แผนการดําเนินงานประจําป 2561
เทศบาลเมืองชัยนาท

กองวิชาการและแผนงาน
สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

คํานํา
แผนดําเนินงาน เปนแผนที่แสดงรายละเอียดของแผนงาน /โครงการ รวมทั้งกิจกรรม
การพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมด ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองชัยนาท ในแตละปงบประมาณ วัตถุประสงค
หลักของการจัดทําแผนดําเนินงาน ก็คือ เพื่อใชแผนเปนแนวทางในการดําเนินงาน ลดความซ้ําซอน รวมทั้ง
ประสานบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการและ
ปญหาที่ตองแกไขไดอยางแทจริง
เทศบาลเมืองชัยนาท
ไดดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงานประจําป
พ.ศ.25 61
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.254 ๘ และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เสร็จเรียบรอยแลว และหวังวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเปน
ประโยชนแกเทศบาลและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพเกิดผลดีตอ
ทองถิ่นตอไป
นายเจษฎา สี่พี่นอง
นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

สารบัญ
สวนที่ ๑ บทนํา
- บทนํา
- วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
สวนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

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

หนา
๔
๔
๔
๕
๙
๑๓

สวนที่ ๑
บทนํา

สวนที่ 1
บทนํา
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 254 ๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผน พัฒนา
ทองถิ่น และแผนการดําเนินงานประจําป สําหรับปฏิบัติการในปนั้น โดย แผนการดําเนินงานประจําปมี
จุดมุงหมาย เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินงานจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กอใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานงานและการ
ปฏิบัติงาน แบบบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ซึ่งการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น
แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุม
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้น แผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้
1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ
2. จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว
3. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง
การดําเนินงานจริง
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองชัยนาท
วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองชัยนาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น
3. เพื่อใหการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานอื่นไดรวดเร็วและถูกตอง
4. เพื่อใหการติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งประกอบดวย ปลัดเทศบาล
เปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการกองทุกกอง /ฝาย และผูแทนประชาคมเมือง จํานวน 3 คน เปนกรรมการ
โดยคณะกรรมการ ทําหนาที่ รวบรวมแผนงาน /โครงการพัฒนาของเทศบาล หนวยงานราชการสวนกลาง
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ ของเทศบาลเมืองชัยนาท โดยขอมูลดังกลาว
ตรวจสอบจากหนวยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และหนวยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลจัดทํารางแผนการดําเนินงาน
โดยพิจารณาจัดหมวดหมู ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนาของเทศบาลที่กําหนดไวใน
มีเคาโครงแผนปฏิบัติการ 2 สวน คือ
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/ กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล นํารางแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเปนแผน
ดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศ แผนการดําเนินงาน ประจําป 2561 โดยเปดเผยใหสาธารณชนทราบโดยทั่วกัน
และสามารถ ตรวจสอบได
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
1. สามารถแกไขปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดตรงตามความ
ตองการ ที่แทจริงของประชาชน
2. กอใหเกิดการปฏิบัติงานรวมกันแบบบูรณาการ รวมกับหนวยงานอื่น ๆ ในจังหวัดชัยนาท
3. ผูบริหารและประชาชนทราบถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนา และกิจกรรม
ที่จะดําเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลประจําปงบประมาณนั้น
4. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานอื่น ๆ
ในการพัฒนาทองถิ่น
6. เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน ของเทศบาล ซึ่งกําหนดงบประมาณ
ขอบเขตและระยะเวลาดําเนินงานของแตละโครงการไวชัดเจน

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลและหน่วยงานอื่น ๆจัดทําร่าง
แผนการดําเนินงาน

เสนอร่างต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ลงนามประกาศใช้ แผนดําเนินงาน

สวนที่ ๒
บัญชีโครงการ /กิจกรรม

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม

ยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตร ที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน
1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําป 2561
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

2

3.64

1,581,000

2.43

กองชาง,แขวงทางหลวงชัยนาท

รวม
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน
2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

2

3.64

1,581,000

2.43

1

1.82

2,376,000

3.65

สํานักปลัด

2.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

4

7.27

80,400

0.12

งานปองกันฯ

2.3 แผนงาน การศึกษา

7

12.73

38,144,400

58.58

กองการศึกษา

2.๔ แผนงาน สาธารณสุข

9

16.36

1,540,000

2.37

กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร/แผนงาน

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําป 2561
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

2.๕ แผนงาน สรางความเขมแข็งชุมชน

4

7.27

920,000

1.41

กองสวัสดิการ

2.6 แผนงาน การพาณิชย

1

1.82

180,000

0.28

๒.๗ แผนงาน งบกลาง

4

7.27

18,096,000

27.79

งานสัตวแพทย
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการ,กองสาธารณสุข

30

54.55

61,336,800

94.20

1

1.82

100,000

0.15

กองวิชาการ

3.2 แผนงาน สาธารณสุข

2

3.64

240,000

0.37

กองสาธารณสุข

3.3 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

5

9.09

840,000

1.29

กองการศึกษา

8

14.55

1,180,000

1.81

รวม
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงาน
3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

รวม

ยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
แผนงาน
4.1 แผนงาน สาธารณสุข

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําป 2561
เทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

5

9.09

180,000

0.28

กองสาธารณสุข

4.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

1

1.82

10,000

0.02

กองชาง

รวม
ยุทธศาสตรที่ 5 การเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

6

10.91

190,000

0.29

5

9.09

628,000

0.96

สํานักปลัดฯ,กองคลัง
กองวิชาการ

5.3 แผนงาน สรางความเขมแข็งชุมชน

4

7.27

200,000

0.31

กองสวัสดิการสังคม

รวม

9

16.36

828,000

1.27

รวมทั้งหมด

55

100

65,115,800

100

บัญชีโครงการ /กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําป 25๖1
หนวยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1

โครงการปรับปรุง/ประเมิน
ผลผังเมืองรวมเมืองชัยนาท
งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

2

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท

งบประมาณ
(บาท)
๒๕๐,๐๐๐

สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25๖1
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เขตเทศบาล
กองชาง

- ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม
0700 ตอน ดอนรังนก - หางน้ําหนอง
แขม ระหวาง กม.276+710 - กม.
282+011 ขาเขา,ขาออก (เปนตอนๆ)
ทางหลวงหมายเลข 3521 ตอนควบคุม
0100 ตอน ทางแยกเขาชัยนาท
ระหวาง กม.0+000-กม.0+110 ขาเขา,
ขาออก (สี่แยกไฟแดงแขวงไปเทคนิค,
สวนนก,เขาเมือง)

1,331,000 ต.บานกลวย แขวงทางหลวง
อ.เมือง
ชัยนาท
จ.ชัยนาท

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําป 2561
หนวยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.1 บริหารงานทั่วไป
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการปองกันและรักษาความ - จางเหมาบุคคลจํานวน 33 คน
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในอัตราเดือนละ 6,000/คน/เดือน
(สายตรวจจักรยาน)
ทําหนาที่สายตรวจจักรยาน
ที่

โครงการ

สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25๖1
งบประมาณ
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
2,376,000 เขตเทศบาล
สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.2 การรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

แผนการดําเนินงานประจําป 25๖1
หนวยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25๖1
รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- จัดทําแผนปองกันภัยฝายพลเรือน ปละ 1 ครั้ง 10,000 เขตเทศบาล งานปองกันฯ

1 โครงการจัดทําแผนปองกันภัยฝายพลเรือน
พลเรือน
2 โครงการรวมกิจกรรมปองกันและลดอุบัติเหตุ - จัดสงเจาหนาที่ อปพร.ประจําจุดตรวจจุดตรวจ
ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม
จุดตรวจบริการรวมกับตํารวจภูธรเมืองชัยนาท
ในชวงเทศกาลปใหม (อปพร. 275 นาย ปฏิบัติ
7 วัน)
3 โครงการรวมกิจกรรมปองกันและลดอุบัติเหตุ - จัดสงเจาหนาที่ อปพร.ประจําจุดตรวจบริการ
ทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต
รวมกับตํารวจภูธรเมืองชัยนาท ในชวงเทศกาล
สงกรานต (อปพร. 275 นาย ปฏิบัติ 7 วัน)
4 โครงการรักษาความปลอดภัยในชวงเทศกาล - จัดสงเจาหนาที่ อปพร. จํานวน 275 นาย
อาหารและดนตรี
สายตรวจจักรยานและตํารวจภูธรเมืองชัยนาท
สําหรับดูแลความสงบเรียบรอยบริเวณงาน

25,200 เขตเทศบาล งานปองกันฯ

25,200 เขตเทศบาล งานปองกันฯ

20,000 เขตเทศบาล งานปองกันฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.3 การศึกษา
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดนิทรรศการและ
สนับสนุนงานวิชาการ
2 โครงการจัดการแขงขันกีฬา
นักเรียน-เยาวชนในระดับทองถิ่น
ระดับภาคและระดับประเทศ
3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป 25๖1
หนวยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- พนักงานครูเทศบาล นักเรียนและชุมชนในสังกัด
เทศบาลเมืองชัยนาท จํานวน 134 คน
เขารวมกิจกรรมโครงการ
- สงนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประมาณ
200 คน เขารวมการแขงขันกีฬา

งบประมาณ
(บาท)
50,000

- เพื่อจายเปนคาสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ของทองถิ่น

1,714,400

- เพื่อจายเปนคาสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ของทองถิ่น (คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน)
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,150,000

- เพื่อจายเปนคาสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

50,000

7,957,450

42,500

สถานที่
ดําเนินการ
ร.ร.ใน
สังกัดฯ
เทศบาล
ร.ร.ใน
สังกัดฯ
เทศบาล
ร.ร.ใน
สังกัดฯ
เทศบาล
ร.ร.ใน
สังกัดฯ
เทศบาล
ร.ร.ใน
สังกัดฯ
เทศบาล
ศูนย
พัฒนา
เด็กเล็ก

พ.ศ. 25๖1
หนวยงาน พ.ศ. 2560
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.3 การศึกษา
ที่

โครงการ

แผนการดําเนินงานประจําป 25๖1
หนวยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- สนับสนุนงบประมาณคาอาหารกลางวัน
ใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 2 แหง

4 โครงการอุดหนุนงบประมาณ
อาหารกลางวันใหกับโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.
5 โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน - เพื่อใหเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ
ในสังกัดฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
ไดดื่มนมเพื่อสงเสริมสุขภาพตลอดป
และโรงเรียนสังกัด สพฐ.
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- โรงเรียนสังกัด สพฐ.
6 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลฯ
7 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล และศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

งบประมาณ
พ.ศ. 25๖1
สถานที่
หนวยงาน พ.ศ. 2560
(บาท)
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,796,000 ร.ร.ใน กองการศึกษา
สังกัดฯ
สพฐ. 2 แหง

3,362,950

62,000
5,212,100

- เพื่อใหมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ที่ไดมาตรฐานใชงานไดดี

600,000

- เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวันที่สะอาดตามหลักโภชนาการ

7,147,000

ร.ร.ใน กองการศึกษา
สังกัดฯ
เทศบาล
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ
ร.ร.สังกัด
สพฐ.
ร.ร.ใน กองการศึกษา
สังกัดฯ
เทศบาล
ร.ร.ใน กองการศึกษา
สังกัดฯ
เทศบาล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.4 สาธารณสุข

แผนการดําเนินงานประจําป 25๖1
หนวยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

งบประมาณ สถานที่
รายละเอียดของกิจกรรม
(บาท)
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ดําเนินการ
1 โครงการประเมินมาตรฐานตลาดสด ตรวจประเมินอาหารในตลาดสด
70,000 เขตเทศบาล
นาซื้อและอาหารปลอดภัย
เทศบาล 2 แหง และแผงลอยทุก
(Clean Food Good taest)
รานในเขตเทศบาล
2 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
- จัดกิจกรรมรวมกลุมผูสูงอายุเพื่อ 100,000 เขตเทศบาล
สรางจิตแจมใสรางกายแข็งแรง
ใหความรูและแกผูสูงอายุและอสม.
.ผูดูแลผูสูงอายุ เพื่อใหมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดีและโภชนบําบัด
ที่ดี จํานวน ๒๕๐ คน ทุกเดือน
3 โครงการอบรม อสม. ตอเนื่อง
- จัดอบรม อสม. ทั้ง 18 ชุมชน
600,000 เขตเทศบาล
โดยประชุมตอเนื่อง เดือนละ
1 ครั้ง ๆ ละ 300 คน
4 โครงการอบรมฟนฟูศักยภาพ อสม. - เพื่อจัดอบรม อสม.ทั้ง ๑๘ ชุมชน 50,000 เขตเทศบาล
ในวัน อสม.แหงชาติ
จํานวน 410 คน
5 โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชน - จัดกิจกรรมการเตนแอรโรบิคชวง 150,000 เขตเทศบาล
ทุกกลุมอายุ
เวลาเย็น บริเวณเขื่อนเรียงหินตั้งแต
วันจันทรถึงวันศุกร
6 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
- จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหแก 100,000 เขตเทศบาล
และแลกเปลี่ยนเรียนรูของ อสม.
อสม. และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
จํานวน 400 คน
ที่

โครงการ

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25๖1
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

ศูนย ฯ 2
กองสาธารณสุข
ศูนย ฯ 2
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

ศูนย ฯ 2
กองสาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.4 สาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
7 โครงการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ - ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพของ
ของเด็กวัยเรียน
เด็กวัยเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล,
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท, โรงเรียน
วัดศรีวิชัย, โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
- จัดประชุม อบรม/สัมมนาใหกับ
ทางดานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
ผูประกอบการรานอาหารแผงลอย
(ผูประกอบการรานอาหาร/ตลาด
ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ปละ
แผงลอย)
2 ครั้ง
9 โครงการอุดหนุนงบประมาณ
- อุดหนุนคาดําเนินงานของ อสม.
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตชุมชน จํานวน 18 ชุมชน
(คาดําเนินงาน อสม.18 ชุมชน)
ชุมชนละ 7,500 บาท
ที่

โครงการ

แผนการดําเนินงานประจําป 25๖1
หนวยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25๖1
หนวยงาน
(บาท)
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
35,000 เขตเทศบาล
ศูนยฯ 2
กองสาธารณสุข

300,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

135,000 เขตเทศบาล

ศูนย ฯ 2
กองสาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งชุมชน
ที่
1

2

3

4

แผนการดําเนินงานประจําป 25๖1
หนวยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการกีฬารวมใจตานภัยยาเสพติด
- สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬา ตางๆ
ที่เอกชนและหนวยงานของรัฐดําเนินการ
ดําเนินการ
โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต - จัดอบรมใหความรูแกคนพิการผูดูแลและ
คนพิการ ผูดูแลและผูชวยคนพิการ
ผูชวยคนพิการในเขตเทศบาล ประมาณ
250 คน
โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลเมือง - จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ชัยนาท
จัดการเรียนรูในดานตาง ๆ ใหแก
ผูสูงอายุในเขตเทศบาล
โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นใหกับ - เพื่อสรางอาชีพ เพิ่มรายไดในการฝก
ประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาล
อาชีพใหกับชุมชน ทั้ง 18 ชุมชน ในเขต
เทศบาล
โครงการ

งบประมาณ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25๖1
สถานที่
หนวยงาน
(บาท)
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
40,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

20,000

เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

500,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

360,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.6 การพาณิชย

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกัน - ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหกับ
โรคพิษสุนัขบา
สุนัขและแมวในทุกชุมชนอยางทั่วถึงให
ไดอยางนอยรอยละ 80 ของจํานวน
สัตวเลี้ยง
- ตอน ทําหมัน หรือฉีดฮอรโมน
คุมกําเนิดใหแกสุนัขและแมวเพื่อควบคุม
จํานวนในทุกชุมชน
ที่

โครงการ

แผนการดําเนินงานประจําป 25๖1
หนวยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

งบประมาณ
(บาท)
180,000

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25๖1
สถานที่
หนวยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เขตเทศบาล งานสัตวแพทย
กองสาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.7 งบกลาง
ที่
1
2

3
4

แผนการดําเนินงานประจําป 25๖1
หนวยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการสรางหลักประกันรายได - จัดสรรเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุตามนโยบาย
แกผูสูงอายุ
รัฐบาลตามชวงอายุ ประมาณ 1,850 คน
โครงการสนับสนุนการเสริมสราง - จายเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการผูดอยโอกาส
สวัสดิการทางสังคม ใหแก
คนละ 800บาท/เดือน ประมาณ 350 คน
คนพิการหรือทุพพลภาพ
โครงการสนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพ - จัดสรรเบี้ยยังชีพแกผูปวยเอดสตามนโยบาย
แกผูปวยเอดส
รัฐบาลคนละ 500/เดือน ประมาณ 25 คน
โครงการสนับสนุนงบประมาณ - สนับสนุนงบประมาณใหกับกองทุนหลัก
เขากองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพ (สปทม.)
เทศบาลเมืองชัยนาท (สปทม.)
โครงการ

งบประมาณ
พ.ศ. 25๖1
สถานที่
หนวยงาน พ.ศ. 2560
(บาท)
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13,669,200 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
3,676,800 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

๑๕๐,๐๐๐

เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

600,000

เขตเทศบาล

ศูนย 2
สาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําป 25๖1
หนวยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงาน 3.1 บริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่
หนวยงาน
ที่
โครงการ
(บาท)
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
1 โครงการปนเปดเมือง ครั้งที่ 5
- จัดกิจกรรมแขงขันจักรยาน
100,000 เขตเทศบาล
กองวิชาการฯ
(ชัยนาทเมืองจักรยาน)

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25๖1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําป 25๖1
หนวยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงาน 3.2 สาธารณสุข
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25๖1
รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่
หนวยงาน
ที่
โครงการ
(บาท)
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการนิทรรศการปดทองหลัง - จัดนิทรรศการในโครงการ
40,000
เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
พระ
ปดทองหลังพระเพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธโครงการที่เทศบาล
เมืองชัยนาทดําเนินรอยตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
หัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ใน 6 มิติ ปละ 1 ครั้ง
2 โครงการพัฒนารานอาหารและ
- อบรมใหความรูแกผูประกอบการ
แผงลอยจําหนายอาหารสําหรับ รานอาหารและแผงลอย จํานวน 1
ออกราน ( เทศกาลอาหารและ ครัง้ และจัดกิจกรรมการจําหนาย
ดนตรี )
อาหารและการแสดงดนตรี

200,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําป 25๖1
หนวยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงาน 3.3 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25๖1
รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่
หนวยงาน
ที่
โครงการ
(บาท)
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดกิจกรรมทางดาน
- จัดกิจกรรมดานวันสําคัญทางศาสนา50,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรมและวันสําคัญ วัฒนธรรม ไดแก วันวิสาขบูชา
ของชาติ(เดินวิ่ง สมาธิ วิสาขบูชา) วันมาฆบูชา,วันอาสาฬบูชา,วันเขาพรรษา
งานมหกรรมหุนฟางนก,งานวันสมโอ ฯลฯ
2 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

- จัดกิจกรรมลอยกระทง, กิจกรรมการแสดง
ของเด็กและเยาวชน ฯลฯ

300,000

เขตเทศบาล กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต

- จัดกิจกรรมรดน้ําผูสูงอายุ, พิธีสรงน้ําพระ
กิจกรรมพิธีทางศาสนา ฯลฯ

120,000

เขตเทศบาล กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานประเพณี
วันขึ้นปใหม

- จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหาร
แหง แดพระภิกษุสามเณร ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหนาศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ปละ 1 ครั้ง

100,000

เขตเทศบาล กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

- จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ปละ 1 ครั้ง
บริเวณเขื่อนเรียงหินชวงเวลา 15.00 น.
เปนตนไป

270,000

เขตเทศบาล กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําป 25๖1
หนวยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงาน 4.1 สาธารณสุข
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25๖1
รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่
หนวยงาน
ที่
โครงการ
(บาท)
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการคัดแยกขยะอันตรายจาก - อบรมใหความรูการคัดแยกขยะ
30,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองชัยนาท
อันตรายแกประชาชนและรับแลกขยะ
อันตรายจากชุมชนทั้ง 18 ชุมชน
2 โครงการชุมชนรวมมือรวมใจรัก
- จัดกิจกรรมดานการทําความสะอาด 50,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
สะอาด
ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง
๓ โครงการฝกอบรมอาสาสมัครรักษา - จัดอบรมใหแกกลุมเปาหมายเพื่อ
30,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
สิ่งแวดลอม
เปนตัวแทนเผยแพรกับชุมชนตอไปใน
เรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและ
ปองกันไมใหเกิดมลภาวะ
4 โครงการรณรงค ลด ละ เลิก
- จัดอบรมใหความราแกผูประกอบ
20,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
การใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
การรานคา ผูนําชุมชน อสม. ในเขตเทศบาล ปละ 1 ครั้ง
5 โครงการรณรงคแยกลดปริมาณ
- จัดอบรมประชาชน หรือ อสม.
50,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
ขยะมูลฝอยและนํากลับมาใชใหม จํานวน 40 คน และจัดกิจกรรม
การคัดแยกขยะ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําป 25๖1
หนวยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงาน 4.2 เคหะและชุมชน
หนวยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25๖1
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ที่
โครงการ
(บาท)
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน - ดําเนินการตามแนวทาง
10,000 เขตเทศบาล
กองชาง
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช-อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
กุมารี (อพ.สธ.)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 5 การเมืองการบริหาร
แผนงาน 5.1 บริหารงานทั่วไป
ที่
1

2

3

4

5

แผนการดําเนินงานประจําป 25๖1
หนวยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการจัดงานวันเทศบาล
- จัดทําบุญ แสดงนิทรรศการ และกิจกรรม
เผยแพรภารกิจของเทศบาลจัดกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมสันทนาการ
ในวันเทศบาล
โครงการเทศบาลเมืองชัยนาท
- จัดกิจกรรมเสริมสราง ความปรองดอง
เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท สมานฉันทคืนความสุขสูประชาชน เดือนละ
คืนความสุขสูประชาชน
1 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- จัดฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงาน
เทศบาล / ลูกจาง / ผูบริหารสมาชิกสภา
เทศบาล จํานวนงบประมาณ 200 คน
โครงการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร - เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและ
และการรับฟงความคิดเห็นของ
กิจกรรมของเทศบาล และสงเสริมการมี
ประชาชน
สวนรวมของประชาชนดานการรับรูขาวสาร
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
- ปรับปรุงฐานขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทะเบียนทรัพยสิน
ทรัพยสินใหครอบคลุมพื้นที่ 6,061 ตร.กม.
ใหถูกตองเปนปจจุบัน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
30,000

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 25๖1
สถานที่
หนวยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักงาน สํานักปลัดฯ
เทศบาล

100,000 เขตเทศบาล กองวิชาการ

100,000

สํานักงาน
เทศบาล

กองวิชาการ

116,000 เขตเทศบาล กองวิชาการ

282,000 เขตเทศบาล

กองคลัง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 5 การเมืองการบริหาร
แผนงาน 5.3 สรางความเขมแข็งชุมชน
ที่
1

2

3
4

แผนการดําเนินงานประจําป 25๖1
หนวยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการจัดเก็บขอมูลความจําเปน
- สํารวจขอมูลพื้นฐานตามแบบสํารวจและจัด
พื้นฐานเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
เก็บขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาของ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยสํารวจครัวเรือน
ในเขตเทศบาลประมาณ 6,465 ครัวเรือน
โดยสุมตัวอยางสํารวจบางสวน
โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและ - จัดอบรมและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหแก
กรรมการชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท ผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาล ทั้ง ๑๘ ชุมชน
โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนชุมชน - ฝกอบรมการจัดทําแผนและจัดทําแผนชุมชน
ทั้ง 18 ชุมชน
โครงการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพ - ฝกอบรมเสริมสรางองคความรูและความเขาใจ
องคกรสตรีอาสาพัฒนาชุมชน
ใหกับกลุมสตรีอาสาฯ ปละ
120 คน
โครงการ

งบประมาณ สถานที่
พ.ศ. 25๖1
หนวยงาน พ.ศ. 2560
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

100,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

10,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ
40,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

