




สารบญั
เรื่อง หนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.07) เพิ่มเติม 1
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01) เพิ่มเติม
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน 2-4
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอมภายใตแนวทางเมืองคารบอนต่ํา 5
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6
รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ (ผ.08) เพิ่มเติม
ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการท่ีดี 7



เหตุผลและความจําเปน

ตามที่เทศบาลนครระยองไดอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
4 ป (พ.ศ.2561 - 2564) ไปแลวนั้น เนื่องจากเทศบาลนครระยองมีความจําเปนที่จะดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนา เพ่ิมเติม ตามอํานาจหนาที่ เพ่ือประโยชนในการดําเนินงานของสวนราชการ
และการพัฒนาทองถิ่น รวมถึงการสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงไดจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 ของเทศบาลนครระยอง
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 เพ่ือใหมีความเหมาะสม สามารถแกไขปญหา ทันตอสถานการณใน
ปจจุบัน อีกทั้งใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน 7 35,560,000.00 - - - - - - 7 35,560,000.00
3. ยุทธศาสตรดานการสรางความสมดุลของส่ิงแวดลอมภายใตแนวทางเมืองคารบอนต่ํา
    แผนงานสาธารณสุข 1 8,500,000.00 - - - - - - 1 8,500,000.00
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แบบ ผ.07
บัญชีสรุป

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

เทศบาลนครระยอง
รวม 3 ปป 2563ป 2561 ป 2562 ป 2564

ยุทธศาสตร/แผนงาน

1

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    แผนงานการศึกษา 1 50,000,000.00 - - - - - - 1 50,000,000.00
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการที่ดี
    แผนงานเคหะและชุมชน และแผนงานสาธารณสุข 1 3,082,000.00 - - - - - - 1 3,082,000.00

รวมทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร  ป 2561 จํานวน 10 โครงการ  งบประมาณ 97,142,000 บาท
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน

ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน
แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1  -โครงการจางศึกษาตรวจ  -เพ่ือศึกษาตรวจสอบความ 1.สุมทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตโครง 300,000 - - -  -การศึกษาตรวจสอบความ  -ไดขอมูลสําหรับการออก กองชาง

แบบ ผ.01

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

เทศบาลนครระยอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

2

1  -โครงการจางศึกษาตรวจ  -เพ่ือศึกษาตรวจสอบความ 1.สุมทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตโครง 300,000 - - -  -การศึกษาตรวจสอบความ  -ไดขอมูลสําหรับการออก กองชาง
สอบความแข็งแรงของ แข็งแรงของโครงสราง สรางสะพานแบบไมทําลาย จํานวน 30 จุด ชุมชน แข็งแรงของโครงสราง แบบประมาณราคาการ
โครงสรางสะพานเฉลิมชัย สะพานเฉลิมชัย 2.สุมเก็บตัวอยางคอนกรีตโครงสราง ปากนํ้า สะพานเฉลิมชัยเปนไปตาม กอสรางและปรับปรุง

สะพานและทดสอบกําลังอัดประลัยในหอง หนาวัด มาตรฐานทางวิศวกรรม สะพานเฉลิมชัย
ปฏิบัติการ จํานวน 30 จุด ปากน้ํา
3.สุมสํารวจตําแหนงของเหล็กเสริมคอน
กรีตในโครงสรางสะพาน จํานวน 30 จุด
4.สุมทดสอบกําลังดึงครากของเหล็กเสริม
คอนกรีตแบบไมทําลาย จํานวน 30 จุด
5.สุมทดสอบหาปริมาณคลอไรตในคอนกรีต
โครงสรางสะพาน จํานวน 30 จุด
6.จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจวัดพรอม
นําเสนอแนวทางการแกไข

2



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

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

งบประมาณและท่ีผานมา

2  -โครงการปรับปรุงลานออก  -เพ่ือสงเสริมใหประชาชน  -ปรับปรุงพ้ืนลานลีลาศ พ้ืนท่ีไมนอยกวา 180,000 - - -  -ลานลีลาศเปนไปตาม  -ประชาชนท่ีอยูในเขต กองชาง
กําลังกายลานลีลาศ ในเทศบาลไดมีสถานท่ี 230 ตร.ม.พรอมปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ ชุมชน มาตรฐานและแบบแปลน เทศบาลนครระยองมี

ออกกําลังกาย สนามเปา จํานวน 1 ลาน สถานท่ีออกกําลังกาย

3  -โครงการปรับปรุงลาน  -เพ่ือสงเสริมใหประชาชน  -ปรับปรุงรื้อตัวหนอนเดิมและปูใหม 280,000 - - -  -ลานออกกําลังกายแอโรบิค  -ประชาชนท่ีอยูในเขต กองชาง
ออกกําลังกายแอโรบิค ในเทศบาลไดมีสถานท่ี พ้ืนท่ีไมนอยกวา 140 ตร.ม.และปรับปรุง ชุมชน เปนไปตามมาตรฐานและ เทศบาลนครระยองมี

ออกกําลังกาย ภูมิทัศนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 180 ตร.ม. สนามเปา แบบแปลน จํานวน 1 ลาน สถานท่ีออกกําลังกาย

4  -โครงการกอสราง  -เพ่ือปรับปรุงระบบ  -กอสรางบอสูบนํ้าและระบบสูบนํ้าเสีย 6,000,000 - - -  -ระบบสูบนํ้าเสียและทอสง  -มีระบบระบายนํ้าท่ีดี กองชาง
ทอระบายนํ้าถนนเกาะกลอย ระบายนํ้าใหมีประสิทธิภาพ จํานวน 1 แหง พรอมกอสรางทอสงนํ้า ชุมชน นํ้าเสียเปนไปตามแบบแปลน สามารถแกไขปญหา
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ทอระบายนํ้าถนนเกาะกลอย ระบายนํ้าใหมีประสิทธิภาพ จํานวน 1 แหง พรอมกอสรางทอสงนํ้า ชุมชน นํ้าเสียเปนไปตามแบบแปลน สามารถแกไขปญหา
ซอย 7 และแกไขปญหานํ้าทวม ความยาวไมนอยกวา 220 ม. เกาะกลอย นํ้าทวมขัง

5  -โครงการกอสรางปรับปรุง  -เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรถนน  -รื้อผิวจราจรเดิมบดอัด (Pavement in 12,500,000 - - -  -ถนนตากสินมหาราช ได  -ไดถนนท่ีมีผิวจราจรท่ีดี กองชาง
ถนนตากสินมหาราช (ชวงท่ี 2) เดิมท่ีชํารุดใหไดมาตรฐาน Recycling) เฉพาะจุดท่ีชํารุดแลวกอสราง ทุกชุมชน มาตรฐานตามแบบแปลน พรอมเครื่องหมายจราจร
บริเวณหนาสภ.เมืองระยอง พรอมทําเครื่องหมายจราจรบน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 5 ซม. ท่ีอยูบริเวณ ท่ีไดมาตรฐาน ทําให
ถึงแยกถนนสมุทรคงคา ผิวจราจรและติดต้ังปายเตือน ความกวางตามสภาพถนนเดิม 9.6-21.5 ม. ถ.ตากสิน ประชาชนขับข่ีปลอดภัย

พ้ืนท่ีรวม 26,000 ตร.ม. ทาสีตีเสนจราจร
thermoplastic ทําเครื่องหมายจราจร
บนผิวจราจรและติดตั้งปายเตือน
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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  -โครงการศึกษาความเหมาะสม  -เพ่ือศึกษาความเหมาะสม 1.ศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนในการ 9,800,000 - - -  -รายงานศึกษาความเหมาะสม  -นําเอกสาร ขอมูล แบบ กองชาง
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม กอสรางเข่ือนกันคลื่นบริเวณชายหาด ชุมชน ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม แปลน ประมาณราคาขอ
และสํารวจ ออกแบบเข่ือน และสํารวจ ออกแบบเข่ือน แหลมเจริญ ปากนํ้า 1 แบบแปลนเข่ือนกันคลื่น สนับสนุนงบประมาณ
กันคลื่นบริเวณชายหาด กันคลื่นบริเวณชายหาด 2.ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม ปากนํ้า 2 บริเวณชายหาดแหลมเจริญ เพ่ือทําการกอสราง
แหลมเจริญ แหลมเจริญ 3.สํารวจและออกแบบรายละเอียดเข่ือน ไดถูกตองครบถวนเปนไป

กันคลื่นบริเวณชายหาดแหลมเจริญ ตามขอกําหนดงาน

7  -โครงการจางศึกษาความ  -เพ่ือศึกษาความเหมาะสม  -ศึกษาวิเคราะหวิธีการและแนวทาง 6,500,000 - - -  -รายงานศึกษาความ  -นําเอกสาร ขอมูล แบบ กองชาง
เหมาะสม วิเคราะหวิธีการ วิเคราะหวิธีการและแนว ในการปดพ้ืนท่ีฝงกลบขยะมูลฝอย เพ่ือใช เหมาะสม วิเคราะหวิธีการ แปลน ประมาณราคาขอ
และแนวทางในการปดพ้ืนท่ี ทางในการปดพ้ืนท่ีฝงกลบ เปนสวนสาธารณะ บริเวณศูนยฝงกลบ และแนวทางในการปดพ้ืนท่ี สนับสนุนงบประมาณ

4

และแนวทางในการปดพ้ืนท่ี ทางในการปดพ้ืนท่ีฝงกลบ เปนสวนสาธารณะ บริเวณศูนยฝงกลบ และแนวทางในการปดพ้ืนท่ี สนับสนุนงบประมาณ
ฝงกลบขยะมูลฝอย พรอม ขยะมูลฝอยพรอมออกแบบ มูลฝอยเทศบาลนครระยอง ตําบลปากนํ้า ฝงกลบขยะมูลฝอย พรอม เพ่ือทําการกอสราง
ออกแบบเพ่ือใชเปน เพ่ือใชเปนสวนสาธารณะ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง คิดเปน ออกแบบเพ่ือใชเปน
สวนสาธารณะ พ้ืนท่ีไมนอยกวา 95 ไร หรือ 152,000 สวนสาธารณะเปนไปตาม

ตร.ม. โดยจะศึกษาและจัดทํารายละเอียด ขอกําหนดงาน
แผนท่ีภูมิประเทศ เพ่ือใชในการออกแบบ
การสํารวจและวิเคราะหปริมาณขยะมูล
ฝอย ปริมาณนํ้าเสีย ปริมาณและคุณภาพ
กาซในหลุมฝงกลบ แนวทางและรูปแบบ
การรวบรวมและบําบัดกาซ นํ้าเสียและ
ทําการออกแบบการใชพ้ืนท่ี
เปนสวนสาธารณะและอ่ืนๆ

รวมท้ังสิ้น 7 โครงการ  งบประมาณ 35,560,000 บาท
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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)
1  -โครงการกอสรางสถานท่ีกัก  -เพ่ือกอสรางอาคารและ  -กอสรางอาคารสํานักงาน จํานวน 1 หลัง 8,500,000 - - -  - มีสถานท่ีสําหรับกัก  -ประชาชนมีความปลอด สํานักการ

และดูแลสัตวตาม พ.ร.บ. สถานท่ีรองรับสัตวท่ีไม อาคารกักและดูแลสัตว จํานวน 3 หลัง และดูแลสัตว จํานวน ภัยจากสัตวไมปรากฎ สาธารณสุขฯ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ปรากฎเจาของ กอสรางรั้วความยาวรวมไมนอยกวา 1 แหง เจาของ

ท่ีถูกสุขลักษณะ 480 ม. สูง 3 ม. พรอมขยายเขตไฟฟา
ประปา และปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 9,830 ตร.ม.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา
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พ้ืนท่ีไมนอยกวา 9,830 ตร.ม.

รวมท้ังสิ้น 1 โครงการ งบประมาณ 8,500,000 บาท
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ยุทธศาสตรจังหวัด 5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดระยอง 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและการกีฬา
4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

1  โครงการกอสรางและปรับปรุงอาคารเรียนและสาธารณูปโภค
ป 2561

 -เพ่ือกอสรางและปรับ ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง  จํานวน 1 รายการ  -มีอาคารเรียนและ  -นักเรียนและครู กองการศึกษา
ปรุงอาคารเรียนและ 1.กอสรางอาคารเรียน คสล. 4 ช้ัน (อาคาร 8)ขนาดกวาง 50,000,000 - - - ระบบสาธารณูโภค มีความสุขและมี
สาธารณูปโภคของสถาน 15 ม. ยาว 60 ม.พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 3,600 ตร.ม. เพียงพอและไดมาตรฐาน ผลสัมฤทธ์ิในการ
ศึกษาในสังกัดเทศบาล เรียนท่ีสูงข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา
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ศึกษาในสังกัดเทศบาล เรียนท่ีสูงข้ึน

รวมท้ังสิ้น 1 โครงการ  งบประมาณ 50,000,000 บาท
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  -เพื่อใหมีเครื่องมือ กองชาง  จํานวน 2 รายการ

เครื่องใชเพียงพอตอ 1.รถขุดตีนตะขาบเครื่องยนตดีเซล พรอมเทรลเลอร 1,900,000 - - -
การปฏิบัติงาน กําลังแรงมาไมนอยกวา 45 แรงมา จํานวน 1 คัน

2.เครื่องออกกําลังกาย พรอมติดต้ังที่ชุมชนเรือนจํา 50,000 - - -
จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
  2.1ชุดอุปกรณบริหารสะโพกและหัวไหล

แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ

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

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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  2.1ชุดอุปกรณบริหารสะโพกและหัวไหล
ขนาด 1.00*1.00*1.60 ม.
  2.2ชุดอุปกรณบริหารกลามเนื้อแขน ไหล
ขนาด 0.50*1.00*1.00 ม.
  2.3ชุดอุปกรณบริหารหนาทอง ขอสะโพก
ขนาด 1.00*1.00*1.00 ม.
  2.4ชุดอุปกรณบริหารกลามเนื้อแขนและหัวไหล
ขนาด 1.00*1.00*1.60 ม.

สํานักการสาธารณสุขฯ  จํานวน 2 รายการ
2 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เต็นทโกดังทรงโคง ขนาด 8*10 ม. จํานวน 1 หลัง 150,000 - - -

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 2.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน จํานวน 1 คัน 982,000 - - -

รวม 2 รายการ  งบประมาณ 1,950,000 บาท

รวม 2 รายการ  งบประมาณ 1,132,000 บาท
รวมรายการทั้งสิ้น 4 รายการ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,082,000 บาท
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