




เหตุผลและความจําเปน

ตามท่ีเทศบาลนครระยองไดอนุมัติและประกาศใชแผนพฒันาเทศบาลนครระยอง4ป (พ.ศ. 2561 -2564)
ไปแลวนั้น เนื่องจากเทศบาลนครระยองมีความจําเปนท่ีจะดําเนินการตามโครงการพัฒนา เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
ตามอํานาจหนาท่ี เพื่อประโยชนในการดําเนนิงานของสวนราชการและการพฒันาทองถิ่น รวมถึงการสนับสนุน
การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงไดจดัทําแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 ของเทศบาลนครระยอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559
ขอ22 เพื่อใหมีความเหมาะสม สามารถแกไขปญหา ทันตอสถานการณในปจจุบัน อีกท้ังใชเปนกรอบในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตอไป



สารบัญ

เร่ือง หนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.07) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1 - 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน 3
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองใหมีความรุงเรือง 4
ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม 5 - 9

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) เพิ่มเติม

ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม 10

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ (ผ.08) เพิ่มเติม

ยุทธศาสตรท่ี 8 การบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการท่ีดี 11



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.07)

แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ป 2561

และ

แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ป 2561



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและย่ังยืน

แผนงานเคหะและชุมชน 1 2,495,000.00 - - - - - - 1 2,495,000.00
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองใหมีความรุงเรือง

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 1,000,000.00 - - - - - - 1 1,000,000.00
7. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 228,600.00 2 228,600.00 2 228,600.00 2 228,600.00 8 914,400.00
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 1,005,000.00 1 1,000,000.00 1 1,000,000.00 1 1,000,000.00 5 4,005,000.00
แผนงานสาธารณสุข 1 580,000.00 - - - - - - 1 580,000.00

(จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาตามลําดับแลว)
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา/โครงการ ป 2561 ป 2562 ป 2564

แบบ ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ป 2561
เทศบาลนครระยอง

รวม 4 ปป 2563
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
7. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม

แผนงานสาธารณสุข 1 280,000.00 1 390,000.00 1 410,000.00 1 430,000.00 4 1,510,000.00

(จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาตามลําดับแลว)
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา/โครงการ ป 2561 ป 2562 ป 2564

แบบ ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ป 2561
เทศบาลนครระยอง

รวม 4 ปป 2563
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บัญชีโครงการพฒันาทองถิน่ (แบบ ผ.01)
รายละเอียดโครงการพฒันาเทศบาลนครระยอง 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)

เพิ่มเติม ป 2561



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน

ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน
1.2 พัฒนาภูมิทัศนของเมืองใหมีคุณภาพ

แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและย่ังยืน
1.1 ระบบสาธารณูปโภคและสาธาณูปการไดมาตรฐาน และเปนโครงสรางพ้ืนฐานสีเขียว
1.1.2 พัฒนาภูมิทัศนของเมืองใหมีคุณภาพ

1  -โครงการปรับปรุงสนาม  -เพ่ือใชเปนสถานท่ีสําหรับ  -โดยทําการขุดหนาดินพรอมขนยาย 2,495,000 - - -  -ความพึงพอใจ  -เยาวชน ประชาชน กองชาง
ฟุตบอลในสวนศรีเมือง เยาวชน ประชาชนภายใน ออกไปและถมคืน โดยมีพ้ืนท่ีไมนอย (เงินสะสม) ของประชาชนท่ี ภายในเขตเทศบาลฯ

เขตเทศบาลฯและในจังหวัด กวา 8,370 ตร.ม. พรอมติดตั้งระบบ มีตอการพัฒนา และในจังหวัดระยอง
ระยองไดใชประโยชน ระบายนํ้าใตดิน และระบบฉีดนํ้า โครงสราง ไดใชประโยชนจาก
ในการออกกําลังกายและ เพ่ือบํารุงสนามฟุตบอล พ้ืนฐาน สนามฟุตบอลในการ
ทํากิจกรรมรวมกัน ออกกําลังกายและ

ทํากิจกรรมรวมกัน

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ป 2561

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เทศบาลนครระยอง

งบประมาณและท่ีผานมา
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ยุทธศาสตรจังหวัด 2 พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวใหเติบโตควบคูกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน

5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองใหมีความรุงเรือง
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองใหมีความรุงเรือง
5.2 สงเสริมการทองเท่ียวและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวและพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว
5.2.3 จัดต้ังหนวยงานดานการทองเท่ียว เพ่ือเปนศูนยกลางสงเสริมการทองเท่ียว/ศูนยประสานงานทองเท่ียว/เครือขายดานการทองเท่ียว

1  -โครงการจัดซื้อรถโดยสาร  -เพ่ือจัดซื้อรถรับ-สงบริการ  -จัดซื้อรถโดยสารพลังงาน 1,000,000 - - -  -นักทองเท่ียวมา  -นักทองเท่ียวไดรับ สํานักปลัดฯ
พลังงานไฟฟาบริการ ประชาชน/นักทองเท่ียว ไฟฟาบริการนักทองเท่ียว (เงินอุดหนุน ใชบริการมีความ ความสะดวกในการ
นักทองเท่ียวในเขตเทศบาล  -เพ่ือใหมียานพาหนะไว ขนาด 14 ท่ีน่ัง จํานวน 2 คัน กองทุนเพ่ือ พึงพอใจรอยละ ทองเท่ียว
นครระยอง บริการประชาชน/นักทองเท่ียว สงเสริมการ 70

ไปศึกษาแหลงเรียนรูทาง ทองเท่ียวไทย)
วัฒนธรรมตามสถานท่ีตางๆ
ในเขตเทศบาลนครระยอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

4



ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7 ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม
7.2 เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหมีความเอื้ออาทรดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7.2.1 สรางความเขมแข็ง ความสามัคคี ความสัมพันธท่ีดีในชุมชนและครอบครัวสามารถดูแลและพ่ึงพิงตนเองได

1  -โครงการทําดีเพ่ือพอสานตอ  -เพ่ือใหเด็กเยาวชน ประชาชน  -จัดกิจกรรมนิทรรศการ 200,000 200,000 200,000 200,000  -มีผูเขารวม  -เด็ก เยาวชน กองสวัสดิการฯ
แกปญหายาเสพติดเน่ืองใน หนวยงานภาครัฐและเอกชน จํานวน 1 ครั้ง (1 วัน)/ทุกป (งบประมาณ กิจกรรมไมนอยกวา ประชาชน
วันตอตานยาเสพติดโลก รวมกันทําความดี ไมยุงเก่ียว  -จัดกิจกรรมอบรมใหความรู โอนต้ังจาย รอยละ 80 หนวยงานภาครัฐ
(26 มิถุนายน) ประจําป 2561 กับยาเสพติด จํานวน 1 ครั้ง (1วัน)/ทุกป รายการใหม)  -ผูเขารับการอบรม เอกชนรวมทําความดี

 -เพ่ือแสดงความอลัย  -จัดกิจกรรมรณรงคตอตาน มีความรูไมนอยกวา ถวายแดในหลวง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ยาเสพติด (ปลอยแถว) รอยละ 80 รัชกาลท่ี 9
มหาภูมิพลอุดลยเดช นอม จํานวน 1 ครั้ง (1วัน)/ทุกป
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ผูเขารวมกิจกรรม 700 คน
ท่ีทรงนําศาสตรพระราชาเพ่ือ
แกปญหายาเสพติด

2  -โครงการอบรมเสริมสราง  -เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริม  -จัดอบรมใหความรูเรื่อง 28,600 28,600 28,600 28,600  -มีผูเขารวม -เจาหนาท่ี ผูนําชุมชน กองสวัสดิการฯ
ความรูใหแกเจาหนาท่ี ผูนํา สรางความเขมแข็งใหกับ ยาเสพติด จํานวน 1 ครั้ง (งบประมาณ กิจกรรมไมนอยกวา คณะทํางานยาเสพติดได
ชุมชนคณะทํางานยาเสพติด เจาหนาท่ีผูนําชุมชนคณะทํางาน (1 วัน)/ทุกป ผูเขารวมอบรม โอนต้ังจาย รอยละ 80 รับความรู ความเขาใจวิธี
และกองทุนแมของแผนดิน ปองกันและแกไขปญหายาเสพ จํานวน 100 คน รายการใหม)  -ผูเขารับการอบรม การปฏิบัติงานดานยา
เพ่ือปองกันและแกไขปญหา ติดกองทุนแมของแผนดินและ มีความรูไมนอยกวา เสพติดรวมทั้งมีการรายงาน

ยาเสพติดในชุมชน ใหเกิดกลไกการปองกันและ รอยละ 80 ผลการปองกันและเฝา
เฝาระวังยาเสพติดในพ้ืนท่ี ระวังยาเสพติดในพ้ืนท่ี

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

7.3 สงเสริมการมีสวนรวมของกลุมมวลชนในการจัดบริการสาธารณะและการเขาถึงขอมูลขาวสาร (แผนงานบริหารงานท่ัวไป)
7.3.1 พัฒนาเครือขายอาสาสมัคร กลุมมวลชนในชุมชนใหเขมแข็งมีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะและการบริหารจัดการเมือง

1  -โครงการถนนปลอดภัย  -เพ่ือสรางความมั่นใจให  -จัดซ้ือ/จัดจางซอมสัญญาณจราจร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -ผูใชรถใชถนนมี  -ประชาชนในเขต สํานักปลัดฯ
ในสังคมเมือง สีเขียว ประชาชนในเขตเทศบาล ทาสีตีเสนจราจร เครื่องหมาย (งบประมาณ ความม่ันใจในความ เทศบาลนครระยอง มี กองการศึกษา

นครระยอง มีความปลอดภัย เสนชะลอความเร็ว ฯลฯ โอนต้ังจาย ปลอดภัยรอยละ 70 ความมั่นใจบนทองถนน
บนทองถนน  -จัดกิจกรรมอบรมดานวินัย รายการใหม) อบรมวินัยจราจร
 -เพ่ือลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ จราจร จํานวน 2 ครั้ง/ป  -ผูเขารวมอบรมมี  -ผูใชรถใชถนนตระหนัก
บนทองถนน ความรูดานจราจร ถึงความปลอดภัยบนถนน
 -เพ่ือใหผูใชรถใชถนนตระหนัก ยิ่งข้ึน รอยละ 100 มีวินัยในการขับข่ี
ถึงความปลอดภัยบนทองถนน  -เยาวชนมีความรู
และมีวินัยในการขับข่ี ความเขาใจเก่ียวกับ
 -เพ่ือปลูกฝงใหเยาวชน กฎหมายจราจร
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ ระเบียบขอบังคับ
กฎหมายจราจร ระเบียบ
ขอบังคับตางๆ
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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  -โครงการรณรงคการทําบัตร  -เพ่ือใหพระภิกษุในเขต  -อบรมใหความรู ความเขาใจ 5,000 - - -  -รอยละ 70 ของ  -พระภิกษุในเขต สํานักปลัดฯ
ประจําตัวประชาชนใหแก เทศบาลนครระยอง ไดเห็นถึง แกพระภิกษุ ในเขตเทศบาล (งบประมาณ พระภิกษุในเขต เทศบาลนครระยอง
พระภิกษุในเขตเทศบาล ความสําคัญและเขาใจผลดี นครระยอง จํานวน 8 วัด โอนต้ังจาย เทศบาลนครระยอง ท่ียังไมมีบัตร
นครระยอง ของการมีบัตรประจําตัว พระภิกษุท่ีเขารวมอบรม รายการใหม) ท่ีเขารวมโครงการ ประจําตัวประชาชน

ประชาชน (Smart card) จํานวน 50 รูป มีความรูเพ่ิมหลัง ไดเห็นถึงความสําคัญ
 -เพ่ือเปนการแกไขประชากร การอบรม และเขาใจผลดีของการ
แฝงในเขตเทศบาลนครระยอง มีบัตรประจําตัวประชาชน

และการมีบัตร
ประจําตัวประชาชน
(Smart card)
 -สามารถแกไขปญหา
ประชากรแฝงในเขต
เทศบาลนครระยอง
ไดดีข้ึน
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บัญชีโครงการพฒันาทองถิน่ (แบบ ผ.01)
รายละเอียดโครงการพฒันาเทศบาลนครระยอง 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)

เปลี่ยนแปลง ป 2561



ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7 ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม
แผนงานสาธารณสุข

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม
7.3 สงเสริมการมีสวนรวมของกลุมมวลชนในการจัดบริการสาธารณะและการเขาถึงขอมูลขาวสาร
7.3.1 พัฒนาเครือขายอาสาสมัคร กลุมมวลชนในชุมชนใหเขมแข็งมีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะและการบริหารจัดการเมือง

1  -โครงการพัฒนาศักยภาพ  -เพ่ือพัฒนาความรู/ทักษะ  -จัดประชุม อสม. 6 ครั้ง 160,000 160,000 160,000 160,000  -จัดประชุม  -ประชาชนไดรับ สํานักการ
อาสาสมัครสาธารณสุข ชี้แจงแนวทางและติดตามการ ครั้งละ 290 คน จํานวน 6 ครั้ง การดูแลสุขภาพและ สาธารณสุข
เทศบาลนครระยอง ดําเนินงานของอาสาสมัคร  -รอยละ 80 ของ ปองกันโรคตางๆอยาง

สาธารณสุข (อสม.) อสม.มีการดําเนิน ทั่วถึงและปลอดภัย
งานในชุมชนทุกเดือน

1  -โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะ ป 2561 280,000 390,000 410,000 430,000 1.รอยละ 100 ของอสม.  -อาสาสมัครสาธารณสุข สํานักการ
อาสาสมัครสาธารณสุข ในการดําเนินงานดานสาธารณสุข 1.จัดกิจกรรมฝกอบรมมาตรฐาน (งบประมาณ ผานการฝกอบรม เทศบาลนครระยองมี สาธารณสุข
เทศบาลนครระยอง 2.เพ่ือใหขอมูล/ขาวสาร/ความรู อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โอนตั้งจาย 2.รอยละ 90 ของ ความรูและทักษะในงาน

และติดตามการดําเนินงาน จํานวน 3 ครั้ง (ครั้งละ 3 วัน) รายการใหม) อสม.เขารวมประชุม สาธรณสุขสามารถนํา
ผูเขารวมอบรม จํานวน 100 คน ไมนอยกวา 5 ครั้ง ความรูที่ไดรับไปใชใน
จํานวน 2 ครั้ง ผูเขารวมอบรม 3.รอยละ 95 ของ การบริการสาธารณสุข
จํานวน 95 คน จํานวน 1 ครั้ง อสม.มีการดําเนิน แกประชาชนในพ้ืนที่
2.จัดประชุมตอเนื่องประจําเดือน งานในชุมชน สงผลใหประชาชนได
จํานวน 8 ครั้งๆ ละ 295 คน รับการสงเสริมสุขภาพ
(เดือนกุมภาพันธ-กันยายน 2561) ปองกันโรค สุขภาพแข็งแรง

ป 2562 คุณภาพชีวิตดีขึ้น
1.จัดกิจกรรมฝกอบรม จํานวน
3 ครั้ง (ครั้งละ 2 วัน) ผูเขารวม
อบรม จํานวน 100 คน จํานวน

รายละเอียดเดิม

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เปล่ียนแปลง ป 2561
เทศบาลนครระยอง

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง

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

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

งบประมาณและท่ีผานมา

3 ครั้ง
2.จัดประชุมตอเนื่องประจําเดือน
จํานวน 12 ครั้งๆ ละ 300 คน
(ประชุมทุกเดือน)
3.ประชุมติดตามการดําเนินงาน
ในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
จํานวน 2 ครั้ง/ป
ป 2563
1.จัดกิจกรรมฝกอบรม จํานวน
3 ครั้ง (ครั้งละ 2 วัน) ผูเขารวม
อบรม จํานวน 100 คน จํานวน
3 ครั้ง
2.จัดประชุมตอเนื่องประจําเดือน
จํานวน 12 ครั้งๆ ละ 305 คน
(ประชุมทุกเดือน)
3.ประชุมติดตามการดําเนินงาน
ในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
จํานวน 2 ครั้ง/ป
ป 2564
1.จัดกิจกรรมฝกอบรม จํานวน
3 ครั้ง (ครั้งละ 2 วัน) ผูเขารวม
อบรม จํานวน 100 คน จํานวน
3 ครั้ง
2.จัดประชุมตอเนื่องประจําเดือน
จํานวน 12 ครั้งๆ ละ 310 คน
(ประชุมทุกเดือน)
3.ประชุมติดตามการดําเนินงาน
ในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
จํานวน 2 ครั้ง/ป
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บัญชีโครงการพฒันาทองถิน่ (แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพฒันาเทศบาลนครระยอง 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)

เพิ่มเติม ป 2561



ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    7. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม
       7.1 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  -โครงการพระราชดําริ 1.เพื่อสานตอพระราชปณิธาน  -ชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 580,000 - - -  -รอยละ 100 ของ  -ประชาชนในชุมชน สํานักการ คณะกรรมการ
ดานสาธารณสุข ดานสาธารณสุข จํานวน 29 ชุมชน จัดโครงการ เงินอุดหนุน ชุมชนมีการจัดทํา ไดรับการสงเสริม สาธารณสุขฯ ชุมชนทั้ง

2.เพื่อใหประชาชนในชุมชน ชุมชนละ 3 โครงการ งบประมาณ ทั่วไปดาน โครงการ ปองกันโรค สงผล 29 ชุมชน
ไดรับการดูแลสงเสริมสุขภาพ ชุมชนละ 20,000 บาท สาธารณสุข  -รอยละ 100 ของ ใหประชาชน
และปองกันโรค ของ อปท. ประชาชนในชุมชน มีสุขภาพแข็งแรง

ไดรับการดูแล มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
สงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรค

แบบ ผ.02

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ป 2561

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลนครระยอง
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บัญชคีรุภณัฑ (แบบ ผ.08)
แผนพฒันาเทศบาลนครระยอง 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)

เพิ่มเติม ป 2561



เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  -เพื่อใหมีเครื่องมือ กองวิชาการและแผนงาน

เครื่องใชเพียงพอตอ จํานวน 1 รายการ
การปฏิบัติงาน 1.โตะทํางาน จํานวน 3 ตัว 10,500 - - -

2 บริหารงานทั่วไป สํานักการคลัง จํานวน 2 รายการ
1.โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว 3,500 - - -
2.เกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 2,500 - - -

3 สรางความเขมแข็ง กองสวัสดิการสังคม  จํานวน 2 รายการ
ของชุมชน 1.โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว 3,500 - - -

2.เกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 2,500 - - -

4 เคหะและชุมชน กองชาง จํานวน 2 รายการ
1.โตะทํางาน จํานวน 2 ตัว 7,000 - - -
2.เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 5,000 - - -

5 การศึกษา กองการศึกษา จํานวน 2 รายการ
1.โตะทํางาน จํานวน 4 ตัว 14,000 - - -
2.เกาอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัว 10,000 - - -

6 การศึกษา รร.สาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 2 รายการ
1.โตะทํางาน จํานวน 3 ตัว 10,500 - - -
2.เกาอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว 7,500 - - -

7 สาธารณสุข สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 2 รายการ
1.โตะทํางาน จํานวน 8 ตัว 28,000 - - -
2.เกาอี้สํานักงาน จํานวน 8 ตัว 20,000 - - -

แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ป 2561
เทศบาลนครระยอง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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