รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E-plan)

สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ประกาศเทศบาลเมืองชัยนาท
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563
*******************************************
ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูล
และรายงานผลการดํ า เนิ น งานให ป ระชาชนทราบรวมตลอดทั้ง มี กลไกใหป ระชาชนในท องถิ่ น มีสว นรว มดว ย
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 30 (5) กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบ ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตอง
ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพั ฒ นาองค กรปกครองส ว นท องถิ่ น เทศบาลเมื องชัย นาท จึง ขอประกาศผลการดํา เนิน งานการจั ด ทํางบ
งบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบป
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาล
เมืองชัยนาท ดังนี้
ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลเมืองชัยนาท
"สรางอัตลักษณเมืองชัยนาท ใหเปนเมืองแหงการสรางเสริมสุขภาพ บนวิถีแหงความพอเพียงและมี
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองชัยนาท
1. สงเสริมดานการศึกษาใหพัฒนาสูสากลและความเปนเลิศทางวิชาการควบคูกับความเชี่ยวชาญ ดาน
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และภาษา
2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานอาชีพใหแกชุมชนและกลุมอาชีพในชุมชนใหมีรายไดเพิ่มขึ้น เพิ่มมูลคา
การผลิตผลิตภัณฑชุมชนและสงเสริมการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3. สงเสริมอนามัยใหความรูสาธารณสุขมูลฐาน สรางจิตสํานึกและอัตลักษณในการดูแลสุขภาพโดยคํานึงถึง
โภชนาการ และการออกกําลังกายเพื่อพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ ปองกันแกไขปญหายาเสพติด ตลอดจน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
4. สรางระบบการบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี ทั้งในดานการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน
งานบริการประชาชน ใหมีความทันสมัยรวดเร็ว และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
5. สงเสริม รักษาและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
6. จัดใหมีการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ไดมาตาฐานและเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน สนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มรายไดใหแกทองถิน่

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลเมืองชัยนาทไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 5
ยุทธศาสตร ดังนี้
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
1. บริหารงานทั่วไป
2. รักษาความสงบภายใน
3. การศึกษา
4. สาธารณสุข
5. สรางความเขมแข็งชุมชน
6. การพาณิชย
7. งบกลาง
การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
1. บริหารงานทั่วไป
2. สาธารณสุข
3. ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. สาธารณสุข
2. เคหะและชุมชน
การเมืองการบริหาร
1. บริหารงานทั่วไป
2. สาธารณสุข
3. สรางความเขมแข็งชุมชน
การวางแผน
เทศบาลเมืองชัยนาท ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)
ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอน
นํามาจัดโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 5 ป ตอไป
เทศบาลเมืองชัยนาท ไดประกาศใชแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2562

ยุทธศาสตร

2561
2562
2563
2564
2565
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
19 22,844,100.00 7
33,853,600.00 13 52,833,000.00 10 41,712,000.00 13 46,624,400.00
62 86,285,000.00 60 94,225,000.00 64 98,555,000.00 61 95,255,000.00 63 96,055,000.00

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีต 10
2,200,000.00
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
12
1,634,000.00
สิ่งแวดลอม
การเมืองการบริหาร
10
2,202,000.00
รวม
113 115,165,100.00

10

2,200,000.00 10

2,200,000.00 10

2,200,000.00 10

2,200,000.00

10

894,000.00 11

934,000.00 10

930,000.00 11

970,000.00

10
2,152,000.00 12
2,353,500.00 9
1,702,000.00 9
1,702,000.00
97 133,324,600.00 110 156,875,500.00 100 141,799,000.00 106 147,551,400.00

จ. การจัดทํางบประมาณ
ผูบริหารเทศบาลเมืองชัยนาท ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 37 โครงการ งบประมาณ 59,189,100 บาท สามารถจําแนก
ตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร
โครงการ
ตามขอบัญญัติ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1
15,000.00
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
21
57,737,700.00
การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6
660,400.00
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3
10,000.00
การเมืองการบริหาร
6
766,000.00
รวม
37
59,189,100.00

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองชัยนาท มีดังนี้
ยุทธศาสตร
1.

2.

3.

4.

5.

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

หนวยงานทีรับผิดชอบ

สวนโยธา, กองโยธา, กอง
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม
ชาง, กองชางสุขาภิบาล,
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
15,000.00
กองประปา, สํานักชาง,
จังหวัดชัยนาท
สํานักการชาง
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
โครงการจัดทําแผนปองกันภัย
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
0.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ฝายพลเรือน
ปลัด อบต.
สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
โครงการจัดนิทรรศการและ
การศึกษาและวัฒนธรรม,
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
50,000.00
สนับสนุนงานวิชาการ
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา
สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
โครงการจัดการแขงขันกีฬา
การศึกษาและวัฒนธรรม,
การสงเสริมคุณภาพชีวิต นักเรียน-เยาวชนในระดับทองถิ่น
50,000.00
กองการศึกษาศาสนาและ
ระดับภาคและประเทศ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา
โครงการอาหารเสริม(นม)
สวนการศึกษา, กอง
การสงเสริมคุณภาพชีวิต โรงเรียนในสังกัดฯ ศูนยพัฒนา 8,000,000.00 การศึกษา, กองสงเสริม
เด็กเล็กฯและโรงเรียนสังกัด
การศึกษาและวัฒนธรรม,

วัตถุ
ประสงค

ผลผลิต

เพื่อปรับปรุงผังเมืองใหเปนปจจุบัน
ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด
เพื่อใหสามารถใชประโยชนที่ดินได
ชัยนาท
อยางเหมาะสม
เพื่อใหเจาหนาที่/ผูปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

จัดทําแผนปองกันภัยฝายพลเรือน
ปละ 1 ครั้ง

เพื่อเผยแพรศักยภาพและขีด
ความสามารถในการจัดการศึกษา
ของนักเรียน/ครูโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

พนักงานครุเทศบาลนักเรียนและ
ชุมชนในสังกัดเทศบาลเมือง
ชัยนาทเขารวมกิจกรรมโครงการ

สงนักเรียนนักศึกษา เยาวชน
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษา
เยาวชน ตื่นตัวและใหความสนใจใน ประมาณ 200 คน เขารวมการ
แขงขัน
การกีฬา
เพื่อใหเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหแกเด็ก
,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียน นักเรียนในสังกัดฯ 3 โรงเรียน
สังกัด สพฐ.ไดดื่มนมเพื่อสงเสริม ,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 1 แหง และ

สพฐ.

6. การสงเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา

7. การสงเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

8. การสงเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการอุดหนุนงบประมาณ
รายการอาหารกลางวันใหกับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.

9. การสงเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา
สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม,
18,324,000.00
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา
สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม,
450,000.00
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา
สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม,
10,140,000.00
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา
สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม,
200,000.00
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา

สุขภาพตลอดป

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 2 แหง

เพื่อเปนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

เพื่อจายเปนคาสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด จํานวน 3 โรงเรียน

เพื่อใหมีอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบที่ไดมาตรฐานใชงานไดดี

ปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียน
และ อาคารประกอบ เชน ทาสี
เปลี่ยนฝาเพดาน หลังคา ตาขาย
กันนก พิราบและโรงอาหาร
โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน

อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับ
เพื่ออุดหนุนงบประมาณรายการ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 2
อาหารกลางวันใหกับโรงเรียนสังกัด
แหง ตามหลักเกณฑของกรม
สพฐ.
สงเสริมฯ

เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกัน
และหางไกลจากยาเสพติด

จัดกิจกรรมสรางภูมิคุมกันยาเสพ
ติดใหกับเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา

10. การสงเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0

11. การสงเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ประชาชนทุกกลมอายุ

12. การสงเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการอุดหนุนงบประมาณ
สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

13. การสงเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการฝกอบรมแกนนําสุขภาพ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
ชัยนาท

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาและวัฒนธรรม,
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสู
450,000.00
กองการศึกษาศาสนาและ
ประเทศไทย 4.0
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา
สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
40,000.00 สาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย , สํานัก
สาธารณสุข
สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
360,000.00 สาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย , สํานัก
สาธารณสุข
สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
50,000.00
สาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย , สํานัก

เพื่อเปนคาใชจายในการจาง
พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส ของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0

เพื่อกระตุนและสงเสริมใหประชาชน
จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย ให
ทุกกลุมอายุมีการออกกําลังกายหรือ
ประชาชนทุกกลุมอายุ
เลนกีฬาเปนประจํา

อุดหนุนงบประมาณใหกับชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
ในเขตเทศบาล ทั้ง 18 ชุมชน ๆ
ดานสาธารณสุขในกิจกรรมตาง ๆ
ละ 20,000 บาท

เพื่อใหแกนนําสุขภาพชุมชนมีความร
ความสามารถในการดูแลสุขภาพ จัดอบรมใหความรูกับแกนนํา
ของประชาชนมีความรูทักษะในการ สุขภาพชุมชน จํานวน 18 ชุมชน
คัดกรองผูปวยผูสูงอายุและผูปวยติด และทัศนศึกษาดูงาน ดานสุขภาพ
เตียง

14. การสงเสริมคุณภาพชีวิต

15. การสงเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
ใหกับประชาชนในชุมชนในเขต
เทศบาล 18 ชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

16. การสงเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการชวยเหลือเด็กเยาวชน
ผูสูงอายุ ผูยากไรผูดอยโอกาส ผู
ไรที่พึ่ง

17. การสงเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอด
โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บาตามพระปณิธานศาสตรจารย
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี

18. การสงเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการควบคุมจํานวนสุนัขและ
แมวในเขตเทศบาล

สาธารณสุข
สวนสวัสดิการสังคม, กอง
360,000.00 สวัสดิการสังคม, สํานัก เพื่อสรางอาชีพเพิ่มรายได
สวัสดิการสังคม

สนับสนุนงบประมาณในการฝก
อาชีพใหกับชุมชนทั้ง 18 ชุมชน

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุใน ผูสูงอายุ เชน กิจกรรมสงเสริม
สวนสวัสดิการสังคม, กอง
ทุก ๆ ดาน เพื่อใหผูสูงอายุสามารถ อาชีพ กิจกรรม นันทนาการหรือ
150,000.00 สวัสดิการสังคม, สํานัก
ดูแลตนเองและใชชีวิตอยูในสังคมได สันทนาการและทัศนศึกษาดูงาน
สวัสดิการสังคม
อยางมีความสุข
เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
สวนสวัสดิการสังคม, กอง ของเด็กเยาวชน ผูสูงอายุ
10,000.00 สวัสดิการสังคม, สํานัก ผูดอยโอกาส ผูไรที่พึ่งที่ไดรับความ
เดือดรอนหรือไมสามารถชวยเหลือ
สวัสดิการสังคม
ตนเองไดในการดํารงชีวิต
สวนสาธารณสุขและ
เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนโครงการ
สิ่งแวดลอม, สวน
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ
สาธารณสุข, กอง
สุนัขบาฯ เพื่อดําเนินการจัดซื้อ
85,000.00 สาธารณสุข, กองสงเสริม
วัคซีนพรอมอุปกรณในการปองกัน
คุณภาพชีวิต,กอง
ควบคุมโรคพิษสุนัขบาใหกับสุนัข
การแพทย , สํานัก
และแมวในเขตเทศบาลฯ
สาธารณสุข
สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน
เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
60,000.00 สาธารณสุข, กอง
บา และควบคุมจํานวนสุนัขและแมว
สาธารณสุข, กองสงเสริม ในเขตเทศบาล
คุณภาพชีวิต,กอง

ใหความชวยเหลือสงของหรือจาย
เปนเงินใหแกเด็ก เยาวชน
ผูสูงอายุ ผูยากไร ผูดอยโอกาส ผู
ไรที่พึ่งที่ไดรับความเดือดรอนใน
เขตพื้นที่เทศบาลเมืองชัยนาท
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
ใหกับสุนัขและแมว ในเขต
เทศบาล

ทําหมัน ตอนสุนัขและแมวในเขต
เทศบาล

การแพทย , สํานัก
สาธารณสุข
19. การสงเสริมคุณภาพชีวิต

สวนสวัสดิการสังคม, กอง
โครงการสรางหลักประกันรายได
จัดสรรเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ ตาม
14,838,400.00 สวัสดิการสังคม, สํานัก
แกผูสูงอายุ
นโยบายรัฐบาล
สวัสดิการสังคม

20. การสงเสริมคุณภาพชีวิต

สวนสวัสดิการสังคม, กอง
โครงการสนับสนุนการเสริมสราง
จัดสรรเบี้ยยังชีพความพิการใหแก
สวัสดิการทางสังคมใหแกคน
3,734,400.00 สวัสดิการสังคม, สํานัก
คนพิการ
สวัสดิการสังคม
พิการ

21. การสงเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพแกผูปวยโรคเอดส

22. การสงเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนงบประมาณ
เขากองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองชัยนาท (สปทม.)

การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม โครงการปนเปดเมือง (ชัยนาท
23.
จารีตประเพณีและภูมิ
เมืองจักรยาน)
ปญญาทองถิ่น

จายเบี้ยยังชีพใหผูสูงอายุตาม
นโยบายรัฐบาลตามชวงอายุและ
จํานวนผูสูงอายุตามปงบประมาณ
นั้นๆ
จายเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการ ราย
ละ 800 บาท ตอเดือน ตาม
จํานวนที่มีผูลงทะเบียนไว

จายเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยโรค
สวนสวัสดิการสังคม, กอง
เอดส รายละ 500 บาท/เดือน
120,000.00 สวัสดิการสังคม, สํานัก จัดสรรเบี้ยยังชีพแกผูปวยโรคเอดส
ตามจํานวนผูปวยโรคเอดสที่ได
สวัสดิการสังคม
ลงทะเบียนไว
สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน
เพื่อใชในการเดําเนินงานสงเสริม
สนับสนุนงบประมาณใหกบั
สาธารณสุข, กอง
ปองกัน และควบคุมโรค เพื่อฟนฟู
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
265,900.00 สาธารณสุข, กองสงเสริม
สุขภาพของประชาชนในเขต
(สปทม.)
คุณภาพชีวิต,กอง
เทศบาล
การแพทย , สํานัก
สาธารณสุข
สวนแผน,กองแผนและ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด
จัดกิจกรรมปนจักรยานรวมกับ
งบประมาณ, กองวิชาการ และรณรงคใหใชรถจักรยานเพื่อลด
จังหวัดและชมรมจักรยานปละ 1
138,400.00
และแผนงาน, สํานัก
โลกรอนรักษา สิ่งแวดลอมและ
ครั้ง
นโยบายและแผน
สงเสริมสุขภาพของประชาชน

การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
โครงการจัดกิจกรรมทางดาน
ทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม
ศาสนาวัฒนธรรมและวันสําคัญ
24.
จารีตประเพณีและภูมิ
ของชาติ
ปญญาทองถิ่น

การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้น
25.
จารีตประเพณีและภูมิ
ใหม
ปญญาทองถิ่น

การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม โครงการจัดงานประเพณี
26.
สงกรานต
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม โครงการจัดงานประเพณีลอย
27.
จารีตประเพณีและภูมิ
กระทง
ปญญาทองถิ่น

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม,
72,000.00
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา
สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม,
กองการศึกษาศาสนาและ
140,000.00 วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม,
0.00
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา
สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม,
150,000.00
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา

เพื่อใหประชาชนและเยาวชนไดเห็น
จัดกิจกรรมดานวันสําคัญทาง
ถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรม
ศาสนาวัฒนธรรม ไดแก วันวิ
ทางศาสนาและวัฒนธรรมและวัน
สาขบูชา,วันเขาพรรษา ฯลฯ
สําคัญของชาติ

จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร
เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสทําบุญ
ขาวสารอาหารแหงบริเวณเขื่อน
ตักบาตรเนื่องโอกาสวันขึ้นปใหม
เรียงหินฯ

เพื่อเปนการอนุรักษรักษาไว ซึ่ง
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
คนไทย

จัดกิจกรรมสรงน้ําพระรดน้ําดําหัว
ผูสูงอายุและการจัดกิจกรรม
การละเลนตางๆ

เพื่อเปนการอนุรักษดรักษาไว ซึ่ง
จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทงใน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคน
เขตเทศบาลเมืองชัยนาท
ไทย

การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม
โครงการจัดวันเด็กแหงชาติ
28.
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

การบริหารจัดการ
29. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการรณรงคคัดแยกลด
ปริมาณขยะอันตรายและขยะมูล
ฝอยทั่วไปและนํากลับมาใชใหม

การบริหารจัดการ
30. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
รักษาสิ่งแวดลอม

การบริหารจัดการ
31. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

32. การเมืองการบริหาร

โครงการจัดงานวันเทศบาล

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม,
160,000.00
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา
สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
0.00 สาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย , สํานัก
สาธารณสุข
สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
0.00 สาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย , สํานัก
สาธารณสุข
สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล,
10,000.00
กองประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.

เพื่อเสริมสรางและสนับสนุนใหเด็ก
และเยาวชนไดแสดงออกถึงความคิด จัดกิจกรรมวันเด็กปละ 1 ครั้ง
ริเริ่มสรางสรรคมองเห็นความสําคัญ บริเวณเขื่อนเรียงหินฯ
ของวันเด็ก
เพื่อใหประชาชนรูจักการแยกขยะ
ทั่วไป,ขยะอันตราย เพื่อลดจํานวน จัดอบรมใหความรูแกประชาชนใน
ขยะใหนอยลงและลดภาวะการเกิด ชุมชนและ อสม.เรื่องการคัดแยก
สารเคมีขยะเปนพิษตกคางและ
ขยะทัว่ ไปและนํากลับมาใชใหม
ปนเปอนซึ่งนํามาสูโรคอันตราย

เพือให
่ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ผลเสียของการเกิดมลพิษการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอม

จัดอบรมใหแกกลุมเปาหมายเพื่อ
เปนตัวแทนเผยแพรกับชุมชน
ตอไปในเรื่องการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม

เพื่ออนุรักษ พันธุกรรมพืชและภูมิ
ปญญาทองถิ่นตามพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เพื่อใหพนักงานเทศบาลและลูกจาง
ตลอดจนประชาชนทั่วไปเห็น
ความสําคัญของภารกิจและอํานาจ

จัดกิจกรรมอนุรักษพันธุกรรมพืช
หรือกิจกรรมอื่น ตามพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จัดกิจกรรมทําบุญและจัด
นิทรรศการเผยแพรภารกิจของ
เทศบาล

หนาทีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรูปแบบเทศบาล
33. การเมืองการบริหาร

โครงการเทศบาลเมืองชัยนาท
เสริมสรางความปรองดอง
สมานฉันท คืนความสุขสู
ประชาชน

34. การเมืองการบริหาร

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

35. การเมืองการบริหาร

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

36. การเมืองการบริหาร

โครงการฝกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพองคกรสตรีอาสาพัฒนา
ชุมชน

37. การเมืองการบริหาร

โครงการฝกอบรมการจัดทําแผน
ชุมชน

สวนแผน,กองแผนและ
งบประมาณ, กองวิชาการ เพื่อเสริมสรางความปรองดอง
จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความ
300,000.00
และแผนงาน, สํานัก
สมานฉันทคืนความสุขสูประชาชน ปรองดอง สมานฉันท
นโยบายและแผน
เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลเขาใจ
สวนแผน,กองแผนและ
จัดฝกอบรมและทัศนศึกษาดุงาน
กฎหมายระเบียบ ขอบังคับตลอดจน
พนักงานเทศบาล/ลูกจาง/
งบประมาณ, กองวิชาการ
164,000.00
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล
และแผนงาน, สํานัก
ราชการและการใหาบริการ
จํานวนประมาณ 200 คน
นโยบายและแผน
ประชาชน
เพื่อปรับปรุงฐานขอมูลใหเปน
ปรับปรุงฐานขอมูลแผนที่ภาษีและ
ปจจุบันสะดวกรวดเร็วในการคนหา
ทะเบียนทรัพยดสินใหครอบคลุม
สวนการคลัง, กองคลัง,
282,000.00
ตรวจขอมูลและใชเปนเครื่องมือ
พื้นที่ 6.061 ตร.กม.ใหถูกตอง
สํานักคลัง
ประมวลผลในการเรงรัดตรวจสอบ
เปนปจจุบนั
แจงเตือนผูชําระภาษี
สวนสวัสดิการสังคม, กอง เพื่อเสริมสรางองคความรูและความรู
จัดอบรมกลุมสตรีฯ ปละ 120
10,000.00 สวัสดิการสังคม, สํานัก และความเขาใจใหกับกลุมสตรีอาสา
คน
สวัสดิการสังคม
ฯ
สวนสวัสดิการสังคม, กอง
จัดฝกอบรมจัดทําแผนชุมชน
เพื่อใหทุกชุมชนมีแผนพัฒนาชุมชน
10,000.00 สวัสดิการสังคม, สํานัก
ใหกับชุมชนทั้ง 18 ชุมชน ปละ 1
เปนแนวทางในการพัฒนาชุมชน
สวัสดิการสังคม
ครั้ง

ฉ. การใชจายงบประมาณ
เทศบาลเมืองชัยนาท มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 21 โครงการ จํานวนเงิน 57,231,700
บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 21 โครงการ จํานวนเงิน 51,046,903 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
การกอหนี้ผูกพัน/
ยุทธศาสตร
โครงการ
โครงการ การเบิกจายงบประมาณ
ลงนามในสัญญา
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
15
53,062,496.30 15
50,253,814.80
การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4
522,000.00 4
522,000.00
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การเมืองการบริหาร
2
289,988.33 2
271,088.33
รวม
21
53,874,484.63 21
51,046,903.13

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองชัยนาท ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
งบตามขอบัญญัติ/เทศ
ยุทธศาสตร
ชื่อโครงการตามแผน
ลงนามสัญญา
บัญญัติ
โครงการแขงขันกีฬา
นักเรียนเทศบาลระดับ
1. การสงเสริมคุณภาพชีวิต
50,000.00
49,880.00
ทองถิ่น ระดับภาค และ
ระดับประเทศ
2. การสงเสริมคุณภาพชีวิต
คาอาหารเสริม (นม)
8,000,000.00
7,361,078.30
โครงการสนับสนุน
3. การสงเสริมคุณภาพชีวิต
คาใชจายในการบริหาร
18,324,000.00
16,306,787.00
สถานศึกษา
โครงการอุดหนุน
งบประมาณอาหารกลางวัน
4. การสงเสริมคุณภาพชีวิต
10,140,000.00
9,836,040.00
ใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โครงการสรางภูมิคุมกันยา
5. การสงเสริมคุณภาพชีวิต
200,000.00
20,000.00
เสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา
โครงการสงเสริมสุขภาพ
6. การสงเสริมคุณภาพชีวิต
40,000.00
40,000.00
ประชาชนทุกกลุมอายุ
โครงการอุดหนุน
งบประมาณสําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดาน
7. การสงเสริมคุณภาพชีวิต
360,000.00
320,000.00
สาธารณสุข

เบิกจาย

คงเหลือ

49,880.00

120.00

4,552,396.80

638,921.70

16,306,787.00

2,017,213.00

9,836,040.00

303,960.00

20,000.00

180,000.00

40,000.00

0.00

320,000.00

40,000.00

8. การสงเสริมคุณภาพชีวิต
9. การสงเสริมคุณภาพชีวิต

10. การสงเสริมคุณภาพชีวิต

11. การสงเสริมคุณภาพชีวิต
12. การสงเสริมคุณภาพชีวิต
13. การสงเสริมคุณภาพชีวิต
14. การสงเสริมคุณภาพชีวิต
15. การสงเสริมคุณภาพชีวิต
16.

การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ

โครงการฝกอบรมแกนนํา
สุขภาพชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองชัยนาท
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุ
โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี
โครงการควบคุมจํานวน
สุนัขและแมว ในเขต
เทศบาล
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
คาใชจายในพิธีการทาง
ศาสนาวัฒนธรรมและวัน

50,000.00

49,100.00

49,100.00

900.00

150,000.00

33,193.00

33,193.00

116,807.00

85,000.00

81,284.00

81,284.00

3,716.00

60,000.00

59,654.00

59,654.00

346.00

14,838,400.00
3,734,400.00
120,000.00

14,836,900.00
3,715,200.00
107,500.00

14,836,900.00
3,715,200.00
107,500.00

1,500.00
19,200.00
12,500.00

265,900.00

245,880.00

245,880.00

20,020.00

72,000.00

72,000.00

72,000.00

0.00

ปญญาทองถิ่น
การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
17. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
18. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
19. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
20. การเมืองการบริหาร
21. การเมืองการบริหาร

สําคัญของชาติ (เดินวิ่ง
สมาธิ วิสาขะบูชา)
โครงการจัดงานวันขึ้นป
ใหม

140,000.00

140,000.00

140,000.00

0.00

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

150,000.00

150,000.00

150,000.00

0.00

โครงการวันเด็กแหงชาติ

160,000.00

160,000.00

160,000.00

0.00

282,000.00

280,188.33

261,288.33

1,811.67

10,000.00

9,800.00

9,800.00

200.00

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
โครงการฝกอบรมการ
จัดทําแผนชุมชน

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2563
เทศบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

ยุทธศาสตร
1.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2.การสงเสริมคุณภาพชีวิต
3.การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ฃ
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.การเมืองการบริหาร
รวม

แผนการดําเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ลงนามสัญญา
เบิกจาย
ทั้งหมด
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
13
52,833,000.00 1
15,000.00
64
98,555,000.00 21 57,737,700.00 15 53,062,496.30 15 50,253,814.80
10

2,200,000.00

6

660,400.00

4

522,000.00

4

522,000.00

11
934,000.00
12
2,353,500.00
110 156,875,500.00

3
6
37

10,000.00
766,000.00
59,189,100.00

2
21

289,988.33
53,874,484.63

2
21

271,088.33
51,046,903.13

ช. ผลการดําเนินงาน
เทศบาลเมืองชัยนาท ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2563 ในเขตพื้นที่โดย
ไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผล
การดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
1. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด
2. โครงการจัดทําแผนปองกันภัยฝายพลเรือน
3. โครงการจัดนิทรรศการและสนับสนุนงานวิชาการ
4. โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน-เยาวชนในระดับทองถิ่นระดับภาคและประเทศ
5. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
7. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
8. โครงการอุดหนุนงบประมาณรายการอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.
9. โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
10. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรสวนทองถิ่น
เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
11. โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุมอายุ
12. โครงการอุดหนุนงบประมาณสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
13. โครงการฝกอบรมแกนนําสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท
14. โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นใหกับประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาล 18 ชุมชน
15. โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
16. โครงการชวยเหลือเด็กเยาวชนผูสูงอายุ ผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูไรที่พึ่ง
17. โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธานศาสตจารย ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
18. โครงการควบคุมจํานวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาล
19. โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ
20. โครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกคนพิการ
21. โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูปวยโรคเอดส
22. โครงการสนับสนุนงบประมารณเขากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชัยนาท (สปทม.)
23. โครงการปนเปดเมือง (ชัยนาทเมืองจักรยาน)
24. โครงการจัดกิจกรรมทางดานศาสนาวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ
25. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปใหม
26. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต
27. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
28. โครงการจัดวันเด็กแหงชาติ
29. โครงการรณรงคคัดแยกลดปริมาณขยะอันตรายและขยะมูลฝอยทั่วไปและนํากลับมาใชใหม
30. โครงการฝกอบรมอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดลอม

31. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
32. โครงการจัดงานวันเทศบาล
33. โครงการเทศบาลเมืองชัยนาทเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท คืนความสุขสูประชาชน
34. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
35. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
36. โครงการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพองคกรสตรีอาสาพัฒนาชุมชน
37. โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนชุมชน

ซ. คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

1. นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท
ประธานกรรมการ
2. รองนายกเทศมนตรีทุกคน
กรรมการ
3. นายโสพล
วงศสอาด
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
4. นายสุริยัน
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
5. นายทวีศักดิ์
ประโยชนงาม
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
6. ผูจัดการประปาสวนภูมิภาคสาขาชัยนาท
ผูแทนหนวยงาน
กรรมการ
7. ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบานกลวย ผูแทนหนวยงาน
กรรมการ
8. ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ผูแทนหนวยงาน
กรรมการ
9. นายสมชาย
สิทธิบรวงษ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. นายวิชิต
แกวจินดา
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นายชัยลิต
หุตินทะ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
12. นางวรรณี
ประภานนท
ผูแทนประชาคมเมือง
กรรมการ
13. นายสุริยา
เกิดผล
ผูแทนประชาคมเมือง กรรมการ
14. นางบุพผา
เรือนภู
ผูแทนประชาคมเมือง กรรมการ
15. ปลัดเทศบาล
กรรมการและเลขานุการ
16. ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผูชวยเลขานุการ

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

1. นายนิกร
โตจีน
สมาชิกสภาเทศบาล
2. นายศักดิ์สิทธิ์
กาญจนศักดิ์ชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
3. นายเอกชัย
ภูเปยม
สมาชิกสภาเทศบาล
4. นายบุญเลิศ
รอดงาม
ผูแทนประชาคมเมือง
5. นางบุพผา
เรือนภู
ผูแทนประชาคมเมือง
6. ผูจัดการประปาสวนภูมิภาคสาขาชัยนาท
ผูแทนหนวยงาน
7. ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบานกลวย ผูแทนหนวยงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

