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สวนที่ 1
บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 โดยระเบียบดังกลาวใหถือปฏิบัติสําหรับการจัดทําแผนตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนตนไป และได
กําหนดหลักเกณฑและวิธการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อใหการปฏิบัติตามระเบียบเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยได
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําแผนชุมชน ซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาลที่จะใชเปนกลไกในการแกไข
ปญหาความยากจน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ลักษณะของแผนพัฒนา 3 ป
เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาอันมีลักษณะเปนการกําหนด แผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับงบประมาณแตละป
ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปน
ประจําทุกป โดยมีลักษณะกวางๆ ดังนี้
1.1 เปนเอกสารที่มีความสอดคลองกับวิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนา
1.2 แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ประจําปงบประมาณนั้น
2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป
2.1 เพื่อเปนการเตรียมโครงการตางๆใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสารประจําป และ
ตอเนือ่ งแบบกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา 3 ป และสามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
2.2 เพื่อแสดงจุดมุงหมาย และแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง ครอบคลุมระยะเวลา 3 ป โดย
จะตองสอดคลองและสามารถสนองตอบตอวัตถุประสงคของการพัฒนา
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป
หลังจากที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลว
จะตองถึงขั้นตอนในการแปลงสูการปฏิบัติ โดยการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป ซึ่งไดกําหนดขั้นตอนการจัดทําไว
7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่

1
2
3
4
5

การเตรียมการจัดทําแผน
การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
การกําหนดวัตถุประสงคและแนวทางการพัฒนา
การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

1

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนพัฒนา 3 ป
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
4. ประโยชนของแผนพัฒนา 3 ป
การวางแผนพัฒนา 3 ป ถือวาเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะชวยใหเทศบาลสามารถดําเนินการ
พัฒนาไดบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย อยางมี ประสิทธิภาพ และประหยัดทั้งดานระยะเวลา บุคลากร
วัสดุอุปกรณ และงบประมาณ เพราะไดวางแผน แนวทางการใชทรัพยากรทุกๆดานไวอยางครอบคลุ ม
และตอเนื่อง เปนระยะเวลา 3 ป และไดมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําป
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สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญ
ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดลอมและทรัพยากร
โครงสรางและอัตรากําลัง การคลังทองถิ่นและการพาณิชย
2.1 ลักษณะทางกายภาพ
2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลนครระยอง ตั้งอยูในพื้นที่ของ อ.เมือง จ.ระยอง อยูหางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 179 กม. มีพื้นที่ทั้งสิ้น 16.95 ตร.กม. และมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับพื้นที่ เทศบาลตําบลทับมา เทศบาลตําบลน้ําคอก
และเทศบาลตําบลเชิงเนิน
ทิศใต
ติดทะเลอาวไทย
ทิศตะวันออก ติดกับพื้นที่ เทศบาลตําบลเชิงเนิน
ทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่ เทศบาลตําบลเนินพระ
2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลนครระยองเปนที่ราบชายฝงทะเลพื้นที่มีลักษณะเปนที่ราบ
สลับที่เปนลูกคลื่นลาดเอียงจากดานทิศเหนือลงสูทิศใตมีแมน้ําระยองไหลผานกลางเมืองความยาวประมาณ
15 กม. ลงสูทะเลอาวไทยบริเวณชุมชนปากน้ํา 2 ดานทิศเหนือ มีคลองทับมาและดานทิศตะวันออกมีคลองคงคา
และคลองชลประทาน
2.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ตั้งอยูในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองรอน ไดรับอิทธิพลของทะเลทําใหอากาศไมรอนจัด
มีอณ
ุ หภูมิโดยเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดป 1,501 มล. ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 76.7
2.1.4 เขตการปกครอง
เทศบาลนครระยองครอบคลุมพื้นที่ของ 4 ตําบล คือ 1. ตําบลปากน้ํา 2. ตําบลทาประดู
3. บางสวนของตําบลเชิงเนิน และ 4. บางสวนของตําบลเนินพระ แบงออกเปน 29 ชุมชน
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2.1.5 ประชากรและความหนาแนนของประชากร (นํามาจากกองสวัสดิการสังคม)
จํานวนประชากรในเขตเทศบาลมีทั้งสิ้น ( ขอมูลประชากร 29 มีนาคม 2555) 58,662 แบงเปน ชาย 27,651 คน
หญิง 31,011 คน ความหนาแนนของประชากรประมาณ 3,461 คน/ตร.กม. (ของจังหวัดระยองเทากับ 152 คน / ตร.กม.)
จํานวนครัวเรือน 28,131 ครัวเรือน จํานวนสมาชิกเฉลี่ยของครัวเรือน 2.08 อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรรอยละ 2.15 ตอป

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
28
29

สมเด็จพระเจาตากสินฯ
สะพานราษฎร
สนามเปา
มุสลิมปากคลอง
บานปากคลอง
หลังวัดโขด
ขางอําเภอ-ทางไผ
วัดปาประดู 1
วัดปาประดู 2
เกาะกลอย
สองพี่นอง
พูนไฉ
สวนวัดโขด
เรือนจํา
ทุงชายกระปอม
ปากน้ํา 1
ปากน้ํา 2
กนปกปากคลอง
แหลมรุงเรือง
สมุทรเจดีย
สัมฤทธิ์
ทุงโตนด
เนินพระ
บางจาก
ศูนยการคา
ตีนเนิน-เกาะหวาย
ริมน้ํา-ทาเกตุ
แขวงการทาง
หนองสนม-ปกเปา

จํานวน
ประชากรหญิง

จํานวน
ประชากรชาย

รวมจํานวนประชากร
ชาย / หญิง

จํานวน
ครัวเรือน

อยูในพื้นที่ตําบล

8,583

9,686

18,269

7,180

ต. ทาประดู

5,206

5,023

10,229

5,744

ต.เชิงเนิน

6,138

5,242

11,380

3,763

ต. ปากน้ํา

3,175

3,344

6,519

5,738

ต.เนินพระ

731
1,159
718
1,757
821
313

918
961
834
2,118
784
278

1,649
2,120
1,552
3,875
1,605
591

1,258
1,337
903
1,349
649
210

ต.ทาประดู

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

จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครระยอง จําแนกตามหมวดอายุ
หมวดอายุ
หญิง
ชาย
รวม (ชาย / หญิง)
0–4
2,053
2,183
4,236
5–9
2,960
3,038
5,998
10 – 14
2,537
2,675
5,212
15 – 19
2,336
2,297
4,633
20 – 24
1,896
1,872
3,768
25 – 29
2,108
1,774
3,882
30 – 34
2,677
2,085
4,762
35 – 39
2,980
2,474
5,454
40 – 44
2,609
2,197
4,806
45 – 49
2,169
1,896
4,065
50 – 54
1,842
1,534
3,376
55 – 59
1,477
1,247
2,724
60 – 64
1,096
857
1,953
65 – 69
812
581
1,393
70 – 74
583
420
1,003
75 – 79
449
297
746
80 – 84
248
139
387
85 – 89
117
55
172
90 – 94
46
19
65
95 – 99
15
10
25
มากกวา100
1
1
2
ไมทราบอายุ
ไมใชสัญชาติไทย
รวมทั้งสิ้น
31,011
27,651
58,662

ขอมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2555
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หมายเหตุ

2.2 โครงสรางพื้นฐาน
2.2.1 การคมนาคม การจราจร

(1) การคมนาคม ขนสงทางบก เพื่อการเดินทาง ขนสงตางๆ ระหวางตัวเมืองระยอง
กับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเมืองระยอง นับไดวามีความสะดวกสบาย มีถนนสายหลักที่สามารถ
ใชในการเดินทางติดตอระหวาง จังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดตางๆ ในยานเดียวกันได คือ
- ถนนสุขุมวิท ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 ที่เปนเสนทางดั้งเดิมใชสําหรับการเดินทาง
ระหวางจังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 (บางละมุง-ระยอง) ที่สามารถเขาสูทางหลวง
หมายเลข 7 (motorway) เขากรุงเทพฯ ได
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 (บานบึง-แกลง) ผานอําเภอวังจันทร ถึงอําเภอแกลง
และเชื่อมเขากับถนนสุขุมวิทที่อําเภอแกลง
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3138 สายบานคาย-บานบึง ซึ่งตอจากถนนจันทอุดมไปอําเภอ
บานคาย และอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ถนนสาย 3138 นี้สามารถใชเปนเสนทางเขาสูจังหวัดชลบุรแี ละจังหวัดกรุงเทพฯ
และเขาสูทางหลวงสายอําเภอสัตหีบ-อําเภอกบินทรบุรี ไปจังหวัดนครราชสีมา สูภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดเชนเดียวกัน

ถนนสายสําคัญในเขตเทศบาลนครระยอง
ลําดับที่

ชื่อถนน

1

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 (ชวงที่อยูในเขตเทศบาลฯ)

2

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท
(ชวงที่อยูในเขตเทศบาลฯ)
ถนนราษฎรบํารุง
ถนนพจนกร
ถนนภักดีบริรักษ
ถนนยมจินดา
ถนนเลียบชายทะเล (สวนที่อยูในเขตเทศบาลนครระยอง)
ถนนอารีราษฎร
ถนนสมุทรคงคา
ถนนสมุทรเจดีย
ถนนบางจาก
ถนนขางอําเภอ
ถนนริมน้ํา

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ขนาด
กวาง
ยาว
เมตร เมตร
ประมาณ
1,050

ประเภท

ทางหลวงชั้น 1 4 ชองทางจราจร
มีเกาะกลางถนน และมีสะพานลอยขามทางแยก
ที่สี่แยกถนนจันทอุดมกับสาย 36
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประมาณ
ทางหลวงชั้น 1 4 ชองทางจราจร
7,500
ผิวจราจรเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2,610
ถนนเทศบาลฯ ผิวจราจร เปน Asphalt concrete(AC)
1,800 ถนนเทศบาลฯ ผิวจราจร เปน Asphalt concrete (AC)
165
ถนนเทศบาลฯ ผิวจราจร ( AC)
300
ลักษณะเปนถนนแคบๆ ผิวจราจรคอนกรีต (คสล.)
4,050
ถนนของเทศบาลฯ AC
2,500
คสล.
2,450
AC
1,650
AC
1,950
คสล.
900
AC
2,550
AC
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ขนาด
ลําดับที่
14
15

ชื่อถนน

กวาง
เมตร

ถนนศรีเมือง
ถนนทาบรรทุก (สวนที่อยูภายในเขตเทศบาลฯ) นอกนั้นเปนถนน
ของทางหลวงชนบท) รย 3013
ถนนอดุลยธรรมประภาส ค 4
ถนนตากสินมหาราช
ถนนทางไผ
ถนนขางคลองระบายน้ําชลประทานฝงขวา
ถนนหนองบัว ก 7
ถนนจันทอุดม
ถนนเรือนจํา

16
17
18
19
20
21
22

ยาว
เมตร
450

ประเภท

2,340

AC

2,550
2,450
1,200
1,350
450
2,250
1,200

AC
AC
AC
ลูกรังถนนชลประทาน
AC ถนนเทศบาลฯ
คสล. ถนนเทศบาลฯ
คสล. ถนนเทศบาลฯ

คสล.

สะพานขามแมน้ําลําคลอง
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 (ตนมะขาม)
สะพานเทศบาล 2 (หนาโรงเรียนอนุบาล)
สะพานเทศบาล 3 (ทางเขาสวนศรีเมืองดานทิศเหนือ)
สะพานเทศบาล 4 (ทางไปคอนโดศรีเมือง)
สะพานเทศบาล 5 (ทาบรรทุก)
สะพานเทศบาล 6 (ไปชุมชนสองพี่นอง แตปจจุบันเปลี่ยนเปนสะพาน 16 คลองคา)
สะพานเทศบาล 7 (คลองขุด/รัชฏา)
สะพานเทศบาล 8 (กนปก)
สะพานเทศบาล 9 (หนาหอพระ)
สะพานเทศบาล 10 (สะพานขางตนมะขาม)
สะพานเทศบาล 11 (หัวถนนอดุลยธรรมประภาส)
สะพานเทศบาล 12 (หนาโรงแรมเวียงวลี)
สะพานเทศบาล 13 (หนาสุสานบางจาก)
สะพานเทศบาล 14 (โรงฆาสัตว)
สะพานเทศบาล 15 (ขางอําเภอ)
สะพานเทศบาล 16 (สองพี่นอง,ตุมแดง)
สะพานเทศบาล 17 (เจดียกลางน้ํา–โครงการถายโอนจากกรมโยธาธิการ)
สะพานเฉลิมชัย
สะพานเปยมพงศสานต
สะพานดํา
สะพานเพลินตา
สะพานเกาะกลอย

คสล. : คอนกรีตเสริมเหล็ก
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ประเภท
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.

 สะพานลอยสําหรับรถยนต 1 แหง ที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข 36
 สะพานลอยสําหรับคนขามถนน 2 แหง ที่ถนนสุขุมวิท
 ทอระบายน้ําสาธารณะ จํานวน 54 แหง กระจายอยูทั่วไปตามความยาวของแมน้ําระยอง สวนที่อยู
ภายในเขตเทศบาลนครระยอง
(1) แมน้ํา / คลอง ที่ใชเปนทางสัญจรทางน้ํา
- แมน้ําระยอง
- คลองกนปกปากคลอง
- คลองปกตัน
- คลองระบายน้ําชลประทาน 2 คลองที่ใชระบายน้ําเพื่อบรรเทาอุทุกภัย
ปจจุบันแมน้ําและคลองไมไดใชประโยชนเพื่อการสัญจรแลว ยกเวนคลอง
ก น ป ก ปากคลองที่ ป ระชาชนแหลมรุ ง เรื อ งยั ง ใช เ ป น เส น ทางข า มไปมา
ระหวางชุมชนแหลมรุงเรืองกับชุมชนกนปกปากคลองและตัวเมืองระยอง
(2) การจัดการขนสงมวลชนภายในเขตเทศบาลฯ
การขนสงมวลชนภายในเขตพื้นที่เทศบาลนครระยองมีรถเมลเล็ก ที่เปนรถสองแถว
วิ่งรับสงผูโดยสาร
- จากปากน้ําแหลมเจริญ - ศูนยการคา สตารพลาซา
- รถเมลเล็กสายบานเพ - ศูนยฯ
- รถเมลสายบานคาย - ระยอง
- รถเมลสายมาบตาพุด - ระยอง
- รถเมลสายบานฉาง - ระยอง
- รถเมลสายอัสสัมชัญ - ระยอง
- รถเมลสายบานแลง - ระยอง
- รถเมลสายวังแกว-วโนภาส - ระยอง
- รถเมลสายกะเฉด - ระยอง
- รถเมลสายสามยาน - ระยอง
และสายอื่นๆ อีกหลายสาย
ที่นาพิจารณาใหมีการขยายเสนทางอีก คือ สายรอบเมือง ที่วิ่งรอบเมือง จากแหลมเจริญ
ถนนเลียบชายทะเล-ถนนทาบรรทุก-ถนนสุขุมวิทเลี้ยวเขาถนนพระเจาตากฯ-ถนนสมุทรคงคา-ถนนอารีราษฎร-แหลมเจริญ
 รถโดยสารประจําทางตางจังหวัด อําเภอรอบนอก และกรุงเทพฯ สามารถเดินทาง
ไดอยางสะดวกสบายในทุกเสนทาง จากเวลา 03.00-23.00 น. ของทุกวัน ไมเวนวันหยุดราชการ
 การเดินทางทางเรือ ไมมีบริการ
 การเดินทางทางรถไฟ รถไฟตะวันออก ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา – กรุงเทพมหานคร
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2.2.2 การประปา
- จํานวนครัวเรือนที่อยูในเขตเทศบาลนครระยองมีน้ําประปาใชแทบทุกครัวเรือน
- ชุมชนสนามเปาซอย 1 ซึ่งมีปญหาเรื่องที่ดินเชนเดียวกับชุมชนแหลมรุงเรือง
ปจจุบันใชน้ําประปาหยอดเหรียญ ขาดความสะดวก และมีบางครอบครัวที่ไมไดรับความสะดวกในการใช
น้ําประปา เชน บางครอบครัวในชุมชนสนามเปา
 หนวยงานการประปาสวนภูมิภาคสาขาระยอง
 กําลังผลิตของน้ําประปาทั้งหมด รวมทั้งเขตอําเภอเมือง 51,031 ลบ.ม./วัน ปริมาณการ
จําหนาย 34,075 ลบ.ม./วัน (ผลิตมากกวาจาย 16,956 ลบ.ม./วัน)
 แหลงน้ําที่ใชผลิตน้ําประปา
- คลองใหญ
- อางเก็บน้ําชลประทานดอกกราย
- คลองโพล
2.2.3 ไฟฟา พื้นที่ที่ไดรับบริการไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดใหบริการอยางทั่วถึง
และไฟฟาสาธารณะ ประกอบดวย โคมไฟฟาแบบมาตรฐาน โคมไฟฟาแบบเสาสูง โคมไฟฟาเกาะกลางถนน
ชนิดโซเดียมไลท
ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง สวนมากมีไฟฟาใชแทบทุกครัวเรือน ยกเวนในสวนที่มี
ปญหาเรื่องที่ดินที่อยูอาศัย เชน
- ชุมชนแหลมรุงเรือง
- ชุมชนสนามเปาซอย 1 พื้นที่ที่ไดรับการบริการไฟฟา คิดเปนรอยละ 98 ของพื้นที่ทั้งหมด
2.2.4 การสื่อสาร
(1) มีที่ทําการไปรษณียโทรเลข จํานวน 2 แหง
(2) สถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน 18 สถานี
- สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมอุตุนิยม สังกัดกรมอุตุ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระจายเสียงดวยระบบ FM ความถี่ 105.25 MH ตั้งอยูถนนลงสูชายหาดแมรําพึง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
- สถานีวิทยุราชดําริสัมพันธ (ร.ส.) กระจายเสียงดวยระบบ FM ความถี่ 102.75 MH
ตั้งอยูที่ ต. เนินพระ อ. เมือง จ. ระยอง
- สถานีวิทยุขององคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อสมท.) กระจายเสียง
ดวยระบบ FM ความถี่ 96.75 MH ตั้งอยูที่ ต. ทับมา อ. เมือง จ. ระยอง
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.ระยอง) กระจายเสียงดวยระบบ FM
ความถี่ 91.75 MH ตั้งอยูที่ ต. น้ําคอก อ. เมือง จ. ระยอง
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง จังหวัดระยอง กระจายเสียงดวยระบบ FM
ความถี่ 100.75 MH ตั้งอยูที่ ต. เพ อ. เมือง จ. ระยอง
- สถานีวิทยุชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครระยอง จํานวน 13 แหง
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(3) มีหนังสือพิมพทองถิ่น จํานวน 29 ฉบับ
(4) มีระบบเสียงตามสาย จํานวน 625 จุด
 หนวยวิทยุสื่อสารในพื้นที่ สวนมากจะเปนวิทยุสื่อสารระบบ VHF
- หนวยสื่อสารสถานีดับเพลิงของเทศบาลนครระยอง
- หนวยสื่อสารตํารวจภูธร
- หนวยสื่อสารของโครงการชลประทานระยอง
- หนวยสื่อสารของอําเภอ
- หนวยสื่อสารของประมง
(5) มีตูโทรศัพทสาธารณะ โทรศัพทสวนบุคคลใหบริการอยางทั่วถึง
2.2.5 ลักษณะการใชที่ดิน
- พื้นที่พักอาศัย และพื้นที่พาณิชยกรรม ประมาณรอยละ 63
- พื้นที่อุตสาหกรรม ประมาณรอยละ 12
- พื้นที่วางและสวนสาธารณะ ประมาณรอยละ 10
- พื้นที่ตั้งหนวยงานของรัฐ และที่ตั้งสถานศึกษา ประมาณรอยละ 15
2.3 เศรษฐกิจและสังคม
2.3.1 พัฒนาการความเปนมาของเศรษฐกิจและสังคมเมืองระยอง
จากการศึกษาประวัติศาสตรและการคนพบหลักฐานทางโบราณคดี โดยเฉพาะการ
คนพบซากเรือจมและขาวของเครื่องใชตางๆ ตามพื้นที่ชายฝงของอาวระยองเปนสิ่งที่พอกําหนดไดวามีการ
สัญจรไปมาของการคาขายทางทะเลในพื้นที่นี้อยูตลอดเวลามาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 20-21 เปนตนมา1
หรือในสมัยของพระเจาปราสาททองไดมีพอคาจากประเทศตะวันตกเขามาตั้งสถานีการคาในพื้นที่ชายฝงทะเล
ภาคตะวันออกรวมทั้งที่บริเวณเมืองระยองดวย ทําใหรัฐบาลไทยสมัยนั้นตองสงเจาหนาที่เขามาดูแลและ
จัดระบบเพื่อเก็บภาษี ทําใหมีการรวบรวมผูคนเขามาและเกิดเปนหมูบานและขยายเปนเมือง ในเวลาตอมาชวง
รัตนโกสินทรตอนตน (รัชกาลที่ 1-3) ไดมีคนจีนอพยพเขามารับจางเปนแรงงานและมีอาชีพเปนพอคา
ตลอดจนทําสวนทําไรกันมาก ทําใหเกิดชุมชนที่เปนยานตลาด ยานการคา
การเขามาตั้งหลักแหลงของคนจีน ทําใหเกิดปฏิสัมพันธทางเศรษฐกิจและสังคมระหวาง
เมืองและหมูบาน เพราะคนจีนที่เปนพอคา คือผูที่นําสินคาจากเมืองไปแลกเปลี่ยนสินคาทางเกษตรกับ
สินคาปาจากชาวบานในถิ่นตางๆ ในขณะที่ชาวพื้นเมืองที่อยูมาแตเดิมมีอาชีพการทําประมง2 ซึ่งมีทั้งเรือ
ขนาดใหญที่ใชใบเรือแจวและเรือพายขนาดเล็ก เปนพาหนะที่ใชในการประมง นอกจากอาชีพทําการ
ประมงแลวยังมีอาชีพการกสิกรรมซึ่งมีทั้งทํานา ทําไร ทําสวน และการคาขายโดยรับซื้อของปา เชน
น้ํามันยาง หวาย เถาวัลย ขี้ไต น้ําผึ้งและของปาอื่นๆ ตามแตฤดูกาลจะอํานวย แลวขนสงมาขายตอ
1
2

โปรดดูเพิ่มเติมใน ศรีจักร วัลลิโภดม “อารยธรรมฝงทะเลตะวันออก”
นายแพทยสุโข อดีตผูอํานวยการโรงพยาบาลระยอง ผูอาวุโสของเมืองระยอง
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ที่กรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกลเคียง โดยใชเรือใบเปนพาหนะลองเลาะเลียบชายฝงมา ทาเรือที่สําคัญของ
เมืองระยองในขณะนั้นคือ ทาประดู ซึ่งทําหนาที่เปนทั้งทาเรือรับสงผูโดยสารและสินคา นอกจากนี้พบวา
ระยองอาจจะเปนเมืองที่มีความสําคัญในการตอเรือ อูตอเรือที่วานี้ตั้งอยูที่ ทาแพรกมะขาม ปจจุบันคือ
บริเวณสี่แยกถนนยมจินดากับถนนหลักเมืองตัดกัน ในอดีตนั้นประเทศญี่ปุนเคยมาสั่งตอเรือที่นี่ แลวนํา
กลับไปใชที่ญี่ปุน ในปจจุบันก็ยังพบวาอาชีพการตอเรือ เปนอาชีพที่สําคัญอาชีพหนึ่งของคนที่นี่ ดังนั้นอาจ
กลาวไดวาเมืองระยองตั้งแตอดีตนั้น มีบทบาทในฐานะของการเปนเมืองทาในการขนสงสินคา
ตอมาในสมัยที่จอมพลป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนชวงตนของ สงครามเอเชียบูรพา
รัฐบาลไทยเตรี ยมการที่จะต อสู กับรั ฐบาลฝรั่ งเศส เพื่ อป องกันดินแดนดานตะวั นออกของประเทศ คื อ
บริเวณจันทบุรีและตราด จึงไดสรางถนนสุขุมวิทขึ้น เพื่อใชเปนเสนทางขนสงทหารและยุทโธปกรณ ผลพวง
จากการเกิดขึ้นของถนนสุขุมวิท นั้น ทําใหการขนสงทางน้ําลดความสําคัญลงอยางมาก เพราะประชาชน
หันมาใชการขนสงทางบกแทน โดยยานการคาธุรกิจการคาและการขนสงที่สําคัญของเมืองระยองในยุค
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ก็คือบริเวณ “ถนนยมจินดา”
ตอมาประมาณป พ.ศ.2514 นักธุรกิจโรงงานน้ําตาลและโรงแรมในสมัยนั้น (คนทองถิ่นรูจัก
ในนามเสี่ยกัง) ไดเขามาลงทุนทําศูนยการคา “สตารพลาซา” ขณะเดียวกันพลอากาศเอกทวี จุลทรัพย ซึ่ง
เปนรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ไดสั่งการใหยายทารถโดยสารออกมาตั้งที่ศูนยการคาแหงนี้ดวย ทําใหยาน
การคาเดิมที่ถนนยมจินดาซบเซาลงไปอยางชาๆ พอคาแมคาเริ่มทยอยยายตามกันออกมาทํามาคาขายที่
ศูนยการคาแหงนี้ จนกลายเปนยานเศรษฐกิจแหงใหมของเมืองระยอง ชวงเวลาเดียวกันนั้น ไดเกิดสงครามเวียดนาม
รัฐบาลไทยได อนุ ญาตใหสหรัฐอเมริ กาเขามาตั้งฐานทัพ ทางอากาศและทาเทียบเรือบรรทุกขนาดใหญ
สําหรับขนถายอาวุธยุทโธปกรณในประเทศไทย ทําใหเกิดมีการกอสรางขนาดใหญ ทั้งสนามบินและทาเรือน้ําลึก
สงผลใหเศรษฐกิจในยานนี้ รวมทั้งเมืองระยองขยายตัวขึ้นไปดวย
ตอมานับแตชวงปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 เปนตนมา รัฐบาลไดกําหนดให
พื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกรวมทั้งจังหวัดระยอง เปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหนักและทาเรือน้ําลึก
เพื่อขนถายสินคา ทําใหมีแรงงานจากภาคเกษตรกรรมจํานวนมากเขามาเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ผลพวงที่สืบเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางรีบเรง
ของเมืองระยองในชวงที่ผานมา ทําใหสภาพทางสังคมเศรษฐกิจของเมืองระยองในปจจุบันมีลักษณะ
ผสมผสานระหวางวิถีชีวิตแบบชนบท และความเปนเมืองใหม ทั้งนี้มีความสัมพันธกับลักษณะทางกายภาพ
และที่ตั้งของเมืองแตละชุมชนดังนี้
 พื้นที่บริเวณชานเมือง ไดแก บริเวณชุมชนเกาะกลอยบางสวนของชุมชนพูนไฉ บางสวน
ของชุมชนสองพี่นอง บางสวนของชุมชนกนปกและบางสวนของชุมชนทุงโตนดเนินพระ เปนพื้นที่ที่มีประชากร
อาศัยอยูไมหนาแนนมากนัก บริเวณแถบนี้ในอดีตเปนแหลงเกษตรกรรมที่สําคัญของเมือง แตในปจจุบันวิถีชีวิต
ของชุมชน มีการปรับเปลี่ยนจากสังคมเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมมาสูเศรษฐกิจการคาและบริการเปนหลัก
โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญก็คือ ธุรกิจที่พักอาศัย บานเชาและรานคาสําหรับบริการแรงงานจากตางถิ่น
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ที่เขามาพักอาศัยในจังหวัดระยอง อยางไรก็ตามในพื้นที่แถบนี้ก็ยังพบการทําเกษตรกรรมอยูบางประปราย
เชน สวนพุทรา ผักสวนครัว และปศุสัตว ในอนาคตพื้นที่แถบนี้กําลังเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากพื้นที่
เกษตรกรรมไปสูที่พักอาศัย ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมติดตามมา โดยเฉพาะปญหาการระบายน้ํา
ในยามที่เกิดฝนตกหนัก เนื่องจากพื้นที่ที่เคยเปนหนองน้ํา และแหลงรองรับน้ําไดถูกถม และปรับพื้นที่จนหมด
 พื้นที่ศูนยกลางเศรษฐกิจของเมือง (downtown)
เทศบาลนครระยอง มีพื้นที่ศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเมืองที่สําคัญอยู 2 บริเวณก็คือ
1) บริเวณสองฟากฝงของถนนสุขุมวิทและพื้นที่ใกลเคียง 2) พื้นที่บริเวณถนนอารียราษฎรและถนนสมุทรคงคา
1. พื้นที่บริเวณริมถนนสุขุมวิทและพื้นที่ใกลเคียง อันไดแก ถนนยมจินดา ถนนบํารุงราษฎร
ถนนตากสินและถนนจันทอุดม เปนยานที่มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของยานนี้ก็คือ เปนยานศูนยกลางการคา เปนศูนยกลางการขนสง ธุรกิจการเงิน โรงแรม และธุรกิจบริการของเมือง
อยางไรก็ตามศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเทศบาลนครระยอง มีแนวโนมที่จะขยายตัวขึ้นไปทางทิศเหนือ
ตามเสนทางของถนนจันทอุดม เนื่องจากจะเปนพื้นที่ที่มีประชากรเขามาอยูอาศัยอยางหนาแนนในอนาคต
นอกจากความเปนศูนยกลางดานการคาและภาคบริการแลว ยังพบวาพื้นที่โดยรอบของยานนี้
เปนที่พักอาศัยของประชากรแฝง ที่มาจากตางถิ่น ประชากรกลุมนี้ สวนใหญประกอบอาชีพหาบเรแผงลอย
และแรงงานรับจางทั่วไป การที่ประชาชนเหลานี้ เลือกที่จะพักอาศัยอยูบริเวณขอบของ downtown ก็
เนื่องจากอยูใกลแหลงประกอบอาชีพ และมีความสะดวกในการเดินทางออกมาประกอบอาชีพ ประชาชน
กลุมนี้มักจะมีความสัมพันธเกี่ยวของเปนเครือญาติกันหรือเปนคนในหมูบานเดียวกันที่ชักชวนกันทํามาหากินที่นี่
จากการคาดการณในปจจุบัน พบวาจํานวนประชากรจากตางถิ่น มีจํานวนใกลเคียงกับจํานวนประชากรที่เปนคน
ทองถิ่นพื้นเพเดิมของเทศบาลนครระยอง ดังนั้นหากมองในแงเศรษฐกิจแลวประชากรกลุมนี้นับวามีบทบาท
ที่สําคัญยิ่ง ตอการเคลื่อนตัวของระบบเศรษฐกิจเมืองระยอง ในขณะที่หากมองในทางสังคมประชากรกลุมนี้
แมจะมีจิตวิญญาณและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองอยู แตก็สามารถปรับตัวเองเขากับวัฒนธรรมทองถิ่นไดอยางกลมกลืน
2. บริเวณถนนอารียราษฎรและถนนสมุทรคงคา พื้นที่ยานนี้เปนศูนยกลางของสังคม
เศรษฐกิจชาวประมงพื้นบานและอุตสาหกรรมประมง ซึ่งเปนเศรษฐกิจหลักที่มีความสําคัญมาแตอดีตและยังคง
ความสําคัญอยูทุกวันนี้ โดยจะพบวามีประชาชนในชุมชนตางๆ ที่ประกอบอาชีพประมง ดังนี้คือ ชุมชนสมุทรเจดีย
ชุมชนปากน้ํา 1 ชุมชนปากน้ํา 2 ชุมชนสัมฤทธิ์ ชุมชนมุสลิมปากคลอง ชุมชนบานปากคลอง ชุมชนกนปกและ
ชุมชนแหลมรุงเรือง จากขอมูลการสํารวจภาคสนามและจากเอกสาร พบวาพื้นที่บริเวณนี้เปนที่ตั้งของทาเทียบเรือ
3 แหง โรงงานน้ําปลา 30 แหง และกิจการหองเย็น 4 แหง มีครัวเรือนประมงพื้นบานขนาดเล็กและ
ครัวเรือนที่เปนแรงงานในภาคประมง ไมนอยกวา 1,500 ครัวเรือน นอกจากนี้แลว ดวยความที่เปนแหลงของ
ประมงพาณิชยขนาดใหญ ทําใหยานนี้เปนที่พักอาศัยของแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานจํานวนมาก ซึ่งมีทั้งที่เปน
แรงงานถูกกฎหมายและแรงงานที่ผิดกฎหมาย ปจจุบันปญหาแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย นับเปนปญหาที่สําคัญ
เนื่องจากไดสงผลกระทบตอการจางแรงงานทองถิ่น กลาวคือ แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย ที่ลักลอบเขามาทํางาน
จะมีคาแรงที่ถูกมาก ทําใหแรงงานทองถิ่นเดิมถูกกดคาแรงและไดรับคาจางที่ไมเปนธรรม
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นอกจากเปนศูนยกลางทางดานประมงแลว พื้นที่ยานนี้ นับวาเปนแหลงบริการรานอาหารทะเล
และที่พักผอนหยอนใจที่สําคัญของเมือง โดยจะพบรานอาหารที่มีชื่อเสียงของเมืองระยองหลายรานไดตั้งอยูที่นี่
ซึ่งนับวาเปนอีกหนึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญของเมืองระยอง
2.3.2 ดานเศรษฐกิจ
ลักษณะทางเศรษฐกิจ มีลักษณะเดนทางดานการทองเที่ยวและการประมง อาชีพที่สําคัญ
ไดแก การพาณิชยกรรม การทําประมง อุตสาหกรรมตอเนื่อง รายไดเฉลี่ยของประชากร 419,741 บาท/คน/ป
2.3.2.1 การพาณิชยกรรมและบริการ
(1) สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม
- สถานีบริการน้ํามัน 15 แหง
- ศูนยการคา/หางสรรพสินคา 3 แหง
- ตลาดสดเทศบาล 4 แหง
- รานคาทั่วไป 309 แหง
(2) สถานประกอบการเทศพาณิชย
- สถานธนานุบาล 3 แหง
- โรงฆาสัตวเทศบาล 1 แหง - ทาเทียบเรือ 3 แหง
(3) สถานประกอบการดานบริการ
- โรงแรม 27 แหง จํานวนหองพักรวม 1,682 หอง
- ธนาคาร 12 แหง
- โรงภาพยนตร 2 แหง
- สถานที่จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 263 แหง
2.3.2.2 การอุตสาหกรรม
- โรงผลิตน้ําปลา
30
แหง
- โรงผลิตเสนกวยเตี๋ยว 4
แหง
- กิจกรรมหองเย็น
4
แหง
2.3.2.3 การทองเที่ยว มีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
(1) ศาลหลักเมือง ตั้งอยูที่ถนนหลักเมืองในเขตเทศบาลนครระยอง เดิมเปนศาลไม
ตอมาไดรับการปฏิสังขรณเปนอาคารกออิฐถือปูน ลักษณะอาคารเปนศิลปะแบบศาลเจาจีน
(2) วัดปาประดู อยูในเขตเทศบาลนครระยอง ถนนสุขุมวิท เปนวัดเกาแก สันนิษฐานวา
สรางในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมี “พระนอนตะแคงซาย” ซึ่งนักทองเที่ยวใหความสนใจ และสักการะกันมาก
(3) สวนศรีเมือง ตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกหรืออยูดานเหนือของชุมชนสนามเปา
เปนสวนสาธารณะ อันเปนที่ประดิษฐานของพระพุทธอังคีรสฯ พระพุทธรูปคูบานคูเมืองของจังหวัดระยอง
ปจจุบันเปนสนามกีฬากลางของชุมชนตางๆ ในเทศบาลนครระยอง มีความรมรื่น เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ
รวมทั้งมีอาคารหองสมุด สําหรับใชคนควาหาความรูไดดวย
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(4) พระเจดียกลางน้ํา ตั้งอยูตําบลปากน้ํา ในเดือน 12 เทศบาลนครระยอง จัดงาน
ประเพณีหมผาองคพระเจดียกลางน้ํา เปนประจําทุกป
(5) หาดแหลมเจริญ ตั้งอยูตําบลปากน้ํา เปนสถานที่พักผอน ในเขตเทศบาล
(6) วัดเกง ตั้งอยูภายในบริเวณโรงพยาบาลระยอง
(7) หอพระพุทธอังคีรส หรือเรียกกันสั้นๆ วา “หอพระ” มีการกอสรางเปนอาคาร
ทรงไทยจัตุรมุข ตั้งอยูบริเวณดานหนาของสวนศรีเมือง ซึ่งภายในหอพระพุทธอังคีรส ยังเปนที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปประจําเมืองระยองที่มีชื่อวา “พระพุทธอังคีรสบรมราชาสิ หิงคปฏิมาบรมโลกนาถระยอง
ประชาราษฎรบรมบพิตร” อันเปนพระพุทธรูปคูบานคูเมือง และเปนที่เคารพสักการะของชาวระยองมานาน
(8) วัดโขดทิมทาราม ตั้งอยูถนนพจนกร เปนแหลงโบราณคดีของจังหวัดระยอง
(9) ลองเรือชมภูมิทัศนของแมน้ําระยอง เทศบาลนครระยอง ไดปรับปรุงพัฒนาสายน้ํา
ในแมน้ําระยอง ที่เคยประสบปญหาวิกฤตเนาเสีย จนมีการปรับความสะอาดของน้ํา ใหอยูในระดับดีขึ้น อีกทั้ง
พัฒนาชายฝง ใหเปนที่พักผอนของชุมชนหลายแหง ชมความงามของธรรมชาติปาแสมรอยป ที่บริเวณเจดียกลางน้ํา
(10) ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช อยูในบริเวณวัดลุมฯ ถนนตากสินฯ
2.3.3 ดานสังคม
ชุมชน 29 แหง จํานวน 28,131 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 57,789 คน
2.3.4 ศาสนา
(1) ผูนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 98 ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลฯ มีวัด
จํานวน 8 วัด
(2) ผูนับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 1.5 ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลฯ มีมัสยิด
จํานวน 1 แหง
(3) ผูนับถือศาสนาคริสต รอยละ 0.5 ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลฯ มีโบสถคริสต
จํานวน 1 แหง
2.3.5 วัฒนธรรม
ประชาชนชาวเมืองระยองที่อยูในเขตเทศบาลฯ รอยละ 98 นับถือศาสนาพุทธ จึงมีกิจกรรมทางศาสนา
และประเพณีตางๆ คลายคลึงกันกับชาวพุทธของจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย วัฒนธรรมทองถิ่นยังคงมีเหลือ
ใหเห็นอยูทั่วไป เชน ภาษาพูด (ภาษาระยอง) ยังคงใชเพื่อการสื่อสารในระหวางชาวระยองกันเองอยางกวางขวาง
และมีการพยายามอนุรักษไวเปนอยางดี การละเลนแบบพื้นบานก็ยังคงมีอยู เชนหนังใหญวัดบานดอน
และมีพิพิธภัณฑที่วัดกระโดน ที่ยังเก็บสะสมของเกาของเมืองระยองไวเปนอยางดี เพื่อใหคนรุนนี้ไดชมกัน
ในจังหวัดระยอง มีศูนยวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรม และโบราณสถาน
(1) ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
ตั้งอยูที่โรงเรียนระยองวิทยาคม
(2) ศูนยวัฒนธรรมอําเภอแกลง
ตั้งอยูที่โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
(3) สภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
ตั้งอยูที่ศูนยราชการจังหวัดระยอง ชั้น 4
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ประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ
- ประเพณีงานหมผาองคพระเจดียกลางน้ําและงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงจัดขึ้นทุกป
- ประเพณีงานวันรําลึกถึงวีรกรรมของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จัดขึ้นวันที่ 28 ธ.ค.
- งานแหพระพุทธอังคีรสฯ สรงน้ําพระ รดน้ําดําหัวขอพรในวันสงกรานตและประเพณี
งานกอพระเจดียทรายชายหาดระยอง (แหลมเจริญ) ในเดือนเมษายน
- ประเพณีแขงเรือยาว - ประเพณีตักบาตรเทโว - ประเพณีวันออกพรรษา
- งานภูมิบุรีศรีระยอง จัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกป
2.3.6 การศึกษา
(1) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จํานวน 5 แหง
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา (ท.1)
- โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง (ท.2)
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม (ท.3) - โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล(ท.4)
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (ท.5)
และระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1 แหง คือ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (ท.6)
มีจํานวนหองเรียน 178 หองเรียน จํานวนนักเรียน 5,908 คน จํานวนพนักงานครูและลูกจาง 299 คน
โรงเรียน
จํานวนหองเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนพนักงานครู-ลูกจาง
ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา
26
784
42
ร.ร.เทศบาลบานปากคลอง
17
369
26
ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
55
2,203
114
ร.ร.วัดลุมมหาชัยชุมพล
25
885
44
ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีฯ)
39
1,186
54
ร.ร.นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)
16
481
19
รวม
178
5,908
299
(2) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 3 แหง คือ โรงเรียนอนุบาลระยอง โรงเรียนวัดเนินพระ และ
โรงเรียนวัดเกาะกลอย
(3) โรงเรียนเอกชน จํานวน 4 แหง คือ โรงเรียนกวงฮั้ว โรงเรียนอารียวัฒนา โรงเรียนสมคิดวิทยา
และ โรงเรียนฝนทิพย
(4) โรงเรียนมัธยม สพฐ. จํานวน 3 แหง คือ โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนวัดปาประดู และ
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา

(5) โรงเรียนอาชีวศึกษา จํานวน 2 แหง คือ โรงเรียนระยองพาณิชยการ และ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
(6) ระดับกอนวัยเรียน จํานวน 3 ศูนย คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดลุมมหาชัยชุมพล และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาประดู
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2.3.7 กีฬา นันทนาการ / พักผอน
(1)
(3)
(5)
(7)

สนามฟุตบอล
จํานวน
สนามบาสเกตบอล จํานวน
สนามตระกรอ
จํานวน
หองสมุดประชาชน จํานวน

14
7
16
1

แหง
แหง
แหง
แหง

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

สนามเปตอง จํานวน 8 แหง
สนามเด็กเลน จํานวน 7 แหง
สระวายน้ํา จํานวน 2 แหง
สวนสาธารณะ จํานวน 3 แหง

2.3.8 สาธารณสุข
(1) โรงพยาบาลรัฐและเอกชน จํานวน 2 แหง เปนโรงพยาบาลศูนย (555 เตียง)
จํานวน 1 แหง โรงพยาบาลรวมแพทยระยอง (50 เตียง) จํานวน 1 แหง
(2) ศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 3 แหง
- ศูนยบริการสาธารณสุขนครระยอง - ศูนยบริการสาธารณสุขเนินพระ
- ศูนยบริการสาธารณสุขปากน้ํา

(3) คลินกิ เวชกรรม จํานวน 58 แหง / คลินิกทันตกรรม จํานวน 25 แหง
(4) บุคลากรทางดานสาธารณสุขของสํานักงานเทศบาลนครระยอง
แพทย จํานวน - คน พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 13 คน อสม. 326 คน
2.3.9 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(1) สถิติเพลิงไหมในรอบป (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2554) จํานวน 27 ครั้ง
ความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินจากเหตุเพลิงไหมในรอบปที่ผานมา คิดเปนทรัพยสินมูลคา 67,550 บาท
ลําดับที่
ประเภท
จํานวน
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับ
1
รถยนตดับเพลิง
1 คัน
2 กันยายน 2525
2
รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค ( 6 คัน)
- ขนาดความจุน้ํา
5,000 ลิตร
1 คัน
7 กรกฎาคม 2535
- ขนาดความจุน้ํา
12,000 ลิตร
2 คัน
29 ธันวาคม 2549
- ขนาดความจุน้ํา
15,000 ลิตร
2 คัน
19 ตุลาคม 2537
- ขนาดความจุน้ํา
18,000 ลิตร
1 คัน
20 ธันวาคม 2530
3
รถยนตดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ
1 คัน
8 มกราคม 2541
4
รถยนตกูภัยอเนกประสงค ( 2 คัน)
- ขนาดเล็ก
1 คัน
1 สิงหาคม 2537
- ขนาดกลาง
1 คัน
28 สิงหาคม 2539
5
เรือทองแบน
2 ลํา
6
เครื่องเรือเร็ว 15 แรงมา
1 เครื่อง
7
เครื่องสูบน้ําชนิดหาบหาม
2 เครื่อง
8
เครื่องสูบน้ําดีเซล ขนาดทอ 3 นิ้ว
4 เครื่อง
9
เครื่องสูบน้ํายันมาร ขนาดทอ 2.5 นิ้ว
4 เครื่อง
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ลําดับที่
10
11
12
13
14
15

ประเภท
เครื่องดูดน้ําไดโว ขนาดทอ 2 นิ้ว 700 วัตต
เครื่องสูบน้ําเบนซิน ขนาดทอ 3 นิ้ว
เครื่องสูบน้ําดีเซลชนิดลากจูง ขนาดทอ 8 นิ้ว
รถจักรยานยนต
รถยนตสายตรวจ
รถยนตบรรทุกเครื่องหาบหาม

จํานวน
3 เครื่อง
12 เครื่อง
3 เครื่อง
2 คัน
2 คัน
1 คัน

อัตรากําลังงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําป พ.ศ.2555
1. พนักงานเทศบาล
2. ลูกจางประจํา
3. พนักงานจางตามภารกิจ
4. พนักงานจางทั่วไป
รวม

9
9
20
2
40

วัน/เดือน/ป ที่ไดรับ

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงเคมีภายในเขตเทศบาลทั้ง 29 ชุมชน จํานวน 853 ถัง รวมทั้งสิ้น 713 อาคาร โดยจะมี
เจาหนาที่ชุดเคมีชุมชนสัมพันธตรวจเช็คปละ 3 ครั้ง ประมาณรอยละ 2 ตอป พรอมทั้งสอนการใช
การฝกซอมบรรเทาสาธารณภัย ปที่ผานมา ทั้งหมด 14 ครั้ง รวมฝกซอมแผน 2 ครั้ง
2.4 สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
2.4.1 ภูมิอากาศ (ปปจจุบัน)
(1) อุณหภูมิสูงสุด 38.7 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน มี.ค.-มิ.ย.
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน ก.ค.-ต.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน พ.ย.-ก.พ.

ต่ําสุด 17.8 องศาเซลเซียส
29.7 องศาเซลเซียส
28.5 องศาเซลเซียส
26.7 องศาเซลเซียส

(2) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย สูงสุด ตลอดปประมาณ 1,496.8 ม.ม.
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเดือน มี.ค.-มิ.ย. 115 ม.ม. ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเดือน ก.ค.-ต.ค. 234 ม.ม.
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเดือน พ.ย.-ก.พ. 24.2 ม.ม.
(3) ทิศทางลมในแตละฤดู
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะพัดจากมหาสมุทรอินเดียในฤดูรอน สวนในฤดูหนาว
จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลอาวไทยพัดผาน
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2.4.2 ขยะ
(1) ปริมาณขยะ 80-90 ตัน/วัน (2) ขยะที่เก็บขนได จํานวน 81.78 ตัน/วัน
(3) ขยะทีก่ ําจัดได จํานวน 81.78 ตัน/วัน
กําจัดขยะโดยวิธี - กองบนพื้น (หลังฝงกลบทุก 3 เดือน) - หมักทําปุย
(4) ที่ดินสําหรับกําจัดขยะที่กําลังใช จํานวน 75 ไร ตั้งอยูที่ถนนสมุทรเจดีย ต.ปากน้ํา
- หางจากเขตทองถิ่นเปนระยะทาง 4 กิโลเมตร
- ที่ดินสําหรับกําจัดขยะที่ใชไปแลว จํานวน 16.5 ไร
- เหลือที่ดินกําจัดขยะไดอีก จํานวน 8 ไร
- คาดวาจะสามารถกําจัดขยะไดอีก 3 ป (ตองเสริมคันดิน)
(5) สภาพการเปนเจาของที่ดินสําหรับกําจัดขยะ
- ทองถิ่น จัดซื้อเอง เมื่อ พ.ศ. 2538 ราคา 60,000,000 บาท และไดจัดซื้อพื้นที่
เพื่อเตรียมการสรางเปนสถานที่ กําจั ดขยะมูลฝอยแหง ที่สอง จํานวน 245 ไร พ.ศ. 2540 ราคา
125,000,000 บาท
(6) ที่ดินสํารองที่เตรียมไวสําหรับกําจัดขยะ
- ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2540 จํานวน 245 ไร ตั้งอยูที่ถนนสายปากปา-มาบขา หมูที่ 3
ตําบลน้ําคอก อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง หางจากทองถิ่นเปนระยะทาง 10 กิโลเมตร
- ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2546 จํานวน 23 ไรเศษ ตั้งอยูที่ถนนสมุทรเจดีย ตําบลปากน้ํา
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง หางจากทองถิ่นเปนระยะทาง 4 กิโลเมตร
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2.5 โครงสรางและอัตรากําลังในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครระยอง มีสมาชิกซึ่งไดจากการเลือกตั้ง จํานวน 24 คน และนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
จํานวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 4
คน เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 4 คน ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน สําหรับการจัดสวนราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไดขออนุมัติจัดสวนราชการ ดังนี้
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองวิชาการและแผนงาน 3. สํานักการคลัง
4. สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 5. กองการศึกษา
6. กองชาง
7. กองสวัสดิการสังคม
8. งานตรวจสอบภายใน
มีพนักงาน 134 คน ลูกจางประจํา 42 คน พนักงานจางตามภารกิจ 146 คน พนักงานจางทั่วไป 342 คน

2.6 การคลังทองถิ่น
ป พ.ศ.
รายการ
รายรับ
รายจาย

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

443,651,402.90
414,472,536.36

464,754,048.61
430,714,057.11

460,387,787.05
444,416,083.34

506,031,018.31
468,296,768.00

510,011,769.41
498,959,903.56

2.6.1 การดําเนินกิจการพาณิชย
มีสถานธนานุบาล จํานวน 1 แหง มีขอมูลดําเนินกิจการ ดังนี้
รายการ
1.เงินทุน
2.เงินทุนหมุนเวียน
3.กําไรสุทธิ
4.จํานวนผูมาใชบริการ
- จํานํา
- ไถถอน
5.จํานวนทรัพยสินหลุด

พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
2554

ชาย
4
4
3
3
2

อัตรากําลัง
หญิง
3
3
4
4
6

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

พ.ศ.2554
99,860,035.63
13,933,651.67
19,422,469.31

25,205
23,805
793

30,434
28,435
717

30,933
30,557
754

31,524
30,663
491

33,750
33,021
493

รวม
7
7
7
7
8

สถิติจํานํา
จํานํา ไถถอน
25,205 23,805
30,434 28,435
30,933 30,557
31,524 30,663
33,750 33,021

รายได

รายจาย

กําไรขาดทุน

11,098,572.58
15,216,867.38
17,393,884.36
19,505,812.07
24,450,633.34

2,340,131.14
3,151,907.37
3,718,766.71
4,049,398.91
5,028,164.03

8,758,441.44
12,064,960.01
13,675,117.65
15,456,413.16
19,422,469.31

ที่มา : สถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง
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หมายเหตุ

หมายเหตุ

สวนที่ 3
ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
ตารางเปรียบเทียบจํานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)
เฉพาะป พ.ศ. 2555 กับ จํานวนโครงการและงบประมาณในแผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ.2555
จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
จํานวน
จํานวน
ในแผนพัฒนา
ในแผน
งบประมาณใน งบประมาณใน
ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
รอยละ
ป
การดํ
า
เนิ
น
งาน
แผนพั
ฒ
นา
แผนการดํ
า
เนิ
น
งาน
3
พ
ศ
( . .2555) ประจําป 2555 3 ป (พ.ศ.2555) ประจําป 2555
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมืองและการวางผังเมืองใหมี
ความพรอม นาอยูและสะดวกสบายไดมาตรฐาน
1.1 กอสราง/ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหครอบคลุมไดมาตรฐาน

25

18

11,758,000

1

1

300,000

26

19

12,058,000

10,708,000

2.1 พัฒนาความเปนเลิศทางเครือขายและสภาพแวดลอม
ตลอดจนขยายโอกาสทางการศึกษา (หนวยงานอื่น/จัดเอง)

8

19

11,992,000

11,997,000 100.04

2.2 พัฒนาครู ตลอดจนหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน
(ICT/ปราชญชาวบาน ฯลฯ)
2.3 พัฒนาการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

4

4

1,550,000

1,550,000 100.00

(เด็กดอยโอกาส)
2.4 สงเสริม/สนับสนุนการรวมกลุม พรอมทั้งจัดกิจกรรมใหเด็ก
เยาวชน/ประชาชน

2

2

176,100

176,100 100.00

1

1

352,000

352,000 100.00

2.5 สงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการอยางทั่วถึง
พรอมทั้งจัดการแขงขันกีฬาในระดับตางๆ โดยอาศัยการมีสวนรวม

1

1

1,860,000

1,860,000 100.00

1

1

1,070,000

1,070,000 100.00

17

28

17,000,100

และครบครัน (คํานึงถึงผูดอยโอกาส/ผูพิการ) ในมิติดานพลังงาน

10,408,000

88.52

จราจร/ความปลอดภัย รวมถึงจางเอกชน/สถาบันจัดทําผังเมือง
ผังชุมชน โดยใหประชาชนมีสวนรวม
1.2 เพิ่ม Civic Space ที่สวยงาม ไดแก สวนสาธารณะ/เกาะกลางถนน

พื้นที่สีเขียว ตลอดจนปรับปรุงสวนสาธารณะเดิมใหไดมาตรฐาน/
สํารวจและปรับปรุงแนวเขต
รวม
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ มีความรู

300,000 100.00

88.80

และมีคุณธรรมจริยธรรม

จากภาคเอกชนและหนวยงานอื่น
2.6 สงเสริมการรวมกลุมของเด็ก เยาวชน และประชาชนในการ
ทํากิจกรรมกีฬานันทนาการ

รวม

20

17,005,100

100

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมี
ความสุขทั้งทางรางกาย จิตใจภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
จํานวน
จํานวน
ในแผนพัฒนา
ในแผน
งบประมาณใน งบประมาณใน
รอยละ
การดําเนินงาน แผนพัฒนา แผนการดําเนินงาน
3 ป
(พ.ศ.2555) ประจําป 2555 3 ป (พ.ศ.2555) ประจําป 2555

3.1 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และดําเนินการปองกันโรค
ตลอดจนพัฒนาความเขมแข็งของชมรมภาคีเครือขายสุขภาพ

4

3

1,420,000

1,370,000

96.48

3.2 สงเสริมโอกาสในการสรางรายไดและอาชีพทางการทองเที่ยว
และชวงเทศกาล พรอมทั้งขยายโอกาสทางการตลาด การจัดระบบ

1

1

90,000

90,000

100.00

3

3

700,000

1

1

50,000

2

2

1,800,000

1,800,000 100.00

4
15

4
14

1,970,000
6,030,000

1,970,000 100.00
5,980,000 99.17

4.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเก็บขนและกําจัด พรอมทั้งมี
เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมกับประเภทมูลฝอยในชุมชน

2

0

41,400,000

0

4.2 ลดปริมาณมูลฝอย โดยการสรางจิตสํานึกในการคัดแยก
มูลฝอยในครัวเรือน/ลดปริมาณมูลฝอย/จัดแหลงรองรับมูลฝอยมีพิษ

1

1

223,400

223,400 100.00

4.3 อนุรักษฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสรางความ
สมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง

2

2

257,000

257,000 100.00

4.4 ใหความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม พรอมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

2

1

180,000

85,000

47.22

7

4

42,060,400

565,400

1.34

การคาขายแลกเปลี่ยน และการบริการใหสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึง
3.3 จัดสวัสดิการสังคม(การสงเคราะห/คุมครอง/ปองกันทุกกลุม
เปาหมาย) ใหกับผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูปวยอยางครอบคลุม

700,000 100.00

และสรางโอกาสใหกับผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทางสังคม
3.4 พัฒนากลุมผูประสบปญหาทางสังคมทุกกลุม(รวมถึงพิทักษ
ปกปองสิทธิเด็ก/สตรี) เพิ่มการเขาถึงบริการที่จําเปน และมี

50,000

100.00

มาตรฐานอยางเทาเทียม
3.5 ธํารงคไวซึ่งเอกลักษณและสรางอัตลักษณใหม
(สราง+สืบสานประเพณีขึ้นมาใหม)
3.6 อนุรักษ ศาสนาประเพณี/วัฒนธรรม/ภูมิปญญา/ภาษา/อาหาร
รวม
4. ยุทธศาสตรดานการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ธรรมชาติใหมีความยั่งยืน

0.00

จากครัวเรือน

ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
รวม
5. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสังคมและชุมชนใหมีความ
นาอยู อบอุน เขมแข็ง มั่นคงและปลอดภัย
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ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
5.1 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกลุมหรือองคกรชุมชน เพื่อ
รวมพัฒนาเมืองในดานตางๆ รวมทั้งแกปญหายาเสพติด

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
จํานวน
จํานวน
ในแผนพัฒนา
ในแผน
งบประมาณใน งบประมาณใน
รอยละ
การดําเนินงาน แผนพัฒนา แผนการดําเนินงาน
3 ป
(พ.ศ.2555) ประจําป 2555 3 ป (พ.ศ.2555) ประจําป 2555

8

8

3,820,000

3,820,000 100.00

3

3

330,000

330,000 100.00

11

11

4,150,000

4,150,000 100.00

6.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ พรอมทั้งพัฒนาจิต
สํานึกและทัศนคติที่ดีของบุคลากร

4

4

950,000

950,000 100.00

6.2 พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน อุปกรณ เครื่องมือ ตลอดจนสิ่ง
อํานวยความสะดวก พรอมพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล

4

3

20,215,200

6.3 พัฒนาชองทางหรือกลไกในการรับเรื่องรองเรียน การสอบ
ถามและการแจงเหตุตางๆ รวมทั้งใหความสําคัญกับการติดตามผล

1

1

345,000

345,000 100.00

6.4 สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและภาคีอื่นๆ ในการ
วางแผนพัฒนาฯ และการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล

2

2

540,000

540,000 100.00

6.5 พัฒนาชองทางที่หลากหลายในการใหขอมูลขาวสารตางๆ
รวมทั้งเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจาง ขอมูลการเงิน

1

1

100,000

100,000 100.00

6

6

880,000

880,000 100.00

18
94

17
93

23,030,200
104,328,700

5.2 เตรียมการรับมือหรือปองกันภัยตางๆ พรอมสรางความ
มั่นใจดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
รวม
6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการเมืองและองคกรเทศบาล
ใหมีความเปนธรรมาภิบาลและเปนองคกรที่ทันสมัย ไดมาตรฐาน
ภายใตการมีสวนรวมของประชาชน

19,332,200

95.63

กระทบหรือรับฟงเสียงของประชาชนหลังจากการดําเนินโครงการ
พัฒนาตางๆ ของเทศบาล

การคลังแกสาธารณะ
6.6 สงเสริม/สนับสนุนการรักษาวินัยทางการเงิน/การคลัง การ
เบิกจายและการดําเนินการโครงการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมทั้งปรับปรุงการใหบริการประชาชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

22,147,200
60,555,700

96.17
58.04

เทศบาลนครระยอง ไดกําหนดโครงการในป พ.ศ.2555 ไวจํานวน 94 โครงการ งบประมาณ 104,328,700 บาท โดยไดนํา
มาเปนกรอบในการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป โดยมีโครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําป พ .ศ.2555
จํานวน 93 โครงการ คิดเปนรอยละ 98.94 งบประมาณ 60,555,700 บาท คิดเปนรอยละ 58.04 ซึ่งผลการพัฒนาสามารถแกไข
ปญหาความตองการของประชาชนไดในระดับหนึ่ง และจะมีโครงการที่ตอเนื่อง โดยจะดําเนินการในป 2558 - 2560 ตามลําดับ
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ป (2554 - 2558) ตอไป
22

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
จํานวน
จํานวน
ในแผนพัฒนา
ในแผน
งบประมาณใน งบประมาณใน
รอยละ
การดําเนินงาน แผนพัฒนา แผนการดําเนินงาน
3 ป
(พ.ศ.2555) ประจําป 2555 3 ป (พ.ศ.2555) ประจําป 2555
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สวนที่ 4
สรุปยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา
4.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายการพัฒนา
"เทศบาลนครระยองมีสภาพแวดลอมที่ดีและสังคมเปนสุข
(Good Urban Surroundings and Happiness Society) "
4.2 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ใหมีความยั่งยืนและสมดุล
2. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค/โครงสรางพื้นฐาน และการวางผังเมืองที่ได
มาตรฐาน
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนใหมีความรู และมีคุณธรรมจริยธรรม
4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางสุขภาพของประชาชนใหแข็งแรง และมีสุขภาวะที่ดี
5. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสังคมและชุมชนใหมีความอบอุน เขมแข็งมั่นคง และปลอดภัย
6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการเมืองและองคกรเทศบาลใหมีความเปนธรรมาภิบาล และเปน
องคกรที่ทันสมัยไดมาตรฐานภายใตการมีสวนรวมของประชาชน
4.3 แนวทางการพัฒนาเทศบาลนครระยอง
1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ใหมีความยั่งยืนและสมดุล
แนวทางการพัฒนา
1. การสงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม โดยใหประชาชนมีสวนรวม
2. การนําแนวทางตามพระราชดําริมาประยุกตใชในการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวม และ
ระบบรวบรวมน้ําเสีย
3. การลดปริมาณน้ําเสียภาคครัวเรือน
4. การเสริมสรางและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอมและการเผยแพรขอมูล
5. การลดปริมาณมูลฝอยโดยการสรางจิตสํานึกในการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
7. การนําขยะกลับมาใชประโยชน
8. การเสริมสรางกิจกรรมลดภาวะโลกรอน
2. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค/โครงสรางพื้นฐานและการวางผังเมือง
ที่ไดมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. การวางแผนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
2. การปรับภูมิทัศนเมืองใหสวยงาม รมรื่น เปนระเบียบ
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3. การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน และแกไขปญหาน้ําทวม
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนใหมีความรู และมีคุณธรรมจริยธรรม
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาสื่อและหลักสูตรที่ตรงกับความตองการของชุมชน และเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
2. การพัฒนาหลักสูตรที่เนนเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
3. การพัฒนาหลักสูตรสําหรับเด็กดอยโอกาส
4. การเสริมสรางศักยภาพครู
5. การพัฒนาสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเอื้ออํานวยตอการเรียนรู
6. การพัฒนาขอมูลและระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
7. การพัฒนาแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูที่ทันสมัย
4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางสุขภาพของประชาชนใหแข็งแรง และมีสุขภาวะที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. การเสริมสรางสุขลักษณะสถานประกอบการ และสุขาภิบาลอาหาร
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล
3. สงเสริมและปองกันโรคในประชาชนใหเหมาะสมตามชวงวัย
5. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสังคมและชุมชนใหมีความอบอุน เขมแข็งมั่นคง และ
ปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
1. การเสริมสรางอัตลักษณ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และวันสําคัญของชาติ และ
ยกยอง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
2. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม
3. การปองกันปญหาอาชญากรรรม
4. การปองกันอุบัติภัยและสาธารณภัย
5. การกําหนดมาตรการในการควบคุมแรงงานตางดาว
6. การจัดความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
7. การเสริมสรางวินัยและกําหนดมาตรการแกไขปญหาจราจร
8. การปรับปรุงกายภาพเมืองดานวิศวกรรมจราจร
9. การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว โดยใหผูปกครองมีสวนรวม
10. การจัดหาที่อยูอาศัย ซอมแซม มั่นคงแข็งแรงใหประชาชนผูมีรายไดนอย
11. การดูแลเด็กดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ
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12. การปรับปรุงปรุงสภาพแวดลอมและเสริมสรางศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนโดยใช
แรงจูงใจ/สวัสดิการตอบแทน
13. การเผยแพรและนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม
14. การสงเสริม/พัฒนากลุมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได และลดรายจาย
6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการเมืองและองคกรเทศบาลใหมีความเปนธรรมาภิบาล
และเปนองคกรที่ทันสมัยไดมาตรฐานภายใตการมีสวนรวมของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนารายไดและลดภาระคาใชจาย
2. การปรับปรุงสถานที่ทํางาน/ระบบงาน/จัดหา และซอมบํารุงเครื่องมือในการปฎิบัติงาน
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานขอมูล
4. การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหสอดรับกับความเปนชุมชนเมืองโดยยึดพื้นที่และบูรณาการ
งานระหวางหนวยงาน
5. การวางแผนอัตรากําลังและการวางแผนพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงและมีคุณธรรม
จริยธรรม
6. การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ/การจัดสวัสดิการที่ดีและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน
7. การพัฒนาองคกรตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมและการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
4.4 นโยบายการพัฒนาจังหวัด
4.4.1 วิสัยทัศนการพัฒนา (Vision)
จังหวัดระยอง ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนา (Vision) ของจังหวัดเอาไววา “เปนแหลงอุตสาหกรรม
ผลิตสินคาเกษตรกรรม การทองเที่ยวที่อยูรวมกับชุมชน ภายใตการพัฒนาอยางยั่งยืน”
4.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) และกลยุทธ
1. สงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงอุตสาหกรรมของภูมิภาคที่ไดมาตรฐานดานความปลอดภัยตอ
สิ่งแวดลอม และสามารถอยูรวมกับชุมชน สังคมไดอยางยั่งยืน
1.1 สงเสริม เผยแพร ประชาสัมพันธ และติดตาม ประเมินผล ใหสถานประกอบการอุตสาหกรรม
มีการใชเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology)
1.2 สงเสริมผูประกอบการใหมีการจัดทําระบบธรรมาภิบาล/บรรษัทภิบาล” ในสถานประกอบการ
และการอนุรักษ และฟน ฟูสิ่งแวดลอมของภาคอุสาหกรรมอื่นๆ
1.3 สงเสริมการจัดการ และติดตาม ประเมินผล โครงสรางพื้นฐานและการใชประโยชนที่ดินใน
ภาคอุตสาหกรรมใหเปนไปอยางเหมาะสม
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1.4 ศึ ก ษาวิ จั ย การจั ด การ การอนุ รั ก ษ และการฟ น ฟู สิ่ ง แวดล อ มที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจาก
กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
1.5 เสริมสรางการปองกัน และแกไขปญหาอุบัติภัยไดอยางเปนระบบ
1.6 สงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และ
วิสาหกิจชุมชนใหแขงขันไดในเชิงธุรกิจ (เพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขันใหกับผูประกอบการ SMEs
ในจังหวัดระยอง: การเสริมสรางผูประกอบการ SMEs รายใหม)
2. สงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงผลิตสินคาและผลิตภัณฑเกษตรกรรมที่ไดมาตรฐานสามารถสราง
และขยายโอกาสทางการตลาดได
2.1 สงเสริม วิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิต การตลาด การจัดการที่ได
มาตรฐานสูเกษตรกร
2.2 พัฒนาการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรใหอยูดีมีสุข
2.3 พัฒนาและกอสรางโครงสรางพื้นฐาน สนับสนุน เพิ่มผลผลิตและมูลคาสินคาเกษตร
2.4 สรางและขยายเครือขายการตลาดสินคาผลิตภัณฑชุมชนและสินคาเกษตร
3. พัฒนาและฟนฟูการทองเที่ยว (ระยอง) อยางยั่งยืน
3.1 พัฒนา
3.1.1 การบริหารจัดการดานการทองเที่ยว
3.1.2 แหลงทองเที่ยวเดิม
3.1.3 กิจกรรมการทองเที่ยวใหมๆ
3.2 ฟนฟู แหลงทองเที่ยวเดิม (เกาะเสม็ด หาดแมรําพึง บานเพ)
3.3 บูรณาการการตลาดและประชาสัมพันธ ระหวาง ภาครัฐและเอกชน
4. สรางเสริมสังคม (ระยอง) ใหมีคุณธรรมนําความรู สูการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง
4.1 สงเสริมและใหความรู “การดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
4.2 สงเสริมใหสังคมระยองตระหนักถึงพัฒนาที่ควบคูกับคุณธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอ
สังคม/จิตสาธารณะ
4.3 เสริมสรางมาตรปองกัน โดยบูรณาการทุกภาคสวนในการบังคับใชกฎหมาย เพื่อแกไขปญหา
ในดานตางๆ อาทิ การประชาสัมพันธใหความรูดานกฎหมาย และบทลงโทษ การอธิบาย/ชี้แจงผลเสีย/
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําผิด (เพื่อสราง/กระตุนจิตสํานึก)
4.4 สงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมขององคกรชุมชนและภาคีเครือขายใหเกิดความยั่งยืน
4.5 สงเสริมการมีสว นรว มเพื่อการพัฒ นาทางสังคมของผูประกอบการ (ภาคอุต สาหกรรม/
ทองเที่ยว ฯลฯ)
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4.5 นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีนครระยอง
ประการที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนใหมีความรูคูคุณธรรม
ประการที่ 2 ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหมีความยั่งยืน
ประการที่ 3 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประการที่ 4 ดานการพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหเปนเมืองนาอยู
ประการที่ 5 ดานการบริหารเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล ภายใตการมีสวนรวมของประชาชน
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สวนที่ 5
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป มีขั้นตอนการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับการ
ประชาคมทองถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อ
การพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคมและ
ชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒ นาสามป ซึ่งเทศบาลนครระยองมีการจัดโครงการสัมมนาการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครระยอง เพื่อใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการระดมความคิดเห็น ประเด็น
ปญหา รับทราบความตองการและประเด็นที่เกี่ยวของ รวมถึงเสนอแนะแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาเทศบาลนครระยอง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมโกลเดน ซิตี้ ระยอง อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง และไดจัดโครงการสัมมนาการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555
ณ หองจันทรสุดา (ตึกโรงแรมสตาร 2) โรงแรมสตาร อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อแจงแนวทางการพัฒนา
รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา ตลอดจนขอเสนอแนะและโครงการตาง ๆ และกําหนด
ประเด็นหลักการพัฒนา (จัดลําดับความสําคัญ) ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคมและชุมชน ฯลฯ ใหไดขอมูล
นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาสามปไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ ผูเขารวมโครงการฯ ประกอบดวย
คณะผูบริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกประชาคมเมืองเทศบาลนครระยอง คณะกรรมการ
พัฒ นาเทศบาลฯ ตัว แทนจากภาคประชาชน ตั วแทนจากหนวยงานราชการ ตั วแทนจากภาคเอกชน
พนักงานเทศบาและพนักงานจาง
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สรุปการจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฯ
เพื่อรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา นํามาจัดทํารางแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2556- 2558)
1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหมีความยั่งยืนและสมดุล
สรุปการจัดลําดับ
ลําดับ
แนวทางการพัฒนา
ที่
คะแนน ลําดับที่
1.1 การสงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม โดยใหประชาชน
25
1
มีสวนรวม
1.2 การนําแนวทางตามพระราชดําริมาประยุกตใชในการปรับปรุง
22
2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

ระบบบําบัดน้ําเสียรวมและระบบรวบรวมน้ําเสีย
การลดปริมาณน้ําเสียภาคครัวเรือน
การเสริมสรางและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอมและ
การเผยแพรขอมูล
การลดปริมาณมูลฝอยโดยการสรางจิตสํานึกในการคัดแยกมูลฝอยใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนและกําจัดขยะ มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
การนําขยะกลับมาใชประโยชน
การเสริมสรางกิจกรรมลดภาวะโลกรอน

18
18

3
4

17
16
16
15

5
6
7
8

2. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค/โครงสรางพื้นฐานและการวางผังเมืองที่ไดมาตรฐาน
ลําดับ
ที่

แนวทางการพัฒนา

สรุปการจัดลําดับ
คะแนน ลําดับที่

2.1

การวางแผนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน

23

1

2.2
2.3

การปรับภูมิทัศนเมืองใหสวยงาม รมรื่น เปนระเบียบ
การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและ
แกไขปญหาน้ําทวม

17
14

2
3

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนให มีความรู และมีคุณธรรมจริยธรรม
ลําดับ
แนวทางการพัฒนา
ที่
3.1 การพัฒนาสื่อและหลักสูตรที่ตรงกับความตองการของชุมชน และ
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
3.2 การพัฒนาหลักสูตรที่เนนเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
3.3 การพัฒนาหลักสูตรสําหรับเด็กดอยโอกาส
29

สรุปการจัดลําดับ
คะแนน ลําดับที่
27
1
22
22

2
3

ลําดับ
ที่

แนวทางการพัฒนา

3.4
3.5
3.6
3.7

การเสริมสรางศักยภาพครู
การพัฒนาสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเอื้ออํานวยตอการเรียนรู
การพัฒนาขอมูลและระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
การพัฒนาแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูที่ทันสมัย

สรุปการจัดลําดับ
ลําดับ
คะแนน
ที่
17
4
15
5
15
6
13
7

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางสุขภาพของประชาชนใหแข็งแรง และมีสุขภาวะที่ดี
สรุปการจัดลําดับ
ลําดับ
แนวทางการพัฒนา
ลําดับ
ที่
คะแนน
ที่
4.1 การเสริมสรางสุขลักษณะสถานประกอบการและสุขาภิบาลอาหาร
26
1
4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล
24
2
4.3 สงเสริมและปองกันโรคในประชาชนใหเหมาะสมตามชวงวัย
20
3
5. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสังคมและชุมชนใหมีความ อบอุน เขมแข็งมั่นคง และปลอดภัย
ลําดับ
ที่
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

แนวทางการพัฒนา
การเสริมสรางอัตลักษณ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
และวันสําคัญของชาติ และยกยอง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม
การปองกันปญหาอาชญากรรรม
การปองกันอุบัติภัยและสาธารณภัย
การกําหนดมาตรการในการควบคุมแรงงานตางดาว
การจัดความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
การเสริมสรางวินัยและกําหนดมาตรการแกไขปญหาจราจร
การปรับปรุงกายภาพเมืองดานวิศวกรรมจราจร
การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว โดยใหผูปกครองมีสวนรวม
การจัดหาที่อยูอาศัย ซอมแซม มั่นคงแข็งแรงใหประชาชนผูมีรายไดนอย
การดูแลเด็กดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ

30

สรุปการจัดลําดับ
ลําดับ
คะแนน
ที่
28
1
27
25
25
25
22
21
19
19
18
18

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ลําดับ
ที่

แนวทางการพัฒนา

5.12

การปรับปรุงปรุงสภาพแวดลอมและเสริมสรางศักยภาพของ
คณะกรรมการชุมชนโดยใชแรงจูงใจ/สวัสดิการตอบแทน
5.13 การเผยแพรและนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใหเปน
รูปธรรม
5.14 การสงเสริม/พัฒนากลุมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายไดและลดรายจาย

สรุปการจัดลําดับ
ลําดับ
คะแนน
ที่
15
12
15

13

15

14

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการเมืองและองคกรเทศบาลใหมีความเปนธรรมาภิบาล และเปน
องคกรที่ทันสมัย ไดมาตรฐานภายใตการมีสวนรวมของประชาชน
ลําดับ
ที่
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

แนวทางการพัฒนา
การพัฒนารายไดและลดภาระคาใชจาย
การปรับปรุงสถานที่ทํางาน/ระบบงาน/จัดหาและซอมบํารุง
เครื่องมือในการปฎิบัติงาน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล
การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหสอดรับกับความเปนชุมชนเมือง
โดยยึดพื้นที่และบูรณาการงานระหวางหนวยงาน
การวางแผนอัตรากําลังและการวางแผนพัฒนาบุคลากรใหมี
สมรรถนะสูงและมีคุณธรรมจริยธรรม
การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ/การจัดสวัสดิการที่ดีและ
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน
การพัฒนาองคกรตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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สรุปการจัดลําดับ
ลําดับ
คะแนน
ที่
11
1
10
2
10
10

3
4

10

5

9

6

9

7

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาตามลําดับแลว)

บัญชีสรุป
โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 ถึง 2558)
เทศบาลนครระยอง
ป 2556
ป 2557
งบประมาณ
จํานวน งบประมาณ จํานวน
โครงการ
โครงการ

ป 2558
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ป
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

1. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหมีความยั่งยืนและสมดุล
1.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหประชาชนมีสวนรวม
1.1.1 การสงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม โดยใหประชาชน
มีสวนรวม
1 โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนปาชายเลน
- โครงการคืนความสมดุลใหปาชายเลน
- โครงการเทศกาลรักษปาชายเลนเทิดไทองคราชันย
- โครงการอบรมมัคคุเทศศปาชายเลน รุนที่ 2
2 โครงการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการดานสิ่งแวดลอม
- โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

1.2 การควบคุมและปองกันมลภาวะทางสิ่งแวดลอม
1.2.1 การนําแนวทางตามพระราชดําริมาประยุกตใชในการปรับปรุง
ระบบบําบัดน้ําเสียรวม และระบบรวบรวมน้ําเสีย
1.2.2 การลดปริมาณน้ําเสียภาคครัวเรือน
1 โครงการสงเสริมและสรางกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษ
แมน้ําระยอง

-

-

1
1
1

70,000
288,000
32,000

1

106,000

1

106,000
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1
-

288,000
-

1
2
1

70,000
576,000
32,000

1

106,000

3

318,000

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาตามลําดับแลว)
- โครงการเฝาระวังและสรางกระบวนการมีสวนรวมในการ
อนุรักษแมน้ําระยอง
- โครงการนักสืบสายลม นครระยอง
- โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําระยอง
1.3 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.3.1 การลดปริมาณมูลฝอย โดยการสรางจิตสํานึกในการคัดแยกมูลฝอย
ในครัวเรือน
1 โครงการสงเสริมและสรางกระบวนการมีสวนรวมในการคัดแยก
ขยะจากตนทาง
- โครงการรณรงคคัดแยกขยะกอนทิ้ง
1.3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1 โครงการจางเอกชนบริหารจัดการขยะ
- โครงการจางเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอย
1.4 การเสริมสรางเมืองคารบอนต่ํา
1.4.1 การเสริมสรางกิจกรรมลดภาวะโลกรอน
1 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- โครงการปลูกตนไมถวายแมของแผนดินในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา

ป 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ป 2557
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

ป 2558
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ป
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

1

105,600

1

105,600

1

105,600

3

316,800

-

-

80,000
20,000

1

-

1
1

1

80,000
20,000

2
2

160,000
40,000

1

527,000

1

527,000

1

527,000

3

1,581,000

1

29,410,000

1

30,030,000

1

30,660,000

3

90,100,000

1

70,000

1

70,000

1

70,000

3

210,000

10

31,328,600

8

31,856,600

23

93,403,800

รวม
5
30,218,600
2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค/โครงสรางพื้นฐานและการวางผังเมืองที่ไดมาตรฐาน
2.1 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบโครงสรางพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคใหมีมาตรฐาน
33

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาตามลําดับแลว)
2.1.1 การจัดทําแผนงานพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
1 โครงการวางแผนพัฒนาและซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภคในภาพรวม
(ที่มีแบบแปลน รายละเอียดและงบประมาณที่สามารถนําไป
ของบประมาณ)
- โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคศูนยสิ่งแวดลอมฯ
- โครงการปรับปรุงซอมแซมกําแพงกันน้ําเซาะบริเวณ
องคพระเจดียกลางน้ํา
- โครงการกอสรางบอบําบัด หองน้ําสาธารณะภายในสวนศรีเมือง
- โครงการขุดบอบาดาลเรือนเพาะชําภายในสวนสาธารณะศาลา
ทาเกตุ
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สวนสาธารณะศาลาทาเกตุ
2.2 การปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมใหได
มาตรฐานและการแกไขปญหาน้ําทวม
2.2.1 การปรับภูมิทัศนเมืองใหสวยงาม รมรื่น เปนระเบียบ
2.2.2 การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและแกไข
ปญหาน้ําทวม
1 โครงการกอสราง/ปรับปรุงถนน ทางเทาและทอระบายน้ํา/สะพาน
ใหไดมาตรฐาน
- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนน
เรือนจํา (ดานหลังโรงเรียนระยองพาณิชย)
- โครงการกอสรางถนน ซอยแยกถนนสุขุมวิท (นครระยอง 55)
(ซอยบอน้ําขางธนาคารกรุงเทพ)

ป 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ป 2557
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

ป 2558
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ป
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

1
1

700,000
300,000

-

-

-

-

1
1

700,000
300,000

1
1

50,000
30,000

-

-

-

-

1
1

50,000
30,000

1

300,000

-

-

-

-

1

300,000

1

1,200,000

-

-

-

-

1

1,200,000

1

80,000

-

-

-

-

1

80,000
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาตามลําดับแลว)

ป 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

- โครงการปรับปรุงผิวจราจร พรอมระบบระบายน้ําซอยเจริญสุข 2
- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนเลียบ
คลองชลประทานฝงทิศตะวันออก (ซอยบานเจหมวย)
- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนเลียบ
คลองชลประทานฝงทิศตะวันตก (ตรงขามทาเรือเล็ก)
- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําทายซอยเรืองโชติ
(ทางตัน)
- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ทายซอยทาเกตุ
- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ซอยศรีอํานวยสุข
(ทางเขาสวนปา ชุมชนสองพี่นอง)
- โครงการกอสรางปายบอกทางเขาสวนปา ชุมชนสองพี่นอง
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ํา ซอยโรงเจเกา
- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน 1(หลังโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ถึงถนนกนปก)

1

- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนน
ทางไผ 3 (ตรงขามหมูบานสวนแกว)
- โครงการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนชัยชุมพล
(วัดลุมฯ - สุขุวิท)
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ํา ซอยโรงกวยเตี๋ยว
(ขางตลาดวัดลุม)
- โครงการปรับปรุงทางเทาและระบบระบายน้ําถนนตากสินมหาราช

ป 2557
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

ป 2558
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ป
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

1

1,300,000
800,000

-

-

-

-

1
1

1,300,000
800,000

1

600,000

-

-

-

-

1

600,000

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

1
1

100,000
1,300,000

-

-

-

-

1
1

100,000
1,300,000

1
1
1

60,000
2,200,000
3,800,000

-

-

-

-

1
1
1

60,000
2,200,000
3,800,000

1

750,000

-

-

-

-

1

750,000

1

1,500,000

-

-

-

-

1

1,500,000

1

1,500,000

-

-

-

-

1

1,500,000

1

1,200,000
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-

-

-

-

1

1,200,000

และซอยแยกถนนกนปก(ขางโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองถึงถนนกนปก)

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาตามลําดับแลว)

ป 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ป 2557
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

ป 2558
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ป
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

(ชวงสะพานเปยมถึงถนนยมจินดา)

- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําซอยแยกถนนราษฏรบํารุงซอย 1

- โครงการกอสรางสะพานขามสวนสาธารณะโขดศาลเจา
- โครงการกอสรางปายบอกทางเขาสวนสาธารณะโขดศาลเจา
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ํา
ถนนราษฎรบํารุงซอย 11/1 สุดซอย
- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําซอยแยกถนนสมุทรเจดีย
ซอย 4 ฝงทิศตะวันตก
- โครงการกอสรางถนนซอยสมุทรเจดีย ซอย 8
- โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนสัมฤทธิ์ ซอย 12
- โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา(ติดตั้งปมสูบน้ํา) ซอยพัฒนา
- โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา(ติดตั้งปมสูบน้ํา) ซอยเย็นเซ
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ําซอยปาปุน
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ําถนนบางจาก
ซอย 2/1 (ซอยแรกดานทิศเหนือ)

- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนคอนโดศรีเมือง ซอย 3

- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนคอนโดศรีเมือง
ซอย 3 เชื่อมซอยแยก
- โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนเกาะพรวด
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ํา ซอยแยก
ถนนเกาะพรวด ซอย 4
- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนเรือนจํา ซ.2

1
1
1
1

235,000
6,500,000
60,000
450,000

-

-

-

-

1
1
1
1

235,000
6,500,000
60,000
450,000

1

1,200,000

-

-

-

-

1

1,200,000

1
1
1
1
1
1

400,000
400,000
600,000
700,000
260,000
200,000

-

-

-

-

1
1
1
1
1
1

400,000
400,000
600,000
700,000
260,000
200,000

1
1

2,100,000
400,000

-

-

-

-

1
1

2,100,000
400,000

-

-

1
-

90,000
-

1

1,400,000

1
1

90,000
1,400,000

-

-

1

1,000,000

-

-

1

1,000,000
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-

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาตามลําดับแลว)
- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนน
เลียบคลองชลประทานฝงทิศตะวันออก (ซ.บานเจหมวย)
- โครงการปรับปรุงผิวจราจร พรอมระบบระบายน้ํา
ถนนชุมพล (ภายในตลาดวัดลุม)
- โครงการปรับปรุงทางเทาถนนสุขุมวิท (ชวงถนนตากสินฯ ถึง
ถนนภักดีบริรักษ)
- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนราษฏรบํารุง
ซอย 3/1 (หลังโรงแรมยินดีคอรด)
- โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนสวนวัดซอย 4 เชื่อม
ถนนราษฏรบํารุง ซอย 1
- โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจร พรอมปรับปรุงฝาทอ
ระบายน้ําถนนอารีราษฏร
- โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจร พรอมระบบระบายน้ํา
ถนนสมุทรเจดีย
- โครงการกอสรางถนน ซอยตําหนักพอปูแมยา
2 โครงการติดตั้งและซอมแซมไฟฟฟาสาธารณะ
- โครงการกอสรางระบบไฟฟาแสงสวางชนิด High mast บริเวณ
ถนนสุขุมวิทชวงถนนสุขุมวิท (นครระยอง 75 ถึงคลองชลประทาน)
- โครงการกอสรางระบบไฟฟาแสงสวางชนิด High mast
บริเวณเขื่อนกันดินถนนอารียราษฏร
รวม
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนใหมีความรู และมีคุณธรรมจริยธรรม

ป 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ป 2557
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

ป 2558
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ป
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

-

-

-

-

1

800,000

1

800,000

-

-

1

3,000,000

-

-

1

3,000,000

-

-

-

-

1

4,500,000

1

4,500,000

-

-

1

1,500,000

-

-

1

1,500,000

-

-

-

-

1

8,000,000

1

8,000,000

-

-

1

5,000,000

-

-

1

5,000,000

-

-

-

-

1

14,000,000

1

14,000,000

-

-

1

1,800,000

-

-

1

1,800,000

1

1,200,000

-

-

-

-

1

1,200,000

1

600,000

-

-

-

-

1

600,000

35

33,175,000

6

12,390,000

5

28,700,000

46

74,265,000
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาตามลําดับแลว)

ป 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ป 2557
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

ป 2558
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ป
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

3.1 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน เพื่อใหเด็กมีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาและมีคุณธรรม
3.1.1 การพัฒนาสื่อและหลักสูตรที่ตรงกับความตองการของชุมชน และ
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
1 โครงการพัฒนาและสงเสริมการใชภาษาตางประเทศ
- โครงการจางครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดทน.ระยอง
2 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- โครงการแขงขันคนเกง
- โครงการงานชุมนุมลูกเสือทองถิ่นไทย
- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โครงการมอบแฟมผลงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- โครงการจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาทองถิ่น
- โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางเทศบาลนครระยอง
กับหนวยงานทางการศึกษา
- โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาทองถิ่น
- โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
3.1.2 การพัฒนาหลักสูตรที่เนนเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
3.1.3 การพัฒนาหลักสูตรสําหรับเด็กดอยโอกาส
1 โครงการทุนการศึกษาเด็กดอยโอกาส
- โครงการจัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส

1

6,000,000

1

5,000,000

1

5,000,000

3

16,000,000

1
1
1
1
1
1

80,000
50,000
50,000
30,000
300,000
200,000

1
1
1
1
1
1

80,000
50,000
50,000
30,000
300,000
200,000

1
1
1
1
1
1

80,000
50,000
50,000
30,000
300,000
200,000

3
3
3
3
3
3

240,000
150,000
150,000
90,000
900,000
600,000

1

1,750,000

-

1
(เงินอุดหนุนดานการศึกษา)

1,750,000

2

3,500,000

1

13,499,200

-

1
(เงินอุดหนุนดานการศึกษา)

13,499,200

2

26,998,400

1

40,000
38

1

50,000

3

140,000

50,000

1

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาตามลําดับแลว)
3.2 การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักคุณธรรมและเสริมสรางแรงจูงใจ
3.2.1 การเสริมสรางศักยภาพครู
1 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
- โครงการจัดงานวันครู
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ตามกลุมสาระการเรียนรู
3.3 การพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ
3.3.1 การพัฒนาสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเอื้ออํานวยตอการเรียนรู
1 โครงการกอสรางและปรับปรุงสภาพแวดลอมในสถานศึกษา

ป 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ป 2557
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

50,000
1,000,000

19
รายการ
ยอย

8,222,000

28
รายการ
ยอย

15,655,000

9
รายการ
ยอย

35,809,000

56
รายการ
ยอย

59,686,000

40
รายการ
ยอย

3,890,700

14
รายการ
ยอย

2,032,879

13
รายการ
ยอย

2,448,450

67
รายการ
ยอย

8,372,029

รวม
10
4. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสุขภาพของประชาชนใหแข็งแรง และมีสุขภาวะที่ดี
4.1 ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
4.1.1 การเสริมสรางสุขลักษณะสถานประกอบการและสุขาภิบาลอาหาร

19,912,700

10

1

2,186,000

1

112,600
39

1 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
- โครงการอาหารปลอดภัย

- โครงการยกระดับมาตรฐานตลาดประเภทที่ 2

50,000
1,000,000

24,497,879

1
1

รวม 3 ป
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

1
1

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง

1
1

ป 2558
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

50,000
1,000,000

3
3

150,000
3,000,000

10

45,067,450

30

89,478,029

1

218,600
1
งบสปสช.

218,600

3

2,623,200

1

112,600

112,600

3

337,800

1

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาตามลําดับแลว)

ป 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ป 2557
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

- โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนในตลาดสดเทศบาล 2,4

1

30,000

1

- โครงการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการจําหนายอาหาร

1

226,700

1

- โครงการลสถานประกอบการรักษสิ่งแวดลอม
- โครงการโรงอาหารมาตรฐาน

1

182,600

1
1

13
รายการ
ยอย

3,170,500

4.1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล
1 โครงการเพิ่มศักยภาพศูนยบริการสาธารณสุขและคลินิกชุมชนอบอุน
- โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชของศูนยบริการฯ สาธารณสุขฯ

- โครงการเพิ่มศักยภาพการใหบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุขดานบริการทันตกรรม
- โครงการเพิ่มศักยภาพการใหบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุขดานบริการตรวจรักษาโรค
- โครงการเพิ่มศักยภาพการใหบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุขดานบริการทางการพยาบาล
- สรางเครือขายแกนนําในการติดตามเยี่ยมดูแลผูปวยที่บาน

5
รายการ
ยอย

ป 2558
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

งบสปสช.
30,000
1
งบสปสช.

รวม 3 ป
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

30,000

3

90,000

226,700
1
งบสปสช.

226,700

3

680,100

30,000
1
182,600
1
งบสปสช.

30,000
182,600

2
3

60,000
547,800

350,000

230,000

3
รายการ
ยอย

3,750,500

21
รายการ
ยอย

-

-

1

950,000

1

950,000

2

1,900,000

-

-

1

5,266,500

1

5,266,500

2

5,266,502

-

-

1

55,440

1

55,440

2

110,880

-

-

1

3,500

1

4,000

2

7,500

40

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาตามลําดับแลว)
- จัดอบรมผูดูแลผูปวยโรคเรื้อรังที่บาน (Care giver)
- นวัตกรรมสาธารณสุข"กลองบรรจุภัณฑกันลืมกินยา"
"ปฏิทินเม็ดยาประจําวัน"
- นวัตกรรมฟองน้ําเพื่อปองกันแผลกดทับบริเวณปลายมือ
ปลายเทา ใบหู
4.2 พัฒนาระบบใหบริการสุขภาพเชิงรุกเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
4.2.1 สงเสริมและปองกันโรคในประชาชนใหเหมาะสมตามชวงวัย
1 โครงการพัฒนาสุขภาวะประชาชนทุกกลุมวัย
- โครงการติดตามเยี่ยมมารดาทารกหลังคลอด

ป 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ป 2557
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

ป 2558
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ป
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

-

-

1
1

2,500
20,000

1
1

3,000
25,000

2
2

5,500
45,000

-

-

1

1,500

1

2,000

2

3,500

1

30,000

1

30,000

3

90,000

- โครงการหนูนอยเติบโตสมวัย ฉลาดแข็งแรง

30,000
1
(งบกองทุนเทศบาล)

1

80,000

1

80,000

3

240,000

- โครงการมหกรรมรวมพลคนระยองใสใจสุขภาพ

80,000
1
(งบกองทุนเทศบาล)

1

800,000

-

800,000

2

1,600,000

- โครงการสงรัก สงใจ สานสายใยผูสูงวัย

1
(งบกองทุนเทศบาล)

1

200,000

1

250,000

3

700,000

- โครงการตักบาตรสุขภาพ พระภิกษุสงฆใหไดบุญ

250,000
1
(งบกองทุนเทศบาล)

1

200,000

1

200,000

3

600,000

- โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือขายผูดูแลผูพิการ และ
ผูสูงวัยที่บานแลวขยายผล
- โครงการกาวยางอยางมั่นใจ ชีวิตสดใสปลอดภัยจากโรค

200,000
1
(งบกองทุนเทศบาล)

1

120,000

1

120,000
1
(งบกองทุนเทศบาล)

120,000

3

360,000

1

200,000
41

1

200,000

200,000

3

600,000

1

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาตามลําดับแลว)

ป 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ป 2557
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

- โครงการโรงเรียนพอแม
- โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

1

30,000

1
1

- โครงการอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน

1

99,000

1

- โครงการแกไขสายตาผิดปกติในนักเรียน

1

200,000

- โครงการสงเสริมภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน

1

- โครงการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเด็กไทยทําได

ป 2558
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

(งบกองทุนเทศบาล)
30,000
1
30,000
1
(งบกองทุนเทศบาล)

รวม 3 ป
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

30,000
30,000

2
3

60,000
90,000

100,000
1
(งบสปสช.)

100,000

3

299,000

1

200,000
1
(งบกองทุนเทศบาล)

200,000

3

600,000

30,000

1

30,000
1
(งบกองทุนเทศบาล)

30,000

3

90,000

1

40,000

1

40,000
1
(งบกองทุนเทศบาล)

40,000

3

120,000

-

-

1
1

1
1

100,000
10,000

2
2

200,000
20,000

1

80,000

1

80,000
1
(งบกองทุนเทศบาล)

80,000

3

240,000

1

30,000

1

30,000

3

90,000

- โครงการนครระยองรักษสุขภาพ

30,000
1
(งบกองทุนเทศบาล)

1

773,000

1

773,000

3

2,319,000

- โครงการผูหญิงถึงผูหญิงเฝาระวังโรคมะเร็งปากมดลูก และ

773,000
1
(งบกองทุนเทศบาล)

1

20,000
42

1

20,000

3

60,000

- โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
- โครงการแกไขปญหาเด็กที่มีพัฒนาการลาชา
2 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาโรคไมติดตอ
- โครงการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคซึมเศรา
ในประชาชนเทศบาลนครระยอง
- โครงการคัดกรองสุขภาพในสวนศรีเมือง

100,000
10,000

20,000

1

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาตามลําดับแลว)
มะเร็งเตานม
- โครงการคัดกรองภาวะแทรกซอนในผูปวยโรคเบาหวาน และ
โรคความดันโลหิตสูง
- โครงการลูกไมหลนไกลตน
- โครงการรณรงคปองกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม
- โครงการสงเสริมสุขภาพโดยการออกกําลังกายเตนแอโรบิค
เทศบาลนครระยอง
- โครงการอบรมใหความรูโรคจากการประกอบอาชีพในกลุมเสี่ยง
- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในประชาชนกลุมเสี่ยง
โรคไมติดตอ
- โครงการการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงโดยอสม.นอย
ในชุมชน
3 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคจากสัตวสูคน
- โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา
4 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคติดตอ
- จัดกิจกรรมรณรงคใหวัคซีนปองกันโรคโปลิโอในพื้นที่

-กิจกรรมรณรงคใหความรูเรื่องโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และพฤติกรรมทางเพศที่ถูกตองเหมาะสมแกเยาวชนในสถานศึกษา
-กิจกรรมรณรงคการใชถุงยางอนามัยใหกับประชาชนและใหความ

ป 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ป 2557
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

-

-

1

1

250,000

1
1
1

1

30,000

1

ป 2558
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

(งบกองทุนเทศบาล)
60,000
1

รวม 3 ป
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

60,000

2

120,000

40,000
1
100,000
1
250,000
1
(งบกองทุนเทศบาล)

40,000
100,000
250,000

2
2
3

80,000
200,000
750,000

1

30,000
1
(งบกองทุนเทศบาล)

30,000

3

90,000

60,000

1

60,000
1
(งบกองทุนเทศบาล)

60,000

3

180,000

1

10,000

1

10,000
1
(งบกองทุนเทศบาล)

10,000

3

30,000

1

120,000

1

1

120,000

3

360,000

1

70,000

1

80,000
1
(งบกองทุนเทศบาล)

90,000

3

240,000

1

30,000

1

40,000
1
(งบกองทุนเทศบาล)

50,000

3

120,000

1

150,000
43

1

170,000

3

480,000

120,000

160,000

1

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาตามลําดับแลว)

ป 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ป 2557
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

ป 2558
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

รูโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธและสงเสริมการใชถุงยางอนามัย
แกกลุมเสี่ยงในสถานบริการ
- กิจกรรมรณรงคเนื่องในสัปดาหวันเอดสโลก (1 ธันวาคม)

1

30,000

1

- โครงการแกนนําผูสื่อสารดานเอดสในชุมชน

40,000
1
(งบกองทุนเทศบาล)

1

40,000

1

50,000
1
(งบกองทุนเทศบาล)

1

86,700

-

-

1
500,000
1
800,000
รวม
4
4,677,200
5. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสังคมและชุมชน ใหมีความนาอยู อบอุน เขมแข็ง มั่นคง และปลอดภัย

1
1
17

1
1
1

5 โครงการพัฒนาและสนับสนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
- โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะอนุ
กรรมการหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
6 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
- โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล
- โครงการเสริมสรางศักยภาพและศึกษาดูงานของ อสม.

5.1 การอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมและการสงเสริมการทองเที่ยว
5.1.1 การเสริมสรางอัตลักษณ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
วันสําคัญของชาติ ยกยอง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
1 โครงการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
- โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและงานกอพระเจดียทราย
- โครงการแขงขันเรือยาวประเพณีชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและงานหมผา

รวม 3 ป
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

(งบกองทุนเทศบาล)

1
1
1

1,200,000
870,000
600,000
44

50,000

0
3

0
120,000

60,000

3

150,000

1

90,000

2

176,700

550,000
820,000
8,509,440

1
1
18

600,000
850,000
8,565,940

3
3
39

1,650,000
2,470,000
21,752,580

1,200,000
870,000
600,000

1
1
1

1,200,000
870,000
600,000

3
3
3

3,600,000
2,610,000
1,800,000

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาตามลําดับแลว)
องคพระเจดียกลางน้ํา
- โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
- โครงการสนับสนุน สงเสริม อนุรักษ ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณีไทย
2 โครงการวันสําคัญของชาติ
- โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชและงานกาชาดฯ
5.2 การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดยเนน
การมีสวนรวมของประชาชน
5.2.1 การปองกันปญหาอาชญากรรม
1 โครงการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน
อาชญากรรม
- โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
- โครงการอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน และจัดตั้ง
- โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.)
2 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
- โครงการรณรงคแกไขปญหายาเสพติด ใหกับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง
5.2.2 การปองกันอุบัติภัยและสาธารณภย
1 โครงการจัดทําแผนและซอมแผนอุบัติภัย
- โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2 โครงการติดตั้งระบบแจงเตือนภัยในชุมชน

ป 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ป 2557
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

ป 2558
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ป
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

1
1

850,000
200,000

1
1

850,000
200,000

1
1

850,000
200,000

3
3

2,550,000
600,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

3

150,000

1
1

100,000
250,000

1
1
-

100,000
300,000
-

1
1
1

100,000
300,000
250,000

3
2
2

300,000
600,000
500,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

3

600,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

3

600,000
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาตามลําดับแลว)
- โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนอันตราย
5.3 การจัดระเบียบจราจรและบานเมืองใหเปนระเบียบเรียบรอย
5.3.1 การจัดความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
5.3.2 การเสริมสรางวินัยและกําหนดมาตราการแกไขปญหาจราจร
1 โครงการสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับวินัยจราจร
- โครงการอบรมใหความรูดานการจราจรโรงเรียน
5.4 การเสริมสรางสถาบันครอบครัวและสังคมใหมีความอบอุน
5.4.1 กาสรางสัมพันธภาพในครอบครัว โดยใหผูปกครองมีสวนรวม
1 โครงการสงเสริมการรวมกลุมของเด็กและเยาวชน
- โครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน
- โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาสําหรับเด็กเยาวชนและประชาชน
- โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชนฯ
- โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธชุมชนในเขตฯ
2 โครงการสรางเครือขายเฝาระวังพฤติกรรมเด็ก และเยาวชน
- โครงการเสริมสรางความรูใหกับเด็กและกลุมสตรีในเขต
เทศบาลนครระยอง
3 โครงการสานสัมพันธสายใยรักแหงครอบครัว
- โครงการผูสูงวัย สานสัมพันธรวมใจกันสามัคคี
- โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการวันสตรีสากลในเขตเทศบาลฯ
5.4.2 การจัดหาที่อยูอาศัย ซอมแซม มั่นคงแข็งแรงใหประชาชน
ผูมีรายไดนอย
1 โครงการซอมแซมที่อยูอาศัย

ป 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ป 2557
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

ป 2558
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ป
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

-

-

1

1,000,000

1

1,000,000

2

2,000,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

1

1

1
1
1

452,000
1,860,000
1,070,000
250,000

3

1
1
1

452,000
1,860,000
1,070,000
250,000

1

1
1
1

352,000
1,860,000
1,070,000
250,000

3
3
3

1,256,000
5,580,000
3,210,000
750,000

1

80,000

1

80,000

1

80,000

3

240,000

1
1

180,000
100,000

1
1

180,000
100,000

1
1

180,000
100,000

3
3

540,000
300,000
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาตามลําดับแลว)
- โครงการซอมแซมและปรับปรุงที่อยูอาศัยใหกับผูยากไร
ในเขตเทศบาลนครระยอง
5.4.3 การดูแลเด็กดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ
1 โครงการจัดสวัสดิการแกเด็กดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ
- โครงการสงเคราะหผูสูงอายุผูพิการและผูยากไร
- โครงการตัดแวนสายตาใหกับผูมีปญหาทางสายตาในเขตฯ
- โครงสงเสริมและสนับสนุนเครื่องยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูยากไร ในเขตฯ
- โครงการพัฒนาชมรมผูสูงอายุเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
ศึกษาดูงาน
5.5 การพัฒนาศักยภาพองคกรภาคประชาชนใหเขมแข็ง
5.5.1 การปรับปรุงสภาพแวดลอมและเสริมสรางศักยภาพของ
คณะกรรมการชุมชน โดยใชแรงจูงใจ/สวัสดิการตอบแทน
1 โครงการเสริมสรางศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน
- โครงการฝกอบรม ศึกษาดูงานผูนําชุมชนเพื่อชุมชน
- โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
5.6 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการเสริมสราง
รายไดและลดรายจาย
5.6.1 การเผยแพรและนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ใหเปนรูปธรรม
1 โครงการสงเสริมการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการฝกอาชีพใหกับชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ป 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ป 2557
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

ป 2558
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ป
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

1

200,000

1

200,000

1

200,000

3

600,000

1
-

200,000
-

1
1
1

200,000
350,000
150,000

1
1
1

200,000
350,000
150,000

3
2
2

600,000
700,000
300,000

1

1,500,000

1

1,500,000

1

1,500,000

3

4,500,000

1
1

1,200,000
80,000

1
1

1,200,000
80,000

1
1

1,200,000
80,000

3
3

3,600,000
240,000

1

80,000
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1

80,000

1

80,000

3

240,000

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาตามลําดับแลว)

ป 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ป 2557
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

ป 2558
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

รวม
24
11,772,000
27
13,422,000
28
13,672,000
6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการเมือง และองคกรเทศบาล ใหมีความเปนธรรมาภิบาล และเปนองคกรที่ทันสมัย ไดมาตรฐาน ภายใตการมีสวนรวมของประชาชน
6.1 การหารายไดเพิ่มและการลดรายจายของเทศบาล
6.2 การพัฒนากระบวนการภายใน
6.2.1 การปรับปรุงสถานที่ทํางาน/ระบบงาน/จัดหาและซอมบํารุง
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน
1 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
- โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลนครระยอง
1
2,800,000
- โครงการกอสรางอาคารศาลาประชาคมเทศบาล
1
60,000,000
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนาอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร
1
500,000
เทศบาลนครระยอง
- โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร
1
350,000
เทศบาลนครระยอง
2 โครงการพัฒนาระบบการบริการประชาชน
- โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
1
250,000
1
250,000
1
250,000
- โครงการเพิ่มศักยภาพการใหบริการดานการชําระภาษี
1
150,000
1
150,000
1
150,000
- โครงการสายสัมพันธประชาชนผูชําระภาษี
1
250,000
1
250,000
1
250,000
- โครงการปรับปรุงบริการประชาชนแบบ One Stop Service
1
150,000
1
150,000
1
150,000
3 โครงการจัดหา/ซอมบํารุงเครื่องมือใหการปฏิบัติงาน
- โครงการจัดหา/ซอมบํารุงเครื่องมือใหการปฏิบัติงาน
18,048,100 11
5,992,166 9
3,337,147
52
รายการ
ยอย

รายการ
ยอย
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รายการ
ยอย

รวม 3 ป
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ
79

38,866,000

1
1
1

2,800,000
60,000,000
500,000

1

350,000

3
3
3
3

750,000
450,000
750,000
450,000

72
รายการ
ยอย

27,377,413

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาตามลําดับแลว)
4 โครงการจางเอกชนและบุคคลภายนอกดําเนินการจัดบริการ
สาธารณะบางประเภท
- โครงการจางเหมาทําความสะอาดคลินิกชุมชนอบอุน
เทศบาลนครระยอง
- โครงการจางเหมาใหบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ
คลินิกชุมชนอบอุน ทน.ระยอง
- โครงการจัดทําบัตรสมาชิกคลินิกชุมชนอบอุน ทน.ระยอง
- โครงการจางเหมาตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
5 โครงการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
- โครงการวิจัยและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
6.2.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล
1 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการสรางเว็บไซดเบื้องตน
6.2.3 การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหสอดรับกับความเปนชุมชนเมือง
โดยยึดพื้นที่และบูรณาการงานระหวางหนวยงาน
1 โครงการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆของเทศบาล
- โครงการวันเทศบาล
- โครงการเทศบาลสัญจร
- โครงการประชุมประชาคมทองถิ่น
- โครงการแถลงขาวสื่อมวลชน
6.3 การพัฒนาเจาหนาที่เทศบาลใหมีความรู ความสามารถ และ

ป 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ป 2557
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

ป 2558
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ป
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

-

-

1

591,972

1

591,972

2

1,183,944

-

-

1

658,224

1

658,224

2

1,316,448

-

-

1
1

500,000
1,200,000

1
1

500,000
1,200,000

2
2

1,000,000
2,400,000

-

-

1

400,000

1

400,000

2

800,000

1

56,000

1

56,000

1

56,000

3

168,000

1
1
1
1

80,000
345,000
50,000
100,000

1
1
1
1

80,000
345,000
50,000
100,000

1
1
1
1

80,000
345,000
50,000
100,000

3
3
3
3

240,000
1,035,000
150,000
300,000
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
(จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาตามลําดับแลว)
มีขวัญกําลังใจที่ดี
6.3.1 การวางแผนอัตรากําลังและการวางแผนพัฒนาบุคลากรใหมี
สมรรถนะสูงและมีคุณธรรมจริยธรรม
1 โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
- โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
ลูกจางประจําและพนักงานจาง
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล
- โครงการฝกอบรมผูบริหารที่ปรึกษา เลขานุการนายก
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจาง
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรกองสวัสดิการสังคม
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักการคลัง
- โครงการการบูรณาการจัดทําแผนชุมชน ในเขต
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองวิชาการและแผนงาน

ป 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ป 2557
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

ป 2558
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ป
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

1

20,000

1

20,000

1

20,000

3

60,000

1

800,000

1

800,000

1

800,000

3

2,400,000

-

-

1

80,000

1

80,000

2

160,000

1

รวม

13

120,000
23,219,100

1
1
1
22

250,000
120,000
60,000
72,453,362

1
1
1
21

250,000
120,000
60,000
9,948,343

2
3
2
56

500,000
360,000
120,000
105,620,805

แหลงเงิน : จากเทศบาล

91

122,974,600

92

162,601,281

90

137,810,333

273

423,386,214

24

3,503,000

23

2,803,000

24

3,653,000

71

9,959,000

6

2,836,900

6

870,500

6

870,500

18

4,577,900

แหลงเงิน : จากงบกองทุนเทศบาล
แหลงเงิน : จากงบสปสช.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2556-2558)
เทศบาลนครระยอง
โครงการ
ป 56-58
(รายละเอียด)
1. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหมีความยั่งยืนและสมดุล

เปาหมายเชิงปริมาณ
ป 56
ป 57

ป 58

ป 56-58

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป 56
ป 57

ป 58

1.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหประชาชนมีสวนรวม
1.1.1 การสงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม โดยใหประชาชนมีสวนรวม
1 โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนปาชายเลน
- โครงการคืนความสมดุลใหปาชายเลน
- โครงการเทศกาลรักษปาชายเลนเทิดไทองคราชันย

จํานวน 1 โครงการ
จํานวน 2 โครงการ
จํานวน 1 โครงการ

- โครงการอบรมมัคคุเทศศปาชายเลน รุนที่ 2
2 โครงการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการดานสิ่งแวดลอม
- โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 3 โครงการ
1.2 การควบคุมและปองกันมลภาวะทางสิ่งแวดลอม
1.2.1 การนําแนวทางตามพระราชดําริมาประยุกตใชในการปรับปรุง
ระบบบําบัดน้ําเสียรวม และระบบรวบรวมน้ําเสีย
1.2.2 การลดปริมาณน้ําเสียภาคครัวเรือน
1 โครงการสงเสริม+สรางกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษแมน้ําระยอง
- โครงการเฝาระวังและสรางกระบวนการมีสวนรวมในการ
อนุรักษแมน้ําระยอง
- โครงการนักสืบสายลม นครระยอง
- โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําระยอง
1.3 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จํานวน 3 โครงการ

-

1 โครงการ
1 โครงการ 1 โครงการ
1 โครงการ
-

รอยละของครัวเรือน
ที่มีวิถีชีวิตเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

รอยละ 5

รอยละ 5

รอยละ 5

ในปที่ผานมา ในปที่ผานมา ในปที่ผานมา

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 2 โครงการ
จํานวน 2 โครงการ
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1 โครงการ 1 โครงการ
1 โครงการ 1 โครงการ

ความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการ
ปองกันและลดมลพิษ

85%

85%

85%

เปาหมายเชิงปริมาณ
โครงการ
ป 56-58
ป 56
ป 57
ป 58
(รายละเอียด)
1.3.1 การลดปริมาณมูลฝอย โดยการสรางจิตสํานึกในการคัดแยกมูลฝอย
ในครัวเรือน
1 โครงการสงเสริมและสรางกระบวนการมีสวนรวมในการคัดแยก
ขยะจากตนทาง
- โครงการรณรงคคัดแยกขยะกอนทิ้ง
จํานวน 3 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ
1.3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1 โครงการจางเอกชนบริหารจัดการขยะ
- โครงการจางเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอย
จํานวน 3 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ
1.4 การเสริมสรางเมืองคารบอนต่ํา
1.4.1 การเสริมสรางกิจกรรมลดภาวะโลกรอน
1.1 การพัฒนาระบบฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอม
1 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- โครงการปลูกตนไมถวายแมของแผนดินในโอกาสมหามงคล
จํานวน 3 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ
เฉลิมพระชนมพรรษา
2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค/โครงสรางพื้นฐานและการวางผังเมืองที่ไดมาตรฐาน
2.1 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบโครงสรางพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคใหมีมาตรฐาน
2.1.1 การจัดทําแผนงานพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
1 โครงการวางแผนพัฒนาและซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภคในภาพรวม
(ที่มีแบบแปลน รายละเอียดและงบประมาณที่สามารถนําไป
ของบประมาณ)
- โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคศูนยสิ่งแวดลอมฯ
- โครงการปรับปรุงซอมแซมกําแพงกันน้ําเซาะบริเวณองคพระเจดียฯ
- โครงการกอสรางบอบําบัด หองน้ําสาธารณะภายในสวนศรีเมือง

จํานวน 1 โครงการ
จํานวน 1 โครงการ
จํานวน 1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
52

-

-

ป 56-58

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป 56
ป 57

รอยละของมูลฝอย
ที่สามารถคัดแยกจาก
ตนทางและนําไปใช
ประโยชนเพิ่มขึ้น

20%

ปริมาณ GHG
ที่สามารถลดได

714.25
ตัน

รอยละของความสําเร็จ
ของโครงการที่ดําเนินการ
เปนไปตามแผนจัดหา

60%

22%

ป 58

24%

1,387.75 15,591.25
ตัน
ตัน

65%

70%

โครงการ
(รายละเอียด)
- โครงการขุดบอบาดาลเรือนเพาะชําภายในสวนสาธารณะศาลาทาเกตุ
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สวนสาธารณะศาลาทาเกตุ
2.2 การปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมใหได
มาตรฐานและการแกไขปญหาน้ําทวม
2.2.1 การปรับภูมิทัศนเมืองใหสวยงาม รมรื่น เปนระเบียบ
2.2.2 การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและแกไขปญหาน้ําทวม
1 โครงการกอสราง/ปรับปรุงถนน ทางเทาและทอระบายน้ํา/สะพาน
ใหไดมาตรฐาน
- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนน
เรือนจํา (ดานหลังโรงเรียนระยองพาณิชย)
- โครงการกอสรางถนน ซอยแยกถนนสุขุมวิท (นครระยอง 55)
(ซอยบอน้ําขางธนาคารกรุงเทพ)
- โครงการปรับปรุงผิวจราจร พรอมระบบระบายน้ําซอยเจริญสุข 2
- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนเลียบ
คลองชลประทานฝงทิศตะวันออก (ซอยบานเจหมวย)
- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนเลียบ
คลองชลประทานฝงทิศตะวันตก (ตรงขามทาเรือเล็ก)
- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําทายซอยเรืองโชติ
(ทางตัน)
- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ทายซอยทาเกตุ
- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ซอยศรีอํานวยสุข
(ทางเขาสวนปา ชุมชนสองพี่นอง)
- โครงการกอสรางปายบอกทางเขาสวนปา ชุมชนสองพี่นอง

ป 56-58

เปาหมายเชิงปริมาณ
ป 56
ป 57

ป 58

จํานวน 1 โครงการ
จํานวน 1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ

-

-

จํานวน 1 โครงการ

1 โครงการ

-

-

จํานวน 1 โครงการ

1 โครงการ

-

-

ป 56-58

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป 56
ป 57

ความพึงพอใจของ
จํานวน 1 โครงการ
จํานวน 1 โครงการ

1 โครงการ
-

-

1 โครงการ

จํานวน 1 โครงการ

1 โครงการ

-

-

จํานวน 1 โครงการ

1 โครงการ

-

-

จํานวน 1 โครงการ
จํานวน 1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ

-

-

จํานวน 1 โครงการ

1 โครงการ
53

-

-

ประชาชนตอโครงสราง
พื้นฐานและภูมิทัศนเมือง

70%

75%

ป 58

80%

โครงการ
(รายละเอียด)
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ํา ซอยโรงเจเกา
- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน 1(หลังโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ถึงถนนกนปก)

ป 56-58

เปาหมายเชิงปริมาณ
ป 56
ป 57

ป 58

จํานวน 1 โครงการ
จํานวน 1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ

-

-

จํานวน 1 โครงการ

1 โครงการ

-

-

จํานวน 1 โครงการ

1 โครงการ

-

-

จํานวน 1 โครงการ

1 โครงการ

-

-

ป 56-58

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป 56
ป 57

ป 58

และซอยแยกถนนกนปก(ขางโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองถึงถนนกนปก)

- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนน
ทางไผ 3 (ตรงขามหมูบานสวนแกว)
- โครงการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนชัยชุมพล
(วัดลุมฯ - สุขุวิท)
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ํา ซอยโรงกวยเตี๋ยว
(ขางตลาดวัดลุม)

ความพึงพอใจของ

- โครงการปรับปรุงทางเทาและระบบระบายน้ําถนนตากสินมหาราช
(ชวงสะพานเปยมถึงถนนยมจินดา)

จํานวน 1 โครงการ

1 โครงการ

-

-

- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําซอยแยกถนนราษฏรบํารุงซอย 1

จํานวน 1 โครงการ
จํานวน 1 โครงการ
จํานวน 1 โครงการ
จํานวน 1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

-

-

จํานวน 1 โครงการ

1 โครงการ

-

-

จํานวน 1 โครงการ
จํานวน 1 โครงการ
จํานวน 1 โครงการ
จํานวน 1 โครงการ
จํานวน 1 โครงการ
จํานวน 1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
154โครงการ

-

-

- โครงการกอสรางสะพานขามสวนสาธารณะโขดศาลเจา
- โครงการกอสรางปายบอกทางเขาสวนสาธารณะโขดศาลเจา
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ํา
ถนนราษฎรบํารุงซอย 11/1 สุดซอย
- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําซอยแยกถนนสมุทรเจดีย
ซอย 4 ฝงทิศตะวันตก
- โครงการกอสรางถนนซอยสมุทรเจดีย ซอย 8
- โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนสัมฤทธิ์ ซอย 12
- โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา(ติดตั้งปมสูบน้ํา) ซอยพัฒนา
- โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา(ติดตั้งปมสูบน้ํา) ซอยเย็นเซ
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ําซอยปาปุน
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ําถนนบางจาก

ประชาชนตอโครงสราง
พื้นฐานและภูมิทัศนเมือง

70%

75%

80%

โครงการ
(รายละเอียด)
ซอย 2/1 (ซอยแรกดานทิศเหนือ)
- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนคอนโดศรีเมือง ซอย 3
- โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนคอนโดศรีเมือง
ซอย 3 เชื่อมซอยแยก
2 โครงการติดตั้งและซอมแซมไฟฟฟาสาธารณะ
- โครงการกอสรางระบบไฟฟาแสงสวางชนิด High mast บริเวณ
ถนนสุขุมวิทชวงถนนสุขุมวิท (นครระยอง 75 ถึงคลองชลประทาน)
- โครงการกอสรางระบบไฟฟาแสงสวางชนิด High mast
บริเวณเขื่อนกันดินถนนอารียราษฏร
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนใหมีความรู และมีคุณธรรมจริยธรรม
3.1 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน เพื่อใหเด็กมีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาและมีคุณธรรม
3.1.1 การพัฒนาสื่อและหลักสูตรที่ตรงกับความตองการของชุมชน และ
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
1 โครงการพัฒนาและสงเสริมการใชภาษาตางประเทศ
- โครงการจางครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดทน.ระยอง
2 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- โครงการแขงขันคนเกง
- โครงการงานชุมนุมลูกเสือทองถิ่นไทย
- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โครงการมอบแฟมผลงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- โครงการจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาทองถิ่น
- โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางเทศบาลนครระยอง
กับหนวยงานทางการศึกษา
- โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น
- โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

ป 56-58
จํานวน 1 โครงการ
จํานวน 1 โครงการ

เปาหมายเชิงปริมาณ
ป 56
ป 57
1 โครงการ
1 โครงการ

-

ป 58

ป 56-58

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป 56
ป 57

ป 58

-

จํานวน 1 โครงการ

1 โครงการ

-

-

จํานวน 1 โครงการ

1 โครงการ

-

-

จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 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

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

จํานวน 2 โครงการ

1 โครงการ

-

1 โครงการ

จํานวน 2 โครงการ

1 โครงการ
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-

1 โครงการ

ความพึงพอใจของ
ประชาชนตอโครงสราง
พื้นฐานและภูมิทัศนเมือง

70%

75%

80%

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
จากการทดสอบ
แหงชาติ (O-NET)

ผาน
เกณฑ
มาตรฐาน
ครู

ผาน
เกณฑ
มาตรฐาน
ครู

ผาน
เกณฑ
มาตรฐาน
ครู

โครงการ
(รายละเอียด)
3.1.2 การพัฒนาหลักสูตรที่เนนเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
3.1.3 การพัฒนาหลักสูตรสําหรับเด็กดอยโอกาส
1 โครงการทุนการศึกษาเด็กดอยโอกาส
- โครงการจัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส
3.2 การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักคุณธรรมและเสริมสรางแรงจูงใจ
3.2.1 การเสริมสรางศักยภาพครู
1 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
- โครงการจัดงานวันครู
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ตามกลุมสาระการเรียนรู
3.3 การพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ

ป 56-58

เปาหมายเชิงปริมาณ
ป 56
ป 57

ป 58

- โครงการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการจําหนายอาหาร

ป 58

รอยละของจํานวนนักเรียน

จํานวน 3 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ
1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

3.3.1 การพัฒนาสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเอื้ออํานวยตอการเรียนรู
1 โครงการกอสรางและปรับปรุงสภาพแวดลอมในสถานศึกษา
จํานวน 56 โครงการ 19 โครงการ 28 โครงการ 9 โครงการ
2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง
จํานวน 67 โครงการ 40 โครงการ 14 โครงการ 13 โครงการ
4. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสุขภาพของประชาชนใหแข็งแรง และมีสุขภาวะที่ดี
4.1 ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
4.1.1 การเสริมสรางสุขลักษณะสถานประกอบการและสุขาภิบาลอาหาร
1 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
- โครงการอาหารปลอดภัย
จํานวน 3 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ
- โครงการยกระดับมาตรฐานตลาดประเภทที่ 2
- โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนในตลาดสดเทศบาล 2,4

ป 56-58

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป 56
ป 57

จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ
1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ
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ที่ผานเกณฑการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมของ
สถานศึกษาในสังกัด

ผลการประเมิน
พนักงานและ

70%

75%

80%

75%

80%

80%

80%

80%

80%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

ครูทุกคน
การผานเกณฑ
การประเมินมาตรฐาน
การจัดการศึกษา (SAR)

รอยละของความ
พึงพอใจของประชาชน
ตอการดูแล
สุขภาพอนามัย

รอยละของความ
พึงพอใจของประชาชน

โครงการ
(รายละเอียด)
- โครงการสถานประกอบการรักษสิ่งแวดลอม
- โครงการโรงอาหารมาตรฐาน
4.1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล
1 โครงการเพิ่มศักยภาพศูนยบริการสาธารณสุขและคลินิกชุมชนอบอุน
- โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชของศูนยบริการฯ สาธารณสุขฯ
- โครงการเพิ่มศักยภาพการใหบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุขดานบริการทันตกรรม
- โครงการเพิ่มศักยภาพการใหบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุขดานบริการตรวจรักษาโรค
- โครงการเพิ่มศักยภาพการใหบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุขดานบริการทางการพยาบาล
- สรางเครือขายแกนนําในการติดตามเยี่ยมดูแลผูปวยที่บาน
- จัดอบรมผูดูแลผูปวยโรคเรื้อรังที่บาน (Care giver)
- นวัตกรรมสาธารณสุข"กลองบรรจุภัณฑกันลืมกินยา"
"ปฏิทินเม็ดยาประจําวัน"
- นวัตกรรมฟองน้ําเพื่อปองกันแผลกดทับบริเวณปลายมือ-เทา ใบหู
4.2 พัฒนาระบบใหบริการสุขภาพเชิงรุกเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
4.2.1 สงเสริมและปองกันโรคในประชาชนใหเหมาะสมตามชวงวัย
1 โครงการพัฒนาสุขภาวะประชาชนทุกกลุมวัย
- โครงการติดตามเยี่ยมมารดาทารกหลังคลอด
- โครงการหนูนอยเติบโตสมวัย ฉลาดแข็งแรง
- โครงการมหกรรมรวมพลคนระยองใสใจสุขภาพ
- โครงการสงรัก สงใจ สานสายใยผูสูงวัย

ป 56-58
จํานวน 2 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ

เปาหมายเชิงปริมาณ
ป 56
ป 57

ป 58

1 โครงการ 1 โครงการ
1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

ป 56-58

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป 56
ป 57

ป 58

ตอการดูแล
สุขภาพอนามัย

จํานวน 21 โครงการ 13 โครงการ 5 โครงการ 3 โครงการ
จํานวน 2 โครงการ
1 โครงการ 1 โครงการ
จํานวน 2 โครงการ
จํานวน 2 โครงการ

-

1 โครงการ 1 โครงการ
1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 2 โครงการ
จํานวน 2 โครงการ
จํานวน 2 โครงการ

-

1 โครงการ 1 โครงการ
1 โครงการ 1 โครงการ
1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 2 โครงการ

-

1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
157โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

จํานวนศูนยบริการ
ที่ผานเกณฑ
มาตรฐาน
หนวยบริการ

1 แหง

2 แหง

3 แหง

โครงการ
(รายละเอียด)
- โครงการตักบาตรสุขภาพ พระภิกษุสงฆใหไดบุญ
- โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือขายผูดูแลผูพิการ และ
ผูสูงวัยที่บานแลวขยายผล
- โครงการกาวยางอยางมั่นใจ ชีวิตสดใสปลอดภัยจากโรค
- โครงการโรงเรียนพอแม
- โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- โครงการอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
- โครงการแกไขสายตาผิดปกติในนักเรียน
- โครงการสงเสริมภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน
- โครงการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเด็กไทยทําได
- โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
- โครงการแกไขปญหาเด็กที่มีพัฒนาการลาชา
2 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาโรคไมติดตอ
- โครงการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคซึมเศรา
ในประชาชนเทศบาลนครระยอง
- โครงการคัดกรองสุขภาพในสวนศรีเมือง
- โครงการนครระยองรักษสุขภาพ
- โครงการผูหญิงถึงผูหญิงเฝาระวังโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตานม
- โครงการคัดกรองภาวะแทรกซอนในผูปวยโรคเบาหวาน และ
โรคความดันโลหิตสูง
- โครงการลูกไมหลนไกลตน
- โครงการรณรงคปองกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม
- โครงการสงเสริมสุขภาพโดยการออกกําลังกายเตนแอโรบิค
เทศบาลนครระยอง
- โครงการอบรมใหความรูโรคจากการประกอบอาชีพในกลุมเสี่ยง

ป 56-58

เปาหมายเชิงปริมาณ
ป 56
ป 57

ป 58

จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ
1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 2 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 2 โครงการ
จํานวน 2 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
-

จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 2 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
-

จํานวน 2 โครงการ
จํานวน 2 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ
1 โครงการ 1 โครงการ
1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ

158โครงการ 1 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
1 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
1 โครงการ
1 โครงการ

ป 56-58

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป 56
ป 57

จํานวนชุมชน
ที่มีการจัดการสุขภาพ

1 แหง

2 แหง

ป 58

3 แหง

โครงการ
(รายละเอียด)
- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในประชาชนกลุมเสี่ยง
โรคไมติดตอ
- โครงการการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงโดยอสม.นอยในชุมชน
3 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคจากสัตวสูคน
- โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา
4 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคติดตอ
- จัดกิจกรรมรณรงคใหวัคซีนปองกันโรคโปลิโอในพื้นที่
-กิจกรรมรณรงคใหความรูเรื่องโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และพฤติกรรมทางเพศที่ถูกตองเหมาะสมแกเยาวชนในสถานศึกษา

ป 56-58

เปาหมายเชิงปริมาณ
ป 56
ป 57

จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

-กิจกรรมรณรงคการใชถุงยางอนามัยใหกับประชาชนและใหความ
จํานวน 3 โครงการ
รูโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธและสงเสริมการใชถุงยางอนามัย
แกกลุมเสี่ยงในสถานบริการ
- กิจกรรมรณรงคเนื่องในสัปดาหวันเอดสโลก (1 ธันวาคม)
จํานวน 3 โครงการ
- โครงการแกนนําผูสื่อสารดานเอดสในชุมชน
จํานวน 3 โครงการ
5 โครงการพัฒนาและสนับสนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
- โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะอนุ
จํานวน 2 โครงการ
กรรมการหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
6 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
- โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล
จํานวน 3 โครงการ
- โครงการเสริมสรางศักยภาพและศึกษาดูงานของ อสม.
จํานวน 3 โครงการ
5. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสังคมและชุมชน ใหมีความนาอยู อบอุน เขมแข็ง มั่นคง และปลอดภัย
5.1 การอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมและการสงเสริมการทองเที่ยว
5.1.1 การเสริมสรางอัตลักษณ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น

ป 58

ป 56-58

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป 56
ป 57

ป 58

จํานวนชุมชน
ที่มีการจัดการสุขภาพ

1 แหง

2 แหง

3 แหง

จํานวนชุมชน
ที่มีการจัดการสุขภาพ

1 แหง

2 แหง

3 แหง

1 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 1 โครงการ
1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

59

โครงการ
(รายละเอียด)
วันสําคัญของชาติ ยกยอง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
1 โครงการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
- โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและงานกอพระเจดียทราย
- โครงการแขงขันเรือยาวประเพณีชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและงานหมผา
องคพระเจดียกลางน้ํา
- โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
- โครงการสนับสนุน สงเสริม อนุรักษ ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีไทย
2 โครงการวันสําคัญของชาติ
- โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชและงานกาชาดฯ
5.2 การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดยเนน
การมีสวนรวมของประชาชน
5.2.1 การปองกันปญหาอาชญากรรม
1 โครงการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน
อาชญากรรม
- โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
- โครงการอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน และจัดตั้ง
2 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
- โครงการรณรงคแกไขปญหายาเสพติด ใหกับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง
5.2.2 การปองกันอุบัติภัยและสาธารณภย
1 โครงการจัดทําแผนและซอมแผนอุบัติภัย
- โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2 โครงการติดตั้งระบบแจงเตือนภัยในชุมชน

ป 56-58

จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ

เปาหมายเชิงปริมาณ
ป 56
ป 57

ป 58

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ
1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ
1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ
1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 2 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ
1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ
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ป 56-58

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป 56
ป 57

รอยละของความ
พึงพอใจของประชาชน
ตอการอนุรักษ
ประเพณี วัฒนธรรม

รอยละของความ
พึงพอใจของประชาชน
ที่มีตอความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

รอยละของความ
พึงพอใจของประชาชน
ที่มีตอความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

ป 58

80%

80%

80%

70%

75%

80%

70%

75%

80%

โครงการ
(รายละเอียด)
- โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนอันตราย
5.3 การจัดระเบียบจราจรและบานเมืองใหเปนระเบียบเรียบรอย
5.3.1 การจัดความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
5.3.2 การเสริมสรางวินัยและกําหนดมาตราการแกไขปญหาจราจร
1 โครงการสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับวินัยจราจร
- โครงการอบรมใหความรูดานการจราจรโรงเรียน
5.4 การเสริมสรางสถาบันครอบครัวและสังคมใหมีความอบอุน
5.4.1 กาสรางสัมพันธภาพในครอบครัว โดยใหผูปกครองมีสวนรวม
1 โครงการสงเสริมการรวมกลุมของเด็กและเยาวชน
- โครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน
- โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาสําหรับเด็กเยาวชนและประชาชน
- โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชนฯ
- โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธชุมชนในเขตฯ
2 โครงการสรางเครือขายเฝาระวังพฤติกรรมเด็ก และเยาวชน
- โครงการเสริมสรางความรูใหกับเด็กและกลุมสตรีในเขตฯ
3 โครงการสานสัมพันธสายใยรักแหงครอบครัว
- โครงการผูสูงวัย สานสัมพันธรวมใจกันสามัคคี
- โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการวันสตรีสากลในเขตเทศบาลฯ
5.4.2 การจัดหาที่อยูอาศัย ซอมแซม มั่นคงแข็งแรงใหประชาชน
ผูมีรายไดนอย
1 โครงการซอมแซมที่อยูอาศัย
- โครงการซอมแซมและปรับปรุงที่อยูอาศัยใหกับผูยากไรในเขตฯ
5.4.3 การดูแลเด็กดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ
1 โครงการจัดสวัสดิการแกเด็กดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ
- โครงการสงเคราะหผูสูงอายุผูพิการและผูยากไร

ป 56-58
จํานวน 2 โครงการ

เปาหมายเชิงปริมาณ
ป 56
ป 57
-

ป 58

ป 58

1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ
1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ

ป 56-58

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป 56
ป 57

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ
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รอยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอ
การจัดระเบียบจราจร

รอยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอ
กิจกรรมเสริมสราง
สถาบันครอบครัว
และสังคม

รอยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอ
กิจกรรมเสริมสราง

60%

65%

70%

70%

75%

80%

70%

75%

80%

โครงการ
(รายละเอียด)
- โครงการตัดแวนสายตาใหกับผูมีปญหาทางสายตาในเขตฯ
- โครงสงเสริมและสนับสนุนเครื่องยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูยากไร ในเขตฯ
- โครงการพัฒนาชมรมผูสูงอายุเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณศึกษาดูงาน
5.5 การพัฒนาศักยภาพองคกรภาคประชาชนใหเขมแข็ง
5.5.1 การปรับปรุงสภาพแวดลอมและเสริมสรางศักยภาพของ
คณะกรรมการชุมชน โดยใชแรงจูงใจ/สวัสดิการตอบแทน
1 โครงการเสริมสรางศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน
- โครงการฝกอบรม ศึกษาดูงานผูนําชุมชนเพื่อชุมชน
- โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
- โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธชุมชนในเขตฯ
5.6 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการเสริมสราง
รายไดและลดรายจาย
5.6.1 การเผยแพรและนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ใหเปนรูปธรรม
1 โครงการสงเสริมการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ป 56-58
จํานวน 2 โครงการ
จํานวน 2 โครงการ

เปาหมายเชิงปริมาณ
ป 56
ป 57
-

ป 58

1 โครงการ 1 โครงการ
1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ
1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ
1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

ป 56-58
สถาบันครอบครัว
และสังคม

จํานวนชุมชน
ที่ผานการประเมิน
ชุมชนเขมแข็ง

จํานวนโครงการ
ที่เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 3 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ
- โครงการฝกอาชีพใหกับชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการเมือง และองคกรเทศบาล ใหมีความเปนธรรมาภิบาล และเปนองคกรที่ทันสมัย ไดมาตรฐาน ภายใตการมีสวนรวมของประชาชน
6.1 การหารายไดเพิ่มและการลดรายจายของเทศบาล
6.2 การพัฒนากระบวนการภายใน
6.2.1 การปรับปรุงสถานที่ทํางาน/ระบบงาน/จัดหาและซอมบํารุง
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน
1 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
- โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลนครระยอง
- โครงการกอสรางอาคารศาลาประชาคมเทศบาล

จํานวน 1 โครงการ
จํานวน 1 โครงการ

1 โครงการ
62 1 โครงการ

-

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป 56
ป 57

ป 58

2 ชุมชน

2 ชุมชน

2 ชุมชน

2

3

3

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ
(รายละเอียด)
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนาอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร
เทศบาลนครระยอง
- โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร ทน.ระยอง
2 โครงการพัฒนาระบบการบริการประชาชน
- โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
- โครงการเพิ่มศักยภาพการใหบริการดานการชําระภาษี
- โครงการสายสัมพันธประชาชนผูชําระภาษี
- โครงการปรับปรุงบริการประชาชนแบบ One Stop Service
3 โครงการจัดหา/ซอมบํารุงเครื่องมือใหการปฏิบัติงาน
- โครงการจัดหา/ซอมบํารุงเครื่องมือใหการปฏิบัติงาน
4 โครงการจางเอกชนและบุคคลภายนอกดําเนินการจัดบริการ
สาธารณะบางประเภท
- โครงการจางเหมาทําความสะอาดคลินิกชุมชนอบอุน ทน.ระยอง
- โครงการจางเหมาใหบริการรักษาความปลอดภัยคลินิกฯ
- โครงการจัดทําบัตรสมาชิกคลินิกชุมชนอบอุน ทน.ระยอง
- โครงการจางเหมาตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
5 โครงการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
- โครงการวิจัยและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
6.2.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล
1 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการสรางเว็บไซดเบื้องตน
6.2.3 การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหสอดรับกับความเปนชุมชนเมือง
โดยยึดพื้นที่และบูรณาการงานระหวางหนวยงาน
1 โครงการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆของเทศบาล

ป 56-58

เปาหมายเชิงปริมาณ
ป 56
ป 57

ป 58

จํานวน 1 โครงการ

-

-

1 โครงการ

จํานวน 1 โครงการ

-

1 โครงการ

-

จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 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

ป 56-58

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป 56
ป 57

ป 58

ผานการประเมิน
การบริหารจัดการที่ดี

85%

85%

85%

ผานการประเมิน
การบริหารจัดการที่ดี

85%

85%

85%

จํานวน 72 โครงการ 52 โครงการ 11 โครงการ 9 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ
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1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

โครงการ
(รายละเอียด)
- โครงการวันเทศบาล
- โครงการเทศบาลสัญจร
- โครงการประชุมประชาคมทองถิ่น
- โครงการแถลงขาวสื่อมวลชน
6.3 การพัฒนาเจาหนาที่เทศบาลใหมีความรู ความสามารถ และมีขวัญกําลังใจที่ดี
6.3.1 การวางแผนอัตรากําลังและการวางแผนพัฒนาบุคลากรใหมี
สมรรถนะสูงและมีคุณธรรมจริยธรรม
1 โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
- โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน ฯลฯ
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล
- โครงการฝกอบรมผูบริหารที่ปรึกษา เลขานุการนายก
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจาง
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสวัสดิการสังคม
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักการคลัง
- โครงการการบูรณาการจัดทําแผนชุมชน ในเขตฯ
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองวิชาการและแผนงาน

ป 56-58
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ

เปาหมายเชิงปริมาณ
ป 56
ป 57
1 โครงการ 1 โครงการ
1 โครงการ 1 โครงการ
1 โครงการ 1 โครงการ
1 โครงการ 1 โครงการ

ป 58
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

ป 56-58

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป 56
ป 57

ป 58

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

จํานวน 2 โครงการ
จํานวน 2 โครงการ
จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 2 โครงการ

1 โครงการ
-
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1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

คาเฉลี่ยของระดับ
คะแนนการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน

80%

80%

80%

โครงการพัฒนาภายใตแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)
เทศบาลนครระยอง
ปงบประมาณ 2556
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหมีความยั่งยืนและสมดุล
1.1 การบริหารจัดการมีสวนรวมทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหประชาชน
1.1.1 การสงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม โดยใหประชาชนมีสวนรวม
1 โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนปาชายเลน
- โครงการคืนความสมดุล
1.เพื่อเพิ่มความสมบูรณใหกับ 1.นําสมาชิกที่เคยรวมปลูกปาชายเลนในปที่ผานมา
ใหปาชายเลน
ปาชายเลน
(อสม.5 โซน+โรงเรียน 10 แหง) จํานวน 500 คน
2.เพื่อสงเสริมใหเกิดความ
2.ติดตั้งปายเขตอนุรักษ จํานวน 4 เขตๆ ละ 1 ปาย
หลากหลายทางชีวภาพของ
ปาชายเลน

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

70,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

- 1.จํานวนตนไม
ปาชายเลนที่เติบโต
และแข็งแรงเพิ่มขึ้น
รอยละ 80 ของป
ที่ผานมา
2.ขนาดพื้นที่ไดมีการ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ประกาศเปนเขตอนุรักษฯ

(โดยเทศบาลหรือชุมชน)
- โครงการเทศกาลรักษปาชายเลน 1.เพื่อเพิ่มเครือขายและสราง

เทิดไทองคราชันย

จิตสํานึกในการอนุรักษ
ปาชายเลนรวมกัน
2.เพื่อเผยแพรขอมูลกิจกรรม
ดานการอนุรักษและฟนฟู
ปาชายเลน

เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม
ดานการอนุรักษและฟนฟูปาชายเลน
ใหกับนักเรียน/นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป จํานวน 500 คน
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-

288,000

288,000 1.จํานวนสมาชิกเครือขาย
ในการอนุรักษปาชายเลน
เพิ่มขึ้นรอยละ 50
ของปที่ผานมา
2.รอยละ 90 ของ
ประชาชนรอบพื้นที่
ปาชายเลน มีความรู

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เกี่ยวกับเรื่องปาชายเลน
และวิธีการอนุรักษ
- โครงการอบรมมัคคุเทศศ
ปาชายเลน รุนที่ 2

เพื่อเผยแพรขอมูลกิจกรรม
อบรมแกประชาชน เพื่อเปนมัคคุเทศศปาชายเลน
ดานการอนุรักษและฟนฟู
จํานวน 30 คน (จํานวน 2 วัน)
ปาชายเลน ศูนยการเรียนรู
ระบบนิเวศปาชายเลนและ
ภูมิปญญาที่มีในทองถิ่น
2 โครงการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
- โครงการสงเสริมการมีสวนรวม - เพื่อสรางการมีสวนรวม
- กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมอนุรักษ
ในการบริหารจัดการ
ในการบริหารจัดการทรัพยากร แมน้ําระยองและปาชายเลน จํานวน 80 คน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ปาชายเลน
- กิจกรรมผลิตสื่อและเผยแพรประชาสัมพันธดาน
- เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ปาชายเลนใหกับนักเรียน/นักศึกษา และประชาชน
ศักยภาพกลุมอนุรักษ
ทั่วไป จํานวน 2,000 คน
แมน้ําระยองและปาชายเลน

-

32,000

- รอยละ 80 ของผูเขารับ
การอบรมสามารถเปน

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

มัคคุเทศนนําชมระบบ
นิเวศปาชายเลนได

106,000

106,000

106,000 - มีภาคสวนตางๆเขามา
มีสวนรวมในการบริหาร

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

จัดการทรัพยากรปาชายเลน

- กลุมอนุรักษแมน้ําระยอง

และปาชายเลนมีการ
ดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง

- พื้นที่ปาชายเลน
มีความอุดมสมบูรณ
และมีความหลากหลาย
ทางระบบนิเวศนมากขึ้น
1.2 การควบคุมและปองกันมลภาวะทางสิ่งแวดลอม
1.2.1 การนําแนวทางตามพระราชดําริมาประยุกตใชในการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวม และระบบรวบรวมน้ําเสีย
1 โครงการปรับปรุงระบบบําบัดและรวบรวมน้ําเสีย
- โครงการปรับปรุงระบบ
เพื่อปรับปรุงซอมแซมผนังทอ - โดยทําการซอมแซมผนังทอระบายน้ํา โรงสูบน้ํา
66

-

150,430,000 -

น้ําเสียจากชุมชนไดรับ

กองชาง

ลําดับ

โครงการ
บําบัดน้ําเสีย เทศบาลฯ

วัตถุประสงค
ระบายน้ํา บอบําบัดน้ําเสีย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บอบําบัดน้ําเสีย ผิวจราจร ถนน อาคารสํานักงาน
และอาคารประกอบ

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
- โดยทําการปรับพื้นที่กําจัดวัชพืชโดยรอบ พรอม
บริเวณโดยรอบบอบําบัดน้ําเสีย โดยรอบบอบําบัดน้ําเสีย
กอสรางปรับปรุงรั้วกั้นเขต ความยาวไมนอยกวา
เทศบาลนครระยอง
500 เมตร
1.2.2 การลดปริมาณน้ําเสียภาคครัวเรือน
1 โครงการสงเสริมและสรางกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษแมน้ําระยอง
- โครงการเฝาระวังและสราง เพื่ออนุรักษและเฝาระวังมลพิษ - กิจกรรมหลังบานนาอยู นามอง
กระบวนการมีสวนรวมในการ ทางน้ําในแมน้ําระยอง
จํานวน 30 หลังคาเรือน
อนุรักษแมน้ําระยอง
- กิจกรรมอบรมนักสืบสายน้ํา จํานวน 50 คน

- โครงการนักสืบสายลม
นครระยอง

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1. เพื่อสรางความรูความเขาใจ 1. จัดอบรมเรื่อง การตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ในปญหามลพิษทางอากาศ
ชีวภาพ แกอาสาสมัครแกนนําในชุมชน และ
2. เพื่อสรางเครือขายในการ
ผูเ กี่ยวของ จํานวน 70 คน
เฝาระวังมลพิษทางอากาศ
2. สํารวจและจัดทําแผนที่คุณภาพอากาศ
เขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 27 ชุมชน
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ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

การบําบัดกอนปลอย
ลงสูแหลงน้ํา
-

-

3,000,000

105,600

105,600

-

80,000

105,600 1.มีแผนที่แหลงกําเนิด
มลพิษทางน้ําที่สามารถ
ใชเปนขอมูลประกอบ
การวางแผนการดําเนิน
งานอนุรักษแมน้ําระยอง
2.คุณภาพน้ําในแมน้ํา
ระยองในเขตเทศบาลฯ
อยูในเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําผิวดิน
80,000 1.รอยละ 80 ของ
ผูเขารวมโครงการ
มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับปญหามลพิษ
ทางอากาศ
2.รอยละ 80 ของ

กองชาง

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผูเขารวมรับการอบรม
เปนเครือขายเฝาระวัง
มลพิษทางอากาศในชุมชน

- โครงการตรวจสอบคุณภาพ
น้ําในแมน้ําระยอง

- เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
แหลงน้ํา

ตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําระยองทุกๆ 3 เดือน
รวม 4 ครั้ง/ป

1.3 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.3.1 การลดปริมาณมูลฝอย โดยการสรางจิตสํานึกในการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน
1 โครงการสงเสริมและสรางกระบวนการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะจากตนทาง
- โครงการรณรงคคัดแยกขยะ 1. เพื่อใหประชาชนมีความรู
1. กิจกรรมติดตามและประเมินผลการคัดแยกขยะ
กอนทิ้ง
เกี่ยวกับประเภทของขยะและ ในชุมชน จํานวน 26 ชุมชน
เขารวมโครงการคัดแยกขยะ
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 3R+
2. เพื่อใหประชาชนตระหนัก จํานวน 130 คน
ถึงผลกระทบที่ไดรับจากปญหา 3. กิจกรรมรณรงคชุมชน 3R+
ดานการจัดการขยะที่ไมเปน
- ประชุมอาสาสมัคร 3R+ 2 ครั้ง/ป
ระบบ
- รณรงคแยกขยะจากตนทาง
ภายใตหลัก 3R+

1.3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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-

20,000

20,000 ทําใหทราบคาคุณภาพ
น้ําในแมน้ําระยอง เพื่อ
ใชเปนฐานขอมูลในการ
วางแผนแกไขปญหา

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

527,000

527,000

527,000 1. ขยะอินทรียที่คัดแยกขยะ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

จากตนทาง จํานวน 22 ตัน/วัน

2. ขยะอันตรายที่คัดแยก

จากตนทาง
จํานวน 1,500 ชิ้น/เดือน
3.ขยะถุงพลาสติกที่คัดแยก

จากตนทาง
จํานวน 4 ตัน/เดือน
4.รอยละ 80 ของ
ประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมคัดแยกขยะ
มีความพึงพอใจ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการจางเอกชนบริหารจัดการขยะ
- โครงการจางเอกชนจัดเก็บ เพื่อจางเอกชนเก็บขนขยะ
ขยะมูลฝอย
มูลฝอยในเขตเทศบาลฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ขยะมูลฝอยไดรับการเก็บขนครอบคลุมทุกพื้นที่
เพื่อสงไปกําจัดเปนประจําทุกวัน

1.4 การเสริมสรางเมืองคารบอนต่ํา
1.4.1 การเสริมสรางกิจกรรมลดภาวะโลกรอน
1 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- โครงการปลูกตนไมถวายแม เพื่อใหชุมชนเห็นความสําคัญ พื้นที่วางเปลาในบริเวณสาธารณะในเขตเทศบาล
ของแผนดินในโอกาสมหามงคล ของสภาพแวดลอมในชุมชน
นครระยอง
เฉลิมพระชนมพรรษา
2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค/โครงสรางพื้นฐานและการวางผังเมืองที่ไดมาตรฐาน
2.1 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคใหมีมาตรฐาน
2.1.1 การวางแผนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
1 โครงการวางแผนพัฒนาและซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภคในภาพรวม
- โครงการปรับปรุงระบบ
เพื่อใหมีหองน้ําเพียงพอสําหรับ - กอสรางหองน้ําบริเวณศูนยสิ่งแวดลอม
สาธารณูปโภคศูนยสิ่งแวดลอมฯ ผูใชบริการ
ขนาด 9.50x11.00 เมตร โดยมีหองน้ําหญิง
จํานวน 10 หอง หองน้ําชาย จํานวน 5 หอง
พรอมที่ปสสาวะชาย จํานวน 8 ชุด
- โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อปรับปรุงซอมแซมกําแพงหิน - กอสรางกําแพงกันน้ําเซาะ ชนิด คสล. ฐานราก
เสาเข็ม สูง 1.00-1.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 105 เมตร
กําแพงกันน้ําเซาะบริเวณ
กันน้ําเซาะ บริเวณองคพระ
องคพระเจดียกลางน้ํา
เจดียกลางน้ํา ใหอยูในสภาพดี
2.2 การปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมใหไดมาตรฐานและการแกไขปญหาน้ําทวม
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ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

29,410,000 30,030,000 30,660,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล
มีความสะอาด ไมมี
ปญหาขยะตกคาง

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

70,000

70,000

70,000 นําไปสูการลดภาวะ
โลกรอนไดอยาง
เปนรูปธรรมและยั่งยืน

กองสวัสดิการ
สังคม

1,500,000 -

-

ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา
มีหองน้ําเพียงพอ
สําหรับผูใชบริการ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

1,500,000 -

-

องคพระเจดียกลางน้ํา
มีความมั่นคง แข็งแรง

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

2.2.1 การปรับภูมิทัศนเมืองใหสวยงาม รมรื่น เปนระเบียบ
1 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ/สวนหยอม
- โครงการกอสรางระบบบําบัด กอสรางบอเกรอะพรอมติดตั้ง
น้ําเสีย หองน้ําสาธารณะ
ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป
ภายในสวนศรีเมือง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

- กอสรางบอเกรอะ คสล. ขนาดกวาง 1.50 เมตร
ยาว 3.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร พรอมติดตั้งถัง
บําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป ขนาดความจุ 1,600 ลิตร

50,000 -

-

สิ่งปฏิกูลไดรับการ
กําจัดอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล

กองชาง

- ขุดบอบาดาลน้ําตื้น ทอ PVC ขนาด ø 6 นิ้ว
พรอมอุปกรณและติดตั้งเครื่องสูบน้ําชนิดหอยโขง
ขนาด ø 1 นิ้ว พรอมหลังคาคลุมปม

35,000 -

-

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
เพื่อใหสวนสาธารณะบริเวณ
- ถมดินปรับระดับ พรอมปลูกหญา คิดเปนพื้นที่
ภายในสวนสาธารณะศาลาทาเกตุ ศาลาทาเกตุเปนแหลงพักผอน ไมนอยกวา 2,000 ตารางเมตร และไมประดับ
หยอนใจของประชาชน
2.2.2 การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและแกไขปญหาน้ําทวม
1 โครงการกอสราง/ปรับปรุงถนน ทางเทาและทอระบายน้ํา/สะพานใหไดมาตรฐาน
- โครงการกอสรางถนนพรอม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน โดยทําการกอสราง
ระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนน และการคมนาคมภายในเขตฯ - ถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร
เรือนจํา (ดานหลังโรงเรียน
กวาง 2.50 - 5.00 เมตร ยาวประมาณ 144 เมตร
ระยองพาณิชย)
หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 500 ตารางเมตร
- กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร
ความยาวขางละ 144 เมตร จํานวน 2 ขาง
ความยาวรวมไมนอยกวา 288 เมตร
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300,000 -

-

ประชาชนบริเวณศาลา
ทาเกตุมีแหลงพักผอน
หยอนใจเพิ่มขึ้น

กองชาง

1,200,000 -

-

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา และลดปญหา
ความเดือดรอนและ
การคมนาคม

กองชาง

- โครงการขุดบอบาดาล ภายใน ขุดบอบาดาลพรอมติดตั้ง
สวนสาธารณะศาลาทาเกตุ
อุปกรณเครื่องสูบนี้

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- โครงการกอสรางถนน ซอย เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน - กอสรางถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร
แยกถนนสุขุมวิท (นครระยอง 55) และการคมนาคมภายในเขตฯ กวาง 1.50-3.00 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร
(ซอยบอน้ําขางธนาคารกรุงเทพ)
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 120 ตารางเมตร

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000 -

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา และลดปญหา
ความเดือดรอนและ
การคมนาคม

กองชาง

- โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหการสัญจรไปมามีความ
พรอมระบบระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว การระบายน้ํา
ซอยเจริญสุข 2 และซอยขางเคียง ไมทว มขัง

โดยทําการ
ชวงที่ 1 กอสรางถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร
กวางประมาณ 3.50 เมตร ยาวประมาณ 108 เมตร
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 378 ตารางเมตร พรอม
รางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร ความยาว
ขางละ 108 เมตร จํานวน 2 ขาง ความยาวรวม
ไมนอยกวา 216 เมตร
ชวงที่ 2 กอสรางถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร
กวางประมาณ 1.50 เมตร ยาวประมาณ 16 เมตร
คิดเปนพื้นที่ ไมนอยกวา 24 ตารางเมตร พรอม
รางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร ความยาว
ขางละ 16 เมตร จํานวน 2 ขาง ความยาวรวม
ไมนอยกวา 32 เมตร

900,000 -

-

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
และลดปญหา
การระบายน้ําไหล
ไมทวมขัง

กองชาง

- โครงการกอสรางถนนพรอม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน
ระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนน และการคมนาคมภายในเขตฯ
เลียบคลองชลประทานฝง
ทิศตะวันตก (ตรงขามทาเรือเล็ก)

โดยทําการ
- กอสรางถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร
กวางประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ 70 เมตร
คิดเปนพื้นที่ ไมนอยกวา 280 ตารางเมตร
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700,000 -

-

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา และลดปญหา
ความเดือดรอนและ

กองชาง

ลําดับ

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร
ความยาวขางละ 70 เมตร จํานวน 2 ขาง
ความยาวรวม ไมนอยกวา 140 เมตร
- กอสรางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร
ความยาวรวม ไมนอยกวา 60 เมตร พรอมทอลอด
ขามถนน และดาด คสล.

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

การคมนาคม

- โครงการกอสรางถนนพรอม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน โดยทําการ
ระบบระบายน้ําทายซอยเรืองโชติ และการคมนาคมภายในเขตฯ - กอสรางถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร
(ทางตัน)
กวางประมาณ 2.50 เมตร ยาวประมาณ 15 เมตร
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 37.5 ตารางเมตร
- กอสรางรางระบายน้ําคสล.ขนาด 0.30 เมตร
ความยาวขางละ 15 เมตร จํานวน 2 ขาง
ความยาวรวมไมนอยกวา 30 เมตร

95,000 -

-

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา และลดปญหา
ความเดือดรอนและ
การคมนาคม

กองชาง

- โครงการกอสรางถนนพรอม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน โดยทําการ
ระบบระบายน้ํา ทายซอยทาเกตุ และการคมนาคมภายในเขตฯ - กอสรางถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร
กวางประมาณ 3.00 เมตร ยาวประมาณ 20 เมตร
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 60 ตารางเมตร
- กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร
ความยาวขางละ 20 เมตร จํานวน 2 ขาง
ความยาวรวมไมนอยกวา 40 เมตร

135,000 -

-

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา และลดปญหา
ความเดือดรอนและ
การคมนาคม

กองชาง

1,300,000 -

-

ประชาชนไดรับความ

กองชาง

- โครงการกอสรางถนนพรอม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน โดยทําการ
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ลําดับ

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค

ระบบระบายน้ํา ซอยศรีอํานวยสุข และการคมนาคมภายในเขตฯ
(ทางเขาสวนปา ชุมชนสองพี่นอง)

- กอสรางถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร
กวางประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 124 เมตร
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 620 ตารางเมตร
- กอสรางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.80 เมตร
ความยาวขางละ 124 เมตร จํานวน 2 ขาง
ความยาวรวมไมนอยกวา 248 เมตร พรอมดาด คสล.

- โครงการกอสรางถนนพรอม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน
ระบบระบายน้ํา ถนนเลียบคลอง และการคมนาคมภายในเขตฯ
ชลประทาน 1(หลังโรงเรียน
สาธิตเทศบาลนครระยอง
ถึงถนนกนปก) และซอยแยก
ถนนกนปก(ขางโรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยองถึงถนนกนปก)

โดยทําการ
ชวงที่ 1 กอสรางถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร

กวางประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 200 เมตร
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 1,000 ตารางเมตร พรอม
รางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร ความยาว
ขางละ 200 เมตร จํานวน 2 ขาง ความยาวรวม
ไมนอยกวา 400 เมตร
ชวงที่ 2 กอสรางถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร

กวางประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 42 เมตร
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 210 ตารางเมตร พรอม
รางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร ความยาว
ขางละ 42 เมตร จํานวน 2 ขาง ความยาวรวม
ไมนอยกวา 84 เมตร
ชวงที่ 3 กอสรางถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร

กวางประมาณ 3.00-5.00 เมตร ยาวประมาณ
349 เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 1,580 ตารางเมตร
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สะดวกในการสัญจร
ไปมา และลดปญหา
ความเดือดรอนและ
การคมนาคม

3,800,000 -

-

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา และลดปญหา
ความเดือดรอนและ
การคมนาคม

กองชาง

ลําดับ

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

พรอมทอระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร
พรอมบอพัก คสล. จํานวน 1 ขาง ความยาวรวม
ไมนอยกวา 349 เมตร
- โครงการกอสรางถนนพรอม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน โดยทําการ
ระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนน และการคมนาคมภายในเขตฯ - กอสรางถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร
ทางไผ 3 (ตรงขามหมูบานสวนแกว)
กวางประมาณ 2.50 เมตร ยาวประมาณ 108 เมตร
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 270 ตารางเมตร
- กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร
ความยาวขางละ 108 เมตร จํานวน 2 ขาง
ความยาวรวมไมนอยกวา 216 เมตร
- โครงการกอสรางถนนพรอม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน
ระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนน และการคมนาคมภายในเขตฯ
อารีราษฎร ฝงทิศตะวันตก
(ระบายน้ําลงแมน้ําระยอง)

โดยทําการ
- ชวงที่ 1 กอสรางถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร

กวางประมาณ 1.70 เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร
คิดเปนพื้นที่ ไมนอยกวา 44 ตารางเมตร พรอม
ทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.60 เมตร พรอมบอพัก
คสล. ความยาวรวมไมนอยกวา 30 เมตร
- ชวงที่ 2 กอสรางถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร

กวางประมาณ 1.70-2.50 เมตร ยาวประมาณ
30 เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 55 ตารางเมตร
พรอมทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.60 เมตร พรอมบอพัก
คสล. ความยาวรวมไมนอยกวา 30 เมตร
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700,000 -

-

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา และลดปญหา
ความเดือดรอนและ
การคมนาคม

กองชาง

210,000 -

-

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา และลดปญหา
ความเดือดรอนและ
การคมนาคม

กองชาง

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- โครงการกอสรางถนนพรอม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน โดยทําการ
ระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนน และการคมนาคมภายในเขตฯ - กอสรางถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร
ราษฎรบํารุงซอย 11/1
กวางประมาณ 3.00 เมตร ยาวประมาณ 60 เมตร
คิดเปนพื้นที่ ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร
- กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร
ความยาวขางละ 60 เมตรจํานวน 2 ขาง ความยาว
รวมไมนอยกวา 120 เมตร
- โครงการกอสรางถนนพรอม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน โดยทําการ
ระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนน และการคมนาคมภายในเขตฯ - กอสรางถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร
สมุทรเจดีย ซอย 4 ฝงทิศตะวันตก
กวางประมาณ 2.50-3.00 เมตร ยาวประมาณ
119 เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 495 ตารางเมตร
- กอสรางรางระบายน้ํา คสล.ขนาด 0.30 เมตร
ยาวขางละ 119 เมตร จํานวน 2 ขางความยาวรวม
ไมนอยกวา 238 เมตร
- โครงการกอสรางถนน
ซอยสมุทรเจดีย ซอย 8

เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน โดยทําการ
และการคมนาคมภายในเขตฯ -ชวงที่ 1 กอสรางถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร
กวางประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 117 เมตร
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 585 ตารางเมตร
-ชวงที่ 2 กอสรางถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร

กวางประมาณ 3.50 เมตร ยาวประมาณ 20 เมตร
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 70 ตารางเมตร
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000 -

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา และลดปญหา
ความเดือดรอนและ
การคมนาคม

กองชาง

900,000 -

-

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา และลดปญหา
ความเดือดรอนและ
การคมนาคม

กองชาง

400,000 -

-

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา และลดปญหา
ความเดือดรอนและ
การคมนาคม

กองชาง

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

- โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร
ความยาวขางละ 70 เมตร จํานวน 2 ขาง
ความยาวรวม ไมนอยกวา 140 เมตร

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
350,000 -

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

ถนนสัมฤทธิ์ ซอย 12

และการคมนาคมภายในเขตฯ

- โครงการปรับปรุงผิวจราจร
พรอมระบบระบายน้ํา
ซอยบานปาปุน

เพื่อใหการสัญจรไปมามีความ
สะดวก รวดเร็ว การระบายน้ํา
ไมทวมขัง

โดยทําการ
- กอสรางถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร
กวางประมาณ 2.50-4.00 เมตร ยาวประมาณ
40 เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 130 ตารางเมตร
- กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร
ความยาวขางละ 40 เมตร จํานวน 2 ขาง
ความยาวรวมไมนอยกวา 80 เมตร

280,000 -

-

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
และลดปญหา
การระบายน้ําไหล
ไมทวมขัง

กองชาง

เพื่อใหการสัญจรไปมามีความ
พรอมระบบระบายน้ําถนนบางจาก สะดวก รวดเร็ว การระบายน้ํา
ซอย 2/1 (ซอยแรกดานทิศเหนือ) ไมทวมขัง

โดยทําการ
- กอสรางถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร
กวางประมาณ 3.50-4.50 เมตร ยาวประมาณ
26 เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 104 ตารางเมตร
- กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร
ความยาวขางละ 26 เมตร จํานวน 2 ขาง
ความยาวรวมไมนอยกวา 52 เมตร

200,000 -

-

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
และลดปญหา
การระบายน้ําไหล
ไมทวมขัง

กองชาง

380,000 -

-

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา และลดปญหา

กองชาง

- โครงการปรับปรุงผิวจราจร

- โครงการกอสรางถนนพรอม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน โดยทําการ
ระบบระบายน้ํา ซอยแยก
และการคมนาคมภายในเขตฯ - กอสรางถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร
ถนนคอนโดศรีเมือง ซอย 3
กวางประมาณ 3.00-4.00 เมตร ยาวประมาณ
76

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

53 เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 215 ตารางเมตร
- กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร
จํานวน 2 ขาง ความยาวรวมไมนอยกวา
110 ตารางเมตร
- โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนทางไผ 4/1

เพื่อใหการสัญจรไปมามีความ
สะดวก รวดเร็ว

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ความเดือดรอนและ
การคมนาคม

- ปรับปรุงผิวจราจรดวยโพลีเมอรซีเมนต กวาง
ประมาณ 3.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 65.00 เมตร
หรือ 65.00 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา
227.50 ตารางเมตร

150,000 -

-

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

- โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหการสัญจรไปมามีความ
พรอมระบบระบายน้ํา ซอย
สะดวก รวดเร็ว การระบายน้ํา
โรงกวยเตี๋ยว (ขางตลาดวัดลุม) ไมทว มขัง

โดยทําการ
- กอสรางถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร
กวางประมาณ 2.00-2.20 เมตร ยาวประมาณ
183 เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 380 ตารางเมตร
- กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร
จํานวน 2 ขาง ความยาวรวมไมนอยกวา 370 ตร.ม.

1,300,000 -

-

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
และลดปญหา
การระบายน้ําไหล
ไมทวมขัง

กองชาง

- โครงการปรับปรุงทางเทา

โดยทําการ
- กอสรางปรับปรุงทางเทา กวาง 2.20-2.40 เมตร
ยาวประมาณ 138 เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา
309 ตารางเมตร
- กอสรางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø1.00 เมตร
บอพัก คสล. ความยาวรวมไมนอยกวา 144 เมตร
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1,500,000 -

-

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
และลดปญหา
การระบายน้ําไหล
ไมทวมขัง

กองชาง

เพื่อใหการสัญจรไปมามีความ
และระบบระบายน้ํา ถนนตากสินฯ สะดวก รวดเร็ว การระบายน้ํา
(ชวงสะพานเปยมฯ-ถนนยมจินดา) ไมทวมขัง

ลําดับ

โครงการ
- โครงการกอสรางถนน
พรอมระบบระบายน้ํา ซอย
แยกถนนราษฎรบํารุง ซ. 1

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน โดยทําการ
และการคมนาคมภายในเขตฯ - กอสรางถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร
กวางประมาณ 2.00 เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 60 ตารางเมตร
- กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร
จํานวน 2 ขาง ยาวขางละ 30 เมตร ยาวรวม
ไมนอยกวา 60 เมตร

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 -

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา และลดปญหา
ความเดือดรอนและ
การคมนาคม

กองชาง

- โครงการกอสรางสะพานขาม เพื่อใหการสัญจรไปมามีความ
สวนสาธารณะโขดศาลเจา
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
พรอมปายบอกทาง

โดยทําการ
- รื้อถอนสะพาน คสล. เดิม พรอมกอสรางสะพาน
คสล. ผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร ทางเทากวาง
ขางละ 1.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 20 เมตร
ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง
- กอสรางทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.80 เมตร
ใตผิวจราจร จํานวน 2 ทอ ยาวไมนอยกวา
10.00 ม. พรอมปรับปรุงผิวจราจร คสล.เดิม
- กอสรางเสาโครงปายเหล็กขนาด Ø 6 นิ้ว หนา
5 มม. สูง 6 ม. ปายบอกชื่อโครงเหล็กกลมขนาด
Ø 1.50 นิ้ว หนา 3.20 มม. กรุแผนอลูมิเนียม
หนา 3 มม. ขนาดกวาง 0.60x2.50 ม.

6,000,000 -

-

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองชาง

- โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา (ติดตั้งปมสูบน้ํา)
ซอยพัฒนา

- กอสรางบอพักน้ํา คสล. ขนาด 2x4x2.50 เมตร
พรอมปมสูบน้ํา ชุดควบคุมปมน้ํา วางทอระบายน้ํา
ชนิด HDPE Ø 4 นิ้ว ยาวประมาณ 80 เมตร
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600,000 -

-

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

เพื่อใหสามารถระบายน้ําไดดี
ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

ลําดับ

โครงการ
- โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา (ติดตั้งปมสูบน้ํา)
ซอยเย็นเซ

วัตถุประสงค
เพื่อใหสามารถระบายน้ําไดดี
ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางบอพักน้ํา คสล. ขนาด 2x4x2.50 เมตร
พรอมปมสูบน้ํา ชุดควบคุมปมน้ํา วางทอระบายน้ํา
ชนิด HDPE Ø 4 นิ้ว ยาวประมาณ 80 เมตร

- โครงการกอสรางถนนพรอม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน โดยทําการ
ระบบระบายน้ําถนนคอนโด- และการคมนาคมภายในเขตฯ ชวงที่ 1 กอสรางถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร
ศรีเมือง ซอย 3
กวางประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 110 เมตร
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 555 ตารางเมตร พรอม
รางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร ความยาว
ขางละ 110 เมตร จํานวน 2 ขาง ความยาวรวม
ไมนอยกวา 220 เมตร
ชวงที่ 2 กอสรางถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร

กวางประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 67 เมตร
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 335 ตารางเมตร พรอม
พรอมรางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร
ความยาวขางละ 67 เมตร จํานวน 2 ขาง ความยาว
รวมไมนอยกวา 134 เมตร
ชวงที่ 3 กอสรางถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร

กวางประมาณ 4.50 เมตร ยาวประมาณ 70 เมตร
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 315 ตารางเมตร พรอม
รางระบายน้ํา คสล.ขนาด 0.30 เมตร ความยาว
ขางละ 70 เมตร จํานวน 2 ขาง ความยาวรวม
ไมนอยกวา 140 เมตร
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
700,000 -

2,300,000 -

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา และลดปญหา
ความเดือดรอนและ
การคมนาคม

กองชาง

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ชวงที่ 4 กอสรางถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร

กวางประมาณ 4.50 เมตร ยาวประมาณ 20 เมตร
คิดเปนพื้นที่ ไมนอยกวา 90 ตารางเมตร พรอม
รางระบายน้ํา คสล.ขนาด 0.30 เมตร ความยาว
ขางละ 20 เมตร จํานวน 2 ขาง ความยาวรวม
ไมนอยกวา 40 เมตร
- โครงการกอสรางปรับปรุง

เพื่อใหสามารถระบายน้ําไดดี
ระบบระบายน้ํา ถนนชัยชุมพล ไมมีปญหาน้ําทวมขัง
(วัดลุม-สุขุมวิท)
- โครงการปรับปรุงผิวจราจร
พรอมระบบระบายน้ํา
ซอยโรงเจเกา

เพื่อใหการสัญจรไปมามีความ
สะดวก รวดเร็ว การระบายน้ํา
ไมทวมขัง

- รื้อถอนระบบระบายน้ําเดิม (รางระบายน้ําคสล.

1,500,000 -

-

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

2,200,000 -

-

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
และลดปญหา
การระบายน้ําไหล
ไมทวมขัง

กองชาง

90,000 -

-

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสถานที่
ออกกําลังกาย

กองชาง

ทอ ø 0.30 เมตร) พรอมปรับปรุงโดยการวางทอ
ระบายน้ํา คสล. ø 0.60 เมตร พรอมบอพักคิดเปน
ระยะทางไมนอยกวา 497 เมตร
โดยทําการ
- กอสรางถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร
กวางประมาณ 3.00-6.50 เมตร ยาวประมาณ
280 เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 1,400 ตารางเมตร
- กอสรางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร
พรอมบอพัก คสล. ความยาวขางละ 280 เมตร
จํานวน 2 ขาง คิดเปนความยาวรวมไมนอยกวา
560 เมตร

- โครงการกอสรางปรับปรุง
เพื่อสงเสริมใหประชาชนในเขต - กอสรางปรับปรุง พื้นที่เวที และผนังดานหลัง
เวทีลานแอโรบิค (สวนศรีเมือง) เทศบาลไดออกกําลังกาย
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.50 เมตร
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ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- โครงการกอสรางปายบอกทาง เพื่อใหประชาชนไดรับความ
เขาสวนปา ชุมชนสองพี่นอง
สะดวกในการสัญจรไปมา

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000 -

- กอสรางปายโครงเหล็กฐานราก คสล.
มีรายละเอียดดังนี้
เสาโครงปายเหล็กขนาด Ø 6 นิ้ว หนา 5 มม.
สูง 6.00 เมตร ปายบอกชื่อโครงเหล็กกลมขนาด
เสนผานศูนยกลาง 1.50 นิ้ว หนา 3.20 มม. กรุแผน
อลูมิเนียม หนา 3 มม. ขนาดกวาง 0.60x2.50 ม.
- โครงการปรับปรุงระบบ
เพื่อใหระบายน้ําไดดี ไมมีปญหา - กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.6 ม. ระบายน้ําถนนเกาะพรวด
น้ําทวมขัง
ลอดถนน จํานวน 2 จุด ความยาวรวม 26 ม.
1,500,000 - โครงการกอสรางระบบ
เพื่อใหระบายน้ําไดดี ไมมีปญหา - กอสรางทอระบายน้ํา คสล.ø 0.60 เมตร พรอม
ระบายน้ําถนนเลียบคลองชลประทาน 1 น้ําทวมขัง
บอพักและรางวี ความยาวรวมไมนอยกวา 520 เมตร อบจ.ระยอง
ฝงทิศตะวันตก (ตําบลเชิงเนินตําบลปากน้ํา)
7,500,000 - โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน - กอสรางถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร
พรอมระบบระบายน้ําซ.บุญเหลือ และการคมนาคมภายในเขตฯ กวาง 2-6 เมตร ยาวไมนอยกวา 879 เมตร หรือ
อบจ.ระยอง
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 3,148 ตารางเมตร วางทอ
ระบายน้ําขนาด ø 0.60 เมตร พรอมบอพัก
และรางวี คสล.จํานวน 2 ขาง คิดเปนความยาวรวม
ไมนอยกวา 1,758 เมตร
- โครงการกอสรางปรับปรุงถนน เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน - กอสรางทอระบายน้ํา ขนาด ø 1 เมตร พรอม
4,500,000 พรอมระบบระบายน้ํา ถนนริมน้ํา และการคมนาคมภายในเขตฯ บอพักและรางวี ความยาวรวมไมนอยกวา 520 เมตร อบจ.ระยอง
ปรับปรุงผิวจราจรชนิดแอสฟลทติกคอนกรีต หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร กวาง 6 เมตร ความยาวไมนอยกวา
520 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 3,120 ตารางเมตร
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90,000 -

-

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
และลดปญหา
การระบายน้ําไหล
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
และลดปญหา
การระบายน้ําไหล

กองชาง

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
และลดปญหา
การระบายน้ําไหล

กองชาง

กองชาง

ลําดับ

โครงการ
- โครงการกอสรางปรับปรุง

วัตถุประสงค

เพื่อใหการสัญจรไปมามีความ
ระบบระบายน้ํา ถนนราษฎรอุทิศ (ค.2) สะดวก รวดเร็ว การระบายน้ํา
เชื่อมตอกับถนนหนองบัว
ไมทวมขัง

- โครงการกอสรางถนน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- รื้อถอนระบบระบายน้ําเดิม พรอมวางทอ
ระบายน้ําขนาด ø 1.20 เมตร พรอมบอพัก
ทางเทาและรางวีด คสล.ความยาวรวมไมนอยกวา
6,110 เมตร

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000,000 อบจ.ระยอง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
และลดปญหา
การระบายน้ําไหล
ไมทวมขัง
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน - กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
5,000,000 แอสฟลทติกคอนกรีตถนนเลียบชายฝง และแกปญหาน้ําทวมขัง
หนา 0.05 เมตร กวาง 6 เมตร ยาว 1,810 เมตร
อบจ.ระยอง
(แหลมรุงเรือง)
หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 10,860 ตารางเมตร
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน - กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตกวางประมาณ
500,000 ประชาชนไดรับความ
แหลมเจริญ
และการคมนาคมภายในเขตฯ 5x7 เมตร ยาวประมาณ 25 เมตร คิดเปนพื้นที่
อบจ.ระยอง
สะดวกในการสัญจร
ไมนอยกวา 150 ตารางเมตร และกอสรางเขื่อน
กันตลิ่ง พรอมทางเดินและราวกันตกยาวประมาณ
27 เมตร
- โครงการกอสรางระบบ
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน - กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยูขนาดกวาง 8,000,000 ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
ระบายน้ําถนนสวนวัดซอย 4 และการคมนาคมภายในเขตฯ ประมาณ 0.30 ม. ความยาวรวมประมาณ 2,285 ม.
เชื่อมถนนราษฏรบํารุงซอย 1
- โครงการกอสรางปรับปรุง
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน - กอสรางปรับปรรุงถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาด
5,000,000 ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
ผิวจราจรพรอมปรับปรุงฝาทอ และการคมนาคมภายในเขตฯ กวาง 3-4 ม. ยาว 608 ม. หนา 0.15 ม.หรือคิด
ระบายน้ําถนนอารีราษฏร
เปนพื้นที่ไมนอยกวา 2,370 ตร.ม. วางทอระบายน้ํา
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. พรอมบอพักความ
ยาวรวมไมนอยกวา 972 ม.และรางวี ค.ส.ล.
ไมนอยกวา 825 ม.และวางทอระบายน้ําขนาด
เสนผานศูนยกลาง 0.40 ม. พรอมบอพักความยาว
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หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

รวมไมนอยกวา 833 ม.และรางวี ค.ส.ล.ไมนอยกวา
208 ม.
- โครงการกอสรางปรับปรุง
เพื่อใหการสัญจรไปมามีความ - กอสรางปรับปรุงถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาด
14,000,000 ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
ผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ํา สะดวก รวดเร็ว การระบายน้ํา กวาง 3-4 ม. ยาว 608 ม. หนา 0.15 ม.หรือคิด
ถนนสมุทรเจดีย
ไมทวมขัง
เปนพื้นที่ไมนอยกวา 2,370 ตร.ม.วางทอระบายน้ํา
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. พรอมบอพักความ
ยาวรวมไมนอยกวา 972 ม. และรางวีค.ส.ล.ขนาด
ไมนอยกวา 825 ม. และวางทอระบายน้ํา 0.40 ม.
พรอมบอพักความยาวรวมไมนอยกวา 244 ม.และ
รางวี ค.ส.ล.ไมนอยกวา 208 ม.
- โครงการกอสรางถนนซอย เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน - กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.กวาง 3.3-4.3 ม. 1,800,000 ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
ตําหนักพอปูแมยา
และการคมนาคมภายในเขตฯ ยาวประมาณ 100 ม. หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา
375 ตร.ม.พรอมกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
รูปตัวยูกวาง 0.4 ม.ทั้งสองขางความยาวรวม 200 ม.
2 โครงการติดตั้งและซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
- โครงการกอสรางระบบไฟฟา เพื่อปรับปรุงและขยาย
- กอสรางและติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวาง ชนิด
1,200,000 ประชาชนไดรับความ
แสงสวางชนิด High mast ถนน โครงสรางพื้นฐานใหได
High Mast จํานวน 2 ตน สูง 20 เมตร พรอม
สะดวกในการสัญจร
สุขุมวิทชวงถนนสุขุมวิท (นคร มาตรฐาน
ชุดโคม Flood Light High Pressure Sodium
ระยอง 75 ถึงคลองชลประทาน)
1,000 วัตต จํานวน 4 ชุด/ตน และชุดโคม
Flood Light High Pressure Sodium 400 วัตต
จํานวน 4 ชุด/ตน พรอมทั้งขยายเขตไฟฟา และ
ติดตั้งหมอแปลง 1P., 30 kVA.
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หนวยงาน
รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง

กองชาง

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

- โครงการกอสรางระบบไฟฟา เพื่อปรับปรุงและขยาย
แสงสวางชนิด High mast บริเวณ โครงสรางพื้นฐานใหได
เขื่อนกันดินถนนอารียราษฏร มาตรฐาน

- โครงการรื้อถอนเสาไฟฟา
เพื่อปรับปรุงและขยาย
แสงสวางชนิดกิ่งคู บริเวณเกาะ โครงสรางพื้นฐานใหได
กลางถนนสุขุมวิท พรอมติดตั้ง มาตรฐาน
บริเวณถนนจันทอุดมตัดกับ
ถนนสุขุมวิทถึงสี่แยกสาย 17
ปลายเกาะกลางถนนสุขุมวิท

- โครงการขยายเขตไฟฟา

เพื่อปรับปรุงและขยายเขต

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางและติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวาง ชนิด
High Mast จํานวน 1 ตน สูง 15 เมตร พรอม
ชุดโคม Flood Light High Pressure Sodium
400 วัตต จํานวน 6 ชุด/ตน พรอมทั้งขยายเขต
ไฟฟาและติดตั้งหมอแปลง 1P., 30 kVA.
- รื้อเสาไฟฟาชนิดกิ่งคู สูง 9 เมตร บริเวณ
เกาะกลางถนนสุขุมวิท จํานวน 70 ตน
- รื้อถอนเสาไฟฟาแสงสวางชนิดกิ่งคู สูง 7 เมตร
พรอมติดตั้งเสากิ่งคูสูง 9 เมตร จํานวน 12 ตน
บริเวณถนนอดุลยธรรมประภาส
- รื้อถอนเสาไฟฟาแสงสวางชนิดกิ่งคู สูง 7 เมตร
พรอมติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางชนิดกิ่งคู สูง 9 เมตร
จํานวน 20 ตน บริเวณถนนจันทอุดม
- อุดหนุนใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง

ไฟฟาใหครอบคลุมทั่วถึง
- โครงการซอมแซมไฟฟา

เพื่อปรับปรุงซอมแซมไฟฟา

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
550,000 -

600,000 -

-

172,000 1,000,000 -

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

172,000 ประชาชนไดรับความ

เงินอุดหนุน
ปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา ไฟฟาสาธารณะ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

กองชาง

เงินอุดหนุน สะดวกในการสัญจร

-

ประชาชนไดรับความ

กองชาง

สะดวกในการสัญจร
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนใหมีความรู และมีคุณธรรมจริยธรรม
3.1 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน เพื่อใหเด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและมีคุณธรรม
3.1.1 การพัฒนาสื่อและหลักสูตรที่ตรงกับความตองการของชุมชน และเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
1 โครงการพัฒนาและสงเสริมการใชภาษาตางประเทศ
- โครงการจางครูสอนภาษา เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนใหไดรับ - นักเรียนไดรับการสอนภาษาจากครูตางชาติ
อังกฤษในโรงเรียนสังกัดทน.ระยอง ความรูประสบการณตรงฯ
จํานวน 6 โรงเรียน
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6,000,000

5,000,000 5,000,000 2.นักเรียนมีทักษะทางภาษา
สามารถโตตอบกับชาวตางชาติได

กองการศึกษา
(ศึกษานิเทศก)

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
1.เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหครูและ 1.จัดแขงขันวิชาการในระดับชั้น ป.5 และชั้น ม.2
- โครงการแขงขันคนเกง
นักเรียนมีความกระตือรือรนทาง 2.รวมแขงขันวิชาการระดับประเทศ
วิชาการอยางสม่ําเสมอ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000

80,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

80,000 1.ครูและนักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ มีความกระตือรือรน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กองการศึกษา
(ศึกษานิเทศก)

ในการคนควาหาความรู

2.เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ครูและบุคลากร

2.โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

ไปสูจุดหมายของการปฏิรูปการศึกษา

มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับของ

เสริมสรางความเขาใจ ความรับผิดชอบ

ประชาชน

และภารกิจรวมกัน
3.เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการของ

- โครงการงานชุมนุมลูกเสือ
ทองถิ่นไทย

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
1.เพื่อสงเสริมการพัฒนากิจการ 1.ลูกเสือ/เนตรนารีสามัญ ระดับชั้น ป.6 / ม.3
ลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด
ในสังกัดเทศบาล ใหมีการพัฒนา 2.ผูกาํ กับลูกเสือ/เนตรนารีสามัญเขารวมงานชุมนุมลูกเสือฯ
มากยิ่งขึ้น
2.เพื่อสนับสนุนเสริมสรางพลัง
ความสามัคคีบนพื้นฐานของความ
มีคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้น
ในหมูลูกเสือ เนตรนารี

50,000

50,000

50,000 1.ลูกเสือ/เนตรนารี และผูกํากับ

กองการศึกษา
สามารถนําความรูที่ไดรับไป (ศึกษานิเทศก)

พัฒนาดานกิจการลูกเสือ เนตรนารี

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.ลูกเสือ เนตรนารี และผูกํากับ

มีความสามัคคีและสามารถ
ใชชีวิตอยูรวมกันบนพื้นฐาน

ของความมีคุณธรรม
จริยธรรม ไดอยางมีความสุข
3.ลูกเสือ เนตรนารี และผูกํากับ

สามารถนําความรูและ
ประสบการณที่ไดรับไปประยุกต

ใชในชีวิตประจําวัน
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ลําดับ

โครงการ
- โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- โครงการมอบแฟมผลงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- โครงการจัดนิทรรศการ
การจัดการศึกษาทองถิ่น

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหครูและ จัดสอบ NRT นักเรียน ป.3 และ 4

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 1.ครูและนักเรียนมีความ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

กองการศึกษา
กระตือรือรนในการคนควาหา (ศึกษานิเทศก)

มีความตื่นตัวในการคนควาหาความรู

ความรูเพื่อพัฒนาการศึกษาให

ทางดานวิชาการอยูเสมอ

กาวหนายิ่งขึ้น

2.เพื่อใหการจัดการศึกษาของเทศบาล

2.โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ

มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

3.เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา
4.เพื่อนําผลการสอบไปใชในการ

3.นักเรียนสามารถนําความรูและ

ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน

ประจําวันและศึกษาตอในอนาคต

ประสบการณไปใชในชีวิต

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
1.เพื่อใหนักเรียนเกิดความ
จัดพิธีมอบแฟมผลงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ภาคภูมิใจในความสําเร็จของตน
2.เพื่อเปนกําลังใจใหกับนักเรียน
และเปนแนวทางใหกับนักเรียนใน

30,000

30,000

30,000 1.นักเรียนเกิดความภูมิใจ กองการศึกษา
ความสําเร็จของตนเอง
2.นักเรียนเห็นคุณคาของ
การศึกษาและตองการศึกษา

การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

ตอในระดับที่สูงขึ้น

3.เพื่อใหผูปกครองนักเรียนไดตระหนัก

3.ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของ

ในคุณคาและความสําคัญของการศึกษา

ตระหนักและใหความสนับสนุน

รวมทั้งใหการสนับสนุนนักเรียนที่ไดมี

บุตรหลานของตนใหไดรับการ

โอกาสรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

1.เพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการ จัดนิทรรศการระดับเทศบาล ระดับภาค

ของนักเรียนและครูในระดับ

และระดับประเทศ

300,000

300,000

300,000 เพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ของนักเรียนและครูในระดับภาค

ระดับเทศบาล ระดับภาคและประเทศ

และประเทศและเปนการ

2.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ

แลกเปลี่ยนประสบการณ
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กองการศึกษา

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

การศึกษาระหวางหนวยงาน
1.เพื่อเสริมสรางครูใหใชนวัตกรรม อบรมความรูใหกับครูและนักเรียนโรงเรียน
- โครงการความรวมมือทาง
วิชาการระหวางเทศบาลนครระยอง ทางการศึกษาในการจัดการเรียน ในสังกัดเทศบาลฯ
กับหนวยงานทางการศึกษา
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

200,000

200,000 เพื่อเสริมสรางครูใหใช
นวัตกรรมทางการศึกษา
ในการจัดการเรียน
การสอนทางวิชาการและ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
สถานศึกษามีหลักสูตร
การพัฒนาสอดคลอง
กับ พ.ร.บ.การศึกษา

และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

เพื่อใชการพัฒนารูปแบบ
การบริหารสถานศึกษา

- โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน

นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ มี
อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

1. พัฒนาการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
2. ประกวด อปท.จัดทําแผนการศึกษาดีเดน
3. ศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยฯ
4. รณรงคปองกันยาเสพติดในโรงเรียน
5. พัฒนาครูแกนนํา
เปนเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

3.1.3 การพัฒนาหลักสูตรสําหรับเด็กดอยโอกาส
1 โครงการทุนการศึกษาเด็กดอยโอกาส
เพื่อสงเสริมเด็กใหไดรับการศึกษา - จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กดอยโอกาส
- โครงการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโครงการฯ ทั้งในดานการเตรียมความพรอม
แกเด็กดอยโอกาส
การสอนใหอานออกเขียนได เพื่อเตรียมสงเขา
ศึกษาในระบบ โรงเรียน หรือหนวยงาน ก.ศ.น.
จัดกิจกรรมเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอสังคม
การแนะแนวอาชีพ การฝกอาชีพ ที่เหมาะสม
ตรงตามความตองการของเด็กใหแกเด็ก ซึ่งใน
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หนวยงาน
รับผิดชอบ

การปฏิรูปการศึกษาระหวางหนวยงาน

2.เพื่อรวมเปนเครือขายทางวิชาการ

- โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ
สงเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาทองถิ่น

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

1,600,000
100,000
100,000
60,000
18,000
13,499,200
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
ดานการ
ศึกษา

40,000

50,000

กองการศึกษา

กองการศึกษา

- 13,499,200
เงินอุดหนุน

50,000 เด็กดอยโอกาสไดเขารวม
กิจกรรมเตรียมความพรอม
กอนสงเด็กเขารับการศึกษา
ในระบบโรงเรียนหรือหนวย

งาน ก.ศ.น. ฝกอาชีพตาม
ความสนใจ อีกทั้งเด็กไดรับ

การดูแลทางดานจิตใจ

กองการศึกษา

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ปจจุบันมีประวัติอยูแลว 34 คน โดยจัดกิจกรรม
-จัดกิจกรรมสงเสริมการเขียน-การอาน
-จัดกิจกรรมสงเสริมกีฬา/เกม
-จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
3.2 การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักคุณธรรมและเสริมสรางแรงจูงใจ
3.2.1 การเสริมสรางศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.เพื่อยกยอง เชิดชูเกียรติผูประกอบ - จัดกิจกรรมงานวันครู พนักงานครูเทศบาล และ
- โครงการจัดงานวันครู
วิชาชีพครู แสดงความกตัญูกตเวที บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 300 คน

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สุขภาพอนามัย สามารถรูจัก

ปรับตัวเขากับหมูคณะและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

50,000

50,000

50,000 1.เกิดความรัก ความสามัคคี

กองการศึกษา

ระหวางผูประกอบวิชาชีพครู

2.เพื่อแสดงถึงความรัก ความสามัคคี

2.ครูไดรับความสนุกสนานและ

ระหวางผูประกอบวิชาชีพครู

มีขวัญกําลังใจในการประกอบ

วิชาชีพครูตอไป
3.ครูมีคุณภาพและมาตรฐาน

วิชาชีพทางการศึกษา
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหครูมีความรูและเขาใจ
- ครูในสังกัดเทศบาลนครระยอง
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตามกลุมสาระการเรียนรู
3.3 การพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ
3.3.1 การพัฒนาสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเอื้ออํานวยตอการเรียนรู
โครงการกอสรางและปรับปรุงสภาพแวดลอมในสถานศึกษา
- โครงการกอสรางและปรับปรุงอาคารเรียนและสาธารณูปโภค
กองการศึกษา (รร.ท.วัดปากน้ํา)
จํานวน 3 รายการ
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1,000,000

1,000,000 1,000,000 เพื่อใหครูมีความรู
และเขาใจการจัดการศึกษา

มีสถานที่ทํางานเพียงพอ

และไดมาตรฐาน

กองการศึกษา

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. ปรับปรุงหองธุรการ
2. ปรับปรุงหองวิชาการ
3. ปรับปรุงพื้นเวทีและบันไดทางขึ้นอาคารอเนกประสงค

กองการศึกษา (รร.ท.บานปากคลอง)
จํานวน 5 รายการ
1. ติดตั้งมุงลวดเหล็กดัดประตู หนาตางในหองเรียน
ชั้นอนุบาล จํานวน 5 หอง
2. สรางอาคารอเนกประสงค คศล. 2 ชั้น ขนาด
กวาง 11 ม. ยาว 17 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 187 ตร.ม.
3. ติดตั้งเหล็กดัดประตูหนาตางทุกบานในหองสมุด
4. รื้อถอนปรับปรุงลานอเนกประสงคเปนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 510 ตร.ม.
ขนาดกวางประมาณ 17 ม. ยาวประมาณ 31 ม.
หนา ขนาด 10 ซม.
5. ปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียน
- เปลี่ยนทอประปาใตดินทั้งหมด
- เปลี่ยนอุปกรณประปาภายในที่ชํารุด
กองการศึกษา (รร.ท.วัดโขดฯ)
จํานวน 10 รายการ
1. กั้นหองอเนกประสงคใตอาคาร 7 และ อาคาร 8
2. ติดตั้งราวสแตนเลสกันตก อาคาร 7 และ 8
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
89,000
95,000
100,000

90,000 -

-

-

5,500,000

-

-

95,000
408,000

-

-

-

40,000

1,100,000
1,500,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ชั้น 2,3 และ 4 ทํารั้วกั้นสุนัขใตอาคาร 7,8
และลานอเนกประสงค
3. ติดตั้งรั้วสแตนเลส อาคาร 4 และ 5 พรอมประตู
เปด-ปด
4. ติดตั้งกันสาดอาคาร 3 ชั้น 1, ชั้น 2 และ ชั้น 3
5. เปลี่ยนราวบันไดอาคาร 6 เปนสแตนเลส
6. จัดทําฝาแผนเรียบแทนฝาแขวน อาคาร 8
7. กอสรางโรงอาหาร จํานวน 1 หลัง
8. ทําทางเชื่อมระหวางอาคาร 3 กับ อาคาร 8
9. ติดตั้งกันแดดเวที ลานอเนกประสงค
10. ติดตั้งเหล็กดัด หองปฏิบัติการทางภาษา,
หองคอมพิวเตอร และหองวิทยาศาสตร
กองการศึกษา (รร.ท.วัดลุมฯ)
จํานวน 8 รายการ
1. กอสรางรางระบายน้ําภายในโรงเรียน
2. ปูกระเบื้องอาคารเรียน 4
3. ทําทางเชื่อมอาคารเรียน 1 กับอาคารเรียน 3
และอาคารเรียน 3 กับอาคารเรียน 2
4. สรางหองน้ําสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
5. ปรับปรุงหองธุรการ และหองวิชาการ
6. ติดตั้งบานพับไมอัดกั้นหองเรียนอนุบาล
7. ติดตั้งเหล็กดัดหองคอมพิวเตอร และหองดนตรี
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ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

315,000
-

-

-

768,000
66,000
77,000
- 15,000,000
300,000
500,000
150,000
-

670,000
320,000
-

-

399,000

-

600,000
50,000
250,000
-

70,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
8. ปรับปรุงและตอเติมอาคารเรียน 1 และ
อาคารเรียน 5 เปนที่รับประทานอาหารนักเรียน
และหองน้ําสําหรับนักเรียนอนุบาล
กองการศึกษา (รร.สาธิตฯ)
จํานวน 3 รายการ
1. จัดทําราวกันตกสแตนเลส อาคาร 3, 4 และ 5
2. จัดสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงค
3. กอสรางอาคารเรียนระดับประถมศึกษา

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- 1,500,000
-

1,100,000
-

- 1,700,000
- 15,000,000

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดลุมมหาชัยชุมพล
จํานวน 2 รายการ
1. ปูกระเบื้องพื้นหนาหองน้ํา ดานหนาอาคาร
และหลังอาคารเรียน พื้นที่ไมนอยกวา 500 ตร.ม.
2. ติดตั้งกันสาดบังแดดหนาอาคารเรียน (เมทัลชีล)

250,000

-

-

50,000

-

-

กองการศึกษา (รร.นครระยองฯ)
จํานวน 8 รายการ
1. ปรับปรุงหองน้ําเปนหองพักครู อาคาร 1
2. ปูกระเบื้องหนาระเบียง อาคาร 2
3. กอสรางหลังคาคลุมอางลางมือ
4. สรางหองน้ําชาย 5 หอง หญิง 10 หอง
5. เปลี่ยนประตูหองเรียนอาคาร 1 เปนประตู
กระจก จํานวน 18 บาน
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250,000
140,000
40,000
850,000
160,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
6. ทําประตูเหล็กเขาหองประชุมอาคาร 1
7. เปลี่ยนประตูมวนอาคาร 2 และอาคาร 3
8. กอสรางรานขายอาหาร จํานวน 4 หลัง(หอง)

- โครงการกอสรางและปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง
กองการศึกษา (รร.ท.วัดปากน้ํา)
จํานวน 7 รายการ
1. ขุดบอบาดาล พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
2. ติดตั้งประตูทางเขาดานหนา ติดถนนสมุทรคงคา
3. ติดตั้งประตูทางเขาดานขางพรอมเสาโรงเรียน
4. ปรับปรุงเครื่องเลนสนาม
5. กอสรางโครงหลังคาเหล็ก โรงจอดรถ
6. สรางรั้วโรงเรียนดานทิศตะวันตกของโรงเรียน
7. กอสรางทางเดินปูพื้นดวยอิฐตัวหนอนพรอมทํา
โครงหลังคาเหล็ก
กองการศึกษา (รร.ท.บานปากคลอง)
จํานวน 1 รายการ
1. ปรับปรุงสวนหยอมเดิม หนาอาคาร 2

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
50,000
150,000
-

97,000
-

50,000
70,000
1,400,000
500,000
- 2,000,000
- 1,500,000

-

50,000

-

-

375,000

-

กองการศึกษา (รร.ท.วัดโขดฯ)
จํานวน 3 รายการ
1. กอสรางรั้วสแตนเลสดานริมคลอง
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ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2. ปรับสภาพภูมิทัศน และกอสรางที่พักผูปกครอง
3. ติดตั้งกลองวงจรปดจุดอับและจุดเสี่ยง
บริเวณภายในโรงเรียน ประมาณ 5 จุด
กองการศึกษา (รร.สาธิตฯ)
จํานวน 6 รายการ
1. ทําถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังอาคาร 5
2. จัดทําสวนสุขภาพในโรงเรียน
3. ทาสีรั้วหนาโรงเรียนและประตู
4. ทําลานจอดรถพรอมระบบระบายน้ํา
5. สรางเรือนเพาะชํา
6. จัดทํารั้วรอบสนามเด็กเลน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง
เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณตางๆ
ใหโรงเรียนในการจัดการเรียน
การสอน

กองการศึกษา (รร.ท.วัดปากน้ํา)
จํานวน 6 รายการ
1. เครื่องขยายเสียง พรอมลําโพง
2. พัดลมติดผนังอลูมิเนียม พรอมติดตั้ง
พรอมติดตั้ง ขนาด 24 นิ้ว ภายใน
อาคารอเนกประสงค จํานวน 5 ตัว
3. เครื่องตัดหญา (สายสะพาย) ขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง

4. กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียด
ไมนอยกวา 12 ลานพิกเซล จํานวน 1 กลอง
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
981,000
350,000
-

250,000
-

100,000
95,000
850,000
80,000
245,000

-

95,000
20,000

-

-

9,500
6,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน
ขนาด 24,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 20 เครื่อง
6. เครื่องเลนสนาม สําหรับนักเรียนชั้นประถม
กองการศึกษา (รร.ท.บานปากคลอง)
จํานวน 12 รายการ
1. โทรทัศน แอล ซี ดี ขนาด 32 นิ้ว พรอมติดตั้ง
2. ติดสติกเกอร
3. ตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู
4. ตูไมเก็บอุปกรณการเรียนการสอน 5 ตู
5. ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 6 ตู
6. โตะทํางาน พรอมเกาอี้ ระดับ 3 - 6 จํานวน 6 ชุด
7. ตูเหล็ก ชนิดขนาด 2 บาน จํานวน 4 ตู
8. เครื่องขยายเสียง แบบกระเปาหิ้วพรอมตูลําโพง
และไมลโครโฟน จํานวน 3 ชุด
9. เครื่องเลน DVD จํานวน 3 เครื่อง
10. พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง
11. โตะสําหรับวางคอมพิวเตอร จํานวน 20 ตัว
12. ตูเก็บเครื่องใชสวนตัวนักเรียน
กองการศึกษา (รร.ท.วัดโขดฯ)
จํานวน 12 รายการ
1. (เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง) จํานวน 3 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 3 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงานพรอมจอ
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
668,000
-

- 2,000,000

60,000
42,000
-

30,000
24,000
22,800
18,000
8,700

19,000
-

-

-

12,000
4,650
22,000
30,600

84,000
81,000

-

112,000
108,000

150,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4. จอรับภาพแบบแขวนมือดึง จํานวน 3 จอ
5. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
จํานวน 4 เครื่อง
6. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 600 W
จํานวน 8 เครื่อง
7. กลองวีดีโอ จํานวน 2 กลอง
8. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด
ไมนอยกวา 3,000 ANSI Lumens จํานวน 3 เครื่อง
9. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดแขวน
ขนาด 36,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 6 ชุด
10. ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต เพื่อรองรับ
One Tablet per child
11. เครื่องปริ้นเตอร (สี) จํานวน 5 ชุด
12. เครื่องเลนสนาม จํานวน 1 ชุด
กองการศึกษา (รร.ท.วัดลุมฯ)
จํานวน 4 รายการ
1. โตะนักเรียนเดี่ยวสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
จํานวน 160 ชุด
2. โตะอาหารพรอมมานั่ง สําหรับนักเรียนระดับอนุบาล
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,800
14,400
17,200
4,300
44,000

-

-

26,000
98,700

-

-

-

261,000

-

-

250,000

-

-

62,500
450,000

-

256,000

-

-

144,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โตะ จํานวน 18 ตัว เกาอี้ จํานวน 36 ตัว
3. ติดตั้งกลองวงจรปด ชนิด 8 ชองสัญญาณ
4. โตะประชุม ขนาดไมเกิน 12 ที่นั่ง จํานวน 2 ชุด
กองการศึกษา (รร.สาธิตฯ)
จํานวน 9 รายการ
1. โตะ-เกาอี้ นักเรียนพลาสติก จํานวน 120 ชุด
2. โทรทัศน แอล ซี ดี ขนาด 32 นิ้ว
3. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน
ขนาดไมนอยกวา 36,000 บีทียู พรอมติดตั้ง
จํานวน 6 เครื่อง
4. โตะ-เกาอี้ โรงอาหาร จํานวน 10 ชุด
5. เครื่องดนตรีสากล จํานวน 1 ชุด
6. เครื่องดนตรีไทย จํานวน 1 ชุด
7. เครื่องเสียงเคลื่อนที่ จํานวน 1 ชุด
8. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA
ขนาดไมนอยกวา 3,000 ANSI Lumens
9. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
พรอมจอ LCD จํานวน 2 เครื่อง
กองการศึกษา (ศพด.วัดเนินพระ)
จํานวน 8 รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
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ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

80,000
-

82,000

192,000
84,000
261,000

-

-

240,000
100,000
-

40,000
89,000
-

65,800

-

-

30,000

15,000

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล
3. พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 10 เครื่อง
4. (เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง) จํานวน 1 เครื่อง
5. กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด
ไมนอยกวา 12 ลานพิกเซล จํานวน 1 กลอง
6. กลองวีดีโอ แบบ HD จํานวน 1 กลอง
7. ลําโพงติดผนัง จํานวน 3 คู
8. ตูเหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู
กองการศึกษา (ศพด.วัดลุมฯ)
จํานวน 5 รายการ
1. ติดตั้งโทรศัพท พรอมอินเทอรเน็ต
จํานวน 1 ชุด 1 เบอร ราคาโมเด็ม จํานวน 1 ชุด
รวมคาติดตั้ง และคาติดตั้งภายใน
2. โตะอาหารพรอมมานั่ง จํานวน 7 ชุด
3. ตูเก็บของ จํานวน 10 ตู 2 หองเรียน
4. โทรทัศน LCD ขนาด 32 นิ้ว พรอมขาแขวน
5. เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
กองการศึกษา (ศพด.วัดปาฯ)
จํานวน 5 รายการ
1. โตะอาหารพรอมมานั่ง จํานวน 7 ชุด
2. ครุภัณฑพรอมอุปกรณประจําหองพยาบาล
3. โทรทัศน LCD ขนาด 32 นิ้ว พรอมขาแขวน
97

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
27,000
20,000
28,000
6,000

-

-

-

28,879
-

36,000
3,500

4,500

-

-

52,500
95,000
12,000
15,000

-

-

52,500
13,000
12,000

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน
ขนาดไมนอยกวา 24,000 บีทียู พรอมติดตั้ง
5. เครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ และคาติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด
กองการศึกษา (รร.นครระยองฯ)
จํานวน 2 รายการ
1. ติดตั้งผามานพรอมอุปกรณ หองเรียนอาคาร 1
2. เครื่องดนตรีสากล วงดุริยางค จํานวน 1 ชุด
4. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสุขภาพของประชาชนใหแข็งแรง และมีสุขภาวะที่ดี
4.1 การดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
4.1.1 การเสริมสรางสุขลักษณะสถานประกอบการและสุขาภิบาลอาหาร
1 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
- โครงการอาหารปลอดภัย
- เพื่อเฝาระวังเชื้อโรคและ
- อาหารสดไดรับการตรวจหาสารปนเปอน
สารเคมีปนเปอนในอาหาร
อยางนอย 6 ชนิด จํานวน 500 ตัวอยาง
และน้ํา
- อาหารปรุงสุกไดรับการตรวจหาเชื้อโรค
- เพื่อแกไขปญหาอาหาร
จํานวน 300 ตัวอยาง
และน้ําที่ตรวจพบเชื้อโรค
- น้ําดื่มจากตูน้ําหยอดเหรียญไดรับการตรวจ
และสารปนเปอน
หาเชื้อโรค จํานวน 10 ตัวอยาง
- น้ําดื่มในโรงเรียนไดรับการตรวจหา
สารโลหะหนัก จํานวน 6 ตัวอยาง
- โครงการกอสรางตลาด

- เพื่อพัฒนาและยกระดับ
จํานวน 2 แหง ไดแก
มาตรฐานตลาดสดประเภทที่ 1 - ตลาดวัดลุม และ ตลาดแมแดง
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ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

218,600 ประชาชนไดบริโภค
อาหารที่สะอาด
ปลอดภัย
ปราศจากสิ่งปนเปอน
ทําใหอัตราผูปวย
ดวยโรคระบบ
ทางเดินอาหารลดลง

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
33,400
29,800

-

-

100,000
1,200,000

-

-

218,600

218,600
(งบสปสช.)

- 30,000,000

ประชาชนมีสุขภาพ
- อนามัยที่ดี

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

- โครงการยกระดับมาตรฐาน
ตลาดประเภทที่ 2

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
112,600
112,600
112,600 ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
ไดรับประทานอาหารที่
(งบสปสช.)
สะอาดปลอดภัย
30,000
30,000
30,000 พาหะนําโรค

- เพื่อพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานตลาดประเภทที่ 2
เปนตลาดตนแบบ
- โครงการสงเสริมสุขภาพ
- เพื่อใหความรูแกประชาชน
ประชาชนในตลาดสดเทศบาล 2,4 - เพื่อลดพาหะนําโรคติดตอ
ในระบบทางเดินอาหาร

ตลาดสดสตาร 1 แหง

- โครงการกอสรางแนวรั้ว
รอบโรงฆาสัตว

โดยทําการ
- กอสรางรั้ว คสล. สูง 2 เมตร ความยาวรวม
ประมาณ 188 เมตร
- กอสรางรั้วตนไม พรอมปรับปรุงภูมิทัศน
ดานหนาโรงฆาสัตว พื้นที่รวม 90 ตารางเมตร
- กอสรางปายโรงฆาสัตว จํานวน 1 ปาย
- กอสรางประตูสแตนเลส กวางไมนอยกวา 6 เมตร
สูงประมาณ 2.00 เมตร จํานวน 2 ชุด

900,000

-

-รอยละ 100 รานอาหาร/แผงลอยจําหนายอาหาร
(รายเกา) ที่มีปาย CFGT ที่จะหมดอายุในเดือน ธ.ค.
ไดรับการตออายุปาย
-รอยละ 90 ของรานใหมที่เขารวมโครงการ
ผานเกณฑมาตรฐาน CFGT

226,700

226,700

เพื่อตอเติมรั้วบริเวณโดยรอบ
โรงฆาสัตว

โครงการพัฒนาโรงอาหารในสถานศึกษา
- โครงการยกระดับมาตรฐาน สถานประกอบการจําหนาย
สถานประกอบการจําหนาย
อาหารมีมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหาร
อาหาร

- โครงการสถานประกอบการ

สงเสริมใหสถานประกอบการ

ตลาด 2 แหง ไดแก
1. ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุม ฯ)
2. ตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแมแดง)

สถานประกอบการตนแบบที่เปนมิตรกับ
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ในตลาดสดลดลง

(งบสปสช.)

(งบสปสช.)

-

30,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

900,000 มีรั้วที่แข็งแรง และ
ปลอดภัยแข็งแรง

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

226,700 รานอาหารและแผงลอย
จําหนายอาหาร
ผานเกณฑมาตรฐาน
CFGT

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

- สามารถลดปญหาที่

สํานักการ

ลําดับ

โครงการ
รักษสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค
มีจิตสํานึกหวงใยสิ่งแวดลอม
และอยูรวมกับชุมชนได

- โครงการโรงอาหารมาตรฐาน - เพื่อยกระดับมาตรฐาน
โรงอาหาร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

สิ่งแวดลอมและชุมชน

โรงอาหารของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครระยอง
จํานวน 17 แหง

182,600

182,600
(งบสปสช.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

เกิดจากเหตุรําคาญ
ในชุมชนที่จะเกิดจาก
สถานประกอบการได
182,600 - ครู นักเรียน บุคลากร
ในโรงเรียน ไดรับประทาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

อาหารที่สะอาดปลอดภัย

4.1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล
1 โครงการเพิ่มศักยภาพศูนยบริการสาธารณสุขและคลินิกชุมชนอบอุน
- โครงการเพิ่มศักยภาพการให เพื่อใหประชาชนไดรับบริการ ทันตแพทย จํานวน 2 คน ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
บริการทางการแพทยและ
ทันตกรรมและทันตสาธารณสุข
สาธารณสุขดานบริการทันตกรรม

-

- โครงการเพิ่มศักยภาพการให เพื่อใหประชาชนไดรับบริการดาน
แพทย
บริการทางการแพทยและ
การตรวจรักษาโรคเพิ่มขึ้น และ - วันธรรมดา เวลา 8.30-16.30 น. จํานวน 4 คน
สาธารณสุขดานบริการตรวจรักษาโรค ไดมาตรฐาน
- วันธรรมดา เวลา16.31-19.30น. จํานวน 1 คน
- วันหยุดราชการ เวลา 8.30-16.30 น. จํานวน 2 คน

-

- โครงการเพิ่มศักยภาพการให เพื่อใหมีพยาบาลวิชาชีพเพียงพอ พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 2 คน
ตอการปฏิบัติงาน
บริการทาง การแพทยและ

-

950,000

950,000 ประชาชนไดรับการ
แกไขปญหาสุขภาพฟน
ทําใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

5,266,500 5,266,500 ประชาชนไดรับการ
บริการดานการตรวจรักษาโรค

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน

55,440

554,400 ประชาชนไดรับบริการ
ทางการพยาบาลที่ไดมาตรฐาน

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สาธารณสุขดานบริการทางการพยาบาล

- สรางเครือขายแกนนําในการ เพื่อเสริมสรางศักยภาพของ
อสม./เครือขายแกนนําในเขต จํานวน 10 คน
ติดตามเยี่ยมดูแลผูปวยที่บาน เครือขายแกนนําในการติดตาม
เยี่ยมดูแลผูปวยที่บาน
100

-

3,500

4,000 เครือขายแกนนํามี
ความรูในการติดตาม
เยี่ยมดูแลผูปวยที่บาน

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ลําดับ

โครงการ
- จัดอบรมผูดูแลผูปวย
โรคเรื้อรังที่บาน (Care giver)

วัตถุประสงค

เพื่อใหผูดูแลมีความรูและทักษะ
ที่ถูกตองในการดูแลผูปวย
โรคเรื้อรังที่บาน
- นวัตกรรมสาธารณสุข
เพื่อลดอัตราการเกิดความผิด
"กลองบรรจุภัณฑกันลืมกินยา" พลาดในการรับประทานยา
"ปฏิทินเม็ดยาประจําวัน"
ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
และผูปวยโรคเบาหวาน
- นวัตกรรมฟองน้ําเพื่อปองกัน เพื่อใหผูปวยโรคเรื้อรังที่ตอง
แผลกดทับบริเวณปลายมือ
นอนติดเตียงชวยเหลือตัวเอง
ปลายเทา ใบหู
ไมได
- โครงการจัดหาเครื่องมือ
เพื่อความสะดวกตอการใชงาน
เครื่องใชของศูนยบริการฯ
และมีอุปกรณเพียงพอในการ
ปากน้ํา
ปฏิบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผูดูแลผูปวยที่บาน จํานวน 10 คน

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500
3,000 ผูดูแลมีความรูและ

กลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและผูปวยโรค
เบาหวาน จํานวน 30 คน

-

20,000

ผูปวยที่ชวยเหลือตัวเองไมได จํานวน 20 คน

-

1,500

ศูนยบริการสาธารณสุขปากน้ํา
จํานวน 1 รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องสํารองไฟฟา
งานบริการทางการพยาบาล
จํานวน 18 รายการ
1. ตูบานเลื่อน กระจกสูง จํานวน 4 ตู
2. เปลตักเคลื่อนยายผูปวย จํานวน 1 ชุด
3. แผนรองเลื่อนผูปวย (Padslide) จํานวน 1 แผน
4. เครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น จํานวน 4 เครื่อง
5. ตูจัดยาสแตนเลส จํานวน 1 ตู
6. ตูเก็บสตอกยาชนิดรางเลื่อน จํานวน 1 ชุด
7. เครื่องยิงสติ๊กเกอร จํานวน 1 เครื่อง
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-

30,000

22,000
13,000
15,000
76,000
50,000
98,000

-

8,500

-

ทักษะที่ถูกตองในการ
ดูแลผูปวยที่บาน
25,000 หลังจากการติดตาม
ผลการใชนวัตกรรม
30 วัน คาน้ําตาล
ในเลือดลดลงจากเดิม
2,000 หลังจากการติดตาม
ขนาดของแผลลดลง
จากเดิม
มีอุปกรณสําหรับ
ปฏิบัติงานและ
30,000 มีประสิทธิภาพ

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
8. ดามกรอเร็ว จํานวน 9 ตัว
9. ดามกรอชา จํานวน 5 ตัว
10. เครื่อง X-ray จํานวน 1 เครื่อง
11. เครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง

12. เครื่องเสียงหองประชุมคีรีบัญชร จํานวน 1 ชุด
13. เครื่องเสียงหองยา จํานวน 1 ชุด
14. เครื่องจี้ไฟฟาและอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
15. ตูเก็บหนังสือ/เอกสาร
16. โตะประชุม, เกาอี้
17. เครื่องเสียงหองประชุมสะตือ จํานวน 1 ชุด
18. ติดมานปรับแสง opd ทันตกรรม
4.2 พัฒนาระบบใหบริการสุขภาพเชิงรุกเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
4.2.1 สงเสริมและปองกันโรคในประชาชนใหเหมาะสมตามชวงวัย
1 โครงการพัฒนาสุขภาวะประชาชนทุกกลุมวัย
- โครงการติดตามเยี่ยมมารดา - เพื่อสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ - เยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด รอยละ 80
ทารกหลังคลอด
มารดาและทารกหลังคลอด
- อบรมฟนฟูความรู/แลกเปลี่ยนการทํางาน
- เพื่อสรางกระบวนการแลกเปลี่ยน แกนนํานมแม
เรียนรูระหวางเครือขาย
- โครงการหนูนอยเติบโตสมวัย - สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพเด็ก - ติดตามชั่งน้ําหนัก ทุก 3 เดือน 2,800 คน
ฉลาดแข็งแรง
0-72 เดือน
- แกไขภาวะโภชนาการนอยกวาเกณฑ(น้ําหนัก/อายุ)
ในเด็กแรกเกิด - 5 ปทุกราย
-สนับสนุนอาหารเสริมในเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปที่มีภาวะ
- เพื่อปองกันภาวะขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน
โภชนาการนอยกวาเกณฑ(น้ําหนัก/อายุ) 100 คน
102

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
288,000
45,000
5,000
40,000
10,000
250,000

2,200,000
40,000
80,000
-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

100,000
100,000
-

30,000
30,000
(งบกองทุนเทศบาล)

30,000 มารดาและทารกแรกเกิด
มีสุขภาพอนามัยที่ดี
ไมเกิดภาวะแทรกซอน

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

80,000
80,000
(งบกองทุนเทศบาล)

80,000 เด็กแรกเกิด-5 ป
ในเขตเทศบาลมีการ
เจริญเติบโตสมวัย

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-สนับสนุนเกลือเสริมไอโอดีนสําหรับหญิงตั้งครรภในชุมชน

- โครงการมหกรรมรวมพล
คนระยองใสใจสุขภาพ

- เพื่อสงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพประชาชน
- เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
ในการดูแลสุขภาพตนเอง

- โครงการสงรัก สงใจ
สานสายใยผูสูงวัย

-สํารวจการใชเกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน
-ดําเนินการชุมชนไอโอดีนตนแบบในเขตเทศบาล
- ออกบูทสุขภาพ เชน บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ
ใหคําปรึกษาสุขภาพจิต นิทรรศการสุขภาพ
- การสาธิตปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ
- ตรวจสมรรถภาพรางกายประชาชนที่เขารวมงาน
- ออกบูทประชาสัมพันธกลุมออกกําลังกาย 1,000 คน
" ชุด 7 วัน 7 การออกําลังกาย ชีวีดี มีสุข"
- กลุมออกกําลังกายรวมกิจกรรมภาคสนาม
- ตรวจสุขภาพผูสูงอายุ 200 คน
- ใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพแกผูสูงอายุ

800,000
800,000 ประชาชนในเขตเทศบาล
มีสุขภาพอนามัยที่ดี
(งบกองทุนเทศบาล)

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

- เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการ
ตรวจสุขภาพประจําป และให
ปรึกษาดานสุขภาพแกผูปวย
- เพื่อใหความรูเรื่องอาหาร
- กิจกรรมตักบาตรสุขภาพ ลดโรคใหพระสงฆ 5 วัด
ที่เหมาะสมสําหรับพระภิกษุสงฆ - ตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆกลุมเสี่ยง
และสงเสริมสุขภาพ

200,000
250,000
250,000 ผูสูงอายุและผูพิการ
(งบกองทุนเทศบาล)
ในเขตเทศบาล
มีสุขภาพอนามัยที่ดี
200,000
200,000
200,000 พระภิกษุสงฆมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณแข็งแรง
(งบกองทุนเทศบาล)

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

- โครงการพัฒนาศักยภาพ
- เพื่อสรางความเขมแข็งภาคี - อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูพัฒนาศักยภาพแกนนํา
แกนนําเครือขายผูดูแลผูพิการ เครือขายสุขภาพดานการดูแล เครือขายผูดูแลผูพิการและผูสูงวัยที่บาน 30 คน
- ติดตามเยี่ยมบานผูสูงอายุและผูพิการที่ขาดการดูแล
และผูสูงวัยที่บานแลวขยายผล ผูสูงอายุและผูพิการ
- เพื่อดูแลผูสูงอายุและผูพิการ เปนผูด อยโอกาสในชุมชน (ติดบานและติดเตียง)
ที่ดอยโอกาส จิต สังคม
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานทีม อผสก.
เดือนละ 1 ครั้ง

120,000
120,000
120,000 - ผูสูงอายุ ผูพิการที่เปน
ผูดอยโอกาสไดรับการชวยเหลือ
(งบกองทุนเทศบาล)
มีการปฏิบัติตนไดถูกตอง

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

- โครงการตักบาตรสุขภาพ
พระภิกษุสงฆใหไดบุญ
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ตามวัยหรือสภาพเจ็บปวย

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ลําดับ

โครงการ
- โครงการกาวยางอยางมั่นใจ
ชีวิตสดใสปลอดภัยจากโรค

วัตถุประสงค

- เพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในเขตเทศบาล
- โครงการโรงเรียนพอแม
- เพื่อเตรียมความพรอมหญิง
ตั้งครรภกอนคลอดและสงเสริม
การเลี้ยงลูกดวยนมแม
- โครงการสงเสริมพัฒนาการ - เพื่อติดตามพัฒนาการเด็ก
เด็กปฐมวัย
และสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
เด็กปฐมวัย
- โครงการอนามัยเด็กวัยเรียน - เพื่อตรวจ/สงเสริมสุขภาพ
และเยาวชน
นักเรียนชั้นป.1-4
- เพี่อเสริมสรางภูมิคุมกันโรค
นักเรียนชั้นป.1และป.6
- โครงการแกไขสายตา
- เพื่อตรวจคัดกรองสายตา
ผิดปกติในนักเรียน
แกนักเรียน
- เพื่อใหนักเรียนไดรับการ
แกไขปญหาสายตาผิดปกติ
- โครงการสงเสริมภาวะ
- เพื่อสงเสริมพฤติกรรมดาน
โภชนาการในเด็กวัยเรียน
โภชนาการเด็กวัยเรียน
- โครงการพัฒนาโรงเรียน
-เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพเด็กไทยทําได โรงเรียนสงเสริมสุขภาพใหเกิด
ความยั่งยืน
- เพื่อใหนักเรียนมีความรู

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- อบรมแกนนําสุขภาพ 60 คน
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
- ประชาสัมพันธความรูดานสุขภาพ
หญิงตั้งครรภ จํานวน 50 คน

- ประเมินพัฒนาการเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1,000 คน
- จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก 60 ราย
- ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นป.1 - ป.4 (7,000 คน)
- บริการฉีดวัคซีนนักเรียน ชั้นป.1 และป.6
- ฟนฟูความรูแกนนําสุขภาพชุมชน 22 คน
- จัดประชุมครูอนามัยโรงเรียน 1 ครั้ง 30 คน
- ตรวจคัดกรองสายตาแกนักเรียนในเขต
เทศบาล 15 แหง
- สนับสนุนแวนสายตาแกนักเรียนที่มีปญหา
สายตาผิดปกติ รอยละ 80
- จัดอบรมเด็กโภชนาการนอยกวาเกณฑ 100 คน
- จัดอบรมนักเรียนแกนนําดานสุขภาพ 100 คน
- จัดตั้งชมรมเด็กไทยทําได และมีการจัดกิจกรรม
3 ดานในโรงเรียน
- กิจกรรมรณรงคการสงเสริมสุขภาพ แกนักเรียน ครู
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ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000 - ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสุขภาพแข็งแรงดี
(งบกองทุนเทศบาล)
-

30,000

30,000
30,000
(งบกองทุนเทศบาล)

30,000 หญิงตั้งครรภมีความรู
ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและลูกในครรภ
30,000 เด็กปฐมวัยในเขตเทศบาล
มีพัฒนาการสมวัย

99,000

100,000
100,000 นักเรียนในเขตเทศบาล
มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง
(งบสปสช.)
50,000
50,000
50,000
(งบกองทุนเทศบาล)
200,000
200,000
200,000 นักเรียนมีคุณภาพ
(งบกองทุนเทศบาล)
ชีวิตดีขึ้น

30,000
30,000
(งบกองทุนเทศบาล)
40,000
40,000
(งบกองทุนเทศบาล)

30,000 นักเรียนในเขตเทศบาล
มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง
40,000 - โรงเรียนดําเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
อยางตอเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค
ความเขาใจ และมีทักษะ
ในการทํากิจกรรมเรื่องอาหาร
สะอาดปลอดภัย สุขานาใช

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของนักเรียนแกนนํา

- โครงการสงเสริมพัฒนา
เด็กอายุ 0-5 ป จํานวน 500 คน ที่มารับบริการ
เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก
การเด็ก
คลินิกเด็กดี
- โครงการแกไขปญหาเด็กที่มี เพื่อแกไขปญหาเด็กที่มี
เด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการลาชา จํานวน 50 คน
พัฒนาการลาชา
พัฒนาการลาชา
2 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาโรคไมติดตอ
- โครงการคัดกรองเบาหวาน เพื่อคนหาประชากรกลุมเสี่ยง 1.คัดกรองฯ ประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไปใน
ความดันโลหิตสูงและโรคซึมเศรา ตอการเกิดโรคเบาหวาน โรค ชุมชนในเขตเทศบาลฯ จํานวน 15,000 คน
ในประชาชนเทศบาลนครระยอง ความดันโลหิตสูงและโรคซึมเศรา 2.คัดกรองฯ ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป
ในโรงเรียน จํานวน 5 โรงเรียน (รร.วัดปาประดู,
รร.ระยองวิทยาคม,รร.ระยองวิทยาคมปากน้ํา,
รร.ระยองพาณิชยการ,วิทยาลัยเทคนิคระยอง)
จํานวน 4,000 คน
- โครงการคัดกรองสุขภาพ
คัดกรองภาวะโรคไมติดตอ เชน คัดกรองสุขภาพประชาชนที่มาออกกําลังกาย
ในสวนศรีเมือง
โรคเบาหวาน,โรคความดัน
ในสวนศรีเมือง ทุกเย็นวันพุธ 1 ครั้ง/สัปดาห
โลหิตสูง,โรคระบบหลอดเลือด จํานวน 100 คน/ครั้ง
สมอง,โรคซึมเศรา
- โครงการนครระยองรักษ
เพื่อปองกันการเกิดโรคใน
ตรวจสุขภาพในประชากรที่ไดรับการคัดกรอง
สุขภาพ
ประชากรกลุมเสี่ยง
แลวพบภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรัง 800 คน
- โครงการผูหญิงถึงผูหญิง

เพื่อคนหาประชากรกลุมเสี่ยง

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1.รณรงคตรวจมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear)
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-

100,000

-

10,000

80,000
80,000
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

- นักเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียนมีสุขภาพดี
รางกายแข็งแรง
100,000 เด็กอายุ 0-5 ป
มีพัฒนาการสมวัย
10,000 เด็กอายุ 0-5 ป ที่มี
พัฒนาการลาชาไดรับ
การแกไขมีพัฒนา
80,000 ลดอุบัติการณการเกิด
(งบกองทุนฯ) โรคไมติดตอรายใหม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

30,000
30,000
30,000 ลดอุบัติการณการเกิด
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) โรคไมติดตอรายใหม

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

773,000
773,000
773,000 ลดอุบัติการณการเกิด
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) โรคไมติดตอรายใหม

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

20,000

20,000

20,000 ลดอุบัติการณการเกิด

สํานักการ

ลําดับ

โครงการ
เฝาระวังโรคมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเตานม
- โครงการคัดกรองภาวะ
แทรกซอนในผูปวยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง
- โครงการลูกไมหลนไกลตน

- โครงการรณรงคปองกันโรค
มะเร็งปากมดลูก-มะเร็งเตานม
- โครงการสงเสริมสุขภาพโดย
การออกกําลังกายเตนแอโรบิค
เทศบาลนครระยอง
- โครงการอบรมใหความรูโรค
จากการประกอบอาชีพใน
กลุมเสี่ยง
- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติ
กรรมสุขภาพในประชาชน
กลุมเสี่ยงโรคไมติดตอ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) โรคไมติดตอรายใหม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ตอการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเตานมในกลุมหญิงอายุ 30-60 ป
และมะเร็งเตานม
ในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 2,500 คน
2.ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน
เพื่อปองกันการเกิดภาวะ
ผูปวยโรคเบาหวาน จํานวน 200 ราย และผูปวย
60,000
60,000 ผูปวยโรคเบาหวาน
แทรกซอนในผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง จํานวน 500 ราย
และความดันโลหิตสูง
และโรคความดันโลหิตสูง
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
เพื่อคนหาผูปวยโรคเบาหวาน สมาชิกในครอบครัวผูปวยโรคเรื้อรังที่มีอายุ
40,000
40,000 ลดหรือชะลอการเกิด
และโรคความดันโลหิตสูง
15 ปขึ้นไป จํานวน 100 คน
ผูปวยโรคเรื้อรังรายใหม
ในครอบครัวผูปวยโรคเรื้อรัง
เพื่อคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 30-60 ป จํานวน จํานวน 2,500 คน
100,000
100,000 สตรีอายุ 30-60 ป
และมะเร็งเตานม ตามเปาหมาย
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีการ จัดกิจกรรมออกกําลังกายเตนแอโรบิคใหกับ
250,000
250,000
250,000 ประชาชนมีสุขภาพ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประชาชน บริเวณสวนศรีเมือง 2 ครั้ง/วัน
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) อนามัยดี
ในการออกกําลังกาย
จํานวน 300 คน
เพื่อใหกลุมเสี่ยงไดรับ
จัดอบรมใหความรูโรคแกพนักงานรักษาความสะอาด
30,000
30,000
30,000 ประชาชนกลุมเสี่ยง
ความรูเรื่องโรคและการปองกัน และทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 80 คน
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) มีคุณภาพชีวิตที่ดี
การเกิดโรคจากประกอบอาชีพ

สาธารณสุขฯ

ลดอัตราปวยและปองกันไมให
เกิดโรคไมติดตอ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

1.จัดกิจกรรมอบรมใหความรูดานพฤติกรรมสุขภาพ
(3อ. อาหาร อารมณ ออกกําลังกาย)
แกกลุมเสี่ยงฯ ในเขตเทศบาล จํานวน 100 คน
2.ติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ จํานวน 100 คน
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60,000
60,000
60,000 ลดอุบัติการณการเกิด
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) โรคไมติดตอรายใหม

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ลําดับ

โครงการ
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- โครงการการดูแลผูปวยโรค 1.เพื่อใหผูปวยโรคความดัน
ความดันโลหิตสูงโดยอสม.นอย โลหิตสูงมีการดูแลสุขภาพของ
ในชุมชน
ตนเองและลดพฤติกรรมเสี่ยง
3 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคจากสัตวสูคน
- โครงการรณรงคปองกัน
1. เพื่อใหความรูแกประชาชน
โรคพิษสุนัขบา
2. เพื่อฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบาในสัตวเลี้งลูกดวยนม
3. เพื่อขจํากัดประชากร
สุนัขและแมว
1. โครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง
(โรคไขเลือดออก, โรคปวดขอ
ชิคุนกุนยา, โรคมาเลเรีย)
1.1 จัดกิจกรรมรณรงคสํารวจ
และทําลายแหลงเพาะพันธยุง
ในชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน
1.2 จัดกิจกรรมประกวดชุมชน
ปลอดลูกน้ํายุงลาย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.จัดอบรมใหความรูผูปวยและอสม.นอย
จํานวน 20 คน (ผูปวย 10 คน อสม.นอย 10คน)
2.ติดตามและสํารวจพฤติกรรมผูปวย
29 ชุมชน

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000 ผูปวยโรคความดันโล
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) หิตสูงมีคุณภาพชีวิตที่
ดีไมเกิดภาวะแทรกซอน
120,000

120,000

120,000 ประชาชนไมเจ็บปวย
ดวยโรคพิษสุนัขบา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ลดอัตราปวยดวยโรคติด
ตอนําโดยแมลง

29 ชุมชน / 30 โรงเรียน/ 9 ศาสนสถาน

ประชาชนเจ็บปวยดวย
โรคติดตอนําโดยแมลง

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อทําลายแหลงเพาะพันธ
ยุงในเขตเทศบาล

29 ชุมชน / 30 โรงเรียน/ 9 ศาสนสถาน

600,000
610,000
620,000 ประชาชนปวยดวยโรค
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ติดตอนําโดยแมลงลดลง

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

เพื่อสรางความรวมมือและ
สรางเครือขายภาคประชาชน

29 ชุมชน

50,000
60,000
70,000 ประชาชนมีสวนรวม
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ในการปองกันโรค
เฝาระวังไมใหเกิดการ
ระบาดของโรคติดตอ
40,000
50,000
60,000 ครู,นักเรียนมีสวนรวม
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ในการเฝาระวังโรคติดตอ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

1.3 จัดกิจกรรมประกวดโรงเรียน เพื่อสรางความรวมมือและ
ปลอดลูกน้ํายุงลาย
เครือขายในการดําเนินงาน

6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
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สํานักการ
สาธารณสุขฯ
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1.4 สุมประเมินตรวจสอบลูกน้ํา เพื่อทําลายแหลงเสี่ยงใน
ยุงลายในเขตเทศบาลนครระยอง บานพักอาศัย
1.5 พนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัย เพื่อทําลายยุงตัวเต็มวัยและ
ในแหลงเสี่ยงและแกไขปญหา แกไขเรื่องรองเรียน
เหตุรําคาญ
1.6 ประชาสัมพันธผานชองทาง เพื่อใหทราบขอมูลในการ
สื่อสารตางๆ
ปองกันโรค
1.7 โครงการชุมชนรวมใจปลอดภัย เพื่อสรางความรวมมือในการ

ปลอดลูกน้ํา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
29 ชุมชน / 30 โรงเรียน/ 9 ศาสนสถาน
29 ชุมชน / 30 โรงเรียน/ 9 ศาสนสถาน

29 ชุมชน / 30 โรงเรียน/ 9 ศาสนสถาน

7 ชุมชน

ปองกันโรคติดตอนําโดยแมลง

1.8 โครงการจับลูกน้ํารับรางวัล เพื่อทําลายแหลงเพาะพันธุยุง

7 ชุมชน

1.9 โครงการกับดักลูกน้ํา

7 ชุมชน

เพื่อทําลายแหลงเพาะพันธุยุง

1.10 โครงการสายธารบําบัดโรค เพื่อสรางสถานที่สําหรับ
ติดตอ
เลี้ยงปลากําจัดลูกน้ํา
1.11 โครงการเสนทางเขา
ถึงทรายอะเบท
1.12 โครงการรณรงคสํารวจ

เพื่อใหประชาชนนําทราย
อะเบทไปใชในการปองกันโรค
เพื่อปองกันการระบาดของ
สัตวปก(บูรณาการกับไขเลือดออก) โรคไขหวัดนก

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
30,000
40,000 ประชาชนปวยดวย
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) โรคติดตอลดลง
750,000
760,000
770,000 พาหะนําโรคติดตอ
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) นําโดยแมลงลดลง
และลดขอรองเรียน
20,000
30,000
40,000 ประชาชนในเขต
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) เทศบาลมีความรูใน
การปองกันโรคติดตอ
50,000
60,000
70,000 ประชาชนเจ็บปวย
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ดวยโรคติดตอและ
ไมติดตอลดลง
30,000
40,000
50,000 พาหะนําโรคติดตอ
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) นําโดยแมลงลดลง
10,000
20,000
30,000 ลดการใชสารเคมี
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

10,000
20,000
30,000 ลดการใชสารเคมี
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) กําจัดลูกน้ําที่เปนอัน
ตรายตอสุขภาพ
350,000
360,000
370,000 ลดโรคติดตอนํา
29 ชุมชน / 30 โรงเรียน/ 9 ศาสนสถาน และรานคา
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) โดยแมลง
29 ชุมชน / 30 โรงเรียน/ 9 ศาสนสถาน
- ประชาชนไมเจ็บ
ปวยดวยโรคไขหวัดนก

9 ศาสนสถาน

108

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
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โครงการ
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1.13 โครงการรณรงควันไขเลือดออก เพื่อกระตุนใหประชาชน

อาเซียน (ASEAN Dengue Day) มีสวนรวมในการปองกันโรค
วันที่ 15 มิถุนายน ทุกป
4 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคติดตอ
-จัดกิจกรรมรณรงคใหวัคซีน เพื่อกวาดลางโรคโปลิโอ
ปองกันโรคโปลิโอในพื้นที่
ในเขตเทศบาลใหหมดไป
เทศบาลนครระยอง
-จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนโรค
เพื่อใหนักเรียน ป.1,6ไดรับ
ในโรงเรียน
วัคซีนสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
29 ชุมชน / 30 โรงเรียน/ 9 ศาสนสถาน

เด็กไทย 0-5 ป และเด็กตางดาว 0-15 ป

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท1ี่ ,6

-นิเทศระบบลูกโซความเย็น
เพื่อใหระบบลูกโซความเย็น
คลินิกชุมชนอบอุน,ศูนยบริการ 2 แหง
ของวัคซีน
การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
-จัดเตรียมอุปกรณในการปองกัน เพือ่ ปองกันการแพรกระจาย
29 ชุมชน / 30 โรงเรียน/ 9 ศาสนสถาน
ของโรคติดตอระบบทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินหายใจ
-กิจกรรมรณรงคใหความรูเรื่อง -เพื่อใหนักเรียนในสถาน
โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ศึกษาสังกัดเทศบาลฯ ไดรับ
และพฤติกรรมทางเพศที่ถูกตอง ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
เหมาะสมแกเยาวชนในสถานศึกษา โรคเอดส โรคติดตอทางเพศ
สัมพันธและพฤติกรรมทางเพศ
ที่ถูกตองเหมาะสม
-กิจกรรมรณรงคการใชถุงยาง -เพื่อใหประชาชนและกลุมเสี่ยง
อนามัยใหกับประชาชนและใหความรู ไดรับความรูและเขาถึง

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
40,000
50,000 ประชาชนชวยลด
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) อัตราการเกิดโรค

70,000
(งบกองทุนฯ/
งบตางดาว)
งบPPSpgr.
(เทศบาล
นครระยอง)
-

80,000
(งบกองทุนฯ/
งบตางดาว)
งบPPSpgr.
(เทศบาล
นครระยอง)
-

90,000 ไมพบผูปวยดวย
(งบกองทุนฯ/ โรคโปลิโอในเขต
งบตางดาว) เทศบาล
งบPPSpgr. ลดอัตราปวยดวยโรค
(เทศบาล ที่ปองกันไดดวย
นครระยอง) วัคซีน
- ลดอัตราการสูญเสีย
ของวัคซีน
70,000
80,000
90,000 ผูปวยโรคระบบทาง
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) เดินหายใจลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

-นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนสังกัด
30,000
40,000
50,000 -อัตราปวยดวยโรค
เทศบาลนครระยอง 5 แหง คือ
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) เอดสและโรคติดตอ
เทศบาลวัดลุม/เทศบาลวัดโขดฯ/เทศบาลวัดปากน้ํา
ทางเพศสัมพันธใน
เทศบาลบานปากคลอง/สาธิตเทศบาลนครระยอง
เยาวชนลดลง

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

150,000
160,000
170,000 -อัตราปวยดวยโรค
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ติดตอทางเพศลดลง

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

-ประชาชนทั่วไปและกลุมเสี่ยง
ในสถานบริการ
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เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ -เพื่อลดจํานวนผูติดเชื้อ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-ผูติดเชื้อ HIV
รายใหมลดลง

และสงเสริมการใชถุงยางอนามัยแก HIV รายใหม

กลุมเสี่ยงในสถานบริการ
- กิจกรรมรณรงคเนื่องในสัปดาห -เพื่อใหประชาชนไดรับ
วันเอดสโลก (1 ธันวาคม)
ความรู เกี่ยวกับโรคเอดสและ
ตระหนักถึงภัยของโรคเอดส

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

-ประชาชนทั่วไป

- โครงการแกนนําผูสื่อสารดาน -เพื่อสรางแกนนําดานการ
- แกนนํา 60 คน
เอดสในชุมชน
สื่อสารความรู ขอมูลขาวสาร
และชวยเหลือแนะนําเกี่ยวกับ
โรคเอดสในชุมชน
- โครงการควบคุมโรคติดตอ เพื่อคัดกรองโรคติดตอทาง
อบรมใหความรูพนักงานบริการ จํานวน 40 คน
ทางเพศสัมพันธในเขตเทศบาลฯ เพศสัมพันธ และใหการตรวจ ผูรับบริการในเขต จํานวน 1,600 ราย
รักษาตามมาตรฐาน
โครงการพัฒนามาตรฐานระบบเฝาระวังโรค ควบคุมโรค และมาตรฐานการใหบริการสุขภาพ
1. โครงการเฝาระวัง สอบสวน -เพื่อลดอัตราปวยดวยโรค
-งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
และควบคุมโรคติดตอ
ติดตอตางๆ
-ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 3 แหง
-เพื่อใหมีระบบในการเฝา
-โรงพยาบาลระยอง
ระวังและควบคุมโรคติดตอ
ตามมาตรฐาน
1.1 กิจกรรมนิเทศติดตามและ -เพื่อใหระบบเฝาระวังและ
-ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 3 แหง
พัฒนาระบบเฝาระวังโรคติดตอให รายงานโรคติดตอเปนไป
-งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
เปนไปตามมาตรฐาน
ตามมาตรฐาน
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30,000
40,000
50,000 -ประชาชนตระหนัก
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ถึงภัยและการปองกัน
ตนเองจากโรคเอดส

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

40,000
50,000
60,000 -แกนนําดานการสื่อสาร
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ขอมูลขาวสารและ
แนะนําเกี่ยวกับโรค
เอดสในชุมชน
26,800
30,000
30,000 ผูรับบริการมีความรู
เรื่องโรคติดตอทาง
กองทุนตําบล
เพศสัมพันธมากขึ้น

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

-

-

- -อัตราปวยดวยโรค
ติดตอตางๆลดลง

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

-

-

- -ระบบเฝาระวัง
และรายงานโรคเปน
ไปตามมาตรฐาน

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

1.2 จัดเวรเฝาระวังและควบคุมโรค -เพื่อปองกันการระบาดของ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2.1 กิจกรรมอบรมใหความรู
ครูอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับโรคติดตอ

ที่พบบอยในสถานศึกษาและ
มาตรการสําหรับปฏิบัติเพื่อปองกัน

หรือควบคุมโรคเบื้องตน
2.2 กิจกรรมสถานศึกษาแกนนํา
ดานเฝาระวังปองกันและรายงาน

-เพื่อใหครูอนามัยโรงเรียน
ไดรับความรูและมาตรการ
ปองกันและควบคุมโรค
ติดตอในโรงเรียน และ
นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
-เพื่อสรางแกนนําสถานศึกษา
ที่มีระบบเฝาระวังปองกันและ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-เขตเทศบาลนครระยอง

งบ CUP
งบ CUP
งบ CUP -ไมเกิดการแพร
เมืองระยอง เมืองระยอง เมืองระยอง ระบาดของโรค

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

-อสม.ศสมช.ละ 2 คน

10,000
20,000
30,000 -เกิดแกนนําที่เฝา
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ระวังและรายงาน
โรคติดตอในชุมชน
- -การเฝาระวัง สอบสวน

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ติดตอเรงดวนในวันหยุดราชการและ โรคติดตอ

วันหยุดนักขัตฤกษ
1.3 กิจกรรมแกนนําเฝาระวังโรค -เพื่อสรางแกนนําในการ
ติดตอในชุมชน
เฝาระวังและรายงาน
โรคติดตอในชุมชน
1.4 การพัฒนามาตรฐานการ
-เพื่อใหการดําเนินงานดาน
เฝาระวัง สอบสวนและควบคุม เฝาระวัง สอบสวนและ
โรคติดตอ
ควบคุมโรคติดตอ เปนไป
-การสอบสวนโรคและเขียนรายงาน ตามมาตรฐาน
-ทีม SRRT ระดับชุมชน
-งานระบาดวิทยาและการ
ควบคุมโรค
2. โครงการณรงคปองกันควบคุมโรค -เพื่อลดการแพรระบาดของ
ติดตอในสถานศึกษา
โรคติดตอในสถานศึกษา

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
-ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 3 แหง

-สถานศึกษาเขตเทศบาลนครระยอง

-ครูอนามัยโรงเรียนเขตเทศบาลนครระยอง 30 แหง

-สถานศึกษาเขตเทศบาลนครระยอง
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และควบคุมโรค
มีประสิทธิภาพและ
เปนไปตามมาตรฐาน

-

- -การแพรระบาดของ
โรคติดตอลดลง

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

10,000
20,000
30,000 -ไมเกิดการแพร
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ระบาดของโรคติดตอ
ในสถานศึกษา

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

-

-

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

-

- -เกิดสถานศึกษาที่มี
การเฝาระวังปองกัน

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ลําดับ

โครงการ
โรคติดตอ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

รายงานการเกิดโรคติดตอที่มี
ประสิทธิภาพ

5 โครงการพัฒนาและสนับสนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
- โครงการพัฒนาและสนับสนุน เพื่อบริหารจัดการกองทุนฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครระยอง
- โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรม
ศักยภาพคณะกรรมการและ
การบริหารกองทุนฯ ใหมีความรู
คณะอนุกรรมการหลักประกัน ในการบริหารจัดการกองทุนฯ
สุขภาพ เทศบาลนครระยอง
6 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
- โครงการพัฒนาสาธารณสุข เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาล
มีความรูในดานการดูแลสุขภาพ
อนามัยอยางเหมาะสม

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

และรายงานโรคติดตอ
ที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

จัดตั้งงบประมาณสมทบกองทุนฯ เทศบาล
1,201,420 1,225,420 1,249,920 ประชาชนมีสุขภาพและ
โดยเทศบาลฯ จายสมทบไมนอยกวารอยละ 50
(งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของงบประมาณสรางเสริมสุขภาพฯ ที่ไดรับ
1.อบรมใหความรู/ทบทวนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
86,700
90,000 ประชาชนมีสุขภาพและ
กองทุนฯ แกคณะกรรมการฯ จํานวน 24 คน
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

อาสาสมัครสาธารณสุขของเทศบาลนครระยอง

- โครงการเสริมสรางศักยภาพ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครระยอง
และศึกษาดูงานของ อสม.
พรอมทั้งสรางขวัญกําลังใจ
คณะผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 200 คน
ใหกับผูปฏิบัติงาน
5. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสังคมและชุมชนใหมีความอบอุน เขมแข็ง มั่นคง และปลอดภัย
5.1 การอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมและการสงเสริมการทองเที่ยว
5.1.1 การเสริมสรางอัตลักษณ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น วันสําคัญของชาติ ยกยอง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
1 โครงการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
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สํานักการ
สาธารณสุขฯ

500,000

550,000

600,000 ประชาชนมีสุขภาพดี
สามารถดูแลตนเองได
เหมาะสมตามวัย

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

800,000

820,000

850,000 สามารถนําความรูที่ได
มาพัฒนาการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ลําดับ

โครงการ
- โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง

วัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม 1.จัดงานแถลงขาวเพื่อประชาสัมพันธการจัดงาน

ทองถิ่นของเมืองระยอง
- โครงการจัดงานประเพณี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2.จัดกิจกรรมในพิธีเปดและวันงาน ระยะเวลา 2 วัน

เพื่ออนุรักษ สงเสริม ขนบธรรมเนียม 1.ผูรวมขบวนแหพระพุทธอังคีรส,ขบวนแหนางสงกรานต

สงกรานตและงานกอพระเจดียทราย และประเพณีของไทยและ

ขบวนแหจากชุมชนตางๆ ประมาณ 10,000 คน

ของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

2.ผูรวมพิธีสรงน้ําพระเกจิอาจารยและรดน้ําขอพร
ผูสูงอายุ ประมาณ 500 คน
3.ผูรวมกิจกรรมประกวดกอเจดียทราย 500 คน
เพื่อสืบทอดและอนุรักษประเพณี 1.พิธีแหถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
การแขงขันเรือยาวและงานหมผา สยามบรมราชกุมารีทางเรือ โดยผูรวมพิธี 1,000 คน
องคพระเจดียกลางน้ํา
2.จัดแขงขันเรือยาวฯ ผูรวมงานประมาณ 2,000 คน
3.พิธีหมผาองคพระเจดียกลางน้ํา 1,000 คน

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,200,000 1,200,000 1,200,000 สงเสริมกระบวนการ
มีสวนรวมของ
ประชาชน
870,000
870,000
870,000 ประชาชนรวมอนุรักษ
สงเสริมและฟนฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาวไทยและ
ของทองถิ่น
600,000 ประเพณีการแขงขัน
เรือยาวและงานหมผา
ไดรับการสงเสริม
ใหเจริญมากยิ่งขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

- โครงการแขงขันเรือยาว
ประเพณีชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีและ
งานหมผาองคพระเจดียกลางน้ํา
- โครงการสืบสานประเพณี
เพื่ออนุรักษขนบธรรมเนียม
ผูรวมงาน ประมาณ 10,000 คน
ประเพณีลอยกระทงใหคงอยูสืบไป
ลอยกระทง

600,000

600,000

850,000

850,000

850,000 ประเพณีลอยกระทง
ไดรับการอนุรักษ

กองการศึกษา

- โครงการสนับสนุน สงเสริม
อนุรักษ ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณีไทย

200,000

200,000

200,000 สรางความสามัคคีและ
ความรวมมือตอกิจกรรม

กองการศึกษา

เพื่ออนุรักษ สงเสริม ศาสนา
เด็ก เยาวชน ประชาชนในทองถิ่นและนักทองเที่ยว
วัฒนธรรมประเพณีไทย โดยให มารวมงานกิจกรรมที่สงเสริมอนุรักษ ศาสนา
เด็ก เยาวชน ประชาชนในทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี ประมาณ 3,000 คน
มีจิตสํานึกรวมกันสงเสริม

2 โครงการวันสําคัญของชาติ
เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จัดขบวนแหพระพุทธอังคีรส และพระบรมรูป
- โครงการจัดงานวันสมเด็จ
พระเจาตากสินฯ+งานกาชาดฯ และเทิดทูนวีรกรรม เนื่องใน
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (องคจําลอง)
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กองการศึกษา

ที่สงเสริม อนุรักษ ศาสนา

วัฒนธรรมประเพณี
50,000

50,000

50,000 ประชาชนไดนอมรําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ

กองการศึกษา

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

วโรกาสคลายวันปราบดาภิเษก รอบตลาดเมืองระยอง แลวอัญเชิญไปประดิษฐาน
ของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ณ บริเวณงานใหประชาชนสักการะบูชา เพื่อเปน
สิริมงคลโดยทั่วกัน ประมาณ 500 คน
5.2 การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน
5.2.1 การปองกันปญหาอาชญากรรม
1 โครงการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันอาชญากรรม
- โครงการปกปองสถาบัน
เพื่อสงเสริมใหเกิดความรัก
กลุมพลังมวลชนในเขตเทศบาลนครระยอง
100,000
สําคัญของชาติ
ความสามัคคี เกิดความรักชาติ
- โครงการฝกอบรมและดูงาน เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับ อบรมหลักสูตรทบทวนใหกับ อปพร. จํานวน 120 คน
250,000
อาสาสมัครปองกันภัยฯ (อปพร.) ความรูเกี่ยวกับสาธารณภัย
และศึกษาดูงานหนวยงานอื่น
- โครงการอบรม อปพร.
เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการ - เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูเกี่ยวกับ
หลักสูตรทบทวน และจัดตั้ง
ปฏิบัติงาน
สาธารณภัยและมีสวนรวมกับหนวยงานของรัฐ
- โครงการตํารวจอาสา
เพื่อเฝาระวังปญหาตางๆ ที่
- มีตํารวจอาสาคอยเฝาระวังปญหาตางๆ
220,000
เทศบาลนครระยอง
อาจจะเกิดขึ้นในแตละชุมชน
(เงินอุดหนุน)
2 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
- โครงการรณรงคแกไขปญหา - จัดตั้งกลุมหรือองคกรขึ้น
ยาเสพติด ใหกับเด็ก เยาวชน ในชุมชน เพื่อรวมพัฒนาเมือง
และประชาชนในเขตเทศบาล และเฝาระวังปญหายาเสพติด
นครระยอง
- จัดอบรมเพื่อปองกันแกไข
ปญหายาเสพติดใหกับประชาชน
5.2.2 การปองกันอุบัติภัยและสาธารณภย
1 โครงการจัดทําแผนและซอมแผนอุบัติภัย

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ของสมเด็จพระเจาตากสินฯ

100,000

100,000 สงเสริมใหประชาชน
เกิดความรัก สามัคคี
250,000 - ผูรับการอบรม
มีความรูความสามารถ
300,000
- - ผูรับการอบรม
ไดความรูความสามารถ
220,000
(เงินอุดหนุน)

- มีกลุมเฝาระวังปญหายาเสพติดชุดรายงานขาว
200,000
200,000
200,000 ประชาชน เด็กและ
- ปญหายาเสพติดในชุมชนลดลง
500,000
500,000
500,000 เยาวชนรูถึงพิษภัยของ
- จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาเพื่อสงเสริมการใชเวลาวาง (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ยาเสพติดและแนวทาง
ใหเกิดประโยชน
การปองกันอยางถูกวิธี
468,000
- ผูปวยเอดส
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หนวยงาน
รับผิดชอบ

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

กองสวัสดิการ
สังคม

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

- โครงการฝกซอมแผนปองกัน เพิ่มพูนความรูของเจาหนาที่
และบรรเทาสาธารณภัย
ปองกันเทศบาลนครระยอง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่ออบรมเจาหนาที่ของงานปองกันฯ
- เพื่อเตรียมความพรอมของประชาชนในชุมชน

2 โครงการติดตั้งระบบแจงเตือนภัยในชุมชน
- โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ ปองกันและลดปญหาการจราจร ปองกันและลดปญหาการจราจรติดขัดบริเวณ
เตือนอันตราย
ติดขัดบริเวณตลาด ทั้งใน
ตลาด ทั้งในปจจุบันและอนาคต
ปจจุบันและอนาคต
5.3 การจัดระเบียบจราจรและบานเมืองใหเปนระเบียบเรียบรอย
5.3.2 การเสริมสรางวินัยและกําหนดมาตราการแกไขปญหาจราจร
1 โครงการสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับวินัยจราจร
- โครงการอบรมใหความรู
ปองกันและลดปญหาการจราจร ปองกันและลดปญหาการจราจรติดขัดบริเวณ
ดานการจราจรโรงเรียน
ติดขัดบริเวณโรงเรียน ทั้งใน
โรงเรียน ทั้งในปจจุบันและอนาคต
ปจจุบันและอนาคต
5.4 การเสริมสรางสถาบันครอบครัวและสังคมใหมีความอบอุน
5.4.1 กาสรางสัมพันธภาพในครอบครัว โดยใหผูปกครองมีสวนรวม
1 โครงการสงเสริมการรวมกลุมของเด็กและเยาวชน
- โครงการกิจกรรม
เพื่อสงเสริมให เด็ก เยาวชน และ - กิจกรรม PLAY & LEARN เพลินวันอาทิตย
สงเสริมการอาน
ประชาชน รูจักคนควาหาความรู (จัดทุกวันอาทิตยสิ้นเดือน)
ดวยตนเอง
- กิจกรรม KIDS CAN DO RAYONG
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ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000 - เจาหนาที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ประชาชนมีความ
พรอมในการรับมือกับ
สถานการณไฟไหม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1,000,000 1,000,000 การจราจรบริเวณ
ตลาดมีความคลองตัว
มากขึ้น

สํานักปลัด

-

100,000

-

352,000

452,000

- การจราจรบริเวณ
โรงเรียนมีความ
คลองตัวมากขึ้น

452,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปทั้งใน
จังหวัดระยองและ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

กองการศึกษา

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

(จัดทุกเดือนกุมภาพันธ)
- กิจกรรม HAPPY BOOK DAY:
สัปดาหหองสมุด (จัดทุกเดือนสิงหาคม)
- กิจกรรมรวมพลคนรักหองสมุด
(จัดวันที่ 27 กันยายน)
- กิจกรรมอื่น ๆ
(เทคนิคการเลานิทาน หนังสือทํามือ
เทคนิคการจัดหองสมุดอยางงาย ฯลฯ)
- โครงการสงเสริมการแขงขัน เพื่อสนับสนุนใหนักเรียน เด็ก เยาวชน เพื่อคัดตัวและจัดสงนักกีฬา-กรีฑา เขารวมการแขงขัน
และประชาชน ไดมีโอกาสแสดงออกถึง กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
กีฬาสําหรับเด็กเยาวชนและ
ความสามารถในดานการเลนกีฬา
ประชาชน
- โครงการสงเสริมและสนับสนุน เพื่อใหบริการเด็ก เยาวชน และ
กิจกรรมศูนยเยาวชนฯ
ประชาชนในดานการสงเสริม
พัฒนาการเรียนรูดานกีฬา
และนันทนาการ
- โครงการจัดการแขงขันกีฬา จัดกิจกรรมและแขงขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธชุมชนในเขตฯ
ระหวางชุมชน
2 โครงการสรางเครือขายเฝาระวังพฤติกรรมเด็ก และเยาวชน
- โครงการเสริมสรางความรู เพื่อใหเด็กและสตรีเขาใจวิธี
ใหกับเด็กและกลุมสตรีในเขต การปกปองตนเอง และเขาใจ
เทศบาลนครระยอง
บทบาทของสตรี

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ใกลเคียงไดรับประโยชน
จากการเขาใชบริการ
หองสมุด

1,860,000

1,860,000 1,860,000 มุงใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพที่ดี

เพื่อจัดกิจกรรมในดานกีฬาและนันทนาการ
บริการใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั้งที่อยู
ในเขตบริการของเทศบาลนครระยองและพื้นที่
ใกลเคียง จํานวนผูเขารวมประมาณ 7,400 คน
ชุมชนทั้ง 29 ชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง

1,070,000

เด็กและสตรีมีความรูและสามารถเอาตัวรอดได
ในสภาวะฉุกเฉิน และมีกลุมสตรีที่เขมแข็งเกิดขึ้น
ในชุมชน
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80,000

250,000

1,070,000 1,070,000 เพื่อปลูกฝงใหเด็ก
เยาวชน และประชาชน
ไดใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน
250,000
250,000 สรางความสมัครสมาน
สามัคคี
80,000

80,000 ปญหาเด็กและสตรี
ลดนอยลง

กองการศึกษา

กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

3 โครงการสานสัมพันธสายใยรักแหงครอบครัว
- โครงการผูสูงวัย สานสัมพันธ จัดกิจกรรมระหวางผูสูงอายุ
รวมใจกันสามัคคี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหผูสูงอายุไดมารวมตัวในการจัดกิจกรรม
สําหรับผูสูงอายุ

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
180,000

180,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

180,000 - ชมรมผูสูงอายุไดใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กองสวัสดิการ
สังคม

- ชมรมผูสูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
- โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสงเสริมบทบาทหนาที่

วันสตรีสากลในเขตฯ

เพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการซึ่งเปนการสงเสริม
บทบาทใหกับสตรี จํานวนไมนอยกวา 500 คน

ของสตรีใหมีความเสมอภาค
ทางสังคม
5.4.2 การจัดหาที่อยูอาศัย ซอมแซม มั่นคงแข็งแรงใหประชาชนผูมีรายไดนอย
1 โครงการซอมแซมที่อยูอาศัย
- โครงการซอมแซมและปรับปรุง เพื่อจัดหาที่อยูอาศัยใหกับ
ผูยากไร มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ที่อยูอาศัยใหกับผูยากไรในเขต ผูยากไรในเขตเทศบาลฯ
เทศบาลนครระยอง
5.4.3 การดูแลเด็กดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ
1 โครงการจัดสวัสดิการแกเด็กดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ
- โครงการสงเคราะหผูสูงอายุ ใหการชวยเหลือสงเคราะห
1. ผูสูงอายุ ผูยากไร มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ผูพิการและผูยากไร
ผูสูงอายุ ผูยากไร ในเขต
2. ผูสูงอายุ
เทศบาลฯ
3. ผูพิการ
- โครงการตัดแวนสายตาใหกับ ใหการชวยเหลือผูมีปญหา
ผูมีปญหาทางสายตาในเขต
ทางสายตาในเขตเทศบาลฯ
เทศบาลนครระยอง

ผูมีปญหาทางสายตามีคุณภาพชีวิตที่ดี
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100,000

100,000

100,000 เกิดความรักความสามัคคี
ขึ้นในหมูสตรี

200,000

200,000

200,000 - มีสภาพชีวิตดีขึ้น มีความ กองสวัสดิการ
เขมแข็ง
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

- ลดปญหาความเดือดรอน

200,000
-

200,000
-

-

350,000

200,000 - ประชาชนมีความพึงพอใจ กองสวัสดิการ
- ตอเทศบาลนครระยอง
สังคม
- - มีสภาพชีวิตดีขึ้น มีความ
เขมแข็ง
350,000 ประชาชนมีความพึงพอใจ กองสวัสดิการ
ตอเทศบาลนครระยอง
สังคม

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000 ผูสูงอายุ ผูพิการ ที่ยากไร
มีสุขภาพที่ดีขึ้น มีอาหาร

- โครงสงเสริมและสนับสนุน เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ - ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ ที่ยากไรในเขต
เครื่องยังชีพใหกับผูสูงอายุ
ผูพิการที่ยากไร ใหมีอาหาร
เทศบาลนครระยอง จํานวนไมนอยกวา 200 คน
ผูพิการและผูยากไร ในเขตฯ
ไวบริโภคอยางเพียงพอ
- โครงการพัฒนาชมรมผูสูงอายุ นําผูสูงอายุไปศึกษาดูงาน
1,500,000
- ชมรมผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครระยอง เพื่อ
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณฯ
สรางความสัมพันธระหวางกลุมผูสูงอายุดวยกัน
- โครงการกิจกรรมอันเปน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอันเปน - พัฒนากิจกรรมอันเปนประโยชนตอทุกชุมชน
1,160,000
อุดหนุนชุมชน
สาธารณะประโยชนในเขตฯ
ประโยชนตอชุมชน
- โครงการสนับสนุนการบริการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน สนับสนุนการดําเนินงานของ (อ.ส.ม.) 29 ชุมชน
290,000
อุดหนุนชุมชน
สาธารณสุข
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ชุมชนละ 10,000 ราย
5.5 การพัฒนาศักยภาพองคกรภาคประชาชนใหเขมแข็ง
5.5.1 การปรับปรุงสภาพแวดลอมและเสริมสรางศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน โดยใชแรงจูงใจ/สวัสดิการตอบแทน
1 โครงการเสริมสรางศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน
- โครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน นําผูนําชุมชนศึกษาดูงาน
- ชุมชนเขาใจบทบาทของการทํางานอยางเปนระบบ 1,200,000
ผูนําชุมชนเพื่อชุมชน
นอกสถานที่
และสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง

- โครงการจัดตั้งชุมชนและ
เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

เพื่อใหประชาชนในชุมชน
มีสวนรวมในการพัฒนาทิ้งถิ่น

- มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนครบทุกชุมชน
รวม 29 ชุมชน หมดวาระ 8 ชุมชน

80,000

เพียงพอตอการบริโภค
1,500,000 1,500,000 ชมรมผูสูงอายุไดใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน
- 1,160,000 คุณภาพชีวิตของ
อุดหนุนชุมชน ประชาชนในชุมชน
-

290,000 คุณภาพชีวิตของ
อุดหนุนชุมชน ประชาชนในชุมชน

1,200,000 1,200,000 - ประชาชนเกิดความ
เขมแข็ง
- ประชาชนรูหลัก
วิธีการบริหารจัดการ
อยางเปนระบบ
80,000

80,000 ประชาชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่นและ
ชุมชน รวมทั้งการรูจักการ

แกไขปญหาดวยตนเอง
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หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5.6 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการเสริมสรางรายไดและลดรายจาย
5.6.1 การเผยแพรและนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม
1 โครงการสงเสริมการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนผูมีรายไดนอยในเขตเทศบาลนครระยอง
- โครงการฝกอาชีพใหกับชุมชน สงเสริมอาชีพ สรางงาน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางรายได และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีใหกับประชาชน

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

80,000

80,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

80,000 - ประชาชนมีรายไดเพิ่ม
มากขึ้น และลดการวางงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กองสวัสดิการ
สังคม

- มีอาชีพมั่นคงทําให
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการเมืองและองคกรเทศบาลใหมีความเปนธรรมาภิบาลและเปนองคกรที่ทันสมัย ไดมาตรฐานภายใตการมีสวนรวมของประชาชน
6.2 การพัฒนากระบวนการภายใน
6.2.1 การปรับปรุงสถานที่ทํางาน/ระบบงาน/จัดหาและซอมบํารุงเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
1 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
- โครงการปรับปรุงอาคาร
เพื่อเพิ่มมาตรฐานของอาคาร ปรับปรุงหองประชุมตากสินมหาราช
สํานักงานเทศบาลนครระยอง สํานักงานเทศบาล
- โครงการกอสรางอาคาร
ศาลาประชาคมเทศบาล

เพื่อตอนรับคณะศึกษาดูงาน
และรองรับการใชบริการ

กอสรางอาคารศาลาประชาคม 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย - รื้อถอนเกาะกลางถนน จํานวน 2 จุด พรอม
หนาอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร สวยงามบริเวณพื้นที่อาคาร
ปรับปรุงเปนที่จอดรถ 1 จุด และอนุสาวรีย 1 จุด
เทศบาลนครระยอง
สถานีขนสงผูโดยสารฯ
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2,800,000

-

- 60,000,000

400,000

-

- เทศบาลมีสํานักงาน
ที่ไดมาตรฐาน

สํานักปลัด

- มีอาคารที่สามารถ
ใชประโยชนได

สํานักปลัด

- เพื่อความสวยงามและ
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักปลัด

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
350,000
- อาคารสถานีขนสง
สวยงามและไดมาตรฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

- โครงการปรับปรุงซอมแซม
อาคารสถานีขนสงผูโดยสาร
เทศบาลนครระยอง

เพื่อใหอาคารสถานีขนสง
ผูโดยสารฯ สวยงาม และได
มาตรฐานยิ่งขึ้น

- โครงการกอสรางหลังคา
โรงรถจอดรถยนต

เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย สรางหลังคาโรงรถจอดรถยนต ขนาด 5*52 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 260 ตารางเมตร

1,600,000

- 1,600,000 เพื่อความสวยงามและ
ความเปนระเบียบ

สํานักปลัด

- โครงการกอสรางโรงจอด

1,600,000

รถยนตคลีนิกชุมชนอบอุน
เทศบาลนครระยอง

เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย - กอสรางโรงจอดรถยนตโครงเหล็ก พรอมมุงดวย
แผนเมทัลชีท ขนาด 5 x 104 เมตร
พื้นที่ไมนอยกวา 520 ตารางเมตร

- 1,600,000 เพื่อความสวยงามและ
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

- โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานศูนยกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เพื่อเพิ่มมาตรฐานของอาคาร
สํานักงานศูนยกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

-

-

900,000 เพื่อความสวยงามและ
ความเรียบรอย

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

-

400,000

- เพื่อความสวยงามและ
ความเรียบรอย

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

-

-

400,000 เพื่อความสวยงามและ
ความเรียบรอย

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

- ซอมแซมผนังและโครงสรางอาคารที่ชํารุด
อาคารขนสงผูโดยสาร พรอมทาสีพื้นที่ไมนอยกวา
1,800 ตารางเมตร

- ขนาดอาคารกวาง 10 เมตร ยาว 14 เมตร พื้นที่
ไมนอยกวา 140 ตารางเมตร โดยทําการเปลี่ยน
กระเบื้องหลังคา ทาสีอาคาร เปลี่ยนหนาตาง-ประตู
เปลี่ยนอุปกรณไฟฟา ประปา สุขภัณฑ
เพื่อเพิ่มมาตรฐานของอาคารซอม - ขนาดอาคารกวาง 9 เมตร ยาว 20 เมตร พื้นที่
- โครงการปรับปรุงอาคาร
ซอมบํารุงบอกําจัดขยะมูลฝอย บํารุงบอกําจัดขยะมูลฝอย
ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร โดยทําการเปลี่ยน
และสิ่งปฏิกูล
และสิ่งปฏิกูล
กระเบื้องหลังคา ทาสีอาคาร เปลี่ยนหนาตาง-ประตู
เปลี่ยนอุปกรณไฟฟา ประปา สุขภัณฑ
- โครงการปรับปรุงอาคาร
เพื่อเพิ่มมาตรฐานของอาคาร
- ขนาดอาคารกวาง 11 เมตร ยาว 12 เมตร พื้นที่
ชั่งน้ําหนักขยะ บอกําจัด
ชั่งน้ําหนักขยะ บอกําจัดขยะ ไมนอยกวา 130 ตารางเมตร โดยทําการเปลี่ยน
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กระเบื้องหลังคา ทาสีอาคาร เปลี่ยนหนาตาง-ประตู
เปลี่ยนอุปกรณไฟฟา ประปา สุขภัณฑ
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สํานักปลัด

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- โครงการปรับปรุงอาคาร
เพื่อเพิ่มมาตรฐานของอาคาร
ปอมยามและประตูทางเขา
ปอมยามและประตูทางเขา
บอกําจัดขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล บอกําจัดฯ

- ขนาดอาคารกวาง 3 เมตร ยาว 3 เมตร พื้นที่
ไมนอยกวา 9 ตารางเมตร โดยทําการเปลี่ยน
กระเบื้องหลังคา ทาสีอาคาร เปลี่ยนหนาตาง-ประตู
เปลี่ยนอุปกรณไฟฟา ประปา สุขภัณฑ

- โครงการกอสรางอาคารเก็บ
พัสดุอุปกรณ

- ขนาดอาคารกวาง 5 เมตร ยาว 9 เมตร พื้นที่
ไมนอยกวา 45 ตารางเมตร โดยทําการเปลี่ยน
กระเบื้องหลังคา ทาสีอาคาร เปลี่ยนหนาตาง-ประตู
เปลี่ยนอุปกรณไฟฟา ประปา สุขภัณฑ

เพื่อเพิ่มมาตรฐานของอาคาร
เก็บพัสดุอุปกรณ

2 โครงการพัฒนาระบบการบริการประชาชน
- โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ - เพื่อใหระบบการจัดเก็บฐาน บันทึกและจัดเก็บฐานขอมูลทั้งหมดในเขตฯ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ขอมูลสมบูรณเปนปจจุบัน
มากที่สุด
- เพื่อใหเทศบาลฯ สามารถ
กําหนดนโยบายวางแผนได
ชัดเจนในการใหบริการขอมูล
การชําระภาษีทองถิ่น
- โครงการเพิ่มศักยภาพการให เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธให จัดทําเอกสารและคาใชจายอื่นๆ ในการใหความรู
บริการดานการชําระภาษี
ทราบขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลา ในการชําระภาษี
การชําระภาษี และใหบริการ
รับชําระภาษีในวันหยุดราชการ
และวันเสาร
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ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
- เพื่อความสวยงามและ
ความเรียบรอย

-

-

250,000

150,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

250,000 เพื่อความสวยงามและ
ความเรียบรอย

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

250,000

250,000 ระบบฐานขอมูล
มีประสิทธิภาพให
บริการขอมูลแก
ประชาชนไดรวดเร็ว

สํานักการคลัง

150,000

150,000 ประชาชนรับทราบ
ขอมูลขาวสารการ
ชําระภาษี และชําระ
ภาษีภายในกําหนด

สํานักการคลัง

ลําดับ

โครงการ
- โครงการสายสัมพันธ
ประชาชนผูชําระภาษี

วัตถุประสงค

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี โดยการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ
ชําระภาษี สรางความสัมพันธ
ที่ดีกับประชาชนโดยเชิญ
วิทยากรมาใหความรูความเขาใจ
วาทําไมตองเสียภาษี
- โครงการปรับปรุงการบริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และ
ประชาชนแบบ
ลดขั้นตอนการรับบริการ
One Stop Service
สาธารณะ
3 โครงการจัดหา/ซอมบํารุงเครื่องมือใหการปฏิบัติงาน
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช
เพียงพอแกการปฏิบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดทําเอกสารและคาใชจายอื่นๆ ในการใหความรู
ในการชําระภาษี ผลิตสื่อประชาสัมพันธและ
จัดอบรมใหความรูเพื่อสรางความสัมพันธที่ดี

มีวัสดุ อุปกรณเพียงพอในการรองรับการบริการ
สาธารณะ และมีระบบสารสนเทศในการศึกษา
ขอมูลขาวสารสําหรับประชาชน
กองการศึกษา
จํานวน 14 รายการ
1. กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 กลอง
2. ขัดเคลือบทาสีภายใน-ภายนอกอาคารหองสมุด
3. ซอมแซมหองน้ําอาคารหองสมุดฯ
4. โทรทัศน แอล ซี ดี ความละเอียดจอภาพ
1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
5. ซอม/ทาสีทางเดินเขาหองสวม
6. ทาสีหองฟตเนต
7. ทาสีหองโถงทางเดินชั้น 2
8. ทาสีหองรมไทร
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ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
250,000
250,000 ประชาชนเต็มใจชําระ
ภาษี และชําระภาษี
ภายในกําหนดเวลา

150,000

150,000

150,000 ประชาชนพึงพอใจใน
การรับบริการมากขึ้น

มีเครื่องมือเครื่องใช
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

6,000
600,000
800,000
18,000

-

-

-

32,325
35,822
60,835
22,908

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการคลัง

สํานักปลัด

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
9. ทาสีหองหูกระจง
10. ทาสีหองจามจุรี
11. Build In หองจามจุรี
12. ตอเติมหองเก็บของ-ซอมหนังสือ
13. ชั้นวางรองเทา จํานวน 2 ชั้น
14. กั้นผนังกระจกหองเรียนคอมพิวเตอร
สํานักปลัดฯ จํานวน 20 รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว
ขนาด 750 วัตต จํานวน 1 ชุด
2. เครื่องสแกนเนอร จํานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสํารองไฟฟา 750 วัตต จํานวน 2 เครื่อง
4. เครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง
5. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมแทงค 1 เครื่อง
6. รถปคอัพมีชองวางดานหลังคนขับ (CAB) จํานวน 1 คัน

7. วิทยุสื่อสารติดรถยนตและสัญญาณไฟนําทาง
8. ติดตั้งเบาะนั่ง 2 ดาน
9. เครื่องพนสีจราจร จํานวน 1 เครื่อง
10. เครื่องพิมพเลเซอร ขาว-ดํา จํานวน 1 เครื่อง
11. เครื่องชวยหายใจ (SCBA) จํานวน 2 เครื่อง
12. เครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
13. ตูเหล็กสองประตู จํานวน 4 ตู
14. รถปคอัพดับเพลิงตรวจการณ จํานวน 1 คัน
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
(บาท)
(บาท)
13,276
-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

2558
(บาท)
45,747
500,000
161,000
30,000
53,000

15,000

-

-

31,000
3,600
87,000
5,800
736,000
40,500
7,500
190,000
8,400
240,000
29,000
18,000
1,800,000

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
15. บานพักชั่วคราวสําหรับผูประสบภัยแบบเตนท
ยกพื้น จํานวน 2 หลัง
16. รถดับเพลิงถังน้ําในตัวชนิดฉีดผสมโฟม ความจุ
น้ํา 6,000 ลิตร โฟม 500 ลิตร เครื่องยนตไมนอย
กวา 240 แรงมา ขนาด 6 ลอพรอมอุปกรณ
จํานวน 2 คัน
17. รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบ
ดับเบิ้ลแคป จํานวน 1 คัน
18. รถดับเพลิงขนาดเล็กเคลื่อนที่เร็วชนิดขับเคลื่อน
4 ลอ ขนาดถังบรรจุน้ํา 600 ลิตร จํานวน 1 คัน
19. กลองวงจรปด CCTV จํานวน 1 เครื่อง
20. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง
สํานักการคลัง จํานวน 9 รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องพิมพเลเซอร ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสํารองไฟ 750 วัตต จํานวน 2 เครื่อง
4. กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 กลอง
5. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง
6. เครื่องสํารองไฟฟา 750 วัตต จํานวน 5 เครื่อง
7. เครื่องพิมพเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา 1 เครื่อง
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
-

-

- 6,000,000

896,000

-

- 2,500,000

-

19,000

-

31,000

-

-

19,000
3,600
6,000
-

-

30,000

-

-

9,000
8,400

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
8. กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 กลอง
9. กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 กลอง
กองสวัสดิการสังคม จํานวน 4 รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง
2. เครื่องสํารองไฟฟา 750 วัตต จํานวน 3 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง
สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 5 รายการ
1. รถบรรทุกน้ํา 6,000 ลิตร (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน
6 ลอ จํานวน 1 คัน
2. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงานพรอมอุปกรณ

จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 10 ชุด
3. เครื่องสํารองไฟ 750 วัตต จํานวน 10 เครื่อง
4. เครื่องพิมพเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา 1 เครื่อง
5. เรือทองแบนทําดวยอลูมิเนียม 1.5*5*0.5 ม.
พรอมเครื่องยนต 40 แรงมา
กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 7 รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องสํารองไฟ 750 วัตต จํานวน 4 เครื่อง
3. เครื่องพิมพเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา 1 เครื่อง
125

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,000
6,000
45,000

-

-

5,400
19,000

-

-

5,000

-

-

2,119,000

-

-

150,000

-

-

18,000
21,000
-

700,000

-

15,000

-

-

7,200
8,400

-

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
พรอมแท็งค จํานวน 1 เครื่อง
5. เครื่องสแกนเนอร จํานวน 1 เครื่อง
6. ตออายุการใชงานโปรแกรมปองกันและตรวจจับ
ไวรัสคอมพิวเตอร จํานวน 200 เครื่อง
7. ตออายุการใชงานอุปกรณปองกันการบุกรุก
ระบบเครือขาย จํานวน 1 เครื่อง
กองชาง จํานวน 14 รายการ
1. กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 5 เครื่อง
2. เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง (สายสะพาย)
จํานวน 5 เครื่อง
3. คารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ
แบบกระบะเหล็ก จํานวน 1 คัน
4. ชุดรักแขก เหล็กชุบโครเมียม จํานวน 2 ชุด
5. โพเดียม ขนาดเล็ก จํานวน 1 ชุด
6. โพเดียม ขนาดกลาง จํานวน 2 ชุด
7. รถบรรทุกน้ํา (ดีเซล) ขนาด 6 ลอ ปริมาตร
ความจุไมนอยกวา 6,000 ลิตร จํานวน 1 คัน
8. ตูเชื่อมไฟฟา จํานวน 2 ชุด
9. เครื่องผสมคอนกรีต จํานวน 1 ชุด
10. รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน
11. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 2 ชุด
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,800
3,000
150,000

-

-

150,000

-

-

30,000
55,000

-

-

1,758,000

-

-

46,000
10,000
18,000
2,119,000

-

-

13,000
45,000
494,000
52,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12. เครื่องสํารองไฟ 750 วัตต จํานวน 2 เครื่อง
13. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
พรอมแท็งค จํานวน 1 เครื่อง
14. รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค จํานวน 1 คัน
4 โครงการจางเอกชนและบุคคลภายนอกดําเนินการจัดบริการสาธารณะบางประเภท
- โครงการจางเหมาทําความ เพื่อดูแลรักษาความสะอาด
คลินิกชุมชนอบอุนเทศบาลนครระยอง
สะอาดคลินิกชุมชนอบอุน
ภายในและภายนอกอาคาร
เทศบาลนครระยอง
คลินิกชุมชนอบอุนทน.ระยอง

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,600
4,300
-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

4,200,000

-

-

591,972

- คลินิกชุมชนอบอุน
ทน.ระยองมีความ
สะอาดปราศจากเชื้อโรค

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

- โครงการจางเหมาใหบริการ
รักษาความปลอดภัยบริเวณ
คลินิกชุมชนอบอุน ทน.ระยอง

เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย
และรักษาทรัพยสินของ
ทางราชการ

คลินิกชุมชนอบอุนเทศบาลนครระยอง

-

658,224

- ทรัพยสินของทางราชการ
ไดรับการดูแลไมสูญหาย

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

- โครงการจัดทําบัตรสมาชิก
คลินิกชุมชนอบอุน ทน.ระยอง

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ คลินิกชุมชนอบอุนเทศบาลนครระยอง
มารับบริการที่คลินิกชุมชน
อบอุน ทน.ระยอง

-

500,000

- ผูมารับบริการมีความ
พึงพอใจ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

- โครงการจางเหมาตรวจ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ คลินิกชุมชนอบอุนเทศบาลนครระยอง
ตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
5 โครงการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
- โครงการวิจัยและประเมินผล เพื่อทราบปญหาและตอบสนอง ระดับครัวเรือน รายบุคคล
แผนพัฒนาฯ
ความตองการของประชาชน

-

1,200,000

- ผูมารับบริการมีความ
พึงพอใจ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

-

400,000

- ประชาชนมีความพึง
พอใจ และตองการให
เกิดผลสัมฤทธิ์

กองวิชาการ
และแผนงาน
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ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

6.2.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล
1 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลฯ
การดานการสรางเว็บไซด
มีความรู ทักษะพื้นฐานในการ
เบื้องตน
บริหารจัดการเว็บไซด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
จํานวน 30 คน

- โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและเวชระเบียน

เจาหนาที่ระดับตางๆ มีความรู อบรมฟนฟูความรูดานระบบขอมูลและเวชระเบียบ
ความสามารถในการใชระบบ ใหแกเจาหนาที่ในงานบริการทางการพยาบาล
สารสนเทศอยางเหมาะสม
จํานวน 50 คน 2 รุนๆ ละ 2 วัน
6.2.3 การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหสอดรับกับความเปนชุมชนเมืองโดยยึดพื้นที่และบูรณาการงานระหวางหนวยงาน
1 โครงการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมตางๆของเทศบาล
- โครงการวันเทศบาล
สงเสริมการทํางานรวมกัน
เพื่อจัดกิจกรรมในวันเทศบาล ไดแก ทําบุญเลี้ยงพระ
ระหวางเทศบาลกับชุมชน
และพัฒนาความสะอาด
- โครงการเทศบาลสัญจร

บริการประชาชนในเขต
เทศบาลโดยทั่วถึง

- โครงการประชุมประชาคมทองถิ่น เพื่อระดมความคิดเห็นของ

ทุกหนวยงาน ชุมชน
- โครงการแถลงขาวสื่อมวลชน ประชาชนรวมกิจกรรมและ
รวมแสดงความคิดเห็น

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

56,000

56,000

56,000 บุคลากรของเทศบาลฯ
มีทักษะพื้นฐานในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองวิชาการ
และแผนงาน

40,000

40,000

40,000 80% ของบุคลากร
ใชโปรแกรมที่จําเปน
ไดดี

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

(งบ สปสช.)

80,000

80,000

80,000 มีกิจกรรมที่กอใหเกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติ

สํานักปลัด

จัดหนวยบริการในชุมชนตางๆ จํานวน 29 ชุมชน

345,000

345,000

345,000 ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับบริการ

สํานักปลัด

สรุปประเด็นปญหาความตองการจากการเขารวม
ประชาคมทองถิ่น

50,000

50,000

50,000 เพื่อรวมกันแกไขปญหา
ในการเขารวมประชุมฯ

กองวิชาการ
และแผนงาน

100,000

100,000

100,000 เพื่อนําขาวสารและ
นโยบายของเทศบาลฯ
ไปสูประชาชน

กองวิชาการ
และแผนงาน

ประชาชนที่เขารวมกิจกรรม มีความเขาใจกับ
นโยบายของเทศบาล เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป
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เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6.3 การพัฒนาเจาหนาที่เทศบาลใหมีความรู ความสามารถ และมีขวัญกําลังใจที่ดี
6.3.1 การวางแผนอัตรากําลังและการวางแผนพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงและมีคุณธรรมจริยธรรม
1 โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
- โครงการเสริมสรางคุณธรรม เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมี
พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
และจริยธรรมของพนักงาน
คุณธรรมจริยธรรม
จํานวน 200 คน
ลูกจางประจําและพนักงานจาง
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล
- โครงการอบรมผูบริหาร
เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ทุกระดับ ผูบริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการฯ
ที่ปรึกษา เลขานุการนายก
โดยการจัดการความรู ใชเทคนิค สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจาง
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู
เขารับการอบรม จํานวน 150 คน
และลูกจาง
และพัฒนา
- โครงการพัฒนาศักยภาพ
-เพื่อเพิ่มความรูและทักษะ
บุคลากรในกองสวัสดิการสังคม
บุคลากรดานการจัดทําแผน
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรกองสวัสดิการสังคม -เพื่อสรางบรรยากาศในการ
ทํางานและสัมพันธภาพที่ดี
ของบุคลากร

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

20,000

20,000

20,000 บุคลากรของเทศบาล
มีระดับคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

800,000

800,000

800,000 บุคลากรของเทศบาล
มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

-

80,000

80,000 บุคลากรสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปปรับใช
กับภาระงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการ
สังคม

- โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสํานักการคลัง

เพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานัก
การคลังใหมีความรูเพิ่มขึ้น

บุคลากรในสํานักการคลัง จํานวน 45 คน

-

250,000

250,000 -บุคลากรของสํานัก
การคลังสามารถปฏิบัติ
งานไดบรรลุเปาหมาย

สํานักการคลัง

- โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานสาธารณสุขฯ

เพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานัก

บุคลากรในสํานักการสาธารณสุขฯ

-

150,000

150,000 -เปนการสรางขวัญ
ใหแกเจาหนาที่
สํานักการสาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

การสาธารณสุขฯ ใหมีความรูเพิ่มขึ้น

129

ลําดับ

โครงการ
- โครงการอบรมฟนฟู
การชวยฟนคืนชีพ
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เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เจาหนาที่ในการใหบริการ
ชวยฟนคืนชีพ
- โครงการซอมแผนอุบัติเหตุ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ฉุกเฉิน
เจาหนาที่ใหสามารถปฏิบัติ
งานในสถานการณ
- โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรกลุมงานบริการ
ทางการแพทยและการพยาบาล
- โครงการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ดานการแพทย
ในการใหบริการ
- โครงการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ดานทันตสาธารณสุข
ในการใหบริการดานทันตกรรม
- โครงการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ดานการพยาบาล
ในการใหบริการ
- โครงการการบูรณาการจัดทํา - เพื่อใหประชาชนสามารถ
แผนชุมชน ในเขตฯ
กําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรของกอง
กองวิชาการและแผนงาน
วิชาการฯ ใหมีความรูเพิ่มขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. อบรม BLS จํานวน 1 ครั้ง 30 คน
2. อบรม ACLS จํานวน 1 ครั้ง 12 คน
ผานการประเมินตามแบบการซอมแผนอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน
เจาหนาที่กลุมงานบริการทางการแพทยและ
การพยาบาล จํานวน 60 คน
คลินิกชุมชนอบอุนเทศบาลนครระยอง
คลินิกชุมชนอบอุนเทศบาลนครระยอง
คลินิกชุมชนอบอุนเทศบาลนครระยอง
ชุมชนมีการจัดทําแผนชุมชนหรือทบทวนการจัดทําแผนชุมชน

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000
25,000 เจาหนาที่ทุกคนมีความ
15,000
15,000 สามารถในการชวย
ฟนคืนชีพ
30,000
30,000 ทีมงานมีความพรอม
ในการใหการดูแล
และผานการประเมิน
120,000
120,000 เจาหนาที่กลุมงาน
บริการฯ มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
- 5,266,500 5,266,500 ผูมารับบริการมีความ
พึงพอใจ
944,000
944,000 ผูมารับบริการมีความ
พึงพอใจ
554,400
554,400 ผูมารับบริการมีความ
พึงพอใจ
120,000
120,000
120,000 เทศบาลใชแผนชุมชนเปน
ฐานขอมูลในการจัดทําแผน

บุคลากรในกองวิชาการ

-
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60,000

60,000 -เปนการสรางขวัญ
ใหแกเจาหนาที่
สํานักการคลัง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการ
สังคม
กองวิชาการ
และแผนงาน

สวนที่ 7
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ประกอบดวย
1. นายนรินทร เจนจิรวัฒนา
กรรมการ
2. นายณัฐพัฒน เขตขัน
กรรมการ
3. นายรักเร สําราญรื่น
กรรมการ
4. นายประธาน ทองเฟอง
กรรมการ
5. นายประเมิน สุขวารี
กรรมการ
6. ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
กรรมการ
7. ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาระยอง
กรรมการ
8. นายเฉลิมพล ฟองสายทอง
กรรมการ
9. นายถึก ศิริคช
กรรมการ
10. นางชวนชม ใจชะอุม
กรรมการ
11. นางกิ่งแกว ถนอมถิ่น
กรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ ให
ติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ประกอบดวย
1. นางกรรณิกา
วิโรจนแสงทอง
ประธานอนุกรรมการ
2. นางซอนกลิ่น
ชูเชิด
อนุกรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง
อนุกรรมการ
4. นายชาคริต
เอี่ยมสําอาง
อนุกรรมการ
5. นางสาววรรณวิภา บุบผาชาติ
อนุกรรมการ
6. นางเวียงสุดา
ติรพัฑฒ
อนุกรรมการ
7. นางรัตนาพร
ลอมทอง
อนุกรรมการ
8. นางดวงรัตน
จันทรกําเหนิด
อนุกรรมการและเลขาฯ
/ แนวทาง...
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แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
การติดตาม (Monitoring) จะทําใหทราบวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตามแผนสามปถึงระยะใดแลว
จะใช Gant Chart เปนเครื่องมือในการติดตามวาหนวยงานไดดําเนินการตามแผนสามปถึงชวงใด ตรงกําหนด
ระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปหรือไม
การประเมินผล (Evaluation) จําเปนจะตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard criteria) และ
ตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใชเปนกรอบในการประเมิน เพื่อใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานเปนที่
ยอมรับ ซึ่งในการประเมินผลโครงการ จะประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ 8 เกณฑ 27 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. เกณฑความกาวหนา (Progress)
เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเปาหมายที่กําหนดตามแผนการ
ประเมินความกาวหนา มุงที่จะตอบคําถามวา การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลอง กับวัตถุประสงคที่กําหนด
หรือไม เปนไปตามกรอบเวลาหรือไม และประสบกับปญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลา เปนการดูสัดสวนของผลผลิต (Outputs)
ของโครงการวาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สรางได จํานวนแหลงน้ําขนาดเล็กเพื่อ
การเกษตร สัดสวนปริมาณภารงานการกอสราง เทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลาที่กําหนด
(2) จํานวนกิจกรรมแลวเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบดวยชุดกิจกรรมตางๆ มากมาย
จึงจําเปนตองมีตัวชี้วัดความกาวหนา โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ไดดําเนินการไปแลว
ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในชวงระยะเวลาอาจเปนสัปดาห เดือน ไตรมาส
หรือระยะของโครงการ (Phase)
(3) ทรัพยากรที่ใชไปในชวงเวลา เปนตัวชี้วัดความกาวหนาของการใชทรัพยากรใน
โครงการ ซึ่งครอบคลุมดานงบประมาณโครงการ ไดแก งบประมาณที่ใชไป งบประมาณที่อยูระหวางผูกพัน
เงินงวดและแผนการใชจายงบประมาณโครงการ และอัตราการใชบุคลากรสัมพันธกับเวลา ในรูปของคน – วัน
(Man – day) หรือ คน – เดือน (Man – month)
(4) ระยะเวลาที่ใชไป เปนตัวชี้วัดความกาวหนาเพื่อดูวาไดใชเวลาไปเทาใดแลว และเหลือ
ระยะเวลาอีกเทาใดจึงจะครบกําหนดแลวเสร็จ โดยจะสามารถใชเปนเกณฑประเมินและควบคุมกิจกรรมใหบรรลุตาม
เปาหมายดานเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะตองใชจริงเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวม
2. เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency)
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพเป น การเปรี ย บเที ย บผลลั พ ธ ที่ ไ ด กั บ ทรั พ ยากรที่ ใ ช ไ ปในการ
ดําเนินงาน ทรัพยากรที่ใชนอกจากงบประมาณแลว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางการจัดการและ
เวลาที่ใชไปในการดําเนินงาน ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการเงิน
ของโครงการเพื่อใหไดผลผลิตที่เหมาะสมและคุมคากับการลงทุน ซึ่งจะชวยใหเกิดการใชจายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สมประโยชน ลดคาใชจายและประหยัดตนทุนการผลิต
(2) ผลิตภาพตอกําลังคน...
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(2) ผลิตภาพตอกําลังคน เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือเจาหนาที่
โครงการ ซึ่งนอกจากจะเปนตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานแลว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลในการดําเนินโครงการ และจะเปนแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนที่เหมาะสมในการดําเนิน
กิจกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดวย
(3) ผลิตภาพตอหนวยเวลา การผลิตในชวงเวลา อาทิจํานวนครัวเรือนที่ไดรับการอบรม
อาชีพเสริมนอกภาคเกษตรตอเดือน จํานวนนักเรียนที่เขาเรียนตอตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต
ละป จํานวนผูประกอบการรายยอยที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในแตละชวงไตรมาส
(4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เปนตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการ
ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดคาใชจายที่ไมจําเปนในการดําเนินโครงการ การตัด
ทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งสงผลตอการลดคาใชจายของโครงการ การประหยัดคาพลังงานและคาสาธารณูปการ
คิดเปนรอยละของคาใชจายรวม
3. เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness)
การประเมินประสิทธิผล เปนเกณฑพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะดาน โดย
ดูจากผลลัพธจากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการ
ประกอบดวย ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) ระดับการบรรลุเปาหมาย เปนตัวชี้วัดวาโครงการบรรลุเปาหมายดานใดบาง และ
การบรรลุเปาหมายสงผลตอประชากรเปาหมายอยางไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรเปาหมาย อาทิ การบรรลุเปาหมายดานเศรษฐกิจ สังคม
(2) ระดับการมีสวนรวม เปนตัวชี้วัดความสําเร็จโดยใหความสําคัญกับมิติการมีสวนรวม
โดยสามารถอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผลไดวาการมีสวนรวมของประชาชนสงผลตอระดับความสําเร็จ มากนอย
เพียงไร และโครงการจะปรับปรุงสงเสริมการมีสวนรวมไดอยางไร ระดับการมีสวนรวมสามารถ วัดจากจํานวน
ประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการรวมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล
(3) ระดับความพึงพอใจ เปนเกณฑวัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดสวนของ
ประชากรเปาหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดสวนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ
(4) ความเสี่ยงของโครงการ เปนตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูวาโครงการมีความเสี่ยง ในการ
บรรลุเปาหมายดานใดดานหนึ่งหรือเปาหมายรวมของโครงการหรือไม ซึ่งคาความเสี่ยงจะประเมิน จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโครงการ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอม ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว
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4. เกณฑผลกระทบ (Impacts)
เปนการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตอประชากรกลุมเปาหมาย ชุมชน สังคมและหนวยงานใน
ภาพรวม เปนผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุงหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่ไมไดมุงหวัง
(Unintended impacts) ซึ่งอาจเปนผลดานบวกหรือดานลบก็ได ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
(1) คุณภาพชีวิต เปนตัวชี้วัดผลกระทบตอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรกลุมเปาหมายอาทิ รายได ความเปนอยู โอกาสทางการศึกษา การมีงานทํา สุขอนามัย สภาพแวดลอม
ของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดสวนครัวเรือนหรือประชากรที่ไดรับบริการจากโครงการพัฒนาที่สงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดํารงชีพ
(2) ทัศนคติและความเขาใจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุงเรื่องทัศนคติและความเขาใจ
ของประชากรกลุมเปาหมายที่มีตอโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบตอตัวโครงการเอง โดยเฉพาะ
วัตถุประสงคและมาตรการนโยบายผลประโยชนของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติตอผูบริหาร
(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยใหความสําคัญเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะกอนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดสวนของครัวเรือนที่
ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดลอม จํานวนเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของ
ใชยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใชสิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง
การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่
5. เกณฑความสอดคลอง (Relevance)
เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงพิจารณาวาวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับ ความ
ตองการ หรือสามารถแกไขปญหาตามที่กําหนดไวแตตน หรือไม ซึ่งจําเปนตองมีการประเมินความตองการที่แทจริง
ตลอดจนจะตองตอบคําถามดวยวา แนวทางและกลยุทธที่ใชในการดําเนินงานสอดคลองกับการแกไขปญหาที่เปน
จริงไดหรือไม ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ
(1) ประเด็นปญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น ทั้งที่ไดรับการแกไขแลวและที่ยังไมสามารถแกไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปญหาตามความ
เรงดวน ของปญหา
(2) มาตรการหรือกลยุทธในการแกไขปญหา เปนตัวชี้วัดความสอดคลองกับการ
แกไขปญหา ซึ่งเปนมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูไดจากมาตรการที่ผูบริหารโครงการนํามาใช
ตลอดชวงระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และความสอดคลองกับปญหาหลัก
(3) ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย เปนตัวชี้วัดถึงความ
ตองการของผูรับบริการในการแกไขปญหาที่ประสบอยู อาทิ คํารองเรียน ขอรองทุกข ใหแกไขปญหาเพื่อ
สนองตอบประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการที่ไมไดรับผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ หรือไดรับความ
เสียหายจากการดําเนินโครงการซึ่งจะเปนตัวชี้ความสอดคลองในการดําเนินโครงการและสนองตอบตอความ
ตองการของประชากรเปาหมาย
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6. เกณฑความยั่งยืน (Sustainability)
เปนเกณฑการพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความตอเนื่องของ
กิจกรรมวาจะสามารถดําเนินตอไปไดโดยไมมีการใชงบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยง
ตัวเองได นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แหงใหม ประกอบดวยตัวชี้วัดที่
สําคัญ 3 ประการ คือ
(1) ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวของกับการจัดการ
ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จํานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใชจายงบประมาณภาระผูกพัน
สัดสวนคาใชจายเทียบกับผลผลิตที่ได ปริมาณเงินทุนสํารอง แหลงสนับสนุนงบประมาณปริมาณงบประมาณหรือ
เงินทุนหมุนเวียน จํานวน และขนาดกองทุนดําเนินโครงการ ซึ่งเปนตัวบงชี้ถึงความอยูรอดทางเศรษฐกิจของ
โครงการ
(2) สมรรถนะดานสถาบัน (Institutional capacity) เปนตัวชี้วัดความสามารถของ
หนวยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองคกรประชาชน การมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของระดับการมี
สวนรวมของประชากรกลุมเปาหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการ
ปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อตอการดําเนินโครงการ
(3) ความเปนไปไดในการขยายผล เปนตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถใน
การพึ่งตัวเองโอกาสและชองทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสําเร็จดวยดี ทั้งการ
ขยายผลตามแนวราบ กลาวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจํานวนประชากรเปาหมาย การขยายกําลัง
ผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ไดแก การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือขายโครงการ
ออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเปนระดับชาติ
7. เกณฑความเปนธรรม (Equity)
เปนเกณฑที่มุงใหเกิดความเปนธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ และ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการวาประชากรกลุมเปาหมายจะไดรับหลักประกันเรื่องความเปน
ธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณคา (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่
เสมอภาคเทาเทียมกัน ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
(1) ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ เปนตัวชี้วัดความเปนธรรมโดยใหความสําคัญทุกกลุมยอย
ในสังคมอาทิความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหลงน้ําแกกลุมเกษตรและกลุมอาชีพอื่น การจัดหาตําแหนง
ใหกับผูวางงานและผูถูกเลิกจาง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดใหแกประชากรทุกอาชีพ
(2) ความเปนธรรมระหวางเพศ เปนตัวชี้วัดที่ใหความสําคัญเรื่องความเปนธรรม
ระหวางเพศ ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสําคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูวาการดําเนินโครงการให
ความเสมอภาคระหวางเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหวางเพศ (Gender discrimination) หรือไม โดยสามารถ
พิจารณาเรื่องความเทาเทียมในโอกาส บทบาทระหวางหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี
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(3) ความเปนธรรมระหวางชนรุน (Intergenerational equity) เปนตัวชี้วัดที่เนน
ความเปนธรรมระหวางชนรุน ระหวางชนรุนปจจุบันและชนรุนอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวของ
กับการจัดสรรและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ โครงการที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และผลกระทบดานสังคม โดยคํานึงถึงชนรุนอนาคตซึ่งจะเปนผูไดรับกระทบ
จากการตัดสินและการดําเนินโครงการในปจจุบัน
8. เกณฑความเสียหายของโครงการ (Externalities)
เปนเกณฑที่สําคัญในการประเมินโครงการเพื่อเปนหลักประกันวา การดําเนินโครงการจะไม
กอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบดานลบตอสังคม หรือชุมชน ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ
(1) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เปนตัวชี้วัดความเสียหายดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนผล
จากการดํ า เนิ น โครงการโดยเป นการวั ดและประเมิ นเปรี ยบเที ยบผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ งกั บการศึ กษาผลกระทบด าน
สิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment – EIA) ในชวงกอนทําโครงการ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
รับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเปนธรรมแกผูเสียหาย เพื่อเปน
หลักประกันความเสี่ยงใหกับสังคม และเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของผูอนุมัติและผูดําเนินโครงการ
(2) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางดานเศรษฐกิจ
ที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสรางภาระใหกับ
ประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ตองแบกรับคาใชจายเปนตนทุนทางสังคม (Social costs) ที่ตองเสียไป อาทิ พื้นที่
การเกษตรที่ถูกน้ําทวมเสียหายจากโครงการสรางเขื่อน
(3) ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดําเนิน
โครงการ และสงผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดําเนินงานที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การ
สูญเสียโครงสราง แบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ
ความเอื้ออาทร ความรวมมือและความชวยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม
นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีการประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม 2 ชุด ไดแก
1. แบบสํารวจระดับครัวเรือน เพื่อประเมินความเปนเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน
2. แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน
- วิธีการสํารวจใชการทอดแบบสอบถามสุมระดับครัวเรือน และระดับบุคคล กลุมตัวอยาง
ประมาณรอยละ 30 ของเทศบาล กลุมตัวอยาง สํารวจอยางนอยปละ 1 ครั้ง
- ประมวลผลโดยใชคอมพิวเตอรประมวลผล
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