แผนการดําเนินงานเทศบาลนครระยอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครระยอง

สารบัญ
เรื่อง
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)

หนา
1

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2563 (แบบ ผด.02) เพิ่มเติม
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองใหมีความรุงเรือง

2
3
4-5

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเสริมสรางสุขภาวะที่ดีของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการที่ดี

6-15
15

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น (แบบ ผด.02/1) 16
ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการที่ดี

17-19

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
เทศบาลนครระยอง
จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

ที่ดําเนินการ

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน
1.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการทั้งหมด

จํานวน

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณ

งบประมาณ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

4.76
4.76

1,200,000.00
1,200,000.00

42.22
42.22

กองชาง

รวม

1
1

9.52
9.52

61,400.00
61,400.00

2.16
2.16

กองการศึกษา

รวม

2
2

19.05
19.05

1,169,300.00
1,169,300.00

41.14
41.14

สํานักปลัด

รวม

4
4

61.90
61.90

391,600.00
391,600.00

13.78
13.78

สํานักการสาธารณสุขฯ

รวม

13
13

4.76
4.76
100.00

20,000.00
20,000.00
2,842,300.00

0.70
0.70
100.00

กองวิชาการและแผนงาน

รวม
รวมทั้งสิ้น

1
1
21

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1.1 แผนงานการศึกษา
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองใหมีความรุงเรือง
5.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสุขภาวะที่ดีของประชาชน
6.1.1 แผนงานสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการที่ดี
8.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด. 02
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
เทศบาลนครระยอง
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนากายภาพเมืองและผังเมืองใหมีความเปนระเบียบและยั่งยืน
1.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
1 -โครงการกอสรางฐาน
1. ตรวจสอบแบบและประมาณ -กอสรางฐานออกกําลังกายกลางแจง
ออกกําลังกายกลางแจง
ราคางานกอสราง
จํานวน 11 สถานี 16 จุด
2. จัดจาง/ทําสัญญาจาง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการพัสดุฯ
3. ดําเนินการกอสราง 90 วัน
4. ตรวจรับ/เบิกจาย

2

สถานที่
ดําเนินการ
1,200,000 สวนศรีเมือง

งบประมาณ

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองชาง

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 -โครงการพัฒนาการศึกษา
ดวยเทคโนโลยี DLTV

2 -โครงการพัฒนาการศึกษา
ดวยเทคโนโลยี DLTV

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
1. จัดทํา TOR
-ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียน โครงการพัฒนา
2. จัดซื้อ/จัดจาง/ทําสัญญาจาง คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง จํานวน 1 ชุด
วาดวยการพัสดุฯ
3. ดําเนินการสงมอบงาน
4. ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

1. จัดทํา TOR
2. จัดซื้อ/จัดจาง/ทําสัญญาจาง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการพัสดุฯ
3. ดําเนินการสงมอบงาน
4. ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

-ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียน โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
จํานวน 1 ชุด

3

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,700 รร.ท.วัดลุม กองการศึกษา
มหาชัยชุมพล

งบประมาณ

30,700 ศูนยพัฒนา กองการศึกษา
เด็กเล็ก
วัดปาประดู

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองใหมีความรุงเรือง
5.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 -โครงการ เดิน กิน ชิม เที่ยว
ถนนยมจินดา จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
1. เสนอขออนุมัติดําเนินโครงการ 1.จัดงานถนนคนเดิน เดือนละ 2 วัน ทุกวันศุกร
2. ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยว เสารแรกของทุกเดือน (เดือนละ 1 ครั้ง) ยกเวน
ของ/ประชุมการเตรียมงานตางๆ เดือนเมษายน เนื่องจากจัดงานเลาขานตํานาน
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง
เมืองระยอง และเดือนธันวาคม จัดงานภูมิบุรี
4. ดําเนินการตามโครงการ
ศรีระยอง ประกอบดวย
5. ประเมินผลโครงการและ
ครั้งที่ 1 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2563
รายงานผลการดําเนินงาน
ครั้งที่ 2 วันที่ 6-7 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 3 วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 4 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 5 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 6 วันที่ 7-8 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 7 วันที่ 4-5 กันยายน 2563
2.ผูเขารวมโครงการ นักทองเที่ยว/ประชาชน
จํานวน 1,500 คน/ครั้ง

4

สถานที่
ดําเนินการ
444,300 ในเขต
จังหวัดระยอง

งบประมาณ

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณอุทยานการเรียนรูสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช

3 -โครงการปรับปรุงลานจอดรถ
บริเวณอาคารอุทยานการเรียนรู
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

4 -โครงการติดตั้งปายบอกทาง
อาคารอุทยานการเรียนรูสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
1. ตรวจสอบแบบและประมาณ -ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณภายนอกอุทยาน
ราคางานกอสราง
การเรียนรูสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
2. จัดจาง/ทําสัญญาจาง
พื้นที่ไมนอยกวา 330 ตารางเมตร ใหมีความ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สวยงาม และสรางสิ่งอํานวยความสะดวก
วาดวยการพัสดุฯ
แกนักทองเที่ยว
3. ดําเนินการกอสราง 45 วัน
4. ตรวจรับ/เบิกจาย
1. ตรวจสอบแบบและประมาณ
ราคางานกอสราง
2. จัดจาง/ทําสัญญาจาง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการพัสดุฯ
3. ดําเนินการกอสราง 45 วัน
4. ตรวจรับ/เบิกจาย

-ปรับปรุงลานจอดรถบริเวณอุทยานการเรียนรู
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ใหมีความสวยงาม
และสรางสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว
พื้นที่ไมนอยกวา 320 ตารางเมตร

1. ตรวจสอบแบบและประมาณ
ราคางานกอสราง
2. จัดจาง/ทําสัญญาจาง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการพัสดุฯ
3. ดําเนินการกอสราง 30 วัน
4. ตรวจรับ/เบิกจาย

-ติดตั้งปายบอกทางอุทยานการเรียนรู
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จํานวน 4 ปาย
ขนาดไมนอยกวา 90120 เซนติเมตร เสาเสน
ผาศูนยกลางไมนอยกวา 2 นิ้ว จํานวน 2 ตน

สถานที่
ดําเนินการ
500,000 อุทยาน
การเรียนรู
สมเด็จพระ
เจาตากสิน
มหาราช

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

200,000

สํานักปลัด

งบประมาณ

อุทยาน
การเรียนรู
สมเด็จพระ
เจาตากสิน
มหาราช

ต.ค.63
พ.ย.-ธ.ค.63

ม.ค.-ก.พ.63
มี.ค.63

5

25,000

อุทยาน
การเรียนรู
สมเด็จพระ
เจาตากสิน
มหาราช

สํานักปลัด

6. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางสุขภาวะที่ดีของประชาชน
6.1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 -โครงการสงเสริมการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมในชุมชน

2 -โครงการนวดกดจุดหยุดบุหรี่

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
1. เสนอโครงการขอความเห็นชอบ 1.แกไขปญหาการเลี้ยงลูกดวยนมแมใหกับมารดา
จากคณะผูบริหาร
หลังคลอดที่มีปญหา รายบุคคลที่บาน
2. ขออนุมัติโครงการฯและดําเนิน 2.กิจกรรมในสัปดาหนมแม ไดแก
การเบิกคาใชจาย
2.1 ประชาสัมพันธใหความรูเรื่องการสงเสริม
3. จัดซื้อ-จัดจาง
การเลี้ยงลูกดวยนมแม โดยการติดปายรณรงค
4. ดําเนินงานตามโครงการ
ประชาสัมพันธที่สํานักงานเทศบาล และ
5. ประเมินผลโครงการฯ
ศูนยบริการฯ ทั้ง 3 แหง
2.2 รถวิ่งประชาสัมพันธใหความรูในชุมชน
2.3 ใหความรูผานสื่อไดแก เพจเทศบาลฯ Line@
เรารักนครระยอง และสถานีวิทยุประชาคมระยอง
1. เสนอโครงการขอรับงบ
ประมาณจากกองทุนฯ
2. ขออนุมัติดําเนินงานและ
เบิกคาใชจาย
3. วางแผน/ประสานงานและ
จัดซื้อ-จัดจาง
4. ดําเนินโครงการฯ
-กิจกรรมที่ 1

-อบรมใหความรูและฝกทักษะการนวดกดจุด
เลิกบุหรี่ ประกอบดวยกิจกรรม
1.1 บรรยายและสาธิตวิธีการนวดกดจุดเลิกบุหรี่
1.2 การบรรยายความรูเกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่

5. ประเมินผลโครงการ
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สถานที่
ดําเนินการ
10,000 ชุมชน
(งบกองทุนฯ) ในเขต
เทศบาล
นครระยอง

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

10,000 สํานักงาน
(งบกองทุนฯ) เทศบาล
นครระยอง

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

งบประมาณ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 -โครงการเด็กรุนใหม รูทัน
ปองกันอุบัติเหตุ และการชวย
เหลือเบื้องตน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ขั้นตอน
1. เสนอโครงการขอรับงบ
ประมาณจากกองทุนฯ
2. ขออนุมัติดําเนินงานและ
เบิกคาใชจาย
3. วางแผน/ประสานงานและ
จัดซื้อ-จัดจาง
4. ดําเนินงานโครงการฯ
-อบรมใหความรูฯ

-อบรมใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และการปองกัน
อุบัติเหตุ (อุบัติเหตุทางน้ํา อุบัติเหตุทางบก อุบัติ
เหตุภายในบาน และการชวยเหลือเบื้องตน)

5. ประเมินผลโครงการ
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สถานที่
ดําเนินการ
10,000 ชุมชน
(งบกองทุนฯ) ในเขต
เทศบาล
นครระยอง

งบประมาณ

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 -โครงการคัดกรองโรคมะเร็ง
ลําไสใหญ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ขั้นตอน
1. เสนอโครงการขอรับงบ
ประมาณจากกองทุนฯ
2. ขออนุมัติดําเนินงานและ
เบิกคาใชจาย
3. วางแผน/ประสานงานและ
จัดซื้อ-จัดจาง
4. ดําเนินโครงการฯ
-กิจกรรมที่ 1
-กิจกรรมที่ 2

-กิจกรรมที่ 3
-กิจกรรมที่ 4
-กิจกรรมที่ 5

-ประชาสัมพันธโครงการฯ ใหกลุมเปาหมายทราบ
ผานชองทางตางๆ
-คัดกรองโรคมะเร็งลําไสใหญใหแกประชาชน
ดวยวิธี FIT test ใหแกประชาชนอายุ 50-70 ป
ในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 300 คน พรอม
กับใหความรูเรื่องโรคมะเร็งลําไสใหญ
-สง FIT test ตรวจและรอผลการตรวจ
-แจงผลการตรวจใหแกประชาชน
-ประชาชนที่มีผลการคัดกรองฯ ผิดปกติไดรับ
การสงตอ รพ.ระยอง เพื่อรับการวินิจฉัยตอไป

5. สรุปและประเมินผลโครงการ
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สถานที่
ดําเนินการ
30,000 ชุมชน
(งบกองทุนฯ) ในเขต
เทศบาล
นครระยอง

งบประมาณ

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 -โครงการนครระยอง ใสใจ
สุขภาพพระสงฆสามเณร

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ขั้นตอน
1. เสนอโครงการขอรับงบ
ประมาณจากกองทุนฯ
2. ขออนุมัติดําเนินงานและ
เบิกคาใชจาย
3. วางแผน/ประสานงานและ
จัดซื้อ-จัดจาง
4. ดําเนินโครงการฯ
-กิจกรรมที่ 1

-กิจกรรมที่ 2

-ใหความรูพระสงฆและประชาชนที่มาทําบุญ ดังนี้
1.1 ถวายความรูกับพระสงฆ และจัดนิทรรศการ
จํานวน 6 ครั้ง (วัดละ 1 ครั้ง รวม 6 ครั้ง)
1.2 ใหความรูกับประชาชนที่มาทําบุญในวัด
และนิทรรศการ จํานวน 6 ครั้ง
(วัดละ 1 ครั้ง รวม 6 ครั้ง)
-ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องตน ดังนี้
2.1 ลงทะเบียนซักประวัติประเมินความเสี่ยงโดย
ใชแบบสอบถาม วัดสวนสูง วัดรอบเอว ประเมินคา
ดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิต/ชีพจร ตรวจระดับ
น้ําตาลในเลือดโดยการเจาะปลายนิ้ว การตรวจวัด
สายตาเบื้องตน ดวยแผนตรวจวัดสายตา เปนตน
กับพระสงฆและสามเณร
2.2 สงตอในรายที่มีความผิดปกติเพื่อใหไดรับ
การรักษาที่ถูกตอง

5. ประเมินผลโครงการ
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พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
23,000 วัดปากน้ํา
สํานักการ
(งบกองทุนฯ) วัดลุมฯ
สาธารณสุขฯ
วัดเนินพระ
วัดปาประดู
วัดเกาะกลอย
วัดโขดทิมฯ

งบประมาณ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 -โครงการรณรงค
วันความดันโลหิตสูงโลก
(World Hypertension Day)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ขั้นตอน
1. เสนอโครงการขอรับงบ
ประมาณจากกองทุนฯ
2. ขออนุมัติดําเนินงานและ
เบิกคาใชจาย
3. วางแผน/ประสานงานและ
จัดซื้อ-จัดจาง
4. ดําเนินโครงการฯ
-กิจกรรมที่ 1
-กิจกรรมที่ 2
-กิจกรรมที่ 3
-กิจกรรมที่ 4
-กิจกรรมที่ 5

-รถวิ่งประชาสัมพันธใหความรูฯ จํานวน 29 ชุมชน
-จัดนิทรรศการความรู
-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
-จัดกิจกรรมใหความรูพรอมฝกปฏิบัติ
คีตะมวยไทย 10 ทา
-ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องตน พรอมใหคําปรึกษา
ปญหาสุขภาพ ไดแก ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด
โดยการเจาะปลายนิ้ว ตรวจวัดความดันโลหิต
วัดสวนสูง วัดรอบเอว ประเมิน (BMI) เปนตน

5. ประเมินผลโครงการ
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สถานที่
ดําเนินการ
50,000 ชุมชน
(งบกองทุนฯ) ในเขต
เทศบาล
นครระยอง

งบประมาณ

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 -โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปฐมพยาบาลเบื้องตนและ
การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ขั้นตอน
1. เสนอโครงการขอรับงบ
ประมาณจากกองทุนฯ
2. ขออนุมัติดําเนินงานและ
เบิกคาใชจาย
3. วางแผน/ประสานงานและ
จัดซื้อ-จัดจาง
4. ดําเนินงานโครงการ
4.1 อบรมใหความรูฯ

4.2 แบงกลุมฝกปฏิบัติ
จํานวน 4 กลุม

อบรมใหความรูเกี่ยวกับ
-การประเมินสถานการณ/การประเมินผูปวย
-การปฐมพยาบาลเบื้องตน
-การปฐมพยาบาลผูมีภาวะเจ็บปวยฉุกเฉิน
(เปนลม หมดสติ ชอค ชัก สิ่งแปลกปลอมและ
สารพิษเขาสูรางกาย)
-การชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน
-การใชเครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจอัตโนมัติ (AED)
-การปฐมพยาบาลเบื้องตน
-การชวยเหลือผูปวยเปนลมหมดสติ
-การชวยเหลือผูปวยมีอาการชอค ชัก
-การชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน

5. ประเมินผลโครงการ
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สถานที่
ดําเนินการ
15,600 หองประชุม
(งบกองทุนฯ) เทศบาล
นครระยอง

งบประมาณ

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 -โครงการวัยเรียน วัยใส
ใสใจเพศศึกษา

9 -โครงการสงเสริมสุขภาพ
เด็กวัยเรียน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ขั้นตอน
1. เสนอโครงการขอรับงบ
ประมาณจากกองทุนฯ
2. ขออนุมัติโครงการและ
ดําเนินการเบิกคาใชจาย
3. จัดซื้อ-จัดจาง
4. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. ดําเนินการตามโครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ มีดังนี้
-ใหความรูเรื่องเพศศึกษา
-กิจกรรมสงเสริมและปองกันปญหาเรื่องเพศ
-ทดสอบความรูหลังการใหความรู
6. ประเมินผลโครงการ
1. เสนอโครงการขอรับงบ
ประมาณจากกองทุนฯ
2. ขออนุมัติโครงการเทศบาล
3. ขออนุมัติดําเนินการและ
เบิกคาใชจาย
4. วางแผน/ประสานงานและ
จัดซื้อ-จัดจาง
5. ดําเนินงานโครงการฯ
-กิจกรรมที่ 1
-กิจกรรมที่ 2
-กิจกรรมที่ 3

-กิจกรรมอบรมแกนนําสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน
-กิจกรรมจัดประชุมครูอนามัยโรงเรียน
-กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจําปและเฝา
ระวังสุขภาพ

6. ประเมินผลโครงการ
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สถานที่
ดําเนินการ
10,000 โรงเรียน
(งบกองทุนฯ) ในสังกัด
เทศบาล

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

43,000
(งบกองทุนฯ)

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

งบประมาณ

โรงเรียน
ในสังกัด
เทศบาล

ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 -โครงการ Smart Kids
ชีวิตที่สําเร็จ

11 -โครงการสํารวจและทําลาย
แหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย
ในบานเรือนโดยนักเรียน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ขั้นตอน
1. เสนอโครงการขอรับงบ
ประมาณจากกองทุนฯ
2. ขออนุมัติโครงการและ
ดําเนินการเบิกคาใชจาย
3. จัดซื้อ-จัดจาง
4. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. ดําเนินการตามโครงการ

6. ประเมินผลโครงการ
1. เสนอโครงการขอรับงบ
ประมาณจากกองทุนฯ
2. ขออนุมัติดําเนินงานและ
เบิกคาใชจาย
3. วางแผน/ประสานงานและ
จัดซื้อ-จัดจาง
4. ดําเนินงานโครงการฯ
-กิจกรรมที่ 1

-กิจกรรมที่ 2

สถานที่
ดําเนินการ
20,000 โรงเรียน
(งบกองทุนฯ) ในสังกัด
เทศบาล

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

50,000
(งบกองทุนฯ)

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

งบประมาณ

-ประชุมครูผูดูแลเด็ก และใหความรูเกี่ยวกับการ
สรางสมาธิผานการเลนของเด็กปฐมวัยในโรงเรียน
จํานวน 200 คน
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการเสริมสรางสมาธิ
ผานกระบวนการเลนของเด็ก เชน การเคลื่อนไหว
การมองเห็น,การฟง และการใชความคิด เปนตน

-ใหความรูครูผูดูแล,นักเรียนใหนักเรียนสํารวจและ
ทําลายแหลงเพาะพันธุแมลงนําโรคในบานเรือน
ของตนเองทุกสัปดาห (8 สัปดาห) และตรวจสอบ
ความถูกตองของการบันทึกขอมูล
-ลงพื้นที่ดําเนินการสุมประเมินขอมูลสํารวจที่บาน
ของนักเรียนในเขตเทศบาลนครระยอง

5. ประเมินผลโครงการ
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โรงเรียน
ในสังกัด
เทศบาล
จํานวน
6 แหง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 -โครงการรณรงคควบคุม
โรคติดตอในพื้นที่เกิดโรคระบาด
ปงบประมาณ 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ขั้นตอน
1. เสนอโครงการขอรับงบ
ประมาณจากกองทุนฯ
2. ขออนุมัติดําเนินงานและ
เบิกคาใชจาย
3. วางแผน/ประสานงานและ
จัดซื้อ-จัดจาง
4. ดําเนินงานโครงการฯ
-กิจกรรมที่ 1

-กิจกรรมที่ 2
-กิจกรรมที่ 3

-อบรมความรูแกนนําเตรียมความพรอมในการ
ติดตั้งระบบการเฝาระวังโรคติดตอ แบงเปน 2 รุน
ดังนี้ รุนที่ 1 ครูในโรงเรียน รุนที่ 2 ประชาชนใน
เขตเทศบาลนครระยอง
-รณรงคประชาสัมพันธความรูเพื่อควบคุม
โรคติดตอกอนฤดูกาลระบาด
-สรางระบบการรายงานโรคและการเฝาระวัง
การแพรระบาดของโรคในโรงเรียน

5. ประเมินผลโครงการ
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สถานที่
ดําเนินการ
90,000 โรงเรียน
(งบกองทุนฯ) ในสังกัด
เทศบาล
จํานวน
6 แหง
และ
ชุมชน
ในเขต
เทศบาล
นครระยอง
จํานวน
29 แหง

งบประมาณ

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ที่

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอน
13 -โครงการรูทันปองกันโรคติดตอ 1. เสนอโครงการขอรับงบ
ปงบประมาณ 2563
ประมาณจากกองทุนฯ
2. ขออนุมัติดําเนินงานและ
เบิกคาใชจาย
3. วางแผน/ประสานงานและ
จัดซื้อ-จัดจาง
4. ดําเนินงานโครงการฯ
-กิจกรรมที่ 1

-กิจกรรมที่ 2

สถานที่
ดําเนินการ
30,000 โรงเรียน
(งบกองทุนฯ) ในเขต
เทศบาล
นครระยอง

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สถานที่
ดําเนินการ
20,000 หองประชุม
ตากสิน
เทศบาล
นครระยอง

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองวิชาการ
และแผนงาน

งบประมาณ

-ใหความรูนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมในการ
ปองกันโรคติดตอในระบบทางเดินอาหารโดยใช
สื่อการสอนและกิจกรรมเขาจังหวะ
-ใหความรูผูปกครองของนักเรียนในการสราง
พฤติกรรมการปองกันโรคติดตอในเด็กโดยการ
บรรยาย และกิจกรรมกลุม

5. ประเมินผลโครงการ
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการที่ดี
8.1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ขั้นตอน
1 -โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1. เสนอขออนุมัติดําเนินโครงการ 1.จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแลก
การจัดทํางบประมาณรายจาย
2. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ/ เปลี่ยนและวิเคราะหปญหาการจัดทําเทศบัญญัติ
ประจําป อยางมีสวนรวม
ประชุม/เตรียมงานตางๆ
ระหวางผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง
พนักงานและผูที่เกี่ยวของ
4. ดําเนินการตามโครงการ
2.จัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณ
5. สรุปและประเมินผลโครงการ รายจายประจําป
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งบประมาณ

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

แบบ ผด. 02/1
บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
เทศบาลนครระยอง
จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

ที่ดําเนินการ

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรใหมีความผาสุกและมีการบริหารจัดการที่ดี
8.2.1 แผนงานการศึกษา แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน

รวม
รวมทั้งสิ้น
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โครงการทั้งหมด

จํานวน

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณ

งบประมาณ

1

100.00

1,062,500.00

100.00

1
1

100.00
100.00

1,062,500.00
1,062,500.00

100.00
100.00

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

สํานักปลัด กองชาง
กองการศึกษา
และกองวิชาการฯ

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
เทศบาลนครระยอง

แบบ ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ

1 เครื่องปรับอากาศ

2 เกาอี้แถว แบบ 4 ที่นั่ง

รวม

1 รายการ

1 ชุดรับแขก

รวม

1 รายการ

รายละเอียดของครุภัณฑ
-เครื่องปรับอากาศ ขนาด 45,000 บีทียู
จํานวน 12 เครื่อง
1. จัดทํา TOR
2. จัดซื้อ/จัดจาง/ทําสัญญาจางตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการพัสดุฯ
3. ดําเนินการสงมอบ
4. ตรวจรับ/เบิกจาย
-เกาอี้แถว แบบ 4 ที่นั่ง จํานวน 15 ชุด
1. จัดทํา TOR
2. จัดซื้อ/จัดจาง/ทําสัญญาจางตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการพัสดุฯ
3. ดําเนินการสงมอบ
4. ตรวจรับ/เบิกจาย
งบประมาณ
แผนงานการศึกษา
-ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด
1. จัดทํา TOR
2. จัดซื้อ/จัดจาง/ทําสัญญาจางตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการพัสดุฯ
3. ดําเนินการสงมอบ
4. ตรวจรับ/เบิกจาย
งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
792,000 อุทยาน
การเรียนรู
สมเด็จพระ
เจาตากสิน
มหาราช

งบประมาณ

97,500

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

อุทยาน
การเรียนรู
สมเด็จพระ
เจาตากสิน
มหาราช

สํานักปลัด

รร.นคร
ระยอง
วิทยาคม
(วัดโขดใต)

กอง
การศึกษา

889,500
49,000

49,000
17

2. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

1 เครื่องอากาศยานไรคนขับ (โดรน) -เครื่องอากาศยานไรคนขับ (โดรน)
จํานวน 1 เครื่อง
1. จัดทํา TOR
2. จัดซื้อ/จัดจาง/ทําสัญญาจางตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการพัสดุฯ
3. ดําเนินการสงมอบ
4. ตรวจรับ/เบิกจาย
รวม

1 รายการ

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17,500 สนง.เทศบาล กองวิชาการ
และแผนงาน

งบประมาณ

งบประมาณ

17,500

3. ประเภทครุภัณฑการเกษตร
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

ครุภัณฑ

1 เครื่องเปาลมสะพายหลัง

รวม

1 รายการ

รายละเอียดของครุภัณฑ

สถานที่
ดําเนินการ
10,500 สนง.เทศบาล

งบประมาณ

-เครื่องเปาลมสะพายหลัง จํานวน 1 เครื่อง
1. จัดทํา TOR
2. จัดซื้อ/จัดจาง/ทําสัญญาจางตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการพัสดุฯ
3. ดําเนินการสงมอบ
4. ตรวจรับ/เบิกจาย
งบประมาณ

10,500
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พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองชาง

4. ประเภทครุภัณฑอื่น
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

ครุภัณฑ

1 ไฟกระพริบสัญญาณจราจร
พลังงานแสงอาทิตย

รวม

1 รายการ

รายละเอียดของครุภัณฑ

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
96,000 บริเวณถนน สํานักปลัด
เลียบชายฝง (งานเทศกิจ)
ตั้งแตแยก
โบสถคริสต
ถึง
สามแยก
นางยักษ

งบประมาณ

-ไฟกระพริบสัญญาณจราจรพลังงานแสงอาทิตย
พรอมติดตั้ง จํานวน 8 จุด
1. จัดทํา TOR
2. จัดซื้อ/จัดจาง/ทําสัญญาจางตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการพัสดุฯ
3. ดําเนินการสงมอบ
4. ตรวจรับ/เบิกจาย
งบประมาณ

96,000

19

