3.6 พัฒนากลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกกลุ่ม(รวมถึงพิทักษ์

ปกป้องสิทธิเด็ก/สตรี) เพิ่มการเข้าถึงบริการที่จาเป็น และมี
มาตรฐานอย่างเท่าเทียม
3.7 ธรรมรงค์ไว้ซึ่งเอกลักษณ์และสร้างอัตลักษณ์ใหม่
3.8 อนุรักษ์ ศาสนาประเพณี/วัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/ภาษา/อาหาร

รวม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติให้มีความยั่งยืน

มูลฝอยในครัวเรือน/จัดแหล่งรองรับมูลฝอยมีพิษจากครัวเรือน
4.3 เฝ้าระวังพร้อมสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม
4.4 อนุรักษ์ฟนื้ ฟูความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสร้างความ
สมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง
4.5 ให้ความรู้และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

รวม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้มีความ
น่าอยู่ อบอุ่น เข้มแข็ง มั่นคงและปลอดภัย
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลุ่มหรือองค์กรชุมชน เพือ่
ร่วมพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ รวมทั้งแก้ปัญหายาเสพติด
5.2 ส่งเสริมให้คนในเมืองมีวนิ ัยที่ดี มีการจัดระเบียบเมือง
หรือส่งเสริมให้เมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการเตรียม
การรับมือหรือป้องกันภัยต่างๆ

รวม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเมืองและองค์กร
เทศบาลให้มีความเป็นธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่ทันสมัย
ได้มาตรฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
6.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้งพัฒนาจิต
สานึกและทัศนคติที่ดีของบุคลากร
6.2 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนสิ่ง

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
โครงการใน
โครงการใน
งบประมาณใน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา แผนการดาเนินงาน แผนพัฒนา
แผนการดาเนินงาน
3 ปี (พ.ศ.2554) ประจาปี 2554 3 ปี (พ.ศ.2554) ประจาปี 2554

ร้อยละ

อานวยความสะดวก พร้อมพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล
6.3 พัฒนาช่องทางหรือกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน การสอบ

1

1

345,000

345,000

100.00

3

2

165,000

135,000

81.82

1

1

100,000

100,000

100.00

4

4

755,200

755,200

100.00

39
209

11
74

4,682,700
100,273,600

5,033,000
49,431,800

107.48
49.30

ถามและการแจ้งเหตุต่างๆ รวมทั้งให้ความสาคัญกับการติดตามผล
กระทบหรือรับฟังเสียงของประชาชนหลังจากการดาเนินโครงการ
พัฒนาต่างๆ ของเทศบาล
6.4 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีอื่นๆ ใน

การวางแผนพัฒนาฯ และการดาเนินการในกิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาล
6.5 พัฒนาช่องทางที่หลากหลายในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างข้อมูลการเงิน
การคลังแก่สาธารณะ
6.6 ส่งเสริม/สนับสนุนการรักษาวินัยทางการเงิน/การคลัง การ
เบิกจ่ายและการดาเนินการโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมทั้งปรับปรุงการให้บริการประชาชน

รวม
รวมทั้งสิ้น

เทศบาลนครระยอง ได้กาหนดโครงการในปี พ.ศ.2554 ไว้จานวน 209 โครงการ งบประมาณ 100,273,600 บาท โดยได้นา
มาเป็นกรอบในการจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยมีโครงการตามแผนการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ.2554
จานวน 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.41 งบประมาณ 49,431,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.30 ซึ่งผลการพัฒนาสามารถแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง และจะมีโครงการทีต่ ่อเนื่อง โดยจะดาเนินการในปี 2555 - 2557 ตามลาดับ
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี (2553 - 2557) ต่อไป
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ส่วนที่ 4
สรุปยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
4.1 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา
“เทศบาลนครระยองมีระบบบริหารจัดการและบริการสาธารณะ
ในระดับมาตรฐาน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อันจะนาไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”
4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและการวางผังเมืองให้มคี วามพร้อม น่าอยู่และสะดวกสบายได้
มาตรฐานสากล
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนให้มคี ุณภาพมีความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขทัง้ ร่างกาย จิตใจภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้มีความน่าอยู่ อบอุ่น เข้มแข็ง มั่งคง และปลอดภัย
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเมืองและองค์กรเทศบาลให้มีความเป็นธรรมภิบาลและเป็น
องค์การที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล ภายใต้การมีสว่ นร่วมของประชาชน
4.3 แนวทางการพัฒนาเทศบาลนครระยอง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและการวางผังเมืองให้มีความพร้อมน่าอยู่และสะดวกสบายได้มาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมได้มาตรฐานและครบครัน (คานึงถึง
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ) ในมิตดิ ้านพลังงาน/จราจร/ความปลอดรวมถึงจ้างเอกชน/สถาบันจัดทาผังเมือง ผัง
ชุมชน โดยให้ประชาชนมีสว่ นร่วม
2. เพิ่ม Civic Space ที่สวยงาม ได้แก่ สวนสาธารณะ/เกาะกลางถนน/พืน้ ที่สีเขียว ตลอดจน
ปรับปรุงสวนสาธารณะเดิมให้ได้มาตรฐาน/สารวจและปรับปรุงแนวเขต
3. ปรับปรุง Street Furniture (น้าพุ/ฝาท่อ/ไฟสาธารณะ/งานศิลปกลางแจ้ง) ให้สวยงามได้
มาตรฐาน ตลอดจนสร้างเอกลักษณ์เมือง (ประหยัดพลังงาน/คานึงถึงผูด้ ้อยโอกาส,คนพิการ)
4. ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ (หาดแสง
จันทร์/แหลมเจริญ/แม่นาระยอง/ป่
้
าชายเลน/ถนนยมจินดา)
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพมีความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยให้ทวั่ ถึงและมีคุณภาพ
2. พัฒนาความเป็นเลิศทางการศึกษาด้วยเครือข่ายและจัดสภาพแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาครู ตลอดจนหลักสูตร และสือ่ การเรียนการสอน (ICT/ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ)
4. ส่งเสริม/สนับสนุนการรวมกลุม่ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้เด็ก/เยาวชน/ประชาชน
5. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในโรงเรียน บ้าน และวัด
6. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการอย่างทัว่ ถึง พร้อมทั้งจัดการแข่งขันกีฬาในระดับ
ต่างๆ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนและหน่วยงานอืน่
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7. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็ก เยาวชน และประชาชนในการทากิจกรรมกีฬา นันทนาการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้มีความสุขทั้งร่างกายจิตใจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
1. เร่งรัดพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อให้บริการประชาชนแบบครบวงจร มีการรักษาที่
หลากหลายและมีคุณภาพเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ
2. ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และดาเนินการป้องกันโรค ตลอดจนพัฒนาความเข้มแข็งของ
ชมรมภาคีเครือข่ายสุขภาพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพทางการท่องเที่ยว และช่วงเทศกาล พร้อมทั้ง
ขยายโอกาสทางการตลาด การจัดระบบการค้าขายแลกเปลี่ยนและการบริการให้สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง
5. ส่งเสริมการออม และการเข้าถึงแหล่งทุน พร้อมทัง้ ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
6. จัดสวัสดิการสังคม (การสงเคราะห์/คุ้มครอง/ป้องกันทุกกลุม่ เป้าหมาย) ให้กบั ผูส้ ูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส ผูป้ ่วยอย่างครอบคลุม และสร้างโอกาสให้กับผู้สูงอายุ ผู้ดอ้ ยโอกาสทางสังคม
7. พัฒนากลุ่มผูป้ ระสบปัญหาทางสังคมทุกกลุ่ม (รวมถึงพิทักษ์/ปกป้องสิทธิเด็ก/สตรี) เพิ่มการ
เข้าถึงบริการที่จาเป็น และมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
8. สร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ใหม่ (สร้าง+สืบสานประเพณีขึ้นมาใหม่)
9. อนุรักษ์ประเพณี/วัฒนธรรม/ภูมิปญ
ั ญา/ภาษา/อาหาร
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเก็บขนและกาจัด พร้อมทั้งมีเทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยที่
เหมาะสมกับประเภทมูลฝอยในชุมชน
2. สร้างมูลค่าจากมูลฝอย โดยการแปรรูปมูลฝอย
3. ลดปริมาณมูลฝอยโดยการสร้างจิตสานึกในการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน/ลดปริมาณมูล
ฝอย/จัดแหล่งรองรับมูลฝอยมีพิษจากครัวเรือน
4. เฝ้าระวังพร้อมสร้างเครือข่าย และเผยแพร่ขอ้ มูลด้านสิ่งแวดล้อม
5. ลดผลกระทบจากสิง่ แวดล้อม โดยการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน/
สร้างมาตรการในการป้องกัน/พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนามาตรการด้านพลังงาน พร้อมลดการใช้โดยมีมาตรการประหยัดพลังงานในเขตเทศบาล
และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
7. อนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสร้างความสมดุลและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของเมือง
8. ให้ความรู้และสร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้มีความน่าอยู่ อบอุ่น เข้มแข็ง มั่นคง และปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
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1. ส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์ทดี่ ีภายในครอบครัว/สร้างความเอื้ออาทรและความมี
น้าใจ รวมทัง้ ความสามัคคีให้เกิดขึน้ ในสังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลุม่ หรือองค์กรชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ รวมทั้ง
แก้ปญ
ั หายาเสพติด
3. ส่งเสริมให้คนในเมืองมีวนิ ัยที่ดี มีการจัดระเบียบเมือง หรือส่งเสริมให้เมืองมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และการเตรียมการรับมือ หรือป้องกันภัยต่างๆ พร้อมสร้างความมั่นใจด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ส่งเสริม/สนับสนุนการลดอุบตั ิเหตุจากการจราจรในเมือง การจัดระเบียบการจราจร ระบบ
ขนส่งมวลชน และวิศวกรรมจราจร
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเมืองและองค์กรเทศบาลให้มีความเป็นธรรมาภิบาลและเป็น
องค์กรที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลภายใต้การมีสว่ นร่วมของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้งพัฒนาจิตสานึกและทัศนคติทดี่ ขี องบุคลากร
2. พัฒนาระบบการปฏิบัตงิ าน อุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวก พร้อมพัฒนา
ระบบติดตามและประเมินผล
3. พัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารในองค์กร
4. ส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายในการจัดการ หรือแก้ไขปัญหา รวมทั้งจัดระบบหรือใช้
มาตรการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่
5. พัฒนาช่องทางหรือกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน การสอบถามและการแจ้งเหตุต่างๆ รวมทั้งให้
ความสาคัญกับการติดตามผลกระทบ หรือรับฟังเสียงของประชาชนหลังจากการดาเนินโครงการพัฒนา
ต่างๆ ของเทศบาล
6. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีอนื่ ๆ ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล และการ
ดาเนินการในกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
7. พัฒนาช่องทางที่หลากหลายในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทัง้ เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ข้อมูลการเงิน การคลัง แก่สาธารณะ
8. ส่งเสริม/สนับสนุนการรักษาวินัยทางการเงิน/การคลัง การเบิกจ่าย และการดาเนินการ
โครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งปรับปรุงการให้บริการประชาชน
4.4 นโยบายการพัฒนาจังหวัด
2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)
จังหวัดระยอง ได้กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) ของจังหวัดเอาไว้ว่า “เมืองแห่ง
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี และเศรษฐกิจที่สมดุล (City of Good Quality Of life and Balanced Economy)”
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) และแนวทางการพัฒนา
1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยว (ระยอง) อย่างยั่งยืน
1.1 พัฒนาและฟื้นฟู (พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดให้มีความสวยงามและปลอดภัย
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม)
1.2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
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1.3 ส่งเสริมการตลาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และบูรณาการตลาด และส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน
1.4 สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่
2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมที่
ได้มาตรฐาน สามารถสร้างและขยายโอกาสทางการตลาดได้
2.1 ส่งเสริม วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิต การตลาด การจัดการที่ได้
มาตรฐานสู่เกษตรกร
2.2 พั ฒ นาการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ สิ น ค้ า พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุข
2.3 พัฒนาและก่อสร้างโครงการพื้นฐาน สนับสนุน เพิ่มผลผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตร
2.4 สร้างและขยายเครือข่ายการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตร
3) ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสังคม (ระยอง) ให้มคี ุณธรรมนาความรู้ สู่การดารงชีวติ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 ส่งเสริมและให้ความรู้ “การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
3.2 ส่ ง เสริ ม ให้ สั ง คมระยองตระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาที่ ค วบคู่ กั บ คุ ณ ธรรมมี จิ ต ส านึ ก
รับผิดชอบต่อสังคม/จิตสาธารณะ
3.3 เสริมสร้างมาตรการป้องกัน โดยบูรณาการทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อ
แก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านกฎหมาย
3.4 ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายให้เกิดความยั่งยืน
3.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาสังคมของผู้ประกอบการ (ภาคอุตสาหกรรม/การ
ท่องเที่ยว ฯลฯ)
3.6 การส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชนจังหวัดระยอง
4) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมของภูมิภาคทีไ่ ด้มาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยต่อสิง่ แวดล้อม และสามารถอยูร่ ่วมกับชุมชนสังคมได้อย่างยั่งยืน
4.1 ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และติดตาม ประเมินผล ให้สถานประกอบการ
อุตสาหกรรมมีการใช้เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology)
4.2 ส่ ง เสริ ม ผู้ ป ระกอบการให้ มี ก ารจั ด ท าระบบธรรมาภิ บ าล/บรรษั ท ภิ บ าลในสถาน
ประกอบการ และการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรม อื่นๆ
4.3 ส่งเสริมการจัดการและติดตามประเมินผล โครงสร้างพื้นฐาน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
4.4 ศึกษาวิจัย การจัด การ การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ได้รั บผลกระทบจาก
กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
4.5 เสริมสร้างการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติภัยได้อย่างเป็นระบบ
4.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้กับ
ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดระยอง (การเสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่)
4.5 นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีนครระยอง
ประการที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้คู่คณ
ุ ธรรม
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ประการที่ 2 ด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มคี วามยั่งยืน
ประการที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้มีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประการที่ 4 ด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่
ประการที่ 5 ด้านการบริหารเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การมีสว่ นร่วมของประชาชน
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ส่วนที่ 5
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี มีขั้นตอนการดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพั ฒนาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ.2548 ให้ คณะกรรมการพั ฒนาท้ องถิ่ น ร่ ว มกั บ การ
ประชาคมท้องถิ่น กาหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้
นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณประกอบการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี ซึ่งเทศบาลนครระยองมีการจัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.
2555 – 2557) โดยมีผู้เข้าร่วมประชาคม ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิก
ประชาคมเมืองเทศบาลนครระยอง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ ตัวแทนจากชุมชน 27 ชุมชน พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ณ ห้องสมุดไอที มีชีวิต ชั้น 1 อาคารห้องสมุดและศูนย์
เยาวชน เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ตลอดจนข้อเสนอแนะ
และโครงการต่าง ๆ และกาหนดประเด็นหลักการพัฒนา (จัดลาดับความสาคัญ) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน ฯลฯ ให้ได้ข้อมูลนาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาสามปีได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
จากการระดมความคิดเห็นจากการประชาคมฯ สามารถสรุปได้ตามยุทธศาสตร์ฯ ดังนี้
ด้านการพัฒนาเมืองและผังเมือง
ปัญหา

ความต้องการ

1.ถนน/ท่อระบายน้า ถนนภายในศูนย์การค้า ขอ
ให้ปรับปรุงเชื่อมกับถนนสุขมุ วิท
2.ปัญหาการใช้อาคารเลี้ยงนกนางแอ่น/นกกระทา

1.ประสานการยกที่เป็นทางสาธารณะ

2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ พร้อม
จัดระเบียบ
3.ปัญหาไฟฟูาแสงสว่างหน้าสถานีขนส่ง แสงสว่าง 3.ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างเพิ่ม
ไม่เพียงพอ
4.ปรับปรุงระบบระบายน้าวัดลุ่ม/ถนนภายใน
4.จัดทาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้า
ตลาดวัดลุ่ม
5.ซ่อมทางเท้าริมถนนตากสินฯ (ข้างสะพานเปี่ยม) 5.จัดทาโครงการปรับปรุงทางเท้า
6.ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ เพิ่มพื้นที่สาธารณะใน 6.จัดหาสถานทีเ่ พื่อจัดทาสวนสาธารณะ และ
ชุมชนต่างๆ รวมถึงเครื่องออกกาลังกาย และ
จัดทาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
เครื่องเล่นของเด็ก
7.ถนนหลังโรงแรมเวียงวลีชารุด
7.โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า
ปัญหา
ความต้องการ
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8.ถนนราษฎร์บารุง ซอย 1 (ซอยซ้ายแฝดบาร์
เบอร์ ชารุด
9.แก้ไขปัญหารากไม้บนถนนหลังวัดปุาหน้า
โรงเรียนสมคิด
10.อยากให้มีผังแสดงเรื่องระบบระบายน้า ถนนมี
การกาหนดระดับการไหล การถมดิน ปูองกันเรื่อง
น้าท่วม
11.น้าเน่าเสียในคลองโขด/รอบๆโขดศาลเจ้า
12.ติดตัง้ เสาไฟไฮแมส ถนนจันทอุดม (ทางเข้าสู่
ประตูเมืองระยอง) และหน้าวัดปากน้า

8.โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า
9.ปรับปรุงทางเดินทางและข้างทางให้สวยงาม
10.ตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ รับแจ้งปัญหาไฟฟูา
ถนน ท่อระบบระบายน้า เมือ่ เกิดปัญหา โดยให้
สามารถแก้ไขได้ทันที
11.ขุดลอกคลอง และบาบัดน้าเสียในคลอง
12.ติดตัง้ เสาไฟไฮแมส
13.จัดโครงการขยายเขตไฟฟูาและประปาในเขต
เทศบาล (ซ.สุดสุข ซ.บุญอนันต์ ซ.อดุลย์ธรรม
ประภาส)
14.จัดโครงการทาปูายชื่อซอย/ปูายชุมชน
15.ก่อสร้างที่ทาการชุมชนสัมฤทธิ์
16.ปรับปรุงทางเท้า ถนนตากสินมหาราช และ
ระบบระบายน้าตลาดวัดลุ่ม
17.ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา สวนสาธารณะ
โขดศาลเจ้า สนามบาส สนามตะกร้อ
18.ปูายชื่อซอย และปูายชื่อชุมชน
19.สร้างที่ทาการชุมชนสัมฤทธิ์
20.ขอติดตั้งโคม ซอยสุดสุข
19.เปลี่ยนสายไฟฟูาในหมู่บา้ นเก้ายอด
20.เพิ่มปูายจราจรตามจุดต่างๆ
21.จัดระเบียบสายไฟทุกประเภทบนเสาไฟฟูา

ด้านการพัฒนาคน และการจัดการศึกษา
ปัญหา
ความต้องการ
1.ปัจจุบันเด็ก เยาวชน และประชาชน ไม่นิยมเข้า 1.พัฒนาการจัดการศึกษาให้เท่าเทียม (ระดับอนุบาลวัดทาบุญ และปฏิบตั ิธรรม
ระดับประถมศึกษา) ให้โรงเรียนอื่นๆ เหมือน
โรงเรียนสาธิตฯ
2.ผู้ปกครองละเลยเรื่องการปลูกฝังด้านคุณธรรม 2.เสริมวิชาเรียนด้านธรรมะให้เด็กนักเรียน(เพิม่ ใน
จริยธรรม ให้กับบุตรหลาน
หลักสูตร) เพื่อปลูกฝังจิตสานึกรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รู้จกั ควบคุม อารมณ์
ปัญหา
ความต้องการ
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3.เด็กระยองไม่รู้จกั ภาษาถิน่ ไม่ใช้ภาษาถิน่
4.เด็กขาดจิตสานึกทีด่ ีในหน้าที่

3.จัดโครงการรองรับประชาคมอาเซียน
4.อยากให้ขยายการศึกษาจาระดับมัธยมต้น (ม.3) ไป
จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
5.ส่งเสริมด้านการฝึกฝนอาชีพ (ศูนย์การเรียนรู)้ ให้มี
อย่างทั่วถึง และหลากหลาย
6.ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและฝึกสอน เพื่อให้เด็กมี
ร่างกายแข็งแรงรวมถึงรู้จกั แพ้ ชนะอภัยมีนาใจเป็
้ นนักกีฬา
7.เสริมทักษะด้านการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้เด็กรัก
การอ่านถูกวิธี
8.จัดให้มีหอ้ งสมุดตามชุมชนต่างๆ
9.สรรหาบุคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถ
10.จัดให้มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และสื่อการ
เรียนการสอนที่น่าสนใจ (ดึงดูดใจนักเรียน)
11.จัดให้มีชุมชนภาษาถิน่ ในโรงเรียน
12.ร่วมกันปลูกฝังจิตสานึกที่ดี ทัง้ ่ในโรงเรียน และ
ครอบครัว
13.เสริมสร้างจริยธรรมของครู
14.จัดกิจกรรมให้เด็ก เพื่อห่างไกลจากแหล่งอบายมุข
15.สอดส่องดูแลเด็กกลุ่มติดเกมส์/ยาเสพติด/เด็กแว๊น
ให้หันมาสนใจกิจกรรมและร่วมกิจกรรม

5.เด็กติดเกมส์ (ยาเสพติด/เด็กแว๊น)

ด้านสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
ปัญหา
1.สุนัข และแมวจรจัดชุกชุม
2.หญิงขายบริการตามที่สาธารณะ
3.ตลาดสกปรก แมลงวันเยอะ หนูเยอะ แมลงสาบ
เยอะ วางของไม่เป็นระเบียบ มีน้าขัง ล้าทางเท้า
4.ขาดความรู้ดา้ นการรักษาสุขภาพ
6.ปัญหาโรคติดต่อจากแรงงานต่างด้าว
7.มีการบุกรุกลาน้า ลาคลองสาธารณะ เช่น ปลูกผัก/
สิ่งก่อสร้าง
8.ประชาชนขาดโอกาส สถานที่ในการค้าขาย
ระบายสินค้าท้องถิ่น

ความต้องการ
1.กาจัดแมวและสุนัขจรจัด รวมถึงทาหมัน้
2.จัดระเบียบ ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
3.ยกระดับตลาดให้ได้มาตรฐาน และจัดระเบียบอย่าง
จริงจัง
4.ให้ความรู้แก่ชุมชนเรือ่ งการดูแลสุขภาพ
6.ให้ความรู้แรงงานต่างด้าว พร้อมคัดกรองความเสี่ยง
7.ให้กาหนดพื้นทีก่ ารปลูกผัก และสิ่งก่อสร้าง
8.จัดสถานที่ในการจาหน่ายสินค้า
9. อนุรักษ์ บูรณะ ศาลเจ้าพ่อโต๊ะ ศาลเจ้าแม่ไสว
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ด้านการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ปัญหา
ความต้องการ
1.กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้า
1.ล้างท่อระบายน้า
2.ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่มีจติ สานึก
2..เก็บขยะชายทะเล (ถนนเลียบชายฝัง่ )
3.พนักงานเก็บขยะ ไม่เก็บกวาดให้เรียบร้อย และ 3.จัดตัง้ หน่วยเฉพาะกิจแก้ปญ
ั หาเร่งด่วน
ไม่ดแู ลให้สะอาด
4.ฝาท่อระบายน้าหายบ่อย
5.กลิ่นเหม็นจากโรงงานต้มปลา (สมุทรเจดีย์)
6.ปัญหาสุนัขขุดคุ้ยขยะ
7.ปัญหาหญ้าและต้นไม้ขึ้นรกร้างข้างทาง
8.ชุมชนริมน้า-ท่าเกตุ ตัดกิ่งไม้กองไว้ แจ้งรถเข้า
มาจัดเก็บแล้ว แต่ยังไม่มรี ถเข้ามาจัดเก็บ
9.พนักงานเก็บขยะ เก็บขยะไม่เรียบร้อย ทาขยะตกหล่น
10.กิ่งไม้ขา้ งทางสูงถึงสายไฟฟูาบนเสาไฟฟูา
11.ถังขยะมีกลิ่นเหม็น ไม่คอ่ ยทาความสะอาด
ด้านสร้างเสริมสังคมให้น่าอยู่ อบอุ่น เข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัย
ปัญหา
1.ขาดการจัดตัง้ กลุ่มอาชีพ การว่างงาน ขาดการ
สนับสนุนด้านการฝึกอาชีพ
2.ไม่มีลานกีฬาฟุตบอลในชุมชน
3.การจราจรติดขัดบริเวณตากสิน ซอยข้างอาเภอ
ซอยข้างที่ดิน ถนนราษฎร์บารุง
4.จัดระเบียบทางเท้า ตลาดวัดลุม่ ถนนราษฎร์บารุง
5.ภูมิทัศน์ในชุมชนไม่สวยงาม
6.ไม่มีแหล่งเงินออมภายในชุมชน
7. ขาดความร่วมมือ / ปัญหาลักขโมย
8.เด็กและเยาวชนขาดสถานที่สันทนาการ และ
ขาดอุปกรณ์กีฬาสาหรับเด็กและเยาวชน
9.เสียงตามสายไม่ชดั เจนบริเวณ ซ.รว่ มใจ และซ.บากจาก
15.ไม่มีสายตรวจประจาชุมชน
16.ไม่มีการตีเส้นทึบจราจรในเขตพื้นที่ชมุ ชน
17.ถนนพจนกรชารุดบางส่วน (หน้าร้านแบงค์)
18.เด็กและเยาวชนมั่วสุม
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ความต้องการ
1.จัดระเบียบรถรับ-ส่งปลา บริเวณชุมชนบ้านปาก
คลอง
2.จัดระเบียบต่างด้าว
3.จัดระเบียบร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ (เปิดเกินเวลา)
3.ปรับภูมิทัศน์แม่นาระยองตลอดสาย
้
4.จัดให้มีสายตรวจประจาชุมชน
5.อยากให้ตดิ ตั้งไฟกระพริบตามแยกต่างๆ ทุกชุมชน
8.อยากให้มีการตัง้ สหกรณ์ภายในชุมชน
9.จัดหาสถานที่ฝึกอบรมให้กบั ประชาชน (ทุกชุมชน)

ด้านการบริหารจัดการให้เป็นธรรมาภิบาล
ปัญหา
ความต้องการ
1.ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทาผิดตาม 1.ระบบการดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยีภายในองค์กร
อานาจหน้าทีข่ องเทศบาล
2.การเสริมสร้างความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร
3.พัฒนาเว็บไซต์ของทน.ระยองให้ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบนั
4.ปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้ได้มาตรฐาน และ
ทั่วถึง
7.จัดให้มีหอ้ งพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพแก่บุคลากร
ในเบื้องต้น
8.จัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย
9.จัดให้มีหอ้ งกิจกรรมบันเทิง (เสริมสร้างความสุข
ในการทางาน)
10.จัดสถานที่จอดรถพนักงานให้เพียงพอ
12.จัดให้มีห้องดูแลเด็ก (บุตร/ธิดา พนักงาน)
13.กาหนดมาตรการประหยัดพลังงานอย่างมี
เปูาหมาย และมีผู้รับผิดชอบชัดเจน
14.จัดให้มีสถานีวิทยุชมุ ชน
15.กาหนดวันออกกาลังกายประจาสัปดาห์
16.จัดตั้งวงดนตรีเทศบาลฯ
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สรุปการจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
เพื่อรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา นามาจัดทาร่างแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2555 - 2557)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและการวางผังเมืองให้มคี วามพร้อม น่าอยู่และสะดวกสบายได้
มาตรฐาน
สรุปการจัดลาดับ
ลาดับ
แนวทางการพัฒนา
ที่
คะแนน ลาดับที่
1.1

1.2

1.3

1.4

ก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม ได้มาตรฐาน
และครบครัน(คานึงถึงผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ) ในมิตดิ ้าน
พลังงาน/จราจร/ความปลอดรวมถึงจ้างเอกชน/สถาบันจัดทา
ผังเมืองผังชุมชนโดยให้ประชาชนมีสว่ นร่วม
เพิ่ม Civic Space ที่สวยงามได้แก่สวนสาธารณะ/เกาะกลาง
ถนน/พื้นที่สเี ขียวตลอดจนปรับปรุงสวนสาธารณะเดิมให้ได้
มาตรฐาน / สารวจและปรับปรุงแนวเขต
ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ที่มศี ักยภาพเพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ (หาดแสงจันทร์/แหลมเจริญ/
แม่นาระยอง/ปุ
้
าชายเลน/ถนนยมจินดา)
ปรับปรุง Street Furniture (น้าพุ/ฝาท่อ/ไฟสาธารณะ/
งานศิลปกลางแจ้ง) ให้สวยงามได้มาตรฐาน ตลอดจนสร้าง
เอกลักษณ์เมือง(ประหยัดพลังงาน/คานึงถึงผูด้ ้อยโอกาส,

18

1

17

2

16

3

16

4

2.ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ มีความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม
ลาดับ
แนวทางการพัฒนา
ที่
2.1 พัฒนาการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (เด็กด้อยโอกาส)
2.2 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในโรงเรียน บ้าน และวัด
2.3 พัฒนาความเป็นเลิศทางเครือข่ายและสภาพแวดล้อม
ตลอดจนขยายโอกาสทางการศึกษา (หน่วยงานอื่น/จัดเอง)
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สรุปการจัดลาดับ
คะแนน ลาดับที่
13
1
12
2
12
3

ลาดับ
ที่
2.4
2.5

2.6
2.7

แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในการทากิจกรรมกีฬา นันทนาการ
ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการอย่างทัว่ ถึง
พร้อมทั้งจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมจากภาคเอกชนและหน่วยงานอืน่
ส่งเสริม/สนับนุนการรวมกลุม่ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้
เด็ก/เยาวชน/ประชาชน
พัฒนาครู ตลอดจนหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน
(ICT/ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ)

สรุปการจัดลาดับ
คะแนน ลาดับที่
12
4
12

5

12

6

10

7

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขทั้งทางร่างกายจิตใจภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับ
แนวทางการพัฒนา
ที่
3.1 เร่งรัดพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อให้บริการประชาชน
แบบครบวงจรมีการรักษาทีห่ ลากหลายและมีคุณภาพเข้าถึง
หลักประกันสุขภาพ
3.2 อนุรกั ษ์ประเพณี/วัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/ภาษา/อาหาร
3.3 พัฒนากลุม่ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกกลุม่ (รวมถึงพิทักษ์/
ปกปูองสิทธิเด็ก/สตรี) เพิ่มการเข้าถึงบริการที่จาเป็น และมี
มาตรฐานอย่างเท่าเทียม
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาลและอนามัยสิง่ แวดล้อม
3.5 จัดสวัสดิการสังคม(การสงเคราะห์/คุ้มครอง/ปูองกันทุกกลุ่ม
เปูาหมาย) ให้กับผู้สงู อายุ ผู้ด้อยโอกาส ผูป้ ุวยอย่างครอบคลุม
และสร้างโอกาสให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
3.6 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และดาเนินการการปูองกันโรค
ตลอดจนพัฒนาความเข้มแข็งของชมรมภาคีเครือข่ายสุขภาพ
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สรุปการจัดลาดับ
คะแนน ลาดับที่
13
1

13
11

2
3

11
10

4
5

10

6

ลาดับ
ที่
3.7
3.8
3.9

แนวทางการพัฒนา
สร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ใหม่ (สร้าง+สืบสานประเพณีขนึ้ มาใหม่)
ส่งเสริมการออม และการเข้าถึงแหล่งทุนพร้อมทั้งส่งเสริม
ความรู้ให้กบั ประชาชนในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพทางการท่องเที่ยว
และช่วงเทศกาล พร้อมทั้งขยายโอกาสทางการตลาด การจัด
ระบบการค้าขายแลกเปลี่ยนและการบริการให้สามารถเข้าถึง
ได้อย่างทั่วถึง

สรุปการจัดลาดับ
ลาดับ
คะแนน
ที่
10
7
9
8
8

9

4.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน
สรุปการจัดลาดับ
ลาดับ
แนวทางการพัฒนา
ลาดับ
ที่
คะแนน
ที่
4.1 ให้ความรูแ้ ละสร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
15
1
และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4.2 อนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพโดยสร้างความ
15
2
สมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง
4.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเก็บขนและกาจัด พร้อมทั้งมี
14
3
เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมกับประเภทมูลฝอย
ในชุมชน
4.4 ลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม โดยการปรับปรุงกฎหมายให้
13
4
สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบัน/สร้างมาตรการในการ
ปูองกัน/พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.5 ลดปริมาณมูลฝอย โดยการสร้างจิตสานึกในการคัดแยก
13
5
มูลฝอยในครัวเรือน/ลดปริมาณมูลฝอย/จัดแหล่งรองรับ
มูลฝอยมีพิษจากครัวเรือน
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ลาดับ
ที่

แนวทางการพัฒนา

4.6

เฝูาระวังพร้อมสร้างเครือข่าย และเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

4.7

พัฒนามาตรการด้านพลังงาน พร้อมลดการใช้โดยมีมาตรการ
ประหยัดพลังงานในเขตเทศบาล และส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน
สร้างมูลค่าจากมูลฝอย โดยการแปรรูปมูลฝอย

4.8

สรุปการจัดลาดับ
ลาดับ
คะแนน
ที่
13
6
12

7

12

8

5.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้มีความน่าอยู่ อบอุ่น เข้มแข็งมั่นคง และ
ปลอดภัย
ลาดับ
ที่
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

แนวทางการพัฒนา
มีการจัดระเบียบเมืองให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และ
สวยงาม
ส่งเสริมให้คนในเมืองมีวินัยที่ดี
เตรียมการรับมือหรือปูองกันภัยต่างๆ พร้อมสร้างความมั่นใจ
ด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ส่งเสริมสนับสนุนการลดอุบตั ิเหตุจากการจราจรในเมือง การจัด
ระเบียบการจราจร ระบบขนส่งมวลชน และวิศวกรรมจราจร
ส่งเสริมสนับสนุนการลดอุบตั ิเหตุจากการจราจรในเมือง
การจัดระเบียบการจราจร ระบบขนส่งมวลชน และ
วิศวกรรมจราจร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลุ่มหรือองค์กรชุมชน เพื่อร่วม
พัฒนาเมืองในด้านต่างๆ รวมทั้งแก้ปัญหายาเสพติด
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สรุปการจัดลาดับ
ลาดับ
คะแนน
ที่
15
1
15
15

2
3

15

4

15

5

15

6

6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเมืองและองค์กรเทศบาลให้มีความเป็นธรรมาภิบาลและเป็น
องค์กร ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
ลาดับ
ที่
6.1
6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

แนวทางการพัฒนา
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้งพัฒนาจิตสานึก
และทัศนคติทดี่ ีของบุคลากร
พัฒนาระบบการปฏิบตั ิงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวก พร้อมพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล
สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชน และภาคีอนื่ ๆ ในการวาง
แผนพัฒนาเทศบาล และการดาเนินการในกิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาล
ส่งเสริม/สนับสนุนการรักษาวินัยทางการเงิน/การคลัง
การเบิกจ่ายและการดาเนินการโครงการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลรวมทัง้ ปรับปรุงการให้บริการประชาชน
โครงการพัฒนาต่างๆ ของเทศบาล
พัฒนาช่องทางทีห่ ลากหลายในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
รวมทัง้ เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ข้อมูลการเงิน
การคลัง แก่สาธารณะ
พัฒนาช่องทางหรือกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน การสอบถาม
และการแจ้งเหตุต่างๆ รวมทั้งให้ความสาคัญกับการติดตามผล
กระทบหรือรับฟังเสียงของประชาชนหลังจากการดาเนิน
โครงการพัฒนาต่างๆ ของเทศบาล
ส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายในการจัดการหรือ
แก้ไขปัญหา รวมทัง้ จัดระบบหรือใช้มาตรการเพื่อปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่
พัฒนาเทคโนโลยีและการสือ่ สารในองค์กร
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สรุปการจัดลาดับ
ลาดับ
คะแนน
ที่
11
1
10

2

10

3

10

4

10

5

9

6

9

7

8

8

สรุปประเด็นปัญหาของแผนชุมชน 27 ชุมชนกับโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2555 - 2557)
1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเมืองและการวางผังเมืองให้มีความพร้อม น่าอยู่และสะดวกสบายได้มาตรฐาน
ปัญหา
- น้้าประปาไม่ค่อยไหล (บางจากซอย 19)
- ท่อระบายน้้า(บริเวณโค้งต้นยาง,บริเวณข้างสระบัว
ถนนทางเข้าสัมฤทธิ)์ ไม่มี
- ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณซอยสุขสมบูรณ์ และซอย 2
บางจากซอย 19 ไม่เพียงพอ
- ถนนช้ารุดท่อระบายน้้าอุดตัน (บางจากซอย 19)
ปัญหาน้้าท่วมซอยพูนไฉ่ 2 (ระยองวิลล่า)
- น้้าท่วมบริเวณท้ายซอย 7,หน้าร้านข้าวต้มปัญญา
และหลังธนาคารกรุงเทพฯ,บริเวณซอย 1,นปพ.
- ถนนสายหลักไม่ได้รับการแก้ไขอยู่ในสภาพช้ารุด
- ถนนซอย 1,ซอย 2,ซอย 4,ซอย 8,ซอยรวมมิตร
บางจากซอย 14 ในชุมชนยังไม่ได้ลาดยาง
- ป้ายซอย/ป้ายชุมชน
- การจราจรติดขัดบริเวณถนนตากสินฯ,ซ.ข้างอ้าเภอ
ซอยข้างที่ดิน
- อุบตั ิเหตุบริเวณสามแยกศาลาท่าเกตุ
- ภูมิทศั น์ในชุมชนไม่สวยงาม

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีฯ
- โครงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลนครระยอง
- โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้้า

เสนอปัญหาจากชุมชน
ชายกระป่อม,บ้านปากคลอง,ปากน้้า 1,บางจาก, เรือนจ้า
ชายกระป่อม,มุสลิม-ปากคลอง

- เขียนค้าร้องทั่วไป

ชายกระป่อม, วัดป่า 2, ข้างอ้าเภอ-ทางไผ่,บางจาก

- เขียนค้าร้องทั่วไป

ชายกระป่อม,บางจาก, พูนไฉ่, ทุ่งโตนด

- โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้้า

เรือนจ้า, วัดป่า 2

- โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้้า
- โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้้า

ชายกระป่อม
เรือนจ้า,ริมน้้า-ท่าเกตุ,ปากน้้า 1,บางจาก

- โครงการจัดท้าป้ายซอย/ป้ายชุมชน
- ประสานเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรให้เพียงพอ และ
ปรับปรุงแก้ไขสัญญาณจราจร
- เขียนค้าร้องทั่วไป (ติดป้ายสัญญาณจราจร)
- โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณสวนหย่อม
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เรือนจ้า,เนินพระ,บางจาก,พูนไฉ่,ข้างอ้าเภอฯ,ทุ่งโตนด
ตีนเนิน-เกาะหวาย,ข้างอ้าเภอ-ทางไผ่,สัมฤทธิ์
ริมน้้า-ท่าเกตุ
ริมน้้า-ท่าเกตุ, สัมฤทธิ์

ปัญหา
- ต้องการเครือ่ งออกก้าลังกายเพิ่มเติม
- อยากได้สวนสาธารณะและสถานที่ออกก้าลังกาย
- ไม่มีไฟฟ้าใช้
- ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และช้ารุด
- เขื่อนกั้นน้้ากัดเซาะโขดปอ
- ขุดลอกคลองระบายน้้า
- ปรับปรุงถนนทางเข้าสวนสาธารณะโขดศาลเจ้า

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีฯ
- โครงการจัดซื้อเครือ่ งออกก้าลังกาย
- โครงการหาสถานที่เพื่อจัดท้าสวนสาธารณะและ
สถานที่ออกก้าลังอาย
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลนครระยอง
- เขียนค้าร้องทั่วไป
- โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้้า
- โครงการขุดลอกคลอง/แม่น้าระยอง
- โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้้าทางเข้าสวนสาธารณะโขดศาลเจ้า

เสนอปัญหาจากชุมชน
ทุ่งโตนด, เนินพระ
พูนไฉ่, สองพี่น้อง, สัมฤทธิ,์ ข้างอ้าเภอฯ
บางจาก, แหลมรุง่ เรือง
สองพี่น้อง, บางจาก, พูนไฉ่, สะพานราษฎร์, ตากสิน
เนินพระ
เนินพระ, ทุ่งโตนด
ทุ่งโตนด

3.ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขทั้งทางร่างกายจิตใจ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปัญหา
โครงการ
- ความต้องการถังขยะเพิ่มตามจุดต่างๆ/ขยะล้นถัง
รถเก็บขยะไม่มาเก็บขยะเป็นเวลาและไม่เก็บกวาดให้
สะอาด
- การน้าขยะมาทิ้งไว้ตามที่สาธารณะ/ขยะในล้าคลอง
เกิดกลิ่นเน่าเสีย
- ยุงเยอะ

- เขียนค้าร้องทั่วไป

- ความต้องการฉีดวัคซีนให้กบั คนและสัตว์ และ
อยากรูเ้ รือ่ งโรคภัยต่างๆ

- โคงการเทศบาลสัญจา และโครงการรณรงค์ปอ้ งกัน
และควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

- เขียนค้าร้องทั่วไป
- เขียนค้าร้องทั่วไป

ชุมชน

ชายกระป่อม,เรือนจ้า,ข้างอ้าเภอ-ทางไผ่
บ้านปากคลอง,ริมน้้า-ท่าเกตุ,ปากน้้า 1,ปากน้้า2,
สนามเป้า,บางจาก
ชายกระป่อม, ตีนเนินเกาะหวาย,บ้านปากคลอง,
ปากน้้า 1,สนามเป้า,สัมฤทธิ์
ชายกระป่อม,ข้างอ้าเภอ-ทางไผ่,ปากน้้า 1,
ปากน้้า 2,สนามเป้า,บางจาก
ชายกระป่อม, ข้างอ้าเภอฯ, พูนไฉ่, บางจาก
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ปัญหา

โครงการ

ชุมชน

- ความต้องการอุปกรณ์กฬี าให้เด็กและเยาวชน
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
- สุนัขและแมวจรจัดเยอะ

- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กฬี าให้เด็กและเยาวชน
ในชุมชนชน
- เขียนค้าร้องทั่วไป

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้มีความน่าอยู่ อบอุ่น เข้มแข็งมั่น และปลอดภัย
ปัญหา
โครงการ
- การมัว่ สุมของกลุ่มวัยรุน่ ยาเสพติด ร้านเกมส์

- โครงการรณรงค์แก้ปญ
ั หายาเสพติดให้กบั เด็ก
เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง

- ความไม่ปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ

- โครงการเสริมสร้างความรูก้ บั เด็กและกลุ่มสตรี
ในเขตเทศบาล
- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน
และศึกษาดูงาน
- โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
- โครงการสายตรวจ อปพร. และโครงการต้ารวจบ้าน
- โครงการส้ารวจประชากรแฝงในเขตเทศบาล
นครระยอง
- เขียนค้าร้องทั่วไป
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ

- ความต้องการแหล่งเงินออมภายในชุมชนและสินค้า
อุปโภคบริโภคที่ถูก คุณภาพดี
- เด็กด้อยโอกาสในชุมชนขาดการศึกษา
- ลักเล็กขโมยน้อย
- ประชากรแฝง/แรงงานต่างด้าว
- ป้ายสัญญาณไฟกระพริบ/เครือ่ งหมายจราจร
- ส่งเสริมอาชีพ/สถานที่จ้าหน่ายสินค้า
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ชายกระป่อม, สัมฤทธิ,์ ข้างอ้าเภอฯ,
เนินพระ, ทุ่งโตนด
วัดป่า 2,ข้างอ้าเภอ-ทางไผ่,ปากน้้า 2,สัมฤทธิ์

ชุมชน
ชายกระป่อม,เรือนจ้า,ข้างอ้าเภอ-ทางไผ่
บ้านปากคลอง,ริมน้้า-ท่าเกตุ,ปากน้้า 1,ปากน้้า 2
สนามเป้า,สัมฤทธิ,์ มุสลิม-ปากคลอง,บางจาก
ชายกระป่อม
ชายกระป่อม
วัดป่า 2
ตีนเนิน-เกาะหวาย,ข้างอ้าเภอ-ทางไผ่,สนามเป้า
ตีนเนิน-เกาะหวาย,ปากน้้า 1,สัมฤทธิ์
ข้างอ้าเภอ-ทางไผ่,บ้านปากคลอง
ริมน้้าฯ, ข้างอ้าเภอฯ, พูนไฉ่, บางจาก
บางจาก, สองพี่น้อง, พูนไฉ่, ข้างอ้าเภอฯ ฯลฯ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาตามลาดับแล้ว)

บัญชีสรุป
โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 ถึง 2557)
เทศบาลนครระยอง
ปี 2555
ปี 2556
จานวน งบประมาณ จานวน
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและการวางผังเมืองให้มีความพร้อม น่าอยู่และสะดวกสบายได้มาตรฐาน
1.1 โครงสร้างพืน้ ฐานครอบคลุม ได้มาตรฐานและครบครัน
1.1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานให้ครอบคลุม ได้มาตรฐานและ
ครบครัน (คานึงถึงผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ) ในมิติด้านพลังงาน/จราจร /
ความปลอดภัย รวมถึงจ้างเอกชน/สถาบันจัดทาผังเมือง ผังชุมชน
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
1) โครงการก่อสร้างถนน

2) โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้า

6
โครงการ
ย่อย
6
โครงการ
ย่อย

3) โครงการก่อสร้างสะพาน (สะพานก้นปึกและสะพานเปีย่ มฯ)

1
โครงการ
ย่อย

4) โครงการขยายผิวการจราจร

1
โครงการ
ย่อย
1
โครงการ
ย่อย

5) โครงการก่อสร้างทางเท้า

1,698,000

-

-

-

-

4,138,000

-

-

-

-

-

-

1
โครงการ
ย่อย

18,000,000
(อบจ.ระยอง)

-

-

-

-

1
โครงการ
ย่อย

15,000,000
(อบจ.ระยอง)

1
โครงการ
ย่อย

15,000,000
(อบจ.ระยอง)

18,000,000
(อบจ.ระยอง)
3,850,000
(อบจ.ระยอง)
15,000,000
(อบจ.ระยอง)
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6
โครงการ
ย่อย
6
โครงการ
ย่อย
2
โครงการ
ย่อย
1
โครงการ
ย่อย
3
โครงการ
ย่อย

1,698,000

4,138,000

36,000,000
(อบจ.ระยอง)
3,850,000
(อบจ.ระยอง)
45,000,000
(อบจ.ระยอง)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาตามลาดับแล้ว)
6) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ปี 2555
จานวน งบประมาณ
โครงการ
1

500,000
2,062,000

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
-

3,400,000

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
-

7) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้า

6
โครงการ
ย่อย

8) โครงการก่อสร้างปรับปรุงปูายชื่อถนน ซอย ปูายบอกทาง

2
โครงการ
ย่อย

2,360,000

-

-

-

1

1,000,000

-

-

1
โครงการ
ย่อย

300,000

-

-

9) โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและขยายเขตประปา
1.2 เมืองสวยงาม เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียว และมีอัตลักษณ์
1.2.1 เพิม่ Civic Space ทีส่ วยงาม ได้แก่ สวนสาธารณะ/เกาะกลางถนน/
พืน้ ทีส่ ีเขียว ตลอดจนปรับปรุงสวนสาธารณะเดิมให้ได้มาตรฐาน
สารวจและปรับปรุงแนวเขต
1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาต่างๆ ในบริเวณสวนศรีเมือง

1
โครงการ
ย่อย

6,000,000

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
1

500,000

6
โครงการ
ย่อย

11,462,000

-

2
โครงการ
ย่อย

2,360,000

-

-

1

1,000,000

-

-

-

1
โครงการ
ย่อย

300,000

-

1
โครงการ
ย่อย

20,000,000
(อบจ.ระยอง)

1
โครงการ
ย่อย

1.2 เมืองสวยงาม เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียว และมีอัตลักษณ์
1.2.2 ปรับปรุง Steet Furniture (น้าพุ/ฝาท่อ/ไฟสาธารณะ/งานศิลป
กลางแจ้ง) ให้สวยงามได้มาตรฐาน ตลอดจนสร้างเอกลักษณ์เมือง
(ประหยัดพลังงาน/คานึงถึงผู้ด้อยโอกาส คนพิการ)
1.2 เมืองสวยงาม เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียว และมีอัตลักษณ์
1.2.3 ปรับปรุงและพัฒนาพืน้ ทีท่ มี่ ีศักยภาพ เพือ่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว และ
พักผ่อนหย่อนใจ (หาดแสงจันทร์/แหลมเจริญ/แม่น้าระยอง/
ปุาชายเลน/ถนนยมจินดา)
1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบชายฝั่งและบริเวณแหลมเจริญ

-

-
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1
โครงการ
ย่อย

20,000,000
(อบจ.ระยอง)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาตามลาดับแล้ว)

ปี 2555
จานวน งบประมาณ
โครงการ

2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองชลประทาน (ช่วงที่ 1)

1
โครงการ
ย่อย

2,000,000
(อบจ.ระยอง)

3) โครงการปรับปรุงบริเวณเมืองเก่า

1
โครงการ
ย่อย

5,000,000
(อบจ.ระยอง)

รวม

26
โครงการ
ย่อย

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ มีความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม
2.1 เด็ก/เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2.1.1 พัฒนาความเป็นเลิศทางเครือข่ายและสภาพแวดล้อม ตลอดจนขยาย
โอกาสทางการศึกษา (หน่วยงานอื่น/จัดเอง)
1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน (Talent Management)
1
- โครงการแข่งขันคนเก่ง
2) โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ
1
- โครงการพัฒนาครูใช้ภาษาอังกฤษสอนแบบบูรณาการ
3) โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
1
- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1
- โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม
4) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนและสาธารณูปโภคโรงเรียน

11
รายการ
ย่อย

12,058,000

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

-

-

-

-

1
โครงการ
ย่อย

2,000,000
(อบจ.ระยอง)

-

-

-

-

1
โครงการ
ย่อย

5,000,000
(อบจ.ระยอง)

6,000,000

32
โครงการ
ย่อย

21,458,000

2
โครงการ
ย่อย

3,400,000

4
โครงการ
ย่อย

80,000

1

80,000

1

80,000

3

240,000

5,000,000

1

5,000,000

1

5,000,000

3

15,000,000

50,000
50,051,260
เงินอุดหนุน
2,936,000

1

50,000

1

50,000

3
1

150,000
50,051,260
เงินอุดหนุน
55,199,900
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15
รายการ
ย่อย

33,708,650

10
รายการ
ย่อย

18,555,250

36
รายการ
ย่อย

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาตามลาดับแล้ว)

ปี 2555
จานวน งบประมาณ
โครงการ

5) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครระยอง

2
รายการ
ย่อย

1,787,000

12
รายการ
ย่อย

3,432,440

10
รายการ
ย่อย

8,000,000

24
รายการ
ย่อย

13,219,440

6) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง

19
รายการ
ย่อย

2,059,000

35
รายการ
ย่อย

4,711,000

28
รายการ
ย่อย

1,259,300

82
รายการ
ย่อย

8,029,300

7) โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี
- โครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย
8) โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเด็ก (ให้ทุน มอบแฟูม ยกย่อง
เชิดชู)
- โครงการมอบแฟูมผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.1 เด็ก/เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาล ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2.1.2 พัฒนาครู ตลอดจนหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน (ICT ปราชญ์
ชาวบ้าน ฯลฯ)
1) โครงการพัฒนาครูมืออาชีพสร้างการศึกษาคุณภาพ
- โครงการจัดงานวันครู
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
2) โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาล
- โครงการการจัดนิทรรศการการศึกษาท้องถิ่น
3) โครงการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียน
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเทศบาลกับ
คณะครุศาสตร์จุฬาฯ
- โครงการเงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
2.1 เด็ก/เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาล ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2.1.3 พัฒนาการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (เด็กด้อยโอกาส)

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

1

50,000

1

50,000

1

50,000

3

150,000

1

30,000

1

30,000

1

30,000

3

90,000

1
1

50,000
1,000,000

1
1

50,000
1,000,000

1
1

50,000
1,000,000

3
3

150,000
3,000,000

1

300,000

1

300,000

1

300,000

3

900,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

3

600,000

1

7,406,820
เงินอุดหนุน

1

7,406,820
เงินอุดหนุน
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาตามลาดับแล้ว)
1) โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
- โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
2) โครงการปรับปรุงห้องสมุด อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน

2.2 เด็ก/เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับการส่งเสริมให้มี
คุณธรรมจริยธรรม
2.2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่ม พร้อมทัง้ จัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน
ประชาชน
1) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
- โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2.2 เด็ก/เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับการส่งเสริมให้มี
คุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธารณะ
2.2.2 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ทัง้ ในโรงเรียน บ้าน และวัด
2.3 ส่งเสริมการออกกาลังกาย และพัฒนาการกีฬา นันทนาการ แก่เด็ก
เยาวชน ประชาชนร่วมกับภาคเอกชน
2.3.1 ส่งเสริม และพัฒนาการกีฬาและนันทนาการอย่างทัว่ ถึง พร้อมทัง้
จัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชน
- โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสาหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน
2.3 ส่งเสริมการออกกาลังกาย และพัฒนาการกีฬา นันทนาการ แก่เด็ก
เยาวชน ประชาชนร่วมกับภาคเอกชน
2.3.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการทา
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านกิจกรรมศูนย์เยาวชนฯ
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน

ปี 2555
จานวน งบประมาณ
โครงการ
1
2
รายการ
ย่อย

40,000
136,100

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
1
3
รายการ
ย่อย

40,000
372,000

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
1
1
รายการ
ย่อย

40,000
2,750,000

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
3

120,000
3,258,100

6
รายการ
ย่อย

1

352,000

1

352,000

1

352,000

3

1,056,000

1

1,860,000

1

1,860,000

1

1,860,000

3

5,580,000

1

1,070,000

1

1,070,000

1

1,070,000

3

3,210,000
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาตามลาดับแล้ว)

ปี 2555
จานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม
13
17,000,100
13
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพอนามัยดี
3.1.1 เร่งรัด พัฒนา ศูนย์บริการสาธารณสุข เพือ่ ให้บริการประชาชนแบบ
ครบวงจร มีการรักษาทีห่ ลากหลาย และมีคุณภาพเข้าถึงหลักประกัน
สุขภาพ
1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข ทน.ระยอง
- โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ของศูนย์บริการฯ ปากน้า

10
รายการ
ย่อย

52,306,090

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
13

40,646,550

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
39

10
รายการ
ย่อย

290,000
(งบสปสช.)

109,952,740

290,000
(งบสปสช.)

2) โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
- โครงการปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์บริการ
3.1 ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพอนามัยดี
3.1.2 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และดาเนินการการปูองกันโรค ตลอดจน
พัฒนาความเข้มแข็งของชมรมภาคี เครือข่ายสุขภาพ
1) โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
- กิจกรรมรณรงค์สารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงในชุมชน
โรงเรียน ศาสนสถาน

1 28,000 (งบสปสช.)

1

1

1

- กิจกรรมประกวดชุมชนปลอดลูกน้ายุงลาย

1

- โครงการให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกในโรงเรียนสู่ชุมชน

1

- ตั้งเครือข่าย SRRT นักเรียนในโรงเรียนสู่ชุมชน
อบรมแกนนาการทาผลิตภัณฑ์ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและ

1

180,000
(งบกองทุนเทศบาล)
50,000
(งบกองทุนเทศบาล)
50,000
(งบกองทุนเทศบาล)
70,000
(งบกองทุนเทศบาล)
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1

1

1

30,800 (งบสปสช.)

190,000
(งบกองทุนเทศบาล)
60,000
(งบกองทุนเทศบาล)
60,000
(งบกองทุนเทศบาล)
80,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

1
1

1

1

33,880 (งบสปสช.)

200,000
(งบกองทุนเทศบาล)
70,000
(งบกองทุนเทศบาล)
70,000
(งบกองทุนเทศบาล)
90,000
(งบกองทุนเทศบาล)

3

92,680 (งบสปสช.)

3

570,000
(งบกองทุนเทศบาล)

3

180,000
(งบกองทุนเทศบาล)

3

180,000
(งบกองทุนเทศบาล)

3

240,000
(งบกองทุนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาตามลาดับแล้ว)
ประกวดนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- โครงการลดเสี่ยงลดภัยอันตรายจากโรคติดต่อ
2) โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อทีป่ ูองกันได้ด้วยวัคซีน
- กิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนปูองกันโรคโปลิโอในพื้นที่เทศบาลนครระยอง

ปี 2555
จานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

1

50,000

1

1

50,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

60,000

1

70,000

1

60,000
(งบกองทุนเทศบาล)

70,000
(งบกองทุนเทศบาล)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
3
3

180,000
180,000
(งบกองทุนเทศบาล)

3) โครงการปูองกันและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- รณรงค์สารวจข้อมูลวัยรุ่นในการปูองกันโรคเอดส์และโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
4) โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

1

10,000 -

-

-

-

1

- โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
5) โครงการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกกลุ่มวัย
-โครงการพัฒนาการดีเริ่มทีน่ มแม่

1

140,000

1

1

30,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

30,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

30,000
(งบกองทุนเทศบาล)

3

90,000
(งบกองทุนเทศบาล)

-โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

1

30,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

30,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

30,000
(งบกองทุนเทศบาล)

3

90,000
(งบกองทุนเทศบาล)

-โครงการแก้ไขสายตาผิดปกติในนักเรียน

1

200,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

200,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

200,000
(งบกองทุนเทศบาล)

3

600,000
(งบกองทุนเทศบาล)

-โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนและพัฒนาการออกกาลังกายในชุมชน

1

20,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

20,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

20,000
(งบกองทุนเทศบาล)

3

60,000
(งบกองทุนเทศบาล)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตเทศบาล

1

400,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

60,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

320,000
(งบกองทุนเทศบาล)

3

780,000
(งบกองทุนเทศบาล)

-กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปีผู้สูงอายุและผู้พิการ

1

60,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

60,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

60,000
(งบกองทุนเทศบาล)

3

180,000
(งบกองทุนเทศบาล)

-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนาเครือข่ายผู้ดแู ลผู้พกิ ารและผู้สงู วัยที่บา้ น

1

80,000
(งบกองทุนเทศบาล)
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-

1

80,000
(งบกองทุนเทศบาล)

(งบกองทุนเทศบาล)

10,000
(งบกองทุนเทศบาล)

-

140,000

-

1

-

140,000

3

420,000

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาตามลาดับแล้ว)

ปี 2555
จานวน งบประมาณ
โครงการ

-มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สงู วัย

1

260,000
(งบกองทุนเทศบาล)

- โครงการสร้างสุขภาพโดยการออกกาลังกายเต้นแอโรบิค

1

250,000
(งบกองทุนเทศบาล)

- โครงการอบรมให้ความรู้โรคจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเสี่ยง

1

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
-

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

-

1

260,000
(งบกองทุนเทศบาล)

2

520,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

250,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

250,000
(งบกองทุนเทศบาล)

3

750,000
(งบกองทุนเทศบาล)

30,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

30,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

30,000
(งบกองทุนเทศบาล)

3

90,000
(งบกองทุนเทศบาล

1

100,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

100,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

100,000
(งบกองทุนเทศบาล)

3

300,000
(งบกองทุนเทศบาล)

โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน วัยเรียน เยาวชน

1

90,000
(งบสปสช.)

1

90,000
(งบสปสช.)

1

90,000
(งบสปสช.)

3

270,000
(งบสปสช.)

-กิจกรรมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

1

30,000
(งบสปสช.)

1

30,000
(งบสปสช.)

1

30,000
(งบสปสช.)

3

90,000
(งบสปสช.)

-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในเขตเทศบาลนครระยอง

1

30,000
(งบสปสช.)

1

30,000
(งบสปสช.)

1

30,000
(งบสปสช.)

3

90,000
(งบสปสช.)

-กิจกรรมส่งเสริมและแก้ไขภาวะโภชนาการผิดปกติในเด็กประถม

1

30,000
(งบกองทุนเทศบาล)

-

1

30,000
(งบกองทุนเทศบาล)

8) โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง
- โครงการคัดกรองสุขภาพ(โรคความดันโลหิตสูง/โรคเบาหวาน)
ประชาชนเทศบาลนครระยอง

1

80,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

80,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

80,000
(งบกองทุนเทศบาล)

3

240,000
(งบกองทุนเทศบาล)

- โครงการคัดกรองสุขภาพในสวนศรีเมือง

1

30,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

30,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

30,000
(งบกองทุนเทศบาล)

3

90,000
(งบกองทุนเทศบาล)

- โครงการคัดกรองสุขภาพจิตในประชาชน

1

20,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

20,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

20,000
(งบกองทุนเทศบาล)

3

60,000
(งบกองทุนเทศบาล)

6) โครงการตามพระราชดาริ
-โครงการหนูนอ้ ยเติบโตสมวัย ฉลาดแข็งแรง

7) โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
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-

-

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาตามลาดับแล้ว)

ปี 2555
จานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

9) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อ

10) โครงการพัฒนาและสนับสนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
- โครงการพัฒนา/สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครระยอง
- โครงการอบรมการจัดทาแผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร์กองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครระยอง

60,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

60,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

60,000
(งบกองทุนเทศบาล)

3

180,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

1,250,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

1,275,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

1,300,500
(งบกองทุนเทศบาล)

3

3,825,500
(งบกองทุนเทศบาล)

-

1

70,000
(งบกองทุนเทศบาล)

-

1

70,000
(งบกองทุนเทศบาล)

30,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

30,000
(งบกองทุนเทศบาล)

30,000
(งบกองทุนเทศบาล)

3

90,000
(งบกองทุนเทศบาล)

-

- โครงการประชาสัมพันธ์และสารวจความพึงพอใจต่อการรับรู้
ข่าวสารการดาเนินงานกองทุนฯ
11) โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
- โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลนครระยอง
- โครงการสร้างเสริมศักยภาพและศึกษาดูงานของ อ.ส.ม.
3.1 ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพอนามัยดี
3.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
1) โครงการยกระดับมาตรฐานสถานทีส่ ะสม/จาหน่ายอาหารใน
ร้านอาหารและแผงลอย
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด
- โครงการยกระดับมาตรฐานสถานทีส่ ะสมอาหาร/จาหน่ายอาหารใน
ร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหาร
2) โครงการอาหารปลอดภัย
- โครงการสุ่มตรวจเชื้อโรคและสารปนเปือ้ นในอาหารและน้า
- โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในตลาดสดเทศบาล 2,4

1

1

1
1

440,000 790,000 -

-

-

1
1

1

50,000
(งบสปสช.)

1

82,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

1

20,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

51

1

1

440,000

-

-

150,000 50,000
(งบสปสช.)

-

2
1

880,000
790,000

1
3

150,000
150,000
(งบสปสช.)

1

50,000
(งบสปสช.)

82,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

82,000
(งบกองทุนเทศบาล)

3

246,000
(งบกองทุนเทศบาล)

20,000
(งบกองทุนเทศบาล)

1

20,000
(งบกองทุนเทศบาล)

3

60,000
(งบกองทุนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาตามลาดับแล้ว)
3) โครงการพัฒนาโรงอาหารในสถานศึกษา
- โครงการโรงอาหารมาตรฐาน

ปี 2555
จานวน งบประมาณ
โครงการ
1

160,000
(งบกองทุนเทศบาล)

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
1

160,000
(งบกองทุนเทศบาล)

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
1

160,000
(งบกองทุนเทศบาล)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
3

480,000
(งบกองทุนเทศบาล)

3.2 เศรษฐกิจพัฒนา (ส่งเสริมการพึง่ พาตนเอง และเศรษฐกิจพอเพียง)
3.2.1 ส่งเสริมโอกาสในการสร้างรายได้ และอาชีพทางการท่องเทีย่ ว และ
ช่วงเทศกาล พร้อมทัง้ ขยายโอกาสทางการตลาด การจัดระบบการ
ค้าขายแลกเปลี่ยนและการบริการให้สามารถเข้าถึงได้อย่างทัว่ ถึง
1) โครงการฝึกอาชีพและพัฒนาความรู้เพือ่ เพิม่ รายได้แก่ประชาชน
- โครงการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครระยอง
3.2 เศรษฐกิจพัฒนา (ส่งเสริมการพึง่ พาตนเอง และเศรษฐกิจพอเพียง)
3.2.2 ส่งเสริมการออม และการเข้าถึงแหล่งทุน พร้อมทัง้ ส่งเสริมความรู้
ให้กับประชาชนในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1

90,000 -

-

1

90,000

2

180,000

1
1
1

200,000 150,000 350,000 -

-

1
1
1

200,000
150,000
350,000

2
2
2

400,000
300,000
700,000

3.3 การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน และสตรี
3.3.1 จัดสวัสดิการสังคม (การสงเคราะห์ คุ้มครอง ปูองกันทุก
กลุ่มเปูาหมาย) ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยอย่างครอบคลุม
และสร้างโอกาสให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
1) โครงการช่วยเหลือเพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้/ผู้ดอ้ ยโอกาสในเขตเทศบาลให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
- โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กบั ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล

- โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้
- โครงการตัดแว่นสายตาให้กบั ผู้มปี ญ
ั หาทางสายตาในเขตเทศบาลฯ

3.3 การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน และสตรี
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาตามลาดับแล้ว)

ปี 2555
จานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

3.3.2 พัฒนากลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกกลุ่ม (รวมถึงพิทักษ์ ปกปูอง
สิทธิเด็ก สตรี) เพิม่ การเข้าถึงบริการทีจ่ าเป็น และมีมาตรฐาน
อย่างเท่าเทียม
1) โครงการช่วยเหลือเด็ก/สตรีทปี่ ระสบปัญหาสังคม
- โครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล
3.4 ฟืน้ ฟูศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4.1 ธารงค์ไว้ซึ่งสร้างเอกลักษณ์ และสร้างอัตลักษณ์ใหม่ (สร้าง+สืบสาน
ประเพณี ขึ้นมาใหม่)

1

50,000 -

-

1

50,000

2

100,000

1
1

1,200,000 600,000

1

600,000

1
1

1,200,000
600,000

2
3

2,400,000
1,800,000

1
1
1
1

870,000
850,000
50,000
200,000

1
1
1
1

870,000
850,000
50,000
200,000

1
1
1
1

870,000
850,000
50,000
200,000

3
3
3
3

2,610,000
2,550,000
150,000
600,000

15
รวม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน

6,030,000

8

2,920,000

14

5,260,000

37

14,210,000

28,400,000
13,000,000
53

1
1

29,000,000
14,000,000

1
1

29,600,000
15,000,000

3
3

87,000,000
42,000,000

1) โครงการสร้างเอกลักษณ์ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภมู ิปัญญาท้องถิ่น

- โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง
- โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพฯ และงานห่มผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้า
3.4 ฟืน้ ฟูศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4.2 อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ภาษา อาหาร
1) โครงการสนับสนุนส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีไทยในท้องถิ่น
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และงานก่อพระเจดีย์ทราย
- โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง/ประกวดต้นไม้
- โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ งานกาชาดจังหวัดระยอง
- โครงการสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีไทย

4.1 ลดปริมาณมูลฝอย และเพิม่ การนากลับมาใช้ประโยชน์ (Zero Waste)
4.1.1 เพิม่ ประสิทธิภาพระบบการเก็บขนและกาจัด พร้อมทัง้ มีเทคโนโลยี
การจัดการมูลฝอยทีเ่ หมาะสมกับประเภทมูลฝอยในชุมชน
- จ้างเหมาเก็บขนมูลฝอย
- จ้างบริหารระบบกาจัดมูลฝอยแบบครบวงจร

1
1

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาตามลาดับแล้ว)

ปี 2555
จานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

4.1 ลดปริมาณมูลฝอย และเพิม่ การนากลับมาใช้ประโยชน์ (Zero Waste)
4.1.2 สร้างมูลค่าจากมูลฝอย โดยการแปรรูปมูลฝอย
4.1 ลดปริมาณมูลฝอย และเพิม่ การนากลับมาใช้ประโยชน์ (Zero Waste)
4.1.3 ลดปริมาณมูลฝอย โดยการสร้างจิตสานึกในการคัดแยกมูลฝอยใน
ครัวเรือน/ลดปริมาณมูลฝอย/จัดแหล่งรองรับมูลฝอยมีพษิ จากครัวเรือน

1) โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในชุมชน
1

- โครงการปฏิบัติการคัดแยกขยะก่อนทิง้
4.2 ปูองกันและจัดการมลพิษ
4.2.1 เฝูาระวัง พร้อมสร้างเครือข่าย และเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
1) โครงการเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้าเสีย/อากาศ)
- โครงการนักสืบสายลม นครระยอง
4.2 ปูองกันและจัดการมลพิษ
4.2.2 ลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม โดยการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน สร้างมาตรการในการปูองกัน พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียและรวบรวมน้าเสีย
- โครงการปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสียรวม เทศบาลนครระยอง

-

223,400 -

-

1

1

150,430,000 เงินอุดหนุนงบกลาง

4.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4.3.1 พัฒนามาตรการด้านพลังงาน พร้อมลดการใช้ โดยมีมาตรการ
ประหยัดพลังงาน ในเขตเทศบาล และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
4.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4.3.2 อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสร้างความสมดุล
และความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง
1) โครงการคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศปุาชายเลน

-
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77,000

-

-

1

223,400

2

446,800

1

77,000

2

154,000

1

150,430,000

-

เงินอุดหนุนงบกลาง

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาตามลาดับแล้ว)
- โครงการเทศกาลรักษ์ปุาชายเลนเทิดไท้องค์ราชันย์
- โครงการอบรมมัคคุเทศก์ปุาชายเลน
- โครงการคืนความสมดุลให้ปุาชายเลน
- โครงการประกาศเขตอนุรักษ์ปุาชายเลน
4.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4.3.3 ให้ความรู้ และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ปี 2555
จานวน งบประมาณ
โครงการ
1
1
-

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

225,000 32,000 -

1
1

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
1

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

225,000

2
1
1
1

450,000
32,000
35,000
20,000

1

85,000

2

170,000

35,000 20,000 -

-

1) โครงการเฝูาระวังและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้าระยอง

1

85,000 -

1

95,000

1

700,000

1

300,000

3

1,095,000

7
42,060,400
รวม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมและชุมชน ให้มีความน่าอยู่ อบอุ่น เข้มแข็ง มั่นคง และปลอดภัย

6

43,832,000

7

45,510,400

20

131,402,800

1
1

250,000
150,000

2
2

500,000
300,000

- โครงการเฝูาระวังและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
แม่น้าระยอง

-

2) โครงการปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์สิ่งแวดล้อม
ศึกษา เจดีย์กลางน้า
- โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา

5.1 ประชาชนเข้มแข็ง รวมทัง้ สังคมอบอุ่น และมีความเอื้ออาทร
5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์ทดี่ ีภายในครอบครัว/สร้างความ
เอื้ออาทรและความมีน้าใจ รวมทัง้ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม
5.1 ประชาชนเข้มแข็ง รวมทัง้ สังคมอบอุ่น และมีความเอื้ออาทร
5.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลุ่ม หรือองค์กรชุมชน เพือ่ ร่วมพัฒนา
เมืองในด้านต่างๆ รวมทัง้ แก้ปัญหายาเสพติด
1) โครงการอุดหนุนชุมชน/กลุ่มอาชีพ/สถาบันต่างๆ ฯลฯ
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ในเขตเทศบาลนครระยอง

- โครงการนันทนาการผู้สูงอายุสุขกาย สุขใจ

1
1

250,000 150,000 -
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-

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาตามลาดับแล้ว)

ปี 2555
จานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

2) โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน และศึกษาดูงาน

1
1

- โครงการกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ในเขตเทศบาล
นครระยอง
- โครงการการบูรณาการจัดทาแผนชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
- โครงการหน้าบ้านชวนมองชุมชนนครระยองร่วมใจ
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุและส่งเสริมพัฒนาชมรม
ผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน
3) โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
- โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
4) โครงการแก้ไขปัญหาสังคมแบบบูรณาการ (ยาเสพติด/แรงงาน
ต่างด้าว/ประชากรแฝง ฯลฯ)
- โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง

-

1
1

1,500,000 1,100,000 งบอุดหนุนชุมชน
120,000 50,000 -

-

1
1

120,000
50,000

2
2

1,100,000
งบอุดหนุนชุมชน
240,000
100,000

1

1,500,000 -

-

1

1,500,000

2

3,000,000

1

50,000

1

50,000

3

150,000

1

200,000 -

1

200,000

2

400,000

1

180,000

1

1
-

50,000

-

1,500,000
-

2
1

3,000,000

5.2 เมืองมีระเบียบ คนมีวนิ ัย มีความมั่นคง และปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
5.2.1 ส่งเสริมให้คนในเมืองมีวนิ ัยทีด่ ี มีการจัดระเบียบเมือง หรือส่งเสริมให้
เมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการเตรียมการรับมือ หรือ
ปูองกันภัยต่างๆพร้อมสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
1) โครงการฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) ตารวจอาสา
- โครงการอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง
- โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน และ
ศึกษาดูงาน (อปพร.)
- โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

-

1

50,000
56

1

180,000

1

180,000

3

540,000

1

300,000

1

300,000

2

600,000

1

50,000

1

50,000

3

150,000

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาตามลาดับแล้ว)

ปี 2555
จานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

1

100,000

1

100,000

3

300,000

1

1,000,000

1
1

1,000,000
1,000,000

2
1

2,000,000
1,000,000

1
2,000,000 11
4,150,000
7
3,680,000
14
6,450,000
รวม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเมือง และองค์กรเทศบาล ให้มีความเป็นธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรทีท่ ันสมัย ได้มาตรฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
6.1 พัฒนาเจ้าหน้าทีท่ ุกระดับ โดยการจัดการความรู้ ใช้เทคนิคใหม่ๆ
ให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
6.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ พร้อมทัง้ พัฒนาจิตสานึก และ
ทัศนคติทดี่ ีของบุคลากร
1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และบุคลากร
1
700,000
1
700,000
1
700,000
- โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร ทีป่ รึกษา เลขานุการ สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานและลูกจ้าง

1
32

2,000,000
14,280,000

3

2,100,000

1

150,000

- โครงการปกปูองสถาบันสาคัญของชาติ
5.2 เมืองมีระเบียบ คนมีวนิ ัย มีความมั่นคง และปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
5.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน การลดอุบัติเหตุจากการจราจรในเมือง การจัด
ระเบียบการจราจร ระบบขนส่งมวลชน และวิศวกรรมจราจร
1) โครงการปรับปรุงการจราจรบริเวณจุดแออัด เช่น หน้าโรงเรียน
ตลาดสด และย่านการค้า
- โครงการปรับปรุงการจราจรโรงเรียน
- โครงการจัดการจราจรบริเวณตลาด
2) โครงการปรับปรุงถนน (วิศวกรรมจราจร) ปูายเครื่องหมายจราจร
สัญญาณไฟเตือนอันตราย
- โครงการปรับปรุงปูายเครื่องหมายจราจร/สัญญาณไฟอันตราย

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขฯ
2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและบุคลากร
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
3) โครงการวันเทศบาล
- โครงการกิจกรรมวันเทศบาล

1

100,000

-

-

-

-

-

-

1

150,000 -

-

-

-

1

20,000

1

20,000

1

20,000

3

60,000

1

80,000
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1

80,000

1

80,000

3

240,000

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาตามลาดับแล้ว)

ปี 2555
จานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

6.1 พัฒนาเจ้าหน้าทีท่ ุกระดับ โดยการจัดการความรู้ ใช้เทคนิคใหม่ๆ
ให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
6.1.2 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนสิ่งอานวย
ความสะดวก พร้อมพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล
4) โครงการปรับปรุงและสร้างอาคารสถานที่ จัดหาครุภัณฑ์ ปฏิบัติงาน
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน (สถานธนานุบาล สานักงานเทศบาล
อาคารศาลาประชาคม ทีจ่ อดรถ ฯลฯ)
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์

12,065,200

37
รายการ
ย่อย

928,600

9
รายการ
ย่อย

836,000

5
รายการ
ย่อย

13,829,800

51
รายการ
ย่อย

- โครงการปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาลนครระยอง

1

2,500,000 -

-

-

-

1

2,500,000

- โครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง

1

4,800,000 -

-

-

-

1

4,800,000

1
1

20,000,000
600,000

1
1

850,000
4,000,000

- โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเศษพัสดุ

-

- โครงการปรับปรุงที่จอดรถสองแถวด้านหลังอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ
- โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง

1

-

-

1
850,000 -

6.1 พัฒนาเจ้าหน้าทีท่ ุกระดับ โดยการจัดการความรู้ ใช้เทคนิคใหม่ๆ
ให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
6.1.3 พัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารในองค์กร
6.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
6.2.1 ส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฏหมายในการจัดการ หรือแก้ไขปัญหา
รวมทัง้ จัดระบบ หรือใช้มาตรการ เพือ่ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่น
6.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี

58

-

1
600,000 -

20,000,000
-

1

4,000,000

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาตามลาดับแล้ว)

ปี 2555
จานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

6.2.2 พัฒนาช่องทาง หรือกลไก ในการรับเรื่องร้องเรียน การสอบถาม และ
การแจ้งเหตุต่างๆ รวมทัง้ ให้ความสาคัญกับการติดตามผลกระทบหรือ
รับฟังเสียงของประชาชนหลังจากการดาเนินโครงการพัฒนาต่างๆ
ของเทศบาล
1) โครงการเทศบาลสัญจร
6.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
6.2.3 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีอื่นๆ ในการวางแผน
พัฒนาเทศบาล และการดาเนินการในกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
1) โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น
2) โครงการติดตามและประเมินผล
3) โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เทศบาล

1

345,000

1

345,000

1

345,000

3

1,035,000

1

40,000

1

40,000

1

40,000

3

120,000

1

100,000

1

100,000

2

200,000
500,000

-

1

500,000 -

-

-

-

1

4) โครงการอุดหนุนหน่วยงาน/องค์กรอื่น ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
- โครงการสัมมนาหอการค้าทัว่ ประเทศ ครั้งที่ 29 ประจาปี 2554

1

120,000
งบอุดหนุน

-

-

-

-

1

120,000
งบอุดหนุน

- โครงการบูรณาการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลัง
แผ่นดิน ท้องถิ่นและชุมชน

1

500,000
งบอุดหนุน

-

-

-

-

1

500,000
งบอุดหนุน

6.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
6.2.4 พัฒนาช่องทางทีห่ ลากหลายในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทัง้
เผยแพร่ข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ข้อมูลการเงิน การคลัง
แก่สาธารณะ
1) โครงการแถลงข่าวสื่อมวลชน
6.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
6.2.5 ส่งเสริม/สนับสนุนการรักษาวินัยทางการเงิน/การคลัง การเบิกจ่าย
และการดาเนินการโครงการ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
รวมทัง้ ปรับปรุงการให้บริการประชาชน

1

100,000

59

1

100,000

1

100,000

3

300,000

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาตามลาดับแล้ว)
1) โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการคลัง
- โครงการอบรมการทางานเป็นทีม เพือ่ องค์กรทีเ่ รารัก

ปี 2555
จานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

1
1

200,000 200,000 -

1

200,000

1

200,000

1

1

150,000

1

150,000

1
1

100,000
30,000

1
1

รวม

17

23,030,200

รวมทัง้ 6 ยุทธศาสตร์
แหล่งเงิน : จากเทศบาล

63

104,328,700

6

209,608,080 -

แหล่งเงิน : จาก อบจ.
แหล่งเงิน : จากกองทุนเทศบาล
แหล่งเงิน : จาก สปสช.

5

43,850,000

1

25
5

3,632,000
518,000

24
5

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ

2) โครงการประชาสัมพันธ์กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
(ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องการชาระภาษี)
- โครงการสายสัมพันธ์ประชาชนผู้ชาระภาษี
3) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในห้างสรรพสินค้า
- โครงการเพิม่ ศักยภาพการให้บริการด้านการชาระภาษี
4) โครงการปรับปรุงการบริการประชาชนแบบ One Stop Service
- โครงการปรับปรุงบริการประชาชนแบบ One Stop Service
- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานทะเบียนราษฏรแก่ประชาชนและ
นักเรียนในเขตเทศบาลนครระยอง

60

-

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
-

1
1

200,000
200,000

230,000

3

630,000

1

170,000

3

470,000

100,000
30,000

1
1

100,000
30,000

3
3

300,000
90,000

12

3,393,600

13

26,751,000

42

53,174,800

46

109,531,690

61

130,617,950

170

344,478,340

6

209,608,080

-

-

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

15,000,000
3,057,000
230,800

3

53,000,000

9

111,850,000

24
5

3,582,500
233,880

73
15

10,271,500
982,680

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555-2557)
เทศบาลนครระยอง
โครงการ
(รายละเอียด)
ปี 55-57
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและวางผังเมืองให้มีความพร้อม น่าอยูแ่ ละสะดวกสบายได้มาตรฐาน
1.1 โครงสร้างพืน้ ฐานครอบคลุม ได้มาตรฐานและครบครัน
1.1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานให้ครอบคลุม ได้มาตรฐานและ
ครบครัน (คานึงถึงผูด้ ้อยโอกาส/ผูพ้ ิการ) ในมิติด้านพลังงาน/จราจร /
ความปลอดภัย รวมถึงจ้างเอกชน/สถาบันจัดทาผังเมือง ผังชุมชน
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 55
ปี 56

ปี 57

1) โครงการก่อสร้างถนน
2) โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้า
3) โครงการก่อสร้างสะพาน
4) โครงการขยายผิวการจราจร
5) โครงการก่อสร้างทางเท้า
6) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้า
7) โครงการก่อสร้างปรับปรุงปูายชือ่ ถนน ซอย ปูายบอกทาง
1.2 เมืองสวยงาม เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียว และมีอัตลักษณ์
1.2.1 เพิม่ Civic Space ทีส่ วยงาม ได้แก่ สวนสาธารณะ/เกาะกลางถนน/
พืน้ ทีส่ ีเขียว ตลอดจนปรับปรุงสวนสาธารณะเดิมให้ได้มาตรฐาน สารวจ
และปรับปรุงแนวเขต

จานวน 3 สาย
จานวน 8 สาย
จานวน 1 โครงการ
จานวน 1 สาย
จานวน 1 สาย
จานวน 3 สาย
จานวน 2 โครงการ

3 สาย
8 สาย
1 สาย
1 สาย
1
2 โครงการ

1
-

1 โครงการ
1
-

8) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาต่างๆ ในบริเวณสวนศรีเมือง
1.2 เมืองสวยงาม เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียว และมีอัตลักษณ์
1.2.2 ปรับปรุง Steet Furniture (น้าพุ/ฝาท่อ/ไฟสาธารณะ/งานศิลป
กลางแจ้ง) ให้สวยงามได้มาตรฐาน ตลอดจนสร้างเอกลักษณ์เมือง
(ประหยัดพลังงาน/คานึงถึงผูด้ ้อยโอกาส คนพิการ)

จานวน 1 โครงการ

1 โครงการ

-

-

1.2 เมืองสวยงาม เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียว และมีอัตลักษณ์
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ปี 55-57

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ปี 55
ปี 56

ปี 57

ความพึงพอใจของประชาชน เพิม่ ขึน้
ต่อการบริการโครงสร้าง
2%
พืน้ ฐานและสาธารณูปโภค ปีทผี่ ่านมา

เพิม่ ขึน้
2%
ปีทผี่ ่านมา

เพิม่ ขึน้
2%
ปีทผี่ ่านมา

พืน้ ทีส่ ีเขียวและนันทนาการ
(ตร.ม./ปี)

2,000
ตร.ม./ปี

2,000
ตร.ม./ปี

2,000
ตร.ม./ปี

โครงการ
(รายละเอียด)
1.2.3 ปรับปรุงและพัฒนาพืน้ ทีท่ มี่ ีศักยภาพ เพือ่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว และ
พักผ่อนหย่อนใจ (หาดแสงจันทร์/แหลมเจริญ/แม่น้าระยอง/ปุาชาย
เลน/ถนนยมจินดา)

ปี 55-57

9) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบชายฝัง่ และบริเวณแหลมเจริญ
จานวน 1 โครงการ
10) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้าระยอง
จานวน 1 โครงการ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ มีความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 55
ปี 56

ปี 57

1 โครงการ

-

1 โครงการ
-

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
4) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนและสาธารณูปโภคโรงเรียน

จานวน 3 โครงการ
จานวน 36 โครงการ

1 โครงการ
20 โครงการ

1 โครงการ
12 โครงการ

1 โครงการ
4 โครงการ

5) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครระยอง

จานวน 24 โครงการ

10 โครงการ

10 โครงการ

4 โครงการ

6) โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง
7) โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี

จานวน 81 โครงการ

48 โครงการ

23 โครงการ

10 โครงการ

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

-

ปี 55-57

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ปี 55
ปี 56

ความพึงพอใจของประชาชน เพิม่ ขึน้
ทีม่ ีต่อแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
2%
และสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ปีทผี่ ่านมา

ปี 57

เพิม่ ขึน้
2%
ปีทผี่ ่านมา

เพิม่ ขึน้
2%
ปีทผี่ ่านมา

เพิม่ ขึน้
2%

เพิม่ ขึน้
2%

เพิม่ ขึน้
2%

ปีทผี่ ่านมา

ปีทผี่ ่านมา

ปีทผี่ ่านมา

2.1 เด็ก/เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2.1.1 พัฒนาความเป็นเลิศทางเครือข่ายและสภาพแวดล้อม ตลอดจนขยาย
โอกาสทางการศึกษา (หน่วยงานอืน่ /จัดเอง)
1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพผูเ้ รียน (Talent Management)
- โครงการแข่งขันคนเก่ง
2) โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครระยอง
- โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3) โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา

- โครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิน่ ไทย
8) โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเด็ก (ให้ทุน มอบแฟูม ยกย่อง
เชิดชู)
- โครงการมอบแฟูมผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.1 เด็ก/เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาล ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
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ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

โครงการ
(รายละเอียด)
2.1.2 พัฒนาครู ตลอดจนหลักสูตร และสือ่ การเรียนการสอน (ICT ปราชญ์
ชาวบ้าน ฯลฯ)
1) โครงการพัฒนาครูมืออาชีพสร้างการศึกษาคุณภาพ
- โครงการจัดงานวันครู
- โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูต้ ามกลุม่ สาระการเรียนรู้
2) โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาล
- โครงการการจัดนิทรรศการการศึกษาท้องถิน่
3) โครงการพัฒนาหลักสูตร และสือ่ การเรียน
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเทศบาลกับคณะครุศาสตร์
จุฬกาฯ
2.1 เด็
/เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาล ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2.1.3 พัฒนาการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (เด็กด้อยโอกาส)
1) โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
- โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
2) โครงการปรับปรุงห้องสมุด อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน
2.2 เด็ก/เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับการส่งเสริมให้มี
คุณธรรมจริยธรรม

ปี 55-57

จานวน 3 โครงการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 55
ปี 56

ปี 57

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

จานวน 3 โครงการ
จานวน 6 โครงการ

1 โครงการ
6 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

ปี 55-57

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ปี 55
ปี 56

ปี 57

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

เพิม่ ขึน้
2%
ปีทผี่ ่านมา

เพิม่ ขึน้
2%
ปีทผี่ ่านมา

เพิม่ ขึน้
2%
ปีทผี่ ่านมา

ช่องทางการศึกษา

-

-

1
ช่องทาง

เพิม่ ขึน้
2%
ปีทผี่ ่านมา

เพิม่ ขึน้
2%
ปีทผี่ ่านมา

เพิม่ ขึน้
2%
ปีทผี่ ่านมา

เพิม่ ขึน้
2%
ปีทผี่ ่านมา

เพิม่ ขึน้
2%
ปีทผี่ ่านมา

เพิม่ ขึน้
2%
ปีทผี่ ่านมา

แหล่งเรียนรู้เพิม่ ขึน้

2.2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุม่ พร้อมทัง้ จัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน

1) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
- โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2.2 เด็ก/เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับการส่งเสริมให้มี
คุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธารณะ

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

กิจกรรมโครงการทีส่ ่งเสริม
คุณธรรม

2.2.2 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ทัง้ ในโรงเรียน บ้าน และวัด
2.3 ส่งเสริมการออกกาลังกาย และพัฒนาการกีฬา นันทนาการ แก่เด็ก
เยาวชน ประชาชนร่วมกับภาคเอกชน
2.3.1 ส่งเสริม และพัฒนาการกีฬาและนันทนาการอย่างทัว่ ถึง พร้อมทัง้
จัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชน และหน่วยงานอืน่
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชน
- โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสาหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน

ความพึงพอใจของเด็ก
เยาวชน ประชาชนทีม่ กี ารจัด

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ
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1 โครงการ

1 โครงการ

ความพึงพอใจของเด็ก/
เยาวชนและประชาชน
ทีม่ ีต่อการออกกาลังกาย
และนันทนาการ

โครงการ
(รายละเอียด)
2.3 ส่งเสริมการออกกาลังกาย และพัฒนาการกีฬา นันทนาการ แก่เด็ก
เยาวชน ประชาชนร่วมกับภาคเอกชน

ปี 55-57

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 55
ปี 56

2.3.2 ส่งเสริมการรวมกลุม่ ของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการทา
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านกิจกรรมศูนย์เยาวชนฯ
1 โครงการ
1 โครงการ
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน
จานวน 3 โครงการ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพอนามัยดี
3.1.1 เร่งรัด พัฒนา ศูนย์บริการสาธารณสุข เพือ่ ให้บริการประชาชนแบบ

ปี 57

ปี 55-57

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ปี 55
ปี 56

ความพึงพอใจของเด็ก/
เยาวชนและประชาชน
1 โครงการ

ทีม่ ีต่อการออกกาลังกาย
และนันทนาการ

ปี 57

เพิม่ ขึน้
2%
ปีทผี่ ่านมา

เพิม่ ขึน้
2%
ปีทผี่ ่านมา

เพิม่ ขึน้
2%
ปีทผี่ ่านมา

1 แห่ง

-

-

ลดลง
ร้อยละ
3
ของอัตรา

ลดลง
ร้อยละ
3
ของอัตรา

ลดลง
ร้อยละ
3
ของอัตรา

ผูป้ ุวย
รายใหม่

ผูป้ ุวย
รายใหม่

ผูป้ ุวย
รายใหม่

ครบวงจร มีการรักษาทีห่ ลากหลาย และมีคุณภาพเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ

1) โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข ทน.ระยอง
- โครงการจัดหาเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ของศูนย์บริการฯ ปากน้า
2) โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
- โครงการปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์บริการ
3.1 ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพอนามัยดี
3.1.2 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และดาเนินการการปูองกันโรค ตลอดจน
พัฒนาความเข้มแข็งของชมรมภาคี เครือข่ายสุขภาพ
1) โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สคู่ น
- โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สคู่ น
2) โครงการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกกลุม่ วัย
-โครงการพัฒนาการดีเริม่ ทีน่ มแม่
-โครงการหนูน้อยเติบโตสมวัย ฉลาดแข็งแรง
-โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนและพัฒนาการออกกาลังกายในชุมชน

พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุและผูพ้ ิการในเขตเทศบาล
-กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี ผูส้ ูงอายุและผูพ้ ิการ
-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนาเครือข่ายผูด้ แู ลผูพ้ กิ ารและผูส้ งู วัยทีบ่ า้ น

-มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพผูส้ ูงวัย
3) โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

จานวน 10 โครงการ

10 โครงการ

-

-

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

จานวน 3 โครงการ
จานวน 3 โครงการ
จานวน 3 โครงการ
จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

จานวน 3 โครงการ
จานวน 3 โครงการ
จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
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จานวนศูนย์บริการฯ
ของเทศบาลฯ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานหน่วยบริการใน
ระบบหลักประกันสุขภาพ
"หน่วยบริการประจา"

อัตราอุบัติการด้วยโรค
ไม่ติดต่อลดลง (ต่อแสน
ประชากร)

โครงการ
(รายละเอียด)
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน เด็กวัยเรียน เยาวชน
-กิจกรรมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในเขตเทศบาลนครระยอง
-กิจกรรมส่งเสริมและแก้ไขภาวะโภชนาการผิดปกติในเด็กประถม
-โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
-โครงการแก้ไขสายตาผิดปกติในนักเรียน
4) โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

ปี 55-57
จานวน 3 โครงการ
จานวน 3 โครงการ
จานวน 3 โครงการ
จานวน 3 โครงการ
จานวน 3 โครงการ
จานวน 3 โครงการ

- โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลนครระยอง

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

- โครงการสร้างเสริมศักยภาพและศึกษาดูงานของ อ.ส.ม.
3.1 ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพอนามัยดี
3.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาลและอนามัยสิง่ แวดล้อม
1) โครงการยกระดับมาตรฐานสถานทีส่ ะสม/จาหน่ายอาหารในร้านอาหาร
และแผงลอย

จานวน 1 โครงการ

1 โครงการ

-

-

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 55
ปี 56
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

ปี 57
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

ปี 55-57

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ปี 55
ปี 56

อัตราอุบัติการด้วยโรค
ไม่ติดต่อลดลง (ต่อแสน
ประชากร)

อัตราปุวยด้วยโรคอาหาร
เป็นพิษลดลง
จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

ปี 57

ลดลง
ร้อยละ
3
ของอัตรา

ลดลง
ร้อยละ
3
ของอัตรา

ลดลง
ร้อยละ
3
ของอัตรา

ผูป้ ุวย

ผูป้ ุวย

ผูป้ ุวย

รายใหม่

รายใหม่

รายใหม่

ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ
3 ของปี
3 ของปี
3 ของปี
ปีทผี่ ่านมา

ปีทผี่ ่านมา

ปีทผี่ ่านมา

เพิม่ ขึน้
2%
ปีทผี่ ่านมา

เพิม่ ขึน้
2%
ปีทผี่ ่านมา

เพิม่ ขึน้
2%
ปีทผี่ ่านมา

3.2 เศรษฐกิจพัฒนา (ส่งเสริมการพึง่ พาตนเอง และเศรษฐกิจพอเพียง)
3.2.1 ส่งเสริมโอกาสในการสร้างรายได้ และอาชีพทางการท่องเทีย่ ว และช่วง
เทศกาล พร้อมทัง้ ขยายโอกาสทางการตลาด การจัดระบบการค้าขาย
แลกเปลีย่ นและการบริการให้สามารถเข้าถึงได้อย่างทัว่ ถึง
1) โครงการฝึกอาชีพและพัฒนาความรูเ้ พือ่ เพิม่ รายได้แก่ประชาชน
- โครงการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชนในเขต
เทศบาลนครระยอง

ความพึงพอใจของประชาชน

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

3.2 เศรษฐกิจพัฒนา (ส่งเสริมการพึง่ พาตนเอง และเศรษฐกิจพอเพียง)
3.2.2 ส่งเสริมการออม และการเข้าถึงแหล่งทุน พร้อมทัง้ ส่งเสริมความรู้
ให้กับประชาชนในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 การจัดสวัสดิการให้แก่ผสู้ ูงอายุ ผูด้ ้อยโอกาส เด็ก เยาวชน และสตรี
3.3.1 จัดสวัสดิการสังคม (การสงเคราะห์ คุม้ ครอง ปูองกันทุกกลุม่ เปูาหมาย)
ให้กับผูส้ ูงอายุ ผูด้ ้อยโอกาส ผูป้ ุวยอย่างครอบคลุม และสร้างโอกาส
ให้กับผูส้ ูงอายุ ผูด้ ้อยโอกาสทางสังคม
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1 โครงการ

1 โครงการ

ทีม่ ีต่อการจัดกิจกรรมด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการ
(รายละเอียด)
1) โครงการช่วยเหลือเพือ่ สงเคราะห์ผยู้ ากไร้ /ผูด้ ้อยโอกาสในเขตเทศบาล
ให้มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี

ปี 55-57

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 55
ปี 56

ปี 57

- โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงทีอ่ ยูอ่ าศัยให้กับผูย้ ากไร้ในเขต
เทศบาลนครระยอง

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

- โครงการสงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ ผูพ้ ิการและผูย้ ากไร้

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

- โครงการตัดแว่นสายตาให้กับผูม้ ีปัญหาทางสายตาในเขตเทศบาล
นครระยอง

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

ปี 55-57

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ปี 55
ปี 56

ความพึงพอใจของประชาชน
ทีม่ ีต่อการจัดสวัสดิการสังคม

3.3 การจัดสวัสดิการให้แก่ผสู้ ูงอายุ ผูด้ ้อยโอกาส เด็ก เยาวชน และสตรี
3.3.2 พัฒนากลุม่ ผูป้ ระสบปัญหาทางสังคมทุกกลุม่ (รวมถึงพิทักษ์ ปกปูองสิทธิ
เด็ก สตรี) เพิม่ การเข้าถึงบริการทีจ่ าเป็น และมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
1) โครงการช่วยเหลือเด็ก/สตรีทปี่ ระสบปัญหาสังคม
- โครงการเสริมสร้างความรูใ้ ห้กับเด็กและกลุม่ สตรีในเขตเทศบาล
3.4 ฟืน้ ฟูศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

ปี 57

เพิม่ ขึน้

เพิม่ ขึน้

เพิม่ ขึน้

2%
ปีทผี่ ่านมา

2%
ปีทผี่ ่านมา

2%
ปีทผี่ ่านมา

เพิม่ ขึน้
2%
ปีทผี่ ่านมา

เพิม่ ขึน้
2%
ปีทผี่ ่านมา

เพิม่ ขึน้
2%
ปีทผี่ ่านมา

เพิม่ ขึน้

เพิม่ ขึน้

เพิม่ ขึน้

2%

2%

2%

1 โครงการ

3.4.1 ธารงค์ไว้ซงึ่ สร้างเอกลักษณ์ และสร้างอัตลักษณ์ใหม่ (สร้าง+สืบสาน
ประเพณี ขึน้ มาใหม่)
ั ญา
1) โครงการสร้างเอกลักษณ์ ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และภูมปิ ญ
ท้องถิน่

- โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง
- โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
และงานห่มผ้าองค์พระเจดียก์ ลางน้า

ความพึงพอใจของประชาชน

จานวน 3 โครงการ
จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ

- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และงานก่อพระเจดียท์ ราย

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

- โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
- โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ และงานกาชาด
จังหวัดระยอง

จานวน 3 โครงการ
จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ

ทีม่ ตี อ่ การส่งเสริมฟืน้ ฟู
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่

3.4 ฟืน้ ฟูศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่
3.4.2 อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ภาษา อาหาร
1) โครงการสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีไทยใน
ท้องถิน่

67

ความพึงพอใจของประชาชน
ทีม่ ตี อ่ การส่งเสริมฟืน้ ฟู
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ
(รายละเอียด)
ปี 55-57
จานวน 3 โครงการ
- โครงการสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีไทย
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยัง่ ยืน
4.1 ลดปริมาณมูลฝอย และเพิม่ การนากลับมาใช้ประโยชน์ (Zero Waste)
4.1.1 เพิม่ ประสิทธิภาพระบบการเก็บขนและกาจัด พร้อมทัง้ มีเทคโนโลยีการ
จัดการมูลฝอยทีเ่ หมาะสมกับประเภทมูลฝอยในชุมชน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 55
ปี 56
1 โครงการ
1 โครงการ

ปี 57
1 โครงการ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ปี 55-57
ปี 55
ปี 56
และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ปีทผี่ ่านมา ปีทผี่ ่านมา

ปี 57
ปีทผี่ ่านมา

4.1 ลดปริมาณมูลฝอย และเพิม่ การนากลับมาใช้ประโยชน์ (Zero Waste)
4.1.2 สร้างมูลค่าจากมูลฝอย โดยการแปรรูปมูลฝอย
4.1 ลดปริมาณมูลฝอย และเพิม่ การนากลับมาใช้ประโยชน์ (Zero Waste)
4.1.3 ลดปริมาณมูลฝอย โดยการสร้างจิตสานึกในการคัดแยกมูลฝอยใน
ครัวเรือน/ลดปริมาณมูลฝอย/จัดแหล่งรองรับมูลฝอยมีพิษจากครัวเรือน
1) โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในชุมชน
- โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิง้
4.2 ปูองกันและจัดการมลพิษ
4.2.1 เฝูาระวัง พร้อมสร้างเครือข่าย และเผยแพร่ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อม

จานวน 2 โครงการ

-

1 โครงการ

1 โครงการ

ร้อยละของมูลฝอย
ทีส่ ามารถนาไปใช้
ประโยชน์เพิม่ ขึน้

เพิม่ ขึน้
ร้อยละ
29 ของ

เพิม่ ขึน้
ร้อยละ
31 ของ

เพิม่ ขึน้
ร้อยละ
33 ของ

ข้อมูลพืน้ ฐาน ข้อมูลพืน้ ฐาน ข้อมูลพืน้ ฐาน

1) โครงการเฝูาระวังคุณภาพสิง่ แวดล้อม (น้าเสีย/อากาศ)
- โครงการนักสืบสายลม นครระยอง

จานวน 2 โครงการ

-

1 โครงการ

1 โครงการ

4.2 ปูองกันและจัดการมลพิษ
4.2.2 ลดผลกระทบจากสิง่ แวดล้อม โดยการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน สร้างมาตรการในการปูองกัน พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
4.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4.3.1 พัฒนามาตรการด้านพลังงาน พร้อมลดการใช้ โดยมีมาตรการประหยัด
พลังงาน ในเขตเทศบาล และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
4.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4.3.2 อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสร้างความสมดุล และ
ความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง
1) โครงการคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศปุาชายเลน
- โครงการเทศกาลรักษ์ปุาชายเลนเทิดไท้องค์ราชันย์

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ
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1 โครงการ

1 โครงการ

ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการปูองกันและลดมลพิษ

เพิม่ ขึน้ 2%

เพิม่ ขึน้ 2%

เพิม่ ขึน้ 2%

ปีทผี่ า่ นมา

ปีทผี่ า่ นมา

ปีทผี่ า่ นมา

โครงการ
(รายละเอียด)
- โครงการอบรมมัคคุเทศก์ปุาชายเลน
- โครงการคืนความสมดุลให้ปุาชายเลน
- โครงการประกาศเขตอนุรักษ์ปุาชายเลน
4.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4.3.3 ให้ความรู้ และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
้
1) โครงการเฝูาระวังและสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์แม่นาระยอง
- โครงการเฝูาระวังและสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์แม่นา้
ระยอง

ปี 55-57
จานวน 1 โครงการ
จานวน 1 โครงการ
จานวน 1 โครงการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 55
ปี 56
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

ปี 57
-

ปี 55-57

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ปี 55
ปี 56

ร้อยละของครัวเรือนทีม่ วี ถิ ชี วี ติ
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

จานวน 3 โครงการ
- โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคศูนย์สงิ่ แวดล้อมศึกษา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมและชุมชน ให้มีความน่าอยู่ อบอุน่ เข้มแข็ง มัน่ คง และปลอดภัย

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

ปี 57

ร้อยละ 12 ร้อยละ 13 ร้อยละ 14
ของ
ของ
ของ
หลังคาเรือน หลังคาเรือน หลังคาเรือน

2) โครงการปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมทิ ศั น์รอบศูนย์สงิ่ แวดล้อมศึกษา
เจดียก์ ลางน้า

5.1 ประชาชนเข้มแข็ง รวมทัง้ สังคมอบอุน่ และมีความเอือ้ อาทร
5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์ทดี่ ีภายในครอบครัว/สร้างความเอือ้
อาทรและความมีน้าใจ รวมทัง้ ความสามัคคีให้เกิดขึน้ ในสังคม
5.1 ประชาชนเข้มแข็ง รวมทัง้ สังคมอบอุน่ และมีความเอือ้ อาทร
5.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลุม่ หรือองค์กรชุมชน เพือ่ ร่วมพัฒนาเมือง
ในด้านต่างๆ รวมทัง้ แก้ปัญหายาเสพติด
1) โครงการอุดหนุนชุมชน/กลุม่ อาชีพ/สถาบันต่างๆ ฯลฯ
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ในเขตเทศบาลนครระยอง

จานวน 3 โครงการ
จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

- โครงการกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ในเขตเทศบาล
นครระยอง

จานวน 1 โครงการ

1 โครงการ

-

-

- โครงการการบูรณาการจัดทาแผนชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
- โครงการหน้าบ้านชวนมองชุมชนนครระยองร่วมใจ

จานวน 3 โครงการ
จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ
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1 โครงการ
1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ

- โครงการนันทนาการผูส้ ูงอายุสุขกาย สุขใจ
2) โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน และศึกษาดูงาน

ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน

เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 0.5

เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 0.5

เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 0.5

เข้มแข็ง/อบอุน่ เอือ้ าทร

ปีทผี่ ่านมา

ปีทผี่ ่านมา

ปีทผี่ ่านมา

โครงการ
(รายละเอียด)
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพผูส้ ูงอายุและส่งเสริมพัฒนาชมรม
ผูส้ ูงอายุและศึกษาดูงาน

ปี 55-57
จานวน 3 โครงการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 55
ปี 56
1 โครงการ
1 โครงการ

ปี 57
1 โครงการ

3) โครงการจัดตัง้ ชุมชนและเลือกตัง้ คณะกรรมการชุมชน
- โครงการจัดตัง้ ชุมชนและเลือกตัง้ คณะกรรมการชุมชน
4) โครงการแก้ไขปัญหาสังคมแบบบูรณาการ (ยาเสพติด/แรงงานต่างด้าว/
ประชากรแฝง ฯลฯ)
- โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

ปี 55-57

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ปี 55
ปี 56

ปี 57

ร้อยละของครัวเรือนที่

เพิม่ ขึน้

เพิม่ ขึน้

เพิม่ ขึน้

เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
เข้มแข็ง/อบอุน่ เอือ้ าทร

ร้อยละ 0.5
ปีทผี่ ่านมา

ร้อยละ 0.5
ปีทผี่ ่านมา

ร้อยละ 0.5
ปีทผี่ ่านมา

ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ี
ต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
เมือง

เพิม่ ขึน้

เพิม่ ขึน้

เพิม่ ขึน้

2%
ปีทผี่ ่านมา

2%
ปีทผี่ ่านมา

2%
ปีทผี่ ่านมา

เพิม่ ขึน้

เพิม่ ขึน้

เพิม่ ขึน้

2%

2%

2%

5.2 เมืองมีระเบียบ คนมีวนิ ัย มีความมัน่ คง และปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
5.2.1 ส่งเสริมให้คนในเมืองมีวนิ ัยทีด่ ี มีการจัดระเบียบเมือง หรือส่งเสริมให้
เมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการเตรียมการรับมือ หรือ
ปูองกันภัยต่างๆพร้อมสร้างความมัน่ ใจด้านความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
1) โครงการฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)
ตารวจอาสา
- โครงการอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

ความพึงพอใจของประชาชน

- โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน และ
ศึกษาดูงาน (อปพร.)

จานวน 2 โครงการ

-

1 โครงการ

1 โครงการ

ต่อการสนับสนุนจัดระเบียบ
จราจร

- โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

- โครงการปกปูองสถาบันสาคัญของชาติ

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

5.2 เมืองมีระเบียบ คนมีวนิ ัย มีความมัน่ คง และปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
5.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน การลดอุบัติเหตุจากการจราจรในเมือง การจัด
ระเบียบการจราจร ระบบขนส่งมวลชน และวิศวกรรมจราจร
1) โครงการปรับปรุงการจราจรบริเวณจุดแออัด เช่น หน้าโรงเรียน
ตลาดสด และย่านการค้า
- โครงการปรับปรุงการจราจรโรงเรียน

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ
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1 โครงการ

1 โครงการ

ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการสนับสนุน

โครงการ
(รายละเอียด)
- โครงการจัดการจราจรบริเวณตลาด

ปี 55-57
จานวน 3 โครงการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 55
ปี 56
1 โครงการ
1 โครงการ

ปี 57
1 โครงการ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ปี 55-57
ปี 55
ปี 56
ปีทผี่ ่านมา ปีทผี่ ่านมา
จัดระเบียบจราจร

ปี 57
ปีทผี่ ่านมา

2) โครงการปรับปรุงถนน (วิศวกรรมจราจร) ปูายเครือ่ งหมายจราจร
สัญญาณไฟเตือนอันตราย
จานวน 3 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
- โครงการปรับปรุงปูายเครือ่ งหมายจราจรและสัญญาณไฟเตือน
อันตราย
6. ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการเมือง และองค์กรเทศบาล ให้มีความเป็นธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรทีท่ ันสมัย ได้มาตรฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
6.1 พัฒนาเจ้าหน้าทีท่ ุกระดับ โดยการจัดการความรู้ ใช้เทคนิคใหม่ๆ ให้เกิด
องค์กรแห่งการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
6.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ พร้อมทัง้ พัฒนาจิตสานึก และ
ทัศนคติทดี่ ีของบุคลากร
1) โครงการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหาร และบุคลากร
- โครงการฝึกอบรมผูบ้ ริหาร ทีป่ รึกษา เลขานุการ สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานและลูกจ้าง

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขฯ

จานวน 1 โครงการ

1 โครงการ

-

-

ร้อยละของเจ้าหน้าที่
ทีผ่ ่านการประเมิน
สมรรถนะ

2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ ริหาร และบุคลากร
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล
กจ้างประจ
า และพนักงานจ้าง
3) ลูโครงการวั
นเทศบาล
- โครงการกิจกรรมวันเทศบาล

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

จานวน 66 โครงการ
จานวน 1 โครงการ
จานวน 1 โครงการ

37 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

14 โครงการ
-

15 โครงการ
-

>60%

>65%

>60%

7
ระบบ

7
ระบบ

7
ระบบ

6.1 พัฒนาเจ้าหน้าทีท่ ุกระดับ โดยการจัดการความรู้ ใช้เทคนิคใหม่ๆ ให้เกิด
องค์กรแห่งการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
6.1.2 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานอุปกรณ์ เครือ่ งมือ ตลอดจนสิง่ อานวย
ความสะดวก พร้อมพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล
4) โครงการปรับปรุงและสร้างอาคารสถานที่ จัดหาครุภัณฑ์ ปฏิบัติงาน
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน (สถานธนานุบาล สานักงานเทศบาล
โรงฆ่าสัตว์ อาคารปูองกัน อาคารศาลาประชาคม ทีจ่ อดรถ ฯลฯ)
- โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์
- โครงการปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาลนครระยอง
- โครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง
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จานวนระบบงานทีไ่ ด้รับ
การพัฒนาจนผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

โครงการ
(รายละเอียด)
- โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเศษพัสดุ
- โครงการปรับปรุงทีจ่ อดรถสองแถวด้านหลังอาคารสถานีขนส่ง
ผูโ้ ดยสารฯ
6.1 พัฒนาเจ้าหน้าทีท่ ุกระดับ โดยการจัดการความรู้ ใช้เทคนิคใหม่ๆ ให้เกิด
องค์กรแห่งการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
6.1.3 พัฒนาเทคโนโลยีและการสือ่ สารในองค์กร
6.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
6.2.1 ส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฏหมายในการจัดการ หรือแก้ไขปัญหา
รวมทัง้ จัดระบบ หรือใช้มาตรการ เพือ่ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชัน่

ปี 55-57
จานวน 3 โครงการ
จานวน 1 โครงการ
จานวน 1 โครงการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 55
ปี 56
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
-

ปี 57
1 โครงการ
-

6.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
6.2.2 พัฒนาช่องทาง หรือกลไก ในการรับเรือ่ งร้องเรียน การสอบถาม และ
การแจ้งเหตุต่างๆ รวมทัง้ ให้ความสาคัญกับการติดตามผลกระทบหรือ
รับฟังเสียงของประชาชนหลังจากการดาเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ของ
เทศบาล
1) โครงการเทศบาลสัญจร
6.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
6.2.3 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีอนื่ ๆ ในการวางแผน
พัฒนาเทศบาล และการดาเนินการในกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
1) โครงการประชุมประชาคมท้องถิน่
2) โครงการติดตามและประเมินผล
3) โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เทศบาล
6.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
6.2.4 พัฒนาช่องทางทีห่ ลากหลายในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทัง้
เผยแพร่ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้าง ข้อมูลการเงิน การคลัง
แก่สาธารณะ
1) โครงการแถลงข่าวสือ่ มวลชน
6.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี

ปี 55-57

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ปี 55
ปี 56

ผ่านเกณฑ์การประเมินการ
บริหารจัดการทีด่ ี
จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

จานวน 2 โครงการ

-

1 โครงการ

1 โครงการ

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

72

85

85

ปี 57

85

โครงการ
(รายละเอียด)
6.2.5 ส่งเสริม/สนับสนุนการรักษาวินัยทางการเงิน/การคลัง การเบิกจ่าย และ
การดาเนินการโครงการ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทัง้
ปรับปรุงการให้บริการประชาชน
1) โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการคลัง
- โครงการอบรมการทางานเป็นทีม เพือ่ องค์กรทีเ่ รารัก

ปี 55-57

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี 55
ปี 56

ปี 57

ผ่านเกณฑ์การประเมินการ
บริหารจัดการทีด่ ี
จานวน 1 โครงการ

1 โครงการ

-

-

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สนิ

จานวน 1 โครงการ

1 โครงการ

-

-

2) โครงการประชาสัมพันธ์กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (ผลิตสือ่
ประชาสัมพันธ์ เรือ่ งการชาระภาษี )
- โครงการสายสัมพันธ์ประชาชนผูช้ าระภาษี

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

3) โครงการจัดตัง้ ศูนย์บริการประชาชนในห้างสรรพสินค้า
- โครงการเพิม่ ศักยภาพการให้บริการด้านการชาระภาษี

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

4) โครงการปรับปรุงการบริการประชาชนแบบ One Stop Service
- โครงการปรับปรุงบริการประชาชนแบบ One Stop Service

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

จานวน 3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

- โครงการอบรมให้ความรูด้ ้านงานทะเบียนราษฏรแก่ประชาชนและ
นักเรียนในเขตเทศบาลนครระยอง

ปี 55-57

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ปี 55
ปี 56

73

85

85

ปี 57
85

โครงการพัฒนาภายใต้แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)
เทศบาลนครระยอง
ปีงบประมาณ 2555
ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและการวางผังเมืองให้มีความพร้อม น่าอยู่และสะดวกสบายได้มาตรฐาน
1.1 โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ได้มาตรฐานและครบครัน
1.1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม ได้มาตรฐาน และครบครัน (คานึงถึงผู้ด้อยโอกาส/ผู้พกิ าร)
ในมิติด้านพลังงาน/จราจร/ความปลอดภัยรวมถึงจ้างเอกชน/สถาบันจัดทาผังเมืองผังชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
1) โครงการก่อสร้างถนน
- โครงการก่อสร้างถนนแอส เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนท่า
และการคมนาคมภายในเขต กว้างประมาณ 10 เมตร ยาวประมาณ 52 เมตร
บรรทุก เชื่อมสนามกีฬาฯ
เทศบาลเป็นไปอย่างสะดวก
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร ตามแบบ
(ชุมชนเนินพระ)
รวดเร็ว
แปลนของเทศบาล
- โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.แยกซอยแนนซี่
เชื่อมต่อถนน ค.2
(ชุมชนชายกระปุอม)

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และการคมนาคมภายในเขต
เทศบาลเป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็ว

- โครงการก่อสร้างถนนซอย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
แยกถนนราษฏร์บารุง ซอย 1 และการคมนาคมภายในเขต
(ชุมชนสวนวัดโขดฯ)
เทศบาลเป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

254,000 -

-

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา และลดความ
เดือดร้อนราคาญ

กองช่าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย
5 เมตร ยาวประมาณ 64 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาล

185,000 -

-

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา และลดความ
เดือดร้อนราคาญ

กองช่าง

ก่อสร้างถนนกว้างประมาณ 4 เมตร ยาวประมาณ
70 เมตร หนาประมาณ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้า ขนาดกว้าง 0.30 เมตร (ทั้ง 2 ข้าง)
ความยาวรวม 140 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

464,000 -

-

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา และลดความ
เดือดร้อนราคาญ

กองช่าง

74

ลาดับ

โครงการ
- โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. สมุทรเจดีย์ ซอย 7
(ชุมชนสมุทรเจดีย)์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ
และการคมนาคมภายในเขต
4 เมตร ยาวประมาณ 149 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
เทศบาลเป็นไปอย่างสะดวก
กว่า 596 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
รวดเร็ว

- โครงการก่อสร้างซอยแยก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ถนนสนามเปูา ฝั่งทิศตะวันตก และการคมนาคมภายในเขต
เทศบาล เป็นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
392,000 -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา และลดความ
เดือดร้อนราคาญ

กองช่าง

ประชาชนได้รับความสะดวก

กองช่าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ
80 เมตร หนาประมาณ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ารูปตัวยู กว้างประมาณ 0.30 เมตร
ยาวประมาณ 80 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
- โครงการปรับปรุงซอยแยก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ
ถนนบ้านเด็กเล็ก ซอย 1
และการคมนาคมภายในเขต
27 เมตร หนาประมาณ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ฝั่งทิศตะวันออก
เทศบาล เป็นไปอย่าง
ไม่น้อยกว่า 81 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง
สะดวกรวดเร็ว
รางระบายน้ารูปตัวยู กว้างประมาณ 0.30 เมตร
ยาวประมาณ 27 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
2) โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้า
- โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ก่อสร้างถนนค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ
ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้า และการคมนาคมภายในเขต
4 เมตร ยาวประมาณ 113 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ถนนเกาะกลอย ซอย 2
เทศบาลเป็นไปอย่างสะดวก
ไม่น้อยกว่า 452 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างวางท่อ
(ชุมชนเกาะกลอย)
รวดเร็ว
ระบายน้า ค.ส.ล.0.60 เมตร ความยาวรวม
ประมาณ 117 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

300,000 -

671,000 -

-

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา และลดความ
เดือดร้อนราคาญ

กองช่าง

- โครงการก่อสร้าวางท่อ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ก่อสร้างวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดf0.60 เมตร
ระบายน้า ถนนบางจาก ซอย และการคมนาคมภายในเขต จานวน 1 ข้าง ฝั่งทิศตะวันออกของซอย ความยาว
3 (ชุมชนบางจาก)
เทศบาลเป็นไปอย่างสะดวก
ไม่น้อยกว่า 72 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

223,000 -

-

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา และลดความ
เดือดร้อนราคาญ

กองช่าง

75

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

ในการสัญจรไปมาและ
ลดความเดือดร้อนราคาญ

103,000 -

-

ประชาชนได้รับความสะดวก

กองช่าง

ในการสัญจรไปมาและ
ลดความเดือดร้อนราคาญ

ลาดับ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 -

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา และลดความ
เดือดร้อนราคาญ

กองช่าง

โครงการ

วัตถุประสงค์

- โครงการก่อสร้างถนน
พร้อมระบบระบายน้า ระบบ
ไฟฟูาแสงสว่างถนนข้างอาเภอ
ซอย 9 (ชุมชนข้าง
อาเภอ-ทางไผ่)

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และการคมนาคมภายในเขต
เทศบาลเป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็ว

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 64 เมตร กว้าง 2.50-4 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 215 ตารางเมตร พร้อมราง
ระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร
ยาวประมาณ 68 เมตร และระบบไฟฟูาแสงสว่าง
ตามแบบแปลนของเทศบาล

- โครงการก่อสร้างถนน
พร้อมระบบระบายน้า บริเวณ
ซอยแยกถนนราษฎร์บารุง
ซอย 14 ฝั่งทิศตะวันออก
(ชุมชนเนินพระ)

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และการคมนาคมภายในเขต
เทศบาลเป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็ว

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 3.50-4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 340 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 615 ตารางเมตร พร้อม
รางระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว
ประมาณ 340 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

1,159,000 -

-

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา และลดความ
เดือดร้อนราคาญ

กองช่าง

- โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ค.ส.ล.แยกถนนจันทอุดม ฝั่ง และการคมนาคมภายในเขต
ทิศตะวันตก (ฝั่งตรงข้ามซอย เทศบาลเป็นไปอย่างสะดวก
เรือนจา) พร้อมระบบระบาย รวดเร็ว
น้า (ชุมชนชายกระปุอม)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย
2.50 เมตร ยาวประมาณ 65 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 162.50 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด0.60 เมตร จานวน 1 ข้าง
ความยาวประมาณ 67 เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาล

320,000 -

-

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา และลดความ
เดือดร้อนราคาญ

กองช่าง

- โครงการก่อสร้างปรับปรุง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนน
และการคมนาคมภายในเขต
สหกรณ์ฝั่งทิศใต้ พร้อมระบบ เทศบาลเป็นไปอย่างสะดวก
ระบายน้า (ชุมชนข้างอาเภอ- รวดเร็ว
ทางไผ่)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย
5 เมตร ยาวประมาณ 142 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 710 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล.0.60 เมตร (ทั้ง 2 ข้าง) ความยาว
รวม 284 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

1,465,000 -

-

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา และลดความ
เดือดร้อนราคาญ

กองช่าง
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ลาดับ

โครงการ

3) โครงการก่อสร้างสะพาน
- โครงการก่อสร้างสะพาน
เปี่ยมพงษ์ศานต์

- โครงการก่อสร้างปรับปรุง
สะพานก้นปึก
4) โครงการขยายผิวการจราจร
- โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ผิวจราจร พร้อมระบบ
ระบายน้าถนนสุขุมวิท
(นครระยอง 11) และซอย
ไพบูลย์นิมิตรสุข ซอย 4

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความ ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. 2 สะพานขนานกับผิวจราจร
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กว้างสะพานละ 9 เมตร และยาวสะพานละประมาณ
90 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1 เมตร (ชุมชนตากสิน)

-

-

เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความ ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. 2 สะพานขนานกับผิวจราจร
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กว้างสะพานละ 9 เมตร และยาวสะพานละประมาณ
90 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1 เมตร (ชุมชนก้นปึก)

18,000,000
(อบจ.ระยอง)

-

-

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความ 1. ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด 0.80 เมตร
สะดวก รวดเร็ว การระบายน้า ความยาวรวมประมาณ 770 เมตร
ไม่ทว่ มขัง

3,850,000
(อบจ.ระยอง)

-

-

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา และลดปัญหาการ
ระบายน้าไหล
ไม่ทว่ มขัง

กองช่าง

2. ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด 0.60 เมตร
ความยาวรวมประมาณ 430 เมตร
3. ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15
เมตร กว้างประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 215
เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,075 ตารางเมตร
5) โครงการก่อสร้างทางเท้า
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18,000,000 ประชาชนได้รับความ
(อบจ.ระยอง) สะดวกในการสัญจรไป
มา และลดปัญหา
ความแออัดช่วงเวลา
เร่งด่วน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง

ลาดับ

โครงการ
- โครงการก่อสร้างทางเท้า
และระบบระบายน้าถนน
สุขุมวิท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการระบายน้าไหลอย่าง ก่อสร้างท่อระบายน้าใหม่ เป็นท่อระบายน้า ค.ส.ล.
รวดเร็ว ไม่ทว่ มขัง
ขนาด 1.00 เมตร ความยาวของแนววางท่อรวม
13.50 กิโลเมตร ทางเท้ากว้างประมาณ 1.00-2.00
เมตร ความยาวรวมประมาณ 13.50 เมตร พร้อม
ปรับปรุงภูมิทศั น์ 2 ข้าง รวมทางเดินข้ามถนนใต้ดิน
(ถนนสุขุมวิทตั้งแต่แยกไฟแดงบ้านแลง ถึงแยกไฟแดง
PMY)

6) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
- โครงการก่อสร้างปรับปรุง เพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
จุดกลับรถ บริเวณถนน ค.2 ประชาชนในการสัญจรไปมา

7) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้า
- โครงการก่อสร้างถนนแอส เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบ และการคมนาคมภายในเขต
คลองชลประทาน ฝั่งทิศ
เทศบาลเป็นไปอย่างสะดวก
ตะวันออก (ชุมชนริมน้ารวดเร็ว
ท่าเกตุ)
- โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนข้างอาเภอ ซอย 2
(ชุมชนข้างอาเภอ-ทางไผ่)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และการคมนาคมภายในเขต
เทศบาลเป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2555
2556
2557
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000,000 15,000,000 15,000,000 ประชาชนได้รับความ
(อบจ.ระยอง) (อบจ.ระยอง) (อบจ.ระยอง) สะดวกในการสัญจรไป
มา และลดปัญหาการ
ระบายน้าไหล ไม่ทว่ ม
ขัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

เปิดเกาะกลางถนนเป็นจุดกลับรถขนาดกว้าง 2 เมตร
ยาวประมาณ 10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
20 ตารางเมตร ขยายเกาะกลางถนนคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 40 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทศั น์
ติดตั้งปูายและอุปกรณ์จราจร

500,000 -

-

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา และลดปัญหาการ
ระบายน้าไหล ไม่ทว่ ม
ขัง

กองช่าง

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างเฉลี่ย
4.00 เมตร ยาวประมาณ 260 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาล

522,000 -

-

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา และลดปัญหาการ
ระบายน้าไหล ไม่ทว่ ม
ขัง

กองช่าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.00
เมตร ยาวประมาณ 150 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้า ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร (ทั้ง 2 ข้าง)
ความยาวรวม 275 เมตร และต่อเชื่อมท่อระบายน้า
จากเครื่องสูบน้าเข้าสู่รางระบายน้าใหม่ ตามแบบ
แปลนของเทศบาล

760,000 -

-

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา และลดปัญหาการ
ระบายน้าไหล ไม่ทว่ ม
ขัง

กองช่าง

78

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000 -

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- โครงการปรับปรุงระบบ
เพื่อให้สามารถระบายน้าได้ดี
ระบายน้าถนนสายเกาะพรวด ไม่มีปญ
ั หาน้าท่วมขัง
(ชุมชนเกาะกลอย)

ก่อสร้างวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด0.60 เมตร
ลอดถนน จานวน 2 จุด ความยาวรวม 21 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาล

- โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ระบบระบายน้า ถนนอารี
ราษฎร์ฝั่งทิศตะวันตก

เพื่อให้สามารถระบายน้าได้ดี
ไม่มีปญ
ั หาน้าท่วมขัง

วางท่อ HDPE ชั้น SN4 ขนาด150 มม. พร้อมรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ ความยาวรวม 255 เมตร
ตามแบบของเทศบาล

145,000 -

- โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้าถนน
ระยองวิทย์ 2 ซอย 5
- โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้าเสียคลอง เอไอเอ

เพื่อให้สามารถระบายน้าได้ดี
ไม่มีปญ
ั หาน้าท่วมขัง

ก่อสร้างวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.ยาวประมาณ
168 เมตร พร้อมก่อสร้างรางวีหลังท่อ และซ่อม
ผิวจราจรเดิม ตามแบบแปลนของเทศบาล
วางระบบระบายน้าเสียความยาวไม่น้อยกว่า400 ม.
พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบของเทศบาล)

565,000 -

- โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยแยกถนนแสง
จันทร์เชื่อมถนนท่าบรรทุก
รวมซอยแยก 3 ซอย

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และช่วยในการคมนาคมภายใน
เขตเทศบาลเป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็ว

เพื่อให้สามารถระบายน้าได้ดี
ไม่มีปญ
ั หาน้าท่วมขัง

-

ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3-4 เมตร ยาว 608 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,370 ตร.ม.วางท่อระบายน้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60เมตร พร้อมบ่อพักความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 972 เมตร และรางวี ค.ส.ล.ไม่
น้อยกว่า 825 เมตร และวางท่อระบายน้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40เมตร พร้อมบ่อพักความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 244 เมตร และรางวีค.ส.ล.ไม่น้อย
กว่า 208 เมตร (ตามแบบของเทศบาล)

8) โครงการก่อสร้างปรับปรุงปูายชื่อถนน ซอย ปูายบอกทาง
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ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง

กองช่าง

-

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง

กองช่าง

-

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง

6,000,000 ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง

-

3,400,000 -

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา และลดความ
เดือดร้อนราคาญ

กองช่าง

กองช่าง

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- โครงการก่อสร้างจัดทาปูาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ชื่อถนน/ซอย
สะดวกในการสัญจรไปมา

ก่อสร้างจัดทาปูายชื่อซอย/ถนนแอ็ลลอยแผ่นปูาย
เหล็กชุบซิงค์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8x0.24 ม. สูง
ประมาณ 2.5 ม.เสาเหล็กชุบกาวาไนท์ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จานวน130ปูาย

- โครงการทาปูายชื่อสถานี เพื่อให้สอดคล้องกับการถ่าย
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง โอนภารกิจด้านสถานีขนส่งแก่
องค์กรปกครองท้องถิ่น

ก่อสร้างปูายโครงเหล็กพร้อมติดตั้งบนหลังคาของ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2555
2556
2557
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,080,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา
280,000 -

-

9) โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและขยายเขตประปา
- โครงการขยายเขตไฟฟูา
เพื่อปรับปรุงและขยาย
ขยายเขตไฟฟูาแสงสว่าง
1,000,000 สาธารณะและ
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้
ขยายเขตประปา
มาตรฐาน
1.2 เมืองสวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียว และมีอัตลักษณ์
1.2.1 เพิ่ม Civic Space ที่สวยงาม ได้แก่ สวนสาธารณะ/เกาะกลางถนน/พื้นที่สีเขียว ตลอดจนปรับปรุงสวนสาธารณะเดิมให้ได้มาตรฐาน สารวจและปรับปรุงแนวเขต
1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาต่างๆ ในบริเวณสวนศรีเมือง
- โครงการปรับปรุงลานออก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขต ปรับพื้นที่ พร้อมปูบล๊อกซีเมนต์รอบเครื่องออกกาลัง
300,000 กาลังกายภายในบริเวณสวน เทศบาลได้ออกกาลังกาย
กาย ภายในบริเวณสวนศรีเมือง จานวน 4 จุด คิด
ศรีเมือง
เป็นพื้นที่ประมาณ 350 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาล

กองช่าง

ปูายชื่อสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารเรียบร้อย
สวยงาม ถูกต้อง
เป็นไปตามแบบของ
กรมการขนส่งทางบก

สานักปลัดฯ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสถานที่ออก
กาลังกายที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

1.2 เมืองสวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียว และมีอัตลักษณ์
1.2.2 ปรับปรุง Steet Furniture (น้าพุ/ฝาท่อ/ไฟสาธารณะ/งานศิลปกลางแจ้ง) ให้สวยงามได้มาตรฐาน ตลอดจนสร้างเอกลักษณ์เมือง (ประหยัดพลังงาน/คานึงถึงผู้ด้อยโอกาส คนพิการ)
1.2 เมืองสวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียว และมีอัตลักษณ์
1.2.3 ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ (หาดแสงจันทร์/แหลมเจริญ/แม่น้าระยอง/ปุาชายเลน/ถนนยมจินดา)
1) โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ถนนเลียบชายฝั่งและบริเวณแหลมเจริญ

80

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ลาดับ

โครงการ
- โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์
เลียบชายหาดแหลมเจริญ
(ส่วนต่อจากของเดิม)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริเวณเลียบชายหาด
แหลมเจริญมีความสะอาดร่มรื่น
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ปูอนกันการกัดเซาะ-ชายหาด
ก่อสร้างทางเท้า ทางเฉพาะรถจักรยาน จุดชมวิว
สวนสุขภาพ ปรับปรุงภูมิทศั น์และก่อสร้างอาคาร
บริการนักท่องเที่ยวที่พกั สายตรวจ/ร้านค้า

2) โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ริมแม่น้าระยอง
- โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ เพื่อให้บริเวณริมคลอง
ปรับปรุงถนนโดยทาการปูบล็อก ค.ส.ล.หนา
บริเวณริมคลองชลประทาน ชลประทาน มีความสะอาด
0.06 เมตร กว้าง 1.00-4.50 เมตร ยาว 300 เมตร
(ช่วงที่ 1)
ร่มรื่น เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร พร้อมราง
ระบายน้าขนาดกว้า 0.30 เมตร ยาว 300 เมตร และ
ท่อระบายน้าขนาด  0.30 เมตร จานวน 30 ท่อน
พร้อมปรับปรุงภูมิทศั น์โดยรอบ
3) โครงการปรับปรุงบริเวณ
เมืองเก่า

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และสร้างรายได้ให้ประชาชน
ในชุมชน

- งานโครงสร้างทางและผิวจราจร คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3,430 ตร.ม.
- งานระบบระบายน้า ความยาวไม่น้อยกว่า
1,260 ม.
- ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง จานวน 125 ชุด
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ มีความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม
2.1 เด็ก/เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาล ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2.1.1 พัฒนาความเป็นเลิศทางเครือข่ายและสภาพแวดล้อม ตลอดจนขยายโอกาสทางการศึกษา (หน่วยงานอื่น/จัดเอง)
1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน (Talent Management)
- โครงการแข่งขันคนเก่ง
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู และ จัดแข่งขันวิชาการในระดับชั้น ป.5 และชั้น ม.2 ร่วม
บุคลากรทางการศึกษา
แข่งขันระดับประเทศ ของกรมส่งเสริมการปกครอง
เสริมสร้างความเข้าใจ ความ
ท้องถิ่น
รับผิดชอบและภารกิจร่วมกัน
2) โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง
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งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2555
2556
2557
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000,000 ประชาชนมีแหล่ง
(อบจ.ระยอง) พักผ่อนหย่อนใจ
เพิ่มขึ้น รวมถึงเป็น
แหล่งท่องเที่ยว
2,000,000
(อบจ.ระยอง)

-

5,000,000 (อบจ.ระยอง)

80,000

-

-

80,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น

กองช่าง

ได้อนุรักษ์เมืองเก่า
ถนนยมจินดา ไว้เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม
ของจังหวัดระยอง

กองช่าง

80,000 พัฒนาแนวทาง
การศึกษาให้ก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

ลาดับ

โครงการ
- โครงการพัฒนาครู
ใช้ภาษาอังกฤษสอนแบบ
บูรณาการ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาครูและนักเรียน
ให้ได้รับความรู้ในการใช้
ภาษาอังกฤษ

3) โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
- โครงการประเมินคุณภาพ เพื่อให้การจัดการศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จานวน 6 โรงเรียน

จัดสอบ NRT นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.4

- โครงการเงินอุดหนุน
นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
เป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดสานักงาน
สาหรับสนับสนุนอาหาร
มีอาหารกลางวันและอาหาร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กลางวันและอาหารเสริมนม เสริมนมที่ถูกสุขลักษณะ
4) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนและสาธารณูปโภคโรงเรียน
กองการศึกษา (โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า)
จานวน 9 รายการ
1. ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 1 จากหลังคา
กระเบื้องลอนคู่อย่างบาง เป็นกระเบื้องลอนคู่
แบบอย่างหนา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2555
2556
2557
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000,000 5,000,000 5,000,000 พัฒนาครูสอน
ภาษาอังกฤษแบบ
บูรณาการ
50,000

50,000

50,000 โรงเรียนสังกัดเทศบาล
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

50,051,260
เงินอุดหนุน

กองการศึกษา

กองการศึกษา

นักเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ มีอาหาร
ถูกสุขลักษณะ

กองการศึกษา

กองการศึกษา
(รร.ท.วัดปากน้า)

450,000

-

-

แก้ปญ
ั หาการรั่วซึม
ของน้าจากหลังคา
เข้าห้องเรียน
อาคารเรียน 1
ตลอดอาคาร

2. ซ่อมแซมหลังคาเมทอลชีทคลุมหลังคาอาคารเรียน
2-3 เดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

400,000

-

-

แก้ปญ
ั หาน้ารั่วซึม
ไหลลงห้องเรียน 2-3
เวลาฝนตก

3. ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างอาคารเรียนอนุบาล
(ชั้นที่ 1) และเหล็กดัดด้านหน้าอาคารเรียนอนุบาล
(ชั้นที่ 2)

160,000

-

-

ปูองกันทรัพย์สินของ
ทางราชการและ
ปูองกันอุบตั ิเหตุให้กับ
นักเรียนอนุบาล
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4. จัดทาทางเดินแบบมีหลังคาคลุม ขนาดกว้าง
1.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 160 เมตร

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,369,600
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั
โรงเรียนมีทางเดินที่
สามารถกันแดดกันฝน
ให้กับนักเรียน

5. ซ่อมแซมหลังคาห้องน้าอาคารเรียน 1 ขนาดกว้าง
11.40 เมตร ยาว 15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
171 ตร.ม.
6. ปรับปรุงห้องวิชาการ เปลี่ยนประตูไม้เป็นประตู
สวิง จานวน 2 บาน กั้นห้องเป็นที่ทางานของผู้บริหาร
ขนาดกว้าง 3.95 เมตร ยาว 4.20 เมตร รวมมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 16.59 ตร.ม.

-

50,000

-

-

7. ปูกระเบื้องพื้นทางเดินอาคารเรียน 2-3 จานวน 16
ห้องเรียน
8. ติดตั้งหลังคาอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 1.80 ม. ยาว
6.75 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12.15 ตร.ม. จานวน 4 ชุด

-

-

-

-

9. อ่างล้างช้อน-ส้อมนักเรียน

-

130,000

-

นักเรียนมีที่ล้างช้อนส้อมที่ได้มาตรฐาน

-

70,000

-

ปูองกันทรัพย์สิน
ภายในห้องสมุด

กองการศึกษา (โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง)
จานวน 2 รายการ
1. ติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่างทุกบาน หน้าต่าง
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.8*3.6 เมตร จานวน 4 บาน
ประตูพร้อมหน้าต่างขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 66 ตร.ม.
จานวน 2 บาน
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

นักเรียนมีหอ้ งน้าที่
สะอาดปลอดภัยใช้
อย่างเพียงพอ
350,000 โรงเรียนมีหอ้ งเพื่อ
จัดเก็บเอกสารทาง
วิชาการที่สาคัญอย่าง
มาตรฐานและเพียงพอ
1,200,000 นักเรียนมีหอ้ งเรียนที่
สะอาด
462,000 แก้ปญ
ั หาแดดส่องและ
ฝนสาดด้านข้าง
ห้องเรียนด้านทิศ
ตะวันตกของอาคาร
อนุบาล

กองการศึกษา
(รร.ท.บ้านปาก
คลอง)

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2. รื้อโรงอาหารหลังเก่าเพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
2 ชั้น ขนาด 5*10 เมตร
กองการศึกษา (โรงเรียนเทศบาลวัดโขดฯ)
จานวน 7 รายการ
1. ติดตั้งเหล็กดัดห้องวิทยาศาสตร์ อาคาร 3 ขนาด
80*110 ซม. จานวน 10 ชุด และขนาด 50*100 ซม.
จานวน 10 ชุด
2. ติดตั้งเหล็กดัดห้องพยาบาล ขนาด 1*2 เมตร
จานวน 5 ชุด ประตูขนาด 2*2 เมตร จานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
900,000
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน

-

-

8,500 ปูองกันทรัพย์สินของ
โรงเรียน

-

-

14,000 ปูองกันทรัพย์สินของ
โรงเรียน

3. ติดกันสาดด้านบนเวทีอาคารอเนกประสงค์
ระหว่างอาคาร 7 และอาคาร 8
4. ทาสีอาคารเรียนภายใน-ภายนอกอาคาร 3,4

-

-

350,000 เพื่อปูองกันแดด ฝน

-

-

920,000 เพื่อให้มีความสวยงาม
และมีภมู ิทศั น์ที่ดี

5. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

-

16,000,000

-

6. ทาสีอาคาร 5 และอาคาร 6

-

750,000

-

7. สร้างห้องเก็บของความยาวไม่น้อยกว่า 120 เมตร

-

300,000

-

มีสถานที่เก็บของได้
อย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

300,000

-

-

ห้องเรียนมีพื้นที่ดีขึ้น
มีความสวยงามและ
ดูแลรักษาได้ง่ายขึ้น

กองการศึกษา
(รร.ท.วัดโขดฯ)

โรงเรียนมีอาคารไว้
สาหรับจัดกิจกรรม
ต่างๆ
เพื่อให้มีความสวยงาม
และมีภมู ิทศั น์ที่ดี

กองการศึกษา (โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มฯ)
จานวน 6 รายการ
1. ปรับปรุงพื้นอาคารเรียน 2 (ปูกระเบื้อง) จานวน
11 ห้องเรียน รวมพื้นที่ 752.4 ตร.ม.
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กองการศึกษา
(รร.ท.วัดลุ่มฯ)

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2. ก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ขนาดกว้าง 3
เมตร ยาว 5 เมตร พร้อมหลังคาคลุมและราวกันตก
จานวน 2 จุด

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
440,000
-

3. ปรับปรุงชั้นวางโล่รางวัล ขนาดยาว 3.70 เมตร สูง
2.70 เมตร
4. ติดตั้งเหล็กดัดพื้นที่ 282 ตร.ม. จานวน 6 ช่อง

-

50,000

-

-

76,000

-

5. จัดทาเวทีหอ้ งประชุม ขนาดสูง 3 เมตร กว้าง 2.44
เมตร ยาว 8.80 เมตร
6. ก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟูา อาคาร 1 รวมพื้นที่
482.35 ตร.ม.
กองการศึกษา (โรงเรียนสาธิตเทศบาลฯ)
จานวน 9 รายการ
1. ปรับปรุงห้องน้า อาคารเรียน 1 และ 2 พร้อม

-

90,000

-

-

1,447,050

-

80,000

-

-

ติดตั้งเครื่องระบายอากาศและติดตั้งพัดลม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั
ช่วยลดเวลาในการ
เดินประสานงาน
ระหว่างอาคาร
มีชั้นสาหรับแสดงโล่
รางวัลของโรงเรียน
ปูองกันทรัพย์สินของ
ทางราชการได้
เพื่อสะดวกในการจัด
กิจกรรมต่างๆ
มีที่เก็บวัสดุครุภณ
ั ฑ์
และเป็นที่ทากิจกรรม

มีหอ้ งน้า
ที่ถูกสุขลักษณะ

2. ก่อสร้างห้องเก็บของข้างอาคารเรียน 6 ขนาดไม่
น้อยกว่า 40 ตร.ม.
3. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้าหน้าอาคาร 1-2
ความยาวไม่น้อยกว่า 95 เมตร

200,000

-

-

500,000

-

-

4. ก่อสร้างที่แปรงฟันสาหรับนักเรียน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 เมตร

80,000

-

-

5. ติดตั้งประตูม้วน ทางขึ้นอาคาร 4

-

-

6. ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 2 ชั้น 20 ห้องเรียน

-

40,000 เพื่อความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน
มีหอ้ งเรียนและห้อง
กิจกรรมเพียงพอ
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12,000,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มีหอ้ งเก็บวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ
นักเรียนมีความสะดวก
ในการเดิน
นักเรียนมีสุขภาพปาก
และฟันที่ดี

กองการศึกษา
(รร.สาธิตฯ)

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
7. ก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษา ขนาดไม่
น้อยกว่า 15 ห้องเรียน
8. ปรับปรุงสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 15 เมตร
ยาว 25 เมตร จานวน 2 สนาม หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์
9. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ปูบล็อกคอนกรีต
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร บริเวณเสาธง
หน้าอเนกประสงค์
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
จานวน 4 รายการ
1. ก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ขนาดกว้าง
2.5 เมตร ยาว 36 เมตร พร้อมหลังคาคลุม พื้นเป็น
คอนกรีตโครงเป็นเหล็ก หลังคาเป็นเมทัลชีท

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2555
2556
2557
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000,000 นักเรียนมีหอ้ งเรียน
เพียงพอและเหมาะสม
400,000
(อบจ.ระยอง)

โรงเรียนมีสถานที่
ออกกาลังกาย
ได้มาตรฐาน
โรงเรียนมีสนาม
เด็กเล่นที่ได้มาตรฐาน

380,000
(อบจ.ระยอง)

204,000

-

-

สะดวกในการเดินทาง
ระหว่างอาคาร

2. สร้างหลังคากันสาด ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100
เมตร หรือพื้นที่ 300 ตร.ม. โครงสร้างเป็นเหล็ก
หลังคาเป็นเมทัลชีท

487,000

-

-

สามารถใช้อาคารเรียน
ทั้งสองหลังในการจัด
กิจกรรม

3. ติดตั้งเหล็กดัดครอบคอมเพรสเซอร์
เครื่องปรับอากาศ จานวน 12 ช่อง ขนาดกว้าง 0.6
เมตร ยาว 1 เมตร สูง 1.5 เมตร

-

36,000

-

ปูองกันทรัพย์สินของ
ทางราชการได้

4. ก่อสร้างห้องประชาสัมพันธ์บริเวณใต้ถุนอาคาร
โดยก่อสร้างผนังห้องความยาว 19 ม. สูง 4 ม. มี
หน้าต่างขนาดกว้าง 3.3 ม. สูง 1.85 ม.

-

-

210,750 มีหอ้ งประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียน

75,000

-

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
จานวน 1 รายการ
1. ติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่าง จานวน 3 ห้องเรียน
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ทรัพย์สินของศูนย์มี
ความปลอดภัย

กองการศึกษา
(รร.นครระยองฯ)

กองการศึกษา
(ศพด.วัดลุ่มฯ)

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง
กองการศึกษา (โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า)
จานวน 5 รายการ
1. ปรับพื้นที่หน้าอาคารเรียน 2-3 เทรีนและปูตัว
หนอนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตร.ม.
2. สร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตก (ติดวัดปากน้า)
ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 160 เมตร

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1,700,000

-

-

โรงเรียนมีภมู ิทศั น์ที่
เหมาะต่อการเรียนรู้
700,000 เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยให้กับ
บุคลากรในโรงเรียน
200,000 ปูองกันคนปีนเข้าออก
ในยามวิกาล
โรงเรียนมีปาู ย
ประชาสัมพันธ์ที่ได้
มาตรฐาน

-

-

3. ติดตั้งรั้วเหล็กดัด ด้านทิศเหนือของโรงเรียน ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 165 เมตร สูง 0.65 เมตร
4. จัดทาปูายนิเทศ กว้าง 120 ซม. ยาว 240 ซม.

-

-

-

70,000

5. ทาสนามเด็กเล่น กว้าง 19 เมตร ยาว 32 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 608 ตร.ม.
กองการศึกษา (โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง)
จานวน 3 รายการ

-

500,000

-

1. จัดทาชื่อโรงเรียนบริเวณกาแพงชั้น 3 อาคาร 1
พร้อมติดตั้ง

87,000

-

-

2. รื้อถอนปรับปรุงลานอเนกประสงค์เป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.

-

550,000

-

3. ทาสีประตูเหล็ก รั้วเหล็กและกาแพงคอนกรีต
กองการศึกษา (โรงเรียนเทศบาลวัดโขดฯ)
จานวน 3 รายการ

-

-

100,000

87

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองการศึกษา
(รร.ท.วัดปากน้า)

นักเรียนมีสนามเด็ก
เล่นเหมาะสมตามวัย

กองการศึกษา
(รร.ท.บ้านปาก
คลอง)

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

1. จัดทาที่ล้างช้อนสาหรับนักเรียน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,000 -

2. ที่พกั ผู้ปกครอง

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

มีที่ล้างช้อนสาหรับ
นักเรียน
500,000 ผู้ปกครองมีที่นั่งพัก
คอยนักเรียน
3,500,000 ครู/นักเรียน เกิดการ
เรียนรู้ในสถานที่ที่
เหมาะสม

3. ปรับปรุงทัศนียภาพริมแม่น้าระยอง

-

กองการศึกษา (โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มฯ)
จานวน 3 รายการ
1. ก่อสร้างฐานพระประจาโรงเรียน

-

40,440

2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน

-

-

3. ก่อสร้างรั้วโรงเรียนพร้อมประตู

-

-

กองการศึกษา (โรงเรียนสาธิตเทศบาลฯ)
จานวน 7 รายการ
1. ปรับปรุงกาแพงรอบพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 80 ตร.วา

-

-

2. ปรับปรุงพื้นที่ปลูกหญ้าให้นักเรียนและชุมชนได้
ออกกาลังกาย

-

-

3. สร้างเรือนเพาะชาต้นไม้

-

-

80,000

4. สร้างที่พกั ผ่อนสาหรับผู้ปกครองและเป็นสถานที่
เรียนรู้นอกห้องเรียน

-

500,000

-
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ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
(รร.ท.วัดโขดฯ)

-

เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของคณะครูและ
นักเรียน
900,000 ภายในบริเวณโรงเรียน
มีทางเดินที่ช่วยกัน
แดดฝนได้
1,950,000 โรงเรียนมีภมู ิทศั น์ที่
สวยงาม

กองการศึกษา
(รร.ท.วัดลุ่มฯ)

300,000 มีรั้วกาแพงที่มีความ
ปลอดภัย
200,000

กองการศึกษา
(รร.สาธิตฯ)

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5. ทาสีรั้วโรงเรียนด้านหน้าโรงเรียน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
90,000
-

6. ทาถนนด้านหลังอาคาร 5

-

1,000,000

-

7. จัดทาสวนสุขภาพภายในโรงเรียน

-

50,000

-

-

-

70,000

1. ทาปูายเหล็กติดตั้งชื่อศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดลุ่มฯ

-

22,000

-

2. ปรับปรุงภูมิทศั น์ด้านหน้าและจัดสวนหย่อมหน้า
อาคารเรียน

-

75,000

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
จานวน 1 รายการ
1. ปรับปรุงภูมิทศั น์ในบริเวณหน้าเสาธง

กองการศึกษา
(รร.นครระยองฯ)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
จานวน 2 รายการ

6) โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง
- โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ของ เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
โรงเรียนในการจัดการเรียนการ
สอน

กองการศึกษา (โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า)
จานวน 9 รายการ

1. โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง จานวน 15 ชุด
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กองการศึกษา
(ศพด.วัดลุ่มฯ)

โรงเรียนมีครุภณ
ั ฑ์
กองการศึกษา
เพิ่มขึ้น สามารถจัดการ (รร.ท.วัดปากน้า)
เรียนการสอนให้
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
105,000

-

-

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2. เครื่องดนตรีวงเมโลเดี้ยน จานวน 1 ชุด
3. พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จานวน 36 ตัว
4. รถเข็นวางถาดอาหาร จานวน 4 ชุด
5. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จานวน 1 เครื่อง
6. ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด
7. ตู้โชว์โล่รางวัล จานวน 1 ตู้
8. พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จานวน 32 เครื่อง
9. เครื่องปรับอากาศ จานวน 4 เครื่อง
เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้ กองการศึกษา (โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง)
โรงเรียนในการจัดการเรียนการ
จานวน 11 รายการ
สอน

1. บอร์ดเคลื่อนที่มีล้อ จานวน 1 บอร์ด
2. โทรทัศน์ ขนาด 32 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องทาน้าเย็นไร้สารตะกั่ว จานวน 1 เครื่อง
4. ผ้าม่าน ขนาด 3.6*1.8 เมตร จานวน 20 ชุด
5. กล้องวีดีโอ จานวน 1 เครื่อง
6. โต๊ะม้าหินอ่อนพร้อมเก้าอี้ จานวน 5 ชุด
7. ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก จานวน 3 ตู้
8. เครื่องเล่น DVD จานวน 6 เครื่อง
9. โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับได้ จานวน 20 ตัว
10. ชุดรับแขก จานวน 1 ชุด
11. โพเดียมทาจากไม้เนื้อแข็ง จานวน 2 ตัว
กองการศึกษา (โรงเรียนเทศบาลวัดโขดฯ)
จานวน 16 รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 40 ชุด
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งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
72,000
120,000
9,500
80,000
130,000
64,000
96,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โรงเรียนมีครุภณ
ั ฑ์
กองการศึกษา
เพิ่มขึ้น สามารถจัดการ (รร.ท.บ้านปาก
เรียนการสอนให้
คลอง)
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
7,000
17,000
-

25,000
12,000
18,000
34,000
-

680,000

-

22,500
70,000
25,000
18,000
16,000

-

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2. โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนประถม จานวน 100 ชุด
3. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 40 ชุด
4. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
5. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทยี ู จานวน 1
เครื่อง
6. เครื่องเล่น CD DVD MP3 แบบหูหิ้ว จานวน 8
เครื่อง
7. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จานวน 1 กล้อง
8. ฆ้องวงใหญ่ ลูกฆ้องทองเหลือง
9. ฆ้องวงเล็ก ลูกฆ้องทองเหลือง
10. กลองแขกไม้ชิงชัน จานวน 1 คู่
11. ขิม พร้อมกล่องบรรจุ จานวน 2 เครื่อง
12. กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด
13. ระนาดเอก จานวน 1 ราง
14. ระนาดทุ้ม จานวน 1 ราง
15. ซอด้วง พร้อมกล่องบรรจุ จานวน 2 ตัว
16. ซออู้ พร้อมกล่องบรรจุ จานวน 2 ตัว
กองการศึกษา (โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มฯ)
จานวน 12 รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 40 เครื่อง
2. เครื่องสารองไฟฟูา จานวน 10 เครื่อง
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer)
พร้อมถังใส่หมึก จานวน 1 เครื่อง
4. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง
5. เก้าอี้ประชุม จานวน 50 ตัว
6. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
7. กล้องวีดีโอ จานวน 1 เครื่อง 91

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
56,000
40,000
44,000
-

-

24,000

-

15,000

-

-

18,000
18,000
26,000
36,000
60,000
-

18,000
15,000
30,000
34,000

680,000
33,000
5,100

-

-

40,000
-

27,500
25,000

5,000
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
8. เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม จานวน 200 ตัว
9. โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับได้ จานวน 20 ตัว
10. โต๊ะ-เก้าอี้ ม้านั่ง จานวน 5 ชุด
11. เก้าอี้แถว ขนาด 3 ที่นั่ง จานวน 2 ชุด
12. ติดตั้งระบบ Wireless Lan จานวน 1 ระบบ
กองการศึกษา (โรงเรียนสาธิตเทศบาลฯ)
จานวน 4 รายการ
1. ติดเครื่องปรับอากาศ จานวน 8 เครื่อง
2. ครุภณ
ั ฑ์เพื่อการศึกษา
2.1 โทรทัศน์ ขนาด 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง
2.2 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จานวน 120 ชุด
2.3 โต๊ะ-เก้าอี้ครู จานวน 15 ชุด
2.4 ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ จานวน 3 ตู้
3. ติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมเดินระบบเสียง
4. ติดม่านปรับแสงอาคาร 5 จานวน 12 ห้องเรียน
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
จานวน 13 รายการ
1. ตู้เก็บเอกสาร จานวน 2 ชุด
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง
3. เครื่องสารองไฟฟูา จานวน 2 เครื่อง
4. ตู้เก็บอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ จานวน 2 ชุด
5. โต๊ะม้าหินพร้อมเก้าอี้ม้านั่งยาว จานวน 5 ชุด
6. โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ จานวน 5 ชุด
7. ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จานวน 2 ตู้
8. เตียงพยาบาล จานวน 2 ชุด
9. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
10. โทรทัศน์ ขนาด 32 นิ้ว จานวน 7 เครื่อง
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งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
110,000
34,000
30,000
3,600
310,000
-

300,000

-

-

-

120,000
75,000
300,000
-

192,000
10,500
200,000

18,000
34,000
6,600
16,400
-

25,000
8,400
105,000

25,000
7,000
40,000
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
11. ติดม่านหน้าต่างและประตู
12. เครื่องดนตรีวงโยธวาฑิต จานวน 1 ชุด
13. ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ
จานวน 5 รายการ
1. ไมโครโฟนคู่ไร้สายแบบเหน็บ จานวน 2 ชุด
2. พัดลม ขนาด 22 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง
3. พัดลม ขนาด 18 นิ้ว จานวน 3 เครื่อง
4. ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้
5. ตู้สูงบานลิ้นชัก จานวน 1 ตู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
จานวน 3 รายการ
1. ตู้เหล็กใส่โปสเตอร์ จานวน 1 ตู้
2. โต๊ะอเนกประสงค์ จานวน 2 ตัว
3. เก้าอี้ขาเหล็กบุนวม จานวน 12 ตัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่
จานวน 6 รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer)
พร้อมถังใส่หมึก จานวน 1 เครื่อง
3. กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง
4. โต๊ะอเนกประสงค์ จานวน 6 ตัว
5. เก้าอี้ขาเหล็กบุนวม จานวน 18 ตัว
6. ตู้ไม้ใส่แฟูม 2 ชั้น มีฝาปิด จานวน 8 ตัว

7) โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี

93

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000
1,500,000
1,200,000
-

11,800
-

-

13,000
-

-

17,000
5,100

-

-

15,000
12,800

-

5,000
-

5,200
4,500

-

-

3,500
3,800

5,000

-

-

6,600

9,900
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ลาดับ

โครงการ
- โครงการชุมนุมลูกเสือ
ท้องถิ่นไทย

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ของ
โรงเรียนในสังกัด

8) โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเด็ก (ให้ทนุ มอบแฟูม ยกย่องเชิดชู)
- โครงการมอบแฟูมผลงาน เพื่อเป็นกาลังใจให้กับนักเรียน จัดพิธมี อบแฟูมผลงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
และเป็นแนวทางให้กับนักเรียน
ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2.1 เด็ก/เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาล ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2.1.2 พัฒนาครู ตลอดจนหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน (ICT ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ)
1) โครงการพัฒนาครูมืออาชีพสร้างการศึกษาคุณภาพ
- โครงการจัดงานวันครู
เพื่อแสดงถึงความรัก ความ
จัดกิจกรรมงานวันครู 16 ม.ค.55 พนักงานครู
สามัคคีระหว่างผู้ประกอบ
เทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 300 คน
วิชาชีพครู
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ครูมีความรู้และเข้าใจใน ครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครระยอง
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
การจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
2) โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาล
- โครงการการจัดนิทรรศการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การศึกษาท้องถิ่น
การปฏิรูปการศึกษาระหว่าง
หน่วยงาน

จัดนิทรรศการระดับเทศบาล ระดับภาคและ
ระดับประเทศ

3) โครงการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียน
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งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2555
2556
2557
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 ลูกเสือ-เนตรนารี
สามารถนาความรู้ไป
พัฒนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

30,000

30,000

30,000 นักเรียนเกิดความ
ภูมิใจในความสาเร็จ
ของตนเอง

กองการศึกษา

50,000

50,000

50,000 ครูมีคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา

กองการศึกษา

1,000,000

1,000,000

1,000,000 เพื่อให้ครูมีความรู้และ
เข้าใจในการจัด
การศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

300,000

300,000

300,000 เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การ
ปฏิรูปการศึกษา
ระหว่างหน่วยงาน

กองการศึกษา

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างเทศบาลกับ
คณะครุศาสตร์จุฬาฯ

เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายทาง
อบรมความรู้ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
วิชาการและมีการแลกเปลี่ยน เทศบาลฯ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับครู
และครูกับนักเรียน

- โครงการเงินอุดหนุน
สาหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น

เพื่อใช้การพัฒนารูปแบบ
การบริหารสถานศึกษา

1. พัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2. ประกวด อปท.จัดทาแผนการศึกษาดีเด่น
3. ศูนย์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยฯ
4. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
5. ส่งเสริมกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน
6. รณรงค์ปอู งกันยาเสพติดในโรงเรียน
2.1 เด็ก/เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาล ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2.1.3 พัฒนาการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (เด็กด้อยโอกาส)
1) โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
- โครงการจัดการศึกษาแก่ เพื่อส่งเสริมเด็กให้ได้รับ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเขียน/กิจกรรมส่งเสริมการ
เด็กด้อยโอกาส
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ่าน/กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมทัศนศึกษา
2) โครงการปรับปรุงห้องสมุด อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน
- ครุภณ
ั ฑ์งานห้องสมุด
พิพธิ ภัณฑ์

- ที่ดินและสิ่งก่อสร้างงาน
ห้องสมุดพิพธิ ภัณฑ์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2555
2556
2557
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000 เพื่อเสริมสร้างครูใน
การจัดการเรียนการ
สอนและร่วมเป็น
เครือข่ายทางวิชาการ
1,700,000
900,000
540,000
30,000
1,600,000
57,700

40,000

สถานศึกษามีหลักสูตร
การพัฒนาสอดคล้อง
กับ พ.ร.บ.การศึกษา

เงินอุดหนุน
ด้านการ
ศึกษา

40,000

40,000 เด็กด้อยโอกาสดารง
ชีวติ ร่วมกับผู้อื่นได้

ห้องสมุดพิพธิ ภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
จานวน 4 รายการ
1. กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด
2. ติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค จานวน 112 จุด
3. โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ จานวน 1 ชุด
4. ระบบสัญญาณกันขโมย จานวน 6 จุด
ห้องสมุดพิพธิ ภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
จานวน 2 รายการ

1. ติดตั้งเหล็กดัดอาคารห้องสมุด
2. ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ (ลานฝึกซ้อม B-boy)
2.2 เด็ก/เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธารณะ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
99,000
-

246,000
76,000

37,100
-

50,000

2,750,000
-

-

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2.2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่ม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
1) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
- โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
จัดกิจกรรม PLAY & LEARN เพลินวันอาทิตย์
ส่งเสริมการอ่าน
และประชาชนรู้จักค้นคว้าหา กิจกรรม KIDS CAN DO RAYONG กิจกรรม HAPPY
ความรู้ด้วยตนเอง
BOOK DAY กิจกรรมรวมพลคนรักห้องสมุด

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

352,000

352,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

352,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนจะเกิดการ
รักการอ่าน

2.2 เด็ก/เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธารณะ
2.2.2 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในโรงเรียน บ้าน และวัด
2.3 ส่งเสริมการออกกาลังกาย และพัฒนาการกีฬา นันทนาการ แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนร่วมกับภาคเอกชน
2.3.1 ส่งเสริม และพัฒนาการกีฬาและนันทนาการอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชน
- โครงการส่งเสริมการ
สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดง กิจกรรมเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน
1,860,000 1,860,000 1,860,000 เด็ก เยาวชน และ
แข่งขันกีฬาสาหรับเด็ก
ความสามารถด้านการเล่นกีฬา กีฬานักเรียน อปท.
ประชาชนมีความรัก
เยาวชนและประชาชน
ที่ตนเองมีความถนัด
สามัคคีกัน
2.3 ส่งเสริมการออกกาลังกาย และพัฒนาการกีฬา นันทนาการ แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนร่วมกับภาคเอกชน
2.3.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการทากิจกรรมกีฬา นันทนาการ
1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านกิจกรรมศูนย์เยาวชนฯ
- โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาส กิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ลูกกรุง
1,070,000 1,070,000 1,070,000 ทาให้เยาวชนได้ใช้
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน แสดงออกถึงความสามารถด้าน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมประกวดดนตรีเพื่อ
เวลาว่างให้เกิด
กีฬาที่ตนเองถนัด
เยาวชน กิจกรรมสัปดาห์วนั เยาวชนแห่งชาติ และ
ประโยชน์และมี
กิจกรรมแข่งขันการเต้นเข้าจังหวะ
พัฒนาการที่ดีขึ้น
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขทั้งทางร่างกาย จิตใจ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพอนามัยดี
3.1.1 เร่งรัด พัฒนา ศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้บริการประชาชนแบบครบวงจร มีการรักษาที่หลากหลาย และมีคุณภาพเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ
1) โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข ทน.ระยอง
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ลาดับ

โครงการ
- โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ของศูนย์บริการฯ
ปากน้า

วัตถุประสงค์
เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน
และมีอุปกรณ์เพียงพอในการ
ปฏิบตั ิงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ศูนย์บริการฯ ปากน้า จานวน 4 รายการ

1. รถเข็นฉุกเฉินสแตนเลส จานวน 1 คัน
2. เครื่องซีลปิดผนึกซองบรรจุเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
การแพทย์ จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องดูดเสมหะ จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องซักผ้า จานวน 1 เครื่อง
ศูนย์บริการฯ เนินพระ จานวน 5 รายการ
1. เตียงตรวจโรคขาเหลี่ยม+บันได จานวน 1 ชุด
2. เครื่องดูดเสมหะ จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องซักผ้า จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง
5. เครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าหิ้ว จานวน 1 เครื่อง
ศูนย์บริการฯ อาคารใหม่ จานวน 1 รายการ
1. ตู้กระจก จานวน 4 ตู้
2) โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขและปรับปรุงภูมิทศั น์รอบศูนย์บริการสาธารณสุข
- โครงการปรับปรุงอาคารและ เพื่อปูองกันทรัพย์สินของทาง ติดหลังคา ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.70 เมตร
ปรับปรุงภูมิทศั น์รอบศูนย์ฯ ราชการไม่ให้เสียหาย/เพิ่มเติม รวมเนื้อที่ 11.75 ตารางเมตร
สาธารณสุขปากน้า
เนื้อที่ใช้สอยในการปฏิบตั ิงาน
3.1 ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพอนามัยดี
3.1.2 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และดาเนินการการปูองกันโรค ตลอดจนพัฒนาความเข้มแข็งของชมรมภาคี เครือข่ายสุขภาพ
1) โครงการรณรงค์ปอู งกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
1. โครงการรณรงค์ปอู งกัน
และควบคุมโรคติดต่อนาโดย
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มีอุปกรณ์สาหรับ
ปฏิบตั ิงานและเกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

สานักการ
สาธารณสุขฯ

18,500 (งบสปสช.)
35,000 (งบสปสช.)
10,000 (งบสปสช.)
12,000 (งบสปสช.)

8,000 (งบสปสช.)
10,000 (งบสปสช.)
12,000 (งบสปสช.)
80,000 (งบสปสช.)

4,500 (งบสปสช.)
100,000 (งบสปสช.)
28,000

30,800
(งบสปสช.)

33,880 มีหลังคากันสาดปูองกัน
แดด ลม ฝน และเกิด
ความสวยงามเรียบร้อย

สานักการ
สาธารณสุขฯ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ลาดับ

โครงการ
แมลง (โรคไข้เลือดออก,
โรคปวดข้อชิคุนกุนยา,
โรคมาเลเรีย)
1.1 จัดกิจกรรมรณรงค์สารวจ
และทาลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง
ในชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน
1.2 จัดกิจกรรมประกวดชุมชน
ปลอดลูกน้ายุงลาย
1.3 โครงการให้ความรู้เรื่องโรค
ติดต่อแก่สามเณร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

เพื่อทาลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง
ในเขตเทศบาล

เพื่อสร้างความร่วมมือและ
สร้างเครือข่ายภาคประชาชน
เพื่อให้สามเณรมีความรู้ใน
การปูองกันโรคติดต่อ
1.4 โครงการอบรมฟืน้ ฟูความรู้ของ เพื่อให้พนักงานพ่นสารเคมี
พนักงานพ่นสารเคมีกาจัดยุง กาจัดยุงเทศบาลมีความรู้และ
ทักษะเรื่องการพ่นสารเคมีที่
ถูกต้อง
1.5.โครงการให้ความรูเ้ รือ่ งไข้เลือด 1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ออกในโรงเรียนสู่ชุมชน
ในการปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
2.สร้างแกนนาปูองกันโรค
ไข้เลือดออกในโรงเรียน
1.6.โครงการสุ่มประเมินตรวจ เพื่อประเมินการดาเนินงาน
สอบลูกน้ายุงลายในเขตเทศบาล และปัจจัยเสี่ยงในการเกิด
นครระยอง
การระบาดของโรค
1.7.จัดตั้งเครือข่าย SRRT
เพื่อสร้างเครือข่ายในการ
นักเรียนในโรงเรียนสู่ชุมชน ปูองกันโรคติดต่อ
-อบรมแกนนาการทาผลิตภัณฑ์

180,000

27 ชุมชน / 27 โรงเรียน/
9 ศาสนสถาน

190,000

(งบกองทุนเทศบาล)

50,000

27 ชุมชน

60,000

(งบกองทุนเทศบาล)

สามเณรภาคฤดูร้อน 40 รูป
วัดลุ่มมหาชัยชุมพลและวัดปุาประดู่
พนักงานพ่นสารเคมีกาจัดยุง
จานวน 3 คน

-

-

-

-

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง
จานวน 5 แห่ง

50,000

60,000

27 ชุมชน

-

-

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง
จานวน 5 แห่ง

70,000

80,000

(งบกองทุนเทศบาล)

(งบกองทุนเทศบาล)

ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและ
ประกวดนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
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200,000 ร้อยละ 100 ของชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์ฯ
70,000 มีชุมชน 25 ชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมฯ
สามเณรมีความรู้
ในการปูองกัน
ร้อยละ 100 ของ
พนักงานพ่นสารเคมี
กาจัดยุงเข้าร่วมอบรม
70,000 ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมฯ

ร้อยละ 100 ของ
ชุมชนได้รับการสุ่ม
ประเมินฯ
90,000 ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนมีเครือข่าย
เฝูาระวังโรคโรงเรียน
ละ 1 แห่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.8.โครงการลดเสี่ยงลดภัย
อันตรายจากโรคติดต่อ

1.เพื่อแก้ไขปัญหาเหตุราคาญ 27 ชุมชน / 27 โรงเรียน/
จากแมลงและทาลายแหล่ง
9 ศาสนสถาน
เพาะพันธ์ยุง
1.9.โครงการรณรงค์สารวจ เพื่อปูองกันการระบาดของ
27 ชุมชน / 27 โรงเรียน/
สัตว์ปีก(บูรณาการกับไข้เลือดออก) โรคไข้หวัดนก
9 ศาสนสถาน
2) โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อที่ปอู งกันได้ด้วยวัคซีน
2.1 จัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีน เพื่อกวาดล้างโรคโปลิโอ
เด็กไทย 0-5 ปี และเด็กต่างด้าว
ปูองกันโรคโปลิโอในพื้นที่
ในเขตเทศบาลให้หมดไป
0-15 ปี
เทศบาลนครระยอง
2.2 จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนโรค เพื่อให้นักเรียน ป.1,6ได้รับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท1ี่ ,6
ในโรงเรียน
วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของโรงเรียน 11 แห่งในเขตเทศบาล
ตามแผนการสร้างเสริมฯ
2.3.โครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรค เพื่อปูองกันการเกิดโรคบาด
พนักงานรักษาความสะอาดและ
บาดทะยักในกลุ่มเสี่ยง
ทะยัก
คนเก็บขยะหรือของเก่าขาย จานวน
3) โครงการปูองกันและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3.1 โครงการปูองกันการติดเชื้อ เพื่อลดจานวนผู้ติดเชื้อHIV
1.ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
HIV โดยส่งเสริมการบูรณาการ รายใหม่ในกลุ่มที่เข้าถึงยาก
2.พนักงานบริการหญิง
และเข้าถึงเครือข่ายการเข้าถึง
3.แรงงานข้ามชาติ
บริการของกลุ่มเปูาหมายที่เข้า
ถึงยาก (โครงการ Champiom)
3.2 รณรงค์สารวจข้อมูลวัยรุ่น เพื่อสารวจข้อมูลวิธกี ารปูอง
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของ
ในการปูองกันโรคเอดส์และโรค กันโรคติดต่อในวัยรุ่น
โรงเรียน จานวน 4 แห่ง จานวน
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
300 คน
4) โครงการรณรงค์ปอู งกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
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งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2555
2556
2557
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
60,000
70,000 ร้อยละ 80 ของ
(งบเทศบาล)
ข้อร้องเรียนได้รับ
การแก้ไข
ร้อยละ 100 ของชุมชน
ได้รับการสารวจฯ
50,000

60,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

70,000 ไม่พบผู้ปวุ ยด้วย
(งบกองทุนเทศบาล)
โรคโปลิโอในเขต
เทศบาล
งบP&P Area งบP&P Area งบP&P Area ร้อยละ 95 ของ
based CUP based CUP based CUP นักเรียนได้รับการ
เทศบาลนครระยอง) เทศบาลนครระยอง) เทศบาลนครระยอง) ฉีดวัคซีน
ร้อยละ 80 ของกลุ่ม
เปูาหมายได้รับการ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ลดจานวนการแพร่
ระบาดของโรคเอดส์
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ร้อยละ 100 ของกลุ่ม
เปูาหมายได้รับการ
สารวจข้อมูลฯ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

(งบกองทุนโลก)

10,000
(งบกองทุนฯ)

-

-

ลาดับ

โครงการ
- โครงการรณรงค์ปอู งกัน
และควบคุมโรคติดต่อจาก
สัตว์สู่คน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน/ฉีด ชุมชน จานวน 27 ชุมชน
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและจากัด
ประชากรสุนัขและแมว

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2555
2556
2557
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
140,000
140,000
140,000 ประชาชนไม่เจ็บปุวย
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

5) โครงการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกกลุ่มวัย
-โครงการพัฒนาการดี

ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพมารดา

เริ่มที่นมแม่

และทารกหลังคลอด

-โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย
-โครงการแก้ไขสายตาผิดปกติ
ในนักเรียน
-โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ประชาชนและพัฒนาการ
ออกกาลังกายในชุมชน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พกิ ารในเขตเทศบาล
-กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี

- เยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด 100 คน / ปี

- ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
- เสวนา "สุดยอดคุณแม่นมแม่"
-ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
- ติดตามพัฒนาการเด็กในศูนย์ฯ เด็กเล็ก 500 ราย
เด็กปฐมวัย
- จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 60 ราย
- ให้ความรู้แก่ผู้ดแู ลเด็กเล็ก
-ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
- ตรวจคัดกรองสายตาแก่นกั เรียน
เด็กวัยเรียนและเยาวชน
- สนับสนุนแว่นสายตานักเรียนที่มปี ญ
ั หา 200 คน
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้การ
-จัดอบรมแกนนาสุขภาพและ/หรืออสม.
สร้างเสริมสุขภาพ ความสาคัญ
-อบรมเรื่องออกกาลังกายแก่ประชาชน
ในการดูแลสุขภาพตนเอง
-ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการสร้างเสริม
ได้ถูกต้องเหมาะสม มีสุขภาพดี
สุขภาพ
- เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง - นิเทศ ติดตามความเข้มแข็งของกลุ่มเสริมสุขภาพ
การออกกาลังกาย

30,000

(งบกองทุนเทศบาล)
30,000

- ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

100

30,000
(งบกองทุนเทศบาล)

200,000

200,000
(งบกองทุนเทศบาล)
20,000
20,000
(งบกองทุนเทศบาล)

400,000
- เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

30,000

60,000
(งบกองทุนเทศบาล)
60,000
60,000

30,000 มารดาและทารกแรกเกิด
มีสุขภาพอนามัยที่ดี
30,000 เด็กแรกเกิด-5 ปี
มีพฒ
ั นาการสมวัย
200,000 นักเรียนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตดีขึ้น
20,000 - แกนนาสุขภาพและ
ประชาชนทั่วไปตระหนัก
ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ถูกต้อง
เหมาะสมและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ได้
- ประชาชนสามารถ
จัดตั้งกลุ่ม/ชมรม
สร้างเสริมสุขภาพและ
จัดกิจกรรมด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพได้
320,000 ผู้สูงอายุ ผู้พกิ ารในเขต
มีสุขภาพอนามัยที่ดี
60,000

สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ลาดับ

โครงการ
ผู้สูงอายุและผู้พกิ าร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- ให้คาปรึกษาทางด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
แกนนาเครือข่ายผู้ดแู ลผู้พกิ าร

ในการดูแลตนเอง
- ให้คาปรึกษาด้านสุขภาพ
แก่ผู้ปวุ ยและญาติ
-เพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคี
เครือข่ายสุขภาพด้านการดูแล

-อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้ความรู้พฒ
ั นาศักยภาพแกนนา
เครือข่ายผู้ดแู ลผู้พกิ ารและผู้สูงวัยที่บา้ น

และผู้สูงวัยที่บา้ น

ผู้สูงอายุและผู้พกิ าร

- ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พกิ ารที่ขาดการดูแล

ช่วยเหลือ มีการปฏิบตั ิ

เป็นผู้ดอ้ ยโอกาสในชุมชน (ติดเตียง)

ตนได้ถูกต้องตามวัย
หรือสภาพเจ็บปุวย

-มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงวัย

-เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุและ
ผู้พกิ ารที่ดอ้ ยโอกาสทางกาย จิต
-ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้สูงวัย

- โครงการสร้างสุขภาพโดย
การออกกาลังกายเต้นแอโรบิค
เทศบาลนครระยอง

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
โดยการออกกาลังกายเต้นแอโรบิค

- โครงการอบรมให้ความรู้โรค

เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานรักษาความสะอาด

จากการประกอบอาชีพใน
กลุ่มเสี่ยง

เรื่องโรคและการปูองการเกิดโรค
จากการประกอบอาชีพ

สานักการสาธารณสุขฯ จานวน 80 คน
2. ทดสอบสมรรถภาพแก่พนักงานรักษาความสะอาด
สานักการสาธารณสุขฯ จานวน 80 คน

-ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเด็ก
0-72 เดือน

- ติดตามชั่งน้าหนัก ทุก 3 เดือน 2,800 คน
- แก้ไขภาวะโภชนาการน้อยกว่าเกณฑ์(น้าหนัก/อายุ)

-เพื่อปูองกันภาวะขาดสาร

ในเด็กแรกเกิด - 5 ปีทกุ ราย

ไอโอดีนในชุมชน

- สนับสนุนอาหารเสริมในเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปีที่มี

- ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี
- จัดกิจกรรม 6 อ. เช่นตรวจสุขภาพ สาธิต
การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพและออกกาลังกาย
ที่เหมาะสมกับวัย
- การแสดงศิลปพื้นบ้าน
จัดกิจกรรมออกกาลังกายเต้นแอโรบิคให้กบั ประชาชน
บริเวณสวนศรีเมือง 2 ครั้ง/วัน จานวน 300 คน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(งบกองทุนเทศบาล)

80,000

260,000

(งบกองทุนเทศบาล)

(งบกองทุนเทศบาล)

250,000

250,000

(งบกองทุนเทศบาล)

30,000

30,000

(งบกองทุนเทศบาล)

-

-ผู้สูงอายุ ผู้พกิ ารที่เป็น
ผู้ดอ้ ยโอกาส ได้รับการ

260,000

250,000 ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยดี

สานักการ
สาธารณสุขฯ

30,000 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

สานักการ

มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี

สาธารณสุขฯ

6) โครงการตามพระราชดาริ
-โครงการหนูนอ้ ยเติบโตสมวัย
ฉลาดแข็งแรง

100,000

100,000
(งบกองทุนเทศบาล)

100,000 เด็กแรกเกิด-5 ปีในเขต
เทศบาลมีการ
เจริญเติบโตสมวัย

ภาวะโภชนาการน้อยกว่าเกณฑ์(น้าหนัก/อายุ) 100 คน
-สนับสนุนเกลือเสริมไอโอดีนสาหรับหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน
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สานักการ
สาธารณสุขฯ

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-สารวจการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน

7) โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก
ก่อนวัยเรียน วัยเรียน เยาวชน
-กิจกรรมพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
น่าอยู่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- พัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

90,000
30,000

90,000 -ศูนย์เด็กเล็กสามารถ
จัดกิจกรรมบริการ
30,000 เด็กเล็กให้มพี ฒ
ั นาสมวัย

- เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็น

- จัดประชุม/อบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง

- ศูนย์เด็กเล็กมีการ

สถานที่ที่เหมาะสมในการอบรม

ในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

ดาเนินงานตามแนวทาง

เลี้ยงดูเด็กให้มสี ุขภาพดีและมี
พัฒนาการสมวัย

- จัดอบรม/สัมมนาเจ้าของศูนย์เด็กเล็ก/ครู/ผู้ดแู ลเด็ก
- นิเทศ ติดตามและประเมินศูนย์เด็กเล็ก

- สนับสนุนงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพให้เกิดความยั่งยืน
-เพื่อส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพดี

- จัดอบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
โรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- จัดอบรม/สัมมนาครู อนามัยโรงเรียนและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขผู้เกี่ยวข้อง

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่และ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
- โรงเรียนดาเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
-มีสภาพแวดล้อมที่ดี

ของนักเรียน และบุคลากรทุกคน
-เพื่อเฝูาระวัง แก้ปญ
ั หา และ

- นิเทศ ติดตามและประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
-จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ แก่นกั เรียน ครู

ต่อการส่งเสริมสุขภาพ
-นักเรียนและบุคลากร

ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและ
นักเรียนในโรงเรียน
-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน - ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเด็ก
ในเขตเทศบาลนครระยอง

90,000
(งบสปสช.)
30,000
(งบสปสช.)

วัยเรียนและเยาวชน

-กิจกรรมส่งเสริมและแก้ไขภาวะ -ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเด็ก

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ของโรงเรียนมีสุขภาพดี
- จัดประชุมครูอนามัยโรงเรียน 1 ครั้ง 30 คน
- อบรมแกนนาสุขภาพชุมชน 1 ครั้ง 20 คน
- ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา - ป.4
และนักเรียนที่เจ็บปุวยได้รับการรักษา (7,000 คน)
- สุ่มประเมินการตรวจสุขภาพของแกนนาชุมชน
- อบรมผู้นานักเรียนแก้ไขปัญหาสุขภาพ 50 คน
-อบรมและจัดกิจกรรมในเด็กผอม 100 คน

102

30,000

30,000
(งบสปสช.)

30,000

-

30,000 นักเรียนในเขตเทศบาล
มีสุขภาพอนามัยที่ดี

-

นักเรียนในเขตเทศบาล

สานักการ
สาธารณสุขฯ

สานักการ

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

โภชนาการผิดปกติในเด็กประถม วัยเรียนและเยาวชน

(งบกองทุนเทศบาล)

8) โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง
- โครงการคัดกรองสุขภาพ
เพื่อค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยง
1. คัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป
ประชาชนเทศบาลนครระยอง ต่อการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อ
ในเขตเทศบาลฯ จานวน 15,000 คน
(โรคความดันโลหิตสูง,เบาหวาน (โรคความดันโลหิตสูง,เบาหวาน 2. คัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมอง)
ในโรงเรียน 5 โรงเรียน จานวน 4,000 คน
- โครงการคัดกรองสุขภาพ คัดกรองภาวะโรคไม่ติดต่อ
คัดกรองสุขภาพประชาชนที่มาออกกาลังกาย
ในสวนศรีเมือง
เช่น โรคเบาหวาน,ความดัน
ในสวนศรีเมือง ทุกเย็นวันพุธ 1 ครั้ง/สัปดาห์
โลหิตสูง,โรคระบบหลอด
จานวน 100 คน/ครั้ง
เลือดสมอง
- โครงการคัดกรองสุขภาพ เพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อการ
สุ่มสารวจโดยใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า
จิตในประชาชน
เกิดภาวะซึมเศร้าในประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล จานวน 400 คน
9) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดอัตราปุวยและปูองกันไม่ให้
สุขภาพในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เกิดโรคไม่ตดิ ต่อ
โรคไม่ตดิ ต่อ

1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ดา้ นพฤติกรรมสุขภาพ
(3อ.อาหาร อารมณ์ ออกกาลังกาย) แก่กลุ่มเสี่ยงฯ
ในเขตเทศบาล จานวน 100 คน
2. ติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั
มีสุขภาพอนามัยที่ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สาธารณสุขฯ

80,000 ลดอุบตั ิการณ์การเกิด
โรคไม่ติดต่อรายใหม่

สานักการ
สาธารณสุขฯ

30,000 ลดอุบตั ิการณ์การเกิด
โรคไม่ติดต่อรายใหม่

สานักการ
สาธารณสุขฯ

20,000
20,000
(งบกองทุนเทศบาล)

20,000 ลดการเกิดภาวะ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

60,000

60,000 ลดอุบตั กิ ารณ์การเกิด

80,000

80,000

(งบกองทุนเทศบาล)

30,000

30,000

(งบกองทุนเทศบาล)

60,000

ซึมเศร้าในประชาชน

(งบกองทุนเทศบาล)

โรคไม่ตดิ ต่อรายใหม่

สานักการ
สาธารณสุขฯ

สุขภาพ จานวน 100 คน

10) โครงการพัฒนาและสนับสนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
- โครงการพัฒนา/สนับสนุน เพื่อบริหารจัดการกองทุนฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครระยอง
- โครงการอบรมการจัดทา เพื่อจัดทาแผนที่ทางเดิน
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์กองทุนฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
- โครงการประชาสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
และสารวจความพึงพอใจ
การดาเนินงานกองทุนฯ

จัดตั้งงบประมาณสมทบกองทุนฯเทศบาลโดย
เทศบาลฯ จ่ายสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพฯที่ได้รับ
จัดอบรมแกนนาประชาชน/อสม./คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ เพื่อจัดทาแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์กองทุนฯ จานวน 70 คน
1. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ
2. สุ่มสารวจความพึงพอใจต่อการรับรู้ข่าวสาร
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1,300,500 ประชาชนมีสุขภาพ
(งบกองทุนเทศบาล)
และคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น

สานักการ
สาธารณสุขฯ

70,000
(งบกองทุนเทศบาล)

สานักการ
สาธารณสุขฯ

1,250,000

-

30,000

1,275,000

30,000

(งบกองทุนเทศบาล)

-

ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น
30,000 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารกองทุนฯ และมี

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

ต่อการรับรู้ข่าวสาร
ให้ประชาชนได้รับทราบ
การดาเนินงานกองทุนฯ
11) โครงการพัฒนามาตรฐานระบบเฝูาระวังโรคและควบคุมโรค
- โครงการพัฒนามาตรฐานระบบ เพื่อดาเนินงานเฝูาระวัง
เฝูาระวัง สอบสวน และควบคุมโรค สอบสวนและควบคุมโรค

-มาตรฐาน SRRT
-มาตรฐานงานระบาดวิทยา
โรคติดต่อ

ตามมาตรฐาน

- รณรงค์เฝูาระวังและควบคุมโรค เพื่อปูองกันการระบาดของ

ติดต่อเร่งด่วนในพื้นที่เทศบาล
นครระยอง
- จัดเวรเฝูาระวังและควบคุม
โรคติดต่อเร่งด่วนในวันหยุด
ราชการและวันหยุดนัตฤกษ์
- ติดตั้งระบบ R 506

โรคติดต่อ
เพื่อปูองกันการระบาด
ของโรคติดต่อ

เพื่อวิเคราะสถานการณ์
โรคและดาเนินการเฝูา
ระวังโรคติดต่อ
12) โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
- โครงการพัฒนาสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ ทักษะเรื่อง
มูลฐานในเขตเทศบาล
โรคติดต่อและไม่ติดต่อพร้อม
นครระยอง
ทั้งมีความสามารถในการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ทางานด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

การดาเนินงานกองทุนฯ จานวน 27 ชุมชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเปูาหมายได้รับ
การตรวจประเมิน
เปูาหมาย

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ร้อยละ 100 ของ
ชุมชนได้รับการเฝูา
ระวังโรค
งบ CUP ร้อยละ 80 ของการ
เมืองระยอง เกิดโรคได้รับการ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ,
ศูนย์บริการสาธารณเทศบาล
4 แห่ง และรพ.ระยอง

-

-

-

ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ระยองและศูนย์บริการสาธารณ
สุขเทศบาลนครระยอง
27 ชุมชน / 27 โรงเรียน/
9 ศาสนสถาน

-

-

-

งบ CUP
เมืองระยอง

งบ CUP
เมืองระยอง

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ควบคุมโรคตามมาตรฐาน

งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
และศูนย์บริการสาธารณเทศบาล
4 แห่ง

-

อ.ส.ม.เทศบาลนครระยอง จานวน 340 คน
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440,000 -

-

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเปูาหมายได้รับ
การติดตั้งระบบ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

440,000 อ.ส.ม.สามารถดูแล
สุขภาพตนเองและ
ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี

สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
790,000 -

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- โครงการสร้างเสริม
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
อ.ส.ม. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ศักยภาพและศึกษาดูงานของ ความรู้และแลกเปลี่ยน
อ.ส.ม.
ประสบการณ์จากหน่วยงานอื่นๆ
3.1 ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพอนามัยดี
3.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
1) โครงการยกระดับมาตรฐานสถานที่สะสม/จาหน่ายอาหารในร้านอาหารและแผงลอย
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ปรับปรุงตลาดสด จานวน 2 แห่ง ประกอบด้วย
ตลาดสด
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในตลาด ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่ม) และตลาดสด
เทศบาล 4 (ตลาดแม่แดง)
โครงการยกระดับมาตรฐาน
สถานที่สะสมอาหาร/
จาหน่ายอาหารในร้านอาหาร
และแผงลอยจาหน่ายอาหาร
2) โครงการอาหารปลอดภัย
- โครงการสุ่มตรวจเชื้อโรค
และสารปนเปื้อนในอาหาร
และน้า

- โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนในตลาด
สดเทศบาล 2,4

-

150,000 -

สถานประกอบการ
จาหน่ายอาหารมีมาตรฐาน
สุขาภิบาล

ร้านอาหาร/แผงลอย จาหน่ายอาหาร
จานวน 271 ร้าน

50,000

เพื่อเฝูาระวังเชื้อโรคและ
สารปนเปื้อนในอาหารและน้า

- ตรวจประเมินสารปนเปื้อนในอาหาร 6 ชนิด
1 ครั้ง/ปี จานวน 250 ตัวอย่าง
- ตรวจประเมินตัวอย่างอาหารถุงหาเชื้อ Vibrio
จานวน 150 ตัวอย่าง
- ตรวจประเมินตัวอย่างน้าดื่มจากตู้หยอดเหรียญ
หาเชื้อ Coliform bacteria จานวน 10 ตัวอย่าง
- ตรวจประเมินน้าใช้หาสารโลหะหนัก
จานวน 3 ตัวอย่าง
- ตลาดสดเทศบาล 2 (วัดลุ่ม)
- ตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง)

- เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
- เพื่อลดพาหะนาโรคติดต่อ
ในระบบทางเดินอาหาร
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50,000
(งบสปสช.)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ประชาชนที่มาใช้
บริการในตลาดมีความ
ปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ
อุบตั ิภยั

สานักการ
สาธารณสุขฯ

50,000 ร้านอาหาร/แผงลอย
จาหน่ายอาหาร
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สุขาภิบาล

สานักการ
สาธารณสุขฯ

82,000
82,000
(งบกองทุนเทศบาล)

82,000 ประชาชนได้บริโภค
อาหารที่สะอาด
ปราศจากสิ่งปนเปื้อน
ทาให้อัตราผู้ปวุ ย
ด้วยโรคระบบ
ทางเดินอาหารลดลง

สานักการ
สาธารณสุขฯ

20,000
20,000
(งบกองทุนเทศบาล)

20,000 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
หนูในตลาดชุกชุม
ลดลง

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

3) โครงการพัฒนาโรงอาหารในสถานศึกษา
- โครงการโรงอาหาร
- เพื่อยกระดับมาตรฐาน
มาตรฐาน
โรงอาหาร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- โรงอาหารของโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ
จานวน 17 แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมิน
โรงอาหารมาตรฐาน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

160,000
160,000
(งบกองทุนเทศบาล)

160,000 ครู นักเรียน บุคลากร
สานักการ
ในโรงเรียน
สาธารณสุขฯ
ได้รับประทานอาหาร
ที่สะอาดปลอดภัย
3.2.1 ส่งเสริมโอกาสในการสร้างรายได้ และอาชีพทางการท่องเที่ยว และช่วงเทศกาล พร้อมทั้งขยายโอกาสทางการตลาด การจัดระบบการค้าขายแลกเปลี่ยนและการบริการให้สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง
1) โครงการฝึกอาชีพและพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
- โครงการส่งเสริมศักยภาพ ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้าง ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลนครระยอง
90,000 90,000 ประชาชนมีรายได้เพิ่ม กองสวัสดิการ
ในการประกอบอาชีพของ
รายได้ และคุณภาพชีวติ ที่ดี
มากขึ้น และคุณภาพ
สังคม
ประชาชนในเขตเทศบาล
ให้กับประชาชน
ชีวติ ดีขึ้น
นครระยอง
3.2 เศรษฐกิจพัฒนา (ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง และเศรษฐกิจพอเพียง)
3.2.2 ส่งเสริมการออม และการเข้าถึงแหล่งทุน พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ ให้กับประชาชนในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน และสตรี
3.3.1 จัดสวัสดิการสังคม (การสงเคราะห์ คุ้มครอง ปูองกันทุกกลุ่มเปูาหมาย) ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปวุ ยอย่างครอบคลุม และสร้างโอกาสให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
1) โครงการช่วยเหลือเพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
- โครงการซ่อมแซมและ
เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้
ประชาชนที่ยากไร้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
200,000 200,000 มีสภาพชีวติ ดีขึ้น
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับ
ยากไร้ในเขตเทศบาลฯ
ลดปูญหาความ
ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล
เดือดร้อน
นครระยอง
- โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ผู้พกิ ารและผู้ยากไร้

เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือและ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล

1. ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
2. ผู้สูงอายุ จานวน 175 ราย
3. ผู้พกิ าร จานวน 51 ราย
4. ผู้ปวุ ยเอดส์ จานวน 42 ราย
5. ผู้ปวุ ยเอดส์ จานวน 16 ราย
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150,000 1,050,000 306,000 252,000 96,000 -

-

150,000 ประชาชนมีสภาพ
ชีวติ ดีขึ้น ลดปัญหา
ความเดือดร้อน

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- โครงการตัดแว่นสายตาให้กบั เพื่อช่วยเหลือผู้มปี ญ
ั หาทางสายตา ประชาชนที่มปี ญ
ั หาทางสายตามีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ผู้มปี ญ
ั หาทางสายตาในเขตฯ
ในเขตเทศบาลฯ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
350,000 -

3.3 การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ดอ้ ยโอกาส เด็ก เยาวชน และสตรี
3.3.2 พัฒนากลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกกลุ่ม (รวมถึงพิทกั ษ์ ปกปูองสิทธิเด็ก สตรี) เพิ่มการเข้าถึงบริการที่จาเป็น และมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
1) โครงการช่วยเหลือเด็ก/สตรีที่ประสบปัญหาสังคม
- โครงการเสริมสร้างความรู้
เพื่อให้เด็กและสตรีเข้าใจวิธีการ เด็กและสตรีสามารถเอาตัวรอดได้ในสภาวะฉุกเฉิน และมี
50,000 ให้กบั เด็กและกลุ่มสตรีในเขตฯ ปกปูองตนเอง
กลุ่มสตรีที่เข้มแข็งเกิดขึ้นในชุมชน
3.4 ฟื้นฟูศลิ ปวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
3.4.1 ธารงค์ไว้ซึ่งสร้างเอกลักษณ์ และสร้างอัตลักษณ์ใหม่ (สร้าง+สืบสานประเพณี ขึ้นมาใหม่)
1) โครงการสร้างเอกลักษณ์ ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
- โครงการภูมบิ รุ ี ศรีระยอง
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานและจัด
1,200,000 ท้องถิ่นของระยอง
กิจกรรมในพิธีเปิดและวันงาน ระยะเวลา 2 วัน
- โครงการแข่งขันเรือยาว
ประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพฯ และงาน
ห่มผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้า

เพื่อสืบทอด และอนุรักษ์ประเพณี ผู้ร่วมพิธีแห่ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประมาณ
การแข่งขันเรือยาวฯ และงานห่ม 1,000 คน ผู้ร่วมงานแข่งขันเรือยาวฯ ประมาณ 2,000 คน
ผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้า
และผู้ร่วมงานพิธีหม่ ผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้า ประมาณ
1,000 คน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

350,000 ประชาชนมีสภาพชีวิต
ดีขึ้น

กองสวัสดิการสังคม

50,000 ปัญหาเด็กและสตรีลด
น้อยลง

กองสวัสดิการสังคม

1,200,000 ส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

กองการศึกษา

600,000

600,000

600,000 ส่งเสริมประเพณีการ
แข่งขันเรือยาวฯ และ
งานห่มผ้าองค์พระเจดีย์
กลางน้า

กองการศึกษา

870,000

870,000

กองการศึกษา

850,000

850,000

870,000 ส่งเสริมและฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวไทย
850,000 ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง

3.4 ฟื้นฟูศลิ ปวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
3.4.2 อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญา ภาษา อาหาร

1) โครงการสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีไทยในท้องถิ่น
- โครงการจัดงานประเพณี เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม
ผู้ร่วมกิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทราย ประมาณ 500
สงกรานต์ และงานก่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ คน และร่วมรดน้าขอพรผู้สูงอายุ ประมาณ 500 คน
พระเจดีย์ทราย
ไทยและของท้องถิ่นให้คงอยู่
- โครงการจัดงานสืบสาน
เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ 10,000 คน
ประเพณีลอยกระทง/
ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่
ประกวดต้นไม้/นกกรงหัวจุก

107

กองการศึกษา

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- โครงการจัดงานวันสมเด็จ
พระเจ้าตากสินฯ และงาน
กาชาด จังหวัดระยอง

เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้า
ตากสินฯ

ผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน

- โครงการสนับสนุน ส่งเสริม
อนุรักษ์ ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณีไทย

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย เด็ก เยาชน ประชาชนในท้องถิ่น มาร่วมกิจกรรม
โดยให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมี ประมาณ 3,000 คน
จิตสานึกร่วมกัน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2555
2556
2557
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 ประชาชนน้อมราลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระเจ้า
ตากสินฯ
200,000

200,000

28,400,000
13,000,000

29,000,000
14,000,000

200,000 สร้างความสามัคคีและ
ความร่วมมือต่อกิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน
4.1 ลดปริมาณมูลฝอย และเพิ่มการนากลับมาใช้ประโยชน์ (Zero Waste)
4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเก็บขนและกาจัด พร้อมทั้งมีเทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมกับประเภทมูลฝอยในชุมชน
1) โครงการจัดระบบเก็บขนมูลฝอยโดยภาคเอกชน
- จ้างเหมาเก็บขนมูลฝอย

เพื่อจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอย

มูลฝอยได้รับการเก็บขนเพื่อนาไปกาจัด

- จ้างบริหารระบบกาจัดมูลฝอย
แบบครบวงจร
4.1 ลดปริมาณมูลฝอย และเพิ่มการนากลับมาใช้ประโยชน์ (Zero Waste)
4.1.2 สร้างมูลค่าจากมูลฝอย โดยการแปรรูปมูลฝอย
4.1 ลดปริมาณมูลฝอย และเพิ่มการนากลับมาใช้ประโยชน์ (Zero Waste)
4.1.3 ลดปริมาณมูลฝอย โดยการสร้างจิตสานึกในการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน/ลดปริมาณมูลฝอย/จัดแหล่งรองรับมูลฝอยมีพษิ จากครัวเรือน
1) โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในชุมชน
- โครงการปฏิบตั กิ ารคัดแยก
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ กิจกรรมติดตามและประเมินผลการคัดแยกขยะในชุมชน
223,400 ขยะก่อนทิ้ง
ประเภทของขยะและตระหนักถึง จานวน 26 ชุมชน/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ผลกระทบที่ได้รับจากปัญหาด้าน 3R+ จานวน 150 คน/กิจกรรมประชุมอาสาสมัคร 3R+ 2
การจัดการขยะที่ไม่เป็นระบบ
ครั้ง/ปี และรณรงค์แยกขยะจากต้นทางภายใต้หลัก 3R+
4.2 ปูองกันและจัดการมลพิษ
4.2.1 เฝูาระวัง พร้อมสร้างเครือข่าย และเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
1) โครงการเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้าเสีย/อากาศ)
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29,600,000 ชุมชนไม่มปี ญ
ั หาขยะ
15,000,000

223,400 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมคัดแยกขยะ

สานักการสาธารณสุขฯ

กองช่าง

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ลาดับ

โครงการ
- โครงการนักสืบสายลม
นครระยอง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน
อบรมเรื่องการตรวจสอบคุณภาพอากาศชีวภาพ จานวน
ปัญหามลพิษทางอากาศและสร้าง 70 คน และสารวจจัดทาแผนที่คณ
ุ ภาพอากาศเขต
เครือข่ายในการเฝูาระวังมลพิษ
เทศบาลฯ
ทางอากาศ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

77,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

77,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
เฝูาระวังมลพิษทาง
อากาศในชุมชน

4.2 ปูองกันและจัดการมลพิษ
4.2.2 ลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม โดยการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั สร้างมาตรการในการปูองกัน พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียและรวบรวมน้าเสีย
- โครงการปรับปรุงระบบ
150,430,000
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ปรับปรุงท่อรวบรวม พร้อมผิวจราจร ระบบบาบัด
น้าเสียจากชุมชนที่มี
บาบัดน้าเสียรวม เทศบาลฯ รวบรวม และบาบัดน้าเสียรวม น้าเสียและอาคาร
(เงินอุดหนุนงบกลาง ปี 2554)
ระบบท่อรวบรวม
ที่ได้รับมอบจากกรมโยธาฯ
ได้รับการบาบัดก่อน
ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ปล่อยลงสู่แหล่งน้า
มีประสิทธิภาพ
ธรรมชาติ
4.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4.3.1 พัฒนามาตรการด้านพลังงาน พร้อมลดการใช้ โดยมีมาตรการประหยัดพลังงาน ในเขตเทศบาล และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
4.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4.3.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสร้างความสมดุล และความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง
1) โครงการคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศปุาชายเลน
- โครงการเทศกาลรักษ์ปาุ
เพื่อเพิ่มเครือข่ายและสร้าง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์และ
225,000 225,000 จานวนสมาชิก
ชายเลนเทิดไท้องค์ราชันย์
จิตสานึกในการอนุรักษ์ปาุ ชาย ฟื้นฟูปาุ ชายเลนให้กับนักเรียน นักศึกษาและ
เครือข่ายในการ
เลนร่วมกัน
ประชาชนทั่วไป จานวน 500 คน
อนุรักษ์ปาุ ชายเลน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 50
ของปีที่ผ่านมา
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูปาุ ชายเลน

ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนรอบพื้นที่มี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปุา
ชายเลนและวิธกี าร
อนุรักษ์
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการ
สาธารณสุขฯ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ลาดับ

โครงการ
- โครงการอบรมมัคคุเทศก์
ปุาชายเลน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมด้าน อบรมแก่ประชาชน เพื่อเป็นมัคคุเทศก์ปาุ ชายเลน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูปาุ ชายเลน จานวน 30 คน (อบรมจานวน 2 วัน)
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศปุา
ชายเลน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
32,000
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมสามารถ
เป็นมัคคุเทศก์นาชม
ระบบนิเวศปุาชายเลน

สานักการ
สาธารณสุขฯ

- โครงการคืนความสมดุลให้ เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับปุา นาสมาชิกที่เคยร่วมปลูกปุาชายเลนในปีที่ผ่าน
ปุาชายเลน
ชายเลนและส่งเสริมให้เกิด
ประกอบด้วย อ.ส.ม. 5 โซน โรงเรียน 10 แห่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของปุาชายเลน

-

35,000

-

จานวนต้นไม้ปาุ ชาย
เลนที่เติบโตและ
แข็งแรงเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 ของปีที่ผ่านมา

สานักการ
สาธารณสุขฯ

- โครงการประกาศเขต
อนุรักษ์ปาุ ชายเลน

-

20,000

-

ขนาดพื้นที่ได้มีการ
ประกาศเป็นเขต
อนุรักษ์ฯ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับปุา ติดตั้งปูายเขตอนุรักษ์ จานวน 4 เขต เขตละ 1 ปูาย
ชายเลนและส่งเสริมให้เกิด
และจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ประกาศให้
ความหลากหลายทางชีวภาพ ประชาชนทราบว่าเป็นเขตอนุรักษ์
ของปุาชายเลน

4.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4.3.3 ให้ความรู้ และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1) โครงการเฝูาระวังและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้าระยอง
- โครงการเฝูาระวังและสร้าง เพื่ออนุรักษ์และเฝูาระวังมลพิษ สารวจและจัดทาแผนที่แหล่งมลพิษทางน้า 2 ชุมชน
85,000 85,000 มีแผนที่แหล่งกาเนิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการ ทางน้าในแม่น้าระยอง
มลพิษทางน้าที่สามารถ
อนุรักษ์แม่น้าระยอง
ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผน
การดาเนินงานอนุรักษ์
แม่น้าระยอง
กิจกรรมการบาบัดน้าเสียแม่น้าระยอง โดยใช้
จุลินทรีย์บอล (คลองโขดศาลเจ้า คลอง AIA และแพ
ปลา)
2) โครงการปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทศั น์รอบศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา เจดีย์กลางน้า
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คุณภาพน้าในแม่น้า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ลาดับ

โครงการ
- โครงการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคศูนย์
สิ่งแวดล้อมศึกษา

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
95,000 -

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงระบบน้าประปาให้ 1. ปรับปรุงระบบน้าประปาของศูนย์สิ่งแวดล้อมฯ
สามารถใช้งานได้ตามปกติและ
มีน้าสาหรับอุปโภคอย่างเพียงพอ

2. ปรับปรุงระบบระบายน้าบริเวณโดยรอบศูนย์
สิ่งแวดล้อมฯ

-

-

3. ก่อสร้างห้องน้าบริเวณศูนย์สิ่งแวดล้อมฯ ชาย 10
ห้อง หญิง 10 ห้อง (ห้องสุขาและห้องอาบน้า)

700,000

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมและชุมชน ให้มีความน่าอยู่ อบอุ่น เข้มแข็ง มั่นคง และปลอดภัย
5.1 ประชาชนเข้มแข็ง รวมทั้งสังคมอบอุ่น และมีความเอื้ออาทร
5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว/สร้างความเอื้ออาทรและความมีน้าใจ รวมทั้งความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม
5.1 ประชาชนเข้มแข็ง รวมทั้งสังคมอบอุ่น และมีความเอื้ออาทร
5.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลุ่ม หรือองค์กรชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ รวมทั้งแก้ปญ
ั หายาเสพติด
1) โครงการอุดหนุนชุมชน/กลุ่มอาชีพ/สถาบันต่างๆ ฯลฯ
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬา จัดกิจกรรมและแข่งขันกีฬา
ชุมชนทั้ง 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครระยอง
250,000 ชุมชนสัมพันธ์ในเขตเทศบาล ระหว่างชุมชน
นครระยอง
- โครงการนันทนาการ
ผู้สูงอายุสุขกาย สุขใจ

จัดกิจกรรมนันทนาการ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลนครระยอง

2) โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- โครงการอบรมพัฒนา
นาคณะกรรมการชุมชนศึกษา มีกลุ่มพัฒนาเกิดขึ้น เช่น กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มสหกรณ์
ศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ดูงานนอกสถานที่
ออมทรัพย์ชุมชน กลุ่มสินค้า OTOP
และศึกษาดูงาน
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150,000 -

1,500,000 -

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระบบน้าประปา
สามารถใช้งานได้
ตามปกติและมีน้า
สาหรับอุปโภคอย่าง
เพียงพอ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

300,000 ไม่มีปญ
ั หาน้าท่วม
บริเวณถนนและลาน
ด้านหน้าอาคาร
ศูนย์สิ่งแวดล้อมฯ มี
ห้องน้าเพียงพอ
สาหรับผู้ใช้บริการ

250,000 ประชาชนรู้รักสามัคคี
เสียสละ และได้ทา
กิจกรรมร่วมกัน

กองสวัสดิการ
สังคม

150,000 ชมรมผู้สูงอายุมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

1,500,000 ประชาชนเกิดความรู้
หลักวิธกี ารบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ

กองสวัสดิการ
สังคม

ลาดับ

โครงการ
- โครงการกิจกรรมอันเป็น
สาธารณะประโยชน์ ในเขต
เทศบาลนครระยอง
- โครงการการบูรณาการ
จัดทาแผนชุมชนในเขต
เทศบาลนครระยอง
- โครงการหน้าบ้านชวนมอง
ชุมชนนครระยองร่วมใจ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน

พัฒนากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อทุกชุมชน

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
กาหนดแนวทางไปสู่ชุมชนที่มี
ศักยภาพและเข้มแข็ง
เพื่อให้ชุมชนเป็นแกนกลาง
ผลักดันให้เกิดความร่วมมือใน
ชุมชน

ชุมชนมีการจัดทาแผนชุมชนหรือทบทวนการจัดทา
แผนชุมชน
ชุมชนเกิดแรงกระตุ้นและเห็นความสาคัญในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สะอาดในชุมชน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2555
2556
2557
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,100,000
คุณภาพชีวติ ของ
งบอุดหนุน
ประชาชนในชุมชนเขต
ชุมชน
เทศบาลดีขึ้น
120,000 120,000 เทศบาลใช้แผนชุมชน
เป็นฐานข้อมูล
50,000 -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

50,000 ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลบ้านเรือน

กองสวัสดิการ
สังคม

- โครงการเสริมสร้าง
นาชมรมผู้สูงอายุไปศึกษาดูงาน ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 27 ชุมชน
ศักยภาพผู้สูงอายุและส่งเสริม นอกสถานที่
พัฒนาชมรมผู้สูงอายุและ
ศึกษาดูงาน

1,500,000 -

1,500,000 ชมรมผู้สูงอายุได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีคุณภาพ
ชีวติ และสุขภาพที่ดีขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

- โครงการสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข

270,000 งบอุดหนุน
ชุมชน

270,000 คุณภาพชีวติ ประชาชน
งบอุดหนุน ในชุมชนดีขึ้น
ชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

50,000 ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น

กองสวัสดิการ
สังคม

เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข

สนับสนุนการดาเนินงานของ (อ.ส.ม.) ชุมชนละ
10,000 ราย ทั้ง 27 ชุมชน

3) โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
- โครงการจัดตั้งชุมชนและ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วน จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน จานวน 27 ชุมชน
50,000
50,000
เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
4) โครงการแก้ไขปัญหาสังคมแบบบูรณาการ (ยาเสพติด/แรงงานต่างด้าว/ประชากรแฝง ฯลฯ)
- โครงการรณรงค์แก้ไข
จัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรขึ้นใน
มีกลุ่มเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนลดลง
200,000 ปัญหายาเสพติดให้กับเด็กฯ ชุมชน เพื่อปูองกันแก้ไข
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ในเขตเทศบาลนครระยอง
5.2 เมืองมีระเบียบ คนมีวนิ ัย มีความมั่นคง และปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
5.2.1 ส่งเสริมให้คนในเมืองมีวนิ ัยที่ดี มีการจัดระเบียบเมือง หรือส่งเสริมให้เมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการเตรียมการรับมือ หรือปูองกันภัยต่างๆ
พร้อมสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
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200,000 ประชาชน เด็ก
เยาวชนรู้ถึงภัยและ
แนวทางปูองกัน

กองสวัสดิการ
สังคม

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1) โครงการฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ตารวจอาสา
- โครงการอบรม อปพร.
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ อบรมหลักสูตรทบทวนให้กับ อปพร. จานวน 120 คน
หลักสูตรจัดตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
- โครงการฝึกซ้อมแผน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเจ้าหน้าที่ปอู งกันฯ

อบรมเจ้าหน้าที่ของงานปูองกัน และเตรียมความ
พร้อมของประชาชนในชุมชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

180,000

180,000

180,000 ผู้รับการอบรมมี
ความรู้และได้รับ
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น

สานักปลัดเทศบาล

50,000

50,000

50,000 เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สานักปลัดเทศบาล

220,000 ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย

สานักปลัดเทศบาล

- โครงการเฝูาระวังความสงบ เพื่อเฝูาระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงตารวจอาสาฯ ในการ
เรียบร้อยในชุมชน
ในแต่ละชุมชน
ออกตรวจ ระยะเวลา 6 เดือน

220,000 -

- โครงการฝึกอบรมทบทวน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย
เรือน และศึกษาดูงาน
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
(อปพร.)

-

300,000

300,000 ผู้รับการอบรมมีความรู้ สานักปลัดเทศบาล
ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน และได้รับ
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น

100,000

100,000

100,000 ส่งเสริมให้ประชาชน สานักปลัดเทศบาล
เกิดความรัก ลดปัญหา
ขัดแย้งทางการเมือง

- โครงการปกปูองสถาบัน
สาคัญของชาติ

อบรมหลักสูตรทบทวนให้กับ อปพร. จานวน 120 คน
และศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น

เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก
กลุ่มพลังมวลชนในเขตเทศบาลนครระยอง
ความสามัคคี เกิดความรักชาติ
และลดปัญหาทางการเมือง

5.2 เมืองมีระเบียบ คนมีวนิ ัย มีความมั่นคง และปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
5.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน การลดอุบตั ิเหตุจากการจราจรในเมือง การจัดระเบียบการจราจร ระบบขนส่งมวลชน และวิศวกรรมจราจร
1) โครงการปรับปรุงการจราจรบริเวณจุดแออัด เช่น หน้าโรงเรียน ตลาดสด และย่านการค้า
- โครงการปรับปรุง
ปูองกันและลดปัญหา
ปูองกันและลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณ
การจราจรโรงเรียน
การจราจรติดขัดบริเวณโรงเรียน โรงเรียนทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
- โครงการจัดการจราจร
บริเวณตลาด

ปูองกันและลดปัญหา
การจราจรติดขัดบริเวณตลาด
ทั้งในปัจจุบนั และอนาคต

ปูองกันและลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณตลาด
ทั้งในปัจจุบนั และอนาคต

113

-

1,000,000

-

1,000,000 การจราจรบริเวณ
โรงเรียนมีความ
คล่องตัวมากขึ้น
1,000,000 การจราจรบริเวณ
ตลาดมีความคล่องตัว
มากขึ้น

สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2) โครงการปรับปรุงถนน (วิศวกรรมจราจร) ปูายเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟเตือนอันตราย
- โครงการปรับปรุงปูาย
เพื่อปรับปรุงสัญลักษณ์บนผิว ปรับปรุงทางม้าลาย จานวน 17 จุด ติดตั้งไฟกระพริบ เครื่องหมายจราจรและ
ทางและปูายจราจรให้ตรงตาม จานวน 150 จุด ตีเส้นสะดุด จานวน 27 ชุมชน
สัญญาณไฟเตือนอันตราย
มาตรฐาน

2,000,000 -

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร
เพิ่มขึ้นและลดอุบตั ิเหตุ
ในเขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเมือง และองค์กรเทศบาล ให้มีความเป็นธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรที่ทนั สมัย ได้มาตรฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
6.1 พัฒนาเจ้าหน้าที่ทกุ ระดับ โดยการจัดการความรู้ ใช้เทคนิคใหม่ๆ ให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
6.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้งพัฒนาจิตสานึก และทัศนคติที่ดีของบุคลากร
1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และบุคลากร
- โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร พัฒนาเจ้าหน้าที่ทกุ ระดับ โดย ผู้บริหาร ที่ปรึกษา เลขานุการ สมาชิกสภาเทศบาล
700,000
700,000
700,000 บุคลากรของเทศบาล สานักปลัดเทศบาล
ที่ปรึกษา เลขานุการ สมาชิก ใช้เทคนิคใหม่ๆ ให้เกิดองค์กร พนักงาน ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง เข้ารับการ
มีศักยภาพในการ
สภาเทศบาล พนักงานและ แห่งการเรียนรู้และพัฒนา
อบรม จานวน 150 คน
ปฏิบตั ิงานเพิ่มมากขึ้น
ลูกจ้าง
- โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรด้านสาธารณสุขและ บุคลากร
สิ่งแวดล้อม

พนักงาน ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง สานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร และบุคลากร
- โครงการเสริมสร้าง
เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มี
พนักงาน ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง เข้ารับการ
คุณธรรมและจริยธรรม
คุณธรรมและจริยธรรม
อบรม จานวน 200 คน
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้าง
3) โครงการวันเทศบาล
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150,000 -

20,000

-

20,000

พนักงาน
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักการ
สาธารณสุขฯ

20000 บุคลากรของเทศบาล สานักปลัดเทศบาล
มีระดับคุณธรรม
จริยธรรม เพิ่มมากขึ้น

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

- โครงการกิจกรรมวันเทศบาล ส่งเสริมการทางานร่วมกัน
ระหว่างเทศบาล กับชุมชน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
2555
2556
2557
จะได้รบั
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000
80,000
80,000 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิด สานักปลัดเทศบาล
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิ
ราชการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมในวันเทศบาล ได้แก่ ทาบุญเลี้ยงพระ
และพัฒนาความสะอาด

6.1 พัฒนาเจ้าหน้าที่ทกุ ระดับ โดยการจัดการความรู้ ใช้เทคนิคใหม่ๆ ให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
6.1.2 พัฒนาระบบการปฏิบตั ิงานอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวก พร้อมพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล
โครงการปรับปรุงและสร้างอาคารสถานที่ จัดหาครุภณ
ั ฑ์ ปฏิบตั ิงานให้เพียงพอและได้มาตรฐาน (สถานธนานุบาล สานักงานเทศบาล โรงฆ่าสัตว์ อาคารปูองกัน อาคารศาลาประชาคม ที่จอดรถ ฯลฯ)
- โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
สานักปลัด (งานเทศกิจ) จานวน 6 รายการ
มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอแก่การปฏิบตั ิงาน
เพียงพอต่อการ
ปฏิบตั ิงาน
1. รถจักรยานยนต์ จานวน 2 คัน
2. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง
3. รถยนต์บรรทุกกระบะ (ดีเซล) จานวน 1 คัน
4. เครื่องวิทยุสื่อสารรับ-ส่ง จานวน 2 เครื่อง
5. เครื่องพิมพ์อิงค์แท็งค์ จานวน 1 เครื่อง
6. วิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 เครื่อง
สานักปลัด จานวน 6 รายการ

-

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟ จานวน 1 ชุด

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จานวน 2 เครื่อง
3. เครื่องสารองไฟ จานวน 17 เครื่อง
4. รถตู้ จานวน 1 คัน
5. เก้าอี้ ขาเหล็กบุนวม จานวน 4 ชุด
6. เก้าอี้บนุ วม จานวน 16 ตัว
สานักปลัด (งานป้องกันฯ) จานวน 6 รายการ
1. ชุดผจญเพลิง (ชุดนอร์แม็คซ์) พร้อมเครื่อง
ช่วยหายใจ จานวน 2 ชุด
2. เรือท้องแบน จานวน 1 ลา
3. เครื่องกาเนิดไฟฟูา จานวน 1 เครื่อง
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78,000 5,000 -

24,000
5,500 -

-

34,000

20,300 10,200 56,100 1,500,000 -

24,800 44,800 -

360,000 -

-

75,000 29,000 -

-

-

700,000
-

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000 60,000 5,100 -

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4. ชุดดาน้า พร้อมอุปกรณ์ จานวน 2 ชุด
5. เครื่องสูบน้าพร้อมอุปกรณ์ จานวน 4 เครื่อง
6. เครื่องแบบฉีดหมึก พร้อมถังใส่หมึก จานวน 1 เครื่อง

สานักการคลัง จานวน 4 รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จานวน 4 ชุด
2. เครื่องสารองไฟฟูา จานวน 4 เครื่อง
3. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จานวน 2 เครื่อง
4. รถจักรยานยนต์ จานวน 2 คัน
สานักการสาธารณสุขฯ จานวน 6 รายการ
1. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจกเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
2. เก้าอี้ จานวน 10 ตัว
3. เครื่องปั๊มน้าแบบหอยโข่ง จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 3 ชุด
5. เครื่องสารองไฟฟูา จานวน 3 เครื่อง
6. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ต้น จานวน 1 คัน
กองช่าง จานวน 10 รายการ
1. รถกระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 จานวน 1 คัน
2. รถบรรทุกติดเครน พร้อมกระเช้า จานวน 1 คัน
3. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จานวน 5 เครื่อง
4. รถยนต์ จานวน 1 คัน
5. ผ้าใบเต้นท์ ขนาด 5*8 เมตร จานวน 5 ผืน
6. ผ้าใบเต้นท์ ขนาด 5*12 เมตร จานวน 10 ผืน
7. คอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง
8. คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
9. เครื่องสารองไฟฟูา จานวน 3 เครื่อง
10. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง
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68,000 13,200 10,000 -

-

-

74,000

74,000

15,000 51,000 9,900 1,827,000 -

34,000 7,500 -

1,758,000 3,900,000 42,500 641,000 30,000 90,000 62,000 17,000 9,900 5,000 -

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

กองสวัสดิการสังคม จานวน 1 รายการ
1. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง
กองการศึกษา จานวน 5 รายการ
1. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง
2. รถกระบะบรรทุก จานวน 1 คัน
3. เครื่องทาลายเอกสาร จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จานวน 1 เครื่อง

- โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อเพิ่มมาตรฐานของอาคาร
สานักงานเทศบาลนครระยอง สานักงานเทศบาล
- โครงการปรับปรุงอาคาร
ศาลาประชาคมเทศบาลนคร
ระยอง

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5. ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จานวน 1 ตู้
กองวิชาการและแผนงาน จานวน 5 รายการ
1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดา จานวน 1 เครื่อง
2. รถยนต์ จานวน 1 คัน
3. เครื่องเสียงรถประชาสัมพันธ์
4. โปรแกรมปูองกันและตรวจจับไวรัสคอมฯ
5. โปรแกรมปูองกันการบุกรุก (FireWall)
สถานธนานุบาล จานวน 1 รายการ
1. เครื่องนับธนบัตรชนิดตั้งโต๊ะ จานวน 1 เครื่อง
ปรับปรุงห้องประชุมตากสินฯ

-

เพื่อใช้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม จานวน 1 หลัง
และรองรับการขอใช้บริการ
จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน

- โครงการปรับปรุงที่จอดรถ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มบริเวณที่จอดรถสองแถวภายในบริเวณสถานี
สองแถวด้านหลังอาคารสถานี ในบริเวณสถานีขนส่งฯ
ขนส่งฯ ให้เพียงพอต่อปริมาณรถสองแถวที่เพิ่มขึ้น
ขนส่งผู้โดยสารฯ
- โครงการก่อสร้างอาคาร
ปูองกันฯ

เพื่อให้มีอาคารสานักงานของ
งานปูองกันฯ ที่ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมที่จอดรถยนต์
ดับเพลิง ขนาด กว้าง 17 เมตร ยาว 48 เมตร
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-

5,000 -

-

5,000 -

700,000 -

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เทศบาลมีสานักงานที่
ได้มาตรฐาน

สานักปลัดฯ

21,500
14,000 -

-

6,500

12,000 480,000 370,000 150,000 150,000 -

-

25,000 2,500,000 -

-

4,800,000 -

-

มีอาคารที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้
อเนกประสงค์

สานักปลัดฯ

850,000 -

-

เพิ่มความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายใน
บริเวณสถานี

สานักปลัดฯ

20,000,000 เทศบาลมีอาคาร
สานักงานปูองกันที่ได้
มาตรฐาน

สานักปลัดฯ

-

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น หลังคาโครงเหล็ก
เศษพัสดุ
ในการเก็บเศษพัสดุ เพื่อรอการ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 8 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
จาหน่าย
12 เมตร ติดตั้งประตูเหล็กม้วน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000 -

- โครงการก่อสร้างอาคาร
เพื่อใช้ต้องรับคณะศึกษาดูงาน สร้างอาคารศาลาประชาคม จานวน 1 หลัง
ศาลาประชาคมเทศบาล
และรองรับการขอใช้บริการ
นครระยอง
จากหน่วยงานภาครัฐ
6.1 พัฒนาเจ้าหน้าที่ทกุ ระดับ โดยการจัดการความรู้ ใช้เทคนิคใหม่ๆ ให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
6.1.3 พัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารในองค์กร
6.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
6.2.1 ส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฏหมายในการจัดการ หรือแก้ไขปัญหา รวมทั้งจัดระบบ หรือใช้มาตรการ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
6.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
6.2.2 พัฒนาช่องทาง หรือกลไก ในการรับเรื่องร้องเรียน การสอบถาม และการแจ้งเหตุต่างๆ รวมทั้งให้ความสาคัญกับการติดตามผลกระทบ
หรือรับฟังเสียงของประชาชนหลังจากการดาเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ของเทศบาล
1) โครงการเทศบาลสัญจร
- โครงการเทศบาลสัญจร
บริการประชาชนในเขตเทศบาล จัดหน่วยบริการในชุมชนต่างๆ จานวน 27 ชุมชน
345,000
345,000
โดยทั่วถึง
6.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
6.2.3 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีอื่นๆ ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล และการดาเนินการในกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
1) โครงการประชุมประชาคม
เพื่อระดมความคิดเห็นของทุก สรุปประเด็นปัญหา ความต้องการจากการประชาคม
40,000
ท้องถิ่น
หน่วยงาน ชุมชน
2) โครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์เทศบาล

เพื่อสร้างกระบวนการ

3) โครงการติดตามและ
ประเมินผล

เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการติดตาม ในการตรวจสอบแผนพัฒนา
และประเมินผลแผนพัฒนา แก่ผู้แทนภาคประชาชน
จานวน 100 คน

4) โครงการอุดหนุนหน่วยงาน/องค์กรอื่น ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ

ฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในแผนยุทธฯ
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40,000

500,000 -

100,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เทศบาลมีอาคารเก็บ
เศษพัสดุ

สานักการคลัง

4,000,000 มีอาคารที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้

สานักปลัดฯ

345,000 ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับบริการ

สานักปลัดเทศบาล

40,000 ร่วมกันแก้ไขปัญหา

กองวิชาการและ
แผนงาน

ผู้รับการฝึกอบรมเข้าใจ กองวิชาการและ
และจัดทาแผนฯได้
แผนงาน
100,000 ผู้รับการฝึกอบรม
สามารถติดตามและ
ประเมินผลฯ ได้

กองวิชาการและ
แผนงาน

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000 งบอุดหนุน

- โครงการสัมมนาหอการค้า เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประมาณ 2,000 คน
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 29
ระหว่างองค์กรภาครัฐ
ประจาปี 2554
และเอกชน
- โครงการบูรณาการปูองกัน เพื่อบูรณาการดาเนินงาน
ท้องถิ่นทุกแห่งมีการปูองกันและแก้ไขปัญหา
500,000 และแก้ไขปัญหายาเสพติด
งบอุดหนุน
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตามเกณฑ์ที่กาหนด
ยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยพลังแผ่นดิน ท้องถิ่น
และชุมชน
- โครงการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบัน
สารวจความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน
30,000
30,000
เพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล
สารวจความพึงพอใจในการให้ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ
บริการของเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
6.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
6.2.4 พัฒนาช่องทางที่หลากหลายในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ข้อมูลการเงิน การคลัง แก่สาธารณะ
1) โครงการแถลงข่าวสื่อมวลชน ประชาชนมีความเข้าใจ
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจกับ
100,000
100,000
สามารถแสดงความคิดเห็นและ นโยบายของเทศบาล เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
เข้าร่วมกิจกรรม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วมสัมมนา
เกิดความเชื่อมั่น
เศรษฐกิจของจังหวัด
ขจัดปัญหายาเสพติด
ให้หมดสิ้นไป

สานักปลัดฯ

30,000 เพื่อสารวจ
ความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่เทศบาล

สานักปลัดฯ

100,000 เพื่อนาข่าวสารและ
นโยบายของเทศบาล
ไปสู่ประชาชน

กองวิชาการและ
แผนงาน

6.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
6.2.5 ส่งเสริม/สนับสนุนการรักษาวินัยทางการเงิน/การคลัง การเบิกจ่าย และการดาเนินการโครงการ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งปรับปรุงการให้บริการประชาชน
1) โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการคลัง
- โครงการอบรมการทางาน เพื่อให้บคุ ลากรได้เรียนรู้ถึงหลัก อบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการและทัศนศึกษาดูงานด้าน
200,000 ผู้เข้ารับการอบรมมี
เป็นทีม เพื่อองค์กรที่เรารัก ในการทางานร่วมกันเป็นทีม
การทางานเป็นทีม จานวน 50 คน
ความรู้เกี่ยวกับหลัก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
และเงือ่ นไขของการ
ปฏิบตั ิงาน
ทางานเป็นทีม
- โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาฐานข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั

เทศบาลนครระยองมีฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นปัจจุบนั

2) โครงการประชาสัมพันธ์กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องการชาระภาษี)
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200,000 -

-

สานักปลัดฯ

ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบงานแผนที่ภาษี
ภายใน 1 ปี

สานักการคลัง

สานักการคลัง

ลาดับ

โครงการ
- โครงการสายสัมพันธ์
ประชาชนผู้ชาระภาษี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ 1. จัดทาเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ
เข้าใจเกี่ยวกับภาษีและชาระ ระยะเวลาการชาระภาษี จานวน 5,000 แผ่น จัดส่ง
ภาษีภายในกาหนดเวลา
ให้ผู้อยู่ในข่ายต้องชาระภาษีทกุ ราย

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2555
2556
2557
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
230,000 ประชาชนได้รับทราบ
และเข้าใจวิธกี ารชาระ
ภาษีให้เทศบาล

2. จัดทาเอกสารแผ่นพับ จานวน 6,000 แผ่น จัดส่ง
ให้ผู้อยู่ในข่ายต้องชาระภาษีที่ยังไม่ยื่นแบบและชาระ
ภาษี ( 3 ครั้ง:ครั้งที่ 1 เดือนเม.ย.55 ครั้งที่ 2 เดือน
พ.ค.55 และครั้งที่ 3 เดือน มิ.ย.55)

การจัดเก็บภาษีเป็นไป
อย่างทั่วถึง

3. จัดทาสิ่งของประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ชาระ
ภาษีภายในกาหนดเวลา จานวน 5,000 ชิ้น

ประชาชนยื่นแบบและ
ชาระภาษีภายใน
กาหนดเวลา

3) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในห้างสรรพสินค้า
- โครงการเพิ่มศักยภาพการ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับ ประชาชนชาระภาษีภายในกาหนดเวลาและพึงพอใจ
ให้บริการด้านการชาระภาษี ประชาชนในการชาระภาษีและ ในการรับบริการ
เป็นการให้บริการเชิงรุก
4) โครงการปรับปรุงการบริการประชาชนแบบ One Stop Service
- โครงการปรับปรุงบริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลด มีวสั ดุ อุปกรณ์เพียงพอในการรองรับการบริการ
ประชาชนแบบ One Stop ขั้นตอนการรับบริการสาธารณะ สาธารณะ และมีระบบสารสนเทศในการศึกษาข้อมูล
Service
ข่าวสารสาหรับประชาชน
- โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและ โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ จานวน 4 โรงเรียน
ด้านงานทะเบียนราษฏรแก่ การจัดเตรียมเอกสารในการ
ประชาชนและนักเรียนในเขต ติดต่อบริการกับสานักทะเบียน
เทศบาลนครระยอง
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักการคลัง

150,000

150,000

170,000 ประชาชนพึงพอใจใน
การชาระภาษี

สานักการคลัง

100,000

100,000

100,000 ประชาชนพึงพอใจใน
การรับบริการมากขึ้น

สานักปลัดฯ

30,000

30,000

30,000 นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ความเข้าใจ
ขั้นตอนในการขอรับ
บริการมากขึ้น

สานักปลัดฯ

ส่วนที่ 7
การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ประกอบด้วย
1. นายประเสริฐ ฟ้าประทานชัย
2. นายประกิต ปฐวีศรีสุธา
3. นายไพฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล
4. นายสาคร เลิศสุวรรณ
5. นายประธาน ทองเฟื่อง
6. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
7. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง
8. นายเฉลิมพล ฟองสายทอง
9. นายถึก ศิริคช
10. นางชวนชม ใจชะอุ่ม
11. นางกิ่งแก้ว ถนอมถิ่น

เป็นประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ

ซึ่งคณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้
ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ประกอบด้วย
1. นางชวนชม
ใจชะอุ่ม
ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวกนก
อารีรักษ์
อนุกรรมการ
3. นางสาวรัชนี
คุ้มครอง
อนุกรรมการ
4. นางสาวพิมพิศ คชเวช
อนุกรรมการ
5. นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ์
อนุกรรมการ
6. นายธีรนิติ
ศรีไผทสมันต์
อนุกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวอรทัย ศรีพงศ์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/ แนวทาง...
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
การติดตาม (Monitoring) จะทาให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนสามปีถึงระยะใดแล้ว
จะใช้ Gant Chart เป็นเครื่องมือในการติดตามว่าหน่วยงานได้ ดาเนินการตามแผนสามปีถึงช่วงใด ตรงกาหนด
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีหรือไม่
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การประเมินผล (Evaluation) จาเป็นจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และ
ตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมิน เพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ซึ่งในการประเมินผลโครงการ จะประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาคัญ 8 เกณฑ์ 27 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดาเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่กาหนดตามแผนการประเมิน
ความก้าวหน้า มุ่งที่จะตอบคาถามว่า การดาเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดหรือไม่
เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs)
ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จานวนแหล่งน้าขนาดเล็ก
เพื่อการเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่กาหนด
(2) จานวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมาย
จึงจาเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตร
มาส หรือระยะของโครงการ (Phase)
(3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ
ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน เงินงวดและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัน ธ์กับเวลา ในรูปของคน – วัน (Man – day)
หรือ คน – เดือน (Man – month)
(4) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือ
ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกาหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุ
ตามเป้าหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวม
2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพเป็ น การเปรี ย บเที ย บผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ กั บ ทรั พ ยากรที่ ใ ช้ ไ ปในการ
ดาเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการ
และเวลาที่ใช้ไปในการดาเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงิน
ของโครงการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต
/ (2) ผลิตภาพ...
(2) ผลิตภาพต่อกาลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
โครงการ ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการดาเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลในการดาเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกาลังคนที่เหมาะสมในการดาเนิน
กิจกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย
(3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา การผลิตในช่วงเวลาอาทิจานวนครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริม
นอกภาคเกษตรต่อเดือน จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี
จานวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส
(4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
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ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นในการดาเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอน
การปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการ คิดเป็นร้อยละ
ของค่าใช้จ่ายรวม
3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจาก
ผลลัพธ์จากการดาเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้าง และ
การบรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ และ
คุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม
(2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จโดยให้ความสาคัญกับมิติการมีส่วนร่วม
โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสาเร็จมากน้อยเพียงไร
และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจานวนประชากร
ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล
(3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วน
ของประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ
(4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการ
บรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว
/ 4. เกณฑ์ผลกระทบ...

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานในภาพรวม
เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง
(Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
(1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายอาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทา สุขอนามัย สภาพแวดล้อม
ของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดารงชีพ
(2) ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจ
ของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง โดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติต่อผู้บริหาร
(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสาคัญเรื่องการ
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือน
ที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จานวนเกษตรกรที่ทาการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติ
ของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิ
ขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่
5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการ
หรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กาหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจาเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง ตลอดจน
จะต้องตอบคาถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดาเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริง
ได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจานวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญของปัญหา ตามความเร่งด่วนของปัญหา

(2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการนามาใช้
ตลอดช่วงระยะเวลาของการดาเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก
(3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คาร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพื่อ
สนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการ หรือได้รับความ
เสียหายจากการดาเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการดาเนินโครงการและสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชากรเป้าหมาย
/ 6. เกณฑ์ความยั่งยืน...
6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability)
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ
กิจกรรมว่าจะสามารถดาเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยง
ตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัด
ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณภาระผูกพัน
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณปริมาณงบประมาณหรือ
เงินทุนหมุนเวียน จานวน และขนาดกองทุนดาเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของ
โครงการ
(2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของ
หน่วยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับการมี
ส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการ
ปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดาเนินโครงการ
(3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถใน
การพึ่งตัวเองโอกาสและช่องทางในการขยายผลการดาเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสาเร็จด้วยดี ทั้งการ
ขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจานวนประชากรเป้าหมาย การขยายกาลัง
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ผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการ
ออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ
7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity)
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ และ
ผลกระทบจากการดาเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม
ความเสมอภาค ความทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาค
เท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
(1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสาคัญทุกกลุ่มย่อย
ในสังคมอาทิความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอื่น การจัดหาตาแหน่ง
ให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุกอาชีพ
(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสาคัญเรื่องความเป็นธรรม
ระหว่างเพศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความสาคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดาเนินโครงการ
ให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม่ โดยสามารถ
พิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี
/ 3. ความเป็น...
(3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้น
ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยคานึงถึงชนรุ่นอนาคต ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก
การตัดสินและการดาเนินโครงการในปัจจุบัน
8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities)
เป็นเกณฑ์ที่สาคัญในการประเมินโครงการ เพื่อเป็นหลักประกันว่า การดาเนินโครงการจะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการ
ดาเนินโครงการโดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนทาโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบ และ
มีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกัน
ความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดาเนินโครงการ
(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ
ที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้างภาระให้กับ
ประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้องเสียไป อาทิ พื้นที่
การเกษตรที่ถูกน้าท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน
(3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจาก
การดาเนินโครงการ และส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดาเนินงานที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการดาเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้ออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม
นอกจากนี้ยังกาหนดให้มีการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 2 ชุด ได้แก่
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1. แบบสารวจระดับครัวเรือน เพื่อประเมินความเป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. แบบสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน
- วิธีการสารวจใช้การทอดแบบสอบถามสุ่มระดับครัวเรือน และระดับบุคคล กลุ่มตัวอย่าง
ประมาณร้อยละ 30 ของเทศบาล กลุ่มตัวอย่าง สารวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล
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