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แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองชัยนาท
(พ.ศ. 2560 - 2562)

สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

คํานํา
เทศบาลเมื อ งชั ย นาทมี ภ ารกิ จ และอํ า นาจหน้ า ที่ สํ า คั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชนในท้ อ งถิ่ น และการพั ฒ นาจั ง หวั ด โดยส่ ว นรวม ดั ง นั้ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นภารกิจที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะต้ อ งจั ด ทํ า แผนการพั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนา ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับชาติ
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เทศบาลเมืองชัยนาท ได้ดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ในครั้งนี้ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจากการทําประชาคมในชุมชนเมือง
ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ระดับหนึ่ง

สําน

เทศบาลเมืองชัยนาท
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ส่วนที่ 1
บทนํา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
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“แผนพัฒนาสามปี”
หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา อั น มี ลั ก ษณะเป็ น การกํ า หนดรายละเอี ย ดแผนงานโครงการพั ฒ นา
ที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี จึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี
ดังนั้นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจําปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี
นั้น ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/
กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม
2.กิ จ กรรมที่ อ ยู่ ใ นแผนประจํ า ปี แ รกของห้ ว งระยะเวลาสามปี ควรมี ค วามพร้ อ มในเรื่ อ งรู ป แบบ
และรายละเอี ย ดทางเทคนิ ค พอสมควร เพื่ อ ให้ ส ามารถกํ า หนดรายการในแผนพั ฒ นาที่ จ ะนํ า ไปใช้
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ต่อไป
แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็ น เอกสารที่ แ สดงแนวทางการพั ฒ นาและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแนวทางการพั ฒ นาที่ ชั ด เจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะดําเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี

สําน

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อเป็นการเตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําปี
และนําไปปฏิบัติได้ทันที่เมื่อได้รับงบประมาณ
2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
3. เพื่ อ แสดงจุ ด มุ่ ง หมายและแนวทางการพั ฒ นาของปี นั้ น ๆ โดยจะต้ อ งสอดคล้ อ งและสามารถ
สนองตอบต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
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1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
หลังจากที่ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วจะต้องดึง
ขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ซึ่งกําหนดขั้นตอนการจัดทําประกอบด้วย
7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ /กิจกรรม การพัฒนา
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

สําน

1.4 ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามปี เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะช่ ว ยให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ พิ จ ารณา
อย่างรอบครอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล
ทั้ ง ในเชิ ง สนั บ สนุ น และเป็ น อุ ป สรรคต่ อ กั น เพื่ อ ให้ เ ทศบาลเมื อ งชั ย นาทนํ า มาตั ด สิ น ใจกํ า หนดแนวทาง
การดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
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สําน

ส่วนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผา่ นมา
2.1 การสรุปสถานการณ์พฒ
ั นา ของเทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น โดยวิเคราะห์ถึง
โอกาส และภาวะคุ ก คาม หรื อ ข้ อ จํ า กั ด อั น เป็ น สภาวะแวดล้ อ มภายนอกที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาด้ า นต่ า ง ๆ
ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง, จุดอ่อน)
จุดแข็ง คือ ปัจจัยภายในหน่วยงานที่ว่ามีส่วนดี มีความเข้มแข็ง ความสามารถและศักยภาพ
1. ภารกิจ อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอื้ออํานวยต่อการดําเนินภารกิจเพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
2. คณะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งมีความเป็นเอกภาพ
ในการบริหารงาน
3. การกําหนดโครงสร้างอํานาจหน้าที่ขององค์กรมีความชัดเจน คลอบคลุมภารกิจทุกด้าน
4. การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน เป็นปัจจัย
ส่งเสริมต่อการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน และการดําเนินงานที่โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
จุดอ่อน คือ ปัจจัยภายในหน่วยงานที่เป็นส่วนเสีย อ่อนแอ ข้อจํากัดความไม่พร้อม
1. การจั ด สรรงบประมาณในการพั ฒ นา ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณจากรั ฐ บาล
ค่อนข้างน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน
2. ภารกิจและอํ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยอํานาจหน้ าที่ตาม
พ.ร.บ. กํ า หนดแผนละขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 หนังสือสั่งการ
นโยบายรัฐบาล ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติอยู่เป็นจํานวนมาก
ทําให้การปฏิบัติงานในบ้างเรื่องเกิดความล่าช้า

สําน

ปัจจัยภายนอก (โอกาส, อุปสรรค)
โอกาส คือ สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลดีต่อการพัฒนา
1. การบริหารงานเชิงบูรณาการ และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทําให้องค์กร
สามารถแก้ไขปัญหาความต้องของประชาชนได้ตรงตามเป้าหมาย
2. เขตเทศบาลเมืองชัยนาท เป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด และไม่ไกลจากกรุงเทพฯ
3. ระบบบริการสาธารณะสามารถทําได้สะดวก รวดเร็ว เนื่องจากพื้นที่เขตเทศบาลมีลักษณะไม่
กว้างมากเกินไป และประชาชนหนาแน่นน้อย
อุปสรรค คือ สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสีย หรือเป็นข้อจํากัด
1. วิถีชีวิตแบบสังคมเมืองทําให้สถาบันครอบครัวมีแนวโน้มเป็นครอบครัวเดี่ยว ความสัมพันธ์
ในชุมชนและสังคมมีความอ่อนแอ และในปัจจุบันเริ่มเป็นสังคมผู้สูงอายุ
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2. เทศบาลมีการส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้ให้กับประชาชน แต่ผู้สนใจในการเรียนรู้
มีจํานวนน้อยเนื่องจากเป็นชุมชนเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบการค้า จึงไม่มีเวลา
และขาดการส่งเสริมการต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือ การดําเนินกิจการ
3. กระแสวัฒนธรรมใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เด็ก เยาวชนในท้องถิ่น เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558)

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

(1) จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผน และความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 -2560)
และแผนพัฒนาเพิ่มเติม
-จํานวนโครงการ
383 โครงการ
-จํานวนงบประมาณ
303,080,900 บาท
- จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
และแผนพัฒนาเพิ่มเติม ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
-จํานวนโครงการ
383 โครงการ
-จํานวนงบประมาณ
303,080,900 บาท
(2) ผลการดําเนินงามตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 -2560) เฉพาะช่วงปีงบประมาณ 2558
- ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2558 และแผนพัฒนาเพิ่มเติม

ปี 2558
โครงการ
ร้อยละ
107
53.50
17
8.50
76
38.00
200
100

ผลการดําเนินงาน

1. โครงการที่ได้ดําเนินการ
2. โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
3. โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ
4. โครงการที่ยกเลิก
รวม

สําน

- จํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ปรากฏในแผนและจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ปี 2558

1.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหาร
รวม

โครงการทีบ่ รรจุ
ในแผน
ยุทธศาสตร์

โครงการที่
ดําเนินการ

ร้อยละของ
ผลสําเร็จแต่ละ
ยุทธศาสตร์

37
78
32

25
36
29

67.57
46.15
90.62

12

5

41.67

41
200

29
124

70.73
62.00
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(3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปี 2558
ยุทธศาสตร์

2,957,510

4.09

-

-

2,957,510

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

1 .ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4. ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5. ด้านการเมืองการบริหาร

เงินงบประมาณปกติ
เงินสะสม
รวม
จํานวนเงิน
ร้อยละ
จํานวนเงิน
ร้อยละ จํานวนเงิน
ร้อยละ
3,278,820.24
4.53 3,544,110.76 4.89 6,822,931
9.42
60,697,539 83.84
- 60,697,539 83.84

รวม

330,276

1,586,567
68,850,712.24

0.46

-

2.19
95.11 3,544,101.76

-

4.09

330,276

0.46

- 1,586,567
4.89 72,394,824

2.19
100

-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
โครงการ

สําน

1. เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เงินประกันสังคม เงิน ก.บ.ท. ครู
เงิน ช.ค.บ. ครู เงินสวัสดิการครู เงินบําเหน็จดํารงชีพ เงินบําเหน็จ
ตกทอด และเงินช่วยพิเศษ
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การจัดการเรียนการสอน
4. เงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
5.เงินสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
6. ค่าครุภัณฑ์
7. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป
13,143,651.78 13,143,651.78
6,180,836.00

6,180,836.00

3,742,980.00
3,742,980.00
12,123,400.00 12,123,400.00
2,446,700.00
2,446,700.00
1,436,020.00 1,436,020.00
10,796,000.00 10,796,000.00
49,869,587.78 49,869,587.78
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2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
พอใจ
(%)

ไม่พอใจ
(%)

1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม
4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ
5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
6 การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7 ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
ภาพรวม

17.00
19.40
19.60
19.80
21.30
18.50
20.20
20.00
20.70
19.62

75.90
74.30
76.50
73.70
73.30
76.50
73.70
73.00
72.00
74.33

6.30
5.70
3.10
5.60
3.90
4.60
5.00
6.30
6.10
5.19

ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น (%)
0.70
0.60
0.70
0.90
1.50
0.40
1.10
0.70
1.10
0.86

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

ประเด็น

พอใจมาก
(%)

สําน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
เทศบาลดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจร ถนน สายต่ า งๆ ในเขตเทศบาล
และสนั บ สนุ น งบประมาณดู แ ลระบบไฟฟ้ า แสงสว่ า ง เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ ความสะดวกในการเดิ น ทาง
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการขยายเขตน้ําประปา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของประชาชน เช่น
- โครงการก่ อสร้า งถนน คสล. พร้อ มท่อระบายน้ํ า ซอยเทศบาล 9/3 , ลาดยางแคปซี น
ซอยเทศบาล 34, ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชัยณรงค์ 15, ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ํา
ซอยท่าแจง 1/2 , ก่อสร้างถนน คสล. ซอยชัยณรงค์ 4, ก่อสร้างทางข้ามคลองท่าแจง, ก่อสร้างถนน คสล.
พร้ อ มท่ อ ระบายน้ํ า ซอยน้ํ า เต้ า , ก่ อ สร้ า งถนน แอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต ซอยหมู่ บ้ า นมั่ น คงโครงการ 2,
ซอยเทศบาล 25/1 , ซอยเทศบาล 33, ปรับปรุงผิวจราจรซอยแสนอุทิศ, โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อม
ท่อระบายน้ํา ซอยเทศบาล 27 , ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 9 , ปรับปรุงยกระดับ
ฝาท่อระบายน้ํา ซอยมานิตย์-วารุณี
- โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายหลัก และถนน ในซอย เป็นแบบ LED ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเขื่อนเรียงหิน
- โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนวงษ์โต ปรับปรุงห้องน้ํา
สาธารณะบริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัด
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนการดําเนินการจาก อบจ.
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยกําเนิดมี และปรับผิวจราจรซอยเชื่อมต่อ
ปรับปรุงผิวจราจร ซอยบ้านกล้วย 3 , โครงกาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยชัยณรงค์ 1, 2,
และ1/2
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ความพึงพอใจขอประชาชนต่อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็น

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม
4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ
5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
6 การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7 ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.08
8.00
8.09
8.09
8.00
8.03
8.01
8.10
8.00
8.04

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
เป็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับ การส่งเสริม พัฒนา ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน การศึกษา
การสาธารณสุข การกีฬา และ ป้องกันยาเสพติด และการจัดการทองทุนสวัสดิการต่าง เทศบาลจัดทําโครงการ
ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการกิจกรรมที่ดําเนินการในแต่ละด้าน ดังนี้

สําน

การศึกษา ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปแต่กําหนดวัตถุประสงค์ เช่น
-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา , โครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล, ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนต่างสังกัด, ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนใน
สังกัดและ โรงเรียนต่างสังกัด, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัด, โครงการ
จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ท างการศึ ก ษาโรงเรี ย นในสั ง กั ด , ส่ ง นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ านั ก เรี ย น–เยาวชน
ในระดับท้องถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ, โครงการก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบ 4/12 โรงเรียนเทศบาล
เขาท่าพระ
การเบิกจ่ายเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขและการการกีฬา
-โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก , โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ,
โครงการฝึกอบรม อสม. ต่อเนื่อง, โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูศักยภาพ อสม. ในวัน อสม. แห่งชาติ , ค่าดําเนินงาน
พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน , สนับสนุนงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ , โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า, โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง , โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุก
กลุ่มอายุ, โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกาย, โครงการเทศบาลเมืองชัยนาท Car Free Day, โครงการตรวจ
มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัย CleanFood Good taest, อบรมเชิงปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภค
ในโรงเรี ย น (อย.น้ อ ย), โครงการคลิ นิ ก เบาหวานความดั น โลหิ ต สู ง โครงการพั ฒ นาบริ ห ารจั ด การด้ า นการ
รักษาพยาบาล, โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก, โครงการตรวจสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียน
การเบิกจ่ายด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
-การส่ ง เคราะห์ เบี้ ย ยั ง ชี พ แก่ ผู้ ป่ ว ยเอดส์ , เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ , เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ พิ ก าร
ได้รับอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโดยตรงจากกรมฯ ไม่ได้เบิกจ่ายงบจากเทศบาล

12

การเบิกจ่ายเกี่ยวกับยาเสพติด
- กีฬาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยการส่งนักกีฬาในนามตัวแทน เทศบาลเมืองชัยนาท
เข้าร่วมแข่งขัน
การเบิกจ่ายส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- โครงการสายตรวจจักรยาน, จัดทําแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศบาลปีใหม่ สงกรานต์ เทศกาลอาหารและดนตรี และติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ระยะที่ 2
ความพึงพอใจขอประชาชนต่อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.08
8.00
8.06
8.06
8.00
8.03
8.01
8.07
8.00
8.03

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท
ประเด็น

1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม
4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ
5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
6 การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7 ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
ภาพรวม

สําน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
เป็นยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ เพื่อ
- พัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมอาชีพให้กับชุมชนทั้ง 18 ชุมชน เช่น
ทําสบู่เหลวสมุนไพร, หมอนข้างหมอนหนุนหัว, น้ํายาล้างจานเอนกประสงค์, สานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก,
ยาหม่องยาดม สมุนไพร, น้ํายาเอนกประสงค์, น้ําหมักชีวภาพ
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดและท้องถิ่น เช่น โครงการเทศกาลอาหารและ
ดนตรี อุดหนุนงบประมาณให้จังหวัดในการจัดงานหุ่นฟางนกและงานกาชาด, แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
งานวันส้มโอขาวแตงกวา , โครงการปั่นเปิดเมืองครั้ง ที่ 2
- ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
เช่น โครงการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ, วันขึ้นปีใหม่, สงกรานต์, ลอยกระทง,
วันเด็กแห่งชาติ และอุดหนุนงบประมาณให้มูลนิธิชัยนาทการกุศล
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ความพึงพอใจขอประชาชนต่อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็น

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม
4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ
5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
6 การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7 ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.06
8.02
8.04
8.06
8.02
8.01
8.01
8.05
8.03
8.03

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสร้างจิตสํานึกในการป้องกัน อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย เช่น
-โครงการ ชุ ม ชนร่ วมมื อ ร่ว มใน รั ก สะอาด, โครงการรณรงค์ แ ยกลดปริ ม าณขยะ
มูลฝอยกลับมาใช้ใหม่, โครงการรณรงค์การลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร, โครงการคัดแยกขยะ
อันตรายจากชุมชน และโครงการกําจัดผักตบชวาในแม่น้ําเจ้าพระยาและขุดลอกคลองระบายน้ําในเขตเทศบาล
ความพึงพอใจขอประชาชนต่อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4
ระเด็น

สําน

1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม
4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ
5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
6 การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7 ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.03
8.00
8.01
8.02
8.01
8.00
8.01
8.03
8.02
8.01
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ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองการบริหาร
เป็นยุทธศาสตร์ที่พัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น และการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน เช่น
-โครงการงานวั นเทศบาล , การจัดทําแผนชุม ชน ,โครงการประชาสัม พั นธ์ข้อมูล
ข่าวสารและรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน, โครงการเสริมสร้ างความปรองดองสมานฉั นท์ คื นความสุข
สู่ประชาชน ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล , โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี , โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ในเขตเทศบาลเพื่ อ ใช้ ใ นการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น , โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่
ประชาคาอาเซียน, โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายระยะที่ 3 (ชุมชนศาลาปู่ปี), โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน และบริการประชาชน เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล กล้องVDO,
ปรับปรุงห้องประชุมบุญทัน จัดซื้อเครื่องฉายโปรคเจคเตอร์และจอรับภาพ ที่จะใช้ติดตั้งในห้องประชุมบุญทัน
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับปฏิบัติงาน และปรับปรุงห้องภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาล
ความพึงพอใจขอประชาชนต่อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 5
ประเด็น

สําน

1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม
4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ
5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
6 การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7 ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.01
8.00
8.01
8.02
8.01
8.01
8.00
8.02
8.02
8.01

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท
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สําน

ส่วนที่ ๓
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
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ส่วนที่ 3
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสูก่ ารปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) ของเทศบาลเมืองชัยนาท
วิสัยทัศน์ (Vision)

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

“สร้างอัตลักษณ์เมืองชัยนาท ให้เป็นเมืองแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ บนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง
และมีภูมิคมุ้ กันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง”

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้พัฒนาสู่สากลและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และภาษา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพให้แก่ชุมชนและกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
เพิ่มมูลค่าการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมอนามัยให้ความรู้สาธารณสุขมูลฐาน สร้างจิตสํานึกและอัตลักษณ์ในการดูแลสุขภาพโดย
คํานึงถึงโภชนาการ และการออกกําลังกายเพื่อพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด ตลอดจนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
4. สร้างระบบการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้งในด้านการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนงานบริการประชาชน ให้มีความทันสมัยรวดเร็ว และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น
5. ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
6. จัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตาฐานและเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่น

สําน

จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา
1. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี สุขภาพแข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการการดูแลอย่างทั่วถึง
2. ประชาชนและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองชัยนาท จัดการศึกษาได้มาตรฐานตามเกณฑ์การศึกษา
3. ประชาชนในชุมชนมี อาชี พและมี รายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต และดําเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
4. รณรงค์ สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. สร้ า งแรงจู ง ใจในการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและลดการก่ อ มลพิ ษ
สู่เมืองคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
7. บุ ค ลากรได้ รั บ การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี แ ละทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน และปรั บ
กระบวนการทํ า งานให้ มี ก ารร่ ว มมื อ และบูร ณาการอย่ า งจริ งจั ง และส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ วมของ
ประชาชน
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ที่
แนวทางการพัฒนา

2

3

สําน

4

แนวทางที่ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
แนวทางที่ 2 พัฒนาลําน้ํา แหล่งกักเก็บน้ํา เขื่อนป้องกันตลิ่ง
การป้องกันอุทกภัย
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน
และผู้ป่วยเอดส์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน
คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล
การควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด และ
การป้องกันยาเสพติด
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬานันทนาการ
และการออกกําลังกาย
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
แนวทางที่ 6 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที่ 7 ส่งเสริมและรณรงค์การใช้รถจักรยาน
ในชีวิตประจําวัน
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ
ให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆในชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด
และท้องถิ่น
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ขนมธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 การบริหารจัดการคุณภาพน้ําและระบบบําบัด
น้ําเสีย
แนวทางที่ 3 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
แนวทางที่ 1 การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากร
และหน่วยงาน

5

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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1

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

การเมืองการบริหาร

ักงา
นเท
3.2 บัญชีโครงการพัฒศนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
บา
ลเม
ืองช
ัยน
าท

สําน
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ผ 0๑ บัญชีโครงการพัฒนา
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สําน

-ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด
Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ
10.00 ม. ยาว 78.00 ม.
(ค่าพิกัดโครงการเริ่มต้น X:621541

3 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.
ต่อเชื่อมซอยเทศบาล 10
(ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ)

-เพื่อให้การระบายน้ําดีขึ้น
น้ําไม่ท่วมขังในชุมชน

-ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 ม.
ยาว 117 ม. หนา 0.15 ม. และมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 351 ตารางเซนติเมตร
- พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล.
ขนาด 0.60 ม. มีบ่อพักทุกระยะ 10 ม.
(ค่าพิกัดโครงการเริ่มต้น X:621064
Y:1678796สิ้นสุดX:621163 Y:1678826)

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม -เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ท่อระบายน้ํา ซ.พรหมประเสริญ 7 สะดวกในการเดินทางและมี
(ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ)
ระบบการระบายน้าํ

500,000
(งบ อปท.)

-

-

820,000
(งบ อปท.)

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ที่ 1.1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
-ปรับปรุงผิวจราจร ซอยเทศบาล 6
2,000,000
ซอยเทศบาล 6
ความสะดวกในการเดินทาง
และผนังคลอง คสล. คลองบางตาทอง
(งบ อทป.)
(ชุมชนบางตาทอง)
(ค่าพิกัดโครงการเริ่มต้น X:621083

ก่อสร้างท่อ - น้ําไม่ท่วมขังในชุมชน
กองช่าง
ระบายน้ํา
ชุมชน
ถนน 1 สาย
โพธิ์ประเสริฐ

กองช่าง
ชุมชนโพธิ์
ประเสริฐ

กองช่าง
ชุมชน
บางตาทอง

ผิวจราจร - ประชาชนได้รับความ
ถนน 1 สาย สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง
ถนน - ประชาชนได้รับความ
1 สาย สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)
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6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ที่ดี
ติกคอนกรีต ซอยบ้านกล้วย 6
และปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
(ชุมชนศรีวิชัย)

- ปรับปรุงผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 160.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.
(ค่าพิกัดโครงการเริ่มต้น X: 620264

-ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด
Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักยาว 107 ม.
(ค่าพิกัดโครงการเริ่มต้น X:620280
Y:1680160 สิ้นสุด X:620292 Y:1680091)

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
บริเวณหลังหมู่บ้านจัดสรร
ซอยบ้านกล้วย 5
(ชุมชนศรีวิชัย)

- เพื่อให้การระบายน้ําดีขึ้น
น้ําไม่ท่วมขังในชุมชน

- ซ่อมแซมบล็อคทางเท้า ขนาดกว้าง
1.00 ม. ยาว 2 ข้าง รวม 380 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ม.
(ค่าพิกัดโครงการเริ่มต้น X:620600
Y:1679105 สิ้นสุด X:620618 Y:1679077)

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า - เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนลูกเสือ 2
ความสะดวกในการเดินทาง
(ชุมชนคงธรรม)

350,000
(งบ อปท.)

-

450,000
(งบ อปท.)

-

-

-

-

469,000
(งบ อปท.)

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ที่ 1.1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
Y:1678970 สิ้นสุด X:621608 Y:1678947)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- น้ําไม่ท่วมขังในชุมชน

ถนน - ประชาชนได้รับความ
1 สาย สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

ถนน
1 สาย

ถนน - ประชาชนได้รับความ
1 สาย สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองช่าง
ชุมชน
ศรีวิชัย

กองช่าง
ชุมชน
ศรีวิชัย

กองช่าง
ชุมชน
คงธรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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-ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 70 ม. หนา 0.75 ม. และมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 280 ม.
(ค่าพิกัดโครงการเริ่มต้น X: 620189
Y:1680475สิ้นสุดX:620235Y:1680485)

- ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา
0.05 ม. กว้าง 10.00 ม. ยาว 1,600 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยพร้อมเครื่องหมาย
จราจร 16,000 ตารางเมตร
(ค่าพิกัดโครงการเริ่มต้น X:620126
Y:1680132 สิ้นสุดX:620259Y:1681651)

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม -เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ท่อระบายน้ํา ซอยท่าแจง 3
สะดวกในการเดินทางและมี
(ส่วนขยาย)
ระบบการระบายน้าํ
(ชุมชนท่าแจง)

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ติกคอนกรีต ถนนชัยณรงค์
สะดวก และความปลอดภัยใน
(ท่าแจง - หัวรอ)
การสัญจรไป - มา
(ชุมชนท่าแจง - หัวรอ)

5,570,000
(งบ อปท.)

500,000
(งบ อปท.)

-

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ที่ 1.1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
Y:1680151สิ้นสุดX:620298Y:1679983)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ถนน - ประชาชนได้รับความ
1 สาย สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

ชุมชนท่าแจง

กองช่าง

ถนน - ประชาชนได้รับความ
กองช่าง
1 สาย สะดวกและปลอดภัยใน ชุมชนท่าแจง
การเดินทาง

ตัวชี้วัด
(KPI)
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10 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ซอยพหลโยธิน 3
(ชุมชนหัวรอ)

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก และความปลอดภัย
ในการสัญจร ไป -มา

-ปรับปรุงผิวจราจร ขนาดกว้าง
6.00 ม. ยาว 95 ม. หนา 0.05 ม.
(ค่าพิกัดโครงการเริ่มต้น X:620687
Y:167938 สิ้นสุด X:621022 Y:168037)

200,000
(งบ อปท.)

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ที่ 1.1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
- ปรับปรุงผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง
2,800,000
เสริมเหล็กและระบบระบายน้ํา
สะดวกในการเดิน
4.00 ม. ยาว 650 ม. หนา 0.15 ม. หรือ (งบ อปท.)
ซอยชัยณรงค์ 12 (ชุมชนหัวรอ)
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,522 ตร.ม. ปรับปรุง
บ่อพัก คสล. และตกแต่งขอบบ่อพัก คสล.
ทําความสะอาดฝาบ่อพักที่ใช้ฝาเหล็กเดิม
และทาสีใหม่ (ค่าพิกัดโครงการเริ่มต้น
X:620491 Y:1680260 สิ้นสุด X:620895
Y:1680381)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ปรับปรุง - ประชาชนได้รับความ
ผิวจราจร สะดวกปลอดภัย
1 สาย ในการเดินทาง

ถนน - ประชาชนได้รับความ
1 สาย สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองช่าง
ชุมชน
หัวรอ

กองช่าง
ชุมชน
หัวรอ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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-ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 ม.
ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม. และมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 625 ตารางเซนติเมตร
- พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล.

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
ท่อระบายน้ํา ซอยเทศบาล 18
(ชุมชนศาลาปู่ปี)

-เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทางและมี
ระบบการระบายน้ํา

- ปรับปรุงผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 590.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,540 ตร.ม.
(ค่าพิกัดโครงการเริ่มต้น X:621881
Y:1679372สิ้นสุดX:622246Y:1679871)

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ติกคอนกรีต ถนนชัยนาท - ตาคลี สะดวก และความปลอดภัยใน
(สายเก่า)
การเดินทาง
(ชุมชนศาลาปู่ปี)

960,000
(งบ อปท.)

2,339,000
(งบ อปท.)

-

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ที่ 1.1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
- ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา
3,300,000
ติกคอนกรีต ถนนประชาธิปัตย์
สะดวก และความปลอดภัยใน 0.05 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 930 ม.หรือ
(งบ อปท.)
(ชุมชนศาลาปู่ปี)
การเดินทาง
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,580 ตารางเมตร
(ค่าพิกัดโครงการเริ่มต้น X:621616
Y:1679345สิ้นสุดX:622759Y:1679437)

ถนน - มีถนนพร้อมท่อระบาย กองช่าง
1 สาย น้ําให้ประชาชนได้ใช้
ชุมชนศาลา
ประโยชน์
ปู่ปี

กองช่าง
ชุมชนศาลา
ปู่ปี

กองช่าง
ชุมชนศาลา
ปู่ปี

ถนน - ประชาชนได้รับความ
1 สาย สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

ถนน - ประชาชนได้รับความ
1 สาย สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)
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- เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก และความปลอดภัยใน
การเดินทาง

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก และความปลอดภัยใน
การเดินทาง

14 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ํา
ซอยเทศบาล 39
(ต่อจากโครงการเดิม)
(ชุมชนหนองหลวงพัฒนา)

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมท่อระบายน้ํา
ซอยเทศบาล 41
(ชุมชนหนองหลวงพัฒนา)

- ก่อสร้างถนน กว้าง 4.00 ม.
ยาว 120 ม. หนา 0.15ม. พร้อม
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด
Ø 0.60 ม. มีบ่อพักทุกระยะ 10 ม.

- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 4.00 ม. ยาว 88.00 ม.
หนา 0.05 ม.พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ํา
คสล. ขนาดØ 0.60 ม. มีบ่อพักทุกระยะ
10 ม. ค่าพิกัดโครงการเริ่มต้น
X:621057 Y: 1680132
สิ้นสุด x: 621156 Y: 1680202)
-

440,000
(งบ อปท.)

960,000
(งบ อปท.)

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ที่ 1.1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ขนาด 0.60 ม. มีบ่อพักทุกระยะ 10 ม.
(ค่าพิกัดโครงการเริ่มต้น X: 621956
Y:1679620สิ้นสุดX:621905Y:1679574)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ถนน - ประชาชนได้รับความ
1 สาย สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

ถนน - ประชาชนได้รับความ
1 สาย สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองช่าง
ชุมชน
หนองหลวง
พัฒนา

กองช่าง
ชุมชน
หนองหลวง
พัฒนา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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- ขยายถนนและสะพานข้ามคลองให้มี
ขนาดกว้างมากขึ้น

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก และความปลอดภัย
ในการสัญจร ไป - มา

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก และความปลอดภัย
ในการสัญจร ไป -มา

17 โครงการปรับปรุงถนนและสะพาน
ข้ามคลองชลประทาน
(ชุมชนหัวยาง)

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเทศบาล
สัมพันธ์ 7 (ชุมชนท่าชัย)

-ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง
4.00 ม. ยาว 267.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,068 ตรม.

- ขยายผิวจราจรและปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง
5.00 ม. - 7.00 ม. ยาว 165 ม. หนา
0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 990 ม.
(ค่าพิกัดโครงการเริ่มต้น X:621138
Y:1679992 สิ้นสุด X:621335 Y:1680056)

16 โครงการขยายผิวจราจรและปรับปรุง - เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ผิวจราจรติกแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความสะดวกในการเดินทาง
ซอยเทศบาล 43
(ชุมชนหนองหลวง)

881,000
(งบ อปท.)

-

500,000
(งบ อปท.)

-

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ผิวจราจร - ประชาชนได้รับความ
1 สาย สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ถนน - ประชาชนได้รับความ
1 สาย สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

5,000,000 สะพาน - ประชาชนได้รับความ
(งบ อปท.) 1 สะพาน สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ที่ 1.1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ค่าพิกัดโครงการเริ่มต้น X:621975
Y:167998 สิ้นสุด X:621905 Y:168002)

กองช่าง
ชุมชน
ท่าชัย

กองช่าง
ชุมชน
หัวยาง

กองช่าง
ชุมชน
หนองหลวง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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-เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการเดินทาง

20 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ - เพื่อการพัฒนาพื้นที่ตามผัง
บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา
เมืองรวมในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้มีประสิทธิภาพมีสภาพแวดล้อม
ที่ดีตามมาตรฐานผังเมือง

19 โครงการก่อสร้างสิ่งกีดขวาง
(การ์ดเรล) กั้นริมแนวคลองโพธิ์
(ชุมชนร่วมใจพัฒนา)
- จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนหนอง
พัฒนา โดยนําที่ดินสาธารณประโยชน์
และถนนสาธารณะที่มีอยู่เดิมมาปรับ
รูปที่ดินใหม่ (Re Shape) พร้อมก่อสร้าง
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
สวนสาธารณะเพิ่มขึ้นในพื้นที่โครงการ

- ก่อสร้างสิ่งกีดขวาง (การ์ดเรล)
ทั้ง 2 ฝั่งคลองโพธิ์ รวมความยาว
ประมาณ 1,810 เมตร

3.6 ล้านบาท)

และงบเงินกู้

และผังเมือง

กรมโยธาธิการ

รัฐบาลผ่าน

งบจัดสรรจาก

(45.99 ล้านบาท

49,590,000

4,800,000
(งบ อปท.)

-

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ที่ 1.1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ค่าพิกัดโครงการเริ่มต้น X: 619913
Y:1679601สิ้นสุดX:619844Y:1679610)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ใจพัฒนา)

(ชุมชนร่วม

กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

พื้นที่ชุมชน - ประชาชนในพื้นที่
กองช่าง
หนองหลวง โครงการมีคุณภาพชีวิต
พัฒนา 1 ที่ดีขึ้น
แห่ง - พื้นที่โครงการมีมูลค่า
สูงขึ้นพร้อมระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

ติดตั้ง - ประชาชนได้รับความ
การ์ดเรล สะดวกและปลอดภัยใน
คลองโพธิ์ การเดินทาง

ตัวชี้วัด
(KPI)
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- เปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนพหรมประเสริฐ ถนนคงธรรม
ถนนลูกเสือ 1,2
ถนนชัยณรงค์ ตั้งแต่แยกบ้านพักสัสดี

24 โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะ - เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ถนนสายหลักในเขตเทศบาล
ระยะที่ 2
- เพือ่ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า/
ลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า

-ตีเส้นที่จอดรถ พร้อมทําคันหิน
แบ่งส่วน

-ทําที่จอดรถช่วงเร่งด่วนสําหรับรับ - ส่ง
นักเรียน

-เพื่อความปลอดภัยและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของรถที่มาใช้บริการช่วงเย็น

23 โครงการจัดการจราจรหน้าโรงเรียน - เพื่อความปลอดภัยและ
ชัยนาทพิทยาคมและโรงเรียน
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เทศบาลบ้านกล้วย
ของนักเรียน

22 โครงการจัดการพื้นที่ จอดรถ
บริเวณสถานีขนส่งแห่งเก่า

1,900,000
(งบ อปท.)

-

-

-

100,000
(งบ อปท.)

150,000
(งบ อปท.)

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ที่ 1.1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
21 โครงการปรับปรุง
- เพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมเดิม - ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท
500,000
ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท
ให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้สามารถใช้
(งบ อปท.)
ประโยชน์ที่ดินได้ถูกต้องและ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

เปลี่ยน
เป็นหลอด
ไฟแบบ
LED

2 แห่ง

1 แห่ง

- ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

ปรับปรุง -ผังเมืองรวมเป็นปัจจุบัน
ผัง ปีละ
1 ครั้ง

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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2,000,000
(งบ อปท.)

-

-

กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โทรคมนาคม

ปรับปรุง ถนนวงษ์โตมีความสวยงาม กองช่าง
ระบบ เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สื่อสาร ปลอดภัย

- ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
-ประหยัดงบประมาณ
รายจ่ายด้านการใช้
กระแสไฟฟ้า

26 โครงการปรับปรุงระบบสายสื่อสาร - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
- จัดทําข้อตกลง (MOU) กับหน่วยงาน
โทรคมนาคมลงสู่ใต้ดิน ถนนวงษ์โต วงษ์โต ให้สวยงาม และจัด
ที่เกี่ยวข้อง กําหนดภารกิจ
ระเบียบการวางสายเคเบิล
ความรับผิดชอบ
สายสื่อสารโทรคมนาคม ให้เป็น - ก่อสร้างท่อเมนใต้ผิวดินสําหรับวางท่อ

-

เปลี่ยน
เป็นหลอด
ไฟแบบ
LED
จํานวน
ประมาณ
50 จุด

-

500,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

25 โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะ - เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ - เปลี่ยนไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล
ถนนเทศบาลสัมพันธ์
ทรัพย์สินของประชาชน
สัมพันธ์ ขนาด 60 วัตต์ (2 โมดุล)
- เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า/ จํานวนประมาณ 50 จุด
ลดค่าใช้จา่ ยกระแสไฟฟ้า
-เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก
หลอดไฟมีการอายุการใช้งาน
ที่ยาวนาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวน -ประหยัดงบประมาณ
ประมาณ รายจ่ายด้านการใช้
158 จุด กระแสไฟฟ้า
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ที่ 1.1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก ถึงโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เป็น
หลอดไฟมีการอายุการใช้งาน
หลอด LED ขนาดไม่ต่ํากว่า 120 วัตต์
ที่ยาวนาน
จํานวนประมาณ 158 จุด
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27 โครงการปรับปรุงอาคารชั้นบนของ - เพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุข
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาล 2 มีสภาพสวยงาม สะอาด และ
เมืองชัยนาท
พร้อมให้บริการประชาชน
- เพื่อขยายพื้นที่ในการให้บริการ

- ทาสีน้ํามันภายนอกรอบอาคารทั้งหลัง
- ทาสีหลังคา
- ทํารั้วกั้นด้านหน้า
- กั้นกระจกชั้นบนด้านนอก
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 18,000 BTU

เงินทุนหมุนเวียน)

(กองทุนประกันสุขภาพ/

300,000

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ที่ 1.1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคม บริเวณ
ถนนวงษ์โต ทั้งสองฝั่ง ระยะทางประมาณ
1 กม.
- ผู้ให้บริการ/รับสัปทานด้านเครือข่าย
สื่อสารโทรคมนาคม ดําเนินการวางสาย
เชื่อมเครือข่าย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปรับปรุง - ศูนย์ฯ 2 มีสภาพพร้อม ศูนย์ฯ 2
ศูนย์ฯ 2 ให้บริการแก่ประชาชน กองสาธารณสุขฯ
1 แห่ง และมีพื้นที่ให้บริการเพิ่มขึ้น

ลงสู่ใต้ดิน
ถนนวงษ์โต
1 เส้น

ตัวชี้วัด
(KPI)
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29 โครงการปรับปรุงพื้นอาคารศูนย์
จักรกล เทศบาลเมืองชัยนาท

- เพื่อก่อสร้างพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กให้กับอาคารศูนย์
จักรกล

- ปรับปรุงพื้นอาคารศูนย์จักรกลจาก
พื้นดินให้เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ขนาดกว้าง 10 เมตร,ยาว 44 เมตร
หนา 0.10 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 440
ตารางเมตร

140,000
(งบ อปท.)

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ที่ 1.1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
28 โครงการปรับปรุงทางเดินเข้า
- เพื่อปรับปรุงให้สถานบริการ - ปูกระเบื้องทางเดินเข้าห้องน้ําชาย,หญิง
200,000
ห้องน้ํา ชาย,หญิง ศูนย์ 1
สะอาดเรียบร้อย
- ทาสีกําแพงทั้ง 2 ด้าน
(กองทุนประกันสุขภาพ/
- เพื่อเป็นการดูแลรักษาเครื่อง - ทํากันสาดป้องกันแดดและน้ําฝน
เงินทุนหมุนเวียน)
ปั้มลมที่ตั้งอยู่บริเวณทางเดินเข้า - เดินสายไฟและติดหลอดไฟ
ห้องน้ําชาย
ให้เหมาะกับการให้บริการ
- ทาสีใหม่
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

กองสาธารณสุขฯ

ศูนย์ฯ 1

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปรับปรุง - จะทําให้มีพื้นคอนกรีต กองสาธารณสุขฯ
พื้นที่อาคาร เสริมเหล็กสําหรับจอดรถยนต์
ศูนย์จักรกล และเครือ่ งจักรกลต่าง ๆ

ปรับปรุง - เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและ
ทางเดิน ดูแลรักษาความสะอาด
เข้าห้องน้ํา ได้โดยง่าย
1 แห่ง

ตัวชี้วัด
(KPI)
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-จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
คนละ 500 บาท /เดือน
ประมาณ 20 คน

3 โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์

150,000
(งบ อปท.)
(120,000)

150,000
(งบ อปท.)

150,000 จ่ายเบี้ย -ผู้ป่วยเอสด์ในเขตเทศบาล
(งบ อปท.) ยังชีพให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับ
ผู้ป่วยเอดส์ การยอมรับในสังคมและเข้าถึง
สิทธิ์การช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

กอง
สวัสดิการสังคม

- จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ 3,043,200 3,043,200 3,043,200 จ่ายเบี้ย -คนพิการในเขตเทศบาล
กอง
ผู้ด้อยโอกาสคนละ 800 บาท (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ยังชีพให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับ สวัสดิการสังคม
ต่อเดือน ประมาณ 317 คน
(2,496,000)
ผู้พิการ การยอมรับในสังคม และเข้าถึง
สิทธิ์การช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

-จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ

2 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ
หรือทุพลภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยเอดส์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยาจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสร้างหลักประกันรายได้ - จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
- จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ
15,000,000 15,000,000 15,000,000 จ่ายเบี้ย - คนชราในเขตเทศบาล
กอง
แก่ผู้สูงอายุ
ตามนโยบายรัฐบาลตามช่วง
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ยังชีพให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับ สวัสดิการสังคม
อายุ ประมาณ 1,708 คน
(13,000,000)
ผู้สูงอายุ การยอมรับในสังคม และเข้าถึง
สิทธิ์การช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
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-สนับสนุนงบประมาณให้กับ
50,000
กองทุนวันละบาท ตามระเบียบฯ (งบ อปท.)

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุน - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
วันละบาท (ชุมชนหัวยาง)
กองทุนฯและเพื่อให้ประชาชน
ได้รับสวัสดิการจากชุมชน

20,000
(งบ อปท.)
(4,000)

- จัดอบรมให้ความรู้แก่คน
พิการ ผู้ดูแลและผู้ช่วยคนพิการ
ในเขตเทศบาล ประมาณ
250 คน

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต คนพิการ ผู้ดูแล และผู้ช่วย ชีวติ คนพิการ ผู้ดูแล และผู้ช่วย
คนพิการ
คนพิการให้ได้รับความรู้ในสิทธิ
และสวัสดิการที่ควรจะได้รับ
-

20,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

สนับสนุน - ประชาชนในชุมชนได้รับ
งบ สวัสดิการจากชุมชน
ประมาณ

กองสวัสดิการฯ
ชุมชนหัวยาง

20,000
อบรม - บุคคลเป้าหมายได้รับรู้ถึงสิทธิ
กอง
(งบ อปท.) ให้ความรู้ และสวัสดิการที่ควรได้รับและมี สวัสดิการสังคม
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยเอดส์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยาจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
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-เพื่อเผยแพร่ศักยภาพและขีดความ - พนักงานครูเทศบาล นักเรียน
สามารถในการจัดการศึกษาและเพื่อ และชุมชน ในสังกัดเทศบาลเมือง
ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและ
ชัยนาทเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา - ส่งนักเรียน นักศึกษา เยาวชน
นักเรียน- เยาวชนในระดับท้องถิ่น เยาวชน ตื่นตัวและให้ความสนใจ ประมาณ 200 คน เข้าร่วมการ
ระดับภาคและระดับประเทศ ในการกีฬา
แข่งขันกีฬา

2 โครงการจัดนิทรรศการและ
สนับสนุนงานวิชาการ

100,000
(งบ อปท.)
(50,000)

(50,000)

100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

(รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา)

100,000

เข้าใจและทักษะในการค้นคว้า
ด้วยตนเอง

ส่งนักเรียน - นักเรียน นักศึกษา เยาวชน
เข้าร่วมการ สนใจในการเล่นกีฬามากขึ้น
แข่งขัน ทําให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

100,000 จัดนิทรรศการ - นักเรียน และพนักงานครู
(งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ ปีละ 1 ครั้ง เทศบาล ได้แสดงออกในทักษะ
(เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/
ทางวิชการ

100,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จัดซื้อ
- นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้
สื่อการเรียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านเทคโนโลยี - นักเรียนมีการเรียนรู้ความ

ตัวชี้วัด
(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
1 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการ - เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดทักษะ
-เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
สอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
(เงินอุดหนุน)
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์ Ipad taplet เป็นต้น
- เพื่อให้นักเรียนมีการเรียนรู้ความ
เข้าใจและทักษะในการค้นคว้าด้วย
ตนเอง

กองการศึกษา
โรงเรียน
ในสังกัดฯ

กองการศึกษา

กองการศึกษา
โรงเรียน
ในสังกัดฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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- สนับสนุนงบประมาณค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.
จํานวน 2 แห่ง

- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่
เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ 3
โรงเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 1
แห่ง และโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2 แห่ง

5 โครงการอุดหนุนงบประมาณราย - เพื่ออุดหนุนงบประมาณค่า
การอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน อาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.
สังกัด สพฐ.

6 โครงการอาหารเสริม (นม)
- เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
โรงเรียนในสังกัดฯ, ศูนย์พัฒนา สังกัด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และ
เด็กเล็กฯ และโรงเรียนสังกัด โรงเรียนถ่ายโอนได้ดื่มนมเพื่อ
สพฐ.
ส่งเสริมสุขภาพตลอดปี

13,000,000 13,000,000 14,000,000
จัดหา -นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงเจริญ
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) อาหารเสริม เติบโตสมวัย
(11,536,700)
(นม)

14,000,000 14,000,000 15,000,000 อุดหนุน - นักเรียนได้รับประทานอาหาร
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) งบประมาณ กลางวันครบทุกคน
(13,257,600)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน - เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
- จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็ก
11,000,000 11,000,000 11,000,000
จัดหา
- เด็กนักเรียนทุกคนได้บริโภค
ในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนา ประทานอาหารกลางวันที่
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดฯ
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) อาหารกลางวัน อาหารกลางวันที่ถูกหลักอนามัย
เด็กเล็กฯ
สะอาดตามหลักโภชนาการ
ทั้ง 3 โรงเรียน และเด็กของศูนย์
(9,770,800)
ให้นักเรียน
พัฒนาเด็กเล็กฯ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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-

-

- เพื่อให้มีอาคารเรียนและอาคาร - ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน 1,000,000
8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน และอาคารประกอบ ประกอบที่ได้มาตรฐานใช้งานได้ดี และอาคารประกอบ เช่น ทาสี
(เงินอุดหนุน)
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
เปลี่ยนฝ้าเพดาน หลังคา ตาข่าย
(753,200)
กันนกพิราบ ปรับปรุงโรงอาหาร เป็นต้น

- เพื่อให้มีอาคารเรียนและอาคาร - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
2,000,000
9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
(งบ อปท.)/
อาคารเรียน และอาคารประกอบ ประกอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ และอาคารประกอบ เช่น ทาสี
(เงินอุดหนุน)/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เทศบาล มาตรฐาน
เปลี่ยนฝ้าเพดาน หลังคา ตาข่าย
เมืองชัยนาท
กันนกพิราบ ปรับปรุงโรงอาหาร เป็นต้น

-

-

กองการศึกษา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา
ปรับปรุง - มีอาคารเรียนและอาคาร
ซ่อมแซม ประกอบได้มาตรฐานและสวยงาม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ
อาคารฯ ใช้งานได้ดี

กองการศึกษา
ปรับปรุง - มีอาคารเรียนและอาคาร
ซ่อมแซม ประกอบได้มาตรฐานและสวยงาม โรงเรียน
ในสังกัดฯ
อาคารฯ ใช้งานได้ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร - เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมศักยภาพ 12,000,000 12,000,000 12,000,000 สนับสนุน - สถานศึกษา ในสังกัด
บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด การจัดการศึกษาของท้องถิ่น
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ค่าใช้จ่าย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (เช่นค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (11,528,560)
ในการบริหาร สถานศึกษาตลอดปีงบประมาณ
ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
สถานศึกษา
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด
ให้กับโรงเรียน
ในสถานศึกษา,ค่าพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ)
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11 โครงการพัฒนาบริหารหลักสูตร - พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรท้องถิ่นให้ตรงกับความ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
พัฒนาสื่อการเรียนและสร้าง
แหล่งเรียนรู้
12 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน - เพื่อพัฒนาทักษะทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
ตามความสนใจและความถนัด

กองการศึกษา
โรงเรียน
ในสังกัดฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา)

500,000

(งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/
(เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/

500,000

พัฒนา - นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา กองการศึกษา
คุณภาพ ตนเองอย่างเต็มศักยภาพและได้รับ โรงเรียน
นักเรียน โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ในสังกัดฯ

500,000

- นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ทั้ง 3 โรงเรียน

300,000

- สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ได้รับการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการทาง
การศึกษามาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของชุมชนและหน่วย
งานอื่น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

300,000 พัฒนาบริหาร - หลักสูตรของสถานศึกษาตอบ กองการศึกษา
(งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ หลักสูตรฯ สนองความต้องการของชุมชนและ โรงเรียน
(เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/
ในสังกัดฯ
จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้
(รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา)
เรียนเป็นสําคัญ

300,000

- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- พัฒนาระบบการบริหารและการ
300,000
300,000 300,000 พัฒนาระบบ
10 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร - เพื่อพัฒนาระบบการประกัน
และการจัดการ โรงเรียนในสังกัด คุณภาพทางการศึกษา, ระบบ
จัดการทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ บริหารและ
(เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/ การจัดการ
เทศบาลฯ
สารสนเทศให้ทันสมัย ส่งเสริมและ
(รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา)
สนับสนุนทางการศึกษา พัฒนา
คุณภาพชีวิต พัฒนาระบบงาน
แนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
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15 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ - จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
โรงรียนในสังกัดเทศบาลฯ
ปฏิบัติงาน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

14 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการ - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียง - จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
ศึกษา โรงเรียงในสังกัดเทศบาลฯ พอต่อการปฏิบัติการเรียนการสอน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

500,000

500,000

500,000

(รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา)

(งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/
(เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/

500,000

(รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา)

500,000

จัดซื้อ

จัดซื้อครุภัณฑ์ - สถานศึกษามีเครื่องมือเครื่อง
สํานักงาน ใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

- สถานศึกษามีครุภัณฑ์ทางการ
ครุภัณฑ์ ศึกษาเพียงพอสําหรับการเรียน
(งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/
(เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/ ทางการศึกษา การสอน

500,000

(รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000 1,500,000 1,500,000 พัฒนาบุคลากร - พนักงานครูและบุคลากรทาง
13 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร - เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา - จัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
และครู การศึกษาได้รับการพัฒนาอย่าง
(งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/
ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
ทัศนศึกษาดูงานอย่างน้อย ปีละ
(เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/
เทศบาลฯ
1 ครั้ง
ต่อเนื่อง

กองการศึกษา
โรงเรียน
ในสังกัดฯ

กองการศึกษา
โรงเรียน
ในสังกัดฯ

กองการศึกษา
โรงเรียน
ในสังกัดฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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- เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

- นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
18 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม - เพื่อให้สภาพแวดล้อมและ
และภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ภูมทิ ัศน์ในสถานศึกษาสวยงาม
ภูมทิ ัศน์ในสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลฯ
ร่มรือ่ นปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

17 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ฯ

50,000

(รายได้สถานศึกษา)

(งบ อปท.)/
(เงินอุดหนุน)/

300,000

-

-

(รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา)

50,000

ปลอดภัย

ปรับปรุง - โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและ
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่ดี ร่มรื่นสวยงามและ

พัฒนา - สถานศึกษาจัดกิจกรรม
(งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ คุณภาพชีวิตฯ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
(เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000

(รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- จ้างผู้ช่วยครูสอนวิชาที่ขาดแคลน 780,000
780,000 780,000 จ้างผู้ช่วยครู -นักเรียนได้รับความรู้ในแต่ละ
16 โครงการจ้างผู้ช่วยครูสอนวิชา - เพิ่อให้นักเรียนได้รับความรู้
(งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/
ที่ขาดแคลน โรงเรียนในสังกัด แต่ละวิชาจากครูที่มีความรู้และ ตั้งแต่ ระดับอนุบาลศึกษา จนถึง
ในวิชาที่ วิชาจากครูผู้สอนตรงตามสาขา
(เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/ ขาดแคลน วิชา
เทศบาลฯ
ความสามารถโดยตรง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กองการศึกษา
โรงเรียน
ในสังกัดฯ

กองการศึกษา
โรงเรียน
ในสังกัดฯ

กองการศึกษา
โรงเรียน
ในสังกัดฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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- เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงาน
จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สู่ประชาคมอาเซียน

- แสดงผลงานของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ประชา
คมอาเซียน แข่งขันทักษะทางวิชา
การเกี่ยวกับประเทศอาเซียน

100,000

100,000

(รายได้สถานศึกษา)

-

-

(รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา)

(งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/
(เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/

100,000

21 โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย - เพื่อให้มีเครื่องดนตรีเพียงพอใน -จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย และเครื่อง 500,000
และเครื่องดนตรีสากลโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน
ดนตรีสากล วงดุริยางค์ เมโลเดียน (งบ อปท.)/
(เงินอุดหนุน)/
ในสังกัดเทศบาล ฯ

20 โครงการมหกรรมอาเชียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ซื้อเครื่อง - มีเครื่องดนตรีเพียงพอ
ดนตรี ในการเรียนการสอน

กองการศึกษา
โรงเรียน
ในสังกัดฯ

กองการศึกษา
โรงเรียน
ในสังกัดฯ

-โรงเรียนรับทราบปัญหายาเสพติด กองการศึกษา
โรงเรียน
ในโรงเรียนและได้รูปแบบและ
ในสังกัดฯ
กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาสิ่ง
เสพติด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จัดกิจกรรม -โรงเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อ
อาเชียน เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดกิจกรรม
- เพื่อศึกษาสภาพการติดสิ่งเสพติด -นักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้น
50,000
50,000
50,000
19 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
(งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ ต่อต้านการใข้
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในนักเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบและ มัธยมศึกษา โรงเรียน
(เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/ ยาเสพติด
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ฯ
วิธีการป้องกันการติดยาเสพติด
ในสังกัดเทศบาล
(รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา)
ในนักเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบและ
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กองการศึกษา
โรงเรียน
ในสังกัดฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

24 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม - เพื่อให้มีเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น - จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
เด็กเล่นโรงเรียนในสังกัด
ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
เทศบาลฯ

(รายได้สถานศึกษา)

(งบ อปท.)/
(เงินอุดหนุน)/

500,000

-

-

(รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา)

ซื้อเครื่องเล่น - มีเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น ที่ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา
โรงเรียน
ในสังกัดฯ

-เพื่อรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน -จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 450,000
23 โครงการจ้างพนักงานรักษา
450,000 450,000 จ้างพนักงาน -นักเรียน และบุคลากร ทรัพย์สิน กองการศึกษา
(งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ รักษาความ ของโรงเรียนมีความปลอดภัย
ความปลอดภัย โรงเรียนในสังกัด และความปลอดภัยของนักเรียน ตลอดปีการศึกษา
โรงเรียน
(เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/ ปลอดภัย
เทศบาลฯ
และบุคลากรในโรงเรียน
ในสังกัดฯ

(รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
22 โครงการจ้างพนักงาน
- เพื่อรักษาความสะอาดบริเวณ -จ้างพนักงานทําความสะอาด
265,000
265,000 265,000 จ้างพนักงาน -บริเวณโรงเรียนสะอาดมีสภาพ
(งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ ทําความสะอาด แวดล้อมที่ดี เหมาะแก่การเรียน
ทําความสะอาด โรงเรียน
โรงเรียน
ทําความสะอาดโรงเรียนตลอดปี
(เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/
ในสังกัดเทศบาล ฯ
การศึกษา
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- เพื่อระบายน้ําภายในโรงเรียน

27 โครงการขุดลอกคูคลองข้าง
โรงเรียนด้านทิศตะวันตก
(รร.เทศบาลเขาท่าพระ)

-ขุดลอก คูคลองข้างโรงเรียนด้าน
ทิศตะวันตกเพื่อระบายน้ํา

- เพื่อรวบรวมผลงาน ความรู้ ของ -จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แบบ
ครู นักเรียน และแหล่งเรียนรู้ที่เกิด เศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง

26 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
(รร.เทศบาลบ้านกล้วย)

(รายได้สถานศึกษา)

(งบ อปท.)/
(เงินอุดหนุน)/

500,000

(รายได้สถานศึกษา)

(งบ อปท.)/
(เงินอุดหนุน)/

100,000

-

-

-

-

น้ําท่วมในโรงเรียน

ขุดลอกคูคลอง - มีระบบระบายน้ําเพื่อป้องกัน

-โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้แบบ
การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง และใช้เป็น
แบบเศรษฐกิจ แหล่งเผยแพร่ความรู้ให้แก่ครู
พอเพียง 1 ศูนย์ นักเรียน และผู้สนใจได้
จัดตั้งศูนย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000 300,000 พัฒนาการ -โรงเรียนได้พัฒนาชุมชนโดยใช้
25 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา - เพื่อให้การบริหารโดยใช้โรงเรียน - นักเรียน และบุคลากรทางการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน ศึกษาทุกคน ของโรงเรียนเทศบาล (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ จัดการศึกษา โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาและ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
บ้านกล้วย มีส่วนร่วมในการพัฒนา (เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/ (เงินอุดหนุน)/
ชุมชนมีส่วนร่วม
(รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา)
(รร.เทศบาลบ้านกล้วย)
ท้องถิ่น

กองการศึกษา
รร.เขาท่าพระ

กองการศึกษา
รร.เทศบาล
บ้านกล้วย

กองการศึกษา
รร.บ้านกล้วย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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30 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อม -จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
วิทยุ (โทรทัศน์สี LED ขนาด 40 ในการปฏิบัติงาน
(โทรทัศน์สี LED ขนาด 40 นิ้ว)
นิ้ว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
จํานวน 1 เครื่อง

29 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อม -จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
(เครื่องปรับอากาศ)
ในการปฏิบัติงาน
(เครือ่ งปรับอากาศ) ขนาด 24,000
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
BTU จํานวน 2 เครื่อง

(รายได้สถานศึกษา)

(งบ อปท.)/
(เงินอุดหนุน)/

17,000

(รายได้สถานศึกษา)

(งบ อปท.)/
(เงินอุดหนุน)/

66,000

(รายได้สถานศึกษา)

-

-

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เด็กเล็กฯ

จัดซื้อครุภัณฑ์ - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อม กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนา
ไฟฟ้าและวิทยุ ในการปฏิบัติงาน

เด็กเล็กฯ

จัดซื้อครุภัณฑ์ - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อม กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนา
สํานักงาน ในการปฏิบัติงาน

ก่อสร้าง -สร้างอัฒจันทร์ด้านทิศเหนือและ กองการศึกษา
อัฒจันทร์ ทิศตะวันตก
รร.เขาท่าพระ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

สําน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
28 โครงการสร้างอัฒจันทร์เพื่อป้อง -เพื่อป้องกันกําแพงรั้วโรงเรียนด้าน -สร้างอัฒจันทร์ด้านทิศเหนือและ
500,000
(งบ อปท.)/
กันกําแพงรั้วพัง
ทิศเหนือและทิศตะวันตกพังเสียหาย ทิศตะวันตก
(เงินอุดหนุน)/
(รร.เทศบาลเขาท่าพระ)
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-ตรวจเครื่องสําอางผิดกฎหมายใน 10,000
10,000
10,000 ตรวจสอบ -ประชาชนได้รับการคุ้มครอง
ตลาด แผงลอย ร้านค้า ที่วาง
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เครื่อง ดูแลในการใช้เครื่องสําอางที่มี
จําหน่ายในเขตเทศบาล ทุก 3เดือน
สําอาง คุณภาพและถูกต้องตาม อย.

3 โครงการตรวจสอบเครื่องสําอาง
อันตราย และผิดกฎหมาย

- เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบ
เครื่องสําอางในตลาด /ร้านค้า
แผงลอย

-ตรวจประเมินอาหารในตลาดสด 100,000 100,000 100,000 ตรวจประเมิน - ประชาชนได้บริโภคอาหาร
เทศบาล 2 แห่ง และแผงลอย
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ตลาดสด ที่ถูกสุขลักษณะและร้านค้า
ทุกร้านในเขตเทศบาล
(70,000)
ตลาดสดและ แผงลอยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ร้านค้าแผงลอย อาหารปลอดภัย

2 โครงการประเมินมาตรฐาน ตลาดสด - เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบ
น่าซื้อและอาหารปลอดภัย
อาหารในตลาดสด รวมถึงร้านค้า
(Clean Food Good taest)
แผงลอย เป็นประจํา โดยตรวจ
ร้านค้า/แผงลอย ปีละ 2 ครั้ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.3 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล และการควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด และการป้องกันยาเสพติด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
- เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคใน
- จัดประชุม อบรม/สัมมนา
500,000 500,000 500,000 จัดการอบรม - ประชาชนได้บริโภคอาหาร
ทางด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ํา การบริหารจัดการและการทํางาน ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ให้ความรู้ ที่ถูกตามสุขอนามัย
( ผู้ประกอบการร้านอาหาร /ตลาด ของชมรม/และผู้ประกอบการ เพื่อ แผงลอยในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท (300,000)
แผงลอย)
นําไปพัฒนาและบริหารจัดการให้ ปีละ 2 ครั้ง
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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- เพื่อรวบรวมจํานวนร้านค้า และ
แผงลอย ที่อยู่ในเขตเทศบาล
เพื่อทราบจํานวน และข้อมูลที่
ถูกต้องแน่นอน

- เพื่อทราบจํานวนผู้ประกอบการ
ร้านเสริมสวน /แต่งผม และใช้
เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม

5 โครงการสํารวจจํานวนผู้ประกอบ
การร้านค้าแผงลอยเพื่อจัดทํา
ฐานข้อมูลในเขตเทศบาล

6 โครงการสํารวจผู้ประกอบการ
ร้านเสริมสวย/แต่งผม

-สํารวจจํานวนผู้ประกอบการ
เสริมสวย/แต่งผม ในเขตเทศบาล
ปีละ 1 ครั้ง

- สํารวจร้านค้า และแผงลอย
ในเขตเทศบาล ปีละ 1 ครั้ง

สํารวจ
ร้านค้า
แผงลอย
ปีละ 1 ครั้ง

- ทราบจํานวน ผู้ประกอบการ
ร้านค้า แผงลอย ที่แน่นอน
สะดวกในการจัดทําข้อมูลและ
กิจกรรมต่าง ๆ
20,000
20,000
20,000
สํารวจ - ทราบจํานวน ผู้ประกอบการ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ร้านเสริมสวยเสริมสวย /แต่งผม ที่แน่นอน
ปีละ 1 ครั้ง สะดวกในการจัดทําข้อมูลและ
กิจกรรมต่าง ๆและจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมได้ถูกต้อง

30,000
30,000
30,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

จัดอบรม - ครูและนักเรียนจากโรงเรียน กองสาธารณสุขฯ
อย.น้อย สังกัดเทศบาลสามารถตรวจสอบ
และผู้นํา ความปลอดภัยจากอาหารได้
นักเรียน

ตัวชี้วัด
(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.3 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล และการควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด และการป้องกันยาเสพติด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและ
- ครูและนักเรียนจากโรงเรียน
150,000 150,000 150,000
ทางด้านสุขาภิบาลและอาหาร
นักเรียนให้สามารถตรวจสารปนเปื้อน ในสังกัดฯ จํานวน 3 แห่ง
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
ในโรงเรียน โดยผู้นํานักเรียน และ ในอาหารในโรงเรียนได้
ตรวจทุก 3 เดือน
อย. น้อย
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8 โครงการรตรวจคัดกรอง ป้องกัน
ควบคุมโรงมะเร็งเต้านม ,
มะเร็งปากมดลูก

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
โรคมะเร็งเต้านม / มะเร็งปากมดลูก
และเฝ้าระวัง และคัดกรองสตรี
กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรค
ในระยะเริ่มแรก และเพื่อพัฒนา
ระบบส่งต่อและรักษาอย่างเป็น
ระบบตามมาตรฐาน

- อบรมให้ความรู้แก่สตรีที่มีอายุ
35 ปี ขึ้นไปให้ตรวจหามะเร็ง
เต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง
เป็นประจําทุกเดือน
- ตรวจคัดกรองสตรี 35, 40,45
50, 55,60 ปี ให้ได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

กองสาธารณสุขฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

30,000
30,000
30,000
อบรม - สตรีที่อายุ 35 ปี ขึ้นไป มี
กองสาธารณสุขฯ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ให้ความรู้ ทักษะในการตรวจมะเร็งเต้านม
ศูนย์ 1
เบื้องต้น และอัตราการตายจาก
โรคมะเร็งเต้านมไม่เกิน 5.8 ต่อ
ประชากร 1 แสน และสตรีที่มีอายุ
35, 40, 45, 50,55,60 ปีได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.3 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล และการควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด และการป้องกันยาเสพติด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
- เพื่อให้ผู้สูงอายุ รวมกลุ่มกัน
- จัดกิจกรรมร่วมกลุ่มผู้สูงอายุ
255,000 255,000 255,000 -จัดฝึกอบรม -ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและ
สร้างจิตสดใสร่างกายแข็งแรง
ทํากิจกรรม เพื่อให้มีสุขภาพกาย
เพื่อให้ความรู้และแก่ผู้สูงอายุ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) และแลกเปลี่ยน สุขภาพจิตที่ดี อสม.ผู้ดูแล
และสุขภาพจิตที่ดี
และอสม. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้มี (255,000)
เรียนรู้ มีทักษะและความรู้เพิ่มขึ้น
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท
เดือนละ 1 ครั้ง
และโภชนบําบัดที่ดี
จํานวน 250 คน ทุกเดือน
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- จัดฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้แก่ อสม. และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 400 คน

- จัดอบรม อสม. ทั้ง 18 ชุมชน
รวม 410 คน

- เพื่อให้ อสม. ได้พัฒนาความรู้
และสามารถนํามาใช้กับเหตุการณ์
ในปัจจุบันในด้านสาธารณสุขได้
รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
กับชุมชนของตนเองได้

11 โครงการอบรมและฟื้นฟู ศักยภาพ - เพื่อให้ อสม. มีความรู้ความ
อสม. ในวัน อสม.แห่งชาติ
สามารถในการปฏิบัติงานมากขึ้น
รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับ
ให้กับประชาชนได้

10 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ อสม.

60,000
60,000
60,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
(200,600)

อบรม
อสม.

- อสม. มีความรู้ความสามารถ
ศูนย์ฯ 2
และถ่ายทอดความรู้ได้ และ อสม. กองสาธารณสุขฯ
มีความสามัคคี เข้มแข็ง

ศูนย์ฯ 2
400,000 400,000 400,000
อบรม - อสม.มีความรู้ความสามรถ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) แลกเปลี่ยน ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน
กองสาธารณสุขฯ
(100,000)
เรียนรู้ และมีประสบการณ์จริงที่สามารถ
นําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชุมชน
ตนเองได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.3 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล และการควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด และการป้องกันยาเสพติด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการอบรม อสม. ต่อเนื่อง
- เพื่อให้ อสม. มีความรู้ด้าน
- จัดอบรม อสม. ทั้ง 18 ชุมชน
480,000 480,000 480,000
อบรม - อสม. มีความรู้ด้านสาธารณสุข
ศูนย์ฯ 2
สาธารณสุขที่ถูกต้อง และรู้บทบาท โดยประชุมต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อสม. ที่ถูกต้อง และสามารถถ่ายทอด กองสาธารณสุขฯ
หน้าที่ในการปฏิบัติงานสาธารณสุข จํานวน 300 คน
(600,000)
ความรู้ที่ได้รับการอบรมมาให้
มูลฐาน
ประชาชนได้
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-สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพ

14 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
เข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองชัยนาท

- เพื่อใช้ในการดําเนินงาน
ส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรค
การฟื้นฟูสมรรถภาพของ
ประชาชนในเขตเทศบาล

-จัดอบรมนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล 3 โรงเรียน
จํานวน 100 คน

13 โครงการอบรมทางด้านสาธารณสุข - เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และเกิด
(กลุ่มเสี่ยง)
ความตระหนักต่อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และโรคติดต่อทั่วไป

1,200,000 600,000 600,000 สนับสนุน - กองทุนหลักประกัน
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) งบประมาณ สุขภาพได้รับการสนับสนุน
(1,200,000)
ประชาชนได้รับการดูแล
เรื่องสุขภาพ มีสุขภาพดี

30,000
30,000
30,000
อบรม -เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ให้ความรู้ และเกิดความตระหนักในเรื่อง
โรคติดต่อทั่วไปและโรคติดต่อ

กองสาธารณสุขฯ

ศูนย์ฯ 2

กองสาธารณสุขฯ

ศูนย์ฯ 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.3 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล และการควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด และการป้องกันยาเสพติด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 โครงการอุดหนุนงบประมาณ
- เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุข -อุดหนุนค่าดําเนินงานของ อสม. 135,000 135,000 135,000 อุดหนุน - อสม.พัฒนางานด้านสาธารณสุข ศูนย์ฯ 2
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
มูลฐาน ในเขตเทศบาล ตาม
ในเขตชุมชน จํานวน 18 ชุมชน
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) งบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กองสาธารณสุขฯ
(ค่าดําเนินงาน อสม. 18 ชุมชน)
นโยบายรัฐบาล
ชุมชนละ 7,500 บาท
(135,000)
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17 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

- ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า โดยการสร้างภูมิคุ้มกันให้
แก่สัตว์เลี้ยงจากการนําสัตว์เลี้ยง
มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้กับสุนัขและแมวในทุกชุมชน
อย่างทั่วถึงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ
80 ของจํานวน สัตว์เลี้ยง

16 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ - เพื่อให้แกนนําชุมชนมีความรู้ในการ -จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
แกนนําชุมชนโดยหมอครอบครัวเพื่อ ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียงและ แกนนําชุมชนเป็นแกนนําหมอ
ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการที่ต้องการได้รับการดูแล
ครอบครัว จํานวน 300 คน
และผู้พิการที่ต้องการได้รับการดูแล

(งบ อปท./

งบกองทุนฯ)

(งบ อปท./

งบกองทุนฯ)

งบกองทุนฯ)

(งบ อปท./

100,000

อบรบ -แกนนําชุมชนมีความรู้
ให้ความรู้ มีทักษะ และเป็นแกนนําหมอ
ครอบครัวได้

180,000 180,000 180,000 รณรงค์ - ประชาชนในเขตเทศบาล
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ฉีดวัคซีน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
(120,000)
สุนขั และแมวได้รับการฉีดวัคซีน
อย่างทั่วถึง และสามารถควบคุม

100,000

100,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

แจกทราย -ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
อะเบต ในการป้องกันโรคไข้เลือดดอก
ปีละ 1 ครั้ง มากขึ้น และลดอัตราการป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออกได้

ตัวชี้วัด
(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.3 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล และการควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด และการป้องกันยาเสพติด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 โครงการรณรงค์ บ้าน โรงเรียน
- เพื่อลดจํานนและอัตราการป่วย -จัดกิจกรรมแจกทราบอะเบต
390,000
330,000 330,000
ชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลาย
โดยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียน ให้แก่บ้านเรือน ในเขตเทศบาล
(งบ อปท./
(งบ อปท./
(งบ อปท./
เทศบาลชัยนาท
และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ โรงเรียน สถานศึกษา 8 แห่ง
งบกองทุนฯ) งบกองทุนฯ) งบกองทุนฯ)
ความเข้าใจในการป้องกันโรค
วัด 2 แห่ง ปีละ 1 ครั้ง
ไข้เลือดออกมากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

งานสัตวแพทย์

กองสาธารณสุขฯ

ศูนย์ฯ 2

กองสาธารณสุขฯ

ศูนย์ฯ 2

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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- เพื่อให้ประชาชนได้บริโภค
เนื้อสุกรที่ถุกสุขลักษณะ สะอาด
ปลอดภัยจากเชื้อโรคและสิ่ง
ปนเปื้อนต่างๆ

550,000

หมุนเวียน)

หมุนเวียน)

สุขภาพ/เงินทุน สุขภาพ/เงินทุน

(กองทุนประกัน (กองทุนประกัน

550,000

ทําป้าย - ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ งานสัตวแพทย์
ประชา ในการเลือกซื้อเนื้อหมูที่สะอาด กองสาธารณสุขฯ
สัมพันธ์ ปลอดภัย และผู้ประกอบการ
นําสุกรเข้ามาฆ่าในโรงฆ่าสัตว์
ของเทศบาลเมืองชัยนาทมากขึ้น
550,000 จัดบริการด้าน - ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ศูนย์ฯ 1
(กองทุนประกัน การรักษา ชัยนาทได้รับบริการด้านการตลาด กองสาธารณสุขฯ
สุขภาพ/เงินทุน
รักษาจากแพทย์และทันตแพทย์
หมุนเวียน)
- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย

-จัดทําป้ายแสดงสถานที่จําหน่าย 20,000
20,000
20,000
เนื้อสุกรที่ผ่านการฆ่าและชําแหละ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
จากโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมือง
ชัยนาท ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลทั่วไป
ได้รับทราบ ทุก 3 เดือน

19 โครงการจัดบริการด้านการรักษา - เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล - เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากร
พยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เมืองชัยนาทได้รับบริการด้านการ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ และอื่น ๆ
รักษาที่มีคุณภาพ สะดวกปลอดภัย - จ่ายค่ายาราคาทุนคืน
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

18 โครงการประชาสัมพันธ์
เนื้อหมูอนามัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.3 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล และการควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด และการป้องกันยาเสพติด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
พิษสุนัขบ้าและเพื่อควบคุมประชากร - ตอน ทําหมัน หรือฉีดฮอร์โมน
จํานวนประชากรของสุนัขและแมว
สุนัขและแมวโดยการตอน/ทําหมัน คุมกําเนิดให้แก่สุนัขและแมวเพื่อ
หรือการฉีดยาคุมกําเนิด
ควบคุม จํานวนในทุกชุมชน
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ศูนย์ฯ 1
21 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน - เพื่อคดกรอง/ค้นหาผู้มีภาวะเครียด - คัดกรองภาวะโรคซึมเศร้า ภาวะ 135,000 135,000 135,000 ส่งเสริมสุขภาพ - ประชาชนที่มีภาวะเครียด หรือ
หรือภาวะซึมเศร้าในชุมชน
เครียดของประชาชนในชุมชน
(กองทุนประกัน (กองทุนประกัน (กองทุนประกัน ตรวจคัดกรอง ซึมเศร้าได้
กองสาธารณสุขฯ
- เพื่อให้ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า - ให้คําปรึกษา โดยพยาบาลเฉพาะ สุขภาพ/เงินทุน สุขภาพ/เงินทุน สุขภาพ/เงินทุน หาผู้มภี าวะ
ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องและ ทางด้านจิตเวช และนักจิตวิทยา
หมุนเวียน)
หมุนเวียน)
หมุนเวียน)
เครียดหรือ
ต่อเนื่อง
- ป้องกันการทําร้ายตัวเองและ
ภาวะซึมเศร้า
สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
มีความสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.3 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล และการควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด และการป้องกันยาเสพติด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20 โครงการตรวจตา ไต เท้า ในผู้ป่วย - เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนใน
- เพื่อตรวจตา ไต เท้า ในผู้ป่วย
60,000
60,000
60,000 ตรวจตา ไต - ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ
ศูนย์ฯ 1
เบาหวาน ในเขตเทศบาล
ผู้ป่วยเบาหวาน
เบาหวานเพื่อลดการเสี่ยงต่อโรค (กองทุนประกัน (กองทุนประกัน (กองทุนประกัน เท้า ในผู้ป่วย ตา ไต,เท้า
กองสาธารณสุขฯ
- เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้ แทรกซ้อน
สุขภาพ/เงินทุน สุขภาพ/เงินทุน สุขภาพ/เงินทุน เบาหวาน - ผู้ป่วยเบาหวานลดการเสี่ยงต่อ
ความเข้าใจในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
หมุนเวียน)
หมุนเวียน)
หมุนเวียน)
โรคแทรกซ้อน
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- จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่จําเป็นใน 200,000
การให้บริการด้านการแพทย์แผนไท (กองทุนประกัน
- จัดบริการกับประชาชนทั่วไปที่ สุขภาพ/เงินทุน
สนใจการแพทย์แผนไทย
หมุนเวียน)

24 โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย - เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้าน
เทศบาลเมืองชัยนาท
การแพทย์แผนไทยมากขึ้น
- เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติต่องาน
แพทย์แผนไทย และหันมาใช้เป็นทาง
เลือกมากขึ้น

100,000

100,000

จัดซื้อ

หมุนเวียน)

-

หมุนเวียน)

-

หมุนเวียน)

สุขภาพ/เงินทุน สุขภาพ/เงินทุน สุขภาพ/เงินทุน

กองสาธารณสุขฯ

- เอกสารเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย ศูนย์ฯ 1,2

จัดซื้อวัสดุ - ประชาชนมีทางเลือกในการรักษา
ครุภัณฑ์ มากขึ้นและเป็นการส่งเสริมให้ใช้การกองสาธารณสุขฯ
รักษาการแพทย์แผนไทยมากขึ้น

(กองทุนประกัน (กองทุนประกัน (กองทุนประกัน เครื่องมือแพทย์

100,000

- จัดซื้อเครื่องมือแพทย์/
ทันตแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์

23 โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
- เพื่อให้มีเครื่องมือแพทย์/ทันตเครื่องมือทันตกรรม ยาและเวชภัณฑ์ แพทย์,ยาและเวชภัณฑ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.3 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล และการควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด และการป้องกันยาเสพติด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
22 โครงการพัฒนาบุคลากร ศูนย์ฯ 1,2 - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 1,2 มี
- อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา
100,000 100,000 100,000
อบรบ - เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 1,2 มีทัศนคติ
ศูนย์ฯ 1
ทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน ศักยภาพบุคลากรของศูนย์ฯ 1,2 (กองทุนประกัน (กองทุนประกัน (กองทุนประกัน ให้ความรู้ ที่ดี ต่อการให้บริการประชาชน กองสาธารณสุขฯ
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 1,2 มี
สุขภาพ/เงินทุน สุขภาพ/เงินทุน สุขภาพ/เงินทุน
ความรู้ ความสามารถมากขึ้น
หมุนเวียน)
หมุนเวียน)
หมุนเวียน)
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26 โครงการเฝ้าระวังโรคเบาหวานและ - เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ - ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป โดย
โรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยง 35 ปี ขึ้นไปได้รับความรู้เรื่องการเกิด ประมาณจํานวน 6,955 คน
เทศบาลเมืองชัยนาท
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง - กลุ่มเสี่ยงทุกรายตรวจคัดกรอง
- ได้รับการตรวจสุขภาพและตรวจ และให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่ม
คัดกรองหาระดับน้ําตาลในเลือดและ เป้าหมายตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไป
ค่าความดันโลหิตและผู้ที่มีภาวะเสี่ยง
ต่อโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูงได้รับการตรวจวินิจฉัยและรับการ

หมุนเวียน)

สุขภาพ/เงินทุน

(กองทุนประกัน

100,000

-

-

และได้รับการตรวจสุขภาพและ
ตรวจคัดกรองหาระดับน้ําตาลใน
เลือดและค่าความดันโลหิต
- ประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรค
ความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจ

จัดกิจกรรม - ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 35 ศูนย์ฯ 2
ตรวจคัดกรอง ปีขึ้นไป มีความรู้เรื่องโรคเบาหวาน กองสาธารณสุขฯ
และให้ความรู้ และโรคความดันโลหิตสูงมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.3 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล และการควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด และการป้องกันยาเสพติด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25 โครงการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ - เพื่อให้เด็กวัยเรียนในเขตเทศบาล - ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพของ 25,000
จัดกิจกรรม - เพื่อให้เด็กวัยเรียนในเขตเทศบาล ศูนย์ฯ 2
ของเด็กวัยเรียน
ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ เด็กวัยเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล, (กองทุนประกัน
ตรวจคัดกรอง ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพกองสาธารณสุขฯ
- ได้รับการตรวจรักษาพยาบาล
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท,โรงเรียนวัด สุขภาพ/เงินทุน
ภาวะสุขภาพ - ได้รับการตรวจรักษาพยาบาล
เบื้องต้น
ศรีวิชัย,โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
หมุนเวียน)
เด็กวัยเรียน เบื้องต้น
- เด็กนักเรียนทุกคนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
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-

28 โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูสภาพด้วย - เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพของผู้สูง
การแพทย์แผนไทยในชุมชน เทศบาล อายุติดเตียงหรือผู้ป่วยติดเตียง
เมืองชัยนาท
- เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ต่าง ๆ ได้
- เพื่อให้ความรู้กับญาติและ อสม.ที่

- อสม.ที่ดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยติด 120,000
เตียงชุมชนละ 2 คน จํานวน 40 คน (กองทุนประกัน
- ญาติของผู้ป่วยติดเตียง จํานวน สุขภาพ/เงินทุน
40 คน
หมุนเวียน)
- ผู้สูงอายุติดเตียงและผู้ป่วย

-

27 โครงการส่งเสริมสุขภาพและเยี่ยม - เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพ - ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ในเขตเทศบาล 60,000
ประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยได้รับการตรวจประเมินภาวะ ทั้ง 18 ชุมชน จํานวน 90 คน
(กองทุนประกัน
เทศบาลเมืองชัยนาท
สุขภาพและสามารถดูแลตนเองได้
สุขภาพ/เงินทุน
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
หมุนเวียน)
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้
การเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและแก้
ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง

-

-

จัดกิจกรรม
อบรมฯ
ให้ความรู้
1 ครั้ง

จัดกิจกรรม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
1 ครั้ง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ผู้สูงอายุติดเตียงหรือผู้ป่วย
ติดเตียงได้รับการฟื้นฟูสภาพ
- ผู้สูงอายุติดเตียงหรือผู้ป่วย
ติดเตียงไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

ศูนย์ฯ 2

- ผู้สูงอายุมีความรู้เจตคติ ทักษะ
ศูนย์ฯ 2
และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแล กองสาธารณสุขฯ
ตนเองได้ถูกต้อง
- ผู้สูงอายุมีสุขร่างกายแข็งแรงไม่
ป่วยด้วยโรคหรือได้รับอุบัติเหตุที่
เกิดจากการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.3 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล และการควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด และการป้องกันยาเสพติด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รักษาที่ถูกต้อง
วินิจฉัยและรับการรักษาที่ถูกต้อง
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29 โครงการปรับปรุงตกแต่งห้องทําแผล - เพื่อให้ดูสะอาดเรียบร้อยสวยงาม - ทําเคาน์เตอร์พร้อมอ่างล้างมือ
ถูกสุขลักษณะ
- เดินสายไฟและติดหลอดไฟ
ให้เหมาะกับการให้บริการ
- ทาสีใหม่
เงินทุนหมุนเวียน)

(กองทุนประกันสุขภาพ/

90,000

-

-

ปรับปรุง - ได้รับความพึงพอใจจากผู้มา
ตกแต่งห้อง รับบริการ
ทําแผล

กองสาธารณสุขฯ

ศูนย์ฯ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.3 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล และการควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด และการป้องกันยาเสพติด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รับผิดชอบหลังคาเรือนนั้น ในการดูแลติดเตียงจํานวน 44 คน ที่ต้องได้
- ญาติของผู้ป่วยได้รับความรู้เพิ่ม
สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
รับการฟื้นฟูสภาพที่บ้าน
ขึ้นในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยการ
แพทย์แผนไทย
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-

-

5,133,000
(งบ อปท.)

3 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลาง
จังหวัดชัยนาท

- เพื่อให้สนามมีสภาพพร้อมใช้ใน - ปรับปรุงสนามฟุตบอล ลู่วิ่ง
การจัดการแข่งขันกีฬา
และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

150,000 150,000 150,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
(150,000)

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน - เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้
- จัดกิจกรรมการเต้นแอร์โรบิค
ทุกกลุ่มอายุ
ประชาชนทุกลุ่มอายุมีการออก ช่วงเวลาเย็น บริเวณเขื่อนเรียงหิน
กําลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจํา ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
- ส่งเสริมชมรมการออกกําลังกาย
อย่างยั่งยืน

ปรับปรุง
สนาม
กีฬาฯ
1 แห่ง

- สนามมีสภาพพร้อมใช้
ในการแข่งขันกีฬา

กิจกรรม - ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
เต้น
แข็งแรง
แอร์โรบิค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬานันทนากรและการออกกําลังกาย
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น
- เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์ใน - จัดซื้ออุปกรณ์ในการออก
100,000
ซื้อ
- ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
(เครื่องออกกําลังกาย)
การออกกําลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ กําลังกายประมาณ 6 ชิ้น
(งบ อปท.)
อุปกรณ์ แข็งแรง
ร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์
ออกกําลังกาย

กองช่าง

ศูนย์ฯ 2
กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3 โครงการส่งเสริมการบังคับใช้
กฎหมายควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

- เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบกฎหมาย - จัดอบรมให้ความรู้แก่
เกี่ยวกับแอลกอฮอล์และยาสูบ
ผู้ประกอบการ / ผู้จําหน่าย
ปีละ 1 ครั้ง

30,000 30,000 30,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

อบรมให้ - ประชาชนทราบถึงกฎหมาย
ความรู้ ที่ควบคุมและปฏิบัติตามอย่าง
ปีละ 1 ครั้ง เคร่งครัด

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการกีฬาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด - เพื่อสนับสนุนทีมกีฬาเข้าร่วมการ
- สนับสนุนการจัดการแข่งขัน 40,000 40,000 40,000
ส่งทีม - เยาวชนและประชาชนได้ใช้ กองสวัสดิการฯ
แข่งขันมหกรรมกีฬาต่างๆที่เอกชนหรือ กีฬาต่าง ๆ ที่เอกชนและ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) นักกีฬา เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกล
หรือรัฐดําเนินการ เช่น "ไทคัพ"เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐดําเนินการ
(65,000)
.
เข้าร่วมการ จากยาเสพติด
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
แข่งขัน

อุดหนุน - สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติด กองสวัสดิการฯ
งบประมาณ ในเขตจังหวัดชัยนาทได้

ตัวชี้วัด
(KPI)

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

สําน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสนับสนุนงบประมาณให้
-เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการ - สนับสนุนงบประมาณให้กับ 300,000
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ
ศตส.จ.ชัยนาท เพื่อนําไป
(งบ อปท.)
ยาเสพติดจังหวัดชัยนาท ตามโครงการ ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ ดําเนินงานด้านการแก้ไขปัญหา (300,000)
แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ยาเสพติดจังหวัดชัยนาท
ยาเสพติด
ของ ศตส.จ.ชัยนาท
(ศตส.จ.ชัยนาท)

57

- ฝึกอบรมทบทวน อปพร. รุ่น 1-5 350,000 350,000 350,000
รวม 3 วัน 296 คน
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

15,000
15,000
15,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
(10,000)

4 โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร -เพื่อให้ อปพร. มีความรู้เพิ่มขึ้น
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และทันต่อเหตุการณ์

-จัดทําแผนป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ปีละ 1 ครั้ง

- จัดอบรม อปพร.จํานวน 1 รุ่น
50,000
50,000
50,000
60 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม7วัน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ของเทศบาลมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

3 โครงการอบรมอาสาสมัคร
- เพื่ออบรมประชาชนภายใน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตเทศบาลเป็นอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

2 โครงการจัดทําแผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนในเขตเทศบาล
มีความรู้ในการดับเพลิงเบื้องต้น

งานป้องกันฯ

อบรม - อปพร. มีความรู้ความสามารถ งานป้องกันฯ
ทบทวน และมีความชํานาญมากขึ้น
อปพร.

อบรม
อปพร.

จัดทําแผน - เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม งานป้องกันฯ
ป้องกันภัย ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

จ้างเหมา - ประชาชนได้รับความปลอดภัย สํานักปลัดฯ
บุคคล ในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด
(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.6 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อป้องกันและรักษาความ
1 โครงการป้องกันและรักษา
- จ้างเหมาบุคคลจํานวน 33 คน 2,336,400 2,336,400 2,336,400
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของ ในอัตราเดือนละ 5,900/คน/เดือน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
ทรัพย์สิน (สายตรวจจักรยาน) ประชาชนในเขตเทศบาล
ทําหน้าที่สายตรวจจักรยาน
(2,587,200)
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- จัดส่งเจ้าหน้าที่ อปพร.ประจํา
จุดตรวจบริการร่วมกับตํารวจภูธร
เมืองชัยนาท ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ (อปพร. 275 นาย
ปฏิบัติ 7 วัน)

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ อปพร.ประจํา
จุดตรวจบริการร่วมกับตํารวจภูธร
เมืองชัยนาท ในช่วงเทศกาลปีใหม่
(อปพร. 275 นาย ปฏิบัติ 7 วัน)

6 โครงการร่วมกิจกรรมป้องกันและ - เพื่อให้ อปพร. ที่ผ่าน
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
การอบรมมาบริการประชาชน
เทศกาลสงกรานต์
และจัดระเบียบจราจรภายในเขต
เทศบาลเพื่อลดการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

7 โครงการร่วมกิจกรรมป้องกันและ - เพื่อให้ อปพร. ที่ผ่านการอบรม
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
มาบริการประชาชนและจัดระเบียบ
เทศกาลปีใหม่
จราจรภายในเขตเทศบาล เพื่อลด
การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

งานป้องกันฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

25,200
25,200
25,200
ร่วม
- ลดอุบัติเหตุทางถนน และให้ งานป้องกันฯ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กิจกรรม อปพร.นําความรู้ด้านการกู้ชีพ(25,200)
ลดอุบัติเหตุฯ กู้ภยั มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

25,200
25,200
25,200
ร่วม
- ลดอุบัติเหตุทางถนน และให้ งานป้องกันฯ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กิจกรรม อปพร.นําความรู้ด้านการกู้ชีพ(25,200)
ลดอุบัติเหตุฯ กู้ภยั มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.6 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการฝึกอบรมสร้างเสริม
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
- ฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง
50,000
50,000
50,000
อบรม - พนักงานดับเพลิงเกิดความ
ทักษะในการปฏิบัติงานป้องกัน ปฏิบัติหน้าที่การป้องกันและ
จํานวน 40 คน รวม 3 วัน
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เสริมทักษะ สามัคคีในการปฏิบัติงาน และ
และบรรเทาสาธารณภัย
บรรเทาสาธารณภัย
ป้องกันฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ปฏิบัติหน้าที่
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สํานักปลัด
เทศบาล

ติดตั้ง -ประชาชนได้รับความปลอดภัย กองวิชาการฯ
กล้อง ในชีวิตและทรัพย์สิน
วงจรปิด

- เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต -ติดตั้งต้องวงจรปิด CCTV ภายใน 1,900,000
และทรัพย์สินของประชาชน
เขตเทศบาล ประมาณ 16 จุด
(งบ อปท.)

10 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV) ระยะที่ 4

-

-เพื่อเป็นการช่วยเหลือและการ
-ช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในเขต
100,000 100,000 100,000 ช่วยเหลือ -ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาความ เทศบาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) บรรเทาความ อย่างรวดเร็ว
เดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย สาธารณภัย
เดือนร้อน
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ดูแลความปลอดภัยประชาชน งานป้องกันฯ
ที่มาในบริเวณงาน
- สร้างความสามัคคีในหมู่
อปพร.ด้วยกัน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

9 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยในเขตเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.6 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของประชาชน
8 โครงการรักษาความปลอดภัย
- ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ - จัดส่งเจ้าหน้าที่ อปพร.จํานวน
25,200
25,200
25,200 รักษาความ
ในช่วงเทศกาลอาหารและดนตรี ทรัพย์สินของประชาชน ในช่วง 275 นาย สายตรวจจักรยานและ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ปลอดภัย
เทศกาลอาหารและดนตรีที่จัดโดย ตํารวจภูธรเมืองชัยนาท สําหรับ
(25,000)
ในงานฯ
เทศบาลเมืองชัยนาท
ดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณงาน
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-

ติดตั้ง - มีความปลอดภัยในชีวิตและ
กล้อง ทรัพย์สินของทางราชการและ
วงจรปิด ประชาชน

-

12 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
- เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต -ติดตั้งต้องวงจรปิด CCTV ภายใน 50,000
(CCTV) ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาและทรัพย์สินของทางราชการและ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยนาท (งบ อปท.)
จังหวัดชัยนาท
ประชาชน
จํานวน 8 จุด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ติดตั้ง - มีความปลอดภัยในชีวิตและ
กล้อง ทรัพย์สินของทางราชการและ
วงจรปิด ประชาชน

ตัวชี้วัด
(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม และ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.6 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
- เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต -ติดตั้งต้องวงจรปิด CCTV ภายใน 200,000
ภายใน- ภายนอก สํานักงาน
และทรัพย์สินของทางราชการและ อาคาร สํานักงานฯ ประมาณ
(งบ อปท.)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ประชาชน
15 จุด

สํานักปลัด
สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

กองวิชาการฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ที่ 2.7 ส่งเสริมและรณรงค์การใช้รถจักรยานในชีวิตประจําวัน
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561 2562
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเทศบาลเมืองชัยนาท - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนนํารถจักรยาน - จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เพื่อ
400,000
จัดกิจกรรม
Car Free Day 2017
มาใช้ในชีวิตประจําวัน เพื่อสุขภาพที่
รณรงค์การใช้รถจักรยานในชีวิต
(งบ อปท.)
ปัน่ จักรยาน
แข็งแรง และรักษาสิ่งแวดล้อม
ประจําวัน เพื่อสุขภาพที่ดี และ
(365,500)
ลดมลพิษ ลดโลกร้อน
รักษาสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
-ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วม กองวิชาการฯ
รณรงค์ การใช้รถจักรยานในชีวิต
ประจําวัน เพื่อสุขภาพที่ดีและรักษา
สิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ ลดโลกร้อน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
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20,000
(งบ อปท.)

5 โครงการฝึกอบรม นวดแผนไทย
(ชุมชนสุขใจ)

- เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ -จัดฝึกอบรมนวดแผนไทย ให้กับ
และลดปัญหาการว่างงาน
ผู้สนใจประมาณ 25-30 คน

20,000
(งบ อปท.)

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพทําอาหารไทย - เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ -จัดฝึกอบรมทําอาหารไทยให้กับ
(ชุมชนเมตตาร่วมใจ)
และลดปัญหาการว่างงาน
ผู้สนใจ ประมาณ 25-30 คน

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

- เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
และลดปัญหาการว่างงาน

3 โครงการฝึกอาชีพทําตะกร้าโคเช
(ชุมชนตรายางสัมพันธ์)

-จัดฝึกอบรมการทําขนมไทยให้กับ
ผู้สนใจประมาณ 25-30 คน

-จัดฝึกอบรมการทําตะกร้าโคเช
ให้กับสมาชิกผู้สนใจประมาณ

-เพื่อสร้างอาขีพเสริม เพิ่มรายได้
และลดปัญหาการว่างงาน

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพทําขนมไทย
(ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ)

-

-

-

-

-

-

-

-

(ชุมชนมณเฑียรทองรุ่งเรือง)

กองสวัสดิการฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

อบรม - ประชาชนมีอาชีพเสริม
ฝึกอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

(ชุมชนสุขใจ)

กองสวัสดิการฯ

อบรม - ประชาชนมีอาชีพเสริม กองสวัสดิการฯ
ฝึกอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
(ชุมชนเมตตาร่วมใจ)

อบรม - ประชาชนมีอาชีพเสริม กองสวัสดิการฯ
ฝึกอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
(ชุมชนตรายางสัมพันธ์)

อบรม - ประชาชนมีอาชีพเสริม กองสวัสดิการฯ
ฝึกอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
(ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ด้านที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา ที่ 3.1 พัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561 2562
(KPI)
จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพทํากระเป๋าผ้า - เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ - จัดฝึกอบรมการทํากระเป๋าผ้าเย็บมือ 20,000
อบรม - ประชาชนมีอาชีพเสริม
เย็บมือ (ชุมชนมณเฑียรทองรุ่งเรือง) และลดปัญหาการว่างงาน
ให้กับผู้สนใจ ประมาณ 25-30 คน
(งบ อปท.)
ฝึกอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

สําน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
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- เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ -จัดฝึกอบรมการทําปุ๋ยหมัก
และลดปัญหาการว่างงาน
ปุ๋ยจุลินทรีย์ EM Ball ให้ผู้สนใจ
จํานวน 25-30 คน

-จัดฝึกอบรมประดิษฐ์ของชําร่วย
ให้กับผู้สนใจประมาณ 25-30 คน

9 โครงการฝึกอบรมทํากระเป๋าผ้าเย็บมือ - เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ -จัดฝึกอบรมทํากระเป๋าผ้าเย็บมือ
(ชุมชนร่วมใจพัฒนา)
และลดปัญหาการว่างงาน
ให้กับผู้สนใจประมาณ 25-30 คน

8 โครงการฝึกอบรมอาชีพทําปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยจุลินทรีย์ EM Ball
(ชุมชนหลักเมือง)

7 โครงการฝึกอบรมอาชีพประดิษฐ์ของ -เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
ชําร่วย
และลดปัญหาการว่างงาน
(ชุมชนศาลาปู่ปี)

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

-

-

-

-

-

-

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนท่าแจง)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

อบรม - ประชาชนมีอาชีพเสริม กองสวัสดิการฯ
ฝึกอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
(ชุมชนร่วมใจพัฒนา)

อบรม - ประชาชนมีอาชีพเสริม กองสวัสดิการฯ
ฝึกอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
(ชุมชนหลักเมือง)

อบรม - ประชาชนมีอาชีพเสริม กองสวัสดิการฯ
ฝึกอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
(ชุมชนศาลาปู่ปี)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ด้านที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา ที่ 3.1 พัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561 2562
(KPI)
จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้า
- เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ -จัดฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้า
20,000
อบรม - ประชาชนมีอาชีพเสริม
(ชุมชนท่าแจง)
และลดปัญหาการว่างงาน
ให้กับผู้สนใจ ประมาณ 25-30 คน
(งบ อปท.)
ฝึกอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

สําน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
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-จัดฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้า ให้กับ
สมาชิกผู้สนใจประมาณ 25-30 คน

13 โครงการฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
(ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา)

20,000
(งบ อปท.)

-

- จัดฝึกอบรมทําน้ํายาสระผมสมุนไพร 20,000
และน้ํายาเอนกประสงค์ให้สมาชิกผู้
(งบ อปท.)
สนใจประมาณ 25-30 คน

12 โครงการฝึกอบรมอาชีพทําน้ํายาสระผม -เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
สมุนไพรและน้ํายาเอนกประสงค์
และลดปัญหาการว่างงาน
(ชุมชนคงธรรม)

-เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
และลดปัญหาการว่างงาน

-

11 โครงการฝึกอบรมการทําดอกไม้จันทน์ - เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ - จัดฝึกอบรมการทําดอกไม้จันทน์และ 20,000
และทํากระเป๋าผ้าแฮนเมต
และลดปัญหาการว่างงาน
ทํากระเป๋าผ้าแฮนเมต ให้กับสมาชิก
(งบ อปท.)
(ชุมชนบางตาทอง)
ผู้สนใจประมาณ 25-30คน

-

-

-

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนศรีวิชัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

อบรม - ประชาชนมีอาชีพเสริม
ฝึกอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

อบรม - ประชาชนมีอาชีพเสริม
ฝึกอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนวงษ์โต

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนคงธรรม)

อบรม - ประชาชนมีอาชีพเสริม กองสวัสดิการฯ
ฝึกอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
(ชุมชนบางตาทอง)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ด้านที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา ที่ 3.1 พัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561 2562
(KPI)
จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการฝึกอบรมการทํายาหม่อง
- เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ - จัดฝึกอบรมการทํายาหม่อง
20,000
อบรม - ประชาชนมีอาชีพเสริม
สมุนไพรและน้ํามันหอม
และลดปัญหาการว่างงาน
สมุนไพรและน้ํามันหอมให้กับ
(งบ อปท.)
ฝึกอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
(ชุมชนศรีวิชัย)
สมาชิกผู้สนใน ประมาณ 25-30 คน

สําน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
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- เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
และลดปัญหาการว่างงาน

17 โครงการฝึกอบรมอาชีพทําที่นอน
ปิกนิค (ชุมชนท่าไม้)

-จัดฝึอบรมอาชีพทําที่นอนปิกนิค
ให้กับผู้สนใจ จํานวนประมาณ
25-30 คน

- เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ -จัดฝึกอบรมอาชีพทํากระเป๋าจักสาร
และลดปัญหาการว่างงาน
จากเส้นพลาสติกให้กับผู้สนใจ
ประมาณ 25-30 คน

-จัดฝึกอบรม การทําที่นอน
ให้กับผู้สนใจประมาณ 25-30 คน

16 โครงการฝึกอบรมอาชีพ ทํากระเป๋า
จักสานจากเส้นพลาสติก
(ชุมชนหัวยาง)

15 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมทําที่นอน - เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
(ชุมชนหัวรอ)
และลดปัญหาการว่างงาน

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

-

-

-

-

-

-

อบรม - ประชาชนมีอาชีพเสริม
ฝึกอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

อบรม - ประชาชนมีอาชีพเสริม
ฝึกอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

อบรม - ประชาชนมีอาชีพเสริม
ฝึกอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ด้านที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา ที่ 3.1 พัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561 2562
(KPI)
จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมปลูกผัก - เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ -จัดฝึกอบรมปลูกผักออแกนิก
20,000
อบรม - ประชาชนมีอาชีพเสริม
ออแกนิก (ชุมชนหนองหลวงพัฒนา) และลดปัญหาการว่างงาน
ให้กับผู้สนใจประมาณ 25-30 คน
(งบ อปท.)
ฝึกอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

สําน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนท่าไม้)

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนหัวยาง)

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนหนอง
หลวงพัฒนา)
กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนหัวรอ)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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(ชุมชนท่าชัย)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ด้านที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา ที่ 3.1 พัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561 2562
(KPI)
จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการฝึกอบรมอาชีพทํายาสระผม, - เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ -จัดฝึกอบรมการทํากระยาสารท
20,000
อบรม - ประชาชนมีอาชีพเสริม
สบู่,สมุนไพร
และลดปัญหาการว่างงาน
ให้กับผู้สนใจประมาณ 25-30 คน
(งบ อปท.)
ฝึกอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

สําน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท

กองสวัสดิการฯ
(ชุมชนท่าชัย)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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80,000
(งบ อปท.)
(80,000)

50,000
(งบ อปท.)
(50,000)

2 โครงการอุดหนุนการจัดงานมหกรรม - เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
- อุดหนุนงบประมาณให้แก่
หุ่นฟางนกและงานกาชาด
ประเพณีและงานอนุรักษ์
จังหวัดชัยนาท สําหรับใช้ใน
จังหวัดชัยนาท
วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัด การจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก
และงานกาชาด

3 โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณี - เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
- อุดหนุนงบประมาณให้แก่
แข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
ประเพณีและงานอนุรักษ์
จังหวัดชัยนาท สําหรับใช้ใน
วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัด การจัดงานประเพณีแข่งขัน
เรือยาวฯ

-

-

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

อุดหนุน -การท่องเที่ยวของจังหวัดได้รับ
งบประมาณ ความสนใจเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
-ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา

กองการศึกษา

- จังหวัดชัยนาทมีนักท่องเที่ยว กองสาธารณสุขฯ
เข้ามาเที่ยวชมและรับประทาน
อาหารในงานที่สะอาดถูกหลัก
อนามัยตามเกณฑ์มาตรฐานและ
สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

อุดหนุน -การท่องเที่ยวของจังหวัดได้รับ
งบประมาณ ความสนใจเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
-ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น

จัดงาน
เทศกาล
อาหารและ
ดนตรี

ตัวชี้วัด
(KPI)
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ด้านที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา ที่ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดและท้องถิ่น
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
- อบรมให้ความรู้แก่ผู้
800,000 800,000 800,000
ร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหารของจังหวัดและส่งเสริมการ
ประกอบการร้านอาหารและ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
สําหรับออกร้าน (เทศกาลอาหารและ ค้าขายเพื่อสร้างรายได้แก่
แผงลอย จํานวน 1 ครั้ง
(497,500)
ดนตรี)
ผู้ประกอบการในท้องถิ่น
และจัดกิจกรรมการจําหน่าย
อาหารและการแสดงดนตรี

สําน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
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5 โครงการปั่นเปิดเมือง ครั้งที่ 4
(ชัยนาทเมืองจักรยาน)

-เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัด และรณรงค์ให้ใช้
รถจักรยานเพื่อลดโลกร้อน
รักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อ
สุขภาพที่แข็งแรง

-จัดกิจกรรมแข่งขันจักรยาน
500,000
โดยมีนักปั่นจักรยานทั่วประเทศ (งบ อปท.)
เข้าร่วมกิจกรรม
(500,000)

-

-

กิจกรรม - ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
แข่งขัน จังหวัด และประชาชนได้ร่วม
ปั่นจักรยาน รณรงค์ใช้รถจักรยาน เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน และ
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

กองวิชาการฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ด้านที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา ที่ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดและท้องถิ่น
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการอุดหนุนการจัดงาน
- เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
- อุดหนุนงบประมาณให้แก่
20,000
อุดหนุน -การท่องเที่ยวของจังหวัดได้รับ กองการศึกษา
วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
ประเพณีและงานอนุรักษ์
จังหวัดชัยนาท สําหรับใช้ใน
(งบ อปท.)
งบประมาณ ความสนใจเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัด การจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวา (20,000)
-ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น

สําน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
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สําน

2 โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม - เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาส
ทําบุญตักบาตรเนื่องโอกาส
วันขึ้นปีใหม่
-จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ
สารเณร ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน
หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ปีละ 1 ครั้ง

200,000 200,000 200,000
จัดงาน -ประชาชนมีความสุข
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) วันขึ้นปีใหม่ และมีโอกาสทําบุญ รับพร
(189,500)
จากพระภิกษุ เนือ่ งในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็น
ศิริมงคลในชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว และ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ด้านที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา ที่ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดกิจกรรมทางด้าน
- เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน
-จัดกิจกรรมด้านวันสําคัญทาง
500,000 500,000 500,000 จัดกิจกรรม - เด็กเยาวชน ประชาชน
ศาสนาวัฒนธรรมและวันสําคัญ ได้เห็นถึงความสําคัญของการจัด ศาสนาวัฒนธรรม ได้แก่
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) วันสําคัญ ตระหนักถึงความสําคัญ
ของชาติ
กิจกรรมทางศาสนาและ
วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา
(300,000)
ต่างๆ ของศาสนาวัฒนธรรมและ
วัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา
ประเพณีต่าง ๆของ
งานมหกรรมหุ่นฟางนก
จังหวัดชัยนาท
งานวันส้มโอ ฯลฯ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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5 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

- จัดงานประเพณีลอยกระทง
200,000 200,000 200,000
ประกวดขบวนแห่กระทงเจิม
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
หนูน้อยนพมาศ การแสดง
(150,000)
อุปรากรจีน การจัดขบวนแห่เจ้า
ปุ่นเถ้ากงม่า และมหกรรมอาหาร

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก - จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
400,000 400,000 400,000
และเยาวชนได้แสดงออกถึงความ ปีละ 1 ครั้ง บริเวณเขื่อนเรียงหิน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
คิดริเริ่มสร้างสรรค์และตระหนักถึง ช่วงเวลา 15.00น.เป็นต้นไป
(325,000)

4 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง -เพื่อเป็นการรักษาและ
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
ของไทย

- ส่งเสริมสถาบันครอบครัว
ให้มีความรักความผูกพันยิ่งขึ้น
และส่งเสริมประเพณี
ให้คงอยู่สืบไป

จัดงาน - เด็กมีความสุขและเห็น
วันเด็ก ความสําคัญของวันเด็กแห่งชาติ
แห่งชาติ

จัดงาน
วันลอย
กระทง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว และ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ด้านที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา ที่ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ -เพื่อเป็นการรักษาและ
- จัดกิจกรรมรดน้ําผู้สูงอายุ
200,000 200,000 200,000 จัดงานวัน - ส่งเสริมสถาบันครอบครัว
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดี การประกวดนางสงกรานต์
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สงกรานต์ ให้มีความรักความผูกพันยิ่งขึ้น
ของไทย
การประกวดขบวนแห่และ
(100,000)
และส่งเสริมประเพณี
การละเล่นพื้นเมือง
ให้คงอยู่สืบไป

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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กองการศึกษา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

7 โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน - เพื่อสนับสนุนการดําเนิน
- สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรม - การดําเนินกิจกรรม
กองการศึกษา
กิจกรรมของชมรมลูกเสือชาวบ้าน ของชมรมลูกเสือชาวบ้าน
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้านในเขตเทศบาล
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
(30,000)
ชาวบ้าน มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
8 โครงการอุดหนุนงบประมาณให้แก่ -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
-สนับสนุนงบประมาณให้มูลนิธิ 100,000 100,000 100,000 สนับสนุน -ประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วม กองการศึกษา
มูลนิธีชัยนาทการกุศล
องค์กรเอกชน ในด้านศิลปวัฒนธรรม ชัยนาทการกุศล เพื่อดําเนินการ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) งบประมาณ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
จัดกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม (550,000)
ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว และ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ด้านที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา ที่ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ความสําคัญของวันเด็กแห่งชาติ
6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน - เพื่อให้เยาวชนและประชาชน
-จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
50,000 50,000 50,000 จัดแข่งขัน - เยาวชนและประชาชน
ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น หมากรุกไทย หมากกระดาน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กีฬาพื้น ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์
และกีฬามวยไทย ปีละ 1 ครั้ง
บ้าน
-กีฬาพื้นบ้านได้รับการอนุรักษ์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว และ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ด้านที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา ที่ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการนิทรรศการปิดทองหลังพระ - เพื่อร่วมจัดนิทรรศการใน
- จัดนิทรรศการในโครงการ
50,000 50,000 50,000
ร่วมงาน - ประชาชนทราบและเข้าใจ
กองสาธารณสุขฯ
โครงการปิดทองหลังพระ ของ
ปิดทองหลังพระเพื่อเผยแพร่
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) จัดนิทรรศการ ในการทํางานของเทศบาล
สันนิบาตเทศบาล
และประชาสัมพันธ์โครงการที่
ปิดทอง เมืองชัยนาทเพื่อสนองตามแนว
เทศบาลเมืองชัยนาทดําเนิน
หลังพระ พระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
รอยตามพระราชดําริของ
พระเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ใน 6 มิติ ปีละ 1 ครั้ง
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- จัดอบรมประชาชน หรือ อสม.
จํานวน 40 คน และจัดกิจกรรม
การคัดแยกขยะ

- ติดตั้งป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้ช่วย
กันรักษาความสะอาด

- เพื่อให้ประชาชนรู้จักการ
แยกขยะและลดจํานวนขยะ
ให้น้อยลง

3 โครงการติดป้ายรณรงค์
- เพื่อความสะอาดและเป็น
ประชาสัมพันธ์การรักษาความ ระเบียบเรียบร้อยของเมือง
สะอาดของบ้านเมือง ในเขต ชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท

2 โครงการรณรงค์คัดแยกลด
ปริมาณขยะมูลฝอยและ
นํากลับมาใช้ใหม่
-

40,000
(งบ อปท.)

-

120,000 120,000 120,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
(112,600)

กองสาธารณสุขฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ติดป้าย
รณรงค์

- ความร่วมมือร่วมใจกันรักษา
ความสะอาดของชาวเมืองชัยนาท
- บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย
และสะอาดตามากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

รณรงค์ - ปริมาณขยะในเขตเทศบาลลดน้อย กองสาธารณสุขฯ
แยกขยะ ลงและลดภาวะโลกร้อน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ที่ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการชุมชนร่วมมือ ร่วมใจ -เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ -จัดกิจกรรมด้านการทําความ
180,000 70,000 70,000 ทํากิจกรรม - ชุมชนเกิดจิตสํานึกที่ดีและ
รักษาความสะอาดในเขต
พัฒนาและรักษาความสะอาด
สะอาดชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชนร่วมมือ สภาพภูมิทัศน์ชุมชน สวยงาม
เทศบาล
ชุมชนของตนเอง และมีจิตสํานึก
(170,200)
ร่วมใจ สะอาดน่าอยู่
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
รักสะอาด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท

74

5 โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก - เพื่อลดปริมาณการใช้ภาชนะ
การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โฟมในการบรรจุอาหาร

- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ 24,000 24,000 24,000
การร้านค้า ผู้นําชุมชน อสม.
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อทป.)
ในเขตเทศบาล ปีละ 1 ครั้ง
(23,600)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ที่ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร - ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ -จัดอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
30,000 30,000 30,000
รักษาสิ่งแวดล้อม
ผลเสียของการเกิดมลพิษ
เพื่อเป็นตัวแทนเผยแพร่กับชุมชนต่อ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ไปในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (37,000)
และการป้องกันแก้ไขที่
และป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะ
จะไม่ให้เกิดมลภาวะ
ตัวชี้วัด
(KPI)

- อาสาสมัครสามารถเผยแพร่
กิจกรรมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนได้

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

กองสาธารณสุขฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝึกอบรม - ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม
กองสาธารณสุขฯ
ให้ความรู้ ลดการใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร

ฝึกอบรม

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

สําน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
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สําน

- เพื่อให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย - ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย
ที่ครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาล บริเวณชุมชนศาลาปู่ปี

- เพื่อให้หนองคลี่มีคุณภาพ - กําจัดผักตบชวาและวัชพืช
น้ําดีขึ้นรองรับน้ําได้มากขึ้น ในหนองคลี่

2 โครงการก่อสร้างระบบบําบัด
น้ําเสีย ชุมชนศาลาปู่ปี

3 โครงการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชหนองคลี่
(ชุมชนมณเฑียรทองรุ่งเรือง)

200,000
(งบ อปท.)

-

-

50,000,000
(เงินอุดหนุน)

-

-

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กําจัด - หนองคลี่มีคุณภาพน้ําดีขึ้นรองรับ
กองช่าง
ผักตบชวา น้ําได้มากขึ้น
(ชุมชนมณเฑียรทอง)
และวัชพืช
1 แห่ง

ก่อสร้าง - มีระบบบําบัดน้ําเสียครอบคลุม
ระบบ ทั่วทั้งเขตเทศบาล
บําบัด
น้ําเสีย
1 แห่ง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ที่ 4.2 การบริหารจัดการคุณภาพน้ํา และระบบบําบัดน้ําเสีย
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการตรวจคุณภาพน้ําบริเวณ - เพื่อให้คุณภาพน้ําในบ่อ
- ตรวจสอบ ค่า BOD, PH
100,000 100,000 100,000 ตัวคุณภาพ - น้ําเสียผ่านกระบวนการบําบัด
บ่อบําบัดน้ําเสีย
บําบัดน้ําเสียได้มาตรฐานน้ําทิ้ง โลหะหนัก, SS ในน้ําเสีย ก่อน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) น้ําเสีย และตรวจคุณภาพตามมาตรฐาน
ปล่อยลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาปีละ
บริเวณ น้ําทิ้ง ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2 ครั้ง มิให้น้ําเสียไหลสู่แม่น้ํา
บ่อบําบัด
เจ้าพระยา
น้ําเสีย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

กําจัด - คลองโพธิ์สะอาดการระบายน้ํา
วัชพืช ดีข้นึ
คลองโพธิ์
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ที่ 4.2 การบริหารจัดการคุณภาพน้ํา และระบบบําบัดน้ําเสีย
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการกําจัดวัชพืชคลองโพธิ์ - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง - กําจัดวัชพืชบริเวณคลองโพธิ์ 100,000
โพธิ์ให้สะอาดการระบายน้ํา
(งบ อปท.)
ดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท

กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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-อบรมให้ความรู้การคัดแยก
ขยะอันตรายแก่ประชาชนและ
รับแลกขยะอันตรายจากชุมชน
ทั้ง 18 ชุมชน

50,000
50,000 50,000 คัดแยกขยะ - ขยะอันตรายจากชุมชนทั้ง
กองสาธารณสุขฯ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
18 ชุมชน ลดลงและถูกกําจัด
(45,000)
อย่างถูกวิธี และลดภาวะเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคมะเร็งในกลุ่มประชาชน
ที่มีขยะอันตรายไว้ในครอบครอง

3 โครงการคัดแยกและกําจัดขยะติดเชื้อ - เพื่อกําจัดขยะติดเชื้อและขยะ -อบรมให้ความรู้แก่การคัดแยก 100,000 100,000 100,000 คัดแยกขยะ - คลีนิกและสถานพยาบาลในเขต กองสาธารณสุขฯ
จากคลีนิก, ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ที่เกิดสถานพยาบาลต่างๆ ในเขต ขยะติดเชื้อแก่สถานพยาบาล
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
เทศบาลกําจัดขยะอย่างถูกต้องและ
สถานบริการสาธารณสุขฯ
เทศบาล ให้ถูกหลักสุขาภิบาล ต่างๆ ในเขตเทศบาลและเป็น
ถูกหลักสุขาภิบาล
ค่าเก็บขนขยะติดเชื้อจาก
สถานพบาลในเขตเทศบาล

2 โครงการคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชน - เพื่อคัดแยกขยะอันตรายออก
เขตเทศบาลเมืองชัยนาท
จาก 18 ชุมชน ในเขตเทศบาล
เพื่อลดภาวะการเกิดสารเคมี
ขยะเป็นพิษตกค้างและปนเปื้อน
ทําให้เกิดโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ที่ 4.3 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการรักษาความสะอาดกําจัด
- เพื่อให้แม่น้ําเจ้าพระยามีความ - กําจัดผักตบชวาริมแม่น้ํา
50,000
50,000 50,000
กําจัด - แม่น้ําเจ้าพระยาสะอาดไม่มี
กองสาธารณสุขฯ
ผักตบชวาริมแม่น้ําเจ้าพระยา
สะอาด ปราศจากสิ่งเน่าเสีย
เจ้าพระยาทําให้น้ําไม่เน่าเสีย
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ผักตบชวา ผักตบชวากีดขวางทางไหลของ
และลอกท่อระบายน้ําในเขต
-ท่อระบายน้ําไม่อุดตัน
และนําผักตบชวาไปทําปุ๋ยหมัก
ขุดลอกคลอง แม่น้ําและมีรายได้เพิ่มจากปุ๋ย
รับผิดชอบของเทศบาลเมืองชัยนาท
อนินทรีย์/ท่อระบายน้ําไม่อุดตัน
หมักผักตบชวา ท่อระบายน้ําไม่อุดตัน

สําน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
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-ฝึกอบรมการจัดทําแผนและ
จัดทําแผนชุมชน ทั้ง 18 ชุมชน

20,000 20,000 20,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
(10,000)

กองสวัสดิการฯ

ฝึกอบรม - ทุกชุมชนมีแนวทางในการพัฒนา
1 ครั้ง ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้ทุกชุมชนมีแผนพัฒนาชุมชน
3 ปีของชุมชนเอง

3 โครงการฝึกอบรมการจัดทํา
แผนชุมชน

สํานักปลัดฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝึกอบรม - มีการขยายกลุ่มสตรีอย่างกว้างขวาง กองสวัสดิการฯ
1 ครั้ง - มีตัวแทนประชาชนจากชุมชน
ต่าง ๆเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาหรือประกอบกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน

- พนักงานลูกจ้างมีความภูมิใจ
ในศักดิ์ศรีของการเป็นพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น
-ประชาชนทราบถึงความสําคัญ
และภารกิจหน้าที่ของเทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา - จัดตั้งกลุ่มสตรีที่เป็นตัวแทนประชาชน - จัดอบรมกลุ่มสตรี ปีละ 120 คน 30,000 30,000 30,000
ศักยภาพองค์กรสตรีอาสา
และเสริมสร้างความเข้าใจ องค์ความรู้
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
พัฒนาชุมชน
และศึกษาดูงานด้าน กระบวนการเตรียม
(123,000)
ความพร้อมเพื่อรองรับแผนชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา ที่ 5 .1 การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดงานวันเทศบาล
- เพื่อให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง - จัดทําบุญ แสดงนิทรรศการ
30,000 30,000 30,000
จัดงาน
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
และกิจกรรมเผยแพร่ภารกิจของ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) วันเทศบาล
เห็นความสําคัญของภารกิจและ
เทศบาล จัดกิจกรรมบําเพ็ญ
(30,000)
1 ครั้ง
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ประโยชน์และกิจกรรมสันทนาการ
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล
ในวันเทศบาล
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5 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล - เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารและการรับฟัง
และกิจกรรมของเทศบาล
ความคิดเห็นของประชาชน
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านการรับรู้ข่าวสาร
- เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฎิบัติงานตามหลักการบริหารกิจ
การบ้านเมืองที่ดี

-จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว 300,000 300,000 300,000
สารของเทศบาลทางสื่อต่างๆ ดังนี้ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
-เสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หนังสือ (300,000)
พิมพ์ท้องถิ่น/เว๊ปไซต์/การส่งข้อ
ความทางโทรศัพท์(SMS)/วารสาร
รายงานกิจการเทศบาล/เคเบิลทีวี/
ป้ายประชาสัมพันธ์

กองสวัสดิการฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชา -ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารของเทศบาล กองวิชาการฯ
สัมพันธ์ และมีช่องทางในการแจ้งปัญหา
ข้อมูล และข้อเสนอแนะและการดําเนินงาน
ข่าวสาร ของเทศบาลมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา ที่ 5 .1 การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
-เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน
-จัดอบรมและ ประชุมแลกเปลี่ยน 50,000 50,000 50,000
จัดอบรม - ผู้นําชุมชน และคณะกรรมการ
ผู้นําชุมชนและกรรมการชุมชน และคณะกรรมการชุมชน
เรียนรู้ ให้แก่ผู้นําชุมชน และ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) และประชุม ชุมชน มีความรู้และเข้าใจใน
เทศบาลเมืองชัยนาท
ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท
คณะกรรมการชุมชน ในเขต
(20,000)
แลกเปลี่ยน บทบาทหน้าที่ ในการดําเนินงาน
ให้มีความรู้ และเข้าใจบทบาท
เทศบาล ทั้ง 18 ชุมชน
เรียนรู้ 1ครั้ง และบริหารในชุมชนมากขึ้น
ในการดําเนินงานและบริหาร
ในชุมชน
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ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จัดกิจกรรม - เพื่อให้ประชาชนมีความปรองดอง
เสริมสร้าง สมานฉันท์ รู้รักสามัคคี และมีความ
ความ ความสุข
ปรองดอง
สมานฉันท์

ตัวชี้วัด
(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา ที่ 5 .1 การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการเทศบาลเมืองชัยนาท -เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง
- จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
100,000
เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ คืนความสุขสู่ประชาชน
ความปรองดอง สมานฉันท์
(งบ อปท.)
สมานฉันท์ คืนความสุขสู่
คืนความสุขสู่ประชาชน เดือนละ (100,000)
ประชาชน
1 ครั้ง

กองวิชาการฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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- เพื่อสํารวจและจัดเก็บข้อมูล
- สํารวจข้อมูลพื้นฐานตามแบบสํารวจ 50,000 50,000 50,000
พื้นฐานเป็นมาตรฐานสามารถนํา และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทํา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
มาใช้ประโยชน์ในการวางแผน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
(50,000)
พัฒนาท้องถิ่น และเป็นข้อมูลที่ ท้องถิ่น โดยสํารวจครัวเรือนในเขต

3 โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานในเขตเทศบาลฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จัดเก็บ -นําข้อมูลพื้นฐานที่จัดเก็บได้ กองสวัสดิการฯ
ข้อมูลฯ มาประมวลผลและใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
และการพัฒนาในด้านตาง ๆ ที่

กองคลัง

- บุคลากรขององค์กรมีความรู้ กองวิชาการฯ
เข้าใจระเบียบ กฎหมายและมี
จิตสํานึกที่ดีในการปฎิบัติงาน
และให้บริการประชาชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

282,000 282,000 282,000 ปรับปรุง - ข้อมูลเป็นปัจจุบันและเพิ่ม
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) แผนที่ภาษี ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
(282,000)

- เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็น - ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ปัจจุบัน สะดวก รวดเร็วในการ ทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่
ค้นหาตรวจข้อมูลและใช้เป็น
6.061 ตร.กม.ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
เครื่องมือประมวลผลในการเร่งรัด
ตรวจสอบ แจ้งเตือนผู้ชําระภาษี
เพื่อความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

2 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ ที่ 5. การเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา ที่ 5.2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรมพัฒนาศัยภาพบุคลากร - เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล
- จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
600,000 600,000 600,000
อบรม
เข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พนักงานเทศบาล / ลูกจ้าง / ผู้บริหาร (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) บุคลากร
ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม สมาชิกสภาเทศบาล จํานวนประมาณ (620,000)
ทัศนศึกษา
ในการปฎิบัติราชการ และการให้ 200 คน
ดูงาน
บริการประชาชน
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-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อม - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน 32,000
ในการปฏิบัติงาน
จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน (งบ อปท.)
2 เครื่อง
-เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
6,200
จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 3,100
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
14,600
ขาวดํา ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า (งบ อปท.)
30 หน้าต่อนาที จํานวน 2 เครื่องละ
7,300 บาท

1,000,000
(งบ อปท.)

5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(กองคลัง)

-ปรับปรุงระบบเสียงตามสายของ
เทศบาลจํานวน 50 จุด

- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

4 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ระยะที่ 5

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป็นปัจจุบัน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จัดซื้อ -มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมใน
ครุภัณฑ์ การปฏิบัติงาน

ปรับปรุง -ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ระบบ ข่าวสารของเทศบาล
เสียงตามสาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ ที่ 5. การเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา ที่ 5.2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความเชื่อถือ เทศบาล จํานวน 6,465 ครัวเรือน
นําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ โดยสุ่มตัวอย่างสํารวจบางส่วน

กองคลัง

กองวิชาการฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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-

8 โครงการซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(เครื่องตบดิน) (กองช่าง)

- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือซ่อมถนน - จัดซื้อเครื่องตบดินแบบลูกยาง
27,500
ทางเท้าและซ่อมแซมงานก่อสร้าง ขนาด 10 ตัน เครื่องยนต์เบนซิน 6 HP (งบ อปท.)
ต่าง ๆ

-

7 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ - สําหรับบรรทุกน้ําเพื่อใช้รดน้ํา - จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ําเอนกประสงค์ 2,190,000
ขนส่ง (รถบรรทุกน้ํา) (กองช่าง)
ต้นไม้ เพื่อเป็นการพัฒนาภูมิทัศน์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กําลังแรงม้า (งบ อปท.)
ในเขตเทศบาล
ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า 6 สูบ และ
- เพื่อใช้ขนส่งน้ําเมื่อประสบปัญหาบรรทุกน้ําได้ไม่ต่ํากว่า 6,000 ลิตร
การขาดแคลนน้ําจากภัยแล้ง

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ ที่ 5. การเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา ที่ 5.2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
- เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
- จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง
15,600
(กองช่าง)
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า (งบ อปท.)
2 นิ้ว ปริมาณสูบน้ําได้ไม่น้อยกว่า
450 ลิตร/นาที ส่งน้ําขึ้นได้สูงไม่ต่ํากว่า
9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุดพร้อม
ใช้งานได้ จํานวน 2 เครื่อง
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จัดซื้อ - มีเครื่องมือสําหรับใช้ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ ถนน ทางเท้าและงานก่อสร้าง
ต่าง ๆ

จัดซื้อ - มียานพาหนะใช้ในการปฏิบัติ
ครุภัณฑ์ ราชการ

จัดซื้อ -มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมใน
ครุภัณฑ์ การปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

84

- เพื่อให้มีที่เก็บเอกสารที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย

12 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
(ตู้เก็บเอกสาร) (ศูนย์ฯ 1,2)

- จัดซื้อตู้เก็บบัตรผู้ป่วย
- จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มในห้องธุรการ

- เพื่อทดแทนคอมพิวเตอร์ที่ชํารุด - จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC)
- เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องสํารองไฟ
สะดวก ฉับไว้
จํานวน 2 ชุด

11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(ศูนย์ฯ 1,2)

ทุนหมุนเวียน)

สุขภาพ/เงิน

(กองทุนประกัน

30,000

ทุนหมุนเวียน)

สุขภาพ/เงิน

(กองทุนประกัน

50,000

- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ - จัดซื้อเลื่อยวงเดือนขนาด ใบเลื่อย 4,500
งานซ่อมบํารุงงานโยธา
185 มม. กําลังไฟฟ้าที่ใช้ 1050 วัตต์ (งบ อปท.)

10 โครงการซื้อครุภัณฑ์(เลื่อยวงเดือน)
(กองช่าง)

-

-

-

-

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จัดซื้อ - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ครุภัณฑ์ ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงงานโยธา

จัดซื้อ - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ครุภัณฑ์ ซ่อมแซมถนนและทางเท้า

ตัวชี้วัด
(KPI)

จัดซื้อ - เอกสารเก็บเป็นระเบียบ
ครุภัณฑ์ เรียบร้อย

จัดซื้อ - ประชาชนได้รับความสะดวก
คอมพิวเตอร์ ในการรับบริการ
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นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
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สําน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ ที่ 5. การเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา ที่ 5.2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง
- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือซ่อมแซม - จัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟ้าขนาด 1,500 46,100
(เครื่องสกัดไฟฟ้า) (กองช่าง)
ถนนซ่อมแซมทางเท้าและซ่อมแซม วัตต์
(งบ อปท.)
งานก่อสร้างต่างๆ

กองสาธารณสุขฯ

ศูนย์ 1,2

กองสาธารณสุขฯ

ศูนย์ 1,2

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

85

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อม - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน 32,000
ในการปฏิบัติงาน
จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน (งบ อปท.)
2 เครื่อง
-เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
6,200
จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 3,100
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
14,600
ขาวดํา ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า (งบ อปท.)

819,000
(งบ อปท.)

15 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(กองสวัสดิการสังคม)

-จัดซื้อรถกระบะบรรทุกขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ
เครื่องยนต์ดีเซล จํานวน 1 คัน

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

14 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ)
(รถกระบะบรรทุก)

-

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ ที่ 5. การเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา ที่ 5.2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อม - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน 32,000
(กองสาธารณสุขฯ)
ในการปฏิบัติงาน
จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน (งบ อปท.)
2 เครื่อง
-เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
6,200
จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 3,100
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จัดซื้อ -มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมใน กองสวัสดิการฯ
ครุภัณฑ์ การปฏิบัติงาน

รถกระบะ - มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ
บรรทุก ในการปฏิบัติงาน
1 คัน

จัดซื้อ -มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมใน
ครุภัณฑ์ การปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

86

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อม -จัดซื้อโต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้ สําหรับ
ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบตั ิงาน จํานวน 1 ชุด

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อม - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน
ในการปฏิบัติงาน
จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน
2 เครื่อง
-เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 3,100

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อม -จัดซื้อรถดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล
ในการปฏิบัติงาน
ขนาด 10,000 ลิตร จํานวน 1 คัน

16 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
(โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้)
(กองสวัสดิการสังคม)

17 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(สํานักปลัดฯ งานทะเบียนฯ)

18 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (รถดับเพลิง) (ป้องกันฯ)

7,000,000
(งบ อปท.)

6,200

32,000
(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

10,000

-

-

-

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ ที่ 5. การเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา ที่ 5.2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30 หน้าต่อนาที จํานวน 2 เครื่องละ
7,300 บาท
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จัดซื้อ -มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมใน งานป้องกันฯ
ครุภัณฑ์ การปฏิบัติงาน

จัดซื้อ -มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมใน สํานักปลัดฯ
ครุภัณฑ์ การปฏิบัติงาน
(งานทะเบียน)

จัดซื้อ -มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมใน กองสวัสดิการฯ
ครุภัณฑ์ การปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

87

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

สําน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองชัยนาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ ที่ 5. การเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา ที่ 5.2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
19 โครงการปรับปรุงห้องนอนเวรของ
-เพื่อให้มีความพร้อมในการอยู่เวร - ปรับปรุงห้องนอนเวรของพนักงาน
300,000
พนักงานดับเพลิง (งานป้องกันฯ)
ปฏิบัติงาน
ดับเพลิง ให้เพียงพอกับผู้อยู่เวร
(งบ อปท.)
ขนาดประมาณ กว้าง 4 ม. ยาว 12 ม.
พร้อมเครื่องปรับอากาศ
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ปรับปรุง -มีห้องนอนเวร ของพนักงาน
ห้องนอนเวร ดับเพลิงที่เพียงพอกับผู้อยู่เวร
พนักงาน
ดับเพลิง

ตัวชี้วัด
(KPI)

งานป้องกันฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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สําน

ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา

90

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

แบบ ผ. 02

ตามกรอบการประสาน / ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมให้มีระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
งบประมาณ
ปี 2561 ปี 2562
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

1

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนชัยนาท - ตาคลี (สายเก่า)

2

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนประชาธิปัตย์

3,300,000

-

-

3,300,000

กองช่าง

3

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนชัยณรงค์ (ท่าแจง – หัวรอ)

5,570,000

-

-

5,570,000

กองช่าง

11,209,000

-

-

11,209,000

-

รวม
2,339,000

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

ปี 2560
2,339,000

สําน

รวมทั้งสิน้ จํานวน 3 โครงการ
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รายละเอียดโครงการลําดับที่ 1
1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชัยนาท-ตาคลี (สายเก่า)
2. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกําหนด
 ประชาชนในท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้รับประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเกิดจากการทําความตกลงระหว่าง
อปท.ด้วยกันเอง คือ เทศบาลเมืองชัยนาท และเทศบาลตําบลบ้านกล้วย
 สอดคล้องกับระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ข้อ 10 (2) (จากแผนชุมชนศาลาปู่ปี)

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเทศบาลเมืองชัยนาท กับ เทศบาลตําบลบ้านกล้วย
3.2 เพื่อปรับปรุงผิวทางที่เสียหายเนื่องจากใช้งานมานานหลายปี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 590 ม.
5. พื้นทีด่ าํ เนินการ
เขตเทศบาลเมืองชัยนาทเชื่อมต่อ เทศบาลตําบลบ้านกล้วย
6. วิธดี ําเนินการ
จ้างเหมา

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
8. งบประมาณดําเนินการ
2,339,000 บาท

สําน

9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลเมืองชัยนาท

10. ผลลัพท์
ได้ถนนผิวจราจรมาตรฐาน เป็นทางเชื่อมต่อ เทศบาลเมืองชัยนาทกับเทศบาลตําบลบ้านกล้วย
และประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
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รายละเอียดโครงการลําดับที่ 2
1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาธิปัติย์
2. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกําหนด
 ประชาชนในท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้รับประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเกิดจากการทําความตกลงระหว่าง
อปท.ด้วยกันเอง คือ เทศบาลเมืองชัยนาท และเทศบาลตําบลบ้านกล้วย .
 สอดคล้องกับระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ข้อ 10 (2) (จากแผนชุมชนศาลาปู่ปี)

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเทศบาลเมืองชัยนาท กับ เทศบาลตําบลบ้านกล้วย
3.2 เพื่อปรับปรุงผิวทางที่เสียหายเนื่องจากใช้งานมานานหลายปี

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 930 ม. พร้อมเครื่องหมายจราจร
5. พื้นทีด่ าํ เนินการ
เขตเทศบาลเมืองชัยนาทเชื่อมต่อ เทศบาลตําบลบ้านกล้วย
6. วิธดี ําเนินการ
จ้างเหมา

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
8. งบประมาณดําเนินการ
3,300,000 บาท

สําน

9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลเมืองชัยนาท

10. ผลลัพท์
ได้ถนนผิวจราจรมาตรฐาน เป็นทางเชื่อมต่อ เทศบาลเมืองชัยนาทกับเทศบาลตําบลบ้านกล้วย
และประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
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รายละเอียดโครงการลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชัยณรงค์ (ท่าแจง-หัวรอ)
2. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกําหนด
 ประชาชนในท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้รับประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเกิดจากการทําความตกลงระหว่าง
อปท.ด้วยกันเอง คือ เทศบาลเมืองชัยนาท และองค์การบริหารส่วนตําบลเขาท่าพระ
 สอดคล้องกับระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ข้อ 10 (2) (จากแผนชุมชนท่าแจงและชุมชนหัวรอ )

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเทศบาลเมืองชัยนาท – อบต.เขาท่าพระ (ถนน อบจ.ชัยนาท)
3.2 เพื่อปรับปรุงผิวทางที่เสียหายเมื่อตอนน้ําท่วมเมื่อปี 2554

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. กว้าง 10.00 ม. ยาว 1,600 ม. พร้อมเครื่องหมายจราจร
5. พื้นทีด่ าํ เนินการ
เขตเทศบาลเมืองชัยนาทเชื่อมต่อ อบต. เขาท่าพระ
6. วิธดี ําเนินการ
จ้างเหมา

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
8. งบประมาณดําเนินการ
5,570,000 บาท

สําน

9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลเมืองชัยนาท

10. ผลลัพท์
ได้ถนนผิวจราจรมาตรฐาน เป็นทางเชื่อมต่อ เทศบาลเมืองชัยนาท-อบต.เขาท่าพระ
และประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท
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สําน

ผ 0๓ บัญชีประสานโครงการพัฒนา

2 ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ
เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยเอดส์ ยกระดับ
คุณภาพชีวิต คนยากจน คนยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
2.3 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษา
พยาบาล การควบคุมและป้อกงันโรค
การแพร่ระบาด และการป้องกันยาเสพติด

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง
และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
1.2 พัฒนาลําน้ํา แหล่งกักเก็บน้ํา
เขื่อนป้องกันตลิ่ง การป้องกันอุทกภัย

ยุทธศาสตร์

รวม

2561

2562

รวม 3 ปี

18,263,200

62,278,000
5,630,000

30
29

75,920,000

-

75,920,000

5

22

-

22

4

5

19
23

-

5

55,795,000
4,375,000

18,213,200

4,030,000

-

4,030,000

4

2

19
23

-

2

57,795,000
4,225,000

18,213,200

5,469,000

-

5,469,000

68
75

13

29

-

29

175,868,000
14,230,000

54,689,600

85,419,000

-

85,419,000

จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ (บาท) จํานวน งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

2560

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

สําน
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 พัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ
ให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆในชุมชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด
และท้องถิ่น

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและ
นันทนาการและการออกกําลังกาย
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.6 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.7 ส่งเสริมและรณรงค์การใช้รถจักรายน
ในชีวิตประจําวัน

ยุทธศาสตร์

รวม

2561

2562

รวม 3 ปี

360,000

1,450,000

18

5

97,451,200

5,127,000
400,000

12
1

83

370,000

3

-

1

58

-

9

2

800,000

-

81,580,200

2,977,000
-

70,000

-

1

58

-

9

2

800,000

-

83,430,200

2,977,000
-

70,000

7

18

199

30
1

7

3,050,000

360,000

262,461,600

11,081,000
400,000

510,000

จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ (บาท) จํานวน งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
3
5,383,000
1
150,000
1
150,000
5
5,683,000

2560

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

สําน
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
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5. ยุทธศาสตร์ การเมืองการบริหาร
5.1 การพัฒนาและส่งเสริมประขาธิปไตย
การมีส่วนร่วมของระชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.2 การบริหารจัดการคุณภาพน้ําและระบบ
บําบัดน้ําเสีย
4.3 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาศิลปวัฒนธรรม
ขนมธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์

รวม

รวม

2561

2562

รวม 3 ปี

530,000

5

3
10

200,000
954,000

3
10

6

2

400,000

3

5

10

354,000

3,540,000

4

32

430,000

200,000
50,584,000

50,100,000

284,000

2,530,000

5

3
8

1

4

10

430,000

200,000
544,000

100,000

244,000

2,530,000

16

9
28

6

13

52

1,390,000

600,000
52,082,000

50,600,000

882,000

8,600,000

จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ (บาท) จํานวน งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
9
1,730,000
9
1,730,000
9
1,730,000
27
5,190,000

2560

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

สําน
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

97

2561

2562

รวม 3 ปี

25

172

รวมทั้งสิ้น

19

190,049,900

12,184,700

11,654,700

91

8

3

140,086,200

1,362,000

932,000

86

8

3

93,335,200

1,362,000

932,000

349

41

25

423,471,300

14,908,700

13,518,700

จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ (บาท) จํานวน งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

2560

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

รวม

5.2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากร
และหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์

สําน
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

98

ักงา
นเท
ศบ
าลเ
มือ
งชัย
นา
ท

99

สําน

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผลโครงการ

100

บทที่ 4
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาสามปี เป็ น ขั้ น ตอนที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะต้ อ งดํ า เนิ น การต่ อ เนื่ อ งจาก
ขั้นตอนการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
และได้ นํ า ไปจั ด ทํ า เป็ น ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี แ ล้ ว ซึ่ ง หน่ ว ยงานที่ เ ป็ น ผู้ นํ า โครงการใน
แผนพั ฒ นาสามปี ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ได้ ป ฏิ บั ติ โ ครงการตามแผนเพื่ อ ให้ เ กิ ด สอดคล้ อ งและความสํ า เร็ จ ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่วางไว้หรือ และสามารถนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด
โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาทกําหนดกรอบ
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติ ดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกําหนดแนวทาง ดังนี้
1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล
3) การประเมินผลกระทบ
ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเลือก
วิธีการได้วิธีการหนึ่งก็ได้
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการกการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 3 รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนําเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28, ข้อ 29, ข้อ 30 และ ข้อ 31
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคม
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสอบคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทํา
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ข้ อ 30 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจมอบให้ ห น่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลภายนอกดํ า เนิ น การหรื อ ร่ ว ม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างข้อกําหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกําหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดําเนิ นการซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

สําน

วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้
1. กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล
3. เสนอคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เพื่อพิจาณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล
4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสําหรับรองรับการประเมินก่อนลงพื้นที่จริง
5. ลงพื้นที่สําหรับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบ
แนวทางและวิธีการที่กําหนด
6. ประชุ ม สํา หรั บ การติ ด ตามและประเมิ น ผลกั บ คณะผู้ บ ริ ห ารและผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อง ตามกรอบ
แนวทางและวิธีการที่กําหนด
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ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจกําหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล ดังนี้
1. การทดสอบและการวัดเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ เพื่อดูระดับความเปลี่ยนแปลง
2. การสัมภาษณ์ ซึ่งอาจเป็นแบบเดี่ยวหรือกลุ่มเพื่อรับทราบผลกระทบหรือความพึงพอใจ
3. การสังเกต และสํารวจ เพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ
4. เอกสาร เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ปัญหาความต้องการของประชาชน สาเหตุ
ของปัญหา แนวทางการแก้ไข แนวทางการพัฒนา
กําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
1. การติดตามประเมินผลโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ โดยการประเมินความสําเร็จ หรือความ
คืบหน้าในการนําโครงการมาปฏิบัติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. การติ ด ตามและประเมิ น ผล เมื่ อ ก่ อ นดํ า เนิ น การตามโครงการ หรื อ โครงการแล้ ว เสร็ จ
โครงการละ 1 ครั้ง
3. เมื่ อประเมิ นผลเสร็ จแล้ว ให้รายงานผลความเห็น ต่ อผู้บริหารท้ องถิ่น เพื่ อเสนอต่อสภา
ท้ อ งถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และให้ ผู้ บ ริ ห ารนํ า ประกาศ ปิ ด ประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผย

