แผนการดําเนินงานประจําป 2553
เทศบาลเมืองชัยนาท

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน
สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

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 งชั ย นาท ได ดํ า เนิ น การจั ดทํ า แผนดํ า เนิ น งานประจํ า ป พ.ศ. 2553 ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เสร็จเรียบรอยแลว
และหวังวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนแกเทศบาลและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพเกิดผลดีตอทองถิ่นตอไป

( นายเจษฎา สี่พี่นอง )
นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1 บทนํา
- แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- วัตถุประสงค
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
- บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม

******************************
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สวนที่ 1
บทนํา

1

สวนที่ 1
บทนํา
ดว ยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวา ดว ยการจั ดทํ า แผนพัฒ นาขององค ก ร ปกครองส ว นทอ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 กํ า หนดให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา แผนพั ฒ นาสามป แ ละ
แผนการดํ า เนิ น งานประจํ า ป สํ า หรั บ ปฏิ บั ติ ก ารในป นั้ น โดย แผนการดํ า เนิ น งานประจํ า ป มี จุ ด มุ ง หมาย
เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินงานจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ก อ ให เ กิ ด ความชั ด เจนในการปฏิ บั ติ ง านมากขึ้ น มี ก ารประสานงานและการปฏิ บั ติ ง าน
แบบบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ซึ่งการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน
จะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น
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. 2553
2. เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2553 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
3. เพื่อใหการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานอื่นไดรวดเร็วและถูกตอง
4. เพื่อใหการติดตามประเมินผล เมื่อสิน้ ปมีความสะดวกมากขึน้
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3. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน (Steps in Action Plan)
ขัน้ ตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งประกอบดวย ปลัดเทศบาล เปนประธาน
กรรมการ ผูอํานวยการกองทุกกอง /ฝาย และผูแทนประชาคมเมือง จํานวน 3 คน เปนกรรมการ โดยคณะกรรมการทํา
หนาที่ รวบรวมแผนงาน /โครงการพัฒนาของเทศบาล หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ ของเทศบาลเมืองชัยนาท โดยขอมูลดังกลาวตรวจสอบจากหนวยงานในพื้นที่
และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ขัน้ ตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาลจั ด ทํ า ร า งแผนการดํ า เนิ น งาน โดยพิ จ ารณา
จัดหมวดหมู ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนาของเทศบาลที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ของเทศบาลเมืองชัยนาท มีเคาโครงแผนปฏิบัติการ 2 สวน คือ
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/ กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล นํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล พิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเปนแผนดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศ
แผนการดําเนินงาน ประจําป 2553 โดยเปดเผยใหสาธารณชนทราบโดยทั่วกันและสามารถ ตรวจสอบได
4.ประโยชนของแผนการดําเนินงาน (Advantages of Action plan)
1.สามารถแกไขปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดตรงตามความ
ตองการที่แทจริงของประชาชน
2. กอใหเกิดการปฏิบัติงานรวมกันแบบบูรณาการ รวมกับหนวยงานอื่น ๆ ในจังหวัดชัยนาท
3. ผู บ ริ ห ารและประชาชนทราบถึ ง รายละเอี ย ดแผนงาน /โครงการพั ฒ นา และกิ จ กรรมที่ จ ะ
ดําเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลประจําปงบประมาณนั้น
4.การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. สงเสริ มและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานอื่น ๆ ในการพัฒนา
ทองถิ่น
6. เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน ของเทศบาล ซึ่งกําหนดงบประมาณ ขอบเขต
และระยะเวลาดําเนินงานของแตละโครงการไวชัดเจน
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ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลและหนวยงานอื่น ๆ
จัดทําราง
แผนการดําเนินงาน

เสนอรางตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน

เสนอรางฯตอผูบริหารเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ลงนามประกาศใชแผนดําเนินงาน

สวนที่ 2
บัญชีโครงการ /กิจกรรม

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม

ยุทธศาสตร/ /แนวทาง

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป 2553
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตร ที่ 1 การสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
1.1 การพัฒนาสงเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลคา
พืชผลทางการเกษตร

-

-

-

-

1.2 การสงเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ
และกลุมอาชีพใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน

-

-

-

-

1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหใชวัตถุดิบในทองถิ่น
เปนตนทุนในการประกอบอาชีพ

-

-

-

-

1.4 การพัฒนาเสนทางคมนาคม ขนสง และการ
สาธารณูปโภค
1.5 การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค -บริโภค
และการเกษตร
รวม

8.47

5

-

-

5

8.47

4

3,996,000

-

3,996,000

3.59

-

3.59

แขวงการทางชัยนาท
การไฟฟาจังหวัดชัยนาท

ยุทธศาสตร/ /แนวทาง
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเข็มแข็งของ
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง
แนวทางการพัฒนา
2.1 การสงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหา
ความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 การพัฒนา สงเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑชุมชน
และทองถิ่นใหไดคุณภาพและมาตรฐานและ
เพิ่มชองทางการตลาด
2.3 การสงเสริมและสนับสนุนการสรางองคความรู
และภูมิปญญาทองถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
รวม

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป 2553
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1.69

40,000

0.04

กองสวัสดิการสังคม

1

1.69

40,000

0.04
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ยุทธศาสตร/ /แนวทาง

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป 2553
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
3.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

6

10.17

320,000

0.29

กองการศึกษา

3.2 การรณรงค ปองกัน ยาเสพติด โรคติดตอ
การสงเสริมสุขภาพอนามัย และบําบัดผูติดยาเสพติด

16

27.12

1,595,900

1.43

กองสาธารณสุข, กองการศึกษา

3.3 การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีการ
ออกกําลังกาย และจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ

2

3.39

280,000

3.4 การสงเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงาม

8

13.56

1,595,000

1.43

กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

3.5 การสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส
ผูพิการ และผูปวยเอดส

3

5.08

2,370,000

2.13

กองสวัสดิการสังคม

3.6 การบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัย
3.7 การสงเสริมและสนับสนุนการสรางความสงบ
เรียบรอยในชุมชน
รวม

กองสวัสดิการสังคม

-

0.25 กองสาธารณสุข,กองการศึกษา

-

-

-

-

5

8.47

95,000

0.09

สํานักปลัดเทศบาล

40

67.80

6,255,900

5.62
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ยุทธศาสตร/ /แนวทาง
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยว และ
การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
4.1 การพัฒนาทองเที่ยวเชิงนิเวศก

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป 2553
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

-

4.2 การสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวน
มีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว
4.3 การพัฒนาแหลงทองเที่ยว

รวม

1.69

1

-

4.4 การสรางจิตสํานึก การปองกัน อนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.5 การปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
4.6 การสงเสริม การวางและจัดทําผังเมืองรวม
4.7 การสงเสริมการบริหารจัดการน้ําอยางมีคุณภาพ

-

700,000

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

-

-

0.63

กองสาธารณสุขฯ

-

-

-

-

1

1.69

15,000

0.01

กองสาธารณสุขฯ

1

1.69

100,000,000

89.79

กองชาง,กองสาธารณสุขฯ

3

5.08

100,715,000

90.44

-
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ยุทธศาสตร/ /แนวทาง
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
5.1 การสงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของ
ประชาชน และกระบวนการประชาสังคม

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป 2553
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

2

3.39

70,000

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

0.06

สํานักปลัดเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม

5.2 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

1

1.69

100,000

0.09

สํานักปลัดเทศบาล

5.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและ
การบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

7

11.86

190,000

0.17

กองคลัง, กองวิชาการฯ
กองสวัสดิการสังคม

รวม

10

16.95

360,000

0.32

รวมทั้งสิ้น

59

100.00

111,366,900

100.00
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บัญชีโครงการ /กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําป 2553
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 งานเปลี่ยนวัสดุรอยตอ
ผิวคอนกรีต

ทําการเปลี่ยนวัสดุรอยตอผิว

1,996,000

คอนกรีต

สถานที่

หนวย

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

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.

ทางหลวง

แขวงการทาง

หมายเลข 340

ชัยนาท

( ตอน กม.152+500 ตอเขตแขวงฯ
สุพรรณบุรี ที่ 1 บรรจบทางหลวง
หมายเลข 1 ชัยนาท ระหวาง
กม.180+000 - กม.189+500
ขาเขา กทม. )
2 เปลี่ยนหมอแปลง

บริเวณ โรงกรองน้ํา

500,000 โรงกรองน้ํา

กฟจ.ชน.

3 เปลี่ยนหมอแปลง

บริเวณ โกฮับ (ชุมสาย TOT)

500,000 โกฮับ (ชุมสาย

กฟจ.ชน.

TOT)
4 เปลี่ยนหมอแปลง

บริเวณ วัดโพธิ์

500,000

วัดโพธิ์

กฟจ.ชน.

5 เปลี่ยนหมอแปลง

บริเวณ เรือนไม

500,000

เรือนไม

กฟจ.ชน.
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แผนการดําเนินงานประจําป 2553
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 1 การสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเกษตร)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 2. การสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมการสรางองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนาดานที่ 3. การสงเสริมและสนับสนุนองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/พื้นที่)

1 โครงการอบรมและสงเสริม
ตามแนวทางเศรษฐกิจ

- จัดอบรมสงเสริมอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย

พอเพียง
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พ.ศ. 2553

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.

40,000 ฃุมชนในเขต กองสวัสดิการฯ
เทศบาล

พ.ศ. 2552

แผนการดําเนินงานประจําป 2553
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/พื้นที่)

1 โครงการจัดนิทรรศการ
และสนับสนุนงานวิชาการ
2 โครงการมอบเกียรติบัตร

- จัดนิทรรศการและ

- มอบเกียรติบัตรแกนักเรียนที่จบ
การศึกษาในระดับอนุบาล ,ป.6

นักเรียน

และมัธยมศึกษา ปที่ 3
- จัดอยูคายพักแรม

เขาคายพักแรมลูกเสือ

ลูกเสือ -ยุวกาชาด และเนตรนารี

ยุวกาชาดและเนตรนารี

ระดับประถม และมัธยมศึกษา

4 โครงการแขงขันกีฬา
กลุมนักเรียนเทศบาล

50,000

สนับสนุนงานดานวิชาการ

และประกาศนียบัตรใหแก

3 โครงการจัดกิจกรรม

งบประมาณ

- จัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ
- จัดประกวดขบวนแห

15,000

30,000

50,000

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
กองการ

ในสังกัด

ศึกษา

โรงเรียน

กองการ

ในสังกัด

ศึกษา

โรงเรียน

กองการ

ในสังกัด

ศึกษา

โรงเรียน

กองการ

ในสังกัด

ศึกษา
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พ.ศ. 2553

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

นักศึกษาและประชาชน

พ.ศ. 2552

แผนการดําเนินงานประจําป 2553
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/พื้นที่)

5 โครงการแขงขันกีฬา

- จัดการแขงขันกีฬานักเรียนใน

นักเรียนเทศบาลระดับ

สังกัดเทศบาล

ทองถิ่น ระดับภาค และ

- สงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

ระดับประเทศ

ในระดับภาค และระดับประเทศ

6 โครงการสงเสริม
กิจกรรมพัฒนาเยาชน

- จัดการอบรม จัดกิจกรรม
พัฒนาพัฒเยาวชน

งบประมาณ

150,000

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย

จังหวัด

กองการ

ที่เปน

ศึกษา

โรงเรียน

กองการ

ในสังกัด

ศึกษา

คาตอบแทนวิทยากร
คาใชจายในการทัศนศึกษาดูงาน
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พ.ศ. 2553

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.

เจาภาพฯ

25,000

พ.ศ. 2552

แผนการดําเนินงานประจําป 2553
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

- จัดซื้ออาหารเสริมนมสําหรับ

เสริมนมใหกับเด็กแรก

เด็กแรกเกิด ถึง 6 ป ที่มีน้ําหนัก

เกิด ถึง 6 ป

ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน

2 โครงการอบรม อสม.
ตอเนื่อง

- จัดการอบรม และเปนคาวัสดุ

10,000

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ในเขต

กองสาธารณสุขฯ

เทศบาล

216,000

อุปกรณ ในการอบรม คาตอบ

ในเขต

กองสาธารณสุขฯ

เทศบาล

แทนวิทยากร (เดือนละ 1 ครั้ง)
3 โครงการฝกอบรม อสม.
และทัศนศึกษาดูงาน

- จัดการอบรม และเปนคาวัสดุ

100,000

อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร

ชุมชนในเขต

กองสาธารณสุขฯ

เทศบาล

ทัศนศึกษาดูงาน
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
รณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา

- จัดอบรมใหความรูผูนําชุมชน
ในการปองกันโรคพิษสุนัขบา

120,000

ชุมชนในเขต
เทศบาล
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กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

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 2553
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)
5 โครงการอบรมและฟนฟู

- จัดการอบรมเพื่อฟนฟูศักยภาพ

ศักยภาพ อสม.

ของ อสม. และเปนคาวัสดุอุปกรณ

ในวัน อสม. แหงชาติ

ในการอบรม คาตอบแทนวิทยากร

6 โครงการคลินิกเบาหวาน,

- จัดแพทยออกหนวยเคลื่อนที่

ความดันโลหิตสูง และออก

เพื่อทําการตรวจโรคเบาหวาน

หนวยแพทยเคลื่อนที่ใน

ความดันโลหิตสูง คายา และ

เขตเทศบาล

เวชภัณฑ คาตอบแทนแพทย และ

50,000

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ชุมชนในเขต

กองสาธารณสุขฯ

เทศบาล

30,000

ชุมชนในเขต

กองสาธารณสุขฯ

เทศบาล

พยาบาล (เดือนละ 1 ครั้ง)
7 โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ

- จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ

216,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ของผูสูงอายุ (เดือนละ 1 ครั้ง)
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แผนการดําเนินงานประจําป 2553
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
(ผลผลิต/พื้นที่)

8 โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานของชมรมผูสูงอายุ

- จัดการอบรม และเปนคาวัสดุ

งบประมาณ

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

250,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร
ทัศนศึกษาดูงาน

9 โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน

- คาดําเนินงานของ อสม. ในเขต

180,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ชุมชน จํานวน 16 ชุมชน

ในเขตเทศบาล
(คาดําเนินงานของ อสม.)
10 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค
เพื่อตอตานยาเสพติด
11 โครงการจัดดนตรี
เพื่อประชาชน

- จัดดนตรีเพื่อเยาวชน
และประชาชน ตานยาเสพติด
- จัดกิจกรรมดนตรี
เพื่อประชาชน และเยาวชน

150,000 หนาศาลากลาง

กองการศึกษา

จังหวัดชัยนาท
45,000 หนาศาลากลาง
จังหวัดชัยนาท
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แผนการดําเนินงานประจําป 2553
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)
12 โครงการรณรงคเพื่อ
ปองกันยาเสพติด
13 โครงการกีฬารวมใจ

- คาใชจายในการฝกอบรม

28,900

คาตอบแทนวิทยากร
- จัดการแขงขันมหกรรมกีฬาตางๆ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

โรงเรียน

กองการศึกษา

ในสังกัด
50,000 หนาศาลากลาง กองสวัสดิการฯ

ตานภัยยาเสพติด
14 โครงการอุดหนุน

สถานที่

จังหวัดชัยนาท
- อุดหนุนเงินชวยเหลือ
เพื่อใชในกิจกรรมดังกลาว

30,000

อ.เมือง
จ.ชัยนาท

ชวยเหลือผูปวยโรคเอดส
และผูติดเชื้อ H.I.V. ของ
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
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แผนการดําเนินงานประจําป 2553
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)
15 โครงการอุดหนุนศูนย

- อุดหนุนเงินชวยเหลือ เพื่อใชใน

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

100,000 ศูนยปฏิบัติการเพื่อ กองสวัสดิการฯ

ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะ

กิจกรรมของศูนยปฏับติการเพื่อ

เอาชนะยาเสพติด

ยาเสพติดจังหวัดชัยนาท

เอาชนะยาเสพติดจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

16 โครงการสงเสริมการใช

-จัดอบรมสงเสริมการใช

กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม

กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล

แอลกอฮอล

20,000

ในเขต
เทศบาล
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แผนการดําเนินงานประจําป 2553
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 3 การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีการออกกําลังกาย และจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

หนาศาลา

กอง

กลางจังหวัด

สาธารณสุขฯ

สมาคม

กองการ

ชมรมกีฬาจังหวัดชัยนาท เพื่อใชใน

ชมรมกีฬา

ศึกษา

การจัดการแขงขันกีฬาของชมรมฯ

จ.ชัยนาท

(ผลผลิต/พื้นที่)
1 โครงการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพในทุกกลุมอายุ
2 โครงการอุดหนุนสมาคม
ชมรมกีฬาจังหวัดชัยนาท

- จัดการออกกําลังกาย

130,000

แบบแอโรบิค ,ไทเกก
- อุดหนุนเงินชวยเหลือสมาคม

150,000
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แผนการดําเนินงานประจําป 2553
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 4 การสงเสริมและสันบสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
1 โครงการจัดการแขงขัน
หมากรุกไทยและหมาก

- จัดการแขงขันหมากรุกไทย
และหมากกระดาน

30,000

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ชมรม

กองการศึกษา

หมากรุกไทย

กระดาน
2 โครงการพิธีการทางศาสนา

- คาพิธีการทางศาสนา งานรัฐพิธี

วัฒนธรรม วันสําคัญของ

หรืองานราชพิธี ตางๆ เชน

ชาติ และเดินวิ่ง สมาธิ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

วิสาขบูชา

วันจักรี วันปยมหาราช ฯลฯ

3 โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม

-ทําบุญตักบาตรขาวสาร
อาหารแหง และจัดการแสดง

230,000 สถานที่จัดงาน กองการศึกษา
รัฐพิธีตางๆ

100,000 เขื่อนเรียงหิน กองการศึกษา
หนาศาลากลาง

มหรสพกลางคืน
4 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต

- จัดขบวนแหของชุมชน รดน้ํา
ดําหัว ขอพร ผูสูงอายุ สรงน้ําพระ

300,000 เขื่อนเรียงหิน กองการศึกษา
หนาศาลากลาง
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แผนการดําเนินงานประจําป 2553
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 4 การสงเสริมและสันบสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
5 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

- จัดประกวดขบวนแหชุมชนและ

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

400,000 เขื่อนเรียงหิน กองการศึกษา

หนวยราชการ

หนาศาลากลาง

- ประกวดหนูนอยนพมาศ
6 โครงการจัดกิจกรรม

- จัดกิจกรรมลูกเสือชาวบาน

ลูกเสือชาวบาน

และคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการ

25,000

ในเขต

กองการศึกษา

เทศบาล

รวมพิธีการฯ ตามโครงการ
7 โครงการจัดนิทรรศการ
โครงการปดทองหลังพระ
8 โครงการวันเด็กแหงชาติ

-รวมจัดนิทรรศการโครงการ

40,000

กรุงเทพฯ

ปดทองหลังพระ
-จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

กอง
สาธารณสุขฯ

470,000 เขื่อนเรียงหิน กองการศึกษา
หนาศาลากลาง
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แผนการดําเนินงานประจําป 2553
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 5 การสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูปวยเอดส
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/พื้นที่)

1 โครงการสนับสนุนเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพ

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพ
แกผูสูงอายุ

งบประมาณ

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

1,500,000 ชุมชนในเขต กองสวัสดิการฯ
เทศบาล

แกกลุมผูดอยโอกาส
(ผูสูงอายุ)
2 โครงการสนับสนุนเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพ

-เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพ
แกผูพิการ

720,000 ชุมชนในเขต กองสวัสดิการฯ
เทศบาล

แกกลุมผูดอยโอกาส
(ผูพิการ)
3 โครงการสนับสนุนเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพ

-เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพ
แกผูปวยเอสด

150,000 ชุมชนในเขต กองสวัสดิการฯ
เทศบาล

แกกลุมผูดอยโอกาส
(ผูปวยเอดส)
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แผนการดําเนินงานประจําป 2553
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 7. การสงเสริมและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยในชุมชน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
1 โครงการฝกอบรม อปพร.

- จัดอบรมประชาชนในชุมชน

50,000

เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทา

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ในเขต

สํานักปลัดฯ

เทศบาล

สาธารณภัย และปฐมพยาบาล
เบื้องตน จํานวน 1 รุน
2 โครงการจัดทําแผน
ปองกันภัยฝายพลเรือน

- เปนคาดําเนินการในการจัดทํา

5,000

แผนปองกันและบรรเทา

ในเขต

สํานักปลัดฯ

เทศบาล

สาธารณภัย
3 โครงการรวมกิจกรรม

- จัดระเบียบจราจรภายใน

ปองกันและลดอุบัติเหตุ

เขตเทศบาล เพื่อลดการสูญเสีย

ทางถนนในชวง

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

เทศกาลสงกรานต

ในชวงเทศกาลสงกรานต

15,000

ในเขต
เทศบาล
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แผนการดําเนินงานประจําป 2553
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 7. การสงเสริมและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยในชุมชน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
4 โครงการรวมกิจกรรม

- จัดระเบียบจราจรภายใน

ปองกันและลดอุบัติเหตุ

เขตเทศบาล เพื่อลดการสูญเสีย

ทางถนนในชวง

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

เทศกาลปใหม

ในชวงเทศกาลปใหม

5 โครงการรักษาความ

- จัดกําลัง อพปร. รักษาความ

ปลอดภัยในชวงเทศกาล

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

อาหารและดนตรี

ของประชาชนในชวงเทศกาล

15,000

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ในเขต

สํานักปลัดฯ

เทศบาล

10,000

ในเขต
เทศบาล

อาหารและดนตรี
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แผนการดําเนินงานประจําป 2553
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร สงเสริมการทองเที่ยวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 2 การสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
1 โครงการอบรมเชิง

- อบรมใหความรูแก

ปฏิบัติการ โครงการ

ผูจําหนายอาหารและ

พัฒนารานอาหาร

แผงลอย จํานวน 800 คน

และแผงลอยจําหนาย

- คาดําเนินงานในการ

อาหาร (เทศกาลอาหาร

จัดกิจกรรมเทศกาล

และดนตรี)

อาหารและดนตรี เพื่อสงเสริม

700,000

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ในเขต

กอง

เทศบาล

สาธารณสุขฯ

การทองเที่ยวของจังหวัดชัยนาท
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แผนการดําเนินงานประจําป 2553
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร สงเสริมการทองเที่ยวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 4 การสรางจิตสํานึก การปองกัน อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
1 โครงการรณรงคลด
ปริมาณขยะมูลฝอยและ

- อบรมประชาชนในชุมชน
เรื่องการแยกขยะ

15,000

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ในเขต

กองสาธารณสุขฯ

เทศบาล

การนํากลับมาใชใหม

25

พ.ศ.2552

พ.ศ. 2553

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 2553
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

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

100,000,000 เขตเทศบาล

รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย

บําบัดน้ําเสียภายในเขตเทศบาล

เปนเงินอุดหนุน

(สวนขยาย) เทศบาล

(สวนขยาย) (งบประมาณทั้งสิ้น

90,000,000

เมืองชัยนาท

250,000,000 บาท เปนเงินอุดหนุน

เทศบาลสมทบ

225,000,000 บาท เทศบาลสมทบ

10,000,000

25,000,000 บาท) ดําเนินงาน

สถานที่

กองชาง
กองสาธารณสุขฯ

(เฉพาะป 2553)

ในปงบประมาณ 2552 และ
ปงบประมาณ 2553
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แผนการดําเนินงานประจําป 2553
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
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

20,000

เทศบาล

สํานักปลัด

50,000

ชุมชนใน

กองสวัสดิการฯ

(ผลผลิต/พื้นที่)
1 โครงการจัดงานวันเทศบาล

- จัดกิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระ
จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน

2 โครงการสัมมนาประชาคม
การมีสวนรวมในการจัดทํา

- ฝกอบรมใหชุมชนมีความรู
ความเขาใจ เรื่องการจัดทํา

เขตเทศบาล

แผนชุมชนสําหรับผูนําชุมชน แผนชุมชน
และประชาชน
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แผนการดําเนินงานประจําป 2553
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 5 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 5 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร สงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน พัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ บริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 2. การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
1 โครงการอบรมสัมมนา
สมาชิกสภาเทศบาล

- จัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ

100,000

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

เทศบาลฯ

สํานักปลัด

และทัศนศึกษาดูงาน

พนักงานและลูกจาง
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แผนการดําเนินงานประจําป 2553
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 5 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 5 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร สงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน พัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ บริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
1 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

- ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน

60,000

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

เทศบาล

กองคลัง

ทรัพยสิน
- คาวัสดุอุปกรณในการปรับปรุง
และคาจางเหมาสํารวจภาคสนาม

2 โครงการสํารวจและ
จัดเก็บขอมูลความ

- เปนคาตอบแทนผูจัดเก็บขอมูล

50,000 ชุมชนในเขต กองสวัสดิการฯ

คาจางเหมาบริการบันทึกขอมูล

เทศบาล

จําเปนพื้นฐาน (จปฐ)
3 โครงการจัดทําแผนสามป

- จัดทําแผนพัฒนาสามป

20,000

เทศบาล

กองวิชาการฯ

- จัดทํารางเทศบัญญัติ

20,000

เทศบาล

กองวิชาการฯ

(พ.ศ. 2554 - 2556)
4 โครงการจัดทําราง
เทศบัญญัติงบประมาณ

งบประมาณรายจาย

รายจายประจําป 2554

ประจําป 2554
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แผนการดําเนินงานประจําป 2553
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 5 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 5 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร สงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน พัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ บริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

10,000

เทศบาล

กองวิชาการฯ

10,000

เทศบาล

กองวิชาการฯ

20,000 สถานีวิทยุ

กองวิชาการฯ

(ผลผลิต/พื้นที่)
5 โครงการจัดทําแผน
การดําเนินงาน

- จัดทําแผนการดําเนิน
งานประจําป 2553

ประจําป 2553
6 โครงการจัดทําแผน
ติดตามและประเมินผล

- จัดทําแผนติดตามและ
ประเมินผลประจําป 2552

ประจําป 2552
7 โครงการจางเหมาเผยแพร

- จางเหมาเผยแพรประชาสัมพันธ

ประชาสัมพันธขาวสาร

ขาวสารและกิจกรรมของเทศบาล

ชุมชนชัยนาท

และกิจกรรมของเทศบาล
ทางสถานีวิทยุชุมชน
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