นา
ท

สำน

ักงา

นเท
ศ

บา

ลเม
ือ

งชัย

แผนการดําเนินงานประจําปี 2555
เทศบาลเมืองชัยนาท

กองวิชาการและแผนงาน
สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

คํานํา

นา
ท

แผนดําเนินงาน (Action Plan) เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดของแผนงาน /โครงการ
รวมทั้งกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมด ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองชัยนาท ในแต่ละปีงบประมาณ
วัตถุประสงค์หลักของการจัดทําแผนดําเนินงาน ก็คือ เพื่อใช้แผนเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ลดความ
ซ้ําซ้อน รวมทั้งประสานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการและปัญหาที่ต้องแก้ไขได้อย่างแท้จริง

ลเม
ือ

งชัย

เทศบาลเมืองชัยนาท ได้ดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2555 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
และหวังว่าแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่เทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลดีต่อท้องถิ่นต่อไป

สำน

ักงา

นเท
ศ

บา

นายเจษฎา
สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนํา

งชัย

นา
ท

4
4
4
5

ลเม
ือ

- แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- วัตถุประสงค์
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
- บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม

สำน

ักงา

นเท
ศ

บา

******************************
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17

นเท
ศ

ักงา

สำน

นา
ท

งชัย

ลเม
ือ

บา
ส่วนที่ 1
บทนํา

ส่วนที่ 1
บทนํา

งชัย

นา
ท

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 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

นเท
ศ

บา

ลเม
ือ

1. แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน (Method of Action Plan)
แผนการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (Efficiency) รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตาม
การดําเนินงาน (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) ดังนั้น แผนการดําเนินงานจึงมีแนวทาง
ในการจัดทํา ดังนี้
1. เป็นแผนทีแ่ ยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดําเนินการ
2. จัดทําหลังจากที่ได้มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง
การดําเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดําเนินการในพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองชัยนาท

สำน

ักงา

2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองชัยนาท ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2. เพื่อให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น
3. เพื่อให้การประสานและบูรณาการทํางานกับหน่วยงานอื่นได้รวดเร็วและถูกต้อง
4. เพื่อให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน (Steps in Action Plan)
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

5

งชัย

นา
ท

ขั้นตอนที่ 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 2555 โดยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน
และสามารถ ตรวจสอบได้

สำน

ักงา

นเท
ศ

บา

ลเม
ือ

4.ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน (Advantages of Action plan)
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

6

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลและหนวยงานอื่น ๆจัดทําราง
แผนการดําเนินงาน

งชัย

นา
ท

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน

เสนอรางฯตอผูบริหารเทศบาล

สำน

ักงา

นเท
ศ

บา

คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล

ลเม
ือ

เสนอรางตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ลงนามประกาศใชแผนดําเนินงาน

นา
ท

สำน

ักงา

นเท
ศ

บา

ลเม
ือ

งชัย

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ /กิจกรรม

าท
ัยน
มือ
งช

สำน

ักงา

นเท

ศบ

าลเ

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม

9

าท

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป 2555
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาเสนทางคมนาคม ขนสง

มือ
งช

ยุทธศาสตร ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1

1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและเพียงพอ

-

นเท
-

ักงา

1.4 การจัดทําผังเมืองและการใชประโยชนที่ดิน

สำน

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
2.1 สงเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจและกลุม
อาชีพใหมีความเขมแข็ง
2.2 การพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลคาพืชผล
ทางการเกษตร

1,785,000

6.26

-

าลเ

-

1.59

ศบ

1.2 พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค
และการเกษตร

รวม

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

ัยน

ยุทธศาสตร/ /แนวทาง

1

แขวงการทางชัยนาท
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.59

1,785,000

6.26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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าท

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป 2555
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

2.4 สงเสริมและสนับสนุนใหใชวัตถุดิบในทองถิ่นเปน
ตนทุนในการประกอบอาชีพ

-

1

นเท

ักงา

2.6 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาใหไดอยางทั่วถึง
เทาเทียมและมีประสิทธิภาพ

สำน

2.7 ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร และ
ผูดอยโอกาส

2.8 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพและ
พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ ควบคูไปกับการพัฒนา
ทางสาธารณสุขใหมีคุณภาพและบริการอยางทั่วถึง

-

ศบ

2.5 สงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก เยาวชน
และผูปวยเอดส

-

6

6

หนวยดําเนินการ

-

-

-

-

-

-

1.59

120,000

0.42

กองสวัสดิการฯ

9.52

20,267,100

71.06

กองการศึกษา

-

-

3.50

กองสาธารณสุขฯ

-

-

รอยละของงบประมาณ

ัยน

-

มือ
งช

2.3 สงเสริมการเกษตรอินทรีย ชีวภาพปลอดภัยจาก
สารพิษา

าลเ

ยุทธศาสตร/ /แนวทาง

9.52

-

997,000

11

2.9 สงเสริม สนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ
2.10 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

มือ
งช

ยุทธศาสตร/ /แนวทาง

ัยน

าท

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป 2555
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ รอยละของงบประมาณ
โครงการทั้งหมด
1
1.59
130,000
0.46
3.17

2
-

-

ศบ
16

ักงา

สำน

3.2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปลอดยาเสพติด
และปลอดอบายมุข

3.3 สรางสภาพแวดลอมเมืองและชุมชนใหสวยงามนาอยู

1.19

กองสวัสดิการฯ

-

-

25.40

21,854,100

3

4.76

637,700

6

9.52

1,803,500

76.63

นเท

รวม
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน /สังคม
และการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนา
3.1 สงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน
และกระบวนการประชาสังคม

-

กองสาธารณสุขฯ

าลเ

2.11 สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

340,000

หนวยดําเนินการ

-

-

-

2.24 สํานักปลัดเทศบาล, กองการศึกษา
กองสวัสดิการฯ
6.32

สํานักปลัดเทศบาล

-

-

12

าท

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป 2555
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด
2

นเท

ักงา

3.7 การพัฒนาทองถิ่นรวมกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอื่น ๆ

4

ศบ

3.6 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการ
บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

รวม

-

-

สำน

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพอยางอยางหลากหลาย
เนนการฝกทักษะอาชีพ

าลเ

3.5 สงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาความ
เดือดรอนแกผูประสบภัย

3.17

-

290,000

มือ
งช

3.4 พัฒนาและสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.35

-

รอยละของงบประมาณ

ัยน

ยุทธศาสตร/ /แนวทาง

-

160,000

-

หนวยดําเนินการ

1.02

สํานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการฯ

-

-

0.56

สํานักปลัดเทศบาล, กองคลัง
กองสวัสดิการฯ

-

-

15

23.81

2,891,200

10.14

13

20.63

260,000

0.91

กองสวัสดิการฯ และ 13 ชุมชน

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นเท

ศบ

-

าลเ

-

4.4 สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและ
แขงขันได

ักงา

4.5 สงเสริมการคาและการลงทุน

สำน

4.7 การสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการจัดการทองเที่ยว
4.8 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศน และสงเสริม
เครือขายการทองเที่ยวชุมชน

กองสวัสดิการฯและ 5 ชุมชน

-

-

-

หนวยดําเนินการ

-

4.3 การพัฒนาสงเสริมการสนับสนุนผลิตภัณฑชุมชน
และทองถิ่นใหไดคุณภาพและมาตรฐานและเพิ่ม
ชองทางการตลาด

4.6 การพัฒนาแหลงทองเที่ยว

มือ
งช

ัยน

าท

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป 2555
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร/ /แนวทาง
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ รอยละของงบประมาณ
โครงการทั้งหมด
4.2 สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจน
5
7.94
100,000
0.35
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4

-

6.35

-

250,000

-

0.88 กองสาธารณสุขฯ,กองการศึกษา

-

-

14

าท

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป 2555
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร/ /แนวทาง
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด
4.9 ประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
22

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
5.1 การอนุรักษฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

5.3 การบริหารจัดการน้ําอยางมีคุณภาพ

รวม

ศบ

-

2

นเท

สำน

5.4 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
และน้ําเสีย

-

ักงา

5.2 การสรางจิตสํานึก การปองกันและอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

34.92

าลเ

รวม

มือ
งช

ัยน

รอยละของงบประมาณ

3.17

610,000

-

110,000

-

หนวยดําเนินการ
-

2.14

-

-

0.39

กองสาธารณสุขฯ, กองชาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3.17

110,000

0.39

15

าท

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป 2555
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

1,270,000

4.45 สํานักปลัดเทศบาล, กองการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ศบ
นเท

ักงา

สำน

รวมทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

-

-

6.3 การอนุรักษ ฟนฟู สืบทอด สรางจิตสํานึก และ
ตระหนักถึงคุณคา และความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น

11.11

าลเ

7

6.2 การสงเสริมและสนับสนุนการสรางองคความรู
และภูมิปญญาทองถิ่น

รวม

มือ
งช

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
6.1 สงเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงาม

6.4 สงเสริมและพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม

รอยละของงบประมาณ

ัยน

ยุทธศาสตร/ /แนวทาง

7

11.11

1,270,000

4.45

63

100.00

28,520,300

100.00

มือ
งช

าลเ

ศบ

นเท

ักงา

สำน
บัญชีโครงการ /กิจกรรม

าท

ัยน

17
แผนการดําเนินงานประจําป 2555
แผนการดาเนนงานประจาป
เทศบาลเมืองชัยนาท

าท

(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน )
ฐ
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

ัยน

- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม ขนสง แหลงน้ํา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและจัดทําผังเมืองรวมและการใชประโยชนที่ดิน
2. แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แขวงการทาง

าลเ

1,785,000 ทางหลวงหมายเลข 340

ทางหลวง

ตอน กม.152+500 (ตอ

ศบ

เขตแขวงฯ สุพรรณบุรีที่
1) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 1 (ชัยั นาท)

นเท

บนผิวทาง

-ทําการตีเสนจราจรบน

ระหวาง กม. 187+000 กม. 189+869 (ขาเขา

ักงา

1 งานเครื่องหมายจราจร

สำน

ลําดับ
ที่

มือ
งช

- แนวทางการพัฒนา ที่ 1.1 พัฒนาเสนทางคมนาคม ขนสง

,ขาออก
ขาออก จ.ชยนาท)
จ ชัยนาท)

ชัยนาท

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

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

18
แผนการดําเนินงานประจําป 2555
แผนการดาเนนงานประจาป
เทศบาลเมืองชัยนาท

าท

(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต )
ุ ภาพชีวิต
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณ

ัยน

- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- แนวทางการพัฒนา ที่ 2.5 สงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก เยาวชน และผูปวยเอดส
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)

1 โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์

120,000

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

ักงา

นเท

ศบ

คนละ 500 บาท /เดือน

สำน

เพื่อการยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์

สถานที่

าลเ

ลําดับ
ที่

มือ
งช

2. แนวทางการพัฒนา

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

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

19
แผนการดํ
าเนินงานประจําป 2555
แผนการดาเนนงานประจาป
เทศบาลเมืองชัยนาท

าท

(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต )
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)

2 โครงการมอบเกียรติบัตรและ

ดานวิชาการ
- มอบเกียรติบัตรแกนักเรียน

ประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบ

ที่จบการศึกษาในระดับอนุบาล

หลักั สูตรอนุบาลศึกึ ษาและ

ป.6
ป และมัธั ยมศึกึ ษา ปที่ 3

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
3 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน

- จัดการแขงขันกีฬานักเรียนใน
สังกัดเทศบาล และสงนกกฬา
สงกดเทศบาล
และสงนักกีฬา

ภาค และระดับประเทศ

เขารวมการแขงขันในระดับภาค

ดําเนินการ

ดําเนินการ

50,000

โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

15,000

โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

150,000

โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

ักงา

เทศบาลระดับทองถิ่น ระดั
เทศบาลระดบทองถน
ระดบบ

หนวย

าลเ

สนับสนุนงานวิชาการ

- จัดนิทรรศการและสนับสนุน

สถานที่

ศบ

1 โครงการจัดนิทรรศการและ

นเท

ลําดับ
ที่

มือ
งช

- แนวทางการพัฒนา ที่ 2.6 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาใหไดอยางทั่วถึงเทาเทียมและมีประสิทธิภาพ

ัยน

1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 2 ดานงานสงเสริมคุุณภาพชีวิต

4 โครงการสนบสนุ
โครงการสนับสนนค
นคาใชจาย
าใชจาย
ในการบริหารสถานศึกษา

สำน

และระดับประเทศ

-เพื
เพอจายเปนคาสนบสนุ
่อจายเปนคาสนับสนนโครงการ
นโครงการ

อาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับ

สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

5 188 200
5,188,200

โรงเรียนในสังกัด กองการศกษา
โรงเรยนในสงกด
กองการศึกษา

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

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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แผนการดํ
าเนินงานประจําป 2555
แผนการดาเนนงานประจาป
เทศบาลเมืองชัยนาท

าท

(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต )
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม)สําหรับ

โรงเรียนในสังกัดฯ และ

เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1- ป. 6

โรงเรียนถายโอน

ใหแกโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียน
ถายโอน
-สนับั สนุนงบประมาณอาหาร
ป
กลางวันใหกับโรงเรียนตามโครงการ

ตามโครงการถายโอน

ถายโอน

สำน

ดําเนินการ

โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา
ถายโอน

6,882,200

ักงา

อาหารกลางวันใหกับโรงเรียน

ดําเนินการ

และโรงเรียน

นเท

6 โครงการอุ
ดหนุนงบประมาณ
โ
ป

7,981,700

หนวย

าลเ

5 โครงการอาหารเสริม (นม)

สถานที่

ศบ

ลําดับ
ที่

มือ
งช

- แนวทางการพัฒนา ที่ 2.6 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาใหไดอยางทั่วถึงเทาเทียมและมีประสิทธิภาพ

ัยน

1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 2 ดานงานสงเสริมคุุณภาพชีวิต

โรงเรี
โ ยี นอนุบาล
ชัยนาท และ

โรงเรียนวัดศรีวิชัย

กองการศึกึ ษา

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

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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แผนการดํ
าเนินงานประจําป 2555
แผนการดาเนนงานประจาป
เทศบาลเมืองชัยนาท

าท

(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต )
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 2 ดานงานสงเสริมคุุณภาพชีวิต

ัยน

- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
- ตรวจสุขภาพอนามัยเด็ก
นักเรียนที่โรงเรียน

เด็กนักเรียน
2 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

- จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
สุขภาพของผูสูงอายุ
- จัดั อบรม อสม. ทังั้ 18 ชุมชน
โดยประชุมตอเนื่อง

4 โครงการอบรมและฟนฟู ศักยภาพ

- อุดหนุนคาดําเนินงานของ อสม.

(คาดําเนินงาน อสม
(คาดาเนนงาน
อสม. 18 ชุชมชน)
มชน)
ระบบหลักประกันสุขภาพ

ดําเนินการ

ดําเนินการ

โรงเรียน

ศูนยฯ 2

ในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

ในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

ในเขตเทศบาล
ใ

กองสาธารณสุขฯ

50,000

ในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

180,000

อสม.ในเขต

กองสาธารณสุขฯ

- จัดอบรม อสม. ทั้ง 18 ชุมชน

ในเขตชุมชน จํานวน 18 ชุมชน

สำน

5 โครงการอุดหนุนงบประมาณ

6 โครงการสมทบเงินเขากองทุน

216,000

ักงา

อสม ในวน
อสม.
ในวัน อสม.แหงชาต
อสม แหงชาติ

216,000

นเท

3 โครงการอบรม
อสม. ตอ เนืือ่ ง
โ

พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

35,000

หนวย

าลเ

1 โครงการตรวจสุขภาพอนามัย

สถานที่

ศบ

ลําดับ
ที่

มือ
งช

- แนวทางการพัฒนา ที่ 2.8 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณควบคูไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุขใหมีคุณภาพและบริการอยางทั่วถึง

เทศบาล 18 ชุมชน

ชุชมชนละ
มชนละ 10,000
10 000 บาท

- เพื่อสมทบเงินเขากองทุนระบบ

หลักประกันสุขภาพ

300,000

ในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555
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แผนการดําเนินงานประจําป 2555
แผนการดาเนนงานประจาป
เทศบาลเมืองชัยนาท

าท

(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชิวิต )
ุ ภาพชิวิต
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณ

ัยน

- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)

1 โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชน
ทุกกลุมอายุ (ออกกําลังกายเพื่อ

- จัดการออกกําลังกาย

130,000

แบบแอโรบิค ,ไทเกก

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

หนาศาลา

กองสาธารณสุขฯ

าลเ

ลําดับ
ที่

มือ
งช

- แนวทางการพัฒนา ที่ 2.9 สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ

กลางจังหวัด

สำน

ักงา

นเท

ศบ

สุขภาพในทุกกลุมอายุ)

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

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 2555
แผนการดาเนนงานประจาป
เทศบาลเมืองชัยนาท

าท

(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต )
ุ ภาพชีวิต
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณ

ัยน

- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- แนวทางการพัฒนา ที่ 2.10 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)

1 โครงการกีฬาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

40,000

- สนับสนุนการจัดการแข่งขัน

และสงนักกีฬาเขารวมในนาม
2 โครงการสนับสนุนงบประมาณให้

นเท

เทศบาล
- สนับสนุนงบประมาณ

ให้กับ ศตส.จ.ชัยนาท เพื่อนําไป

ยาเสพติดจังหวัดชัยนาท ตามโครงการ
ยาเสพตดจงหวดชยนาท

ดําเนินงานด้านการแก้ไขปัญหา
ดาเนนงานดานการแกไขปญหา

แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ

ยาเสพติด

สำน

ของ ศตส.จ.ชัยนาท

ักงา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

ศบ

กีฬาต่าง ๆ ที่เอกชนและ
หน่วยงานของรัฐดําเนินการ

สถานที่

าลเ

ลําดับ
ที่

มือ
งช

2. แนวทางการพัฒนา

300,000

ในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

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 2555
แผนการดาเนนงานประจาป
เทศบาลเมืองชัยนาท

าท

(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย)
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมและชุมชน
2. แนวทางการพัฒนา
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
สมาชิกสภาเทศบาลและนายก

เทศบาลและนายกเทศมนตรี

เทศมนตรี

เมื่อครบวาระ

2 โครงการรณรงคเพื่อปองกัน

- จัดอบรม และศึกษาดูงาน
และพััฒนาครูแกนนําํ
- จัดทําแผนชุมชนครบ 18 ชุมชน

สำน

ักงา

3 โครงการประชาคมจัดทําแผนชุมชน

ดําเนินการ

ดําเนินการ

เขตเทศบาล

สํานักปลัด
เทศบาล

27,700

นเท

ยาเสพติิด

600,000

หนวย

าลเ

- จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา

สถานที่

ศบ

1 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

มือ
งช

- แนวทางการพัฒนา ที่ 3.1 สงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม

ัยน

1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การจัดระเบียบชุมุ ชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

10,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

ชุมชนในเขต

กองสวัสดิการฯ

เทศบาล

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

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 2555
เทศบาลเมืองชัยนาท

าท

(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

ัยน

- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมและชุมชน
2. แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียี ดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานทีี่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

เขตเทศบาล

สํานักปลัด

1 โครงการป้องกันและรักษา

- จางเหมาบุคคล เพื่อ

1,633,500

ป
ัใ ีิ
ความปลอดภยในชวตและ

ป ิ ั ิ  สี่
ั
ปฏบตหนาทสายตรวจจกรยาน

ทรัพย์สิน (สายตรวจจักรยาน)

จํานวน 33 คน

2 โครงการจัดทําแผนป้องกันภัย

-จัดทําแผนป้องกันภัยฝ่าย
พลเรอน
พลเรือน ปละ
ปีละ 1 ครง
ครั้ง

ฝายพลเรอน
ฝ่ายพลเรือน

-จัดอบรมประชาชนในชุมชน

ศ
เทศบาล

10,000

เขตเทศบาล

100,000

เขตเทศบาล

นเท

3 โครงการอบรมอาสาสมัคร

าลเ

(ผลผลิต/พื้นที่)

ศบ

ลําดับ
ที่

มือ
งช

- แนวทางการพัฒนา ที่ 3.2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข

เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทา

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

สํานักปลัด
เทศบาล

สํานักปลัด
เทศบาล

ักงา

สาธารณภัยและปฐมพยาบาล
ฐ
เบื้องตน จํานวน 1 รุน
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศการปีใหม่

- จัดระเบียบจราจรภายใน

สำน

4 โครงการร่วมกิจกรรมป้องกันและ

เขตเทศบาล เพื่อลดการ

สูญเสียชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนในชวง
เทศกาลปใหม

20,000

เขตเทศบาล

สํานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

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 2555
เทศบาลเมืองชัยนาท

าท

(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

ัยน

- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมและชุมชน
2. แนวทางการพัฒนา
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการร่วมกิจกรรมป้องกันและ

รายละเอียี ดของกิจกรรม

มือ
งช

- แนวทางการพัฒนา ที่ 3.2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข
งบประมาณ

สถานทีี่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

เขตเทศบาล

สํานักปลัด

(ผลผลิต/พื้นที่)
ศ เพอลดการ
ื่
เขตเทศบาล

ศ
เทศบาล

เทศกาลสงกรานต์

สูญเสียชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนในชวง
เทศกาลสงกรานต
เทศกาลสงกรานต

เขตเทศบาล

นเท

20,000

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนในชวงเทศกาล

ักงา

ในช่วงเทศกาลอาหารและดนตรี

-จัดกําลัง อพปร.รักษาความ

อาหารและดนตรี

สำน

6 โครงการรักษาความปลอดภัย

ศบ

ั ิ ทางถนนในชวง
ใ ่
ลดอุบตเหตุ

20,000

าลเ

- จัดระเบียบจราจรภายใน

สํานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

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 2555
เทศบาลเมืองชัยนาท

าท

(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

ัยน

- วัตั ถุประสงค
ส ข องยุทธศาสตร
ศ ส  เพือื่ รัักษาความสงบเรี
ส ยี บรอ ยของสัสังคมและชุมชน
2. แนวทางการพัฒนา
ลํลาดบ
าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
รายละเอยดของกจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)

1 โครงการจัดงานวันเทศบาล

สถานที่
สถานท
ดําเนินการ

20,000

- จัดทําบุญ แสดงนิทรรศการ

เทศบาล

หนวย
หนวย

ดําเนินการ

บําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ

เทศบาล

- โฆษณาประชาสัมพันธ ทาง

ขอมูลขาวสารและ

หนังสือพิมพทองถิ่น วิทยุชุมชน

การรับฟงความคิดเห็น

ทางเว็บไซดของเทศบาล และ

ของประชาชน

การสงขอความทางโทรศัพท

270,000

เทศบาล

ักงา

นเท

2 โครงการประชาสัมพันธ

สำน

และวารสารของเทศบาล

กองวิชาการฯ

พ ศ 2555
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.

สํานักปลัด

ศบ

ในวันเทศบาลปีละ 1 ครั้ง

พ ศ 2554
พ.ศ.

าลเ

และกิ
จกรรมภารกิจของเทศบาล
และกจกรรมภารกจของเทศบาล
และกิจกรรมสันทนาการ

สํานักงาน

มือ
งช

- แนวทางการพัฒนา ที่ 3.4 พัฒนาและสงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

28
แผนการดําเนินงานประจําป 2555
เทศบาลเมืองชัยนาท

าท

(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย)
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมและชุมชน
2. แนวทางการพัฒนา
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
บุคลากร

- พนักงานเทศบาลและลูกจาง

10,000

ผูบริหิ าร สมาชิกิ สภาเทศบาล

ปละ 1 ครั้ง

(จปฐ)
4 โครงการทุนการศึกษาระดับ
ปริญญ
ญญาตรี /ปริญ
ญญ
ญาโท

40,000

50,000

สํานักงาน

สํานักปลัด

ในเขตเทศบาล

เทศบาล

กองคลัง

ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

ครัวเรือน (จปฐ.)ในเขตเทศบาล
ครวเรอน
ปีละ1 ครั้ง

ักงา

ความจําเป็นพื้นฐานครัวเรือน
ความจาเปนพนฐานครวเรอน

-สํารวจข้อมูลพื้นฐานของ

- ให้ทุนการศึกษาให้แก่สมาชิกสภา

สำน

3 โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูล

ดําเนินการ

ศบ

ภาษและทะเบยนทรพยสน
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ดําเนินการ

นเท

ทะเบียนทรัพย์สิน
ทะเบยนทรพยสน

-เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่

หนวย

เทศบาล

จํานวน 100 คน
2 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ

สถานที่

าลเ

1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา

มือ
งช

- แนวทางการพัฒนา ที่ 3.6 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ัยน

1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

เทศบาล และบุุคลากรในองค์กร

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทย

60,000

เทศบาล

สํานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

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

29
แผนการดํ
าเนินงานประจําป 2555
แผนการดาเนนงานประจาป
เทศบาลเมืองชัยนาท

าท

(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ัยน

- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
- แนวทางการพัฒนา ที่ 4.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพอยางหลากหลายเนนการฝกทักษะอาชีพ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
(ชุมชนเมตตาร่วมใจ)

เพาะเห็ด็ ฟาง (ชุมชนหัวั รอ)

ดําเนินการ

ดําเนินการ

- จัดอบรมการทําขนมไทย ให้

20,000

ชุมชนเมตตา

กองสวัสดิการฯ

กับประชาชนผู้สนใจ ประมาณ

เทศบาลอุดหนุน

รวมใจ

ชุมชนเมตตา
รวมใจ

25 คน

2 โครงการเกษตรชุมชนปลูกผักสวนครัว

หนวย

าลเ

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพทําขนมไทย

สถานที่

- จัดอบรมการปลูกผักสวนครัว

20,000

ชุมชนหัวรอ

เทศบาลอุดหนุน

นเท

เพาะเห็ด็ ฟาง ให้
ใ ก้ ับประชาชน

ศบ

ลําดับ
ที่

มือ
งช

2. แนวทางการพัฒนา

กองสวัสดิการฯ
ชุมชนหัวั รอ

ผู้สนใจ ประมาณ 25 คน
(ชมชนศรี
(ชุ
มชนศรวชย)
วิชัย)

- จัดอบรมการทําน้ํายาล้างจาน

20,000

ให้กับประชาชนผ้สนใจประมาณ
ใหกบประชาชนผู

เทศบาลอดหนน
เทศบาลอุ
ดหนุน

ักงา

3 โครงการฝึกอาชีพทําน้ํายาล้างจาน

ชุมชนศรีวิชัย

กองสวัสดิการฯ
ชุชมชนศรี
มชนศรวชย
วิชัย

25 คน
(ชมชนโพธิ
(ชุ
มชนโพธประเสรฐ)
์ประเสริฐ)

- จัดอบรมการทําผลไม้แช่อิ่ม

20,000

ชุมชนโพธิ์

กองสวัสดิการฯ

ให้กับประชาชนผ้สนใจประมาณ
ใหกบประชาชนผู

เทศบาลอดหนน
เทศบาลอุ
ดหนุน

ประเสริฐ
ประเสรฐ

ชุชมชนโพธิ
มชนโพธ์

สำน

4 โครงการฝึกอาชีพทําผลไม้แช่อิ่ม

25 คน

ประเสริฐ

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

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

30
แผนการดํ
าเนินงานประจําป 2555
แผนการดาเนนงานประจาป
เทศบาลเมืองชัยนาท

าท

(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ัยน

- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
- แนวทางการพัฒนา ที่ 4.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพอยางหลากหลายเนนการฝกทักษะอาชีพ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
- จัดอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้า

สําเร็จรูป (ชุมชนท่าแจง)

สําเร็จรูปให้กับประชาชนผู้สนใจ
ประมาณ 25 คน
-จัดอบรมการทําถ่านอัดแท่ง

ดูดกลินิ่ แฟนซีี (ชุมชนบางตาทอง)

ดูดกลินิ่ แฟนซีี ให้
ใ ก้ ับประชาชน

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ชุมชนทาแจง

กองสวัสดิการฯ
ชุมชนทาแจง

เทศบาลอุดหนุน

20,000

ชุมชนบาง

กองสวัสดิการฯ

เทศบาลอุดหนุน

ตาทอง

ชุมชนบาง

นเท

6 โครงการฝึกอบรมอาชีพผลิตถ่านอัดแท่ง

20,000

หนวย

าลเ

5 โครงการฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า

สถานที่

ศบ

ลําดับ
ที่

มือ
งช

2. แนวทางการพัฒนา

ตาทอง

ผู้สนใจ ประมาณ 25 คน

7 โครงการฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า

20,000

ชุมชนรวมใจ

กองสวัสดิการฯ

เทศบาลอดหนน
เทศบาลอุ
ดหนุน

พัฒนา
พฒนา

ชุชมชนร
มชนรวมใจ
วมใจ

- จัดอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้า

(ชมชนร่
(ชุ
มชนรวมใจพฒนา)
วมใจพัฒนา)

ักงา

ให้กับประชาชนผ้สนใจประมาณ
ใหกบประชาชนผู

พัฒนา

25 คน

-จัดอบรมการสานกระเป๋า

20,000

จากผักตบชวา (ชุ
จากผกตบชวา
(ชมชนคงธรรม)
มชนคงธรรม)

ตะกร้า จากผกตบชวา
ตะกรา
จากผักตบชวา ใหกบ
ให้กับ

เทศบาลอดหนน
เทศบาลอุ
ดหนุน

สำน

8 โครงการฝึกอาชีพสานกระเป๋า ตะกร้า

ประชาชนผู้สนใจประมาณ
25 คน

ชุมชนคงธรรม กองสวัสดิการฯ
ชุชมชนคงธรรม
มชนคงธรรม

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

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

31
แผนการดํ
าเนินงานประจําป 2555
แผนการดาเนนงานประจาป
เทศบาลเมืองชัยนาท

าท

(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ัยน

- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
- แนวทางการพัฒนา ที่ 4.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพอยางหลากหลายเนนการฝกทักษะอาชีพ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
(ชุมชนตรายางสัมพันธ์)

- จัดอบรมการทําสบู่สมุนไพร

20,000

ให้กับประชาชนผู้สนใจประมาณ

เทศบาลอุดหนุน

-จัดอบรมการทําปุ๋ยอินทรีย์

ดําเนินการ

ชุมชนตรายาง กองสวัสดิการฯ
สัมพันธ

และปุ๋ยชีีวภาพ ให้
ใ ก้ ับประชาชน

ชุมชน

กองสวัสดิการฯ

เทศบาลอุดหนุน

บา นทาไไม

ชุมชน
บานทาไม

ผู้สนใจ ประมาณ 25 คน

11 โครงการอบรมเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์
(ชมชนหั
(ชุ
มชนหวยาง)
วยาง)

ชุมชนตรายาง

20,000

นเท

และปุ๋ยชีีวภาพ (ชุมชนบ้า้ นท่า่ ไม้
ไ )้

ดําเนินการ

สัมพันธ

25 คน

10 โครงการส่งเสริมอาชีพการทําปุ๋ยอินทรีย์

หนวย

าลเ

9 โครงการฝึกอบรมการทําสบู่สมุนไพร

สถานที่

ศบ

ลําดับ
ที่

มือ
งช

2. แนวทางการพัฒนา

20,000

-จัดอบรมการทําเลี้ยงปลาใน

กองสวัสดิการฯ
ชุชมชนหั
มชนหวยาง
วยาง

เทศบาลอดหนน
เทศบาลอุ
ดหนุน

ักงา

บ่อซีเมนต์ ใหกบประชาชน
บอซเมนต
ให้กับประชาชน

ชุมชนหัวยาง

ผู้สนใจ ประมาณ 25 คน
(ชมชนวงษ์
(ชุ
มชนวงษโตเกาพฒนา)
โตเก้าพัฒนา)

-จัดอบรมการทําขนมไทยให้กับ

สำน

12 โครงการฝึกอบรมอาชีพทําขนมไทย

ประชาชนผ้สนใจประมาณ
ประชาชนผู
25 คน

20,000

ชุมชนวงษโต

กองสวัสดิการฯ

เทศบาลอดหนน
เทศบาลอุ
ดหนุน

เกาพัฒนา
เกาพฒนา

ชุชมชนวงษ
มชนวงษโต
โต
เกาพัฒนา

พ.ศ. 2554
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แผนการดํ
าเนินงานประจําป 2555
แผนการดาเนนงานประจาป
เทศบาลเมืองชัยนาท

าท

(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว)
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ัยน

- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
- แนวทางการพัฒนา ที่ 4.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพอยางหลากหลายเนนการฝกทักษะอาชีพ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
ประชาชนผู้สนใจประมาณ

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ชุมชน

กองสวัสดิการฯ

เทศบาลอุดหนุน มณเฑียรทอง

รุงเรือง

25 คน

นเท
ักงา
สำน

(ชุมชนมณเฑียรทองรุ่งเรือง)

20,000

-จัดอบรมการทําขนมไทยให้กับ

หนวย

าลเ

13 โครงการฝึกอบรมอาชีพทําขนมไทย

สถานที่

ศบ

ลําดับ
ที่

มือ
งช

2. แนวทางการพัฒนา

ชุมชน

มณเฑียรทอง
รุงเรือง

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555
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แผนการดํ
าเนินงานประจําป 2555
แผนการดาเนนงานประจาป
เทศบาลเมืองชัยนาท

าท

(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว)
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
2. แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ชุมชนหลักเมือง

กองสวัสดิการฯ

(ผลผลิต/พื้นที่)
หยอดเหรียญ (ชุมชนหลักเมือง)

- จัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบหยอด
เหรียญ สําหรับไว้บริการ
ประชาชน

2 โครงการจัดหาเครื่องมือฝึกอาชีพไว้
บริกิ ารชุมชน (ชุมชนสุขใจ)
ใ

-จัดซื้อเครื่องมือช่าง สําหรับ

3 โครงการจัดตั้งร้านค้าสหกรร์ในชุมชน
(ชุมชนศาลาปู่ปี)

- จัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าชุมชน
เพื่อจําหน่ายสินค้าราคาถูก

ด้วยสมุนไพร (ชุมชนท่าชัย)

- ปรับปรุงต่อเดิม ห้องสําหรับ
อบ นวดตัว ด้วยสมุนไพร

สำน

4 โครงการส่งเสริมอาชีพ อบ นวดตัว

20,000

ชุมชนสุขใจ

เทศบาลอุดหนุน

20,000

ชุมชนศาลาปูป

20,000

กองสวัสดิการฯ
ชุมชนสุขใจ
ใ
กองสวัสดิการฯ
ชุมชนศาลาปูป

เทศบาลอุดหนุน

ักงา

ให้กับสมาชิก
ใหกบสมาชก

ชุมชนหลักเมือง

เทศบาลอุดหนุน

นเท

ฝึกึ อาชีีพช่่าง และใช้
ใ ้ในชุมชน

20,000

าลเ

1 โครงการส่งเสริมอาชีพเครื่องซักผ้า

ศบ

ลําดับ
ที่

มือ
งช

- แนวทางการพัฒนา ที่ 4.2. สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ัยน

1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ชุมชนทาไม

กองสวัสดิการฯ
ชุมชนทาไม

เทศบาลอุดหนุน

จํานวน 2 หอง
จานวน
ห้อง

5 โครงการจัดหาเครื่องมือฝึกอาชีพไว้

-จัดซื้อเครื่องมือช่าง สําหรับ

บริการชุมชน(ชุมชนหนองหลวงพัฒนา) ฝึกอาชีพช่าง และใช้ในชุมชน

20,000

ชุมชน

เทศบาลอุดหนุน หนองหลวงพัฒนา

กองสวัสดิการฯ
ชุมชน
หนองหลวงพัฒนา

พ.ศ. 2554
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แผนการดํ
าเนินงานประจําป 2555
แผนการดาเนนงานประจาป
เทศบาลเมืองชัยนาท

าท

(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว )
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
2. แนวทางการพัฒนา
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)
100,000

จําหน่ายอาหาร (เทศกาลอาหาร

ประกอบการร้านอาหารและ

และดนตรี)

แผงลอย จํานวน 1 ครั้ง
และจัดกิจกรรมการจําหน่าย

นเท

อาหารและการแสดงดนตรีี

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

าลเ

- อบรมให้ความรู้แก่ผู้

สถานที่

ศบ

1 โครงการพัฒนาร้านอาหารและแผงลอย

มือ
งช

- แนวทางการพัฒนา ที่ 4.7 การสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว

ัยน

1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ ที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ของจังหวัดชัยนาท

- อุอดหนนงบประมาณให้
ดหนุนงบประมาณใหแก
แก่

ักงา

2 โครงการขอรบเงนอุ
โครงการขอรับเงินอดหนนการจั
ดหนุนการจดงาน
ดงาน

จังหวัดชัยนาท สําหรับใช้ใน

จังหวัดชัยนาท

การจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก

สำน

มหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาด

80 000
80,000

หนาศาลากลาง
หนาศาลากลาง

กองการศึกษา
กองการศกษา

จังหวัด

และงานกาชาด

3 โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน

- อุดหนุนงบประมาณให้แก่

ประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดชัยนาท สําหรับใช้ใน
การจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวฯ

50,000

หนาศาลากลาง
จังหวัด

กองการศึกษา
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แผนการดํ
าเนินงานประจําป 2555
แผนการดาเนนงานประจาป
เทศบาลเมืองชัยนาท

าท

(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว )
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
2. แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)

ักงา

นเท

การจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวา

ดําเนินการ

ดําเนินการ

หนาศาลากลาง

กองการศึกษา

จังหวัด

จังหวัดชัยนาท สําหรับใช้ใน

สำน

วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท

20,000

- อุดหนุนงบประมาณให้แก่

หนวย

าลเ

4 โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน

สถานที่

ศบ

ลําดับ
ที่

มือ
งช

- แนวทางการพัฒนา ที่ 4.7 การสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว

ัยน

1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ ที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555
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แผนการดําเนินงานประจําป 2555
แผนการดาเนนงานประจาป
เทศบาลเมืองชัยนาท

าท

(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 5 ดานกาบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม )
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสรางจิตสํานึก การปองกัน อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

(ผลผลิต/พื้นที่)

1 โครงการตาวิเศษ
เทศบาลเมืองชัยนาท

- จัดกิจกรรมรณรงค์ รักษาความ

80,000

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

หนา รร.เทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

าลเ

ลําดับ
ที่

มือ
งช

- แนวทางการพัฒนา ที่ 5.2 การสรางจิตสํานึก การปองกันอนุรักษฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ัยน

1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 5 ดานกาบริหารจัดการและการอนุรุ ักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บานกลวย

สะอาดหน้า ร.ร.เทศบาลบ้านกล้วย

หนา รร. ชนพ.

ศบ

ถนนหน้า ร.ร.ชนพ.และหลัง

หลังโรงพยาบาล

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ในเขตเทศบาล

30,000

ักงา

รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว

-ปลูดตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

สำน

2 โครงการทองถิ่นไทย

นเท

ชััยนาทนเรนทร
ในเขตเทศบาล

กองชาง

พ.ศ. 2554
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แผนการดําเนินงานประจําป 2555
เทศบาลเมืองชัยนาท

าท

(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น )
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ัยน

- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและสนับสนุน อนุรักษ ฟนฟู สืบทอด สรางจิตสํานึก และตระหนักถึงคุณคา และความสําคัญของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
- แนวทางการพัฒนา ที่ 6.1 สงเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
ลาดบ
ํ ั
ที่

โครงการ/กิ
โ
/ จิ กรรม

รายละเอียี ดของกิจิ กรรม

งบประมาณ
ป

(ผลผลิต/พื้นที่)
ทางศาสนา

- เพื่อเปนคาใชจายพิธีการ

50,000

งานรัฐพิธี หรื
ทางศาสนา งานรฐพธ
หรออ
งานราชพิธีตางๆ

ของชาติ

ศาสนาวฒนธรรม
ศาสนาวัฒนธรรม ไดแก
ได้แก่
วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา

ดําเนินการ

ดําเนินการ

เขตเทศบาล

สํานักปลัด

100,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

หนาศาลากลาง

กองการศึกษา

ศบ

ศาสนาวัฒนธรรมและวันสําคัญ

-จัดกิจกรรมด้านวันสําคัญทาง

หนว ย

นเท

2 โครงการจัดกิจกรรมทางด้าน

สถานทีี่

าลเ

1 โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีการ

มือ
งช

2. แนวทางการพัฒนา

วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา

ักงา

วันปิยะมหาราช วันเด็ก วันเฉลิม

พระชนมพรรษา งานมหกรรมหุ่น
ฟางนก งานวันส้มโอ ฯลฯ

วันขึ้นปใหม

-จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร

สำน

3 โครงการจัดงานประเพณี

ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ
สารเณร ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน
หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
้

100,000

จังหวัด
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38
แผนการดําเนินงานประจําป 2555
เทศบาลเมืองชัยนาท

าท

(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น )
1. ภายใตยุทธศาสตร ที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ัยน

- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและสนับสนุน อนุรักษ ฟนฟู สืบทอด สรางจิตสํานึก และตระหนักถึงคุณคา และความสําคัญของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
- แนวทางการพัฒนา ที่ 6.1 สงเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
ลาดบ
ํ ั
ที่

โครงการ/กิ
โ
/ จิ กรรม

รายละเอียี ดของกิจิ กรรม

งบประมาณ
ป

(ผลผลิต/พื้นที่)

4 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

- จัดกิจกรรมรดน้ําผู้สูงอายุ

100,000

- จัดงานประเพณีลอยกระทง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

วัดศรีวิชัย

กองการศึกษา

าลเ
,
600,000

หนาศาลากลาง

นเท

ประกวดขบวนแห่กระทงเจิม

หนว ย

ศบ

การประกวดขบวนแห่และ

5 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

สถานทีี่

วัฒนาราม
วฒนาราม

การประกวดนางสงกรานต์
การประกวดนางสงกรานต
การละเล่นพื้นเมือง

มือ
งช

2. แนวทางการพัฒนา

กองการศึกษา

จังหวัด

หนูน้อยนพมาศ การแสดง

ักงา

อุปรากรจีน การจัดขบวนแห่เจ้า

ปุ่นเถ้ากงม่า และมหกรรมอาหาร

6 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

- จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

270,000

สำน

ปีละ 1 ครั้ง

7 โครงการอุดหนุนงบประมาณให้แก่
พุทธสมาคมจังหวัดชัยนาท

- สนับสนุนงบประมาณให้

พุทธสมาคมเพื่อดําเนินกิจกรรม
ด้านการส่งเสริมพุทธศาสนา

50,000

หนาศาลากลาง

กองการศึกษา

จังหวัด
เขตเทศบาล

กองการศึกษา
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