ประกาศ เทศบาลเมืองชัยนาท
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2556
*******************************************
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป
เพื่ อ ให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการตรวจสอบและกํ า กั บ การบริ ห ารจั ด การองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วไปอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
ขอ 30(5) เทศบาลเมืองชัยนาท จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวม
ในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองชัยนาท ดังนี้
ก. วิสยั ทัศน ของเทศบาลเมืองชัยนาท
"เทศบาลมาตรฐาน บริการดวยใจ หวงใยประชาชน รักษสิ่งแวดลอม เพียบพรอมคุณภาพชีวิตที่ดี"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองชัยนาท
(1) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการอาชีพใหกลุมอาชีพชุมชนและประชาชนใหมีความเขมแข็ง และมีรายไดเพิ่มขึ้น
ดวยการเพิ่มโอกาสและ เพิ่มศักยภาพ ตลอดจนสามารถรองรับยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด
(2) พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนใหเขมแข็ง โดยการสรางเสริมโอกาสรอบดาน และการมีสวนรวมของประชาชน
(3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหมีมาตรฐาน ดํารงรักษาและฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่นตนแบบ และพัฒนาการกีฬาและนันทนาการสูชุมชน
(4) ปรับปรุงและพัฒนาการสาธารณสุข ปองกันแกไขปญหายาเสพติด ตลอดจนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
(5) สรางระบบบริหารจัดการที่ดี ทั้งในดานการพัฒนาและบริการ โดยการมีสวนรวมของประชาชนในดานการตัดสินใจ
การวางแผน การตรวจสอบ
(6) ปรับปรุงและพัฒนางานดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐาน และเพียงพอตอความตองการของประชาชน
ตลอดจนสงเสริมการทองเที่ยว และการทําใหทองถิ่นเปนเมืองนาอยู
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลเมืองชัยนาทไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร
ดังนี้
ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. พัฒนาเสนทางคมนาคม ขนสง
2. การกอสรางแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
4. การจัดทําผังเมืองและการใชประโยชนที่ดิน

ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
1. สงเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและกลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง
2. การพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลคาพืชผลทางการเกษตร
3. สงเสริมการเกษตรชีวภาพและผลิตอาหารปลอดภัย
4. สงเสริมและสนับสนุนใหใชวัตถุดิบในทองถิ่นเปนตนทุนในการประกอบอาชีพ

5. สงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก เยาวชน และผูปวยเอดส
6. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาใหไดอยางทั่วถึงเทาเทียมและมีประสิทธิภาพ
7. ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร และผูดอยโอกาส
8. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณควบคูไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุข
(ดาน การพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและการฟนฟูสมรรถภาพ) ใหมีคณ
ุ ภาพและบริการอยางทั่วถึง
9. สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ
10. สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
11. สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งงบกองทุน
ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
1. สงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม
2. สงเสริมและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปลอดยาเสพติด
และปลอดอบายมุข
3. สรางสภาพแวดลอมเมืองและชุมชนใหสวยงามนาอยู
4. พัฒนาและสงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5. สงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัย
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. การพัฒนาทองถิ่นรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอื่นๆ

ดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
1. พัฒนาและสงเสริมอาชีพอยางหลากหลายเนนการฝกทักษะดานอาชีพ
2. สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. การพัฒนาสงเสริมการสนับสนุนผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นใหไดคุณภาพและมาตรฐานและเพิ่มชองทางการตลาด
4. สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและแขงขันได
5. สงเสริมการคาและการลงทุน
6. การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
7. การสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว
8. การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและสงเสริมเครือขายการทองเที่ยวชุมชน
9. ประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว

ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. การอนุรักษฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การสรางจิตสํานึก การปองกันอนุรักษฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. การบริหารจัดการน้ําอยางมีคุณภาพ
4. การกอสรางและพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําเพื่อปองกันอุทกภัยและภัยแลง
5. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย

ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
1. สงเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
2. การสงเสริมและสนับสนุนการสรางองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น
3. การอนุรักษ ฟนฟู สืบทอด สรางจิตสํานึก และตระหนักถึงคุณคา และความสําคัญของ ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น
4. สงเสริมและพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม
ง. การวางแผน
เทศบาลเมืองชัยนาท ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2556-2558) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความ
ตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป

เทศบาลเมืองชัยนาท ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2556-2558) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 โดยได
กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2556-2558)
2556

ยุทธศาสตร

2557

2558

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

ดานโครงสรางพื้นฐาน

18

6,306,000.00

3 5,846,000.00

3 2,695,000.00

ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

67 96,056,000.00

57 46,016,000.00

58 45,856,000.00

ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบรอย

48 10,052,670.00

20 3,778,000.00

20 3,778,000.00

ดานการวางแผน การสงเสริม การ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยว

23

1,960,000.00

1 1,400,000.00

1 1,400,000.00

ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

10

846,021.00

9

8

ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น

10

2,608,000.00

9 2,250,000.00

9 2,250,000.00

176 117,828,691.00

99 59,725,000.00

99 56,374,000.00

รวม

435,000.00

395,000.00

จ. การจัดทํางบประมาณ
ผูบริหารเทศบาลเมืองชัยนาท ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูใน
ขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 66 โครงการ งบประมาณ 32,248,851 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

1

31,000.00

ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

21

25,029,360.00

ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

27

5,222,470.00

ดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

5

505,000.00

ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3

423,021.00

ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

9

1,038,000.00

66

32,248,851.00

รวม
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองชัยนาท มีดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

แหลงทีม
่ า
งบประมาณ

1. ดานโครงสราง
พื้นฐาน

โครงการปรับปรุง เงินอุดหนุน
ผังเมืองรวมจังหวัด ทั่วไป
ชัยนาท

2. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุน เงินอุดหนุน
เงินสงเคราะหเพื่อ ทั่วไป
การยังชีพแกผูปวย
เอดส

งบตาม
ขอบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค

ผลผลิต

31,000.00 เพื่อปรับปรุงผังเมือง ผังเมืองรวมจังหวัด
ชัยนาท
รวมเดิม ใหเปน
ปจจุบัน เพื่อให
สามารถใชประโยชน
ที่ดินไดถูกตองและเกิด
ประโยชนมากที่สุด
120,000.00 จัดสรรเบี้ยยังชีพแก
ผูปวยเอดส

เบี้ยยังชีพ

3. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการมอบ
เกียรติบัตรและ
ประกาศนียบัตร
นักเรียนที่จบ
หลักสูตรอนุบาล
ศึกษาและ
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

กิจกรรมมอบเกียรติ
15,000.00 เพื่อใหนักเรียนที่จบ
บัตรแกนักเรียนที่จบ
การศึกษาทุกคนได
ระลึกถึงพระคุณของครู การศึกษา
อาจารย และ
สถานศึกษาและเขาใจ
ถึงความพยายามที่จะ
ศึกษาหาความรู

4. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัด
นิทรรศการและ
สนับสนุนงาน
วิชาการ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

50,000.00 เพื่อเผยแพรศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ในการจัดการศึกษา
และเพื่อใหนักเรียนครู
ผูบริหารและประชาชน
ไดเขารวมกิจกรรม

5. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดการ
แขงขันกีฬา
นักเรียน - เยาวชน
ในระดับทองถิ่น
ระดับภาคและ
ระดับประเทศ

6. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล

เงินอุดหนุน 4,704,320.00 เพื่อใหเด็กนักเรียน
ทั่วไป
ไดรับประทานอาหาร
กลางวันที่สะอาดตาม
หลักโภชนาการ

จัดหาอาหารกลางวัน
ใหกับเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

7. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการอุดหนุน
งบประมาณ
รายการอาหาร
กลางวันใหกับ
โรงเรียนในสังกัด
สพฐ. ตามภารกิจ
ถายโอน

เงินอุดหนุน 7,012,200.00 เพื่ออุดหนุน
ทั่วไป
งบประมาณคาอาหาร
กลางวันใหกับโรงเรียน
สพฐ. ตามโครงการ
ถายโอน

สนับสนุน
งบประมาณ
คาอาหารกลางวัน
ใหกับโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ตาม
ภารกิจถายโอน
จํานวน 2 แหง

8. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

เงินอุดหนุน 8,559,040.00 เพื่อใหเด็กนักเรียน
โครงการอาหาร
ทั่วไป
โรงเรียนในสังกัดและ
เสริม (นม)
โรงเรียนถายโอนได
โรงเรียนในสังกัดฯ
ดื่มนมเพือ
่ สงเสริม
และโรงเรียนถาย
สุขภาพตลอดป
โอน

จัดจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม)ใหแกเด็ก
นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล และ
โรงเรียนถายโอน 2
โรงเรียน

9. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไป
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา

668,800.00 เพื่อเปนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

เพื่อจายเปนคา
สงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
ทองถิ่น

10. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ

จัดประชุมและตรวจ
125,000.00 เพื่อใหผูสูงอายุมี
สุขภาพที่มีทั้งรางกาย สุขภาพ ผูสูงอายุ
และจิตใจ และเกิดการ จํานวน 300 คน
พบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน

11. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการตรวจ
สุขภาพอนามัยเด็ก
นักเรียน

พนักงานครูเทศบาล
นักเรียนและชุมชน
ในสังกัดเทศบาล
เมืองชัยนาทเขารวม
กิจกรรมโครงการ

0.00 เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักเรียน นักศึกษา
เยาวชนเขารวม
นักศึกษา เยาวชน
แขงขันกีฬา
ตื่นตัวและใหความ
สนใจในการกีฬา

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

0.00 เด็กนักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาลไดรับ
การตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพเด็ก
นักเรียนในเขต
เทศบาล จํานวน 6

ครบถวน และมีสุขภาพ โรงเรียน
ที่ดี
12. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการอบรม อส เงินอุดหนุน
ม. ตอเนื่อง
ทั่วไป

290,000.00 เพื่อให อสม. มีความรู
ดานสาธารณสุขที่
ถูกตอง และรูบทบาท
หนาที่ในการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุข
มูลฐาน

จัดอบรม อสม. ทั้ง
18 ชุมชน ประชุม
ตอเนื่องแบบเดือน
เวนเดือน

13. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการอบรมและ เงินอุดหนุน
ศึกษาดูงานของ อส ทั่วไป
ม.

583,200.00 เพื่อให อสม. ได
พัฒนาความรูและ
สามารถนํามาใชกับ
เหตุการณในปจจุบัน
ในดานสาธารณสุขได

จัดอบรมและศึกษาดู
งานใหแก อสม.
และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ จํานวน
400 คน

14. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการอบรมและ
ฟนฟู ศักยภาพ อส
ม. ในวัน อสม.
แหงชาติ

15. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการอุดหนุน เงินอุดหนุน
งบประมาณพัฒนา ทั่วไป
งานสาธารณสุขมูล
ฐาน(คาดําเนินงาน
อสม. 18 ชุมชน)

180,000.00 เพื่อพัฒนางานดาน
สาธารณสุขมูลฐานใน
เขตเทศบาล ตาม
นโยบายรัฐบาล

อุดหนุนคา
ดําเนินงานของ อส
ม. ในเขตชุมชน
จํานวน 18 ชุมชน
ชุมชนละ 10000
บาท

16. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไป
งบประมาณเขา
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
เมืองชัยนาท

300,000.00 เพื่อใชในการ
ดําเนินงานสงเสริม
ปองกันและควบคุม
โรคการฟนฟู
สมรรถภาพของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

สนับสนุน
งบประมาณใหกับ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

17. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการรณรงค
ฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

18. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการสงเสริม
สุขภาพประชาชน
ทุกกลุมอายุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

130,000.00 เพื่อกระตุนและ
สงเสริมใหประชาชน
ทุกกลุมอายุมีการออก
กําลังกายหรือเลนกีฬา
เปนประจํา

จัดกิจกรรมการเตน
แอรโรบิคชวงเวลา
เย็น บริเวณเขื่อน
เรียงหิน ตั้งแตวัน
จันทรถึงวันศุกร

19. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการกีฬารวม เงินอุดหนุน
ใจตานภัยยาเสพ ทั่วไป
ติด

40,000.00 เพื่อสนับสนุนทีมกีฬา
เขารวมการแขงขัน
มหกรรมกีฬาตางๆ ที่
เอกชนหรือรัฐ
ดําเนินการ

สนับสนุนการจัดการ
แขงขันกีฬาตางๆ ที่
เอกชนและ
หนวยงานรัฐ
ดําเนินการ

20. ดานงานสงเสริม

โครงการสนับสนุน เงินอุดหนุน

0.00 เพื่อให อสม. มีความรู จัดอบรม อสม. ทั้ง
ความสามารถในการ 18 ชุมชน รวม 410
คน
ปฏิบัติงานมากขึ้น
รวมทั้งถายทอดความรู
ที่ไดรับใหกับ
ประชาชน

91,800.00 ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา โดย
การสรางภูมิคม
ุ กัน
ใหแกสัตวเลี้ยงมารับ
บริการฉีดวัคซีน
ปองกันโรค

ฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา
ใหกับสุนัขและแมว
ในทุกชุมชนอยาง
ทั่วถึง

150,000.00 เพื่อแกไขปญหายาเสพ สนับสนุน

คุณภาพชีวิต

งบประมาณใหศูนย ทั่วไป
ปฏิบัติการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดชัยนาท
ตามโครงการ
แกไขปญหายาเสพ
ติดแบบบูรณาการ
ของ ศตส. จ.
ชัยนาท
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

ติดตามโครงการแกไข
ปญหายาเสพติดแบ
บูรณาการของ ศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดชัยนาท

10,000.00 เพื่อใหเด็กนักเรียนรูถึง กิจกรรมรณรงค
โทษของยาเสพติด
ปองกัน

21. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการณรงค
ปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

22. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการปรับปรุง เงินอุดหนุน 2,000,000.00 เพื่อปรับปรุงใหสนาม
เด็กเลนมีสภาพพรอม
สนามเด็กเลนเขื่อน ทั่วไป
ใชงาน
เรียงหิน

23. ดานการจัดระเบียบ โครงการฝกอบรม เงินอุดหนุน
ทั่วไป
ชุมชน/สังคมและการ การจัดทําแผน
ชุมชน
รักษาความสงบ
เรียบรอย
24. ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

งบประมาณใหกับ
ศตส.จ.ชัยนาท เพื่อ
นําไปดําเนินงาน
ดานการแกไข
ปญหายาเสพติด

สนามเด็กเลนสภาพ
พรอมใชงาน

ฝกอบรมการจัดทํา
10,000.00 เพื่อใหชุมชนมี
แผนพัฒนาชุมชน 3 ป แผนและจัดทําแผน
ชุมชน ทั้ง 18
ของชุมชนเอง
ชุมชน

โครงการปองกัน เงินอุดหนุน 2,232,200.00 เพื่อปองกันและรักษา
ทั่วไป
ความปลอดภัยในชีวิต
และรักษาความ
และทรัพยสิน ของ
ปลอดภัยในชีวิต
ประชาชนในเขต
และทรัพยสิน (สาย
เทศบาล
ตรวจจักรยาน)

จางเหมาบุคคล
จํานวน 33 คน ทํา
หนาที่สายตรวจ
จักรยาน

0.00 เพื่อใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีความพรอม
ในการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

จัดทําแผนปองกัน
ภัยฝายพลเรือน

0.00 เพื่ออบรมประชาชน
ภายในเขตเทศบาลเปน
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน

จัดอบรม อปพร.
จํานวน 1 รุน 60
คน เวลาการ
ฝกอบรม 7 วัน

25. ดานการจัดระเบียบ โครงการจัดทํา
ชุมชน/สังคมและการ แผนปองกันภัยฝาย
พลเรือน
รักษาความสงบ
เรียบรอย
26. ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

โครงการอบรม
อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน
(อปพร.)

27. ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

โครงการรวม
กิจกรรมปองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

21,000.00 เพื่อให อปพร. ที่ผาน
การอบรมมาบริการ
ประชาชนและจัด
ระเบียบจราจรภายใน
เขตเทศบาลเมือง
ชัยนาท เพื่อลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสิน

จัดสงเจาหนาที่ อป
พร. ประจําจุดตรวจ
บริการรวมกับ
ตํารวจภูธรเมือง
ชัยนาท ในชวง
เทศกาลสงกรานต

28. ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

โครงการรวม
กิจกรรมปองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวง
เทศการปใหม

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

21,000.00 เพื่อให อปพร. ที่ผาน
การอบรมมาบริการ
ประชาชนและจัด
ระเบียบจราจรภายใน
เขตเทศบาลเพื่อลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสิน

จัดสงเจาหนาที่ อป
พร. ประจําจุดตรวจ
บริการรวมกับ
ตํารวจภูธรเมือง
ชัยนาท ในชวง
เทศกาลปใหม

29. ดานการจัดระเบียบ

โครงการรักษา

0.00 ดูแลความปลอดภัยใน จัดสงเจาหนาที่ อป

ชุมชน/สังคมและการ ความปลอดภัย
รักษาความสงบ
ในชวงเทศกาล
เรียบรอย
อาหารและดนตรี

30. ดานการจัดระเบียบ โครงการจัดงานวัน เงินอุดหนุน
ทั่วไป
ชุมชน/สังคมและการ เทศบาล
รักษาความสงบ
เรียบรอย

ชีวิตและทรัพยของ
ประชาชน ในชวง
เทศกาลอาหารและ
ดนตรีที่จัดโดยเทศบาล
เมืองชัยนาท

พร. รวมกับสาย
ตรวจจักรยานและ
ตํารวจภูธรเมือง
ชัยนาท สําหรับดูแล
ความสงบเรียบรอย
บริเวณงาน

235,000.00 เพื่อใหพนักงาน
เทศบาลและลูกจาง
ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปเห็นความสําคัญ
ของภารกิจและอํานาจ
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบเทศบาล

จัดทําบุญ แสดง
นิทรรศการและ
กิจกรรมเผยแพร
ภารกิจของเทศบาล

จางเหมา
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของ
เทศบาลทางสื่อตางๆ
ดังนี้ เสียงตามสาย/
วิทยุชุมชน/
หนังสือพิมพ
ทองถิ่น/เว็บไซด/
การสงขอความทาง
โทรศัพท/วารสาร
รายงานกิจการ
เทศบาล/ปาย
ประชาสัมพันธ

31. ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

เงินอุดหนุน
โครงการ
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารและ
การรับฟงความ
คิดเห็นของ
ประชาชน

92,000.00 เพื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารและ
กิจกรรมของเทศบาล
เพื่อสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนดาน
การรับรูขาวสาร

32. ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

เงินอุดหนุน
โครงการ
ทุนการศึกษาระดับ ทั่วไป
ปริญญาตรี /
ปริญญาโท

48,600.00 เพื่อใหพนักงาน
ใหทุนการศึกษาแก
เทศบาลไดมีความรู มี สมาชิกสภาเทศบาล
วิสัยทัศนที่กวางไกล
และบุคลากรใน
องคกรตาม
หลักเกณฑ
กระทรวงมหาดไทย

33. ดานการจัดระเบียบ โครงการอบรมเพื่อ เงินอุดหนุน
ทั่วไป
ชุมชน/สังคมและการ พัฒนาบุคลากร
รักษาความสงบ
เรียบรอย

0.00 เพื่อใหบุคลากรของ
เทศบาลเขาใจกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ
ตลอดจนคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ

ฝกอบรมพนักงาน
เทศบาล/ลูกจาง/
ผูบริหาร/สมาชิก
สภาเทศบาล จํานวน
100 คน

34. ดานการจัดระเบียบ โครงการปรับปรุง เงินอุดหนุน
ทั่วไป
ชุมชน/สังคมและการ แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสน
ิ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

200.00 เพื่อปรับปรุงฐานขอมูล
ใหเปนปจจุบัน สะดวก
รวดเร็วในการคนหา
ตรวจขอมูลและใชเปน
เครื่องมือประมวลผล
ในการเรงรัดตรวจสอบ
แจงเตือนผูชําระภาษี
เพื่อความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

ปรับปรุงฐานขอมูล
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินให
ครอบคลุมพื้นที่
6.061 ตร.กม.ให
ถูกตองเปนปจจุบัน

35. ดานการจัดระเบียบ โครงการปรับปรุง เงินอุดหนุน
ชุมชน/สังคมและการ ระบบเสียงตามสาย ทั่วไป,เงิน

857,000.00 เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล

ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายของเทศบาล

รักษาความสงบ
เรียบรอย

สะสม

ขาวสารของเทศบาล

จํานวน 120 จุด

36. ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

เงินอุดหนุน
โครงการจัดซื้อ
ทั่วไป
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร (กอง
คลัง)

เครื่องคอมพิวเตอร
19,000.00 เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชพรอมในการ โนตบุค
ปฏิบัติงาน

37. ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

เงินอุดหนุน
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑไฟฟาและ ทั่วไป
วิทยุ (กองวิชาการ
และแผนงาน)

189,800.00 เพื่อใหมีเครื่องมือ
ชุดระบบขยายเสียง
เครื่องใชพรอมในการ สําหรับการประชุม
ปฏิบัติงาน

38. ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

โครงการจัดซื้อ
เงินอุดหนุน
ครุภัณฑโฆษณา ทั่วไป
และเผยแพร (กอง
วิชาการและ
แผนงาน)

19,900.00 เพื่อใหมีเครื่องมือ
จอรับภาพ ชนิด
เครื่องใชพรอมในการ มอเตอรไฟฟา
ปฏิบัติงาน
พรอมติดตั้ง

39. ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

เงินอุดหนุน
โครงการจัดซื้อ
ทั่วไป
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร (กอง
วิชาการและ
แผนงาน)

จัดซื้อเครื่อง
80,700.00 เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชพรอมในการ คอมพิวเตอรพีซี
สําหรับสํานักงาน
ปฏิบัติงาน
และเครื่องพิมพ

40. ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

โครงการคาใชจาย เงินอุดหนุน
พวงมาลัย ดอกไม ทั่วไป
ของขวัญ ของ
รางวัล น้ําดื่ม
น้ําแข็ง

40,000.00 เพื่อเปนคาใชจายใน จัดงานตาง ๆ ตามที่
การจัดงาน พิธีการ รัฐ รับมอบหมาย
พิธี และงานใหความ
รวมมือกับจังหวัดใน
การจัดงานตางๆ

41. ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

เงินอุดหนุน
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑอื่น (เตน ทั่วไป
ผาใบไมรวมโครง
เหล็ก) (กองชาง)

90,000.00 เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชเพียงพอใน
การปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน

เต็นท ผาใบ

42. ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

โครงการรณรงค เงินอุดหนุน
ทั่วไป
พัฒนาสวม
สาธารณะ
สํานักงานเทศบาล
เมืองชัยนาท

50,000.00 เพื่อปรับปรุงหองน้ํา
ของเทศบาลใหเปน
หองน้ําสาธารณะที่ได
มาตรฐาน

หองน้ําสะอาด

43. ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

โครงการจัดซื้อ
กลองถายรูป
ดิจิตอล (ครุภณ
ั ฑ
โฆษณาและ
เผยแพร กอง
วิชาการ)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

37,000.00 เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน

กลองดิจิตอล

44. ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑโรงงาน
(สาธารณสุขฯ)
(แทนตัดเหล็ก
ไฟฟา)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
45. ดานการจัดระเบียบ โครงการจัดซื้อ
ชุมชน/สังคมและการ ครุภัณฑสํานักงาน ทั่วไป
(สํานักปลัดฯ) (โตะ
รักษาความสงบ

8,000.00 เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชเพียงพอใจ
การปฏิบัติงาน

แทนตัดเหล็กไฟฟา

โตะ เกาอี้ ชุด
84,570.00 เพื่อใหมีเพียงพอ
สําหรับปฏิบัติงานและ รับแขก
บริการประชาชน

เรียบรอย

ประธานสภา,นายก
ฯ)

46. ดานการจัดระเบียบ โครงการสมทบคา เงินอุดหนุน
ชุมชน/สังคมและการ ติดตั้งกลองวงจร ทั่วไป
ปด CCTV
รักษาความสงบ
เรียบรอย

100,000.00 เพื่อสมทบคาติดตั้ง
สมทบเงินคาติดตั้ง
กลองวงจรปด CCTV กลองวงจรปด
CCTV

47. ดานการจัดระเบียบ โครงการปรับปรุง เงินอุดหนุน
ชุมชน/สังคมและการ เสียงตามสายระยะ ทั่วไป
ที่ 2
รักษาความสงบ
เรียบรอย

950,000.00 เพื่อใหมีเครื่องมือ
เสียงตามสายระยะที่
เครื่องใชสําหรับบริการ 2
ประชาชน

48. ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑกอสราง
(กองชาง) (เครือ
่ ง
ตบดิน)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

49. ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

เงินอุดหนุน
โครงการจัดซื้อ
ทั่วไป
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร (กอง
สวัสดิการฯ)
(เครื่องพิมพ)

33,000.00 เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน
3,500.00 เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชเพียงพอใจ
การปฏิบัติงาน

เครื่องตบดิน

เครื่องพิมพ

โครงการบําบัด
เงินอุดหนุน
50. ดานการวางแผน
ทุกขบํารุงสุข แบบ ทั่วไป
การสงเสริม การ
ลงทุน พาณิชยกรรม ABC
และการทองเที่ยว

30,000.00 เพื่อนําขอมูลที่ไดจาก
การบันทึกขอมูลบัญชี
ครัวเรือนมาวิเคราะห
ปญหา และนําไปสูการ
แกไขโดยนํามาจัดทํา
เปนแผนชุมชน

จัดเวทีวิเคราะห
ขอมูลในบัญชี
ครัวเรือนและเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อนําไปสูการ
จัดทําแผนชุมชนทั้ง
18 ชุมชน

51. ดานการวางแผน
การสงเสริม การ
ลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว

เงินอุดหนุน
โครงการพัฒนา
ทั่วไป
รานอาหารและ
แผงลอยจําหนาย
อาหาร (เทศกาล
อาหารและดนตรี)

325,000.00 เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวของจังหวัด
และสงเสริมการคาขาย
เพื่อสรางรายไดแก
ผูประกอบการใน
ทองถิ่น

อบรมใหความรูแก
ผูประกอบการ
รานอาหารและแผน
ลอย และจัดกิจกรรม
การจําหนายอาหาร
และการแสดงดนตรี

52. ดานการวางแผน
การสงเสริม การ
ลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว

โครงการอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไป
การจัดงาน
มหกรรมหุนฟาง
นกและงานกาชาด
จังหวัดชัยนาท

50,000.00 เพื่อสนับสนุนการจัด
งานประเพณีและงาน
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีของจังหวัด

อุดหนุนงบประมาณ
ใหแกจังหวัดชัยนาท
สําหรับใชในการจัด
งานมหกรรมหุนฟาง
นกและงานกาชาด

53. ดานการวางแผน
การสงเสริม การ
ลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว

โครงการอุดหนุน
การจัดงาน
ประเพณีแขงเรือ
ยาวชิงถวย
พระราชทาน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

50,000.00 เพื่อสนับสนุนการจัด
งานประเพณีและงาน
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีของจังหวัด

อุดหนุนงบประมาณ
ใหแกจังหวัดชัยนาท
สําหรับใชในการจัด
งานประเพณีแขงขัน
เรือยาวฯ

54. ดานการวางแผน
การสงเสริม การ
ลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว

โครงการอุดหนุน
การจัดงานวันสม
โอขาวแตงกวา
ชัยนาท

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

50,000.00 เพื่อสนับสนุนการจัด
งานประเพณีและงาน
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีของจังหวัด

อุดหนุนงบประมาณ
ใหแกจังหวัดชัยนาท
สําหรับใชในการจัด
งานวันสมโอขาว
แตงกวา

55. ดานการบริหาร

โครงการทองถิน
่

0.00 ปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สี

ปลูกตนไม และ

ปรับปรุง
เขียวปรับปรุง
สวนสาธารณะ เพื่อ
สวนสาธารณะ เพื่อ
แกไขปญหาโลกรอน เพิ่มพื้นที่สีเขียว
และรวมถวายเปนราช
สักการะแด
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ

ไทย รวมใจ ภักดิ์
จัดการและการ
รักษพื้นที่สีเขียว
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

56. ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

เงินอุดหนุน
โครงการรวมใจ
ทั่วไป
ภักดิ์ รักษ
สิ่งแวดลอม พรอม
พัฒนาชุมชน
ประจําป 2556

176,000.00 เพื่อปรับปุรง ขุดลอก ขุดลอกคลองโพธิ์
คลองโพธิ์ คลองทาแจง และคลองทาแจง
เพื่อใหมีภูมิทัศนที่ดี
และลดการเนาเสียของ
น้ํา

57. ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

โครงการกอสราง เงินอุดหนุน
ระบบรวบรวมและ ทั่วไป
บําบัดน้ําเสีย(สวน
ขยาย) (คาชดเชย
งาน คาK)

247,021.00 เพื่อจายเปนคาชดเชย เงินชดเชยคา
โครงการกอสรางระบบ กอสราง (คาK)
รวบรวมและบําบัดน้ํา
เสีย

58. ดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

เงินอุดหนุน
โครงการจัด
กิจกรรมทางดาน ทั่วไป
ศาสนาวัฒนธรรม
และวันสําคัญของ
ชาติ

135,000.00 เพื่อใหประชาชนและ
เยาวชนไดเห็นถึง
ความสําคัญของการจัด
กิจกรรมทางศาสนา
และวัฒนธรรมและวัน
สําคัญของชาติ

เด็กเยาวชน
ประชาชนตระหนัก
ถึงความสําคัญของ
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีตางๆ
ของจังหวัดชัยนาท

59. ดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นป
ใหม

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

100,000.00 เพื่อใหประชาชนไดมี
โอกาสทําบุญตักบาตร
เนื่องในโอกาสวันขึ้นป
ใหม

จัดกิจกรรมทําบุณ
ตักบาตรขาวสาร
อาหารแหง แด
พระภิกษุสารเณร ณ
บริเวณเขื่อนเรียง
หินหนาศาลากลาง
จังหวัดชัยนาทปละ
1 ครั้ง

60. ดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

โครงการจัดงาน
เงินอุดหนุน
ประเพณีสงกรานต ทั่วไป

100,000.00 เพื่อเปนการรักษาและ จัดกิจกรรมรดน้ํา
ผูส
 ูงอายุการ
สงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีของไทย ประกวดนาง
สงกรานตการ
ประกวดขบวนแห
และการละเลน
พื้นเมือง

61. ดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง

300,000.00 เพื่อเปนการรักษาและ จัดงานประเพณีลอย
สงเสริมวัฒนธรรม
กระทงประกวด
ประเพณีอันดีของไทย ขบวนแหกระทงเจิม
หนูนอยนพมาศ การ
แสดงอุปรากรจีน
การจัดขบวนแห
เจาปุนเถากงมา และ
มหกรรมอาหาร

62. ดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ

โครงการจัดงานวัน เงินอุดหนุน
เด็กแหงชาติ
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

348,000.00 เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็กและ
เยาวชนไดแสดงออก

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติปละ 1 ครั้ง
บริเวณเขื่อนเรียง

หิน
ถึงความคิดริเริม
่
สรางสรรคและ
ตระหนักถึง
ความสําคัญของวันเด็ก
แหงชาติ

ปญญาทองถิ่น

63. ดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

โครงการจัด
กิจกรรมลูกเสือ
ชาวบาน

0.00 เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมของ
ลูกเสือชาวบานภายใน
เขตเทศบาล

สนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของลูกเสือ
ชาวบานภายในเขต
เทศบาล

64. ดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

โครงการอุดหนุน
งบประมาณใหแก
พุทธสมาคมจังหวัด
ชัยนาท

0.00 เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนองคกร
เอกชนดานการศาสนา
และวัฒนธรรม

สนับสนุน
งบประมาณให
ชมรมพุทธศาสนา
เพื่อดําเนินกิจกรรม
ดานพุทธศาสนา

65. ดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

โครงการ
นิทรรศการปดทอง
หลังพระ

0.00 เพื่อรวมจัดนิทรรศการ
ในโครงการปดทอง
หลังพระของสันนิบาต
เทศบาล

จัดนิทรรศการใน
โครงการปดทอง
หลังพระเพื่อ
เผยแพรและ
ประชาสัมพันธ
โครงการที่เทศบาล
เมืองชัยนาทดําเนิน
รอยตาม
พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงใน 6 มิติ ป
ละ 1 ครั้ง

66. ดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

โครงการคาใชจาย เงินอุดหนุน
ทั่วไป
ในพิธีการทาง
ศาสนา

55,000.00 เพื่อสงเสริมอนุรักษ
ฟนฟู กิจกรรทาง
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม อันดีงาม
ของไทย

กิจกรรมทางศาสนา

ฉ. การใชจา ยงบประมาณ
เทศบาลเมืองชัยนาท มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 53 โครงการ จํานวนเงิน 31,809,940 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 53 โครงการ
จํานวนเงิน 31,803,940 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน

1

การกอหนี้
ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา

การเบิกจาย
งบประมาณ

30,814.00

1

30,814.00

ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

17 24,692,280.70

17

24,692,280.70

ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย

22 5,138,245.00

22

5,132,245.00

ดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และ
การทองเที่ยว

5

495,746.90

5

495,746.90

ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

2

422,670.95

2

422,670.95

ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

6 1,030,182.09

6

1,030,182.09

53 31,809,939.64

53

31,803,939.64

รวม

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองชัยนาท ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

แหลงทีม
่ า
งบประมา
ณ

1. ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

โครงการปรับปรุงผัง เงิน
เมืองรวมจังหวัด
อุดหนุน
ชัยนาท
ทั่วไป

2. ดานงาน
สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต

โครงการสนับสนุน
เงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพแกผูปวย
เอดส

3. ดานงาน
สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต

โครงการมอบเกียรติ เงิน
อุดหนุน
บัตรและ
ทั่วไป
ประกาศนียบัตร
นักเรียนที่จบ
หลักสูตรอนุบาล
ศึกษาและ
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา

4. ดานงาน
สงเสริม
คุณภาพ

โครงการจัด
นิทรรศการและ
สนับสนุนงาน

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

งบตาม
ขอบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

31,000.00

30,814.00 ราน
จิรวัฒน

คูส
 ญ
ั ญา

วันทีเ่ ซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดําเนินงาน

16/09/2556

15

120,000.00 100,500.00 โครงการ 01/10/2555
สนับสนุน
เงิน
สงเคราะห
เพื่อการยัง
ชีพแก
ผูปวยเอดส

365

25/03/2556

1

15,000.00

50,000.00

7,000.00 นางศรีวัน
ชัย พุทธ
ประเทือง

7,000.00

นางชนก
ชาสิงห

25/03/2556

1

1,000.00

ราน
กลวยไม

25/03/2556

1

40,000.00 โครงการ 12/06/2556
จัด
นิทรรศการ

1

ชีวิต

วิชาการ

และ
สนับสนุน
งาน
วิชาการ

5. ดานงาน
สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต

เงิน
โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนใน อุดหนุน
ทั่วไป
สังกัดเทศบาล

4,704,320.0 4,692,849.0 โรงเรียนใน 01/10/2556
0
0 สังกัด
เทศบาล

365

6. ดานงาน
สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต

โครงการอุดหนุน
เงิน
งบประมาณรายการ อุดหนุน
อาหารกลางวันใหกับ ทั่วไป
โรงเรียนในสังกัด
สพฐ. ตามภารกิจ
ถายโอน

7,012,200.0 6,502,600.0 โรงเรียน
0
0 อนุบาย
ชัยนาท

01/10/2555

365

01/10/2555

365

479,700.00

โรงเรียน
ศรีวิชัย

7. ดานงาน
สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต

โครงการอาหารเสริม เงิน
อุดหนุน
(นม) โรงเรียนใน
สังกัดฯ และโรงเรียน ทั่วไป
ถายโอน

8,559,040.0 8,504,711.7 บ.ภัทรฟุดส 01/10/2555
0
0 จํากัด

365

8. ดานงาน
สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต

โครงการสนับสนุน เงิน
คาใชจายการบริหาร อุดหนุน
ทั่วไป
สถานศึกษา

668,800.00 588,800.00 โรงเรียนใน 01/10/2555
สังกัด

365

9. ดานงาน
สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต

โครงการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ

125,000.00

02/10/2555

1

10 ดานงาน
. สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

โครงการอบรม อสม. เงิน
ตอเนื่อง
อุดหนุน
ทั่วไป

290,000.00

25,000.00 นายเมธ
เฟองขจร

25,000.00

นายเมธ
เฟองขจร

01/11/2555

1

25,000.00

นายเมธ
เฟองขจร

07/12/2556

1

25,000.00

นายเมธ
เฟองขจร

03/01/2556

1

25,000.00

นายเมธ
เฟองขจร

04/02/2556

1

02/08/2555

1

นางวรรณี
01/11/2555
20,000.00 ประภา
นนท

1

20,000.00 นางตุย
แกวพริ้ง

20,000.00

นายเตือน
อําอินทร

13/12/2555

1

20,000.00

นายบัวคลี่
เกตุดินทร

03/01/2556

1

30,000.00

นายเมธี
เฟองขจร

08/03/2556

1

30,000.00

นายเมธี
เฟองขจร

26/03/2556

1

30,000.00

นายเมธี
เฟองขจร

08/05/2556

1

30,000.00

นายเมธี
เฟองขจร

11/05/2556

1

30,000.00

นายเมธี
เฟองขจร

15/07/2556

1

30,000.00

นายเมธี
เฟองขจร

13/08/2556

1

30,000.00

นายเมธี
เฟองขจร

20/09/2556

1

11 ดานงาน
. สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของ
อสม.

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

583,200.00 583,110.00 โครงการ 07/03/2556
อบรมและ
ศึกษาดูงาน
ของ อสม.

7

12 ดานงาน
. สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต

โครงการอุดหนุน
งบประมาณพัฒนา
งานสาธารณสุขมูล
ฐาน(คาดําเนินงาน
อสม. 18 ชุมชน)

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

180,000.00 180,000.00 โครงการ 01/10/2555
อุดหนุน
งบประมา
ณพัฒนา
งาน
สาธารณสุข
มูลฐาน(คา
ดําเนินงาน
อสม. 18
ชุมชน)

1

13 ดานงาน
. สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต

โครงการสนับสนุน เงิน
อุดหนุน
งบประมาณเขา
กองทุนหลักประกัน ทั่วไป
สุขภาพเทศบาลเมือง
ชัยนาท

26/02/2556
300,000.00 300,000.00 กองทุน
หลักประกั
นสุขภาพ
เทศบาล
เมือง
ชัยนาท

365

14 ดานงาน
. สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต

โครงการรณรงคฉีด เงิน
วัคซีนปองกันโรคพิษ อุดหนุน
ทั่วไป
สุนัขบา

91,800.00 โครงการ 14/02/2556
รณรงคฉีด
วัคซีน
ปองกันโรค
พิษสุนัขบา

18

15 ดานงาน
. สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต

เงิน
โครงการสงเสริม
สุขภาพประชาชนทุก อุดหนุน
ทั่วไป
กลุมอายุ

130,000.00 111,000.00 โครงการ 01/10/2555
สงเสริม
สุขภาพ
ประชาชน
ทุกกลุมอายุ

365

16 ดานงาน
. สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต

โครงการกีฬารวมใจ เงิน
ตานภัยยาเสพติด
อุดหนุน
ทั่วไป

29/10/2555

1

91,800.00

40,000.00

6,630.00 ชัยนาท
กีฬา

ชัยนาท
กีฬา

19/11/2555

1

รานชัยนา
กีฬา

25/12/2555

1

นายณัฐฐ
5,760.00 ดนัย งิ้ว
เชียง

14/01/2556

1

นายณัฐฐ
4,320.00 ดนัย งิ้ว
เชียง

18/01/2556

1

14/11/2555
50,000.00 ที่ทําการ
ปกครองจัง
กวัด
ชัยนาท

1

30/09/2556

365

02/05/2556
3,000.00 ช.
อิเล็กทรอนิ
กส

18

16,500.00
4,000.00

17 ดานงาน
. สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต

โครงการสนับสนุน เงิน
งบประมาณใหศูนย อุดหนุน
ปฏิบัติการตอสูเพื่อ ทั่วไป
เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดชัยนาท ตาม
โครงการแกไข
ปญหายาเสพติดแบบ
บูรณาการของ ศตส.
จ.ชัยนาท

150,000.00

18 ดานงาน
. สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต

โครงการปรับปรุง
สนามเด็กเลนเขื่อน
เรียงหิน

2,000,000.0 2,000,000.0 โครงการ
0
0 ปรับปรุง
สนามเด็ก
เลนเขื่อน
เรียงหิน

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

19 ดานการจัด โครงการฝกอบรม เงิน
การจัดทําแผนชุมชน อุดหนุน
. ระเบียบ
ทั่วไป
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

10,000.00

นาง
5,400.00 ญาณุมาศ
นิอลรัตน

02/05/2556

18

02/05/2556

18

01/10/2555
2,232,200.0 2,232,200.0 คูสัญญา
0
0 โครงการ
ปองกันและ
รักษาความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน
(สายตรวจ
จักรยาน)

365

19/04/2556
21,000.00 กิจกรรม
ปองกันและ
ลดอุบัติเหตุ

10

1,600.00
20 ดานการจัด
. ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

โครงการปองกันและ เงิน
รักษาความปลอดภัย อุดหนุน
ในชีวิตและทรัพยสิน ทั่วไป
(สายตรวจจักรยาน)

เงิน
21 ดานการจัด โครงการรวม
กิจกรรมปองกันและ อุดหนุน
. ระเบียบ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ทั่วไป
ชุมชน/

21,000.00

ราน
จิรวัฒน

สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย
22 ดานการจัด
. ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

ในชวงเทศกาล
สงกรานต

ทางถนน
ในชวง
เทศกาล
สงกรานต

เงิน
โครงการรวม
กิจกรรมปองกันและ อุดหนุน
ลดอุบัติเหตุทางถนน ทั่วไป
ในชวงเทศการปใหม

23 ดานการจัด โครงการจัดงานวัน
เทศบาล
. ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

21,000.00

04/01/2556
21,000.00 กิจกรรม
ปองกันและ
ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ในชวงเทศ
การปใหม

1

235,000.00

22/04/2556
30,000.00 นาง
วราภรณื
สงวนพงษ

1

นาง
25,000.00 พรทิพย
ของหลิม

22/04/2556

1

นาง
30,000.00 สมหมาย
กรเอี่ยม

22/04/2556

1

นาง
50,000.00 สมหมาย
กรเอี่อม

22/04/2556

1

นาย
50,000.00 กรกิจพัฒน 22/04/2556
สุขดี

1

นางวรรณา
22/04/2556
พุมมวง

1

50,000.00
24 ดานการจัด
. ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

เงิน
โครงการ
ประชาสัมพันธขอมูล อุดหนุน
ขาวสารและการรับ ทั่วไป
ฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน

92,000.00

24,000.00 หนังสือพิม 01/10/2555
พชัยมงคล

365

หนังสือพิม
8,000.00 พ ชัยนาท 25/05/2556
นิวส

120

20,000.00 วิทยุชุมชน 15/01/2556

240

หนังสือพิม
01/10/2555
พเมืองชัย

365

หนังสือพิม
16,000.00 พนกนอย 15/01/2556
นิวส

240

24,000.00

25 ดานการจัด
. ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

เงิน
โครงการ
ทุนการศึกษาระดับ อุดหนุน
ปริญญาตรี /ปริญญา ทั่วไป
โท

01/11/2555

365

นายไพศาล
13/12/2555
โลนานุลักษ

365

ธนาวุฒื
ทองขวัญ

06/09/2556

365

03/07/2556
857,000.00 856,700.00 ช.
อิเล็กทรอนิ
กส

30

27/09/2556
19,000.00 มารดา
คอมพิวเตอ
ร

7

26/03/2556
189,800.00 188,800.00 ช.
อิเล็กทรอนิ
กส

30

48,600.00

16,500.00 วราภรณ
ธรรมชัย

24,000.00
8,100.00
26 ดานการจัด โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย
. ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป,เงิน
สะสม

19,000.00

27 ดานการจัด
. ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร (กอง
คลัง)

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

28 ดานการจัด
. ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ (กองวิชาการ
และแผนงาน)

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

29 ดานการจัด
. ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

เงิน
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑโฆษณาและ อุดหนุน
ทั่วไป
เผยแพร (กอง
วิชาการและ
แผนงาน)

19,900.00

24/06/2556
19,900.00 ช.
อิเล็กทรอนิ
กส

7

30 ดานการจัด
. ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร (กอง
วิชาการและ
แผนงาน)

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

80,700.00

09/08/2556
42,000.00 มาดา
คอมพิวเตอ
ร

7

มารดา
38,700.00 คอมพิวเตอ 30/09/2556
ร

7

31 ดานการจัด
. ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

โครงการคาใชจาย เงิน
อุดหนุน
พวงมาลัย ดอกไม
ของขวัญ ของรางวัล ทั่วไป
น้ําดื่ม น้ําแข็ง

40,000.00

1,875.00 น้ําแข็งลุง
วิทย

28/11/2555

1

15,000.00

สมหมาย
กรเอี่ยม

26/11/2555

1

3,000.00

นําแข็งลุง
วิทย

05/08/2556

1

15,000.00

สมหมาย
กรเอี่ยม

05/08/2556

1

32 ดานการจัด
. ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑอื่น (เตนท
ผาใบไมรวมโครง
เหล็ก) (กองชาง)

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

90,000.00

90,000.00 ชัยนาทวัสดุ 25/12/2555
ภัณฑ

7

33 ดานการจัด
. ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

เงิน
โครงการรณรงค
พัฒนาสวมสาธารณะ อุดหนุน
ทั่วไป
สํานักงานเทศบาล
เมืองชัยนาท

50,000.00

50,000.00 นางสาวรา 08/01/2556
ภรณ สงวน
พงษ

7

34 ดานการจัด
. ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

โครงการจัดซื้อกลอง เงิน
อุดหนุน
ถายรูปดิจิตอล
ทั่วไป
(ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร กอง
วิชาการ)

37,000.00

37,000.00 เอสโปร

09/04/2556

7

35 ดานการจัด
. ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

เงิน
โครงการจัดซื้อ
อุดหนุน
ครุภัณฑโรงงาน
ทั่วไป
(สาธารณสุขฯ)
(แทนตัดเหล็กไฟฟา)

8,000.00

8,000.00 ตั้งเอื่ยม
ฮวด

18/06/2556

30

36 ดานการจัด
. ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑสํานักงาน
(สํานักปลัดฯ) (โตะ
ประธานสภา,นายก
ฯ)

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

84,570.00

9,000.00 รานสมหวัง 11/06/2556
เฟอรนิเจอ
ร

7

60,770.00 รานลือสิทธิ 17/06/2556

7

โชค

37 ดานการจัด โครงการสมทบคา
ติดตั้งกลองวงจรปด
. ระเบียบ
CCTV
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

เงิน
38 ดานการจัด โครงการปรับปรุง
เสียงตามสายระยะที่ อุดหนุน
. ระเบียบ
2
ทั่วไป
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

กิตติภัณฑฺ
14,800.00 เฟอรนิเจอ 17/06/2556
ร

7

25/09/2556

30

950,000.00 950,000.00 โครงการ 25/09/2556
ปรับปรุง
เสียงตาม
สายระยะที่
2

7

100,000.00

22,400.00 หจก.
ลพบุรีทเล
คอม

39 ดานการจัด
. ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

เงิน
โครงการจัดซื้อ
อุดหนุน
ครุภัณฑกอสราง
(กองชาง) (เครือ
่ งตบ ทั่วไป
ดิน)

33,000.00

33,000.00 รานสินทรัย 19/09/2556

30

40 ดานการจัด
. ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร (กอง
สวัสดิการฯ)
(เครื่องพิมพ)

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

3,500.00

30/09/2556
3,500.00 มารดา
คอมพิวดเต
อร

7

โครงการบําบัดทุกข เงิน
41 ดานการ
บํารุงสุข แบบ ABC อุดหนุน
. วางแผน
ทั่วไป
การสงเสริม
การลงทุน
พาณิชยก
รรม และ
การ
ทองเที่ยว

30,000.00

02/09/2556

18

11/09/2556

18

ช.
365.00 อิเล็กทรอนิ 11/09/2556
กส

18

27,000.00 นาง
ณานมาศ
นิลรัตน

2,300.00

42 ดานการ
. วางแผน
การสงเสริม
การลงทุน

เงิน
โครงการพัฒนา
รานอาหารและแผง อุดหนุน
ลอยจําหนายอาหาร ทั่วไป
(เทศกาลอาหารและ

ราน
จิรวัฒน

325,000.00 316,081.90 โครงการ 01/04/2556
พัฒนา
รานอาหาร
และแผง

10

พาณิชยก
รรม และ
การ
ทองเที่ยว

ดนตรี)

ลอย
จําหนาย
อาหาร
(เทศกาล
อาหารและ
ดนตรี)

43 ดานการ
. วางแผน
การสงเสริม
การลงทุน
พาณิชยก
รรม และ
การ
ทองเที่ยว

เงิน
โครงการอุดหนุน
การจัดงานมหกรรม อุดหนุน
หุนฟางนกและงาน ทั่วไป
กาชาดจังหวัด
ชัยนาท

50,000.00

24/01/2556
50,000.00 ที่ทําการ
ปกครองจัง
กวัด
ชัยนาท

10

44 ดานการ
. วางแผน
การสงเสริม
การลงทุน
พาณิชยก
รรม และ
การ
ทองเที่ยว

เงิน
โครงการอุดหนุน
การจัดงานประเพณี อุดหนุน
แขงเรือยาวชิงถวย ทั่วไป
พระราชทาน

50,000.00

50,000.00 ที่ทําการ
ปกครอง
จังหวัด
ชัยนาท

06/06/2556

5

โครงการอุดหนุน
เงิน
45 ดานการ
การจัดงานวันสมโอ อุดหนุน
. วางแผน
การสงเสริม ขาวแตงกวาชัยนาท ทั่วไป
การลงทุน
พาณิชยก
รรม และ
การ
ทองเที่ยว

50,000.00

21/08/2556
50,000.00 ที่ทําการ
ปกครองจัว
หวัด
ชัยนาท

7

46 ดานการ
. บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม

โครงการรวมใจภักดิ์ เงิน
อุดหนุน
รักษสิ่งแวดลอม
พรอมพัฒนาชุมชน ทั่วไป
ประจําป 2556

176,000.00 175,650.00 โครงการ 12/11/0832
รวมใจภักดิ์
รักษ
สิ่งแวดลอม
พรอม
พัฒนา
ชุมชน
ประจําป
2556

30

47 ดานการ
. บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม

โครงการกอสราง
ระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสีย(สวน
ขยาย) (คาชดเชย
งาน คาK)

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

247,021.00 247,020.95 บริษัท เอส 07/02/2556
เค วาย
คอน
สตันชั่น
จํากัด

30

48 ดานศิลปะ
. วัฒนธรรม
จารีต

โครงการจัดกิจกรรม เงิน
อุดหนุน
ทางดานศาสนา
ทั่วไป
วัฒนธรรมและวัน

29/01/2556

10

135,000.00

35,000.00 นางกิมลี้
แซตัน

ประเพณี
และภูมิ
ปญญา
ทองถิ่น

49 ดานศิลปะ
. วัฒนธรรม
จารีต
ประเพณี
และภูมิ
ปญญา
ทองถิ่น

สําคัญของชาติ

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นป
ใหม

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

100,000.00

นาย
40,000.00 ชํานาญ โต 15/01/2556
สิงห

1

นางสาว
12,000.00 พิชญา
ทวมผอง

15/05/2556

1

นางสาว
6,000.00 กัลยา วัง
ยาว

15/05/2556

1

6,000.00

นางสายพัน
15/05/2556
สาระคํา

1

21,000.00

นายศุภวุฒิ
15/05/2556
แปลพิมพา

1

15,000.00

นายจิรศักดิ์
15/05/2556
สอาดสิงห

1

4,600.00 นางทองอยู 24/12/2555
ฉิมดี

นาง
12,000.00 สมหมาย
กรเอี่ยม

24/12/2555

1

นางพร
12,000.00 ทิพย ของ
หลิม

24/12/2555

1

นางวันทนา
24/12/2555
แซแปะ

1

12,000.00

นายสิงห
12,000.00 ศักดิ์ ไทร
เอี่ยมชัย

24/12/2555

1

นายสุชีพ
พันธพิทัก

24/12/2555

1

05/04/2556
22,000.00 นางสุรี
ภรณ นาคะ
ภากร

1

12,000.00 นางสมคิด 05/04/2556

1

47,400.00
50 ดานศิลปะ
. วัฒนธรรม
จารีต
ประเพณี
และภูมิ
ปญญา
ทองถิ่น

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

100,000.00

1

แสน
สําราญ
11,000.00

นางบุปผา
แกวพงษ

05/04/2556

1

11,600.00

นางสุภาพ
จงรักษ

05/04/2556

1

นางสาว
8,450.00 พิชญา
ทวมผอง

05/04/2556

1

นางพร
8,750.00 ทิพย ของ
หลิม

05/04/2556

1

1,200.00

นายสายพิน
05/04/2556
สะราคํา

1

25,000.00

นายสายชล
05/04/2556
บุญแพ

1

51 ดานศิลปะ
. วัฒนธรรม
จารีต
ประเพณี
และภูมิ
ปญญา
ทองถิ่น

โครงการจัดงาน
เงิน
ประเพณีลอยกระทง อุดหนุน
ทั่วไป

300,000.00 295,182.09 โครงการ 23/11/2555
จัดงาน
ประเพณี
ลอยกระทง

1

52 ดานศิลปะ
. วัฒนธรรม
จารีต
ประเพณี
และภูมิ
ปญญา
ทองถิ่น

โครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ

348,000.00

03/01/2556

1

นางสาว
15,000.00 นิชญา ทวม 03/01/2556
ผอง

1

นายสิงหชัย
20,000.00 ไทรเอี่ยม 03/01/2556
ชัย

1

นางชญา
60,000.00 พิชญ
พิมพา

03/01/2556

1

นางยุพา
65,000.00 แปลพิมพ
พา

03/01/2556

1

นางศิริพร
นิลเกษร

03/01/2556

1

03/01/2556

1

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

35,000.00 นายชนะ
พล ศิทธิ
โชติ

75,000.00

นาง
38,000.00 สมหมาย
กรเอี่ยม

40,000.00
53 ดานศิลปะ
. วัฒนธรรม
จารีต
ประเพณี
และภูมิ
ปญญา
ทองถิ่น

โครงการคาใชจาย เงิน
ในพิธีการทางศาสนา อุดหนุน
ทั่วไป

55,000.00

นางแดง
พุดเกตุ

2,000.00 รานพวง
เพร็ช

50,000.00 66

03/01/2556

1

15/10/2555

1

13/11/2555

1

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2556
เทศบาลเมืองชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

ยุทธศาสตร

แผนการ
ดําเนินการ
ทัง้ หมด

อนุมต
ั ิ
งบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจาย

100%

จํานวน งบประ จํานวน งบประ จํานวน งบประ จํานวน งบประ จํานวน งบประ
โครงการ มาณ โครงการ มาณ โครงการ มาณ โครงการ มาณ โครงการ มาณ
1.ดานโครงสรางพื้นฐาน

18.0

6.31

1.0

0.03

1.0

0.03

1.0

0.03

1.0

0.03

2.ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

67.0 96.06

21.0 25.03

17.0 24.69

17.0 24.69

17.0 24.69

3.ดานการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย

48.0 10.05

27.0

5.22

22.0

5.14

22.0

5.13

21.0

5.05

4.ดานการวางแผน การ
สงเสริม การลงทุน พาณิชยก
รรม และการทองเที่ยว

23.0

1.96

5.0

0.50

5.0

0.50

5.0

0.50

5.0

0.50

5.ดานการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

10.0

0.85

3.0

0.42

2.0

0.42

2.0

0.42

2.0

0.42

6.ดานศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น

10.0

2.61

9.0

1.04

6.0

1.03

6.0

1.03

6.0

1.03

ช. ผลการดําเนินงาน
เทศบาลเมืองชัยนาท ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2556 ในเขตพื้นที่ โดยไดรับความ
รวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบ
ผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
1. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท
2. โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูปวยเอดส
3. โครงการมอบเกียรติบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรอนุบาลศึกษาและประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
4. โครงการจัดนิทรรศการและสนับสนุนงานวิชาการ
5. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
6. โครงการอุดหนุนงบประมาณรายการอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตามภารกิจถายโอน
7. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดฯ และโรงเรียนถายโอน
8. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
9. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
10. โครงการอบรม อสม. ตอเนื่อง
11. โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ อสม.
12. โครงการอุดหนุนงบประมาณพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน(คาดําเนินงาน อสม. 18 ชุมชน)
13. โครงการสนับสนุนงบประมาณเขากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชัยนาท
14. โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
15. โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุมอายุ
16. โครงการกีฬารวมใจตานภัยยาเสพติด
17. โครงการสนับสนุนงบประมาณใหศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชัยนาท ตามโครงการแกไขปญหา
ยาเสพติดแบบบูรณาการของ ศตส. จ.ชัยนาท
18. โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลนเขื่อนเรียงหิน
19. โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนชุมชน
20. โครงการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (สายตรวจจักรยาน)
21. โครงการรวมกิจกรรมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต
22. โครงการรวมกิจกรรมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศการปใหม
23. โครงการจัดงานวันเทศบาล
24. โครงการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
25. โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี /ปริญญาโท
26. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
27. โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร (กองคลัง)
28. โครงการจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (กองวิชาการและแผนงาน)
29. โครงการจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (กองวิชาการและแผนงาน)
30. โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองวิชาการและแผนงาน)
31. โครงการคาใชจาย พวงมาลัย ดอกไม ของขวัญ ของรางวัล น้ําดื่ม น้ําแข็ง
32. โครงการจัดซื้อครุภัณฑอื่น (เตนทผาใบไมรวมโครงเหล็ก) (กองชาง)
33. โครงการรณรงคพัฒนาสวมสาธารณะสํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
34. โครงการจัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล (ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร กองวิชาการ)
35. โครงการจัดซื้อครุภัณฑโรงงาน (สาธารณสุขฯ) (แทนตัดเหล็กไฟฟา)
36. โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (สํานักปลัดฯ) (โตะประธานสภา,นายกฯ)
37. โครงการสมทบคาติดตั้งกลองวงจรปด CCTV
38. โครงการปรับปรุงเสียงตามสายระยะที่ 2
39. โครงการจัดซื้อครุภัณฑกอสราง (กองชาง) (เครื่องตบดิน)
40. โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองสวัสดิการฯ) (เครื่องพิมพ)
41. โครงการบําบัดทุกขบํารุงสุข แบบ ABC
42. โครงการพัฒนารานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหาร (เทศกาลอาหารและดนตรี)
43. โครงการอุดหนุนการจัดงานมหกรรมหุนฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท
44. โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีแขงเรือยาวชิงถวยพระราชทาน
45. โครงการอุดหนุนการจัดงานวันสมโอขาวแตงกวาชัยนาท
46. โครงการรวมใจภักดิ์ รักษสิ่งแวดลอม พรอมพัฒนาชุมชน ประจําป 2556
47. โครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย(สวนขยาย) (คาชดเชยงาน คาK)

48. โครงการจัดกิจกรรมทางดานศาสนาวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ
49. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปใหม
50. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต
51. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
52. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
53. โครงการคาใชจายในพิธีการทางศาสนา

ทั้งนี้หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอความ
คิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลเมืองชัยนาททราบ เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
การดําเนินการตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2556
ธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ
(นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

