นา
ท
งชัย

สำน

ักงา

นเท
ศ

บา

ลเม
ือ

แผนการดําเนินงานประจําปี 2557
เทศบาลเมืองชัยนาท

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน
สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

คํานํา
แผนดํ า เนิ น งาน เป็ น แผนที่ แ สดงรายละเอี ย ดของแผนงาน /โครงการ รวมทั้ ง กิ จ กรรม
การพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมด ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองชัยนาท ในแต่ละปีงบประมาณ วัตถุประสงค์
หลักของการจัดทําแผนดําเนินงาน ก็คือ เพื่อใช้แผนเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ลดความซ้ําซ้อน รวมทั้ง
ประสานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการและ
ปัญหาที่ต้องแก้ไขได้อย่างแท้จริง

งชัย

นา
ท

เทศบาลเมืองชัยนาท ได้ดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 255๗ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
และหวังว่าแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่เทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลดีต่อท้องถิ่นต่อไป

สำน

ักงา

นเท
ศ

บา

ลเม
ือ

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

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

9
17

นเท
ศ

ักงา

สำน

นา
ท

งชัย

ลเม
ือ

บา
ส่วนที่ 1
บทนํา

4

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

2. วัตถุประสงค์

นเท
ศ

บา

ลเม
ือ

1. แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้น แผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้
1. เป็นแผนทีแ่ ยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดําเนินการ
2. จัดทําหลังจากที่ได้มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง
การดําเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดําเนินการในพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองชัยนาท

สำน

ักงา

1. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองชัยนาท ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗
2. เพื่อให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น
3. เพื่อให้การประสานและบูรณาการทํางานกับหน่วยงานอื่นได้รวดเร็วและถูกต้อง
4. เพื่อให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

3. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาล ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ปลั ด เทศบาล
เป็นประธานกรรมการ ผู้อํานวยการกองทุกกอง /ฝ่าย และผู้แทนประชาคมเมือง จํานวน 3 คน เป็นกรรมการ
โดยคณะกรรมการ ทําหน้าที่ รวบรวมแผนงาน /โครงการพัฒนาของเทศบาล หน่วยงานราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ ของเทศบาลเมืองชัยนาท โดยข้อมูลดังกล่าว
ตรวจสอบจากหน่วยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

5

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 255๗ โดยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน
และสามารถ ตรวจสอบได้

สำน

ักงา

นเท
ศ

บา

ลเม
ือ

งชัย

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

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

มือ
งช

าลเ

ศบ

นเท

ักงา

สำน
บัญชีโครงการ /กิจกรรม

าท

ัยน

9

าท

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําปี 255๗
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

-

1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

-

1

สำน

ักงา

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน
และผู้ป่วยเอดส์
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึง
เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ
2.3 ยกระดับคุณภาพชีวิตครยากจน คนอยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.56

300,000

0.85

1

1.56

300,000

0.85

1

1.56

120,000

0.34

กองสวัสดิการ

8

12.50

29,280,820

82.63

กองศึกษา

-

-

นเท

1.4 การจัดทําผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

-

หน่วยดําเนินการ

-

าลเ

-

-

ศบ

1.2 การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการ
อุปโภค - บริโภค และการเกษตร

ัยน

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง

ร้อยละของงบประมาณ

มือ
งช

ยุทธศาสตร์/ /แนวทาง

-

-

กองช่าง

10

าท

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําปี 255๗
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

2.๕ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ

1

7.81

ศบ
2

นเท

2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

-

ักงา

2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน

สำน

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน
และกระบวนการประชาสังคม

ัยน

5

ร้อยละของงบประมาณ

781,000

หน่วยดําเนินการ

2.20

กองสาธารณสุข

มือ
งช

2.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและ
พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทางสาธารณสุข (ดานการพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันควบคุมโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ)ให้มี
คุณภาพและบริการอย่างทั่วถึง

าลเ

ยุทธศาสตร์/ /แนวทาง

1.56

150,000

0.42

กองสาธารณสุข

3.13

340,000

0.96

กองสวัสดิการสังคม

-

-

-

-

17

26.56

30,671,820

86.55

3

4.69

17,000

0.05

กองสวัสดิการสังคม

11

าท

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําปี 255๗
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด
6
9.38
2,348,000

-

3.4 พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2

-

นเท

ศบ

3.5 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

สํานักปลัดเทศบาล

-

-

-

-

3.13

90,000

0.25

สํานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน

-

-

-

-

สํานักปลัดเทศบาล,กองคลัง
กองสวัสดิการ

4

6.25

300,000

0.85

15

23.44

2,755,000

7.77

สำน

3.7 การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

หน่วยดําเนินการ

6.63

ักงา

3.6 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตริ าชการและการ
บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ร้อยละของงบประมาณ

ัยน

3.3 สร้างสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนให้สวยงามน่าอยู่

มือ
งช

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดยาเสพติด
และปลอดอบายมุข

าลเ

ยุทธศาสตร์/ /แนวทาง

12

าท

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําปี 255๗
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1

4.6 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

4.7 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการท่องเที่ยว

360,000

1.02

กองสวัสดิการสังคม

0.42

กองสวัสดิการสังคม

1.56

150,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นเท
-

ักงา

สำน

4.5 ส่งเสริมให้ความรู้กับผู้ประกอบการทางการค้า
และการลงทุน

-

หน่วยดําเนินการ

ศบ

4.3 การพัฒนาส่งเสริมการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐานและเพิ่ม
ช่องทางการตลาด
4.4 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและ
แข่งขันได้

28.13

ัยน

18

ร้อยละของงบประมาณ

มือ
งช

แนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพอย่างอย่างหลากหลาย
เน้นการฝึกทักษะอาชีพ

าลเ

ยุทธศาสตร์/ /แนวทาง

4

6.25

550,000

1.55 กองสาธารณสุขฯ ,กองการศึกษา

13

าท

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําปี 255๗
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด
-

๔.๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศษรฐกิจและ
กลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

-

๔.๑๑ การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าพืชผล
การทางเกษตร

-

สำน

๔.๑๔ ส่งเสริมการทําการเกษตรในพื้นที่เหมาะสมและ
มีศักยภาพและสอดคล้องตามความต้องการของตลาด
และเพื่อการแปรรูป
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ักงา

4.13 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
เป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ

หน่วยดําเนินการ

-

นเท

๔.๑๒ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน
คุณภาพอาหารปลอดภัย

ร้อยละของงบประมาณ

ัยน

-

ศบ

4.9 ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

มือ
งช

4.8 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และส่งเสริม
เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน

าลเ

ยุทธศาสตร์/ /แนวทาง

23

35.94

1,060,000

2.99

14

าท

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําปี 255๗
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

-

-

-

1.56

30,000

0.08

กองช่าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1.56

30,000

0.08

7

10.94

620,000

1.75

ศบ
นเท

ักงา

สำน

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงาม

หน่วยดําเนินการ

-

1

5.3 การบริหารจัดการน้ําอย่างมีคุณภาพ

5.5 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย

ร้อยละของงบประมาณ

ัยน

-

5.2 การสร้างจิตสํานึก การป้องกันและอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.4 การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อป้องกัน
อุทกภัยและภัยแล้ง

มือ
งช

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
5.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

าลเ

ยุทธศาสตร์/ /แนวทาง

กองการศึกษา,กองสาธารณสุข

15

าท

ัยน

6.3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด สร้างจิตสํานึก และ
ตระหนักถึงคุณค่า และความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น

-

6.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม

-

-

-

7

สำน

ักงา

นเท

64

หน่วยดําเนินการ
-

-

-

-

-

-

-

10.94

620,000

1.75

100.00

35,436,820

100.00

ศบ

รวม
รวมทั้งหมด

ร้อยละของงบประมาณ
-

มือ
งช

6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

าลเ

ยุทธศาสตร์/ /แนวทาง

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําปี 255๗
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด
-

าท
ัยน
มือ
งช

สำน

ักงา

นเท

ศบ

าลเ

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําปี 2557
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

าท

17

สำน

ักงา

นเท

ศบ

าลเ

มือ
งช

ัยน

1 ภายใต้
1.
ภายใตยุยททธศาสตร์
ธศาสตร ทีท่ 1 ดานโครงสรางพนฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง แหล่งน้ํา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและจัดทําผังเมืองรวมและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 1.4 การจัดทําผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ลําํ ดับั
โ
โครงการ/กิ
จิ กรรม
รายละเอียี ดของกิจิ กรรม
งบประมาณ
ป
สถานทีี่
หน่่วย
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
ที่
(ผลผลิต/พื้นที่)
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปรับปรุง/ประเมิน
- เพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมเดิม
300,000 เขตเทศบาลเมืองชัยนาท
กองช่าง
ผลผังเมืองรวมเมืองชัยนาท
ให้เป็นปัจจุบุ ันเพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์ที่ดินได้ถูกต้องและ
เกิดประโยชน์มากที่สุด

แผนการดําเนินงานประจําปี 255๗
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ด้านส่งเสริมสุขภาพ )

าท

18

สำน

ักงา

นเท

ศบ

าลเ

มือ
งช

ัยน

1 ภายใต้
1.
ภายใตยุยททธศาสตร์
ธศาสตร ทีท่ ๒ ดานสงเสรมสุ
ด้านส่งเสริมสขภาพ
ขภาพ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยเอดส์
ลําํ ดับั
พ.ศ. 255๖
โ
โครงการ/กิ
จิ กรรม
รายละเอียี ดของกิจิ กรรม
งบประมาณ
ป
สถานทีี่
หน่ว่ ย
พ.ศ. 255๗
ที่
(ผลผลิต/พื้นที่)
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.
๑ โครงการสนับสนุนเงิน
จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์
120,000 ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่
ผู้ป่วยเอดส์

แผนการดําเนินงานประจําปี 255๗
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพ )

าท

19

สำน

ักงา

นเท

ศบ

าลเ

มือ
งช

ัยน

1 ภายใต้
1.
ภายใตยุยททธศาสตร์
ธศาสตร ทีท่ 2.
2 ดานสงเสรมคุ
ด้านส่งเสริมคณภาพ
ณภาพ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ
ลํําดัับ
พ.ศ. 2556
โ
โครงการ/กิ
จิ กรรม
รายละเอียี ดของกิจิ กรรม
งบประมาณ
ป
สถานทีี่
หน่ว่ ย
พ.ศ. 2557
ที่
(ผลผลิต/พื้นที่)
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดนิทรรศการและ พนักงานครูเทศบาล นักเรียน
50,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
สนับสนุุนงานวิชาการ
และชุุมชน ในสังกัดเทศบาล
เมืองชัยนาท จํานวน 134 คน
เข้าร่วมกิจกรรม
2 โครงการมอบเกียรติบัตร
จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร
15,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
และประกาศนียบัตร
และประกาศนยบตร
แก่นักเรียนที่จบการศึกษา
แกนกเรยนทจบการศกษา
นักเรียนที่จบหลักสูตร
ปีละ 1 ครั้ง
อนุบาล ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
3 โครงการรณรงค์
โ
์ป้องกััน
จััดกิิจกรรมรณรงค์์ในรู้ถึงโทษ
โ
57,000 ใในเขตเทศบาล กองการศึึกษา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
และพิษภัยของยาเสพติด
ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา
๕๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
นักเรียน-เยาวชนในระดับ เยาวชน ตื่นตัวและให้ความสนใจ
ท้องถิ่น ระดับภาค
ในการกีฬา
ระดับประเทศ
ระดบประเทศ

แผนการดําเนินงานประจําปี 255๗
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพ )

าท

20

าลเ

มือ
งช

ัยน

1 ภายใต้
1.
ภายใตยุยททธศาสตร์
ธศาสตร ทีท่ 2.
2 ดานสงเสรมคุ
ด้านส่งเสริมคณภาพ
ณภาพ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ
ลํําดัับ
พ.ศ. 2556
โ
โครงการ/กิ
จิ กรรม
รายละเอียี ดของกิจิ กรรม
งบประมาณ
ป
สถานทีี่
หน่ว่ ย
พ.ศ. 2557
ที่
(ผลผลิต/พื้นที่)
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.
๕ โครงการอาหารกลางวัน
เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทาน 8,020,800 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
อาหารกลางวันที่สะอาดตามหลัก
โภชนาการ

เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
8,592,220 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
สังั กัดั และโรงเรี
โ ยี นถ่า่ ยโอนได้
โ ไ้
ดื่มนมเพื่อส่งเสริมสุขภาพตลอดปี

ักงา

๗ โครงการอาหารเสริม(นม)
โ ียนในสั
โรงเรี
ใ ังกััดฯและ
โรงเรียนถ่ายโอน

นเท

ศบ

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,503,800 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา
การบรหารสถานศกษา
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สถานศกษาของโรงเรยนในสงกด
เทศบาล

สำน

8 โครงการอุุดหนุุนงบประมาณ เพื่ออุดุ หนุนุ งบประมาณค่า
รายการอาหารกลางวัน
อาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
ให้กับโรงเรียนในสังกัดสพฐ สพฐ.ตามโครงการถ่ายโอน
ตามภารกิจถ่ายโอน

10,992,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําปี 255๗
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพ )

าท
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สำน

ักงา

นเท

ศบ

าลเ

มือ
งช

ัยน

1 ภายใต้
1.
ภายใตยุยททธศาสตร์
ธศาสตร ทีท่ 2 ดานสงเสรมคุ
ด้านส่งเสริมคณภาพ
ณภาพ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุข(ด้านการพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันั ควบคุมโโรคและการฟืฟื้นฟูฟสมรรถภาพ) ให้
ใ ม้ ีคุณภาพและบริกิ ารอย่า่ งทัวั่ ถึงึ
ลําดับ
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
ที่
(ผลผลิต/พื้นที่)
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.
๑ โครงการตรวจสุขุ ภาพอนามัย เด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขต
35,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขุ
เด็กนักเรียน
เทศบาลได้รับการตรวจสุขภาพ
ครบถ้วนและมีสุขภาพที่ดี
๒ โครงการอบรม อสม. ต่อเนื่อง เพื่อให้ อสม. มีความรู้ด้าน
๓๙๖,๐๐๐ เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
สาธารณสขที
สาธารณสุ
ขทถู่ถกต้
กตอง
อง และร้
และรูบท
บาทหน้าที่ในการปฎิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
๓ โครงการอบรมและฟื้นฟู
เพื่อให้ อสม. มีความรู้ความ
๕๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ศัักยภาพ อสม. ในวั
ใ นั อสม. สามารถในการปฎิ
ใ
ิบัติงานมากขึ้นึ
แห่งชาติ
รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้
กับประชาชนได้
๔ โครงการอุดุ หนุนุ งบประมาณ เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขุ
๑๘๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองสาธารณสุขุ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน มูลฐานในเขตเทศบาลตาม
(ค่าดําเนินงาน อสม.
นโยบายรัฐบาล
๑๘ ชุมชน)

แผนการดําเนินงานประจําปี 255๗
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองต่อยทธศาสตร์
(ตอบสนองตอยุ
ทธศาสตร ทที่ 2 ดานสงเสรมคุ
ด้านส่งเสริมคณภาพ
ณภาพ )

าท

22

สำน

ักงา

นเท

ศบ

าลเ

มือ
งช

ัยน

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒ
ั นา ทีี่ ๒.๔ ส่่งเสริิมสนัับสนุนให้
ใ ้ประชาชนมีีสุขภาพและพลานามััยที่ีแข็ง็ แรงสมบูรณ์ค์ วบคู่ไปปกับั การพัฒ
ั นาทางสาธารณสุข(ด้้านการพยาบาล ส่่งเสริิมสุขภาพ
ป้องกัน ควบคุมโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ) ให้มีคุณภาพและบริการอย่างทั่วถึง
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ที่
(ผลผลิต/พื้นที่)
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.
๕ โครงการรณรงค์ป้องกัน
ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษ
๑๒๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
โรคพิษสุนัขบ้า
สุนัขบ้า โดยการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่สัตว์เลี้ยงจากการนําสัตว์
เลี้ยงมารับการบริการฉีดวัคซีน
เลยงมารบการบรการฉดวคซน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

23

ัยน

หน่ว่ ย
ดําเนินการ
กองสาธารณสุข

พ.ศ. 255๖
พ.ศ. 255๗
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สำน

ักงา

นเท

ศบ

าลเ

มือ
งช

1 ภายใต้
1.
ภายใตยุยททธศาสตร์
ธศาสตร ทีท่ 2 ดานงานสงเสรมคุ
ด้านงานส่งเสริมคณภาพชี
ณภาพชวต
วิต
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 2.5 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
ลําํ ดับั
โ
โครงการ/กิ
จิ กรรม
รายละเอียี ดของกิจิ กรรม
งบประมาณ
ป
สถานทีี่
ที่
(ผลผลิต/พื้นที่)
ดําเนินการ
๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้
๑๕๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล
ทุกุ กลุ่มุ อายุุ
ประชาชนทุกุ กลุ่มุ อายุมุ ีการ
ออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาเป็น
ประจํา

าท

แผนการดําเนินงานประจําปี 255๗
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต )

24

ัยน

มือ
งช

สถานทีี่
หน่ว่ ย
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
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.
ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

าลเ

1.
ภายใตยุยททธศาสตร์
ธศาสตร ทีท่ 2 ดานงานสงเสรมคุ
ณภาพชวต
1 ภายใต้
ด้านงานส่งเสริมคณภาพชี
วิต
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลําํ ดับั
โ
โครงการ/กิ
จกรรม
รายละเอียี ดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
(ผลผลิต/พื้นที่)
๑ โครงการกีฬาร่วมใจต้านภัย
เพื่อสนับสนุนทีมกีฬาเข้าร่วมการ
๔๐,๐๐๐
ยาเสพติด
แข่งขันมหกรรมกีฬาต่างๆที่เอกชน
หรือรัฐดําเนินการ เช่น ไทคัพ เพื่อให้
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณให้ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการ ๓๐๐,๐๐๐
ศูศนย์
นยปฎบตการตอสู
รณาการ
ปฎิบัติการต่อส้เพืพอเอาชนะ
่อเอาชนะ แกไขปญหายาเสพตดแบบบู
แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบรณาการ
ยาเสพติดจังหวัดชัยนาท ตาม
ของศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ยาเสพติดจังหวัดชัยนาท
แบบบูรณาการของ คตส.จ.ชัยนาท

าท

แผนการดําเนินงานประจําปี 2557
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต )

สำน

ักงา

นเท

ศบ

ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ
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สำน

ักงา

นเท

ศบ

าลเ

มือ
งช

ัยน

าท

แผนการดําเนินงานประจําปี 2557
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย)
1 ภายใตยุ
1.
ภายใต้ยททธศาสตร์
ธศาสตร ทีท่ 3 การจดระเบยบชุ
การจัดระเบียบชมชน
มชน /สงคมและการรกษาความสงบเรยบรอย
/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและชุมชน
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 3.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม
ลํําดัับ
พ.ศ. 2556
โ
โครงการ/กิ
จิ กรรม
รายละเอียี ดของกิจิ กรรม
งบประมาณ
ป
สถานทีี่
หน่ว่ ย
พ.ศ. 2557
ที่
(ผลผลิต/พื้นที่)
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการประชาคมจัดทําแผนชุมชน
- จัดทําแผนชุมชนครบ 18 ชุมชน
10,000
ชุมชนในเขต กองสวัสดิการฯ
เทศบาล
๒ โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครง
๓,๐๐๐
ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ
อาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท การ เช่น ค่าพิธีกร ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม
ค่าวัสดอปกรณ์
คาวสดุ
อุปกรณตางๆ
ต่างๆ
๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพคณะทํางาน เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครง
๔,๐๐๐
ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ
ชมรมคนพิการ เทศบาลเมืองชัยนาท
การ เช่น ค่าพิธีกร ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม
ค่่าวััสดุอุปกรณ์ต์ ่างๆ
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แผนการดําเนินงานประจําปี 2557
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย)
1 ภายใตยุ
1.
ภายใต้ยททธศาสตร์
ธศาสตร ทีท่ 3 การจดระเบยบชุ
การจัดระเบียบชมชน
มชน /สงคมและการรกษาความสงบเรยบรอย
/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและชุมชน
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข
พ.ศ. 2556
ลําํ ดับั
โครงการ/กิ
จกรรม
รายละเอียี ดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานทีี่
หน่ว่ ย
พ.ศ. 2557
โ
ที่
(ผลผลิต/พื้นที่)
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการป้องกันและรักษา
- จ้างเหมาบุคคล เพื่อ
2,178,000
เขตเทศบาล
สํานักปลัด
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจจักรยาน
เทศบาล
ทรัพย์สิน (สายตรวจจักรยาน)
จํานวน 33 คน
2 โครงการจัดทําแผนป้องกันภัย
-จัดทําแผนป้องกันภัยฝ่าย
10,000
เขตเทศบาล
สํานักปลัด
ฝ่ายพลเรือน
พลเรือน ปีละ 1 ครั้ง
เทศบาล
3 โครงการอบรมอาสาสมคร
-จดอบรมประชาชนในชุ
มชน
100,000
เขตเทศบาล
สานกปลด
โครงการอบรมอาสาสมัคร
-จัดอบรมประชาชนในชมชน
100 000
สํานักปลัด
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
เทศบาล
สาธารณภัยและปฐมพยาบาล
เบื้องต้น จํานวน 1 รุ่น
โ
ใ
4 โครงการร่
วมกิจกรรมป้อ้ งกันและ
- จัดระเบียี บจราจรภายใน
20,000
เขตเทศบาล
สํานักปลัด
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เขตเทศบาล เพื่อลดการ
เทศบาล
เทศการปีใหม่
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่
5 โครงการร่วมกิจกรรมป้องกันและ - จัดระเบียบจราจรภายใน
20,000
เขตเทศบาล
สํานักปลัด
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เขตเทศบาล เพื่อลดการ
เทศบาล
เทศกาลสงกรานต์
ยชีวิตและทรัพย์สิน
เทศกาลสงกรานต
สูสญเสี
ญเสยชวตและทรพยสน
ของประชาชนในช่วง
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แผนการดําเนินงานประจําปี 2557
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย)
1 ภายใตยุ
1.
ภายใต้ยททธศาสตร์
ธศาสตร ทีท่ 3 การจดระเบยบชุ
การจัดระเบียบชมชน
มชน /สงคมและการรกษาความสงบเรยบรอย
/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและชุมชน
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข
ลําํ ดับั
โครงการ/กิ
จกรรม
รายละเอียี ดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานทีี่
หน่ว่ ย
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
โ
ที่
(ผลผลิต/พื้นที่)
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.
6 โครงการรักษาความปลอดภัย
-จัดกําลัง อพปร.รักษาความ
20,000
เขตเทศบาล
สํานักปลัด
ในช่วงเทศกาลอาหารและดนตรี
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เทศบาล
ของประชาชนในช่วงเทศกาล
อาหารและดนตรี
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แผนการดําเนินงานประจําปี 2557
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย)
1 ภายใตยุ
1.
ภายใต้ยททธศาสตร์
ธศาสตร ทีท่ 3 การจดระเบยบชุ
การจัดระเบียบชมชน
มชน /สงคมและการรกษาความสงบเรยบรอย
/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและชุมชน
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 3.4 พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ลํําดัับ
พ.ศ. 2556
โ
โครงการ/กิ
จิ กรรม
รายละเอีียดของกิิจกรรม
งบประมาณ
ป
สถานทีี่
หน่่วย
พ.ศ. 2557
ที่
(ผลผลิต/พื้นที่)
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดงานวันเทศบาล - จัดทําบุญ แสดงนิทรรศการ
20,000
สํานักงาน
สํานักปลัด
และกิจกรรมภารกิจของเทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
บําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
และกิจกรรมสันทนาการ
ในวันเทศบาลปีละ 1 ครั้ง
2 โครงการประชาสมพนธ
โครงการประชาสัมพันธ์
- โฆษณาประชาสมพนธ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทาง
70 000
70,000
เทศบาล
กองวิชาการฯ
กองวชาการฯ
ข้อมูลข่าวสารและ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุชุมชน
การรับฟังความคิดเห็น
ทางเว็บไซด์ของเทศบาล และ
ของประชาชน
การส่งข้อความทางโทรศัพท์
และวารสารของเทศบาล
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แผนการดําเนินงานประจําปี 2557
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย)
1 ภายใตยุ
1.
ภายใต้ยททธศาสตร์
ธศาสตร ทีท่ 3 การจดระเบยบชุ
การจัดระเบียบชมชน
มชน /สงคมและการรกษาความสงบเรยบรอย
/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและชุมชน
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 3.6 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ลําํ ดับั
พ.ศ. 2556
โ
โครงการ/กิ
จิ กรรม
รายละเอียี ดของกิจิ กรรม
งบประมาณ
ป
สถานทีี่
หน่่วย
พ.ศ. 2557
ที่
(ผลผลิต/พื้นที่)
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
- พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
100,000
สํานักงาน
สํานักปลัด
บุคุ ลากร
ผู้บู ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
จํานวน 100 คน
2 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ -เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่
60,000 ในเขตเทศบาล
กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สิน
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ปีละ 1 ครง
ปละ
ครั้ง
3 โครงการทุนการศึกษาระดับ
- ให้ทุนการศึกษาให้แก่สมาชิกสภา
60,000
เทศบาล
สํานักปลัด
ปริญญาตรี /ปริญญาโท
เทศบาล และบุคลากรในองค์กร
เทศบาล
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทย
๔ โครงการสํ
โ
ํารวจและจััดเก็บ็ ข้อ้ มูล เพื่อื สําํ รวจและจัดั เก็บ็ ข้อ้ มูลพืื้นฐาน
๘๐,๐๐๐
เทศบาล
กองสวััสดิิการฯ
พื้นฐานในเขตเทศบาลฯ
เป็นมาตรฐานสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและเป็นข้อมููลที่หน่วยงาน
ต่างๆ
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แผนการดําเนินงานประจําปี 2557
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว )
1 ภายใตยุ
1.
ภายใต้ยททธศาสตร์
ธศาสตร ทีท่ ๔ ดานการวางแผน
ด้านการวางแผน การสงเสรมการลงทุ
การส่งเสริมการลงทนน พาณิ
พาณชยกรรม
ชยกรรม และการท่
และการทองเทยว
องเที่ยว
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ ๔.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพอย่างหลากหลายเน้นการฝึกทักษะด้านอาชีพ
ลําํ ดับั
พ.ศ. 255๖
โ
โครงการ/กิ
จิ กรรม
รายละเอีียดของกิิจกรรม
งบประมาณ
ป
สถานทีี่
หน่่วย
พ.ศ. 255๗
ที่
(ผลผลิต/พื้นที่)
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.
๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
20,000 ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
ทําขนมไทย(ชุมุ ชนเมตตาฯ)
และลดปัญหาการว่างงาน
(อุดหนุนเอกชน สําหรับใช้ใน
การส่งเสริมอาชีพ)
๒ โครงการฝึกอาชีพกลุ่มทําที่
เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
20,000 ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
นอนปิคนิคและเย็บปักถักร้อย และลดปญหาการวางงาน
นอนปคนคและเยบปกถกรอย
และลดปัญหาการว่างงาน
(ชุมชนหัวรอ)(อุดหนุนเอกชน
สําหรับใช้ในการส่งเสริมอาชีพ)
๓ โครงการฝึกอาชีพทําไข่เค็ม
เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
๒๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
ขนมไข่
ไ ่ ขนมผิิงและขนมไทย
ไ
(ชุมชนศรีวิชัย)(อุดหนุนเอกชน
สําหรับใช้ในการส่งเสริมอาชีพ)
๔ โครงการฝึกอบรมอาชีพสาน เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
๒๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
กระเป๋าจากเส้นพลาสติก
(ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ)(อุดหนุน
เอกชนสําหรับใช้ในการส่งเสริม
อาชีพ)
อาชพ)
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แผนการดําเนินงานประจําปี 2557
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว )
1 ภายใตยุ
1.
ภายใต้ยททธศาสตร์
ธศาสตร ทีท่ ๔ ดานการวางแผน
ด้านการวางแผน การสงเสรมการลงทุ
การส่งเสริมการลงทนน พาณิ
พาณชยกรรม
ชยกรรม และการท่
และการทองเทยว
องเที่ยว
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ ๔.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพอย่างหลากหลายเน้นการฝึกทักษะด้านอาชีพ
ลําํ ดับั
พ.ศ. 255๖
โ
โครงการ/กิ
จิ กรรม
รายละเอีียดของกิิจกรรม
งบประมาณ
ป
สถานทีี่
หน่่วย
พ.ศ. 255๗
ที่
(ผลผลิต/พื้นที่)
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.
๕ โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
๒๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
ทําน้ําหมักชีวภาพ(ชุมุ ชนหลัก
เมือง)(อุดหนุนเอกชนสําหรับ
ใช้ในการส่งเสริมอาชีพ)
๖ โครงการฝึกอบรมทําน้ํายาล้าง เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
๒๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
จาน(ชมชนท่
จาน(ชุ
มชนทาแจง)(อุ
าแจง)(อดหนน
ดหนุน
เอกชนสําหรับใช้ในการส่งเสริม
อาชีพ)
๗ โครงการฝึกอบรมอาชีพสาน เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
๒๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
กระเป๋า๋ จากเส้น้ พลาสติกิ
(ชุมชนท่าไม้)(อุดหนุนเอกชน
สําหรับใช้ในการส่งเสริมอาชีพ)
๘ โครงการฝึกอบรมอาชีพสาน เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
๒๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
กระเป๋าจากเส้นพลาสติก
(ชุมชนหัวยาง)(อุดหนุนเอกชน
สําหรับใช้ในการส่งเสริมอาชีพ)
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แผนการดําเนินงานประจําปี 2557
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว )
1 ภายใตยุ
1.
ภายใต้ยททธศาสตร์
ธศาสตร ทีท่ ๔ ดานการวางแผน
ด้านการวางแผน การสงเสรมการลงทุ
การส่งเสริมการลงทนน พาณิ
พาณชยกรรม
ชยกรรม และการท่
และการทองเทยว
องเที่ยว
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ ๔.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพอย่างหลากหลายเน้นการฝึกทักษะด้านอาชีพ
ลําํ ดับั
พ.ศ. 255๖
โ
โครงการ/กิ
จิ กรรม
รายละเอีียดของกิิจกรรม
งบประมาณ
ป
สถานทีี่
หน่่วย
พ.ศ. 255๗
ที่
(ผลผลิต/พื้นที่)
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.
๙ โครงการฝึกอบรมอาชีพสาน เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
๒๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
กระเป๋าจากเส้นพลาสติก
(ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา)
(อุดหนุนเอกชน สําหรับใช้ใน
การส่งเสริมอาชีพ)
๑๐ โครงการฝกอบรมอาชพทาขนม
โครงการฝึกอบรมอาชีพทําขนม เพอสรางอาชพเสรม
เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ
เพมรายได
่มรายได้
๒๐ ๐๐๐ ในเขตเทศบาล กองสวสดการ
๒๐,๐๐๐
กองสวัสดิการ
ไทย ขนมรังผึ้ง(ชุมชนมณเทียร)
(อุดหนุนเอกชน สําหรับใช้ใน
การส่งเสริมอาชีพ)
๑๑ โครงการฝึ
โ
ึกอบรมอาชีีพทํําน้ํา้ เพื่อื สร้า้ งอาชีพี เสริมิ เพิ่มิ รายได้
ไ้
๒๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล
ใ
กองสวัสั ดิิการ
ยาเอนกประสงค์(ชุมชนคงธรรม)
(อุดหนุนเอกชน สําหรับใช้ใน
การส่งเสริมอาชีพ)
๑๒ โครงการฝึกอบรมอาชีพทําสบู่ เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
๒๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
สมุนไพรและยาหม่องสมุนไพร
(ชุมชนสุขใจ)(อุดหนุนเอกชน
สําหรับใช้ในการส่งเสริมอาชีพ)
สาหรบใชในการสงเสรมอาชพ)
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แผนการดําเนินงานประจําปี 2557
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว )
1 ภายใตยุ
1.
ภายใต้ยททธศาสตร์
ธศาสตร ทีท่ ๔ ดานการวางแผน
ด้านการวางแผน การสงเสรมการลงทุ
การส่งเสริมการลงทนน พาณิ
พาณชยกรรม
ชยกรรม และการท่
และการทองเทยว
องเที่ยว
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ ๔.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพอย่างหลากหลายเน้นการฝึกทักษะด้านอาชีพ
ลําํ ดับั
พ.ศ. 255๖
โ
โครงการ/กิ
จิ กรรม
รายละเอีียดของกิิจกรรม
งบประมาณ
ป
สถานทีี่
หน่่วย
พ.ศ. 255๗
ที่
(ผลผลิต/พื้นที่)
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.
๑๓ โครงการฝึกอบรมอาชีพทํา
เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
๒๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
กระเป๋าสตางค์และพวงกุญ
ุ แจ
จากผ้า(ชุมชนศาลาปู่ปี)(อุดหนุน
เอกชนสําหรับใช้ในการส่งเสริม
อาชีพ)
๑๔ โครงการฝกอบรมทาสบู
โครงการฝึกอบรมทําสบ่และยา เพอสรางอาชพเสรม
เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ
เพมรายได
่มรายได้
๒๐ ๐๐๐ ในเขตเทศบาล กองสวสดการ
๒๐,๐๐๐
กองสวัสดิการ
สระผมสมุนไพร(ชุมชนท่าชัย)
(อุดหนุนเอกชน สําหรับใช้ใน
การส่งเสริมอาชีพ)
๑๕ โครงการฝึ
โ
ึกอบรมทํําน้ํา้ นวดตัวั เพื่อื สร้า้ งอาชีพี เสริมิ เพิ่มิ รายได้
ไ้
๒๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล
ใ
กองสวัสั ดิิการ
ยาหม่องสมุนไพร(ชุมชนท่าชัย)
(อุดหนุนเอกชน สําหรับใช้ใน
การส่งเสริมอาชีพ)
๑๖ โครงการฝึกอบรมอาชีพทําน้ํา เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
๒๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
ยาซักผ้าน้ํายาปรับผ้านุ่ม
น้ํายาล้างจาน(ชุมชนร่วมใจฯ)
(อดหนนเอกชน
(อุ
ดหนุนเอกชน สาหรบใชใน
สําหรับใช้ใน การสงเสรมอาชพ)
การส่งเสริมอาชีพ)
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แผนการดําเนินงานประจําปี 2557
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว )
1 ภายใตยุ
1.
ภายใต้ยททธศาสตร์
ธศาสตร ทีท่ ๔ ดานการวางแผน
ด้านการวางแผน การสงเสรมการลงทุ
การส่งเสริมการลงทนน พาณิ
พาณชยกรรม
ชยกรรม และการท่
และการทองเทยว
องเที่ยว
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ ๔.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพอย่างหลากหลายเน้นการฝึกทักษะด้านอาชีพ
ลําํ ดับั
พ.ศ. 255๖
โ
โครงการ/กิ
จิ กรรม
รายละเอีียดของกิิจกรรม
งบประมาณ
ป
สถานทีี่
หน่่วย
พ.ศ. 255๗
ที่
(ผลผลิต/พื้นที่)
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.
๑๗ โครงการฝึกอบรมสมุนไพร
เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
๒๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
แปรรูปู เช่น ยาหม่อง ยาดม
ยาเหลืองสมุนไพร(ชุมชนตรา
ยางสัมพันธ์)(อุดหนุนเอกชน
สําหรับใช้ในการส่งเสริมอาชีพ)
๑๘ โครงการฝกอบรมการทาอาหาร
โครงการฝึกอบรมการทําอาหาร เพอสรางอาชพเสรม
เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ
เพมรายได
่มรายได้
๒๐ ๐๐๐ ในเขตเทศบาล กองสวสดการ
๒๐,๐๐๐
กองสวัสดิการ
ฝรั่งและการทํากระเป๋าจากผ้า
โดยการเย็บด้วยมือ(ชุมชนหนอง
หลวงพัฒนา)(อุดหนุนเอกชน
สํําหรัับใช้
ใ ้ในการส่่งเสริิมอาชีีพ)
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แผนการดําเนินงานประจําปี 2557
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว)
1.
ธศาสตร ทีท่ 4 ดานการวางแผน
การสงเสรม
การลงทุน พาณชยกรรม
1 ภายใตยุ
ภายใต้ยททธศาสตร์
ด้านการวางแผน การส่
งเสริม การลงทน
พาณิชยกรรม และการทองเทยว
และการท่องเที่ยว
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 4.2. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ลําํ ดับั
โ
โครงการ/กิ
จกรรม
รายละเอียี ดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานทีี่
หน่ว่ ย
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ที่
(ผลผลิต/พื้นที่)
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุขแบบ ABC - จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลในบัญชี 150,000
ชุมชุน 18
กองสวัสดิการ
ครัวเรือนและเวทีแลกเปลี่ยน
ในเขตเทศบาล
สังคม
เรียนรู้ เพื่อนําไปสู่การจัดทํา
แผนชุมชน ทั้ง 18 ชุมชน
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แผนการดําเนินงานประจําปี 2557
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว )
1.
ธศาสตร ทีท่ ทีท่ 4 ดานการวางแผน
การสงเสรม
การลงทุน พาณชยกรรม
1 ภายใตยุ
ภายใต้ยททธศาสตร์
ด้านการวางแผน การส่
งเสริม การลงทน
พาณิชยกรรม และการทองเทยว
และการท่องเที่ยว
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 4.7 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว
โ
โครงการ/กิ
จกรรม
รายละเอียี ดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานทีี่
หน่ว่ ย
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ลําํ ดับั
ที่
(ผลผลิต/พื้นที่)
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพัฒนาร้านอาหารและแผงลอย - อบรมให้ความรู้แก่ผู้
400,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
จําหน่ายอาหาร (เทศกาลอาหาร
ประกอบการร้านอาหารและ
และดนตรี)
แผงลอย จํานวน 1 ครั้ง
และจัดกิจกรรมการจําหน่าย
อาหารและการแสดงดนตรี
เพอสงเสรมการทองเทยว
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดชัยนาท
2 โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน
- อุดหนุนงบประมาณให้แก่
80,000 หน้าศาลากลาง กองการศึกษา
มหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาด
จังหวัดชัยนาท สําหรับใช้ใน
จังหวัด
จังหวัดชัยนาท
การจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก
และงานกาชาด
3 โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน
- อุดหนุนงบประมาณให้แก่
50,000 หน้าศาลากลาง กองการศึกษา
ประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดชัยนาท สําหรับใช้ใน
จังหวัด
การจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวฯ
4 โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน
- อุดหนุนงบประมาณให้แก่
20,000 หน้าศาลากลาง กองการศึกษา
วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
จังหวัดชัยนาท สําหรับใช้ใน
จังหวัด
การจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวา
การจดงานวนสมโอขาวแตงกวา
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แผนการดําเนินงานประจําปี 2557
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านกาบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม )
1 ภายใตยุ
1.
ภายใต้ยททธศาสตร์
ธศาสตร ทีท่ 5 ดานกาบรหารจดการและการอนุ
ด้านกาบริหารจัดการและการอนรัรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
กษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างจิตสํานึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 5.2 การสร้างจิตสํานึก การป้องกันอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลําํ ดับั
พ.ศ. 2556
โ
โครงการ/กิ
จิ กรรม
รายละเอียี ดของกิจิ กรรม
งบประมาณ
ป
สถานทีี่
หน่ว่ ย
พ.ศ. 2557
ที่
(ผลผลิต/พื้นที่)
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการท้องถิ่นไทย
-ปลูดต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
30,000
ในเขตเทศบาล
กองช่าง
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
ในเขตเทศบาล
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แผนการดําเนินงานประจําปี 2557
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น )
1.
ธศาสตร ทีท่ 6 ดานศลปะ
ประเพณและภู
1 ภายใตยุ
ภายใต้ยททธศาสตร์
ด้านศิลปะ วฒนธรรม
วัฒนธรรม จารต
จารีต ประเพณี
และภมิมปปญญาทองถน
ัญญาท้องถิ่น
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด สร้างจิตสํานึก และตระหนักถึงคุณค่า และความสําคัญของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
ลําํ ดับั
โ
โครงการ/กิ
จกรรม
รายละเอียี ดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานทีี่
หน่ว่ ย
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ที่
(ผลผลิต/พื้นที่)
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดกิจกรรมทางด้าน
-จัดกิจกรรมด้านวันสําคัญทาง
100,000
เขตเทศบาล
กองการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม ได้แก่
ศาสนาวัฒนธรรมและวันสําคัญ
ของชาติ
วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา
วันปิยะมหาราช วันเด็ก วันเฉลิม
พระชนมพรรษา งานมหกรรมหุ
งานมหกรรมห่น
ฟางนก งานวันส้มโอ ฯลฯ
2 โครงการอุดหนุนงบประมาณให้แก่
- สนับสนุนงบประมาณให้
50,000
เขตเทศบาล
กองการศึกษา
พุทธสมาคมจังหวัดชัยนาท
พุทธสมาคมเพื่อดําเนินกิจกรรม
ด้า้ นการส่งเสริมพุทธศาสนา
๓ โครงการนิทรรศการปิดทองหลังพระ เพื่อร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ ๔๐,๐๐๐
เขตเทศบาล
กองสาธารณสุข
ปิดทองหลังพระของสันนิบาต
เทศบาล
-จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ
บริเวณเขื่อนเรียงหิน
สารเณร ณ บรเวณเขอนเรยงหน
หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ปีละ 1 ครั้ง

100,000

หน้าศาลากลาง
จังหวัด

กองการศึกษา
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แผนการดําเนินงานประจําปี 2557
เทศบาลเมืองชัยนาท
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น )
1.
ธศาสตร ทีท่ 6 ดานศลปะ
ประเพณและภู
1 ภายใตยุ
ภายใต้ยททธศาสตร์
ด้านศิลปะ วฒนธรรม
วัฒนธรรม จารต
จารีต ประเพณี
และภมิมปปญญาทองถน
ัญญาท้องถิ่น
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด สร้างจิตสํานึก และตระหนักถึงคุณค่า และความสําคัญของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
2. แนวทางการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนา ที่ 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
ลําํ ดับั
โ
โครงการ/กิ
จกรรม
รายละเอียี ดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานทีี่
หน่ว่ ย
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ที่
(ผลผลิต/พื้นที่)
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
- จัดกิจกรรมรดน้ําผู้สูงอายุ
100,000
วัดศรีวิชัย
กองการศึกษา
การประกวดนางสงกรานต์
วัฒนาราม
การประกวดขบวนแห่และ
การละเล่นพื้นเมือง
6 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง - จัดงานประเพณีลอยกระทง
200,000 หน้าศาลากลาง
กองการศึกษา
ประกวดขบวนแหกระทงเจม
จงหวด
ประกวดขบวนแห่กระทงเจิม
จังหวัด
หนูน้อยนพมาศ การแสดง
อุปรากรจีน การจัดขบวนแห่เจ้า
ปุ่นเถ้ากงม่า และมหกรรมอาหาร
7 โครงการจั
โ
ดกิจกรรมลูกเสืือชาวบ้้าน - เพือื่ สนับสนุนกานดําเนินกิจกรรม ๓๐,๐๐๐ เทศบาลเมือื งชัยนาท กองการศึกึ ษา
ของชมรมลูกเสือชาวบ้านเทศบาล
เมืองชัยนาท

