สารบัญ
เรื่อง

หนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.07) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

1-2

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01) เพิ่มเติม
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการจัดการระบบขนสงมวลชนการจราจรและความปลอดภัย
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอมภายใตแนวทางเมืองคารบอนต่ํา
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองใหมีความรุงเรือง
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม
ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการที่ดี

3-7
8
9
10-12
13
14-16
17-18

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ (ผ.08) เพิ่มเติม
ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการที่ดี

19-32

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01) เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอมภายใตแนวทางเมืองคารบอนต่ํา
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเสริมสรางสุขภาวะที่ดีของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม
ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการที่ดี

33-34
35
36
37-40
41

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) เพิ่มเติม
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม

42

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.04) เพิ่มเติม
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองใหมีความรุงเรือง

43

เหตุผลและความจําเปน
ตามที่เทศบาลนครระยองไดอนุมตั ิและประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
4 ป (พ.ศ.2561 - 2564) ไปแลวนั้น เนื่องจากเทศบาลนครระยองมีความจําเปนที่จะดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนา เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ตามอํานาจหนาที่ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานของ
สวนราชการและการพัฒนาทองถิน่ รวมถึงการสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
จึงไดจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
ของเทศบาลนครระยอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 22 เพื่อให
มีความเหมาะสม สามารถแกไขปญหา ทันตอสถานการณในปจจุบนั อีกทัง้ ใชเปนกรอบในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตอไป

แบบ ผ.07

บัญชีสรุป
โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
เทศบาลนครระยอง

ยุทธศาสตร/แผนงาน

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน
แผนงานเคหะและชุมชน
2. ยุทธศาสตรดานการจัดการระบบขนสงมวลชนการจราจรและความปลอดภัย
แผนงานการพาณิชย
3. ยุทธศาสตรดานการสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอมภายใตแนวทางเมืองคารบอนต่ํา
4,500,000.00
แผนงานสาธารณสุข
1

15

33,763,600.00

-

-

-

-

15

33,763,600.00

1

432,000.00

-

-

-

-

1

432,000.00

1

50,000.00

1

50,000.00

1

50,000.00

3

150,000.00

150,000.00

1

150,000.00

4

54,490,000.00

1
1

380,000.00
7,000,000.00
งบอบจ.

เงินอุดหนุน
กองทุนไฟฟาฯ

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองใหมีความรุงเรือง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานเคหะและชุมชน

-

-

2

54,190,000.00

1

-

-

1
1

380,000.00
7,000,000.00
งบอบจ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

150,000.00

2

70,000.00

2

70,000.00

8

290,000.00

-

3

39,449,500.00

1

10,000.00

1

10,000.00

5

39,469,500.00

7. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน และแผนงานบริหารงานทั่วไป
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการศึกษา
แผนงานการพาณิชย แผนงานสาธารณสุข ฯลฯ

รวมทั้งสิ้น 1 ยุทธศาสตร ป 2561 งบเงินอุดหนุนกองทุนไฟฟาเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 4,500,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 7 ยุทธศาสตร ป 2562 จํานวน 27 โครงการ งบประมาณ 128,412,100 บาท และงบจากอบจ. จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 7,000,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร ป 2563 จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 280,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร ป 2564 จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 280,000 บาท

แบบ ผ.07
บัญชีสรุป
โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง
เทศบาลนครระยอง
ยุทธศาสตร/แผนงาน

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ
โครงการ
โครงการ (บาท)
โครงการ

3. ยุทธศาสตรดานการสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอมภายใตแนวทางเมืองคารบอนต่ํา
แผนงานสาธารณสุข และ
3
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน และ
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1
6. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสุขภาวะที่ดีของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข
1
7. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
6
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1

219,500.00

3

219,500.00

3

219,500.00

9

658,500.00

400,000.00

1

400,000.00

1

400,000.00

3

1,200,000.00

324,000.00

1

324,000.00

1

324,000.00

3

972,000.00

63,185,000.00

4

19,428,100.00

4

24,340,620.00

14

106,953,720.00

650,000.00

-

-

-

1

650,000.00

-

รวมทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร ป 2562 จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 64,778,500 บาท
รวมทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร ป 2563 จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ 20,371,600 บาท
รวมทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร ป 2564 จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ 25,284,120 บาท

2

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
เทศบาลนครระยอง
ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน
1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 -โครงการติดตั้งเสาไฟฟา
สองสวางบริเวณ
สวนสาธารณะโขดปอ

-เพื่อใหมีแสงสวาง
เพียงพอในสวนสาธารณะ
โขดปอ

-กอสรางติดตั้งเสาไฟฟาสองสวางชนิด
กิ่งเดี่ยวพรอมดวงโคมไฟฟาโซเดี่ยม
250 วัตต พรอมอุปกรณติดตั้งครบชุด
จํานวน 12 ตน

2 -โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนพรอมระบบระบายน้ํา
และไฟสองสวาง
ถนนชายกระปอม 3

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนและการคมนาคม
ภายในเขตเทศบาล
2.เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขัง เมื่อเกิดฝนตกหนัก
3.เพื่อปรับปรุงแสงสวาง
ใหมีแสงสวางเพียงพอ

-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
0.15 ม. เฉลี่ย 2.5-5.00 ม. ยาวไมนอย
กวา 280 ม. หรือคิดเปนพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 1,050 ตร.ม.พรอม
กอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชั้น 3 ขนาด  0.60 ม. พรอมกอสราง
รางวีคอนกรีตเสริมเหล็กหลังทอทั้ง 2 ขาง
ความยาวรวมไมนอยกวา 486 ม.พรอม
ปรับปรุงไฟฟาสองสวาง จํานวน 10 ชุด

ผลที่คาดวา
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564
(KPI)
จะไดรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
- -ความพึงพอใจของ
-สวนสาธารณะโขดปอ
499,000 ชุมชน
ประชาชนที่มาใชสวน
มีแสงสวางเพียงพอ
สาธารณะในเขตเทศบาล
เนินพระ
ไมนอยกวารอยละ 85
-

3

2,642,000
ชุมชน
ชายกระปอม

-

-

1.ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนที่มีตอการพัฒนา สะดวกในการสัญจรไปมา
ดานโครงสรางพื้นฐาน 2.มีระบบระบายน้ําที่ดี
ไมนอยกวารอยละ 85 สามารถแกไขปญหา
น้ําทวมขัง
3.เพิ่มแสงสวางใหมี
แสงสวางเพียงพอและ
ปองกันอันตรายตอ
ประชาชน
-ความพึงพอใจของ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 -โครงการปรับปรุง
ถนนพินิจบํารุง

-เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให -ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
เปนถนนที่ไดมาตรฐาน
0.15 ม. กวางเฉลี่ย 2.10-7.40 ม. ยาว
ไมนอยกวา 460 ม. หรือคิดเปนพื้นที่
ไมนอยกวา 1,910 ตร.ม.

4 -โครงการปรับปรุงถนน
พรอมระบบระบายน้ํา
ถนนสมุทรคงคาชวงสี่แยก
กนปกถึงสะพานเทศบาล 8

1.เพื่อปรับปรุงเสนทางและ
ผิวจราจรเปนถนน คสล.
2.เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ

5 -โครงการปรับปรุงถนน
ซอยแยกถนนทางไผ 4/5

6 -โครงการกอสรางถนน
พรอมทอระบายน้ําบริเวณ
ถนนสองพี่นอง ซอย 1/1
(ซอยตัน)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1,500,000 - -ความพึงพอใจของ
-ถนนไดมาตรฐาน
กองชาง
ประชาชนที่มีตอการพัฒนา สะดวกในการสัญจรไปมา
ชุมชน
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ตากสินฯ
ไมนอยกวารอยละ 85

-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
0.15 ม.กวาง 4 ม.ยาวไมนอยกวา 155 ม.
หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 620 ตร.ม.
พรอมกอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้น 3 ขนาด  0.60 ม.ฝงทิศใต
ยาวประมาณ 155 ม. และกอสรางรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็กหลังทอทั้ง 2 ขาง
-เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให -กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
เปนถนนที่ไดมาตรฐาน
0.15 ม.กวาง 4 ม.ยาวไมนอยกวา 127 ม.
หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 508 ตร.ม.
พรอมไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ย 0.50 ม.
ทั้ง 2 ขาง
1.เพื่อปรับปรุงเสนทางและ -กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
ผิวจราจรเปนถนน คสล. 0.15 ม.กวาง 3 ม. ยาวไมนอย 77 ม.
2.เพื่อปรับปรุงระบบ
หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 231 ตร.ม.
ระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ พรอมกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูกวาง
0.30 ม.ทั้ง 2 ขาง ความยาวรวม
ไมนอยกวา 154 ม.

4

-

1,100,000
ชุมชนกนปก
ปากคลอง

-

-

-ความพึงพอใจของ

1.ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนที่มีตอการพัฒนา สะดวกในการสัญจรไปมา
ดานโครงสรางพื้นฐาน 2.มีระบบระบายน้ําที่ดี
ไมนอยกวารอยละ 85 สามารถแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

-

318,000
ชุมชน
ขางอําเภอ
ทางไผ

-

-

-ความพึงพอใจของ

-ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนที่มีตอการพัฒนา สะดวกในการสัญจรไปมา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ไมนอยกวารอยละ 85

กองชาง

-

455,000
ชุมชน
สองพี่นอง

-

-

1.ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนที่มีตอการพัฒนา สะดวกในการสัญจรไปมา
ดานโครงสรางพื้นฐาน 2.มีระบบระบายน้ําที่ดี
ไมนอยกวารอยละ 85 สามารถแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

-ความพึงพอใจของ

ที่

โครงการ
7 -โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนพรอมระบบระบายน้ํา
ถนนสมุทรเจดียและ
ซอยแยก 9,12 และ 13

วัตถุประสงค
1.เพื่อปรับปรุงเสนทางและ
ผิวจราจรเปนถนน คสล.
2.เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.ปรับปรุงถนนแอสฟลทคอนกรีต(โอเวอรเลย)
หนา 5 ซม.กวางเฉลี่ย 6-7 ม. ความยาวรวม
ไมนอยกวา 900 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
5,850 ตร.ม.และกอสรางทอระบายน้ําคอนกรีต

-

9,826,000
ชุมชน
สมุทรเจดีย

เสริมเหล็กชั้น 3 ขนาด  0.60 ม.ความยาว
ไมนอยกวา 1,800 ม.พรอมกอสรางรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็กหลังทอทั้ง 2 ขาง
2.ปรับปรุงถนนสมุทรเจดีย ซอย 9 โดยกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.กวาง
เฉลี่ย 2.50-3 ม.ยาวไมนอย163 ม.หรือคิดเปน
พื้นที่ไมนอยกวา448 ตร.ม.และกอสรางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 ขนาด
0.60 ม.ตรงกลางถนนพรอมกอสรางรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็กหลังทอ ความยาวรวม
ไมนอยกวา 163 ม.
3.ปรับปรุงถนนสมุทรเจดีย ซอย 12 โดย
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
กวางเฉลี่ย 4 ม.ยาวไมนอยกวา 71 ม.หรือคิด
เปนพื้นที่ไมนอยกวา 284 ตร.ม.และกอสราง
รางยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 ม.
ทั้ง 2 ขาง ความยาวไมนอยกวา 142 ม.
4.ปรับปรุงถนนสมุทรเจดีย ซอย 13 โดย
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
กวางเฉลี่ย 2.50-3 ม.ยาวไมนอยกวา 148 ม.
5

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ไมนอยกวารอยละ 85

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
1.ถนนไดมาตรฐาน
สะดวกในการสัญจรไปมา
2.มีระบบระบายน้ําที่ดี
สามารถแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 401 ตร.ม.และ
กอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชั้น 3 ขนาด  0.60 ม.ตรงกลางถนน
พรอมกอสรางรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กหลังทอ
ความยาวรวมไมนอยกวา 148 ม.

8 -โครงการกอสรางถนน
พรอมระบบระบายน้ําถนน
สัมฤทธิ์ ซอย 13

1.เพื่อปรับปรุงเสนทางและ
ผิวจราจรเปนถนน คสล.
2.เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ

-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
0.15 ม.กวาง 2.40-4.40 ม.ยาวไมนอย
กวา 214 ม.หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา
706 ตร.ม.และกอสรางรางระบายน้ํารางยู
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 0.30 ม.จํานวน
2 ขางความยาวรวมไมนอยกวา 323 ม.

-

1,231,000
ชุมชน
สัมฤทธิ์

-

-

-ความพึงพอใจของ

1.ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนที่มีตอการพัฒนา สะดวกในการสัญจรไปมา
ดานโครงสรางพื้นฐาน 2.มีระบบระบายน้ําที่ดี
ไมนอยกวารอยละ 85 สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

9 -โครงการกอสรางถนน
พรอมระบบระบายน้ํา
ซอยสุวรรณเขต

1.เพื่อปรับปรุงเสนทางและ
ผิวจราจรเปนถนน คสล.
2.เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ

-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
0.15 ม.กวาง 0.80-2.50 ม.ยาวไมนอย
กวา 32 ม.หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา
70 ตร.ม.และกอสรางรางระบายน้ํากวาง
ประมาณ 0.30 ม.ยาวประมาณ 21 ม.

-

83,600
ชุมชน
ทุงโตนด

-

-

-ความพึงพอใจของ

1.ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนที่มีตอการพัฒนา สะดวกในการสัญจรไปมา
ดานโครงสรางพื้นฐาน 2.มีระบบระบายน้ําที่ดี
ไมนอยกวารอยละ 85 สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

10 -โครงการกอสรางทอผันน้ํา -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน -กอสรางทอผันน้ําระหวางสวนศรีเมือง
ระหวางสวนศรีเมือง
การระบายน้ําและปรับปรุง กับแมน้ําระยอง ขนาดภายใน 1.50 ม.
และแมน้ําระยอง
ทางเทาใหไดมาตรฐาน
จํานวน 2 แถว ยาวไมนอยกวา 46 ม.

-

3,400,000
ชุมชน
สนามเปา

-

-

-ลดการทวมขังของน้ํา
ประชาชนที่มีตอการพัฒนา และสะดวกในการสัญจร
ดานโครงสรางพื้นฐาน ไปมา
ไมนอยกวารอยละ 85

กองชาง

6

-ความพึงพอใจของ

ที่

โครงการ

11 -โครงการกอสรางถนน
พรอมระบบระบายน้ํา
ซอยชื่นสุนทร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564
(KPI)
วัตถุประสงค
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1.เพื่อปรับปรุงเสนทางและ -กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
1,300,000 - -ความพึงพอใจของ
ผิวจราจรเปนถนน คสล. 0.15 ม.กวาง 4 ม.ยาวไมนอยกวา 200 ม.
ประชาชนที่มีตอการพัฒนา
ชุมชนวัดปา
2.เพื่อปรับปรุงระบบ
หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 800 ตร.ม.
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ประดู 2
ไมนอยกวารอยละ 85
ระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ พรอมกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูกวาง
0.30 ม.ทั้ง 2 ขาง ยาวรวม 400 ม.

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.ถนนไดมาตรฐาน
สะดวกในการสัญจรไปมา
2.มีระบบระบายน้ําที่ดี

กองชาง

สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขัง

12 -โครงการปรับปรุงถนน
ภายในสวนสาธารณะ
โขดศาลเจา

1.เพื่อปรับปรุงเสนทางและ -ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หนา
ผิวจราจรเปนถนน คสล. 5 ซม.กวางเฉลี่ย 5 ม.ยาวไมนอยกวา
2.เพื่อปรับปรุงระบบ
120 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 600 ตร.ม.
ระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ

-

317,000
ชุมชน
ทุงโตนด

-

-

-ความพึงพอใจของ

1.ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนที่มีตอการพัฒนา สะดวกในการสัญจรไปมา
ดานโครงสรางพื้นฐาน 2.มีระบบระบายน้ําที่ดี
ไมนอยกวารอยละ 85 สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

13 -โครงการกอสรางเขื่อน
กันดินคลองสวนสาธารณะ
โขดปอ ฝงทิศใต

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน -กอสรางเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก
การระบายน้ําและปรับปรุง ความยาวรวมไมนอยกวา 200 ม.
ทางเทาใหไดมาตรฐาน
พรอมบันไดลงทาน้ํา 1 จุด

-

4,692,000
ชุมชน
เนินพระ

-

-

-ความพึงพอใจของ

-ปองกันการกัดเซาะ
ประชาชนที่มีตอการพัฒนา ของน้ําและสะดวกใน
ดานโครงสรางพื้นฐาน การสัญจรไปมา
ไมนอยกวารอยละ 85

กองชาง

14 -โครงการกอสรางเขื่อน
กันดินคลองสวนสาธารณะ
โขดศาลเจา ฝงทิศใต

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน -กอสรางเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก
การระบายน้ําและปรับปรุง ความยาวรวมไมนอยกวา 260 ม.
ทางเทาใหไดมาตรฐาน
พรอมบันไดลงทาน้ํา 1 จุด

-

6,100,000
ชุมชน
ทุงโตนด

-

-

-ความพึงพอใจของ

-ปองกันการกัดเซาะ
ประชาชนที่มีตอการพัฒนา ของน้ําและสะดวกใน
ดานโครงสรางพื้นฐาน การสัญจรไปมา
ไมนอยกวารอยละ 85

กองชาง

15 -โครงการซอมแซมไฟฟา

-เพื่อปรับปรุงซอมแซม
ไฟฟา

-

200,000

-

-

-ความพึงพอใจของ

กองชาง

-

100,000

-

-ปรับปรุงถนน สวนสาธารณะ
สะพาน ทางเทาไฟฟาสาธารณะ
-ปรับปรุงซอมแซมสนามและ
สิ่งปลูกสรางในสวนสาธารณะ

รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ งบประมาณ 33,763,600 บาท
7

-ประชาชนไดรับ
ประชาชนที่มีตอการพัฒนา ความสะดวกในการ
- ดานโครงสรางพื้นฐาน สัญจรไปมา
ไมนอยกวารอยละ 85

ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน
2 ยุทธศาสตรดานการจัดการระบบขนสงมวลชนการจราจรและความปลอดภัย
แผนงานการพาณิชย
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564
(KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 -โครงการปรับปรุงลานจอดรถ -เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
-ปรับปรุงลานกวางเฉลี่ย
- 432,000 - -ความพึงพอใจของ
สาธารณะ บริเวณบานพัก
แกประชาชน และแกไขปญหาการ 20.90 ม. ยาวเฉลี่ย 23.50 ม.
ประชาชนที่มาใชบริการ
นายสถานีขนสงผูโดยสาร
จราจรในบริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร พื้นที่คสล.ไมนอยกวา 510 ตร.ม.
ไมนอยกวารอยละ 85
จังหวัดระยอง (แหงที่ 1)
จังหวัดระยอง (แหงที่ 1)
รางวี กวาง 1.2 ม. หนา 0.15 ม.
ยาวประมาณ 20 ม.วางทอ
คสล.ชั้น 3 ขนาด 0.6 ม.
ยาวรวม 24 ม. พรอมบอพัก

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ งบประมาณ 432,000 บาท
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ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการจอดรถและ
การจราจรในการเดินทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

ยุทธศาสตรจังหวัด 4. อนุรักษ ฟนฟู และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานของการมีสวนรวม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตรและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3 ยุทธศาสตรดานการสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอมภายใตแนวทางเมืองคารบอนต่ํา
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 -โครงการพัฒนาพื้นที่ปา
ชายเลนปากแมน้ําระยองเพื่อ
เปนแหลงเรียนรูดานระบบ
นิเวศปาชายเลนและแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาพื้นที่ปาชายเลนให
เปนแหลงเรียนรูดานระบบนิเวศ
2.เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกของประชาชน
ในการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน
3.เพื่อใหชุมชนในพื้นที่มีโอกาสสราง
รายไดจากกิจกรรมการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ

2 -โครงการครัวเรือนตนแบบ -เสริมสรางใหประชาชนมีความรู
อนุรักษพลังงานลดการปลอย ความเขาใจและตระหนักถึงการ
กาซเรือนกระจก
อนุรักษพลังงานเพื่อลดการปลอย
กาซเรือนกระจก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.สะพานทางเดินศึกษา
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น ระยะทาง
355 ม.
2.จํานวนนักทองเที่ยวและ
ศึกษาดูงานดานระบบนิเวศ
และปาชายเลนเพิ่มขึ้น
3.ชุมชนมีรายไดและทํา
กิจกรรมตอนรับนักทองเที่ยว
และคณะดูงานเพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่ผานมา
2561
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
4,500,000 (เงินอุดหนุน
กองทุนพัฒนา
ไฟฟาเขตนิคม
อุตสาหกรรม
มาบตาพุด)

-ประชาชนในเขตเทศบาล นครระยอง จํานวน 80 คน/ป

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.ระยะทางสะพานทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติเพิ่มขึ้น 355 ม.
2.รอยละ 10 ของจํานวน
นักทองเที่ยวและศึกษาดูงาน
เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
3.สถิติรายไดและกิจกรรม
ในชุมชนเพิ่มขึ้น

1.มีแหลงเรียนรูดาน
สํานักการ
ระบบนิเวศเพิ่มขึ้น
สาธารณสุขฯ
2.นักทองเที่ยวและศึกษา
ดูงานมีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการ
3.เศรษฐกิจในภาพรวม
ของชุมชนดีขึ้น

50,000 50,000 50,000 -รอยละ 80 ของประชาชน
ที่เขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจและตระหนักถึง
การอนุรักษพลังงาน เพื่อลด
การปลอยกาซเรือนกระจก
-รอยละ 30 ของผูเขารวม
โครงการเปนครัวเรือนตนแบบ
ในการอนุรักษพลังงาน

-ประชาชนปรับเปลี่ยน
สํานักการ
พฤติกรรมลดการใช
สาธารณสุขฯ
พลังงานในครัวเรือนและ
เปนครัวเรือนตนแบบ
ในการอนุรักษพลังงาน

รวมโครงการ ป 2561 ทั้งสิ้น 1 โครงการ งบประมาณจากเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาไฟฟาฯ 4,500,000 บาท
รวมโครงการ ป 2562 ทั้งสิ้น 1 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท
รวมโครงการ ป 2563 ทั้งสิ้น 1 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท
รวมโครงการ ป 2564 ทั้งสิ้น 1 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท
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ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา
4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 -โครงการแขงขันกีฬานักเรียน 1.เพื่อเสริมสรางทักษะดาน
กลุมโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กีฬา-กรีฑาและนําไปประยุกต
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใชในชีวิตประจําวัน สนับสนุน
สงเสริมและปลูกฝงพื้นฐาน
การเลนกีฬาใหแกเด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไปใหรูจัก
รับผิดชอบหนาที่ของตนเอง
และสวนรวม ตลอดจนมีวินัย
ในการรวมมือของสังคม
เคารพ กฎกติกา ขอบังคับ
และเปนคนตรงตอเวลา รูแพ
รูชนะ รูอภัย
2.เพื่อการสรรหาหรือคัดเลือก
ตัวแทนนักกีฬา-นักกรีฑาเขา
รวมการแขงขันในระดับตางๆ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1.จัดแขงขันกีฬานักเรียน
150,000 150,000 150,000 เชิงปริมาณ
จํานวน 1 ครั้ง/ป
-นักเรียนในสถานศึกษา
2.เด็ก เยาวชน ในสถานศึกษาสังกัด
ในสังกัดเทศบาลนครระยอง
เทศบาลนครระยองและศูนยพัฒนา
เขารวมโครงการฯ
เด็กเล็กเขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวารอยละ 90
จํานวน 1,000 คน
เชิงคุณภาพ
-ผูเขารวมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจไมนอยกวา
รอยละ 85
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ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีทักษะดาน
กีฬา-กรีฑา และนําไป
ประยุกตใชในชีวิต
ประจําวัน รูจักรับผิดชอบ
หนาที่ของตนเองและ
สวนรวม ตลอดจนมีวินัย
ในการรวมมือของสังคม
เคารพกฎกติกา ขอบังคับ
และเปนคนตรงตอเวลา
รูแพ รูชนะ รูอภัย
2.ไดตัวแทนนักกีฬา-กรีฑา
เขารวมการแขงขัน
ในระดับตางๆ

กอง
การศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการกอสรางและปรับปรุงอาคารเรียนและสาธารณูปโภค
-เพื่อใหสถานศึกษา
ป 2562
ร.ร.ท.วัดปากน้ํา จํานวน 3 รายการ
ในสังกัดเทศบาลนคร
ระยองมีสภาพแวดลอม 1.ตอเติมหลังคากันสาดดานหนาและดานขางอาคารเรียน 2
อาคารเรียน 3 พื้นที่ไมนอยกวา 176 ตร.ม.
ที่ดี เหมาะสมและ
ไดมาตรฐาน
2.ปรับปรุงประตูทางเขาดานหนาโรงเรียน จํานวน 1 ชุด
3.ปรับปรุงหองน้ําอาคารเรียน 2, 3 พื้นที่ไมนอยกวา 27 ตร.ม.
ร.ร.ท.วัดโขดทิมทาราม จํานวน 4 รายการ
1.ปรับปรุงระบบไฟฟาในอาคารเรียน 3 อาคารเรียน 6 อาคาร
เรียน 7 และอาคารเรียน 8
2.กอสรางอาคารอเนกประสงค 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง
3.ปรับปรุงหองน้ําอาคารเรียน 4 พื้นที่ไมนอยกวา 10 ตร.ม.
จํานวน 2 หอง
4.เปลี่ยนพื้นตัวหนอนบริเวณหนาอาคารเรียน 5
พื้นที่ไมนอยกวา 1,190 ตร.ม.

-

494,000 -

-

-

100,000 146,000 -

-

-

472,000 -

-

-

30,000,000 -

78,000 -

-

-

1,080,000 -

-

2,418,000 -

-

498,000 -

-

686,000 -

-

ร.ร.ท.วัดลุมมหาชัยชุมพล จํานวน 3 รายการ
1.ปรับปรุงภุมิทัศนบริเวณสนามร.ร.ท.วัดลุมมหาชัยชุมพล
ปรับปรุงสนามหญา พื้นที่ไมนอยกวา 1,144 ตร.ม. กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไมนอยกวา 495 ตร.ม. กอสรางหอพระ
กอสรางเสาธงชาติ กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวางประมาณ 0.30 ม. ยาวไมนอยกวา 70 ม.และปรับปรุง
ทางเทา พื้นที่ไมนอยกวา 65 ตร.ม.
2.ตอเติมหลังคากันสาดพรอมปูพื้นยางหนาอาคารเรียน 2
พื้นที่ไมนอยกวา 116 ตร.ม.
3.ซอมแซมอาคารอเนกประสงค พื้นที่ไมนอยกวา 810 ตร.ม.
ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 3 รายการ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

-ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการ
พัฒนาสถานศึกษา
ไมนอยกวารอยละ 85

-นักเรียนและครู
มีสถานที่ในการจัด
การเรียนการสอน
ที่สมบูรณ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.ปรับปรุงสนามหญา หนาอาคารเรียน 6 และอาคารเรียน 7
พื้นที่ไมนอยกวา 1,900 ตร.ม.และกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 0.30 ม.ยาวไมนอยกวา 81 ม.
2.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหนาอาคารเรียน 7
พื้นที่ไมนอยกวา 812 ตร.ม.
3.ติดตั้งประตูมวนแบบอัตโนมัติบริเวณทางขึ้นอาคารเรียน 7
กวางไมนอยกวา 3.35 ม.สูงไมนอยกวา 2.90 ม.พรอมอุปกรณ

งบประมาณและที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1,375,000 -

-

849,000 -

-

-

60,000 -

-

9,674,000 -

-

490,000 808,000 -

-

-

1,300,000 -

-

-

3,512,000 -

-

ร.ร.ท.บานปากคลอง จํานวน 3 รายการ
1.กอสรางอาคารโรงอาหาร โดยทําการรื้อถอนอาคารโรงอาหาร เดิมและกอสรางอาคารโรงอาหาร คสล. 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง
กวาง 12 ม.ยาว 19.5 ม.หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 497 ตร.ม.
2.กอสรางประตูโรงเรียนและปายชื่อโรงเรียน
3.กั้นหองอเนกประสงคใตอาคารเรียน 2 ขนาดพื้นที่กวาง 8 ม. ยาว 23.40 ม. จํานวน 3 หอง
ร.ร.นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) จํานวน 2 รายการ
1.กอสรางหองน้ํา จํานวน 1 หลัง ขนาดกวาง 3.50 ม. ยาว
18.50 ม.หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 64.75 ตร.ม.
2.กอสรางสนามฟุตบอลและสนามบาสเก็ตบอล ขนาดพื้นที่
ไมนอยกวา 4,750 ตร.ม.และสนามบาสเก็ตบอล ขนาดพื้นที่
ไมนอยกวา 640 ตร.ม.พรอมระบบไฟฟาแสงสวาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

รวมโครงการ ป 2562 ทั้งสิ้น 2 โครงการ งบประมาณ 54,190,000 บาท
รวมโครงการ ป 2563 ทั้งสิ้น 1 โครงการ งบประมาณ 150,000 บาท
รวมโครงการ ป 2564 ทั้งสิ้น 1 โครงการ งบประมาณ 150,000 บาท
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ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน
5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองใหมีความรุงเรือง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ
1 -โครงการปรับปรุงหอง
เพื่อเปนศูนยบริการขอมูล
การเดินทางและทองเที่ยว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
- -ความพึงพอใจของ
1.เพื่อเปนศูนยใหขอมูล
-ปรับปรุงหองจําหนายตั๋วรถโดยสาร
380,000 1.มีศูนยบริการขอมูลการ สํานักปลัด
ขาวสารและอํานวยความ เปนศูนยใหบริการขอมูลการเดินทาง
ประชาชนที่มาใชบริการ เดินทางและทองเที่ยว
ไมนอยกวารอยละ 85 2.สรางภาพลักษณที่ดีให
สะดวกในการเดินทางของ และทองเที่ยว ขนาดกวาง 5.30 ม.ยาว
ชาวไทยและชาวตางชาติ 7.90 ม. โดยทําการปรับปรุงพื้น เปลี่ยน
แกประชาชนที่ใชบริการ
2.เพื่อเปนการชวยเหลือ หนาตางเปนอลูมิเนียม ทําเคาเตอร ติดตั้ง
ในสถานีขนสงจังหวัด
ผูโดยสารในการเดินทาง เครื่องปรับอากาศและทาสีผนังใหม
ระยองแหงที่ 1
และทองเที่ยว

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ งบประมาณ 380,000 บาท
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ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7 ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป เปนตน
ที่

โครงการ
1 -โครงการอบรมใหความรู
สถานประกอบการ รวมใจ
ปลอดภัยยาเสพติด

วัตถุประสงค
-เพื่อสรางความรูความเขาใจ
การปองกันและการปราบปราม
การกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในสถานประกอบการ

2 -โครงการมอบโอกาส พัฒนา -เพื่อใหโอกาสและกําลังใจกับผูที่
คุณภาพชีวิตพรอมคืนคนดี กาวพลาดในชีวิตไดกลับไปใชชีวิต
สูสังคม
ปกติในสังคม เปนคนดี มีอาชีพ
สุจริตชวยเหลือตนเองและ
ครอบครัวได

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-ตัวแทนสถานประกอบการและ 40,000 40,000 40,000 1.ตัวแทนสถานประกอบการ
พนักงานในสถานประกอบการ
และพนักงานในสถานประ
ในพื้นที่ จํานวน 100 คน
กอบการ จํานวน 100 คน
จัดอบรม 1 ครั้ง/วัน
2.รอยละ 80 ของตัวแทน
สถานประกอบการและพนัก
งานเกิดความพึงพอใจ

-ผูที่อยูระหวางการบําบัดรักษา และผูที่พนโทษยาเสพติดแลว
ที่มีภูมิลําเนาในเขตพื้นที่
พื้นที่ จํานวน 25 คน
จัดอบรม 1 ครั้ง/วัน

3 -โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต -เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดมี
-ผูสูงอายุในเขตเทศบาลฯ
และภูมิปญญาผูสูงอายุในเขต โอกาสและแลกเปลี่ยนความรู
จํานวน 30 คน
เทศบาลนครระยอง
ความคิดและประสบการณรวมกัน จัดอบรม 1 ครั้ง/วัน

15,000 -

-

-

1.ผูที่อยูระหวางการบําบัด
และผูพนโทษ จํานวน 25 คน
2.รอยละ 80 ของผูที่อยู
ระหวางการบําบัดและผูพน
โทษเกิดความพึงพอใจ

30,000 30,000 30,000 -จํานวนผูสูงอายุที่ไดเขา
รวมถายทอดภูมิปญญา
ไมนอยกวารอยละ 90
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ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ผูประกอบการและพนักงาน
มีความรู ความเขาใจ การปอง
กันและแกไขปญหายาเสพติด
สามารถนําไปใชดําเนินการได
ชวยปองกันและลดปญหาการ
แพรระบาดของยาเสพติดใน
สถานประกอบการ

กองสวัสดิการ
สังคม

-ผูที่อยูระหวางการบําบัด
รักษายาเสพติดเกิดทักษะ
ในการดําเนินชีวิต ไมกลับไป
กระทําความผิดซ้ําอีก ไดรับ
การยอมรับจากครอบครัว
และชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

-ผูสูงอายุไดถายทอดความรู
ความคิดและประสบการณ
รวมกัน

กองสวัสดิการ
สังคม

ที่

โครงการ
4 -โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540

วัตถุประสงค
1.เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวน
ราชการ พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางเทศบาล มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540
2.เพื่อใหพนักงานเทศบาล
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
ไดอยางถูกตองและรับทราบ
หลักเกณฑเกี่ยวกับขอมูล
ขาวสารที่หนวยงานของรัฐ
สามารถเปดเผยไดและเปดเผย
ไมไดไดอยางถูกตองชัดเจนตอ
การปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
3.เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวน
ราชการ พนักงานเทศบาล
และพนักงานจางเทศบาล
มีความรูความเขาใจในการ
ใหขอมูลไดอยางถูกตองตรงกัน
จะเปนชองทางในการสื่อสาร
ระหวางเทศบาลกับประชาชน
ไดเปนอยางดีและเปนการสง
เสริมใหการบริหารงานของ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540
จํานวน 1 ครั้ง/วัน
2.การอบรม ประกอบดวย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล หัวหนาสวนราชการ
พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จางเทศบาล จํานวน 100 คน

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
- 65,000 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
-ผูเขารวมโครงการผาน
การอบรมรอยละ 100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
-ผูเขารวมโครงการมีความ
รูเพิ่มขึ้นจากการประเมิน
ในแบบสํารวจที่กําหนด
รอยละ 80
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ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.คณะผูบริหาร สมาชิก
กองวิชาการ
สภาเทศบาล หัวหนาสวน
และแผนงาน
ราชการ พนักงานเทศบาล
และพนักงานจางเทศบาล
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540
2.พนักงานเทศบาลปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540ไดอยาง
ถูกตองและรับทราบหลักเกณฑ
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่หนวย
งานของรัฐสามารถเปดเผยได
และเปดเผยไมได ไดอยางถูก
ตองชัดเจนตอการปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น
3.คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล หัวหนาสวน
ราชการ พนักงานเทศบาล
และพนักงานจางเทศบาล
มีความรูความเขาใจในการ
ใหขอมูลไดอยางถูกตองตรงกัน
จะเปนชองทางในการสื่อสาร
ระหวางเทศบาลกับประชาชน
ไดเปนอยางดีและเปนการ
สงเสริมใหการบริหารงานของ

ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เทศบาลนครระยองเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและ
โปรงใส มุงตอประโยชนสุข
ของประชาชนมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
เทศบาลนครระยองเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและโปรง
ใส มุงตอประโยชนสุขของ

ประชาชนมากยิ่งขึ้น

รวมโครงการ ป 2562 ทั้งสิ้น 4 โครงการ งบประมาณ 150,000 บาท
รวมโครงการ ป 2563 ทั้งสิ้น 2 โครงการ งบประมาณ 70,000 บาท
รวมโครงการ ป 2564 ทั้งสิ้น 2 โครงการ งบประมาณ 70,000 บาท
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หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการพาณิชย แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 -โครงการจัดกิจกรรม
วันที่ระลึกการกอตั้ง
สถานธนานุบาล

2 -โครงการปรับปรุงคูมือการ
ปฏิบัติงานดานพัสดุของ
ทน.ระยอง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564
(KPI)
วัตถุประสงค
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1.เพื่อการระลึกถึงวันกอตั้งสถาน
1.จัดใหมีพิธีการทางศาสนา
10,000 10,000 10,000 -รอยละ 100 ของผูเขา
ธนานุบาล เพื่อเปนการชวยเหลือคน เพื่อความเปนสิริมงคล
รวมโครงการและพนักงาน
ยากจนจะไดไมตองไปกูยืมเงินจาก 2.จัดกิจกรรมการแสดงประวัติ
สถานธนานุบาลมีความ
เอกชนโดยเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง ความเปนมาของ
สามัคคีและเห็นความ
2.เพื่อเปนการเผยแพรผลการปฏิบัติ สถานธนานุบาล
สําคัญของการกอตั้ง
งานของสถานธนานุบาลของอปท.ให
สถานธนานุบาลมากขึ้น
ประชาชนไดรับทราบโดยทั่วกัน
3.เพื่อใหมีกิจกรรมที่เปนสาธารณะ
ประโยชนในวันกอตั้งสถานธนานุบาล
-เพื่อปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน
-คูมือการปฏิบัติงานดานพัสดุ
ดานพัสดุของทน.ระยองใหสอดคลอง ของเทศบาลนครระยอง
กับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 100-150 เลม
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
กฎกระทรวงและระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

-
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80,000

-

-

1.มีคูมือการปฏิบัติงานดาน
พัสดุของทน.ระยอง ฉบับ
ปรับปรุงใหมที่สมบูรณ
ทันสมัยและเปนปจจุบัน
2.รอยละ 80 ของผูที่ไดรับ
นําคูมือไปใชปฏิบัติงาน
ดานพัสดุมีความพึงพอใจ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

1.กอใหเกิดความสามัคคี
และสมานฉันท
2.มีกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอสังคม
3.เผยแพรเกียรติคุณและ
ผลงานใหประชาชนทั่วไป
ไดรับทราบโดยทั่วกัน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สถาน
ธนานุบาล

-การปฏิบัติงานดานพัสดุของ สํานักการคลัง
ทน.ระยองเปนไปดวยความ
ถูกตอง รวดเร็วเปนแนวทาง
เดียวกัน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

3 -โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อใหอาคารสํานักงานมีความ
อาคารสํานักงานเทศบาล
สวยงาม สะอาดและไดมาตรฐาน
นครระยอง (อาคารเดิม)

หนวยงาน
ผลที่คาดวา
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบหลัก
2561 2562 2563 2564
(KPI)
จะไดรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
- -ประชาชนที่มาติดตอ
-ปรับปรุงพื้น หลังคา ฝาเพดาน - 25,840,000 -เทศบาลมีอาคารสํานักงาน สํานักปลัด
ราชการเกิดความพึงพอใจ ที่สวยงาม สะอาด
หองน้ํา ระบบสุขาภิบาล ระบบ
ไมนอยกวารอยละ 85
ไฟฟา ระบบปรับอากาศ และ
และไดมาตรฐาน
ระบบสื่อสาร ขนาดพื้นที่ไมนอย
กวา 2,000 ตร.ม.

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รวมโครงการ ป 2562 ทั้งสิ้น 3 โครงการ งบประมาณ 25,930,000 บาท
รวมโครงการ ป 2563 ทั้งสิ้น 1 โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท
รวมโครงการ ป 2564 ทั้งสิ้น 1 โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
เทศบาลนครระยอง
เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
วัตถุประสงค

ป 2562
กองชาง จํานวน 17 รายการ
1 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
-เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช 1.โตะพับสแตนเลส จํานวน 50 ตัว
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 2.กลองวงจรปด พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แครสั้น จํานวน 1 เครื่อง
4.เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
5.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)
แบบกระดาษ A3 จํานวน 2 เครื่อง
6.เครื่องพิมพหนากวางชนิดหมึกหรือชนิดเลเซอร สีและขาวดํา
จํานวน 1 เครื่อง
7.เครื่องพิมพ Multi Function จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑโรงงาน
8.เครื่องเชื่อมไฟฟา 400A จํานวน 1 เครื่อง
9.เครื่องเชื่อมไฟฟา 300A จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑกอสราง
10.เครื่องเจาะสกัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑยานพาหนะ
11.รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี จํานวน 2 คัน
และขนสง
12.รถบรรทุก (ดีเซล)แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
13.เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 10 กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑอื่นๆ
14.เต็นท ขนาด 3*4 ม.และขนาด 4*6 ม. จํานวน 6 หลัง
15.ผาเต็นทสีขาวทรงโคงพรอมฝา ขนาด 5*12 ม.จํานวน 4 ชุด
16.ปากกาจับชิ้นงาน จํานวน 1 อัน
17.ฐานออกกําลังกายกลางแจง จํานวน 11 สถานี 16 จุด

รวมทั้งสิ้น 17 รายการ งบประมาณ 3,168,300 บาท
19

แบบ ผ.08

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

160,000
500,000
22,000
16,000
29,800

-

-

-

135,000

-

-

-

29,900
5,000
26,000
58,000
83,600
575,000
150,000
95,000
78,000
5,000
1,200,000

-

-

งานบําบัด

งานบําบัด
งานบําบัด
งานบําบัด
งานไฟฟาถนน
งานบําบัด
งานบําบัด
งานบําบัด
งานไฟฟาถนน
งานบําบัด
งานสวนฯ

ที่

แผนงาน

1 แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
ครุภัณฑการเกษตร

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

วัตถุประสงค

ป 2562
สํานักปลัด จํานวน 22 รายการ
-เพื่อใหมีเครื่องมือ 1.เครื่องโทรสาร จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องใชเพียงพอ 2.ถังน้ําสแตนเลส ขนาด 2,500 ลิตร จํานวน 1 ชุด
ตอการปฏิบัติงาน (อาคารสํานักงาน)
3.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง
4.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จํานวน 4 เครื่อง
5.เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 4 เครื่อง
6.เครื่องสแกนเนอร จํานวน 1 เครื่อง
7.กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว
8.เครื่องขยายเสียงแบบติดรถยนต จํานวน 2 ชุด
9.เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ จํานวน 1 ชุด
10.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน
ขนาดไมนอยกวา 44,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
11.โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว
12.เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว
13.ชุดผจญเพลิง(นอรแม็กซ)พรอมเครื่องชวยหายใจ
จํานวน 2 ชุด
14.เลื่อยโซยนต ความยาวบารโซ 25 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
15.เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงเครื่องยนตเบนซิน
จํานวน 4 เครื่อง
16.สัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแผงยาวพรอม
เครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด
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หนวยงาน
งบประมาณและที่ผานมา
2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

60,000
21,000

-

-

-

10,000
64,000
10,000
18,000
19,300
37,000
4,000
53,300

-

-

งานปองกันฯ

-

3,500
5,000
500,000

-

-

งานเทศกิจ
งานเทศกิจ
งานปองกันฯ

-

42,000

-

-

งานปองกันฯ

-

53,600

-

-

งานปองกันฯ
งานปองกันฯ

-

25,000

-

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

วัตถุประสงค

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
ครุภัณฑกอสราง

17.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน
จํานวน 4 เครื่อง
18.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
จํานวน 2 เครื่อง
19.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 2 เครื่อง
20.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
จํานวน 1 เครื่อง
21.เครื่องตรวจวัดแกสแบบพกพา จํานวน 1 เครื่อง
22.รถตีเสนจราจรสีเทอรโมพลาสติกแบบใชไฮโดรลิก
จํานวน 1 เครื่อง

รวมทั้งสิ้น 22 รายการ งบประมาณ 1,438,600 บาท
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หนวยงาน
งบประมาณและที่ผานมา
2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

64,000

-

-

งานปองกันฯ

-

8,600

-

-

งานปองกันฯ

-

32,000

-

-

งานเทศกิจ

-

4,300

-

-

-

110,000
294,000

-

-

งานปองกันฯ
งานเทศกิจ

ที่

แผนงาน

1 แผนงานสาธารณสุข

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ป 2562
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
จํานวน 25 รายการ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร -เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช 1.เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบดิจิตอล
หรือการแพทย
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน จํานวน 3 เครื่อง
2.เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอลแบบถาดนอน 1 เครื่อง
ครุภัณฑสํานักงาน
3.ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทรงสูง จํานวน 1 ตู
4.โตะทํางาน จํานวน 2 ตัว
5.เกาอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว
6.ชั้นเก็บแฟม 40 ชอง จํานวน 1 อัน
7.โตะอเนกประสงคโฟเมกาสีขาว จํานวน 12 ตัว
8.ถังเก็บน้ําสแตนเลส จํานวน 3 ถัง
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
9.ชุดเครื่องเสียงลําโพงพรอมอุปกรณและไฟ
ฉุกเฉินติดตั้งภายในรถยนต จํานวน 2 ชุด
10.เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ จํานวน 2 ชุด
11.เครื่องรับสงวิทยุชนิดมือถือ 5 เครื่อง
12.ปายเตือนลูกศร LED ไฟกระพริบ
ขนาด 60*120 ซม. จํานวน 4 ปาย
ครุภัณฑการศึกษา
13.หุนจําลองสอนการตรวจเตานม จํานวน 1 ชุด
14.หุนจําลองอาหารชุดธงโภชนาการ
15.หุนจําลองอาหารชุดอาหารแลกเปลี่ยน
ครุภัณฑการเกษตร
16.เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง
17.เครื่องพนละอองฝอย จํานวน 1 เครื่อง
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งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

-

21,000 -

-

-

12,500 6,200 7,000 7,500 4,500 20,400 45,000 120,000 -

-

-

8,000 60,000 92,000 -

-

-

18,000 20,000 8,000 59,000 89,000 -

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

2 แผนงานการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑการเกษตร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

18.รถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ
จํานวน 2 คัน
19.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน
จํานวน 3 เครื่อง
20.เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 6 เครื่อง
21.เครื่องพิมพเลเซอร(ขาว-ดํา)ชนิด LEDขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
22.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
จํานวน 1 เครื่อง
23.จอภาพแบบ LED จํานวน 1 ชุด
-เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช 24.โตะอเนกประสงค จํานวน 3 ตัว
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 25.เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง จํานวน 1 เครื่อง

รวมทั้งสิ้น 25 รายการ งบประมาณ 2,328,200 บาท
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งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

1,628,000 -

-

-

48,000 -

-

-

15,000 7,900 -

-

-

4,300 -

-

-

2,800 8,100 11,000 -

-

สัตวแพทย

สงเสริมสุขภาพ

สัตวแพทย
สัตวแพทย

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

วัตถุประสงค

ป 2562
กองการศึกษา จํานวน 10 รายการ
1 แผนงานการศึกษา
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
-เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช 1.เกาอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัว
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 2.เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 4 เครื่อง
3.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
Ink Tank Printer จํานวน 1 เครื่อง
4.เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 4 เครื่อง
5.เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
2 แผนงานการศาสนา
คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
6.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
วัฒนธรรมและนันทนาการ
Ink Tank Printer จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑสํานักงาน
7.ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
8.โทรทัศน ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑดนตรี
9.กลองทอมบาพรอมขาตั้ง จํานวน 1 คู
10.ไฮ-แฮท พรอมขาตั้ง จํานวน 1 คู
ป 2562
ร.ร.ท.วัดปากน้ํา จํานวน 1 รายการ
1 แผนงานการศึกษา
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
-เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช 1.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน (Ink Tank Printer) จํานวน 3 เครื่อง

1 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว

ป 2562
ร.ร.ท.บานปากคลอง จํานวน 1 รายการ
-เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช 1.คูลเลอรสแตนเลส จํานวน 10 ใบ
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
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งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

10,000
64,000
4,300

-

-

-

10,000
7,900

-

-

-

4,300

-

-

งานกีฬาฯ

-

30,000
19,000
5,000
5,000

-

-

หองสมุดฯ
หองสมุดฯ
งานกีฬาฯ
งานกีฬาฯ

-

12,900

-

-

-

23,000

-

-

ที่

แผนงาน

1 แผนงานการศึกษา

1 แผนงานการศึกษา

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

ป 2562
ร.ร.ท.วัดลุมมหาชัยชุมพล จํานวน 3 รายการ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
-เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช 1.พัดลมติดผนัง จํานวน 18 ตัว
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 2.เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร จํานวน 6 เครื่อง
3.จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 6 จอ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑการศึกษา

1 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ป 2562
ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 3 รายการ
-เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช 1.ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทรงสูง จํานวน 12 ตู
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 2.ตูนิรภัย จํานวน 1 ตู
3.โตะเกาอี้นักเรียนพลาสติก จํานวน 40 ชุด

ป 2562
ร.ร.นครระยองฯ (วัดโขดใต) จํานวน 6 รายการ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
-เพื่อจัดหาวัสดุตางๆ ใชใน 1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือ
ร.ร.เพื่อจัดการเรียนการสอน ชนิดแขวน 24,000 บีทียู จํานวน 30 เครื่อง
-ติดอาคารเรียน 1 จํานวน 5 หองเรียน 10 เครื่อง
-ติดอาคารเรียน 2 จํานวน 4 หองเรียน 8 เครื่อง
-ติดอาคารเรียน 5 จํานวน 6 หองเรียน 12 เครื่อง
2.โตะพรอมเกาอี้หองวิทยาศาสตร จํานวน 24 ชุด
3.กลองวงจรปดพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
4.จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 1 จอ
5.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑงานบานงานครัว
6.เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 5 เครื่อง
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งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

63,000
169,200
78,600

-

-

-

57,600
30,000
74,000

-

-

-

972,000

-

-

-

127,200
531,000
40,000
20,800
47,500

-

-

ที่

แผนงาน

1 แผนงานการศึกษา

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑงานบานงานครัว
ครุภัณฑกอสราง
ครุภัณฑการกีฬา
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

1 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

วัตถุประสงค

ป 2562
ร.ร.ท.วัดโขดทิมทาราม จํานวน 10 รายการ
-เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช 1.พัดลมโคจรติดเพดาน จํานวน 30 ตัว
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 2.ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 10 ตู
3.ตูเก็บเอกสารเหล็กทรงสูง จํานวน 4 ตู
4.ตูบิวอินท จํานวน 1 ตู
5.ตูใสเสื้อผาบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู
6.ตูนิรภัย จํานวน 1 ตู
7.ที่แขวนหนังสือพิมพ จํานวน 2 อัน
8.เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ จํานวน 2 เครื่อง
9.สวานไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
10.เครื่องวัดแรงบีบมือแบบดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง

ป 2562
ศพด.วัดเนินพระ จํานวน 3 รายการ
-เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช 1.พัดลมโคจร จํานวน 6 เครื่อง
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 2.โตะพับญี่ปุน จํานวน 45 ตัว
3.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จํานวน 4 เครื่อง

26

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

75,000
55,000
32,400
17,000
16,000
30,000
4,000
12,600
5,800
38,000

-

-

-

12,000
49,500
17,200

-

-

ที่

แผนงาน

1 แผนงานการศึกษา

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

วัตถุประสงค

ป 2562
ศพด.วัดปาประดู จํานวน 6 รายการ
-เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช 1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
2.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน 30,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
3.ฉากกั้นหอง PVC จํานวน 4 ชุด
4.เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
5.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
6.กลองวงจรปดพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

รวมทั้งสิ้น 43 รายการ งบประมาณ 3,167,300 บาท
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งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

64,800

-

-

-

40,200

-

-

-

59,200
16,000
4,300

-

-

-

212,000

-

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1 แผนงานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

วัตถุประสงค

ป 2562
กองการแพทย จํานวน 32 รายการ
-เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช 1.เครื่องยิงสติกเกอร จํานวน 1 เครื่อง
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 2.ถังเก็บน้ําพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ใบ
3.เกาอี้ตรวจโรคแบบไมมีที่พักแขน จํานวน 1 ตัว
4.เกาอี้ตรวจโรคแบบมีที่พักแขน จํานวน 6 ตัว
5.ตูเหล็กเก็บบัตร 6 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู
6.ไฟฉุกเฉิน จํานวน 4 เครื่อง
7.โตะมาหินออนพรอมเกาอี้ 4 ตัว จํานวน 2 ชุด
8.โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว
9.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน
ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
10.เคานเตอรรูปตัวแอล จํานวน 1 ชุด
11.ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทรงสูง จํานวน 2 ตู
12.ตูเก็บบัตรรางเลื่อนชนิดพวงมาลัยหมุน ชนิด 8 ตู
จํานวน 1 ชุด
13.ชั้นอเนกประสงค 2 ชั้น จํานวน 2 ตัว
14.เครื่องโทรศัพทไรสาย จํานวน 1 เครื่อง
15.เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ จํานวน 1 เครื่อง
16.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติแบบตั้งโตะ
จํานวน 3 เครื่อง
17.เตียงทําแผล จํานวน 1 เตียง

28

หนวยงาน
งบประมาณและที่ผานมา
2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

-

4,200
12,000
2,500
15,000
9,000
12,000
9,400
3,500
36,200

-

-

-

41,000
10,000
124,500

-

-

-

6,000
2,000
25,000
21,000

-

-

-

13,000

-

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

วัตถุประสงค

18.ที่รัดตัวเด็ก ขนาด S จํานวน 2 ชุด
19.ที่รัดตัวเด็ก ขนาด m จํานวน 2 ชุด
20.ที่รัดตัวเด็ก ขนาด L จํานวน 1 ชุด
21.ยูนิตทําฟน จํานวน 2 ชุด
22.เครื่องขูดหินปูน จํานวน 1 เครื่อง
23.เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู จํานวน 2 เครื่อง
24.เครื่องฉายแสง จํานวน 1 เครื่อง
25.เครื่องอุนเชื้อสปอรสําหรับเครื่องอบไอน้ํา
จํานวน 1 เครื่อง
26.ชุดสองหลอดลม จํานวน 1 ชุด
27.ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู
28.มานบังแสง จํานวน 4 ชุด
29.มานกั้นเตียงผูปวย จํานวน 3 ชุด
30.เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 4 เครื่อง
31.เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 4 เครื่อง
32.เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น
จํานวน 1 เครื่อง

รวมทั้งสิ้น 32 รายการ งบประมาณ 1,598,900 บาท

29

หนวยงาน
งบประมาณและที่ผานมา
2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

6,000
7,000
4,000
920,000
25,000
10,000
14,000
85,600

-

-

25,000
15,000
24,000
21,000
64,000
10,000
22,000

-

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

วัตถุประสงค

ป 2562
กองวิชาการและแผนงาน
จํานวน 9 รายการ
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
-เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช 1.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน จํานวน 7 เครื่อง
2.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
จํานวน 1 เครื่อง
3.เครื่องสํารองไฟ จํานวน 8 เครื่อง
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
4.กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 กลอง
5.ไมโครโฟนไรสาย แบบไมคถือ พรอมเครื่องรับ
สัญญาณ จํานวน 1 ชุด
6.ชุดเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด
7.ปายประชาสัมพันธโครงเหล็ก จํานวน 8 ปาย
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
8.รถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน
9.ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู

รวมทั้งสิ้น 9 รายการ งบประมาณ 656,100 บาท

30

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

-

112,000

-

-

-

30,000

-

-

-

20,000
56,900
9,700

-

-

-

226,000
137,000
49,500
15,000

-

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

วัตถุประสงค

ป 2562
สํานักการคลัง จํานวน 9 รายการ
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
-เพื่อใหมีเครื่องมือ 1.เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา
เครื่องใชเพียงพอ ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 4 เครื่อง
ตอการปฏิบัติงาน 2.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง
3.เครื่องสํารองไฟ จํานวน 14 เครื่อง
4.เครื่องพิมพ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น
จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑสํานักงาน
5.เครื่องคํานวณเลข จํานวน 2 เครื่อง
6.เครื่องโทรศัพทไรสาย จํานวน 7 เครื่อง
7.ตูเก็บเอกสารรางเลื่อนแบบพวงมาลัยหมุนชนิด 9 ตู
จํานวน 1 ตู
8.เครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
9.รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน

รวมทั้งสิ้น 9 รายการ งบประมาณ 1,110,600 บาท
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งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

31,600

-

-

-

22,000

-

-

-

35,000
22,000

-

-

-

9,000
14,000
145,000

-

-

-

18,000
814,000

-

-

ที่

แผนงาน

1 แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

วัตถุประสงค

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว -เพื่อใชสําหรับบริการ
ประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ป 2562
กองสวัสดิการสังคม จํานวน 2 รายการ
1.เครื่องทําน้ําเย็นแบบถังคว่ํา จํานวน 1 เครื่อง 2.ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู
-

6,500 15,000 -

-

32,000 -

-

รวมทั้งสิ้น 2 รายการ งบประมาณ 21,500 บาท

1 แผนงานการพาณิชย

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

ป 2562
สถานธนานุบาล จํานวน 1 รายการ
-เพื่อใชสําหรับใชทดแทน 1.เครื่องชั่งน้ําหนักทอง จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องเกา

รวมทั้งสิ้น 1 รายการ งบประมาณ 32,000 บาท
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-

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

ยุทธศาสตรจังหวัด 4. อนุรักษ ฟนฟู และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานของการมีสวนรวม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตรและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3 ยุทธศาสตรดานการสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอมภายใตแนวทางเมืองคารบอนต่ํา
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน แผนงานสาธารณสุข เปนตน
รายละเอียดเดิม
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562 2563
2564
(KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30,000 30,000
30,000 1.ครัวเรือนจํานวน 1,000 ครัวเรือน
1 -โครงการคัดแยกขยะ
1.เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีความ
1.พัฒนาชุมชนตนแบบดานการคัดแยกขยะ 1 ชุมชน
กอนทิ้ง
รูในการคัดแยกขยะ
2.สํารวจการคัดแยกขยะในครัวเรือนไมนอยกวา
ไดรับความรูในการคัดแยกขยะ
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพครูถึงแนว
1,000 ครัวเรือนในเขตฯ
2.รอยละ 80 ของครูมีความรูแนวทาง
ทางการคัดแยกขยะ
การคัดแยกขยะ
3.เพื่อสงเสริมใหมีการนําขยะกลับ
3.มีหลักสูตรการคัดแยกขยะในโรงเรียน
มาใชประโยชน
1 หลักสูตร
4.มีชุมชนตนแบบดานการคัดแยกขยะ
1 ชุมชน
5.มีสมาชิก 3R เพิ่มจากเดิมรอยละ 5
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
80,000 80,000
80,000 1.จํานวนครัวเรือนไมนอยกวา 1,000
1 -โครงการ 3ช 3 ใช
1.สรางเสริมความรูความเขาใจ
1.จํานวนครัวเรือนไมนอยกวา 1,000 ครัวเรือนในเขต คุณไมใชเราขอ
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาล/ป
ครัวเรือน ไดรับความรูการบริหารจัดการ
ชุมชนโดยใชหลัก 3ช หรือ 3Rs
2.เครือขายคัดแยกขยะประเภทตางๆ เพิ่มขึ้น
ขยะมูลฝอยโดยใชหลัก 3ช หรือ 3Rs
2.สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม
อยางนอย 5 แหง/ป
2.จํานวนหนวยงานโรงเรียน สถาน
ในการคัดแยกขยะประเภทตางๆ
3.อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลกเพิ่มขึ้นรอยละ 2/ป
ประกอบการอยางนอย 5 แหง/ป
ในชุมชน หนวยงาน โรงเรียน
เขารวมเปนเครือขายคัดแยกขยะ
สถานประกอบการ
3.จํานวนอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก
เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 2/ป
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ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง

1.ประชาชนมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย
2.สภาพแวดลอมในชุมชน
โรงเรียน สถานประกอบการ
มีความสะอาดและ
เปนระเบียบ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ

2 -โครงการรณรงค
รักษาความสะอาด
วันแมน้ําคูคลองแหงชาติ
2 -โครงการรณรงค
รักษาความสะอาด
วันแมน้ําคูคลองแหงชาติ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

รายละเอียดเดิม
งบประมาณและที่ผานมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

50,000

-เพื่อประชาสัมพันธใหบานริมคลอง
ชวยกันรักษาความสะอาด

-บานริมแมน้ําระยองในเขตเทศบาลนครระยอง
(ทุกป)

-สงเสริมใหเยาวชน ประชาชน
ที่อาศัยอยูริมน้ํามีความรูความเขาใจ
และตระหนักถึงความสําคัญของการ
รักษาความสะอาดแมน้ําระยอง

รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
50,000
1.เยาวชน โรงเรียนในเขตเทศบาลนครระยอง
จํานวน 60 คน/ป
2.ชุมชนริมแมน้ําระยองในเขตเทศบาลนครระยอง
(ทุกป)

วัตถุประสงค

3 -โครงการหนึ่งปณิธานความดี 1.เพื่อรักษาสภาพแวดลอมในชุมชน
ตามแนวพระราชดําริ อนุรักษ โดยการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามแนวพระราชดําริ
2.เพื่อใหประชาชนและเยาวชน
ในเขตเทศบาลนครระยองเห็นความ
สําคัญของการอนุรักษธรรมชาติ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000 -รอยละ 80 ของบานที่อยูริมน้ําเขารวม

กิจกรรมเก็บขยะริมแมน้ํา

50,000

50,000 1.เครือขายเยาวชนอนุรักษแมน้ําระยอง

ในพื้นที่เพิ่มขึ้น 60 คน/ป
2.ครัวเรือนริมน้ําไดรับทราบขอมูลถึง
ความสําคัญของการรักษาความสะอาด
แมน้ําระยอง ไมนอยกวารอยละ 80

รายละเอียดเดิม
งบประมาณและที่ผานมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.จํานวนตนไมที่ปลูกใหมและซอมแซม
จํานวน 500 ตน/ป
2.กลุมเปาหมายประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง

-

89,500

89,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

89,500 -รอยละ 80 ของการปลูกตนไม

และซอมแซม

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
-แมน้ําระยองมีความสะอาด สํานักการ
สาธารณสุขฯ

-แมน้ําระยองไดรับ
การดูแลและรักษา
ความสะอาด

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-ประชาชนและเยาวชน
ในเขตฯ เห็นความสําคัญ
ของการอนุรักษธรรมชาติ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
3 -โครงการหนึ่งปณิธานความดี 1.เพื่อรักษาสภาพแวดลอมในชุมชน
ตามแนวพระราชดําริ อนุรักษ โดยการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามแนวพระราชดําริ
2.เพื่อใหประชาชนและเยาวชน
ในเขตเทศบาลนครระยองเห็นความ
สําคัญของการอนุรักษธรรมชาติ

1.จํานวนตนไมที่ปลูกใหมและซอมแซม
จํานวน 300 ตน/ป
2.กลุมเปาหมายประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง
จํานวน 200 คน

-

89,500

89,500

89,500 1.ตนไมที่ปลูกใหม จํานวน 300 ตน

2.อัตราการรอดของตนไมในระยะ
เวลา 3 เดือนหลังจากการปลูก
ไมนอยกวารอยละ 80
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-ประชาชนและเยาวชน
ในเขตฯ เห็นความสําคัญ
ของการอนุรักษธรรมชาติ

กองสวัสดิการ
สังคม

ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา
4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดเดิม
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562 2563
2564
(KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
350,000 350,000 350,000 เชิงปริมาณ
1 -โครงการแขงขันกีฬาเพื่อ 1.เพื่อใหประชาชนสรางความสามัคคี 1.เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลฯ เขารวม สุขภาพ เทศบาลนครระยอง รูแพ รูชนะ รูอภัย
กิจกรรม จํานวน 500 คน/ป
-เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขต
2.เพื่อสนับสนุนใหเด็ก เยาวชนและ
1.1กิจกรรมแขงขันฟุตซอล บาสเกตบอล
เทศบาลฯ เขารวมกิจกรรมโครงการฯ
ประชาชนในเขตเทศบาล ไดมีโอกาส เซปกตะกรอ ตะกรอรอดหวง
ไมนอยกวา รอยละ 90
แสดงออกถึงความสามารถในดาน
1.2กิจกรรมแขงขันฟุตบอล
เชิงคุณภาพ
การกีฬาที่ตนเองมีความถนัด
-จํานวนทีมที่รวมการแขงขันกีฬา

1 -โครงการแขงขันกีฬาเพื่อ 1.เพื่อเสริมสรางใหเด็ก เยาวชนและ
สุขภาพ เทศบาลนครระยอง ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง
มีสุขภาพแข็งแรงทั้งดานรางกาย
และจิตใจ
2.เพื่อสนับสนุนใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง
ไดมีโอกาสแสดงออกถึงความ
สามารถในการเลนกีฬาที่ตนเองมี
ความถนัดและสรางความสามัคคี
รูแพ รูชนะ รูอภัย
3.เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
400,000 400,000
1.เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลฯ เขารวม กิจกรรม จํานวน 500 คน/ป
2.จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาเพื่อสุขภาพเทศบาลฯ
(เดือนมีนาคม-เมษายน)/ทุกป
3.จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาฟุตบอล "ปากน้ําคัพ" กีฬา

เพื่อสุขภาพเทศบาลนครระยอง (เดือนเมษายน)/ทุกป
4.จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาเพื่อสุขภาพเทศบาลฯ
(การแขงขันกีฬาพื้นบาน เดือนเมษายน)/ทุกป
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400,000 เชิงปริมาณ

-เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เขารวม
กิจกรรม จํานวน 500 คน
เชิงคุณภาพ
-ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ 85

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
1.ประชาชนมีความสามัคคี
รูแพ รูชนะ รูอภัย
2.ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มีโอกาส
แสดงออกถึงความ
สามารถในดานการเลน
กีฬาที่ตนเองมีความถนัด
1.เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลนครระยอง
มีสุขภาพแข็งแรงทั้งดาน
รางกายและจิตใจ
2.เด็ก เยาวชนและประชาชน
เกิดความสามัคคี รูแพ
รูชนะ รูอภัย
3.เพื่อใหประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรง

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6 ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสุขภาวะที่ดีของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดเดิม
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562 2563
2564
(KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
100,000 100,000 100,000 1.สุนัขและแมวไดรับการปองกันโรค
1 โครงการรณรงคปองกัน
1.เพื่อใหสุนัขและแมวที่อาศัยอยู
-สุนัขและแมวไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบา จํานวน 2,500 ตัว/ป
พิษสุนัขบาไมนอยกวารอยละ 80
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา ในพื้นที่เขตเทศบาลฯไดรับการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
ของเปาหมาย (ไมต่ํากวา 2,000 ตัว)
2.เพื่อสงเสริมใหประชาชนตระหนัก
2.ประชาชนไดรับความรูเรื่องโรคพิษสุนัข
ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบา
บาและการดูแลสัตวเลี้ยงอยางถูกตอง
3.เพื่อควบคุมจํานวนประชากรสุนัข
ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูนําสุนัขและ
และแมว
แมวมารับบริการ (ไมต่ํากวา 560 คน)
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
324,000 324,000 324,000 1.สุนัขไดรับการปองกันโรคพิษสุนัขบา
1 โครงการรณรงคปองกัน
1.เพื่อใหสุนัขและแมวที่อาศัยอยู
1.สุนัขและแมวไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบา จํานวน 3,000 ตัว/ป
ไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา ในพื้นที่เขตเทศบาลฯไดรับการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
2.ประชาชนที่ไดรับความรูเรื่องโรคพิษสุนัขบา
(ไมต่ํากวา 2,400 ตัว)
2.เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดรับ
จํานวน 1,000 คน/ป
2.รอยละ 80 ของชุมชนไดรับการสํารวจ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรค
3.สํารวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่
และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
พิษสุนัขบาและการดูแลสัตวเลี้ยง
เทศบาลฯ จํานวน 29 ชุมชน/ป
(ไมต่ํากวา 23 ชุมชน)
4.ทําหมันสุนัขและแมวจรจัดในวัดและโรงเรียนในเขตฯ
ที่ถูกตอง
3.ประชาชนไดรับความรูเรื่องโรค
3.เพื่อสํารวจขอมูลและขึ้นทะเบียน
-ป 2562 จํานวน 200 ตัว
พิษสุนัขบาและการดูแลสัตวเลี้ยงอยางถูก
สุนัขและแมวในระบบ
-ป 2563 จํานวน 100 ตัว
ตองไมนอยกวารอยละ 100 ของผูนําสุนัข
Thai Rabies Net
-ป 2564 จํานวน 50 ตัว
มารับบริการ (1,000 คน)
4.เพื่อนําขอมูลสุนัขและแมวจาก
4.สุนัขและแมวจรจัดไดรับการทําหมัน
การสํารวจมาใชในการวางแผน
ไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย
ดําเนินงานควบคุมและปองกันโรค
(ไมต่ํากวา 160 ตัว)
พิษสุนัขบา
5.มีสุนัขและแมวเสียชีวิตระหวางผาตัด
5.เพื่อควบคุมจํานวนประชากรสุนัข
และภายหลังการผาตัดไมเกินรอยละ 10
และแมวจรจัดดวยวิธีการทําหมัน
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ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
1.สุนัขและแมวไดรับการควบ สํานักการ
คุมการขยายพันธุและมีภูมิ สาธารณสุขฯ
คุมกันโรคพิษสุนัขบา
2.ประชาชนไมเจ็บปวย
ดวยโรคพิษสุนัขบา

1.สุนัขและแมวมีภูมิคุมกัน
สํานักการ
โรคพิษสุนัขบา
สาธารณสุขฯ
2.ประชาชนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา
การดูแลสัตวเลี้ยงที่ถูกตอง
3.ประชาชนไมเจ็บปวยดวย
โรคพิษสุนัขบา

ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7 ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 -โครงการอบรมสัมมนา
ดานการพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมใหความรู ความเขาใจ
ในการพัฒนาตนเองและเกิด
กระบวนการเรียนรูรวมกัน
2.นําความรูและประสบการณที่ได
จากการเรียนรูทองถิ่นอื่นมาปรับใช
ใหเกิดประโยชนแกชุมชน

1 -โครงการอบรมสัมมนาดาน 1.เพื่อสงเสริมใหความรู ความเขาใจ
การพัฒนาชุมชน
ในการพัฒนาตนเองและเกิด
กระบวนการเรียนรูรวมกัน
2.นําความรูและประสบการณที่ได
จากการเรียนรูทองถิ่นอื่นมาปรับใช
ใหเกิดประโยชนแกชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดเดิม
งบประมาณและที่ผานมา

หนวยงาน
2561 2562
2563
2564
รับผิด
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
ชอบหลัก
500,000 -จัดการสัมมนารวมกันระหวางผูบริหารฯ คณะกรรม -คณะกรรมการชุมชน ประชาชนในเขต 1.เกิดความสามัคคีรวมมือ กองสวัสดิการ
การชุมชน ผูนําชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของ
เทศบาล จํานวน 29 ชุมชน มีความรูและ รวมใจในชุมชนและนําความ
สังคม
จํานวน 300 คน/ป
ประสบการณการดูงานเกี่ยวกับกระบวน รูมาปรับใชใหเกิดประโยชน
การเรียนรูงานชุมชน รอยละ 70
แกทองถิ่น
2.ไดรับความรูและ
ประสบการณรวมกัน
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
1,000,000 1.จัดการสัมมนารวมกันระหวางผูบริหารฯ คณะกรรม -คณะกรรมการชุมชน ประชาชนในเขต 1.เกิดความสามัคคีรวมมือ กองสวัสดิการ
การชุมชน ผูนําชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของ
เทศบาล จํานวน 29 ชุมชน มีความรูและ รวมใจในชุมชนและนําความ
สังคม
จํานวน 250 คน/ป
ประสบการณการดูงานเกี่ยวกับกระบวน รูมาปรับใชใหเกิดประโยชน
2.อบรม 1 วัน และศึกษาดูงาน 3 วัน 2 คืน
การเรียนรูงานชุมชน รอยละ 70
แกทองถิ่น
2.ไดรับความรูและ
ประสบการณรวมกัน
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

2 -โครงการอบรมและศึกษา -เพื่อใหผูสูงอายุพัฒนาจิตใจของตน
ดูงานเพื่อพัฒนาชมรมผูสูง เองใหรูสึกวามีความสําคัญตอสังคม
อายุเทศบาลนครระยอง
และเห็นวาการรวมตัวทํากิจกรรม
เปนสิ่งที่สําคัญ

2 -โครงการอบรมและศึกษา -เพื่อใหผูสูงอายุพัฒนาจิตใจของตน
ดูงานเพื่อพัฒนาชมรมผูสูง เองใหรูสึกวามีความสําคัญตอสังคม
อายุเทศบาลนครระยอง
และเห็นวาการรวมตัวทํากิจกรรม
เปนสิ่งที่สําคัญ

รายละเอียดเดิม
เปาหมาย
ผลที่คาดวา
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562 2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
500,000 -ชมรมผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครระยอง เพื่อสราง -ชมรมผูสูงอายุสามารถนําความรูที่ได 1.ชมรมผูสูงอายุเปนองคกร
ความสัมพันธระหวางกลุมผูสูงอายุดวยกัน
จากการดูงานมาปรับใชใหเกิดประโยชน ที่เขมแข็งในการพัฒนา
จํานวน 300 คน/ป
แกชมรม รอยละ 80
ระหวางผูสูงอายุดวยกัน
2.ชมรมผูสูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิต และสุขภาพที่ดีขึ้น
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
1,000,000 1.ชมรมผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครระยอง เพื่อสราง -ชมรมผูสูงอายุสามารถนําความรูที่ได 1.ชมรมผูสูงอายุเปนองคกร
ความสัมพันธระหวางกลุมผูสูงอายุดวยกัน
จากการดูงานมาปรับใชใหเกิดประโยชน ที่เขมแข็งในการพัฒนา
จํานวน 250 คน/ป
แกชมรม รอยละ 80
ระหวางผูสูงอายุดวยกัน
2.จํานวน 1 ครั้ง/ป อบรม 1 วัน
2.ชมรมผูสูงอายุมีคุณภาพ
และศึกษาดูงาน 3 วัน 2 คืน
ชีวิต และสุขภาพที่ดีขึ้น
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หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

3 -โครงการอบรมเสริมสราง -เพื่อพัฒนาศักยภาพเสริมสราง
ความรูใหแกเจาหนาที่ ผูนํา ความเขมแข็งใหกับผูปฏิบัติงาน
ชุมชน คณะทํางานยาเสพ ดานยาเสพติด
ติดและกองทุนแมของแผน
ดินเพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในชุมชน

รายละเอียดเดิม
งบประมาณและที่ผานมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

ป 2561
-เจาหนาที่/ผูนําชุมชนคณะทํางานยาเสพติด
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 100 คน

28,600

28,600

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
28,600 1.ผูเขารวมอบรม จํานวน 100 คน
-เจาหนาที่ ผูนําชุมชนไดรับ กองสวัสดิการ
2.รอยละ 80 ของเจาหนาที/่ ผูนําชุมชน ความรู มีความเขาใจการ
สังคม
คณะทํางานยาเสพติดเกิดความพึงพอใจ ปฏิบัติงานดานยาเสพติด
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
3 -โครงการอบรมเสริมสราง -เพื่อพัฒนาศักยภาพเสริมสราง
ความรูใหแกเจาหนาที่ ผูนํา ความเขมแข็งใหกับผูปฏิบัติงาน
ชุมชน คณะทํางานยาเสพ ดานยาเสพติด
ติดและกองทุนแมของแผน
ดินเพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในชุมชน

ที่

โครงการ

4 -โครงการพัฒนาองค
ความรูใหแกกลุมสตรี
ชุมชนเทศบาลนครระยอง

วัตถุประสงค
-เพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี
ใหเปนพลังทางสังคม

-

ป 2562
-เจาหนาที่/ผูนําชุมชนคณะทํางานยาเสพติด
จํานวน 1 ครั้ง/วัน ผูเขารวมกิจกรรม 150 คน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

40,000

40,000

40,000 1.ผูเขารวมอบรม จํานวน 150 คน

-เจาหนาที่ ผูนําชุมชนไดรับ กองสวัสดิการ
2.รอยละ 80 ของเจาหนาที/่ ผูนําชุมชน ความรู มีความเขาใจการ
สังคม
คณะทํางานยาเสพติดเกิดความพึงพอใจ ปฏิบัติงานดานยาเสพติด

รายละเอียดเดิม
งบประมาณและที่ผานมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

1.สตรีในเขตเทศบาล จํานวน 120 คน
2.ดําเนินการปละ 1 ครั้ง

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000 1.จํานวนสตรีเขารวม 120 คน

2.รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรม
มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
-ผูเขารวมโครงการมีความรูใน กองสวัสดิการ
สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวของ
สังคม
และเกิดเครือขายในการแกไข
ปญหาเด็กสตรี

รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
4 -โครงการพัฒนาองค
ความรูใหแกกลุมสตรี
ชุมชนเทศบาลนครระยอง

-เพื่อใหผูเขารวมอบรมไดรับความรู
ความเขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของ
รวมเปนเครือขายที่เขมแข็งในการ
เฝาระวังปญหาความรุนแรง
ในครอบครัว

ป 2561 อบรม จํานวน 2 ครั้ง
-ครั้งที่ 1 กลุมสตรี จํานวน 120 คน
-ครั้งที่ 2 ภาคประชาชน กลุม/ชมรมตางๆ ผูบริหาร
พนักงานเทศบาล จํานวน 300 คน
ป 2562-2562 ดําเนินการปละ 1 ครั้ง
-สตรีในเขตเทศบาล จํานวน 250 คน

210,000 100,000 100,000

100,000 1.ผูเขารวมโครงการผานการอบรม

รอยละ 90
2.รอยละ 90 ของผูเขารับการอบรม
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น
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-ผูเขารวมโครงการมีความรูใน กองสวัสดิการ
สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวของ
สังคม
และเกิดเครือขายในการแกไข
ปญหาความรุนแรงในครอบครัว

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5 -โครงการสรางหลักประกัน -เพื่อเปนหลักประกันรายไดใหกับ
ดานรายไดแกผูสูงอายุ
ผูสูงอายุตามนโยบายรัฐบาล
(เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ)

5 -โครงการสรางหลักประกัน -เพื่อเปนหลักประกันรายไดใหกับ
ดานรายไดแกผูสูงอายุ
ผูสูงอายุตามนโยบายรัฐบาล
(เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ)

ที่

โครงการ

6 -โครงการสนับสนุนการ
เสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแก คนพิการ
หรือทุพพลภาพ
(เบี้ยยังชีพคนพิการ)
6 -โครงการสนับสนุนการ
เสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแก คนพิการ
หรือทุพพลภาพ
(เบี้ยยังชีพคนพิการ)

วัตถุประสงค
-เพื่อสงเคราะหและชวยเหลือ
คนพิการหรือทุพพลภาพ
-เพื่อเปนการจัดสวัสดิการใหกับ
คนพิการตามนโยบายรัฐบาล

-เพื่อสงเคราะหและชวยเหลือ
คนพิการหรือทุพพลภาพ
-เพื่อเปนการจัดสวัสดิการใหกับ
คนพิการตามนโยบายรัฐบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ผูสูงอายุในเขตเทศบาล จํานวน 6,649 คน

รายละเอียดเดิม
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563
2564
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
45,672,000 45,672,000 45,672,000 -รอยละ 95 ของจํานวนผูสูงอายุไดรับ
สวัสดิการและมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรม

รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
52,745,000
-ผูสูงอายุในเขตเทศบาล จํานวน 6,733 คน
(เพิ่มขึ้น 110 คน)

62,239,100 74,686,920

-รอยละ 95 ของจํานวนผูสูงอายุไดรับ
สวัสดิการและมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรม

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
1.ผูสูงอายุไดรับสวัสดิการ
ทั่วถึง
2.ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
1.ผูสูงอายุไดรับสวัสดิการ
ทั่วถึง
2.ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดเดิม
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562 2563
2564
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7,275,200 7,375,200 7,475,200 -รอยละ 90 ของจํานวนผูพิการหรือ
-คนพิการหรือทุพพลภาพในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 720 คน
ทุพพลภาพมีความพึงพอใจตอการ
ไดรับสวัสดิการตามนโยบายรัฐบาล

-คนพิการไดรับสวัสดิการ
ทั่วถึง
-คนพิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
8,300,000 9,794,000 11,752,800 -รอยละ 90 ของจํานวนผูพิการหรือ
-คนพิการหรือทุพพลภาพในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 852 คน
ทุพพลภาพมีความพึงพอใจตอการ
(คาเฉลี่ยเพิ่มเดือนละ 11 คน)
ไดรับสวัสดิการตามนโยบายรัฐบาล

-คนพิการไดรับสวัสดิการ กองสวัสดิการ
ทั่วถึง
สังคม
-คนพิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
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ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 -โครงการฝกอบรมพัฒนา 1.เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลไดรับ
และเพิ่มศักยภาพเจาหนาที่ การพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง
ทองถิ่นเทศบาลนครระยอง และสามารถดึงศักยภาพของตนเอง
มาใชในการปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2.เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของ
เทศบาลนครระยองมีคุณธรรม
จริยธรรมและสรางจิตสํานึกที่ดี
ในการปฏิบัติงาน
1 -โครงการฝกอบรมพัฒนา 1.เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลไดรับ
และเพิ่มศักยภาพเจาหนาที่ การพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง
ทองถิ่นเทศบาลนครระยอง และสามารถดึงศักยภาพของตนเอง
มาใชในการปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2.เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของ
เทศบาลนครระยองมีคุณธรรม
จริยธรรมและสรางจิตสํานึกที่ดี
ในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดเดิม
งบประมาณและที่ผานมา
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-ผูเขารับการอบรม จํานวน 200 คน/ครั้ง
จัดอบรม 2 ครั้ง/ป

1.ผูเขารับการอบรมจํานวน 200 คน/ครั้ง
จัดอบรม 2 ครั้ง/ป
1.1 ครั้งที่ 1 จัดอบรม 2 วัน
1.2 ครั้งที่ 2 จัดอบรม 2 วัน

250,000

รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
-
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650,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

-

-

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
-ผูเขารวมโครงการผานการอบรม
รอยละ 100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
-ผูเขารวมโครงการมีความรูเพิ่มขึ้นจาก
การประเมินในแบบสํารวจที่กําหนด
รอยละ 80

1.บุคลากรของเทศบาลไดรับ
การพัฒนาสมรรถนะอยาง
ตอเนื่องและดึงศักยภาพของ
ตนเองมาใชไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2.บุคลากรของเทศบาล
มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน

-

-

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
-ผูเขารวมโครงการผานการอบรม
รอยละ 100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
-ผูเขารวมโครงการมีความรูเพิ่มขึ้นจาก
การประเมินในแบบสํารวจที่กําหนด
รอยละ 80

1.บุคลากรของเทศบาลไดรับ
การพัฒนาสมรรถนะอยาง
ตอเนื่องและดึงศักยภาพของ
ตนเองมาใชไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2.บุคลากรของเทศบาล
มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลนครระยอง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม
7.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชวัด
(KPI)

ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการเสริมสรางสังคมคนดีและสังคมแหงการมีสวนรวม
7.3 สงเสริมการมีสวนรวมของกลุมมวลชนในการจัดบริการสาธารณะและการเขาถึงขอมูลขาวสาร
7.3.1 พัฒนาเครือขายอาสาสมัคร กลุมมวลชนในชุมชนใหเขมแข็ง มีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะ และการบริหารจัดการเมือง
1 -โครงการพระราชดําริ 1.เพื่อสานตอพระราชปณิธาน -ชุมชนหรือศูนย ศสมช.ในเขต
580,000 1.รอยละ 100 ของ
ดานสาธารณสุข
ดานสาธารณสุข
เทศบาลนครระยอง จํานวน
เงินอุดหนุน
ชุมชนมีการจัดทํา
2.เพื่อใหประชาชนในชุมชน 29 ชุมชน จัดโครงการชุมชนละ
ทั่วไปดาน
โครงการ
ไดรับการดูแลสงเสริมสุขภาพ 3 โครงการ งบประมาณชุมชนละ
สาธารณสุข
2.รอยละ 100 ของ
และปองกันโรค
20,000 บาท
ของ อปท.
ประชาชนในชุมชน
ไดรับการดูแล
สงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรค
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ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

แบบ ผ.02

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวยงาน
ที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

-ประชาชนในชุมชน สํานักการ คณะกรรมการ
ไดรับการสงเสริม สาธารณสุขฯ ชุมชนทั้ง
ปองกันโรค สงผล
29 ชุมชน
ใหประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรง
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

แบบ ผ.04

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด (เขตอําเภอเมืองระยอง)
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน
5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองใหมีความรุงเรือง
แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดวา
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564
(KPI)
จะไดรับ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
- -ความพึงพอใจของ
-ปองกันการกัดเซาะ
1 -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน -ปรับปรุงภูมิทัศนและทําเขื่อน 7,000,000 และทําเขื่อนกันดินบริเวณ การระบายน้ําและปรับปรุง กันดินบริเวณหนาวัดปากน้ํา
อบจ.ระยอง
ประชาชนที่มาทองเที่ยว ของน้ําและสะดวกใน
ทางเทาใหไดมาตรฐาน
จังหวัดระยอง
การสัญจรไปมา
หนาวัดปากน้ํา
ไมนอยกวารอยละ 85

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ งบประมาณจากอบจ. 7,000,000 บาท
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หนวยงาน
หนวยงาน
ที่ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
ทน.ระยอง

อบจ.ระยอง

