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แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๘
เทศบาลเมืองชัยนาท

กองวิชาการและแผนงาน
สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

คํานํา
แผนดํ า เนิ น งาน เป็ น แผนที่ แ สดงรายละเอี ย ดของแผนงาน /โครงการ รวมทั้ ง กิ จ กรรม
การพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมด ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองชัยนาท ในแต่ละปีงบประมาณ วัตถุประสงค์
หลักของการจัดทําแผนดําเนินงาน ก็คือ เพื่อใช้แผนเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ลดความซ้ําซ้อน รวมทั้ง
ประสานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการและ
ปัญหาที่ต้องแก้ไขได้อย่างแท้จริง
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เทศบาลเมื อ งชั ย นาท ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนดํ า เนิ น งานประจํ า ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และหวังว่าแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่เทศบาลและหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลดีต่อท้องถิ่นต่อไป

สําน

นายเจษฎา
สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนํา
๔
๔
๔
๕
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- บทนํา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

สําน

******************************

๙
๑๓
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สําน
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ส่วนที่ ๑
บทนํา
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ส่วนที่ ๑
บทนํา
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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและ
แผนการดํ า เนิ น งานประจํ า ปี สํ า หรั บ ปฏิ บั ติ ก ารในปี นั้ น โดย แผนการดํ า เนิ น งานประจํ า ปี มี จุ ด มุ่ ง หมาย
เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินงานจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานงานและการปฏิบัติงาน
แบบบู ร ณาการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ซึ่ ง การจํ า แนกรายละเอี ย ดต่ า งๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น
แผนการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้น แผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้
๑. เป็นแผนทีแ่ ยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดําเนินการ
๒. จัดทําหลังจากที่ได้มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง
การดําเนินงานจริง
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดําเนินการในพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองชัยนาท

สําน

วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
๑. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองชัยนาท ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เพื่อให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น
๓. เพื่อให้การประสานและบูรณาการทํางานกับหน่วยงานอื่นได้รวดเร็วและถูกต้อง
๔. เพื่อให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาล ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ปลั ด เทศบาล
เป็นประธานกรรมการ ผู้อํานวยการกองทุกกอง /ฝ่าย และผู้แทนประชาคมเมือง จํานวน ๓ คน เป็นกรรมการ
โดยคณะกรรมการ ทําหน้าที่ รวบรวมแผนงาน /โครงการพัฒนาของเทศบาล หน่วยงานราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ ของเทศบาลเมืองชัยนาท โดยข้อมูลดังกล่าว
ตรวจสอบจากหน่วยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
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ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาลจั ด ทํ า ร่ า งแผนการดํ า เนิ น งาน
โดยพิ จ ารณาจั ด หมวดหมู่ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางพั ฒ นาของเทศบาลที่ กํ า หนดไว้ ใ น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองชัยนาท มีเค้าโครงแผนปฏิบัติการ ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ บทนํา
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/ กิจกรรม
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาล นํ า ร่ า งแผนการดํ า เนิ น งานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผน
ดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ แผนการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๘ โดยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน
และสามารถ ตรวจสอบได้

สําน

ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
๑. สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงตามความ
ต้องการ ที่แท้จริงของประชาชน
๒. ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดชัยนาท
๓. ผู้บริหารและประชาชนทราบถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนา และกิจกรรม
ที่จะดําเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลประจําปีงบประมาณนั้น
๔. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
๖. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ของเทศบาล ซึ่งกําหนดงบประมาณ
ขอบเขตและระยะเวลาดําเนินงานของแต่ละโครงการไว้ชัดเจน
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ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลและหน่วยงานอื่น ๆจัดทําร่าง
แผนการดําเนินงาน
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คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

เสนอร่างต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน

สําน

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ลงนามประกาศใช้ แผนดําเนินงาน
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สําน

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ /กิจกรรม
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สําน

ักงา
นเท

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม

9

ยุทธศาสตร์/ /แนวทาง
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน
และผู้ป่วยเอดส์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน
คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา

สําน

2.3 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล
การควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด
และการป้องกันยาเสพติด

2.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬานันทนาการ
และการออกกําลังกาย

หน่วยดําเนินการ

1

1.54

250,000

0.66

1

1.54

250,000

0.66

2

3.08

124,000

0.33

กองสวัสดิการ

7

10.77

29,490,460

77.66

กองศึกษา

7

10.77

1,707,000

4.50

กองสาธารณสุขฯ

1

1.54

150,000

0.40

กองสาธารณสุข

ักงา
นเท

1.2 พัฒนาลําน้ํา แหล่งกักเก็บน้ํา เขื่อนป้องกันตลิ่ง
การป้องกันอุทกภัย

ร้อยละของงบประมาณ

ศบ
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งชัย
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

กองช่าง

10

ยุทธศาสตร์/ /แนวทาง
2.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
2.6 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพให้กับ
กลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

สําน

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยดําเนินการ

0.90

กองสวัสดิการ

สํานักปลัด,ป้องกันฯ

5

7.69

2,250,000

5.93

24

36.92

34,061,460

89.70

18

27.69

360,000

0.95

กองสวัสดิการสังคม
ชุมชน 18 ชุมชน

6

9.23

750,000

1.98

กองสาธารณสุข,กองศึกษา
กองวิชาการ

7

10.77

1,140,000

3.00

กองศึกษา,กองสาธารณสุข

31

47.69

2,250,000

5.93

1

1.54

180,000

0.47

ักงา
นเท

3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดและท้องถิ่น

ร้อยละของงบประมาณ

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด
2
3.08
340,000

กองสาธารณสุข

11

ยุทธศาสตร์/ /แนวทาง

4.2 การบริหารจัดการคุณภาพน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย
4.3 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

รวม
รวมทั้งหมด

สําน

5.2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากร
และหน่วยงาน

หน่วยดําเนินการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1.54

180,000

0.47

5

7.69

843,000

2.22 สํานักปลัดฯ,กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการ

3

4.62

390,000

1.03

8

12.31

1,233,000

3.25

65

100

37,974,460

100

ักงา
นเท

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
5.1 การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ร้อยละของงบประมาณ

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

กองคลัง,กองสวัสดิการสังคม
กองวิชการ

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

ักงา
นเท

สําน
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บัญชีโครงการ /กิจกรรม
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปรับปรุง

รายละเอียดของโครงการ
กิิจกรรม
- ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท

งบประมาณ
๒๕๐,๐๐๐

สถานที่
ดํําเนิินการ
เขตเทศบาล

ักงา
นเท

ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท

สําน

ลําดับที่

หน่วย
ดํําเนิินการ
กองช่าง

พ.ศ. 255๗
พ.ศ. 255๘
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ี ค. เม.ย. พ.ค. มิิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยเอดส์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการสนับสนุนเงิน

รายละเอียดของโครงการ
กิจิ กรรม
จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์

สงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่

คนละ 500 บาท /เดือน

ผูผ้ปวยเอดส
่วยเอดส์

ประมาณ 20 คน

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

- จัดอบรมให้ความรู้แก่คน
พิการ ผูผ้ดูแแลและผ้
พการ
ลและผูชวยคนพการ
่วยคนพิการ

และผู้ช่วยคนพิการ

ในเขตเทศบาล ประมาณ
250 คน

งบประมาณ
120,000

4,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 255๗
พ.ศ. 255๘
ดํําเนินิ การ ดําํ เนินิ การ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ี ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ิ ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

ักงา
นเท

คุคณภาพชี
ณภาพชวต
วิต คนพิ
คนพการ
การ ผ้ผูดูแแลล

สําน

ลําดับที่
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การส่งเสริมคณภาพชี
วิต
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 2 การสงเสรมคุ
ณภาพชวต
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
รายละเอียดของโครงการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
1 โครงการมอบเกียรติบัตรและ - จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร
ประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบ แก่นักเรียนที่จบการศึกษา
หลักสูตรอนุบาลศึกษา
ปีละ 1 ครั้ง
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

15,000

พ.ศ. 255๗
พ.ศ. 255๘
สถานที่
หน่วย
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.
เขตเทศบาล กองการศึกษา

เขตเทศบาล กองการศึกษา

งบประมาณ

- พนักงานครูเทศบาล นักเรียน
และชุมชน ในสังกัดเทศบาล
เมืองชัยนาท จํจานวน
เมองชยนาท
านวน 1344 คน
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

50,000

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน-เยาวชนในระดับ
ท้องถิ่น ระดับภาคและระดับ
ประเทศ

- ส่งนักเรียน นักศึกษา เยาวชน
ประมาณ 200 คน เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา

50,000

สําน

ักงา
นเท

2 โครงการจัดนิทรรศการและ
สนับสนุนงานวิชาการ

เขตเทศบาล กองการศึกษา
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

งบประมาณ

7,824,800

พ.ศ. 255๗
พ.ศ. 255๘
สถานที่
หน่วย
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.
เขตเทศบาล กองการศึกษา

- สนับสนุนงบประมาณค่าอาหาร 11,196,000
กลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ตามภารกิจถ่ายโอน จํานวน 2 แห่ง

เขตเทศบาล กองการศึกษา

6 โครงการอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนในสังกัดฯ
และโรงเรียนถ่ายโอน

- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่
เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ 3
โรงเรียน และโรงเรียนถ่ายโอน
2 โรงเรียน

8,595,860

เขตเทศบาล กองการศึกษา

1,758,800

เขตเทศบาล กองการศึกษา

ักงา
นเท

5 โครงการอุดหนุนงบประมาณ
รายการอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในสังกัดสพฐ. ตาม
ภารกิจถ่ายโอน
ภารกจถายโอน

สําน

การส่งเสริมคณภาพชี
วิต
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 2 การสงเสรมคุ
ณภาพชวต
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
รายละเอียดของโครงการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
4 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน - จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็ก
ในสังกัด
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดฯ
ทั้ง 3 โรงเรียน

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

7 โครงการสนับสนุุนค่าใช้จ่ายการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมศักยภาพ
บริหารสถานศึกษา
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

432,000

เขตเทศบาล

ศูนย์ ฯ 2
กองสาธารณสุข

3 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน - จัดอบรมและศึกษาดูงาน
ของ อสม.
ให้แก่ อสม. และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 400 คน

300,000

เขตเทศบาล

ศูนย์ ฯ 2
กองสาธารณสุข

4 โครงการอบรมฟื้นฟู ศักยภาพ - เพื่อให้ อสม. มีความรู้ความ
สามารถในการปฏิฏบัติงานมากขึ้น
อสม. ในวัน อสม.แห่งชาติ
รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้
กับประชาชนได้

50,000

เขตเทศบาล

ศูนย์ ฯ 2
กองสาธารณสุุข

ักงา
นเท

- จัดอบรม อสม. ทั้ง 18 ชุมชน
โดยประชุมต่อเนื่องแบบเดือน
เว้นเดือน จํานวน 12 ครั้ง ๆ ละ
300 คน

สําน

2 โครงการอบรม อสม. ต่อเนื่อง

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 2 การสงเสรมคุ
ณภาพชวต
การส่งเสริมคณภาพชี
วิต
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล และการควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด และการป้องกันยาเสพติด
พ.ศ. 255๗
พ.ศ. 255๘
รายละเอียดของโครงการ
สถานที่
หน่วย
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
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.
1 โครงการตรวจสุขภาพอนามัย - ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนใน
35,000
เขตเทศบาล
ศูนย์ฯ 2
เด็กนักเรียน
เขตเทศบาล จํานวน 6 โรงเรียน
กองสาธารณสุข
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 2 การสงเสรมคุ
ณภาพชวต
การส่งเสริมคณภาพชี
วิต
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล และการควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด และการป้องกันยาเสพติด
พ.ศ. 255๗
พ.ศ. 255๘
รายละเอียดของโครงการ
สถานที่
หน่วย
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
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.
5 โครงการอุดหนุนงบประมาณ - อุดหนุนค่าดําเนินงานของ อสม.
270,000
เขตเทศบาล
ศูนย์ ฯ 2
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตชุมชน จํานวน 18 ชุมชน
กองสาธารณสุข
(ค่าดําเนินงาน อสม. 18 ชุมชน) ชุมชนละ 15,000 บาท
500,000

เขตเทศบาล

ศูนย์ ฯ 2
กองสาธารณสุข

7 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน -ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้า
ให้กับสุนัขและแมวในทุกชุมชน
อย่างทั่วถึงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ
80 ของจํานวน สัตว์เลี้ยง
- ตอน ทําหมัน หรือฉีดฮอร์โมน
คุมกําเนิดให้แก่สุนัขและแมวเพื่อ
ควบคุุม จํานวนในทุุกชุุมชน

120,000

เขตเทศบาล

งานสัตว์แพทย์
กองสาธารณสุข

สําน

ักงา
นเท

6 โครงการสนับสนุนงบประมาณ - สนับสนุนงบประมาณ
เข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองชัยนาท
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แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

สําน

ักงา
นเท

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 2 การสงเสรมคุ
การส่งเสริมคณภาพชี
ณภาพชวต
วิต
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬานันทนาการและการออกกําลังกาย
รายละเอียดของโครงการ
สถานที่
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ
1 โครงการส่
โ
งเสริมสุขภาพ
-จัดกิจกรรมการเต้น้ แอร์โ์ รบิค
150,000
เขตเทศบาล
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ
ช่วงเวลาเย็น บริเวณเขื่อนเรียงหิน
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

พ.ศ. 255๗
พ.ศ. 255๘
หน่วย
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.
ศูนย์ฯ์ 2
กองสาธารณสุข
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แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

40 000
40,000

สถานที่
ดําเนินการ
เขตเทศบาล

หน่วย
ดําเนินการ
กองสวัสดิการ

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการ
กองสวสดการ

ักงา
นเท

- สนบสนุ
สนับสนนการจั
นการจดการแขงขน
ดการแข่งขัน
กีฬาต่าง ๆ ที่เอกชนและ
หน่วยงานของรัฐดําเนินการ

สําน

2 โครงการกี
โครงการกฬารวมใจตานภย
ฬาร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 2 การสงเสรมคุ
การส่งเสริมคณภาพชี
ณภาพชวต
วิต
แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รายละเอียดของโครงการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
1 โครงการสนั
โ
บสนุนงบประมาณ - สนับสนุนงบประมาณให้
ใ ก้ ับ
300,000
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอา ศตส.จ.ชัยนาท เพื่อนําไป
ชนะยาเสพติดจังหวัดชัยนาท ดําเนินงานด้านการแก้ไขปัญหา
ตามโครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
ยาเสพติดแบบบูรณาการของ
ศตส.จ.ชัยนาท

พ.ศ. 255๗
พ.ศ. 255๘
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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การส่งเสริมคณภาพชี
วิต
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 2 การสงเสรมคุ
ณภาพชวต
แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รายละเอียดของโครงการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
1 โครงการป้องกันและรักษา
- จ้างเหมาบุคคลจํานวน 33 คน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ในอัตราเดือนละ 5,500/คน/เดือน
ทรัพย์สิน(สายตรวจจักรยาน)
ทําหน้าที่สายตรวจจักรยาน

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

2,178,000

สถานที่
ดําเนินการ
เขตเทศบาล

หน่วย
ดําเนินการ
สํานักปลัดฯ

งบประมาณ

-จัดทําแผนป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ปีละ 1 ครั้ง

10,000

เขตเทศบาล

งานป้องกันฯ

3 โครงการร่วมกิจกรรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ อปพร.ประจํา
จุดตรวจบริการร่วมกับตํารวจภูธร
เมืองชัยนาท ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ (อปพร. 275 นาย
ปฏิบัติ 7 วัน)

21,000

เขตเทศบาล

งานป้องกันฯ

4 โครงการร่วมกิจกรรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ อปพร.ประจํา
จุดตรวจบริการร่วมกับตํารวจภูธร
เมืองชัยนาท ในช่วงเทศกาลปีใหม่
(อปพร. 275 นาย ปฏิบัติ 7 วัน)

21,000

เขตเทศบาล

งานป้องกันฯ

สําน

ักงา
นเท

2 โครงการจัดทําแผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

พ.ศ. 255๗
พ.ศ. 255๘
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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งบประมาณ
20,000

สถานที่
ดําเนินการ
เขตเทศบาล

สําน

ักงา
นเท

การส่งเสริมคณภาพชี
วิต
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 2 การสงเสรมคุ
ณภาพชวต
แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รายละเอียดของโครงการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
5 โครงการรักษาความปลอดภัย
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ อปพร.จํานวน
ในช่วงเทศกาลอาหารและดนตรี 275 นาย สายตรวจจักรยานและ
ตํารวจภูธรเมืองชัยนาท สําหรับ
ดููแลความสงบเรียบร้อยบริเวณงาน

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

หน่วย
ดําเนินการ
งานป้องกันฯ

พ.ศ. 255๗
พ.ศ. 255๘
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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 3 การพฒนาเศรษฐกจและการทองเทยว
จารตประเพณและภู
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิศลปวฒนธรรม
ลปวัฒนธรรม จารี
ตประเพณีและภมิมปญญาทองถน
ปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนตามแนวเศษรฐกิจพอเพียง
พ.ศ. 255๗
พ.ศ. 255๘
รายละเอียดของโครงการ
สถานที่
หน่วย
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
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.
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพทําสบู่
- จัดอบรมการทําสบู่เหลวสบู่ก้อน
20,000
ชุมชน
กองสวัสดิการฯ
เหลว สบู่ก้อนสมุนไพร
สมุนไพร ให้กับผู้สนใจประมาณ
เมตตาร่วมใจ (ชุมชนเมตตาร่วมใจ)
(ชุมชนเมตตาร่วมใจ)
20-25 คน
-จัดอบรมการจัดทําหมอนข้าง
หมอนหนุนหัว ให้กับสมาชิกผู้สนใจ
ประมาณ 25 คน

20,000

ชุมชนหัวรอ

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนหัวรอ)

3 โครงการฝึกอาชีพทําน้ํายาเอนก
ประสงค์ (น้ํายาล้างจานสูตร
ถนอมมือ)(ชุมชนศรีวิชัย)

- จัดอบรมการทําน้ํายาเอนกประสงค์
ให้กับประชาชนผู้สนใจ
ประมาณ 25 คน

20,000

ชุมชนศรีวิชัย

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนศรีวิชัย)

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพสาน
กระเป๋าจากเส้นพลาสติก
(ชุุมชนโพธิ์ประเสริฐ)

- จัดอบรมการสานกระเป๋าจาก
เส้นพลาสติกให้กับสมาชิกชุมชน
ผูู้สนใจ จํานวน 25 คน

20,000

ชุมชน
โพธิ์ประเสริฐ

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ)

5 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม
ทําน้ําหมักชีวภาพและน้ํายาล้าง
จาน (ชุ
(ชมชนหลั
มชนหลกเมอง)
กเมือง)

-จัดอบรมการทําน้ําหมักชีวภาพ
และน้ํายาล้างจานให้กับผู้สนใจ
จํานวน 25 คน
จานวน

20,000

ชุมชนหลักเมือง

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนหลักเมือง)

สําน

ักงา
นเท

2 โครงการฝึกอาชีพทําหมอนข้าง
หมอนหนุนหัว (ชุมชนหัวรอ)
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- จัดฝึกอบรมการทําน้ําดื่มสมุุนไพร
ให้กับสมาชิกผู้สนใจประมาณ
20 -25 คน

20,000

ชุุมชนบ้านท่าไม้

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนบ้านท่าไม้)

8 โครงการฝึ
โครงการฝกอบรมการทานาหมก
กอบรมการทําน้ําหมัก
ชีวภาพ (ชุมชนหัวยาง)

- จดฝกอบรมทานาหมกชวะภาพ
จัดฝึกอบรมทําน้ําหมักชีวะภาพ
ให้กับสมาชิกผู้สนใจ ประมาณ
20 -25 คน

20,000
2

ชุชมชนหั
มชนหวยาง
วยาง

กองสวสดการฯ
กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนหัวยาง)

9 โครงการฝึกอบรมอาชีพถักทอ
จักสานตระกร้าเสื้อผ้า
(ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา)

- จัดฝึกอบรมการถักทอ/จักสาน
ตระกร้าเสื้อผ้า ให้กับสมาชิก
ผู้สนใจ ประมาณ 20 -25 คน

20,000

ชุมชน
วงษ์โตเก้าพัฒนา

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชน
วงษ์โตเก้าพัฒนา)

10 โครงการฝึกอาชีพทําน้ํายาเอนก
ประสงค์(น้ํายาล้างจานสูตร
ถนอมมือ)(ชุมชนมณเฑียรทอง
รุร่งเรอง)
เรือง)

-จัดฝึกอบรมทําน้ํายาเอนกประสงค์
สมาชิกผู้สนใจประมาณ 15-20 คน

20,000

ชุมชนมณเฑียรฯ

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนมณ
เฑียรทองรุ่งเรือง)

ักงา
นเท

7 โครงการฝึกอบรมการทําน้ําดื่ม
สมุนไพร (ชุมชนบ้านท่าไม้)

สําน

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 3 การพฒนาเศรษฐกจและการทองเทยว
จารตประเพณและภู
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิศลปวฒนธรรม
ลปวัฒนธรรม จารี
ตประเพณีและภมิมปญญาทองถน
ปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนตามแนวเศษรฐกิจพอเพียง
รายละเอียดของโครงการ
สถานที่
หน่วย
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ
ดําเนินการ
6 โครงการฝึกอบรมทําน้ํา้ ยาซักผ้า - จัดอบรมการทําน้ํา้ ยาซักผ้า น้ํา้ ยา
20,000
ชุมชนท่าแจง
กองสวัสดิการฯ
น้ํายาปรับผ้านุ่ม(ชุมชนท่าแจง)
ปรับผ้าหนุ่มให้กับผู้สนใจ 25 คน
(ชุมชนท่าแจง)

พ.ศ. 255๗
พ.ศ. 255๘
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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20,000

ชุมชนสุขใจ

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนสุขใจ)

13 โครงการฝึกอบรมอาชีพทําไข่เค็ม - จัดฝึกอบรมการทําไข่เค็มสมุนไพร
สมุนไพร(สูตรต้มยํา)(ชุมชน
สูตร ต้มยา ให้กับสมาชิกผู้สนใจ
ศาลาปู่ปี)
จํานวนประมาณ 20-25 คน

20,000

ชุมชนศาลาปู่ปี

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนศาลาปู่ปี)

14 โครงการฝึกอบรมทํายาหม่อง
คลายเส้นสูตรโบราณ
(ชุุมชนบางตาทอง)

-จัดอบรมการทํายาหม่องคลายเส้น
สูตรโบราณ ให้กับสมาชิกที่สนใจ
ประมาณ 20 - 25 คน

20,000

ชุมชนบางตาทอง

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนบางตาทอง)

15 โครงการฝึกอบรมทําน้ํามันนวด
ตัวยาหม่องสมุนไพร
(ชมชนท่
(ชุ
มชนทาชย)
าชัย)

- จัดฝึกอบรมอาชีพการทํา
น้ํามันนวดตัว ยาหม่องสมุนไพร
ให้กับผ้สนใจ ประมาณ 15-20
ใหกบผู
5 2 คน

20,000

ชุมชนท่าชัย

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนท่าชัย)

ักงา
นเท

-จัดฝึกอบรมอาชีพทําไข่เค็มสมุนไพร
ให้กับสมาชิกผู้ใจประมาณ 25 คน

สําน

12 โครงการฝึกอบรมทําไข่เค็ม
สมุนไพร(ชุมชนสุขใจ)

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 3 การพฒนาเศรษฐกจและการทองเทยว
จารตประเพณและภู
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิศลปวฒนธรรม
ลปวัฒนธรรม จารี
ตประเพณีและภมิมปญญาทองถน
ปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนตามแนวเศษรฐกิจพอเพียง
รายละเอียดของโครงการ
สถานที่
หน่วย
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ
ดําเนินการ
11 โครงการฝึกอบรมอาชีพทําน้ํา้ ยา -จัดฝึกอบรมอาชีพการทําน้ํา้ ยา
20,000
ชุมชนคงธรรม
กองสวัสดิการฯ
สระผมชีวะภาพ สบู่สมุนไพร
สระผมชีวะภาพ สบู่สมุนไพร
(ชุมชนคงธรรม)
น้ํายาเอนกประสงค์
น้ํายาเอนกประสงค์ให้กับผู้สนใจ
(ชุุมชนคงธรรม)
25 คน

พ.ศ. 255๗
พ.ศ. 255๘
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 3 การพฒนาเศรษฐกจและการทองเทยว
จารตประเพณและภู
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิศลปวฒนธรรม
ลปวัฒนธรรม จารี
ตประเพณีและภมิมปญญาทองถน
ปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนตามแนวเศษรฐกิจพอเพียง
พ.ศ. 255๗
พ.ศ. 255๘
รายละเอียดของโครงการ
สถานที่
หน่วย
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
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.
16 โครงการฝึกอบรมอาชีพทํา
- จัดฝึกอบรมการทําขนมไทย
20,000
ชุมชน
กองสวัสดิการฯ
ขนมไทย
ให้กับสมาชิกผู้สนใจ ประมาณ
ร่วมใจพัฒนา (ชุมชนร่วมใจพัฒนา)
(ชุมชนร่วมใจพัฒนา)
20 -25 คน
17 โครงการฝึกอบรมทําน้ํายาสระผม -จัดอบรมการทํายาสระผมด้วย
ด้วยสมุนไพร
สมุนไพรให้กับผู้สนใจประมาณ
(ชุมชนตรายางสัมพันธ์)
20 คน

20,000

ชุมชน
ตรายางสัมพันธ์

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชน
ตรางยางสัมพันธ์)

18 โครงการฝึกอบรมอาชีพการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ และ
ศิลปะประดิษฐ์
(ชุมชนหนองหลวงพัฒนา)

20,000

ชุมชน
หนองหลวงพัฒนา

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชน
หนองหลวงพัฒนา)

สําน

ักงา
นเท

- จัดฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
และศิลปะประดิษฐ์ ให้แก่ผู้สนใจ
ประมาณ 15 - 20 คน
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ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 3 การพฒนาเศรษฐกจและการทองเทยว
จารตประเพณและภู
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิศลปวฒนธรรม
ลปวัฒนธรรม จารี
ตประเพณีและภมิมปญญาทองถน
ปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดและท้องถิ่น
พ.ศ. 255๗
พ.ศ. 255๘
รายละเอียดของโครงการ
สถานที่
หน่วย
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
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.
1 โครงการพัฒนาร้านอาหารและ - อบรมให้ความรู้แก่ผู้
400,000
เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
แผงลอยจําหน่ายอาหาร
ประกอบการร้านอาหารและ
(เทศกาลอาหารและดนตรี)
แผงลอย จํานวน 1 ครั้ง
และจัดกิจกรรมการจําหน่าย
อาหารและการแสดงดนตรี
- อุดหนุนงบประมาณให้แก่
จงหวดชยนาท
จังหวัดชัยนาท สํสาหรบใชใน
าหรับใช้ใน
การจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก
และงานกาชาด

80,000

เขตเทศบาล

3 โครงการอุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีแข่งเรือยาว
ชิงถ้วยพระราชทาน

- อุดหนุนงบประมาณให้แก่
จังหวัดชัยนาท สําหรับใช้ใน
การจัดงานประเพณีแข่งขัน
เรือยาวฯ

50,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

4 โครงการอุดหนุนการจัดงาน
วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท

- อุดหนุนงบประมาณให้แก่
จังหวัดชัยนาท สําหรับใช้ใน
การจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวา
การจดงานวนสมโอขาวแตงกวา

20,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

สําน

ักงา
นเท

2 โครงการอุดหนุนการจัดงาน
มหกรรมหุ
มหกรรมห่นฟางนกและ
งานกาชาดจังหวัดชัยนาท

กองการศึกษา
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สําน

ักงา
นเท

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 3 การพฒนาเศรษฐกจและการทองเทยว
จารตประเพณและภู
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิศลปวฒนธรรม
ลปวัฒนธรรม จารี
ตประเพณีและภมิมปญญาทองถน
ปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดและท้องถิ่น
พ.ศ. 255๗
พ.ศ. 255๘
รายละเอียดของโครงการ
สถานที่
หน่วย
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
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.
5 โครงการปั่นเปิดเมือง
-จัดกิจกรรมแข่งขันจักรยาน
200,000
เขตเทศบาล กองวิชาการฯ
(ชัยนาทเมืองจักรยาน)
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ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 3 การพฒนาเศรษฐกจและการทองเทยว
จารตประเพณและภู
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิศลปวฒนธรรม
ลปวัฒนธรรม จารี
ตประเพณีและภมิมปญญาทองถน
ปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
พ.ศ. 255๗
พ.ศ. 255๘
รายละเอียดของโครงการ
สถานที่
หน่วย
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
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.
1 โครงการจัดกิจกรรมทางด้าน -จัดกิจกรรมด้านวันสําคัญทาง
100,000
เขตเทศบาล กองการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรมและวันสําคัญ ศาสนาวัฒนธรรม ได้แก่
ของชาติ
วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบููชา,วันเข้าพรรษา
งานมหกรรมหุ่นฟางนก
งานวันส้มโอ ฯลฯ
-จดกจกรรมทาบุ
ญตกบาตร
จัดกิจกรรมทําบญตั
กบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ
สารเณร ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน
หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ปีละ 1 ครั้ง

100,000

3 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

- จัดกิจกรรมรดน้ําผู้สูงอายุ
การประกวดนางสงกรานต์
การประกวดขบวนแห่และ
การละเล่นพื้นเมือง

100,000

เขตเทศบาล

สําน

ักงา
นเท

2 โครงการจั
โครงการจดงานประเพณ
ดงานประเพณี
วันขึ้นปีใหม่

เขตเทศบาล

กองการศกษา
กองการศึกษา

กองการศึกษา
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ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 3 การพฒนาเศรษฐกจและการทองเทยว
จารตประเพณและภู
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิศลปวฒนธรรม
ลปวัฒนธรรม จารี
ตประเพณีและภมิมปญญาทองถน
ปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
พ.ศ. 255๗
พ.ศ. 255๘
รายละเอียดของโครงการ
สถานที่
หน่วย
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
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.
4 โครงการจัดงานประเพณี
- จัดกิจกรรมลอยกระทง
500,000
เขตเทศบาล กองการศึกษา
ลอยกระทง
มหามงคล

270,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

6 โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ชาวบ้าน

- สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ของชมรมลูกเสือชาวบ้าน
เทศบาลเมืองชัยนาท

30,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

7 โครงการนิทรรศการปิดทอง
หลังพระ

- จัดนิทรรศการในโครงการ
ปิดทองหลังพระเพื่อเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์โครงการที่
เทศบาลเมืองชัยนาทดําเนิน
รอยตามพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางเศรษฐกจพอเพยง
ใน 6 มิติ ปีละ 1 ครั้ง

40,000

สําน

ักงา
นเท

5 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ปีละ 1 ครั้ง บริเวณเขื่อนเรียงหิน
ช่วงเวลา 15.00น.เป็นต้นไป

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
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แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

สําน

ักงา
นเท

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 4 การบรหารจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 255๗
พ.ศ. 255๘
รายละเอียดของโครงการ
สถานที่
หน่วย
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
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.
1 โครงการประกวด
โ
-จัดกิจกรรม "ประกวดหน้า้ บ้้าน
180,000
เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
"หน้าบ้านน่าอยู่"
น่าอยู่ " ชุมชนในเขตเทศบาล
ชุมชนละ 1 ครั้ง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

- จัดอบรมกลุ่มสตรี ปีละ 120 คน

3 โครงการฝึกอบรมการจัดทํา
แผนชุมชน

-ฝึกอบรมการจัดทําแผนและ
จัดทําแผนชุมชน ทั้ง 18 ชุมชน

3,000

เขตเทศบาล

ักงา
นเท

2 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพองค์กรสตรีอาสา
ศกยภาพองคกรสตรอาสา
พัฒนาชุมชน

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 5 การเมองการบรหาร
การเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดของโครงการ
สถานที่
หน่วย
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ
ดําเนินการ
1 โครงการจัดงานวันเทศบาล
- จัดทําบุญ แสดงนิทรรศการ
30,000
เขตเทศบาล
สํานักปลัดฯ
และกิจกรรมเผยแพร่ภารกิจของ
เทศบาล จัดกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์และกิจกรรมสันทนาการ
ในวันเทศบาล

สําน

4 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล -จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว
ข่าวสารและการรับฟังความ สารของเทศบาลทางสื่อต่างๆๆ ดังนี้
คิดเห็นของประชาชน
-เสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หนังสือ
พิมพ์ท้องถิ่น/เว๊ปไซต์/การส่งข้อ
ความทางโทรศัพท์(SMS)/วารสาร
รายงานกิจการเทศบาล/เคเบิลทีวี/
รายงานกจการเทศบาล/เคเบลทว/
ป้ายประชาสัมพันธ์

กองสวัสดิการฯ

10,000

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

300,000

เขตเทศบาล

กองวิชาการฯ

พ.ศ. 255๗
พ.ศ. 255๘
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

สําน

ักงา
นเท

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 5 การเมองการบรหาร
การเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดของโครงการ
สถานที่
หน่วย
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ
ดําเนินการ
5 โครงการเทศบาลเมืองชัยนาท -จัดกิจกรรมเสริมสร้าง ความ
500,000
เขตเทศบาล กองวิชาการฯ
เสริมสร้างความปรองดอง
ปรองดองสมานฉันท์ โดยการ
สมานฉันท์ คืนความสุขสู่
ปั่นจักรยานไปทําบุญที่วัด เดือนละ
ประชาชน
1 ครั้ง ผูู้ร่วมโครงการประมาณ
400 คน

พ.ศ. 255๗
พ.ศ. 255๘
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี 255๘
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 5 การเมองการบรหาร
การเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน
รายละเอียดของโครงการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
1 โครงการปรั
โ
บปรุงแผนที่ภี าษีี - ปรับปรุงฐานข้อ้ มูลแผนทีี่ภาษีแี ละ 40,000
และทะเบียนทรัพย์สิน
ทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่
6.061 ตร.กม.ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ปีละ 1 ครั้ง
50,000

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

300,000

หน่วย
ดําเนินการ
กองคลัง

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

ักงา
นเท

2 โครงการสํารวจและจัดเก็บ
- สํารวจข้อมูลพื้นฐานตามแบบสํารว
ข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลฯ และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
แผนพฒนาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น โดยสํารวจครัวเรือนในเขต
เทศบาล จํานวน 6,465 ครัวเรือน
โดยสุ่มตัวอย่างสํารวจบางส่วน

สถานที่
ดําเนินการ
เขตเทศบาล

สําน

-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
พนักงาน

เขตเทศบาล

กองวิชาการฯ

พ.ศ. 255๗
พ.ศ. 255๘
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

