




สารบัญ

เรื่อง หนา
สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานสําคัญ 1 - 15

สวนท่ี 2 สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2557 – 2560) 16 - 25

สวนท่ี 3 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 26 - 55

สวนท่ี 4 การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติ

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 56 - 57
บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.07) 58 - 59
- รายละเอียดโครงการ (ผ.01) 60 - 156
- รายละเอียดโครงการ (ผ.02) 157 - 162
- รายละเอียดโครงการ (ผ.06) 163 - 167
- รายละเอียดโครงการ (ผ.08) 168 - 201

สวนท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 202 - 204

ภาคผนวก ภาพประกอบแผนท่ียุทธศาสตรท้ัง 8 ยุทธศาสตร 205 - 212

รูปแบบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561 – 2564 213

ตารางแสดงตัวชี้วัดผลการพัฒนา วิธีคํานวณ และเกณฑมาตรฐาน 214 - 220



สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญ

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม ส่ิงแวดลอมและทรัพยากร
โครงสรางและอัตรากําลัง การคลังทองถ่ินและการพาณิชย

1 ลักษณะทางกายภาพ
1.1 ที่ต้ังและอาณาเขต
เทศบาลนครระยอง ต้ังอยูในพื้นท่ีของ อ.เมือง จ.ระยอง อยูหางจากกรุงเทพมหานคร

ประมาณ 179 กม. มีพื้นท่ีท้ังส้ิน 16.95 ตร.กม. และมีอาณาเขตดังน้ี
ทิศเหนือ ติดกับพื้นท่ี เทศบาลตําบลทับมา เทศบาลตําบลนํ้าคอก และ

เทศบาลตําบลเชิงเนิน
ทิศใต ติดทะเลอาวไทย
ทิศตะวันออก ติดกับพื้นท่ี เทศบาลตําบลเชิงเนิน
ทิศตะวันตก ติดกับพื้นท่ี เทศบาลตําบลเนินพระ

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลนครระยองเปนท่ีราบชายฝงทะเลพื้นท่ีมีลักษณะเปนท่ีราบ

สลับท่ีเปนลูกคล่ืนลาดเอียงจากดานทิศเหนือลงสูทิศใตมีแมนํ้าระยองไหลผานกลางเมืองความยาวประมาณ
15 กม. ลงสูทะเลอาวไทยบริเวณชุมชนปากนํ้า 2 ดานทิศเหนือ มีคลองทับมาและดานทิศตะวันออกมีคลองคา
และคลองชลประทาน

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ต้ังอยูในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองรอน ไดรับอิทธิพลของทะเลทําใหอากาศไมรอนจัด

มีอุณหภูมิโดยเฉล่ีย 28 องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียตลอดป 1,501 มล. ความช้ืนสัมพัทธเฉล่ีย 76.7
1.4 เขตการปกครอง
เทศบาลนครระยองครอบคลุมพื้นท่ีของ 4 ตําบล คือ 1. ตําบลปากนํ้า 2. ตําบลทาประดู

3. บางสวนของตําบลเชิงเนิน และ 4. บางสวนของตําบลเนินพระ แบงออกเปน 29 ชุมชน
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1.5 ประชากรและความหนาแนนของประชากร

จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครระยอง จําแนกตามหมวดอายุ
ลําดับที่ หมวดอายุ หญิง ชาย รวม (ชาย / หญิง) หมายเหตุ

1 0 – 4 2,680 2,872 5,552
2 5 – 9 2,906 2,979 5,885
3 10 – 14 2,526 2,639 5,165
4 15 – 19 2,061 2,120 4,181
5 20 – 24 2,116 1,952 4,068
6 25 – 29 2,123 1,866 3,989
7 30 – 34 2,599 1,897 4,496
8 35 – 39 2,964 2,246 5,210
9 40 – 44 2,738 2,392 5,130
10 45 – 49 2,339 2,009 4,348
11 50 – 54 1,988 1,764 3,752
12 55 – 59 1,730 1,354 3,084
13 60 – 64 1,327 1,094 2,421
14 65 – 69 1,006 679 1,685
15 70 – 74 703 501 1,204
16 75 – 79 480 326 806
17 80 – 84 322 198 520
18 85 – 89 157 79 236
19 90 – 94 56 28 84
20 95 – 99 25 14 39
21 มากกวา100 - 3 3
22 ไมทราบอายุ - - -
23 ไมใชสัญชาติไทย - - -

รวมท้ังส้ิน 32,846 29,012 61,858

ขอมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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2. โครงสรางพื้นฐาน

2.1 การคมนาคม การจราจร
(1) การคมนาคม ขนสงทางบก เพื่อการเดินทาง ขนสงตางๆ ระหวางตัวเมืองระยอง

กับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเมืองระยอง นับไดวามีความสะดวกสบาย มีถนนสายหลักท่ีสามารถ
ใชในการเดินทางติดตอระหวาง จังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดตางๆ ในยานเดียวกันได คือ

- ถนนสุขุมวิท ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 ท่ีเปนเสนทางดั้งเดิมใชสําหรับการเดินทาง
ระหวางจังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 (บางละมุง-ระยอง) ท่ีสามารถเขาสูทางหลวงหมายเลข 7
(motorway) เขากรุงเทพฯ ได

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 (บานบึง-แกลง) ผานอําเภอวังจันทร ถึงอําเภอแกลงและ
เช่ือมเขากับถนนสุขุมวิทท่ีอําเภอแกลง

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3138 สายบานคาย-บานบึง ซึ่งตอจากถนนจันทอุดมไปอําเภอ
บานคาย และอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ถนนสาย 3138 น้ีสามารถใชเปนเสนทางเขาสูจังหวัดชลบุรีและจังหวัดกรุงเทพฯ
และเขาสูทางหลวงสายอําเภอสัตหีบ-อําเภอกบินทรบุรี ไปจังหวัดนครราชสีมา สูภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดเชนเดียวกัน

ถนนสายสําคัญในเขตเทศบาลนครระยอง

ลําดับท่ี ชื่อถนน
ขนาด

ประเภทกวาง
เมตร

ยาว
เมตร

1 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 (ชวงท่ีอยูในเขตเทศบาลฯ) ประมาณ
1,050

ทางหลวงชั้น 1  4 ชองทางจราจร
มีเกาะกลางถนน และมีสะพานลอยขามทางแยก

ท่ีส่ีแยกถนนจันทอุดมกับสาย 36
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

2 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท
(ชวงท่ีอยูในเขตเทศบาลฯ)

ประมาณ
7,500

ทางหลวงชั้น 1  4 ชองทางจราจร
ผิวจราจรเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก

3 ถนนราษฎรบํารุง 2,610 ถนนเทศบาลฯ ผิวจราจร เปน Asphalt concrete (AC)
4 ถนนพจนกร 1,800 ถนนเทศบาลฯ ผิวจราจร เปน Asphalt concrete (AC)
5 ถนนภักดีบริรักษ 165 ถนนเทศบาลฯ ผิวจราจร (AC)
6 ถนนยมจินดา 300 ลักษณะเปนถนนแคบๆ ผิวจราจรคอนกรีต (คสล.)
7 ถนนเลียบชายทะเล (สวนท่ีอยูในเขตเทศบาลนครระยอง) 4,050 ถนนของเทศบาลฯ AC
8 ถนนอารีราษฎร 2,500 คสล.
9 ถนนสมุทรคงคา 2,450 AC
10 ถนนสมุทรเจดีย 1,650 AC
11 ถนนบางจาก 1,950 คสล.
12 ถนนขางอําเภอ 900 AC
13 ถนนริมนํ้า 2,550 AC
14 ถนนศรีเมือง 450 คสล.
15 ถนนทาบรรทุก (สวนท่ีอยูภายในเขตเทศบาลฯ) นอกน้ันเปน

ถนนของทางหลวงชนบท) รย 3013
2,340 AC

16 ถนนอดุลยธรรมประภาส ค. 4 2,550 AC
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ลําดับท่ี ชื่อถนน
ขนาด

ประเภทกวาง
เมตร

ยาว
เมตร

17 ถนนตากสินมหาราช 2,450 AC
18 ถนนทางไผ 1,200 AC
19 ถนนขางคลองระบายนํ้าชลประทานฝงขวา 1,350 ลูกรังถนนชลประทาน
20 ถนนหนองบัว ก 7 450 AC ถนนเทศบาลฯ
21 ถนนจันทอุดม 2,250 คสล. ถนนเทศบาลฯ
22 ถนนเรือนจํา 1,200 คสล. ถนนเทศบาลฯ
23 ถนนราชชุมพล ค.2 2,000 คสล.

สะพานขามแมนํ้าลําคลอง

ลําดับท่ี ชื่อสะพาน ประเภท
1 สะพานเทศบาล 1 (ตนมะขาม) คสล.
2 สะพานเทศบาล 2 (หนาโรงเรียนอนุบาล) คสล.
3 สะพานเทศบาล 3 (ทางเขาสวนศรีเมืองดานทิศเหนือ) คสล.
4 สะพานเทศบาล 4 (ทางไปคอนโดศรีเมือง) คสล.
5 สะพานเทศบาล 5 (ทาบรรทุก) คสล.
6 สะพานเทศบาล 6 (ไปชุมชนสองพ่ีนอง แตปจจุบันเปล่ียนเปนสะพาน 16 คลองคา) คสล.
7 สะพานเทศบาล 7 (คลองขุด/รัชฏา) คสล.
8 สะพานเทศบาล 8 (กนปก) คสล.
9 สะพานเทศบาล 9 (หนาหอพระ) คสล.
10 สะพานเทศบาล 10 (สะพานขางตนมะขาม) คสล.
11 สะพานเทศบาล 11 (หัวถนนอดุลยธรรมประภาส) คสล.
12 สะพานเทศบาล 12 (หนาโรงแรมเวียงวลี) คสล.
13 สะพานเทศบาล 13 (หนาสุสานบางจาก) คสล.
14 สะพานเทศบาล 14 (โรงฆาสัตว) คสล.
15 สะพานเทศบาล 15 (ขางอําเภอ) คสล.
16 สะพานเทศบาล 16 (สองพ่ีนอง,ตุมแดง) คสล.
17 สะพานเทศบาล 17 (เจดียกลางนํ้า–โครงการถายโอนจากกรมโยธาธิการ) คสล.
18 สะพานเฉลิมชัย คสล.
19 สะพานเปยมพงศสานต คสล.
20 สะพานดํา (ชลประทานเปนผูรับผิดชอบดูแล) คสล.
21 สะพานเพลินตา คสล.
22 สะพานเกาะกลอย คสล.
23 สะพานเทศบาล 18 (สะพานโขดศรีเมือง) สะพานแขวนเหล็ก

คสล. : คอนกรีตเสริมเหล็ก
 สะพานลอยสําหรับรถยนต 1 แหง ท่ีทางหลวงแผนดินหมายเลข 36
 สะพานลอยสําหรับคนขามถนน 2 แหง ท่ีถนนสุขุมวิท
 ระบบระบายนํ้าสาธารณะ ความยาว กระจายอยูท่ัวไปตามความยาวของแมนํ้าระยอง สวนท่ีอยู

ภายในเขตเทศบาลนครระยอง
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(1) แมนํ้า / คลอง ท่ีใชเปนทางสัญจรทางนํ้า

- แมนํ้าระยอง - คลองกนปกปากคลอง
- คลองระบายนํ้าชลประทาน 2 คลองท่ีใชระบายนํ้าเพื่อบรรเทาอุทกภัย

ปจจุบันแมนํ้าและคลองไมไดใชประโยชนเพื่อการสัญจรแลว ยกเวนคลอง
กนปกปากคลองท่ีประชาชนแหลมรุงเรืองยังใชเปนเสนทางขามไปมา
ระหวางชุมชนแหลมรุงเรืองกับชุมชนกนปกปากคลองและตัวเมืองระยอง

(2) การจัดการขนสงมวลชนภายในเขตเทศบาลฯ
การขนสงมวลชนภายในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครระยองมีรถเมลเล็ก ท่ีเปนรถสองแถวว่ิงรับสงผูโดยสาร

- จากปากนํ้าแหลมเจริญ - ศูนยการคา สตารพลาซา
-รถโดยสารประจําทางสายบานเพ–ศูนยฯ -รถโดยสารประจําทางสายบานคาย-ระยอง
-รถโดยสารประจําทางสายมาบตาพุด–ระยอง -รถโดยสารประจําทางสายบานฉาง-ระยอง
-รถโดยสารประจําทางสายอัสสัมชัญ – ระยอง -รถเมลสายบานแลง - ระยอง
-รถเมลสายวังแกว-วโนภาส–ระยอง -รถเมลสายกะเฉด - ระยอง
-รถเมลสายสามยาน-ระยอง และสายอ่ืนๆ อีกหลายสาย

ท่ีนาพิจารณาใหมีการขยายเสนทางอีก คือ สายรอบเมือง ท่ีว่ิงรอบเมือง จากแหลมเจริญ
ถนนเลียบชายทะเล-ถนนทาบรรทุก-ถนนสุขุมวิทเล้ียวเขาถนนพระเจาตากสินมหาราช-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
2.2 การประปา
- จํานวนครัวเรือนท่ีอยูในเขตเทศบาลนครระยองมีนํ้าประปาใชแทบทุกครัวเรือน
- ชุมชนสนามเปาซอย 1 ซึ่งมีปญหาเรื่องท่ีดินเชนเดียวกับชุมชนแหลมรุงเรือง

ปจจุบันใชนํ้าประปาหยอดเหรียญ ขาดความสะดวก และมีบางครอบครัวท่ีไมไดรับความสะดวกในการใช
นํ้าประปา เชน บางครอบครัวในชุมชนสนามเปา

 หนวยงานการประปาสวนภูมิภาคสาขาระยอง
 ปจจุบันการประปาสวนภูมิภาคสาขาระยองมีกําลังผลิตจากโรงกรองนํ้าบานคายท้ังหมด

77,010 ลบ.ม./วัน ปริมาณการจําหนายรวมท้ังเขตอําเภอเมือง 68,813 ลบ.ม./วัน (ขอมูล ณ เดือน พ.ค.59)
 แหลงนํ้าท่ีใชผลิตนํ้าประปา

- คลองใหญ - อางเก็บนํ้าชลประทานดอกกราย - คลองโพล
2.3 ไฟฟา พื้นท่ีท่ีไดรับบริการไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดใหบริการอยางท่ัวถึง

และไฟฟาสาธารณะประกอบดวย โคมไฟฟาแบบมาตรฐาน โคมไฟฟาแบบเสาสูง โคมไฟฟาเกาะกลางถนนชนิดโซเดียมไลท
ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง สวนมากมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน ไดรับการบริการไฟฟา คิดเปนรอยละ
100 ของพื้นท่ีท้ังหมด
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2.4 การส่ือสาร

(1) มีท่ีทําการไปรษณียโทรเลข จํานวน 2 แหง
(2) สถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน 18 สถานี
- สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิยา กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีกระจายเสียงดวยระบบFMความถ่ี 105.25MH ต้ังอยูถนนลงสูชายหาดแมรําพึงต.ตะพงอ.เมืองจ.ระยอง
- สถานีวิทยุราชดําริสัมพันธ (ร.ส.) กระจายเสียงดวยระบบ FM ความถ่ี 102.75 MH

ต้ังอยูท่ี ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
- สถานีวิทยุขององคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย (อสมท.) กระจายเสียง

ดวยระบบ FM ความถ่ี 96.75 MH ต้ังอยูท่ี ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.ระยอง) กระจายเสียงดวยระบบ FM

ความถ่ี 91.75 MH ต้ังอยูท่ี ต.นํ้าคอก อ.เมือง จ.ระยอง
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง จังหวัดระยอง กระจายเสียงดวยระบบ FM

ความถ่ี 100.75 MH ต้ังอยูท่ี ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง
- สถานีวิทยุชุมชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครระยอง จํานวน 13 แหง
(3) มีหนังสือพิมพทองถ่ิน จํานวน 47 ฉบับ
(4) มีระบบเสียงตามสาย จํานวน 694 จุด

 หนวยวิทยุส่ือสารในพื้นท่ี สวนมากจะเปนวิทยุส่ือสารระบบ VHF
- หนวยส่ือสารสถานีดับเพลิงของเทศบาลนครระยอง
- หนวยส่ือสารตํารวจภูธร
- หนวยส่ือสารของโครงการชลประทานระยอง
- หนวยส่ือสารของอําเภอ - หนวยส่ือสารของประมง

(5) มีตูโทรศัพทสาธารณะ โทรศัพทสวนบุคคลใหบริการอยางท่ัวถึง
2.5 ลักษณะการใชที่ดิน

- พื้นท่ีพักอาศัย และพื้นท่ีพาณิชยกรรม ประมาณรอยละ 63
- พื้นท่ีอุตสาหกรรม ประมาณรอยละ 12
- พื้นท่ีวางและสวนสาธารณะ ประมาณรอยละ 10
- พื้นท่ีต้ังหนวยงานของรัฐ และท่ีต้ังสถานศึกษา ประมาณรอยละ 15

3 เศรษฐกิจและสังคม
3.1 พัฒนาการความเปนมาของเศรษฐกิจและสังคมเมืองระยอง

จากการศึกษาประวัติศาสตรและการคนพบหลักฐานทางโบราณคดี โดยเฉพาะการ
คนพบซากเรือจมและขาวของเครื่องใชตางๆ ตามพื้นท่ีชายฝงของอาวระยองเปนส่ิงท่ีพอกําหนดไดวามีการ
สัญจรไปมาของการคาขายทางทะเลในพื้นท่ีน้ีอยูตลอดเวลามาต้ังแตพุทธศตวรรษท่ี 20-21 เปนตนมา1

หรือในสมัยของพระเจาปราสาททองไดมีพอคาจากประเทศตะวันตกเขามาต้ังสถานีการคาในพื้นท่ีชายฝงทะเล
ภาคตะวันออกรวมท้ังท่ีบริเวณเมืองระยองดวย ทําใหรัฐบาลไทยสมัยน้ันตองสงเจาหนาท่ีเขามาดูแลและ
จัดระบบเพื่อเก็บภาษี ทําใหมีการรวบรวมผูคนเขามาและเกิดเปนหมูบานและขยายเปนเมือง ในเวลาตอมาชวง
รัตนโกสินทรตอนตน (รัชกาลท่ี 1-3) ไดมีคนจีนอพยพเขามารับจางเปนแรงงานและมีอาชีพเปนพอคา
ตลอดจนทําสวนทําไรกันมาก ทําใหเกิดชุมชนท่ีเปนยานตลาด ยานการคา
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การเขามาต้ังหลักแหลงของคนจีน ทําใหเกิดปฏิสัมพันธทางเศรษฐกิจและสังคมระหวาง

เมืองและหมูบาน เพราะคนจีนท่ีเปนพอคา คือผูท่ีนําสินคาจากเมืองไปแลกเปล่ียนสินคาทางเกษตรกับ
สินคาปาจากชาวบานในถ่ินตางๆ ในขณะท่ีชาวพื้นเมืองท่ีอยูมาแตเดิมมีอาชีพการทําประมง2 ซึ่งมีท้ังเรือ
ขนาดใหญท่ีใชใบเรือแจวและเรือพายขนาดเล็ก เปนพาหนะท่ีใชในการประมง นอกจากอาชีพทําการ
ประมงแลวยังมีอาชีพการกสิกรรมซึ่งมีท้ังทํานา ทําไร ทําสวน และการคาขายโดยรับซื้อของปา เชน
นํ้ามันยาง หวาย เถาวัลย ข้ีไต นํ้าผ้ึงและของปาอ่ืนๆ ตามแตฤดูกาลจะอํานวย แลวขนสงมาขายตอ
ท่ีกรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกลเคียง โดยใชเรือใบเปนพาหนะลองเลาะเลียบชายฝงมา ทาเรือท่ีสําคัญของ
เมืองระยองในขณะน้ันคือ ทาประดู ซึ่งทําหนาท่ีเปนท้ังทาเรือรับสงผูโดยสารและสินคา นอกจากน้ีพบวา
ระยองอาจจะเปนเมืองท่ีมีความสําคัญในการตอเรือ อูตอเรือท่ีวาน้ีต้ังอยูท่ี ทาแพรกมะขาม ปจจุบันคือ
บริเวณส่ีแยกถนนยมจินดากับถนนหลักเมืองตัดกัน ในอดีตน้ันประเทศญี่ปุนเคยมาส่ังตอเรือท่ีน่ี แลวนํา
กลับไปใชท่ีญี่ปุน ในปจจุบันก็ยังพบวาอาชีพการตอเรือ เปนอาชีพท่ีสําคัญอาชีพหน่ึงของคนท่ีน่ี ดังน้ันอาจ
กลาวไดวาเมืองระยองต้ังแตอดีตน้ัน มีบทบาทในฐานะของการเปนเมืองทาในการขนสงสินคา

ตอมาในสมัยท่ีจอมพลป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนชวงตนของ สงครามเอเชียบูรพา
รัฐบาลไทยเตรียมการท่ีจะตอสูกับรัฐบาลฝรั่งเศส เพื่อปองกันดินแดนดานตะวันออกของประเทศ คือ
บริเวณจันทบุรีและตราด จึงไดสรางถนนสุขุมวิทข้ึน เพื่อใชเปนเสนทางขนสงทหารและยุทโธปกรณ ผลพวง
จากการเกิดข้ึนของถนนสุขุมวิท น้ัน ทําใหการขนสงทางนํ้าลดความสําคัญลงอยางมาก เพราะประชาชน
หันมาใชการขนสงทางบกแทน โดยยานการคาธุรกิจการคาและการขนสงท่ีสําคัญของเมืองระยองในยุค
หลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ก็คือบริเวณ “ถนนยมจินดา”

ตอมาประมาณป พ.ศ.2514 นักธุรกิจโรงงานนํ้าตาลและโรงแรมในสมัยน้ัน (คนทองถ่ินรูจัก
ในนามเส่ียกัง) ไดเขามาลงทุนทําศูนยการคา “สตารพลาซา” ขณะเดียวกันพลอากาศเอกทวี จุลทรัพย ซึ่ง
เปนรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ไดส่ังการใหยายทารถโดยสารออกมาต้ังท่ีศูนยการคาแหงน้ีดวย ทําใหยาน
การคาเดิมท่ีถนนยมจินดาซบเซาลงไปอยางชาๆ พอคาแมคาเริ่มทยอยยายตามกันออกมาทํามาคาขายท่ี
ศูนยการคาแหงน้ี จนกลายเปนยานเศรษฐกิจแหงใหมของเมืองระยอง ชวงเวลาเดียวกันน้ัน ไดเกิดสงครามเวียดนาม
รัฐบาลไทยไดอนุญาตใหสหรัฐอเมริกาเขามาต้ังฐานทัพทางอากาศและทาเทียบเรือบรรทุกขนาดใหญ
สําหรับขนถายอาวุธยุทโธปกรณในประเทศไทย ทําใหเกิดมีการกอสรางขนาดใหญ ท้ังสนามบินและทาเรือนํ้าลึก
สงผลใหเศรษฐกิจในยานน้ี รวมท้ังเมืองระยองขยายตัวข้ึนไปดวย

ตอมานับแตชวงปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 5 เปนตนมา รัฐบาลไดกําหนดให
พื้นท่ีชายฝงทะเลภาคตะวันออกรวมท้ังจังหวัดระยอง เปนท่ีต้ังของนิคมอุตสาหกรรมหนักและทาเรือนํ้าลึก
เพื่อขนถายสินคา ทําใหมีแรงงานจากภาคเกษตรกรรมจํานวนมากเขามาเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

ผลพวงท่ีสืบเน่ืองมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางรีบเรง
ของเมืองระยองในชวงท่ีผานมา ทําใหสภาพทางสังคมเศรษฐกิจของเมืองระยองในปจจุบันมีลักษณะ
ผสมผสานระหวางวิถีชีวิตแบบชนบท และความเปนเมืองใหม ท้ังน้ีมีความสัมพันธกับลักษณะทางกายภาพ
และท่ีต้ังของเมืองแตละชุมชนดังน้ี

 พื้นท่ีบริเวณชานเมือง ไดแก บริเวณชุมชนเกาะกลอยบางสวนของชุมชนพูนไฉ บางสวนของ
ชุมชนสองพี่นอง บางสวนของชุมชนกนปกและบางสวนของชุมชนทุงโตนด ชุมชนเนินพระ เปนพื้นท่ีท่ีมีประชากร
อาศัยอยูไมหนาแนนมากนัก บริเวณแถบน้ีในอดีตเปนแหลงเกษตรกรรมท่ีสําคัญของเมือง แตในปจจุบันวิถี
ชีวิตของชุมชน มีการปรับเปล่ียนจากสังคมเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมมาสูเศรษฐกิจการคาและบริการเปนหลัก



8
โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญก็คือ ธุรกิจท่ีพักอาศัย บานเชาและรานคาสําหรับบริการแรงงานจากตางถ่ิน
ท่ีเขามาพักอาศัยในจังหวัดระยอง อยางไรก็ตามในพื้นท่ีแถบน้ีก็ยังพบการทําเกษตรกรรมอยูบางประปราย
เชน สวนพุทรา ผักสวนครัว และปศุสัตว ในอนาคตพื้นท่ีแถบน้ีกําลังเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินจากพื้นท่ี
เกษตรกรรมไปสูท่ีพักอาศัย ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาดานส่ิงแวดลอมติดตามมา โดยเฉพาะปญหาการระบายนํ้า
ในยามท่ีเกิดฝนตกหนัก เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีเคยเปนหนองนํ้า และแหลงรองรับนํ้าไดถูกถม และปรับพื้นท่ีจนหมด

 พื้นท่ีศูนยกลางเศรษฐกิจของเมือง (downtown)
เทศบาลนครระยอง มีพื้นท่ีศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเมืองท่ีสําคัญอยู 2 บริเวณก็คือ

1) บริเวณสองฟากฝงของถนนสุขุมวิทและพื้นท่ีใกลเคียง 2) พื้นท่ีบริเวณถนนอารียราษฎรและถนนสมุทรคงคา
1. พื้นที่บริเวณริมถนนสุขุมวิทและพื้นที่ใกลเคียง อันไดแก ถนนยมจินดา ถนนราษฎรบํารุง

ถนนตากสินมหาราชและถนนจันทอุดม เปนยานท่ีมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
สําคัญของยานน้ีก็คือ เปนยานศูนยกลางการคา เปนศูนยกลางการขนสง ธุรกิจการเงิน โรงแรม และธุรกิจบริการ
ของเมือง อยางไรก็ตามศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเทศบาลนครระยอง มีแนวโนมท่ีจะขยายตัวข้ึนไปทางทิศเหนือ
ตามเสนทางของถนนจันทอุดม เน่ืองจากจะเปนพื้นท่ีท่ีมีประชากรเขามาอยูอาศัยอยางหนาแนนในอนาคต

นอกจากความเปนศูนยกลางดานการคาและภาคบริการแลว ยังพบวาพื้นท่ีโดยรอบของยานน้ี
เปนท่ีพักอาศัยของประชากรแฝง ท่ีมาจากตางถ่ิน ประชากรกลุมน้ี สวนใหญประกอบอาชีพหาบเรแผงลอย
และแรงงานรับจางท่ัวไป การท่ีประชาชนเหลาน้ี เลือกท่ีจะพักอาศัยอยูบริเวณขอบของ downtown ก็
เน่ืองจากอยูใกลแหลงประกอบอาชีพ และมีความสะดวกในการเดินทางออกมาประกอบอาชีพ ประชาชน
กลุมน้ีมักจะมีความสัมพันธเก่ียวของเปนเครือญาติกันหรือเปนคนในหมูบานเดียวกันท่ีชักชวนกันทํามาหากินท่ีน่ี
จากการคาดการณในปจจุบัน พบวาจํานวนประชากรจากตางถ่ิน มีจํานวนใกลเคียงกับจํานวนประชากรท่ีเปนคน
ทองถ่ินพื้นเพเดิมของเทศบาลนครระยอง ดังน้ันหากมองในแงเศรษฐกิจแลวประชากรกลุมน้ีนับวามีบทบาท
ท่ีสําคัญย่ิง ตอการเคล่ือนตัวของระบบเศรษฐกิจเมืองระยอง ในขณะท่ีหากมองในทางสังคมประชากรกลุมน้ี
แมจะมีจิตวิญญาณและวัฒนธรรมด้ังเดิมของตัวเองอยู แตก็สามารถปรับตัวเองเขากับวัฒนธรรมทองถ่ินไดอยางกลมกลืน

2. พื้นที่บริเวณริมถนนราชชุมพล (ค.2) เปนยานท่ีเกิดจากการขยายตัวของเมืองไป
ตามถนนผังเมือง ซึ่งเปนถนนคูขนานกับถนนสุขุมวิท ดานทิศเหนือมีหมูบานจัดสรรและคอนโดมีเนียม
เกิดข้ึนจํานวนมาก มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ท่ีดินมีราคาสูงมาก ปญหาท่ีเกิดข้ึนในบริเวณน้ี ไดแก
การถมท่ีดินขวางทางนํ้า เพื่อสรางบานจัดสรร สงผลใหประสบปญหานํ้าทวมทุกป และปญหาการจราจร
ติดขัด เน่ืองจากประชากรท่ีอาศัยอยูในบริเวณน้ีสวนใหญจะเปนชาวตางถ่ินท่ีมาซื้อบานพักอาศัย และ
จะตองเดินทางออกไปประกอบอาชีพตามโรงงานอุตสาหกรรมและสถานท่ีตางๆ

3. บริเวณถนนอารียราษฎรและถนนสมุทรคงคา พื้นท่ียานน้ีเปนศูนยกลางของสังคม
เศรษฐกิจชาวประมงพื้นบานและอุตสาหกรรมประมง ซึ่งเปนเศรษฐกิจหลักท่ีมีความสําคัญมาแตอดีตและยังคง
ความสําคัญอยูทุกวันน้ี โดยจะพบวามีประชาชนในชุมชนตางๆ ท่ีประกอบอาชีพประมง ดังน้ีคือ ชุมชนสมุทรเจดีย
ชุมชนปากนํ้า 1 ชุมชนปากนํ้า 2 ชุมชนสัมฤทธ์ิ ชุมชนมุสลิมปากคลอง ชุมชนบานปากคลอง ชุมชนกนปกและ
ชุมชนแหลมรุงเรือง จากขอมูลการสํารวจภาคสนามและจากเอกสาร พบวาพื้นท่ีบริเวณน้ีเปนท่ีต้ังของทาเทียบเรือ
3 แหง โรงงานนํ้าปลา 30 แหง และกิจการหองเย็น 4 แหง มีครัวเรือนประมงพื้นบานขนาดเล็กและ
ครัวเรือนท่ีเปนแรงงานในภาคประมง ไมนอยกวา 1,500 ครัวเรือน นอกจากน้ีแลว ดวยความท่ีเปนแหลงของ
ประมงพาณิชยขนาดใหญ ทําใหยานน้ีเปนท่ีพักอาศัยของแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานจํานวนมาก ซึ่งมีท้ังท่ีเปน
แรงงานถูกกฎหมายและแรงงานท่ีผิดกฎหมาย ปจจุบันปญหาแรงงานตางดาวท่ีผิดกฎหมาย นับเปนปญหาท่ีสําคัญ
เน่ืองจากไดสงผลกระทบตอการจางแรงงานทองถ่ิน กลาวคือ แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย ท่ีลักลอบเขามาทํางาน
จะมีคาแรงท่ีถูกมาก ทําใหแรงงานทองถ่ินเดิมถูกกดคาแรงและไดรบัคาจางท่ีไมเปนธรรม
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นอกจากเปนศูนยกลางทางดานประมงแลว พื้นท่ียานน้ี นับวาเปนแหลงบริการรานอาหารทะเล

และท่ีพักผอนหยอนใจท่ีสําคัญของเมือง โดยจะพบรานอาหารท่ีมีช่ือเสียงของเมืองระยองหลายรานไดต้ังอยูท่ีน่ี
ซึ่งนับวาเปนอีกหน่ึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของเมืองระยอง

3.2 ดานเศรษฐกิจ
ลักษณะทางเศรษฐกิจ มีลักษณะเดนทางดานการทองเท่ียวและการประมง อาชีพท่ีสําคัญ

ไดแก การพาณิชยกรรม การทําประมง อุตสาหกรรมตอเน่ือง รายไดเฉล่ียของประชากร 419,741 บาท/คน/ป
3.2.1 การพาณิชยกรรมและบริการ

(1) สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม
- สถานีบริการนํ้ามัน 15 แหง - ศูนยการคา/หางสรรพสินคา 3 แหง
- ตลาดสดเทศบาล 4 แหง - รานคาท่ัวไป 309 แหง

(2) สถานประกอบการเทศพาณิชย
- สถานธนานุบาล 4 แหง - โรงฆาสัตวเทศบาล 1 แหง - ทาเทียบเรือ 3 แหง

(3) สถานประกอบการดานบริการ
- โรงแรม 27 แหง จํานวนหองพักรวม 1,682 หอง
- ธนาคาร 12 แหง - โรงภาพยนตร 1 แหง
- สถานท่ีจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ จํานวน 263 แหง

(4) สถานประกอบการดานหางสรรพสินคา
- หางเซ็นทรัลพลาซา ระยอง - หางแหลมทอง ระยอง
- หางเทสโกโลตัส ระยอง - หางบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาระยอง

3.2.2 การอุตสาหกรรม
- โรงผลิตนํ้าปลา 11 แหง - โรงผลิตเสนกวยเต๋ียว 4 แหง
- กิจกรรมหองเย็น 4 แหง

3.2.3 การทองเที่ยว มีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
(1) ศาลหลักเมือง ต้ังอยูท่ีถนนหลักเมืองในเขตเทศบาลนครระยอง เดิมเปนศาลไม

ตอมาไดรับการปฏิสังขรณเปนอาคารกออิฐถือปูน ลักษณะอาคารเปนศิลปะแบบศาลเจาจีน
(2) วัดปาประดู อยูในเขตเทศบาลนครระยอง ถนนสุขุมวิท เปนวัดเกาแก สันนิษฐาน

วาสรางในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมี “พระนอนตะแคงซาย” ซึ่งนักทองเท่ียวใหความสนใจ และสักการะกันมาก
(3) สวนศรีเมือง ต้ังอยูทางดานทิศตะวันตกหรืออยูดานเหนือของชุมชนสนามเปา

เปนสวนสาธารณะ อันเปนท่ีประดิษฐานของพระพุทธอังคีรสฯ พระพุทธรูปคูบานคูเมืองของจังหวัดระยอง
ปจจุบันเปนสนามกีฬากลางของชุมชนตางๆ ในเทศบาลนครระยอง มีความรมรื่น เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ
รวมท้ังมีอาคารหองสมุด สําหรับใชคนควาหาความรูไดดวย

(4) พระเจดียกลางน้ํา ต้ังอยูตําบลปากนํ้า ในเดือน 12 เทศบาลนครระยอง จัดงาน
ประเพณีหมผาองคพระเจดียกลางนํ้า เปนประจําทุกป

(5) หาดแหลมเจริญ ต้ังอยูตําบลปากนํ้า เปนสถานท่ีพักผอน ในเขตเทศบาล
(6) วัดเกง ต้ังอยูภายในบริเวณโรงพยาบาลระยอง
(7) หอพระพุทธอังคีรส หรือเรียกกันส้ันๆ วา “หอพระ” มีการกอสรางเปนอาคาร

ทรงไทยจัตุรมุข ต้ังอยูบริเวณดานหนาของสวนศรีเมือง ซึ่งภายในหอพระพุทธอังคีรส ยังเปนท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรูปประจําเมืองระยองท่ีมีช่ือวา“พระพุทธอังคีรสบรมราชาสิหิงคปฏิมาบรมโลกนาถระยอง
ประชาราษฎรบรมบพิตร” อันเปนพระพุทธรูปคูบานคูเมือง และเปนท่ีเคารพสักการะของชาวระยองมานาน
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(8) วัดโขดทิมทาราม ต้ังอยูถนนพจนกร เปนแหลงโบราณคดีของจังหวัดระยอง
(9) ลองเรือชมภูมิทัศนของแมน้ําระยอง เทศบาลนครระยอง ไดปรับปรุงพัฒนาสายนํ้า

ในแมนํ้าระยอง ท่ีเคยประสบปญหาวิกฤตเนาเสีย จนมีการปรับความสะอาดของนํ้า ใหอยูในระดับดีข้ึน อีกท้ัง
พัฒนาชายฝง ใหเปนท่ีพักผอนของชุมชนหลายแหง ชมความงามของธรรมชาติปาแสมรอยป ท่ีบริเวณเจดียกลางนํ้า

(10) ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช อยูในบริเวณวัดลุมฯ ถนนตากสินฯ
(11) ศาลเจาแมทับทิม (ศาลเจาตุยบุยเน่ีย) เปนศาลเจาเกาแกท่ีชาวระยองใหความ

เคารพนับถือมานานมีการจัดงานไหวเจาฉลองศาลประจําทุกป กอสรางมาต้ังแต พ.ศ.2421 และศาลเจา
โจวซือกง ท่ีชาวระยองนับถือกันมายาวนานมาก ต้ังอยูท่ีถนนยมจินดา

(12) วัดเนิน ต้ังอยูทางเหนือของวัดลุมฯ ตอมาทางกรมศาสนาไดรวมกับวัดลุมฯ วัดลุมฯ
ในปจจุบัน มีศาสนสถานจํานวนมาก โดยมีพระโบราณพิทักษ ดํารงตําแหนงเจาอาวาส

3.3 ดานสังคม
ชุมชน 29 แหง จํานวน 35,057 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 61,316 คน

3.4 ศาสนา
(1) ผูนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 98 ของประชากรท้ังหมดในเทศบาลฯ มีวัด จํานวน 8 วัด
(2) ผูนับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 1.5 ของประชากรท้ังหมดในเทศบาลฯ มีมัสยิด จํานวน 1 แหง
(3) ผูนับถือศาสนาคริสต รอยละ 0.5 ของประชากรท้ังหมดในเทศบาลฯ มีโบสถคริสตจํานวน 1 แหง

3.5 วัฒนธรรม
ประชาชนชาวเมืองระยองท่ีอยูในเขตเทศบาลฯ รอยละ 98 นับถือศาสนาพุทธ จึงมีกิจกรรมทางศาสนา

และประเพณีตางๆ คลายคลึงกันกับชาวพุทธของจังหวัดอ่ืนๆ ในประเทศไทย วัฒนธรรมทองถ่ินยังคงมีเหลือ
ใหเห็นอยูท่ัวไป เชน ภาษาพูด (ภาษาระยอง) ยังคงใชเพื่อการส่ือสารในระหวางชาวระยองกันเองอยางกวางขวาง
และมีการพยายามอนุรักษไวเปนอยางดี การละเลนแบบพื้นบานก็ยังคงมีอยู เชนหนังใหญวัดบานดอน
และมีพิพิธภัณฑท่ีวัดกระโดน ท่ียังเก็บสะสมของเกาของเมืองระยองไวเปนอยางดี เพื่อใหคนรุนน้ีไดชมกัน

ในจังหวัดระยอง มีศูนยวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรม และโบราณสถาน
(1) ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ต้ังอยูท่ีโรงเรียนระยองวิทยาคม
(2) ศูนยวัฒนธรรมอําเภอแกลง ต้ังอยูท่ีโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
(3) สภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ต้ังอยูท่ีศูนยราชการจังหวัดระยอง ช้ัน 4
ประเพณีทองถ่ินที่สําคัญ
- ประเพณีงานหมผาองคพระเจดียกลางนํ้าและงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงจัดข้ึนทุกป
- ประเพณีงานวันรําลึกถึงวีรกรรมของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จัดข้ึนวันท่ี 28 ธ.ค.
- งานแหพระพุทธอังคีรสฯ สรงนํ้าพระ รดนํ้าดําหัวขอพรในวันสงกรานตและประเพณี

งานกอพระเจดียทรายชายหาดระยอง (แหลมเจริญ) ในเดือนเมษายน
- ประเพณีแขงเรือยาว - ประเพณีตักบาตรเทโว - ประเพณีวันออกพรรษา
- งานภูมิบุรีศรีระยอง จัดข้ึนในเดือนธันวาคมของทุกป

3.6 การศึกษา
(1) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จํานวน 5 แหง

- โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า (ท.1) - โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง (ท.2)
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม (ท.3) - โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล(ท.4)
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (ท.5)
และระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1 แหง คือ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (ท.6)
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มีจํานวนหองเรียน 206 หองเรียน จํานวนนักเรียน 6,383 คน จํานวนพนักงานครูและลูกจาง 337 คน

โรงเรียน จํานวนหองเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนพนักงานครู-ลูกจาง
ร.ร.เทศบาลวัดปากนํ้า 26 929 44
ร.ร.เทศบาลบานปากคลอง 15 352 25
ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 53 1,907 98
ร.ร.วัดลุมมหาชัยชุมพล 29 718 49
ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีฯ) 54 1,620 91
ร.ร.นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) 29 857 30

รวม 206 6,383 337
(2) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 3 แหง คือ โรงเรียนอนุบาลระยอง โรงเรียนวัดเนินพระ และ

โรงเรียนวัดเกาะกลอย
(3) โรงเรียนเอกชน จํานวน 5 แหง คือ โรงเรียนกวงฮ้ัว โรงเรียนอารียวัฒนา โรงเรียนสมคิดวิทยา

โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ และโรงเรียนอนุบาลศรอารีย
(4) โรงเรียนมัธยม สพฐ. จํานวน 3 แหง คือ โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนวัดปาประดู และ

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนํ้า
(5) โรงเรียนอาชีวศึกษา จํานวน 2 แหง คือ วิทยาลัยระยองบริหารธุรกิจ (R-TEC) และ

วิทยาลัยเทคนิคระยอง
(6) ระดับกอนวัยเรียน จํานวน 3 ศูนย คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กวัดปาประดู และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดลุมมหาชัยชุมพล
3.7 กีฬา นันทนาการ / พักผอน

(1) สนามฟุตบอล จํานวน 14 แหง (2) สนามเปตอง จํานวน 8 แหง
(3) สนามบาสเกตบอล จํานวน 7 แหง (4) สนามเด็กเลน จํานวน 7 แหง
(5) สนามตะกรอ จํานวน 16 แหง (6) สระวายนํ้า จํานวน 2 แหง
(7) หองสมุดประชาชน จํานวน 1 แหง (8) สวนสาธารณะ จํานวน 3 แหง

3.8 สาธารณสุข
(1) โรงพยาบาลรัฐและเอกชน จํานวน 2 แหง เปนโรงพยาบาลศูนย จํานวน 1 แหง

โรงพยาบาลรวมแพทยระยอง จํานวน 1 แหง
(2) ศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 3 แหง

- ศูนยบริการสาธารณสุขนครระยอง (คลินิกชุมชนอบอุนเทศบาลนครระยอง)
- ศูนยบริการสาธารณสุขเนินพระ
- ศูนยบริการสาธารณสุขปากนํ้า

(3) คลินิกเวชกรรม จํานวน 58 แหง / คลินิกทันตกรรม จํานวน 31 แหง
(4) บุคลากรสายวิชาชีพทางดานสาธารณสุขของสํานักงานเทศบาลนครระยอง

ทันตแพทย จํานวน 1 คน เภสัชกร จํานวน 3 คน
พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 13 คน นักวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 1 คน
ดานเทคนิคการแพทย จํานวน 1 คน ดานรังสีเทคนิค จํานวน 1 คน
ดานกายภาพบําบัด จํานวน 2 คน อสม. จํานวน 324 คน
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3.9 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) สถิติเพลิงไหมในรอบป (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2558) จํานวน 156 คร้ัง
ความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินจากเหตุเพลิงไหมในรอบปท่ีผานมา คิดเปนทรัพยสินมูลคา 195,034 บาท

อัตรากําลังงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําป พ.ศ.2558
1. พนักงานเทศบาล 9 อัตรา
2. ลูกจางประจํา 4 อัตรา
3. พนักงานจางตามภารกิจ 24 อัตรา
4. พนักงานจางท่ัวไป 11 อัตรา

รวม 48 อัตรา
มีการติดต้ังเครื่องดับเพลิงเคมีภายในเขตเทศบาลท้ัง 29 ชุมชน จํานวน 973 ถัง รวมท้ังส้ิน 807 อาคาร
ทําการตรวจเช็คและทบทวนสอนการใชงานทุกบานท่ีมีการติดต้ังปละ 3 ครั้ง/บาน มีการใชเครื่องดับเพลิงเคมี
ระงับอัคคีภัยได 36 ครั้ง และมีการฝกซอมแผน จํานวน 3 ครั้ง ในปท่ีผานมา

ลําดับท่ี ประเภท จํานวน วัน/เดือน/ป ท่ีไดรับ
1 รถยนตดับเพลิง (3 คัน)

- ขนาดความจุนํ้า 2,000 ลิตร
- ขนาดความจุนํ้า 12,000 ลิตร

1 คัน
2 คัน

12 กรกฎาคม 2520
9 กันยายน 2557

2 รถยนตบรรทุกนํ้าดับเพลิงอเนกประสงค (7 คัน)
- ขนาดความจุนํ้า 5,000 ลิตร 1 คัน 7 กรกฎาคม 2535
- ขนาดความจุนํ้า 12,000 ลิตร 4 คัน 29 ธันวาคม 2549/ 7 ตุลาคม 2556
- ขนาดความจุนํ้า 15,000 ลิตร 2 คัน 19 ตุลาคม 2537

3 รถยนตดับเพลิงชนิดบันไดเล่ือนอัตโนมัติ 1 คัน 8 มกราคม 2541
4 รถยนตกูภัยอเนกประสงค (2 คัน)

- ขนาดเล็ก 1 คัน 1 สิงหาคม 2537
- ขนาดกลาง 1 คัน 28 สิงหาคม 2539

5 เรือทองแบน 8 ลํา
6 เคร่ืองสูบนํ้าชนิดหาบหาม 1 เคร่ือง
7 เคร่ืองดูดนํ้าไดโว ขนาดทอ 2 น้ิว 700 วัตต 6 เคร่ือง
8 เคร่ืองสูบนํ้าเบนซิน ขนาดทอ 3 น้ิว 19 เคร่ือง
9 รถจักรยานยนต 4 คัน
10 รถยนตสายตรวจ 4 คัน 22 พฤศจิกายน 2544/29 สิงหาคม2549/

22 สิงหาคม 2557/4 มีนาคม 2559
11 รถยนตดับเพลิงตรวจการณ 1 คัน 11 กันยายน 2556
12 รถชมเมือง ขนาด 28 ท่ีน่ัง 2 คัน 18 พฤศจิกายน 2557



13
4 ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 ภูมิอากาศ (ปปจจุบัน)

(1) อุณหภูมิสูงสุด 39.7 องศาเซลเซียส  ตํ่าสุด 17.8 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉล่ียเดือน  มี.ค.-มิ.ย. 30 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉล่ียเดือน  ก.ค.-ต.ค. 32 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉล่ียเดือน  พ.ย.-ก.พ. 30 องศาเซลเซียส

(2) ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย สูงสุด ตลอดปประมาณ 1,587.7 ม.ม.
ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียเดือน มี.ค.-มิ.ย. 115 ม.ม. ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียเดือน ก.ค.-ต.ค. 234 ม.ม.
ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียเดือน พ.ย.-ก.พ. 24.2 ม.ม.

(3) ทิศทางลมในแตละฤดู
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะพัดจากมหาสมุทรอินเดียในฤดูรอน สวนในฤดูหนาว

จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลอาวไทยพัดผาน
4.2 ขยะ

(1) ปริมาณขยะ 110 ตัน/วัน
(2) ขยะท่ีเก็บขนได จํานวน 110 ตัน/วัน
(3) ขยะท่ีกําจัดได จํานวน 110 ตัน/วัน

กําจัดขยะโดยวิธี
- สงไปกําจัดท่ีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดระยอง ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดระยอง
(4) ท่ีดินสําหรับกําจัดขยะท่ีกําลังใช ประมาณ 100 ไร ต้ังอยูท่ีถนนสมุทรเจดีย ต.ปากนํ้า

- หางจากเขตทองถ่ินเปนระยะทาง 4 กิโลเมตร
- ท่ีดินสําหรับกําจัดขยะท่ีใชไปแลว  จํานวน 16.5 ไร
- เหลือท่ีดินกําจัดขยะและใชงานอยูในปจจุบัน จํานวน 22 ไร
- คาดวาจะสามารถกําจัดขยะไดอยางตอเน่ือง

(5) สภาพการเปนเจาของท่ีดินสําหรับกําจัดขยะ
- ทองถ่ิน จัดซื้อเอง เม่ือ พ.ศ. 2538 ราคา 60,000,000 บาท

(6) ท่ีดินสํารองท่ีเตรียมไวสําหรับกําจัดขยะ
- ซื้อเม่ือ พ.ศ. 2546 จํานวน 23 ไรเศษ ต้ังอยูท่ีถนนสมุทรเจดีย ตําบลปากนํ้า

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง หางจากทองถ่ินเปนระยะทาง 4 กิโลเมตร

หมายเหตุ
ท่ีดินสําหรับกําจัดขยะรายการท่ี (4)-(6) เทศบาลนครระยองมีโครงการท่ีจะปรับปรุงเปน

สวนสาธารณะตอไป
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5. โครงสรางและอัตรากําลังในการบริหารงานของเทศบาลนครระยอง

เทศบาลนครระยอง มีสมาชิกซึ่งไดจากการเลือกตั้ง จํานวน 24 คน และนายกเทศมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรง จํานวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 4 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 4 คน ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน สําหรับการจัดสวนราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไดขออนุมัติจัดสวนราชการ ดังน้ี

1. สํานักปลัดเทศบาล 2. สํานักการคลัง 3. สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม
4. กองวิชาการและแผนงาน 5. กองการศึกษา 6. กองชาง
7. กองสวัสดิการสังคม 8. กองการแพทย 9. งานตรวจสอบภายใน
มีพนักงาน 153 คน ลูกจางประจาํ 30 คน พนักงานจางตามภารกิจ 196 คน พนักงานจางท่ัวไป 302 คน

6. การคลังทองถ่ิน
ป พ.ศ.

รายการ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

รายรับ 571,131,489.41 650,675,422.19 583,745,155.55 628,377,860.73 628,377,860.73
รายจาย 162,525,694.83 603,044,665.38 564,380,332.69 618,497,876.15 618,497,876.15

6.1 การดําเนินกิจการพาณิชย

- มีสถานธนานุบาล จํานวน 1 แหง มีขอมูลดําเนินกิจการ ดังน้ี
รายการ พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 หมายเหตุ

1.เงินทุน
2.เงินทุนหมุนเวียน
3.กําไรสุทธิ
4.จํานวนผูมาใชบริการ

- จํานํา
- ไถถอน

5.จํานวนทรัพยสินหลุด

110,542,393.75
28,649,000.00
20,562,054.56

33,300
32,369

396

121,851,523.76
46,985,000.00
20,948,594.56

34,490
33,421

858

132,825,821.02
52,870,000.00
21,477,030.01

30,902
30,542
1,016

143,064,336.07
41,183,500.00
20,187,645.98

29,955
29,142

898

153,158,159.06
39,593,000.00
24,052,136.57

31,083
30,338

792

เงิน O.D.

พ.ศ. อัตรากําลัง สถิติจํานํา รายได รายจาย กําไรขาดทุน หมายเหตุชาย หญิง รวม จํานํา ไถถอน
2555
2556
2557
2558
2559

2
2
3
3
3

6
6
6
5
5

8
8
9
9
8

32,369
33,490
30,902
29,955
31,083

30,021
33,369
32,542
29,142
30,338

28,142,108.10
30,904,087.35
26,726,107.64
26,322,323.14
29,157,631.56

5,028,164.03
7,580,053.54
6,249,077.54
6,134,677.16
5,105,494.99

20,562,054.56
21,948,594.56
20,477,030.01
20,187,645.98
24,052,136.57

ท่ีมา : สถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง
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- มีสถานีขนสงผูโดยสาร จํานวน 1 แหง มีขอมูลดําเนินกิจการ ดังน้ี

รายรับ-รายจายต้ังแตปงบประมาณ 2557-2559
งานกิจการสถานีขนสง

ประเภท ป 2557 ป 2558 ป 2559 หมายเหตุ
(ต.ค.59-ม.ค.60)

รายรับ
-คาบริการสถานีขนสง
-คาบริการหองสุขา
-คาเชาทรัพยสินอ่ืนๆ
-คาตอบแทนติดต้ังปายฯ
-ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
-รายไดเบ็ดเตล็ด

รวม

รายจาย
-งบกลาง
-คาจางช่ัวคราว
-คาตอบแทน
-คาใชสอย
-คาวัสดุ
-คาสาธารณูปโภค
-คาท่ีดินและส่ิงกอสราง

รวม

1,306,580.00
363,375.00
417,117.20
48,000.00
20,094.45

104,426.62

2,259,593.27

524,274.00
460,780.00
136,260.00
445,945.62
53,227.40

207,824.96
30,000.00

1,858,311.98

1,379,506.00
360,375.00
543,370.00
48,000.00
18,885.43

118,426.62

2,468,563.05

28,086.00
565,472.28
140,760.00
473,069.12
43,428.40

196,548.24
550,000.00

1,997,364.04

1,317,916.00
372,000.00
585,615.00
52,800.00
21,207.09

123,276.62

2,472,814.71

73,908.00
605,510.00
131,940.00
371,271.62
40,890.05

184,734.84
480,000.00

1,888,254.51

220,520.00
171,457.50
163,125.00
26,400.00
13,383.93
23,000.00

617,886.43

53,832.00
199,420.00
41,340.00

108,000.00
7,980.00

62,486.56
-

473,058.56



ส่วนที ่2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-25560)

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ

1. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาตใิหม้คีวามยั่งยนืและสมดลุ

   1.1 การส่งเสริมการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 3 3.57 175,000 0.15 ส านักการสาธารณสุขฯ

   1.2 การลดปริมาณน้ าเสียภาคครัวเรือน 1 1.19 50,000 0.04 ส านักการสาธารณสุขฯ

   1.3 การลดปริมาณมูลฝอยโดยการสร้างจิตส านึกในการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน 1 1.19 250,000 0.22 ส านักการสาธารณสุขฯ

   1.4 การเสริมสร้างกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน 1 1.19 70,000 0.06 กองสวัสดิการสังคม

รวม 6 7.14 545,000 0.48

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ

2. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการระบบสาธารณูปโภค/โครงสร้างพ้ืนฐานและการวางผังเมอืง

ที่ได้มาตรฐาน

   2.1 การพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานใหไ้ด้มาตรฐานและแก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 15 17.86 15,468,000 13.61 กองช่าง

รวม 15 17.86 15,468,000 13.61

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาคนใหม้ีความรู ้และมีคุณธรรมจรยิธรรม

   3.1 การพฒันาส่ือและหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของชุมชน และเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 8 9.52 7,210,000 6.35 กองการศึกษา

บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนด าเนินงานประจ าปี 2557

เทศบาลนครระยอง

ยทุธศาสตร์/แนวทาง

ยทุธศาสตร์/แนวทาง

ยทุธศาสตร์/แนวทาง
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ

   3.2 การพฒันาหลักสูตรส าหรับเด็กด้อยโอกาส 1 1.19 40,000 0.04 กองการศึกษา
   3.3 การเสริมสร้างศักยภาพครู และบคุลากรทางการศึกษา 2 2.38 1,050,000 0.92 กองการศึกษา
   3.4 การพฒันาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาใหเ้อื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ 2 2.38 11,636,300 10.24 กองการศึกษา
   3.5 การพฒันาแหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ที่ทนัสมัย 2 2.38 552,000 0.49 กองการศึกษา

รวม 15 17.86 20,488,300 18.03

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ

4. ยุทธศาสตรด์้านการเสรมิสรา้งสุขภาพของประชาชนใหแ้ข็งแรงและมีสุขภาวะที่ดี

   4.1 การเสริมสร้างสุขลักษณะสถานประกอบการและสุขาภบิาลอาหาร 2 2.38 38,800,000 34.15 ส านักการสาธารณสุขฯ
   4.2 การเพิ่มประสิทธภิาพการรักษาพยาบาล 1 1.19 402,700 0.35 ส านักการสาธารณสุขฯ
   4.3 ส่งเสริมและปอ้งกันโรคในประชาชนใหเ้หมาะสมตามช่วงวยั 3 3.57 1,690,000 1.49 ส านักการสาธารณสุขฯ

รวม 6 7.14 40,892,700 35.99

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ

5. ยุทธศาสตรด์้านการเสรมิสรา้งสังคมและชุมชนใหม้ีความอบอุ่น เข้มแข็งมั่นคงและปลอดภยั

   5.1 การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ประเพณี วฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นและวนัส าคัญของชาติ 6 7.14 3,870,000 3.41 กองการศึกษา
        และยกย่อง เชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริย์

   5.2 การปอ้งกันปญัหาอาชญากรรม 1 1.19 250,000 0.22 ส านักปลัด
   5.3 การปอ้งกันอุบติัภยัและสาธารณภยั 1 1.19 200,000 0.18 ส านักปลัด
   5.4 การสร้างสัมพนัธภาพในครอบครัว โดยใหผู้้ปกครองมีส่วนร่วม 5 5.95 3,430,000 3.02 ส านักปลัด/กองสวัสดิการสังคม

ยทุธศาสตร์/แนวทาง

ยทุธศาสตร์/แนวทาง

ยทุธศาสตร์/แนวทาง
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ

   5.5 การจัดหาที่อยู่อาศัย ซ่อมแซม มั่นคงแข็งแรงใหป้ระชาชนผู้มีรายได้น้อย 1 1.19 200,000 0.18 กองสวัสดิการสังคม
   5.6 การดูแลเด็กด้อยโอกาส ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ 4 4.76 2,080,000 1.83 กองสวัสดิการสังคม
   5.7 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน โดยใช้แรงจูงใจ 4 4.76 1,760,000 1.55 กองสวัสดิการสังคม
        สวสัดิการตอบแทน

   5.8 การเผยแพร่และน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปปฏบิติัใหเ้ปน็รูปธรรม 1 1.19 80,000 0.07 กองสวัสดิการสังคม

รวม 23 27 11,870,000 10.45

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ

6. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการเมืองและองค์กรเทศบาลใหม้ีความเปน็ธรรมาภบิาล

และเปน็องค์กรที่ทนัสมัย ได้มาตรฐาน ภายใต้การมีส่วนรว่มของประชาชน

   6.1 การพฒันารายได้และลดภาระค่าใช้จ่าย 2 2.38 400,000 0.35 ส านักการคลัง
   6.2 การปรับปรุงสถานที่ท างาน/ระบบงาน/จัดหาและซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือในการปฏบิติังาน 6 7.14 21,421,600 18.85 ทกุหน่วยงาน
   6.3 การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 1 1.19 340,000 0.30 กองวิชาการและแผนงาน
   6.4 การปรับเปล่ียนวธิกีารท างานใหส้อดรับกับความเปน็ชุมชนเมืองโดยยึดพื้นที่และบรูณาการ 5 5.95 930,000 0.82 ส านักปลัด/กองวิชาการฯ
        งานระหวา่งหน่วยงาน

   6.5 การวางแผนอัตราก าลังและการวางแผนพฒันาบคุลากรใหม้ีสมรรถนะสูง 5 5.95 1,260,000 1.11 ส านักปลัด/ส านักการคลัง

        และมีคุณธรรมจริยธรรม

รวม 19 23 24,351,600 21.43

รวมทั้งสิ้น 84 100 113,615,600 100

ยทุธศาสตร์/แนวทาง

ยทุธศาสตร์/แนวทาง
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ

1. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาตใิหม้คีวามยั่งยนืและสมดลุ

   1.1 การลดปริมาณมูลฝอยโดยการสร้างจิตส านึกในการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน 2 1.74 310,000 0.17 ส านักการสาธารณสุขฯ

   1.2 การเพิ่มประสิทธภิาพการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล 1 0.87 30,957,000 16.74 ส านักการสาธารณสุขฯ

   1.3 การส่งเสริมการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 2 1.74 135,000 0.07 ส านักการสาธารณสุขฯ

   1.4 การลดปริมาณน้ าเสียภาคครัวเรือน 1 0.87 50,000 0.03 ส านักการสาธารณสุขฯ

รวม 6 5.22 31,452,000 17.01

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ

2. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการระบบสาธารณูปโภค/โครงสร้างพ้ืนฐานและการวางผังเมอืง

ที่ไดม้าตรฐาน

   2.1 การปรับภมูิทศัน์เมืองใหส้วยงาม ร่มร่ืน เปน็ระเบยีบ 3 2.61 4,900,000 2.65 กองช่าง

   2.2 การพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานใหไ้ด้มาตรฐานและแก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 18 15.65 21,540,000 11.65 กองช่าง

   2.3 การวางแผนและพฒันาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 1 0.87 250,000 0.14 ส านักการสาธารณสุขฯ

รวม 22 19.13 26,690,000 14.44

แผนด าเนินงานประจ าปี 2558
เทศบาลนครระยอง

ยทุธศาสตร์/แนวทาง

ยทุธศาสตร์/แนวทาง

บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาคนใหม้คีวามรู้ และมคุีณธรรมจริยธรรม

   3.1 การพฒันาแหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ที่ทนัสมัย 2 1.74 4,052,000 2.19 กองการศึกษา
   3.2 การเสริมสร้างศักยภาพครู และบคุลากรทางการศึกษา 2 1.74 2,380,000 1.29 กองการศึกษา
   3.3 การพฒันาส่ือและหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของชุมชน และเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 8 6.96 54,357,000 29.40 กองการศึกษา
   3.4 การพฒันาหลักสูตรส าหรับเด็กด้อยโอกาส 1 0.87 40,000 0.02 กองการศึกษา
   3.5 การพฒันาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาใหเ้อื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ 15 13.04 14,449,900 7.82 กองการศึกษา

รวม 28 24.35 75,278,900 40.72

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
4. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริมสร้างสขุภาพของประชาชนใหแ้ขง็แรงและมสีขุภาวะที่ดี

   4.1 การเพิ่มประสิทธภิาพการรักษาพยาบาล 1 0.87 1,019,100 0.55 ส านักการสาธารณสุขฯ
   4.2 การส่งเสริมและปอ้งกันโรคในประชาชนใหเ้หมาะสมตามช่วงวยั 3 2.61 2,087,200 1.13 ส านักการสาธารณสุขฯ

รวม 4 3.48 3,106,300 1.68

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการเสริมสร้างสงัคมและชมุชนใหม้คีวามอบอุ่น เขม้แขง็มั่นคงและปลอดภยั

   5.1 การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ประเพณี วฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นและวนัส าคัญของชาติ ฯลฯ 8 6.96 4,270,000 2.31 กองการศึกษา
   5.2 การปอ้งกันปญัหาอาชญากรรม 5 4.35 2,365,000 1.28 ทกุหน่วยงาน
   5.3 การสร้างสัมพนัธภาพในครอบครัว โดยใหผู้้ปกครองมีส่วนร่วม 5 4.35 3,380,000 1.83 กองการศึกษา/สวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร/์แนวทาง

ยุทธศาสตร/์แนวทาง

ยุทธศาสตร/์แนวทาง
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ

   5.4 การจัดหาที่อยู่อาศัย ซ่อมแซม มั่นคงแข็งแรงใหป้ระชาชนผู้มีรายได้น้อย 1 0.87 200,000 0.11 กองสวัสดิการสังคม
   5.5 การดูแลเด็กด้อยโอกาส ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ 4 3.48 1,925,000 1.04 กองสวัสดิการสังคม
   5.6 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน โดยใช้แรงจูงใจ 6 5.22 1,840,000 1.00 กองสวัสดิการสังคม
        สวสัดิการตอบแทน

   5.7 การเผยแพร่และน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปปฏบิติัใหเ้ปน็รูปธรรม 1 0.87 80,000 0.04 กองสวัสดิการสังคม

รวม 30 26.09 14,060,000 7.60

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ

6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการเมอืงและองค์กรเทศบาลใหม้คีวามเปน็ธรรมาภบิาล

และเปน็องค์กรที่ทนัสมยั ไดม้าตรฐาน ภายใตก้ารมสีว่นร่วมของประชาชน

   6.1 การวางแผนอัตราก าลัง การวางแผนพฒันาบคุลากรใหม้ีสมรรถนะสูง มีคุณธรรมจริยธรรม 8 6.96 2,127,000 1.15 ทกุหน่วยงาน
   6.2 การพฒันารายได้และลดภาระค่าใช้จ่าย 1 0.87 250,000 0.14 กองสวัสดิการสังคม
   6.3 การปรับเปล่ียนวธิกีารท างานใหส้อดรับกับความเปน็ชุมชนเมืองโดยยึดพื้นที่และบรูณาการ 6 5.22 1,400,000 0.76 ส านักปลัด/กองวิชาการฯ
        งานระหวา่งหน่วยงาน

   6.4 การปรับปรุงสถานที่ท างาน/ระบบงาน/จัดหาและซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือในการปฏบิติังาน 10 8.70 30,525,900 16.51 ทกุหน่วยงาน

รวม 25 21.74 34,302,900 18.55

รวมทั้งสิ้น 115 100 184,890,100 100

ยทุธศาสตร์/แนวทาง

ยทุธศาสตร์/แนวทาง
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหม้ีความเปน็ระเบยีบและยั่งยืน

    1.1.1 แนวทางการพฒันาและเพิ่มระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหไ้ด้มาตรฐาน

            ตามแนวทางโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว 16 13.22 26,141,000.00 11.30 กองช่าง

รวม 16 13.22 26,141,000.00 11.30

2. ยุทธศาสตรด์้านการจัดการระบบขนส่งมวลชนการจราจรและความปลอดภยั

    2.1.1 แนวทางการส่งเสริมการบงัคับใช้กฎหมายและเสริมสร้างวนิัยจราจรใหก้ับประชาชน 2 1.65 890,000.00 0.38 ส านักปลัด
    2.2.2 แนวทางการปอ้งกันอาชญากรรมและการเตรียมรับสถานการณ์สาธารณภยั ฯลฯ 1 0.83 201,600.00 0.09 ส านักปลัด

รวม 3 2.48 1,091,600.00 0.47

3. ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งความสมดุลของสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวทางเมืองคารบ์อนต่ า

    3.1.1 แนวทางการอนุรักษฟ์ื้นฟตู้นไม้และพื้นที่สีเขียวเดิม 1 0.83 50,000.00 0.02 ส านักการสาธารณสุขฯ
    3.1.2 แนวทางการปลูกไม้ยืนต้นและสร้างพื้นที่สีเขียวใหม่ 1 0.83 80,000.00 0.03 กองสวัสดิการสังคม
    3.2.1 แนวทางการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดและแหล่งก าจัด 2 1.65 300,000.00 0.13 ส านักการสาธารณสุขฯ
    3.4.2 แนวทางการส่งเสริมการบริโภคอย่างพอเพยีง 3 2.48 580,000.00 0.25 ส านักการสาธารณสุขฯ

รวม 7 5.79 1,010,000.00 0.44

4. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    4.1.1 แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณีทอ้งถิ่นบนพื้นฐานความพอเพยีงและตามวถิีสีเขียว 7 5.79 4,490,000.00 1.94 กองการศึกษา
    4.2.1 แนวทางการส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างทกัษะ ฯลฯ 4 3.31 3,300,000.00 1.43 กองการศึกษา
    4.3.1 แนวทางการยกระดับมาตรฐานการศึกษา สร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษา ฯลฯ 20 16.53 99,177,600.00 42.86 กองการศึกษา
    4.4.1 แนวทางการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาใหเ้ปน็มืออาชีพและท างานอย่างมีความสุข 2 1.65 1,630,800.00 0.70 กองการศึกษา

รวม 33 27.27 108,598,400.00 46.93

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา หน่วยด าเนินการ

เทศบาลนครระยอง

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2559
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ

5. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองใหม้ีความรุง่เรอืง

    5.1.1 แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มรายได้ใหแ้ก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครระยอง 1 0.83 80,000.00 0.03 กองสวัสดิการสังคม
รวม 1 0.83 80,000.00 0.03

6. ยุทธศาสตรด์้านการเสรมิสรา้งสุขภาวะที่ดีของประชาชน

    6.2.1 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและการปอ้งกันโรคในประชาชน 1 0.83 187,200.00 0.08 ส านักการสาธารณสุขฯ
    6.2.3 แนวทางการพฒันาศักยภาพศูนย์บริการสาธารณสุข 1 0.83 527,800.00 0.23 (กองการแพทย์)
    6.3.1 แนวทางการจัดระบบการสนับสนุนทางสังคมใหก้ับผู้สูงอายุ (Social Support) 1 0.83 240,000.00 0.10 กองสวัสดิการสังคม
    6.3.3 แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัใหก้ับผู้สูงอายุ (Housing) 1 0.83 100,000.00 0.04 กองสวัสดิการสังคม

รวม 4 3.31 1,055,000.00 0.46

7. ยุทธศาสตรด์้านการเสรมิสรา้งสังคมคนดีและสังคมแหง่การมีส่วนรว่ม

    7.2.1 แนวทางการสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคี ความสัมพนัธท์ี่ดีในชุมชนและครอบครัว

            สามารถดูแลและพึ่งพงิตนเองได้ 10 8.26 5,060,000.00 2.19 กองสวัสดิการสังคม
    7.3.1 แนวทางการพฒันาเครือข่ายอาสาสมัครกลุ่มมวลชนในชุมชนใหเ้ข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการ กองสวัสดิการสังคม/ส านักปลัด
            จัดบริการสาธารณะ และการบริหารจัดการเมือง 9 7.44 3,861,000.00 1.67 ส านักการสาธารณสุขฯ
    7.3.2 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 1 0.83 120,000.00 0.05 กองวิชาการและแผนงาน

รวม 20 16.53 9,041,000.00 3.91

8. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการองค์กรใหม้ีความผาสุกและมีการบรหิารจัดการที่ดี

    8.1.1 แนวทางการเสริมสร้างความสุข ความสามัคคีในองค์กร 4 3.31 824,000.00 0.36 ส านักปลัด
    8.1.2 แนวทางการพฒันาทกัษะ สมรรถนะ องค์ความรู้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล 4 3.31 1,540,000.00 0.67 ส านักปลัด/วิชาการ/ส านักการคลัง

    8.2.1 แนวทางการพฒันาระบบการบริหารและระบบบริการสาธารณะ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ

            ฐานข้อมูล ระเบยีบ กฎหมาย การประเมินผล เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ฯลฯ 29 23.97 82,032,700.00 35.45 ทกุหน่วยงาน
รวม 37 30.58 84,396,700.00 36.47

รวมทั้งสิ้น 121 100.00 231,413,700.00 100.00

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา หน่วยด าเนินการ
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหม้ีความเปน็ระเบยีบและยั่งยืน

    1.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 18 21.69 56,747,000.00 23.55 กองช่าง

รวม 18 21.69 56,747,000.00 23.55

2. ยุทธศาสตรด์้านการจัดการระบบขนส่งมวลชนการจราจรและความปลอดภยั

    2.2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.20 200,000.00 0.08 ส านักปลัด

รวม 1 1.20 200,000.00 0.08

3. ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งความสมดุลของสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวทางเมืองคารบ์อนต่ า

    3.1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.20 89,500.00 0.04 กองสวัสดิการสังคม

    3.2.1 แผนงานสาธารณสุข 1 1.20 31,800.00 0.01 ส านักการสาธารณสุขฯ

รวม 2 2.41 121,300.00 0.05

4. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    4.1.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 4 4.82 3,100,000.00 1.29 กองการศึกษา

    4.2.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 6 7.23 2,700,000.00 1.12 กองการศึกษา

    4.3.1 แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 8 9.64 99,774,000.00 41.40 กองการศึกษา

    4.4.1 แผนงานการศึกษา 1 1.20 1,000,000.00 0.41 กองการศึกษา

รวม 19 22.89 106,574,000.00 44.22

5. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองใหม้ีความรุง่เรอืง

    5.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.20 65,000.00 0.03 กองสวัสดิการสังคม

รวม 1 1.20 65,000.00 0.03

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2560

เทศบาลนครระยอง

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ

6. ยุทธศาสตรด์้านการเสรมิสรา้งสุขภาวะที่ดีของประชาชน

    6.2.1 แผนงานการพาณิชย์ 1 1.20 187,000.00 0.08 ส านักการสาธารณสุขฯ

    6.2.3 แผนงานสาธารณสุข 2 2.41 1,282,000.00 0.53 กองการแพทย์

รวม 3 3.61 1,469,000.00 0.61

7. ยุทธศาสตรด์้านการเสรมิสรา้งสังคมคนดีและสังคมแหง่การมีส่วนรว่ม

    7.2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการ/กองวิชาการฯ

            และแผนงานสาธารณสุข 7 8.43 909,500.00 0.38 ส านักการสาธารณสุขฯ

    7.3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการ/ส านักปลัด

            และแผนงานสาธารณสุข 5 6.02 796,900.00 0.33 ส านักการสาธารณสุขฯ

รวม 12 14.46 1,706,400.00 0.71

8. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการองค์กรใหม้ีความผาสุกและมีการบรหิารจัดการที่ดี

    8.1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2.41 400,000.00 0.17 ส านักปลัด

    8.2.1 แผนงานการพาณิชย์ แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

            แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

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

รวม 27 32.53 74,109,000.00 30.75

รวมทั้งสิ้น 83 100.00 240,991,700.00 100.00

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
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สวนท่ี 3
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลนครระยองคํานึงถึงความสอดคลองระหวาง

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) คานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. ยุทธศสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับจังหวัด
และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดระยอง วิสัยทัศนและยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลนครระยอง นโยบายในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและความตองการ
ในการพัฒนา และใชยุทธศาสตรระดับตางๆ ท่ีไดกลาวขางตนเปนหลักในการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของ
การพัฒนา ซึ่งสาระสําคัญสรุปได ดังนี้

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ันคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ันคั่ง ย่ังยืน” โดยมียุทธศาสตรชาติท่ีจะใช
เปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก

(1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง
(2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
(5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560 – 2564
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 -2564) เปนกรอบ 5 ปแรกของการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) สูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายระยะยาว โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร
การพัฒนาดังนี้

1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
4. ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน
6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
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9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก/แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561 – 2564
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก
วิสัยทัศนการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก (พ.ศ.2561 – 2564) “ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียว

ชั้นนําในอาเซียน ฐานการผลิตและจําหนายผลไม ประมง และปศุสัตวเพ่ือการสงออก แหลงทองเท่ียวชายทะเล
นานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงคุณภาพ และการทองเท่ียวโดยชุมชน พ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมชายแดนเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบาน และประตูสูเศรษฐกิจโลก” โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้

1. ยุทธศาสตรยกระดับการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีและระยองใหเปนฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนําในอาเซียน

2. ยุทธศาสตรการการผลิตอาหารและสินคาเกษตร ใหไดคุณภาพมาตรฐานมีความทันสมัยและเปนสากล เพ่ือให
เปนฐานการผลิตและจําหนายผลไม ประมง และปศุสัตว เพ่ือการสงออก

3. ยุทธศาสตรพัฒนาแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียว กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ใหเปนแหลง
ทองเท่ียวชายทะเลนานาชาติเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการทองเท่ียวโดยชุมชน

4. ยุทธศาสตรพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานให
เจริญเติบโตอยางยั่งยืนและเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม

5. ยุทธศาสตรปกปองและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความหลากหลาย อุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติ และมีการใชประโยชนอยางเหมาะสม กอใหเกิดความสมดุลตอระบบนิเวศ

แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561 – 2564
วิสัยทัศนจังหวัดระยอง (Vision) : “เมืองนวัตกรรมกาวหนา พัฒนาอยางสมดุล บนพื้นฐานความพอเพียง

City innovative advances, Balanced development Based on the sufficiency economy” โดยมียุทธศาสตร
การพัฒนาดังนี้

1. ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑดานการเกษตร ประมง ปศุสัตวใหเปนไปตามมาตรฐาน สากล
ควบคูกับการพัฒนาไปสูเกษตรอุตสาหกรรมและเพ่ือการทองเท่ียว

2. ยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวใหเติบโตควบคูกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน

3. ยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนควบคูกับการรับผิดชอบตอสังคม
4. ยุทธศาสตรอนุรักษ ฟนฟู และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวม
5. ยุทธศาสตรเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็ง และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรมและภาคการบริการสูการแขงขัน

ในระดับสากล
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง
วิสัยทัศน “องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง มีความเปนเลิศดานการบริหารจัดการท่ีดี

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและกีฬา
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครระยอง

นโยบายการพัฒนาของผูบริหาร
1. ดานการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนใหมีความรูคูคุณธรรม

1.1 พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลใหมีคุณภาพ  ไดมาตรฐานระดับสากล
1.2 สงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  ใหกับเด็กและเยาวชนเพ่ิมข้ึน  เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน
1.3 สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีจิตใจท่ีดีงาม มีจริยธรรมและมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
1.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาควบคูไปกับการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาใหทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
2. ดานบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหมีความย่ังยืน

2.1 บริหารจัดการขยะอยางครบวงจร โดยสงเสริมการคัดแยกขยะตั้งแตครัวเรือน และนําขยะท่ีคัดแยกมา
จัดการอยางเปนระบบ

2.2 ฟนฟูคุณภาพแมน้ําระยอง พรอมท้ังปรับปรุงภูมิทัศนริมฝงแมน้ําใหสวยงาม
2.3 อนุรักษฟนฟูและสงเสริมการปลูกปาชายเลนใหคงสภาพสมบูรณ พรอมพัฒนาใหเปนสถานท่ีพักผอนแหงใหม
2.4 สงเสริมการสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

ประชาชนทุกระดับ
3. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง
3.1 พัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร ท้ังการสงเสริมใหความรู การปองกันและการรักษาพยาบาล
3.2 พัฒนาศูนยบริการสาธารณสุขและคลินิกชุมชนอบอุนใหทันสมัยยิ่งข้ึน เพ่ือขยายโอกาสในการเขาถึงบริการ

ทางการแพทย
3.3 ปรับปรุงสวนสาธารณะท่ีมีอยูเดิมใหมีสภาพเหมาะสมแกการพักผอนและออกกําลังกายมากยิ่งข้ึน

พรอมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีสวนสาธารณะแหงใหม
3.4 พัฒนาหองสมุดเทศบาลใหเปนหองสมุดมีชีวิตและเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีประชาชนเขาถึงได
3.5 ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลใหสะอาดและถูกสุขอนามัย เปนตลาดสดนาซื้อ
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3.6 สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน  เพ่ือเพ่ิมรายไดรวมท้ังสงเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑท่ีเนนภูมิปญญาและทรัพยากรทองถ่ิน

3.7 ใหความสําคัญตอบทบาทและการดําเนินกิจกรรมของผูสูงอายุในฐานะผูใหคําแนะนําสั่งสอนและเปนหลัก
ของสถาบันครอบครัว

3.8 สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติและทองถ่ิน
4. ดานการพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐานใหเปนเมืองนาอยู

4.1 เพ่ิมความสะดวกในการคมนาคมของประชาชน โดยกอสรางถนนเพ่ิมเติม พรอมท้ังปรับปรุงถนนและ
พ้ืนผิวจราจรใหอยูในสภาพท่ีดีและมีความปลอดภัย

4.2 ดูแลรักษาและตกแตงเมืองใหสะอาด สวยงาม ไฟฟาแสงสวาง เพ่ือความปลอดภยัของประชาชน
4.3 แกไขปญหาจราจร พรอมท้ังรณรงคความมีวินัยและเคารพกฎจราจร
4.4 ติดตั้งโทรทัศนวงจรปดเพ่ิมใหท่ัวเขตเทศบาล พรอมท้ังปรับปรุงของเดิมเพ่ือความปลอดภัยของ

ประชาชนและปองกันปญหาอาชญากรรม
5. ดานการบริหารเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล ภายใตการมีสวนรวมของประชาชน

5.1 ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวกและรวดเร็ว
5.2 สงเสริมใหประชาชนทุกภาคสวน มีสวนรวมในการบริหารเทศบาล
5.3 บริหารงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
5.4 ใหความสําคัญตอบุคลากรของเทศบาล  โดยจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  สรางเสริมขวัญและ

กําลังใจ พรอมท้ังจัดหาสวัสดิการและปรับปรุงสถานท่ีทํางานใหมีความเหมาะสม
5.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานโดยอิงมาตรฐานสากล  และสงเสริมการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ

เปนประโยชนมาใชในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตรการพัฒนาและกลยุทธในชวงสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลนครระยอง ไดกําหนดวิสัยทัศน ดังนี้

"นครสีเขียว และรุงเรือง ดวยความพอเพียง ภายในป พ.ศ.2564"
เปาประสงค
เพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจและหนาท่ีรับผิดชอบของเทศบาลนครระยอง ไดบรรลุผลและนําไปสูวิสัยทัศนท่ี

กําหนดไว เทศบาลนครระยองจึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน โดยมี

เปาประสงคในการพัฒนา ไดแก
1.1. กายภาพเมืองและผังเมืองมีความเปนระเบียบไดมาตรฐานและมีความยั่งยืน

2. ยุทธศาสตรการจัดการระบบขนสงมวลชนการจราจรและความปลอดภยั โดยมีเปาประสงคในการพัฒนา ไดแก
2.1 การเดินทางสัญจรของประชาชนสะดวก สบาย และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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3. ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอม ภายใตแนวทางเมืองคารบอนต่ํา โดยมีเปาประสงค
ในการพัฒนา ไดแก

3.1 สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติมีความสมดุลยั่งยืน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีเปาประสงคในการพัฒนา ไดแก

4.1 เด็กและเยาวชนมีทักษะ เปนคนดี มีความสุข และประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไดรับการสืบทอด
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองใหมีความรุงเรือง โดยมีเปาประสงคในการพัฒนา ไดแก

5.1 เศรษฐกิจเมืองมีความรุงเรืองภายใตความพอเพียง
6. ยุทธศาสตรการเสริมสรางสุขภาวะท่ีดีของประชาชน โดยมีเปาประสงคในการพัฒนา ไดแก

6.1 ประชาชนมีสุขอนามัยและสุขภาวะท่ีดี
7. ยุทธศาสตรการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม โดยมีเปาประสงคในการพัฒนา ไดแก

7.1 สังคมท่ีนาอยู อบอุน ประชาชนมีสวนรวม
8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการท่ีดี โดยมีเปาประสงค

ในการพัฒนา ไดแก
8.1 เทศบาลนครระยองมีการบริหารจัดการท่ีดี เจาหนาท่ีเทศบาลมีความผาสุก

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครระยอง
เพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจและหนาท่ีรับผิดชอบของเทศบาลนครระยอง ไดบรรลุผลและนําไปสูวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว

เทศนครระยอง จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว 8 ดาน ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน ประกอบดวยกลยุทธ ดังนี้

1.1 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไดมาตรฐาน และเปนโครงสรางพ้ืนฐานสีเขียว
1.1 ผังเมืองมีเหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเมือง

2. ยุทธศาสตรการจัดการระบบขนสงมวลชนการจราจรและความปลอดภัย
2.1 การแกไขปญหาจราจร เพ่ือแกไขปญหาจราจรติดขัดเฉพาะจุดหรือพ้ืนท่ี อันจะทําใหการจราจรเฉพาะ

ไหลเวียน ไดดี มีระเบียบมีความคลองตัว
2.2 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การจราจร ขนสง และปองกันอาชญากรรม
2.3 พัฒนาระบบขนสงมวลชนในเขตเทศบาล เพ่ือลดคาใชจาย สรางความสะดวกสบาย ลดการใชรถยนต

สวนบุคคล
3. ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอม ภายใตแนวทางเมืองคารบอนต่ํา

3.1 การเปนเมืองแหงตนไม (เมืองแหงตนไม)
3.2 ลดการปลอยมลพิษ จากกิจกรรมของเมือง (เมืองไรมลพิษ)
3.3 สงเสริมใหเกิดการลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล (เมืองพิชิตพลังงาน)
3.4 สรางสังคมบริโภคอยางพอเพียง (เมืองบริโภคอยางยั่งยืน)
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 สงเสริมและอนุรักษประเพณีทองถ่ินความเปนระยอง โดยคํานึงถึงวิถีสีเขียวในการดําเนินการ
4.2 เสริมสรางสุขภาพและทักษะดานตางๆ แกเด็กและเยาวชนเพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได

อยางมีความสุข (เกง ดี มีความสุข)
4.3 พัฒนามาตรฐานและโอกาสทางการศึกษา เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีคุณภาพ (สถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลนครระยอง)
4.4 สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองใหมีความรุงเรือง
5.1 เสริมสรางรายไดใหแกผูประกอบการในเขตเทศบาลนครระยอง และลดรายจายภาคครัวเรือน
5.2 สงเสริมการทองเท่ียวและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว และพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว

6. ยุทธศาสตรการเสริมสรางสุขภาวะท่ีดีของประชาชน
6.1 สรางความปลอดภัยทางดานอาหาร
6.2 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชน
6.3 สนับสนุนและรองรับสังคมผูสูงอายุ

7. ยุทธศาสตรการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม
7.1 เสริมสรางใหเยาวชนและประชาชนมีคุณลักษณะพึงประสงค เปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ดํารงชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7.2 เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหมีความเอ้ืออาทรดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7.3 สงเสริมการมีสวนรวมของกลุมมวลชนในการจัดบริการสาธารณะและการเขาถึงขอมูลขาวสาร

8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการท่ีดี
8.1 พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนผูท่ีมีสมรรถนะสูงและมีความสุขในการทํางาน
8.2 พัฒนากระบวนการภายในใหมีคุณภาพ โดยยึดหลักความพอเพียง ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหม

จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลนครระยอง
จากการนําขอมูลสภาพท่ัวไป ขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลนครระยอง

ขอมูลชุมชน มาวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนา ทําใหเห็นปจจัยท่ีเปนจุดแข็งในการพัฒนาขององคกร หรือจุดยืน
ทางยุทธศาสตร (Positioning) ซึ่งจะนําไปสูการวางแผนพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนาและสามารถจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพใหประชาชนไดรับประโยชนสุขโดยถวนหนา

โดยเทศบาลนครระยองไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ภายใตวิสัยทัศน " นครสีเขียว และ
รุงเรือง ดวยความพอเพียง ภายในป พ.ศ.2564 " โดยกายภาพเมืองและผังเมืองมีความเปนระเบียบ การเดินทาง
สัญจรของประชาชนสะดวก ปลอดภัย สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาตมีิความสมดุล เด็กและเยาวชนเปนคนดี มี
ความสุข เศรษฐกิจเมืองมีความรุงเรือง ประชาชนมีสุขอนามัยท่ีดี สังคมนาอยู อบอุน ภายใตการมีสวนรวมของ
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ประชาชน และเทศบาลนครระยองมีการบริหารจัดการท่ีดีนั้น จะตองดําเนินการตามยุทธศาสตรหลักท้ัง 8
ยุทธศาสตร และยุทธศาสตรยอยหรือแนวทางการพัฒนาหรือวัตถุประสงคตางๆ ควบคูกันไปดวย

@ ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ (Critical Success Factor) ในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มีหลายประการ ปจจัยเหลานี้ผูมีสวนไดเสีย (stake holder) ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลนครระยอง ควรท่ีจะใหความสนใจ และพยายามชวยเหลือเพ่ือขจัดปจจัยเชิงลบท่ีจะสงผลตอความสําเร็จ
และชวยเสริมสรางใหเกิดปจจัยเชิงบวกท่ีจะทําใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ของเทศบาล ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ ไดแก

1) การเมืองภายในเทศบาลมีเอกภาพ มีความสามัคคี และมีความตอเนื่อง
2) งบประมาณในการดําเนินงานเพียงพอ สามารถหาแหลงงบประมาณสนับสนุนไดตามแผนงาน

โครงการท่ีกําหนดไว
3) พนักงานและลูกจางมีศักยภาพ มีทักษะความรูความสามารถ ในการปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดี พรอม

รับการเปลี่ยนแปลง  มีความสามัคคี
4) ประชาชน/ชุมชนใหการสนับสนุน และใหความรวมมือในการดําเนินงาน
5) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตองผูกติดกับการจัดสรรงบประมาณ
6) วางแผนเปนระบบและปฏิบัติตามแผนงาน มีการประเมินผลอยางจริงจัง โดยใชเทคนิค

Balanced Scorecard
7) ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองมีความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศน มีคุณธรรม
8) มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวมของเทศบาลนครรระยอง

วิสัยทัศน “ นครสีเขียว และรุงเรือง ดวยความพอเพียง ภายในป พ.ศ.2564 ”

1. พัฒนากายภาพเมืองและ
ผังเมืองใหเหมาะสม มีความ
เปนระเบียบและรองรับการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคต

2. จัดการระบบขนสงมวลชน
และจราจรใหครอบคลุม ท่ัวถึง
ไดมาตรฐาน และดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

3 . เสริ มสร างความสมดุ ลของ
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาตใิน
เขตเมือง ตลอดจนสงเสริมให
ประชาชนสามารถใช ชี วิ ตอ ยู
รวมกับธรรมชาติอยาง รูคุณคา
ภายใตแนวทางเมืองคารบอนต่ํา

5 . พั ฒ น า  ส ง เ ส ริ ม
เศรษฐกิจเมืองใหรุงเรือง
ภายใตความพอเพียง

6. เสริมสรางสุขภาวะท่ีดี
และพัฒนามาตรฐานการ
ใหบริการสาธารณสุขอยาง
เปนระบบในทุกดาน

4 . พัฒนาการศึกษาใหได
มาตรฐาน และสงเสริม ทํานุ
บํ า รุ ง รั กษา ศาสน าแล ะ
วัฒนธรรม

7. เสริมสรางสังคมคนดี
และสังคมแหงการมีสวน
รวมให ชุมชนเขมแข็ง
แ ล ะ ส า ม า ร ถ พึ่ ง พ า
ตนเองได

8. บริหารจัดการองคกร
ใหมีความผาสุกและยึด
หลักการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี

1.1 กายภาพเมืองและผัง
เมืองมีความเปนระเบียบได
ม า ตรฐ านและมี ค ว าม
ยั่งยืน

2.1 การเดินทางสัญจรของ
ประชาชนสะดวก สบาย และมี
ความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพยสิน

3 . 1 สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ
ท รัพ ยาก รธรรมชาติ มี
ความสมดุลยั่งยืน

4.1 เด็กและเยาวชนมีทักษะ
เป นคนดี  มี ความสุ ข และ
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ไดรับการสืบทอด

5.1 เศรษฐกิจเมืองมีความ
รุ ง เ รื อ ง ภ า ย ใ ต ค ว า ม
พอเพียง

6.1 ประชาชนมีสุขอนามัย
และสุขภาวะที่ดี

7.1 สังคมท่ีนาอยู อบอุน
ประชาชนมีสวนรวม

8.1 เทศบาลนครระยองมี
ก า รบ ริ ห า ร จั ดกา ร ท่ี ดี
เจาหนาท่ีเทศบาลมีความ
ผาสุก

พันธกิจ

เปาประสงค

ยทุธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
กายภาพเมืองและผังเมือง
ใหมีความเปนระเบียบและ
ยั่งยืน

2. ยุทธศาสตรการจัดการ
ระบบขนสงมวลชนการจราจร
และความปลอดภัย

3. ยุทธศาสตรการสรางความ
สมดุลของส่ิงแวดลอม ภายใต
แนวทางเมืองคารบอนตํ่า

4 . ยุทธศาสตรการพัฒนา
กา ร ศึ กษา  ศ าสนา  แล ะ
วัฒนธรรม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจเมืองใหมีความ
รุงเรือง

6 . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร
เสริมสรางสุขภาวะท่ีดีของ
ประชาชน

7 . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร
เสริมสรางสังคมคนดีและ
สังคมแหงการมีสวนรวม

8. ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองค กรใหมีความ
ผาสุ กและมี ก ารบริ หา ร
จัดการที่ดี

กลยทุธ
1. ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ได
ม า ต ร ฐ า น  แ ล ะ เ ป น
โครงสรางพื้นฐานสีเขียว

2. ผั ง เมื องมี เหมาะสม
ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ น ว
ทางการพัฒนาเมือง

1. การแก ไขปญหาจราจร
เพื่อแกไขปญหาจราจรติดขัด
เฉพาะจุดหรือพื้นที่ อันจะทํา
ใหการจราจรเฉพาะไหลเวียน
ไ ด ดี  มี ร ะ เ บี ย บ มี ค ว า ม
คลองตัว

2. เสริมสรางความปลอดภัย
ใ น ชี วิ ต แ ล ะ ท รั พ ย สิ น
การจราจร ขนสง และปองกัน
อาชญากรรม

3. พัฒนาระบบขนสงมวลชนใน
เขตเทศบาล เพื่อลดคาใชจาย
สรางความสะดวกสบาย ลดการ
ใชรถยนตสวนบุคคล

1. การเปนเมืองแหงตนไม
(เมืองแหงตนไม)

2.ลดการปลอยมลพิษ จาก
กิจกรรมของเมือง (เมืองไร
มลพิษ)

3.สงเสริมใหเกิดการลดการใช
เช้ือเพลิงฟอสซิล (เมืองพิชิต
พลังงาน)

4. สรางสังคมบริโภคอยาง
พอเพียง (เมืองบริโภคอยาง
ยั่งยืน)

1. สงเสริมและอนุรักษประเพณี
ทองถิน่ความเปนระยอง โดยคํานึงถึง
วิถีสีเขียวในการดําเนินการ

2. เสริมสรางสุขภาพและทักษะดาน
ตางๆ แก เด็กและเยาวชนเพ่ือให
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข (เกง ดี มีความสุข)

3. พัฒนามาตรฐานและโอกาส
ทางการศึกษา เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนมีคุณภาพ (สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนครระยอง)

4. สงเสริม สนับสนุน พัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

1. เสริมสรางรายไดใหแก
ผู ป ระกอบการใน เขต
เทศบาลนครระยอง และ
ลดรายจายภาคครัวเรือน

2. สงเสริมการทองเท่ียว
และพัฒนา ส่ิ งอํ านวย
ความสะดวกแกนักทองเท่ียว
แ ล ะ พั ฒ น า ส ถ า น ท่ี
ทองเท่ียว

3. สนับสนุนและรองรับ
สังคมผูสูงอายุ

1. เสริมสรางใหเยาวชนและ
ประชาชนมีคุณลักษณะพึง
ประส งค  เป น คนดี  มี
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม
ดํ ารงชี วิ ตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

1. สรางความปลอดภัย
ทางดานอาหาร

2. พัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพประชาชน

3. สงเสริมการมีสวนรวมของ
ก ลุ ม ม ว ล ช น ใ น ก า ร
จัดบริการสาธารณะและการ
เขาถึงขอมูลขาวสาร

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย
ใหเปนผู ท่ีมีสมรรถนะสูง
และมี ค ว าม สุ ข ในกา ร
ทํางาน

2 . พัฒนากระบวนการ
ภายในใหมีคุณภาพ โดยยึด
หลักความพอเพียงธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม

2 . เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว า ม
เขมแข็งของครอบครัว
และชุมชนใหมีความเอ้ือ
อ า ท ร ดํ า ร ง ชี วิ ต ต า ม
แ น ว ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรชององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนครระยอง เปนแผนพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนโดยการมีสวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสียทุกภาคสวน โดยมีข้ันตอนการจัดทําโดย แตงตั้งคณะทํางานศึกษาการจดัทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลนครระยอง เพ่ือศึกษา รวบรวม วิเคราะหประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยนําขอมูลท่ีไดมาประเมินวิเคราะห
ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด  อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตางๆ ของทองถ่ิน
รวมถึงการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ของทองถ่ินอันเปนสภาวะแวดลอมภายในทองถ่ิน จึงกําหนด  การประเมิน
สถานภาพของทองถ่ินในปจจุบัน

ปจจัยภายใน (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน)
ประกอบดวยปจจัยดานตางๆท่ีตองนํามาพิจารณา
- ดานการบริหาร ไดแก การแบงสวนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอํานาจ การกํากับ

ดูแล เปนตน
- ระเบียบ  กฎหมาย หนังสือสั่งการตางๆ
- บุคลากร  ไดแก  อัตรากําลัง  คุณภาพ  วินัย  ทัศนคติ  พฤติกรรม  เปนตน
- งบประมาณ  รวมท้ังความชวยเหลือตางๆ
- ระบบฐานขอมูล / เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การประสานงาน / การดําเนินการ / ความรวมมือจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ
- ทรัพยากร  เครื่องมือ  และอุปกรณในการทํางาน
ปจจัยภายนอก (การวิเคราะหโอกาส ปญหาอุปสรรค หรือขอขัดแยง)
- ดานการเมือง  รวมถึงระดับความขัดแยง  และกลุมผลประโยชน
- ดานเศรษฐกิจ  ไดแก  หาง โรงแรม โรงงานในเขตพ้ืนท่ี
- ดานสังคม
- นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย
- เทคโนโลยี
ในการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตรนั้น  ขอบเขตในการวิเคราะหใหพิจารณาจากเขตการปกครองเปนหลัก

ดังนั้นสิ่งตางๆท่ีเปนประเด็นปรากฏหรือมีอยูในเขตปกครอง จะถือวาเปนปจจัยภายในท่ีใชในการวิเคราะห สวนประเด็น
ท่ีปรากฏหรือมีอยูนอกเขตการปกครองจะถือวาเปนปจจัยภายนอก

แนวคิดในการพัฒนาเมือง
การพัฒนาเมืองในปจจุบันประสบปญหามากมายหลายดาน เชน ระบบสาธารณูปโภคไมท่ัวถึง น้ําทวม

การจราจรติดขัด มลพิษ การใชพลังงานอยางสิ้นเปลือง พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีธรรมชาติถูกบุกรุกทําลาย สงผลตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเหตุผลสวนใหญของปญหาการพัฒนาเมือง คือ การวางผังเมืองและการบังคับใชผังเมืองท่ี
ไมมีประสิทธิภาพ ทําใหเมืองเติบโตอยางไรระเบียบ เมืองขยายไปเรื่อยๆ ขาดการควบคุม ทําใหเกิดปญหาหลายอยาง
ดังท่ีกลาวมา
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เทศบาลนครระยองประสบปญหาดังกลาวมาอยางตอเนื่อง ปญหาเกิดข้ึนและขยายตัวอยางตอเนื่องและ
รวดเร็ว จนบางปญหาไมสามารถแกไขไดดวยวิธีการแบบดั้งเดิม ประกอบกับประชาชนมีความคาดหวังกับการทํางาน
ของเทศบาลมากข้ึน แนวคิดในการพัฒนาเมืองยุคใหมมีหลายสํานัก ยกตัวอยางเชน New Urbanism, Smart
Growth ซึ่งเปนแนวคิดของประเทศท่ีพัฒนาแลวไดนําไปใชจนเกิดผลเปนรูปธรรม สามารถแกไขปญหาของเมืองตางๆ
ใหมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครระยอง พ.ศ.2559-2563 ไดนําแนวคิดในการพัฒนาเมืองมาเผยแพร
เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแผนงาน โครงการใหสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาเมืองใหมๆ โดยนําเสนอแนวคิด
เรื่อง “นครสีเขียว (Green City) นครรุงเรือง เศรษฐกิจพอเพียง และโครงสรางพ้ืนฐานสีเขียว (Green
Infrastructure or GI)” เมืองท่ีถูกออกแบบโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมท้ังมีประชากรท่ีตระหนักถึง
ระบบนิเวศและดําเนินชีวิตบนแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง การผสมผสานของความเปนอยูท่ีดี (Wellbeing) และ
ความม่ังค่ัง (Wealth) มาเปนแนวทางในการนําแผนยุทธศาสตรฯ ไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม

เมืองสีเขียว (Green City) คืออะไร ทําอยางไร จึงจะมุงไปสูเมืองเขียว
สภาพเมืองปจจุบันมีประชากรอาศัยอยูในเขตเมืองกวารอยละ 50 ของประชากรท้ังโลก และมีแนวโนม

สูงข้ึนเรื่อย ผูคนอพยพจากพ้ืนท่ีกันดารในชนบทเขามาอาศัยในเมืองมากข้ึน ทําใหเมืองมีการเติบโตขยายออกไป
มากข้ึนตามกัน พลเมืองท่ีเพ่ิมจํานวนมากข้ึนทําใหมีการใชพลังงานและทรัพยากรมากข้ึน ผลิตของเสีย ขยะมากข้ึน
สงผลใหสภาพแวดลอมของเมืองเสื่อมโทรมอยางมาก และท่ีสําคัญคือมีการบริโภค การผลิตท่ีทําใหชั้นบรรยากาศของโลก
ถูกทําลายจากกาซเรือนกระจกจําพวก CO2 เปนตน เกิดภาวะโลกรอน สงผลใหภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
อยางรุนแรงเชน รอนมาก หนาวมาก ฝนตกหนักมาก น้ําทวมหนัก เปนตน สรางความเดือดรอนและเสียหายใหกับ
เมืองตางๆ ท่ัวโลก

การพัฒนาเมืองในยุคปจจุบันจึงหันมาใหความสนใจกับสภาพแวดลอมและธรรมชาติมากข้ึน กระแสสีเขียว
(Green) ก็เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีเมืองตางๆ ใหความสนใจและนํามากําหนดเปนวิสัยทัศนและยุทธศาสตรเมือง
เพ่ือท่ีจะสรางความสมดุล ความยั่งยืนใหกับสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ ลดและชะลอผลกระทบจากภาวะโลกรอน
ทําใหพลเมืองมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

Green City หรือ เมืองสีเขียว จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งในการสรางความยั่งยืนใหกับเมือง เมืองสีเขียวมีชื่อเรียก
ท่ีแตกตางกันไปบางเชน เมืองท่ียั่งยืน (Sustainable City) หรือเมืองนิเวศ (Eco City) หรือ ซิมไบโอซิตี้ (SymBioCity :
Symbiosis in the City) แตโดยเนื้อหาสาระแลวเปนไปในทิศทางเดียวกันคือ เปนเมืองท่ีออกแบบเมืองโดยคํานึงถึง
ผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนเมืองท่ีผูอยูอาศัยในเมืองมุงม่ันท่ีจะลดความตองการใชพลังงาน น้ํา อาหาร และลดการสราง CO2,
Methane,มลพิษทางน้ํา ฯลฯ ดังนั้น “ความเขียว” จึงมีความหมายท่ีกวางกวาท่ีเรานึกถึงตนไม หรือพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง

การท่ีเราจะประเมินวาเมืองของเรา “เขียว” มากนอยสามารถวัดไดโดย ดัชนีความเปนเมืองสีเขียว (Green
City Index) ตามหนวยวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร (Economist Intelligence Unit: EIU) ไดพัฒนาระเบียบวิธีวิจัย
โดยใชผูเชี่ยวชาญดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือวิเคราะหความเปนชุมชนเมืองท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีดี (Urban
Expert) เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมในหมวดท่ีสําคัญตางๆ ของแตละเมือง 8 หมวด 30 ตัวชี้วัด
ไดแก 1) ดานการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2 Emission) 2) ดานการใชพลังงาน (Energy) 3) ดานอาคาร
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(Buildings) 4) ดานการขนสง (Transport) 5) ดานการกําจัดขยะและการใชท่ีดิน (Waste and Land use) 6) ดาน
การจัดการน้ํา (Water) 7) ดานคุณภาพอากาศ (Air Quality) 8) ดานการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีมีธรรมาภิบาล (Environmental
Governance)

เมืองสีเขียว จะเกิดข้ึนไดมีองคประกอบหลายอยางท่ีสําคัญคือ ตองบริหารจัดการเมืองแบบองครวมไมแยกสวน
ตองคํานึงถึงองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีจะทําใหเมืองเขียว ไดแก ระบบการวางผังเมืองท่ีดี การสรางความรักความหวงแหน
ในทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยูในเมือง และการดึงภาคเอกชนมารวมโดยใช “เศรษฐกิจสีเขียว” ในการสรางรายไดใหเมือง
ทําใหเศรษฐกิจดีข้ึนจากการผลิตสินคาและบริการท่ีใชเทคโนโลยียั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

นอกจากนี้ยังมีอีก 10 แนวทางท่ีเมืองควรทําเพ่ือมุงสูเมืองเขียวท่ียั่งยืน ไดแก
1) มีความปรารถนาสูงท่ีจะทําใหสําเร็จ กําหนดเปาหมาย/ตัวชี้วัดใหชัดเจน และมีการรายงานผลสําเร็จเปนระยะ
2) ผลิตไฟฟาจากพลังงานทางเลือก เชน ลม แสงอาทิตย ขยะ ฯลฯ
3) มีกฎหมายเก่ียวกับควบคุมอาคารท่ีเครงครัด สงเสริมใหอาคารตางๆ  ใชเทคโนโลยีสีเขียวประหยัดพลังงาน
4) ลงทุนสรางระบบขนสงมวลชนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน รถราง (Tram) รถ BRT ทางจักรยาน ฯลฯ
5) มีนโยบายลดขยะของเสีย และลดการใชน้ํา
6) เพ่ิมความหนาแนนใหเมือง (Compact) ลดการแผขยายของเมืองในแนวราบ (Urban Sprawl)
7) สงเสริมเศรษฐกิจบนฐานความรูและความคิดสรางสรรค
8) ประชาชนเขาถึงอาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย
9) เทศบาลหรือหนวยงานรัฐตองเปนแบบอยางท่ีดีใหกับประชาชนและภาคเอกชนในการปฏิบัตริาชการ หรือ

การสงมอบบริการสาธารณะท่ีสอดคลองกับวิถีสีเขียว
10) การกระตุนประชาชนรากหญาใหเขามามีสวนรวมในแนวทางสีเขียว

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีชี้แนวทางการดํารงชีวิต ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระราชดํารัสแกชาวไทยนับตั้งแตป พ.ศ. 2517 และถูกพูดถึงอยางชัดเจนในวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพ่ือเปน
แนวทาง  แกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ใหสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน
และความเปลี่ยนแปลงตางๆ ประกอบไปดวย 3 หลักการ คือ

1. ความพอประมาณ คือ หมายถึง ความพอดี ท่ีไมมากและไมนอยจนเกินไป ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน
2. ความมีเหตุผล คือ การใชหลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องตางๆ โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ

ตลอดจนผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนอยางรอบคอบ
3. การมีภูมิคุมกันท่ีดี หมายถึง การเตรียมตวัใหพรอมรับตอผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปลีย่นแปลงรอบตวั
ปจจัยเหลานี้จะเกิดข้ึนไดนั้น จะตองอาศัยเงื่อนไขความรู หมายถึง ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง

ในการดําเนินชีวิต และเงื่อนไขคุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรมตางๆ เชน ความซื่อสัตย สุจริต ความอดทน ความเพียร
จุดเริ่มตนของแนวคิดปรัชญาความพอเพียง มาจากหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ “หลักการทรงงาน 23 ขอ” ซึ่งพระองคไดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเสมอมา
และไดทรงพระราชทานเปนแนวทางใหกับพสกนิกร อาทิ “ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ” โดยศึกษารายละเอียดครบถวน
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อยางเปนระบบ ท้ังจากเอกสารและสอบถามผูรู “ทําตามลําดับข้ัน” โดยเริ่มตนทํางานจากสิ่งท่ีจําเปนท่ีสุดกอน
โดยเรื่องความพอเพียงนั้นปรากฏอยูใน 3 หลักการ คือ

1. การพ่ึงตนเอง คือ การอยูในสังคมไดตามสภาพแวดลอมและสามารถพ่ึงตนเองได
2. พออยูพอกิน คือ การมีชีวิตอยูในข้ันของความพอดี
3. เศรษฐกิจพอเพียง คือ การดาํเนินไปในทางสายกลาง ดวยความพอประมาณและความมีเหตุผล
ซึ่งอาจจดจํางายๆ ในชื่อ 3 พ. คือ “พ่ึงตนเอง” “พออยูพอกิน” “พอเพียง” 3 หลักการสั้นๆ งายๆ แหง

ความพอเพียง ซึ่งเพียงพอท่ีจะนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ท่ีไมไดมีเพียงเรื่องของหลักการดานงานเกษตร
อาทิ การทําไรนาสวนผสม หรือการพัฒนาชุมชนเพียงเทานั้น แตหลักการ 3 พ. ยังเปนแนวทางท่ีนําไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวันไดทุกเรื่อง และเขาถึงผูคนทุกกลุม ซึ่งการใชชีวิตดวยการพ่ึงตนเอง พออยู พอกิน และพอเพียง ตามรอย
ท่ีพอนําทางไว ทําใหผูท่ีปฏิบัติตามไดพบกับความสุขท่ีแทจริง และไมหวาดหวั่นกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
เพราะเม่ือเขาใจถึงแกนแทของคําวาพอแลว ไมวาโลกจะโลกาภิวัตนไปมากเพียงใด ก็ไมไดทําใหความม่ันคง
ผาสุก ลดนอยลง

โครงสรางพ้ืนฐานสีเขียว (Green Infrastructure or GI) คืออะไร
โครงขายพ้ืนท่ีธรรมชาติหรือพ้ืนท่ีก่ึงธรรมชาติคุณภาพสูง ท่ีไดรับการออกแบบและจัดการ เพ่ือกอใหเกิด

ประโยชนดานนิเวศบริการ (Ecosystem Services) และการปกปองระบบนิเวศ ท้ังพ้ืนท่ีตัวเมืองและพ้ืนท่ีชนบท
กลาวคือ GI เปนเสมือนโครงสรางเชิงพ้ืนท่ีท่ีนําเอาประโยชนจากธรรมชาติมาสูประชาชน ขอดีท่ีนาสนใจของ GI คือ
ความสามารถในการใหประโยชนในหลายดาน หรือ มัลติฟงกชั่น ยกตัวอยางเชนการสรางสวนลอยฟาและสวนแนวตั้ง
นอกจากจะชวยเพ่ิมความสวยงามของสถานท่ีตางๆ ยังชวยดานการลดความรอนจากแสงอาทิตยท่ีตกกระทบอาคาร
และลดการใชพลังงานภายในอาคาร แตกตางจากการโครงสรางพ้ืนฐาน “สีเทา” (Grey Infrastructure –
โครงสรางพ้ืนฐานสามัญ) ซึ่งปกติสามารถใหประโยชนไดเพียงดานเดียว
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สรางความเปนธรรม
ลดความเหล่ือมลํ้าใน

สังคม

4.ยุทธศาสตรดาน
การสรางโอกาส

ความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทาง

สังคม

5.ยุทธศาสตรดาน
การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ี

เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ของ อปท. ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

เทศบาลนคร
ระยอง

เทศบาลนครระยองมี
การบริหารจัดการที่ดี
เจาหนาที่เทศบาลมี

ความผาสุก

กายภาพเมืองและผัง
เมืองมีความเปน

ระเบียบไดมาตรฐาน
และมีความยั่งยืน

ประชาชนมีสุขอนามัย
และสุขภาวะที่ดี

การเดินทางสัญจร
ของประชาชนสะดวก
 สบาย และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

ส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
มีความสมดุลยั่งยืน

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะ เปนคนดี มี

ความสุข และ
ประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงาม
ไดรับการสืบทอด

เศรษฐกิจเมืองมี
ความรุงเรือง

ภายใตความพอเพียง

สังคมที่นาอยู อบอุน
ประชาชนมีสวนรวม

1.ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพ
สินคาและผลิตภัณฑดาน

การเกษตร ประมง ปศุสัตวให
เปนไปตามมาตรฐาน ควบคู
กับการพัฒนาไปสูเกษตร
อุตสาหกรรมและเพื่อการ

ทองเท่ียว

2.ยุทธศาสตรพัฒนา
ศักยภาพการทองเที่ยว
ใหเติบโตควบคูกับภาค

การเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมอยางมี

คุณภาพและยั่งยืน

3.ยุทธศาสตรสงเสริมการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
เขาสูอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศนควบคูกับการ
รับผิดชอบตอสังคม

6.ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็ง
และเพิ่มขีดความสามารถของภาค
พาณิชยกรรมและภาคการบริการสู

การแขงขันในระดับสากล

4.ยุทธศาสตรอนุรักษ ฟนฟู และ
ควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมบนพื้นฐานของการมี
สวนรวม

5.ยุทธศาสตรเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ที่ดี และการมีสวนรวมของ

ประชาชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปนเลิศ

ดานการศึกษา ศาสนา
 วัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาทองถ่ินและกีฬา

2.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและสงเสริม
การทองเที่ยวเชิง

อนุรักษอยางสมดุล
และยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่
เปนมิตรและบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน

8.ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการองคกร
ใหมีความผาสุกและมี
การบริหารจัดการที่ดี

6.ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางสุขภาวะที่

ดีของประชาชน

7.ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางสังคมคนดี
และสังคมแหงการมี

สวนรวม

4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม

3.ยุทธศาสตรการ
สรางความสมดุลของ
ส่ิงแวดลอม ภายใต

แนวทางเมือง
คารบอนต่ํา

1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนากายภาพเมือง
และผังเมืองใหมีความ
เปนระเบียบและยั่งยืน

6.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเกษตร
เศรษฐกิจ และปรับ
โครงสรางใหสมดุล

และแขงขันได

2.ยุทธศาสตรการ
จัดการระบบขนสง
มวลชนการจราจร
และความปลอดภัย

4.ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม และ

การเมือง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทุก

ดานอยางสมดุลและยั่งยืน

5.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจเมือง

ใหมีความรุงเรือง
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แบบ ยท.02

แผนผังยุทธศาสตร (Strategic map)

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูไดท่ีภาคผนวก



ตารางเปาประสงคเพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน
เปาประสงคเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ตัวชี้วัด ขอมูลพ้ืนฐาน

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) ป 61-64 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
1. กายภาพเมืองและผังเมืองมีความเปนระเบียบได
มาตรฐานและมีความย่ังยืน

1.ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการพัฒนากายภาพ
เมืองและผังเมือง

N/A 85% 70% 75% 80% 85%

2. การเดินทางสัญจรของประชาชนสะดวก สบาย และมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2.คาเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการเดินทาง
 ระบบขนสงมวลชน และความปลอดภัย

N/A 85% 70% 75% 80% 85%

3. สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติมีความสมดุลย่ังยืน 3.รอยละของครัวเรือนที่มีการดํารงชีวิตตามแนวทาง
สังคมคารบอนตํ่าไมนอยกวา 3 กิจกรรม

N/A 21% 18% 19% 20% 21%

4. เด็กและเยาวชนมีทักษะ เปนคนดี มีความสุข และ
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไดรับการสืบทอด

4.ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนใหเปนคนดี มีความสุข

N/A 85% 70% 75% 80% 85%

5.ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม N/A 85% 70% 75% 80% 85%

5. เศรษฐกิจเมืองมีความรุงเรืองภายใตความพอเพียง 6.คาเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการสงเสริม
เศรษฐกิจเมืองใหมีความรุงเรือง

N/A 85% 70% 75% 80% 85%

6. ประชาชนมีสุขอนามัยและสุขภาวะที่ดี 7.อายุขัยเฉลี่ยประชาชนในเขตเทศบาลนครระยองเพิ่มขึ้น     ช.72.64
ญ.75.81

อายุเฉล่ีย
เพิ่มขึ้น 1 ป

   เพิ่มขึ้น
0.20

   เพิ่มขึ้น
0.20

   เพิ่มขึ้น
0.20

   เพิ่มขึ้น
0.20

7. สังคมที่นาอยู อบอุน ประชาชนมีสวนรวม 8.ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของ
เทศบาล (ในดานสังคม ชุมชน  และการมีสวนรวม)

N/A 85% 70% 75% 80% 85%

9.ไดรับรางวัลจากการประกวดดานตางๆ ปละ 1 รางวัล N/A 5 รางวัล 1 รางวัล 1 รางวัล 1 รางวัล 1 รางวัล

10.คาคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขรวมของบุคคลใน
องคกร มากกวารอยละ 50 โดยวิธีการวัดจาก

N/A 50 50 50 50 50

เปาหมายการพัฒนา(Targets)

8. เทศบาลนครระยองมีการบริหารจัดการที่ดี เจาหนาที่
เทศบาลมีความผาสุก
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แบบ ยท.03

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดระยอง ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดระยอง ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและย่ังยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลนครระยอง 2561 2562 2563 2564

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา 1. กายภาพเมืองและ 1.รอยละของโครงการ 15 20 25 30 1.ระบบสาธารณูปโภค 1) โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ กองชาง
กายภาพเมืองและ ผังเมืองมีความเปน ที่สามารถดําเนินการ และสาธารณูปการได 2) โครงการเพิ่มระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ผังเมืองใหมีความเปน ระเบียบไดมาตรฐาน แนวทางโครงสราง มาตรฐานและเปน 3) โครงการเพิ่มปายชื่อถนน ซอย ปายบอกทาง
ระเบียบและยั่งยืน และมีความยั่งยืน พื้นฐานสีเขียว โครงสรางพื้นฐาน 4) โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ และขยายเขตประปา

(Green infrastructure) สีเขียว 5) โครงการศึกษาภาพรวมในการแกไขปญหานํ้าทวม
6) โครงการขุดลอกคลอง และกอสรางเข่ือนริมแมนํ้าระยอง
7) โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภคกับหนวยงานที่เก่ียวของ
8) โครงการจัดหาพื้นที่เก็บกักนํ้า
9) โครงการจัดทําแผนพัฒนา และงบลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
ระยะยาว
10) โครงการเพิ่มสิ่งกอสรางที่มีเอกลักษณ (Land Mark) ของ
เทศบาลนครระยอง
11) โครงการพัฒนาภูมิทัศนในเขตเทศบาล และพื้นที่สาธารณะ
12) โครงการกอสรางถนนตัวอยาง (Complete streets / สายไฟฝงดิน)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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รายละเอียดแผนงานยุทธศาสตรเทศบาลนครระยอง

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ
คาเปาหมาย



ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลนครระยอง 2561 2562 2563 2564

13) โครงการเพิ่ม และพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ/พื้นที่สีเขียวในเขต
เทศบาลนครระยอง
14) โครงการจัดหาอุปกรณออกกําลังกาย/เครื่องเลนเด็ก
ภายในสวนสาธารณะ และพื้นที่อ่ืนๆในเขตเทศบาลนครระยอง
15) โครงการจางเอกชนดูแลสวนหยอมและสวนสาธารณะ
16) โครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร
17) โครงการพัฒนาพื้นที่วางเปลา
18) โครงการปองกันการบุกรุกที/่ทางสาธารณะ
19) โครงการปรับปรุงตราเทศบัญญัติ

2.จํานวนผังเมืองรวม
 หรือผังเมือง

1 1 2. ผังเมืองมีเหมาะสม 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวางผังเมืองและการพัฒนาเมือง กองชาง
เฉพาะที่สามารถ (ผังเมือง (ผังเมือง สอดคลองกับแนวทาง ใหสอดคลองตามแนวทาง Smart Growth หรือ New Urbanism
ดําเนินการได รวม

เมือง
เฉพาะ) การพัฒนาเมือง 2) โครงการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดระยอง

ระยอง) 3) โครงการจัดทําผังเมืองรวมเมืองระยอง
4) โครงการเสริมสรางสมรรถนะบุคลากรเก่ียวกับการออกแบบ
กายภาพเมืองตามแนวทาง Smart Growth หรือ New Urbanism
5) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมการวางผังเมืองและการพัฒนาเมือง
ใหสอดคลองตามแนวทาง Smart Growth หรือ New Urbanism
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เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ
คาเปาหมาย หนวยงาน

รับผิดชอบ



ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดระยอง ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดระยอง ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและย่ังยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลนครระยอง 2561 2562 2563 2564

2. ยุทธศาสตรการจัด 2. การเดินทางสัญจร 3.ความพึงพอใจของ 70 75 80 85 2.1 การแกไขปญหา 1) โครงการอบรมวินัยจราจรโรงเรียนในเขตเทศบาลนครระยอง สํานักปลัด
การระบบขนสงมวลชน ของประชาชนสะดวก ประชาชนตอการ จราจรเพื่อแกไขปญหา 2) โครงการอบรมอาสาจราจร กองชาง
การจราจรและความ สบาย และมีความ แกไขปญหาจราจร จราจรติดขัดเฉพาะจุด 3) โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณสําหรับงานจราจร
ปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและ หรือพื้นที่อันจะทําให 4) โครงการบูรณาการการจัดการจราจรรวมกับหนวยงานอ่ืน

ทรัพยสิน การจราจรเฉพาะไหล 5) โครงการปรับปรุงกายภาพของถนนตามหลักวิศวกรรมจราจร
เวียนไดดี มีระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของถนน
มีความคลองตัว 6) โครงการสํารวจและจัดปายบอกทางลัด ทางเลี่ยง

7) โครงการปรับปรุงผิวจราจรและทางเทาบริเวณปากทางเขา-ออกตามซอยตางๆ

4.สถิติการเกิดอุบัติ 4 6 8 10 2.2 เสริมสรางความ 1) โครงการปรับปรุงกายภาพถนนและวิศวกรรมจราจร
เหตุลดลง(รอยละ) ปลอดภัยในชีวิตและ 2) โครงการชุมชน 30 กม. (Low Speed Zone) โดยปรับปรุง

ทรัพยสิน การจราจร จุดขามถนนปลอดภัย และจํากัดความเร็ว
ขนสงและปองกัน 3) โครงการผาปาหมวกกันน็อค
อาชญากรรม 4) โครงการปรับปรุงปาย/เครื่องหมาย/สัญญาณไฟจราจรใหทันสมัย

เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
5) โครงการพัฒนาและสนับสนุนกิจการของกลุมมวลชนตางๆ

5.รอยละของความพึงพอใจ 70 75 80 85 6) โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV)
ของประชาชนตอการปองกัน 7) โครงการฝกซอมสาธารณภัยในชุมชน
อาชญากรรม 8) โครงการติดตั้งหอเตือนภัยในชุมชน

เปาประสงค ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ
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หนวยงาน
รับผิดชอบ



ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลนครระยอง 2561 2562 2563 2564

9) โครงการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ
ในการปองกันอาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย
10) โครงการบูรณาการการปองกันอาชญากรรมและ
บรรเทาสาธารณภัยกับหนวยงานอ่ืน

6.รอยละของความ 70 75 80 85 2.3 พัฒนาระบบขนสง 1) โครงการปรับปรุง และกอสรางทางจักรยาน และทางเทา กองชาง
พึงพอใจของ มวลชนในเขตเทศบาล ที่ไดมาตรฐานสากลและเปนโครงขายที่ปลอดภัย สํานักปลัด
ประชาชนตอการพัฒนา เพื่อลดคาใชจาย สราง 2) โครงการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับจักรยาน
ระบบขนสงมวลชน ความสะดวกสบาย และคนเดินเทา

ลดการใชรถยนตสวน 3) โครงการบูรณาการการจัดระบบขนสงมวลชนกับหนวยงานอ่ืน
บุคคล 4) โครงการรณรงคการเดินและใชจักรยานในชุมชน

5) โครงการประชาสัมพันธและปรับเปลี่ยนทัศนคติเก่ียวกับ
การเดินและใชจักรยานอยางปลอดภัย
6) โครงการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมาย เพื่อความปลอดภัย
สําหรับคนเดินเทา และใชจักรยาน
7) โครงการศึกษาออกแบบระบบขนสงมวลชน
8) โครงการปรับปรุงเสนทางรถสองแถว
9) โครงการจัดตั้งรถโรงเรียน
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แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

กลยุทธเปาประสงค ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย



ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดระยอง ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนควบคูกับการรับผิดชอบตอสังคม
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดระยอง ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรอนุรักษ ฟนฟู และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานของการมีสวนรวม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดระยอง ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตรและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลนครระยอง 2561 2562 2563 2564

3. ยุทธศาสตรการสราง 3. สิ่งแวดลอมและ 7.สัดสวนพื้นที่สีเขียว 12.50 12.65 12.80 13.00 3.1 การเปนเมืองแหง 1) โครงการอนุรักษฟนฟูปาชายเลน สํานักการ
ของสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ยั่งยืน*ตอประชากร ตนไม (เมืองแหงตนไม) 2) โครงการดูแลตนไมและสวนสาธารณะ สาธารณสุขฯ

ภายใตแนวทางเมือง มีความสมดุลยั่งยืน *พื้นที่ๆปกคลุมดวย 3) โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ กองชาง
คารบอนต่ํา ไมยืนตนมีเสนผาน

ศูนยกลางไมนอยกวา
4.5 ซม. ที่ความสูง
1.3 ม.
8.รอยละของปริมาณ 12 14 16 18 3.2 ลดการปลอย 1) โครงการลดปริมาณมูลฝอย
มูลฝอยที่นํากลับมา มลพิษจากกิจกรรมของ 2) โครงการกําจัดมูลฝอย และนําขยะกลับมาใชประโยชน
ใชประโยชนเทียบ เมือง (เมืองไรมลพิษ) 3) โครงการรักษาความสะอาดเมือง
กับปริมาณขยะมูล
ฝอยทั้งหมด
9.จุดที่จะทําการ 2 2 2 3 1) โครงการกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสีย
ติดตั้งระบบบําบัด จุด จุด จุด จุด 2) โครงการสงเสริมการใชระบบบําบัดนํ้าเสียภายในครัวเรือน
นํ้าเสียแบบรายพื้นที่ และถังดักไขมัน

3) โครงการศึกษาออกแบบ ปรับปรุง รวบรวมระบบนํ้าเสีย
ของเทศบาล

หนวยงาน
รับผิดชอบ

คาเปาหมาย
แผนงาน/โครงการเปาประสงค ตัวชี้วัด
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กลยุทธ



ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลนครระยอง 2561 2562 2563 2564

10.มาตรฐานคุณภาพ  - คุณภาพอากาศ ไมเกินคามาตรฐาน 1) โครงการขุดลอกแมนํ้าลําคลอง สํานักการ
อากาศ,คุณภาพแมนํ้า คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 2) โครงการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน และชายฝง สาธารณสุขฯ

 - คุณภาพนํ้าไมเกินคามาตรฐานนํ้า 3) โครงการตรวจวัดมลพิษ กองชาง
ผิวดินประเภท 2

11.รอยละของปริมาณ 2 3 4 5 3.3 สงเสริมใหเกิดการ 1) โครงการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน
การใชไฟฟาและนํ้ามัน ลดการใชเชื้อเพลิง 2) โครงการสงเสริมการใชจักรยาน
ของเทศบาลที่ลดลง ฟอสซิล (เมืองพิชิตพลังงาน) 3) โครงการสงเสริมการใชรถพลังงานไฟฟา
12.จํานวนกิจกรรมที่ 2 2 2 2 1) โครงการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย
สงเสริมการใชพลังงาน 2) โครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากมูลฝอย
ทดแทนในเมือง 3) โครงการนําพลังงานทางเลือกมาใชในเมืองหรืออาคารสาธารณะ
13.รอยละของงบ 2 3 3 3 3.4 สรางสังคมบริโภค 1) โครงการจัดซื้อจัดจางสีเขียว ทุกหนวยงาน

ประมาณเทศบาลที่ซ้ือ/ อยางพอเพียง (เมือง 2) โครงการสงเสริมการบริโภคสินคาทองถ่ิน (สํานัก/กอง)

จางสินคาหรือบริการ บริโภคอยางยั่งยืน)
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เทียบกับบประมาณ
แตละป
14.รอยละของ 2 4 8 10 1) โครงการพัฒนาศูนยโลกรอนศึกษา สํานักการ
ครัวเรือนที่มีการ 2) โครงการสงเสริมสังคมคารบอนต่ํา สาธารณสุขฯ

บริโภคที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
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เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ
คาเปาหมาย หนวยงาน

รับผิดชอบ



ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดระยอง ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดระยอง ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและกีฬา
ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลนครระยอง 2561 2562 2563 2564

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา 4. เด็กและเยาวชน 15.จํานวนโครงการ / 60 65 70 75 4.1 สงเสริมและอนุรักษ 1) โครงการภูมิบุรี  ศรีระยอง กอง
การศึกษา ศาสนา และ มีทักษะ เปนคนดี กิจกรรมที่ตอบสนอง ประเพณีทองถ่ินความ 2) โครงการแขงขันเรือยาวชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน- การศึกษา
วัฒนธรรม มีความสุข และประเพณี วิถีสีเขียว เปนระยอง โดยคํานึงถึง ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานหมผาพระเจดียกลางนํ้า และ

วัฒนธรรมอันดีงามได วิถีสีเขียวในการดําเนินการ 3) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและงานกอพระเจดียทราย โรงเรียน
รับการสืบทอด 4) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในสังกัด

5) โครงการวันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เทศบาลฯ
6) โครงการเพิ่มชองทางประชาสัมพันธตามวิถีสีเขียว
7) โครงการสงเสริมใหบุคลากร และชุมชนเขาใจถึงหลักเศรษฐกิจ-
พอเพียงและวิถีสีเขียว

16.รอยละของเด็ก 60 65 65 70 4.2 เสริมสรางสุขภาพ 1) โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
และเยาวชนที่เขารวม และทักษะดานตางๆ 2) โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน
กิจกรรม/โครงการ แกเด็กและเยาวชน 3) โครงการสงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน
ของเทศบาล เพื่อใหสามารถดํารง 4) โครงการสงเสริมการออกกําลังกายในสถานศึกษา

ชีวิตอยูในสังคมไดอยาง 5) โครงการสงเสริมการรวมกลุม และจัดตั้งชมรมตางๆ
มีความสุข (เกง ดี มี 6) โครงการสงเสริมการสรางทักษะดานตางๆ
ความสุข)
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เปาประสงค ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ



ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลนครระยอง 2561 2562 2563 2564

17.คะแนนเฉลี่ยผล 1.25 1.5 1.75 2 4.3 พัฒนามาตรฐาน 1) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กอง
การทดสอบทาง และโอกาสทางการศึกษา 2) โครงการจางครูสอนภาษาตางประเทศโรงเรียนในสังกัดเทศบาล การศึกษา
การศึกษาระดับชาติ เพื่อใหเด็กและเยาวชน 3) โครงการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูของเด็กดอยโอกาส และ
ข้ันพื้นฐาน (O-net) มีคุณภาพ (สถานศึกษา และเด็กพิเศษ โรงเรียน
ของนักเรียนในสังกัด ในสังกัดเทศบาลนคร 4) โครงการเสริมสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษา ในสังกัด
เทศบาล สูงกวาคะแนน ระยอง) 5) โครงการสงเสริมการเรียนรูที่หลากหลาย เทศบาลฯ
เฉลี่ยระดับประเทศ 6) โครงการจัดตั้งศูนย (AEC) ในสถานศึกษา

18.รอยละของครู ที่ 5 5 5 5 4.4 สงเสริม สนับสนุน 1) โครงการจัดงานวันครู
ผานมาตรฐาน พัฒนา ศักยภาพครู 2) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
การปรับตําแหนง และบุคลากรทางการศึกษา 3) โครงการเสริมสรางสวัสดิการและความสุขในการทํางาน
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เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ
คาเปาหมาย หนวยงาน
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ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดระยอง ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑดานการเกษตร ประมง ปศุสัตวใหเปนไปตามมาตรฐาน ควบคูกับการพัฒนาไปสูเกษตรอุตสาหกรรมและเพื่อการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดระยอง ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได
ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลนครระยอง 2561 2562 2563 2564

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา5.เศรษฐกิจเมืองมี 19.รอยละของความ 65 70 75 80 5.1 เสริมสรางรายได 1) โครงการประชาสัมพันธรานอาหารเกาแกที่มีชื่อเสียงในเขตเทศบาล สํานักปลัด
เศรษฐกิจเมืองใหมี ความรุงเรืองภายใต พึงพอใจของผูประกอบ ใหแกผูประกอบการใน 2) โครงการจัดตั้งศูนย OTOP นครรระยอง / รานคาสวัสดิการ/ กอง
ความรุงเรือง ความพอเพียง การที่มีตอการสงเสริม เขตเทศบาลนครระยอง รานอาหารพื้นเมือง สวัสดิการฯ

รายไดของผูประกอบ และลดรายจายภาค 3) โครงการจําหนายสินคาพื้นเมืองและของฝากจากเมืองระยอง กองวิชาการฯ

การและกิจกรรม ครัวเรือน 4) โครงการสงเสริมการออม (บัญชีครัวเรือน/ปลูกผักสวนครัว) กอง
สงเสริมรายได 5) โครงการจัดตั้งศูนยอาหารชุมชน (Food Center) การศึกษา

6) โครงการใหความรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7) โครงการสงเสริมปลูกผักสวนครัวและเกษตรอินทรีย
8) โครงการจัดตั้งศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
9) โครงการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล
10) โครงการสงเสริม SME ในเขตเทศบาลนครระยอง

20.รอยละของความ 65 70 75 80 5.2 สงเสริมการทองเที่ยว 1) โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ประวัติศาสตร
พึงพอใจของนักทอง และพัฒนาสิ่งอํานวย ศาสนา วัฒนธรรม
เที่ยวที่มีตอการบริการ ความสะดวกแกนักทองเที่ยว 2) โครงการสงเสริมการทองเที่ยวสีเขียว
ดานการทองเที่ยวของ และพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว 3) โครงการถนนคนเดิน
เทศบาลนครระยอง 4) โครงการตลาดนัดสีเขียว (Green Market)
(ท่ีเขามาในพื้นท่ีกําหนด) 5) โครงการพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวก

6) โครงการทองเที่ยวปลอดภัย ใสใจสิ่งแวดลอม
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หนวยงาน
รับผิดชอบ

คาเปาหมาย
กลยุทธ แผนงาน/โครงการเปาประสงค ตัวชี้วัด



ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลนครระยอง 2561 2562 2563 2564

7) โครงสรางจัดตั้งหนวยงานดานการทองเที่ยว
8) โครงการตั้งศูนยบริการนักทองเที่ยว (Tourist Information)
9) โครงการสรางภาคี เครือขายดานการทองเที่ยว

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดระยอง ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑดานการเกษตร ประมง ปศุสัตวใหเปนไปตามมาตรฐาน ควบคูกับการพัฒนาไปสูเกษตรอุตสาหกรรมและเพ่ือการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดระยอง ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลนครระยอง 2561 2562 2563 2564

6. ยุทธศาสตรการเสริม 6. ประชาชนมีสุข 21.รอยละสถาน รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 6.1 เพื่อสรางความ 1) โครงการดําเนินการควบคุมสถานประกอบการดานอาหาร สํานักการ

สรางสุขภาวะที่ดีของ อนามัยและสุขภาวะ ประกอบการดานอาหาร 80 80 80 80 ปลอดภัยทางดานอาหาร 2) โครงการเฝาระวังความปลอดภัยทางดานอาหาร สาธารณสุขฯ

ประชาชน ที่ดี ไดมาตรฐานและปฏิบัติ ของกลุม ของกลุม ของกลุม ของกลุม 3) โครงการใหความรูเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหารแกประชาชน/
เปนไปตามขอกําหนด เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย ผูประกอบการ / ผูสัมผัสอาหาร
ของกฎหมาย 4) โครงการชองทางรับแจงเหตุและแกไขปญหาที่เก่ียวของกับ

อาหารและสถานประกอบการจําหนายอาหาร/สะสมอาหาร
5) โครงการจัดการสถานที่จําหนายวัตถุดิบดานอาหารใหได
มาตรฐานตามขอกําหนดของกฏหมาย
6) โครงการสุมตรวจหาเชื้อโรคและสารเคมีปนเปอนในวัตถุดิบ
ที่นํามาประกอบอาหาร (พืชและสัตว)
7) โครงการพัฒนามาตรฐานโรงฆาสัตว
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เปาประสงค ตัวชี้วัด
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รับผิดชอบ



ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลนครระยอง 2561 2562 2563 2564

8) โครงการสราง/พัฒนาตลาดปลอดสารพิษในชุมชน (Green market) สํานักการ

9) โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตววิถีพอเพียงและการทําเกษตร- สาธารณสุขฯ

อินทรีย โรงเรียน
10) โครงการสุมตรวจผลิตภัณฑดานอาหาร ในสังกัด
11) โครงการควบคุมสถานประกอบการใหปฏิบัติตามกฏหมาย เทศบาล
12) โครงการเผยแพรความรูแกประชาชน กอง

22.รอยละของประชาชน 70 80 85 90 6.2 เพื่อพัฒนาระบบ 1) โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุมวัย การแพทย
ที่ไดรับการดูแลสุขภาพ การดูแลสุขภาพประชาชน 2) โครงการเฝาระวัง สอบสวน ควบคุมโรคติดตอ
23.จํานวนสถานที่ที่มี 7 8 9 10 3) โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ
การจัดการสุขภาพที่ 4) โครงการติดตามเยี่ยมและดูแลผูปวยที่บาน
ไดมาตรฐาน 5) โครงการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ

6) โครงการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
7) โครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็กคุณภาพ
8) โครงการกอสราง/ปรับปรุงศูนยบริการสาธารณสุข
9) โครงการพัฒนาขีดความสามารถดานบริการของศูนยบริการสาธารณสุข

10) โครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย
24.รอยละของผูสูงอายุที่ผาน 55 60 65 70 6.3 เพื่อสนับสนุนและ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ กอง
เกณฑมาตรฐานคุณภาพชีวิต รองรับสังคมผูสูงอายุ 2) จัดตั้งศูนยเอนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ สวัสดิการฯ
ของผูสูงอายุของเทศบาล 3) จัดทําระบบฐานขอมูลผูสูงวัย (ครอบคลุมทุกมิติ) สํานักการ
นครระยอง (Elderly Index) 4) โครงการปองกันและสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย สาธารณสุขฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
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5) โครงการรวมพลังสุขภาพดี คลัง ปญญาผูสูงวัย กองชาง
6) โครงการตรวจ/คัดกรองสุขภาพผูสูงวัย
7) โครงการแกไขปญหาและฟนฟูสุขภาพผูสูงวัย
8) โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยกรณีชํารุด และเหมาะสมกับผูสูงอายุ
ทางกายภาพ
9) โครงการปรับปรุงสถานที่สาธารณะ เพื่อใหสะดวกแกการใชงาน
สําหรับผูสูงอายุ เชน หองนํ้า ทางเดินเทา ทางเดินข้ึนลง
10) โครงการจัดสรางลานออกกําลังกาย/สนับสนุนอุปกรณสําหรับ
ผูสูงอายุ
11) โครงการฝกอาชีพเพื่อนําไปสูการสงเสริมการรวมกลุมในเขต
เทศบาล
12) โครงการสงเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน
13) โครงการการจายเบ้ียยังชีพสําหรับผูสูงอายุ
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ
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ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดระยอง ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดระยอง ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดระยอง ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลนครระยอง 2561 2562 2563 2564

7. ยุทธศาสตรการเสริม 7. สังคมที่นาอยู อบอุน 25.รอยละของประชาชน 55 58 60 65 7.1 เสริมสรางใหเยาวชน 1) โครงการสงเสริมใหเยาวชนมีคุณลักษณะพึงประสงค กอง
สรางสังคมคนดีและ ประชาชนมีสวนรวม ที่ผานเกณฑมาตรฐาน และประชาชนมีคุณลักษณะ 2) โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายเบ้ืองตนในชีวิตประจําวัน สวัสดิการฯ
สังคมแหงการมีสวนรวม คนดีศรีนครระยอง พึงประสงค เปนคนดี 3) โครงการสรางนวัตกรรมการเปนสังคมคนดี สํานักปลัด

มีคุณธรรม จริยธรรม 4) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแกเยาวชน และประชาชน กองวิชาการฯ

ดํารงชีวิตตามแนวทาง 5) โครงการสรางภาคีเครือขายสังคมคนดี
เศรษฐกิจพอเพียง

26.รอยละของความ 65 70 75 80 7.2 เสริมสรางความ 1) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งในชุมชนของเทศบาลนครระยอง
พึงพอใจของประชาชน เขมแข็งของครอบครัว 2) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในชุมชนของเทศบาลนครระยอง
ตอการจัดกิจกรรม และชุมชนใหมีความ 3) โครงการสงเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว
เสริมสรางความเขมแข็ง เอ้ืออาทรดํารงชีวิต 4) โครงการดูแล และใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูพิการ
ของชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจ ผูปวยเอดส ผูยากไร และผูสูงอายุ

พอเพียง
27.จํานวนกลุมเครือขาย 1 1 1 1 7.3 สงเสริมการมีสวนรวม 1) โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน
อาสาสมัคร/กลุมมวลชน ของกลุมมวลชนในการ 2) โครงการพัฒนาเครือขายตางๆ ในเขตเทศบาล เชน ผูสูงอายุ
ที่ผานเกณฑการมี จัดบริการสาธารณะและ กลุมสตรี กลุมชาวอาเซี่ยน (ASEAN GROUP) ฯลฯ
สวนรวมที่กําหนดไว การเขาถึงขอมูลขาวสาร 3) โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล
ของกลุมเครือขายฯ 4) โครงการรณรงคยายทะเบียนบานเขามาในเขตเทศบาล

เปาประสงค ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลนครระยอง 2561 2562 2563 2564

5) โครงการประชาสัมพันธการเขารวมสมัชชาพลเมือง และการ
จัดตั้งสมัชชาพลเมืองในเขตเทศบาล

28.รอยละของประชาชน 65 70 75 80 6) โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธของเทศบาล
ที่รับรูขอมูลขาวสาร 7) โครงการพัฒนาชองทางในการสื่อสารและการประชาสัมพันธของ
จากชองทางตางๆ ของ เทศบาล
เทศบาล (คุณภาพขอมูล

และความถี่ของขอมูล
ที่ไดรับ)

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดระยอง ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดระยอง ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดระยอง ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลนครระยอง 2561 2562 2563 2564

8. ยุทธศาสตรการบริหาร 8. เทศบาลนครระยอง 29.จํานวนโครงการที่ 4 4 4 4 8.1 พัฒนาทรัพยากร 1) โครงการเสริมสรางความสุข และความสามัคคีในองคกร ทุกหนวยงาน

จัดการองคกรใหมีความ มีการบริหารจัดการที่ดีดําเนินการเก่ียวกับ มนุษยใหเปนผูที่มีสมรรถนะ 2) โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน (สํานัก/กอง)

ผาสุกและมีการบริหาร เจาหนาที่เทศบาลมี การสรางความสุขใน สูงและมีความสุขในการ 3) โครงการเสริมสรางองคกรคนดี
จัดการที่ดี ความผาสุก องคกร ทํางาน 4) โครงการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย

5) โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมองคกร
6) โครงการเสริมสรางสมรรถนะ และพัฒนาองคความรู
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เปาประสงค ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ
คาเปาหมาย หนวยงาน

รับผิดชอบ



ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลนครระยอง 2561 2562 2563 2564

30.รอยละของคะแนน 86 87 88 89 8.2 พัฒนากระบวนการ 1) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานขอมูล ทุกหนวยงาน

การประเมินการบริหาร ภายในใหมีคุณภาพโดย 2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย (สํานัก/กอง)

จัดการที่ดีประจําป ธรรมาภิบาล และการ 3) โครงการพัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ อาคารสถานที่
บริหารจัดการภาครัฐ ในการปฏิบัติงาน
แนวใหม 4) โครงการพัฒนาระบบการประเมินผล

5) โครงการพัฒนาระบบบริหาร และบริการสาธารณะ
6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได และการสราง-
แหลงรายไดใหม
7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดานการเบิกจาย และดานพัสดุ
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เปาประสงค ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ



สวนที่ 4 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

หนวยงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา 1.1 ดานบริการชุมชน 1.1.1 แผนงานเคหะและ กองชาง
กายภาพเมืองและผังเมือง และสังคม ชุมชน
ใหมีความเปนระเบียบ ดานการเศรษฐกิจ
และยั่งยืน

2 ยุทธศาสตรการจัดการ 2.1 ดานบริหารทั่วไป 2.2.1 แผนงานการรักษา สํานักปลัด
ระบบขนสงมวลชนการ 2.2 ดานบริการชุมชน ความสงบภายใน กองชาง
จราจรและความปลอดภัย และสังคม

3 ยุทธศาสตรการสราง 3.1 ดานบริการชุมชน 3.1.1 แผนงานสรางความ สํานักการ
ความสมดุลของส่ิงแวดลอม และสังคม เขมแข็งของชุมชน สาธารณสุขฯ
ภายใตแนวทางเมือง 3.1.2 แผนงานสาธณสุข กองสวัสดิการฯ
คารบอนต่ํา

4 ยุทธศาสตรการพัฒนา 4.1 ดานบริการชุมชน 4.1.1 แผนงานการศาสนา กองการศึกษา
การศึกษา ศาสนา และ และสังคม วัฒนธรรมและนันทนาการ และโรงเรียน
วัฒนธรรม 4.1.2 แผนงานการศึกษา ในสังกัด

เทศบาลฯ

5 ยุทธศาสตรการพัฒนา 5.1 ดานบริการชุมชน 5.1.1 แผนงานสรางความ กองสวัสดิการฯ
เศรษฐกิจเมืองใหมีความ และสังคม เขมแข็งของชุมชน
รุงเรือง
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ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน



หนวยงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

6 ยุทธศาสตรการเสริมสราง 6.1 ดานบริการชุมชน 6.1.1 แผนงานการพาณิชย สํานักการ
สุขภาวะที่ดีของประชาชน และสังคม 6.1.2 แผนงานสาธารณสุข สาธารณสุข

กองการแพทย

7 ยุทธศาสตรการเสริมสราง 7.1 ดานบริหารทั่วไป 7.1.1 แผนงานสรางความ กองสวัสดิการฯ
สังคมคนดีและสังคมแหง 7.2 ดานบริการชุมชน เขมแข็งของชุมชน กองวิชาการฯ
การมีสวนรวม และสังคม 7.1.2 แผนงานบริหารงาน สํานักการ

7.3 ดานการดําเนินงานอ่ืน ทั่วไป สาธารณสุขฯ
7.1.3 แผนงานสาธารณสุข สํานักปลัด

8 ยุทธศาสตรการบริหาร 8.1 ดานบริหารทั่วไป 8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด
จัดการองคกรใหมีความ 8.2 ดานบริการชุมชน 8.2 แผนงานการรักษา- สํานักการคลัง
ผาสุกและมีการบริหาร และสังคม ความสงบภายใน สํานักการ
จัดการที่ดี 8.3 ดานการเศรษฐกิจ 8.3 แผนงานการพาณิชย สาธารณสุขฯ

8.4 แผนงานสาธารณสุข กองสวัสดิการฯ
8.5 แผนงานการศึกษา กองชาง
8.6 แผนงานเคหะและชุมชน กองการศึกษา
8.7 แผนงานสรางความเขม กองการแพทย
แข็งของชุมชน
8.8 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
8.9 กิจการสถานธนานุบาล

รวม 8 ยุทธศาสตร 4 ดาน 9 แผนงาน 3สํานัก/5กอง

แผนงาน
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ที่ ยุทธศาสตร ดาน



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหม้ีความเปน็ระเบยีบและยั่งยืน

1.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 6 61,643,000.00 8 44,425,400.00 8 71,406,000.00 8 940,800,000.00 30 1,118,274,400.00
2. ยุทธศาสตรด์้านการจัดการระบบขนส่งมวลชนการจราจรและความปลอดภยั
2.1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 1,960,000.00 6 1,960,000.00 6 1,960,000.00 6 1,960,000.00 24 7,840,000.00

2.2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 300,000.00 2 300,000.00 3 30,300,000.00 2 300,000.00 9 31,200,000.00

3. ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งความสมดุลของสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวทางเมืองคารบ์อนต่่า

3.1.1 แผนงานสาธารณสุข 1 35,000.00 1 35,000.00 1 35,000.00 1 35,000.00 4 140,000.00

3.1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 89,500.00 1 89,500.00 1 89,500.00 1 89,500.00 4 358,000.00

3.2.1 แผนงานสาธารณสุข 2 130,000.00 2 80,000.00 2 80,000.00 2 80,000.00 8 370,000.00

4. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.1.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 6 4,400,000.00 6 4,400,000.00 6 4,400,000.00 6 4,400,000.00 24 17,600,000.00

4.2.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 10 3,158,000.00 10 3,158,000.00 10 3,158,000.00 10 3,158,000.00 40 12,632,000.00

4.3.1 แผนงานการศึกษา 9 131,693,300.00 9 124,693,300.00 9 122,593,300.00 9 122,793,300.00 36 501,773,200.00

รวม  4  ปีปี 2563

(จดัล าดับความส าคัญของแนวทางการพฒันาตามล าดับแล้ว)

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพฒันา/โครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564

แบบ ผ.07
บัญชีสรุป

โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลนครระยอง
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

รวม  4  ปีปี 2563

(จดัล าดับความส าคัญของแนวทางการพฒันาตามล าดับแล้ว)

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพฒันา/โครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564

6. ยุทธศาสตรด์้านการเสรมิสรา้งสุขภาวะที่ดีของประชาชน

6.1.1 แผนงานสาธารณสุข 1 170,000.00 1 180,000.00 1 190,000.00 1 200,000.00 4 740,000.00

6.1.2 แผนงานสาธารณสุข 1 312,000.00 1 312,000.00 1 312,000.00 1 312,000.00 4 1,248,000.00

6.2.1 แผนงานสาธารณสุข 1 1,005,000.00 1 1,015,000.00 1 965,000.00 1 1,015,000.00 4 4,000,000.00

6.2.2 แผนงานสาธารณสุข 1 8,702,000.00 1 22,432,000.00 1 8,387,000.00 1 8,417,000.00 4 47,938,000.00

6.3.1 แผนงานสาธารณสุข 1 70,000.00 1 80,000.00 1 40,000.00 1 260,000.00 4 450,000.00

7. ยุทธศาสตรด์้านการเสรมิสรา้งสังคมคนดีและสังคมแหง่การมีส่วนรว่ม

7.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 150,000.00 1 150,000.00 1 150,000.00 1 150,000.00 4 600,000.00

7.2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 14 57,543,800.00 14 56,735,500.00 14 56,932,000.00 14 57,128,500.00 228,339,800.00

7.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 252,500.00 1 252,500.00 1 252,500.00 1 252,500.00 1,010,000.00

7.3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 90,700.00 2 90,700.00 2 90,700.00 2 90,700.00 362,800.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 400,000.00

แผนงานสาธารณสุข 3 190,000.00 3 190,000.00 3 190,000.00 3 190,000.00 760,000.00

8. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการองค์กรใหม้ีความผาสุกและมีการบรหิารจัดการที่ดี

8.1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 700,000.00 1 250,000.00 1 700,000.00 1 250,000.00 4 1,900,000.00

8.2.1 แผนงานการพาณิชย์ แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 88,625,200.00 10 61,530,200.00 10 80,303,800.00 10 45,479,800.00 40 275,939,000.00

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานเคหะ

และชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการและสถานธนานุบาล
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน

ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน
1.1 พัฒนาและเพ่ิมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน ตามแนวทางโครงสรางพ้ืนฐานสีเขียว

แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและย่ังยืน
1.1 ระบบสาธารณูปโภคและสาธาณูปการไดมาตรฐาน และเปนโครงสรางพ้ืนฐานสีเขียว
1.1.1 พัฒนาและเพ่ิมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน ตามแนวทางโครงสรางพ้ืนฐานสีเขียว

1  -โครงการกอสรางปรับปรุง  -เพ่ือปรับปรุงถนนเดิมให  -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก 34,600,000 - - -  -จํานวนถนน  -ไดถนนท่ีได กองชาง
ถนนสุขุมวิท บริเวณธนาคาร เปนถนนท่ีไดมาตรฐาน คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ท่ีไดรับการ มาตรฐาน สะดวก
กรุงไทยถึงปมนํ้ามันบางจาก คิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 81,600 ตร.ม. ปรับปรุง ในการสัญจรไปมา
(สี่แยกพีเอ็มวาย)

2  -โครงการกอสรางปรับปรุง  -เพ่ือปรับปรุงถนนเดิมให  -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก 16,900,000 - - -  -จํานวนถนน  -ไดถนนท่ีได กองชาง
ถนนสุขุมวิทบริเวณสะพาน เปนถนนท่ีไดมาตรฐาน คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ท่ีไดรับการ มาตรฐาน สะดวก
เพลินตาถึงสะพานขามคลอง คิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 40,500 ตร.ม. ปรับปรุง ในการสัญจรไปมา
ระบายนํ้าสาย 3
(สํานักงานสรรพากร)

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เทศบาลนครระยอง

งบประมาณและท่ีผานมา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

3  -โครงการกอสรางถนนพรอม 1.เพ่ือปรับปรุงเสนทางและ  -กอสรางถนนคสล.หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 210,000 - - -  -จํานวนถนน 1.ไดถนนท่ีได กองชาง
ระบบระบายนํ้าซอยแยก ผิวจราจรเปนถนน คสล. กวางประมาณ 3.00 เมตร คสล.และระบบ มาตรฐาน สะดวก
ซอยชัยบรรจงเวช 2.เพ่ือปรับปรุงระบบ ยาวประมาณ 30 เมตร หรือคิดเปน ระบายนํ้าท่ีได ในการสัญจรไปมา
(หนาโกดังระยองเคหะภัณฑ) ระบายนํ้าใหมีประสิทธิภาพ พ้ืนท่ีไมนอยกวา 90 ตร.ม. พรอม รับการปรับปรุง 2.มีระบบระบายนํ้า

กอสรางรางระบายนํ้า คสล.ขนาด ท่ีดี สามารถแกไข
0.30 เมตร จํานวน 2 ขาง ยาวขางละ ปญหานํ้าทวมขัง
30 เมตร ความยาวรวม 60 เมตร

4  -โครงการกอสรางถนน 1.เพ่ือปรับปรุงเสนทางและ  -กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร 303,000 - - -  -จํานวนถนน 1.ไดถนนท่ีได กองชาง
พรอมระบบระบายนํ้า ผิวจราจรเปนถนน คสล. กวางประมาณ 5.50 เมตรยาวปรมาณ คสล.และระบบ มาตรฐาน สะดวก
ซอยนครระยอง 78 2.เพ่ือปรับปรุงระบบ 88 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา ระบายนํ้าท่ีได ในการสัญจรไปมา
(ขางโรงแรมชบา) ระบายนํ้าใหมีประสิทธิภาพ 484 ตารางเมตร และปรับปรุงระบบ รับการปรับปรุง 2.มีระบบระบายนํ้า

ระบายนํ้าเดิม ยาว 8 เมตร ตามแบบ ท่ีดี สามารถแกไข
แปลนของเทศบาลนครระยอง ปญหานํ้าทวมขัง

5  -โครงการกอสรางถนน 1.เพ่ือปรับปรุงเสนทางและ 1) กอสรางถนนคสล.หนา 0.15 เมตร 3,130,000 - - -  -จํานวนถนน 1.ไดถนนท่ีได กองชาง
พรอมระบบระบายนํ้า แยก ผิวจราจรเปนถนน คสล. กวางประมาณ 3.80 เมตร ยาว คสล.และระบบ มาตรฐาน สะดวก
ถนนสองพ่ีนอง-ถนนทองดี 2.เพ่ือปรับปรุงระบบ ประมาณ 200 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ี ระบายนํ้าท่ีได ในการสัญจรไปมา

ระบายนํ้าใหมีประสิทธิภาพ ไมนอยกวา 760 ตารางเมตร รับการปรับปรุง 2.มีระบบระบายนํ้า
2) กอสรางถนนคสล. หนา 0.15 เมตร ท่ีดี สามารถแกไข
กวางประมาณ 5.50 เมตร ยาว ปญหานํ้าทวมขัง
ประมาณ 128 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 704 ตารางเมตร และ
กอสรางทอระบายนํ้า คสล.ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลนครระยอง
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6  -โครงการศึกษาวิเคราะหวิธี  -เพ่ือปรับปรุงบอฝงกลบ  -ศึกษาวิเคราะหวิธีการและแนวทาง 6,500,000 - - -  -ความพึงพอใจ  -แบบการปรับปรุง กองชาง
การและแนวทางในการปด เปนสวนสาธารณะ ในการปดพ้ืนท่ีฝงกลบขยะมูลฝอย ของประชาชน บอฝงกลบเปน
พ้ืนท่ีฝงกลบขยะมูลฝอย เพ่ือใชเปนสวนสาธารณะ บริเวณ ท่ีมีตอการ สวนสาธารณะ
เพ่ือใชเปนสวนสาธารณะ ศูนยฝงกลบมูลฝอยเทศบาลนคร- พัฒนาโครง

ระยอง ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง สรางพ้ืนฐาน
ระยอง จังหวัดระยอง พ้ืนท่ี 95 ไร
หรือ 152,000 ตารางวา

7  -โครงการซอมแซมไฟฟา  -เพ่ือปรับปรุงซอมแซม  -ปรับปรุงถนน สวนสาธารณะ 200,000 - - -  -ความพึงพอใจ  -ประชาชนไดรับ กองชาง
ไฟฟา สะพาน ทางเทาไฟฟาสาธารณะ ของประชาชน ความสะดวกในการ

 -ปรับปรุงซอมแซมสนามและ 100,000 - - - ท่ีมีตอการ สัญจรไปมา
สิ่งปลูกสรางในสวนสาธารณะ พัฒนาโครง

สรางพ้ืนฐาน

8  -โครงการกอสรางถนน 1.เพ่ือปรับปรุงเสนทางและ  -กอสรางถนน คสล.หนาเฉลี่ย - 1,500,000 - -  -จํานวนถนน 1.ไดถนนท่ีได กองชาง
พรอมระบบระบายนํ้า ผิวจราจรเปนถนน คสล. 15 เซนติเมตร กวางประมาณ คสล.และระบบ มาตรฐาน สะดวก
ถนนหลังวัดเกาะกลอย 2.เพ่ือปรับปรุงระบบ 3.00 เมตร ความยาวประมาณ ระบายนํ้าท่ีได ในการสัญจรไปมา

ระบายนํ้าใหมีประสิทธิภาพ 310 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอย รับการปรับปรุง 2.มีระบบระบายนํ้า
กวา 930 ตร.ม. พรอมกอสรางทอ ท่ีดี สามารถแกไข
ระบายนํ้า คสล.ขนาด 0.60 เมตร ปญหานํ้าทวมขัง
จํานวน 1 ขาง ยาวขางละประมาณ
310 เมตร
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9  -โครงการกอสรางถนน 1.เพ่ือปรับปรุงเสนทางและ  -กอสรางถนน คสล.หนาเฉลี่ย - 210,000 - -  -จํานวนถนน 1.ไดถนนท่ีได กองชาง
พรอมระบบระบายนํ้า ผิวจราจรเปนถนน คสล. 15 เซนติเมตร กวางประมาณ คสล.และระบบ มาตรฐาน สะดวก
ซอยโรงเรียนวัดเกาะกลอย 2.เพ่ือปรับปรุงระบบ 3.00 เมตร ความยาวประมาณ ระบายนํ้าท่ีได ในการสัญจรไปมา

ระบายนํ้าใหมีประสิทธิภาพ 30 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ี รับการปรับปรุง 2.มีระบบระบายนํ้า
ไมนอยกวา 90 ตร.ม. พรอมกอสราง ท่ีดี สามารถแกไข
รางระบายนํ้า คสล.ขนาด 0.30 เมตร ปญหานํ้าทวมขัง
จํานวน 2ขาง ยาวขางละประมาณ
30 เมตร ความยาวรวม 60 เมตร

10  -โครงการกอสรางถนน 1.เพ่ือปรับปรุงเสนทางและ  -กอสรางถนน คสล.หนาเฉลี่ย 15 - 500,000 - -  -จํานวนถนน 1.ไดถนนท่ีได กองชาง
พรอมระบบระบายนํ้า ผิวจราจรเปนถนน คสล. เซนติเมตร กวางประมาณ 3.00 เมตร คสล.และระบบ มาตรฐาน สะดวก
ซอยแยกถนนเกาะพรวด 2.เพ่ือปรับปรุงระบบ ความยาวประมาณ 70 เมตร หรือคิด ระบายนํ้าท่ีได ในการสัญจรไปมา
(หลังรานทุกอยาง 20 ) ระบายนํ้าใหมีประสิทธิภาพ เปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 210 ตร.ม.พรอม รับการปรับปรุง 2.มีระบบระบายนํ้า

กอสรางรางระบายนํ้า คสล.ขนาด ท่ีดี สามารถแกไข
0.30 เมตร จํานวน 2 ขาง ยาวขางละ ปญหานํ้าทวมขัง
ประมาณ 70 เมตร
ความยาวรวม 140 เมตร

11  -โครงการปรับปรุงผิวจราจร  -เพ่ือปรับปรุงถนนเดิมให  -ซอมแซมผิวจราจรเดิมและปูผิวแอส - 420,000 - -  -จํานวนถนน  -ไดถนนท่ีได กองชาง
ซอยโรงเรียนระยองวิทยาคม เปนถนนท่ีไดมาตรฐาน ฟลติกทคอนกรีตทับ (OVERLAY)หนา ท่ีไดรับการ มาตรฐาน สะดวก
ปากนํ้า ซอย 3 เฉลี่ย 5 เซนติเมตร กวาง 4 เมตร ปรับปรุง ในการสัญจรไปมา

ความยาวประมาณ 247 เมตร หรือ
คิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 988 ตร.ม.
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12  -โครงการปรับปรุง  -เพ่ือปรับปรุงถนนเดิมให  -ซอมแซมผิวจราจรเดิมและปูผิวแอส - 7,295,400 - -  -จํานวนถนน  -ไดถนนท่ีได กองชาง
ถนนราษฎรบํารุง บริเวณ เปนถนนท่ีไดมาตรฐาน ฟลติกทคอนกรีตทับ(OVERLAY) หนา ท่ีไดรับการ มาตรฐาน สะดวก
ถนนราษฎรบํารุง ซอย 11 เฉลี่ย 5 เซนติเมตร กวาง 8-10 เมตร ปรับปรุง ในการสัญจรไปมา
ถึง สี่แยกทาบรรทุก ความยาวประมาณ 1,930 เมตร หรือ

คิดเปนไมนอยกวา 17,370 ตร.ม.

13  -โครงการกอสรางสะพาน  -เพ่ือกอสรางสะพานให  -กอสรางสะพาน คสล.ผิวจราจรกวาง - 21,000,000 - -  -จํานวน  -สะพานไดมาตรฐาน กองชาง
เทศบาล 3 (กนปก) มีความมั่นคงแข็งแรง ประมาณ 7 เมตร ยาวประมาณ สะพานท่ีไดรับ สะดวกในการ

ปองกันอันตรายท่ีอาจเกิด 140 เมตร พรอมทางเทากวางขางละ การกอสราง สัญจรไปมาและมี
ข้ึนตอชีวิตและทรัพยสิน 1.20 เมตร ยาวประมาณ 140 เมตร ความปลอดภัยใน
ของประชาชน จํานวน 2 ขาง ชีวิตและทรัพยสิน

14  -โครงการปรับปรุง  -เพ่ือปรับปรุงถนนเดิมให  -ซอมแซมผิวจราจรเดิมและปูผิวแอส - 5,500,000 - -  -จํานวนถนน  -ไดถนนท่ีได กองชาง
ถนนราษฎรบํารุง ซอย 11 เปนถนนท่ีไดมาตรฐาน ฟลติกทคอนกรีตทับ(OVERLAY) หนา ท่ีไดรับการ มาตรฐาน สะดวก

เฉลี่ย 5 เซนติเมตร กวาง 5-14 เมตร ปรับปรุง ในการสัญจรไปมา
ความยาวประมาณ 1,500 เมตร หรือ
คิดเปนไมนอยกวา 15,575 ตร.ม.

15  -โครงการปรับปรุงทอ  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน  -ขุดรื้อระบบระบายนํ้า วางทอระบาย - 8,000,000 - -  -จํานวนทอ  -ลดการทวมขัง กองชาง
ระบายนํ้าและทางเทา การระบายนํ้าและปรับปรุง นํ้าใหม ขนาด ๘ 1.00 ม. 2 ขาง ระบายนํ้าและ ของนํ้า และ
ถนนตากสินมหาราช ทางเทาใหไดมาตรฐาน ความยาวประมาณ 280 ม. 546 ม. จํานวนทางเทา สะดวกในการ

ความยาวรวมประมาณ 826 ม.พรอม ท่ีไดรับการ สัญจรไปมา
ปรับปรุงทางเทากวางประมาณ ปรับปรุง
2.20-2.40 ม. จํานวน 2 ขางความยาว
ประมาณ 466 ม.และ 265 ม.คิดเปน
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,700 ตร.ม.
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16  -โครงการปรับปรุงทอระบาย  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน  -ซอมแซมทอระบายนํ้าท่ีชํารุด - - 18,000,000 -  -จํานวนทอ  -ลดการทวมขัง กองชาง
นํ้าและทางเทาถนนสุขุมวิท การระบายนํ้าและปรับปรุง เสียหาย พรอมปรับปรุงทางเทากวาง ระบายนํ้าและ ของนํ้า และ
(สะพานเพลินตา-รพ.ระยอง) ทางเทาใหไดมาตรฐาน ประมาณ 2.20-2.50 เมตร จํานวน 2 จํานวนทางเทา สะดวกในการ

ขาง ความยาวประมาณ 1,231 เมตร ท่ีไดรับการ สัญจรไปมา
คิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยวา 6,430 ตร.ม. ปรับปรุง

17  -โครงการปรับปรุง  -เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีให  -ปรับปรุงสนามฟุตบอล ระบบไฟฟา - - 6,000,000 -  -จํานวนสวน  -มีพ้ืนท่ีใหประชาชน กองชาง
สวนสาธารณะ สวนศรีเมือง บริการประชาชน แสงสวางและระบบระบายนํ้า สาธารณะท่ีได ไดออกกําลังกาย

ภายในสวนศรีเมือง รับการปรับปรุง มีระบบไฟฟา
แสงสวางเพียงพอ
และลดการทวมขัง
ของนํ้า

18  -โครงการปรับปรุงระบบ  -เพ่ือปรับปรุงระบบ  -วางทอ HDPE ขนาด0.80 ม. - - 4,500,000 -  -จํานวนถนน  -มีระบบระบายนํ้า กองชาง
ระบายนํ้า ซอยระยองวิทย ระบายนํ้าใหมีประสิทธิภาพ พรอมบอพัก ความยาวรวมไมนอยกวา คสล.และระบบ ท่ีดี สามารถแกไข
ปากนํ้า 5 และแกไขปญหานํ้าทวม 289 ม. พรอมปูผิวจราจรแอสฟลติก ระบายนํ้าท่ีได ปญหานํ้าทวมขัง

คอนกรีต หนา 0.05 ม. พ้ืนท่ีไมนอย รับการปรับปรุง
กวา 1,020 ตร.ม.

19  -โครงการปรับปรุงระบบ  -เพ่ือปรับปรุงระบบ  -วางทอ HDPE ขนาด0.80 ม. - - 7,300,000 -  -จํานวนถนน  -มีระบบระบายนํ้า กองชาง
ระบายนํ้าถนนปวยกวง ระบายนํ้าใหมีประสิทธิภาพ พรอมบอพัก ความยาวรวมไมนอยกวา คสล.และระบบ ท่ีดี สามารถแกไข

และแกไขปญหานํ้าทวม 370 ม. พรอมปูผิวจราจรแอสฟลติก ระบายนํ้าท่ีได ปญหานํ้าทวมขัง
คอนกรีตหนา 0.05 ม. พ้ืนท่ีไมนอย รับการปรับปรุง
กวา 5,000 ตร.ม.
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20  -โครงการปรับปรุง  -เพ่ือปรับปรุงถนนเดิมให 1) ถนนรวมมิตร โดยทําการปูผิว - - 8,806,000 -  -จํานวนถนน  -ไดถนนท่ีได กองชาง
ถนนรวมมิตรพรอมซอยแยก เปนถนนท่ีไดมาตรฐาน แอสฟลติกทคอนกรีตทับ (OVERLAY) ท่ีไดรับการ มาตรฐาน สะดวก

หนา 5 เซนติเมตร กวาง 6 เมตร ปรับปรุง ในการสัญจรไปมา
ความยาวประมาณ 315 เมตร หรือ
คิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,890 ตร.ม.
พรอมวางทอระบายนํ้า คสล.ขนาด
0.60 เมตร ความยาว 315 เมตร
2. ถนนรวมมิตร ซ. 1 โดยทําการปูผิว
แอสฟลติกทคอนกรีตทับ (OVERLAY)
หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร กวางเฉลี่ย
5 เมตรความยาวประมาณ 308 เมตร
คิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,540 ตร.ม.
พรอมกอสรางรางระบายนํ้า คสล.
ขนาด 0.30 เมตร จํานวน 2 ขาง
ความยาวขางละประมาณ 308 เมตร
ความยาวรวมประมาณ 616 เมตร
3. ถนนรวมมิตร ซ. 2 โดยทําการปูผิว
แอสฟลติกทคอนกรีตทับ (OVERLAY)
หนา 5 เซนติเมตร กวาง 5 เมตร
ความยาวประมาณ 308 เมตร หรือ
คิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,540 ตร.ม.
พรอมกอสรางรางระบายนํ้า คสล.
ขนาด 0.30 เมตร จํานวน 2 ขาง
ความยาวขางละประมาณ 308 เมตร
ความยาวรวมประมาณ 616 เมตร
4. ถนนรวมมิตร ซ. 3 โดยทําการปูผิว
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แอสฟลติกทคอนกรีตทับ (OVERLAY)
หนา 5 เซนติเมตร กวาง 5 เมตร
ความยาวประมาณ 310 เมตร หรือ
คิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,550 ตร.ม.
พรอมกอสรางรางระบายนํ้า คสล.
ขนาด 0.30 เมตร จํานวน 2 ขาง
ความยาวขางละประมาณ 310 เมตร
ความยาวรวมประมาณ 620 เมตร

21  -โครงการปรับปรุงผิวจราจร  -เพ่ือปรับปรุงถนนเดิมให  -ซอมแซมผิวจราจรเดิมและปูผิวแอส - - 800,000 -  -จํานวนถนน  -ไดถนนท่ีได กองชาง
ถนนพินิจบํารุง เปนถนนท่ีไดมาตรฐาน ฟลติกทคอนกรีตทับ (OVERLAY) ท่ีไดรับการ มาตรฐาน สะดวก

หนา 5 เซนติเมตร กวาง 3-5 เมตร ปรับปรุง ในการสัญจรไปมา
ความยาวประมาณ 460 เมตร หรือ
คิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,840 ตร.ม.

22  -โครงการกอสรางสะพานดํา  -เพ่ือกอสรางสะพานให  -กอสรางสะพานคสล.ผิวจราจรกวาง - - 5,000,000 -  -จํานวนสะพาน  -สะพานไดมาตรฐาน กองชาง
มีความมั่นคงแข็งแรง ประมาณ 8 เมตร ยาวประมาณ ท่ีไดรับการ สะดวกในการ
ปองกันอันตรายท่ีอาจเกิด 32 เมตร พรอมทางเทากวางขางละ กอสราง สัญจรไปมาและมี
ข้ึนตอชีวิตและทรัพยสิน 1 เมตร ยาวประมาณ 32 เมตร ความปลอดภัยใน
ของประชาชน จํานวน 2 ขาง ชีวิตและทรัพยสิน

23  -โครงการปรับปรุงทอ  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน  -ซอมแซมทอระบายนํ้าท่ีชํารุด - - 21,000,000 -  -จํานวนทอ  -ลดการทวมขัง กองชาง
ระบายนํ้าและทางเทาถนน การระบายนํ้าและปรับปรุง เสียหาย พรอมปรับปรุงทางเทากวาง ระบายนํ้าและ ของนํ้า และ
สุขุมวิท (รพ.ระยอง-สี่แยก ทางเทาใหไดมาตรฐาน ประมาณ 2.20-2.50 เมตร จํานวน จํานวนทางเทา สะดวกในการ
ถนนสุขุมวิทนครระยอง 36 2 ขาง ความยาวประมาณ 1,520 ม. ท่ีไดรับการ สัญจรไปมา
(ระยองออคิด) และ 1,538 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ี ปรับปรุง

ไมนอยกวา 7,645 ตร.ม.
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24  -โครงการปรับปรุงระบบ  -เพ่ือปรับปรุงระบบ  -วางทอ HDPE ขนาด 2.00 ม. - - - 62,000,000  -จํานวนถนน  -มีระบบระบายนํ้า กองชาง
ระบายนํ้าถนนสุขุมวิท ระบายนํ้าใหมีประสิทธิภาพ พรอมบอพัก ความยาวรวมไมนอยกวา คสล.และระบบ ท่ีดี สามารถแกไข
ชวงตั้งแตตลาดชัยพร และแกไขปญหานํ้าทวม 765 ม. พรอมปูผิวจราจรแอสฟลติก ระบายนํ้าท่ีได ปญหานํ้าทวมขัง
ถึงคลอง AIA คอนกรีตหนา 0.05 ม. พ้ืนท่ีไมนอย รับการปรับปรุง

กวา 3,100 ตร.ม.

25  -โครงการปรับปรุงระบบ  -เพ่ือปรับปรุงระบบ  -วางทอ HDPE ขนาด2.00 ม. - - - 350,000,000  -จํานวนถนน  -มีระบบระบายนํ้า กองชาง
ระบายนํ้าถ.ราษฏรอุทิศ (ค.2) ระบายนํ้าใหมีประสิทธิภาพ พรอมบอพัก ความยาวรวมไมนอยกวา คสล.และระบบ ท่ีดี สามารถแกไข

และแกไขปญหานํ้าทวม 4,450 ม. พรอมปูผิวจราจรแอสฟลติก ระบายนํ้าท่ีได ปญหานํ้าทวมขัง
คอนกรีตหนา 0.05 ม. พ้ืนท่ีไมนอย รับการปรับปรุง
กวา 26,652 ตร.ม.

26  -โครงการปรับปรุงระบบ  -เพ่ือปรับปรุงระบบ  -วางทอ HDPE ขนาด 1.00 ม. - - - 10,300,000  -จํานวนถนน  -มีระบบระบายนํ้า กองชาง
ระบายนํ้า ถ.ราษฏรบํารุง ระบายนํ้าใหมีประสิทธิภาพ พรอมบอพัก ความยาวรวมไมนอยกวา คสล.และระบบ ท่ีดี สามารถแกไข
ชวง 3 แยกออคิดถึงทางเขา และแกไขปญหานํ้าทวม 453 ม. พรอมปูผิวจราจรแอสฟลติก ระบายนํ้าท่ีได ปญหานํ้าทวมขัง
โรงแรมเวียงวลี คอนกรีตหนา 0.05 ม. พ้ืนท่ีไมนอย รับการปรับปรุง

กวา 600 ตร.ม.

27  -โครงการกอสรางปรับปรุง  -เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีให  -กอสรางรั้ว ถนนภายในพรอมทาง - - - 363,000,000  -จํานวนสวน  -มีพ้ืนท่ีใหประชาชน กองชาง
บอฝงกลบเปนสวนสาธารณะ บริการประชาชน จักรยาน ปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุง สาธารณะท่ีได ไดออกกําลังกายมี

ระบบไฟฟา นํ้าประปา และอาคาร รับการปรับปรุง ระบบไฟฟาแสง
ประกอบ ตามแบบทางราชการ สวางเพียงพอลด

การทวมขังของนํ้า
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28  -โครงการกอสรางระบบ  -เพ่ือปรับปรุงซอมแซม  -โดยทําการซอมแซมผนังทอระบาย - - - 100,000,000  -นํ้าเสียจากชุมชน กองชาง
บําบัดนํ้าเสียแบบรายจุด ผนังทอระบายนํ้า บอบําบัด นํ้า โรงสูบนํ้าบอบําบัดนํ้าเสีย ไดรับการบําบัดกอน

นํ้าเสียอยางมีประสิทธิภาพ ผิวจราจร ถนน อาคารสํานักงาน ปลอยลงสูแหลงนํ้า
และอาคารประกอบ จํานวน 8 จุด
(ดําเนินการกอสรางปละ 2 จุด)

29  -โครงการกอสรางถนนคสล. 1.เพ่ือปรับปรุงเสนทางและ  -กอสรางถนน คสล.หนาเฉลี่ย - - - 7,500,000  -จํานวนถนน 1.ไดถนนท่ีได กองชาง
พรอมระบบระบายนํ้า ผิวจราจรเปนถนน คสล. 15 เซนติเมตร กวาง 3.00-5.00 เมตร คสล.และระบบ มาตรฐาน สะดวก
ซอยบุญเหลือ 2.เพ่ือปรับปรุงระบบ ความยาวประมาณ 860 เมตร หรือ ระบายนํ้าท่ีได ในการสัญจรไปมา

ระบายนํ้าใหมีประสิทธิภาพ คิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,550 ตร.ม. รับการปรับปรุง 2.มีระบบระบายนํ้า
พรอมกอสรางทอระบายนํ้าคสล.ขนาด ท่ีดี สามารถแกไข
0.60 เมตร จํานวน 2 ขาง ยาวขางละ ปญหานํ้าทวมขัง
ประมาณ 860 เมตร ความยาวรวม
ประมาณ 1,720 เมตร

30  -โครงการกอสรางถนนคสล. 1.เพ่ือปรับปรุงเสนทางและ  -กอสรางถนน คสล.หนาเฉลี่ย - - - 18,000,000  -จํานวนถนน 1.ไดถนนท่ีได กองชาง
พรอมระบบระบายนํ้า ผิวจราจรเปนถนน คสล. 15 เซนติเมตร กวางประมาณ 5.00 ม. คสล.และระบบ มาตรฐาน สะดวก
ถนนบางจาก ซอย 19 2.เพ่ือปรับปรุงระบบ ความยาวประมาณ 1,925 เมตร หรือ ระบายนํ้าท่ีได ในการสัญจรไปมา

ระบายนํ้าใหมีประสิทธิภาพ คิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 9,625 ตร.ม. รับการปรับปรุง 2.มีระบบระบายนํ้า
พรอมกอสรางทอระบายนํ้าคสล.ขนาด ท่ีดี สามารถแกไข
0.60 เมตร จํานวน 2 ขาง ยาวขางละ ปญหานํ้าทวมขัง
ประมาณ 1,925 เมตร ความยาวรวม
ประมาณ 3,850 เมตร
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

31  -โครงการปรับปรุงทอ 1.เพ่ือปรับปรุงเสนทางและ  -ซอมแซมทอระบายนํ้าท่ีชํารุด - - - 30,000,000  -จํานวนถนน 1.ไดถนนท่ีได กองชาง
ระบายนํ้าและทางเทา ผิวจราจรเปนถนน คสล. เสียหาย พรอมปรับปรุงทางเทากวาง คสล.และระบบ มาตรฐาน สะดวก
ถนนสุขุมวิท (สี่แยกถนน 2.เพ่ือปรับปรุงระบบ ประมาณ 2.20-2.50 เมตร จํานวน ระบายนํ้าท่ีได ในการสัญจรไปมา
สุขุมวิทนครระยอง 36 ระบายนํ้าใหมีประสิทธิภาพ 2 ขาง ความยาวประมาณ 2,330 ม. รับการปรับปรุง 2.มีระบบระบายนํ้า
(ระยองออคิด) และ 2,280 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ี ท่ีดี สามารถแกไข
ถึงสี่แยก PMY ไมนอยกวา 11,545 ตร.ม. ปญหานํ้าทวมขัง
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ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

2 ยุทธศาสตรดานการจัดการระบบขนสงมวลชนการจราจรและความปลอดภัย
2.1 สงเสริมการบังคับใชกฎหมาย และเสริมสรางวินัยจราจรใหกับประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการจัดการระบบขนสงมวลชนการจราจรและความปลอดภัย
2.1 การแกไขปญหาจราจร เพ่ือแกไขปญหาจราจรติดขัดเฉพาะจุดหรือพ้ืนท่ี อันจะทําใหการจราจรเฉพาะไหลเวียนไดดี มีระเบียบ มีความคลองตัว
2.1.1 สงเสริมการบังคับใชกฎหมาย และเสริมสรางวินัยจราจรใหกับประชาชน

1  -โครงการสงเสริมใหความรู  -ปลูกฝงความรูเก่ียวกับจราจร  -อบรมวินัยจราจร 2 รุน 100,000 100,000 100,000 100,000  -ความพึงพอใจ  -ผูเขารับการอบรม สํานักปลัดฯ
เก่ียวกับวินัยจราจร ใหแกนักเรียน เยาวชน ประชาชน รุน 100 คน/ป ของประชาชนตอ มีความรูดานวินัย

การแกไขปญหา จราจรเพ่ิมข้ึน
จราจร

2  -โครงการอาสาสมัครจราจร  -เพ่ือสรางเครือขายในการดูแล  -อาสาสมัครปองกันภัยฝาย 50,000 50,000 50,000 50,000  -ความพึงพอใจ  -เกิดเครือขาย สํานักปลัดฯ
รวมปองกันและลดอุบัติเหตุ ปองกันและลดอุบัติเหตุ พลเรือน เจาหนาท่ีรักษาความ ของประชาชนตอ ในการดูแลปองกัน
ทางถนน ทางถนนในเขตเทศบาล ปลอดภัยของสวนราชการและ การแกไขปญหา และลดอุบัติเหตุทาง

เจาหนาท่ีเทศกิจ 50 คน/ป จราจร ถนนในเขตเทศบาล

3  -โครงการจัดหาวัสดุ  -สนับสนุนการบังคับใช  -จัดหาอุปกรณเพ่ือสนับสนุน 300,000 300,000 300,000 300,000  -ความพึงพอใจ  -ผูปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ
อุปกรณเพ่ือสนับสนุน กฎหมาย การแกปญหาจราจร การบังคับใชกฏหมาย ของประชาชนตอ มีศักยภาพในการ
การบังคับใชกฏหมาย การแกไขปญหา ทํางานเพ่ิมข้ึน

จราจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4  -โครงการจัดระเบียบปาย,  -เพ่ือสรางความเปนระเบียบ  -จัดระเบียบปาย,ทางเทา, 10,000 10,000 10,000 10,000  -ความพึงพอใจ  -มีความเปน สํานักปลัดฯ
ทางเทา,รานคา สถานบันเทิง เรียบรอยของบานเมือง ความ รานคา,สถานบันเทิงและ ของประชาชนตอ ระเบียบเรียบรอย
และชายหาด ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชายหาดในเขตเทศบาลฯ การแกไขปญหา ของบานเมือง

การมีสวนรวมของประชาชน จราจร สงเสริมการทอง
เท่ียวอยางมีความ
ปลอดภัย

5  -โครงการปรับปรุงและ  -ปรับปรุงสัญลักษณบนผิวทาง  -ปรับปรุงปายและ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -ความพึงพอใจ  -ประชาชนไดรับ สํานักปลัดฯ
ติดตั้งปาย/เครื่องหมาย จัดสรางสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องหมายสัญญาณไฟ ของประชาชนตอ ความปลอดภัยใน
สัญญาณไฟ พ้ืนฐานดายการจราจรและ ภายในเขตเทศบาลฯ การแกไขปญหา การจราจรเพ่ิมข้ึน

ขนสงใหเพียงพอ จราจร

6  -โครงการปรับปรุง  -แกไขจุดอันตรายท่ีเกิด  -ปรับปรุงจุดอันตราย 500,000 500,000 500,000 500,000  -ความพึงพอใจ  -ประชาชนไดรับ สํานักปลัดฯ
จุดอันตราย อุบัติเหตุบอยครั้ง ภายในเขตเทศบาลฯ ของประชาชนตอ ความปลอดภัยใน

การแกไขปญหา การจราจรเพ่ิมข้ึน
จราจร
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

2.2 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การจราจร ขนสง และปองกันอาชญากรรม
2.2.2 การปองกันอาชญากรรม และการเตรียมรับสถานการณสาธารณภัยตางๆ โดยการใชเทคโนโลยีสรางการมีสวนรวม

1  -โครงการฝกซอมแผนปองกัน  -เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความ  -จัดอบรม 1 ครั้ง/ป (ทุกป) 100,000 100,000 100,000 100,000  -รอยละของความ  -เจาหนาท่ีสามารถ สํานักปลัดฯ
และบรรเทาสาธารณภัย ของเจาหนาท่ีปองกันฯ  -ผูเขารวมอบรม พึงพอใจของ ปฏิบัติงานไดอยางมี

เทศบาลนครระยอง จํานวน 240 คน ประชาชนตอ ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
และประชาชนในชุมชน การปองกัน  -ประชาชนมีความ

อาชญากรรม พรอมในการรับมือ
สถานการณไฟไหม
 -มีการประสานการ
ระหวางหนวยงาน
และเจาหนาท่ีได

อยางเปนระบบ

2  -โครงการฝกอบรมทบทวน  -เพ่ือทบทวนความรูความ  -จัดอบรม 1 ครั้ง/ป (ทุกป) 200,000 200,000 200,000 200,000  -รอยละของความ  -ผูเขารับการฝก สํานักปลัดฯ
อาสาสมัครปองกันภัย อาสาสมัครปองกันภัย  -ผูเขารวมอบรม พึงพอใจของ อบรมมีความรู
ฝายพลเรือน (อปพร.) ฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 90 คน ประชาชนตอ ความสามารถใน

เทศบาลนครระยอง การปองกัน ในการปฏิบัติงาน
อาชญากรรม เพ่ิมข้ึน

 -ไดรับ

ประสบการณ
เพ่ิมข้ึน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

3  -โครงการติดตั้งและปรับปรุง  -เพ่ือบูรณาการระบบ  -ติดตั้งระบบควบคุม - - 30,000,000 -  -รอยละของความ  -ประชาชนไดรับ สํานักปลัดฯ
ระบบโครงขายสัญญาณไฟ การจราจรและระบบกลอง การจราจรดวยระบบคอมฯ พึงพอใจของ ความสะดวก
จราจรแบบคอมพิวเตอรและ โทรทัศนวงจรปด เพ่ือเพ่ิม และระบบกลองโทรทัศน ประชาชนตอ ปลอดภัยและลด
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ประสิทธิภาพในการตรวจสภาพ วงจรปด บริเวณทางแยกใน การปองกัน การสูญเสียพลังงาน
ท่ีในการบริหารจัดการงาน การจราจรใหท่ัวเมือง เพ่ือ เขตเทศบาล จํานวน 8 แหง อาชญากรรม
จราจรบริเวณพ้ืนท่ีตามทาง ควบคุมและดูแลทางดานความ
แยกในเขตเทศบาลนครระยอง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการดานการจราจรบนระบบ
กลอง CCTV
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ยุทธศาสตรจังหวัด 4. อนุรักษ ฟนฟู และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

3 ยุทธศาสตรดานการสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอมภายใตแนวทางเมืองคารบอนต่ํา
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน แผนงานสาธารณสุข เปนตน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอมภายใตแนวทางเมืองคารบอนตํ่า
3.1 การเปนเมืองแหงตนไม
3.1.1 การอนุรักษฟนฟูตนไมและพ้ืนท่ีสีเขียวเดิม

1  -โครงการสงเสริมความรู  -เพ่ือสงเสริมใหมีความรู  -เยาวชนอายุไมเกิน 12 ป 35,000 35,000 35,000 35,000  -เยาวชนท่ีไดรับ  -มีสมาชิกเครือขาย สํานักการ
ดานการอนุรักษปาชายเลน ในการอนุรักษปาชายเลน จํานวน 60 คน/ป การอบรมมีความรู ท่ีชวยในการอนุรักษ สาธารณสุขฯ

ในการอนุรักษ ปาชายเลนเพ่ิมข้ึน
ปาชายเลน
ไมนอยกวา
รอยละ 80

3.1.2 การปลูกไมยืนตน และสรางพ้ืนท่ีสีเขียวใหม
1  -โครงการหน่ึงปณิธานความดี 1.เพ่ือรักษาสภาพแวดลอมใน 1.จํานวนตนไมท่ีปลูกใหมและ 89,500 89,500 89,500 89,500  -รอยละ 80 ของ  -ประชาชนและ กองสวัสดิการ

ตามแนวพระราชดําริ อนุรักษ ชุมชนโดยการปลูกตนไมเพ่ิม ซอมแซม จํานวน 500 ตน/ป การปลูกตนไม เยาวชนในเขตฯ สังคม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียวตามแนว 2.กลุมเปาหมายประชาชน และซอมแซม เห็นความสําคัญ

พระราชดําริ ในเขตเทศบาลนครระยอง ของการอนุรักษ
2.เพ่ือใหประชาชนและ 3.พ้ืนท่ีดําเนินการอยูในเขต ธรรมชาติ
เยาวชนในเขตเทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยอง
เห็นความสําคัญของการ
อนุรักษธรรมชาติ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
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3.2 ลดการปลอยมลพิษจากกิจกรรมของเมือง
3.2.1 การลดและคัดแยกมูลฝอยท่ีแหลงกําเนิดและแหลงกําจัด

1  -โครงการคัดแยกขยะกอนท้ิง 1.เพ่ือสงเสริมใหประชาชน เปาหมายป 2561 80,000 30,000 30,000 30,000 1.ครัวเรือนจํานวน ปริมาณขยะมูลฝอย สํานักการ
มีความรูในการคัดแยกขยะ 1.สํารวจการคัดแยกขยะใน 1000 ครัวเรือนได ลดลง สาธารณสุขฯ
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู ครัวเรือนไมนอยกวา 1,000 รับความรูในการ
ถึงแนวทางการคัดแยกขยะ ครัวเรือนในเขตเทศบาล/ป คัดแยกขยะ
3.เพ่ือสงเสริมใหมีการนํา 2.ครูจํานวน 39 คน ใน 6 ร.ร. 2.รอยละ 80 ของ
ขยะกลับมาใชประโยชน สังกัดเทศบาลนครระยองและ ครูมีความรูแนวทาง

3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การคัดแยกขยะ
3.หลักสูตรการคัดแยกขยะใน 3.มีหลักสูตรการ
ร.ร.สังกัดเทศบาลนครระยอง คัดแยกขยะใน ร.ร.
เปาหมายป 2562 1 หลักสูตร
1.พัฒนาชุมชนตนแบบดาน 4.มีชุมชนตนแบบ
การคัดแยกขยะ 1 ชุมชน ดานการคัดแยกขยะ
2.สํารวจการคัดแยกขยะใน 1 ชุมชน
ครัวเรือนไมนอยกวา 1,000 5.มีสมาชิก 3R
ครัวเรือนในเขตเทศบาล/ป เพ่ิมจากเดิม
เปาหมายป 2563 รอยละ 5
1.พัฒนาชุมชนตนแบบดาน
การคัดแยกขยะ 1 ชุมชน
2.สํารวจการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนไมนอยกวา 1,000
ครัวเรือนในเขตเทศบาล/ป
3.ขยายเครือขายสมาชิก 3R
เพ่ิมรอยละ 5 ของสมาชิกเดิม
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เปาหมายป 2564
1.พัฒนาชุมชนตนแบบดาน
การคัดแยกขยะ 1 ชุมชน
2.สํารวจการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนไมนอยกวา 1,000
ครัวเรือนในเขตเทศบาล/ป
3.ขยายเครือขายสมาชิก 3R
เพ่ิมรอยละ 5 ของสมาชิกเดิม

2  -โครงการรณรงครักษาความ  -เพ่ือประชาสัมพันธใหบาน  -บานริมแมนํ้าระยองในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000  -รอยละ 80 ของ  -แมนํ้าระยอง สํานักการ
สะอาดวันแมนํ้าคูคลอง ริมคลองชายกันรักษาความ เทศบาลนครระยอง (ทุกป) บานท่ีอยูริมนํ้าเขา มีความสะอาด สาธารณสุขฯ
แหงชาติ สะอาด รวมกิจกรรมเก็บ

ขยะริมแมนํ้า
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ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและการกีฬา

4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการบริหารงานท่ัวไป แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 สงเสริมและอนุรักษประเพณีทองถิ่น ความเปนระยอง โดยคํานึงถึงวิถีสีเขียวในการดําเนินการ
4.1.1 สงเสริมและอนุรักษประเพณีทองถิ่นบนพ้ืนฐานความพอเพียงและตามวิถีสีเขียว

1  -โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง 1.เพ่ือสงเสริมใหเด็กเยาวชน ทุกศุกรและเสารอาทิตยท่ี 2 900,000 900,000 900,000 900,000  -จํานวนผูเขารวม 1.เด็กเยาวชนประชาชน กอง
ประชาชนรวมกันสืบสาน ของเดือนธันวาคม ณ บริเวณ โครงการฯ ใหความตระหนักใน การศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ถนนยมจินดา ไมนอยกวา เรื่องการสงเสริม
วัฒนธรรมทองถ่ินระยอง  -เด็กเยาวชน ประชาชนท่ัวไป 2,500 คน อนุรักษวัฒนธรรม
2.เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว ท่ีมารวมงาน 2,500 คน/นัก  -ประชาชนและ ทองถ่ิน มีความรู
ในทองถ่ินของจังหวัดระยอง ทองเท่ียวรวมงาน 200 คน/ป นักทองเท่ียวท่ีมา ความเขาใจเก่ียวกับ

 -การแสดงของนักเรียน ร.ร. รวมงานมีความ เมืองเกาของ
สังกัดเทศบาล/ป พึงพอใจไมนอยกวา จังหวัดระยอง
 -การแสดงของชุมชนและ รอยละ 70 2.สงเสริมการ
นาฏศิลปแขนงตางๆ/ป ทองเท่ียวในทองถ่ิน
 -กิจกรรมวิถีชีวิตความเปนอยู
ของชุมชนและการสัญจร
ทางนํ้า/ป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

78



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

2  -โครงการแขงขันเรือยาว 1.เพ่ือสงเสริมใหเด็กเยาวชน  -ประชาชนชาวระยอง 2,000 คน/ป 650,000 650,000 650,000 650,000  -ทีมท่ีเขารวมการ 1.เด็กเยาวชนประชาชน กอง
ประเพณีชิงถวยพระราชทาน ประชาชนรวมกันสืบสาน  -ทีมประเภทเยาวชน 8 ทีม/ป แขงขันฯ จํานวน ใหความตระหนักใน การศึกษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ทีมประชาชนท่ัวไป 8 ทีม/ป 16 ทีม และผูรวม เรื่องการสงเสริม
สยามบรมราชกุมารี และงาน วัฒนธรรมทองถ่ินระยอง มารวมการแขงขันเรือยาว โครงการฯไมนอย อนุรักษประเพณี
หมผาองคพระเจดียกลางนํ้า 2.เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว  -กิจกรรมอัญเชิญถวย กวา 2,000 คน การแขงเรือและ

ในทองถ่ินของจังหวัดระยอง พระราชทานฯ/พิธีเปด-ปด  -ประชาชนและ สืบทอดตอกันไป
การแขงขัน/พิธีมอบรางวัล (ทุกป) นักทองเท่ียว 2.สงเสริมการ
 -กิจกรรมการแขงขันเรือยาว มีความพึงพอใจ ทองเท่ียวในทองถ่ิน
 -กิจกรรมหมผาองคพระเจดีย ไมนอยกวา

รอยละ 70
3  -โครงการจัดงานประเพณี 1.เพ่ือสงเสริมใหเด็กเยาวชน  -ประชาชนในทองถิ่น 2,500 คน (ทุกป) 400,000 400,000 400,000 400,000  -ผูเขารวมการ 1.เด็กเยาวชนประชาชน กอง

สงกรานต และงานกอพระ ประชาชนรวมกันสืบสาน  -กิจกรรมสรงนํ้าพระพุทธอังคีรส ประกวดกอพระ ใหความตระหนักใน การศึกษา
เจดียทราย ศิลปวัฒนธรรมไทยและ พระสงฆสมณศักดิ์ รดนํ้าขอพร เจดียทราย มีทีม เรื่องการสงเสริม

วัฒนธรรมทองถ่ินระยอง จากผูสูอายุ ผูบริหาร (ทุกป) เขาแขงขัน 10 ทีม อนุรักษประเพณี
2.เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว  -กิจกรรมแหพระพุทธอังคีรส จํานวนไมนอยกวา สงกรานตฯ และ
ในทองถ่ินของจังหวัดระยอง และรถบุปผชาติของชุมชน/ 2,500 คน สืบทอดตอกันไป

หนวยงานตางๆ รอบเมือง  -ประชาชนและ 2.สงเสริมการ
 -กิจกรรมประกวดการกอ นักทองเท่ียวมีความ ทองเท่ียวในทองถ่ิน
พระเจดียทราย ประกวด พึงพอใจไมนอยกวา
รองเพลงลูกทุง-ลูกกรุง (ทุกป) รอยละ 70
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4  -โครงการจัดงานสืบสาน 1.เพ่ือสงเสริมใหเด็กเยาวชน  -ประชาชนชาวระยองและ 800,000 800,000 800,000 800,000  -จํานวนผูเขารวม 1.เด็กเยาวชนประชาชน กอง
ประเพณีลอยกระทง ประชาชนรวมกันสืบสาน นักทองเท่ียวมารวมงาน โครงการฯคิดเปน ใหความตระหนักใน การศึกษา

ศิลปวัฒนธรรมไทยและ จํานวน 3,000 คน (ทุกป) รอยละ 100 ของ เรื่องการสงเสริม
วัฒนธรรมทองถ่ินระยอง  -กิจกรรมประกวดนางนพมาศ กลุมเปาหมาย อนุรักษประเพณี
2.เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว ประกวดกระทง (ทุกป)  -ประชาชนและ ลอยกระทง มีการ
ในทองถ่ินของจังหวัดระยอง  -กิจกรรมการแสดงบนเวที/ นักทองเท่ียวท่ีมา สืบทอดตอกันไป

การแสดงมานนํ้า แสง สี เสียง รวมงานมีความ 2.สงเสริมการ
กลางแมนํ้าระยอง (ทุกป) พึงพอใจไมนอยกวา ทองเท่ียวในทองถ่ิน
 -กิจกรรมเปดงานสืบสาน รอยละ 70
ประเพณีลอยกระทง (ทุกป)

5  -โครงการวันสําคัญทางศาสนา  -เพ่ือทํานุบํารุงศาสนาพุทธ  -ประชาชนในทองถ่ินและ 150,000 150,000 150,000 150,000  -ประชาชนใน  -ประชาชนไดนํา กอง
(วันมาฆบูชา,วันวิสาขบูชา, อนุรักษศาสนาใหเยาวชนได นักทองเท่ียวท่ีมารวมงาน ทองถ่ินท่ีเขารวม หลักธรรมคําสั่งสอน การศึกษา
วันอาสาฬหบูชา,วันเขาพรรษา) รูถึงวันสําคัญตางๆ ในศาสนา จํานวน 300 คน/ป โครงการฯ ไมนอย ไปประยุกตใช

กวากิจกรรมละ ในชีวิตประจําวัน
300 คน

6  -โครงการวันสําคัญของชาติ  -เพ่ือเทิดทูนและเผยแพร  -เด็ก เยาวชน ประชาชน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  -เด็ก เยาวชนและ  -สํานึกรักประเทศชาติ กอง
(วันพอ วันแม วันจักรี นอมรําลึกในพระมหา ท่ัวไปท่ีมารวมงาน ประชาชนท่ัวไปท่ี และเทิดทูนสถาบัน การศึกษา
วันปยมหาราช ฯลฯ) กรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณ จํานวน 1,500 คน/ป เขารวมโครงการฯ พระมหากษัตริย

ของทุกพระองคท่ีไดทรงสราง ไมนอยกวา
ประโยชนและคุณงามความดี 1,500 คน
ใหประเทศชาติ
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4.2 เสริมสรางสุขภาพและทักษะดานตางๆ แกเด็กและเยาวชน เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
4.2.1 สงเสริมใหเด็ก เยาวชน ไดเขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการสรางทักษะ กีฬา ภาษา ดนตรี ศิลปะ อาชีพ ฯลฯ

1  -โครงการกิจกรรมเก็บตัวและ 1.เพ่ือเสริมสรางทักษะดาน  -นักกีฬา-กรีฑาของ 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 เชิงปริมาณ 1.เด็ก เยาวชน และ กอง
จัดสงนักกีฬา-กรีฑาเขารวม กีฬา-กรีฑา และนําไป สถานศึกษาในสังกัดฯเขารวม  -จํานวนผูเขารวม ประชาชนมีทักษะ การศึกษา
การแขงขันกีฬานักเรียน ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน กิจกรรม จํานวน 120 คน/ป โครงการฯ ดานกีฬา-กรีฑา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สนับสนุนสงเสริมและปลูกฝง  -จัดกิจกรรมคัดเลือกระดับ ไมนอยกวา และนําไปประยุกต
แหงประเทศไทย รอบคัดเลือก พ้ืนฐานการเลนกีฬาใหเด็ก ภาคตะวันออก รอยละ 90 ใชในชีวิตประจําวัน
ระดับภาคตะวันออกและ เยาวชนและประชาชนท่ัวไป  -จัดกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศ เชิงคุณภาพ รูจักรับผิดชอบ
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ใหรูจักรับผิดชอบหนาท่ีของ ระดับประเทศ  -จํานวนเหรียญ หนาท่ีของตนเอง

ตนเองและสวนรวม ตลอดจน รางวัลในการแขง และสวนรวม
มีวินัยในการรวมมือของสังคม ขันกีฬานักเรียน ตลอดจนมีวินัยใน
เคารพกฎ กติกา ขอบังคับ การรวมมือสังคม
และเปนคนตรงตอเวลา รูแพ เคารพกฎ กติกา
รูชนะ รูอภัย ขอบังคับ และเปน
2.เพ่ือการสรรหาหรือคัดเลือก คนตรงตอเวลา
ตัวแทนนักกีฬา-นักกรีฑา รูแพ รูชนะ รูอภัย
เขารวมแขงขันในระดับตางๆ 2.ไดตัวแทนนักกีฬา

นักกรีฑา เขารวม
ในระดับตางๆ
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2  -โครงการแขงขันกีฬาเพ่ือ 1.เพ่ือใหประชาชนสรางความ  -เด็ก เยาวชนและประชาชน 350,000 350,000 350,000 350,000 เชิงปริมาณ 1.ประชาชนมีความ กอง
สุขภาพ เทศบาลนครระยอง สามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย ในเขตเทศบาลฯ เขารวม  -เด็ก เยาวชนและ สามัคคี รูแพ รูชนะ การศึกษา

2.เพ่ือสนับสนุนใหเด็กเยาวชน กิจกรรม จํานวน 500 คน/ป ประชาชนในเขต รูอภัย
และประชาชนในเขตเทศบาล  -กิจกรรมแขงขันฟุตซอล เทศบาลฯ เขารวม 2.ประชาชนในเขต
ไดมีโอกาสแสดงออกถึงความ บาสเกตบอล เซปกตะกรอ กิจกรรมโครงการฯ เทศบาลฯ มีโอกาส
สามารถในดานการกีฬาท่ี ตะกรอรอดหวง ไมนอยกวา แสดงออกถึงความ
ตนเองมีความถนัด  -กิจกรรมแขงขันฟุตบอล รอยละ 90 สามารถในดานการ

เชิงคุณภาพ เลนกีฬาท่ีตนเอง
 -จํานวนทีมท่ีรวม มีความถนัด
การแขงขันกีฬา

3  -โครงการประกวดดนตรี 1.เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ  -เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป 200,000 200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ 1.เด็กและเยาวชน กอง
เพ่ือเยาวชน เยาวชนไดตระหนักถึงความ รวมกิจกรรม 500 คน/ป  -เด็ก เยาวชนและ กลาคิด กลาทํา การศึกษา

สําคัญและรูจักหนาท่ีของตน  -กิจกรรมประกวดดนตรี ประชาชนในเขต กลาแสดงออกใน
กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก  -เด็ก เยาวชน ท่ีเขารวม เทศบาลฯ เขารวม ทางสรางสรรคและ
ในทางสรางสรรคและ ประกวดดนตรี ไดแสดงความ กิจกรรมโครงการฯ เปนประโยชน
เปนประโยชน สามารถและใชเวลาวาง ไมนอยกวา 2.เด็กและเยาวชนมี
2.เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ ใหเกิดประโยชน รอยละ 90 สวนรวมในการทํา
เยาวชนมีสวนรวมในการทํา เชิงคุณภาพ กิจกรรมตามความ
กิจกรรมตามความสามารถ  -จํานวนทีมท่ีเขา สามารถ และ
และความสนใจ รวมการประกวด ความสนใจของ

ดนตรีเพ่ือเยาวชน ตนเอง
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4  -โครงการประกวดรองเพลง 1.เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และ  -เด็ก เยาวชนประชาชนท่ัวไป 200,000 200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ 1.เด็กและเยาวชน กอง
ไทยลูกทุง - ลูกกรุง ประชาชนอนุรักษเพลงไทย เขารวมกิจกรรมประกวด  -จํานวนผูเขารวม กลาคิด กลาทํา การศึกษา

ลูกทุง-ลูกรุง รองเพลง จํานวน 500 คน/ป โครงการฯ ไมนอย กลาแสดงออกใน
2.เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ  -กิจกรรมรอบคัดเลือก ณ กวารอยละ 90 ทางสรางสรรคและ
เยาวชนมีสวนรวมในการทํา ถ.อดุลยธรรมประภาส งาน เชิงคุณภาพ เปนประโยชน
กิจกรรมตามความสามารถ สืบสานประเพณีลอยกระทง  -จํานวนผูเขารวม 2.เด็กและเยาวชนมี
และความสนใจ  -กิจกรรมรอบชิงชนะเลิศ ณ ประกวดรองเพลง สวนรวมในการทํา

ถนนยมจินดา งานภูมิบุรี กิจกรรมตามความ
สามารถ และ
ความสนใจของ
ตนเอง

5  -โครงการกิจกรรม 1.เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ  -เด็ก เยาวชนประชาชนท่ัวไป 500,000 500,000 500,000 500,000 เชิงปริมาณ 1.หนวยงานภาครัฐ กอง
วันเด็กแหงชาติ และชุมชนมีสวนรวมในการ รวมกิจกรรม 5,000 คน/ป  -จํานวนผูเขารวม และชุมชนมีสวนรวม การศึกษา

จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน  -กิจกรรมการแสดงบนเวที โครงการฯ ไมนอย ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาการของเด็ก และตามจุดยอยตางๆ จาก กวารอยละ 90 สนับสนุนพัฒนา
2.เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ โรงเรียนในสังกัดฯ การของเด็ก
เยาวชนมีสวนรวมในการทํา  -จัดซุมเลนเกมสใหแกเด็ก 2.เด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมตามความสามารถ เยาวชนท่ีรวมงาน สวนรวมในการทํา
และความสนใจ  -กิจกรรมสันทนาการตางๆให กิจกรรมตามความ

แกเด็กและเยาวชนท่ีรวมงาน สามารถ และ
ความสนใจของ
ตนเอง
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6  -โครงการวันสัปดาห 1.เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ  -เด็ก เยาวชน และประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ 1.เด็กและเยาวชน กอง
เยาวชนแหงชาติ เยาวชนไดตระหนักถึงความ เขารวม จํานวน 500 คน/ป  -จํานวนผูเขารวม ตระหนักถึงความ การศึกษา

สําคัญและรูจักหนาท่ีของ โครงการฯ ไมนอย สําคัญและรูจัก
ตนเอง กวารอยละ 90 หนาท่ีของตนเอง
2.เพ่ือประกาศยกยองเชิดชู เชิงคุณภาพ 2.เด็กและเยาวชน
เกียรติท่ีประพฤติดีมีคุณธรรม  -ผลงานของเด็ก ไดรับการเชิดชู
จริยธรรม ชวยเหลือสังคม และเยาวชน เกียรติท่ีประพฤติดี
เปนแบบอยางท่ีดีแกเด็ก ตามสาขาวิชา มีคุณธรรมจริยธรรม

ชวยเหลือสังคม

7  -โครงการอุทยานการเรียนรู 1.เพ่ือกระตุนใหเด็ก เยาวชน  -จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 200,000 200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ  -เด็ก เยาวชน และ กอง
ตลอดชีวิตครบวงจร และประชาชนเห็นความ ในรูปแบบตางๆ อยางนอย  -จํานวนผูใชหอง ประชาชนเห็นความ การศึกษา

สําคัญของการอานและเกิด เดือนละ 1 ครั้ง/ป ไดแก สมุดเพ่ิมข้ึน คิด สําคัญของการอาน
การรักการอาน ใชบริการ  -กิจกรรมบันทึกรักการอาน เปนรอยละ 80 รักการอาน และใช
หองสมุดมากข้ึน  -กิจกรรมเลาเรื่องการอาน ของผูใชบริการ บริการหองสมุด
2.เพ่ือจูงใจใหเด็ก เยาวชน และ ผาน Mind Map เชิงความพึงพอใจ มากข้ึน
ประชาชนใชบริการหองสมุดมากขึ้น  -กิจกรรมอานสรางสุข  -ระดับความพึง
3.เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน  -กิจกรรมอานท่ีไหนก็ไดงายจัง พอใจจากแบบสอบ
และประชาชนรูจักคนควาหา  -กิจกรรมมาแลวถูกใจ ถามประชาชนมี
ความรูดวยตนเอง Like เลย ความพึงพอใจใช

 -กิจกรรมคนดังกับการอาน บริการหองสมุดไม
 -กิจกรรม 100 อันดับยอดนักอาน นอยกวารอยละ 80
-กิจกรรมหนังสือเดินทาง
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8  -โครงการรณรงคเพ่ือปองกัน 1.เพ่ือสรางภูมิคุมกันยาเสพติด  -เด็ก เยาวชน ในสถานศึกษา 108,000 108,000 108,000 108,000 เชิงปริมาณ 1.นักเรียนรับรูถึง กอง
ยาเสพติดในสถานศึกษา ใหนักเรียนกอนวัยเสี่ยงไดรับรู ในสังกัดเทศบาลนครระยอง  -จํานวนผูเขารวม ปญหาและพิษภัย การศึกษา

รับทราบถึงปญหาและพิษภัย เขารวมกิจกรรม 900 คน/ป โครงการไมนอย ของยาเสพติด
ของยาเสพติด กวารอยละ 95 2.สถานศึกษาใน
2.เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง เชิงคุณภาพ สังกัดเทศบาลมีการ
ใหสถานศึกษาในการปองกัน  -จํานวนผูท่ีเขา ปองกันและแกไข
และแกไขปญหายาเสพติด รับการอบรมฯ ปญหายาเสพติด

9  -โครงการคายคุณธรรม 1.เพ่ือจัดอบรมคุณธรรม  -นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด 90,000 90,000 90,000 90,000 เชิงปริมาณ 1.นักเรียนไดเขารับ กอง
จริยธรรม เพ่ือพัฒนา จริยธรรมใหกับนักเรียนใน เทศบาล จํานวน 900 คน/ป  -จํานวนผูเขารวม การอบรมคาย การศึกษา
คุณภาพชีวิต สถานศึกษาสังกัดเทศบาลใหมี โครงการไมนอย คุณธรรมจริยธรรม

คุณภาพชีวิตท่ีดี กวารอยละ 95 เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับ เชิงคุณภาพ ชีวิต
นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด  -นักเรียนสามารถ 2.นักเรียนสามารถ
เทศบาลใหสามารถอยูในสังคม ดํารงชีวิตอยูใน พัฒนาคุณภาพชีวิต
ไดอยางมีความสุข สังคมไดอยางมี ใหดียิ่งข้ึนและอยู

ความสุขมากยิ่งข้ึน ในสังคมไดอยาง
มีความสุข
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10  -โครงการประกวดบรรยาย  -เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก  -นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูใน 60,000 60,000 60,000 60,000 เชิงปริมาณ  -เด็กและเยวชนได กอง
ธรรมและประกวดสวดมนตหมู เยาวชนในการนําหลักธรรม ทน.ระยอง จํานวน 70 คน/ป  -จํานวนนักเรียนท่ี นําหลักธรรมไปใช การศึกษา
สรรเสริญพระรัตนตรัย ของพระพุทธศาสนาไปใชใน  -ชวงช้ันท่ีจัดประกวด เขารวมโครงการฯ ในการดําเนินชีวิต
ทํานองสรภัญญะ การดําเนินชีวิต สรางสังคมแหง แบงเปน 4 ชวงช้ันการศึกษา คิดเปนรอยละ 100 สรางสังคมแหง

ความเอ้ืออาทร ประเทศชาติ    ชวงช้ันท่ี 1 ระดับประถม ของกลุมเปาหมาย ความเอ้ืออาทร กอ
เกิดสันติสุขอยางยั่งยืนและวาง ศึกษาตอนตน (ป.1-3) เชิงความพึงพอใจ ใหเกิดความสามัคคี
ระบบรากฐานการเสริมสราง    ชวงช้ันท่ี 2 ระดับประถม  -เด็กและเยาวชน และสงบสุขในสังคม
คุณธรรม และสงเสริมดาน ศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) เขารวมโครงการฯ ประเทศชาติเกิด
คุณธรรมในระดับโรงเรียน    ชวงช้ันท่ี 3 ระดับมัธยม ไมนอยกวา สันติสุขอยางยั่งยืน

ศึกษาตอนตน (ม.1-3) รอยละ 70 ของ
   ชวงช้ันท่ี 4 ระดับมัธยม กลุมเปาหมาย
ศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
 -จํานวนท่ีสงเขาประกวด
สถานศึกษาแตละแหงสงเขา
ประกวดได ดังน้ี
   ชวงช้ันท่ี 1 และ 2 (ระดับ
ประถมศึกษา) สงไดชวงช้ันละ
6 คน
   ชวงช้ันท่ี 3 และ 4 (ระดับ
มัธยมศึกษา) สงเปนคณะๆละ
2 คน
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4.3 พัฒนามาตรฐาน และโอกาสทางการศึกษา เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีคุณภาพ
4.3.1 ยกระดับมาตรฐานการศึกษา สรางโอกาสเขาถึงการศึกษา และการเรียนรูท่ีหลากหลายตอเนื่อง

1  -โครงการพัฒนาความรูและ  -เพ่ือจางครูสอนภาษาอังกฤษ  -จางครูสอนภาษาอังกฤษทุก 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 เชิงปริมาณ  -นักเรียนสามารถ กอง
ทักษะการใชภาษาตางประเทศ และภาษาจีน ระดับช้ัน ระดับปฐมวัย ระดับ  -นักเรียนเขารวม ใชภาษาตางประเทศ การศึกษา
ในโรงเรียนสังกัด  -เพ่ือสรางเสริมประสบการณ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โครงการ 6 ร.ร. ในชีวิตประจําวันได
เทศบาลนครระยอง ในการใชภาษาตางประเทศ ร.ร.ในสังกัดเทศบาล เชิงคุณภาพ  -นักเรียนมีผล

ในชีวิตประจําวัน จํานวน 6 โรงเรียน  -นักเรียนมีผล สัมฤทธ์ิทางการ
เปนเวลา 2 ภาคเรียน สัมฤทธ์ิทางการ เรียนดานภาษาตาง
 -จางครูสอนภาษาจีนในระดับ เรียนดานภาษา ประเทศสูงข้ึน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ตางประเทศสูงข้ึน
ร.ร.นครระยองวิทยาคม
เปนเวลา 2 ภาคเรียน

2  -โครงการจัดการศึกษา 1.เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีสิทธิ  -เด็กและเยาวชน จํานวน 40,000 40,000 40,000 40,000 เชิงปริมาณ 1.เด็กมีสิทธ์ิไดรับ กอง
แกเด็กดอยโอกาส ไดรับการคุมครองจากกฎหมาย 30-40 คน/ป  -เด็กและเยาวชน การเลี้ยงดูและ การศึกษา

การเลี้ยงดู และการศึกษาจาก โดยการจัดกิจกรรม จํานวน 30-40 คน/ป การศึกษาจากภาค
ภาครัฐ  -การศึกษานอกหองเรียนวัน เชิงคุณภาพ รัฐ/ไดรับสิทธิใหมี
2.สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เสารสิ้นเดือน  -เด็กมีโอกาสไดรับ สภาพความเปนอยู
เด็กและเยาวชนทางดาน  -การศึกษานอกพ้ืนท่ี เรียนรู การศึกษาและสิทธ์ิ ท่ีดีและเหมาะสม
รางกาย จิตใจ สติปญญา สถานท่ีจริง สงเสริมศักยภาพ ในการเลี้ยงดูจาก 2.ไดมีโอกาสในการ
การศึกษาภาคบังคับการศึกษา ของเด็กใหมีวิสัยทัศนกวาง ภาครัฐอยางเหมาะสม เรียนรูในดานการ
นอกระบบ รวมถึงการอาน ไกลและสัมผัสโลกมากยิ่งข้ึน สงเสริมประสบ
ออกเขียนได การฝกอาชีพท่ี  -สงเสริมการศึกษา สนับสนุน การณชีวิตและได
เหมาะสม สามารถนําไปใช วัสดุอุปกรณการเรียนสําหรับ รับการพัฒนาท้ัง
ในชีวิตประจําวัน และเปน เด็กดอยโอกาส เชน ดินสอ ทางดานชีวิต จิตใจ
ประโยชนตอสังคม ยางลบ สีไม สีเทียน ฯลฯ คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
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3  -โครงการพัฒนาศักยภาพครู  -เพ่ือใหครูสามารถนําประสบ  -จัดอบรมใหกับพนักงานครู 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เชิงปริมาณ  -ผูเขารับการอบรม กอง
และบุคลากรทางการศึกษา การณมาบูรณาการในการเรียน ลูกจางประจํา พนักงานจาง  -จัดอบรมผูบริหาร ไดนําประสบการณ การศึกษา

การสอนกับกลุมสาระการเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ครู บุคลากรทาง มาบูรณาการในการ
รูตางๆ อยางหลากหลาย จํานวน 250 คน การศึกษา 8 กลุมสาระ เรียนการสอนกับ

ปการศึกษาละ กลุมสาระการเรียน
อยางนอย 6 ครั้ง รูตางๆ หลากหลาย
เชิงคุณภาพ
-ผูบริหาร ครูและ
บุคลากรการศึกษา
ไดรับการพัฒนา
และนําประสบการณ
มาบูรณาการการจัด
การเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ

4  -โครงการพัฒนาคุณภาพ 1.เพ่ือนําเสนอผลงานทางวิชา 1.เขารวมจัดนิทรรศการวิชา 800,000 800,000 800,000 800,000 เชิงปริมาณ 1.ครูและนักเรียนมี กอง
การศึกษา การของนักเรียนและครู ซึ่งเปน การและแขงขันทางวิชาการ  -จัดนิทรรศการทาง การพัฒนากิจกรรม การศึกษา

ผลจากการปฏิรูปการศึกษา ระดับภาคตะวันออก วิชาการ 1 ซุม การเรียนการสอน
2.เพ่ือนําเสนอความกาวหนา 2.เขารวมจัดนิทรรศการวิชา  -จัดการประกวด ดียิ่งข้ึน
และความสําเร็จในการจัด การและแขงขันทางวิชาการ แขงขันทางวิชาการ 2.ผลงานการจัดการ
การศึกษา ระดับประเทศ ของนร.อยางนอย ศึกษาของสถาน
3.เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ 3.เขารวมแขงขันทางวิชาการ 3 กลุมสาระ ศึกษาไดมีโอกาส
การปฏิรูปการศึกษาซึ่งกันและ งานศิลปหัตถกรรมของนร.  -จัดการประกวด เผยแพรใหหนวย
กันระหวางหนวยงานท่ีจัด สื่อนวัตกรรมครู งานอ่ืนทราบ

3 กลุมสาระ
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เชิงคุณภาพ
 -ครูและนักเรียนได
รับรางวัลในระดับ
ประเทศ
ความพึงพอใจ
 -รอยละ 80 ของ
ผูเก่ียวของมีความ
พึงพอใจในการ
ดําเนินงาน

5  -โครงการอาหารกลางวัน  -เพ่ือใหนักเรียนท่ียากจน  -นักเรียนยากจน 80 คน/ป 400,000 400,000 400,000 400,000 เชิงปริมาณ  -นักเรียนมีอาหาร กอง
สําหรับนักเรียนโรงเรียน ไดรับประทานอาหารกลางวัน มีอาหารกลางวันรับประทาน -นักเรียนยากจน กลางวันท่ีมีคุณภาพ การศึกษา
นครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต) จํานวน 80 คน อยางเพียงพอ ร.ร.

เชิงคุณภาพ นครระยองฯ
-นักเรียนยากจน
ไดรับประทานอาหาร
กลางวันท่ีมีคุณภาพ

6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครระยอง (โดยใชเงินรายไดสถานศึกษา)
 -โครงการประกันคุณภาพ  -เพ่ือจัดทําการประกัน  -ดําเนินการประกันคุณภาพ 175,000 175,000 175,000 175,000  -สถานศึกษา 6 แหง  -สถานศึกษา 6 แหง รร.ในสังกัด
สถานศึกษา คุณภาพภายในสถานศึกษา การศึกษาภายในสถานศึกษา ผานเกณฑการประกัน ในสังกัดเทศบาลนครระยอง ทน.ระยอง

ในสังกัดทน.ระยองท้ัง 6 แหง ในสังกัดทน.ระยอง คุณภาพภายใน ไดรับการประกันคุณภาพ 6 แหง
โดยคณะกรรมการประเมิน สถานศึกษาในระดับดี ภายในสถานศึกษา

อยางเปนระบบ
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 -โครงการเดินทางไกล  -เพ่ือใหลูกเสือ เนตรนารี  -นักเรียนในสังกัด 320,000 320,000 320,000 320,000  -รอยละ 80 ของ  -ลูกเสือ-เนตรนารี รร.ในสังกัด
และอยูคายพักแรม มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทน.ระยองท้ัง 6 แหง (ทุกป) นักเรียนในสังกัด ไดเรียนรูจาก ทน.ระยอง
ลูกเสือ-เนตรนารี ผูใหกําเนิดลูกเสือไทย ทน.ระยองมีความรู ประสบการณตรง 6 แหง

-เพ่ือใหลูกเสือ เนตรนารี และประสบการณ  -ลูกเสือ-เนตรนารี
ไดแสดงออกเพ่ือนําไปสูพฤติกรรม เพ่ิมข้ึน มีความสามัคคี
อันพึงประสงค ปรองดองในหมูคณะ
 -เพ่ือใหลูกเสือ เนตรนารี  -ลูกเสือ-เนตรนารี
เกิดความรักใคร สามัคคี เกิดการเรียนรูดาน
และเปนนํ้าหน่ึงใจเดียว ทักษะกระบวนการ

ทางลูกเสือมากข้ึน

 -โครงการพัฒนาศักยภาพครู  -เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร  -จัดอบรมใหกับพนักงานครู 1,384,000 1,384,000 1,384,000 1,384,000  -รอยละ 80 ของ  -ครูและบุคลากรทาง รร.ในสังกัด
และบุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาใหมีความรู และบุคลากรทางการศึกษาใน ครูและบุคลากร การศึกษามีความรู ทน.ระยอง

ความสามารถในการปฏิบัติงาน สถานศึกษาสังกัดทน.ระยอง ทางการศึกษาไดรับ ความสามารถในการ 6 แหง/
6 แหง/ศพด. 3 แหง การพัฒนาความรู ปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน ศพด. 3 แหง
จํานวน 250 คน/ป และเพ่ิมศักยภาพ

ในการทํางาน

 -โครงการโรงเรียน  -เฝาระวัง แกปญหาและ  -พนักงานครู บุคลากร และ 670,000 670,000 670,000 670,000  -รอยละ 80 ของ -ครู บุคลากรและนักเรียน รร.ในสังกัด
สงเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพของครู นร.ในสังกัดทน.ระยอง 6 แหง ครู บุคลากรและ ของโรงเรียนมีสุขภาพดี ทน.ระยอง

บุคลากรและนักเรียนใน ร.ร. จํานวน 6,400 คน/ป นักเรียนมีสุภาพดี และโรงเรียนมีสภาพ 6 แหง
แวดลอมที่เอื้ออํานวยตอ

การสงเสริมสุขภาพ
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 -โครงการวันสําคัญของชาติ  -เพ่ือใหพนักงานครูเทศบาล -จัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ดังนี้ 633,000 633,000 633,000 633,000  -รอยละ 80 ของ -พนักงานครูเทศบาล รร.ในสังกัด
ศาสนา พระมหากษัตริย ผูปกครอง และนักเรียน 1.วันพอแหงชาติ ครู นักเรียนและ ผูปกครอง และนักเรียน ทน.ระยอง

ไดตระหนักถึงการจัดกิจกรรม 2.วันแมแหงชาติ ผูปกครองตระหนัก ไดแสดงออกและะรวม 6 แหง/
วันสําคัญตางๆ 3.วันวิสาขบูชา ถึงวันสําคัญมากข้ึน กิจกรรมวันสําคัญ ตางๆ ศพด. 3 แหง
-เพ่ือสงเสริมใหพนักงานครูเทศบาล 4.วันมาฆบูชา -เกิดคามสัมพันธอันดี
ผูปกครองนักเรียน และนักเรียน 5.วันอาสาฬหบูชา ระหวางพนักงานครูเทศบาล

ไดแสดงออก และรวมกิจกรรม 6.วันเขาพรรษา ผูปกครอง และนักเรียน

วันสําคัญตางๆ

 -โครงการนิเทศภายใน  -เพ่ือนิเทศติดตามและ  -ครูในสถานศึกษา 6 แหง/ 56,500 56,500 56,500 56,500  -รอยละ 80 ของ  -ครูมีความรู รร.ในสังกัด
สถานศึกษา ประเมินผลการจัดการเรียน ครูศพด. 3 แหง รวม 250 คน ครูท่ีเขารวมมีเจตคติ ความสามารถใน ทน.ระยอง

การสอนของครู ไดรับการนิเทศติดตามและ ท่ีดีตอการไดรับการ การบริหารจัดการ 6 แหง/
ประเมินผลการจัดการเรียน นิเทศและมีผลการ เรียนการสอนเพ่ิมขึ้น ศพด. 3 แหง
การสอนอยางนอย 2 ครั้ง/ป ประเมินดีข้ึนไป

 -โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู  -เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูใหอยู  -สถานศึกษามีแหลงเรียนรู 534,500 534,500 534,500 534,500  -รอยละ 80 ของ -เพื่อใหสถานศึกษามี รร.ในสังกัด
ในสภาพพรอมใชงานและมี พรอมใชงานและใหบริการ ผูเรียนมีความสนใจ แหลงเรียนรูเพ่ิมข้ึน ทน.ระยอง
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียน แกครูและนักเรียน แสวงหาความรูจาก -เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียน 6 แหง
การสอนใหเหมาะกับผูเรียน  -ผูเรียนมีความสนใจแสวงหา แหลงเรียนรูตางๆ รูจักคนควาและ

ความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ รอบตัว สืบคนขอมูลจาก
รอบตัว ในสถานศึกษา แหลงเรียนรู
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

 -โครงการบริหารโดยใช  -เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียน  -ผูเรียน ผูปกครอง และ 362,000 362,000 362,000 362,000  -รอยะล 80 ของ  -คณะกรรมการ รร.ในสังกัด
โรงเรียนเปนฐานในการ ผูปกครองและประชาชน ประชาชนในทองถ่ิน ไดมีความรู ผูเขารวมโครงการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทน.ระยอง
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ในทองถ่ินไดมีความรู มีทักษะ มีทักษะอาชีพ มีความพึงพอใจใน ไดรับความรูประสบการณ 6 แหง

อาชีพและสามารถดํารงตน  -คณะกรรมการสถานศึกษา การบริหารโดยใช แนวคิดมาประยุกต
อยูในทองถ่ินได ข้ันพื้นฐาน ไดรับความรูประสบการณ ร.ร.เปนฐานในการ ใชเปนแนวทางในการ
 -เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษา มาประยุกตใชเปนแนวทาง พัฒนาทองถ่ิน ปรับปรุง พัฒนา
ขั้นพื้นฐานไดรับความรู ประสบการณ ในการพัฒนาสถานศึกษา (SBMLD) สถานศึกษาและผูเรียน

มาประยุกตใชเปนแนวทางในการ ในดานตาง ๆ ผูปกครองและ
พัฒนาสถานศึกษา ประชาชนในทองถิ่น

ไดมีความรู มีทักษะ
อาชีพและสามารถ
ดํารงตนอยูในทองถิ่นได

 -โครงการศึกษาแหลงเรียนรู  -เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนร.  -จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กได 495,000 495,000 495,000 495,000  -รอยละ 90 ของนร.  -นักเรียนไดเรียนรู รร.ในสังกัด
ในและนอกสถานท่ี ไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ เรียนรูท้ังภายใน ภายนอก ไดเรียนรูจากแหลงเรียนรู ท้ังภายใน ภายนอก ทน.ระยอง

อยางหลากหลายท้ังในและ สถานศึกษาอยางหลากหลาย ท้ังในและนอก สถานศึกษาอยาง 6 แหง/
นอกสถานศึกษา  -นักเรียนในสังกัดทน.ระยอง สถานศึกษา หลากหลาย และ ศพด. 3 แหง

6 แหง/ศพด. 3 แหง อยางหลากหลาย นําไปประยุกตใช
จํานวน 6,500 คน/ป ไดอยางมีคุณภาพ

 -โครงการดูแล และ  -เพ่ือเปนการชวยเหลือนร.  -ชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหา 262,000 262,000 262,000 262,000  -รอยละ 80 ของนร.  -นร.ไดรับการดูแล รร.ในสังกัด
ชวยเหลือนักเรียน ท่ีมีปญหาดานการเรียน ดาน ดานการเรียน ดานพฤติกรรม ท่ีมีปญหาไดรับการ ชวยเหลือดานการ ทน.ระยอง

พฤติกรรม ดานทุนทรัพย ดานทุนทรัพย ดูแลและชวยเหลือ เรียนดานพฤติกรรม 6 แหง
และดานทุนทรัพย

92



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

 -โครงการพัฒนาการเรียนรู  -สงเสริม พัฒนาความพรอม  -นักเรียน ครูและบุคลากร 130,000 130,000 130,000 130,000  -รอยละ 80 ของ  -นร. ครู บุคลากร รร.ในสังกัด
สูประชาคมอาเซียน ของนร. ครูและบุคลากรใน ในโรงเรียนสังกัดทน.ระยอง ผูเขารวมกิจกรรม ของร.ร.มีความรู ทน.ระยอง

สถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน ท้ัง 6 แหง/ศพด. 3 แหง สามารถใชภาษา ความสามารถใน 6 แหง/
จํานวน 6,500 คน/ป อาเซียนเพ่ือการ การใชภาษาอังกฤษ ศพด. 3 แหง

สื่อสารได

 -โครงการสานสัมพันธงาน  -เพ่ือสรางสัมพันธอันดีระหวาง  -ร.ร.มีสวนรวมในการเขารวม 162,500 162,500 162,500 162,500  -รอยละ 80 ของชุมชน  -ร.ร.มีสวนรวมใน รร.ในสังกัด
ประเพณีทองถ่ินกับชุมชน ร.ร. ชุมชนและองคกรตางๆ กิจกรรมกับชุมชนและองคกร และองคกรตางๆ กิจกรรมของชุมชน ทน.ระยอง

 -เพ่ือใหร.ร.มีสวนรวมใน ตางๆ อยางนอย 20 ครั้ง/ปการศึกษา มีความพึงพอใจท่ีร.ร. และองคกรตางๆ 6 แหง/
กิจกรรมชุมชน องคกรตางๆ มีสวนรวมในกิจกรรม  -เกิดความสัมพันธอันดี ศพด. 3 แหง

ของชุมชนและองคกรตางๆ ระหวางร.ร. ชุมชน
และองคกรตางๆ

 -โครงการสงเสริมประเพณี  -เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน  -สงเสริมและสนับสนุนให 263,000 263,000 263,000 263,000  -รอยละ 80 ของนร.  -นักเรียนในสถานศึกษา รร.ในสังกัด
ศิลปะและวัฒนธรรม ใหนร.ไดสืบสานประเพณี นร.ในสถานศึกษาในสังกัด ในสังกัด ทน.ระยอง ท้ัง 6 แหง/ศพด. 3 แหง ทน.ระยอง

ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี ทน.ระยอง ท้ัง 6 แหง/ เขารวมกิจกรรมสืบสาน ไดรวมกันสืบทอดประเพณี 6 แหง/
งามของไทย ศพด. 3 แหง ไดรวมสืบสาน ประเพณีและวัฒนธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม ศพด. 3 แหง

ประเพณีและวัฒนธรรมดีงาม ของไทยไว
ของไทย 6,500 คน/ป

 -โครงการสงเสริมการมี  -เพื่อพัฒนาและเสริมสรางความ  -ชุมชนท่ีเขารวมโครงการ/ 308,900 308,900 308,900 308,900  -รอยละ 80 ของชุมชน  -ร.ร.พัฒนาการศึกษา รร.ในสังกัด
สวนรวมของชุมชน เขมแข็งของชุมชนใหมีบทบาท กิจกรรมมีสวนรวมวางแผนใน มีความพึงพอใจตอการ โดยการมีสวนรวม ทน.ระยอง

ในการจัดการศึกษาของรร. ในการบริหารจัดการศึกษา ดําเนินกิจกรรมโดยรวม ของชุมชน 6 แหง/
 -เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธ ของโรงเรียน (ทุกป) ในระดับดี ศพด. 3 แหง
อันดีระหวาง ร.ร.กับชุมชน
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งบประมาณและท่ีผานมา

 -โครงการพัฒนาเสริมสราง  -เพ่ือใหการดําเนินงานดานธุรการ  -งานธุรการ การเงิน และ 3,007,900 3,007,900 3,007,900 3,007,900  -รอยละ 80 ของงาน  -งานธุรการ และงาน รร.ในสังกัด
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และงานสารบรรณ ดําเนินไปดวย พัสดุของร.ร.มีประสิทธิภาพ ธุรการ การเงินและพัสดุ สารบรรณของร.ร. ทน.ระยอง
งานธุรการ การเงิน และพัสดุ ความถูกตองเรียบรอยและเปนไป มากข้ึน มีความถูกตองเพ่ิมขึ้น เปนไปดวยความ 6 แหง

อยางมีระบบ เรียบรอยถูกตอง

 -โครงการงามอยางไทย  -เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ  -นร.ทน.ระยองท้ัง 6 แหง/ 55,000 55,000 55,000 55,000  -รอยละ 80 ของนร.  -นร.มีความรู ความเขาใจ รร.ในสังกัด
ในวัฒนธรรมการไหว และปฏิบัติ ศพด. 3 แหง 6,500 คน/ป มีความรูความเขาใจใน ในวัฒนธรรมการไหวอยาง ทน.ระยอง
ไดอยางถูกตอง เปนผูท่ีมีความรูความเขาใจใน วัฒนธรรมการไหว ถูกตองมีลักษณะท่ีปรากฎ 6 แหง/
 -เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีปรากฎ วัฒนธรรมการไหวอยางถูกตอง อยางถูกตอง เปนอัตลักษณของผูเรียน ศพด. 3 แหง
เปนอัตลักษณของผูเรียน "ไปมาลาไหว" และมีลักษณะท่ีปรากฎเปน “ไปลามาไหว” และเห็นคุณคา

 -เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม อัตลักษณของผูเรียน "ไปมาลาไหว"
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
เห็นคุณคาเอกลักษณของชาติ

 -โครงการพัฒนาศักยภาพ  -เพ่ือสงเสริมการแขงขันกีฬา  -ผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการจัดการแขงขันกีฬาภายใน 308,500 308,500 308,500 308,500  -รอยละ 80 ของนักเรียน  -ผูเรียนมีสุขภาพและ รร.ในสังกัด
ดานกีฬา ท้ังในและนอกโรงเรียน โรงเรียนเปนผูที่มีประสบการณและไดเรียนรู กฎ  กติกา ไดเรียนรู กฎ กติกา มารยาท สมรรถภาพทางกายตาม ทน.ระยอง

 มารยาทของการเลนกีฬาแตละชนิด  มีน้ําใจเปนนักกีฬา ของการเลนกีฬาแตละชนิด เกณฑมาตรฐาน 6 แหง
มีความสามัคคี  มีความต่ีนตัวและสนใจการออกกําลังกาย

และการแขงขันกีฬามากข้ึน

 -โครงการจัดทําแผนพัฒนา  -เพ่ือใหสถานศึกษาท้ัง 6 แหง  -สถานศึกษาในสังกัดทน.ระยองท้ัง 6 แหง 170,000 170,000 170,000 170,000  -สถานศึกษามี  -สถานศึกษาท้ัง 6 แหง รร.ในสังกัด
การศึกษาของสถานศึกษา มีแผนพัฒนาการศึกษาของ มีแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 3 เลม แผนพัฒนาการศึกษา มีแผนพัฒนาการศึกษา ทน.ระยอง

สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ใชเปน ประกอบดวยแผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 1 เลม ของสถานศึกษา ท่ีมีคุณภาพและเปน 6 แหง
เครื่องมือในการวางแผน แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ จํานวน 1 เลม จํานวน 3 เลม ปจจุบันใชเปนเคร่ืองมือ

การดําเนินงานใหเปนไป แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา จํานวน 1 เลม ในการวางแผนตาม
ตามวัตถุประสงค วัตถุประสงค
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

 -โครงการสงเสริมและ  -เพ่ือพัฒนานักเรียนใหไดรับ -นร.ในสังกัดทน.ระยองท้ัง 6 แหง 2,883,000 2,883,000 2,883,000 2,883,000  -รอยละ 80 ของนร.  -นร.ไดรับความรู รร.ในสังกัด
พัฒนาศักยภาพผูเรียน ความรู ทักษะกระบวนการคิด ไดรับการพัฒนาดานความรู ไดรับการสงเสริมและ ทักษะกระบวนการคิด ทน.ระยอง

ทักษะการปฏิบัติตามความถนัด ทักษะกระบวนการคิด ทักษะ พัฒนาศักยภาพ ทักษะการปฏิบัติ ตาม 6 แหง
และความสนใจของนักเรียน การปฏิบัติตามความถนัด ความถนัดและความสนใจ

เต็มตามศักยภาพ ความสนใจของนร.ตามศักยภาพ ของนักเรียนเต็มตามศักยภาพ

 -โครงการสงเสริมการเรียนรู  -เพ่ือเตรียมความพรอมนร.  -นร.ช้ันป.3,ป.6,ม.3 และ ม.6 601,300 601,300 601,300 601,300  -ผลการประเมินสมรรถนะ  -นร.มีผลสัมฤทธ์ิ รร.ในสังกัด
สูความเปนเลิศ ในการเขาสอบสมรรถนะ ทุกคน (ทุกป) ของผูเรียนทุกดาน สูงขึ้นและไดรับการสงเสริม ทน.ระยอง

และ O-NET  -คัดเลือกนร.ท่ีมีความเปนเลิศ ไมนอยกวารอยละ 60 สนับสนุน นร.ท่ีมี 6 แหง
 -เพ่ือสงเสริม สนับสนุนนร. ทางวิชาการเขารวมกิจกรรม  -ผลการทดสอบการศึกษา ความรูความสามารถ
ท่ีมีความรูความสามารถทาง สงเสริมการแขงขันทางวิชาการ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ทางวิชาการและเตรียม

วิชาการและเตรียมความพรอม ตามกลุมสาระการเรียนรู (O-NET) ทุกวิชาไมตํ่ากวา ความพรอมเพื่อเขารวม

เพื่อเขาแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ แขงขันทักษะทางวิชาการ

ตามกลุมสาระการเรียนรู ตามกลุมสาระการเรียนรู

 -นร.ไดรับการสงเสริม
อัจฉริยภาพและสราง
ชื่อเสียงใหกับโรงเรียน

อยางเต็มศักยภาพ

 -โครงการพัฒนาระบบ  -เพ่ือใหมีการจัดเก็บ  -มีการรายงานผลสัมฤทธ์ิ 800,000 800,000 800,000 800,000  -รอยละ 80 ของ  -สถานศึกษามีเอกสาร รร.ในสังกัด
งานทะเบียน งานวัดผล งานทะเบียน งานวัดผล ทางการเรียนประจําปใหครู งานทะบียน สําหรับใชในการวัดผลและ ทน.ระยอง
ประเมินผล ประเมินผลอยางเปนระบบ ทุกทานทาราบเพ่ือนํามา งานวัดผล ประเมินผลของผูเรียน 6 แหง

ประเมินผลและปรับปรุง ประเมินผล เพียงพอ มีคุณภาพสมบูรณ

คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียน มีความถูกตอง ถูกตอง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

 -โครงการนิทรรศการ  -เพ่ือใหครูและนร.ไดนําเสนอ  -จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 836,000 836,000 836,000 836,000  -รอยะล 90 ของนร.  -นร.และครูมีศักยภาพ รร.ในสังกัด
ทางวิชาการ ผลงาน สนับสนุนใหแสดง ทางวิชาการครู นร.โรงเรียน พนักงานครูมีความรู ในการนําเสนอผลงาน ทน.ระยอง

ความสามารถไดอยางเต็ม ในสังกัดทน.ระยอง 6 แหง และประสบการณจาก ในเชิงประจักษ 6 แหง
ศักยภาพ รายงานผลความ การเขารวมกิจกรรม  -ประชาสัมพันธผลงาน

กาวหนาของนร. พรอม ทางวิชาการใหแพรหลาย

ประชาสัมพันธผลงานของนร. ทางการศึกษา

 -โครงการสงเสริมพัฒนางาน  -เพ่ือจัดทําวารสาร, แผนพับ  -ผูปกครองและชุมชนในเขต 85,000 85,000 85,000 85,000  -รอยละ 80 ของ  -ผูปกครอง ชุมชน รร.ในสังกัด
และเผยแพรขาวสาร ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ทน.ระยองไดรับขอมูล ผูปกครองและชุมชน ในเขตเทศบาลและหนวยงาน ทน.ระยอง
ของสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด 6 แหง/ ประชาสัมพันธขาวสาร ในเทศบาลนครระยอง ภายนอกไดรับทราบขอมูล 6 แหง/

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง กิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา ไดรับขอมูลขาวสาร ขาวสารและกิจกรรมตางๆ ศพด. 3 แหง
ของสถานศึกษา ของร.ร.ในสังกัด

เทศบาลนครระยอง
 -ประชาชนรูจักร.ร.
ในเขตเทศบาลมากย่ิงขึ้น

 -โครงการสงเสริมการอาน  -เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเกิด  -นร.สังกัดทน.ระยอง 6 แหง 33,000 33,000 33,000 33,000  -รอยละ 80 ของ  -ผูเรียนมีทักษะในการ รร.ในสังกัด
และการใชหองสมุด เจตคติท่ีดีตอการอาน 4,000 คน/ป เกิดทักษะ นร.เกิดทักษะรัก แสวงหาความรูดวยตนเอง ทน.ระยอง

รักการอานมากข้ึน การอานมากข้ึน รักการเรียนรูและพัฒนา 6 แหง
ตนเองอยางตอเน่ือง

 -โครงการสรางขวัญและ  -เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ  -ผูบริหาร ครู บุคลากร 211,000 211,000 211,000 211,000  -รอยละ 90 ของบุคลากร  -บุคลากรในร.ร.มี รร.ในสังกัด
กําลังใจบุคลากร ใหกับบุคลากรภายในโรงเรียน ในร.ร.สังกัดทน.ระยอง ในโรงเรียนมีความ ขวัญและกําลังใจ ทน.ระยอง
ในสถานศึกษา  -เพ่ือสรางความสัมพันธและ 6 แหง จํานวน 250 คน/ป พึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน 6 แหง

ความเอ้ือเฟอระหวางบุคลากร
ภายในโรงเรียน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

 -โครงการจัดหาครูผูสอนและ  -เพ่ือจางครูผูสอนท่ีมีความรู  -จางครูผูสอนและบุคลากร 6,920,000 6,920,000 6,920,000 6,920,000  -จํานวนครูผูสอน -โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ รร.ในสังกัด
บุคลากรเสริมเพ่ือการพัฒนา ความสามารถตามสาขาวิชาเอก ปฏิบัติหนาท่ีงานสอน และบุคลากรเสริม มีผูสอนท่ีมีความรู ทน.ระยอง
สถานศึกษา ที่โรงเรียนตองการและขาดแคลน นักเรียนใหเพียงพอ มีเพียงพอ ความสามารถ ตรงตาม 6 แหง

เชน วิชาภาษาตางประเทศ สาขาวิชาเอก
วิชาวิทยาศาสตร วิชาสังคมศึกษา -โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

วิชาคณิตศาสตร วิชาภาษาไทย จัดการเรียนการสอน
เปนตน ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ทางการเรียนสูงขั้น

 -โครงการจัดหาสื่อ สงเสริม  -เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของ  -จัดทําสื่อการเรียนรูท่ีสอด 1,843,000 1,843,000 1,843,000 1,843,000  -ผูเขารับการอบรม  -ครูผูสอนมีทักษะในการ รร.ในสังกัด
การผลิตและการใชสื่อเพ่ือ พนักงานครูเปนผูสรางและพัฒนาสื่อ คลองกับบริบทของแตละ รอยละ 80 สราง และพัฒนาส่ือและ ทน.ระยอง
พัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือสนอง กลุมสาระ การเรียนรู สามารถพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู 6 แหง/

ความตองการของนักเรียน  -จัดทําเอกสาร หนังสือ และผลิตสื่อ ท่ีสนองความตองการ ศพด. 3 แหง
 -เพ่ือใหผูเขารวมการอบรม รวบรวม เกี่ยวกับส่ือการเรียนรู การเรียนรู ของผูเรียน บุคคลท่ี
ไดแลกเปล่ียนการจัดการเรียนรู ภูมิปญญา ทองถิ่น สนใจ และมีความทันสมัย

แนวทางในการจัดทํานวัตกรรม  -จัดทําและพัฒนาแผนการ  -มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ทางการศึกษาทราบ เทคนิค จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน แนวทางการจัดทําส่ือ
วิธีคิด รูปแบบ กระบวน การคิดและ เปนสําคัญทุกกลุมสาระการเรียนรู นวัตกรรมทางการศึกษา

วิธีพิจารณา ตัดสินใจ ในเร่ืองใดๆ  -จัดทําสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ รวมท้ังทราบถึงเทคนิค

ไดอยางเปนระบบ พัฒนาการเรียนรูใหกับผูเรียน วิธีการ รูปแบบ กระบวนการคิด

 -เพ่ือจุดประกายผูเขาอบรม วิธีพิจารณาตัดสินใจ
ในการพัฒนาความคิด สามารถ ไดอยางเปนระบบ
ประยุกต ใชความรูที่ไดรับไปพัฒนา
ส่ือ นวัตกรรมการเรียนรูไดอยาง
สรางสรรคตามบริบทของแตละ
กลุมสาระการเรียนรู
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

 -โครงการปรับปรุง ซอมแซม  -เพ่ือปรับปรุง ซอมแซม  -ปรับปรุง ซอมแซมวัสดุ 200,000 200,000 200,000 200,000  -รอยละ 80  -สถานศึกษาไดรับการ รร.ในสังกัด
วัสดุครุภัณฑและสื่อการเรียน วัสดุครุภัณฑและสื่อการเรียน ครุภัณฑและสื่อการเรียน มีการปรับปรุง ปรับปรุงซอมแซมวัสดุ ทน.ระยอง
การสอน การสอน การสอนใหมีประสิทธิภาพ ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑและสื่อการเรียน 6 แหง

พรอมใชงาน (ทุกป) ครุภัณฑและสื่อ การสอนใหมีประสิทธิภาพ

การเรียนการสอน

 -โครงการรณรงคปองกัน  -เพ่ือสรางจิตสํานึกในการปองกัน  -จัดอบรมใหความรูเรื่องยา 15,000 15,000 15,000 15,000  -รอยละ 80 ของนักเรียน  -สถานศึกษาและชุมชน รร.ในสังกัด
ยาเสตติดในสถานศึกษา การแพรระบาดของยาเสพติด เสพติดและโทษของยาเสพติด ท่ีเขารวมกิจกรรม ปลอดสารเสพติดและมี ทน.ระยอง

ท้ังในและนอกหองเรียน นร.สังกัดทน.ระยอง (ทุกป) มีความรูดานยาเสพติด สวนรวมในการปองกัน 6 แหง
เพ่ิมขึ้น ยาเสพติดใหโทษ

 -โครงการปจฉิมนิเทศและ  -เพ่ือเปนการสรางความภูมิใจ  -จัดพิธีปจฉิมนิเทศและมอบ 105,000 105,000 105,000 105,000  -รอยละ 80 ของ  -เกิดความสัมพันธระหวาง รร.ในสังกัด
มอบประกาศนียบัตร และความสัมพันธอันดีระหวาง ประกาศนียบัตรใหกับนักเรียน ความพึงพอใจ ผูปกครอง นักเรียน ทน.ระยอง

ผูเรียน ผูปกครองในการสําเร็จ ท่ีจบการศึกษา ช้ันป. 6,ม.3 ของผูปกครอง โรงเรียนในวันสําเร็จ 5 แหง
การศึกษา และม. 6 จํานวน 700 คน/ป การศึกษาของนักเรียน

 -เพ่ือเปนแรงจูงใจใหผูปกครอง  -นักเรียนและผูปกครอง

ไดดูแลเอาใจใสการเรียนการสอน เกิดความภาคภูมิใจใน

ของบุตรหลาน ความสําเร็จดานการเรียน

 -โครงการแนะแนวการศึกษา  -เพ่ือจัดใหมีการแนะแนวการ  -จัดใหมีการแนะแนวศึกษา 15,000 15,000 15,000 15,000  -รอยละ 80 ของนักเรียน  -นักเรียนมีความรู รร.ในสังกัด
ตอและอาชีพ ศึกษาตอและอาชีพสําหรับผูเรียน ตอและการประกอบอาชีพของ มีความรู ความเขาใจ ความเขาใจและตัดสินใจ ทน.ระยอง

ในสังกัดเทศบาลนครระยอง นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ในการตัดสินใจในการ ในการศึกษาตอและการ 5 แหง
เทศบาลนครระยอง (ทุกป) ศึกษาตอได ประกอบอาชีพในอนาคต
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

 -โครงการสาธารณูปโภค  -เพ่ือบริการสาธารณูปโภค  -บุคลากรและผูเรียนไดรับ 400,000 400,000 400,000 400,000  -รอยละ 80 ของนักเรียน  -บุคลากรและผูเรียนไดรับ รร.ในสังกัด
ท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิตแก บริการสาธารณูปโภคท่ีจําเปน บุคลากรมีความพึงพอใจ การสนับสนุนกิจกรรม ทน.ระยอง
แกบุคลากรและผูเรียน อยางเพียงพอ (ทุกป) ตอสาธารณูปโภค การเรียนการสอนโดยมีการ 5 แหง

บริการสาธารณูปโภค
ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต

แกครูและผูเรียนอยางทั่วถึง

 -โครงการคนดีมีวินัย  -เพ่ือฝกใหนักเรียนเปนคน  -นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 60,000 60,000 60,000 60,000  -รอยละ 80 ของนักเรียน  -นักเรียนเปนผูท่ีมีคุณธรรม รร.ในสังกัด
ใชชีวิตพอเพียง ท่ีมีคุณธรรมอันดีงาม เชน เทศบาลนครระยอง 6 แหง มีความรับผิดชอบตอ อันดีงาม เชน มีความขยัน ทน.ระยอง

มีความขยัน ซื่อสัตย ประหยัด จํานวน 6,200 คน/ป หนาท่ี มีคุณธรรม ซื่อสัตย ประหยัด มีความ 5 แหง
มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีวินัยใชชีวิตพอเพียง รับผิดชอบตอหนาท่ี

 -โครงการสงเสริม  -เพ่ือใหนร.ไดเรียนรูและฝก  -นร.สังกัดทน.ระยอง 6 แหง 247,000 247,000 247,000 247,000  -รอยละ 80 ของนักเรียน  -นักเรียนไดเรียนรูและฝก รร.ในสังกัด
ประชาธิปไตยและงานกิจการ ตนเองเกี่ยวกับการใชสิทธิเสรีภาพ ไดใชสิทธิเลือกตั้ง รูจักหนาที่ สิทธิ เสรีภาพ ตนเองเกี่ยวกับการใชสิทธิ ทน.ระยอง
นักเรียนในโรงเรียน ความเสมอภาคและหนาท่ีตาม  -มีกรรมการสภานร.ท่ีไดรับ ของตนเอง เสรีภาพ ความเสมอภาค 5 แหง

ระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้ง จํานวน 5 คน/ป และหนาท่ีตามระบอบ
ประชาธิปไตย
 -นักเรียนมีความรับผิดชอบ

รวมกันในการรักษาไว
ซึ่งประโยชนทั้งปวงของ

โรงเรียน

 -โครงการคาใชจายในการ  -เพ่ือสนับสนุนเปนคาใชจาย  -ใหอปท.ท่ีจัดทําแผนพัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 รร.ท่ีไดรับ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ในการจัดทําแผนพัฒนาการ การศึกษาดีเดน 50,000 บาท การคัดเลือก
ดีเดน ศึกษาดีเดน (ทุกป)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

 -โครงการสรางความรวมมือ  -เพ่ือเสริมศักยภาพดานการ  -โรงเรียนมีการสรางความ 20,000 20,000 20,000 20,000  -มีความรวมมือ  -โรงเรียนมีความสัมพันธอันดี รร.
ระหวางหนวยงาน ประสานงาน การแลกเปลี่ยน รวมมือระหวางหนวยงาน ระหวางหนวยงาน กับองคกรทางการศึกษาอื่น นครระยอง
ทางการศึกษา (MOU) ความรูและประสบการณดาน ทางการศึกษา (MOU) ทางการศึกษา (MOU) และผูเรียนมีศักยภาพ วิทยาคม

การเรียนการสอน ไมนอยกวา 1 แหง ในการเรียนรูที่หลากหลาย (วัดโขดใตฯ)
 -เพ่ือเปนการสงเสริมและสราง สามารถนําความรูที่ได

ความสัมพันธอันดีระหวาง ไปใชในชีวิตประจําวันได

โรงเรียนกับองคกรทางการศึกษาอื่น

 -เพื่อหาเครือขายทางการศึกษา
ใหมามีสวนรวมในการสงเสริม
การจัดการศึกษา

 -โครงการติดตั้งตาขาย  -เพื่อติดตั้งตาขายปองกันนกพิราบ  -ติดตั้งตาขายลวดเหล็ก 90,000 - - -  -รอยละ 80 ของ  -ครู นร.มีสุขภาพ รร.สาธิตฯ
กันนกพิราบ เขามาภายในอาคาร ภายในอาคารอเนกประสงค ครู นร.มีสุขภาพ อนามัยท่ีดีข้ึน

-เพื่อสุขภาพอนามัยของครู นักเรียน อนามัยท่ีดีข้ึน
และบุคคลภายนอกท่ีเขามาใช
บริการในอาคารอเนกประสงค

 -โครงการออมทรัพย  -เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูจัก  -นร.ทน.ระยอง 6 แหง 10,000 10,000 10,000 10,000  -รอยละ 80 ของนร.  -นร.ท่ีเขารวมโครงการ รร.ในสังกัด
เพ่ือการศึกษา ประหยัด อดออม และเห็นคุณคา ฝากเงินออมทรัพยเพ่ือ เขารวมโครงการ มีเงินเก็บสะสม และรูจัก ทน.ระยอง

ของการออมทรัพย การศึกษา ฝากเงินออททรัพย ประหยัด อดออม 5 แหง

 -โครงการหองเรียนนาอยู  -สงเสริมใหครูและนักเรียนมี  -หองเรียนในโรงเรียนสังกัด 36,000 36,000 36,000 36,000  -รอยละ 80 ของจํานวน  -นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดี รร.ในสังกัด
สุขนิสัยท่ีดี มีความรับผิดชอบ ทน.ระยอง 6 แหง/ศพด. 3 แหง หองเรียนสะอาด นาอยู มีความรับผิดชอบตอ ทน.ระยอง
ตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง จํานวน 215 หอง (ทุกป) บทบาทหนาที่ของตนเอง 5 แหง
ในการรักษาความสะอาด ในการรักษาความสะอาด

รักษาส่ิงแวดลอมในโรงเรียน รักษาส่ิงแวดลอมในโรงเรียน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

 -โครงการปรับปรุงพัฒนา  -เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  -ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000  -หลักสูตรสถานศึกษา  -ไดพัฒนาปรับปรุง รร.ในสังกัด
หลักสูตรสถานศึกษา และทักษะการสอนของครูเพ่ือ ของโรงเรียนในสังกัด เปนไปตามวัตถุปรสงค หลักสูตรสถานศึกษา ทน.ระยอง

พัฒนานักเรียนใหรูจักคิดแสวงหา ทน.ระยอง ท้ัง 6 แหง/ และสอดคลองกับ ท่ีสงเสริมการจัด 5 แหง/
ความรูและคําตอบไดดวยตนเอง ศพด. 3 แหง ใหสอดคลองกับ หลักสูตรแกนกลาง กระบวนการเรียนรู ศพด. 3 แหง

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ของครูและนักเรียน
ข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทุกกลุม ใหรูจักแสวงหา
สาระการเรียนรู คําตอบดวยตนเอง

 -โครงการจัดการเรียน  -เพ่ือพัฒนาทักษะท้ัง 4 ดาน  -จัดสอนภาษาอังกฤษในร.ร. 7,980,000 7,980,000 7,980,000 7,980,000  -รอยละ 80 ของ  -นักเรียนมีทักษะ รร.สาธิตฯ
การสอน โดยใช ในกลุมสาระภาษาตางประเทศ ตั้งแตช้ันอนุบาล ประถมศึกษา นักเรียนสามารถใช ทางดานภาษา
ภาษาอังกฤษเปนสื่อ (EISP) (ภาษาอังกฤษ) โดยครูชาวตางชาติ และจัด ภาษาอังกฤษในการ อังกฤษอยางเต็ม

กิจกรรมเสริมทักษะอบรมครู ส่ือสารในชีวิตจริงได ศักยภาพ
ในระดับคุณภาพผาน
เกณฑท่ีกําหนด

 -โครงการสงเสริม  -เพ่ือปลูกฝงสงเสริมระบอบ  -นักเรียนในสังกัดฯ 6 แหง 55,000 55,000 55,000 55,000  -รอยละ 80 ของนร.  -นักเรียนรู เขาใจใน รร.ในสังกัด
ระเบียบวินัย ประชาธิปไตย ใหนักเรียนเกิด จํานวน 6,200 คน/ป ในสังกัด มีความรู ระบอบประชาธิปไตย ทน.ระยอง

การเรียนรูจากการไดลงมือ ความเขาใจในระบอบ 5 แหง
ปฏิบัติจริง ประชาธิปไตยมากขึ้น

 -โครงการสุขาสุขสันต  -เพ่ือใหมีสุขาสะอาดนาใช  -โรงเรียนในสังกัดฯ 6 แหง 90,000 90,000 90,000 90,000  -รอยละ 80 ของ  -มีหองสุขาท่ีสะอาด รร.ในสังกัด
และพรอมใชงานตลอดเวลา มีสุขาสะอาดพรอมใชงาน สุขาพรอมใชงาน พรอมใชงานตลอดเวลา ทน.ระยอง

5 แหง

101



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

 -โครงการความปลอดภัย  -เพ่ือจัดระบบความปลอดภัย  -กิจกรรมติดกลองวงจรปด 105,000 105,000 105,000 105,000  -รอยละ 80 ของนักเรียน  -โรงเรียนมีความ รร.ในสังกัด
ในโรงเรียน ในโรงเรียน  -กิจกรรมจัดระบบจราจร มีความรู ความเขาใจ ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน ทน.ระยอง

ในโรงเรียน ในเร่ืองความปลอดภัย 5 แหง
 -กิจกรรมอบรมใหความรู ในโรงเรียน
ซักซอมการปองกันอัคคีภัย
 -กิจกรรมสํารวจจุดเสี่ยง
สรางเสริมความปลอดภัย

 -โครงการสุขหรรษาคนเกง  -เพ่ือสงเสริมพัฒนานักเรียนใหกลา  -ผูปกครอง นักเรียน และ 18,000 18,000 18,000 18,000  -รอยละ 80 ของ  -ผูปกครองและ ร.ร.ท.วัดลุมฯ
แสดงออกในดานตางๆ ตามศักยภาพ ชุมชนเขารวมกิจกรรม ผูปกครองนักเรียน ชุมชนมีสวนรวมใน
โดยการแสวงหาจากแหลงเรียนรุ จํานวน 800 คน และชุมชนมีสวน การจัดการศึกษา
ภายในโรงเรียน สังคม รวมในกิจกรรม -โรงเรียนเปนท่ี
 -เพ่ือสงเสริมพัฒนาใหนักเรียน ยอมรับของชุมชน
ไดแสวงหาความรูท้ังภายใน
ภายนอกโรงเรียน

 -โครงการสงเสริม  -เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน  -นักเรียนในสังกัดฯ 6 แหง/ 135,000 135,000 135,000 135,000  -รอยละ 80 ของนร.  -นักเรียนเกิดความสํานึก รร.ในสังกัด
ภูมิปญญาทองถ่ิน ไดเรียนรูเก่ียวกับภูมิปญญา ศพด. 3 แหง รัก หวงแหนและ เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน รักบานเกิดและสืบทอด ทน.ระยอง

ทองถ่ิน เห็นคุณคาภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถิ่นได 5 แหง/
 -ผูปกครอง/ชุมชนเขามามี อยางเหมาะสม ศพด. 3 แหง
สวนรวมในการจัดกิจกรรม
ใหกับนักเรียน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

 -โครงการพัฒนาเทคโนโลยี  -เพ่ือพัฒนา Website,Wifi  -พัฒนาขอมูลขาวสาร 90,000 90,000 90,000 90,000  -มี Website ,Wifi  -ไดพัฒนาขอมูลขาวสาร รร.ในสังกัด
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ของสถานศึกษา สารสนเทศ เพ่ืออํานวยความ และแหลงของขอมูล สารสนเทศเพื่ออํานวย ทน.ระยอง

 -เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหมี สะดวกใหแกครูและนักเรียน ขาวสารสารสนเทศ ความสะดวกใหแกครูและ 5 แหง/
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางการศึกษา  -มี Website,Wifi ของ เพ่ือการศึกษา นักเรียน ศพด. 3 แหง
ทุกกลุมสาระการ เรียนรูในการ สถานศึกษาเพ่ือสงเสริมการศึกษา  -มี Website ,Wifi

อํานวยความสะดวกใหครู นร.  -แหลงเรียนรูท่ีทันสมัย ของสถานศึกษาเพ่ือ

ไดนําขอมูลขาวสาร ไปใชทันเหตุการณ เผยแพรผลงานของครู นร. สงเสริมการศึกษา

 -เพ่ือพัฒนาดานการจัดสงเอกสาร ในโรงเรียนสังกัดฯ 6 แหง/ เผยแพรผลงานของ

ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสใหมีความ ศพด. 3 แหง (ทุกป) ผูบริหาร ครู นักเรียน

สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ของร.ร.สังกัดฯ

 -โครงการสวนผักลอยฟา  -เพ่ือใหนร.ไดเรียนรูการใช  -นักเรียนโรงเรียน 5,000 5,000 5,000 5,000  -รอยละ 80 ของนร.  -นักเรียนไดเรียนรูการใช ร.ร.ท.วัดลุมฯ
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลวัดลุมฯ 800 คน/ป เกิดการเรียนรู ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 -เพ่ือสงเสริมใหนร.มีทักษะ การทํางานเปนกลุม  -นักเรียนมีทักษะในการ

ในการทําเกษตรแบบไรสารเคมี เกษตรแบบไรสารเคมี
 -เพ่ือใหนร.รูจักการทํางาน  -นักเรียนรูจักการทํางาน

เปนกลุม มีความรับผิดชอบ เปนกลุม มีความรับผิดชอบ

มีความอดทนและคิดแกปญหาได มีความอดทนและคิดแก

โดยกระบวนการกลุม สามารถ ปญหาไดโดยกระบวนการ

นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน กลุมและสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

 -โครงการพัฒนา  -เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัด  -โรงเรียนมีการพัฒนาอาคาร 158,000 158,000 158,000 158,000  -มีอาคารสถานท่ี  -นักเรียน ครู และ รร.ในสังกัด
ดานอาคารสถานท่ี ทน.ระยองมีสภาพแวดลอมดี สถานท่ีเพ่ือใหสวยงาม เหมาะสมและ ผูปกครองมีสถานท่ี ทน.ระยอง

เหมาะสมและไดมาตรฐาน และเอ้ือตอการเรียนรู เอ้ือตอการเรียนรู พักผอนและเอ้ือตอ 5 แหง
การเรียนการสอน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

7 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนดานการศึกษา)
 -โครงการสนับสนุน  -เพ่ือสนับสนุนเปนคา -สนับสนุนงบประมาณอาหาร 23,391,200 23,391,200 23,391,200 23,391,200  -รอยละ 100 ของ  -ศพด.และ ร.ร. รร.ในสังกัด
คาอาหารกลางวัน อาหารกลางวัน กลางวันสําหรับเด็กนร.กอน สถานศึกษา และ ในสังกัดฯ สามารถ ทน.ระยอง

ประถมศึกษาและประถมศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาศักยภาพ 5 แหง/
ของศพด.สังกัด ทน.ระยอง ไดดําเนินการจัด ดานการสงเสริมการ ศพด. 2 แหง
3 แหง/ร.ร.ในสังกัด 5 แหง กิจกรรมตามงบ ศึกษาของนักเรียน
 -สนับสนุนคาอาหารกลางวัน 19,476,000 19,476,000 19,476,000 19,476,000 ประมาณท่ีไดรับ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ใหแก สพฐ. (ทุกป) การจัดสรรจาก
กรมสงเสริมฯ

 -โครงการสนับสนุนคาใชจาย  -เพ่ือใหมีการจัดการเรียน  -โรงเรียนในสังกัดฯ 5 แหง 100,000 100,000 100,000 100,000  -ทําใหมีการจัดการ รร.ในสังกัด
ในการปรับปรุงหลักสูตร การสอนใหเหมาะสมกับ แหงละ 20,000 บาท (ทุกป) เรียนการสอนให ทน.ระยอง
สถานศึกษา ผูเรียนและชุมชน เหมาะสมกับผูเรียน 5 แหง

และชุมชน

 -โครงการสนับสนุนคาใชจาย  -เพ่ือใหนักเรียนสามารถใช  -โรงเรียนในสังกัดฯ 5 แหง 84,000 84,000 84,000 84,000  -เปนเครื่องมือใน รร.ในสังกัด
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง อินเตอรเน็ตในการศึกษาคนควา แหงละ 16,800 บาท (ทุกป) การเรียนการสอน ทน.ระยอง

ขอมูลขาวสารได การสืบคนขอมูล 5 แหง

 -โครงการสนับสนุนคาใชจาย  -เพ่ือยกระดับคุณภาพหองสมุด  -โรงเรียนในสังกัดฯ 5 แหง 500,000 500,000 500,000 500,000  -โรงเรียนสังกัด รร.ในสังกัด
ในการพัฒนาหองสมุด ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน แหงละ 100,000 บาท (ทุกป) สํานักงานการศึกษา ทน.ระยอง
โรงเรียน คณะกรรมการศึกษาฯ ทุกโรง ทุกโรงมีหองสมุด 5 แหง

ระดับมาตรฐานได
รับการพัฒนาเปน
หองสมุดสมัยใหม
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

 -โครงการสนับสนุนคาใชจาย  -เพ่ือกระตุนใหนักเรียนไดตระ  -โรงเรียนในสังกัดฯ 5 แหง 250,000 250,000 250,000 250,000  -นร.รวมกิจกรรม รร.ในสังกัด
ในการพัฒนาแหลงเรียนรู หนักถึงความสําคัญของแหลง แหงละ 50,000 บาท (ทุกป) เกิดความตระหนัก ทน.ระยอง
ของโรงเรียน เรียนรูภายในทองถ่ิน ถึงความสําคัญของ 5 แหง

แหลงเรียนรูภายใน
ทองถ่ิน

 -โครงการสนับสนุน  -เพ่ือพัฒนาระบบงานบุคลากร  -ขาราชการครู 952,000 952,000 952,000 952,000  -ครูและบุคลากร รร.ในสังกัด
คาพัฒนาครู และพัฒนาคุณภาพการศึกษา คนละ 3,000 บาท/ป ไดพัฒนาเพ่ิมพูน ทน.ระยอง

ใหมีประสิทธิภาพ  -ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก ความรูและ 5 แหง/
คนละ 2,000 บาท/ป ประสบการณ ศพด. 2 แหง

 -โครงการสนับสนุนคาใชจาย  -เพ่ือประเมินการดําเนินงาน  -ใหโรงเรียนท่ีสมัครเขารวม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -โรงเรียนมีผลการ รร.ในสังกัด
ในการพัฒนาการจัดการศึกษา ตามรูปแบบการบริหารโดยใช โครงการฯ 750,000 บาท/ป ดําเนินงานตามรูป ทน.ระยอง
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ โรงเรียนเปนฐานในการ  -ใหโรงเรียนดีเดนท่ีได แบบการบริหารโดย 5 แหง
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) รับคัดเลือก 250,000 บาท/ป ใชโรงเรียนเปนฐาน

การพัฒนาทองถ่ิน

 -โครงการคาใชจายในการ  -เพ่ือไดแผนพัฒนาการศึกษา  -ใหอปท.ท่ีจัดทําแผนพัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000  -มีแผนพัฒนาการ กองการศึกษา
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ท่ีสอดคลองกับความตองการ การศึกษาดีเดน 50,000 บาท/ป ศึกษาท่ีสอดคลอง
ดีเดน ของประชาชนในทองถ่ิน กับความตองการ

ของประชาชน
ในทองถ่ิน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

 -โครงการแขงขันทักษะ  -เพ่ือใหการจัดนิทรรศการ  -จัดนิทรรศการและแขงขัน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  -นิทรรศการแสดง กองการศึกษา
ทางวิชาการระดับภาค แสดงผลงานการจัดการศึกษา ทักษะทางวิชาการระดับภาค ผลงานการจัดการ

ระดับภาคตะวันออก เปนไป ตะวันออก 9 จังหวัด (จัดทุกป) ศึกษาระดับภาค
อยางมีคุณภาพ ตะวันออกเปนไป

อยางมีคุณภาพ

 -โครงการนิเทศ ติดตามและ  -เพ่ือใหสถานศึกษาไดรับการ  -นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  -สถานศึกษาใน กองการศึกษา
ประเมินผลการบริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบจาก การบริหารจัดการศึกษาของ สังกัดไดรับการ
ศึกษาตลอดชีวิตของอปท. คณะกรรมการฯ ตรวจ ติดตาม อปท.ระดับภาคตะวันออก พัฒนาใหสามารถ
ระดับภาค และศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบ 9 จังหวัด ภาคตะวันออก บริหารจัดการศึกษา

อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ เฉียงเหนือ 4 จังหวัด (จัดทุกป) ไดอยางมีคุณภาพ

 -โครงการสรางและพัฒนา  -เพ่ือจัดทําแผนและรูปแบบ  -เครือขายการจัดทําแผนและ 300,000 300,000 300,000 300,000  -ไดแผนยุทธศาสตร กองการศึกษา
เครือขายการจัดทําแผนและ พัฒนาการศึกษาแบบมีสวนรวม งบประมาณทางการศึกษา การพัฒนาการศึกษา
งบประมาณทางการศึกษา ระดับภาคตะวันออก ภาคตะวันออก 9 จังหวัด แบบมีสวนรวมระดับ
ระดับภาค (จัดทุกป) ภาคตะวันออก

 -โครงการคาใชจายในการ  -เพ่ือสนับสนุนการจัดทําศูนย  -จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม 250,000 250,000 250,000 250,000  -นักเรียนในสังกัด รร.ท่ีไดรับ
จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม การเรียนรูเฉลิมพระเกียติ พระเกียรติ (จัดทุกป) เทศบาลนครระยอง การคัดเลือก
พระเกียรติ เพ่ือสนับสนุนใหกับ ใหกับโรงเรียนท่ีไดรับคัดเลือก ไดรับการสงเสริม
โรงเรียนท่ีไดรับการคัดเลือก การเรียนรูเพ่ิมข้ึน

 -โครงการคาใชจายในการ  -เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการ  -โรงเรียนในสังกัดฯ 5 แหง 175,000 175,000 175,000 175,000  -นักเรียนในสังกัด รร.ท่ีไดรับ
รณรงคปองกันยาเสพติด รณรงคปองกันยาเสพติด แหงละ 15,000 บาท/ป เทศบาลนครระยอง การคัดเลือก
ในสถานศึกษา ในสถานศึกษา  -สถานศึกษาดีเดนท่ีไดรับการ หางไกลยาเสพติด

คัดเลือก 100,000 บาท/ป
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

 -โครงการคาใชจายในการ  -เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการ  -โรงเรียนในสังกัดฯ ท่ีไดรับ 50,000 50,000 50,000 50,000  -นักเรียนในสังกัด รร.ท่ีไดรับ
สงเสริมกิจกรรมรักการอาน สงเสริมกิจกรรมรักการอาน การคัดเลือก เทศบาลนครระยอง การคัดเลือก
ในสถานศึกษา ในสถานศึกษา มีนิสัยรักการอาน

 -โครงการคาใชจายในการ  -เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการ  -โรงเรียนในสังกัดฯ ท่ีไดรับ 50,000 50,000 50,000 50,000  -นักเรียนในสังกัด รร.ท่ีไดรับ
จัดทําศูนยการเรียนรูดานการ จัดทําศูนยการเรียนรูดานการ การคัดเลือก เทศบาลนครระยอง การคัดเลือก
ทองเท่ียวในสถานศึกษา ทองเท่ียวในสถานศึกษา ไดรับการสงเสริม

การเรียนรูเพ่ิมข้ึน

 -โครงการคาใชจายในการ  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ  -เปนรายจายเพ่ือซอมแซม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -นักเรียนในสังกัด รร.ในสังกัด
เปนคาซอมแซมอาคารเรียน ซอมแซมอาคารเรียน และปรับปรุงอาคารเรียนของ เทศบาลนครระยอง ทน.ระยอง

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีวัสดุอุปกรณ 5 แหง
ท่ีครบครัน

 -โครงการคาใชจายในการ  -เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการ  -โรงเรียนในสังกัดฯ ท่ีไดรับ 100,000 100,000 100,000 100,000  -นักเรียนในสังกัด รร.ท่ีไดรับ
สงเสริมการจัดกระบวนการ สงเสริมการจัดกระบวนการ การคัดเลือก เทศบาลนครระยอง การคัดเลือก
เรียนการสอน การบริหารตาม เรียนการสอน ฯลฯ ไดรับการสงเสริม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรูเพ่ิมข้ึน
"สถานศึกษาพอเพียง" สู
"ศูนยการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

 -โครงการคาใชจายในการ  -เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการ  -โรงเรียนในสังกัดฯ ท่ีไดรับ 450,000 450,000 450,000 450,000  -นักเรียนในสังกัด รร.ท่ีไดรับ
จางพัฒนาระบบการบริหาร จางพัฒนาระบบการศึกษา การคัดเลือก เทศบาลนครระยอง การคัดเลือก
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ อิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพ่ือ ไดรับการสงเสริม
อปท.เพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0 เขาสูประเทศไทย 4.0 การเรียนรูเพ่ิมข้ึน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

 -โครงการจัดงานคายพัฒนา  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ  -อบรมเด็กและเยาวชน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  -นักเรียนในสังกัด กองการศึกษา
เด็กและเยาวชนระดับภาค จัดงานคายพัฒนาเด็กและ ระดับภาคตะวันออก (ทุกป) เทศบาลนครระยอง

เยาวชน ไดเขารับการอบรม

 -โครงการสรางภูมิคุมกัน  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ  -เด็กและเยาวชนท่ีอาศัยอยู 200,000 200,000 200,000 200,000  -เด็กและเยาวชน กองการศึกษา
ยาเสพติดและเยาวชน สรางภูมิคุมกันยาเสพติดและ ในเขตเทศบาลนครระยอง ในเขตเทศบาลฯ
นอกสถานศึกษา เยาวชนนอกสถานศึกษา (ทุกป) หางไกลยาเสพติด

 -โครงการสนับสนุนคาใชจาย  -เพ่ือสนับสนุนเปนคาใชจาย  -ใหโรงเรียนท่ีไดรับ 100,000 100,000 100,000 100,000  -เด็กและเยาวชน รร.ในสังกัด
ใหสถานศึกษาดีเดนในการ ใหสถานศึกษาดีเดนในการ การคัดเลือก 100,000 บาท ในเขตเทศบาลฯ ทน.ระยอง
รณรงคปองกันยาเสพติดใน รณรงคปองกันยาเสพติดใน (ทุกป) หางไกลยาเสพติด 5 แหง
สถานศึกษา สถานศึกษา

 -โครงการสนับสนุนคาใชจาย  -เพ่ือสนับสนุนเปนคาใชจาย  -ใหโรงเรียนท่ีไดรับการ 50,000 50,000 50,000 50,000  -นักเรียนในสังกัด รร.ในสังกัด
ในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน ในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน คัดเลือก 50,000 บาท (ทุกป) เทศบาลนครระยอง ทน.ระยอง
ในสถานศึกษา ในสถานศึกษา มีนิสัยรักการอาน 5 แหง

 -โครงการสนับสนุนคาใชจาย  -เพ่ือสนับสนุนเปนคาใชจาย  -ใหโรงเรียนท่ีไดรับการ 50,000 50,000 50,000 50,000  -นักเรียนในสังกัด รร.ในสังกัด
ในการจัดทําศูนยการเรียนรู ในการจัดทําศูนยการเรียนรู คัดเลือก 50,000 บาท (ทุกป) เทศบาลนครระยอง ทน.ระยอง
สําหรับเด็กปฐมวัย สําหรับเด็กปฐมวัย ไดรับการสงเสริม 5 แหง

การเรียนรูเพ่ิมข้ึน

 -โครงการสนับสนุนคาปจจัย  -เพ่ือสนับสนุนเปนคาปจจัย  -ใหนักเรียนท่ีมีฐานะยากจน 216,000 216,000 216,000 216,000  -ผูปกครองไดรับ รร.ในสังกัด
พ้ืนฐานสําหรับนร.ยากจน พ้ืนฐานสําหรับนร.ยากจน ในสังกัดเทศบาลฯ 6 แหง การแบงเบาภาระ ทน.ระยอง

(ทุกป) 5 แหง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

 -โครงการสนับสนุน  -เพ่ือสนับสนุนเปนคา  -ให ร.ร.ในสังกัดฯ 6 แหง/ป 13,950,000 13,950,000 13,950,000 13,950,000  -นักเรียนในสังกัด รร.ในสังกัด
คาจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน  -ให ศพด.ในสังกัด 3 แหง/ป เทศบาลนครระยอง ทน.ระยอง

มีวัสดุอุปกรณ 5 แหง/
ท่ีครบครัน ศพด. 3 แหง

 -โครงการสนับสนุน  -เพ่ือสนับสนุนเปนคา  -โรงเรียนในสังกัดฯ 6 แหง/ป 3,786,000 3,786,000 3,786,000 3,786,000  -นักเรียนในสังกัด รร.ในสังกัด
คาหนังสือเรียน หนังสือเรียน เทศบาลนครระยอง ทน.ระยอง

มีวัสดุอุปกรณ 5 แหง
ท่ีครบครัน

 -โครงการสนับสนุน  -เพ่ือสนับสนุนเปนคา  -โรงเรียนในสังกัดฯ 6 แหง/ป 2,219,000 2,219,000 2,219,000 2,219,000  -นักเรียนในสังกัด รร.ในสังกัด
คาเครื่องอุปกรณการเรียน เครื่องอุปกรณการเรียน เทศบาลนครระยอง ทน.ระยอง

มีวัสดุอุปกรณ 5 แหง
ท่ีครบครัน

 -โครงการสนับสนุน  -เพ่ือสนับสนุนเปนคา  -โรงเรียนในสังกัดฯ 6 แหง/ป 2,274,000 2,274,000 2,274,000 2,274,000  -นักเรียนในสังกัด รร.ในสังกัด
คาเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียน เทศบาลนครระยอง ทน.ระยอง

มีวัสดุอุปกรณ 5 แหง
ท่ีครบครัน

 -โครงการสนับสนุนคากิจกรรม  -เพ่ือสนับสนุนเปนคากิจกรรม  -โรงเรียนในสังกัดฯ 6 แหง/ป 3,318,000 3,318,000 3,318,000 3,318,000  -ครูและบุคลากร รร.ในสังกัด
พัฒนาคุณภาพผูเรียน พัฒนาคุณภาพผูเรียน ทางการศึกษาไดรับ ทน.ระยอง

การพัฒนาอยาง 5 แหง
ตอเน่ือง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

 -โครงการสนับสนุนคาใชจาย  -เพ่ือสนับสนุนเปนคาใชจาย  -โรงเรียนในสังกัดฯ 6 แหง/ป 90,000 90,000 90,000 90,000  -เด็กและเยาวชน รร.ในสังกัด
ในการรณรงคเพ่ือปองกัน ในการรณรงคเพ่ือปองกัน ในเขตเทศบาลฯ ทน.ระยอง
ยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดในสถานศึกษา หางไกลยาเสพติด 5 แหง

 -โครงการสนับสนุน  -เพ่ือสนับสนุนเปนคา  -โรงเรียนในสังกัดฯ 6 แหง/ป 18,000 18,000 18,000 18,000  -ครูและบุคลากร รร.ในสังกัด
คากิจกรรมพัฒนาครูแกน กิจกรรมพัฒนาครูแกน แหงละ 3,000 บาท/ป ทางการศึกษาไดรับ ทน.ระยอง

การพัฒนาอยาง 5 แหง
ตอเน่ือง

8  โครงการกอสรางและปรับปรุงอาคารเรียนและสาธารณูปโภค
 -เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัด ป 2561  -ความพึงพอใจของ  -นักเรียนและครู รร.ท.
เทศบาลนครระยองมีสภาพ ร.ร.ท.วัดปากน้ํา ประชาชนท่ีมีตอ มีสถานท่ีในการ วัดปากนํ้า
แวดลอมท่ีดี เหมาะสม จํานวน 2 รายการ การพัฒนาเด็กและ จัดการเรียนการสอน
และไดมาตรฐาน 1.ปรับปรุงหลังคาเมทัลชีทคลุม 2,000,000 - - - เยาวชนใหเปนคนดี ท่ีสมบูรณ

อาคารเรียน 2-3 พรอมรางระบายนํ้า มีความสุข
2.ปรับปรุงพ้ืนพรอมปูกระเบ้ือง 800,000 - - -
และทําหองเก็บวัสดุอุปกรณ
อาคารอเนกประสงค(หลังใหม)

ป 2561
ร.ร.ท.บานปากคลอง
จํานวน 2 รายการ

1.ติดตั้งรางน้ําดานหลังอาคาร 2 60,000 - - -
2.ติดตั้งร้ัวสแตนเลสใตอาคาร 3 400,000 - - -
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ป 2561
ร.ร.นครระยองฯ

จํานวน 3 รายการ
1.สรางทางเชื่อมอาคาร 1 กับอาคาร 450,000 - - -
ใหมและอาคารใหมกับอาคาร 2
2.ปรับปรุงใตอาคาร 5 เปนหอง 1,700,000 - - -
ฝกอาชีพ
3.ซอมแซมอาคารเรียน 200,000 - - -

ป 2561
ร.ร.ท.วัดโขดฯ

จํานวน 1 รายการ
1.สรางบันไดหนีไฟอาคาร 7 500,000 - - -

ป 2561
ร.ร.ท.วัดลุมฯ

จํานวน 1 รายการ
1.ปรับปรุงพ้ืนหนาอาคาร 3 500,000 - - -

ป 2562
ร.ร.ท.วัดปากน้ํา

จํานวน 2 รายการ
1.ติดตั้งตอเติมหลังคากันสาด - 150,000 - -
ดานขางอาคารอเนกประสงค
2.ติดตั้งตอเติมหลังคากันสาด - 350,000 - -
ดานหนาอาคารเรียน 2-3
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ป 2562
ร.ร.ท.วัดโขดฯ

จํานวน 1 รายการ
1.ปรับเปลี่ยนฝาอาคาร 7, 8 - 100,000 - -

ป 2562
ร.ร.นครระยองฯ

จํานวน 1 รายการ
1.กอสรางหองนํ้าหลังอาคาร2 - 2,000,000 - -

ป 2563
ร.ร.ท.วัดลุมฯ

จํานวน 1 รายการ
1.ทําหลังคาเมทัลชีสพรอม - - 500,000 -
บุชนวนกันความรอนครอบ
อาคารเรียน 5

ป 2564
ร.ร.ท.วัดลุมฯ

จํานวน 1 รายการ
1.ทํารั้วสแตนเลสกั้นโรงอาหาร - - - 700,000
พรอมปรับปรุงตอเติมพ้ืนท่ี
สําหรับเปนที่รับประทานอาหาร
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9 โครงการกอสรางและปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง
 -เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัด ป 2561  -ความพึงพอใจ  -นักเรียน ครู และ รร.ท.
เทศบาลนครระยองมีสภาพ ร.ร.ท.วัดโขดทิมทาราม ประชาชนท่ีมีตอ ผูปกครองมีสถานท่ี วัดโขดฯ
แวดลอมท่ีดี เหมาะสม จํานวน 1 รายการ การพัฒนาเด็กและ พักผอนและเอ้ือตอ
และไดมาตรฐาน 1.กอสรางปายช่ือโรงเรียน 500,000 - - - เยาวชนใหเปนคนดี การเรียนการสอน

มีความสุข

ป 2561
ร.ร.ท.วัดลุมฯ

จํานวน 2 รายการ
1.ปรับปรุงพ้ืนท่ีหนาอาคาร 2 1,000,000 - - -
เปนสนามเด็กเลนสําหรับนร.
ปฐมวัยพรอมมุงหลังคาเมทัล
ชีทบุฉนวนกันความรอน ปูพ้ืน
ยางและทําหลังคา
2.ทํารั้วสแตนเลสก้ันโรงอาหาร 700,000 - - -
พรอมปรับปรุงพ้ืนท่ีหนา
โรงอาหารเปนท่ีรับประทาน
อาหารเพ่ิมเติม

ป 2561
ร.ร.นครระยองฯ

จํานวน 1 รายการ
1.กอสรางและรื้อถอนปาย 300,000 - - -
โรงเรียนใหม
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ป 2561
กองการศึกษา

จํานวน 1 รายการ
 -โครงการศูนยสงเสริม  -เพ่ือใหมีสถานท่ีในการสงเสริม 1.ตอเติมหลังคาโครงเหล็กคลุม 400,000 - - -  -ประชาชนมี กองการศึกษา
สมรรถภาพ (ฟตเนส) สุขภาพประชาชนในการ เมทัลชีทขนาดกวาง 8 เมตร สถานท่ีออกกําลัง (ศูนยเยาวชน)

ออกกําลังกายเพ่ิมข้ึน ยาว 15 เมตร สูง 3.5 เมตร เพ่ิมข้ึน
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ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6 ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสุขภาวะท่ีดีของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเสริมสรางสุขภาวะท่ีดีของประชาชน
6.1 เพ่ือสรางความปลอดภัยทางดานอาหาร
6.1.1 พัฒนาระบบควบคุมสถานประกอบการดานอาหาร

1  -โครงการพัฒนามาตรฐาน 1.เพ่ือตรวจประเมินโรงอาหาร  -โรงอาหารใน ร.ร. สังกัด 20,000 20,000 20,000 20,000 1.รอยละ100ของ 1.โรงอาหารของ สํานักการ
โรงอาหารในโรงเรียน มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร เทศบาลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) โรงอาหารในร.ร. ร.ร.ในสังกัด สาธารณสุขฯ

2.เพ่ือตรวจเฝาระวังเช้ือโรค จํานวน 9 แหง สังกัดเทศบาลไดรับ เทศบาลผานเกณฑ
และสารเคมีปนเปอนในอาหาร (ตรวจประเมินทุกแหงทุกป) การตรวจประเมิน มาตรฐานการสุขา
และนํ้า อาหาร (รร.สงเสริม ภิบาลอาหาร

สุขภาพ) (โรงเรียนสงเสริม
2.โรงอาหารในรร. สุขภาพ)
สังกัดเทศบาลผาน 2.โรงอาหารท่ีไม
เกณฑมาตรฐาน ผานเกณฑมาตรฐานฯ

สุขาภิบาลอาหาร ไดรับการปรับปรุง
ปละไมนอยกวา แกไขใหเปนไปตาม
3 แหง เกณฑท่ีกําหนด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา

2  -โครงการสํารวจและตรวจ 1.เพ่ือตรวจเฝาระวังเช้ือโรค  -ปงบประมาณ 2561,2562,2564 80,000 80,000 80,000 80,000 1.รอยละ 70 ของ 1. ตูนํ้าดื่ม สํานักการ
เฝาระวังคุณภาพนํ้าดื่ม และสารปนเปอนในนํ้า 1.สุมตรวจตูนํ้าหยอดเหรียญ (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ชุมชนในเขตฯได หยอดเหรียญ สาธารณสุขฯ

2.เพ่ือจัดทําฐานขอมูลตูนํ้าดื่ม ในชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ รับการสํารวจขอมูล ในชุมชนไดรับการ
หยอดเหรียญภายในชุมชน จํานวน 29 ชุมชน 2.รอยละ 25 ของตู สํารวจขอมูลและ
3.เพ่ือใหผูประกอบการ และ (รอยละ 25ของจํานวนตูนํ้าดื่ม นํ้าด่ืมหยอดเหรียญ ตรวจเฝาระวัง
ผูบริโภค ไดรับความรู เขาใจ ท้ังหมดโดยไมซ้ําตูเดิมในละป) ไดรับการตรวจ 2.ตูนํ้าดื่มใน ร.ร.
ในการ เลือกซื้อและจําหนาย 2.ตูนํ้าดื่มในโรงเรียนในเขต ประเมินคุณภาพ และศพด.ไดรับการ
นํ้าดื่ม เทศบาล จํานวน 30 แหง นํ้าดื่ม ตรวจเฝาระวังเช้ือ

3.สถานประกอบกิจการผลิต 3.รอยละ 100 ของ โรคและสารเคมี
นํ้ากลั่น นํ้าบริโภค 7 แหง สถานประกอบกิจการ ปนเปอน
4.สถานประกอบกิจการผลิต ผลิตนํ้ากล่ันบริโภค 3.มีฐานขอมูลตูนํ้า
นํ้าแข็ง จํานวน 4 แหง นํ้าแข็งไดรับการตรวจ หยอดเหรียญเพ่ือใช
 -ปงบประมาณ 2563 ประเมินคุณภาพ ในการควบคุมดูแล
1.สํารวจเพ่ือปรับฐานขอมูล ใหเปนไปตาม
ตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญในชุมชน เทศบัญญัติ
จํานวน 29 ชุมชน 4.สถานประกอบ
2.สุมตรวจสอบคุณภาพตูนํ้า กิจการผลิตนํ้ากลั่น
หยอดเหรียญในชุมชน และนํ้าแข็ง
(รอยละ 25ของจํานวนตูนํ้าดื่ม ไดมาตรฐานปลอด
ท้ังหมด ดยไมซ้ําตูเดิมในละป) ภัยตอผูบริโภค
3.ตูนํ้าดื่มในโรงเรียนในเขต
เทศบาล จํานวน 30 แหง
4.สถานประกอบกิจการผลิต
นํ้ากลั่น นํ้าบริโภค 7 แหง
5.สถานประกอบกิจการผลิต
นํ้าแข็ง จํานวน 4 แหง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา

3  -โครงการพัฒนาและยก  -เพ่ือพัฒนาและยกระดับ 1.รานอาหารท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 70,000 80,000 90,000 100,000 1.รอยละ 100 ของ 1.ผูประกอบการ สํานักการ
ระดับมาตรฐานสถาน มาตรฐานสถานประกอบการ 200 ตร.ม. และมีใบอนุญาต (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) รานอาหารที่มีพื้นที่ จําหนายอาหารได สาธารณสุขฯ
ประกอบการจําหนายอาหาร จําหนายอาหาร ประกอบกิจการฯ (ทุกป) เกิน 200 ตร.ม. รับความรูดาน

2.รานอาหารท่ีมีพ้ืนท่ีนอยกวา มีใบอนุญาต สุขาภิบาลอาหาร
200 ตร.ม.มีหนังสือรับรอง ประกอบกิจการไดรับ 2.สถานประกอบ
การแจงจําหนายอาหาร, การตรวจประเมิน การไดมาตรฐาน
ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ี มาตรฐานสถาน ตามเกณฑท่ีกําหนด
หรือทางสาธารณะ (ทุกป) ประกอบการจําหนาย ท่ีกระทรวง

อาหาร สาธารณสุขกําหนด
2.รอยละ 50 ของ 3.สถานประกอบ
รานอาหารท่ีมีพ้ืนท่ี การท่ีไมผานเกณฑ
นอยกวา 200 ตร.ม. ไดรับการแกไขให
มีหนังสือรับรองการ เปนไปตามเกณฑ
แจงจําหนายอาหาร ท่ีกระทรวง
ไดรับการตรวจ สาธารณสุขกําหนด
ประเมินมาตรฐาน

สถานประกอบการ
จําหนายอาหาร
3.รอยละ 100 ของ
กลุมเปาหมายท่ีไม
ผานเกณฑประเมิน
ไดรับคําแนะนํา
ปรับปรุงแกไข
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา

6.1.2 การพัฒนามาตรฐานวัตถุดิบและแหลงจําหนายอาหาร
1  -โครงการตลาดสดนาซื้อ 1.เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงดาน  -ตลาดในพ้ืนท่ีเทศบาล 150,000 150,000 150,000 150,000 1.รอยละ 100 ของ 1.ตลาดได สํานักการ

อาหารสะอาดปลอดภัย สุขาภิบาลสถานท่ีของตลาดสด จํานวน 3 แหง/ป (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) กลุมเปาหมายได มาตรฐานตามเกณฑ สาธารณสุขฯ
ใหไดมาตรฐานตามเกณฑ (ตลาดแมแดง,ตลาดวัดลุม รับการตรวจตาม ตลาดสดนาซื้อของ
ตลาดสดนาซื้อ และตลาดสตาร) เกณฑตลาดสดนา กระทรวงสาธารณสุข
2.เพ่ือเฝาระวังเช้ือโรคและ  -ตลาดในพ้ืนท่ีเทศบาล ท่ีเสี่ยง ซื้อของกระทรวง 2.ตลาดท่ีไมผาน
สารเคมีปนเปอนในอาหาร ตอการแพรกระจายของโรค สาธารณสุข เกณฑ ไดรับการ
และนํ้า ติดตอจากอาหารและนํ้า 2.รอยละ 50 ของ แกไขใหเปนไปตาม
3.เพ่ือใหผูประกอบการ และ จํานวน 1 แหง/ป (ตลาดปากนํ้า) ผูประกอบการและ เกณฑท่ีกระทรวง
ผูบริโภค ไดรับความรู เขาใจ ผูบริโภคมีความรู สาธารณสุขกําหนด
ในการเลือกซื้ออาหารเพ่ือมา ความเขาใจในการ 3.อาหารไดรับการ
บริโภคและจําหนาย เลือกสินคาท่ีสะอาด ตรวจวิเคราะห

3.ตลาดสดผาน เพ่ือเฝาระวัง
เกณฑมาตรฐาน ความปลอดภัย
ตลาดสดนาซื้อ ดานอาหาร
ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
ไมต่ํากวาระดับดี
จํานวน 1 แหง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา

2  -โครงการควบคุมและพัฒนา 1.เพ่ือยกระดับมาตรฐาน  -โรงฆาสัตว 162,000 162,000 162,000 162,000 1.มีการสุมตรวจ 1.โรงฆาสัตวได สํานักการ
มาตรฐานโรงฆาสัตว โรงฆาสัตว จํานวน 1 แหง (ทุกป) สารเรงเน้ือแดง มาตรฐาน มีระบบ สาธารณสุขฯ

2.เพ่ือจัดระบบการดําเนินงาน ในสุกรท่ีนําเขาชํา การบริหารจัดการ
ของโรงฆาสัตว แหละท่ีโรงฆาสัตว ท่ีดี ถูกตองและเปน
3.เพ่ือตรวจและเฝาระวัง อยางนอยเดือนละ ไปตามกฎหมาย
การปนเปอนสารเรงเน้ือแดง 1 ครั้ง/เดือน/ฟารม ท่ีเก่ียวของ
ในเน้ือสุกร (รอยละ 10 ของ 2.ประชาชนได
4.เพ่ือตรวจและเฝาระวัง จํานวนสุกร) บริโภคเน้ือสุกรท่ี
การเกิดโรคในเน้ือสุกร ซึ่งอาจ 2.รอยละ 100 ของ สะอาดปลอดภัย
ติดตอสูคนได สุกรท่ีนําเขามาชํา
5.เพ่ือปองกันอันตรายจากการ แหละท่ีโรงฆาสัตว
บริโภคเน้ือสุกรท่ีมีการปนเปอน ไดรับการตรวจและ
ของสารเรงเน้ือแดง เฝาระวังการเกิดโรค

ท้ังกอน-หลังชําแหละ
3.รอยละ 100 ของ

สุกรท่ีนําเขามาชํา
แหละท่ีโรงฆาสัตว
มีแหลงท่ีมาท่ีได
มาตรฐาน และมี
เอกสารการเคลื่อน
ยายท่ีถูกตอง

ครบถวน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา

6.2 เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชน
6.2.1 สงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในประชาชน

1  -โครงการปองกันและ 1.เพ่ือใหสุนัขและแมวท่ีอาศัย  -สุนัขและแมวไดรับการ 100,000 100,000 100,000 100,000 1.สุนัขและแมวได 1.สุนัขและแมว สํานักการ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา อยูในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลฯไดรับ วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา รับการปองกันโรค มีภูมิคุมกันโรค สาธารณสุขฯ

การฉีดวัคซีนปองกันโรค จํานวน 2,500 ตัว/ป พิษสุนัขบาไมนอย พิษสุนัขบา
พิษสุนัขบา กวารอยละ 80ของ 2.ประชาชนไมเจ็บ

2.เพ่ือสงเสริมใหประชาชน เปาหมาย (ไมต่ํา ปวยดวยโรค
ตระหนักถึงอันตรายของโรค กวา 2,000 ตัว) พิษสุนัขบา
พิษสุนัขบา 4.ประชาชนไดรับ

ความรูเรื่องโรคพิษ
สุนัขบาและการ
ดูแลสัตวเลี้ยงอยาง
ถูกตองไมนอยกวา
รอยละ 80 ของผู
นําสุนัขและแมว
มารับบริการ

2  -โครงการสงเสริมสุขภาพ 1.เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรับ  -เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน 80,000  - 80,000  -  -รอยละ 80 ของ  -เด็กอายุ 9 เดือน สํานักการ
รากแกวแหงชีวิต การสงเสริมพัฒนาการ ในชุมชน 300 คน/ป (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) เด็กปฐมวัยไดรับการ ถึง 5 ป  มีพัฒนา สาธารณสุขฯ

ใหเปนไปตามวัย  -เด็กอายุ 3- 5 ป สงเสริมพัฒนาการ การสมวัย
 2.เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีการ ในศพด. 500 คน/ป  -รอยละ 80 ของเด็ก  -เด็กอายุ 0- 5 ป
เจริญเติบโตเปนไปตามเกณฑ  -เด็กอายุ 0- 5 ป 3,000 คน/ป ปฐมวัยอายุ 0-5 ป ในเขตเทศบาลมี

ไดรับการสงเสริม การเจริญเติบโต
การเจริญเติบโต เปนไปตามเกณฑ

(งบรายจายประจํา เทศบาล)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา

3  -โครงการสงเสริมพัฒนา  -เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรับ  -เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน  - 30,000  - 30,000  -รอยละ 80 ของ  -เด็กอายุ 9,18,30, สํานักการ
การปฐมวัยรากแกวแหงชีวิต การสงเสริมพัฒนาการ ในชุมชน จํานวน 300 คน/ป (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) เด็กปฐมวัยไดรับ 42 เดือน มีพัฒนาสมวัย สาธารณสุขฯ

ใหเปนไปตามวัย  -เด็กอายุ 3- 5 ป ใน การสงเสริมพัฒนา  -เด็กอายุ 3- 5 ป
ศูนยเด็กเล็ก จํานวน 600 คน/ป มีพัฒนาการสมวัย

4  -โครงการเฝาระวังและ  -เพ่ือสงเสริมใหเด็กมี  -เด็กอายุ 0- 5 ป  - 50,000  - 50,000  -รอยละ 80 ของ  -เด็กอายุ 0- 5 ป สํานักการ
ติดตามการเจริญเติบโต การเจริญเติบโตเปนไป จํานวน 3,000 คน/ป (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) เด็กปฐมวัยไดรับ ในเขตเทศบาลมีการ สาธารณสุขฯ
เด็ก 0 - 5 ป ตามเกณฑ การดูแลสุขภาพดาน เจริญเติบโตเปนไป

การเจริญเติบโต ตามเกณฑ

5  -โครงการสงเสริมพัฒนา 1.เพ่ือใหเด็ก 3-5 ป ไดรับการ  - เด็ก 3-5 ป ใน  -  -  -  -  -รอยละ 100 ของ  - เด็ก 3-5 ป ใน สํานักการ
การดานอารมณ สงเสริม/แกไขพัฒนาการ ศูนยเด็กเล็ก ทุกคน/ป เด็ก 3-5 ป ในศูนย ศูนยเด็กเล็กไดรับ สาธารณสุขฯ
ในศูนยเด็กเล็ก ทางดานอารมณ เด็กเล็กไดรับการ การสงเสริม/แกไข

สงเสริม/แกไขพัฒนา พัฒนาการทางดาน
การทางดานอารมณ อารมณทําใหมี

2.เพ่ือสงเสริมให  - ศูนยเด็กเล็กสังกัด  -รอยละ 100 ของ พัฒนาการทาง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรม เทศบาลนครระยอง ศพด.ทน.ระยองมี อารมณสมวัย
สงเสริมพัฒนาการเด็กทางดาน จํานวน 3 แหง การจัดกิจกรรมสง
อารมณอยางสม่ําเสมอ เสริมพัฒนาการเด็ก

ทางดานอารมณ
อยางสม่ําเสมอ

6  -โครงการหวงใยใสใจ  -เพ่ือใหนักเรียนไดรับการดูแล  - นักเรียน 6,300 คน/ป 30,000  - 30,000  -  -รอยละ 90 ของ  -นักเรียนมีสุขภาพ สํานักการ
สุขภาพเด็กวัยเรียน สุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน  - ครูอนามัย 6 คน/ป (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) นักเรียนไดรับการ แข็งแรงและมี สาธารณสุขฯ

 - แกนนําเครือขายดาน ดูแลสุขภาพตาม คุณภาพชีวิตท่ีดี
   สุขภาพอนามัย ร.ร. 20 คน/ป ชุดสิทธิประโยชน

(งบรายจายประจํา เทศบาล)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา

7  -โครงการสงเสริมสุขภาพ  -เพ่ือใหนักเรียนไดรับ  - นักเรียน 6,300 คน/ป  - 30,000  - 30,000  -รอยละ 90 ของ  -นักเรียนมีสุขภาพ สํานักการ
ตนกลาแหงชีวิต การสงเสริมสุขภาพ  - ครูอนามัย 6 คน/ป (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) นักเรียนไดรับการ แข็งแรงและมี สาธารณสุขฯ

ตามชุดสิทธิประโยชน  - แกนนําเครือขาย สงเสริมสุขภาพตาม คุณภาพชีวิตท่ีดี
   ดานสุขภาพอนามัย ชุดสิทธิประโยชน
   โรงเรียน 20 คน/ป

8  -โครงการแกไขภาวะสายตา  -เพ่ือใหนักเรียนท่ีมีภาวะ  -นักเรียนท่ีมีปญหาผิดปกติ 50,000 50,000 50,000 50,000  -รอยละ 100 ของ  -นักเรียนท่ีมีภาวะ สํานักการ
ผิดปกติ ในนักเรียน สายตาผิดปกติไดรับการแกไข จากการคัดกรองโดยแผนวัด (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) นักเรียนท่ีมีภาวะ สายตาผิดปกติไดรับ สาธารณสุขฯ

ท่ีถูกตอง สายตาแบบ E-Chart ทุกราย สายตาผิดปกติได การแกไขและมี
รับการแกไขตาม คุณภาพชีวิตท่ีดี
คําแนะนําของ
จักษุแพทย

9  -โครงการควบคุมและ  -เพ่ือควบคุมและปองกัน  -นักเรียนช้ัน ป.1-6 20,000 20,000 20,000 20,000  -รอยละ 70 ของ  -เด็กวัยเรียนไดรับ สํานักการ
ปองกันโลหิตจางจากการ ภาวะโลหิตจางจากการ จํานวน 3,500 คน/ป นักเรียนช้ัน ป.1-6 ธาตุเหล็กอยางเพียง สาธารณสุขฯ
ขาดธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน ขาดธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน ไดรับยาเม็ด พอในการปองกัน

เสริมธาตุเหล็ก ภาวะโลหิตจาง
มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน

10  -โครงการควบคุมและ 1.เพ่ือใหประชาชนไดรับความรู  -ประชาชนในครัวเรือน 40,000 40,000 40,000 40,000  -รอยละ 70 ของ  -ประชาชนสามารถ สํานักการ
ปองกันโรคขาดสารไอโอดีน เรื่องไอโอดีนและการเลือกใช 10,000 คน/ป (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ประชาชนวัยทํางาน เลือกใชเกลือและ สาธารณสุขฯ

เกลือและผลิตภัณฑเสริม ไดรับความรูเรื่อง ผลิตภัณฑเสริม
ไอโอดีน ไอโอดีน การเลือก ไอโอดีนท่ีมีคุณภาพ

ใชเกลือและผลิตภัฑ ทําใหมีสุขภาพ
เสริมไอโอดีน แข็งแรงไมเจ็บปวย
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา

2.เพ่ือสรางความเขมแข็งของ  -ชุมชนในเขตเทศบาล  -มีการขับเคลื่อน ดวยโรคเออหรือ
ประชาชนในการดูแลตนเอง 29 ชุมชน ชุมชนไอโอดีนอยาง โรคคอหอยพอก
ดานการควบคุมและปองกัน เปนรูปธรรมอยาง
โรคขาดสารไอโอดีนอยางยั่งยืน นอย 1 ชุมชน

11  -โครงการนักเรียนวัยใส 1.เพ่ือแกปญหาการเปนเหา  -นักเรียนท่ีเปนเหา 40,000 40,000 40,000 40,000  -รอยละ 100 ของ  -นักเรียนศีรษะ สํานักการ
อนามัยดี๊ดี ไมมีเหา ในนักเรียน จํานวน 500 คน/ป นักเรียนท่ีไดรับการ สะอาดปราศจาก สาธารณสุขฯ

2.เพ่ือลดอัตราการกลับซ้ําของ แกปญหาโรคเหา การเปนเหา สงผล
โรคเหาใน นร. ท่ีเคยเปนแลว  -อัตราการกลับซ้ํา ใหนักเรียนมีสมาธิ
3.เพ่ือสรางความเขมแข็ง  -โรงเรียนท่ีสนใจเขารวม ของโรคเหาใน ในการเรียนเพ่ิมข้ึน
ในการกําจัดเหาภายใน รร. กิจกรรม นักเรียนไมเกิน ไมมีภาวะซีดจากเหา

รอยละ 20 มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน

12  -โครงการเฝาระวังปองกัน 1.เพ่ือใหเด็กวัยเรียนไดรับการ  - นักเรียนท่ีมีนํ้าหนักเกิน  - 50,000  - 50,000  -มากกวารอยละ  -นักเรียนมีสุขภาพ สํานักการ
โรคและแกไขปญหาเด็กอวน เฝาระวังปองกันโรคและแกไข จํานวน 100 คน/ป (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) 20 ของนร. มีการ แข็งแรงและมี สาธารณสุขฯ
ในโรงเรียน ปญหาเด็กอวน เจริญเติบโต คุณภาพชีวิตท่ีดี

2.เพ่ือใหนักเรียนรูวิธีการดูแล สมรรถภาพทางกายดีข้ึน

สุขภาพ (ดาน 3 อ.)  -รอยละ 80 ของ
นักเรียนกลุมเปาหมาย

มีความรูเรื่อง 3 อ.
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา

13  -โครงการรณรงคปองกัน 1.เพ่ือคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง  -ประชาชน อายุ 15-59 ป 50,000 50,000 50,000 50,000  -รอยละ 70 ของ  -ประชาชนไดรับ สํานักการ
โรคเรื้อรังในชุมชน ตอโรคเรื้อรัง ท่ีไมมีภาวะปวยดวยโรคเรื้อรัง (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ประชาชนอายุ 15-59 ป การปองกัน/สงเสริม สาธารณสุขฯ

2.เพ่ือใหความรูเรื่องพฤติกรรม จํานวน 35,751 คน/ป ไดรับการตรวจ พฤติกรรมสุขภาพ
สุขภาพท่ีดีแกประชาชน รางกายคัดกรอง ท่ีเหมาะสมกับวัย
รายบุคคล พฤติกรรมโรคเรื้อรัง

 -รอยละ 70 ของ
ประชาชนอายุ 15-59 ป

ไดรับความรูเรื่อง
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี

14  -โครงการคัดกรองความผิด 1.เพ่ือใหประชาชนไดรับตรวจ  -ประชาชนวัยเสี่ยงตอการ 100,000 100,000 100,000 100,000  -รอยละ 100 ของ  -ลดความเส่ียงเรื่อง สํานักการ
ปกติทางสายตาและสงตอ คันหาโรคตาตอกระจก เกิดโรคตาตอกระจก (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) เปาหมายไดรับการ ตามองเห็นไมชัด สาธารณสุขฯ
ปญหาตาตอกระจก ในระยะเริ่มตน (อายุ 45 ปข้ึนไป) ตรวจคนหาปญหา หรือตาบอดใน
ในประชาชนกลุมเสี่ยง 2.เพ่ือใหประชาชนกลุมเสี่ยง จํานวน 200 คน/ป โรคตาตอกระจก ประชาชนกลุมเส่ียง

โรคตาตอกระจกไดรับความรู โดยจักษุแพทย การเกิดโรคตาตอ
เรื่องโรคตาตอกระจกและ  -รอยละ 100 ของ กระจกสามารถใช
การปองกันโรคฯ เปาหมายไดรับ ชีวิตประจําวันได
3.เพ่ือใหผูปวยดวยโรคตา ความรูเรื่องโรคตา ตามปกติ มีคุณภาพ
ตอกระจกไดรับการรักษา ตอกระจกและ ชีวิตท่ีดี
ท่ีถูกตอง การปองกันโรคฯ

 -รอยละ 100 ของ
เปาหมายท่ีตรวจพบ
ความผิดปกติของตา
จากโรคตาตอกระจก
ไดรับการสงตอเพ่ือ
การรักษาท่ีถูกตอง
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15  -โครงการรณรงคปองกัน 1.เพ่ือตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง  -ประชาชนกลุมเสี่ยง 40,000 40,000 40,000 40,000  -รอยละ 90 ของ  -ประชาชนไดรับ สํานักการ
โรคมะเร็งเตานมและ เตานมและโรคมะเร็งปาก (เพศหญิงอายุ 30-60 ป) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) เปาหมายไดรับการ การตรวจคนหาโรค สาธารณสุขฯ
โรคมะเร็งปากมดลูก มดลูกเบื้องตน จํานวน 200 คน/ป ตรวจคนหาความ มะเร็งเตานม,โรค

2.เพ่ือใหประชาชนสามารถ ผิดปกติของเตานม มะเร็งปากมดลูก
ตรวจมะเร็งเตานมเบื้องตน และมดลูก จาก ต้ังแตเริ่มแรกทําให
ไดดวยตนเอง เจาหนาท่ี ลดความเสี่ยงตอ

 -รอยละ 90 ของ การเสียชีวิตจากโรค
เปาหมายไดรับ มะเร็งเตานมและ
ความรูและทักษะ โรคมะเร็งปากมดลูก
เรื่องการตรวจหา
ความผิดปกติ
ของเตานม

16  -โครงการใหบริการตรวจ 1.เพ่ือใหบริการตรวจสุขภาพ  -ดําเนินการ จํานวน 50 ครั้ง 40,000 40,000 40,000 40,000  -รอยละ 95 ของ  -ประชาชนไดรับ สํานักการ
สุขภาพเบื้องตน เบื้องตนแกประชาชน ครั้งละ 2 ชม. (ทุกป) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) เปาหมายไดรับ การตรวจสุขภาพ สาธารณสุขฯ
ในสวนศรีเมือง 2.เพ่ือใหความรู เรื่องการออก การดําเนินการ เบ้ืองตนเพ่ือเปนการ

กําลังกายแกประชาชน ปองกันโรคเรื้อรัง
ไดรับการสงเสริม
ออกกําลังกายท่ี
ถูกตองเพ่ือปองกัน
การบาดเจ็บจากการ
ออกกําลังกายและ
มีสุขภาพแข็งแรง
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17  -โครงการเผยแพรความรู 1.เพ่ือใหประชาชนไดรับ ผานสื่อตางๆ ดังน้ี (ทุกป) 40,000 40,000 40,000 40,000  -รอยละ 90  -ประชาชนท่ัวไป สํานักการ
เรื่องโรคเรื้อรังแก ความรูเรื่องโรคเรื้องรัง 1.จอ LCD สํานักงาน (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ของเปาหมาย ไดรับความรู/ทักษะ สาธารณสุขฯ
ประชาชนท่ัวไป และการปองกันโรคตางๆ เทศบาล จํานวน 200 ครั้ง ทุกกิจกรรมไดรับ สามารถนําไป

2.เสียงตามสาย การดําเนินการ ปฏิบัติตนจนมี
จํานวน 10 ครั้ง พฤติกรรมสุขภาพ
3.รถว่ิงประชาสัมพันธ ท่ีดีเพ่ือการปองกัน
จํานวน 5 ครั้ง โรคเรื้อรังไดดวย
4.แจกแผนพับ ตนเอง

2.เพ่ือผลิตสื่อเรื่องโรคเรื้อรัง     ผลิตสื่อ  -รอยละ 100 ของ
1.แผนพับ เรื่อง โรคเรื้อรัง เปาหมาย
5 เรื่อง จํานวน 5,000 แผน

3.เพ่ือจัดกิจกรรมตาม จัดกิจกรรมตามปฏิทิน  -รอยละ 80
ปฏิทินสาธารณสุข สาธารณสุข ดังน้ี (ทุกป) ของเปาหมาย

1.วันเบาหวานโลก ทุกกิจกรรมไดรับ
2.วันความดันโลหิตสูงโลก การดําเนินการ
3.วันหัวใจโลก

18  -โครงการปรับเปลี่ยน  -เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  -ประชาชนกลุมเสี่ยงสูงตอ 10,000 10,000 10,000 10,000  -รอยละ 10 ของ  -กลุมเสี่ยงสูงตอ สํานักการ
พฤติกรรมกลุมเสี่ยง สุขภาพในกลุมเสี่ยงตอการ การเกิดโรคเรื้อรัง (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) กลุมเปาหมาย การเกิดโรคเรื้อรัง สาธารณสุขฯ
โรคเรื้อรัง เกิดโรคไมเรื้อรัง จํานวน 50 คน/ป มีพฤติกรรม ไดรับความรู/ทักษะ

สุขภาพดีข้ึน สามารถนําไปปฏิบัติ
ตนจนมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีดีเพ่ือการ
ปองกันการเกิดโรค
เรื้อรังไดดวยตนเอง

126



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา

19  -โครงการตลาดสด 1.เพ่ือคัดกรองพฤติกรรม  -ผูคาในตลาดสดเทศบาล 4 30,000  -  -  -  -รอยละ80 ของ  -ผูคาในตลาดสด สํานักการ
เทศบาล 4 (ตลาดแมแดง) เสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรัง (ตลาดแมแดง) และประชาชน (งบกองทุนฯ) กลุมเปาหมาย เทศบาล 4/ประชาชน สาธารณสุขฯ
มุงสูสุขภาพดี 2.เพ่ือใหความรูเรื่องการ ท่ัวไป จํานวน 200 คน/ป เขารวมกิจกรรม ท่ัวไป ไดรับรูสภาวะ

สรางสุขภาพท่ีดี อยางนอย สุขภาพและสามารถ
3.เพ่ือสงเสริมการออก 1 กิจกรรม นําความรู/ทักษะไป
กําลังกาย ปฏิบัติจนมีพฤติกรรม

สุขภาพท่ีดีเพ่ือการ
ปองกันการเกิดโรค
เรื้อรังไดดวยตนเอง

20  -โครงการเผยแพรความรู 1.เพ่ือใหประชาชนไดรับ  -ผานสื่อตางๆ ดังน้ี (ทุกป) 50,000 50,000 50,000 50,000  -รอยละ 90 ของ  -ประชาชนท่ัวไป สํานักการ
เรื่องโรคติดตอแก ความรูเรื่องโรคติดตอ 1.จอ LCD ในเทศบาล 7 ครั้ง เปาหมายทุกกิจกรรม ไดรับความรูและ สาธารณสุขฯ
ประชาชนท่ัวไป ตามฤดูกาล 2.จอ LED ของเอกชน 7 ครั้ง ไดรับการดําเนินการ สามารถนําไปปฏิบัติ

3.รถว่ิงประชาสัมพันธ 10 วัน ไดอยางถูกตองเพ่ือ
4.เวปไซด/เฟสบุก 7 ครั้ง การปองกันโรค
5.เสียงตามสายทน.ระยอง 7 ครั้ง ติดตอไดดวยตนเอง

21  -โครงการเยาวชนรูทัน 1.เพ่ือใหประชาชนวัยเยาวชน  -นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 60,000 60,000 60,000 60,000  -รอยละ 80 ของ  -ประชาชนวัย สํานักการ
โรคเอดสและโรค ไดรับความรูเรื่องโรคเอดสและ ร.ร.นครระยองวิทยาคม (ทุกป) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) นักเรียนกลุมเปา เยาวชนไดรับความ สาธารณสุขฯ
ติดตอทางเพศสัมพันธุ โรคติดตอทางเพศสัมพันธุ หมายรวมกิจกรรม รูในอันจะนําไปสู
ในวันแหงความรัก 2.เพ่ือสรางกระบวนการมีสวน อยางนอย 2 กิจกรรม การ ลด/ละ/เลิก

รวมของโรงเรียนและนักเรียน  -นักเรียนในร.ร. พฤติกรรมเสี่ยงตอ
ในโรงเรียน จัดกิจกรรมใหความรู โรคเอดสและโรค

อยางนอย 1 กิจกรรม ติดตอเพศสัมพันธุ
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22  -โครงการใหความรูโรคเอดส  -เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรู  -นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 20,000 20,000 20,000 20,000  -รอยละ 90 ของ  -ประชาชนวัยเรียน สํานักการ
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เรื่องโรคเอดสและโรคติดตอ รร.สังกัดเทศบาล (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) กลุมเปาหมาย ไดรับความรูในการ สาธารณสุขฯ
แกเด็กวัยเรียน ทางเพศสัมพันธุ จํานวน 5 ครั้ง (ทุกป) สามารถตอบคําถาม ปองกันโรคเอดส

ไดคะแนนมากกวา และโรคติดตอทาง
รอยละ 80 เพศสัมพันธุ

23  -โครงการรณรงคปองกัน  -เพ่ือใหประชาชนไดรับความรู  -จัดกิจกรรม 1 ครั้ง (ทุกป) 70,000 70,000 70,000 70,000  -จัดกิจกรรม 1 ครั้ง  -ประชาชนไดรับ สํานักการ
โรคเอดส เน่ืองในสัปดาห ขาวสาร เรื่องโรคเอดส (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ในสัปดาหวัน การสงเสริมความรู สาธารณสุขฯ
วันเอดสโลก เอดสโลก และตระหนักถึง

อันตรายจากโรคเอดส

หันมามีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกตองใน
การปองกันโรค

24  -โครงการรณรงคปองกัน 1.เพ่ือลดปริมาณแมลงนําโรค  -ในชุมชน 29 ชุมชน (ทุกป) 100,000 100,000 100,000 100,000  -มีกิจกรรมรณรงค  -ประชาชนไดรับ สํานักการ
โรคติดตอนําโดยแมลง ติดตอนําโดยแมลง  -โรงเรียน ในเขต (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) สํารวจ/ทําลาย การปองกันควบคุม สาธารณสุขฯ

2.เพ่ือใหความรูแกประชาชน    จํานวน 29 แหง/ป แหลงเพาะพันธุยุง โรคติดตอจาก
 -ศาสนสถาน และกําจัดลูกนํ้ายุง แมลงนําโรค
   จํานวน 9 แหง/ป ในชุมชน วัด และ

รร. อยางนอย
1 ครั้ง/สัปดาห
 -ใหความรูประชาชน
ผานสื่ออยางนอย
1 ครั้ง/เดือน
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25  -โครงการสรางเสริม  -เพ่ือใหเด็กวัยเรียนไดรับ  -นักเรียนช้ันประถมศึกษา 10,000 10,000 10,000 10,000  -รอยละ 100 ของ  -เด็กวัยเรียนไดรับ สํานักการ
ภูมิคุมกันโรคเด็กวัยเรียน วัคซีนปองกันโรคติดตอ ปท่ี 1 ทุกคน (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) นักเรียนช้ันประถม วัคซีนปองกันโรค สาธารณสุขฯ

ตามมาตรฐานวัคซีน  -นักเรียนช้ันประถมศึกษา ศึกษาปท่ี 1 ไดรับ ตามมาตรฐานการ
ปท่ี 6 ทุกคน (เฉพาะโรงเรียน วัคซีนปองกันโรคหัด ใหวัคซีนตามชวงวัย
ประถมศึกษาสังกัดทน.ระยอง)  -รอยละ 100 ของ ทําใหรางกายสราง
(ดําเนินการทุกป) นักเรียนช้ันประถม ภูมิคุมตอโรคน้ันๆ

ศึกษาปท่ี 6 ไดรับ และไมเจ็บปวยดวย
วัคซีนปองกัน โรคติดตอท่ีปองกัน
โรคคอตีบ ไดดวยวัคซีน

26  -โครงการมือสะอาด  -เพ่ือใหความรูเรื่อง  -ผูจําหนายสินคาในตลาดสด 10,000  -  -  -  -รอยละ 90 ของกลุม  -ลดการแพรระบาด สํานักการ
ปลอดโรค การลางมือท่ีถูกตอง เทศบาล 4 (ตลาดแมแดง) (งบกองทุนฯ) เปาหมายท่ีเขารวม ของโรคติดตอใน สาธารณสุขฯ

จํานวน 150 คน/ป โครงการมีความรูและ ระบบทางเดิน
สามารถลางมือได อาหารและนํ้า
อยางถูกตอง

27  -โครงการสามเณร 1.เพ่ือใหสามเณรไดรับความรู  -วัด จํานวน 2 แหง (ทุกป) 15,000 15,000 15,000 15,000  -รอยละ 80 ของ  -สามารถปองกัน สํานักการ
หางไกลโรคติดตอ และการปฏิบัติตนปองกัน    1. วัดปาประดู (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) สามเณรไดคะแนน และลดการแพร สาธารณสุขฯ

โรคติดตอ    2. วัดเนินพระ ความรูหลังการรวม ระบาดของโรคติด
2.เพ่ือปรับปรุงสุขาภิบาล โครงการไมนอยกวา ตอในระบบทางเดิน
อาหารและสิ่งแวดลอม รอยละ70 ของ อาหารและนํ้า และ

คะแนนเต็ม โรคติดตออ่ืนๆ ท่ี
 -วัด 2 แหง ท่ีมี อาจเกิดข้ึนจากการ
กิจกรรมบรรพชา ท่ีประชาชนมารวม
สามเณรฤดูรอนได กันอยูจํานวนมาก
รับการปรับปรุง
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6.2.2 สงเสริม/ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ
1  -โครงการพัฒนาโรงเรียน  -เพ่ือใหโรงเรียนไดรับการ  -อบรมนักเรียนแกนนํา 40,000  - 40,000  -  -รอยละ 80ของ  -โรงเรียนมีระบบ สํานักการ

สงเสริมสุขภาพ พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ จํานวน 100 คน/ป (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) โรงเรียนท่ีมีการ การจัดการสุขภาพ สาธารณสุขฯ
ท่ีเปนไปตามมาตรฐาน จัดการสุขภาพเปน และสุขาภิบาล

ไปตามมาตรฐาน สิ่งแวดลอมท่ีดีมี
มาตรฐานสงผลให
นักเรียนมีสุขภาพดี
ส่ิงแวดลอมปลอดภัย

2  -โครงการผลิตตนกลา 1.เพ่ือใหนักเรียนมีความรู  -แกนนํานักเรียน  - 40,000  - 40,000  -รอยละ 80 ของ  -โรงเรียนมีแกนนํา สํานักการ
ดานสงเสริมสุขภาพ ดานการสงเสริมและจัดการ จํานวน 100 คน/ป (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) แกนนํานักเรียน นักเรียนท่ีมีสวนรวม สาธารณสุขฯ
ในโรงเรียน สุขภาพในโรงเรียน  -ครูอนามัยโรงเรียน มีความรูเพ่ิมข้ึน จัดการสุขภาพใน

2.เพ่ือใหนักเรียนท่ีผานการ จํานวน 10 คน/ป  -รอยละ 80 ของ โรงเรียน
อบรมมีสวนรวมในการสงเสริม  -โรงเรียนระดับประถม แกนนํานักเรียนมี
สุขภาพในโรงเรียน ศึกษาในสังกัด ทน.ระยอง สวนรวมในการ

จํานวน 5 โรงเรียน/ป สงเสริมสุขภาพในร.ร.

3  -โครงการพัฒนาเครือขาย 1.เพ่ือใหครูผูดูแลเด็กไดรับการ  - ครู จํานวน 20 คน/ป 20,000 20,000 20,000 20,000  -รอยละ 90 ของ  -ศูนยเด็กเล็กมีการ สํานักการ
ผูดูแลเด็กดานสงเสริม พัฒนาศักยภาพดานการ (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) กลุมเปาหมาย มี พัฒนาระบบการ สาธารณสุขฯ
สุขภาพเด็กปฐมวัย สงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ความรูดานการสงเสริม ดูแลสุขภาพแบบ

2.เพ่ือใหศูนยเด็กเล็กไดรับการ  -ศูนยเด็กเล็กสังกัด สุขภาพเด็กปฐมวัย บูรณาการมีสวนรวม
พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ทน.ระยอง จํานวน 3 แหง  -ศูนยเด็กเล็กท่ีมีการ สงผลใหเด็กเล็กได
ท่ีเปนไปตามมาตรฐาน จัดการสุขภาพ รับการดูแลสุขภาพ

อยางนอย 1 แหง ท่ีถูกตอง
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4  -โครงการสรางองคกร  -เพ่ือสรางระบบการดูแลการ  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 20,000  -  -  -  -รอยละ 80 ของ  - ศูนยเด็กเล็กมีการ สํานักการ
นํารองสงเสริมเด็ก เจริญเติบโตในศูนยเด็กเล็ก (ศพด.วัดเนินพระ) (งบกองทุนฯ) ขั้นตอนการดําเนินงาน พัฒนาระบบการ สาธารณสุขฯ
นครระยองเติบโตสมวัย จํานวน 1 แหง ท่ีเปนไปตามระบบ ดูแลสุขภาพแบบ

การดูแลการเจริญ เต็มศักยภาพ
เติบโตสมวัย

5  -โครงการพัฒนาองคกร  -เพ่ือใหศูนยเด็กเล็กมีการจัด  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - 15,000  -  -  -รอยละ 80 ของ  -ศูนยเด็กเล็กมีการ สํานักการ
สงเสริมเด็กนครระยอง การเจริญเติบโตในเด็กปฐมวัย (ศพด.วัดเนินพระ) (งบกองทุนฯ) ขั้นตอนการจัดการ พัฒนาระบบการ สาธารณสุขฯ
เติบโตสมวัย ท่ีถูกตอง จํานวน 1 แหง ดานการเจริญเติบโต ดูแลสุขภาพแบบ

ในเด็กปฐมวัย เต็มศักยภาพ

6  -โครงการพัฒนาโรงเรียน  -เพ่ือใหโรงเรียนไดรับการ  -โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  -  - 10,000  -  -รอยละ 80 ของ  -โรงเรียนมีระบบ สํานักการ
สงเสริมสุขภาพอยาง พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ จํานวน 6 แหง (งบกองทุนฯ) โรงเรียนท่ีผาน การจัดการสุขภาพ สาธารณสุขฯ
ยั่งยืน ท่ีเปนไปตามมาตรฐาน เกณฑมาตรฐาน เปนไปตาม

รร.สงเสริมสุขภาพ มาตรฐานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ

7  -โครงการพัฒนาศูนย  -เพ่ือพัฒนามาตรฐาน  -ศูนยเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง 15,000  -  -  -  -ศพด. จํานวน  -เด็กกอนวัยเรียน สํานักการ
เด็กเล็กเทศบาลนคร ศูนยเด็กเล็กในดานตางๆ  -ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 20 คน (งบกองทุนฯ) 1 แหง ไดรับการ ไดรับการดูแล สาธารณสุขฯ
ระยองปลอดโรคติดตอ  -เพ่ือพัฒนาครูผูดูแลเด็ก  -ผูปกครองเด็ก จํานวน 200 คน พัฒนาจนผานเกณฑ ปองกันโรคติดตอ

และผูปกครองเด็ก มาตรฐาน ศพด. ในศพด.ทําใหไมเจ็บ
ปลอดโรคของกรม ปวยดวยโรคติดตอ
ควบคุมโรค มีสุขภาพแข็งแรง
กระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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8  -โครงการเปดใหบริการ  -เพ่ือใหประชาชน  -แพทย/ทันตแพทย 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000  -รอยละ 90 ของ  -ประชาชนไดรับ กองการแพทย
ประชาชนดานการตรวจ เขาถึงบริการสุขภาพ 2 คน/วัน (ทุกป) ผูมารับบริการ บริการอยางท่ัวถึง
รักษาบริการทันตกรรม เพ่ิมข้ึน  -พยาบาล 2 คน/วัน (ทุกป) มีความพึงพอใจ
ในวันหยุดราชการ  -เภสัชกร 2 คน/วัน (ทุกป)

9  -โครงการสนับสนุน  -เพ่ือใหประชาชน  -พนักงานเทศบาล 336,000 336,000 336,000 336,000  -รอยละ 90 ของ  -ประชาชนมีความ กองการแพทย
การใหบริการประชาชน ไดรับบริการ ลูกจางประจําพนักงาน ผูมารับบริการ พึงพอใจในบริการ
ดานการตรวจรักษาและ สะดวกรวดเร็ว จางตามภารกิจ มีความพึงพอใจ
บริการทันตกรรม และพนักงานจางท่ัวไป
ในวันหยุดราชการ จํานวน 11 คน/วัน (ทุกป)

10  -โครงการจางแพทยและ  -เพ่ือใหประชาชน  -วันจันทร-ศุกร (ทุกป) 5,360,000 5,360,000 5,360,000 5,360,000  -รอยละของ  -ประชาชนไดรับ กองการแพทย
ทันตแพทยนอกสังกัด ไดรับการบริการดาน แพทย/ทันตแพทย 4 คน/วัน ประชาชน การบริการดานการ
ใหบริการตรวจรักษาโรค การตรวจรักษาโรค วันหยุดราชการ ท่ีไดรับการ ตรวจรักษาโรคท่ีมี
และบริการทันตกรรม บริการทันตกรรม แพทย/ทันตแพทย 4 คนตอวัน ดูแลสุขภาพ คุณภาพมีมาตรฐาน

11  -โครงการสรางยิ้มสดใส  -เพ่ือใหผูสูงอายุมีฟนเทียม  -ผูสูงอายุ จํานวน 30 คน/ป 125,000 125,000 125,000 125,000  -รอยละ 80  -ประชาชนมีสุขภาพ กองการแพทย
สูงวัยแข็งแรง ท้ังปากสําหรับบดเคี้ยว ของผูสูงอายุ ชองปากท่ีดีข้ึน

และสงเสริมภาพลักษณของตน ไดรับการใส
สามารถยิ้มไดอยางมั่นใจ ฟนเทียม

12  -โครงการพัฒนาศักยภาพ  -เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ  -บุคลากรกองการแพทย (ทุกป) 90,000 90,000 90,000 90,000  -รอยละ 90  -บุคลากรมีความรู กองการแพทย
บุคลากรและระบบการบริหาร บุคลากรกองการแพทย ของบุคลากร มีคุณธรรมจริยธรรม
จัดการโรงพยาบาล ไดรับการอบรม ในการปฏิบัติงาน
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13  -โครงการใหความรูประชาชน  -เพ่ือสงเสริมใหประชาชน  -ประชาชนท่ีเขารับบริการ 50,000 50,000 50,000 50,000  -ผูเขารวม  -ประชาชนมีความ กองการแพทย
ในวันสําคัญทางสาธารณสุข มีความรูในการดูแลสุขภาพ ในคลินิกชุมชนอบอุน (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) โครงการมีความรู รูเก่ียวกับการดูแล

ตนเอง ทน.ระยอง ในการดูแลตนเอง สุขภาพตนเอง
เพ่ิมข้ึนรอยละ 80

14  -โครงการจัดทํานวัตกรรม  -เพ่ือสรางนวัตกรรมดานการ  -นวัตกรรม จํานวน 1-2 ช้ิน 20,000 20,000 20,000 20,000  -มีนวัตกรรมการ  -มีนวัตกรรมใหมๆ กองการแพทย
ดานการดูแลสุขภาพ ดูแลสุขภาพ (ทุกป) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ดูแลสุขภาพอยาง ในการดูแลสุขภาพ

นอย 1 ช้ิน/ป ของประชาชน

15  -โครงการคัดกรองภาวะ  -เพ่ือปองกันการเกิดภาวะ  -ผูปวยเบาหวานในคลินิก 100,000 100,000 100,000 100,000  -รอยละ 60 ของ  -ผูปวยโรคเบาหวาน กองการแพทย
แทรกซอนทางตาในผูปวย แทรกซอนทางตาในผูปวย โรคเรื้อรัง จํานวน 450 คน/ป (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ผูปวยเบาหวานได ไดรับการดูแลคัด
เบาหวาน โรคเบาหวาน รับการตรวจตา กรองแกไขปญหา

ภาวะแทรกซอนทางตา

16  -โครงการสงเสริม  -เพ่ือสงเสริมและกระตุน  -ผูปกครองและเด็กอายุ 0-5 ป 50,000 50,000 50,000 50,000  -รอยละ 80 ของ  -เด็ก 0-5 ป กองการแพทย
พัฒนาการเด็ก พัฒนาการเด็ก จํานวน 200 คน/ป (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) เด็กมีพัฒนาการ มีพัฒนาการตามวัย

ตามวัย

17  -โครงการอบรมเชิง  -เพ่ือใหนักเรียนในสังกัด  -นักเรียนในสังกัด ทน.ระยอง 56,000 56,000 56,000 56,000  -รอยละ 80 ของ  -ประชาชนท่ีมี กองการแพทย
ปฏิบัติการ การชวย ทน.ระยอง มีความรูและทักษะ (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) นักเรียนท่ีไดอบรม ภาวะฉุกเฉินไดรับ
ฟนคืนชีพและ ในการปฐมพยาบาลเบื้องตน สามารถใหการชวย การชวยฟนคืนชีพ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน ท่ีถูกตอง ฟนคืนชีพและการ การปฐมพยาบาล

ปฐมพยาบาลเบื้อง เบื้องตนท่ีถูกตอง
ตนไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ

133



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา

18  -โครงการปองกันโรคไต  -ประชาชนกลุมเสี่ยงโรคไต  -ประชาชนกลุมเสี่ยงโรคไต 30,000 30,000 30,000 30,000  -รอยละ 80 ของ  -ประชาชนกลุม กองการแพทย
วายเรื้อรังในประชาชน วายเรื้อรัง มีความรูในการดูแล วายเรื้อรัง จํานวน 50 คน/ป (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ผูอบรม มีความรู เสี่ยงโรคไตวาย
กลุมเสี่ยง ตนเองไมใหเขาสูภาวะไตวาย ในการดูแลตนเอง เรื้อรังสามารถดูแล

ระยะสุดทาย ใหชะลอ ไมเกิด
ภาวะไตวายเรื้อรัง

19  -โครงการเตรียมความ  -เพ่ือใหผูสูงอายุอยู  -ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000  -รอยละ 80 ของ  -ผูสูงอายุสามารถ กองการแพทย
พรอมสําหรับผูสูงอายุ ในกลุมท่ีแข็งแรงให จํานวน 50 คน/ป (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ผูอบรม มีความรู ดูแลตนเองสุขภาพ

นานท่ีสุดไมประสบ ในการดูแลตนเอง แข็งแรงไมมีปญหา
ปญหาสุขภาพ สุขภาพ
จนตองอยูในภาวะพ่ึงพิง

20  -โครงการ PT school  -เพ่ือใหประชาชน มีความรู  -ประชาชนท่ีมีอาการปวด 20,000 20,000 20,000 20,000  -รอยละ 80  -ประชาชนมีความรู กองการแพทย
ความเขาใจในการดูแลตัวเอง จํานวน 30 คน/ป (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ไดรับความรู ความเขาใจในการ
เมื่อมีอาการปวด ดูแลตัวเองเมื่อมี

อาการปวดหลัง

21  -โครงการสุขภาพดีดวย  -เพ่ือใหประชาชนผูสูงอายุ  -ผูท่ีมีอายุ 60-80 ป - 20,000 20,000 20,000  -รอยละ 80  -ประชาชนท่ีมี กองการแพทย
โยคะในผูสูงอายุ มีสุขภาพท่ีแข็งแรง มีความรู จํานวน 10 คน/ป (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ของผูสูงอายุ สุขภาพดีข้ึน

เรื่องการออกกําลังกายท่ี มีสุขภาพท่ีดี
เหมาะสมในวัยผูสูงอายุ
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22  -โครงการสัปดาหเภสัช  -เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ  -ประชาชนท่ีมารับบริการการ 20,000 20,000 20,000 20,000  -รอยละ 80  -ประชาชนมีความ กองการแพทย
ในการใชยาอยางถูกตอง รักษา ณ ศูนยฯสาธารณสุข (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ของผูเขารวม ปลอดภัยจาก
ในผูสูงอายุ จํานวน 100 คน/ป โครงการไดรับ การใชยา

ความรูเรื่องยา

23  -โครงการคัดกรองโรค  -เพ่ือคนหากลุมเสี่ยงโรคติดตอ  -ผูมีภาวะเสี่ยง 20,000 - - -  -อัตราการเกิด  -กลุมเสี่ยงไดรับ กองการแพทย
ติดตอทางเพศสัมพันธ ทางเพศสัมพันธในเขตฯ และ จํานวน 1,000 ราย/ป (งบกองทุนฯ) โรครายใหมไม การคัดกรองถูกตอง
ในเขต ทน.ระยอง ลดอัตราโรคติดตอทางเพศ เกินรอยละ 5 ตามมาตรฐาน

สัมพันธรายใหม

24  -โครงการสงเสริมและ  -เพ่ือใหประชาชนไดรับการ  -กลุมเปาหมายไดรับการ 200,000 200,000 200,000 200,000  -รอยละ 80 ของ  -ประชาชนมี กองการแพทย
ปองกันสุขภาพชองปาก สงเสริมทันตสุขภาพและ สงเสริมสุขภาพชองปากอยาง (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) เด็กกอนวัยเรียนได สุขภาพชองปาก
ตามกลุมเปาหมาย ปองกันโรคทางทันตกรรม เหมาะสมในเด็กกอนวัยเรียน/ รับการตรวจ ท่ีดีข้ึน

เด็กปฐมวัย สุขภาพชองปาก
และทางฟลูออไรด
100% ของเด็กท่ีมา

รับวัคซีนไดตรวจ
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25  -โครงการสงเสริมสุขภาพ  -เพ่ือใหนักเรียนไดรับการ  -กลุมนักเรียนเปาหมายไดรับ 100,000 100,000 100,000 100,000  -รอยละ 80 ของ  -ประชาชนมี กองการแพทย
ชองปากนักเรียนในสังกัด สงเสริมทันตสุขภาพและให การสงเสริมสุขภาพชองปาก (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) นักเรียนกลุม สุขภาพชองปาก
โรงเรียนของเทศบาล ผูปกครองตระหนักถึงภาวะ อยางเหมาะสม เปาหมายไดรับ ท่ีดีข้ึน
นครระยอง โรคทางชองปากของเด็ก  -ผูปกครองของกลุมเปาหมาย การตรวจ

ตระหนักถึงความสําคัญของ  -รอยละ 80 ของ
สุขภาพชองปากเด็ก ผูปกครองทราบถึง

สุขภาวะชองปาก
ของนักเรียน

26  -โครงการคัดกรอง  -เพ่ือใหประชาชนไดรับการ  -ศูนยบริการสาธารณสุข 20,000 20,000 20,000 20,000  -อัตราการเกิด  -กลุมเสี่ยงไดรับ กองการแพทย
มะเร็งปากมดลูก คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 2 แหง/ป (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) โรครายใหมไม การคัดกรองถูกตอง

เกินรอยละ 5 ตามมาตรฐาน

27  -โครงการอบรมพัฒนา  -เพ่ือใหบุคลากรทางการแพทย  -บุคลากรทางการแพทย 50,000 50,000 50,000 50,000  -รอยละ 80 ของ  -บุคลากรทาง กองการแพทย
บุคลากรดานการจัดการ มีความรูและทักษะ เรื่องการ จํานวน 50 คน/ป (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) จํานวนบุคลากร การแพทย
สาธารณภัยและ จัดการสาธารณภัยและ ทางการแพทยท่ีได

สถานการณฉุกเฉิน สถานการณฉุกเฉิน รับการฝกอบรม
มีความรูและทักษะ

เพ่ิมข้ึน

28  -คาบํารุงรักษาและปรับปรุง  -เพ่ือใหมีครุภัณฑเพียงพอใน  -ปรับปรุงหองเอกซเรยพรอม 250,000 - - - กองการแพทย
ท่ีดินและสิ่งกอสราง การปฏิบัติงาน เครื่องเอกซเรย
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29  -โครงการกอสรางศูนยบริการ  -เพ่ือใหศูนยบริการ  -กอสรางอ.ศูนยบริการสาธารณสุข - 14,000,000 - -  -ประชาชนไดรับ กองการแพทย
สาธารณสุขเนินพระ สาธารณสุขเนินพระมีพ้ืนท่ี ชนิด คสล.สูง 1 ช้ัน สวนกวางสุด บริการดานการ

ใชสอยเพียงพอและเหมาะ 20.50 ม. สวนยาวสุด 36 ม. รักษา การสงเสริม
กับกิจกรรมบริการสุขภาพ คิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 620 ตร.ม. สุขภาพและฟนฟู

ปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคาร สภาพท่ีเหมาะสม
สรางลานกิจกรรมอเนกประสงค และเพียงพอ
กวาง 7.50 ม. ยาว 23.50 ม. คิด

เปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 176 ตร.ม.
สรางรั้วพรอมปายชื่อพรอมติดต้ัง

ครุภัณฑ

6.3 เพ่ือสนับสนุนและรองรับสังคมผูสูงอายุ
6.3.1 จัดระบบการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ (Health Care Service)

1  -โครงการคนหาผูสูงอายุ 1.เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับการ  -ผูสูงอายุในชุมชน 1,000 คน 50,000  -  -  -  -รอยละ 80 ของ  -ผูสูงอายุไดรับการ สํานักการ
สุขภาพดี คัดกรองและสงเสริมสุขภาพ (งบกองทุนฯ) ผูสูงอายุตามเปา คัดกรองและ สาธารณสุขฯ

2.เพ่ือคนหาผูสูงอายุในชุมชน (งบเทศบาล) หมายไดรับการ สงเสริมสุขภาพ
สงเสริมสุขภาพ

2  -โครงการคนหาผูสูงอายุ 1.เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับการ  -ผูสูงอายุในชุมชน 1,000 คน  - 40,000  -  -  -รอยละ 80 ของ  -ผูสูงอายุไดรับการ สํานักการ
สุขภาพดีแลวขยายผล คัดกรองและสงเสริมสุขภาพ (งบกองทุนฯ) ผูสูงอายุตามเปา คัดกรองและ สาธารณสุขฯ

2.เพ่ือคนหาผูสูงอายุในชุมชน (งบเทศบาล) หมายไดรับการ สงเสริมสุขภาพ
สงเสริมสุขภาพ
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3  -โครงการพัฒนาความคิด  -เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับการ  -ผูสูงอายุ 200 คน  - 30,000  -  -  -รอยละ 80 ของ  -ผูสูงอายุไดรับการ สํานักการ
เสริมความจํา ชะลอโรค สงเสริมสุขภาพ (งบเทศบาล) ผูสูงอายุไดรับการ พัฒนาศักยภาพ สาธารณสุขฯ
สมองเสื่อมในผูสูงอายุ สงเสริมสุขภาพ ดานกายและจิต

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

4  -โครงการสงเสริมสุขภาพ  -เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับ  -ผูสูงอายุในชุมชน  -  - 30,000  -  -รอยละ 80 ของ  -ผูสูงอายุมีสุขภาพ สํานักการ
และปองกันภาวะหกลม การสงเสริมสุขภาพและ เขต 4 = 100 คน (งบกองทุนฯ) ผูสูงอายุไดรับการ แข็งแรงและมี สาธารณสุขฯ
ในผูสูงอายุ ปองกันการพลัดตกหกลม (งบเทศบาล) สงเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิตท่ีดี

และปองกันหกลม

5  -โครงการรวมพลัง  -เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับ   -ผูสูงอายุ 1,000 คน  -  -  - 250,000  -รอยละ 80 ของ  -ผูสูงอายุมีสุขภาพ สํานักการ
ผูสูงอายุสุขภาพดี การสงเสริมสุขภาพ (งบกองทุนฯ) ผูสูงอายุไดรับการ แข็งแรงและมี สาธารณสุขฯ

(งบเทศบาล) สงเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิตท่ีดี
อยางนอย
1 กิจกรรม

6  -โครงการสานสายใย  -เพ่ือสรางเสริมความรูสึก  -ผูสูงอายุและเยาวชน 10,000  -  -  -  -รอยละ 100 ของ  -ผูสูงอายุรูสึกถึง สํานักการ
สองวัยใจเดียวกัน มีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ จํานวน 30 คน (งบเทศบาล) กลุมเปาหมายได คุณคาในตัวเอง สาธารณสุขฯ

แสดงออกถึงคุณคา ทําใหมีความสุข
ดานบวกของผูสูงวัย ความภูมิใจ สงผล

ใหมีสุขภาพจิตท่ีดี
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา

7  -โครงการคัดกรองสุขภาพ 1.เพ่ือประเมินสุขภาพจิต  -ผูสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) 10,000 10,000 10,000 10,000  -รอยละ 90 ของ  -ผูสูงอายุไดรับการ สํานักการ
จิตผูสูงอายุในชุมชน เบื้อตนผูสูงอายุในชุมชน จํานวน 2,814 คน/ป (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) กลุมเปาหมายได คนหาปญหาสุขภาพ สาธารณสุขฯ

2.เพ่ือแกไขปญหา รับการคัดกรอง จิตต้ังแตระยะเริ่มตน

สุขภาพจิตผูสูงอายุ สุขภาพจิต ทําใหสามารถปองกัน
 -รอยละ 100 ของ ปญหาหรือแกไข
ผูสูงอายุท่ีมีปญหา ปญหาไดทันเวลา
ไดรับการแกไขหรือ ทําใหผูสูงอายุมี
ยังสถานสุขภาพ คุณภาพชีวิตดีข้ึน
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ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7 ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานสาธารณสุข เปนตน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม
7.1 เสริมสรางใหเยาวชนและประชาชนและประชาชนมีคุณลักษณะพึงประสงค เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7.1.1 พัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะพึงประสงค เชน เคารพกฎหมาย มีระเบียบวินัย เปนคนดีและดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1  -โครงการฝกอาชีพเพ่ิมรายได  -สงเสริมอาชีพ สรางงาน  -จัดฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 150,000 150,000 150,000 150,000 -จํานวนหลักสูตร  -ประชาชนมีรายได กองสวัสดิการ
เพ่ิมรายไดตามหลักปรัชญา สรางรายได และคุณภาพ ใหแกประชาชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชน มากขึ้น และลดการ สังคม
เศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตท่ีดีใหกับประชาชน (จํานวน 5 หลักสูตร/ป) ท่ีฝกอบรมอาชีพ วางงาน

 -ประชาชนในชุมชนใชเวลา หลักสูตรละ 25 คน รอยละ 80  -มีอาชีพมั่นคง
วางใหเกิดประโยชน ทําใหคุณภาพชีวิต

ดีข้ึน
7.2 เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหมีความเอื้ออาทร ดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7.2.1 สรางความเขมแข็ง ความสามัคคี ความสัมพันธท่ีดีในชุมชนและครอบครัว สามารถดูแลและพ่ึงพิงตนเองได

1  -โครงการเสริมสราง  -เพ่ือใหความรูและความเขาใจ  -ครอบครัวในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000  -ผูเขารวมกิจกรรม  -ครอบครัวมีการ กองสวัสดิการ
ความอบอุนใหแกครอบครัว ในบทบาทหนาท่ีของสมาชิก จํานวน 30 ครอบครัว/ป ไมนอยกวา สื่อสาร เกิดความ สังคม

ในครอบครัวสรางความสัมพันธ 100 คน เขาใจ สัมพันธภาพ
ท่ีดีในครอบครัว ทําใหเกิดความ  -รอยละ 80 ของ ภายในครอบครัว
รัก ความอบอุน ความสามัคคี ผูเขารวมเกิดความ
และตระหนักถึงความสําคัญ พึงพอใจตอการ
ของสถาบันครอบครัว จัดกิจกรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

2  -โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ  -เพ่ือใหประชาชนสามารถ  -ผูเขารวมประชุมทําแผนชุมชน 150,000 150,000 150,000 150,000  -เทศบาลฯ มี  -เทศบาลใชแผนชุมชนเปน กองสวัสดิการ
การในการทบทวนจัดทําแผน กําหนดแนวทางการพัฒนา จํานวน 250 คน/ป (ทุกป) ขอมูลสําหรับนํา ฐานขอมูลในการจัดทําแผน สังคม
ชุมชนในเขต ทน.ระยอง ชุมชนของตนเองโดยใชแผน  -ประชาชนรวมกันพัฒนาและ มาใชพัฒนาชุมชน /โครงการและงบประมาณ

ชุมชนเปนเครื่องมือและนํา แสดงความคิดเห็นความตองการ ไดครอบคลุมทุก สนับสนุนเพ่ือที่จะแกไขได

ไปสูชุมชนท่ีมีศักยภาพและ ของชุมชนโดยตรงเปาหมาย ชุมชนรอยละ 80 อยางเปนรูปธรรม
เขมแข็ง  -รอยละ 25 ของ -นําไปบรรจุแผนพัฒนา

 -เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม แผนชุมชนไดรับ สามปของเทศบาลฯ ได

ของชุมชนในการประชาคม การบรรจุในแผน
แผนชุมชน พัฒนาเทศบาล

3  -โครงการผูสูงวัย สานสัมพันธ  -เพ่ือใหผูสูงอายุไดแสดง  -ผูสูงอายุเขารวมโครงการ 112,300 112,300 112,300 112,300  -สมาชิกชมรม  -ชมรมผูสูงอายุได กองสวัสดิการ
รวมใจกันสามัคคี ศักยภาพ สรางความสัมพันธ จํานวน 500 คน/ป (ทุกป) ผูสูงอายุมีสุขภาพ สงเสริมการกีฬา สังคม
ในเขตเทศบาลนครระยอง ท่ีดีระหวางผูสูงอายุกับคน รางกายแข็งแรง ผูสูงอายุ

ในวัยเดียวกัน และมีความสุข  -ชมรมผูสูงอายุ
 -เพ่ือเสริมสรางประสบการณ รอยละ 80 มีคุณภาพชีวิต และ
และเห็นคุณคาของผูสูงอายุ สุขภาพท่ีดีข้ึน
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

4  -โครงการแขงขันกีฬาพ้ืนบาน  -เพ่ือใหกิจกรรมกีฬาเปนสื่อ  -ชุมชนท้ัง 29 ชุมชนในเขต 149,100 149,100 149,100 149,100  -รอยละ 50 ของ  -เกิดความสัมพันธ กองสวัสดิการ
ชุมชนสัมพันธ สานสัมพันธชวยสรางความ เทศบาลนครระยอง ชุมชนใหความ อันดีระหวางชุมชน สังคม

เขมแข็งใหแกชุมชนและสังคม จํานวน 300 คน/ป สําคัญในการออก  -การแขงขันกีฬา
 -เพ่ือสงเสริม สนับสนุนให กําลังกายและ ระหวางชุมชนลดชองวาง

ประชาชนทุกกลุมเพศวัยรัก เลนกีฬา ความสัมพันธของคน
การออกกําลังกายและเลนกีฬา ในสังคมเมืองใหเกิด

ความสามัคคี
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

5  -โครงการอบรมสัมมนาดาน  -เพ่ือสงเสริมใหความรู ความ  -จัดการสัมมนารวมกัน 500,000 500,000 500,000 500,000  -คณะกรรมการ  -เกิดความสามัคคี กองสวัสดิการ
การพัฒนาชุมชน เขาใจในการพัฒนาตนเองและ ระหวางผูบริหารฯ คณะกรรม ชุมชน ประชาชน รวมมือรวมใจใน สังคม

เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน การชุมชน ผูนําชุมชน ในเขตเทศบาล ชุมชนและนําความ
 -นําความรูและประสบการณ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 29 ชุมชน มีความรู รูมาปรับใชใหเกิด
ท่ีไดจากการเรียนรูทองถ่ินอ่ืน จํานวน 300 คน/ป และประสบการณ ประโยชนแกทองถิ่น
มาปรับใชใหเกิดประโยชน จากการดูงานเก่ียว  -ไดรับความรูและ
แกชุมชน กับกระบวนการ ประสบการณรวมกัน

เรียนรูและการ
บริหารงานชุมชน
รอยละ 70

6  -โครงการอบรมและศึกษา  -เพ่ือใหผูสูงอายุพัฒนาจิตใจ  -ชมรมผูสูงอายุในเขต 500,000 500,000 500,000 500,000  -ชมรมผูสูงอายุ  -ชมรมผูสูงอายุเปน กองสวัสดิการ
ดูงานเพ่ือพัฒนาชมรม ของตนเองใหรูสึกวามีความ เทศบาลนครระยอง เพ่ือสราง สามารถนําความรู องคกรที่เขมแข็งในการ สังคม
ผูสูงอายุเทศบาลนครระยอง สําคัญตอสังคมและเห็นวา ความสัมพันธระหวางกลุม ท่ีไดจากการดูงาน พัฒนาระหวางผูสูงอายุ

การรวมตัวทํากิจกรรมเปน ผูสูงอายุดวยกัน มาปรับใชใหเกิด ดวยกัน
สิ่งท่ีสําคัญ จํานวน 300 คน/ป ประโยชนแกชมรม  -ชมรมผูสูงอายุมี

รอยละ 80 คุณภาพชีวิต และ
สุขภาพท่ีดีข้ึน

7  -โครงการอบรมใหความรูแก  -เพ่ือสรางความรูความเขาใจ  -ผูประกอบการประเภทหอพัก 15,000 15,000 15,000 15,000  -มีผูประกอบการ  -ผูประกอบการเกิด กองสวัสดิการ
ผูประกอบการประเภทหอพัก เก่ียวกับหลักเกณฑ แนวทาง ในเขตเทศบาลนครระยอง หอพักเขารวม ความรู ความเขาใจ สังคม
ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558 การดําเนินงานตาม พ.ร.บ. จํานวน 50 ราย จํานวนไมนอยกวา เกี่ยวกับหลักเกณฑ

หอพัก พ.ศ. 2558 ใหแก  -ดําเนินการทุกๆ ป ละ 1 ครั้ง 50 ราย แนวทางการดําเนิน
ผูประกอบการประเภทหอพัก งานตามพ.ร.บ.
 -เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ หอพัก พ.ศ.2558
เก่ียวกับ พ.ร.บ.หอพัก มากข้ึน
พ.ศ. 2558 -ผูประกอบประเภท
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

หอพักมีการดําเนินงาน
ตามกฎหมายและมีการ

ยื่นจดทะเบียนหอพัก
ตาม พ.ร.บ.หอพัก
พ.ศ.2558

8  -โครงการพัฒนาศักยภาพ  -เพ่ือบูรณาการการทํางาน  -คณะทํางานและเครือขายฯ 25,000 25,000 25,000 25,000  -คณะทํางานและ  -ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส กองสวัสดิการ
คณะทํางานและเครือขายเพ่ือ รวมกันระหวางภาคสวนตางๆ จํานวน 50 คน/ป เครือขายฯสามารถ คนไรท่ีพ่ึงและขอทาน สังคม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชวยเหลือ พัฒนา เกิดขวัญกําลังใจ
ผูดอยโอกาส คนไรท่ีพ่ึง ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส คนไร คุณภาพชีวิตกลุม เห็นคุณคาของตนเอง
และขอทาน ท่ีพ่ึงและขอทาน ในเขตพ้ืนท่ี ผูสูงอายุ ดอยโอกาส และพรอมจะดํารงชีวิต

เทศบาลฯ คนไรท่ีพ่ึงและ ตอไปอยางมี
 -คณะทํางานและเครือขายฯ ขอทานในชุมชน คุณภาพยิ่งข้ึน
สามารถกําหนดแนวทางการ รอยละ 80 ของ
ชวยเหลือพัฒนาคุณภาพ ผูท่ีประสบปญหา
ชีวิตของผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ทางสังคม
คนไรท่ีพ่ึงและขอทานตาม
บทกฎหมายท่ีเก่ียวของ

9  -โครงการเสริมสรางและ  -เพ่ือสงเสริมใหคนพิการเกิด  -คนพิการ/อาสาสมัคร/ผูดูแล 30,000 30,000 30,000 30,000  -จํานวนผูเขารวม  -คนพิการเกิด กองสวัสดิการ
พัฒนาศักยภาพคนพิการ ความรูความเขาใจในสิทธิ เขารวม จํานวน 40 คน/ป ไมนอยกวา 40 คน ความรูเก่ียวกับสิทธิ สังคม

ประโยชนท่ีพึงไดรับ  -ดําเนินการปละ 1 ครั้ง ประโยชนพึงไดรับ
และเขาถึงบริการ
ของรัฐ
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10  -โครงการสรางหลักประกัน  -เพ่ือเปนหลักประกันรายได  -ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 45,672,000 45,672,000 45,672,000 45,672,000  -จํานวนผูสูงอายุ  -ผูสูงอายุไดรับ กองสวัสดิการ
ดานรายไดแกผูสูงอายุ ใหกับผูสูงอายุตามนโยบาย ไดรับสวัสดิการ สวัสดิการท่ัวถึง สังคม
(เบี้ยยังชีพผูสูงอาย)ุ รัฐบาล รอยละ 95  -ผูสูงอายุมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน

11  -โครงการสนับสนุนการ  -เพ่ือสงเคราะหและชวยเหลือ  -คนพิการหรือทุพพลภาพ 7,528,000 7,275,200 7,375,200 7,475,200  -จํานวนคนพิการ  -คนพิการไดรับ กองสวัสดิการ
เสริมสรางสวัสดิการทาง คนพิการหรือทุพพลภาพ ในเขตเทศบาลนครระยอง ไดรับสวัสดิการ สวัสดิการท่ัวถึง สังคม
สังคมใหแก คนพิการ หรือ  -เพ่ือเปนการจัดสวัสดิการ รอยละ 90  -คนพิการมี
ทุพพลภาพ ใหกับคนพิการตามนโยบาย คุณภาพชีวิตดีข้ึน
(เบี้ยยังชีพคนพิการ) รัฐบาล

12  -โครงการสนับสนุนการ  -เพ่ือสงเคราะหและชวยเหลือ  -ผูปวยเอดสในเขตเทศบาลฯ 762,000 870,000 930,000 990,000  -จํานวนผูปวย  -ผูปวยเอดส กองสวัสดิการ
เสริมสรางสวัสดิการทาง ผูปวยเอดสใหมีความเปนอยู เอดสท่ีไดรับ มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน สังคม
สังคมใหแก ผูปวยเอดส ท่ีดีข้ึน สวัสดิการ
(เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส) รอยละ 80

13  -เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ  -เพ่ือจายเปนเงินสมทบเขา  -สมาชิกกองทุนสวัสดิการ 350,400 386,900 423,400 459,900  -สมาชิกกองทุน  -ประชาชนมีสภาพ กองสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลนครระยอง กองทุนสวัสดิการชุมชน ชุมชนเทศบาลนครระยอง สวัสดิการชุมชน ความเปนอยูดีข้ึน สังคม

วันละ 1 บาท
(365 บาท/ป)
มีทุกชุมชนทุกคน
รวมเปนสมาชิก
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14  -เงินอุดหนุน  -เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน  -เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและใชใน 1,700,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -ประชาชนใน  -ลดระดับปญหา กองสวัสดิการ
ศตส. จังหวัดระยอง ศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือ การบูรณาการปองกันแกไข เขตเทศบาลได ยาเสพติดในพ้ืนท่ี สังคม

เอาชนะยาเสพติด จ.ระยอง ปญหายาเสพติด สรางความ เขาไปมีสวนรวม และเฝาระวังปอง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ในกิจกรรมและ กันการแพรระบาด
ของประชาชนในภาพรวม ไดรับประโยชน ของยาเสพติด
ของจังหวัดใหครอบคลุม
ทุกยุทธศาสตรของรัฐบาล

15  -โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ 1.เพ่ือใหมีแผนทองถ่ินสี่ปฯ  -จัดประชุมประชาคมทองถ่ิน 252,500 252,500 252,500 252,500 1.จํานวนผูเขารวม 1.ไดขอมูลปญหา กองวิชาการ
การการจัดทําแผนพัฒนา เปนเครื่องมือทางการบริหาร (การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ) โครงการ ไมนอย ความตองการขอเสนอ และแผนงาน
ทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) และกรอบแนวทางในการ ทบทวน จํานวน 1 ครั้ง/ป กวารอยละรอย 60 แนะมาวิเคราะห
ทบทวน และเพ่ิมเติม ดําเนินงานของเทศบาลฯ และเพ่ิมเติม จํานวน 4 ครั้ง/ป 2.นําขอมูลปญหา จัดทําแผนพัฒนา
ของเทศบาลนครระยอง 2.เพ่ือใหประชาชนและ  -ผูเขารวมประชุม ความตองการท่ีได ทองถ่ินสี่ป 61-64

ทุกภาคสวนท่ีมีสวนเก่ียวของ ประชาคมทองถ่ิน จากการจัดโครงการฯ ของเทศบาลฯ
มีสวนรวมในการกําหนด จํานวน 300 คน/ป มาบรรจุแผนพัฒนา 2.แผนพัฒนาทองถิ่น
ทิศทางการพัฒนา ทองถ่ินสี่ปไมนอย ส่ีปฯ มีประสิทธิภาพ

กวารอยละ 60 ตามความตองการ
ของประชาชน

7.3 สงเสริมการมีสวนรวมของกลุมมวลชนในการจัดบริการสาธารณะและการเขาถึงขอมูลขาวสาร
7.3.1 พัฒนาเครือขายอาสาสมัคร กลุมมวลชนในชุมชนใหเขมแข็ง มีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะและการบริหารจัดการเมือง

1  -โครงการพัฒนาองคความรู  -เพ่ือพัฒนาศักยภาพบทบาท  -สตรีในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000  -จํานวนสตรี  -สตรีมีความรูใน กองสวัสดิการ
ใหแกกลุมสตรีชุมชน สตรีใหเปนพลังทางสังคม จํานวน 120 คน เขารวม 120 คน สิทธิและกฎหมาย สังคม
เทศบาลนครระยอง  -ดําเนินการปละ 1 ครั้ง  -รอยละ 80 ของ ท่ีเกียวของกับสตรี

ผูเขารวมกิจกรรม และครอบครัวและ
มีความพึงพอใจ เกิดเครือขายในการ
ตอการจัดกิจกรรม แกไขปญหาเด็ก สตรี
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2  -โครงการสรางจิตสํานึกและ  -เพ่ือสงเสริมบทบาทภาค  -กลุมมวลชนและประชาชน 40,700 40,700 40,700 40,700  -ผูเขารวมโครงการ  -เกิดจิตสํานึกและ กองสวัสดิการ
ตระหนักในการรักษา ประชาชนใหเขามามีสวนรวม จํานวน 100 คน/ป มีความรู ตระหนักในการ สังคม
ผลประโยชนสาธารณะ ในการปองกันและปราบปราม  -ผูบริหารเทศบาล สมาชิก ความเขาใจไมนอย รักษาผลประโยชน
และปองกันการทุจริต การทุจริต สภาเทศบาล หัวหนาสวน กวารอยละ 85 สาธารณะและปอง
แกภาคประชาชน  -เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม ราชการและเจาหนาท่ี ของผูเขารวม กันการทุจริต การ

จริยธรรมและจิตสํานึกในการ กองสวัสดิการ 20 คน/ป โครงการฯ ติดตามตรวจสอบ
ตอตานการทุจริตโดยเนนการ การทุจริตหรือ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดเพ่ือ ประพฤติมิชอบ
ประโยชนสวนรวมแกทุกสวน ในภาครัฐ

3  -โครงการปกปองสถาบัน  -เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรัก  -กลุมพลังมวลชนในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000  -มีผูรวมโครงการ  -ประชาชน สํานักปลัดฯ
สําคัญของชาติและสรางความ ความสามัคคี เกิดความรักชาติ เทศบาลนครระยอง (ทุกป) 100% มีความรัก สามัคคี
ปรองดองสมานฉันท ลดปญหาทางการเมือง ปญหาทางการเมือง

ลดนอย เบาบาง

4  -โครงการพัฒนาศักยภาพ  -เพ่ือพัฒนาความรู / ทักษะ  -จัดประชุม อสม. 160,000 160,000 160,000 160,000  -จัดประชุม  -ประชาชนไดรับ สํานักการ
อาสาสมัครสาธารณสุข ช้ีแจงแนวทางและติดตาม 6 ครั้งๆ ละ 290 คน/ป จํานวน 6 ครั้ง การดูแลสุขภาพ สาธารณสุขฯ
เทศบาลนครระยอง ดําเนินงานของอาสาสมัคร  -รอยละ 80 ของ และปองกันโรค

สาธารณสุข (อสม.) อสม.มีการดําเนินงาน ตางๆอยางท่ัวถึง
ในชุมชนทุกเดือน และปลอดภัย
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5  -โครงการสรางเสริมศักยภาพ 1.เพ่ือแสวงหาความรูและ  -อสม.และเจาหนาท่ี 120,000 120,000 120,000 120,000  -รอยละ 80 ของ  -ผูรวมโครงการ สํานักการ
และศึกษาดูงานของ อสม. แลกเปลี่ยนประสบการณดาน ผูเก่ียวของ จํานวน 200 คน/ป ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรู สาธารณสุขฯ

การดําเนินงานสาธารณสุข มีความรูเพ่ิมข้ึน และประสบการณ
มูลฐานในชุมชน ดําเนินงานท่ีไดรับ
2.เพ่ือนําความรูท่ีไดรับมา  -ศสมช.มีแผนงาน/ มาหาแนวทางและ
ประยุกตใชในการดําเนินงาน โครงการท่ีไดจาก พัฒนารูปแบบการ

การศึกษาดูงาน ปฏิบัติงานไดเหมาะ
แหงละ 1 เรื่อง กับพ้ืนท่ี  สงผลให

ประชาชนในพ้ืนท่ีได
รับการดูแลสุขภาพ
สงเสริมและปองกัน
โรคตางๆไดอยาง
เหมาะสม

6  -โครงการอบรมแกนนํา  -เพ่ือสรางผูสื่อขาว  -ประชาชนในชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000  -รอยละ 90 ของ  -ประชาชนมีสวนรวม สํานักการ
ผูสื่อขาวในชุมชน ดานสุขภาพในชุมชน จํานวน 30 คน/ป ผูเขารับการอบรม ในการเผยแพรความรู สาธารณสุขฯ

สอบผานทักษะการ ทําใหประชาชนใน
อานขาวสารสุขภาพ ชุมชนรับทราบ

ขอมูลขาวสารดาน
สุขภาพท่ีเปน
ประโยชนท้ังของ
ตนเองและชุมชน
อยางท่ัวถึงนําไปสูการ
มีพฤติกรรมสุขภาพ
ดานการสงเสริม
ปองกันโรคท่ีดี
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ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการท่ีดี
8.1 พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนผูท่ีมีสมรรถนะสูงและมีความสุขในการทํางาน
8.1.1 การเสริมสรางความสุข ความสามัคคีในองคกร
8.1.2 การพัฒนาทักษะ สมรรถนะ องคความรู แกผูบริหารและเจาหนาท่ีเทศบาล

1  -โครงการฝกอบรมพัฒนา 1.เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาล  -ผูเขารับการอบรม 700,000 250,000 700,000 250,000 1.บุคลากรของเทศบาล สํานักปลัดฯ
และเพ่ิมศักยภาพเจาหนาท่ี ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ จํานวน 200 คน/ครั้ง (จัดอบรมและ จัดอบรมใน จัดอบรมและ จัดอบรมใน ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ

ทองถ่ินเทศบาลนครระยอง อยางตอเน่ืองและสามารถดึง จัดอบรม 2 ครั้ง/ป ศึกษาดูงาน จังหวัด ศึกษาดูงาน จังหวัด อยางตอเน่ืองและ
ศักยภาพของตนเองมาใชในการ นอดสถานท่ี) ระยอง นอกสถานท่ี ระยอง ดึงศักยภาพของตน
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เองมาใชไดอยาง
2.เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของ มีประสิทธิภาพ
เทศบาลนครระยองมีคุณธรรม 2.บุคลากรของเทศบาล

จริยธรรม และสรางจิตสํานึก มีคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีดีในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา
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8.2 พัฒนากระบวนการภายในใหมีคุณภาพ โดยยึดหลักความพอเพียง ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
8.2.1 พัฒนาระบบการบริหาร และระบบบริการสาธารณะ ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานขอมูล ระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ

1  -โครงการเสริมสรางสมรรถนะ  -เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาล  -อบรมบุคลากรของเทศบาล 25,000 15,000 - 15,000  -รอยละ 90 ของ  -บุคลากรของ สํานักการคลัง
ดานการเงินการคลังทองถ่ิน นครระยองท่ีปฏิบัติงานดาน ณ หองประชุมเทศบาล ผูเขารับการอบรม เทศบาลนครระยอง

การเบิกจายมีความรู เขาใจ จํานวน 80 คน ไดรับความรูเพ่ิมข้ึน ท่ีเก่ียวของดานการ
ในระเบียบท่ีเก่ียวของและ  -จํานวน 1 ครั้ง/ป เบิกจายมีความรู
สามารถนําไปปฏิบัติงานได (ป 2561 อบรม 2 ครั้ง) เพ่ิมข้ึนและนําไป
ถูกตอง ปฏิบัติงานไดเปน
1.คูมือการปฏิบัติงานดาน มาตรฐานเดียวกัน
การเบิกจาย
2.คาใชจายในการฝกอบรม
3.คาใชจายในการเดินทาง
4.คารักษาพยาบาล
5.คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
6.คาเชาบาน,ชวยเหลือ
การศึกษาบุตร
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2  -โครงการฝกอบรมผูปฏิบัติงาน  1.เพ่ือใหพนักงานและ  -พนักงาน เจาหนาท่ีสวน 60,000 60,000 60,000 60,000 เชิงปริมาณ  1.พนักงานและ สํานักการคลัง
ในระบบโปรแกรมแผนท่ีภาษี เจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจ พัฒนารายได สํานักการคลัง  -จํานวนผูเขารวม เจาหนาท่ีมีความรู
และทะเบียนทรัพยสิน ในเรื่องข้ันตอน ประโยชนการ จํานวน 30 คน/ป ฝกอบรมไมนอย ความเขาใจในเรื่อง

จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน กวารอยละ 80 ข้ันตอน ประโยชน
ทรัพยสิน ระบบโปรแกรม ของกลุมเปาหมาย การจัดทําแผนท่ี
แผนท่ีภาษีและทะเบียน เชิงคุณภาพ ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน (LTAX3000) และ  -แบบสอบถาม ทรัพยสิน ระบบ
โปรแกรมประยุกตระบบสาร ความพึงพอใจความ โปรแกรมแผนท่ี
สนเทศภูมิศาสตร (LTAX GIS) รูความเขาใจการนํา ภาษีและทะเบียน
 2.เพ่ือใหพนักงานและ ไปใชงานไมนอย ทรัพยสิน(LTAX3000)

เจาหนาท่ีสามารถใชโปรแกรม กวารอยละ 80 และโปรแกรม
แผนท่ีภาษีและทะเบียน ประยุกตระบบสาร
ทรัพยสิน (LTAX3000) และ สนเทศภูมิศาสตร
โปรแกรมประยุกตระบบสาร (LTAX GIS)
สนเทศภูมิศาสตร (LTAX GIS)  2.พนักงานและ
ในการปฏิบัติงานไดอยางมี เจาหนาท่ีสามารถ
ประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผล ใชโปรแกรมแผนท่ี
 3.สํานักการคลัง สามารถ ภาษีและทะเบียน
บริหารการจัดเก็บภาษีตลอดจน ทรัพยสิน(LTAX3000)

การใหบริการประชาชนไดอยาง และโปรแกรม
สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ประยุกตระบบสาร
ครบถวน และเปนธรรม สนเทศภูมิศาสตร

(LTAX GIS)ในการ
ปฏิบัติงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธ์ิผล
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 3.สํานักการคลัง
บริหารการจัดเก็บ
ภาษี ตลอดจนการ
ใหบริการประชาชน
ไดอยางสะดวก
รวดเร็ว ถูกตอง
ครบถวน เปนธรรม

3  -โครงการฝกอบรมเสริมสราง  1.เพ่ือสงเสริมและปองปราม  -คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 100,000 - - - เชิงปริมาณ 1.ผูเขารวมโครงการ กองวิชาการ
จริยธรรม การปองกันและ การปฏิบัติหนาท่ีราชการให เทศบาลนครระยอง เจาหนาท่ี  -จํานวนผูเขารวม เขาใจระเบียบ และแผนงาน
ปราบปรามการทุจริตในการ เปนไปตามมาตรฐานคุณธรรม เทศบาลนครระยอง และ โครงการไมนอย กฎหมายท่ีเก่ียวของ
ปฏิบัติงาน จริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีรัฐ พนักงานจาง กวารอยละ 90 กับการปองปราม

2.เพ่ือปลุกจิตสํานึกและสรางคา จํานวน 100 คน/ป เชิงคุณภาพ การทุจริตในการ
นิยมตอตานการทุจริตในภาครัฐ  -ผูเขารวมโครงการ ปฏิบัติงาน

มีความรูเพ่ิมข้ึนจาก 2.ผูเขารวมโครงการ
การประเมินในแบบ ไดรับการเสริมสราง
สํารวจท่ีกําหนด ความรู ความเขาใจ
รอยละ 80 เก่ียวกับคานิยมและ

ทัศนคติตอตาน
การทุจริต
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3  -โครงการฝกอบรมการวาง  -เพ่ือใหความรูเก่ียวกับข้ันตอน  -อบรมเจาหนาท่ีสํานักการคลัง - 50,000 - - 1.จํานวนผูเขารวม  -เพ่ือใหบุคลากร สํานักการคลัง
ระบบการจัดเก็บเอกสาร และวิธีการจัดเก็บเอกสารใหมี ณ หองประชุมเทศบาล โครงการอบรม ของสํานักการคลัง

ความถูกตองและสามารถคนหา จํานวน 50 คน/วัน ไมนอยกวารอยละ ไดรับการพัฒนา
เอกสารไดรวดเร็ว 90 ของเปาหมาย สมรรถนะและ

2.ความพึงพอใจ สามารถนําความรู
ของผูเขารับ และศักยภาพท่ีมี
การอบรม อยูมาใชในการ

ปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

4  -โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ 1.เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาล  -จัดอบรม (สัมมนาเชิง - 270,000 - - 1.ผูรวมโครงการ 1.บุคลากรของ กองวิชาการ
การเก่ียวกับกฎหมายและ ไดรับความรูความเขาใจเก่ียว ปฏิบัติการ) จํานวน 1 ครั้ง ผานการอบรม เทศบาลไดรับความ และแผนงาน
ระเบียบวาดวยวินัยและความ กับกฎหมายและระเบียบรวม  -พนักงานเทศบาล รอยละ 90 รูความเขาใจวินัย
รับผิดทางละเมิดของ ถึงหนังสือสั่งการวาดวยวินัย พนักงานจาง เขารับการอบรม 2.ผูรวมโครงการมี และความรับผิดทาง
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2562 และความรับผิดทางละเมิดของ จํานวน 200 คน ความรูเพ่ิมข้ึนจาก ละเมิดของเจาหนาที่

เจาหนาท่ีและแนวทางการ การประเมินในแบบ ในระดับเบื้องตน
ปฏิบัติรวมกัน หลักการปฏิบัติ สํารวจท่ีกําหนด 2.บุคลากรของ
ราชการและระเบียบกฎหมาย รอยละ 80 เทศบาลมีคุณธรรม
ท่ีควรรูในการปฏิบัติราชการ จริยธรรมและมีจิต
2.เพ่ือพัฒนาความรูและเพ่ิมพูน สํานึกท่ีดีในการ
ทักษะใหบุคลากรของเทศบาล ปฏิบัติงาน
นําไปปรับใชเปนหลักในการ 3.บุคลากรของ
ปฏิบัติราชการในเทศบาล เทศบาลปฏิบัติงาน
3.เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของ ในหนาท่ีถูกตองไม
เทศบาลพึงรักษาวินัยโดยเครงครัด กอใหเกิดการกระทํา
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มีคุณธรรมจริยธรรมและสราง ผิดวินัยและการ
จิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน กระทําละเมิด
4.เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ
เทศบาลเปนไปอยางถูกตอง
ตามระเบียบมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน ลดความเสียหาย
และความไมเช่ือมั่นตอ
เทศบาลนครระยองโดยรวม

5  -โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ 1.เพ่ือใหประชาชนมีความรู  -จัดอบรม (สัมมนาเชิง - - 180,000 - 1.จํานวนผูเขารวม 1.ประชาชนไดรับ กองวิชาการ
การเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไปท่ี ความเขาใจในกฎหมายท่ีควรรู ปฏิบัติการ) จํานวน 1 ครั้ง โครงการไมนอยกวา ความรูและสามารถ และแผนงาน
ประชาชนควรรู 2.เพ่ือใหประชาชนมีความรู พนักงานจาง เขารับการอบรม รอยละ 80 นําความรูไปเผยแพร
ประจําปงบประมาณ 2563 ความเขาใจเก่ียวกับสิทธิและ จํานวน 120 คน 2.ผูเขารวมโครงการ ตอบุคคลอื่นตลอดจน

หนาท่ีตามกฎหมาย มีความรูเพ่ิมข้ึน ใชในการคุมครอง
3.เพ่ือใหลดปญหาการถูกเอารัด จากการประเมิน สิทธิของตนเองตาม
เอาเปรียบและนําไปสูการ ในแบบสํารวจท่ี กฎหมายน้ีได
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของ กําหนดรอยละ 80 2.ประชาชนสามารถ
ประชาชนในทองถ่ิน นําความรูท่ีไดรับ
4.เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใน จากการอบรมไป
เขตเทศบาลฯ มีคุณธรรม ประยุกตใหเขากับ
จริยธรรมและสรางจิตสํานึก สถานการณในชีวิต
ท่ีดีในการอยูรวมกัน ประจําวันได

6  -โครงการปรับปรุงอาคาร  -เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานของ  -ปรับปรุงอาคารสํานักงานหลังเดิม - - 20,000,000 -  -เทศบาลมีสํานัก สํานักปลัด
สํานักงานเทศบาลนครระยอง อาคารสํานักงานเทศบาล ชนิด คสล. สูง 2 ช้ัน งานท่ีไดมาตรฐาน
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7  -โครงการอบรมใหความรู  -เพ่ือใหเจาหนาท่ีพัสดุปฏิบัติ  -จัดอบรมใหความรูดานพัสดุ - - - 100,000 1.จํานวนผูเขารวม  -เจาหนาท่ีผูปฏิบัติ สํานักการคลัง
วาดวยการพัสดุของหนวยงาน งานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โครงการอบรม งานดานพัสดุไดรับ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน ตามหลักธรรมาภิบาล วาดวยการพัสดุของหนวยการ ไมนอยกวารอยละ ความรูและมีความ

บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535 85 ของเปาหมาย เขาใจเก่ียวกับ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 10) 2.ความพึงพอใจของ ระเบียบฯ มากข้ึน
พ.ศ.2558) ณ หองประชุมเทศบาล ผูเขารับการอบรม
ใหกับพนักงาน พนักงาน ครู ไมนอยกวา
ในสังกัดเทศบาล รอยละ 80
 -จํานวน 1 ครั้ง/วัน

8  -โครงการจางเหมาใหบริการ  -เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัย  -สํานักงานเทศบาลนครระยอง 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000  -รอยละ 85  -ทรัพยสินของทาง สํานักปลัดฯ
รักษาความปลอดภัยบริเวณ และรักษาทรัพยสินของทาง สวนสาธารณะ สวนศรีเมือง ของประชาชน ราชการไดรับการ
อาคารสํานักงานสวนสาธารณะราชการ ท่ีมารับบริการ ดูแลไมสูญหาย
สวนศรีเมือง พึงพอใจ

9  -โครงการจางเหมาใหบริการ  -เพ่ือดูแลรักษาความสะอาด  -อาคารสํานักงาน 831,000 831,000 831,000 831,000  -รอยละ 85 ของ  -อาคารสํานักงาน สํานักปลัดฯ
ดูแลรักษาความสะอาดอาคาร อาคารสํานักงานเทศบาล เทศบาลนครระยองโดยรอบ ประชาชนท่ีมารับ มีความสะอาด
สํานักงานเทศบาล บริการพึงพอใจ ปราศจากเช้ือโรค

10  -โครงการจางเหมาใหบริการ  -เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  -เครื่องถายเอกสาร 360,000 360,000 360,000 360,000  -รอยละ 85  -อํานวยความสะดวก สํานักปลัดฯ
เชาเครื่องถายเอกสาร เปนไปอยางรวดเร็วทันตอ (ของสํานักปลัดเทศบาล) ของประชาชน รวดเร็วสําหรับ
(ของสํานักปลัดเทศบาล) ความตองการใชงาน ท่ีมารับบริการ ประชาชนท่ีมารับ

พึงพอใจ บริการในสํานักงาน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

11  -โครงการจางเหมาใหบริการ  -เพ่ือดําเนินการเก็บขนขยะ  -บริการเก็บขนมูลฝอยท่ัวไป 35,997,000 36,367,500 36,742,500 37,121,300  -ไมมีปญหารอง  -เทศบาลนคระยอง สํานักการ
เก็บขนขยะมูลฝอย มูลฝอยท่ัวไปในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลเต็มพ้ืนท่ี เรียนเรื่องขยะ มีระบบการเก็บขน สาธารณสุขฯ

ตกคาง ขยะมูลฝอยท่ัวไปท่ี
มีประสิทธิภาพ

12  -โครงการจางเหมาบริการ  -เพ่ือดําเนินการเก็บขนและ  -บริการเก็บขนและกําจัด 280,000 280,000 280,000 280,000  -รอยละ 100 ของ  -เทศบาลฯ มีการ สํานักการ
ดําเนินการเก็บขนและกําจัด กําจัดมูลฝอยติดเช้ือของ มูลฝอยติดเช้ือดวยเตาเผา ขยะติดเช้ือไดรับ เก็บขนและกําจัด สาธารณสุขฯ
มูลฝอยติดเช้ือของเทศบาลฯ เทศบาลฯ ดวยเตาเผา ปลอดมลพิษ การเก็บขน มูลฝอยติดเช้ือ
ดวยเตาเผาปลอดมลพิษ ปลอดมลพิษ และกําจัด ดวยเตาเผาท่ีมี

ประสิทธิภาพ

13  -โครงการจางเหมาใหบริการ  -เพ่ือประชาสัมพันธขาวสาร  -จางเอกชนดําเนินการเชา 600,000 600,000 600,000 600,000  -เทศบาลนคระยอง กองวิชาการ
ดําเนินการเชาและบริหาร ของเทศบาลนครระยองให และบริหารโครงขายระบบ มีชองทางการ และแผนงาน
โครงขายระบบเสียงตามสาย ประชาชนไดรับทราบ เสียงตามสายของเทศบาลฯ เผยแพรขาวสาร
ของเทศบาลนครระยอง อยางท่ัวถึง แกประชาชน

14  -โครงการจางเหมาใหบริการ  -เพ่ือประชาสัมพันธขาวสาร  -จางเอกชนดําเนินการเชาชอง 480,000 480,000 480,000 480,000  -เทศบาลนคระยอง กองวิชาการ
เชาชองสัญญาณออกอากาศ ของเทศบาลนครระยองให สัญญาณออกอากาศภาพและ มีชองทางการ และแผนงาน
ภาพและเสียงเคเบิ้ลทีวีของ ประชาชนไดรับทราบ เสียงเคเบิ้ลทีวีของเทศบาลฯ เผยแพรขาวสาร
เทศบาลนครระยอง อยางท่ัวถึง แกประชาชน

15  -โครงการจางเหมาใหบริการ  -เพ่ือประชาสัมพันธขาวสาร  -จางเอกชนใหบริการผลิต 700,000 700,000 700,000 700,000  -เทศบาลนคระยอง กองวิชาการ
งานจางผลิตรายการโทรทัศน ของเทศบาลนครระยองให รายการโทรทัศนของเทศบาลฯ มีชองทางการ และแผนงาน
ของเทศบาลนครระยอง ประชาชนไดรับทราบ เผยแพรขาวสาร

อยางท่ัวถึง แกประชาชน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

16  -โครงการจางศึกษา  -เพ่ือศึกษาวิเคราะหและ  -จางศึกษาวิเคราะหและ 6,500,000 - - -  -รายงานผลกระทบ กองชาง
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) จัดทํารายงานผลกระทบ จัดทํารายงานผลกระทบ สิ่งแวดลอม (EIA)
โครงการกอสรางเข่ือนกันคลื่น สิ่งแวดลอม (EIA) สิ่งแวดลอม (EIA) โครงการ โครงการกอสราง
ถนนเลียบชายหาด กอสรางเข่ือนกันคลื่นถนน เข่ือนกันคลื่นถนน
แหลมเจริญ เลียบชายหาดแหลมเจริญ เลียบชายหาด

แหลมเจริญ

17  -โครงการจางศึกษา  -เพ่ือศึกษาวิเคราะหและ  -จางศึกษาวิเคราะหและ 6,500,000 - - -  -รายงานผลกระทบ กองชาง
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) จัดทํารายงานผลกระทบ จัดทํารายงานผลกระทบ สิ่งแวดลอม (EIA)
โครงการกอสรางสะพานขาม สิ่งแวดลอม (EIA) สิ่งแวดลอม (EIA) โครงการ โครงการกอสราง
แมนํ้าระยองบริเวณถนนทาง กอสรางสะพานขามแมนํ้า สะพานขามแมนํ้า
เขาหอชมวิวขามไปถนนเลียบ ระยองบริเวณถนนทางเขา ระยองบริเวณถนน
ชายฝงแหลมเจริญ หอชมวิวขามไปถนนเลียบ ทางเขาหอชมวิว

ชายฝงแหลมเจริญ ขามไปถนนเลียบ
ชายฝงแหลมเจริญ
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ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน
1.1 พัฒนาและเพิ่มระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน ตามแนวทางโครงสรางพื้นฐานสีเขียว

เปาหมาย ตัวชวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ที่ขอรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เงินอุดหนุน
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน
1.1 ระบบสาธารณูปโภคและสาธาณูปการไดมาตรฐาน และเปนโครงสรางพื้นฐานสีเขียว
1.1.1 พัฒนาและเพิ่มระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน ตามแนวทางโครงสรางพื้นฐานสีเขียว

1  -โครงการกอสรางปรับปรุง  -เพื่อปรับปรุงพื้นที่ใหบริการ 1.ขุดรื้อขยะมูลฝอยเกาและ 120,000,000 120,000,000 123,000,000 -  -ความพึงพอใจ  -ประชาชนมีพื้นที่ กองชาง งบ EEC
บอฝงกลบเปนสวนสาธารณะ ประชาชน ถมดินปรับระดับ ของประชาชนที่มี ออกกําลังกายมี

2.ปรับภูมิทัศนเปนสวนสาธารณะ ตอการพัฒนา ระบบไฟฟาแสง
3.สรางถนนและระบบ โครงสรางพื้นฐาน สวางเพียงพอลด
ระบายนร้ํา การทวมขังของน้ํา
4.สรางระบบประปาไฟฟา
และอาคารประกอบ
5.กอสรางรั้วโดยรอบสวน
สาธารณะ พื้นที่ 75 ไร

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลนครระยอง
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เปาหมาย ตัวชวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ที่ขอรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เงินอุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

2  -โครงการกอสรางปรับปรุง  -เพื่อแกไขปญหาความ 1.ปรับปรุงทางเทาบริเวณ 78,000,000 78,000,000 - -  -ความพึงพอใจ  -ประชาชนไดรับ กองชาง งบ EEC
ทางเทาถนนสุขุมวิทตั้งแต เดือดรอนและการคมนาคม ถนนสุขุมวิทตั้งแตสามแยก ของประชาชนที่มี ความปลอดภัย
สามแยกบานแลงถึงสี่แยก ภายในเขตฯ บานแลงถึงสี่แยกพี เอ็ม วาย ตอการพัฒนา ในการเดินเทา
พี เอ็ม วาย ระยะทาง 11,109 เมตร โครงสรางพื้นฐาน

2.ปรับปรุงทางเทาบริเวณ
ถนนจันทอุดม
ระยะทาง 3,213 เมตร
3.ปรับปรุงทางเทาบริเวณ
ถนนตากสินมหาราช
ระยะทาง 4,081 เมตร

3  -โครงการปรับปรุงทอ 1.เพื่อปรับปรุงเสนทางและ 1.สรางอุโมงค คสล.ขนาด 50,000,000 45,000,000 - -  -ความพึงพอใจ 1.ไดถนนที่ได กองชาง งบ EEC
ระบายน้ําและทางเทาถนน ผิวจราจรเปนถนน คสล. 1.80*1.80 ม. จํานวน 2 ขาง ของประชาชนที่มี มาตรฐาน สะดวก
สุขุมวิทบริเวณสามแยก 2.เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ํา ความยาวขางละ 1,580 ม. ตอการพัฒนา ในการสัญจรไปมา
จันทอุดมถึงสี่แยกถนน ใหมีประสิทธิภาพ ความยาวรวมประมาณ โครงสรางพื้นฐาน 2.มีระบบระบายน้ํา
สุขุมวิทนครระยอง 36 3,160 ม. ที่ดี สามารถแกไข
(สี่แยกระยองออคิด) 2.ปรับปรุงทางเทา กวาง ปญหาน้ําทวมขัง

ประมาณ 2.20-2.50 ม.
จํานวน 2 ขาง ความยาว
ขางละ 1,520 เมตร และ
1,538 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่
ไมนอยกวา 7,645 ตร.ม.
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เปาหมาย ตัวชวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ที่ขอรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เงินอุดหนุน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4  -ปรับปรุงภูมิทัศนชายหาด 1.เพื่อปรับปรุงเสนทางและ 1.ทางจักรยานผิวแอสฟลท 110,000,000 - - -  -ความพึงพอใจ 1.ไดทางจักรยาน กองชาง งบ EEC
แหลมเจริญ ผิวจราจรเปนถนน คสล. ติกคอนกรีต กวาง 2.50 ม. ของประชาชนที่มี ที่ไดมาตรฐาน

2.เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ํา ยาว 4,400 ม. หรือมีพื้นที่ ตอการพัฒนา สะดวกในการ
ใหมีประสิทธิภาพ ไมนอยกวา 11,000 ตร.ม. โครงสรางพื้นฐาน สัญจรไปมา

พรอมทําจุดพักที่จอดรถ/จุด 2.มีระบบระบายน้ํา
ชมวิว จํานวน 4 จุด พื้นที่ไม ที่ดี สามารถแกไข
นอยกวา 912 ตร.ม. ปญหาน้ําทวมขัง
2.ผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต กวาง 3 ม. ยาว
4,400 ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 13,200 ตร.ม.
3.ทางเดินเทา กวาง 1.50 ม.
ปูแผนคอนกรีตสําเร็จรูปขนาด
0.40*0.40 ม. ยาว 4,400 ม.

5  -โครงการกอสรางสะพาน  -เพื่อใหการสัญจรไปมา  -สรางสะพาน คสล.ผิวจราจร 64,480,000 - - -  -ความพึงพอใจ  -ประชาชนไดรับ กองชาง งบ EEC
ขามแมน้ําระยอง บริเวณถนน มีความสะดวก รวดเร็ว กวาง 9 ม. พรอมทางเทาขาง ของประชาชนที่มี ความสะดวกในการ
ทางเขาหอชมวิวขามไปถนน และปลอดภัย ละ 1.5 ม. จํานวน 2 ขาง ตอการพัฒนา สัญจรไปมาและลด
เลียบชายฝงแหลมเจริญ ความยาวประมาณ 252 ม. โครงสรางพื้นฐาน ปญหาความแออัด

ชวงเวลาเรงดวน

6  -โครงการกอสรางปรับปรุง  -เพื่อปองกันการกัดเซาะ  -กอสรางปรับปรุงเขื่อน 274,000,000 274,000,000 - -  -ความพึงพอใจ  -มีเขื่อนกันคลื่น กองชาง งบ EEC
เขื่อนกันคลื่นปองกันการกัด ชายฝงหาดแหลมเจริญ กันคลื่น ความยาว 4,400 ม. ของประชาชนที่มี ถนนเลียบชายหาด
เซาะชายฝง หาดแหลมเจริญ ตอการพัฒนา หาดแหลมเจริญ

โครงสรางพื้นฐาน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและการกีฬา
    4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
       4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1  -โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ  -เพื่อให นร.ไดรับประทาน  -สนับสนุนงบประมาณ 20,460,000 20,460,000 20,460,000 20,460,000  -รอยละของนักเรียน  -เด็กนักเรียนได กองการศึกษา โรงเรียน

สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารที่มีประโยชน อาหารกลางวันใหกับโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ในเขต รับประทานอาหาร  สพฐ
สังกัด สพฐ. ถูกหลักอนามัย ในสังกัดคณะกรรมการ เทศบาลนครระยอง กลางวันที่มีคุณภาพ 3

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดรับประทานอาหาร ถูกหลักโภชนาการ โรงเรียน
ในเขตเทศบาลฯ 3 แหง กลางวันที่มีคุณภาพ

(รอยละ 100)

2  -โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ  -เพื่อสงเสริมสุขภาพ  -จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) สําหรับ 21,287,600 21,287,600 21,287,600 21,287,600  -รอยละของนักเรียน  -นักเรียนไดรับอาหาร กองการศึกษา ท.1-ท.5/
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) อนามัยของนักเรียน ศพด.สังกัดทน.ระยอง 3 แหง/ ระดับกอนประถม เสริม(นม) อยางเพียงพอ ศพด. 3 แหง
สังกัด สพฐ./สังกัดเทศบาล ร.ร.สังกัดเทศบาลฯ 5 แหง/ ป.6 ไดรับอาหาร และมีคุณภาพ โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ร.รในสังกัดคณะกรรมการ เสริม(นม)  -นักเรียนมีสุขภาพ  สพฐ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) (รอยละ 100) อนามัยสมบูรณตามวัย 3
ในเขตเทศบาลฯ 3 แหง โรงเรียน

งบประมาณและที่ผานมา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวใหเติบโตควบคูกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

    5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองใหมีความรุงเรือง
       5.1 แผนเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ที่ขอรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เงินอุดหนุน
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองใหมีความรุงเรือง
5.2 สงเสริมการทองเที่ยวและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวและพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว
5.2.2 การพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวในเขตเทศบาลใหไดมาตรฐาน สวยงาม ปลอดภัย โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมและวิถีการทองเที่ยวสีเขียว

1  -โครงการกอสรางอาคาร  -เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว  -กอสรางอาคารอเนกประสงค 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  -ความพึงพอใจ  -มีสถานที่ ทน. อบจ.
อเนกประสงคในเขตพื้นที่ และเปนที่พักผอนหยอนใจ และปรับปรุงภูมิทัศนในเขต ของประชาชนที่ ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น ระยอง ระยอง
จังหวัดระยอง พื้นที่จังหวัดระยอง เขามาทองเที่ยว และมีภูมิทัศน

และใชสถานที่ ที่สวยงาม
พักผอนหยอนใจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    7. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม
       7.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ ที่ขอรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เงินอุดหนุน
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม
7.3 สงเสริมการมีสวนรวมของกลุมมวลชนในการจัดบริการสาธารณะและการเขาถึงขอมูลขาวสาร
7.3.1 พัฒนาเครือขายอาสาสมัคร กลุมมวลชนในชุมชนใหเขมแข็ง มีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะ และการบริหารจัดการเมือง

1  -โครงการสนับสนุน  -เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน  -ศสมช. ในเขตทน.ระยอง 435,000 435,000 435,000 435,000  -รอยละ 80 ของ  -ประชาชนในชุมชน สํานักการ ศสมช.
การบริการสาธารณสุข ในการพัฒนางานสาธารณสุข จํานวน 29 แหง ศสมช.มีการดําเนิน มีสวนรวมในการจัด สาธารณสุขฯ ในเขต
มูลฐานชุมชน มูลฐานในพื้นที่เขตชุมชนเมือง ตามวัตถุประสงค บริการสาธารณะให เทศบาล

ของแหลง กับประชาชนในชุมชน นครระยอง
งบประมาณ มีสุขภาพแข็งแรง

ชุมชนเขมแข็ง

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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ยุทธศาสตรจังหวัด 4. อนุรักษ ฟนฟู และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

3 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการท่ีดี
แผนงานบริหารท่ัวไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอมภายใตแนวทางเมืองคารบอนตํ่า
3.1 การเปนเมืองแหงตนไม
3.1.1 การปลูกไมยืนตน และสรางพ้ืนท่ีสีเขียวใหม

1  -โครงการอนุรักษปาชายเลน 1.เพ่ือเปนการอนุรักษ  -จํานวนเรื่องรอง  -พ้ืนท่ีปาชายเลน สํานักการ
ทรัพยากรปาชายเลน เรียนดานปา ไดรับการดูแลใหมี สาธารณสุขฯ
2.เพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย ชายเลนเทากับ 0 สภาพท่ีอุดมสมบูรณ
ในระบบนิเวศ

3.2 ลดการปลอยมลพิษ จากกิจกรรมของเมือง (เมืองไรมลพิษ)
3.2.1 การเฝาระวังคุณภาพอากาศและคุณภาพน้ํา

1  -โครงการตรวจสอบคุณภาพ  -เพ่ือเฝาระวังคุณภาพอากาศ  -ตรวจสอบคุณภาพอากาศ  -ตรวจสอบคุณภาพ  -เปนขอมูลการเฝา อบจ.ระยอง
อากาศ ในพ้ืนท่ีเทศบาลนครระยอง อากาศ 1 ครั้ง/ป ระวังสภาพอากาศ

และพ้ืนท่ีใกลเคียง ท่ีเปลี่ยนแปลง
จํานวน 1 จุด

2  -โครงการตรวจสอบคุณภาพ  -เพ่ือเฝาระวังคุณภาพนํ้า  -จุดตรวจนํ้า จํานวน 5 จุด  -ตรวจสอบ  -เปนขอมูลการเฝา ทสจ.ระยอง/
นํ้าในแมนํ้าระยอง คุณภาพนํ้า ระวังคุณภาพนํ้าท่ี สวล.ภาคท่ี 13

4 ครั้ง/ป เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น (ชลบุร)ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.06
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

3.2.2 การพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย
1  -โครงการสงเสริม  -สรางความรู ความเขาใจ 1.ประชาสัมพันธใหความรู  -รอยละ 40 ของ  -ประชาชนท่ีพัก สํานักการ

ประชาสัมพันธและติดตาม ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูติด เก่ียวกับการสรางและดูแล บานพักอาศัยท่ีอยู อาศัยอยูติดแมนํ้า สาธารณสุขฯ
สวมริมนํ้าท่ีไดมาตรฐานและ แมนํ้าลําคลอง ในการสราง สวมริมนํ้าท่ีถูกสุขลักษณะ ติดแมนํ้าลําคลอง ลําคลอง มีความรู
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สวมท่ีถูกสุขลักษณะ สําหรับบานพักอาศัยท่ีอยูติด มีความรูความเขาใจ ความเขาใจในการ

แมนํ้าลําคลอง ในการสรางสวมท่ี สรางสวมท่ีถูก
จํานวน 11 ชุมชน (ทุกป) ถูกสุขลักษณะ สุขลักษณะ
2.สุมสํารวจการสรางและดูแล
สวมริมนํ้าสําหรับบานพักอาศัย
ท่ีอยูติดแมนํ้าลําคลอง พรอม
ใหคําแนะนําปละ
จํานวน 30 หลังคาเรือน
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ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6 ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสุขภาวะท่ีดีของประชาชน
6.1 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเสริมสรางสุขภาวะท่ีดีของประชาชน
6.2 เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชน
6.2.1 สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในประชาชน

1  -โครงการสํารวจประชากร 1.เพ่ือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 1.สํารวจและข้ึนทะเบียนสุนัข 1.สุนัขและแมวใน  -มีฐานขอมูลสุนัข สํานักการ
สุนัขและแมวภายในเขต ท่ีมีเจาของ และแมวในชุมชน ชุมชนไดรับการ และแมวท้ังท่ีมีและ สาธารณสุขฯ
เทศบาลนครระยอง 2.เพ่ือใหทราบถึงจํานวนสุนัข จํานวน 2 ชุมชน/ป สํารวจและข้ึน ไมมีเจาของภายใน

จรจัดตามสถานท่ีสาธารณะ 2.สํารวจและข้ึนทะเบียนสุนัข ทะเบียนรอยละ 80 เขตเทศบาลฯและ
ภายในเขต และนําไปสูการ แมวในสถานท่ีสาธารณะ(ทุกป) (6 ชุมชน/ป) สามารถนําไปวาง
แกปญหาสุนัขจรจัดได    -วัด จํานวน 7 แหง 2.สุนัขและแมวใน แผนการดําเนินงาน
3.เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการ    -ร.ร. จํานวน 30 แหง สถานท่ีสาธารณะ ปองกันและควบคุม
ควบคุมและปองกัน    -สวนสาธารณะ ไดรับการสํารวจ โรคพิษสุนัขบา
โรคพิษสุนัขบา     จํานวน 10 แหง และข้ึนทะเบียน

3.สงไปรษณียแบบตอบรับ รอยละ 80
เพ่ือสํารวจและติดตามขอมูล
จํานวนสุนัขและแมวในครัวเรือน
ท่ีไดข้ึนทะเบียนกับเทศบาล
ในปท่ีผานมา พรอมนัดหมาย
การฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา
 -ป 2561 จํานวน 4 ชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

 -ป 2562 จํานวน 6 ชุมชน
 -ป 2563 จํานวน 8 ชุมชน
 -ป 2564 จํานวน 10 ชุมชน

6.2.2 สงเสริม/ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ
1  -โครงการดูแลสุขภาพเทา  -เพ่ือปองกันการเกิดภาวะ  -ผูปวยเบาหวานในคลินิก  -รอยละ 50 ของ  -ผูปวยเบาหวาน กองการแพทย

และปญหาภาวะแทรกซอน แทรกซอนท่ีเทาในผูปวย โรคเรื้อรัง จํานวน 450 คน ผูปวยไดรับ ไดรับการดูแลและ
ในผูปวยเบาหวาน โรคเบาหวาน การตรวจ แกไขปญหาภาวะ

แทรกซอนท่ีเทา

2  -โครงการกายภาพบําบัด  -เพ่ือใหประชาชนท่ีมีภาวะ  -ผูมีภาวะติดเตียง  -รอยละ 20 ของ  -ประชาชนไดรับ กองการแพทย
เยี่ยมบาน ติดเตียงไมสามารถมารับ ผูมีภาวะติดเตียง การบริการ

บริการทางกายภาพบําบัด ไดรับการเยี่ยมบาน อยางท่ัวถึง
ไดรับคําแนะนําและเขาถึง
การรักษาได
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ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการท่ีดี
8.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1  -โครงการจัดทําฐานขอมูล  -เพ่ือใหมีขอมูลผูรับเงินเดือน  -ขอมูลของผูรับ  -มีขอมูลพนักงาน สํานักการคลัง

ผูรับเงินเดือน/บํานาญ และเงินบํานาญท่ีสมบูรณ เงินเดือน/และ เทศบาล/ลูกจาง
บํานาญท่ีถูกตอง และผูรับบํานาญท่ี

ครบถวนและ
สามารถนําไปใช
ในการจัดทํางบ
ประมาณประจําปได

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ป 2561

กองสวัสดิการสังคม
จํานวน 2 รายการ

สรางความเขมแข็ง คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพ่ือทดแทนเครื่องเกา 1.เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 80,000 - - -
ของชุมชน ที่หมดอายุการใชงาน จํานวน 5 เครื่อง

2.เครื่องสํารองไฟ 800 VA 22,400 - - -
จํานวน 8 เครื่อง

ป 2561
สํานักการคลัง

จํานวน 11 รายการ
บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  -เพ่ือใชทดแทนของ 1.เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 5 ตัว 12,500 - - -

เดิมที่ชํารุด 2.เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ 53,000 - - -
จํานวน 1 เครื่อง
3.โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว 3,500 - - -
4.เครื่องพิมพเช็ค จํานวน 1 เครื่อง 47,000 - - -

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา 5.กลองถายภาพนิ่งดิจิตอล 45,000 - - -
และเผยแพร จํานวน 5 กลอง

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพ่ือใหมีเครื่องมือ 6.เครื่องคอมพิวเตอร สํานักงาน 272,000 - - -
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน จํานวน 17 เครื่อง

7.เครื่องสํารองไฟ 800 VA 70,000 - - -
จํานวน 25 เครื่อง

แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลนครระยอง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 8.เครื่องสแกนเนอร สําหรับงาน 6,200 - - -
เก็บเอกสาร จํานวน 2 เครื่อง
9.เครื่องพิมพ Multifunction 27,000 - - -
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 3 เครื่อง
10.เครื่องพิมพ Multifunction 17,000 - - -
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี
จํานวน 1 เครื่อง
11.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม 8,600 - - -
ติดตั้งถังหมึก จํานวน 2 เครื่อง

ป 2561
กองการแพทย

จํานวน 19 รายการ
แผนงานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร  -เพ่ือใหมีครุภัณฑเพียง 1.เครื่องวัดความดันโลหิต 70,000 - - -

หรือการแพทย พอในการปฏิบัติงาน อัตโนมัติแบบสอดแขนมีลอเลื่อน
จํานวน 1 เครื่อง
2.เครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผาก 6,000 - - -
จํานวน 1 เครื่อง
3.เครืองนึ่งอบฆาเชื้อดวยแรงดัน 300,000 - - -
ไอน้ํา จํานวน 3 เครื่อง
4.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ 160,000 - - -
แบบประมวลผล จํานวน 1เครื่อง
5.เตียงทําแผล จํานวน 1 เตียง 13,000 - - -
6.เครืองผาฟนคุด จํานวน 1 เครื่อง 50,000 - - -
7.เครื่องตัดปูน จํานวน 1 เครื่อง 30,000 - - -
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แผนงานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพ่ือใหมีครุภัณฑ 8.เครื่องพิมพ Multifunction 7,700 - - -
เพียงพอในการปฏิบัติงาน แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง

9.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม 12,900 - - -
ติดตั้งถังหมึก จํานวน 3 เครื่อง

แผนงานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  -เพ่ือใหมีครุภัณฑ 10.เคร่ืองปรับอากาศ 56,000 บีทียู 116,000 - - -
เพียงพอในการปฏิบัติงาน จํานวน 2 เครื่อง

11.เครื่องเคลือบบัตรจํานวน 1 เครื่อง 6,500 - - -
12.โตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว 2,500 - - -
13.เคร่ืองซีลซอง จํานวน 1 เคร่ือง 50,000 - - -
14.ตูเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู 17,000 - - -
15.โทรศัพทไรสายจํานวน 2 เคร่ือง 4,000 - - -

แผนงานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว 16.ปมน้ําอัตโนมัติจํานวน 1 เครื่อง 10,000 - - -
17.ตูเย็น จํานวน 1 เครื่อง 9,400 - - -
18.เครื่องเอ็กซเรยจํานวน 1 เครื่อง 2,000,000 - - -

ครุภัณฑยานพาหนะ 19.รถจักรยานยนตจํานวน 1 คัน 45,000 - - -
และขนสง
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ป 2561
สํานักปลัด

จํานวน 25 รายการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  -เพ่ือใหมีเครื่องมือ 1.เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู 64,800 - - -

เครื่องใชเพียงพอ จํานวน 2 เคร่ือง (อาคารสํานักงาน)
ตอการปฏิบัติงาน 2.เครื่องปรับอากาศ 30,000 บีทียู 80,400 - - -

จํานวน 2 เครื่อง(อาคารสํานักงาน)
3.เครื่องปรับอากาศ 44,000 บีทียู 53,300 - - -
จํานวน 1 เครื่อง(อาคารสํานักงาน)
4.เครื่องปรับอากาศ 13,000 บีทียู 23,000 - - -
จํานวน 1 เครื่อง(อาคารสํานักงาน)
5.เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู 28,600 - - -
จํานวน 1 เครื่อง(อาคารสํานักงาน)
6.เครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทียู 94,000 - - -
จํานวน 2 เครื่อง(อาคารสํานักงาน)
7.ถังนํ้าสแตนเลส ขนาด 2,500 ลิตร 55,000 - - -
จํานวน 1 เครื่อง(อาคารสํานักงาน)
8.เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 9 ตัว 22,500 - - -
9.โตะทํางาน จํานวน 2 ตัว 7,000 - - -

แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 10.เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 3 เครื่อง 48,000 - - -
11.เครื่องสํารองไฟ 800 VA 8,400 - - -
จํานวน 3 เครื่อง
12.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม 12,900 - - -
ติดตั้งถังหมึก จํานวน 3 เครื่อง

แผนงานการรักษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 1.ชุดผจญเพลิง(นอรแม็กซ)พรอม 500,000 - - - งานปองกันฯ
ความสงบภายใน เครื่องชวยหายใจ จํานวน 2 ชุด
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เปาหมาย หนวยงาน
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แผนงานการรักษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว 2.เครื่องเลื่อยยนตชนิดโซ 15,000 - - -
ความสงบภายใน จํานวน 1 เครื่อง
แผนงานการรักษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 3.รถยนตกูภัยไฟฟาสองสวาง 5,500,000 - - -
ความสงบภายใน และขนสง ขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน 1 คัน
แผนงานการรักษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 4.สัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่อง 125,000 - - -
ความสงบภายใน ขยายเสียงติดรถยนต จํานวน 5 ชุด
แผนงานการรักษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร 5.เครื่องตรวจวัดแกสแบบพกพา 90,000 - - -
ความสงบภายใน หรือการแพทย จํานวน 2 เครื่อง
แผนงานการรักษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว 3,500 - - - งานเทศกิจ
ความสงบภายใน 2.เกาอ้ีบุนวม จํานวน 10 ตัว 5,000 - - -
แผนงานการรักษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 3.รถจักรยานยนต ขนาดไมต่ํา 154,000
ความสงบภายใน และขนสง กวา 150 ซีซี จํานวน 2 คัน
แผนงานการรักษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 4.สัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่อง 50,000 - - -
ความสงบภายใน ขยายเสียงติดรถยนต จํานวน 2 ชุด

5.สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบติดตั้ง 16,000 - - -
รถจักรยานยนต จํานวน 2 ชุด
6.เครื่องรับสงวิทยุชนิดมือถือ 144,000 - - -
5 วัตต จํานวน 12 เครื่อง

แผนงานการรักษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 7.เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 16,000 - - -
ความสงบภายใน จํานวน 1 เครื่อง

8.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม 4,300 - - -
ติดตั้งถังหมึก จํานวน 1 เครื่อง
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ป 2561
สํานักการสาธารณสุขฯ

จํานวน 6 รายการ
แผนงานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่อง 1.เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 112,000 - - - งานบริหารฯ

ใชเพียงพอตอการปฏิบัติงาน จํานวน 7 เครื่อง
ครุภัณฑสํานักงาน 2.เกาอ้ีบุนวม จํานวน 20 ตัว 10,000  -  -  - งานทรัพยฯ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร 3.เครื่องตรวจสอบการลางมือ 16,000 - - - งานควบคุมปองกันโรคฯ
หรือการแพทย จํานวน 1 เครื่อง

4.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ 14,000 - - -
ดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง

แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว 5.เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 19,000 - - - งานกําจัดขยะฯ
จํานวน 2 เครื่อง

แผนงานการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว 6.ระบบจายแกสสําหรับตมสุกร 350,000 - - - งานโรงฆาสัตว
ภายในอาคารโรงฆาสัตว
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ป 2561
กองวิชาการและแผนงาน

จํานวน 9 รายการ
บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา 1.กลองวีดีโอ จํานวน 1 ตัว 19,000  -  -  -

และเผยแพร 2.เครื่องเลนดีวีดี จํานวน 1 เครื่อง 4,000  -  -  -
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 3.ชั้นอเนกประสงค จํานวน 1 ใบ 1,500  -  -  -

4.เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 5 ตัว 12,500  -  -  -
คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 5.ไมโครโฟนไรสาย จํานวน 1 ชุด 10,000  -  -  -
คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 6.อุปกรณกระจายสัญญาณ 18,600  -  -  -

(L2 Switch) ขนาด 24 ชอง
แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง
7.อุปกรณจัดเก็บ Log file ระบบ 50,000  -  -  -
เครือขายแบบท่ี 1 จํานวน 1 เคร่ือง
8.อุปกรณปองกันเครือขาย(Firewall) 220,000  -  -  -
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
9.โปรแกรมปองกันและตรวจ 190,000  -  -  -
จับไวรัสคอมพิวเตอร
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ป 2561
กองชาง

จํานวน 28 รายการ
แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.โตะพับสแตนเลส จํานวน 50 ตัว 150,000  -  -  -

2.ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู 11,000  -  -  -
3.โตะทํางาน จํานวน 3 ตัว 10,500  -  -  -
4.โทรศัพท จํานวน 1 เครื่อง 2,000  -  -  -
5.เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 5 ตัว 12,500  -  -  -

แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 6.เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล 60,000  -  -  -
แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง
7.เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 80,000  -  -  -
จํานวน 5 เครื่อง
8.เครื่องสํารองไฟ 800 VA 19,600  -  -  -
จํานวน 7 เครื่อง
9.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 21,000  -  -  -
จํานวน 1 เครื่อง
10.เครื่องพิมพชนิด LED ขาวดํา 53,000  -  -  -
จํานวน 1 เครื่อง

แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง 11.รถตักหนาขุดหลัง จํานวน 1 คัน 4,500,000  -  -  - งานไฟฟาถนน
12.เครื่องยอยซากพืชหรือวัสดุ 182,000
เหลือใช จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑยานพาหนะ 13.เครื่องผสมแอสฟลก 3,500,000  -  -  -
และขนสง ชนิดรีไซเคิล จํานวน 1 เครื่อง

แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร 14.ปมหอยโขง จํานวน 3 ตัว 15,000  -  -  - งานสวนสาธารณะ
15.เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 19,000  -  -  -
พรอมอุปกรณ จํานวน 2 ชุด
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แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 16.รถยนตบรรทุกน้ําขนาด 5,100,000  -  -  - งานสวนสาธารณะ
และขนสง 12,000 ลิตร จํานวน 1 คัน

แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว 17.เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 47,500  -  -  -
จํานวน 5 เครื่อง

แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว 18.เครื่องตัดแตงพุมไม 22 นิ้ว 20,400  -  -  - งานสวนสาธารณะ
จํานวน 2 เครื่อง
19.เลื่อยโซยนต 12 นิ้ว 15,000  -  -  -
จํานวน 1 เครื่อง
20.เลื่อยโซยนต 25 นิ้ว 42,000  -  -  -
จํานวน 1 เครื่อง
21.เลื่อยโซยนต 30 นิ้ว 66,000  -  -  -
จํานวน 1 เครื่อง

แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว 22.ปมนํ้าอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง 15,000 - - - งานบําบัดน้ําเสีย
แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 23.รถบรรทุก(แบบบรรทุกน้ํา) 2,500,000 - - -

และขนสง จํานวน 1 คัน
24.รถบรรทุกขยะ(แบบเปดขาง 950,000 - - -
เททาย) จํานวน 1 คัน

แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง 25.สวานไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 5,000 - - - งานบําบัดน้ําเสีย
26.โพเดียม จํานวน 2 ตัว 24,000 - - -
27.ชุดรับแขกเหล็กชุมโครเมี่ยม 36,000 - - -
หนังเทียม จํานวน 2 ชุด
28.รถบรรทุก ดับเบ้ิลแคบ 787,000 - - -
จํานวน 1 คัน
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ป 2561
กองการศึกษา

จํานวน 14 รายการ
การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน -เพ่ือใหมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช 1.เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 5 ตัว 12,500 - - -

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 2.โตะทํางาน จํานวน 3 ชุด 10,500 - - -
คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา 3.กลองถายภาพนิ่ง 14,000 - - -

และเผยแพร ระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว
4.เครื่องมัลติมีเดีย 33,000 - - -
โปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง
5.จอรับภาพ จํานวน 1 เครื่อง 10,400 - - -

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 6.เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 80,000 - - -
จํานวน 5 เครื่อง
7.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม 8,600 - - -
ติดตั้งถังหมึก จํานวน 2 เครื่อง
8.เครื่องพิมพ Multifunction 7,700 - - -
แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง
9.เครื่องสํารองไฟ 800 VA 5,600 - - -
จํานวน 2 เครื่อง

การศาสนาวัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 10.ตูล็อกเกอร 18 ชอง จํานวน 2 ตู 14,000 - - - กองการศึกษา
และนันทนาการ 11.ชั้นวางหนังสือชั้นเหล็ก 6 ชั้น 62,500 - - - (หองสมุดฯ)

จํานวน 5 อัน
12.เครื่องก้ันสามขาพรอมติดตั้ง 100,000 - - -
จํานวน 3 เครื่อง

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 13.รถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน 45,000 - - -
และขนสง

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 14.เครื่องสํารองไฟ 800 VA 22,400 - - -
จํานวน 8 เครื่อง
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ป 2561
ร.ร.ท.วัดปากน้ํา

จํานวน 4 รายการ
แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  -เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณตางๆ 1.ตูเหล็กบานเลื่อนทรงสูง 60,000 - - -

ใหโรงเรียนในการ ขนาด 3 ฟุต จํานวน 10 หลัง
จัดการเรียนการสอน 2.พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง 70,000 - - -

จํานวน 20 เครื่อง
คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา 3.จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา 40,000 - - -

และเผยแพร จํานวน 1 จอ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว 4.ตูกดน้ําเย็น 2 หัวกอก 7,000 - - -

แบบถังควํ่า จํานวน 2 เครื่อง

ป 2561
ร.ร.ท.บานปากคลอง
จํานวน 4 รายการ

แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.พัดลมโคจรพรอมติดต้ัง จํานวน 12 เคร่ือง 30,000 - - -
2.ถังน้ําสแตนเลส ขนาด 30,000 - - -
2,000 ลิตร จํานวน 2 ถัง
3.ตูลอคเกอร จํานวน 6 หลัง 16,800 - - -
4.ตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 27,500 - - -
จํานวน 5 หลัง
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ป 2561
ร.ร.ท.วัดโขดฯ

จํานวน 11 รายการ
แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทียู 235,000 - - -

จํานวน 5 เครื่อง
2.ชั้นวางหนังสือ 30 ชอง 58,500 - - -
จํานวน 15 อัน
3.ตูเก็บเอกสาร จํานวน 10 ตู 55,000 - - -
4.พัดลมโคจร จํานวน 20 ตัว 40,000 - - -
5.ตูเก็บอุปกรณระดับอนุบาล 108,000 - - -
จํานวน 6 หลัง
6.โตะพับญ่ีปุน จํานวน 40 ตัว 60,000 - - -
7.เคร่ืองเคลือบบัตร จํานวน 1 เคร่ือง 3,900 - - -

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 8.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม 8,600 - - -
ติดตั้งถังหมึก จํานวน 2 เครื่อง
9.เครื่องสํารองไฟ 800 VA 16,800 - - -
จํานวน 6 เครื่อง

คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร 10.เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอลพรอม 20,000 - - -
หรือการแพทย ที่วัดสวนสูง จํานวน 1 เครื่อง

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 11.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 1,288,000 - - -
และขนสง จํานวน 1 คัน

ป 2561
ร.ร.ท.วัดลุมฯ

จํานวน 1 รายการ
แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 1.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 1,288,000 - - -

และขนสง จํานวน 1 คัน
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ป 2561
ร.ร.สาธิตเทศบาลฯ
จํานวน 4 รายการ

แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู 194,400 - - -
จํานวน 6 เครื่อง
2.พัดลมโคจรพรอมติดต้ัง จํานวน 50 เคร่ือง 100,000 - - -
3.ตูเหล็กบานเลื่อนทรงสูง 30,000 - - -
ขนาด 3 ฟุต จํานวน 5 หลัง
4.โตะครูพรอมเกาอ้ี จํานวน 10 ชุด 40,000 - - -

ป 2561
ร.ร.นครระยองฯ(วัดโขดใต)

จํานวน 12 รายการ
แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.ช้ันเก็บเอกสาร 40 ชอง จํานวน 5 ตู 22,500 - - -

2.โตะอเนกประสงค จํานวน 20 ตัว 20,000 - - -
3.เกาอ้ีบุนวม จํานวน 20 ตัว 10,000 - - -

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 4.โตะ เกาอ้ีนักเรียนพลาสติก 277,500 - - -
จํานวน 150 ชุด
5.อุปกรณเสริมสวย ประกอบดวย 34,000
 -เตียงสระผมพรอมอาง 2 ชุด - - -
 -เกาอ้ีตัดผม 2 ตัว - - -
 -กระจก - - -

แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา 6.เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร 33,000 - - -
และเผยแพร จํานวน 1 เครื่อง

7.จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา 10,400 - - -
จํานวน 1 จอ
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8.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 24,000 - - -
จํานวน 1 เครื่อง

แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร 9.กลองจุลทรรศน ชนิด 2 ตา 156,000 - - -
หรือการแพทย จํานวน 4 ตัว

แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 10.เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 640,000 - - -
จํานวน 40 เครื่อง
11.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 16,000 - - -
จํานวน 1 เครื่อง
12.เครื่องพิมพ Multifunction 9,000 - - -
ชนิดเลเชอร/ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

ป 2561
ศพด.วัดเนินพระ
จํานวน 3 รายการ

แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.พัดลมโคจร จํานวน 10 เครื่อง 25,000 - - -
2.ตูเก็บแบบฟอรม 15 ลิ้นชัก 8,600 - - -
จํานวน 2 ตู

แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร 3.ครุภัณฑหองพยาบาล เชน
หรือการแพทย  -เตียงพรอมที่นอน 2 เตียง 8,000 - - -

 -โตะวางเครื่องมือแพทย 1 ตัว 9,700 - - -
 -ตูเอกสาร 2 บาน 1 ตู 5,500 - - -
 -วัสดุอุปกรณในหอง ฯลฯ - - -
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ป 2561
ศพด.วัดปาประดู

จํานวน 11 รายการ
แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.ชั้นโชว 10 ชอง ฝาหลัง จํานวน 3 อัน 10,500 - - -

2.ตูเก็บรองเทา จํานวน 5 ตู 7,500 - - -
3.ตูเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู 7,000 - - -
4.โตะประชุม 1 ชุด ประกอบดวย 17,000 - - -
 -โตะสี่เหลี่ยม 4 ตัว
 -โตะครึ่งวงกลม 2 ตัว
5.โตะทํางาน จํานวน 2 ตัว 7,000 - - -
6.ตูบานเลื่อนทึบ จํานวน 4 หลัง 8,800 - - -
7.พัดลมโคจรพรอมติดตั้ง จํานวน 26 ตัว 65,000 - - -

แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา 8.โทรทัศน จํานวน 2 เครื่อง 30,000 - - -
และเผยแพร 9.จอรับภาพชนิดมือดึงพรอม 8,500 - - -

ขาตั้ง จํานวน 1 ชุด
10.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 24,000 - - -
จํานวน 1 เครื่อง
11.เคร่ืองเลนดีวีดี จํานวน 2 เคร่ือง 8,000 - - -

ป 2561
สถานธนานุบาล

จํานวน 1 รายการ
การพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เครื่องอานลายนิ้วมือ 38,000 - - -

จํานวน 2 เครื่อง

35,501,700รวม
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 ป 2562
กองสวัสดิการสังคม
จํานวน 1 รายการ

สรางความเขมแข็ง คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพ่ือใหมีเครื่องมือ 1.เครื่องพิมพ จํานวน 1 เครื่อง - 6,500 - -
ของชุมชน เครื่องใชเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน

ป 2562
สํานักการคลัง

จํานวน 7 รายการ
บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  -เพ่ือใชทดแทนของ 1.เกาอ้ีทํางาน จํานวน 11 ตัว - 33,000 - -

เดิมที่ชํารุด 2.โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว - 3,000 - -
บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพ่ือใหมีเครื่องมือ 3.เครื่องคอมพิวเตอร สํานักงาน - 176,000 - -

เครื่องใชเพียงพอตอการ จํานวน 11 เครื่อง
ปฏิบัติงาน 4.เครื่องสํารองไฟ 800 VA - 25,600 - -

จํานวน 8 เครื่อง
5.เครื่องพิมพ Multifunction - 38,400 - -
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 4 เครื่อง

บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ  -เพ่ือใหมีเครื่องมือ 6.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง - 1,214,000 - -
และขนสง เครื่องใชเพียงพอตอการ จํานวน 1 คัน

ปฏิบัติงาน 7.รถจักรยานยนต จํานวน 2 คัน - 90,000 - -
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ป 2562
กองการแพทย

จํานวน 5 รายการ
สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร  -เพ่ือใหมีครุภัณฑ 1.เครื่องสองตรวจหู จํานวน 2 ชุด - 17,000 - -

หรือการแพทย เพียงพอในการปฏิบัติงาน 2.เคาเตอรเวชระเบียน จํานวน 1 ชุด - 50,000 - -
3.เครื่องวัดความดันโลหิต - 70,000 - -
อัตโนมัติแบบสอดแขนมีลอเลื่อน
จํานวน 1 เครื่อง

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 4.เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน - 48,000 - -
จํานวน 3 เครื่อง
5.เครื่องสํารองไฟ 800 VA - 9,600 - -
จํานวน 3 เครื่อง

ป 2562
สํานักปลัด

จํานวน 6 รายการ
บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  -เพ่ือใหมีเครื่องมือ 1.เครื่องปรับอากาศ 13,000 บีทียู - 23,000 - -

เครื่องใชเพียงพอ จํานวน 1 เครื่อง(อาคารสํานักงาน)
ตอการปฏิบัติงาน 2.เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู - 57,200 - -

จํานวน 2 เครื่อง(อาคารสํานักงาน)
3.เครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทียู - 94,000 - -
จํานวน 1 เครื่อง(อาคารสํานักงาน)
4.เครื่องปรับอากาศ 44,000 บีทียู - 53,300 - -
จํานวน 1 เครื่อง(อาคารสํานักงาน)

การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร 5.เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง - 600,000 - - งานปองกันฯ
จํานวน 4 เครื่อง

การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 6.เครื่องพิมพเลเซอรขาวดํา LED - 7,900 - - งานเทศกิจ
จํานวน 1 เครื่อง
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ป 2562
สํานักการสาธารณสุขฯ

จํานวน 3 รายการ
สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่อง 1.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ - 48,000 - - งานบริหารฯ

ใชเพียงพอตอการปฏิบัติงาน งานสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง
2.เครื่องสํารองไฟ 800 VA - 9,600 - - งานบริหารฯ
จํานวน 3 เครื่อง

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  -เพ่ือใชพลังงานทดแทน 3.ติดไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย  - 770,000  -  - งานทรัพยฯ
ลดประหยัดพลังงาน จํานวน 20 ตน

ป 2562
กองวิชาการและแผนงาน

จํานวน 2 รายการ
บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.โปรแกรมปองกันและตรวจ  - 190,000  -  -

จับไวรัสคอมพิวเตอร
2.โปรแกรมปองกันเครือขาย  - 150,000  -  -
(Friewall)

185



เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ป 2562
กองชาง

จํานวน 9 รายการ
1.รถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค  - 3,600,000  -  -
จํานวน 1 คัน
2.รถฟารมแทรกเตอร จํานวน 1 คัน  - 1,690,000  -  -
3.รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดลาง  - 1,900,000  -  -
ทอระบายน้ํา จํานวน 1 คัน
4.รถบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน  - 2,350,000  -  -
5.รถบรรทุกเททาย จํานวน 1 คัน  - 1,280,000  -  -
6.เครื่องเจียร ขนาด 4 นิ้ว  - 3,500  -  -

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 7.เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน  - 55,000  -  -
จํานวน 3 เครื่อง
8.เครื่องสํารองไฟ จํานวน 3 เครื่อง  - 12,000  -  -
9.เคร่ืองพิมพอิงคเจ็ต จํานวน 2 เคร่ือง  - 10,000  -  -

ป 2562
กองการศึกษา

จํานวน 6 รายการ
การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 2 ชุด - 12,000 - -

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 2.เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง - 32,000 - -
ครุภัณฑยานพาหนะ 3.รถบรรทุกดับเบ้ิลแคบ จํานวน 1 คัน - 787,000 - -
และขนสง

การศาสนาวัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 4.โตะอเนกประสงคโฟเมกา จํานวน 20 ตัว - 30,000 - - กองการศึกษา
และนันทนาการ 5.เกาอ้ีบุนวม จํานวน 10 ตัว - 22,000 - - (หองสมุดฯ)

6.เกาอ้ีพลาสติกมีพนักพิง จํานวน 100 ตัว - 28,000 - -
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ป 2562
ร.ร.ท.วัดปากน้ํา

จํานวน 3 รายการ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 1.เครื่องเลนสนามปฐมวัย จํานวน 1 ชุด - 1,200,000 - -
คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา 2.เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 เคร่ือง - 39,000 - -

และเผยแพร 3.กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เคร่ือง - 10,000 - -

ป 2562
ร.ร.ท.บานปากคลอง
จํานวน 4 รายการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 2 ตู - 18,800 - -
2.ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 15 ตู - 82,500 - -
3.เกาอ้ีสํานักงานบุนวม จํานวน 25 ตัว - 42,500 - -
4.ตูกดน้ําดื่มแบบตั้งพ้ืน จํานวน 3 เคร่ือง - 19,500 - -

ป 2562
ร.ร.ท.วัดโขดฯ

จํานวน 13 รายการ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 เครื่อง - 176,000 - -

2.ชั้นวางหนังสือ 30 ชอง จํานวน 30 หลัง - 117,000 - -
3.ตูเก็บเอกสาร จํานวน 15 หลัง - 82,500 - -
4.พัดลมติดเพดาน จํานวน 20 เครื่อง - 38,000 - -
5.ตูเก็บอุปกรณระดับอนุบาล จํานวน 6 ชุด - 108,000 - -

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 6.เคร่ืองพิมพเลเซอร ชนิดขาวดํา จํานวน 1 เคร่ือง - 7,900 - -
7.เครื่องพิมพเลเซอร ชนิดสี จํานวน 1 เครื่อง - 12,000 - -
8.เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 5 ชุด - 16,000 - -

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 9.โตะเกาอ้ีนักเรียน จํานวน 100 ชุด - 185,000 - -
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10.โตะอาหารสแตนเลส - 480,000 - -
พรองมานั่งระดับประถม จํานวน 20 ชุด

11.โตะอาหารสแตนเลส - 240,000 - -
พรอมมาน่ังระดับอนุบาล จํานวน 10 ชุด

12.โตะพับญ่ีปุน จํานวน 20 ตัว - 30,000 - -
คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 13.เครื่องรับสงวิทยุ จํานวน 2 เครื่อง - 24,000 - -

ป 2562
ร.ร.ท.วัดลุมฯ

จํานวน 3 รายการ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.โตะทํางาน จํานวน 5 ตัว - 17,500 - -

2.เกาอ้ีบุนวม จํานวน 100 ตัว - 50,000 - -
คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 3.โตะอาหารสแตนเลส - 200,000 - -

พรอมมานั่ง จํานวน 20 ชุด

ป 2562
ร.ร.สาธิตฯ

จํานวน 2 รายการ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เครื่องปรับอากาศ จํานวน 6 เครื่อง - 198,000 - -

2.พัดลมโคจรพรอมติดต้ัง จํานวน 50 เคร่ือง - 100,000 - -

ป 2562
ร.ร.นครระยองฯ (วัดโขดใต)

จํานวน 1 รายการ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.ตูเอกสาร 2 บานเปด จํานวน 12 หลัง - 32,400 - -
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ป 2562
ศพด.วัดเนินพระ
จํานวน 2 รายการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว 1.ผามานประจําหองเรียน จํานวน 2 หอง - 100,000 - -
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 2.ตูชั้นวางของ จํานวน 1 ชุด - 100,000 - -

ป 2562
ศพด.วัดปาประดู
จํานวน 4 รายการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา 1.โทรทัศน 40 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง - 17,000 - -
และเผยแพร 2.จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง - 12,000 - -

3.เครื่องฉาย 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง - 24,000 - -
4.เครื่องเลน ดีวีดี จํานวน 1 เครื่อง - 4,000 - -

ป 2562
ศพด.วัดลุมฯ

จํานวน 1 รายการ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เกาอ้ีสํานักงานบุนวม จํานวน 3 ตัว - 7,500 - -

19,386,700รวม
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 ป 2563
กองสวัสดิการสังคม
จํานวน 1 รายการ

สรางความเขมแข็ง คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพ่ือใหมีเครื่องมือ 1.เครื่องสํารองไฟ - - 16,000 -
ของชุมชน เครื่องใชแกการปฏิบัติงาน จํานวน 5 เครื่อง

ป 2563
สํานักการคลัง

จํานวน 7 รายการ
บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เกาอ้ีทํางาน จํานวน 7 ตัว - - 21,000 -

2.โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว - - 3,000 -
คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3.เครื่องคอมพิวเตอร สํานักงาน - - 224,000 -

จํานวน 14 เครื่อง
4.เครื่องสํารองไฟ 800 VA - - 25,600 -
จํานวน 8 เครื่อง
5.เครื่องพิมพ Multifunction - - 48,000 -
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 5 เครื่อง
6.เครื่องพิมพ Multifunction - - 17,000 -
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 1 เครื่อง
7.เครื่องพิมพ ชนิด Dot Matrix - - 22,000 -
Printer แบบแครสั้น
จํานวน 1 เครื่อง
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ป 2563
กองการแพทย

จํานวน 4 รายการ
สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  -เพ่ือใหมีครุภัณฑ 1.โตะซักประวัติ จํานวน 3 ชุด - - 90,000 -

คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เพียงพอในการปฏิบัติงาน 2.เครื่องวัดความดันโลหิต - - 70,000 -
หรือการแพทย อัตโนมัติแบบสอดแขนมีลอเลื่อน

จํานวน 1 เครื่อง
คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3.เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน - - 16,000 -

จํานวน 1 เครื่อง
4.เครื่องสํารองไฟ 800 VA - - 3,200 -
จํานวน 1 เครื่อง

ป 2563
สํานักปลัด

จํานวน 4 รายการ
บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพ่ือใหมีครุภัณฑ 1.เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง - - 32,000 -

เพียงพอในการปฏิบัติงาน 2.เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 เครื่อง - - 5,600 -
3.รถโดยสาร จํานวน 1 คัน - - 1,288,000 -

การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑดับเพลิง 3.ชุดผจญเพลิง จํานวน 2 ชุด - - 500,000 -
การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 4.ชุดปองกันสารเคมี จํานวน 2 ชุด - - 280,000 -

และขนสง
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ป 2563
สํานักการสาธารณสุขฯ

จํานวน 6 รายการ
สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่อง 1.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ - - 48,000 - งานบริหารฯ

ใชเพียงพอตอการปฏิบัติงาน งานสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง
2.เครื่องสํารองไฟ 800 VA - - 9,600 - งานบริหารฯ
จํานวน 3 เครื่อง

คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร 3.หูฟงแพทย จํานวน 2 อัน - - 7,000 - งานฟนฟูสุขภาพ
หรือการแพทย 4.ตราชั่งน้ําหนักเด็กแบบแขวน - - 3,000 - ครอบครัว

จํานวน 1 อัน
5.เครื่องเจาะน้ําตาลปลายนิ้ว - - 6,000 -
จํานวน 2 เครื่อง

การพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 6.รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน - - 821,000 - งานสัวแพทย
และขนสง 2 ลอ จํานวน 1 คัน

ป 2563
กองวิชาการและแผนงาน

จํานวน 9 รายการ
บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.โปรแกรมปองกันและตรวจ  -  - 190,000  -

จับไวรัสคอมพิวเตอร
2.โปรแกรมปองกันเครือขาย  -  - 150,000  -
(Friewall)
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ป 2563
กองชาง

จํานวน 11 รายการ
1.รถบรรทุก แบบกระบะเททาย - - 2,200,000 -
จํานวน 1 คัน
2.รถบรรทุก แบบบรรทุกน้ํา - - 2,500,000 -
จํานวน 1 คัน
3.รถบรรทุก จํานวน 1 คัน - - 580,000 -
4.รถบรรทุก เปดขางเททาย - - 1,300,000 -
จํานวน 1 คัน
5.รถตักหนาขุดหลัง จํานวน 1คัน - - 4,700,000 -
6.ตูเชื่อมไฟฟา จํานวน 1 ตู - - 28,000 -
7.เครื่องตัดไฟ ขนาด 14 นิ้ว - - 11,000 -
จํานวน 1 เครื่อง
8.เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง - - 7,000 -
9.เครื่องกําเหนิดไฟฟา - - 10,000 -
จํานวน 1 เครื่อง
10.ปมลม จํานวน 1 เครื่อง - - 600,000 -

ป 2563
กองการศึกษา

จํานวน 3 รายการ
การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 3 เครื่อง - - 48,000 -

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 2.รถบรรทุกดับเบ้ิลแคบ จํานวน 1 คัน - - 787,000 -
การศาสนาวัฒนธรรม และขนสง กองการศึกษา
และนันทนาการ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 3.โตะเกาอี้เด็กเล็กโฟเมกา จํานวน 10 ชุด - - 50,000 - (หองสมุดฯ)
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ป 2563
ร.ร.ท.วัดปากน้ํา

จํานวน 2 รายการ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา 1.กลองวีดีโอ จํานวน 1 เครื่อง - - 15,000 -

และเผยแพร
คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว 2.เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง - - 19,000 -

ป 2563
ร.ร.ท.บานปากคลอง
จํานวน 4 รายการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.โตะประชุม จํานวน 1 ชุด - - 25,000 -
2.โซฟารับแขก จํานวน 1 ชุด - - 29,500 -
3.ตูเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จํานวน 3 ตู - - 13,500 -
4.โตะทํางานระดับ 7-8 จํานวน 5 ตัว - - 27,500 -

ป 2563
ร.ร.ท.วัดโขดฯ

จํานวน 10 รายการ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง - - 132,000 -

2.ชั้นวางหนังสือ 30 ชอง จํานวน 20 หลัง - - 78,000 -
3.ตูเก็บเอกสาร จํานวน 15 หลัง - - 82,500 -
4.พัดลมติดเพดาน จํานวน 20 เครื่อง - - 38,000 -
5.ตูเก็บอุปกรณอนุบาล จํานวน 6 ชุด - - 108,000 -

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 6.เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 5 ชุด - - 16,000 -
คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 7.โตะเกาอ้ีนักเรียน จํานวน 100 ชุด - - 185,000 -

8.โตะอาหาร ระดับประถม จํานวน 20 ชุด - - 480,000 -
9.โตะอาหาร ระดับอนุบาล จํานวน 10 ชุด - - 240,000 -
10.โตะพับญ่ีปุน จํานวน 15 ตัว - - 22,500 -
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ป 2563
ร.ร.ท.วัดลุมฯ

จํานวน 3 รายการ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด - - 30,000 -

2.เคร่ืองทําลายเอกสาร จํานวน 1 เคร่ือง - - 7,800 -
คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา 3.กลองถายรูปดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง - - 10,000 -

และเผยแพร
ป 2563

ร.ร.สาธิตฯ
จํานวน 3 รายการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เครื่องปรับอากาศ จํานวน 6 เครื่อง - - 198,000 -
2.พัดลมโคจรพรอมติดต้ัง จํานวน 50 เคร่ือง - - 100,000 -
3.โตะเกาอ้ีนักเรียน จํานวน 50 ชุด - - 95,000 -

ป 2563
ร.ร.นครระยองฯ (วัดโขดใต)

จํานวน 1 รายการ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา 1.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เคร่ือง - - 24,000 -

และเผยแพร
ป 2563

ศพด.วัดเนินพระ
จํานวน 1 รายการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 1.เบาะหุมเสากันกระแทก จํานวน 1 ชุด - - 50,000 -
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ป 2563
ศพด.วัดปาประดู
จํานวน 4 รายการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา 1.โทรทัศน 40 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง - - 17,000 -
และเผยแพร 2.จอรับภาพมอเตอรไฟฟา จํานวน 1 เคร่ือง - - 12,000 -

3.เครื่องฉาย 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง - - 24,000 -
4.เครื่องเลน ดีวีดี จํานวน 1 เครื่อง - - 4,000 -

ป 2563
ศพด.วัดลุมฯ

จํานวน 1 รายการ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา 1.กลองถายรูปดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง - - 10,000 -

และเผยแพร

18,810,300รวม
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

 ป 2564
กองการแพทย

จํานวน 4 รายการ
สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร  -เพ่ือใหมีครุภัณฑ 1.เครื่องวัดความดันโลหิต - - - 70,000

หรือการแพทย เพียงพอในการปฏิบัติงาน จํานวน 1 เครื่อง
คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 2.เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน - - - 32,000

จํานวน 2 เครื่อง
3.เครื่องสํารองไฟ 800 VA - - - 6,400
จํานวน 2 เครื่อง
4.เครื่องพิมพ Multifunction - - - 7,900
จํานวน 1 เครื่อง

ป 2564
สํานักการคลัง

จํานวน 7 รายการ
บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  -เพ่ือใชทดแทนของ 1.เกาอ้ีทํางาน จํานวน 4 ตัว - - - 12,000

เดิมที่ชํารุด 2โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว - - - 3,000
คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3.เครื่องคอมพิวเตอร สํานักงาน - - - 192,000

จํานวน 12 เครื่อง
4.เครื่องสํารองไฟ ขนาด800 VA - - - 25,600
จํานวน 8 เครื่อง
5.เครื่องพิมพ Multifunction - - - 28,800
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 3 เครื่อง

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 6.รถจักรยานยนต จํานวน 2 คัน - - - 90,000
คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา 7.กลองถายภาพนิ่งดิจิตอล - - - 35,000

และเผยแพร จํานวน 5 กลอง
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ป 2564
สํานักปลัด

จํานวน 4 รายการ
บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพ่ือใหมีเครื่องมือ 1.เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง - - - 32,000

เครื่องใชเพียงพอตอการ 2.เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 เครื่อง - - - 5,600
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 3.เครื่องจายน้ําหวาน ชนิด 2 โถ - - - 35,000

ขนาดบรรจุ 18 ลิตร จํานวน 1 ชุด
การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร 4.เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง - - - 60,000

จํานวน 4 เครื่อง

ป 2564
สํานักการสาธารณสุขฯ

จํานวน 4 รายการ
สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่อง 1.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ - - - 128,000 งานบริหารฯ

ใชเพียงพอตอการปฏิบัติงาน งานสํานักงาน จํานวน 8 เครื่อง
คาครุภัณฑ 2.เครื่องสํารองไฟ 800 VA - - - 25,600 งานบริหารฯ

จํานวน 8 เครื่อง
คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร 3.เครื่องวัดความดันโลหิต - - - 20,000 งานฟนฟูสุขภาพ

หรือการแพทย แบบดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง ครอบครัว
4.เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน - - - 4,000
ในเลือดปลายนิ้ว จํานวน 2 อัน
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ป 2564
กองวิชาการและแผนงาน

จํานวน 2 รายการ
บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.โปรแกรมปองกันและตรวจ  -  -  - 190,000

จับไวรัสคอมพิวเตอร
2.โปรแกรมปองกันเครือขาย  -  -  - 150,000
(Friewall)

ป 2564
กองชาง

จํานวน 2 รายการ
1.ตูเชื่อมไฟฟา จํานวน 1 ตู - - - 15,000

ป 2564
กองการศึกษา

จํานวน 4 รายการ
การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 3 เครื่อง - - - 48,000

2.เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 1 เคร่ือง - - - 7,900
3.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง - - - 4,300

การศาสนาวัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 4.เกาอ้ีพลาสติกแบบมีพนักพิง จํานวน 100 ตัว - - - 28,000 กองการศึกษา
และนันทนาการ (หองสมุดฯ)

ป 2564
ร.ร.ท.วัดปากน้ํา

จํานวน 1 รายการ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 1.เคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต จํานวน 1 ชุด - - - 580,000
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ป 2564
ร.ร.ท.บานปากคลอง
จํานวน 1 รายการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 1.โตะสแตนเลสพรอมมาน่ัง จํานวน 10 ชุด - - - 150,000

ป 2564
ร.ร.ท.วัดโขดฯ

จํานวน 5 รายการ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.ชั้นวางหนังสือ 30 ชอง จํานวน 20 หลัง - - - 78,000

2.ตูเก็บเอกสาร จํานวน 15 หลัง - - - 82,500
3.พัดลมติดเพดาน จํานวน 20 เครื่อง - - - 38,000

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 4.โตะอาหารระดับประถม จํานวน 15 ชุด - - - 360,000
5.โตะอาหารระดับอนุบาล จํานวน 5 ชุด - - - 120,000

ป 2564
ร.ร.ท.วัดลุมฯ

จํานวน 2 รายการ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.โตะประชุม จํานวน 1 ชุด - - - 25,000

2.โทรโขง จํานวน 10 ตัว - - - 7,000

ป 2564
ร.ร.สาธิตฯ

จํานวน 2 รายการ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เครื่องปรับอากาศ จํานวน 6 เครื่อง - - - 198,000

2.พัดลมโคจรพรอมติดต้ัง จํานวน 50 เคร่ือง - - - 100,000
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ป 2564
ร.ร.นครระยองฯ (วัดโขดใต)

จํานวน 3 รายการ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.กลองโทรทัศนวงจรปด จํานวน 1 ชุด - - - 27,000

2.กลองเช่ือมตอสัญญาณใยแกวนําแสง 4 ชุด - - - 2,800
3.อุปกรณกระจายสัญญาณ จํานวน 1 ชุด - - - 22,000

ป 2564
ศพด.วัดเนินพระ
จํานวน 1 รายการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 1.เครื่องเลนสนาม จํานวน 1 ชุด - - - 600,000

ป 2564
ศพด.วัดปาประดู
จํานวน 1 รายการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา 1.เครื่องฉาย 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง - - - 24,000
และเผยแพร

ป 2564
ศพด.วัดลุม

จํานวน 1 รายการ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา 1.โทรโขง จํานวน 3 ตัว - - - 2,100

และเผยแพร

3,672,500รวม
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สวนท่ี 5
การตดิตามและประเมินผล

การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร

การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติ เทศบาลนครระยองไดกําหนดใหกองวิชาการ
และแผนงานรับผิดชอบภารกิจในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา และนโยบายของ
ผูบริหารในภาพรวมขององคกร โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ขอกฎหมาย หนังสือสั่งการ ดังนี้

1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 12 พ.ศ.2546 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ให
นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป

2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งมีสาระสําคัญเก่ียวกับการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาและกําหนดกระบวนการในการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13

3.หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เรื่องแนวทาง
และหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559
ซึ่งกําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร

4. แนวทางปฏิบัติตามโครงการพัฒนาระบบภูมิศาสตรสารสนเทศเพ่ือการจัดการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (e-plan) ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท
0810.5 /ว 857 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2555

โดยผูบริหารเทศบาลนครระยองไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนด
แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครระยอง และมอบหมายใหมีกองวิชาการและ
แผนงานรับผิดชอบการรวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล ติดตามตรวจสอบการบันทึก
ขอมูลการดําเนินงานในระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ เพ่ือการจัดการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-plan)
และรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําป เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
พิจารณาและใหความเห็นตอผูบริหารเทศบาล เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล สภาเทศบาล และ
ประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป นอกจากนี้
ยังมอบหมายใหกองวิชาการและแผนงานดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกับการดําเนินงานการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล และการจัดบริการสาธารณะตางๆ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพัฒนาการดําเนินงานตอไป
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย

1. สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน กรรมการ
2. ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน กรรมการ
3. ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน กรรมการ
4. หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน กรรมการ
5. ผูทรงคุณวุฒิท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน กรรมการ
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่ง

ทําหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการ
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน

เสนอตอสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และ
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร

วิธีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เทศบาลนครระยองไดกําหนดวิธีการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร โดยใชวิธีการติดตาม (Monitoring)

เปนการติดตามเพ่ือใหทราบความกาวหนาในการดําเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณและไดบรรจุไวในแผนดําเนินการประจําป พ.ศ.2560 และในกรณีท่ี พบปญหา/อุปสรรค
ในการดําเนินงานจะไดพิจารณาแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหโครงการตางๆ สําเร็จลุลวงไป ไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยเทศบาลไดกําหนดวิธีการติดตามการดําเนินงาน ดังนี้

1. การรายงานการติดตามและประเมินผลรายไตรมาส ใหทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครระยอง
ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
พรอมท้ังจํานวนงบประมาณท่ีใชจริงเปนรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) รายงานภายในเดือนมกราคม 2561
ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) รายงานภายในเดือนเมษายน 2561
ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2561
ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2561
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2. การบันทึกขอมูลสถานการดําเนินงานในระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการงบประมาณ ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (e-plan) ทางเว็บไซตของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยมอบหมายใหงาน วิเคราะหนโยบาย
และแผน กองวิชาการและแผนงาน รับผิดชอบการบันทึกขอมูลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปและ
โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป รวมท้ังการรายงานการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวน (ยาเสพติด)
และตรวจสอบติดตามใหสวนราชการตางๆ ท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการบันทึกขอมูลสถานการดําเนินงาน
ของโครงการ ใหสอดคลองกับการรายงานและประเมินผลรายไตรมาส

การติดตามและประเมินผลโครงการ
เทศบาลนครระยองไดกําหนดใหมีการประเมินผล (Evaluation) โดยการรวบรวมผลการติดตาม

ความกาวหนาของโครงการและการประเมินผลโครงการของทุกสวนราชการ เพ่ือวิเคราะหและประเมินผลการ
ดําเนินงาน ไดแก

1. การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ โดยกําหนดใหมีการประเมินโครงการใน 2 ดาน ไดแก
- การประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานและการใชงบประมาณในแตละโครงการ โดยพิจารณาจาก

เปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการท่ีไดกําหนดไวในแผนดําเนินการและจํานวนงบประมาณท่ีได ใชจายจริง
- การประเมินผลเชิงคุณภาพ เปนการประเมินความสําเร็จของโครงการ โดยการประเมินผล

ความสําเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพท่ีไดกําหนดไว ในแผนพัฒนาสามปและแผนดําเนินการประจําป
การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา เปนการประเมินผลในภาพรวมของ เทศบาล

นครระยอง โดยงานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน จะรวบรวมผลการดําเนินงานของทุกโครงการ
ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาและการเบิกจายเงินงบประมาณจนถึงสิ้นปงบประมาณ จากรายงานการติดตาม
การดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 - 4 ของทุกสวนราชการ และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน สรุปเปนรายงานนําเสนอตอผูบริหารเทศบาล

กองวิชาการและแผนงานจะนําขอมูลท่ีไดจากการติดตามรายไตรมาสและการประเมินผลดังกลาวขางตน
มารวบรวมวิเคราะหแสดงผลการดําเนินงานโครงการท่ีสําคัญๆ จัดทําเปนรายงานการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานประจําป และรายงานแสดงผลตามนโยบายท่ีคณะผูบริหารแถลงไว เพ่ือเสนอตอสภาเทศบาล
และประกาศใหประชาชนทราบอยางท่ัวถึง



ภาคผนวก
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ภาพประกอบแผนที่ยุทธศาสตรทั้ง 8 ยุทธศาสตร

มิตดิานประสิทธิผล

มิตดิานคุณภาพ-
การใหบริการ

มิตดิานประสิทธิภาพ-
การปฏิบัตริาชการ

มิตดิานพัฒนาองคกร

1.ภาพประกอบแผนท่ียุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน
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มิติประสิทธิผล

มิตคิุณภาพ
การใหบรกิาร

มิติประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

มิติพัฒนาองคกร

2.ภาพประกอบแผนท่ียุทธศาสตรการจัดการระบบขนสงมวลชนการจราจรและความปลอดภัย
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มิติประสิทธิผล

มิตคิุณภาพ
การใหบรกิาร

มิติประสิทธิภาพ-
การปฏิบัติงาน

มิติพัฒนาองคกร

3.ภาพประกอบแผนท่ียุทธศาสตรการสรางความสมดลุของสิ่งแวดลอม ภายใตแนวทางเมืองคารบอนต่ํา
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มิติประสิทธิผล

มิตคิุณภาพ
การใหบรกิาร

มิติประสิทธิภาพ-
การปฏิบัติงาน

มิติพัฒนาองคกร

4.ภาพประกอบแผนท่ียุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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มิติประสิทธิผล

มิตคิุณภาพ
การใหบรกิาร

มิติประสิทธิภาพ-
การปฏิบัติงาน

มิติพัฒนาองคกร

5.ภาพประกอบแผนท่ียุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิเมืองใหมีความรุงเรือง
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มิติประสิทธิผล

มิตคิุณภาพ
การใหบรกิาร

มิติประสิทธิภาพ-
การปฏิบัติงาน

มิติพัฒนาองคกร

6.ภาพประกอบแผนท่ียุทธศาสตรการเสริมสรางสุขภาวะท่ีดีของประชาชน
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มิติประสิทธิผล

มิตคิุณภาพ
การใหบรกิาร

มิติประสิทธิภาพ-
การปฏิบัติงาน

มิติพัฒนาองคกร

7.ภาพประกอบแผนท่ียุทธศาสตรการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม
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มิติประสิทธิผล

มิตคิุณภาพ
การใหบรกิาร

มิติประสิทธิภาพ-
การปฏิบัติงาน

มิติพัฒนาองคกร

8.ภาพประกอบแผนท่ียุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสกุและมีการบริหารจัดการท่ีดี
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รูปแบบแผนยทุธศาสตรการพัฒนา พ.ศ.2561 - 2564

นครสีเขียว และรุงเรือง
ดวยความพอเพียง
ภายในป พ.ศ.2563

วิสัยทัศน

พันธกิจ

จุดมุงหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร 8 ยุทธศาสตร 1 2 3 4 5 6 7 8

กลยุทธ

10 KPIs

23 วัตถุประสงค

45 แนวทางการพัฒนา

178 โครงการ

30 KPIs

KPIsกิจกรรม



    ตารางแสดงตัวชี้วัดผลการพัฒนา วิธีคํานวณ และเกณฑมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน

มุมมอง/วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด :KPIs วัดจาก วิธีคํานวณ เกณฑ แหลงขอมูล
(Objectives) (Key Performance Indicators) มาตรฐาน

1. ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการไดมาตรฐาน และเปน
โครงสรางพื้นฐานสีเขียว

1) รอยละของโครงการที่สามารถดําเนินการ
ไดตามแนวทางโครงสรางพื้นฐานสีเขียว
(Green Infrastructure)

รอยละของโครงการที่สามารถ
ดําเนินการไดตามแนวทาง
โครงสรางพื้นฐานสีเขียว

จํานวนโครงการที่สามารถดําเนินการไดตาม
แนวทางโครงสรางพื้นฐานสีเขียว X 100

จํานวนโครงการทั้งหมด

10% กองชาง

2. ผังเมืองมีเหมาะสมสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาเมือง

2) จํานวนผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ
  ที่สามารถดําเนินการได

จํานวนผังเมืองที่ไดดําเนินการ
 -

1 ผังเมือง กองชาง2. ผังเมืองมีเหมาะสมสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาเมือง

2) จํานวนผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ
  ที่สามารถดําเนินการได

จํานวนผังเมืองที่ไดดําเนินการ
 -

1 ผังเมือง กองชาง

2. ยุทธศาสตรการจัดการระบบขนสงมวลชน การจราจรและความปลอดภัย
มุมมอง/วัตถุประสงค ตัวชี้วัด :KPIs วัดจาก วิธีคํานวณ เกณฑ แหลงขอมูล

(Objectives) (Key Performance Indicators) มาตรฐาน
1. การแกไขปญหาจราจร เพื่อแกไข
ปญหาจราจรติดขัดเฉพาะจุดหรือ
พื้นที่อันจะทําใหการจราจรเฉพาะ
ไหลเวียนไดดี มีระเบียบ มีความ
คลองตัว

1) ความพึงพอใจของประชาชนตอการ
แกไขปญหาจราจร

รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ
ตอการแกไขปญหาจราจร จํานวนประชาชนที่พึงพอใจ × 100

จํานวนประชาชนทั้งหมดที่สํารวจ

65% สํานักปลัด

2. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การจราจร ขนสง และ
ปองกันอาชญากรรม

2) สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง (รอยละ) จํานวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง
จํานวนการเกิดอุบัติเหตุปปจจุบัน × 100
จํานวนการเกิดอุบัติเหตุของปที่ผานมา

2% สํานักปลัด
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มุมมอง/วัตถุประสงค ตัวชี้วัด :KPIs วัดจาก วิธีคํานวณ เกณฑ แหลงขอมูล
(Objectives) (Key Performance Indicators) มาตรฐาน

3) รอยละของความพึงพอใจของประชาชน
ตอการปองกันอาชญากรรม

รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ
ตอการปองกันอาชญากรรม

จํานวนประชาชนที่พึงพอใจ × 100
จํานวนประชาชนทั้งหมดที่สํารวจ

65% สํานักปลัด

3. การพัฒนาระบบขนสงมวลชนใน
เขตเทศบาล เพื่อลดคาใชจายสราง
ความสะดวก สบาย ลดการใชรถยนต
สวนบุคคล

4) รอยละของความพึงพอใจของประชาชน
ตอการพัฒนาระบบขนสงมวลชน

รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ
ตอการพัฒนาระบบขนสงมวลชน จํานวนประชาชนที่พึงพอใจ × 100

จํานวนประชาชนทั้งหมดที่สํารวจ

65%     สํานักปลัด
กองชาง

3. การพัฒนาระบบขนสงมวลชนใน
เขตเทศบาล เพื่อลดคาใชจายสราง
ความสะดวก สบาย ลดการใชรถยนต
สวนบุคคล

4) รอยละของความพึงพอใจของประชาชน
ตอการพัฒนาระบบขนสงมวลชน

รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ
ตอการพัฒนาระบบขนสงมวลชน จํานวนประชาชนที่พึงพอใจ × 100

จํานวนประชาชนทั้งหมดที่สํารวจ

65%     สํานักปลัด
กองชาง

3. ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลของส่ิงแวดลอม ภายใตแนวทางเมืองคารบอนตํ่า

มุมมอง/วัตถุประสงค ตัวชี้วัด :KPIs วัดจาก วิธีคํานวณ เกณฑ แหลงขอมูล

(Objectives) (Key Performance Indicators) มาตรฐาน
1.การเปนเมืองแหงตนไม (เมืองแหง
ตนไม)

1) สัดสวนพื้นที่สีเขียวยั่งยืน *ตอประชากร
(พื้นท่ีๆ ปกคลุมดวยไมยืนตนมีเสนผานศูนยกลาง
ไมนอยกวา 4.5 ซม. ท่ีความสูง 1.3 ม)

สัดสวนพื้นที่สีเขียวยั่งยืน*ตอ
ประชากร              พื้นที่เขียว

จํานวนประชากร

(WHO 9 ตร.
ม./คน)

 สน.การสาธารณสุขฯ

     กองชาง
   กองสวัสดิการฯ

2.ลดการปลอยมลพิษ จากกิจกรรม
ของเมือง (เมืองไรมลพิษ)

2) รอยละของปริมาณมูลฝอยที่นํากลับมา
ใชประโยชนเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอย
ทั้งหมด

รอยละของปริมาณมูลฝอยที่
นํากลับมาใชประโยชน ปริมาณมูลฝอยท่ีนํากลับมาใชประโยชน x

100 ปริมาณมูลฝอยท้ังหมด 10%
    สํานักการ
   สาธารณสุขฯ
       กองชาง

3) จุดที่จะทําการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบรายพื้นที่

จุดที่ทําการติดตั้งระบบบําบัด-
  น้ําเสียแบบรายพื้นที่

 - 1 จุด     สํานักการ
   สาธารณสุขฯ
       กองชาง215



มุมมอง/วัตถุประสงค ตัวชี้วัด :KPIs วัดจาก วิธีคํานวณ เกณฑ แหลงขอมูล
(Objectives) (Key Performance Indicators) มาตรฐาน

4) มาตรฐานคุณภาพอากาศ, คุณภาพแมน้ํา  - คุณภาพอากาศไมเกินคามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป
    - คุณภาพนํ้าไมเกินคามาตรฐานนํ้า
ผิวดิน ประเภท 2

  การวัดผลคุณภาพอากาศและนํ้า
เทียบกับคามาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการส่ิงแวดลอม

 -     สํานักการ
   สาธารณสุขฯ
      กองชาง

3.สงเสริมใหเกิดการลดการใช
เช้ือเพลิงฟอสซิล (เมืองพิชิตพลังงาน)

5) รอยละของปริมาณการใชไฟฟา และ
น้ํามันของเทศบาลที่ลดลง

รอยละของปริมาณการใชไฟฟา
และน้ํามันที่ลดลง

(ปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันปปจจุบัน -
  ปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันปท่ีผานมา) x 100
         ปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันปท่ีผานมา

1%

ทุกหนวยงาน3.สงเสริมใหเกิดการลดการใช
เช้ือเพลิงฟอสซิล (เมืองพิชิตพลังงาน)

5) รอยละของปริมาณการใชไฟฟา และ
น้ํามันของเทศบาลที่ลดลง

รอยละของปริมาณการใชไฟฟา
และน้ํามันที่ลดลง

(ปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันปปจจุบัน -
  ปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันปท่ีผานมา) x 100
         ปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันปท่ีผานมา

1%

ทุกหนวยงาน

6) จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทนในเมือง

จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการใช-
พลังงานทดแทนในเมือง  -

2 กิจกรรม สํานักการสาธารณสุขฯ
 กองชาง

4. สรางสังคมบริโภคอยางพอเพียง
(เมืองบริโภคอยางยั่งยืน)

7) รอยละของงบประมาณเทศบาลที่ซื้อ/
จางสินคาหรือบริการที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมเทียบกับงบประมาณแตละป

รอยละของงบประมาณเทศบาล
 ที่ซื้อ/จางสินคาหรือบริการที่
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

  งบประมาณที่ใชจัดซื้อจางที่เปนมิตร
       ตอส่ิงแวดลอม x 100

ประมาณประจําป
2%

ทุกหนวยงาน
และ โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

8) รอยละของครัวเรือนที่มีการบริโภคที่
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

รอยละของครัวเรือนที่มีการ
บริโภคที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

   จํานวนครัวเรือนที่มีการบริโภคที่
    เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม x 100

    จํานวนครัวเรือนทั้งหมด
1%

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มุมมอง/วัตถุประสงค ตัวชี้วัด :KPIs วัดจาก วิธีคํานวณ เกณฑ แหลงขอมูล
(Objectives) (Key Performance Indicators) มาตรฐาน

1. สงเสริมและอนุรักษประเพณี
ทองถิ่นความเปนระยอง โดยคํานึงถึง
วิถีสีเขียวในการดําเนินการ

1) จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนอง
 วิถีสีเขียว

      จํานวนโครงการ / กิจกรรม
  ที่ตอบสนองวิถีสีเขียว

         จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
             ตอบสนองวิถีสีเขียว x 100

     จํานวนโครงการทั้งหมด

60% กองการศึกษา

2. เสริมสรางสุขภาพและทักษะ
ดานตางๆ แกเด็กและเยาวชน เพื่อให
สามารถดํารงชีวิตอยูใน สังคมได
อยางมีความสุข (เกง ดี มีความสุข)

2) รอยละของเด็กและเยาวชนที่เขารวม
กิจกรรม/โครงการของเทศบาล

รอยละของเด็กและเยาวชน
 ที่เขารวมกิจกรรม/โครงการของ
เทศบาล

    จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีเขารวมกิจกรรม/
        โครงการของเทศบาล x 100

จํานวนเด็กและเยาวชนท้ังหมดท่ีประเมินฯ
60%

กองการศึกษา2. เสริมสรางสุขภาพและทักษะ
ดานตางๆ แกเด็กและเยาวชน เพื่อให
สามารถดํารงชีวิตอยูใน สังคมได
อยางมีความสุข (เกง ดี มีความสุข)

2) รอยละของเด็กและเยาวชนที่เขารวม
กิจกรรม/โครงการของเทศบาล

รอยละของเด็กและเยาวชน
 ที่เขารวมกิจกรรม/โครงการของ
เทศบาล

    จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีเขารวมกิจกรรม/
        โครงการของเทศบาล x 100

จํานวนเด็กและเยาวชนท้ังหมดท่ีประเมินฯ
60%

กองการศึกษา

3. พัฒนามาตรฐานและโอกาส
ทางการศึกษา เพื่อใหเด็กและเยาวชน
มีคุณภาพ (สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครระยอง)

3) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-net) ของนักเรียน
ในสังกัดเทศบาล สูงกวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

คาเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน
(O-net) ของนักเรียนในสังกัดเทศบาล
 ที่สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

 - 1%

กองการศึกษา

4. สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ศักยภาพ
 ครู และบุคลากรทางการศึกษา

4) รอยละของครู ที่ผานมาตรฐาน
 การปรับตําแหนง

รอยละของครู ที่ผานมาตรฐาน
 การปรับตําแหนง จํานวนครู ที่ผานมาตรฐานการปรับตําแหนง x 100

   จํานวนครู บุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 5%

กองการศึกษา
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองใหมีความรุงเรือง

มุมมอง/วัตถุประสงค ตัวชี้วัด :KPIs วัดจาก วิธีคํานวณ เกณฑ แหลงขอมูล
(Objectives) (Key Performance Indicators) มาตรฐาน

1. เสริมสรางรายไดใหแกผูประกอบการ
ในเขตเทศบาลนครระยอง และลด
รายจายภาคครัวเรือน

1) รอยละของความพึงพอใจของ
ผูประกอบการที่มีตอการสงเสริมรายไดของ
ผูประกอบการและกิจกรรมสงเสริมรายได

รอยละของผูประกอบการที่พึง
พอใจตอการสงเสริมรายไดและ
กิจกรรมสงเสริมรายได

จํานวนผูประกอบการที่พึงพอใจ × 100
จํานวนผูประกอบการทั้งหมดที่สํารวจ

60%
  กองวิชาการและ
        แผนงาน
    กองสวัสดิการฯ

2. สงเสริมการทองเที่ยวและพัฒนา
ส่ิงอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว
และพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว

15) รอยละของความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวที่มีตอการบริการดานการ
ทองเที่ยวของเทศบาลนครระยอง (ท่ีเขามาใน
พื้นท่ีกําหนด)

รอยละของนักทองเที่ยวที่พึงพอใจ
ตอการบริการดานการทองเที่ยว
ของเทศบาลนครระยอง

จํานวนนักทองเที่ยวที่พึงพอใจ × 100
จํานวนนักทองเที่ยวการทั้งหมดที่สํารวจ

1 ชุมชน สํานักการ
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม

2. สงเสริมการทองเที่ยวและพัฒนา
ส่ิงอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว
และพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว

15) รอยละของความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวที่มีตอการบริการดานการ
ทองเที่ยวของเทศบาลนครระยอง (ท่ีเขามาใน
พื้นท่ีกําหนด)

รอยละของนักทองเที่ยวที่พึงพอใจ
ตอการบริการดานการทองเที่ยว
ของเทศบาลนครระยอง

จํานวนนักทองเที่ยวที่พึงพอใจ × 100
จํานวนนักทองเที่ยวการทั้งหมดที่สํารวจ

1 ชุมชน สํานักการ
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม

6. ยุทธศาสตรการเสริมสรางสุขภาวะที่ดีของประชาชน

มุมมอง/วัตถุประสงค ตัวชี้วัด :KPIs วัดจาก วิธีคํานวณ เกณฑ แหลงขอมูล
(Objectives) (Key Performance Indicators) มาตรฐาน

1. เพื่อสรางความปลอดภัยทางดาน
อาหาร

1) รอยละของสถานประกอบการดาน
อาหารไดมาตรฐานและปฏิบัติเปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย

รอยละของสถานประกอบการ
ดานอาหารที่ไดมาตรฐานและ
ปฏิบัติไปตามขอกําหนดของ
กฎหมาย

 จํานวนสถานประกอบการดานอาหารได
      มาตรฐานและปฏิบัติเปนไปตาม
        ขอกําหนดของกฎหมาย × 100

  จํานวนสถานประกอบการทั้งหมด

80%

สํานักการ
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม

2. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
ประชาชน

2) รอยละของประชาชนที่ไดรับการดูแล
สุขภาพ

รอยละของประชาชนที่ไดรับ
การดูแลสุขภาพ

จํานวนประชาชนท่ีไดรับการดูแลสุขภาพ ×
100 จํานวนประชาชนท้ังหมดท่ีสํารวจ 60%

สํานักการ
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม
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มุมมอง/วัตถุประสงค ตัวชี้วัด :KPIs วัดจาก วิธีคํานวณ เกณฑ แหลงขอมูล
(Objectives) (Key Performance Indicators) มาตรฐาน

3) จํานวนสถานที่ที่มีการจัดการสุขภาพ
  ที่ไดมาตรฐาน

จํานวนสถานที่ที่มีการจัดการ
สุขภาพที่ไดมาตรฐาน  - 6

สํานักการสาธารณสุขฯ
กองการแพทย

กองชาง

3. เพื่อสนับสนุนและรองรับ
สังคมผูสูงอายุ

4) รอยละของผูสูงอายุที่ผานเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุของ
เทศบาลนครระยอง (Elderly Index)

รอยละของผูสูงอายุที่ผานเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุของเทศบาลนครระยอง

 จํานวนประชาชนที่พึงพอใจ × 100
จํานวนประชาชนทั้งหมดที่สํารวจ

50%

สํานักการสาธารณสุขฯ
 กองสวัสดิการสังคม
      กองการแพทย

   กองชาง

7. ยุทธศาสตรการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม

มุมมอง/วัตถุประสงค ตัวชี้วัด :KPIs วัดจาก วิธีคํานวณ เกณฑ แหลงขอมูล
(Objectives) (Key Performance Indicators) มาตรฐาน

1. เสริมสรางใหเยาวชนและประชาชน
มีคุณลักษณะพึงประสงค เปนคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1) รอยละของประชาชนที่ผานเกณฑ
มาตรฐานคนดีศรีระยอง

รอยละของประชาชนที่ผานเกณฑ
มาตรฐานคนดีศรีระยอง

 รอยละของประชาชนที่ผานเกณฑ
มาตรฐานคนดีศรีระยอง x 100

จํานวนประชาชนทั้งหมด
50%

  กองการศึกษา
   กองสวัสดิการ
ฯ  กองวิชาการฯ

2. เสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัว และชุมชนใหมีความเอื้อ
อาทรดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

2) รอยละของความพึงพอใจของประชาชน
ตอการจัดกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ
ตอการจัดกิจกรรมเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

จํานวนประชาชนที่พึงพอใจ × 100
จํานวนประชาชนทั้งหมดที่สํารวจ

60% กองสวัสดิการฯ

มุมมอง/วัตถุประสงค ตัวชี้วัด :KPIs วัดจาก วิธีคํานวณ เกณฑ แหลงขอมูล
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(Objectives) (Key Performance Indicators) มาตรฐาน
3. สงเสริมการมีสวนรวมของ
กลุมมวลชนในการจัดบริการสาธารณะ
และการเขาถึงขอมูลขาวสาร

3) จํานวนกลุมเครือขายอาสาสมัคร/
กลุมมวลชนที่ผานเกณฑการมีสวนรวม
 ที่กําหนดไวของกลุมเครือขายฯ

รอยละของกลุมเครือขาย
อาสาสมัคร/กลุมมวลชนที่ผานเกณฑ
การมีสวนรวมที่กําหนดไวของ
กลุมเครือขายฯ

จํานวนกลุมเครือขายท่ีผานเกณฑ × 100
จํานวนกลุมเครือขายท้ังหมดท่ีสํารวจ

1 กองสวัสดิการ
สังคมสํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักปลัด

4) รอยละของประชาชนที่รับรูขอมูล
ขาวสารจากชองทางตางๆของเทศบาล
(คุณภาพขอมูลและความถี่ของขอมูลที่ไดรับ)

รอยละของประชาชนที่ไดรับรูขอมูล
ขาวสารจากชองทางตางๆ ของ
เทศบาล

จํานวนประชาชนที่ไดรับรูขอมูลขาวสาร × 100
จํานวนประชาชนทั้งหมด

60%      กองวิชาการฯ
      สํานักปลัด

8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการที่ดี
มุมมอง/วัตถุประสงค ตัวชี้วัด :KPIs วัดจาก วิธีคํานวณ เกณฑ แหลงขอมูล

(Objectives) (Key Performance Indicators) มาตรฐาน
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนผู
ที่มีสมรรถนะสูงและมีความสุข
ในการทํางาน

1) จํานวนโครงการที่ดําเนินการเกี่ยวกับ
การสรางความสุขในองคกร

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
เกี่ยวกับการสรางความสุขใน
องคกร

   จํานวนโครงการที่ดําเนินการเกี่ยวกับ
      การสรางความสุขในองคกร X 100

     จํานวนโครงการทั้งหมด

4 ทุกสํานัก/กอง

2. พัฒนากระบวนการภายใน ใหมี-
คุณภาพ โดยยึดหลักความพอเพียง
ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม

2) รอยละของคะแนนการประเมิน
การบริหารจัดการที่ดีประจําป

คะแนนจากการตรวจประเมิน
การบริหารจัดการที่ดี
(ธรรมาภิบาล)

-

> 85 คะแนน ทุกสํานัก/กอง
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