นา
ท
งชัย

สําน

ักงา

นเท

ศบ

าลเ

มือ

แผนการดําเนินงานประจําปี 255๙
เทศบาลเมืองชัยนาท

กองวิชาการและแผนงาน
สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

คํานํา

นา
ท

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

มือ

งชัย

เทศบาลเมื อ งชั ย นาท ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนดํ า เนิ น งานประจํ า ปี พ.ศ.255๙
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254๘
เสร็ จเรียบร้ อยแล้ว และหวังว่ าแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่เทศบาลและหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลดีต่อท้องถิ่นต่อไป

สําน

ักงา

นเท

ศบ

าลเ

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนํา

งชัย

มือ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

๔
๔
๔
๕

นา
ท

- บทนํา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน

สําน

ักงา

นเท

ศบ

าลเ

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

๙
๑๓

นา
ท

งชัย

มือ

าลเ

ศบ

นเท

ักงา

สําน
ส่วนที่ ๑
บทนํา

ส่วนที่ 1
บทนํา

ศบ

าลเ

มือ

งชัย

นา
ท

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 254๘ 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
1. เป็นแผนทีแ่ ยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดําเนินการ
2. จัดทําหลังจากที่ได้มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง
การดําเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดําเนินการในพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองชัยนาท

สําน

ักงา

นเท

วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
1. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองชัยนาท ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙
2. เพื่อให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น
3. เพื่อให้การประสานและบูรณาการทํางานกับหน่วยงานอื่นได้รวดเร็วและถูกต้อง
4. เพื่อให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 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 3 คน เป็นกรรมการ
โดยคณะกรรมการ ทําหน้าที่ รวบรวมแผนงาน /โครงการพัฒนาของเทศบาล หน่วยงานราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ ของเทศบาลเมืองชัยนาท โดยข้อมูลดังกล่าว
ตรวจสอบจากหน่วยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

นา
ท

ขัน้ ตอนที่ 2 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 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนํา
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/ กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 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 255๙ โดยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน
และสามารถ ตรวจสอบได้

สําน

ักงา

นเท

ศบ

าลเ

มือ

งชัย

ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
1. สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงตามความ
ต้องการ ที่แท้จริงของประชาชน
2. ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดชัยนาท
3. ผู้บริหารและประชาชนทราบถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนา และกิจกรรม
ที่จะดําเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลประจําปีงบประมาณนั้น
4. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
6. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ของเทศบาล ซึ่งกําหนดงบประมาณ
ขอบเขตและระยะเวลาดําเนินงานของแต่ละโครงการไว้ชัดเจน

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลและหน่วยงานอื่น ๆจัดทําร่าง
แผนการดําเนินงาน

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

เสนอร่างต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน

สําน

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ลงนามประกาศใช้ แผนดําเนินงาน

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท
สําน

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ /กิจกรรม

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

ักงา
นเท

สําน
บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี 255๙
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
๑.๒ พัฒนาลําน้ํา แหล่งกักเก็บน้ํา เขื่อนป้องกันตลิ่ง
การป้องกันอุทกภัย

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา

สําน

2.3 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล
การควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด
และการป้องกันยาเสพติด

2.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬานันทนาการ
และการออกกําลังกาย

หน่วยดําเนินการ

1

1.32

250,000

0.46

-

-

-

-

1

1.32

250,000

0.46

2

2.63

124,000

0.23

กองสวัสดิการ

7

9.21

46,793,660

85.30

กองศึกษา

9

11.84

2,040,000

3.72

กองสาธารณสุขฯ

1

1.32

150,000

0.27

กองสาธารณสุข

ักงา
นเท

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

ร้อยละของงบประมาณ

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

ยุทธศาสตร์/ /แนวทาง

กองช่าง

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี 255๙
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

2.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
2.6 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.๗ ส่งเสริมและรณรงค์การใช้รถจักรยานในชีวิตประจําวัน

สําน

3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดและท้องถิ่น

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

รวม

หน่วยดําเนินการ

2

2.63

340,000

0.62

กองสวัสดิการ

5

6.58

2,416,800

4.41

สํานักปลัด,ป้องกันฯ

-

-

-

-

26

34.21

51,864,460

94.54

25

32.89

360,000

0.66

กองสวัสดิการสังคม
ชุมชน 18 ชุมชน

5

6.58

450,000

0.82

กองสาธารณสุข,กองศึกษา
กองวิชาการ

6

7.89

880,000

1.60

กองศึกษา,กองสาธารณสุข

36

47.37

1,690,000

3.08

ักงา
นเท

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพให้กับ
กลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ร้อยละของงบประมาณ

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

ยุทธศาสตร์/ /แนวทาง

ยุทธศาสตร์/ /แนวทาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 การบริหารจัดการคุณภาพน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย
4.3 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

รวม
รวมทั้งหมด

สําน

5.2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากร
และหน่วยงาน

4

-

5.26

150,000

หน่วยดําเนินการ

0.27

กองสาธารณสุข

-

-

-

-

1

1.32

30,000

0.05

กองสาธารณสุข

5

6.58

180,000

0.32

5

6.58

443,000

0.82 สํานักปลัดฯ,กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการ

3

3.94

432,000

0.78

8

10.52

875,000

1.60

76

100

54,859,460

100

ักงา
นเท

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
5.1 การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ร้อยละของงบประมาณ

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี 255๙
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

กองคลัง,กองสวัสดิการสังคม
กองวิชการ

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

ักงา
นเท

สําน
บัญชีโครงการ /กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
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. 255๘
พ.ศ. 255๙
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ี ค. เม.ย. พ.ค. มิิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยเอดส์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

รายละเอียดของโครงการ
กิจิ กรรม
- จัดอบรมให้ความรู้แก่คน

คุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ดูแล

พิการ ผู้ดูแลและผู้ช่วยคนพิการ

และผ้ชวยคนพการ
และผู
่วยคนพิการ

ในเขตเทศบาล ประมาณ
250 คน

สําน

แก่ผู้ป่วยเอดส์

4,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 255๘
พ.ศ. 255๙
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

๑๒๐,๐๐๐ เขตเทศบาล

ักงา
นเท

2 โครงการสนบสนุ
โครงการสนับสนนเงิ
นเงนเบยยงชพ
นเบี้ยยังชีพ - จดสรรเบยยงชพแกผู
จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่ผป้ วยเอดส
่วยเอดส์

งบประมาณ

กองสวัสดิการ
กองสวสดการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การส่งเสริมคณภาพชี
วิต
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 2 การสงเสรมคุ
ณภาพชวต
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
รายละเอียดของโครงการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
1 โครงการจัดนิทรรศการและ
- พนักงานครูเทศบาล นักเรียน
สนับสนุนงานวิชาการ
และชุมชน ในสังกัดเทศบาล
เมืองชัยนาท จํานวน 134 คน
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
- ส่งนักเรียน นักศึกษา เยาวชน
ประมาณ 200 คน เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา
แขงขนกฬา

50,000

พ.ศ. 255๘
พ.ศ. 255๙
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

50,000

เขตเทศบาล กองการศึกษา

งบประมาณ

ักงา
นเท

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน-เยาวชนในระดับ
ท้องถิ่น ระดบภาคและระดบ
ทองถน
ระดับภาคและระดับ
ประเทศ

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

3 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน - จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็ก
ในสังกัด
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดฯ
ทั้ง 3 โรงเรียน

9,770,800

เขตเทศบาล กองการศึกษา

สําน

4 โครงการอุุดหนุนุ งบประมาณ - สนับสนุนุ งบประมาณค่าอาหาร 13,257,600 เขตเทศบาล กองการศึกษา
อาหารกลางวันให้กับโรงเรียน กลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในสังกัด สพฐ.ตามภารกิจ
ตามภารกิจถ่ายโอน จํานวน 2 แห่ง
ถ่ายโอน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 255๘
พ.ศ. 255๙
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.
11,536,700 เขตเทศบาล กองการศึกษา
งบประมาณ

2,301,400

เขตเทศบาล กองการศึกษา

9,227,160

เขตเทศบาล กองการศึกษา

สําน

ักงา
นเท

การส่งเสริมคณภาพชี
วิต
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 2 การสงเสรมคุ
ณภาพชวต
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
รายละเอียดของโครงการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
5 โครงการอาหารเสริม(นม)
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่
โรงเรียนในสังกัดฯ
เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ 3
และโรงเรียนถ่ายโอน
โรงเรียน และโรงเรียนถ่ายโอน
2 โรงเรียน
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมศักยภาพ
บริหารสถานศึกษา
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับอนบาลจนจบ
ศกษาตงแตระดบอนุ
บาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
- ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน
อาคารเรียนและอาคารประกอบ และอาคารประกอบ เช่น ทาสี
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง เปลี่ยนฝ้าเพดาน หลังคา ตาข่าย
ชัยนาท

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

600,000

เขตเทศบาล กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 2 การสงเสรมคุ
ณภาพชวต
การส่งเสริมคณภาพชี
วิต
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล และการควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด และการป้องกันยาเสพติด
พ.ศ. 255๘
พ.ศ. 255๙
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

โครงการอบรม อสม. ต่อเนื่อง

- จัดอบรม อสม. ทั้ง 18 ชุมชน
โดยประชุมต่อเนื่องแบบเดือนละ
1 ครั้ง ๆ ละ 300 คน

600,000

เขตเทศบาล

ศูนย์ ฯ 2
กองสาธารณสุข

3

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของ อสม.

- จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้แก่ อสม. และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง จํานวน 400 คน

100,000

เขตเทศบาล

ศูนย์ ฯ 2
กองสาธารณสุข

4

โครงการอบรมฟื้นฟู ศักยภาพ - เพื่อจัดอบรม อสม.ทั้ง ๑๘
ชุุมชน จํานวน 410 คน
อสม. ในวัน อสม.แห่งชาติ

50,000

เขตเทศบาล

ศูนย์ ฯ 2
กองสาธารณสุุข

สําน

ักงา
นเท

2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 2 การสงเสรมคุ
ณภาพชวต
การส่งเสริมคณภาพชี
วิต
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล และการควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด และการป้องกันยาเสพติด
พ.ศ. 255๘
พ.ศ. 255๙
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. 135,000
เขตเทศบาล
ศูนย์ ฯ 2
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตชุมชน จํานวน 18 ชุมชน
กองสาธารณสุข
(ค่าดําเนินงาน อสม.18 ชุมชน) ชุมชนละ 7,500 บาท
โครงการสนับสนุนงบประมาณ - สนับสนุนงบประมาณให้กับ
เข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองชัยนาท

600,000

เขตเทศบาล

ศูนย์ ฯ 2
กองสาธารณสุข

7

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน -ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้า
ให้กับสุนัขและแมวในทุกชุมชน
อย่างทั่วถึงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ
80 ของจํานวน สัตว์เลี้ยง
- ตอน ทําหมัน หรือฉีดฮอร์โมน
คุมกําเนิดให้แก่สุนัขและแมวเพื่อ
ควบคุุม จํานวนในทุุกชุุมชน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ - จัดประชุม อบรม/สัมมนา
ทางด้านสุขาภิบาลอาหาร
ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร
แผงลอยในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท
ปีละ 2 ครง
ปละ
ครั้ง

120,000

เขตเทศบาล

งานสัตว์แพทย์
กองสาธารณสุข

8

สําน

ักงา
นเท

6

300,000

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

สําน

ักงา
นเท

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 2 การสงเสรมคุ
ณภาพชวต
การส่งเสริมคณภาพชี
วิต
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล และการควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด และการป้องกันยาเสพติด
พ.ศ. 255๘
พ.ศ. 255๙
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.
9 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูง - จัดกิจกรรมร่วมกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อ 100,000
เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
อายุสร้างจิตแจ่มใสร่างกาย
ให้ความรู้และแก่ผู้สูงอายุและอสม.
แข็งแรง
.ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้มีสุขภาพกาย
และสุุขภาพจิตที่ดีแลโภชนบําบัด
ที่ดี จํานวน ๒๕๐ คน ทุกเดือน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
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. 255๘
พ.ศ. 255๙
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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

300,000

สถานที่
ดําเนินการ
เขตเทศบาล

หน่วย
ดําเนินการ
กองสวัสดิการ

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการ

สําน

ักงา
นเท

2 โครงการสนับสนุนงบประมาณ - เพื่ออุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการ
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอา ต่อสู้เพื่อจะเอาชนะยาเสพติด
ชนะยาเสพติด จ.ชัยนาท
จ.ชัยนาท (ศตส.จ.ชัยนาท)
ตามโครงการแก้ไขปัญหายา
ตามโครงการแกไขปญหายา
เสพติด แบบบูรณาการของ
ศตส. จ.ชัยนาท

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 2 การสงเสรมคุ
การส่งเสริมคณภาพชี
ณภาพชวต
วิต
แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รายละเอียดของโครงการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
1 โครงการกี
โ
ีฬาร่วมใจต้
ใ า้ นภัย
- สนับสนุนการจัดการแข่งขัน
40,000
ยาเสพติด
กีฬาต่าง ๆ ที่เอกชนและหน่วยงาน
ของรัฐดําเนินการ

พ.ศ. 255๘
พ.ศ. 255๙
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การส่งเสริมคณภาพชี
วิต
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 2 การสงเสรมคุ
ณภาพชวต
แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รายละเอียดของโครงการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
1 โครงการป้องกันและรักษา
- จ้างเหมาบุคคลจํานวน 33 คน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ในอัตราเดือนละ 5,๙00/คน/เดือน
ทรัพย์สิน(สายตรวจจักรยาน)
ทําหน้าที่สายตรวจจักรยาน

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

2,336,400

สถานที่
ดําเนินการ
เขตเทศบาล

หน่วย
ดําเนินการ
สํานักปลัดฯ

งบประมาณ

-จัดทําแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ปีละ 1 ครั้ง

10,000

เขตเทศบาล

งานป้องกันฯ

3 โครงการร่วมกิจกรรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ อปพร.ประจําจุด
ตรวจบริการร่วมกับตํารวจภูธรเมือง
ชัยนาท ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
(อปพร. 275 นาย ปฏิบัติ ๗ วัน)

25,200

เขตเทศบาล

งานป้องกันฯ

4 โครงการร่วมกิจกรรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

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

25,200

เขตเทศบาล

งานป้องกันฯ

สําน

ักงา
นเท

2 โครงการจัดทําแผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

พ.ศ. 255๘
พ.ศ. 255๙
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

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 สําหรับดูแล
ความสงบเรียบร้อยบริเวณงาน

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

หน่วย
ดําเนินการ
งานป้องกันฯ

พ.ศ. 255๘
พ.ศ. 255๙
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

โครงการฝึกอบรมอาชีพทําขนม
กระหรีปั๊ป
(ชุมชนเมตตาร่วมใจ)

- จัดฝึกอบรมการทําขนมกระหรีปั๊ป
ให้กับผู้สนใจประมาณ 20 - 25 คน

10,000

ชุมชน
เมตตาร่วมใจ

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนเมตตาร่วมใจ)

3

โครงการฝึกอาชีพทําหมอนข้าง
หมอนหนุนหัว
(ชุมชนหัวรอ)

- จัดฝึกอบรมการจัดทําหมอนข้าง
หมอนหนุนหัว ให้กับสมาชิกผู้สนใจ
ประมาณ 20 - 25 คน

20,000

ชุมชน
หัวรอ

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนหัวรอ)

4

โครงการฝึกอบรมอาชีพทําน้ําดื่ม
สมุนไพร เพื่อสุขภาพ
(ชุุมชนศรีวิชัย)

- จัดฝึกอบรมทําน้ําดื่มสุมนไพรเพื่อ
สุขภาพให้กับผู้สนใจ ประมาณ
20 - 25 คน

10,000

ชุมชน
ศรีวิชัย

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนศรีวิชัย)

5

โครงการฝึกอบรม การทําขนมจีบ - จัดฝึกอบรมทําขนมจีบ สาคูไส้หมู
สาคูไส้หมู (ชุมชนศรีวิชัย)
ให้กับผู้สนใจประมาณ 20 - 25 คน

5,000

ชุมชน
ศรีวิชัย

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนศรีวิชัย)

6

โครงการฝึกอบรมทําขนมรังแตน
(ชุมชนศรีวิชัย)

5,000

ชุมชน
ศรีวิชัย

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนศรีวิชัย)

สําน

ักงา
นเท

2

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 3 การพฒนาเศรษฐกจและการทองเทยว
จารตประเพณและภู
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิศลปวฒนธรรม
ลปวัฒนธรรม จารี
ตประเพณีและภมิมปญญาทองถน
ปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนตามแนวเศษรฐกิจพอเพียง
พ.ศ. 255๘
พ.ศ. 255๙
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 โครงการฝึกอบรมอาชีพทําแชมพู, - จัดอบรมการทําแชมพู,ครีมนวดผม
10,000
ชุมชน
กองสวัสดิการฯ
ครีมนวดผมสมุนไพร
สมุนไพร ให้กับผู้สนใจประมาณ
เมตตาร่วมใจ (ชุมชนเมตตาร่วมใจ)
(ชุมชนเมตตาร่วมใจ)
20 - 25 คน

- จัดฝึกอบรมทําขนมรังแตน ให้กับ
ผู้สนใจ ประมาณ 20 - 25 คน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

8

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมทํา - จัดฝึกอบรมการทําน้ํายาล้างจาน
น้ํายาล้างจานจากน้ําหมักชีวภาพ จากน้ําหมักชีวภาพให้ผู้สนใจ
(ชุมชนหลักเมือง)
จํานวน 20 - 25 คน

9

โครงการฝึกอบรมทํายาหม่อง
สมุนไพร
(ชุมชนท่าแจง)

20,000

ชุมชน
หลักเมือง

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนหลักเมือง)

20,000

ชุมชน
ท่าแจง

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนท่าแจง)

20,000

ชุมชน
บ้านท่าไม้

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนบ้านท่าไม้)

20,000

ชุมชน
วัดหัวยาง

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนวัดหัวยาง)

ักงา
นเท

- จัดฝึกอบรมทํายาหม่องสมุนไพรให้
กับผู้สนใจประมาณ 20 - 25 คน

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 3 การพฒนาเศรษฐกจและการทองเทยว
จารตประเพณและภู
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิศลปวฒนธรรม
ลปวัฒนธรรม จารี
ตประเพณีและภมิมปญญาทองถน
ปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนตามแนวเศษรฐกิจพอเพียง
พ.ศ. 255๘
พ.ศ. 255๙
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.
7 โครงการฝึกอบรมอาชีพทําสบู่
- จัดฝึกอบรมทําสบู่และน้ํา้ ยาล้างจาน 20,000
ชุมชน
กองสวัสดิการฯ
และน้ํายาล้างจาน
ให้กับผู้สนใจประมาณ 20 - 25 คน
โพธิ์ประเสริฐ (ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ)
(ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ)

สําน

10 โครงการฝึกอบรมการทําไม้กวาด - จัดฝึกอบรมการทําไม้กวาดดอกหญ้า
ดอกหญ้า
ให้กับสมาชิกผู้สนใจประมาณ
(ชุุมชนบ้านท่าไม้)
20 - 25 คน
11 โครงการฝึกอบรมการทําไม้กวาด - จัดฝึกอบรมการทําไม้กวาดดอกหญ้า
ดอกหญ้า
ให้กับสมาชิกผู้สนใจประมาณ
(ชมชนวั
(ชุ
มชนวดหวยาง)
ดหัวยาง)
2 - 25 คน
20

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

13 โครงการฝึกอาชีพทําน้ํายาเอนก
ประสงค์ (น้ํายาล้างจานสูตร
ถนอมมือ)
(ชุ
มชนมณเฑยรทองรุ
(ชมชนมณเฑี
ยรทองร่งเรอง)
เรือง)

- จัดฝึกอบรมทําน้ํายาเอนกประสงค์
สมาชิกผู้สนใจประมาณ 15 - 20 คน

14 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม
ทําน้ํายาเอนกประสงค์ (น้ํายา
ล้างจาน)
(ชุมชนคงธรรม)

- จัดฝึกอบรม ทําน้ํายาเอนกประสงค์
น้ํายาล้างจานให้กับผู้สนใจประมาณ
20 - 25 คน

15 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม
ทําข้างมันไก่ - ข้าวหมูแดง
(ชุมชนคงธรรม)
166 โครงการฝึ
โครงการฝกอบรมอาชพ
กอบรมอาชีพ เลยงไก
เลี้ยงไก่
พันธ์ไข่ในหลุ่ม (ไก่หลุม)
(ชุมชนสุขใจ)

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
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
12 โครงการฝึกอบรมอาชีพทําขนม
- จัดฝึกอบรมทําขนมคุ๊กกี้ ให้กับ
20,000
ชุมชน
กองสวัสดิการฯ
คุกกี้
สมาชิกผู้สนใจประมาณ 15 - 20 คน
วงษ์โตเก้าพัฒนา (ชุมชนวงษ์โตเก้า(ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา)
พัฒนา)
20,000

ชุมชน
กองสวัสดิการฯ
มณเฑียรทอง- (ชุมชนมณเฑียรทองรุ่งเรือง
รุ่งเรือง)

ชุมชน
คงธรรม

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนคงธรรม)

- จัดฝึกอบรม ทําข้าวมันไก่ ข้าวหมููแดง
ให้กับผู้สนใจประมาณ 20 - 25 คน

10,000

ชุุมชน
คงธรรม

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนคงธรรม)

- จดฝกอบรมอาชพเลยงไกพนธไข
จัดฝึกอบรมอาชีพเลี้ยงไก่พันธ์ไข่
ในหลุมให้กับผู้สนใจ ประมาณ
10 - 15 คน

2
20,000

ชุมชน
ชมชน
สุขใจ

กองสวสดการฯ
กองสวั
สดิการฯ
(ชุมชนสุขใจ)

สําน

ักงา
นเท

10,000

พ.ศ. 255๘
พ.ศ. 255๙
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

- จัดฝึกอบรมการทํากระยาสารทให้
กับผู้สนใจประมาณ 20 - 25 คน

19 โครงการฝึกอบรมการทําสบู่
สมุนไพร
(ชุมชนบางตาทอง)

- จัดฝึกอบรมการทําสบู่สมุนไพรให้
กับผู้สนใจประมาณ 20 - 25 คน

20 โครงการฝึกอบรมทํายาหม่อง
ยาดม สมุนไพรไทย และสเปรย์
ตะไคร้หอม
(ชุมชนท่าชัย)

- จัดฝึกอบรมทํายาหม่อง ยาดม
สมุนไพรไทย และสเปรย์ตะไคร้หอม
ให้กับผูู้สนใจประมาณ 20 - 25 คน

10,000

ชุมชน
ศาลาปู่ปี

20,000

สําน

ักงา
นเท

18 โครงการฝึกอบรมอาชีพการทํา
กระยาสารท (ชุมชนศาลาปู่ปี)

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
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
17 โครงการฝึกอบรมอาชีพทํา
- จัดฝึกอบรมอาชีพการทําก๋วยเตี๋ยว
10,000
ชุมชน
กองสวัสดิการฯ
ก๋วยเตี๋ยวน่องไก่
น่องไก่ ให้กับผู้สนใจ จํานวนประมาณ
ศาลาปู่ปี
(ชุมชนศาลาปู่ปี)
(ชุมชนศาลาปู่ปี)
20 - 25 คน

21 โครงการฝึกอบรมทําน้ํายาล้างจาน - จัดฝึกอบรมทําน้ํายาล้างจานให้กับ
(ชมชนท่
(ชุ
มชนทาชย)
าชัย)
ผูผ้สนใจประมาณ 20
2 - 25 คน

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนศาลาปู่ปี)

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนบางตาทอง)

10,000

ชุมชน
ท่าชัย

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนท่าชัย)

10,000

ชุมชน
ท่าชัย
ทาชย

กองสวัสดิการฯ
(ชมชนท่
(ชุ
มชนทาชย)
าชัย)

พ.ศ. 255๘
พ.ศ. 255๙
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

23 โครงการฝึกอบรมทําคุ๊กกี้สิงค์โปร์ - จัดฝึกอบรมทําคุ๊กกี้สิงค์โปร์ให้กับ
(ชุมชนตรายางสัมพันธ์)
ผู้สนใจประมาณ 20 - 25 คน

- จัดฝึกอบรมอาชีพ ซ่อมรถจักรยาน
ให้กับผู้สนใจประมาณ 20 - 25 คน

25 โครงการฝึกอบรมอาชีพปลูก
มะนาวในบ่อปูนซีเมนต์
(ชุุมชนหนองหลวงพัฒนา)

- จัดฝึกอบรมการปลูกมะนาวในบ่อ
ในบ่อปูนซีเมนต์ให้กับผู้สนใจประมาณ
20 - 25 คน

20,000

8,000

ชุมชน
ตรายางสัมพันธ์

สําน

12,000

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนตรายางสัมพันธ์)

ชุมชน
กองสวัสดิการฯ
หนองหลวงพัฒนา (ชุมชนหนองหลวงพัฒนา)

ักงา
นเท

24 โครงการฝึกอบรมอาชีพซ่อม
จักรยาน
(ชุมชนหนองหลวงพัฒนา)

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
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
22 โครงการฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้า
- จัดฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 20,000
ชุมชน
กองสวัสดิการฯ
เบื้องต้น
ให้กับผู้สนใจประมาณ 20 - 25 คน
ร่วมใจพัฒนา
(ชุมชนร่วมใจ(ชุมชนร่วมใจพัฒนา)
พัฒนา)

ชุมชน
กองสวัสดิการฯ
หนองหลวงพัฒนา (ชุมชนหนองหลวงพัฒนา)

พ.ศ. 255๘
พ.ศ. 255๙
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 3 การพฒนาเศรษฐกจและการทองเทยว
จารตประเพณและภู
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิศลปวฒนธรรม
ลปวัฒนธรรม จารี
ตประเพณีและภมิมปญญาทองถน
ปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดและท้องถิ่น
พ.ศ. 255๘
พ.ศ. 255๙
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
200,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
แผงลอยจําหน่ายอาหาร
ประกอบการร้านอาหารและ
(เทศกาลอาหารและดนตรี)
แผงลอย จํานวน 1 ครั้ง
และจัดกิจกรรมการจําหน่าย
อาหารและการแสดงดนตรี
- อุดหนุนงบประมาณให้แก่
จงหวดชยนาท
จังหวัดชัยนาท สํสาหรบใชใน
าหรับใช้ใน
การจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก
และงานกาชาด

80,000

3 โครงการอุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีแข่งเรือยาว
ชิงถ้วยพระราชทาน

- อุดหนุนงบประมาณให้แก่
จังหวัดชัยนาท สําหรับใช้ใน
การจัดงานประเพณีแข่งขัน
เรือยาวฯ

50,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

20,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

สําน

4 โครงการอุดหนุนการจัดงาน
วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท

เขตเทศบาล

ักงา
นเท

2 โครงการอุดหนุนการจัดงาน
มหกรรมหุ
มหกรรมห่นฟางนกและ
งานกาชาดจังหวัดชัยนาท

- อุดหนุนงบประมาณให้แก่
จังหวัดชัยนาท สําหรับใช้ใน
การจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวา
การจดงานวนสมโอขาวแตงกวา

กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

สําน

ักงา
นเท

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 3 การพฒนาเศรษฐกจและการทองเทยว
จารตประเพณและภู
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิศลปวฒนธรรม
ลปวัฒนธรรม จารี
ตประเพณีและภมิมปญญาทองถน
ปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดและท้องถิ่น
พ.ศ. 255๘
พ.ศ. 255๙
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
100,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ
(ชัยนาทเมืองจักรยาน)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 3 การพฒนาเศรษฐกจและการทองเทยว
จารตประเพณและภู
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิศลปวฒนธรรม
ลปวัฒนธรรม จารี
ตประเพณีและภมิมปญญาทองถน
ปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
พ.ศ. 255๘
พ.ศ. 255๙
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
50,000
เขตเทศบาล กองการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรมและวันสําคัญ ศาสนาวัฒนธรรม ได้แก่
ของชาติ ( เดินวิ่ง สมาธิ
วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา
วิสาขบููชา )
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
- จัดกิจกรรมลอยกระทง
มหามงคล

120,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

300,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

สําน

4 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

เขตเทศบาล

ักงา
นเท

2 โครงการจั
โครงการจดงานประเพณ
ดงานประเพณี
วันขึ้นปีใหม่

กองการศกษา
กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

40,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ักงา
นเท

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

สําน

6 โครงการนิทรรศการปิดทอง
หลังพระ

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 3 การพฒนาเศรษฐกจและการทองเทยว
จารตประเพณและภู
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิศลปวฒนธรรม
ลปวัฒนธรรม จารี
ตประเพณีและภมิมปญญาทองถน
ปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
พ.ศ. 255๘
พ.ศ. 255๙
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 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
270,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา
ปีละ 1 ครั้ง บริเวณเขื่อนเรียงหิน
ช่วงเวลา 15.00น.เป็นต้นไป

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 4 การบรหารจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 255๘
พ.ศ. 255๙
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 โครงการชุ
โ
มชนร่วมมืือร่วมใจ
ใ
- จัดกิจกรรมด้้านการทําความ
50,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
รักสะอาด (เพื่อเทิดพระเกียรติ สะอาดชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
2 โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก - จัดอบรมให้ความร้าแก่ผู้ประกอบ 20,000
การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร การร้านค้า ผู้นําชุมชน อสม.
ในเขตเทศบาล ปีละ 1 ครั้ง
3 โครงการรณรงคแยกลดปรมาณ
โครงการรณรงค์แยกลดปริมาณ - จดอบรมประชาชน
จัดอบรมประชาชน หรอ
หรือ อสม
อสม.
50 000
50,000
ขยะมูลฝอยและนํากลับมาใช้ จํานวน 40 คน และจัดกิจกรรม
ใหม่
การคัดแยกขยะ

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

๔ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
รักษาสิ่งแวดล้อม

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ักงา
นเท

เขตเทศบาล กองสาธารณสุ
กองสาธารณสขฯ
ขฯ

สําน

- จัดอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อเป็นตัวแทนเผยแพร่กับชุมชน
ต่อไปในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวด
ล้อมและป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะ

30,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

สําน

ักงา
นเท

ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 4 การบรหารจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 การบริหารการจัดการขยะมูลฝอย
พ.ศ. 255๘
พ.ศ. 255๙
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 โครงการคั
โ
ดแยกขยะอันตรายจาก - อบรมให้
ใ ้ความรู้การคัดแยก 30,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท
ขยะอันตรายนแก่ประชาชน
และรับแลกขยะอันตรายจาก
ชุุมชนทั้ง 18 ชุุมชน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

ักงา
นเท

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 5 การเมองการบรหาร
การเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 255๘
พ.ศ. 255๙
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 โครงการจัดงานวันเทศบาล
- จัดทําบุญ แสดงนิทรรศการ
30,000
เขตเทศบาล
สํานักปลัดฯ
และกิจกรรมเผยแพร่ภารกิจของ
เทศบาล จัดกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์และกิจกรรมสันทนาการ
ในวันเทศบาล
2 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา - จัดอบรมกลุ่มสตรี ปีละ 120 คน
3,000
เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ
ศักยภาพองค์กรสตรีอาสา
พฒนาชุ
มชน
พัฒนาชมชน
3 โครงการฝึกอบรมการจัดทํา
-ฝึกอบรมการจัดทําแผนและ
10,000
เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ
แผนชุมชน
จัดทําแผนชุมชน ทั้ง 18 ชุมชน

สําน

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

300,000

เขตเทศบาล

กองวิชาการฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
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
100,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ
เสริมสร้างความปรองดอง
ปรองดองสมานฉันท์ โดยการ
สมานฉันท์ คืนความสุขสู่
ปั่นจักรยานไปทําบุญที่วัด เดือนละ
ประชาชน
1 ครั้ง ผูู้ร่วมโครงการประมาณ
400 คน

พ.ศ. 255๘
พ.ศ. 255๙
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 5 การเมองการบรหาร
การเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน
รายละเอียดของโครงการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
1 โครงการจั
โ
ดเก็บ็ ข้อ้ มูลความ
- สํารวจข้อ้ มูลพืื้นฐานตามแบบ
50,000
จําเป็นพื้นฐานเพื่อการจัดทํา สํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ในการจัดทําแผนพัฒนาของ
ส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
สํารวจครัวเรือนในเขตเทศบาล
จํานวน 6,465 ครัวเรือน โดย
สุ่มตัวอย่างสํารวจบางส่วน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

- จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
พนักงานเทศบาล / ลูกจ้าง / ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน
งบประมาณ 200 คน

100,000

3

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

- ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมุ
พื้นที่ 6,061 ตร.กม.ให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน ปีละ 1 ครั้ง

282,000

เขตเทศบาล

สําน

ักงา
นเท

2

พ.ศ. 255๘
พ.ศ. 255๙
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 กองสวัสดิการฯ

เขตเทศบาล

กองวิชาการ

กองคลัง

