ประกาศ เทศบาลเมืองชัยนาท
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557
*******************************************
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กําหนดให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลเมืองชัยนาท จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองชัยนาท ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองชัยนาท
"เทศบาลมาตรฐาน บริการด้วยใจ ห่วงใยประชาชน รักษ์สิ่งแวดล้อม เพรียบพร้อมคุณภาพที่ดี"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองชัยนาท
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการอาชีพให้กลุ่มอาชีพชุมชนและประชาชนให้มีความเข็มแข็ง และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ด้วยการเพิ่มโอกาสและเพิ่มศักยภาพ ตลอดจนสามารถรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
2. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการสร้างเสริมโอกาสรอบด้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบศึกษา ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน ดํารงรักษาและฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ต้นแบบและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการสู่ชุมชน
4. ปรับปรุงและพัฒนาการสาธารณสุข ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
5. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ทั้งในด้านการพัฒนาและบริหาร โดยมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการตัดสินใจ
การวางแผนการตรวจสอบ
6. ปรับปรุงและพัฒนางานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว และการทําให้ท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองชัยนาทได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง
2. การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค และการเกษตร
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
4. การจัดทําผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยเอดส์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนอยากไร้ และ ผู้ด้อยโอกาส
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาทาง
สาธารณสุข(ด้านการพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและการฟื้นฟูสารรถภาพ)ให้มีคุณภาพ
และบริการอย่างทั่วถึง
5. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1. ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดยาเสพติด
และปลอดอบายมุข
3. สร้างสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนให้สวยงามน่าอยู่
4. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตริ าชการและบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ
ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพอย่างหลากหลายเน้นการฝึกทักษะด้านอาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. การพัฒนาส่งเสริมการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐานและเพิ่มช่องทาง
การตลาด
4. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
5. ส่งเสริมให้ความรู้กับผู้ประกอบการทางการค้าและการลงทุน
6. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
7. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว
8. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน
9.ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการลงทุน
10. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
11. การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร
12. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน คุณภาพอาหารปลอดภัย
13. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ
14. ส่งเสริมการทําเกษตรในพื้นที่เหมาะสมและมีศักยภาพและสอดคล้องตามความต้องการของตลาด
และเพื่อการแปรรูป
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การสร้างจิตสํานึก การป้องกันอนุรกั ษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การบริหารจัดการน้ําอย่างมีคุณภาพ
4. การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง
5. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
3. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด สร้างจิตสํานึก และตระหนักถึงคุณค่า และความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ง. การวางแผน
เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่
ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

เทศบาลเมืองชัยนาท ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 โดยได้กําหนด
โครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)
ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการวางแผน การส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม

2557
2558
2559
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
30 20,844,000.00
5 1,504,000.00
2 6,750,000.00
77 74,621,700.00 57 47,776,000.00 55 47,166,000.00
57 14,026,200.00
33

2,440,000.00

12

935,000.00

11

2,576,000.00

17

3,443,000.00

17 3,443,000.00

1

1,400,000.00

1 1,400,000.00

12 50,565,000.00
9

10

535,000.00

2,250,000.00

9 2,250,000.00

220 115,442,900.00 101 106,938,000.00

94 61,544,000.00

จ. การจัดทํางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาท ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 95 โครงการ งบประมาณ 55,002,278 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม

โครงการ
8
22
32
24
1
8
95

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
1,545,000.00
43,190,220.00
8,086,758.00
1,045,000.00
0.00
1,135,300.00
55,002,278.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองชัยนาท มีดังนี้
ยุทธศาสตร์
1.

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

2.

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

3.

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

4.

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

5.

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

6.

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

7.

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

8.

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

9.

ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

10. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
11. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
12. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

แหล่งที่มา
วัตถุ
งบตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ
ประสงค์
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล เงินสะสม
122,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
สัมพันธ์ 1 (ชุมชนบ้านท่าไม้)
ความสะดวกในการ
เดินทาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล เงินสะสม
240,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
สัมพันธ์ 12 (ชุมชนท่าชัย)
ความสะดวกในการ
เดินทาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล เงินสะสม
272,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
สัมพันธ์ 13 (ชุมชนท่าชัย)
ความสะดวกในการ
เดินทาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล เงินสะสม
272,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
สัมพันธ์ 14 (ชุมชนท่าไม้)
ความสะดวกในการ
เดินทาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล เงินสะสม
244,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
สัมพันธ์ 15 (ชุมชนหัวยาง)
ความสะดวกมนการ
เดินทาง
โครงกาก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล เงินสะสม
244,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
สัมพันธ์ 16 (ชุมชนหัวยาง)
ความสะดวกในการ
เดินทาง
โครงการขยายเขตน้ําประปาในซอย
139,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
เทศบาล 6 (ชุมชนบางตาทอง)
สะอาดเพื่อการอุปโภค
และบริโภค
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด
12,000.00 เพื่อปรับปรุงผังเมือง
ชัยนาท
รวมเดิมให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์ที่ดินได้
ถูกต้องและเกิด
ประโยชน์มากที่สดุ
โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
เงินอุดหนุน 11,838,200.00 จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ
แบบมี
ผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์
เงินอุดหนุน 1,527,000.00 จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ แบบมี
คนพิการ
วัตถุประสงค์
ทุพลภาพ
โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการ เงินอุดหนุน
120,000.00 จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่
ยังชีพแก่ผู้ปว่ ยเอดส์
แบบมี
ผู้ป่วยเอดส์
วัตถุประสงค์
15,000.00 เพื่อให้นกั เรียนที่จบ
โครงการมอบเกียรติบัตรและ
ประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาทุกคนได้
อนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ระลึกถึงพระคุณของครู
อาจารย์ และ
โครงการ

ผลผลิต
1 เส้น

1 เส้น

1 เส้น

1 เส้น

1 เส้น

1 เส้น

1 สาย

1 ผัง

1,400 คน

230 คน

20 คน

ปีละ 1 ครั้ง

13. ด้านงานส่งเสริม โครงการจัดนิทรรศการและสนับสนุนงาน
คุณภาพชีวิต
วิชาการ

30,000.00

14. ด้านงานส่งเสริม โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน คุณภาพชีวิต
เยาวชน ในระดับท้องถิ่น ระดับภาค
และระดับประเทศ

23,000.00

15. ด้านงานส่งเสริม โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด เงินอุดหนุน
คุณภาพชีวิต
เทศบาล
แบบมี
วัตถุประสงค์

7,050,800.00

16. ด้านงานส่งเสริม โครงการอุดหนุนงบประมาณรายการ
คุณภาพชีวิต
อาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด
สพฐ.ตามภารกิจถ่ายโอน

เงินอุดหนุน 10,992,000.00
แบบมี
วัตถุประสงค์

17. ด้านงานส่งเสริม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนใน
คุณภาพชีวิต
สังกัดฯและโรงเรียนถ่ายโอน

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์

18. ด้านงานส่งเสริม โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหาร
คุณภาพชีวิต
สถานศึกษา

19. ด้านงานส่งเสริม โครงการตรวจสุขภาพอนามัยเด็ก
คุณภาพชีวิต
นักเรียน

20. ด้านงานส่งเสริม โครงการอบรม อสม.ต่อเนื่อง
คุณภาพชีวิต

21. ด้านงานส่งเสริม โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ อสม.
คุณภาพชีวิต

8,172,220.00

1,203,800.00

สถานศึกษา เพือ่ ให้
นักเรียนเข้าใจถึงความ
พยายามที่จะศึกษาหา
ความรู้
เพื่อเผยแพร่ศกั ยภาพ
และขีดความสามารถใน
การจัดการศึกษาและ
เพื่อให้นกั เรียน ครู
ผู้บริหาร และ
ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียน
นักศึกษา เยาวชน
ตื่นตัวและให้ความสนใจ
ในการกีฬา
เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันที่สะอาดตาม
หลักโภชนาการ
เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวันให้กบั
โรงเรียน สพฐ.ตาม
โครงการถ่ายโอน
เพื่อให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดและ
โรงเรียนถ่ายโอนได้ดื่ม
นมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ตลอดปี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล
เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลได้รับการ
ตรวจสุขภาพครบถ้วน
และมีสุขภาพที่ดี
เพื่อให้ อสม. มีความรู้
ด้านสาธารณสุขที่
ถูกต้องและรู้บทบาท
หน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน
สาธารณสุขมูลฐาน

134 คน

200 คน

นักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด
ฯทั้ง 3 โรงเรียน
โรงเรียนสังกัด
สพฐ. จํานวน 2
แห่ง
โรงเรียนในสังกัด
ฯ 3 โรงเรียน
และโรงเรียนถ่าย
โอน 2 โรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 3
โรงเรียน

ตรวจสุขภาพเด็ก
นักเรียนในเขต
เทศบาล จํานวน
6 โรงเรียน
จัดอบรม อสม.
432,000.00
ทั้ง 18 ชุมชน
โดยประชุม
ต่อเนื่องแบบ
เดือนเว้นเดือน
จํานวน 12
ครั้งๆละ 300
คน
400,000.00 เพื่อให้ อสม. ได้พัฒนา จัดอบรมและ
ศึกษาดูงานให้แก่
ความรูแ้ ละสามารถ
นํามาใช้กับเหตุการณ์ใน อสม.และ
0.00

22. ด้านงานส่งเสริม โครงการอบรมและฟื้นฟูศักยภาพ อสม.
คุณภาพชีวิต
ในวัน อสม. แห่งชาติ

23. ด้านงานส่งเสริม โครงการอุดหนุนงบประมาณพัฒนางาน
คุณภาพชีวิต
สาธารณสุขมูลฐาน(ค่าดําเนินงาน อสม.
18 ชุมชน )

ปัจจุบันในด้าน
สาธารณสุขได้รวมทั้ง
สามารถประยุกต์ใช้
ความรูก้ ับชุมชนของ
ตนเองได้
0.00 เพื่อให้ อสม.มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น
รวมทั้งถ่ายทอดความรู้
ที่ได้รับให้กับประชาชน
180,000.00 เพื่อพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน ใน
เขตเทศบาลตาม
นโยบายรัฐบาล

24. ด้านงานส่งเสริม โครงการสนับสนุนงบประมาณเข้า
คุณภาพชีวิต
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
ชัยนาท

600,000.00

25. ด้านงานส่งเสริม โครงการรณรงค์ฉดี วัคซีนป้องกันโรคพิษ
คุณภาพชีวิต
สุนัขบ้า

104,500.00

26. ด้านงานส่งเสริม โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุก
คุณภาพชีวิต
กลุ่มอายุ

136,000.00

27. ด้านงานส่งเสริม โครงการกีฬาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
คุณภาพชีวิต

40,000.00

เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 400
คน

จัดอบรม อสม.
ทั้ง 18 ชุมชน
รวม 410 คน

อุดหนุนค่า
ดําเนินงานของ
อสม. ในเขต
ชุมชน จํานวน
18 ชุมชน ชุมชน
ละ 10,000
บาท
เพื่อใช้ในการดําเนินงาน สนับสนุน
ส่งเสริม ป้องกันและ งบประมาณ
ควบคุมโรคการฟืน้ ฟู ให้กบั กองทุน
หลักประกัน
สมรรถภาพของ
สุขภาพ
ประชาชนในเขต
เทศบาล
ประชาชนปลอดภัยจาก ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า โดยการ โรคพิษสุนัขบ้า
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ ให้กบั สุนัขและ
สัตว์เลี้ยงจาการนําสัตว์ แมวในชุมชน
เลี้ยงมารับบริการฉีด อย่างทั่วถึงให้ได้
วัคซีนป้องกันโรคพิษ อย่างน้อยร้อยละ
สุนัขบ้าและเพื่อควบคุม 80 ของจํานวน
ประชากรสุนขั และแมว สัตว์เลี้ยง
โดยการตอน/ทําหมัน
หรือการฉีดยาคุมกําเนิด
เพื่อกระตุ้นและส่งเสริม จัดกิจกรรมการ
ให้ประชาชนทุกกลุ่ม เต้นแอร์โรบิค
อายุมีการออกกําลังกาย ช่วงเวลาเย็น
หรือเล่นกีฬาเป็นประจํา บริเวณเขือ่ นเรียง
หิน ตั้งแต่วัน
จันทร์ถึงวันศุกร์
เพื่อสนับสนุนทีมกีฬา สนับสนุนการ
จัดการแข่งขัน
เข้าร่วมการแข่งขัน
มหกรรมกีฬาต่างๆที่ กีฬาต่างๆที่
เอกชนและ
เอกชนหรือรัฐ
ดําเนินการ เช่น ไทคัพ หน่วยงานของรัฐ
เพื่อให้เยาวชนห่างไกล ดําเนินการ
ยาเสพติด

28. ด้านงานส่งเสริม โครงการสนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์
คุณภาพชีวิต
ปฏิบัติการต่อสู้เพือ่ เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดชัยนาทตามโครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดแบบบูรณาการของ ศตส.จ.
ชัยนาท

29. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
30. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการรณรงค์ปอ้ งกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องออก
กําลังกาย) (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
31. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/ องค์กรสตรีอาสาพัฒนาชุมชน
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

32. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
33. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

34. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
35. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
36. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการฝึกอบรมการจัดทําแผนชุมชน

โครงการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(สายตรวจจักรยาน)

โครงการจัดทําแผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

โครงการร่วมกิจกรรมป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

233,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามโครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแบบ
บูรณาการของศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพือ่
เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดชัยนาท( ศสต.จ.
ชัยนาท)
57,000.00 เพื่อป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
35,700.00 เพื่อให้มีเครื่องออก
กําลังกายไว้บริการ
ประชาชน
70,000.00 จัดตั้งกลุม่ สตรีที่เป็น
ตัวแทนประชาชนและ
เสริมสร้างความเข้าใจ
องค์ความรู้และศึกษาดู
งานด้าน กระบวนการ
เตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับแผนชุมชน
50,000.00 เพื่อให้ทกุ ชุมชนมี
แผนพัฒนาชุมชน 3 ปี
ของชุมชนเอง

สนับสนุน
งบประมาณ
ให้กบั ศสต.จ.
ชัยนาท
เพื่อนําไป
ดําเนินงานด้าน
การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
กิจกรรมรณรงค์
เครื่องออก
กําลังกาย
จัดอบรมกลุ่ม
สตรี ปีละ
120 คน

ฝึกอบรมการ
จัดทําแผนและ
จัดทําแผนชุมชน
ทั้ง 18 ชุมชน

จ้างเหมาบุคคล
จํานวน 33 คน
ในอัตราเดือนละ
5,500 /คน/
เดือน ทําหน้าที่
สายตรวจ
จักรยาน
จัดทําแผน
0.00 เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ป้องกันภัยฝ่าย
ผู้ปฏิบัตงิ านของ
เทศบาลมีความพร้อม พลเรือน
ในการปฏิบัตงิ านมี
ปีละ 1 ครั้ง
ประสิทธิภาพ
277,000.00 เพื่ออบรมประชาชน จัดอบรม อปพร.
ภายในเขตเทศบาลเป็น จํานวน 1 รุ่น
อาสาสมัครป้องกันภัย 60 คน
ระยะเวลาการ
ฝ่ายพลเรือน
ฝึกอบรม 7 วัน
21,000.00 เพื่อให้ อปพร. ที่ผา่ น จัดส่งเจ้าหน้าที่
การอบรมมาบริการ อปพร. ประจํา
ประชาชนและจัด
จุดตรวจบริการ
ระเบียบจราจรภาย
ร่วมกับ
ตํารวจภูธรเมือง
ในเขต
ชัยนาท

2,448,958.00 เพื่อป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

โครงการร่วมกิจกรรมป้องกันและลด
37. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/ อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

21,000.00 เพื่อให้ อปพร. ที่ผา่ น
การอบรมมาบริการ
ประชาชนและจัด
ระเบียบจราจรภายใน
เขตเทศบาล เพื่อลดการ
สูญเสียชีวติ และ
ทรัพย์สินของประชาชน

โครงการติดตังกล้องวงจรปิด (CCTV)
38. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/ ระยะที่ 2
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
โครงการจัดงานวันเทศบาล
39. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

1,900,000.00 เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
40. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/ และการรับฟังความคิดเห็นของ
สังคมและการ ประชาชน
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

120,000.00 -เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมของทศบาล เพื่อส่งเสริมการมีสาวน
ร่วมของประชาชนด้าน
การรับรู้ขา่ วสาร

โครงการุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/
41. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/ ปริญญาโท
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

80,000.00 เพื่อให้พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างตลอดจน
ประชาชนทั่วไปเห็น
ความสําคัญของภารกิจ
และอํานาจหน้าทีข่ อง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล

ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์
จัดส่งเจ้าหน้าที่
อปพร. จํานวน
275 นาย สาย
ตรวจจักรยาน
และตํารวจภูธร
เมืองชัยนาท
สําหรับดูแลความ
สงบเรียบร้อย
บริเวณงาน
ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV
ภายในเขต
เทศบาล
ประมาณ 16 จุด
จัดทําบุญ แสดง
นิทรรศการและ
กิจกรรมเผยแพร่
ภารกิจของ
เทศบาล
จัดกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์
และกิจกรรม
สันทนาการ
ในวันเทศบาล

จ้างเหมา
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลทาง
สื่อต่างๆดังนี้
เสียงตามสาย/
วิทยุชุมชน/
หนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น/
เว็ปไซต์/การส่ง
ข้อความทาง
โทรศัพท์(SMS) /
วารสารรายงาน
กิจการเทศบาล/
เคเบิลทีวี/ป้าย
ประชาสัมพันธ์
10,000.00 เพื่อให้พนักงานเทศบาล ให้ทุนการศึกษา
ได้มีความรู้ มีวสิ ัยทัศน์ที่ ให้แก่สมาชิกสภา
เทศบาลและ
กว้างไกล
บุคลากรใน
องค์กรตาม
หลักเกณฑ์

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
42. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
43. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/ ทะเบียนทรัพย์สิน
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน
44. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/ ในเขตเทศบาลฯ
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

45. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
46. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
47. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

0.00 เพื่อให้บุคลากรของ
เทศบาลเข้าใจกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
ตลอดจนคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ
2,200.00 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน สะดวก
รวดเร็วในการค้นหา
ตรวจข้อมูลและใช้เป็น
เครื่องมือประมวลผลใน
การเร่งรัดตรวจสอบ
แจ้งเตือนผู้ชําระภาษี
เพื่อความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
50,000.00 เพื่อสํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานเป็น
มาตรฐานสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและเป็นข้อมูลที่
หน่วยงานต่างๆให้ความ
เชื่อถือนําไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ
ได้

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ระยะที่ 3

100,000.00 เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
(สํานักปลัดฯ งานป้องกันฯ)

318,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กอง
คลัง)

41,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน

กระทรวงมหาด
ไทย
ฝึกอบรม
พนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้าง/
ผู้บริหาร/สมาชิก
สภาเทศบาล
จํานวน 100 คน
ปรับปรุงฐาน
ข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินให้
ครอบคลุมพื้นที่
6.061 ตร.กม.
ให้ถกู ต้องเป็น
ปัจจุบันปีละ 1
ครั้ง
สํารวจข้อมูล
พื้นฐานตามแบบ
สํารวจและ
จัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานในการ
จัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดย
สํารวจครัวเรือน
ในเขตเทศบาล
จํานวน 6,465
ครัวเรือน โดยสุ่ม
ตัวอย่างสํารวจ
บางส่วน
ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายของ
เทศบาลจํานวน
50 จุด
จัดซื้อชุดผจญ
เพลิงพร้อม
เครื่องช่วยหายใจ
(SCBA)จํานวน 2
ชุด
ซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สํานักงาน 2
เครื่อง และ
เครื่องพิมพ์ 2
เครื่อง

โครงการจัดซื้อครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์
48. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/ (กองวิชาการและแผนงาน)
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

93,100.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน

โครงการจัดซื้อครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์
49. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/ (กองช่าง)
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

64,500.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

โครงการรักษาความปลอดภัยในช่วง
50. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/ เทศกาลอาหารและดนตรี
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

0.00 ดูและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ในช่วง
เทศกาลอาหารและ
ดนตรีที่จัดโดยเทศบาล
เมืองชัยนาท

51. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
52. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
53. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
54. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการส่งเสริมศักยภาพคณะทํางาน
ชมรมคนพิการ เทศบาลเมืองชัยนาท

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(กองสาธารณสุข)เครื่องขยายเสียงและ
ลําโพง

4,000.00 เพื่อเป็นค่าดําเนิน
กิจการของชมรมคน
พิการ

คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 2
เครื่อง
จอ LCD 1
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
สํานักงาน 1
เครื่อง เครื่อง
สํารองไฟ 1
เครื่อง อุปกรณ์
กระจายสัญญาณ
1 เครื่อง
จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์
สํานักงาน 3
เครื่อง และ
เครื่องพิมพ์ 1
เครื่อง
จัดส่งเจ้าหน้าที่
อปพร. จํานวน
275 นาย สาย
ตรวจจักรยาน
และตํารวจภูธร
เมืองชัยนาท
สําหรับดูแลความ
สงบเรียบร้อย
บริเวณงาน
กิจกรรม

110,000.00 ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย เงินที่ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

7,500.00 เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใช้ ชุดรับแขก
ในการปฏิบัตงิ าน

50,000.00 เพื่อให้ในการบริการ
ประชาชน

ชุดเครื่องเสียง
และลําโพง 1 ชุด

55. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
56. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
57. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
58. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
59. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
60. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
61. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
62. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
63. ด้านการวางแผน
การส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(คอมพิวเตอร์สํานักงาน 3 ชุด)

75,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
คอมพิวเตอร์
เครื่องใช้เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารสํานักงาน
ชั้น 4 กองวิชาการ (สํานักปลัดเทศบาล)

98,000.00 เพื่อให้มีห้องปฏิบตั ิงาน ห้องปฏิบตั ิงาน
รองปลัดฯ
สําหรับรอง
ปลัดเทศบาล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน

โครงการเทศบาลเมืองชัยนาทเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุข
สู่ประชาชน

0.00 เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน

บุคลากรมีความ
พร้อมเพรียง
เกี่ยวกับ
ประชาคม
อาเซียน
ความสุขของ
500,000.00 เพื่อสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์คืน ประชาชน
ความสุขให้ประชาชนใน
เขตเทศบาล

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
(ป้องกัน)พัดลมอุตสาหกรรม 10 ตัว)

24,000.00 เพื่อให้ความ
สะดวกสบาย

พัดลม
อุตสาหกรรม

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(กองวิชาการ) (เครื่องขยายเสียงพร้อม
อุปกรณ์ 1 ชุด)

51,500.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

เครื่องเสียงพร้อม
อุปกรณ์

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในสํานักงาน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง (รถตักหน้า- ขุดหลัง Backhoe
Loader 1 คัน ) (กองช่าง)

โครงการฝึกอบรมอาชีพทําขนมไทย
(ชุมชนเมตตาร่วมใจ)

100,000.00 เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สนิ ใน
อาคารสํานักงาน

1,400,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

กล้องวงจรปิด

รถตักหน้า - ขุด
หลัง 1 คัน

จัดอบรมการทํา
ขนมไทยให้กับ
ประชาชนผู้สนใจ
ประมาณ 30
คน

64. ด้านการวางแผน
การส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
65. ด้านการวางแผน
การส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

โครงการฝึกอาชีพกลุ่มทําที่นอนปิคนิค
และเย็บปัก ถักร้อย(ชุมชนหัวรอ)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

โครงการฝึกอาชีพทําไข่เค็ม ขนมไข่ ขนม
ผิงและขนมไทยต่างๆ(ชุมชนศรีวิชัย)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

66. ด้านการวางแผน
การส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
67. ด้านการวางแผน
การส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
68. ด้านการวางแผน
การส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
69. ด้านการวางแผน
การส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
70. ด้านการวางแผน
การส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
71. ด้านการวางแผน
การส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ

โครงการฝึกอบรมอาชีพสานกระเป๋าจาด
เส้นพลาสติก(ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมทําน้ําหมัก
ชีวภาพ(ชุมชนหลักเมือง)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

โครงการฝึกอบรมทําน้ํายาล้างจาน
(ชุมชนท่าแจง)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

โครงการฝึกอบรมสานกระเป๋าจากเส้น
พลาสติก(ชุมชนท่าไม้)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

โครงการฝึกบรมอาชีพสานกระเป๋าจาก
เส้นพลาสติก (ชุมชนหัวยาง)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

โครงการฝึกอบรมอาชีพสานกระเป๋าจาก
เส้นพลาสติก (ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

จัดอบรมการทําที่
นอนปิคนิคและ
เย็บปักถักร้อย
ให้กบั สมาชิก
ชุมชนผู้สนใจ 25
คน
จัดอบรมการทํา
ไข่เค็ม ขนมไข่
ขนมผิงและขนม
ไทยให้กับ
ประชาชนผู้สนใจ
ประมาณ 25
คน
จัดอบรมการสาน
กระเป๋าจากเส้น
พลาสติกให้กับ
สมาชิกชุมชน
ผู้สนใจ จํานวน
25 คน
จัดอบรมกรทําน้ํา
หมักชีวภาพ เพื่อ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้กับ
ประชาชนผู้สนใจ
ประมาณ 25คน
จัดอบรมการทํา
น้ํายาล้างจาน
ให้กบั ผูส้ นใจ
ประมาณ 25
คน
จัดฝึกอบรมการ
สานกระเป๋าจาก
เส้นพลาสติก
ให้กบั สมาชิก
ผู้สนใจ ประมาณ
20-25 คน
จัดฝึกอบรมการ
สานกระเป๋าจาก
เส้นพลาสติก
ให้กบั สมาชิก
ผู้สนใจ ประมาณ
20-25 คน
จัดฝึกอบรมการ
สานกระเป๋าจาก
เส้นพลาสติก
ให้กบั สมาชิก
ผู้สนใจ ประมาณ

ท่องเที่ยว
72. ด้านการวางแผน
การส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
73. ด้านการวางแผน
การส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

โครงการฝึกอบรมอาชีพทําขนมไทยขนม
รังผึ้ง(ชุมชนมณเฑียรทองรุ่งเรือง)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

โครงการฝึกอบรมอาชีพทําน้ํายา
เอนกประสงค์(ชุมชนคงธรรม)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

74. ด้านการวางแผน โครงการฝึกอบรมอาชีพทําสบู่สมุนไพร
การส่งเสริม การ และยาหม่องสมุนไพร(ชุมชนสุขใจ)
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

75. ด้านการวางแผน โครงการฝึกอบรมอาชีพทํากระเป๋า
การส่งเสริม การ สตางค์และพวงกุญแจจากผ้า(ชุมชนศาลา
ปู่ปี)
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

76. ด้านการวางแผน โครงการฝึกอบรมทําสบู่และยาสระผม
การส่งเสริม การ สมุนไพร(ชุมชนบางตาทอง)
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

77. ด้านการวางแผน โครงการฝึกอบรมทําน้ํามันนวดตัว ยา
การส่งเสริม การ หม่องสมุนไพร(ชุมชนท่าชัย)
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

78. ด้านการวางแผน โครงการฝึกอบรมอาชีพทําน้ํายาซักผ้า
การส่งเสริม การ น้ํายาปรับผ้านุ่ม น้ํายาล้างจาน (ชุมชน
ร่วมใจพัฒนา)
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

20-25 คน
จัดฝึกอบรมทํา
ขนมรังผึง้ ให้กับ
สมาชิกผู้สนใจ
ประมาณ
15-20 คน
จัดฝึกอบรม
อาชีพการ ทํา
น้ํายา
เอนกประสงค์
ให้กบั สมาชิก
ผู้สนใจจํานวน
20-25 คน
จัดฝึกอบรมการ
ทําสบูส่ มุนไพร
และยาหม่อง
สมุนไพรให้กับ
ประชาชนผู้สนใจ
ประมาณ 25
คน
จัดฝึกอบรมการ
ทํากระเป๋า
สตางค์และพวง
กุญแจจากผ้า
ให้กบั สมาชิก
ผู้สนใจจํานวน
25 คน
จัดอบรมการทํา
สบู่
ยาสระผม
สมุนไพรให้กับ
สมาชิกทีส่ นใจ
ประมาณ
20-25 คน
จัดฝึกอบรม
อาชีพทําน้ํามัน
นวดตัว
ยาหม่องสมุนไพร
ให้กบั ผูส้ นใจ
ประมาณ
15-20 คน
จัดฝึกอบรมการ
ทําน้ํายาซักผ้า
น้ํายาปรับผ้านุ่ม
น้ํายาล้างจาน
ให้กบั สมาชิก
ผู้สนใจจํานวน

79. ด้านการวางแผน
การส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
80. ด้านการวางแผน
การส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

โครงการฝึกอบรมสมุนไพรแปรรูป เช่น
ยาหม่อง ยาดม ยาเหลืองสมุนไพร(ชุมชน
ตรายางสัมพันธ์)

โครงการฝึกอบรมการทําอาหารไทย-ฝรั่ง
และการทํากระเป๋าจากผ้าโดยการเย็บ
ด้วยมือ(ชุมชนหนองหลวงพัฒนา)

81. ด้านการวางแผน โครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุขแบบ ABC
การส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

82. ด้านการวางแผน โครงการพัฒนาร้านอาหารและแผงลอย
การส่งเสริม การ จําหน่ายอาหาร(เทศกาลอาหารและ
ดนตรี)
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

83. ด้านการวางแผน โครงการอุดหนุนการจัดงานมหกรรมหุ่น
การส่งเสริม การ ฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

84. ด้านการวางแผน โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีแข่ง
การส่งเสริม การ เรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

20-25 คน
20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม จัดอบรมการแปร
รูปสมุนไพรเป็น
เพิ่มรายได้และลด
ยาหม่อง ยาดม
ปัญหาการว่างงาน
ยาเหลือง ให้กบั
ผู้สนใจประมาณ
20 คน
20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม จัดฝึกอบรมการ
ทําอาหารไทยเพิ่มรายได้และลด
ฝรั่งและทํา
ปัญหาการว่างงาน
กระเป๋าจากผ้า
โดยการเย็บด้วย
มือให้แก่ผู้สนใจ
ประมาณ
15-20 คน
0.00 เพื่อนําข้อมูลที่ได้จาการ จัดเวทีวีเคราะห์
บันทึกข้อมูลในบัญชี ข้อมูลในบัญชี
ครัวเรือนมาวิเคราะห์ ครัวเรือนและเวที
ปัญหาและนําไปสูก่ าร แลกเปลี่ยน
แก้ไขโดยนํามาจัดทํา เรียนรู้ เพื่อ
นําไปสูก่ ารจัดทํา
เป็นแผนชุมชน
แผนชุมชนทั้ง
18 ชุมชน
235,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
อบรมให้ความรู้
ท่องเที่ยวของจังหวัด แกผู้ประกอบการ
และส่งเสริมการค้าขาย ร้านอาหารและ
แผงลอย จํานวน
เพื่อสร้างรายได้แก่
1 ครั้งและจัด
ผู้ประกอบการใน
กิจกรรมการ
ท้องถิ่น
จําหน่ายอาหาร
และการแสดง
ดนตรี
50,000.00 เพื่อสนับสนุนการจัด อุดหนุน
งานประเพณีและงาน งบประมาณ
ให้แก่จงั หวัด
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของจังหวัด ชัยนาท สําหรับ
ใช้ในการจัดงาน
มหกรรมหุ่นฟาง
นกและ
งานกาชาด
50,000.00 เพื่อสนับสนุนการจัด อุดหนุน
งานประเพณีและงาน งบประมาณ
ให้แก่จงั หวัด
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของจังหวัด ชัยนาท สําหรับ
ใช้ในการจัดงาน
ประเพณีแข่งขัน
เรือยาวฯ

85. ด้านการวางแผน
การส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
86. ด้านการวางแผน
การส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
87. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการอุดหนุนการจัดงานวันส้มโอขาว
แตงกวาชัยนาท

โครงการปั่นเปิดเมือง(ชัยนาทเมือง
จักรยาน)

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิร์ ักษ์
พื้นที่สีเขียว

โครงการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา
88. ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต วัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

50,000.00 เพื่อสนับสนุนการจัด
งานประเพณีและงาน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของจังหวัด

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้แก่จงั หวัด
ชัยนาทสําหรับใช้
ในการจัดงานส้ม
โอขาวแตงกวา
300,000.00 เพื่อให้ประชาชนในเขต ประชาชนในเขต
ได้ออกกําลังกาย และ ได้ออกกําลังกาย
เป็นการส่งเสริมการ และเป็นการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
0.00 ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สี
เขียวปรับปรุง
สวนสาธารณะ เพื่อ
แก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อนและร่วมถวาย
เป็นราชสักการะแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ฯ
215,000.00 เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนได้เห็นถึง
ความสําคัญของการจัด
กิจกรรมทางศาสนาและ
วัฒนธรรมและวันสําคัญ
ของชาติ

โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
89. ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
โอกาสทําบุญตักบาตร
เนื่องโอกาสวันขึ้นปีใหม่

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
90. ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

150,300.00 เพื่อเป็นการรักษาและ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีของไทย

ปลูกต้นไม้และ
ปรับปรุง
สวนสาธารณะ
เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียว

จัดกิจกรรมด้าน
วันสําคัญทาง
ศาสนาวัฒนธรรม
ได้แก่
วันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
งานมหกรรมหุ่น
ฟางนก งานวัน
ส้มโอ ฯลฯ
จัดกิจกรรม
ทําบุญตักบาตร
ข้าวสาร
อาหารแห้ง
แด่พระภิกษุ
สามเณร ณ
บริเวณเขือ่ นเรียง
หินหน้าศาลา
กลางจังหวัด
ชัยนาทปีละ 1
ครั้ง
จัดกิจกรรมรดน้าํ
ผู้สูงอายุการ
ประกวด
นางสงกานต์
การประกวด
ขบวนแห่และ
การละเล่น

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
91. ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

300,000.00 เพื่อเป็นการรักษาและ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีของไทย

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
92. ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

370,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดงออกถึง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และตระหนัก
ถึงความสําคัญของวัน
เด็กแห่งชาติ
0.00 เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมของ
ชมรมลูกเสือชาวบ้าน
เทศบาลเมืองชัยนาท

โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน
93. ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
โครงการอุดหนุนงบประมาณให้แก่พทุ ธ
94. ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต สมาคมจังหวัดชัยนาท
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

0.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์กรเอกชน
ด้านการศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการนิทรรศการปิดทองหลังพระ
95. ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

0.00 เพื่อร่วมจัดนิทรรศการ
ในโครงการปิดทองหลัง
พระของสันนิบาต
เทศบาล

พื้นเมือง
จัดงานประเพณี
ลอยกระทง
ประกวดขบวน
แห่กระทงเจิม
หนูน้อยนพมาศ
การแสดง
อุปรากรจีน การ
จัดขบวนแห่
เจ้าปุ่นเถ้ากงม่า
และมหกรรม
อาหาร
จัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติปีละ
1 ครั้ง บริเวณ
เขื่อนเรียงหิน
ช่วงเวลา
15.00 น.
เป็นต้นไป
สนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรม
ของชมรมลูกเสือ
ชาวบ้านเทศบาล
เมืองชัยนาท
สนับสนุน
งบประมาณให้
ชมรมพุทธ
ศาสนาเพ่อ
ดําเนินกิจกรรม
ด้านพุทธศาสนา
จัดนิทรรศการใน
โครงการปิดทอง
หลังพระเพื่อ
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
โครงการที่
เทศบาลเมือง
ชัยนาทดําเนิน
รอยตาม
พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงใน 6 มิติ
ปีละ 1 ครั้ง

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลเมืองชัยนาท มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา รวม 80 โครงการ จํานวนเงิน 53,228,962 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 80 โครงการ จํานวนเงิน
53,228,962 ล้านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
การก่อหนี้ผูกพัน/
การเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์
โครงการ
โครงการ
ลงนามในสัญญา
งบประมาณ
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
8 1,469,479.00
8
1,469,479.00
41,965,876.4
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
19
19
41,965,876.45
5
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
25 7,630,720.80
25
7,630,720.80
ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการ
23 1,032,886.00
23
1,032,886.00
ท่องเที่ยว
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5 1,129,999.60
5
1,129,999.60
53,228,961.8
รวม
80
80
53,228,961.85
5
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองชัยนาท ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสต
แหล่งที่มา
งบตาม
วงเงินตาม
ระยะ เวลาการ
โครงการ
คู่สัญญา
วันที่เซ็นสัญญา
ร์
งบประมาณ ข้อบัญญัติ
สัญญา
ดําเนิน งาน
โครงการ
1 ด้าน
. โครงสร้าง ก่อสร้างถนน
พื้นฐาน คสล.ซอย
เทศบาล
สัมพันธ์ 1
(ชุมชนบ้าน
ท่าไม้)
โครงการ
2 ด้าน
. โครงสร้าง ก่อสร้างถนน
พื้นฐาน คสล.ซอย
เทศบาล
สัมพันธ์ 12
(ชุมชน
ท่าชัย)
โครงการ
3 ด้าน
. โครงสร้าง ก่อสร้างถนน
พื้นฐาน คสล.ซอย
เทศบาล
สัมพันธ์ 13
(ชุมชน
ท่าชัย)
โครงการ
4 ด้าน
. โครงสร้าง ก่อสร้างถนน
พื้นฐาน คสล.ซอย
เทศบาล

เงินสะสม

122,000.00

117,500.00 คู่สัญญาโครงการ 25/06/ 2557
ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยเทศบาล
สัมพันธ์ 1 (ชุมชน
บ้านท่าไม้)

60

เงินสะสม

240,000.00

229,500.00 คู่สัญญาโครงการ 25/06/ 2557
ก่อสร้างถนน คสล.
ซอย เทศบาล
สัมพันธ์ 12
(ชุมชนท่าชัย)

60

เงินสะสม

272,000.00

269,450.00 คู่สัญญาโครงการ 20/06/ 2557
ก่อสร้างถนน คสล.
ซอย
เทศบาลสัมพันธ์
13 (ชุมชนท่าชัย)

60

เงินสะสม

272,000.00

269,500.00 คู่สัญญาโครงการ 25/06/ 2557
ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยเทศบาล
สัมพันธ์ 14

60

สัมพันธ์ 14
(ชุมชน
ท่าไม้)
โครงการ
เงินสะสม
5 ด้าน
. โครงสร้าง ก่อสร้างถนน
พื้นฐาน คสล.ซอย
เทศบาล
สัมพันธ์ 15
(ชุมชน
หัวยาง)
เงินสะสม
โครงกา
6 ด้าน
. โครงสร้าง ก่อสร้างถนน
พื้นฐาน คสล.ซอย
เทศบาล
สัมพันธ์ 16
(ชุมชน
หัวยาง)
โครงการ
7 ด้าน
. โครงสร้าง ขยายเขต
พื้นฐาน น้ําประปาใน
ซอย เทศบาล
6 (ชุมชน
บางตาทอง)

โครงการ
8. ด้าน
โครงสร้าง ปรับปรุงผัง
พื้นฐาน เมืองรวม
จังหวัด
ชัยนาท
9. ด้านงาน โครงการ
ส่งเสริม สร้าง
คุณภาพ หลักประกัน
รายได้แก่
ชีวิต
ผู้สูงอายุ
10 ด้านงาน โครงการ
. ส่งเสริม สนับสนุน
คุณภาพ การ
เสริมสร้าง
ชีวิต
สวัสดิการ
ทางสังคม
ให้แก่คน
พิการหรือทุ
พลภาพ
11 ด้านงาน โครงการ
. ส่งเสริม สนับสนุน

(ชุมชนท่าไม้)

244,000.00

229,500.00 คู่สัญญาโครงการ 25/06/ 2557
ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยเทศบาล
สัมพันธ์ 15
(ชุมชนหัวยาง)

60

244,000.00

229,500.00 คู่สัญญาโครงการ 25/06/ 2557
ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยเทศบาล
สัมพันธ์ 15
(ชุมชนหัวยาง)

60

139,000.00

2,279.00 โครงการขยายเขต 19/08/ 2557
น้ําประปาในซอย
เทศบาล 6 (ชุมชน
บางตาทอง)

60

12,000.00

โครงการขยายเขต
น้ําประปาในซอย
26/09/ 2557
110,700.00
เทศบาล 6 (ชุมชน
บางตาทอง)
11,550.00 โครงการปรับปรุง 10/03/ 2557
ผังเมืองรวมจังหวัด
ชัยนาท

11,838,200.0 11,661,100.0 คู่สัญญาโครงการ 01/10/ 2556
เงิน
0
อุดหนุน
0 สร้างหลักประกัน
แบบมี
รายได้แก่ผสู้ ูงอายุ
วัตถุประส
งค์
1,527,000.00 1,482,000.00 คู่สัญญาโครงการ 01/10/ 2556
เงิน
อุดหนุน
สนับสนุนการ
แบบมี
เสริมสร้าง
วัตถุประส
สวัสดิการทาง
งค์
สังคมให้แก่คน
พิการหรือ
ทุพลภาพ

เงิน
อุดหนุน

120,000.00

108,000.00 คู้สัญญาโครงการ 01/10/ 2556
สนับสนุนเงิน

60
7

365

365

365

แบบมี
คุณภาพ เงิน
ชีวิต
สงเคราะห์ วัตถุประส
เพื่อการยัง งค์
ชีพแก่ผู้ปว่ ย
เอดส์
12 ด้านงาน โครงการ
. ส่งเสริม มอบเกียรติ
คุณภาพ บัตรและ
ประกาศนีย
ชีวิต
บัตรนักเรียน
ที่จบ
หลักสูตร
อนุบาล
ประถมศึกษ
าและ
มัธยมศึกษา

13. ด้านงาน
โครงการ
ส่งเสริม
จัด
คุณภาพชีวิต นิทรรศกา
รและ
สนับสนุน
งาน
วิชาการ

1 ด้านงาน โครงการ
4. ส่งเสริม
จัดการ
คุณภาพชีวิต แข่งขันกีฬา
นักเรียน เยาวชน ใน
ระดับ
ท้องถิ่น
ระดับภาค
และ
ระดับประเ
ทศ
1 ด้านงาน โครงการ
5. ส่งเสริม
อาหาร
คุณภาพชีวิต กลางวัน
โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล
1 ด้านงาน โครงการ
6. ส่งเสริม
อุดหนุน

สงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพแก่ผู้ปว่ ย
เอดส์

15,000.00

30,000.
00

3,000.00 จิรวัตน์

18/03/ 2557

1

8,000.00 นางสนุ่น เนตรเชย 18/03/2557
น.ส.ชนัฐชา
4,000.00
18/03/2557
ตั้งไวรมณ์
14,000.00 ดวงพร สุวลิ ับ
16/06/2557

1
1
1

23,000.
00

5,000.00 มารดาคอม
23/06/ 2557
11,000.00 จิรวัฒน์
23/06 /2557
22,440.00 โครงการจัดการแข่งขัน 02/01
กีฬานักเรียน - เยาวชน 2557
ในระดับท้องถิ่น ระดับ
ภาคและระดับประเทศ

1
1
30

เงินอุดหนุนแบบมี 7,050,8
วัตถุประสงค์
00.00

7,044,914.00 อาหารกลางวันโรงเรียน 01/10/
ในสังกัดเทศบาล
2556

365

เงินอุดหนุนแบบมี 10,992,
วัตถุประสงค์
000.00

10,988,000.00 โครงการอุดหนุน
งบประมาณรายการ

01/10/
2556

365

1
7.

1
8.

1
9.

คุณภาพชีวิต งบประมาณ
รายการ
อาหาร
กลางวัน
ให้กบั
โรงเรียนใน
สังกัดสพฐ.
ตามภารกิจ
ถ่ายโอน
ด้านงาน โครงการ เงินอุดหนุนแบบมี 8,172,2
20.00
ส่งเสริม
อาหารเสริม วัตถุประสงค์
คุณภาพชีวิต (นม)
โรงเรียนใน
สังกัดฯและ
โรงเรียน
ถ่ายโอน
ด้านงาน โครงการ
1,203,8
ส่งเสริม
สนับสนุน
00.00
คุณภาพชีวิต ค่าใช้จา่ ย
การบริหาร
สถานศึกษา
432,000
ด้านงาน โครงการ
.00
ส่งเสริม
อบรม อสม.
คุณภาพชีวิต ต่อเนื่อง

อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในสังกัดสพฐ.
ตามภารกิจถ่ายโอน

8,172,015.25 โครงการอาหารเสริม 01/10/
(นม) โรงเรียนในสังกัดฯ 2556
และโรงเรียนถ่ายโอน

365

01/10/
2556

365

25/10/
2556

1

538,800.00 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยการบริหาร
สถานศึกษา

36,000.00 นายนัฐพล
สิงห์

ขุน

นายนัฐพล ขุน
19/11/ 2556
สิงห์
36,000.00 นายเมธี เฟืองขจร 17/12/ 2556
36,000.00 นายเมธี เฟืองขจร 14/01/ 2557
36,000.00 นายเมธี เฟืองขจร 07/02/ 2557
36,000.00 นายเมธี เฟืองขจร 07/03/ 2557
36,000.00 นายเมธี เฟืองขจร 03/04/ 2557
36,000.00 นายเมธี เฟืองขจร 21/05/ 2557
36,000.00 นายเมธี เฟืองขจร 10/06/ 2557
36,000.00 นายเมธี เฟืองขจร 07/07/ 2557
36,000.00 นายเมธี เฟืองขจร 05/08/ 2557
36,000.00 นายเมธี เฟืองขจร 16/09/ 2557
400,000.00 363,765.20 คู่สัญญาโครงการอบรม 04/03/
และศึกษาดูงานของ 2557
อสม.
36,000.00

โครงการ
2 ด้านงาน
อบรมและ
0. ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ศึกษาดูงาน
ของ อสม.
โครงการ
2 ด้านงาน
อุดหนุน
1. ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต งบประมาณ
พัฒนางาน
สาธารณสุข

180,000.00 170,000.00 17 ชุมชน

01/10/
2556

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

365

2 ด้านงาน
2. ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 ด้านงาน
3. ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 ด้านงาน
4. ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 ด้านงาน
5. ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
2 ด้านงาน
6. ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 ด้านงาน
7. ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

มูลฐาน(ค่า
ดําเนินงาน
อสม. 18
ชุมชน )
โครงการ
สนับสนุน
งบประมาณ
เข้ากองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
เทศบาล
เมืองชัยนาท
โครงการ
รณรงค์ฉดี
วัคซีน
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า
โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพ
ประชาชน
ทุกกลุ่มอายุ
โครงการ
กีฬาร่วมใจ
ต้านภัยยา
เสพติด
โครงการ
สนับสนุน
งบประมาณ
ให้ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยา
เสพติด
จังหวัด
ชัยนาทตาม
โครงการ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
แบบบูรณา
การของ ศต
ส.จ.ชัยนาท
โครงการ
จัดซื้อ
ครุภัณฑ์อื่น
(เครื่องออก
กําลังกาย)
(กอง

01/10/255
600,000.00 600,000.00 โครงการสนับสนุน
งบประมาณเข้ากองทุน 6
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองชัยนาท

365

104,500.00 104,162.00 คู่สัญญาโครงการ
27/02/255
7
รณรงค์ฉดี วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า

30

01/10/255
6

365

40,000.00 39,980.00 คู่สัญญาโครงการกีฬา 01/10/255
ร่วมใจต้านภัยยาเสพ 6
ติด

365

136,000.00 108,000.00 โครงการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนทุก
กลุ่มอายุ

233,000.00 50,000.00 ที่ทําการปกครอง

14/11/255
6

365

35,700.00 35,700.00 หกจ.เสรีไทยประดิษฐ์ 09/06/255
7

7

2 ด้านการจัด
8. ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
2 ด้านการจัด
9. ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
3 ด้านการจัด
0. ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

3 ด้านการจัด
1. ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
3 ด้านการจัด
2. ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

3 ด้านการจัด
3. ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

3 ด้านการจัด
4. ระเบียบ
ชุมชน/สังคม

สาธารณสุข
ฯ)
โครงการ
ฝึกอบรม
และพัฒนา
ศักยภาพ
องค์กรสตรี
อาสาพัฒนา
ชุมชน
โครงการ
ฝึกอบรมการ
จัดทําแผน
ชุมชน

โครงการ
ป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
(สายตรวจ
จักรยาน)
โครงการ
อบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)
โครงการร่วม
กิจกรรม
ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ในช่วง
เทศกาล
สงกรานต์
โครงการร่วม
กิจกรรม
ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ในช่วง
เทศกาลปี
ใหม่
โครงการติด
ตังกล้อง
วงจรปิด

70,000.00 69,940.00 คู่สัญญาโครงการ
ฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพองค์กรสตรี
อาสาพัฒนาชุมชน

02/09/255
7

30

50,000.00 46,435.00 คู่สัญญาโครงการ
14/05/255
ฝึกอบรมการจัดทําแผน 7
ชุมชน

7

2,448,958.00 2,448,958. คู่สัญญาโครงการ
01/10/255
00 ป้องกันและรักษาความ 6
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน(สายตรวจ
จักรยาน)

365

277,000.00 273,133.80 คู่สัญญาโครงการอบรม 15/05/255
อาสาสมัครป้องกันภัย 7
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

5

21,000.00 21,000.00 อพปร

18/04/255
6

7

21,000.00 21,000.00 อปพร

06/01/255
7

7

1,900,000.00 1,900,000. คู่สัญญาโครงการติดตัง 30/09/255
7
00 กล้องวงจรปิด (
CCTV)
ระยะ

1

3
5.

3
6.

3
7.

3
8.

3
9.

และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

( CCTV)
ระยะที่ 2
โครงการจัด
งาน วัน
เทศบาล

โครงการ
ประชาสัมพั
นธ์ข้อมูล
ข่าวสารและ
การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของ
ประชาชน
ด้านการจัด โครงการ
ทุนการศึกษ
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม าระดับ
และการรักษา ปริญญาตรี/
ปริญญาโท
ความสงบ
เรียบร้อย
ด้านการจัด โครงการ
ปรับปรุง
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม แผนที่ภาษี
และการรักษา และทะเบียน
ทรัพย์สิน
ความสงบ
เรียบร้อย
ด้านการจัด โครงการ
สํารวจและ
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม จัดเก็บข้อ
และการรักษา มูลพื้นฐาน
ความสงบ
ในเขต
เรียบร้อย
เทศบาลฯ

ที่ 2

80,000.00 80,000.00 คู่สัญญาโครงการจัด
งานวันเทศบาล

22/04/255
7

1

120,000.00 120,000.00 คู่สัญญาโครงการ
01/10/255
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 6
ข่าวสารและการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน

365

10,000.00

2,200.00

8,000.00 ไพศาล
โลณานุลกั ษณ์

11/12/255
6

1

28/05/255
2,149.00 คู่สัญญาโครงการ
ปรับปรุงแผนที่ภาษี 7
และทะเบียนทรัพย์สิน

7

50,000.00 12,500.00 ญานุมาส นิลรัตน์

26/02/
2557
20/02/
5,000.00 ร้านร้องเบ็ป
2557
26/02/
2,000.00 ณานุมาส นิลรัตน์
2557
28/02/
1,800.00 จํารอง บุญอาจ
2557
03/03/
22,220.00 นายศักดิ์
2557
100,000.00 คู่สัญญาโครงการ 30/09/
ปรับปรุงระบบ 2557
1,000.00 อ.เจริญศิลป์

40. ด้านการ โครงการปรับปรุง
จัด
ระบบเสียงตาม

100,000.00

22/02/255
7

365

365
365
365
365
365
1

ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
41. ด้านการ
จัด
ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
42. ด้านการ
จัด
ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
43. ด้านการ
จัด
ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

สายระยะที่ 3

เสียงตามสาย
ระยะที่ 3

318,000.00

317,000.00 เจ อาร์ เอ็นจี
เนียริ่ง

01/08/
2557

60

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์(กอง
คลัง)

41,000.00

41,000.00 มารดาคอม

01/09/
2557

7

โครงการจัดซื้อครู
ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
(กองวิชาการและ
แผนงาน)

93,100.00

60,700.00 มารดาคอม

01/09/
2557

7

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง(สํานัก
ปลัดฯ งาน
ป้องกันฯ)

30,100.00 มารดาคอม
44.

45.

46.

ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย
ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย
ด้านการจัด
ระเบียบ

โครงการ
จัดซื้อครู
ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
(กองช่าง)

64,500.00

โครงการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

110,000.00

โครงการ
จัดซื้อ

7,500.00

64,500.00 มารดาคอม

18/03/
2557
01/09/255
7

103,310.00 คู่สัญญาโครงการ 01/05/255
7
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

7,500.00 ลือ สิทธิโชค

11/03/255
7

7
7

1

7

47.

48.

49.

ชุมชน/สังคม
และการ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย
ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย

ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย
ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย

50.

ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย

51.

ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย

52.

ด้านการจัด

ครุภัณฑ์
สํานักงาน

โครงการ
จัดซื้อ
ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ(กอง
สาธารณสุข)
เครื่องขยาย
เสียงและ
ลําโพง

50,000.00

50,000.00 ร้านจารึกซาวด์

12/12/
2556

7

โครงการ
จัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
(คอมพิวเตอร์
สํานักงาน 3
ชุด)
โครงการต่อ
เติมปรับปรุง
อาคาร
สํานักงาน ชั้น
4 กอง
วิชาการ
(สํานัก
ปลัดเทศบาล)
โครงการ
เทศบาลเมือง
ชัยนาท
เสริมสร้าง
ความ
ปรองดอง
สมานฉันท์
คืนความสุขสู่
ประชาชน
โครงการ
จัดซื้อ
ครุภัณฑ์
สํานักงาน
(ป้องกัน)พัด
ลม
อุตสาหกรรม
10 ตัว)
โครงการ

75,000.00

75,000.00 มารดาคอม

18/03/
2557

7

98,000.00

98,000.00 คู่สัญญาโครงการ 10/04/
ต่อเติมปรับปรุง 2557
อาคารสํานักงาน
ชั้น4 กองวิชาการ

7

500,000.00

224,475.00 คู่สัญญาโครงการ 18/07/
2557
เทศบาลเมือง
ชัยนาทเสริมสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ คืน
ความสุขสู่
ประชาชน

90

24,000.00

24,000.00 ไทยนิมิตร

1,400,000.00 1,400,000.00 โครงการจัดซื้อ

15/08/
2557

7

30/09/

1

จัดซื้อ
ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง
(รถตักหน้าขุดหลัง
Backhoe
Loader 1
คัน ) (กอง
ช่าง)
โครงการ
ด้านการ
วางแผน การ ฝึกอบรม
ส่งเสริม การ อาชีพทําขนม
ไทย (ชุมชน
ลงทุน
พาณิชยกรรม เมตตาร่วมใจ)
และการ
ท่องเที่ยว
โครงการฝึก
ด้านการ
วางแผน การ อาชีพกลุม่ ทํา
ส่งเสริม การ ที่นอนปิคนิค
และเย็บปัก
ลงทุน
พาณิชยกรรม ถักร้อย
(ชุมชนหัวรอ)
และการ
ท่องเที่ยว

ครุภัณฑ์
2557
ยานพาหนะและ
ขนส่ง (รถตักหน้าขุดหลัง Backhoe
Loader 1 คัน )
(กองช่าง)

ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย

53.

54.

55.

56.

57.

58.

ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
ด้านการ
วางแผน การ

โครงการฝึก
อาชีพทําไข่
เค็ม ขนมไข่
ขนมผิงและ
ขนมไทย
ต่างๆ(ชุมชน
ศรีวิชัย)
โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพสาน
กระเป๋าจาด
เส้นพลาสติก
(ชุมชนโพธิ์
ประเสริฐ)
โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพเสริม
ทําน้ําหมัก
ชีวภาพ
(ชุมชนหลัก
เมือง)
โครงการ
ฝึกอบรมทํา

20,000.00

20,000.00 ชุมชนเมตตาร่วม 01/10/
ใจ
2556

365

20,000.00

20,000.00 ชุมชนหัวรอ)

01/10/
2556

365

20,000.00

20,000.00 ชุมชนศรีวิชัย

01/10/
2556

365

20,000.00

20,000.00 ชุมชนโพธิ์
ประเสริฐ

01/10/
2556

365

20,000.00

20,000.00 ชุมชนหลักเมือง

01/10/
2556

365

20,000.00

20,000.00 ชุมชนท่าแจง

01/10/
2556

365

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

ส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
ด้านการ

น้ํายาล้างจาน
(ชุมชนท่า
แจง)

โครงการ
ฝึกอบรมสาน
กระเป๋าจาก
เส้นพลาสติก
(ชุมชนท่าไม้)

20,000.00

20,000.00 ชุมชนท่าไม้

01/10/
2556

365

โครงการฝึก
บรมอาชีพ
สานกระเป๋า
จากเส้น
พลาสติก
(ชุมชนหัว
ยาง)
โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพสาน
กระเป๋าจาก
เส้นพลาสติก
(ชุมชนวงษ์โต
เก้าพัฒนา)
โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพทําขนม
ไทยขนมรังผึ้ง
(ชุมชน
มณเฑียรทอง
รุ่งเรือง)
โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพทํา
น้ํายา
เอนกประสง
ค์(ชุมชนคง
ธรรม)
โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพทําสบู่
สมุนไพรและ
ยาหม่อง
สมุนไพร
(ชุมชนสุขใจ)
โครงการ

20,000.00

20,000.00 ชุมชนหัวยาง

01/10/
2556

365

20,000.00

20,000.00 ชุมชนวงษ์โตเก้า
พัฒนา

01/10/
2556

65

20,000.00

20,000.00 ชุมชนมณเฑียร
ทองรุ่งเรือง

01/10/
2556

365

20,000.00

20,000.00 ชุมชนคงธรรม

01/10/
2556

365

20,000.00

20,000.00 ชุมชนสุขใจ

01/10/
2556

365

20,000.00

20,000.00 ชุมชนศาลาปูป่ ี

01/10/

365

วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
66.

67.

68.

ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

69.

ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

70.

ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

ฝึกอบรม
อาชีพทํา
กระเป๋า
สตางค์และ
พวงกุญแจ
จากผ้า(ชุมชน
ศาลาปู่ปี)
โครงการ
ฝึกอบรมทํา
สบู่และยา
สระผม
สมุนไพร
(ชุมชนบางตา
ทอง)
โครงการ
ฝึกอบรมทํา
น้ํามันนวดตัว
ยาหม่อง
สมุนไพร
(ชุมชนท่าชัย)
โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพทํา
น้ํายาซักผ้า
น้ํายาปรับผ้า
นุ่ม น้ํายาล้าง
จาน (ชุมชน
ร่วมใจ
พัฒนา)
โครงการ
ฝึกอบรม
สมุนไพรแปร
รูป เช่น ยา
หม่อง
ยาดม ยา
เหลือง
สมุนไพร
(ชุมชน ตรา
ยางสัมพันธ์)
โครงการ
ฝึกอบรมการ
ทําอาหาร
ไทย-ฝรั่งและ
การทํา
กระเป๋าจาก
ผ้าโดยการ
เย็บด้วยมือ
(ชุมชนหนอง

2556

20,000.00

20,000.00 ชุมชนบางตาทอง 01/10/
2556

365

20,000.00

20,000.00 ชุมชนท่าชัย

01/10/
2556

365

20,000.00

20,000.00 ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา

01/10/
2556

365

20,000.00

20,000.00 ชุมชนตรายาง
สัมพันธ์

01/10/
2556

365

20,000.00

20,000.00 ชุมชนหนองหลวง 01/10/
พัฒนา
2556

365

71.

หลวงพัฒนา)
โครงการ
ด้านการ
วางแผน การ พัฒนา
ส่งเสริม การ ร้านอาหาร
และแผงลอย
ลงทุน
พาณิชยกรรม จําหน่าย
อาหาร
และการ
ท่องเที่ยว (เทศกาล
อาหารและ
ดนตรี)

235,000.00

6,000.00 ทํานอง นันเสือ

3,250.00 นางอนงค์นาถ
5,250.00 นางสมพร
38,500.00 นายชาคริช
170,000.00 นายชุติมันท์
โครงการ
อุดหนุนการ
จัดงาน
มหกรรมหุ่น
ฟางนกและ
งานกาชาด
จังหวัด
ชัยนาท
โครงการ
อุดหนุนการ
จัดงาน
ประเพณีแข่ง
เรือยาวชิง
ถ้วย
พระราชทาน
โครงการ
อุดหนุนการ
จัดงานวันส้ม
โอขาว
แตงกวา
ชัยนาท
โครงการปั่น
เปิดเมือง
(ชัยนาทเมือง
จักรยาน)

72.

ด้านการวางแผน
การส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

73.

ด้านการวาง
แผนการส่งเสริม
การลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

74.

ด้านการวางแผน
การส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิชยก
รรม และการ
ท่องเที่ยว

75.

ด้านการวางแผน
การส่งเสริม การ
ลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
ด้านศิลปะ
โครงการจัด

76.

03/04/
2557

03/03/
2557
03/04/
2557
03/04/
2557
03/04/
2557

5

5
5
5
5

50,000.00

50,000.00 ที่ทําการปกครอง

03/02/
2557

7

50,000.00

50,000.00 ที่ทําการปกครอง

16/06/
2557

7

50,000.00

50,000.00 ที่ทําการปกครอง

26/08/
2557

7

300,000.00 299,886.00 คู่สัญญาโครงการปั่น 17/07/
เปิดเมือง(ชัยนาท 2557
เมืองจักรยาน)

1

215,000.00 213,999.60 คู่สัญญาโครงการจัด 01/10/

365

77.

วัฒนธรรม จารีต กิจกรรม
ประเพณีและภูมิ ทางด้าน
ปัญญาท้องถิ่น ศาสนา
วัฒนธรรม
และวันสําคัญ
ของชาติ
โครงการจัด
ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต งานประเพณี
ประเพณีและภูมิ วันขึ้นปีใหม่
ปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมทางด้าน
ศาสนาวัฒนธรรม
และวันสําคัญของ
ชาติ

100,000.00

25,200.00 นางสุชีพ พันธ์
พิทักษ์

2556

24/12/
2556

โครงการจัด
งานประเพณี
สงกรานต์

25/12/
2556
กาญจนี
25/12/
11,000.00
ใหม่หันลา
2556
นายสราวุธ
25/12/
20,000.00
ชัยพานิชณ์
2556
นายธรรมรัตน์
25/12/
12,000.00
วรรณศิลป์
2556
25/12/
20,000.00 พรทิพย์ ข้องหลิม
2556
150,300.00 150,300.00 คู่สัญญาโครงการจัด 09/04/0
830
งานประเพณี
สงกรานต์

โครงการจัด
งานประเพณี
ลอยกระทง

300,000.00 295,700.00 คู่สัญญาโครงการจัด 14/11/2
งานประเพณีลอย 556
กระทง

1

โครงการจัด
งานวันเด็ก
แห่งชาติ

370,000.00

1

11,800.00 นางถวิน สําอางค์

78. ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
79. ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
80. ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

1

55,000.00 วันทนา แซ่แปะ

06/01/2
557

06/01/2
557
06/01/2
สราวุธ ชัยพานิช
557
06/01/2
ชฎาพิชญ์ ฟักบัว
557
06/01/2
ยุพา แปลพิมพา
557
06/01/2
ศิริพร นิลเกษร
557
06/01/2
จิโรจ แก้วพงษ์
557
นายธรา วุฒิปุยพงค์ 06/01/2

1
1
1
1
1
1

15,000.00 ธรรมรัตน์ วรรณศิลป์

1

20,000.00

1

50,000.00
70,000.00
50,000.00
70,000.00
40,000.00

1
1
1
1
1

557

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2557
เทศบาลเมืองชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

ยุทธศาสตร์

แผนการดําเนินการ
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
100%
ทั้งหมด
จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
2.ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
3.ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
4.ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การลงทุน
พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
5.ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
6.ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

30.0

20.84

8.0

1.54

8.0

1.47

8.0

1.47

8.0

1.47

77.0

74.62

22.0

43.19

19.0

41.97

19.0

41.97

57.0

14.03

32.0

8.09

25.0

7.63

25.0

7.63

25.0

7.63

33.0

2.44

24.0

1.04

23.0

1.03

23.0

1.03

23.0

1.03

12.0

0.94

1.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

11.0

2.58

8.0

1.14

5.0

1.13

5.0

1.13

5.0

1.13

19.0 41.97

ช. ผลการดําเนินงาน
เทศบาลเมืองชัยนาท ได้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2557 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดําเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
หรือ ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านอื่น ๆ
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาลสัมพันธ์ 1 (ชุมชนบ้านท่าไม้)
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาลสัมพันธ์ 12 (ชุมชนท่าชัย)

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาลสัมพันธ์ 13 (ชุมชนท่าชัย)
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาสัมพันธ์ 14 (ชุมชนท่าไม้)
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาลสัมพันธ์ 15 (ชุมชนหัวยาง)
6. โครงกาก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาลสัมพันธ์ 16 (ชุมชนหัวยาง)
7. โครงการขยายเขตน้ําประปาในซอย เทศบาล 6 (ชุมชนบางตาทอง)
8. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท
9. โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
10. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพลภาพ
11. โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์
12. โครงการมอบเกียรติบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
13. โครงการจัดนิทรรศการและสนับสนุนงานวิชาการ
14. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน - เยาวชน ในระดับท้องถิ่น ระดับภาคและระดับประเทศ
15. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
16. โครงการอุดหนุนงบประมาณรายการอาหารกลางวันให้กบั โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ตามภารกิจถ่ายโอน
17. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดฯและโรงเรียนถ่ายโอน
18. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
19. โครงการอบรม อสม.ต่อเนื่อง
20. โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ อสม.
21. โครงการอุดหนุนงบประมาณพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน(ค่าดําเนินงาน อสม. 18 ชุมชน )
22. โครงการสนับสนุนงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชัยนาท
23. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
24. โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอายุ
25. โครงการกีฬาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
26. โครงการสนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชัยนาท
ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการของ ศตส.จ.ชัยนาท
27. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องออกกําลังกาย) (กองสาธารณสุขฯ)
28. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีอาสาพัฒนาชุมชน
29. โครงการฝึกอบรมการจัดทําแผนชุมชน
30. โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(สายตรวจจักรยาน)
31. โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
32. โครงการร่วมกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
33. โครงการร่วมกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
34. โครงการติดตังกล้องวงจรปิด( CCTV) ระยะที่ 2
35. โครงการจัดงานวันเทศบาล
36. โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
37. โครงการุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท
38. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
39. โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลฯ
40. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายระยะที่ 3โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง(สํานักปลัดฯ งานป้องกันฯ)
41. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง)
42. โครงการจัดซื้อครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองวิชาการและแผนงาน)
43. โครงการจัดซื้อครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)
44. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
45. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(กองสาธารณสุข)เครื่องขยายเสียงและลําโพง
46. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์สํานักงาน 3 ชุด)
47. โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารสํานักงาน ชั้น4 กองวิชาการ (สํานักปลัดเทศบาล)
48. โครงการเทศบาลเมืองชัยนาทเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขสูป่ ระชาชน

49. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน(ป้องกัน)พัดลมอุตสาหกรรม 10 ตัว)
50. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตักหน้า- ขุดหลัง Backhoe Loader 1 คัน ) (กองช่าง)
51. โครงการฝึกอบรมอาชีพทําขนมไทย (ชุมชนเมตตาร่วมใจ)
52. โครงการฝึกอาชีพกลุ่มทําที่นอนปิคนิคและเย็บปัก ถักร้อย(ชุมชนหัวรอ)
53. โครงการฝึกอาชีพทําไข่เค็ม ขนมไข่ ขนมผิงและขนมไทยต่างๆ(ชุมชนศรีวิชัย)
54. โครงการฝึกอบรมอาชีพสานกระเป๋าจาดเส้นพลาสติก(ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ)
55. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมทําน้ําหมักชีวภาพ(ชุมชนหลักเมือง)
56. โครงการฝึกอบรมทําน้ํายาล้างจาน(ชุมชนท่าแจง)
57. โครงการฝึกอบรมสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก(ชุมชนท่าไม้)
58. โครงการฝึกบรมอาชีพสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก (ชุมชนหัวยาง)
59. โครงการฝึกอบรมอาชีพสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก (ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา)
60. โครงการฝึกอบรมอาชีพทําขนมไทยขนมรังผึ้ง(ชุมชนมณเฑียรทองรุ่งเรือง)
61. โครงการฝึกอบรมอาชีพทําน้ํายาเอนกประสงค์(ชุมชนคงธรรม)
62. โครงการฝึกอบรมอาชีพทําสบู่สมุนไพรและยาหม่องสมุนไพร(ชุมชนสุขใจ)
63. โครงการฝึกอบรมอาชีพทํากระเป๋าสตางค์และพวงกุญแจจากผ้า(ชุมชนศาลาปูป่ ี)
64. โครงการฝึกอบรมทําสบู่และยาสระผมสมุนไพร(ชุมชนบางตาทอง)
65. โครงการฝึกอบรมทําน้ํามันนวดตัว ยาหม่องสมุนไพร(ชุมชนท่าชัย)
66. โครงการฝึกอบรมอาชีพทําน้ํายาซักผ้า น้ํายาปรับผ้านุ่ม น้ํายาล้างจาน (ชุมชนร่วมใจพัฒนา)
67. โครงการฝึกอบรมสมุนไพรแปรรูป เช่น ยาหม่อง ยาดม ยาเหลืองสมุนไพร(ชุมชนตรายางสัมพันธ์)
68. โครงการฝึกอบรมการทําอาหารไทย-ฝรั่งและการทํากระเป๋าจากผ้าโดยการเย็บด้วยมือ(ชุมชนหนองหลวงพัฒนา)
69. โครงการพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหาร(เทศกาลอาหารและดนตรี)
70. โครงการอุดหนุนการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท
71. โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
72. โครงการอุดหนุนการจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
73. โครงการปั่นเปิดเมือง(ชัยนาทเมืองจักรยาน)
74. โครงการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ
75. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
76. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
77. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
78. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลเมืองชัยนาททราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557
นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
(นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์)

