แผนการดําเนินงานประจําป 2554
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. 2554 ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เสร็จเรียบรอยแลว
และหวังวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนแกเทศบาลและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพเกิดผลดีตอทองถิ่นตอไป

นายเจษฎา สีพ่ ี่นอง
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. 2554
2. เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2554 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 2554 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

3

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลและหนวยงานอื่น ๆ
จัดทําราง
แผนการดําเนินงาน

เสนอรางตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน

เสนอรางฯตอผูบริหารเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ลงนามประกาศใชแผนดําเนินงาน

สวนที่ 2
บัญชีโครงการ /กิจกรรม

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
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ยุทธศาสตร/ /แนวทาง

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป 2554
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

4

-

7.27

-

4

7.27

2,295,000

-

2,295,000

2.09

-

2.09

แขวงการทางชัยนาท
การไฟฟาจังหวัดชัยนาท
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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
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
3.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป 2554
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3.64

58,000

0.05

กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ

2

3.64

58,000

0.05

7

12.73

790,000

0.72

กองการศึกษา
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ยุทธศาสตร/ /แนวทาง
3.2 การรณรงค ปองกัน ยาเสพติด โรคติดตอ
การสงเสริมสุขภาพอนามัย และบําบัดผูติดยาเสพติด

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป 2554
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ รอยละของงบประมาณ
โครงการทั้งหมด
14
25.45
1,458,700
1.33

หนวยดําเนินการ
กองสาธารณสุข, กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

3.3 การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีการ
ออกกําลังกาย และจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ

1

1.82

130,000

0.12

กองสาธารณสุขฯ

3.4 การสงเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงาม

8

14.55

1,615,000

1.47

กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

3.5 การสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส
ผูพิการ และผูปวยเอดส

3

5.45

1,920,000

1.75

กองสวัสดิการสังคม

-

สํานักปลัดเทศบาล

3.6 การบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัย
3.7 การสงเสริมและสนับสนุนการสรางความสงบ
เรียบรอยในชุมชน
รวม

-

-

-

5

9.09

105,000

0.10

38

69.09

6,018,700

5.49

7

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

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป 2554
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

-

4.2 การสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวน
มีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว
4.3 การพัฒนาแหลงทองเที่ยว

1

-

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

1.82

700,000

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

-

-

0.64

กองสาธารณสุขฯ

-

-

-

-

1

1.82

15,000

0.01

กองสาธารณสุขฯ

1

1.82

100,000,000

91.14

กองชาง,กองสาธารณสุขฯ

3

5.45

100,715,000

91.79

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

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป 2554
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

4

7.27

410,000

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

0.37

สํานักปลัดเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม

5.2 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

1

1.82

100,000

0.09

สํานักปลัดเทศบาล

5.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและ
การบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3

5.45

130,000

0.12

กองคลัง, กองวิชาการฯ
กองสวัสดิการสังคม

รวม

8

14.55

640,000

0.58

รวมทั้งสิ้น

55

100.00

109,726,700

100.00

บัญชีโครงการ /กิจกรรม
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แผนการดําเนินงานประจําป 2554
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 งานเครื่องหมายจราจร

ตีเสนจราจรบนทางหลวง

สถานที่
ดําเนินการ

1,785,000

บนผิวทาง

ทางหลวง 340

หนวย
แขวง

ตอน กมง152+500 การทางชัยนาท
สุพรรณบุรีที่ 1) บรรจบทางหลวง
หมายเลข 1 (ชัยนาท)
ระหวาง กม.187+000กม.189-869
(ขาเขา,ขาออก.จ.ชัยนาท)
จัดระเบียบเสา,สายไฟฟาและ

10,000

บานทาไม

และสายสื่อสารโทรคมนาคม สื่อสารโทรคมนาคมใหเปนระเบียบ
3 เปลี่ยนหมอแปลง

เปลี่ยนหมอแปลงใหเหมาะสม
กับการใชไฟฟาในอนาคต

การไฟฟา
สวนภูมิภาค

เรียบรอย

จ.ชัยนาท
250,000

พ.ศ. 2554

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.

(ตอเขตแขวงฯ

2 จัดระเบียบเสา,สายไฟฟา

พ.ศ. 2553

หนาโรงกรองน้ํา

การไฟฟา

ประปา

สวนภูมิภาค
จ.ชัยนาท
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แผนการดําเนินงานประจําป 2554
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)
4 เปลี่ยนหมอแปลง

เปลี่ยนหมอแปลงใหเหมาะสม
กับการใชไฟฟาในอนาคต

สถานที่
ดําเนินการ

250,000

วัดโพธิ์ภาวนาราม

หนวย

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

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.
การไฟฟา
สวนภูมิภาค
จ.ชัยนาท
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แผนการดําเนินงานประจําป 2554
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

- จัดอบรมสงเสริมอาชีพตาม

อาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย

เรียนรูชุมชน

-จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติงานชุมชน

40,000 ชุมชนในเขต กองสวัสดิการฯ
เทศบาล
18,000 ชุมชนในเขต กองสวัสดิการฯ
เทศบาล

พ.ศ. 2554

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.

พอเพียง
2 โครงการพัฒนาศูนยการ

พ.ศ. 2553
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แผนการดําเนินงานประจําป 2554
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

- จัดนิทรรศการและ

และสนับสนุนงาน

สนับสนุนงาน

วิชาการ

ดานวิชาการ

2 โครงการมอบเกียรติบัตร

- มอบเกียรติบัตรแก

และประกาศนียบัตร

นักเรียนที่จบการศึกษา

ใหแกนักเรียน

ในระดับอนุบาล ,ป.6

งบประมาณ
50,000

15,000

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย

- จัดอยูคายพักแรม

เขาคายพักแรมลูกเสือ

ลูกเสือ -ยุวกาชาด และ

ยุวกาชาดและเนตรนารี

เนตรนารี ระดับประถม

30,000

โรงเรียน

กองการ

ในสังกัด

ศึกษา

โรงเรียน

กองการ

ในสังกัด

ศึกษา

โรงเรียน

กองการ

ในสังกัด

ศึกษา

โรงเรียน

กองการ

ในสังกัด

ศึกษา

และมัธยมศึกษา
4 โครงการแขงขันกีฬา

- จัดการแขงขันกีฬา

กลุมนักเรียนเทศบาล

ประเภทตางๆ

นักศึกษาและประชาชน

- จัดประกวดขบวนแห

50,000

พ.ศ. 2554

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.

และมัธยมศึกษา ปที่ 3
3 โครงการจัดกิจกรรม

พ.ศ. 2553
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แผนการดําเนินงานประจําป 2554
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

- จัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนเทศบาลระดับ

นักเรียนในสังกัดเทศบาล

ทองถิ่น ระดับภาค

- สงนักกีฬาเขารวม

และระดับประเทศ

การแขงขันในระดับภาค

งบประมาณ
150,000

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย

กิจกรรมพัฒนาเยาชน

- จัดการอบรม จัดกิจกรรม

จังหวัด

กองการ

ที่เปน

ศึกษา

เจาภาพฯ

พัฒนาเยาวชน

25,000

โรงเรียน

กองการ

ในสังกัด

ศึกษา

คาตอบแทนวิทยากร
คาใชจายในการทัศนศึกษา
ดูงาน
7 โครงการวันเด็กแหงชาติ

-จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

470,000 เขื่อนเรียงหิน กองการศึกษา
หนาศาลากลาง

จังหวัด

พ.ศ. 2554

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.

และระดับประเทศ
6 โครงการสงเสริม

พ.ศ. 2553
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แผนการดําเนินงานประจําป 2554
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

เกิด ถึง 6 ป

ที่มีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ

10,000

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ในเขต

กอง

เทศบาล

สาธารณสุขฯ

ในเขต

กอง

เทศบาล

สาธารณสุขฯ

ชุมชนในเขต

กอง

เทศบาล

สาธารณสุขฯ

ชุมชนในเขต

กอง

เทศบาล

สาธารณสุขฯ

มาตรฐาน
2 โครงการอบรม อสม.
ตอเนื่อง

- จัดการอบรม และเปนคา

216,000

วัสดุอุปกรณในการอบรม
คาตอบแทนวิทยากร (เดือนละ 1 ครั้ง)

3 โครงการฝกอบรม

- จัดการอบรม และเปนคา

อสม. และทัศนศึกษา

วัสดุอุปกรณ คาตอบแทน

ดูงาน

วิทยากร ทัศนศึกษาดูงาน

4 โครงการอบรมเชิง

-จัดอบรมใหความรูผูนํา

ปฏิบัติการ รณรงค

ชุมชนในการปองกัน

ปองกันโรคพิษสุนัขบา

โรคพิษสุนัขบา

100,000

120,000

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนการดําเนินงานประจําป 2554
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 โครงการอบรมและ

- จัดการอบรมเพื่อฟนฟู

ฟนฟูศักยภาพ อสม.

ศักยภาพของ อสม.

ในวัน อสม. แหงชาติ

และเปนคาวัสดุอุปกรณ

50,000

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ชุมชนในเขต

กอง

เทศบาล

สาธารณสุขฯ

ชุมชนในเขต

กอง

เทศบาล

สาธารณสุขฯ

ที่ใชในการอบรม คาตอบ
แทนวิทยากร
6 โครงการคลินิก

- จัดแพทยออกหนวย

เบาหวาน, ความดัน

เคลื่อนที่เพื่อทําการตรวจ

โลหิตสูง และออกหนวย

โรคเบาหวาน ความดัน

แพทยเคลื่อนที่เขต

โลหิตสูง คายาและเวชภัณฑ

เทศบาล

คาตอบแทนแพทยและ
พยาบาล
(เดือนละ 1 ครั้ง)

30,000

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนการดําเนินงานประจําป 2554
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)

7 โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ

- จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม

งบประมาณ

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

216,000 ในเขตเทศบาล

สุขภาพของผูสูงอายุ

กอง
สาธารณสุขฯ

(เดือนละ 1 ครั้ง)
8 โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานของชมรมผูสูงอายุ

- จัดการอบรม และเปนคา

250,000 ในเขตเทศบาล

วัสดุอุปกรณ คาตอบแทน

กอง
สาธารณสุขฯ

วิทยากร ทัศนศึกษาดูงาน
9 โครงการพัฒนางาน

- คาดําเนินงานของ อสม.

สาธารณสุขมูลฐาน

ในเขตชุมชน จํานวน

ในเขตเทศบาล

18 ชุมชน

180,000 ในเขตเทศบาล

กอง
สาธารณสุขฯ

(คาดําเนินงานของ อสม.)
10 โครงการจัดกิจกรรม

-จัดดนตรีเพื่อเยาวชน

รณรงคเพื่อตอตาน

และประชาชน

ยาเสพติด

ตานยาเสพติด

150,000 หนาศาลากลาง
จังหวัดชัยนาท

กองการศึกษา

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนการดําเนินงานประจําป 2554
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)
11 โครงการจัดดนตรี
เพื่อประชาชน

- จัดกิจกรรมดนตรี

45,000

เพื่อประชาชน และเยาวชน

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

หนา

กองการศึกษา

ศาลากลาง
จังหวัดชัยนาท

12 โครงการรณรงคเพื่อ
ปองกันยาเสพติด
13 โครงการกีฬารวมใจ
ตานภัยยาเสพติด

- คาใชจายในการฝกอบรม

21,700

คาตอบแทนวิทยากร
- จัดการแขงขันมหกรรม

โรงเรียน

กองการศึกษา

ในสังกัด
50,000

กีฬาตางๆ

หนา

กองสวัสดิการฯ

ศาลากลาง
จังหวัดชัยนาท

14 โครงการสงเสริมการใช

-จัดอบรมสงเสริมการใช

กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

แอลกอฮอล

20,000

ในเขต
เทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554
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แผนการดําเนินงานประจําป 2554
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 3 การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีการออกกําลังกาย และจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
1 โครงการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพในทุกกลุม
อายุ

- จัดการออกกําลังกาย
แบบแอโรบิค ,ไทเกก

130,000

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

หนาศาลา

กอง

กลางจังหวัด

สาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนการดําเนินงานประจําป 2554
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
- จัดการแขงขันหมากรุก
กีฬาพื้นบาน เชน หมากรุกไทย ไทยและหมากกระดาน

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

50,000

กองการศึกษา

หมากกระดาน มวยไทย
2 โครงการพิธีการทาง
ศาสนาวัฒนธรรม

- คาพิธีการทางศาสนา
งานรัฐพิธี หรืองานราชพิธี

และวันสําคัญของชาติ และ

230,000

สถานที่

กองการศึกษา

จัดงาน
รัฐพิธีตางๆ

เดินวิ่งสมาธิ วิสาขบูชา
3 โครงการจัดงานวันขึ้น
ปใหม
4 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต

-ทําบุญตักบาตรขาวสาร

100,000 เขื่อนเรียงหิน กองการศึกษา

อาหารแหง และจัดการ

หนาศาลา

แสดงมหรสพกลางคืน

กลาง

- จัดขบวนแหของชุมชน
รดน้ําดําหัวขอพรผูสูงอายุ
สรงน้ําพระ

300,000 เขื่อนเรียงหิน กองการศึกษา
หนาศาลา
กลาง

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554
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