รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E-plan) )

สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
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ประกาศ เทศบาลเมืองชัยนาท
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2548 รวมถึงฉบั บแก้ไขเพิ่ม เติ ม (ฉบับที่ 3) ข้อ 30(5)
กํ าหนดให้ ผู้บริห ารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้ อ งถิ่น เสนอผลการติด ตามและประเมิ น ผลดั งกล่ าว และต้ องปิ ด ประกาศโดยเปิด เผยไม่น้ อ ยกว่า สามสิ บวั น
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองชัยนาท จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํา
งบประมาณการใช้ จ่ า ยและผลการดํ า เนิ น งานรวมทั้ ง การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ
เทศบาลเมืองชัยนาท ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองชัยนาท
"สร้างอัตลักษณ์เมืองชัยนาท ให้เป็นเมืองแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ บนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองชัยนาท
๑. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้พัฒนาสู่สากลและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และภาษา
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพให้แก่ชุมชน และกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มีรายได้
เพิ่มขึ้นเพิ่มมูลค่าการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมอนามัยให้ความรู้สาธารณสุขมูลฐาน สร้างจิตสํานึกและอัตลักษณ์ในการดูแลสุขภาพ
โดยคํ านึงโภชนาการ และการออกกําลั งกายเพื่อพลานามั ยที่แ ข็ งแรง สมบู ร ณ์ ป้ องกัน แก้ ไขปั ญหายาเสพติด
ตลอดจนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. สร้างระบบบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้งในด้านการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนงานบริการประชาชน ให้มีความทันสมัยรวดเร็ว และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๕. ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
๖. จัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูการ ที่ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่น
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองชัยนาทได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน
2. พัฒนาลําน้ํา แหล่งกักเก็บน้ํา เขื่อนป้องกันตลิ่ง การป้องกันอุทกภัย
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ส่งเสริมและพัฒนาผูส้ ูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยโรคเอดส์ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนยากจนคนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด
และการป้องกันยาเสพติด
4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬานันทนาการและการออกกําลังกาย
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. ส่งเสริมและรณรงค์การใช้รถจักรยานในชีวิตประจําวัน
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
1. พัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดและท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการคุณภาพน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย
3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
5.การเมืองการบริหาร
1. การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
2. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน
ง. การวางแผน
เทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
ในพื้นที่ ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป
เทศบาลเมืองชัยนาท ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4
ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เมื่อวันที่
15 พฤศจิกายน 2559
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ยุทธศาสตร์

จํานวน

2561
งบประมาณ

จํานวน

2562
งบประมาณ

จํานวน

2563
งบประมาณ

จํานวน

2564
งบประมาณ

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

29

63,919,700.00

13

7,463,600.00

15

2,250,000.00

15

2,250,000.00

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

85

93,100,100.00

78

90,296,600.00

79

90,196,600.00

78

90,896,600.00

การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

12

3,360,000.00

12

3,360,000.00

12

3,360,000.00

12

3,360,000.00

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

13

1,144,000.00

13

50,994,000.00

13

1,134,000.00

12

1,130,000.00

ด้านการเมืองการบริหาร

13

2,512,000.00

9

1,702,000.00

9

1,702,000.00

9

1,702,000.00

รวม

152

164,035,800.00 125

153,816,200.00 128

98,642,600.00 126

99,338,600.00
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จ. การจัดทํางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาท ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน 53 โครงการ งบประมาณ 69,581,900 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณตามข้อบัญญัติ

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

11

5,279,600.00

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

24

61,751,900.00

การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7

1,410,000.00

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

5

85,000.00

ด้านการเมืองการบริหาร

6

1,055,400.00

53

69,581,900.00

รวม
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองชัยนาท มีดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

2. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
3. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
4. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
5. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการ
โครงการก่อสร้างสิ่งกีดขวาง
(การ์ดเรล) กั้นริมแนว
คลองโพธิ์ ระยะที่ 3
(ชุมชนร่วมใจพัฒนา)
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัดชัยนาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมท่อระบายน้ํา
ซอยเทศบาล 48
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมท่อระบายน้ํา
ซอยศาลาปู่ปี 1/2
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยแยกจาก
ถนน พรหมประเสริฐ (ซอยข้าง
ร้านอาหารสัตว์)

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จํานวน
วัตถุ
งบประมาณ
ประสงค์
500,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทาง

ผลผลิต
ก่อสร้างสิ่งกีดขวาง(การ์ดเรล)

35,000.00 เพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท
ชัยนาทให้เป็นปัจจุบัน
500,000.00 ประชาชนได้รับความสะดวกและ ถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ํา
ปลอดภัยในการเดินทาง
ซอย เทศบาล 48
253,600.00 ประชาชนได้รับความสะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบาย
ปลอดภัยในการเดินทาง
น้าํ
180,000.00 ประชาชนได้รับความสะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบาย
ปลอดภัยในการเดินทาง
น้าํ ซอยแยกจากถนนพรหมประเสริฐ
(ซอยข้างร้านอาหารสัตว์)
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6. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมท่อระบายน้ํา
ซอยพหลโยธิน 2/1
7. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ําพร้อม
พื้นฐาน
ติดตั้งบานระบายน้ํา
ริมถนนเทศบาลสัมพันธ์ (ชุมชน
ท่าชัย)
8. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พื้นฐาน
พร้อมท่อระบายน้ํา
ซอยเทศบาล 39
(ส่วนต่อขยาย)
9. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พื้นฐาน
พร้อมท่อระบายน้ํา
ซอยพรหมประเสริฐ 7 (ชุมชน
โพธิ์ประเสริฐ)
10. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส
พื้นฐาน
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยภาษีซุง 3
11. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส
พื้นฐาน
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนคงธรรม (ชน.ถ.20008)
12. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ

852,000.00 ประชาชนได้รับความสะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบาย
ปลอดภัยในการเดินทาง
น้าํ ซอยพหลโยธิน 2/1
389,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้ํา

ก่อสร้างบ่อสูบน้ําพร้อมติดตั้ง
บานระบายน้ํา

350,000.00 ประชาชนได้รับความสะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบาย
ปลอดภัยในการเดินทาง
น้าํ

820,000.00 ประชาชนได้รับความสะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบาย
ปลอดภัยในการเดินทาง
น้าํ

400,000.00 ประชาชนได้รับความสะดวกและ ปรับปรุงผิวจราจรพารา
ปลอดภัยในการเดินทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยภาษีซุง 3
1,000,000.00 ประชาชนได้รับความสะดวกและ ปรับปรุงผิวจราจร
ปลอดภัยในการเดินทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคงธรรม
2,376,000.00 เพื่อป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ

จ้างเหมาบุคคลทําหน้าที่สายตรวจ
จักรยาน
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(สายตรวจจักรยาน)
13. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการจัดนิทรรศการและ
สนับสนุนงานวิชาการ

14. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน-เยาวชนในระดับท้องถิ่น
ระดับภาคและระดับประเทศ
15. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ
16. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนในสังกัดฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
17. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

ของประชาชนในเขตเทศบาล
50,000.00 เพื่อเผยแพร่ศักยภาพและขีด พนักงานครูเทศบาลและนักเรียนใน
ความสามารถในการจัดการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองชัยนาทเข้าร่วม
และเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร กิจกรรมโครงการ
และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม
50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ส่งนักเรียน นักศึกษาเยาวชน
เยาวชน ตื่นตัวและให้ความสนใจ ประมาณ 200 คน เข้าร่วมการ
ในการกีฬา
แข่งขันกีฬา
6,762,500.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทาน จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็ก
อาหารกลางวันที่สะอาดตามหลัก นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดฯและ
โภชนาการ
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
8,306,800.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนใน จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่
สังกัด,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและ เด็กนักเรียนในสังกัดฯ 3 โรงเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้ดื่มนม ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 1 แห่ง และ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 2 แห่ง
เพื่อส่งเสริมสุขภาพตลอดปี
11,247,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมศักยภาพการ
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จัดการศึกษาของท้องถิ่น (เช่นค่า
เทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บํารุงหลักสูตรสถานศึกษา, ค่า
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง,
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา,
ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ฯลฯ)
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18. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

450,000.00 เพื่อให้มีอาคารเรียนและอาคาร ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนและ
ประกอบที่ได้มาตรฐานใช้งานได้ดี อาคารประกอบ เช่น ทาสี เปลี่ยนฝ้า
เพดาน หลังคา ตาข่ายกันนกพิราบ
ปรับปรุงโรงอาหาร เป็นต้น

19. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการซื้อครุภัณฑ์อื่น(เครื่อง
ออกกําลังกาย)

493,500.00 เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์ในการ จัดซื้ออุปกรณ์ในการออกกําลังกาย
ออกกําลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์

20. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการอบรม อสม.ต่อเนื่อง

จัดอบรม อสม. ทั้ง 18 ชุมชน โดย
184,000.00 เพื่อให้ อสม. มีความรู้ด้าน
ประชุมต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง
สาธารณสุขที่ถกู ต้อง และรู้
บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาย จํานวน 300 คน
สาธารณสุขมูลฐาน

21. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ

จัดกิจกรรมการเต้นแอร์โรบิค
408,000.00 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้
ประชาชนทุกกลุ่มอายุมีการออก ช่วงเวลาเย็น บริเวณเขื่อนเรียงหิน
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
กําลังกายหรือเล่นกีฬาเป็น
ประจํา

22. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ดูแล
และผู้ช่วยคนพิการ

20,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ จัดอบรมให้ความรู้แก่คนพิการ ผู้ดูแล
ชีวิต คนพิการ ผู้ดูแล และผู้ช่วย และผู้ช่วยคนพิการ ในเขตเทศบาล
คนพิการให้ได้รับความรู้ในสิทธิ ประมาณ 250 คน
และสวัสดิการที่ควรจะได้รับ
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23. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการกีฬาร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด
24. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสร้างหลักประกันรายได้
แก่ผู้สูงอายุ
25. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่คน
พิการ
26. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์
27. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการอุดหนุนงบประมาณ
รายการอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
28. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสนับสนุนงบประมาณ
เข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองชัยนาท (สปทม.)
29. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา
30. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

20,000.00 เพื่อสนับสนุนทีมกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันมหกรรมกีฬาต่าง ๆ ที่
เอกชนหรือรรัฐดําเนินการ
14,531,600.00 จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
4,089,600.00 จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ

สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง
ๆ ที่เอกชนและหน่วยงานของรัฐ
ดําเนินการ
จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุตามนโยบาย
รัฐบาล
จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส

120,000.00 จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์
10,600,000.00 เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.
299,800.00 เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับ
กองทุนหลักประกันสภาพ (สป
ทม.)
200,000.00 จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน

สนับสนุนงบประมาณรายการอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ
สนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

138,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และ
ศึกษาดูงานกลุ่มผู้สูงอายุ
ในทุก ๆ ด้านเพื่อให้ผู้สูงอายุ
สามารถดูแลตนเองและใช้ชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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31. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการอุดหนุนงบประมาณ
สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
32. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการควบคุมจํานวนสุนัขและ
แมวในเขตเทศบาล
33. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
34. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการฝึกอบรมแกนนําสุขภาพ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
ชัยนาท

35. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท
36. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ โครงการปั่นเปิดเมือง
ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนงบประมาณให้ชุมชน 18
360,000.00 เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กบั
ชุมชน
ชุมชนทั้ง 18 ชุมชน เพื่อ
ดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขฯ
60,000.00 ควบคุมจํานวน สุนัข และแมว ใน ทําหมัน ตอน สุนัขและแมว ปีละ 1
เขตเทศบาล ด้วยวิธีการทําหมัน ครั้ง
และตอน
85,000.00 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
สุนัขบ้า
ปีละ 1 ครั้ง

450,100.00 เพื่อให้แกนนําสุขภาพชุมชนมี
ความรู้ ความสามารถในการดูแล
สุขภาพของประชาชน มีความรู้
ทักษะในการคัดกรองผู้ป่วย
ผู้สูงอายุและผูป้ ่วยติดเตียง
450,000.00 เพื่อปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองชัยนาท
114,000.00 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัด และรณรงค์ให้ใช้
รถจักรยานเพื่อลดโลกร้อนรักษา
สิ่งแวดล้อม และเพื่อสุขภาพที่

จัดอบรมให้ความรู้กับแกนนําสุขภาพ
ชุมชน จํานวน 18 ชุมชน

ปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ
จัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานโดยมีนัก
ปั่นจักรยานทั่วประเทศเข้าร่วม
กิจกรรม
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37. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ โครงการจัดกิจกรรมทางด้าน
ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาวัฒนธรรมและวันสําคัญ
ของชาติ
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
38. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
39. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
40. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
41. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปี
ใหม่

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

แข็งแรง
150,000.00 เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้
เห็นถึงความสําคัญของการจัด
กิจกรรมทางศาสนาและ
วัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ

จัดกิจกรรมด้านวันสําคัญทางศาสนา
วัฒนธรรม ได้แก่ วันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา งานมหกรรมหุน่ ฟาง
นก งานวันส้มโอ
จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรข้าวสาร
142,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาส
ทําบุญตักบาตรเนื่องโอกาสวันขึ้น อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสามเณร
ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลา
ปีใหม่
กลางจังหวัดชัยนาท ปีละ 1 ครั้ง
357,000.00 เพื่อเป็นการรักษาและส่งเสริม จัดกิจกรรมรดน้ําผู้สูงอายุการ
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของไทย ประกวดนางสงกรานต์การประกวด
ขบวนแห่และการละเล่นพื้นเมือง
135,000.00 เพื่อเป็นการรักษาและส่งเสริม จัดงานประเพณีลอยกระทงประกวด
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของไทย ขบวนแห่กระทงเจิมหนูน้อยนพมาศ
การแสดงอุปรากรจีน การจัดขบวน
แห่เจ้าปุ่นเถ้ากงม่า และมหกรรมอาหาร

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

152,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปีละ 1
ครัง้ บริเวณเขื่อนเรียงหิน
และเยาวชนได้แสดงออกถึง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
ตระหนักถึงความสําคัญของวัน
เด็กแห่งชาติ
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42. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
43. ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

44. ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
45. ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการฝึกอบรมระยะสั้นให้กับ
ประชาชนในชุมชนในเขต
เทศบาล 18 ชุมชน
โครงการชุมชนร่วมมือ ร่วมใจ
รักษาความสะอาดในเขต
เทศบาล
โครงการรณรงค์คัดแยกลด
ปริมาณขยะมูลฝอยและนํา
กลับมาใช้ใหม่
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
รักษาสิ่งแวดล้อม

360,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้

0.00 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและรักษาความสะอาด
ชุมชนของตนเอง และจิตสํานึก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
41,830.00 เพื่อให้ประชาชนรู้จักการแยก
ขยะและลดจํานวนขยะให้น้อยลง
30,000.00 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลเสียของการเกิดมลพิษการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการ
ป้องกันแก้ไขที่จะไม่ให้เกิดมลภาวะ

46. ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก
การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

8,170.00 เพื่อลดปริมาณการใช้ภาชนะโฟม
ในการบรรจุอาหาร

47. ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการคัดแยกขยะอันตราย
จากชุมชนเขตเทศบาลเมือง
ชัยนาท

5,000.00 เพื่อคัดแยกขยะอันตรายออกจาก
18 ชุมชน ในเขตเทศบาลเพื่อลด
ภาวะการเกิดสารเคมีขยะเป็นพิษ
ตกค้างและปนเปื้อนทําให้เกิดโรค
ร้ายแรง เช่น มะเร็ง

สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอาชีพ
ให้กับชุมชนทั้ง 18 ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองชัยนาท
จัดกิจกรรมด้านการทําความสะอาด
ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง

จัดอบรมประชาชน หรือ อสม.
จํานวน 40 คน และจัดกิจกรรมการ
คัดแยกขยะ
จัดอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็น
ตัวแทนเผยแพร่กับชุมชนต่อไปใน
เรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะ
จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
ร้านค้า ผู้นําชุมชน อสม. ในเขต
เทศบาล ปีละ 1 ครั้ง
อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ
อันตรายแก่ประชาชนและรับแลก
ขยะอันตรายจากชุมชนทั้ง 18 ชุมชน
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48. ด้านการเมืองการบริหาร

โครงการจัดงานวันเทศบาล

49. ด้านการเมืองการบริหาร

โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

50. ด้านการเมืองการบริหาร

51. ด้านการเมืองการบริหาร

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

52. ด้านการเมืองการบริหาร

โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพองค์กรสตรีอาสาพัฒนา
ชุมชน
โครงการฝึกอบรมการจัดทําแผน
ชุมชน

53. ด้านการเมืองการบริหาร

50,000.00 เพื่อให้พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างตลอดจนประชาชนทั่วไป
เห็นความสําคัญของภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล
116,000.00 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
และกิจกรรมของเทศบาล
600,000.00 เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล
เข้าใจกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับตลอดจนคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และการให้บริการประชาชน
282,000.00 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน สะดวก รวดเร็วในการ
ค้นหาตรวจข้อมูลและใช้เป็น
เครื่องมือประมวลผลในการ
เร่งรัดตรวจสอบ
2,600.00 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และ
ความเข้าใจให้กับกลุ่มสตรีอาสาฯ
4,800.00 เพื่อให้ทุกชุมชนมีแผนพัฒนา

จัดทําบุญ แสดงนิทรรศการและ
กิจกรรมเผยแพร่ภารกิจของเทศบาล
จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และ
กิจกรรมสันทนาการในวันเทศบาล
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลทางสื่อต่างๆ
จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
พนักงานเทศบาล / ลูกจ้าง /
ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน
ประมาณ 200 คน
ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่
6.061 ตร.กม.ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

จัดอบรมกลุ่มสตรี ปีละ 120 คน

ฝึกอบรมการจัดทําแผนและจัดทํา
ชุมชนเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน แผนชุมชน ทั้ง 18 ชุมชน
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลเมืองชัยนาท มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา
รวม 37 โครงการ จํานวนเงิน 61,548,602 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 36 โครงการ จํานวนเงิน 61,150,402 ล้านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์
ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการเมืองการบริหาร
รวม

4
21

การก่อหนี้ผกู พัน/
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ลงนามในสัญญา
1,465,600.00 3
1,067,400.00
57,948,300.39 21
57,948,300.39

6

1,159,953.75

6

1,159,953.75

2
4
37

71,660.00
903,088.06
61,548,602.20

2
4
36

71,660.00
903,088.06
61,150,402.20
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองชัยนาท ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

1.

2.

3.

4.

5.

ระยะเวลา
คู่สญ
ั ญา วันที่เซ็นสัญญา
การ
ดําเนินงาน
492,000.00 สุภาวดี
22/03/2562
90

แหล่งที่มา
จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อ
ระบายน้ํา ซอยเทศบาล 48

500,000.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อ
ระบายน้ํา ซอยปู่ปี 1/2

253,600.00

253,000.00 ใจเฉี่อย
ก่อสร้าง

11/04/2562

90

โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ําพร้อม
ติดตั้งบานระบายน้ํา ริมถนนเทศบาล
สัมพันธ์
(ชุมชนท่าชัย)
ด้านการพัฒนา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อ
ระบายน้ํา ซอยเทศบาล 39
โครงสร้าง
(ส่วนต่อขยาย)
พื้นฐาน
ด้านการส่งเสริม โครงการป้องกันและรักษาความ
คุณภาพชีวิต ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
(สายตรวจจักรยาน)

389,000.00

388,200.00 สุภาวดี

18/12/2562

90

350,000.00

332,400.00 สุภาวดี

03/12/2562

90

01/10/2562
2,298,319.19 คู่สัญญา
โครงการ
ป้องกันและ
รักษาความ

365

2,376,000.00
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6.

ด้านการส่งเสริม โครงการจัดนิทรรศการและสนับสนุน
คุณภาพชีวิต งานวิชาการ

50,000.00

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
(สายตรวจ
จักรยาน)
6,000.00 ร้านจิรวัฒน์ 21/06/2562
นางดวงพร
สุวิลัย
47,800.00 นางสาว
ณัชชารีย์
ธนัสจิรพัฒน์
4,172,000.00 โรงเรียน
เทศบาล
บ้านกล้วย
โรงเทศบาล
1,217,000.00
เขาท่าพระ
โรงเรียน
873,000.00 เทศบาล
วัดหัวยาง
ศูนย์พัฒนา
118,200.00 เด็กเล็ก
เทศบาล
25,500.00

7.

8.

ด้านการส่งเสริม โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคุณภาพชีวิต เยาวชนในระดับท้องถิ่นระดับภาค
และระดับประเทศ
ด้านการส่งเสริม โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนใน
คุณภาพชีวิต สังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ

50,000.00

6,762,500.00

30

21/06/2562

30

07/11/2561

30

01/10/2561

365

01/10/2561

365

01/10/2561

365

01/10/2561

365
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9.

ด้านการส่งเสริม โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนใน
คุณภาพชีวิต สังกัดฯศูนย์พัฒนาเดกเล็กฯและ
โรงเรียนสังกัดสพฐ.

10. ด้านการส่งเสริม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
คุณภาพชีวิต บริหารสถานศึกษา

เมืองชัยนาท
8,306,800.00 1,380,813.00 สหกรณ์โคนม
ไทยมิลล์
จํากัด
สหกรณ์โคนม
1,379,497.00 ไทยมิลล์
จํากัด
สหกรณ์โคนม
983,677.80 ไทยมิลล์
จํากัด
สหกรณ์โคนม
1,379,497.00 ไทยมิลล์
จํากัด
สหกรณ์โคนม
1,315,671.00 ไทยมิลล์
จํากัด
สหกรณ์โคนม
938,165.40 ไทยมิลล์
จํากัด
11,247,000.00 11,018,829.00 โรงเรียนใน
สังกัด

30/10/2561

90

14/01/2562

75

04/03/2562

90

15/05/2562

90

30/07/2562

90

17/09/2562

60

01/10/2562

365
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11. ด้านการส่งเสริม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
คุณภาพชีวิต เรียนและอาคารประกอบโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ

450,000.00

120,700.00 สุนันทา
การโยธา

สุนันทา
20/09/2562
การโยธา
สุนันทา
35,900.00
10/09/2562
การโยธา
01/10/2562
180,050.00 คู่สัญญา
โครงการ
อบรม อสม.
ต่อเนื่อง
01/10/2562
280,050.00 คู่สัญญา
โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพ
ประชาชนทุก
กลุ่มอายุ
16,000.00 นางสราวรรณ 12/11/2561
ขําเอี่ยม
นายกชธนณัฐ
2,000.00
13/11/2561
คําอินทร์
ร้านน้ําหมอก
2,000.00
19/11/2561
มินิมาร์ท
287,000.00

12. ด้านการส่งเสริม โครงการอบรม อสม.ต่อเนื่อง
คุณภาพชีวิต

184,000.00

13. ด้านการส่งเสริม โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
คุณภาพชีวิต ทุกกลุ่มอายุ

408,000.00

14. ด้านการส่งเสริม โครงการกีฬาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
คุณภาพชีวิต

20,000.00

10/09/2562

90

30
60
365

365

30
30
2,000
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15. ด้านการส่งเสริม โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ

16. ด้านการส่งเสริม โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ

17. ด้านการส่งเสริม โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อ
คุณภาพชีวิต การยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์

18. ด้านการส่งเสริม โครงการอุดหนุนงบประมาณรายการ
คุณภาพชีวิต อาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด
สพฐ.

01/10/2561
14,531,600.00 14,526,500.00 คู่สัญญา
โครงการสร้าง
หลักประกัน
รายได้แก่
ผู้สูงอายุ
01/10/2561
4,089,600.00 3,565,600.00 คู่สัญญา
โครงการ
สนับสนุนการ
เสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่
คนพิการ
01/10/2561
120,000.00
101,000.00 คู๋สัญญา
โครงการ
สนับสนุนเงิน
สงเคราะห์
เพื่อการยังชีพ
แก่ผู้ป่วย
เอดส์
01/10/2561
10,600,000.00 9,673,000.00 โรงเรียน
อนุบาล
ชัยนาท

365

365

365

365
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โรงเรียนวัด
01/10/2561
ศรีวิชัย
01/10/2561
299,781.00 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
เทศบาลเมือง
ชัยนาท
22/07/2562
167,700.00 คู่สัญญา
โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยา
เสพติดเด็ก
และเยาวชน
นอก
สถานศึกษา
45,000.00 ร้านพงศธร 19/04/2562
ทัวร์
คู่สัญญา
โครงการ
82,520.00 พัฒนา
19/04/2562
ศักยภาพ
ผู้สูงอายุ
300,000.00 ชุมชุนเขต 11/02/2562
เทศบาลเมือง
541,000.00

19. ด้านการส่งเสริม โครงการสนับสนุนงบประมาณเข้า
คุณภาพชีวิต กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองชัยนาท (สปทม.)

299,800.00

20. ด้านการส่งเสริม โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก
คุณภาพชีวิต และเยาวชนนอกสถานศึกษา

200,000.00

21. ด้านการส่งเสริม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
คุณภาพชีวิต

138,000.00

22. ด้านการส่งเสริม โครงการอุดหนุนงบประมาณสําหรับ
คุณภาพชีวิต ดําเนินงานตามแนวทางโครง

360,000.00

365
365

30

30

30

30
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พระราชดําริด้านสาธารณสุข
23. ด้านการส่งเสริม โครงการควบคุมจํานวนสุนัขและแมว
คุณภาพชีวิต ในเขตเทศบาล
24. ด้านการส่งเสริม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
คุณภาพชีวิต จากโรคพิษสุนขั บ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี
25. ด้านการส่งเสริม โครงการฝึกอบรมแกนนําสุขภาพ
คุณภาพชีวิต ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท

26. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ

โครงการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา
วัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ

60,000.00

85,000.00

450,100.00

150,000.00

ชัยนาท
59,935.00 บริษัท
28/02/2562
น้ําปิงปศุสัตว์
จํากัด
84,245.00 บริษัท
22/02/2562
น้ําปิงปศุสัตว์
จํากัด

232,750.00 นางสาว
สุภัททา เลา
หะโรจนพันธ์
ร้านพงศธร
144,000.00
ทัวร์
คู่สัญญา
โครงการ
ฝึกอบรมแกน
47,600.00 นําสุขภาพ
ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
ชัยนาท
60,000.00 นายนิรันดร์
ชวนคิด

15

15

14/08/2562

30

14/08/2562

15

14/08/2562

15

01/02/2562

7
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การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
27. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

142,000.00

69,950.00 นางบุพผา
เรือนภู่

นายปวริศ
25/12/2561
เสถียรบุณย์
นางสาว
12,000.00 เหมือนฝัน 25/12/2561
ภิญโญ
นายอนุชิต
15,000.00
25/12/2561
อยู่โต
นางสาว
30,000.00 จิรวรรณ
25/12/2561
จันทร์กระจ่าง
45,000.00 นางบุปผา 10/04/2562
15,000.00

28. การพัฒนา

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

357,000.00

19/12/2561

15

15
15
15
15
7
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เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

เรือนภู่

นางสาว
15,000.00 จิรวรรณ
10/04/2562
จันทร์กระจ่าง
นายจรัญ
65,000.00
10/04/2562
ทัพวงศ์
นางนิตยา
70,000.00
10/04/2562
จันทร์คง
นางสาว
70,000.00
10/04/2562
ภควดี ราโช
นางชไมพร
30,000.00
10/04/2562
ทองอยู่
นายชัยวัฒน์
30,000.00
10/04/2562
อินทรลักษณ์
นางสาว
30,000.00 จิรวรรณ
10/04/2562
จันทร์กระจ่าง

7
7
7
7
7
7
7
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
29. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

135,000.00

15,000.00 นายปวริศ 16/11/2561
เสถียรบุณย์

นางสาววรรณ
22/11/2561
วิษา สุขสุด
นางบุปผา
1,800.00
22/11/2561
เรือนภู่
นายรัชพล
6,000.00
22/11/2561
สุขดี
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
14/11/2561
1,203.75
จังหวัด
ชัยนาท
นายนิรันดร์
102,000.00
16/11/2561
ชวนคิด
07/01/2562
60,000.00 นางสาว
จิรวรรณ
จันทร์กระจ่าง
5,000.00

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
30. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม

152,000.00

30

7
7
7

15

30
15
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จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
นายปวริศ
07/01/2562
เสถียรบุณย์
นางสาววรรณ
12,000.00
07/01/2562
วิษา สุขสุด
นายปวริศ
20,000.00
07/01/2562
เสถียรบุณย์
360,000.00 ชุมชุนเขต 11/06/2562
เทศบาลเมือง
ชัยนาท
20,000.00

31. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
32. ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติ

โครงการฝึกอบรมระยะสั้นให้กับ
ประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาล
18 ชุมชน

360,000.00

โครงการรณรงค์คัดแยกลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยและนํากลับมาใช้ใหม่

41,830.00

15
15
15
30

21,450.00 ร้านชัยนาท 30/04/2562
วัสดุภัณฑ์

30

3,210.00 ร้านจิรวัฒน์ 30/04/2562
คู่สัญญา
17,000.00
30/04/2562
โครงการ

30
30
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33. ด้านการบริหาร โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษา
สิ่งแวดล้อม
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติ

30,000.00

34. ด้านการเมือง
การบริหาร

50,000.00

35. ด้านการเมือง
การบริหาร

โครงการจัดงานวันเทศบาล

โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

116,000.00

รณรงค์คัด
แยกลด
ปริมาณขยะ
มูลฝอยและ
นํากลับมาใช้
ใหม่
29/01/2562
30,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
รักษา
สิ่งแวดล้อม
30,000.00 นางสาวอรุณ 19/04/2562
กมล บัว
ทรัพย์
นางสาวกุสุมา
20,000.00
16/04/2562
สุขมาก
20,000.00 นางวรรณิกา 31/01/2562
นามเรือน
หนังสือพิมพ์
24,000.00
01/10/2561
ชัยมงคล
หนังสือพิมพ์
24,000.00
01/10/2561
เมืองชัย

7

1

1
240
365
365
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หนังสือพิมพ์
01/10/2561
นกน้อยนิวส์
138,510.00 นางสมพิศ 07/01/2562
พวงน้อยปภา
24,000.00

36. ด้านการเมือง
การบริหาร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

600,000.00

นายทวีศักดิ์ กุล

80,000.00 นิพัทธสรรค์

นางภควดี
ราโช
นายวิวัฒน์
13,380.00
ภู่เจริญศักดิ์
นายวิวัฒน์
8,500.00
ภู่เจริญศักดิ์
นางสมพิศ
200,500.00
พวงน้อยปภา
นายทวีศักดิ์
72,000.00 กุลนิพัทธ
สรรค์
217,858.06 คู่สัญญา
โครงการ
ปรับปรุงแผน
ที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน
30,340.00

37. ด้านการเมือง
การบริหาร

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

282,000.00

365
15

07/01/2562

15

07/01/2562

15

07/01/2562

7

21/02/2562

7

21/02/2562

7

21/02/2562

7

01/10/2561

365
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2562 เทศบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

ยุทธศาสตร์
1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
5.ด้านการเมืองการบริหาร

แผนการดําเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
100%
ทั้งหมด
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
13.0
7.46
11.0
5.28
4.0
1.47
3.0
1.07
2.0
0.74
78.0
90.30
26.0
61.75
21.0
57.95
21.0
57.95
21.0
57.95
12.0

3.36

7.0

1.41

6.0

1.16

6.0

1.16

6.0

1.16

13.0

50.99

6.0

0.08

2.0

0.07

2.0

0.07

2.0

0.07

9.0

1.70

9.0

1.06

4.0

0.90

4.0

0.90

4.0

0.90
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ช. ผลการดําเนินงาน
เทศบาลเมืองชัยนาท ได้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพื้นที่
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยเทศบาล 48
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยปู่ปี 1/2
3. โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(สายตรวจจักรยาน)
4. โครงการจัดนิทรรศการและสนับสนุนงานวิชาการ
5. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน-เยาวชนในระดับท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ
6. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
7. โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัดฯศูนย์พัฒนาเดกเล็กฯและโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
10. โครงการอบรม อสม. ต่อเนื่อง
11. โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอายุ
12. โครงการกีฬาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
13. โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
14. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ
15. โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์
16. โครงการอุดหนุนงบประมาณรายการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.
17. โครงการสนับสนุนงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชัยนาท (สปทม.)
18. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
19. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
20. โครงการอุดหนุนงบประมาณสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงพระราชดําริด้านสาธารณสุข
21. โครงการควบคุมจํานวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาล
22. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
23. โครงการฝึกอบรมแกนนําสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท
24. โครงการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ
25. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
26. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
27. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
28. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
29. โครงการฝึกอบรมระยะสั้นให้กับประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาล 18 ชุมชน
30. โครงการรณรงค์คัดแยกลดปริมาณขยะมูลฝอยและนํากลับมาใช้ใหม่
31. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล้อม
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32. โครงการจัดงานวันเทศบาล
33. โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
34. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
35. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ซ. คณะกรรมการ
1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท
ประธานกรรมการ
2. รองนายกเทศมนตรีทุกคน
กรรมการ
3. นายโสพล
วงศ์สอาด
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
6. นายสมชาย สิทธิบรวงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7. นายวิชิต
แก้วจินดา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8. นายชัยลิต
หุตินทะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ผู้แทนภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการ
10. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท ผู้แทนภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการ
11. ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ผู้แทนภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการ
12. นางวรรณี ประภานนท์
ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ
13. นายสุริยา เกิดผล
ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ
14. นางบุพผา เรือนภู่
ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ
15. ปลัดเทศบาล
กรรมการและ
เลขานุการ
16. ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. ปลัดเทศบาล
2. รองปลัดเทศบาล
3. หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล
4. นางกัญวรา
รวีรัตนกมล
ผู้แทนประชาคมเมือง
5. นางราวัณ
ร้อยเกิด
ผู้แทนประชาคมเมือง
6. นางถนิมภรณ์
พนมเขตต์
ผู้แทนประชาคมเมือง
7. ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
๘. หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

