แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน

คํานํา
แผนดําเนินงาน (Action Plan) เปนแผนที่แสดงรายละเอียดของแผนงาน /โครงการ รวมทั้งกิจกรรม
การพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมด ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองชัยนาท ในแตละปงบประมาณ วัตถุประสงคหลัก
ของการจัดทําแผนดําเนินงาน ก็คือ เพื่อใชแผนเปนแนวทางในการดําเนินงาน ลดความซ้ําซอน รวมทั้งประสาน
บู ร ณาการร ว มกั บ หน ว ยงานอื่ น ๆ ทํ า ให ก ารปฏิ บัติ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล องกั บ ความต อ งการและป ญ หา
ที่ตองแกไขไดอยางแทจริง
เทศบาลเมื อ งชัย นาท ได ดํ า เนิ น การจั ดทํ า แผนดํ า เนิ น งานประจํ า ป พ.ศ. 2552 ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เสร็จเรียบรอยแลว
และหวังวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนแกเทศบาลและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพเกิดผลดีตอทองถิ่นตอไป

(นายเจษฎา สี่พนี่ อง)
นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

บทนํา
ดว ยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวา ดว ยการจั ดทํ า แผนพัฒ นาขององค ก ร ปกครองส ว นทอ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและแผนการ
ดําเนินงานประจําป สําหรับปฏิบัติการในปนั้น โดย มีจุดมุงหมาย เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดําเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณ ทําใหแนวทาง
ในการดํ า เนิ น งานในป ง บประมาณนั้ น ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ค วามชั ด เจนในการปฏิ บั ติ ม ากขึ้ น
มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจํ าแนกรายละเอีย ดตางๆ ของแผนงานโครงการ
ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย
1. แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน (Method of Action Plan)
แผนการดํ า เนิ น งานเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการบริ ห ารงานของผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เพื่ อ ควบคุ ม
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (Efficiency) รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการ
ดําเนินงาน (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) ดังนั้น แผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา
ดังนี้
1. เปนแผนทีแ่ ยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ
2. จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว
3. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง
การดําเนินงานจริง
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่ของเทศบาลเมืองชัยนาท
2. วัตถุประสงค (Objectives)
1. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองชัยนาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
2. เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2552 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
3. เพื่อใหการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานอื่นไดรวดเร็วและถูกตอง
4. เพื่อใหการติดตามประเมินผล เมื่อสิน้ ปมีความสะดวกมากขึน้
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน (Steps in Action Plan)
ขัน้ ตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลซึ่งประกอบดวย ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท
เปนประธานคณะกรรมการ หัวหนาสวนการบริหารของเทศบาลเมืองชัยนาท ผูแทนประชาคมเมืองของเทศบาล
เมืองชัยนาท 3 คนและผูอํานวยการกองวิชาการของแผนงาน เก็บรวบรวมขอมูลโครงการกิจกรรมของ

-2เทศบาลเมืองชัยนาท และโครงการกิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการในพื้น โดยขอมูลดังกลาวตรวจสอบ
ไดจากหนวยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ขัน้ ตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น จั ด ทํ า ร า งแผนการดํ า เนิ น งาน โดยพิ จ ารณา
จัด หมวดหมู ให ส อดคล อ งกับ ยุ ท ธศาสตร แ ละแนวทางพั ฒ นาของเทศบาลเมื อ งชั ย นาทที่ กํ า หนดไว ใ นแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่น โดยมีเคาโครงแผนปฏิบัติการ 2 สวนดวย กันคือ
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/ กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทอ งถิ่ น พิจ ารณาร า งแผนการดํ า เนิ น งาน แล ว เสนอผู บ ริห ารทอ งถิ่ น เพื่ อ ประกาศใช การประกาศใช แ ผนการ
ดําเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําประกาศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง แผนการดําเนินงาน
พัฒนาเทศบาลเมืองชัยนาท ประจําป 2552 เพื่อปดประกาศ โดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบและสามารถ
ตรวจสอบได
4.ประโยชนของแผนการดําเนินงาน (Advantages of Action plan)
1.สามารถแกไขปญหา ( Problem) และความตองการ (Need) ประชาชนในทองถิ่นไดตรงจุด
2.สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร (Strategic
Planning) และวิสัยทัศน (vision) และพันธกิจ
(mission) ของเทศบาลเมืองชัยนาท
3.สอดคลองกับยุทธศาสตรและวิสัยทัศนของจังหวัดชัยนาททีก่ ําหนดไว
4.บรรลุเปาหมาย (Purpose) หรือวัตถุประสงค (Objectives) ในการพัฒนาทองถิ่นและจังหวัด
5.ผูบริหารทราบถึงแผนงานโครงการที่จะทําเปนงบประมาณและสามารถติดตาม (Monitoring)
ประเมินผล (Evaluation) ไดชัดเจน
6.ประชาชนไดรับทราบแผนงานโครงการที่จะดําเนินการในชุมชนวาสอดคลองกับนโยบายและ
แนวทางหรือไม
7.ทํ า ให ก ารบู ร ณาการ (integration) และประสานงาน (Coordination) กั บ หน ว ยราชการอื่ น
ไดสะดวกรวดเร็ว ประชาชนไดรับประโยชนอยางทั่วถึงและยั่งยืน (Sustainability)
8.ประชาชนและผูนําทองถิน่ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ (Pontential) และมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิน่ มากขึน้ (Local Development)
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ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
และจัดทําราง
แผนการดําเนินงาน

องคกรปกครองสวนทองถิน่

หนวยงานอื่น

คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิน่

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน

เสนอรางฯตอผูบริหารทองถิน่

ผูบริหารทองถิน่

ผูบริหารทองถิน่ ลงนามประกาศใช

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 1 การสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเกษตร)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 1 การสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเกษตร
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและใชวัตถุดิบในทองถิ่น พัฒนาเสนทางคมนาคม ขนสง การสาธารณูปโภค อุปโภคและบริโภค
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนาดานที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจและกลุมอาชีพใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน
ลําํ ดับั ทีี่

โ
โครงการ/กิ
จิ กรรม

รายละเอียี ดของกิจิ กรรม

งบประมาณ
ป

(ผลผลิต/พื้นที่)
1 โครงการอุดหนุนกลุมอาชีพ
ชมรม

- อุดหนุนเงินใหแกกลุมอาชีพสตรี

สถานทีี่
ดําเนินการ

200,000

กลุมสตรี

หนวย

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค.
กองสวัสดิการฯ

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 1 การสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเกษตร)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 1 การสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเกษตร
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและใชวัตถุดิบในทองถิ่น พัฒนาเสนทางคมนาคม ขนสง การสาธารณูปโภค อุปโภคและบริโภค
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนาดานที่ 4 การพัฒนาเสนทางคมนาคม ขนสง และการสาธารณูปโภค
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
1 โครงการงานบูรณะทาง
ผิวแอสฟลท

-ทําการบูรณะทางผิวแอสฟลท

29,544,000

โดยปรับปรุงพื้นทางเดิมดวย

สถานที่

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.

ทางหลวง

แขวงการทาง

หมายเลข 1

ชัยนาท

แยกทาแจง

การไฟฟา

RECYCLING ในทางหลวง
หมายเลข 1 ตอน กม 263+122
(ตอเขตแขวงฯ นครสวรรคท
(ตอเขตแขวงฯ
นครสวรรคที่ 2
(ตากฟา) - สีแยกเขาชัยนาท
ระหวาง กม.271+850 - กม.280+740
(ขาออกจากชัยนาท)
(ขาออกจากชยนาท)
- จัดระเบียบเสาไฟฟาใหมีความ

40,000

พ.ศ. 2552

ดําเนินการ

วิธิ ี PAVEMENT IN-PLACE

2 โครงการปรับปรุงระเบียบ

พ.ศ. 2551

เสา-สายไฟฟาและสาย

ปลอดภัย

ถึงหัวรอ

สื่อสารโทรคมนาคม

-จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม

สี่แยกไฟแดง

ใหสวยงามและมีความปลอดภัย

ถึงตลาดหัวรอ

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมื
องชัยนาท
เทศบาลเมองชยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 1 การสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเกษตร)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 2 การสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- วัตถุปุ ระสงคของยุทุ ธศาสตร สรางความเขมแข็งของชุมุ ชนตามแนวทางเศรษฐกิ
ฐ จพอเพียง
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนาดานที่ 2.1 การสงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/พื้นที่)

1 โครงการอบรมและสงเสริม

-จัดการอบรมสงเสริมอาชีพ

อาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย

- จัดสวัสดิการชวยเหลือคนจน
คนดอยโอกาส

พ.ศ. 2552
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200,000 ชุมชนในเขต กองสวัสดิการฯ
เทศบาล

พอเพียง
2 โครงการจัดสวัสดิการชุมชน

พ.ศ. 2551

50,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมองชยนาท
ศ
ื ชัย
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วตถุ
วัตถประสงค
ประสงคของยุ
ของยทธศาสตร
ทธศาสตร เพื
เพอพฒนาคุ
่อพัฒนาคณภาพชี
ณภาพชวตและสงคม
วิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/พื้นที่)

1 โครงการจัดนิทรรศการ

- จัดนิทรรศการและ

และสนับสนุนงาน

สนับสนุนงาน

วิชาการ

ดานวิชาการ

2 โครงการฝกอบรมสัมมนา

- จัดอบรมผูบริหาร

และทัศนศึกษาบุคลากร

การศึกษา พนักงาน

ทางการศึกษา

เทศบาล ครูจางสอน และ

งบประมาณ
130,000

200,000

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย

- สอบคัดเลือกนักเรียน

ระดับประถมและ

ในสังกัดเทศบาล

มัธยมศึกษา

ทั้งระดับประถมศึกษา

10,000

โรงเรียน

กองการ

ในสังกัด

ศึกษา

โรงเรียน

กองการ

ในสังกัด

ศึกษา

โรงเรียน

กองการ

ในสังกัด

ศึกึ ษา

โ ี
โรงเรยน

กองการ

ในสังกัด

ศึกษา

และมัธยมศึกษา
4 โครงการจดกจกรรม
โ
ั ิ

- จดกจกรรมเสรมสราง
ั ิ
สิ ส

เสริมสรางความสัมพันธ

ความเขาใจระหวาง

ระหวางผูปกครอง

ผูปกครอง กรรมการ

กรรมการศึกษาและ

นักเรียนและโรงเรีย

10 000
10,000

พ.ศ. 2552
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ทัศนศึกษาดูงาน
3 โครงการแขงขันคนเกง

พ.ศ. 2551

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมองชยนาท
ศ
ื ชัย
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วตถุ
วัตถประสงค
ประสงคของยุ
ของยทธศาสตร
ทธศาสตร เพื
เพอพฒนาคุ
่อพัฒนาคณภาพชี
ณภาพชวตและสงคม
วิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/พื้นที่)

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย

- มอบเกียรติบัตรแก

และประกาศนียบัตร

นักเรียนที่จบการศึกษา

ใหแกนักเรียน

ในระดับอนุบาล ,ป.6

15,000

โรงเรียน

กองการ

ในสังกัด

ศึกษา

โรงเรียน

กองการ

ในสังกัด

ศึกษา

โรงเรียน

กองการ

ในสังกัด

ศึกึ ษา

โรงเรียน

กองการ

ในสังกัด

ศึกษา

และมัธยมศึกษา ปที่ 3
6 โครงการจัดกิจกรรม
วันเยาวชนแหงชาติ
7 โครงการจัดกิจกรรม

- จัดกิจกรรมในวันเยาวชน

10,000

แหงชาติ
- จัดอยูคายพักแรม

เขาคายพักแรมลูกเสือื

ลูกเสือื -ยุวกาชาด และ

ยุวกาชาดและเนตรนารี

เนตรนารี ระดับประถม

30,000

และมัธยมศึกษา

8 โครงการแขงขันกีฬา
กลมนักเรียนเทศบาล

- จัดการแขงขันกีฬา
ประเภทตางๆ

100,000

พ.ศ. 2552

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.

โรงเรียน
5 โครงการมอบเกียรติบัตร

พ.ศ. 2551

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมองชยนาท
ศ
ื ชัย
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วตถุ
วัตถประสงค
ประสงคของยุ
ของยทธศาสตร
ทธศาสตร เพื
เพอพฒนาคุ
่อพัฒนาคณภาพชี
ณภาพชวตและสงคม
วิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/พื้นที่)

นักศึกษาและประชาชน
9 โครงการแขงขันกีฬา

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย

นักเรียน -เยาวชน

นักเรียนในสังกัดเทศบาล

ในระดับภาค และ

- สงนักกีฬาเขารวม

ระดับประเทศ

การแขงขันในระดับภาค

300,000

จังหวัด

กองการ

ที่เปน

ศึกษา

เจาภาพฯ

และระดับประเทศ
10 โครงการสอบเสริม

- จัดใหมีการสอนเสริม

นักเรียน นักศึกษา

เพื่อเตรียมความพรอม

เพือื่ ศึกึ ษาตอระดับ

สําหรับนักเรียี น นักศึึกษา

อุดมศึกษา

ที่เขาศึกษาตอในระดับ

100,000

โรงเรียน

กองการ

ในสังกัด

ศึกษา

โรงเรียน

กองการ

ในสังกัด

ศึกษา

โรงเรียน

กองการ

อุดมศึกษา
11 โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา
12 โครงการสงเสริม

- จัดอบรมพัฒนาบุคลากร

200,000

ทางการศึกษา
- จัดการอบรม จัดกิจกรรม

20 000

พ.ศ. 2552
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- จัดประกวดขบวนแห
- จัดการแขงขันกีฬา

พ.ศ. 2551

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมองชยนาท
ศ
ื ชัย
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วตถุ
วัตถประสงค
ประสงคของยุ
ของยทธศาสตร
ทธศาสตร เพื
เพอพฒนาคุ
่อพัฒนาคณภาพชี
ณภาพชวตและสงคม
วิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/พื้นที่)

กิจกรรมพัฒนาเยาชน

งบประมาณ

พัฒนาพัฒเยาวชน

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย

ในสังกัด

ศึกษา

โรงเรียน

กองการ

ในสังกัด

ศึกษา

คาใชจายในการทัศนศึกษา
ดูงาน
ภาพการจัดการศึกษาฯ

- คาใชจายสําหรับโรงเรียน
ในการประกวดการจัดการ
ศึกษาดีเดน

50,000
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คาตอบแทนวิทยากร

13 โครงการพัฒนาประสิทธิ

พ.ศ. 2551

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 2 การรณรงค ปองกัน ยาเสพติด โรคติดตอ การสงเสริมสุขภาพอนามัยและบําบัดผูติดยาเสพติด
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
1 โครงการจัดซื้ออาหาร

- จัดซื้ออาหารเสริมนม

เสริมนมใหกับเด็กแรก

สําหรับเด็กแรกเกิดถึง 6ป

เกิดิ ถึึง 6 ป

ทีมี่ ีนํา้ หนัักตํา่ํ กวา เกณฑ

10,000

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ในเขต

กอง

เทศบาล

สาธารณสุขฯ

ในเขต

กอง

เทศบาล

สาธารณสุ
ขฯ
สาธารณสขฯ

มาตรฐาน
2 โครงการอบรม อสม.
ตอเนอง
ตอเนื่อง

- จัดการอบรม และเปนคา

120,000

วสดุ
อุปกรณในการอบรม
วัสดอปกรณ
ในการอบรม
คาตอบแทนวิทยากร

3 โครงการฝกอบรม

- จัดการอบรม และเปนคา

50,000 รานเสริมสวย

รานแตงผมรานเสริมสวย วสดุ
รานแตงผมรานเสรมสวย
วัสดอปกรณ
อุปกรณในการอบรม
ในการอบรม

ในเขต

และศึกษาดูงาน

เทศบาล

4 โครงการฝกอบรม

คาตอบแทนวิทยากร
- จัดการอบรม และเปนคา

อสม. และทัศนศึกษา

วัสดุุอุปกรณ คาตอบแทน

ดูงาน

วิทยากร ทัศนศึกษาดูงาน

5 โครงการอบรม อสร.
ในโรงเรียนเขตเทศบาล

- จัดการอบรมนักเรียน
ในสังกัดเทศบาล และเปน

50,000

10,000

กอง
สาธารณสขฯ
สาธารณสุ
ขฯ

ชุมชนในเขต

กอง

เทศบาล

สาธารณสุุขฯ

โรงเรียน

กอง

ในสังกัด

สาธารณสุขฯ
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แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 2 การรณรงค ปองกัน ยาเสพติด โรคติดตอ การสงเสริมสุขภาพอนามัยและบําบัดผูติดยาเสพติด
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

โ ยี น
โรงเรี

กอง

ในสังกัด

สาธารณสุขฯ

โรงเรียน
โรงเรยน

กอง

ในสังกัด

สาธารณสุขฯ

ในเขต

กอง

เทศบาล

สาธารณสุขฯ

คาวัสดุอุปกรณในการอบรม
คาตอบแทนวิทยากร
โ
6 โครงการอบรมเชิ
งิ

ใ ค วามรู
- จัดั การอบรมให

ปฏิบัติการตามโครงการ

นักรียนสังกัดเทศบาล

คุมครองผูบริโภค

ทั้ง 3 โรงเรียน

ในโรงเรยน
ในโรงเรียน (อย.นอย)
(อย นอย)

- ฝกวธการตรวจสอบ
ฝกวิธีการตรวจสอบ

และสุขาภิบาลอาหาร

สารปนเปอนในอาหาร

10,000

ในโรงเรียน
7 โครงการอบรมเชง
โครงการอบรมเชิง

- จดอบรมใหความรู
จัดอบรมใหความร

ปฏิบัติการ รณรงค

นักรียนสังกัดเทศบาล

ปองกันโรคพิษสุนัขบา

ทั้ง 3 โรงเรียน

150,000

-เปนวสดุ
เปนวัสดอปกรณ
อุปกรณในการ
ในการ
อบรมและคาตอบแทน
วิทยากร
8 โครงการอนบาลสั
ตว
ุ
(สุนัขจรจัด)

- เปนคาจางเหมาจัดสนัุ ข
และคาเวชภัณฑจัดซื้อ

10,000
,
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 2 การรณรงค ปองกัน ยาเสพติด โรคติดตอ การสงเสริมสุขภาพอนามัยและบําบัดผูติดยาเสพติด
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ในเขต

กอง

เทศบาล

สาธารณสุ
ขฯ
สาธารณสขฯ

ชุมชนในเขต

กอง

เทศบาล

สาธารณสุขฯ

ชุมชนในเขต

กอง

เทศบาล

สาธารณสุขฯ

ยาสลบ และวัสดุอุปกรณ
ที่ใชในการทําหมัน

9 โครงการอบรมแกไข
ปองกนเหตุ
ปองกันเหตรํราาคาญจาก
คาญจาก

- อบรมสถานประกอบการ

10,000

ภายในเขตเทศบาล

สถานประกอบการ

10 โครงการอบรมและ

- จัดการอบรมเพื่อฟนฟู

ฟนฟูศักยภาพ อสม.

ศักยภาพของ อสม.

ในวัน อสม. แหงชาติ

และเปนคาวัสดุุอุปกรณ

50,000

ที่ใชในการอบรม คาตอบ
แทนวิทยากร
11 โครงการคลินิก
เบาหวาน, ความดัน

- จัดแพทยออกหนวย
เคลื่อนที่เพื่อทําการตรวจ

85,000

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

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

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 2 การรณรงค ปองกัน ยาเสพติด โรคติดตอ การสงเสริมสุขภาพอนามัยและบําบัดผูติดยาเสพติด
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
โลหิตสูง และออกหนวย

โรคเบาหวาน ความดัน

แพทยเคลื่อนที่เขต

โลหิตสูง คายาและเวชภัณฑ

เทศบาล

คา ตอบแทนแพทยแ ละ

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ผูสูงอายุ

กอง

ในเขตเทศบาล

สาธารณสุ
ขฯ
สาธารณสขฯ

ผูสูงอายุ

กอง

ในเขตเทศบาล

สาธารณสขฯ
สาธารณสุ
ขฯ

ชุมชนในเขต

กอง

เทศบาล

สาธารณสุุขฯ

พยาบาล
12 โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูผสูงงอาย
อายุ
13 โครงการอบรมและศึกษา
ดูดงานของชมรมผ
งานของชมรมผูสูงงอาย
อายุ

- จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม

216,000

สุสขภาพของผ
ขภาพของผูสูงงอาย
อายุ
- จัดการอบรม และเปนคา

150,000

วัสดอปกรณ
วสดุ
อุปกรณ คคาตอบแทน
าตอบแทน
วิทยากร ทัศนศึกษาดูงาน

14 โครงการรณรงค ปองกัน

- จัดกิจกรรมรณรงค เพื่อ

โรคเบาหวาน ความดัน

ปองกันโรคเบาหวาน

โลหิตสูง อัมพฤกษ

ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ

อัมพาต

อัมพาต

13,000

15 โครงการอบรมทางดาน

- จัดอบรมใหความรู

50,000

ในเขต

กอง

สาธารณสุข (กลุมเสี่ยง)

ดานสาธารณสุข กับผู

(เงินอุดหนุน)

เทศบาล

สาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

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

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 2 การรณรงค ปองกัน ยาเสพติด โรคติดตอ การสงเสริมสุขภาพอนามัยและบําบัดผูติดยาเสพติด
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ที่อยูในภาวะกลุมเสี่ยง
-เปนวัสดุอุปกรณในการ
อบรมและคา ตอบแทน
วิทยากร
16 โครงการอบรมทางดาน

- จัดอบรมใหความรู

50,000

ในเขต

กอง

สาธารณสุ
สาธารณสขข (กลุ
(กลมผูผ

ดานสาธารณสุ
ดานสาธารณสขข กบผู
กับผ

(เงนอุ
ดหนุน)
(เงินอดหนน)

เทศบาล

สาธารณสุ
ขฯ
สาธารณสขฯ

ประกอบการ)

ประกอบการ

อสม.ในเขต

กอง

เทศบาล

สาธารณสุขฯ

ชุมชน

กองการศึกษา

-เปนวัสดุอุปกรณในการ
อบรมและคาตอบแทนวิทยากร
อบรมและคาตอบแทนวทยากร
17 โครงการพัฒนางาน

- คาดําเนินงานของ อสม.

สาธารณสุขมูลฐาน

ในเขตชุมชน จํานวน

ในเขตเทศบาล

16 ชุุมชน

180,000

(คาดําเนินงานของ
อสม.)
18 โครงการจัดกิจกรรม
รณรงคเพื่อตอตาน

- จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค
ตอตานยาเสพติด

350,000

ในเขต

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

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

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 2 การรณรงค ปองกัน ยาเสพติด โรคติดตอ การสงเสริมสุขภาพอนามัยและบําบัดผูติดยาเสพติด
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
ยาเสพติด

- จัดอบรมใหความรู

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

เทศบาล

เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด
โ
ัดดนตรีี
19 โครงการจั
เพื่อประชาชน

- จัดั กิิจกรรมดนตรีี

45,000

เพื่อประชาชน และเยาวชน

หนา

กองการศึกึ ษา

ศาลากลาง
จังหวัดชัยนาท

20 โครงการรณรงคเพอ
โครงการรณรงคเพื่อ
ปองกันยาเสพติด
21 โครงการกีฬารวมใจ
ตานภัยยาเสพติด
ตานภยยาเสพตด

- คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายในการฝกอบรม

20,000
20 000

คาตอบแทนวิทยากร
- จัดการแขงขันมหกรรม

โรงเรยน
โรงเรียน

กองการศกษา
กองการศึกษา

ในสังกัด
150,000

กีฬาตางๆ
กฬาตางๆ

หนา

กองสวัสดิการฯ

ศาลากลาง
จังหวัดชัยนาท

22 โครงการอุุดหนุนุ

- อุุดหนุนุ เงินชวยเหลือ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใชในกิจกรรมดังกลาว
ชวยเหลือผูปวยโรคเอดส
และผูติดเชื้อ H.I.V. ของ
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

30,000

อ.เมือง
จ.ชัยนาท

กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

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

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 2 การรณรงค ปองกัน ยาเสพติด โรคติดตอ การสงเสริมสุขภาพอนามัยและบําบัดผูติดยาเสพติด
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
23 โครงการอุดหนุนศูนย

- อุดหนุนเงินชวยเหลือ

220,000

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ศูนยปฏิบัติ

กองสวัสดิการฯ

ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะ

เพื่อใชในกิจกรรมของศูนย

การเพื่อเอาชนะ

ยาเสพติดิ จังั หวัดั ชัยั นาท

ป บั ติกิ ารเพือ่ื เอาชนะ
ปฏั

ยาเสพติดิ

ยาเสพติดจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

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

ป ําป 2552
แผนการดํําเนิินงานประจํ

เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1 ภายใตยุ
1.
ภายใตยททธศาสตร
ธศาสตร ทีท่ 3 การพฒนาคุ
การพัฒนาคณภาพชี
ณภาพชวต
วิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
ุ ประชาชนมีการออกกําลังกาย และจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ
- แนวทางการพัฒนา ที่ 3 การสงเสริมและสนับสนนให
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

หนาศาลา

กอง

กลางจังหวัด

สาธารณสุขฯ

สมาคม

กองการ

สมาคมชมรมกีฬาจังหวัด

ชมรมกีฬา

ศึกษา

ชัยนาท เพื่อใชในการ

จ.ชัยนาท

(ผลผลิต/พื้นที่)
1 โครงการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพในทุกกลุม

- จัดการออกกําลังกาย

130,000

แบบแอโรบิค ,ไทเกก

อายุ
2 โครงการอุดหนุนสมาคม
ชมรมกีฬาจังหวัดชัยนาท

- อุดหนุนเงินชวยเหลือ

จัดการแขงขันกีฬาของชมรมฯ

150,000

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

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

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมือื งชััยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วตถุ
วัตถประสงค
ประสงคของยุ
ของยทธศาสตร
ทธศาสตร เพื
เพอพฒนาคุ
่อพัฒนาคณภาพชี
ณภาพชวตและสงคม
วิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 4 การสงเสริมและสันบสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ลาดบท
ลําดับที่

โครงการ/กจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยดของกจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
1 โครงการจัดงาน 116 วัน
จากวันแมสูวันพอ

- เปนคาใชจายในการ

200,000

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

สถานท
สถานที่

หนวย
หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ในเขต

สํานักปลัดฯ

เทศบาล

116 วัน จากวันแมสูวันพอ
2 โครงการจัดการแขงขัน
หมากรุกไทยและหมาก

- จัดการแขงขันหมากรุก

30,000

ไทยและหมากกระดาน

ชมรม

กองการศึกษา

หมากรุกไทย

กระดาน
3 โครงการจัดกิจกรรม

- จัดการแขงขันกีฬา

30,000

ชมรม

กีฬามวยไทย

มวยไทยเพื่อใหเด็กและ

กีฬา

เยาวชนออกกําลังกาย

หมวยไทย

กองการศึกษา

และหางไกลยาเสพติด
4 โครงการพิธีการทาง

- คาพิธีการทางศาสนา

500,000

สถานที่

ศาสนาวัฒ
ั นธรรม

งานรัฐั พิธิ ี หรือื รางราชพิธิ ี

จัดั งาน

และวันสําคัญของชาติ

ตางๆ เชน วันเฉลิมพระชน

รัฐพิธีตางๆ

มพรรษา วันจักรี วันปยมหาราช ฯลฯ

กองการศึกษา

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

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

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมือื งชััยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วตถุ
วัตถประสงค
ประสงคของยุ
ของยทธศาสตร
ทธศาสตร เพื
เพอพฒนาคุ
่อพัฒนาคณภาพชี
ณภาพชวตและสงคม
วิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 4 การสงเสริมและสันบสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ลาดบท
ลําดับที่

โครงการ/กจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยดของกจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
5 โครงการจัดงานวันขึ้น
ปใหม
6 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต

-ทําบุญตักบาตรขาวสาร

สถานท
สถานที่

หนวย
หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

50,000 เขื่อนเรียงหิน กองการศึกษา

อาหารแหง และจัดการ

หนาศาลา

แสดงมหรสพกลางคืน

กลาง

- จัดขบวนแหของชุมชน

400,000 เขื่อนเรียงหิน กองการศึกษา

รดน้ําดําหัวขอพรผูสูงอายุ

หนาศาลา
กลาง

7 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

- จัดประกวดขบวนแห

500,000 เขื่อนเรียงหิน กองการศึกษา

ชุมชนและหนวยราชการ

หนาศาลา

- ประกวดหนูนอยนพมาศ
8 โครงการจัดบรรพชา
สามเณรหมูภาคฤดูรอน
9 โครงการจั
โ
ัดกิิจกรรม
ลูกเสือชาวบาน

- จัดกิจกรรมบรรพชา

กลาง
50,000

สามเณรหมูฤดูรอน
- จัดั กิิจกรรมลูกเสืือชาวบาน
และคาวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการรวมพิธีการฯตามโครงการ

โรงเรียน

กองการศึกษา

ในสังกัด
15,000

ใ
ในเขต
เทศบาล

กองการศึกึ ษา

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

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

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมืืองชััยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุถประสงค
ประสงคของยทธศาสตร
องยุทธศาสตร เพือ่ พัฒนาคุ
นาคณภาพชี
ณภาพชีวิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 5 การสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูปวยเอดส
ลําดับที่
ลาดบท

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
รายละเอยดของกจกรรม
(ผลผลิต/พื้นที่)

1 โครงการสนับสนุนเงิน

- เพื่อจายเปนคาเบี้ย

สงเคราะห
เพื่อการยังชีพ
สงเคราะหเพอการยงชพ

ยังชีพแกผดู ออยโอกาส
ยงชพแกผู
ยโอกาส

แกกลุมผูดอยโอกาส

เชนผูสูงอายุ เด็กเยาวชน

(ผูสูงอายุ, ผูพิการ, ผูปวย

ที่ถูกทอดทิ้ง คนพิการ

เอดส)

ผูปวยโรคเอดส

งบประมาณ

สถานที่
สถานท

หนวย
หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

4,674,000 ชุมชนในเขต กองสวัสดิการฯ
เทศบาล

พ ศ 2551
พ.ศ.

พ ศ 2552
พ.ศ.

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

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคข องยุทธศาสตร เพือ่ื พัฒนาคุณภาพชีวี ิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 7. การสงเสริมและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยในชุมชน
ลาดบท
ลําดับที่

โครงการ/กจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยดของกจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
1 โครงการฝกอบรม อปพร.

-จัดอบรมประชาชนใน

200,000

่ยวกับการปองกัน
ชุชมชนเกี
มชนเกยวกบการปองกน

สถานท
สถานที่

หนวย
หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ในเขต

สํานักปลัดฯ

เทศบาล

และบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 1 รุน เกี่ยวกับ
การชวยเหลือและ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนแก
ผูประสบภัย ทัศนศึกษา
2 โครงการฝกอบรม

- จัดอบรมทบทวน

ทบทวนอาสาสมัคร

อปพร.เดิม เพื่อทบทวน

ปองกันภัยฝายพลเรือน

ความรูเดิมและเพิ่มเติม

(อปพร.)

ความรูใหม

3 โครงการรวมทํากิจกรรม

- เปนคาดําเนินการ

บําเพ็ญประโยชนของ

ในการจัดกิจกรรม

อปพร.

บําเพ็ญประโยชน

20,000 อปพร.เดิม

สํานักปลัดฯ

10,000

สํานักปลัดฯ

ในเขต
เทศบาล

พ.ศ.
พ ศ 2551

พ.ศ.
พ ศ 2552

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

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคข องยุทธศาสตร เพือ่ื พัฒนาคุณภาพชีวี ิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 7. การสงเสริมและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยในชุมชน
ลาดบท
ลําดับที่

โครงการ/กจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยดของกจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
4 โครงการจัดทําแผน
ปองกันภัยฝายพลเรือน
ปองกนภยฝายพลเรอน

- เปนคาดําเนินการใน

10,000

การจัดทําแผนปองกัน
การจดทาแผนปองกน

สถานท
สถานที่

หนวย
หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ในเขต

สํานักปลัดฯ

เทศบาล

และบรรเทาสาธารณภัย
5 โครงการฝกอบรม

- จัดฝกอบรมเพื่อ

สรางเสริมทักษะในการ

สรางเสริมทักษะในการ

ปฏิบัติงานปองกัน

ปฏิบัติงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

และบรรเทาสาธารณภัย

6 โครงการรวมกิจกรรม

- จัดระเบียบจราจรภายใน

ปองกันและลดอุบัติเหตุ

เขตเทศบาล เพื่อลดการ

ทางถนนในชวง

สูญเสียชีวิตและทรัพยสิน

เทศกาลสงกรานต

ของประชาชนในชวง

20,000

อปพร.

สํานักปลัดฯ

15,000

ในเขต

สํานักปลัดฯ

เทศบาล

เทศกาลสงกรานต
7 โครงการรวมกิจกรรม
ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ใ

ใ

- จัดระเบียบจราจรภายใน
เขตเทศบาล เพื่อลดการ
ี ี



15,000

ในเขต
เทศบาล

สํานักปลัดฯ

พ.ศ.
พ ศ 2551

พ.ศ.
พ ศ 2552

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

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคข องยุทธศาสตร เพือ่ื พัฒนาคุณภาพชีวี ิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 7. การสงเสริมและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยในชุมชน
ลาดบท
ลําดับที่

โครงการ/กจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยดของกจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
8 โครงการรักษาความ

-จัดกําลัง อพปร.

ปลอดภัยในชวง
ปลอดภยในชวง

รักษาความปลอดภัย
รกษาความปลอดภย

เทศกาลอาหารและ

ในชีวิตและทรัพยสิน

ดนตรี

ของประชาชนในชวง

10,000

สถานท
สถานที่

หนวย
หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ในเขต

สํานักปลัดฯ

เทศบาล

เทศกาลอาหารและดนตรี
9 โครงการอาสาสมัคร

- จัดกําลัง อปพร. ปฏิบัติ

(อปพร.) รวมใจชวยเหลือ

งานเตรียมพรอมชวยเหลือ

ผูประสบภัยอุบัติเหตุทาง

ผูประสบภัยอุบัติเหตุทาง

ถนน (กูภัย)

ถนน (กูภัย)

10,000

ในเขต
เทศบาล

สํานักปลัดฯ

พ.ศ.
พ ศ 2551

พ.ศ.
พ ศ 2552

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

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมืืองชััยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- วัตถุถประสงค
ประสงคของยทธศาสตร
องยุทธศาสตร สงเสริมการทองเทีย่ วและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 2 การสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว
ลําดับที่
ลาดบท

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
รายละเอยดของกจกรรม
(ผลผลิต/พื้นที่)

1 โครงการอบรมเชิง

- อบรมใหความรูแก

งบประมาณ

สถานที่
สถานท

หนวย
หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

700,000 รานอาหาร

ปฏิฏบัติการ โครงการ

ผููจําหนายอาหารและ

ในเขต

พัฒนารานอาหาร

แผงลอย จํานวน 800 คน

เทศบาล

และแผงลอยจําหนาย

- คาดําเนินงานในการ

อาหาร (เทศกาลอาหาร

จัดกิจกรรมเทศกาล

และดนตรี)

อาหารและดนตรี เพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวของจังหวัดชัยนาท

กอง
สาธารณสุขุ ฯ

พ ศ 2551
พ.ศ.

พ ศ 2552
พ.ศ.

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

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร สงเสริมการทองเทีย่ วและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 4 การสรางจิตสํานึก การปองกัน อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลาดั
ํ บั ที่ี

โครงการ/กิ
โ
/ จิ กรรม

รายละเอียี ดของกิิจกรรม
(ผลผลิต/พื้นที่)

1 โครงการรณรงคลด
ปริมาญขยะมลฝอยและ
ปรมาญขยะมู
ลฝอยและ

- อบรมประชาชนในชุมชน
เรื่องการแยกขยะ
เรองการแยกขยะ

งบประมาณ
ป

สถานทีี่

หนว ย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

15,000 ชุมชนในเขต กองสาธารณสุขฯ
เทศบาล

การนํากลับมาใชใหม
2 โครงการชุมชนรวมมือ

- จัดกิจกรรมรักษาความ

รวมใจ รักสะอาด

ุ
สะอาดในชมชนสั
ปดาหละ
2 วัน (วันอังคารและวัน
พฤหัสบดี)

70,000 ชุมชนในเขต กองสาธารณสุขฯ
เทศบาล

พ.ศ.2551

พ.ศ. 2552

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

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร สงเสริมการทองเที่ยวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 7 การสงเสริมการบริหารจัดการน้ําอยางมีคุณภาพ
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
1 โครงการกอสรางระบบ

-กอสรางทอระบายน้ํา และระบบ

ระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย บําบัดน้ําเสียภายในเขตเทศบาล
เทศบาลเมือื งชัยั นาท

(สว นขยาย)

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

250,000,000 บาท เขตเทศบาล
เปนเงินอุดหนุน
225,000,000 บาท
เทศบาลสมทบ
25,000,000 บาท
(งบประมาณ
ผูกพัน2552-2554)
(ป2552 ไดรับงบ
45,000,000 บาท
เปนเงินอุดหนุน
40,500,000 บาท
เทศบาลสมทบ
4,500,000 บาท)

กองชาง
กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ.2551

พ.ศ. 2552

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

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 5 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 5 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร สงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน พัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ บริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 1 การสงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน และกระบวนการประชาสังคม
ลําํ ดับั ที่ี

โครงการ/กิ
จิ กรรม
โ

รายละเอียี ดของกิิจกรรม

งบประมาณ
ป

(ผลผลิต/พื้นที่)
1 โครงการจัดงานวันเทศบาล

- จัดกิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระ

50,000

สถานทีี่

หนว ย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

เทศบาล

สํานักปลัด

จัดนิทรรศการ จัจดกจกรรม
ดกิจกรรม
จดนทรรศการ
บําเพ็ญประโยชน
2 โครงการพัฒนาฐาน
ขอมู
ลและเครอขาย
ขอมลและเครื
อขาย

- พัฒนาฐานขอมูลและ
เครอขายของชุ
มชน
เครือขายของชมชน

20,000 ชุมชนในเขต กองสวัสดิการฯ
เทศบาล

ในชุมชน
3 โครการฝกอบรมและ

- จัดฝกอบรมพัฒนา

พัฒนาศักยภาพคณะ

ศักยภาพคณะกรรมการ

กรรมการชุมชน

ชุมชน

4 โครงการฝกอบรมและ

50,000 คณะกรรมการ กองสวัสดิการฯ
ชุุมชนในเขต
เทศบาล

- จัดการฝกอบรมและ

50,000 องคกรสตรี

พัฒนาเพิ่มศักยภาพ

พัฒนาศักยภาพองคกร

อาสาพัฒนา

องคกรสตรีอาสาพัฒนา

สตรีอาสาพัฒนาฯ

ชุมชนเทศบาล

ชุมชนเทศบาลเมือง
ชัยนาท

กองสวัสดิการฯ

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

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

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 5 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 5 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร สงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน พัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ บริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 1 การสงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน และกระบวนการประชาสังคม
ลําํ ดับั ที่ี

โครงการ/กิ
จิ กรรม
โ

รายละเอียี ดของกิิจกรรม

งบประมาณ
ป

(ผลผลิต/พื้นที่)
5 โครงการสัมมนาประชาคม

- ฝกอบรมใหชุมชน

การมีสวนรวมในการจัดทํา
การมสวนรวมในการจดทา

มีความรความเข
าใจ
มความรู
วามเขาใจ

แผนชุมชนสําหรับผูนํา

เรื่องการจัดทําแผนชุมชน

ชุมชนและประชาชน

50,000

สถานทีี่

หนว ย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ชุมชน

กองสวัสดิการฯ

ในเขตเทศบาล

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

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

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 5 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 5 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร สงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน พัฒนาบุคลากร เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ บริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 2. การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ลาดั
ํ บั ที่ี

โครงการ/กิ
โ
/ จิ กรรม

รายละเอียี ดของกิิจกรรม

งบประมาณ
ป

(ผลผลิต/พื้นที่)
1 โครงการอบรมสัมมนา
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชกสภาเทศบาล
พนักงานและลูกจาง

- จัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และทัศนศึกษาดงาน
และทศนศกษาดู
งาน

300,000

สถานทีี่

หนว ย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

เทศบาลฯ

สํานักปลัด

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

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

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 5 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 5 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
- วัตั ถุประสงคของยุทธศาสตร สงเสริิมปประชาธิิปไไตย การมีีสวนรวมของประชาชน
ป
พััฒนาบุคลากร เพิิม่ ประสิ
ป ิทธิิภาพการปฏิ
ป ิบัติราชการ บริิการประชาชน
ป
โโดยยึึดหลัักธรรมาภิิบาล
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ลาดบท
ลําดับที่

โครงการ/กจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยดของกจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
1 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ภาษและทะเบยนทรพยสน

- ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน

30,000

สถานท
สถานที่

หนวย
หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

เทศบาล

กองคลัง

ทรัพยสิน
ทรพยสน
-คาวัสดุอุปกรณในการปรับปรุง
และคาจางเหมาสํารวจภาคสนาม

2 โครงการสํารวจและ

-เปนคาตอบแทนผูจัดเก็บ

จัดเก็บขอมูลความ

ขอมูล คาจางเหมาบริการ

จําเปนพื้นฐาน (จปฐ)

บันทึกขอมูล

3 โครงการจัดทําแผน
สามป (พ.ศ. 2553 -

- จัดทําแผนสามป

100,000 ชุมชนในเขต กองสวัสดิการฯ
เทศบาล
20,000

เทศบาล

กองวิชาการฯ

20,000

เทศบาล

กองวิชาการฯ

จํานวน 80 เลม

2555)
4 โครงการจัดทําราง

- จัดทํารางเทศบัญญัติ

เทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณรายจาย

รายจายประจําป 2553

ประจําป 2553 จํานวน
100 เลม

พ.ศ.
พ ศ 2551

พ.ศ.
พ ศ 2552

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

แผนการดําเนินงานประจําป 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 5 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 5 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
- วัตั ถุประสงคของยุทธศาสตร สงเสริิมปประชาธิิปไไตย การมีีสวนรวมของประชาชน
ป
พััฒนาบุคลากร เพิิม่ ประสิ
ป ิทธิิภาพการปฏิ
ป ิบัติราชการ บริิการประชาชน
ป
โโดยยึึดหลัักธรรมาภิิบาล
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ลาดบท
ลําดับที่

โครงการ/กจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยดของกจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานท
สถานที่

หนวย
หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

10,000

เทศบาล

กองวิชาการฯ

10,000

เทศบาล

กองวิชาการฯ

20,000

สถานีวิทยุ

กองวิชาการฯ

(ผลผลิต/พื้นที่)
5 โครงการจัดทําแผน

-จัดทําแผนการดําเนิน

การดําเนินงาน
การดาเนนงาน

งานประจําป 2552 จานวน
จํานวน
งานประจาป

ประจําป 2552

80 เลม

6 โครงการจัดทําแผน

-จัดทําแผนติดตามและ

ติดตามและประเมินผล

ประเมินผลประจําป

ประจําป 2551

2551 จํานวน 60 เลม

7 โครงการอุดหนุนเอกชน

- อุดหนุนเงินใหสถานีวิทยุชุมชน

ในกิจการอันเปนสาธารณะ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
ประโยชน (สถานีวิทยุ

ชอมูลขาวสารและกิจกรรม

ชุมชน)

ของเทศบาล

ชุมชนชัยนาท

พ.ศ.
พ ศ 2551

พ.ศ.
พ ศ 2552

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

