ประกาศ เทศบาลเมืองชัยนาท
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559
*******************************************
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5)
กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลเมืองชัยนาท จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํา
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองชัยนาท ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองชัยนาท
"สร้างอัตลักษณ์เมืองชัยนาท ให้เป็นเมืองแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ บนวิถีแห่งความพอเพียงและมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองชัยนาท
1. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้พัฒนาสู่สากลและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และภาษา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพให้แก่ชุมชนและกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพิ่มมูลค่าการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมอนามัยให้ความรู้สาธารณสุขมูลฐาน สร้างจิตสํานึกและอัตลักษณ์ในการดูแลสุขภาพโดยคํานึงถึง
โภชนาการและการออกกําลังกายเพื่อพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้มเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
4. สร้างระบบการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้งในด้านการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงาน
บริการประชาชน ให้มีความทันสมัยรวดเร็ว และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
5. ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
6.จัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่น
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองชัยนาทได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาลําน้ํา แหล่งกักเก็บน้ํา เขื่อนป้องกันตลิ่ง การป้องกันอุทกภัย

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 7 แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยเอดส์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคน
ยากจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด
และการป้องกันยาเสพติด
4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬานันทนาการและการออกกําลังกาย
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. ส่งเสริมและรณรงค์การใช้รถจักรยานในชีวิตประจําวัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดและท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการคุณภาพน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย
3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเมืองการบริหาร 2 แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
2. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน

ง. การวางแผน
เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดย
ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
เทศบาลเมืองชัยนาท ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โดยได้
กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)

ยุทธศาสตร์

จํานวน

2559
งบประมาณ

2560
จํานวน งบประมาณ

2561
จํานวน งบประมาณ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

44 79,595,100.00

6 4,190,000.00

4 8,451,000.00

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

77 89,808,200.00

59 66,863,000.00

58 61,730,000.00

40

10 3,050,000.00

10 3,050,000.00

11

10

การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การเมืองการบริหาร
รวม

4,260,000.00

12 62,497,349.00
40

704,000.00

679,000.00

7,231,500.00

8 1,220,000.00

8 1,220,000.00

213 243,392,149.00

94 76,027,000.00

90 75,130,000.00

จ. การจัดทํางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาท ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 135 โครงการ งบประมาณ 91,556,660 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
28 10,090,700.00
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
36 75,083,820.00
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
38
2,718,700.00
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5
80,000.00
การเมืองการบริหาร
28
3,583,440.00
รวม
135 91,556,660.00
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองชัยนาท มีดังนี้
แหล่งที่มา
วัตถุ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
จํานวนงบประมาณ
ผลผลิต
งบประมาณ
ประสงค์
400,000.00 เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล.
1. การพัฒนา
โครงการก่อสร้าง
ได้รับความสะดวก คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงสร้างพื้นฐาน ถนน คอนกรีต
ในการเดินทาง พร้อมท่อระบายน้ํา
เสริมเหล็กพร้อม
ท่อระบายน้ํา ซอย
เทศบาล 7/1 ต่อ
จากโครงการเดิม
(ชุมชนตรายาง
สัมพันธ์)

2. การพัฒนา
โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน ผังเมืองรวมจังหวัด
ชัยนาท

3. การพัฒนา
โครงการเปลี่ยน
โครงสร้างพื้นฐาน โคมไฟฟ้า
สาธารณะถนนสาย
หลักในเขต
เทศบาล

4. การพัฒนา
โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับฝาท่อ
ระบายน้ํา ซอย
บ้านกล้วย 2
5. การพัฒนา
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ประตูปิดปากท่อ
ระบายน้ํา คลอง
บางตาทอง พร้อม
ทิ้งหินป้องกันการ
กัดเซาะ
6. การพัฒนา
โครงการเปลี่ยน
โครงสร้างพื้นฐาน โคมไฟฟ้าส่องสว่าง
แบบ LED ซอย
ภายในเขตเทศบาล
7. การพัฒนา
โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน ภูมิทัศน์เขื่อนเรียง
หิน หน้าศาลา
กลาง

8. การพัฒนา
โครงการขุดลอก
โครงสร้างพื้นฐาน คลองท่าแจง

58,800.00 เพื่อปรับปรุงผัง ปรับปรุงผังเมือง
เมืองรวมเดิมให้ รวมจังหวัดชัยนาท
เป็นปัจจุบันเพื่อให้
สามารถใช้
ประโยชน์ที่ดินได้
ถูกต้องและเกิด
ประโยชน์มากที่สุด
เปลี่ยนโคมไฟฟ้า
492,000.00 -เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต สาธารณะเป็น
และทรัพย์สินของ หลอด LED
ประชาชน -เพื่อ
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า/ลด
ค่าใช้จ่าย
กระแสไฟฟ้า
419,000.00 เพื่อให้ประชาชน ยกระดับฝาท่อ
ได้รับความสะดวก ระบายน้ํา ถนน 1
ในการเดินทาง สาย
500,000.00 เพื่อป้องกันการกัด ประตูปิดปากท่อ
เซาะตลิ่งบริเวณ ระบายน้าํ
ปากท่อระบายน้ํา

497,000.00 เพื่อประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
495,000.00 เพื่อให้เขื่อนเรียง
หินหน้าศาลากลาง
มีภูมิทัศน์ที่ดี
สวยงาม และ เป็น
สถานที่ทํา
กิจกรรมของ
ประชาชน
200,000.00 เพื่อให้ระบบ
ระบายน้ําคลองท่า
แจงดีขึ้น

โคมไฟฟ้า LED

ปรับปรุงภูมิทัศน์
เขื่อนเรียงหินหน้า
ศาลากลาง

ขุดลอกคลองท่า
แจง กําจัดวัชพืช
แต่งคันดิน

9. การพัฒนา
โครงการติดตั้งเสา
โครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้าแสงสว่าง
พร้อมโคม LED ริ้ว
ริมเขื่อนเรียงหิน
หน้าศาลากลาง
จังหวัด
10. การพัฒนา
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ถนน คสล. พร้อม
ท่อระบายน้ํา ซอย
ประชาธิปัตย์1
(ชุมชนศาลาปู่ปี)
11. การพัฒนา
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ถนน คสล. พร้อม
ท่อระบายน้ํา ซอย
เทศบาล37 (ข้างสุ
ชินแทรกเตอร์)
(ชุมชนหนองหลวง
พัฒนา)
12. การพัฒนา
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเทศบาล
สัมพันธ์ 17
13. การพัฒนา
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางเข้า
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
14. การพัฒนา
โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน ผิวจราจรแอสฟัลท์
ติก คอนกรีต ถนน
ท่าแจง (ช่วงเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริม
แม่น้ําเจ้าพระยา
หลังโรงสี)
15. การพัฒนา
โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน ขยายไหล่ทาง
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ซอยเทศบาล
10 (วัดโพธิ์)

496,500.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

เสาไฟฟ้าแสงสว่าง
พร้อมโคม LED
ขนาด 60 W
จํานวน 13 ต้น

410,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง
และป้องกันน้ํา
ท่วมขังในชุมชน
490,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมท่อระบายน้ํา
คสล.

ก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมท่อระบายน้ํา
คสล.

190,000.00 เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีตเสริม
ได้รับความสะดวก เหล็ก
ในการเดินทาง
66,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
500,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางเข้าชุมชน

ปรับปรุงผิวจราจร
ถนน 1 สาย

450,000.00 - เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงผิวและ
ได้รับความสะดวก ขยายไหล่ทาง
ในการเดินทาง

16. การพัฒนา
โครงการติดตั้งโคม
โครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้าถนนเทศบาล
สัมพันธ์
17. การพัฒนา
โครงการติดตั้งตา
โครงสร้างพื้นฐาน ข่ายรอบสนาม
ฟุตซอล หลังสถานี
ขนส่งจังหวัด
ชัยนาท
18. การพัฒนา
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย
พหลโยธิน 1
19. การพัฒนา
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย
พหลโยธิน 2
20. การพัฒนา
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณที่ทํา
การชุมชนโพธิ์
ประเสริฐ
21. การพัฒนา
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเทศบาล
6/2 (แดงเย็บผ้า)
22. การพัฒนา
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยชัย
ณรงค์ 16
23. การพัฒนา
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมท่อ
ระบายน้ํา ซอย
พรหมประเสริฐ 8
(ตรงข้ามบ้านพัก
คลังจังหวัด)

491,400.00 เพื่อให้ประชาชน โคมไฟฟ้า LED
ได้รับความสะดวก ขนาด 80 วัตต์ 54
และปลอดภัยใน โคม
การเดินทาง
480,000.00 เพื่อให้ประชาชนผู้ ติดฎงตาข่
ต้ ายสนาม
มาเล่นกีฬาที่สนาม ฟุตซอล
ฟุตซอลได้รับความ
ปลอดภัย
500,000.00 เพื่อให้ประชาชน ถนน คสล 1 สาย
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
500,000.00 เพื่อให้ประชาชน ถนน คสล 1 สาย
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
45,000.00 เพื่อให้ประชาชน ถนน คสล 1 สาย
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
200,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
280,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
500,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง

ถนน คสล 1 สาย

ถนน คสล 1 สาย

ถนน คสล. พร้อม
ท่อระบายน้ํา 1
สาย

24. การพัฒนา
โครงก่อสร้างถนน
โครงสร้างพื้นฐาน คอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมท่อ
ระบายน้ํา ซอย
เทศบาล 9 (ส่วน
ต่อขยาย)

160,000.00 เพื่อให้ประชาชน ถนน คสล. พร้อม
ได้รับความสะดวก ท่อระบายน้ํา 1
และปลอดภัยใน สาย
การเดินทาง

25. การพัฒนา
โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอย
เทศบาล 47
26. การพัฒนา
โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอย
เทศบาล 48
27. การพัฒนา
โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอย
เทศบาล 49
28. การพัฒนา
โครงการซ่อมแซม
โครงสร้างพื้นฐาน พื้นทรายล้าง
บริเวณเขื่อนเรียง
หิน ริมแม่น้ํา
เจ้าพระยา
29. การส่งเสริม
โครงการสร้าง
คุณภาพชีวิต
หลักประกันรายได้
แก่ผู้สูงอายุ
30. การส่งเสริม
โครงการสนับสนุน
คุณภาพชีวิต
การเสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพล
ภาพ
31. การส่งเสริม
โครงการสนับสนุน
คุณภาพชีวิต
เงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพแก่ผู้ป่วย
เอดส์

320,000.00 เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงผิวจราจร
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
300,000.00 เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงซ่อมแซม
ได้รับความสะดวก ผิวจราจร
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
300,000.00 เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงซ่อมแซม
ได้รับความสะดวก ผิวจราจร
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
350,000.00 เพื่อให้พื้นทีมี
ซ่อมแซมพื้นทราย
สภาพพร้อมในการ ล้างคอนกรีต
จัดงานหรือ
ริมแม่น้ําเจ้าพระยา
กิจกรรมต่าง ๆ
เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์
เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์

12,790,100.00 จัดสรรเบี้ยยังชีพ จ่ายเบี้ยยังชีพให้
แก่ผู้สูงอายุ
ผูส้ ูงอายุตาม
นโยบายรัฐบาล
2,664,000.00 จัดสรรเบี้ยยังชีพ จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
แก่คนพิการ
คนพิการ

120,000.00 จัดสรรเบี้ยยังชีพ จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
แก่ผู้ป่วยเอดส์ ผูป้ ่วยเอดส์

32. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต คนพิการ
ผู้ดูแล และผู้ช่วย
คนพิการ

33. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัด
นิทรรศการและ
สนับสนุนงาน
วิชาการ

34. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
นักเรียน-เยาวชน
ในระดับท้องถิ่น
ระดับภาคและ
ระดับประเทศ
โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล

35. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

36. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

37. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการอุดหนุน
งบประมาณ
รายการอาหาร
กลางวันให้กับ
โรงเรียนในสังกัด
สพฐ. ตามภารกิจ
ถ่ายโอน
โครงการอาหาร
เสริม (นม)
โรงเรียนในสังกัดฯ
และโรงเรียนถ่าย
โอน

4,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต คนพิการ
ผู้ดูแล และผู้ช่วย
คนพิการให้ได้รับ
ความรู้ในสิทธิและ
สวัสดิการที่ควรจะ
ได้รับ
50,000.00 เพื่อเผยแพร่
ศักยภาพและขีด
ความสามารถใน
การจัดการศึกษา
และเพื่อให้
นักเรียน ครู
ผู้บริหาร และ
ประชาชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
97,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา
เยาวชน ตื่นตัว
และให้ความสนใจ
ในกีฬา

จัดอบรมให้ความรู้
แก่คนพิการ ผู้ดูแล
และผู้ช่วยคนพิการ

จัดนิทรรศการ ให้
ครูและนักเรียน เข้า
ร่วมกิจกรรม
โครงการ

ส่ง นักเรียน
เยาวชน นักศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา

9,770,800.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารที่สะอาด
ตามหลัก
โภชนาการ

จัดหาอาหาร
กลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดฯ

12,375,600.00 เพื่ออุดหนุน
งบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียน
สพฐ. ตาม
โครงการถ่ายโอน

สนับสนุน
งบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน
กับโรงเรียนสังกัด
สพฐ.

10,273,120.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
และโรงเรียนถ่าย
โอนได้ดื่มนมเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ
ตลอดปี

จัดซื้ออาหารเสริม
(นม) ให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด

38. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

39. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม อาคาร
เรียน และอาคาร
ประกอบโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลฯ
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ
โครงการปรับปรุง
สนามฟุตบอล
(รร. เขาท่าพระ)

40. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

41. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

42. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

43. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

44. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ทางด้านสุขาภิบาล
(ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร/แผง
ลอย)
โครงการประเมิน
มาตรฐาน ตลาด
สด น่าซื้อและ
อาหารปลอดภัย
(Clean Food
Good Taest)

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
สร้างจิตสดใส
ร่างกายแข็งแรง

11,528,560.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล
600,000.00 เพื่อให้มีอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบที่ได้
มาตรฐานใช้งาน
ได้ดี
21,100.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติการ
เรียนการสอน
400,000.00 เพื่อปรับปรุงสนาม
ให้มีสภาพพร้อม
ในการเรียนการ
สอนและเล่นกีฬา
0.00 เพื่อทราบปัญหา
อุปสรรคในการ
บริหารจัดการและ
การทํางานของ
ชมรม

เป้นค่าส่งเสริม
ศักยภาพ การ
จัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น
ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารเรียน และ
อาคารประกอบ

จัดซื้อครุภัณฑ์
ทางการศึกษา

ปรับพื้นสนามและ
ปลูกหญ้าสนาม
ฟุตบอล
จัดประชุม อบรม/
สัมมนา ให้กับ
ผู้ประกอบการ

70,000.00 เพื่อเฝ้าระวังและ ตรวจประเมิน
ตรวจสอบอาหาร อาหารในตลาดสด
ในตลาดสด
รวมถึงร้านค้าแผง
ลอย

232,300.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุ
รวมกลุ่มกันทํา
กิจกรรม เพื่อให้มี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี

จัดกิจกรรม
รวมกลุ่มผู้สูงอายุ
เพื่อให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุและ อสม.

45. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการตรวจ
สุขภาพอนามัยเด็ก
นักเรียน

46. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการอบรม อส
ม. ต่อเนื่อง

47. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของ อสม.

48. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการอบรมและ
ฟื้นฟู ศักยภาพ อส
ม. ในวัน อสม.
แห่งชาติ

49. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการอุดหนุน
งบประมาณพัฒนา
งานสาธารณสุขมูล
ฐาน (ค่า
ดําเนินงาน อสม.
18 ชุมชน)
โครงการสนับสนุน
งบประมาณเข้า
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
เมืองชัยนาท

50. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

5,000.00 เด็กนักเรียน
ตรวจสุขภาพเด็ก
โรงเรียนในเขต นักเรียนในเขต
เทศบาลได้รับการ เทศบาล
ตรวจสุขภาพ
ครบถ้วน
730,000.00 เพื่อให้ อสม.มี จัดอบรม อสม.
ความรู้ด้าน
สาธารณสุขที่
ถูกต้อง และรู้
บทบาทหน้าที่ใน
การปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
99,000.00 เพื่อให้ อสม. ได้ จัดอบรม
พัฒนาความรู้ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สามารถนํามาใช้
กับเหตุการณ์ใน
ปัจจุบันในด้าน
สาธารณสุขได้
รวมทั้งสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้
กับชุมชนของ
ตนเองได้
50,000.00 เพื่อให้ อสม. มี จัดอบรม อสม.
ความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติมากขึ้น
รวมทั้งถ่ายทอด
ความรู้ที่ได้รับ
ให้กับประชาชนได้
135,000.00 เพื่อพัฒนางาน อุดหนุนค่า
ด้านสาธารณสุข ดําเนินการของ อส
มูลฐาน ในเขต ม.ในเขตชุมชน
เทศบาล ตาม
นโยบายรัฐบาล
600,000.00 เพื่อใช้ในกร
ดําเนินงานส่งเสริม
ป้องกันและ
ควบคุมโรค การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ของประชาชนใน
เขตเทศบาล

สนับสนุน
งบประมาณให้กับ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

51. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

52. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริม
สุขภาพประชาชน
ทุกกลุ่มอายุ

53. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุน
งบประมาณให้ศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู่เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดชัยนาท
ตามโครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
แบบบูรณาการของ
ศตส.
จ.ชัยนาท

54. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการกีฬาร่วม
ใจต้านภัยยาเสพ
ติด

108,540.00 ประชาชนพ้นภัย ฉีดวัคซีนป้องกัน
จากโรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้าสุนัข
และแมวในทุก
โดยการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ ชุมชน
สัตว์เลี้ยงเพื่อมา
รับบริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและเพื่อ
ควบคุมจํานวน
ประชากรของสุนัข
และแมวโดยการ
ตอน/ทําหมัน
150,000.00 เพื่อกระตุ้นและ จัดกิจกรรมการเต้น
แอร์โรบิคช่วงเวลา
ส่งเสริมให้
ประชาชนทุกกลุ่ม เย็น
มีการออกําลังกาย
และเล่นกีฬาเป็น
ประจํา
28,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหายา สนับสนุน
เสพติดตาม
งบประมาณให้กับ
โครงการแก้ไข ศตส.
ปัญหายาเสพติด จ.ชัยนาท
แบบบูรณาการ
ของ ศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดจังหวัดชัยนาท
( ศตส. จ.ชัยนาท)

48,000.00 เพื่อสนับสนุนทีม
กีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันมหกรรม
กีฬาต่างๆที่เอกชน
หรือรัฐดําเนินการ
เช่น ไทคัพ เพื่อให้
เยาวชนห่างไกลยา
เสพติด

สนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ต่างๆที่ เอกชนและ
หน่วยงานของรัฐ
ดําเนินการ

55. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
(สายตรวจ
จักรยาน)

56. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดทําแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน

57. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการร่วม
กิจกรรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

58. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการร่วม
กิจกรรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่

59. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการรักษา
ความปลอดภัย
ในช่วงเทศกาล
อาหารและดนตรี

2,705,100.00 เพื่อป้องกันและ จ้างสายตรวจ
จักรยาน
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ขอ
ประชาชนในเขต
เทศบาล
0.00 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ จัดทําแผนป้องกัน
ผู้ปฏิบัติงานของ ภัยฝ่ายพลเรือน
เทศบาลมีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
25,200.00 เพื่อ อปพร. ที่ผ่าน จัดส่งเจ้าหน้าที่
อปพร. ประจํา
การอบรมมา
บริการประชาชน จุดตรวจร่วมกับ
และจัดระเบียบ ตํารวจภูธร
จราจรภายในเขต ในช่วงเทศกาล
เทศบาลเพื่อลด
การสูญเสียชีวิต
25,200.00 เพื่อให้ อปพร. จัดส่งเจ้าหน้าที่
ที่ผ่านการอบรมมา อปพร. ประจํา
บริการประชาชน จุดตรวจร่วมกับ
และจัดระเบียบ ตํารวจภูธร ในข่วง
จราจรภายในเขต เทศกาลปีใหม่
เทศบาล เพื่อลด
การสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน
ส่งเจ้าหน้าที่ อปพร.
0.00 ดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิต ดูแลความสงบ
และทรัพย์สินของ เรียบร้อยบริเวณ
ประชาชน ในช่วง งาน
เทศกาลอาหาร
และดนตรีที่จัดโดย
เทศบาลเมือง
ชัยนาท

60. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการเทศบาล
เมืองชัยนาท Car
Free Day 2016

61. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการก่อสร้าง
ศูนย์ผู้สูงอายุ
เทศบาลเมือง
ชัยนาท

62. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาล
เขาท่าพระ
โครงการเทศบาล
ห่วงใยใส่ใจ
ประชาชน

63. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

64. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว (ตู้อ่าง
อลูมิเนียม ชั้นคว่ํา
จาน โต๊ะวาง
อาหาร)
โครงการฝึกอบรม
65. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ อาชีพทําแชมพู
ครีมนวดผม
ท่องเที่ยว
สมุนไพร (ชุมชน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ เมตตาร่วมใจ)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

100,000.00 เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนนํา
รถจักรยานมาใช้
ในชีวิตประจําวัน
เพื่อสุขภาพที่
แข็งแรง และ
รักษาสิ่งแวดล้อม
ลดมลพิษ ลดโลก
ร้อน
8,500,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สถานที่ในการทํา
กิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และนันทนาการ
500,000.00 เพื่อให้มีอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้มาตรฐาน
พร้อมใช้งาน

270,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
ดูแลด้านสุขภาพ
อนามัยและด้าน
สังคมให้แก่
ผู้สูงอายุและเกิด
ความสามัคคีสร้าง
ความเข้มแข็งใน
ชุมชน
8,200.00 เพื่อให้มือ
เครื่องมือเครื่องใช้
ในการดูแล
นักเรียน

10,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้
และลดปัญหาการ
ว่างงาน

จัดกิจกรรมปั่น
จักรยานเพื่อรณรงค์
การใช้รถจักรยาน
ในชีวิตประจําวัน

ศูนย์ผู้สูงอายุ

ซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรม “เทศบาล
ห่วงใยใส่ใจ
ประชาชน “ ครบ
18 ชุมชน

ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว

จัดฝึกอบรมการทํา
แชมพู ครีมนวดผม
สมุนไพรให้กับผู้ที่
สนใจ

66. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
67. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
68. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
69. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
70. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
71. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
72. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทําขนม
กระหรี่ปั๊ป
(ชุมชนเมตตาร่วม
ใจ)

10,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ จัดฝึกอบรมการทํา
เสริม เพิ่มรายได้ ขนมกระหรี่ปั๊ป
และลดปัญหาการ ให้กับผู้สนใจ
ว่างงาน

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทําหมอนข้าง
หมอนหนุนหัว
(ชุมชนหัวรอ)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้
และลดปัญหาการ
ว่างงาน

จัดฝึกอบรมการ
จัดทําหมอนข้าง
หมอนหนุนหัว
ให้กับสมาชิกผู้ที่
สนใจ

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทําน้ําดื่ม
สมุนไพร เพื่อ
สุขภาพ (ชุมชนศรี
วิชัย)

10,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้
และลดปัญหาการ
ว่างงาน

จัดฝึกอบรมทําน้ํา
ดื่มสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพให้กับ
ผู้สนใจ

โครงการฝึกอบรม
การทําขนมจีบ
สาคูไส้หมู (ชุมชน
ศรีวิชัย)

5,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ จัดฝึกอบรมทํา
เสริม เพิ่มรายได้ ขนมจีบ สาคูไส้หมู
และลดปัญหาการ ให้กับผู้สนใจ
ว่างงาน

โครงการฝึกอบรม
ทําขนมรังแตน
(ชุมชนศรีวิชัย)

5,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ จัดฝึกอบรมการทํา
เสริม เพิ่มรายได้ ขนมรังแตน ให้กับ
และลดปัญหาการ ผูส้ นใจ
ว่างงาน

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทําสบู่และ
น้ํายาล้างจาน
(ชุมชนโพธิ์
ประเสริฐ)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ จัดฝึกอบรมทําสบู่
เสริม เพิ่มรายได้ และน้ํายาล้างจาน
และลดปัญหาการ
ว่างงาน

โครงการฝึกอบรม
อาชีพเสริม ทํา
น้ํายาล้างจานจาก
น้ําหมักชีวภาพ
(ชุมชนหลักเมือง)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ จัดฝึกอบรมการทํา
เสริม เพิ่มรายได้ น้าํ ยาล้างจาน
และลดปัญหาการ จากน้ําหมักชีวภาพ
ว่างงาน

73. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
74. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
75. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
76. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
77. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
78. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
79. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ

โครงการฝึกอบรม
ทํายาหม่อง
สมุนไพร (ชุมชนท่า
แจง)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้
และลดปัญหาการ
ว่างงาน

เพื่อสร้างอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้
และลดปัญหาการ
ว่างงาน

โครงการฝึกอบรม
การทําไม้กวาด
ดอกหญ้า (ชุมชน
บ้านท่าไม้)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ จัดฝึกอบรมการทํา
เสริม เพิ่มรายได้ ไม้กวาดดอกหญ้า
และลดปัญหาการ ให้กบั สมาชิกผู้สนใจ
ว่างงาน

โครงการฝึกอบรม
การทําไม้กวาด
ดอกหญ้า (ชุมชน
วัดหัวยาง)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ จัดฝึกอบรมการทํา
เสริม เพิ่มรายได้ ไม้กวาดดอกหญ้า
และลดปัญหาการ ให้กบั สมาชิกผู้สนใจ
ว่างงาน

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทําขนมคุกกี้
(ชุมชนวงษ์โตเก้า
พัฒนา)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ จัดฝึกอบรมทําขนม
เสริม เพิ่มรายได้ คุกกี้ให้กับสมาชิก
และลดปัญหาการ ผู้สนใจ
ว่างงาน

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทําน้ํายา
เอนกประสงค์
(น้ํายาล้างจานสูตร
ถนอมมือ) (ชุมชน
มณเฑียรทอง
รุ่งเรือง)
โครงการฝึกอบรม
อาชีพเสริม ทํา
น้ํายา
เอนกประสงค์
(น้ํายาล้างจาน)
(ชุมชนคงธรรม)
โครงการฝึกอบรม
อาชีพเสริม ทําข้าว
มันไก่-ข้าวหมูแดง
(ชุมชนคงธรรม)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้
และลดปัญหาการ
ว่างงาน

จัดฝึกอบรมทํา
น้ํายาเอนกประสงค์
ให้กับสมาชิกผู้ที่
สนใจ

10,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้
และลดปัญหาการ
ว่างงาน

ฝึกอบรม ทําน้ํายา
เอนกประสงค์
น้ํายาล้างจานให้กับ
ผู้สนใจ

10,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ จัดฝึกอบรม การทํา
เสริม เพิ่มรายได้ ข้าวมันไก่ ข้าวหมู
และลดปัญหาการ แดง ให้กับผู้ที่สนใจ
ว่างงาน

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการฝึกอบรม
อาชีพ เลี้ยงไก่
พันธุ์ไข่ในหลุม (ไก่
หลุม) (ชุมชนสุขใจ)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ จัดฝึกอบรมอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้ เลีย้ งไก่พันธุ์ไข่ใน
และลดปัญหาการ หลุม ให้กับผู้ที่สนใจ
ว่างงาน

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทําก๋วยเตี๋ยว
น่องไก่ (ชุมชน
ศาลา ปู่ปี)

10,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้
และลดปัญหาการ
ว่างงาน

โครงการฝึกอบรม
อาชีพการทํา
กระยาสารท
(ชุมชนศาลาปู่ปี)

10,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ จัดฝึกอบรมการทํา
เสริม เพิ่มรายได้ กระยาสารทให้กับ
และลดปัญหาการ ผูท้ ี่สนใจ
ว่างงาน

โครงการฝึกอบรม
การทําสบู่สมุนไพร
(ชุมชนบางตาทอง)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ จัดฝึกอบรมการทํา
เสริม เพิ่มรายได้ สบูส่ มุนไพร ให้กับ
และลดปัญหาการ ผู้ท่สี นใจ
ว่างงาน

โครงการฝึกอบรม
การทํายาหม่อง ยา
ดมสมุนไพรไทย
และสเปรย์ตะไคร้
หอม (ชุมชนท่าชัย)

10,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้
และลดปัญหาการ
ว่างงาน

โครงการฝึกอบรม
ทําน้ํายาล้างจาน
(ชุมชนท่าชัย)

10,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ จัดฝึกอบรมการทํา
เสริม เพิ่มรายได้ น้าํ ยาล้างจาน
และลดปัญหาการ ให้กับผู้ที่สนใจ
ว่างงาน

โครงการฝึกอบรม
ตัดเย็บเสื้อผ้า
เบื้องต้น (ชุมชน
ร่วมใจพัฒนา)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ จัดฝึกอบรมการตัด
เสริม เพิ่มรายได้ เย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
และลดปัญหาการ ให้กบั ผู้ที่สนใจ
ว่างงาน

จัดฝึกอบรมอาชีพ
การทําก๋วยเตี๋ยว
น่องไก่ ให้กับผู้ที่
สนใจ

จัดฝึกอบรมการทํา
ยาหม่อง ยาดม
สมุนไพรไทย และ
สเปรย์ตะไคร้ ให้กับ
ผู้ที่สนใจ

จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
87. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการฝึกอาชีพ
ทําคุ๊กกี้สิงคโปร์
(ชุมชนตรายาง
สัมพันธ์)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ จัดฝึกอบรมการทํา
เสริม เพิ่มรายได้ คุก๊ กี้สิงคโปร์ ให้กับ
และลดปัญหาการ ผู้ท่สี นใจ
ว่างงาน

88. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
89. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
90. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรม
อาชีพซ่อมจักรยาน
(ชุมชนหนองหลวง
พัฒนา)

8,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ จัดฝึกอบรมอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้ ซ่อมรถจักรยาน
และลดปัญหาการ ให้กบั ผู้ที่สนใจ
ว่างงาน

91. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
92. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการอุดหนุน
การจัดงาน
มหกรรมหุ่นฟาง
นกและงานกาชาด
จังหวัดชัยนาท

โครงการฝึกอบรม
อาชีพปลูกมะนาว
ในบ่อปูนซีเมนต์
(ชุมชนหนองหลวง
พัฒนา)

12,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้
และลดปัญหาการ
ว่างงาน

จัดฝึกอบรมการ
ปลูกมะนาวในบ่อ
ปูนซีเมนต์ ให้กับผู้
ที่สนใจ

โครงการพัฒนา
ร้านอาหารและ
แผงลอยจําหน่าย
อาหาร (เทศกาล
อาหารและดนตรี)

238,200.00 เพื่อสร้างเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดและ
ส่งเสริมการค้าขาย
เพื่อสร้างรายได้แก่
ผู้ประกอบการใน
ท้องถิ่น
80,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
จัดงานประเพณี
และงานอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
จังหวัด
50,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
จัดการประเพณี
และงานอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
จังหวัด

อบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและ
แผงลอย

โครงการอุดหนุน
การจัดงาน
ประเพณี แข่งเรือ
ยาวชิงถ้วย
พระราชทาน

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่จังหวัด
ชัยนาท ใช้ในการ
จัดมหกรรมหุ่นฟาง
นก
อุดหนุนงบประมาณ
ไห้แก่จังหวัด
ชัยนาท

93. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
94. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการอุดหนุน
การจัดงาน วันส้ม
โอขาวแตงกวา
ชัยนาท

95. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัด
กิจกรรมทางด้าน
ศาสนาวัฒนธรรม
และวันสําคัญของ
ชาติ

96. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
97. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
98. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปี
ใหม่

โครงการปั่นเปิด
เมือง ครั้งที่ 3
(ชัยนาทเมือง
จักรยาน)

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง

20,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
จัดการประเพณี
และงานอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
จังหวัด
400,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัด และ
รณรงค์ให้ใช้
รถจักรยานเพื่อลด
โลกร้อนรักษา
สิ่งแวดล้อม และ
เพื่อสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
30,000.00 เพื่อให้ประชาชน
และเยาวชน ได้
เห็นถึงวันสําคัญ
ของการจัด
กิจกรรมทาง
ศาสนาและ
วัฒนธรรม และวัน
สําคัญของชาติ
166,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้มีโอกาสทักบุญ
ตักบาตรเนื่อง
โอกาสวันขึ้นปีใหม่

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่จังหวัด
ชัยนาทใช้ในการจัด
งานวันส้มโอขาว
แตงกวา
จัดกิจกรรมแข่งขัน
จักรยานโดยมีนัก
ปั่นจักรยานทั่ว
ประเทศ

จัดกิจกรรมทางด้าน
วันสําคัญทาง
ศาสนาวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมทําบุญ
ตักบาตร ข้าวสาร
อาหารแห้ง แด่
พระภิกษุสามเณร

จัดกิจกรรมรดน้ํา
ผู้สูงอายุ การ
ประกวดนาง
สงกรานต์ ประกวด
ขบวนแห่และ
การละเล่นพื้นเมือง
285,000.00 เพื่อเป็นการรักษา จัดงานประเพณี
และส่งเสริม
ลอยกระทง
วัฒนธรรม
ประกวดขบวนแห่
ประเพณีอันดีงาม กระทงเจิม
ของไทย
หนูน้อยนพมาศ
120,000.00 เพื่อเป็นการรักษา
และส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีของ
ไทย

99. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
100. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
101. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
102. การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

103.

104.

โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

โครงการอุดหนุน
งบประมาณให้แก่
มูลนิธิชัยนาทการ
กุศล

โครงการ
นิทรรศการปิดทอง
หลังพระ

โครงการชุมชน
เทศบาลเมือง
ชัยนาทร่วมใจ
รณรงค์ทําความ
สะอาด ติดธงชาติ
และธงตรา
สัญลักษณ์ เฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรง
เจริญพระ
ชนมพรรษา 88
พรรษา ปี 2559
การบริหารจัดการ โครงการชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมมือ ร่วมใจ
และสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาด

การบริหารจัดการ โครงการรณรงค์
ทรัพยากรธรรมชาติ แยกลดปริมาณ
และสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและนํา
กลับมาใช้ใหม่

369,500.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชน
แสดงออกถึง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
200,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์กร
เอกชน ในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของท่องถิ่น
0.00 เพื่อร่วมจัด
นิทรรศการใน
โครงการปิดทอง
หลังพระ ของ
สันนิบาตเทศบาล

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ปีละ1ครั้ง

สนับสนุน
งบประมาณให้แก่
มูลนิธิชัยนาทการ
กุศล

จัดนิทรรศการใน
โครงการปิดทอง
หลังพระเพื่อ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

400,000.00 เพื่อร่วมเฉลิมพระ ติดธงชาติและธง
ตราสัญลักษณ์ ทั้ง
เกียรติ
พระบาทสมเด็จ 18 ชุมชน
พระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาส
ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 88
พรรษา

50,000.00 เพื่อให้ชุมชนมีส่วน จัดกิจกรรมด้านการ
ร่วมในการพัฒนา ทําความสะอาด
และรักษาความ ชุมชน
สะอาดชุมชนของ
ตนเอง
0.00 เพื่อให้ประชาชน จัด อบรมประชาชน
รู้จักการแยกขยะ หรือ อสม. และจัด
และลดจํานวน กิจกรรมคัดแยก
ขยะให้น้อยลง ขยะ

105.

การบริหารจัดการ โครงการฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติ อาสาสมัครรักษา
และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม

106.

การบริหารจัดการ โครงการรณรงค์
ทรัพยากรธรรมชาติ ลด ละ เลิก การใช้
และสิ่งแวดล้อม ภาชนะโฟมบรรจุ
อาหาร
การบริหารจัดการ โครงการคัดแยก
ทรัพยากรธรรมชาติ ขยะอันตรายจาก
และสิ่งแวดล้อม ชุมชนเขตเทศบาล
เมืองชัยนาท

107.

108.

การเมืองการ
บริหาร

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

109.

การเมืองการ
บริหาร

โครงการฝึกอบรม
และพัฒนา
ศักยภาพองค์กร
สตรีอาสาพัฒนา
ชุมชน

110.

การเมืองการ
บริหาร

โครงการฝึกอบรม
การจัดทําแผน
ชุมชน

0.00 ให้ความรู้ความ
เกี่ยวกับผลเสีย
ของการเกิดมลพิษ
การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม และ
การป้องกันแก้ไขที่
จะไม่ก่อให้เกิด
มลพิษ
0.00 เพื่อลดปริมาณ
การใช้ภาชนะโฟม
ในการบรรจุ
อาหาร
30,000.00 เพื่อคัดแยกขยะ
อันตรายออกจาก
ชุมชน ในเขต
เทศบาล เพื่อลด
ภาวะการเกิด
สารเคมีขยะเป็น
พิษตกค้าง
80,000.00 เพื่อพนักงาน
เทศบาลและ
ลูกจ้างตลอดจน
ประชาชนทั่วไป
เห็นความสําคัญ
ของภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รูปแบบเทศบาล
123,000.00 จัดตั้งกลุ่มสตรีที่
เป็นตัวแทน
ประชาชนและ
เสริมสร้างความ
เข้าใจ องค์ความรู้
และศึกษาดูงาน
ด้าน กระบวนการ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับแผน
ชุมชน
22,000.00 เพื่อให้ทุกชุมชนมี
แผนพัฒนาชุมชน

จัดอบรมให้แก่
กลุ่มเป้าหมายเพื่อ
เป็นตัวแทนเผยแพร่

จัดอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ประกอบการ
ร้านค้า
อบรมให้ความรู้การ
คัดแยกขยะ
อันตรายแก่
ประชาชน

จัดทําบุญ แสดง
นิทรรศการและ
กิจกรรมเผยแพร่
ภารกิจของเทศบาล

จัดอบรมกลุ่มสตรี

ฝึกอบรมการจัดทํา
แผนและจัดทําแผน
ชุมชน

111.

การเมืองการ
บริหาร

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นํา
ชุมชนและ
กรรมการชุมชน
เทศบาลเมือง
ชัยนาท

112.

การเมืองการ
บริหาร

113.

การเมืองการ
บริหาร

โครงการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและ
การรับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชน
โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

114.

การเมืองการ
บริหาร

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

จัดอบรมและ
240,000.00 เพื่อพัฒนา
ประชุมแลกเปลี่ยน
ศักยภาพผู้นํา
เรียนรู้ ให้แก่ผู้นํา
ชุมชนและ
คณะกรรมการ ชุมชน
ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
ชัยนาทให้มีความรู้
และเข้าใจบทบาท
ในการดําเนินงาน
และบริหารใน
ชุมชน
300,000.00 เพื่อประชาสัมพันธ์ จ้างเหมา
ข้อมูลข่าวสารและ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
กิจกรรมของ
เทศบาลทางสื่อ
เทศบาล
ต่างๆ
100,000.00 เพื่อให้บุคลากร
ของเทศบาลเข้าใจ
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ
ตลอดจน
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ
และการให้บริการ
ประชาชน
282,000.00 เพื่อปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน สะดวก
รวดเร็วในการ
ค้นหาตรวจข้อมูล
และใช้เป็น
เครื่องมือ
ประมวลผลในการ
เร่งรัดตรวจสอบ
แจ้งเตือนผู้ชําระ
ภาษี เพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

จัดฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน

ปรับปรุงฐานข้อมูล
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ให้ครอบคลุมพื้นที่

115.

การเมืองการ
บริหาร

โครงการสํารวจ
และจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานในเขต
เทศบาลฯ

116.

การเมืองการ
บริหาร

โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตาม
สายระยะที่4

117.

การเมืองการ
บริหาร

118.

การเมืองการ
บริหาร

119.

การเมืองการ
บริหาร

120.

การเมืองการ
บริหาร

121.

การเมืองการ
บริหาร

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สํารวจ
(กองช่าง)
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ทางการ
เกษตร (กองช่าง)
โครงการจัดทําป้าย
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่อง
ในวโรกาสพระ
ชนนมายุครบ 88
พรรษา
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(สํานักปลัด) (โต๊ะ
เก้าอี้ ตู้ ชุดโซฟา)
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ (กอง
วิชาการ) กล้อง
ถ่ายภาพแบบ
ดิจิตอลพร้อมเลนส์

42,000.00 เพื่อสํารวจและ
จัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานเป็น
มาตรฐานสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์
ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นและ
เป็นข้อมูลต่างๆที่
เชื่อถือได้
498,000.00 เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล
34,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้พร้อมใน
การใช้งาน
30,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
490,000.00 เพื่อเฉลิมพร
เกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาส
พระชนมายุครบ
88 พรรษา
190,050.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

สํารวจข้อมูล
พื้นฐานตามแบบ
สํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานใน
การจัดทํา
แผนพัฒนา

ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายของ
เทศบาล
จัดซื้อล้อวัด
ระยะทาง,ซื้อกล้อง
ระดับ
จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
แบบหอยโข่ง
ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
ป้ายเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

ครุภัณฑ์สํานักงาน

34,200.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ กล้องถ่ายภาพ
เครื่องใช้เพียงพอ ดิจิตอลพร้อมเลนส์
ในการปฏิบัติงาน

122.

การเมืองการ
บริหาร

123.

การเมืองการ
บริหาร

124.

การเมืองการ
บริหาร

125.

การเมืองการ
บริหาร

126.

การเมืองการ
บริหาร

127.

การเมืองการ
บริหาร

128.

การเมืองการ
บริหาร

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(กองสวัสดิการ
สังคม)
(เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน)
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (กอง
การศึกษา)
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(โต๊ะ เก้าอี้พิมพ์
คอมพิวเตอร์)
(กองการศึกษา)
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(เก้าอี้โครเมี่ยม
พนักพิงตาข่ายขา
ล้อเลื่อน)(สํานัก
ปลัดฯ)
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิด
แขวน)
(สํานักปลัดฯ)
โครงจัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน (โต๊ะ
พร้อมเก้าอี้ทํางาน)
(กองช่าง)
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก 2 บาน)
(กองช่าง)

28,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครื่องใช้เพียงพอ (เครือ่ งปรับอากาศ)
ในการปฏิบัติงาน

53,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ ครุภัณฑ์
เครื่องใช้เพียงพอ คอมพิวเตอร์
ในการปฏิบัติงาน
9,200.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ โต๊ะ เก้าอี้พิมพ์
เครื่องใช้ในการ คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงาน

7,900.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ เก้าอี้โครเมี่ยม
เครื่องใช้เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

33,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องปรับอากาศ
เครื่องใช้เพียงพอ แบบแยกส่วน
ในการปฏิบัติงาน
และบริการ
ประชาชน
18,500.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ โต๊ะพร้อมเก้าอี้
เครื่องใช้เพียงพอ ทํางาน
ในการปฏิบัติงาน

3,700.00 เพื่อมีเครื่องมือ ตู้เหล็กบานเลื่อน
เครื่องใช้ในการ กระจก 2 บาน 1 ตู้
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน

129.

การเมืองการ
บริหาร

130.

การเมืองการ
บริหาร

131.

การเมืองการ
บริหาร

132.

การเมืองการ
บริหาร

133.

การเมืองการ
บริหาร

134.

การเมืองการ
บริหาร

135.

การเมืองการ
บริหาร

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว (ตู้อ่าง
อลูมิเนียม)
(กองช่าง)
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(กองวิชาการฯ)
(เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน)
โครงการปรับปรุง
ห้องน้ําศูนย์บริการ
สาธารณสุข 2
(เขาท่าพระ)
จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน
(ฉากกั้นห้อง)
(กองวิชาการ)
โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงภายใน
ห้องประชุม (ห้อง
ประชุมบุญทัน)
(กองวิชาการ)
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่
(จอแสดงผล LED
Display Full
Colour P4)
(กองวิชาการฯ)
จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน (เก้าอี้
ทํางานปรับระดับ
ได้ 1 ตัว เก้าอี้
โครงเหล็กพนักพิง
ตัวยู 10 ตัว

3,600.00 เพื่อมีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน
และบริการ
ประชาชน
33,000.00 เพื่อให้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน
และบริการ
ประชาชน

ตู้อ่างอลูมิเนียม
จํานวน 1 ตู้

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน

ห้องน้ําศูนย์ ฯ 2
98,000.00 เพื่อให้ถูก
สุขลักษณะและมี
สภาพพร้อมใช้งาน
และบริการ
ประชาชน
10,500.00 เพื่อให้มีพื้นที่ใช้ ฉากกั้นห้อง
งานที่เหมาะสม

308,900.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ ระบบเสียงภายใน
เครื่องใช้เพียงพอ ห้องประชุม
ในการปฏิบัติงาน

499,690.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ จอแสดงผล LED
เครื่องใช้เพียงพอ Display Full
ในการปฏิบัติงาน Colour P4 พร้อม
ชุดควบคุม 1 ชุด

11,200.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ เก้าอี้ทํางานแบบ
เครื่องใช้ในการ ปรับระดับได้ 1 ตัว
ปฏิบัติงาน
และเก้าอี้โครงเหล็ก
พนักพิงตัวยู 10
ตัว

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลเมืองชัยนาท มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 114 โครงการ จํานวนเงิน 71,359,841 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 113
โครงการ จํานวนเงิน 70,867,141 ล้านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

การก่อหนี้ผูกพัน/
การเบิกจ่าย
โครงการ
ลงนามในสัญญา
งบประมาณ
25 8,542,711.00
24 8,059,211.00
25 57,135,139.62
25 57,125,939.59

โครงการ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การเมืองการบริหาร
รวม

37

2,587,636.86

27 3,094,353.20
114 71,359,840.68

37

2,587,636.86

27 3,094,353.20
113 70,867,140.65

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองชัยนาท ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ยุทธศาสตร์
1.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

2.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

3.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

4.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการ
โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อม
ท่อระบายน้ํา
ซอยเทศบาล
7/1 ต่อจาก
โครงการเดิม
(ชุมชนตรายาง
สัมพันธ์)
โครงการเปลี่ยน
โคมไฟฟ้า
สาธารณะถนน
สายหลักในเขต
เทศบาล
โครงการปรับปรุง
ยกระดับฝาท่อ
ระบายน้ํา ซอย
บ้านกล้วย 2
โครงการก่อสร้าง
ประตูปิดปากท่อ
ระบายน้ํา คลอง
บางตาทอง

แหล่ง
ที่มา
งบ
ประมาณ

ระยะ
เวลาการ
คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ดําเนิน
งาน
400,000.00 399,000.00 หจก.สุณัฐฐ 24/03/2559
90
ศักดิ์ก่อสร้าง
จํานวน
วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

492,000.00 491,344.00 บ.เนเจอร์รลั 24/08/2559
โปรเทค

30

419,000.00 418,500.00 โยธาไทย

26/01/2559

30

500,000.00 480,000.00 หจก.เพชร
วิศวกรรม
(1994)

16/03/2559

90

5.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

6.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

7.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

8.

9.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

10. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

11. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

พร้อมทิ้งหิน
ป้องกันการกัด
เซาะ
โครงการเปลี่ยน
โคมไฟฟ้าส่อง
สว่างแบบ LED
ซอยภายในเขต
เทศบาล
โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เขื่อน
เรียงหิน หน้า
ศาลากลาง
โครงการขุดลอก
คลองท่าแจง
โครงการติดตั้ง
เสาไฟฟ้าแสง
สว่างพร้อมโคม
LED ริ้วริมเขื่อน
เรียงหินหน้าศาลา
กลางจังหวัด
โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อม
ท่อระบายน้ํา
ซอยประชาธิปัตย์
1 (ชุมชนศาลาปู่
ปี)
โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อม
ท่อระบายน้ํา
ซอยเทศบาล37
(ข้างสุชิน
แทรกเตอร์)
(ชุมชนหนอง
หลวงพัฒนา)
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย
เทศบาลสัมพันธ์
17

497,000.00 496,000.00 หจก.เพชร
วิกรรม
(1994)

10/02/2559

30

495,000.00 495,000.00 หจก.เพชร
วิศวกรรม
(1994)

16/03/2559

65

200,000.00 200,000.00 หจก.เพชร 30/12/2558
วิศวกรรม
(1994)
496,500.00 496,500.00 หจก.ทีเอ 24/02/2559
เอ็นจิเนียริ่ง

40

410,000.00 408,000.00 นายสมชาย 23/03/2559
วงศ์อุไร

90

490,000.00 489,000.00 ร้านสุภาพ
การค้า

28/03/2559

90

190,000.00 147,725.00 ร้านไทย
ก่อสร้าง

01/04/2559

45

30

12. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

13. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

14. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

15. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
16. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

17. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

18. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

19. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
20. การพัฒนา
โครงสร้าง

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ทางเข้าชุมชนร่วม
ใจพัฒนา
โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนท่าแจง (ช่วง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมแม่นา้ํ
เจ้าพระยา หลัง
โรงสี)
โครงการปรับปรุง
ขยายไหล่ทาง
แอสฟัลท์ติกคอน
กรีต ซอยเทศบาล
10 (วัดโพธิ์)
โครงการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าถนน
เทศบาลสัมพันธ์
โครงการติดตั้งตา
ข่ายรอบสนาม
ฟุตซอล หลัง
สถานีขนส่ง
จังหวัดชัยนาท
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
บริเวณที่ทาํ การ
ชุมชนโพธิ์
ประเสริฐ
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย
เทศบาล 6/2
(แดงเย็บผ้า)
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย
ชัยณรงค์ 16
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต

64,800.00 ร้านโยธาไทย 22/04/2559

30

500,000.00 498,000.00 นางทิวาพร 25/03/2559
แสงทอง

60

16/05/2559

10

491,400.00 491,130.00 บริษัท เนอ 04/07/2559
เจอร์รลั
โปรเทค
จํากัด
480,000.00 465,800.00 ร้านสุภาวดี 09/08/2559

30

21,400.00 เจ.เอ็น.กรุ๊ป 22/09/2559
(2012)

30

200,000.00 134,000.00 หจก.สุณัฐ 20/09/2559
ศักดิ์ก่อสร้าง

60

280,000.00 201,512.00 ร้านสุนันทา 09/08/2559
การโยธา

45

500,000.00 483,500.00 หจก.ลี้โยธา 20/09/2559
กิจ

90

66,000.00

450,000.00 449,500.00 ร้านดาวรุง่
คอนกรีต

45,000.00

45

พื้นฐาน

21. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

22. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

23. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

24. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

25. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

26. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

27. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เสริมเหล็กพร้อม
ท่อระบายน้ํา
ซอยพรหม
ประเสริฐ 8 (ตรง
ข้ามบ้านพักคลัง
จังหวัด)
โครงก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมท่อ
ระบายน้ํา ซอย
เทศบาล 9 (ส่วน
ต่อขยาย)
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิว
จราจรถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยเทศบาล 47
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิว
จราจรถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยเทศบาล 48
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิว
จราจรถนนแอส
ฟัลท์ ติกคอ
นกรีต ซอย
เทศบาล 49
โครงการซ่อมแซม
พื้นทรายล้าง
บริเวณเขือ่ นเรียง
หิน ริมแม่น้ํา
เจ้าพระยา
โครงการสร้าง เงินอุดหนุน
แบบมี
หลักประกัน
รายได้แก่ผสู้ ูงอายุ วัตถุประสง
ค์

โครงการ
สนับสนุนการ
เสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพล

160,000.00 139,000.00 สุภาพร
การค้า

26/08/2559

45

320,000.00 259,000.00 31/59

26/08/2559

45

300,000.00 231,000.00 30/59

26/08/2559

45

300,000.00 233,000.00 33/59

31/08/2559

45

350,000.00 350,000.00 หจก. เพชร 31/08/2559
วิศวกรรม
(1994)

44

01/10/2559
12,790,100 12,476,400.0 คู่สัญญา
.00
0 โครงการ
สร้าง
หลักประกัน
รายได้แก่
ผู้สูงอายุ
01/10/2558
เงินอุดหนุน 2,664,000. 2,583,200.00 คู่สัญญา
00
โครงการ
แบบมี
สนับสนุนการ
วัตถุประสง
เสริมสร้าง
ค์
สวัสดิการ
ทางสังคม

365

365

ภาพ

ให้แก่คน
พิการหรือทุ
พลภาพ
01/10/2558
120,000.00 118,500.00 คู่สัญญา
โครงการ
สนับสนุนเงิน
สงเคราะห์
เพื่อการยัง
ชีพแก่ผู้ปว่ ย
เอดส์
07/06/2559
50,000.00 45,760.00 คู่สัญญา
โครงการจัด
นิทรรศการ
และ
สนับสนุนงาน
วิชาการ

28. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการ
สนับสนุนเงิน
สงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพแก่
ผู้ป่วยเอดส์

29. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัด
นิทรรศการและ
สนับสนุนงาน
วิชาการ

30. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
นักเรียน-เยาวชน
ในระดับท้องถิ่น
ระดับภาคและ
ระดับประเทศ

97,000.00

31. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล

9,770,800.
00

32. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการอุดหนุน
งบประมาณ
รายการอาหาร
กลางวันให้กับ
โรงเรียนในสังกัด
สพฐ. ตามภารกิจ
ถ่ายโอน

12,375,600
.00

08/10/2558
95,840.00 คู่สัญญา
โครงการ
จัดการ
แข่งขันกีฬา
นักเรียนเยาวชนใน
ระดับท้องถิ่น
ระดับภาค
และระดับ
ประเทศ
01/10/2558
7,356,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
อาหาร
กลางวัน
โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล
01/10/2558
10,885,000.0 คู่สัญญา
0 โครงการ
อุดหนุน
งบประมาณ
รายการ
อาหาร
กลางวัน
ให้กบั
โรงเรียนใน

365

20

30

365

365

33. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

34. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

35. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการอาหาร
เสริม (นม)
โรงเรียนในสังกัด
ฯ และโรงเรียน
ถ่ายโอน
โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยการ
บริหาร
สถานศึกษา

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม อาคาร
เรียน และอาคาร
ประกอบโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
ฯ

สังกัด สพฐ.
ตามภารกิจ
ถ่ายโอน
10,273,120 8,140,396.62 สหกรณ์โคนม 12/02/2559
.00
ไทยมิลล์
จํากัด

01/10/2558
11,528,560 9,054,633.00 คู่สัญญา
.00
โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยการ
บริหาร
สถานศึกษา

365

600,000.00 252,000.00 สุนันทาการ 18/02/2559
โยธา

60

สุนันทาการ
23/09/2259
โยธา
16/08/2559
17,700.00 ร้านกิตติ
ภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์

201,000.00
36. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

37. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ
โครงการปรับปรุง
สนามฟุตบอล
(รร.เขาท่าพระ)

21,100.00

400,000.00 119,700.00 หจก.สุณัฐ 05/04/2559
ศักดิ์ก่อสร้าง
หจก.สุนันทา
05/04/2559
ก่อสร้าง
04/01/2559
68,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
ประเมิน
มาตรฐาน
ตลาดสด น่า
ซื้อและ
อาหาร
ปลอดภัย
(Clean
Food Good
Taest)

279,300.00
38. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการประเมิน
มาตรฐาน ตลาด
สด น่าซื้อและ
อาหารปลอดภัย
(Clean Food
Good Taest)

365

70,000.00

90
5

60

60
15

39. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
สร้างจิตสดใส
ร่างกายแข็งแรง

40. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการอบรม
อสม. ต่อเนื่อง

41. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการอุดหนุน
งบประมาณ
พัฒนางาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน (ค่า
ดําเนินงาน อสม.
18 ชุมชน)

232,300.00 228,100.00 คู่สัญญา
โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพ
ผู้สูงอายุสร้าง
จิตสดใส
ร่างกาย
แข็งแรง
730,000.00 58,350.00 นายเมธี
เฟื่องขจร
นายเมธี
53,550.00
เฟื่องขจร
นายเมธี
53,550.00
เฟื่องขจร
นายเมธี
55,200.00
เฟื่องขจร
นายเมธี
52,650.00
เฟื่องขจร
นายเมธี
50,250.00
เฟื่องขจร
นายเมธี
55,800.00
เฟื่องขจร
นายเมธี
56,550.00
เฟื่องขจร
นายเมธี
58,650.00
เฟื่องขจร
นายเมธี
52,650.00
เฟื่องขจร
นายเมธี
52,500.00
เฟื่องขจร
นายเมธี
56,850.00
เฟื่องขจร
135,000.00 135,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
อุดหนุน
งบประมาณ
พัฒนางาน
สาธารณสุข
มูลฐาน (ค่า
ดําเนินงาน
อสม. 18
ชุมชน)

18/04/2559

15

20/10/2558

7

23/11/2558

7

24/12/2558

7

22/01/2559

7

25/02/2559

7

25/03/2559

7

18/04/2559

7

10/05/2559

7

23/06/2559

7

28/07/2559

7

25/08/2559

7

29/09/2559

7

10/05/2559

1

42. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการ
สนับสนุน
งบประมาณเข้า
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
เมืองชัยนาท

43. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการรณรงค์
ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

44. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริม
สุขภาพประชาชน
ทุกกลุ่มอายุ

45. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการกีฬาร่วม
ใจต้านภัยยาเสพ
ติด

01/10/2558
600,000.00 600,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
สนับสนุน
งบประมาณ
เข้ากองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
เทศบาลเมือง
ชัยนาท
03/03/2559
108,540.00 108,540.00 คู่สัญญา
โครงการ
รณรงค์ฉดี
วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัข
บ้า
150,000.00 43,200.00 นายธนู แสง 01/10/2558
พิชัย

48,000.00

นาง
เบญจมาศ
01/10/2558
43,200.00
พัวทรัพย์
เจริญ
นายสมชัย
01/10/2558
20,000.00
ลัทธิเดช
15,000.00 ร้านชัยนาท 26/10/2558
วัสดุภัณฑ์

24,000.00
4,000.00
4,940.00
46. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
(สายตรวจ
จักรยาน)

2,705,100. 2,705,100.00
00

นาง
สราวรรณ ขํา
เอี่ยม
นายชานนท์
เคนทอง
นางวาสนา
เคนทอง
คู่สัญญา
โครงการ
ป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
(สายตรวจ
จักรยาน)

365

30

365

365

365
5

09/08/2559

30

01/09/2559

7

01/09/2559

7

01/10/2558

365

47. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการเทศบาล
เมืองชัยนาท Car
Free Day
2016

48. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาล
เขาท่าพระ
โครงการเทศบาล
ห่วงใยใส่ใจ
ประชาชน

49. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

23/09/2559
76,980.00 คู่สัญญา
โครงการ
เทศบาลเมือง
ชัยนาท Car
Free Day
2016
14/01/2559
500,000.00 498,900.00 หจก.คม
เจริญก่อสร้าง

100,000.00

270,000.00

15,000.00 นางสมพร 25/02/2559
วงษ์สวุ รรณ
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

นางชูศรี มัง
จันทึก
นายภาคภูมิ
เอียงเป้
นางกัญวรา
รวีรัตนกมล
นางบุญสืบ
สังขกร
นาวิรัช หสิตา
นนท์
นางถนม
ภรณ์ พนม
เขตต์
104/59
นางราวัณ
ร้อยเกิด
นางศิริรัตน์
รองสรรค์
นายวิสนต์
จงกลนันท์
นายสุทิน
กลิ่นเอี่ยม
นางมิ่งขวัญ
อ่วมขํา
นายไศาล
ครองตน

7

60

7

02/03/2559

7

11/03/2559

7

16/03/2559

7

23/03/2559

7

08/04/2559

7

22/04/2559

7

28/04/2559

7

04/05/2559

7

12/05/2559

7

24/05/2559

7

01/06/2559

7

07/06/2559

7

15/06/2559

7

50. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

51. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว (ตู้อ่าง
อลูมิเนียม ชั้น
คว่ําจาน โต๊ะวาง
อาหาร)
โครงการฝึกอบรม
อาชีพทําแชมพู
ครีมนวดผม
สมุนไพร (ชุมชน
เมตตาร่วมใจ)

8,200.00

10,000.00

52. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
53. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทําขนม
กระหรี่ปปั๊
(ชุมชนเมตตาร่วม
ใจ)

10,000.00

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทําหมอน
ข้าง หมอนหนุน
หัว (ชุมชนหัวรอ)

20,000.00

54. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทําน้ําดื่ม
สมุนไพร เพื่อ
สุขภาพ (ชุมชน
ศรีวิชัย)

10,000.00

15,000.00 นางกนิษฐา
นางวรรณณีฎ
15,000.00
ประภานนท์
นายบัวคลี่
15,000.00
เกตุอินทร์
15,000.00 138/59
8,200.00 ร้านกิตติ
ภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์

23/06/2559

7

05/07/2559

7

07/07/2559

7

15/07/2559
04/07/2559

7
5

10,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพทํา
แชมพู ครีม
นวดผม
สมุนไพร
(ชุมชนเมตตา
ร่วมใจ)
10,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพทําขนม
กระหรี่ปปั๊
(ชุมชนเมตตา
ร่วมใจ)
20,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพทํา
หมอนข้าง
หมอนหนุน
หัว (ชุมชนหัว
รอ)
10,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพทําน้ํา
ดื่มสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ
(ชุมชนศรี
วิชัย)

20/06/2559

1

20/06/2559

1

20/06/2559

1

20/06/2559

1

55. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
56. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
57. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรม
การทําขนมจีบ
สาคูไส้หมู (ชุมชน
ศรีวิชัย)

5,000.00

โครงการฝึกอบรม
ทําขนมรังแตน
(ชุมชนศรีวิชัย)

5,000.00

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทําสบู่และ
น้ํายาล้างจาน
(ชุมชนโพธิ์
ประเสริฐ)

20,000.00

58. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรม
อาชีพเสริม ทํา
น้ํายาล้างจานจาก
น้ําหมักชีวภาพ
(ชุมชนหลักเมือง)

20,000.00

59. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
60. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรม
ทํายาหม่อง
สมุนไพร (ชุมชน
ท่าแจง)

20,000.00

โครงการฝึกอบรม
การทําไม้กวาด
ดอกหญ้า (ชุมชน
บ้านท่าไม้)

20,000.00

20/06/2559
5,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
ฝึกอบรม
การทําขนม
จีบ สาคูไส้
หมู (ชุมชน
ศรีวิชัย)
20/06/2559
5,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
ฝึกอบรมทํา
ขนมรังแตน
(ชุมชนศรี
วิชัย)

1

20/06/2559

1

20/06/2559

1

20/06/2559

1

20/06/2559

1

20,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพทําสบู่
และน้ํายา
ล้างจาน
(ชุมชนโพธิ์
ประเสริฐ)
20,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพเสริม
ทําน้ํายาล้าง
จานจากน้าํ
หมักชีวภาพ
(ชุมชนหลัก
เมือง)
20,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
ฝึกอบรมทํา
ยาหม่อง
สมุนไพร
(ชุมชนท่า
แจง)
20,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
ฝึกอบรมการ
ทําไม้กวาด
ดอกหญ้า
(ชุมชนบ้าน
ท่าไม้)

1

โครงการฝึกอบรม
การทําไม้กวาด
ดอกหญ้า (ชุมชน
วัดหัวยาง)

20,000.00

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทําขนม
คุกกี้ (ชุมชนวงษ์
โตเก้าพัฒนา)

20,000.00

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทําน้ํายา
เอนกประสงค์
(น้ํายาล้างจาน
สูตรถนอมมือ)
(ชุมชนมณเฑียร
ทองรุ่งเรือง)

20,000.00

64. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรม
อาชีพเสริม ทํา
น้ํายา
เอนกประสงค์
(น้ํายาล้างจาน)
(ชุมชนคงธรรม)

10,000.00

65. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรม
อาชีพเสริม ทํา
ข้าวมันไก่-ข้าวหมู
แดง (ชุมชนคง
ธรรม)

10,000.00

66. การพัฒนา
โครงการฝึกอบรม
เศรษฐกิจและ อาชีพ เลี้ยงไก่

20,000.00

61. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
62. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
63. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

20,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
ฝึกอบรมการ
ทําไม้กวาด
ดอกหญ้า
(ชุมชนวัดหัว
ยาง)
20,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพทําขนม
คุกกี้ (ชุมชน
วงษ์โตเก้า
พัฒนา)
20,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพทํา
น้ํายา
เอนกประสง
ค์ (น้ํายาล้าง
จานสูตร
ถนอมมือ)
(ชุมชน
มณเฑียรทอง
รุ่งเรือง)
10,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพเสริม
ทําน้ํายา
เอนกประสง
ค์ (น้ํายาล้าง
จาน) (ชุมชน
คงธรรม)
10,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพเสริม
ทําข้าวมันไก่ข้าวหมูแดง
(ชุมชนคง
ธรรม)
20,000.00 คู่สัญญา
โครงการ

20/06/2559

1

20/06/2559

1

20/06/2559

1

20/06/2559

1

20/06/2559

1

20/06/2559

1

การท่องเที่ยว พันธุ์ไข่ในหลุม
ศิลปวัฒนธรรม (ไก่หลุม) (ชุมชน
จารีตประเพณี สุขใจ)
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
67. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
68. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
69. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
70. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

71. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
72. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ

ฝึกอบรม
อาชีพ เลี้ยง
ไก่ พันธุ์ไข่ใน
หลุม (ไก่
หลุม) (ชุมชน
สุขใจ)
คู่สัญญา
โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพทํา
ก๋วยเตี๋ยวน่อง
ไก่ (ชุมชน
ศาลาปู่ปี)
คู่สัญญา
โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพการทํา
กระยาสารท
(ชุมชนศาลา
ปู่ปี)
คู่สัญญา
โครงการ
ฝึกอบรมการ
ทําสบู่
สมุนไพร
(ชุมชนบาง
ตาทอง)
คู่สัญญา
โครงการ
ฝึกอบรมการ
ทํายาหม่อง
ยาดม
สมุนไพรไทย
และสเปรย์
ตะไคร้หอม
(ชุมชนท่าชัย)
คู่สัญญา
โครงการ
ฝึกอบรมทํา
น้ํายาล้าง
จาน (ชุมชน
ท่าชัย)

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทํา
ก๋วยเตี๋ยวน่องไก่
(ชุมชนศาลาปู่ปี)

10,000.00

10,000.00

โครงการฝึกอบรม
อาชีพการทํา
กระยาสารท
(ชุมชนศาลาปู่ปี)

10,000.00

10,000.00

โครงการฝึกอบรม
การทําสบู่
สมุนไพร (ชุมชน
บางตาทอง)

20,000.00

20,000.00

โครงการฝึกอบรม
การทํายาหม่อง
ยาดมสมุนไพร
ไทย และสเปรย์
ตะไคร้หอม
(ชุมชนท่าชัย)

10,000.00

10,000.00

โครงการฝึกอบรม
ทําน้ํายาล้างจาน
(ชุมชนท่าชัย)

10,000.00

10,000.00

โครงการฝึกอบรม
ตัดเย็บเสื้อผ้า

20,000.00

20,000.00 คู่สัญญา
โครงการ

20/06/2559

1

20/06/2559

1

20/06/2559

1

20/06/2559

1

20/06/2559

1

20/06/2559

1

การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
73. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
74. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
75. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

เบื้องต้น (ชุมชน
ร่วมใจพัฒนา)

โครงการฝึกอาชีพ
ทําคุ๊กกี้สงิ คโปร์
(ชุมชนตรายาง
สัมพันธ์)

20,000.00

ฝึกอบรมตัด
เย็บเสื้อผ้า
เบื้องต้น
(ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา)
20/06/2559
20,000.00 คู่สัญญา
โครงการฝึก
อาชีพทําคุ๊กกี้
สิงคโปร์
(ชุมชนตรา
ยางสัมพันธ์)

โครงการฝึกอบรม
อาชีพซ่อม
จักรยาน (ชุมชน
หนองหลวง
พัฒนา)

8,000.00

20/06/2559

1

20/06/2559

1

76. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

โครงการพัฒนา
ร้านอาหารและ
แผงลอยจําหน่าย
อาหาร (เทศกาล
อาหารและดนตรี)

05/04/2559

15

77. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

โครงการอุดหนุน
การจัดงาน
มหกรรมหุ่นฟาง
นกและงาน
กาชาดจังหวัด
ชัยนาท

07/01/2559

10

โครงการฝึกอบรม
อาชีพปลูกมะนาว
ในบ่อปูนซีเมนต์
(ชุมชนหนอง
หลวงพัฒนา)

8,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพซ่อม
จักรยาน
(ชุมชนหนอง
หลวงพัฒนา)
12,000.00 12,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพปลูก
มะนาวในบ่อ
ปูนซีเมนต์
(ชุมชนหนอง
หลวงพัฒนา)
238,200.00 237,658.86 คู่สัญญา
โครงการ
พัฒนา
ร้านอาหาร
และแผงลอย
จําหน่าย
อาหาร
(เทศกาล
อาหารและ
ดนตรี)
80,000.00 80,000.00 ที่ทําการ
ปกครอง
จังหวัด
ชัยนาท

1

78. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
79. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
80. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
81. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
82. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
83. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
84. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว

โครงการอุดหนุน
การจัดงาน
ประเพณี แข่งเรือ
ยาวชิงถ้วย
พระราชทาน

50,000.00

50,000.00 ที่ทําการ
ปกครอง
จังหวัด
ชัยนาท

23/06/2559

10

โครงการอุดหนุน
การจัดงาน วันส้ม
โอขาวแตงกวา
ชัยนาท

20,000.00

20,000.00 ที่ทําการ
ปกครอง
จังหวัด
ชัยนาท

23/08/2559

10

09/03/2559
400,000.00 369,100.00 คู่สัญญา
โครงการปั่น
เปิดเมือง
ครั้งที่3
(ชัยนาทเมือง
จักรยาน)

7

30,000.00 นายกนกชัย 01/02/2559
ทองอยู่

7

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปี
ใหม่

30/12/2558
166,000.00 165,625.00 คู่สัญญา
โครงการจัด
งานประเพณี
วันขึ้นปีใหม่

5

โครงการจัดงาน
ประเพณี
สงกรานต์

07/04/2559
120,000.00 120,000.00 คู่สัญญา
โครงการจัด
งานประเพณี
สงกรานต์

7

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง

19/11/2558
285,000.00 270,761.00 คู่สัญญา
โครงการจัด
งานประเพณี

7

โครงการปั่นเปิด
เมือง ครั้งที3่
(ชัยนาทเมือง
จักรยาน)

โครงการจัด
กิจกรรมทางด้าน
ศาสนาวัฒนธรรม
และวันสําคัญของ
ชาติ

30,000.00

ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
85. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
86. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
87. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

ลอยกระทง

โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ

11/01/2559
369,500.00 284,492.00 คู่สัญญา
โครงการจัด
งานวันเด็ก
แห่งชาติ

5

โครงการอุดหนุน
งบประมาณให้แก่
มูลนิธิชัยนาทการ
กุศล

200,000.00 200,000.00 มูลนิธิชัยนาท 20/11/2558
การกุศล

1

400,000.00 400,000.00 นางวราภา
วรรณลพ

28/12/2558

7

15,000.00 นางวรรณา 21/04/2559
พุ่มม่วง
นางวรรณา
21/04/2559
60,000.00
พุ่มม่วง
09/12/2559
66,280.00 33/59

5

โครงการชุมชน
เทศบาลเมือง
ชัยนาทร่วมใจ
รณรงค์ทําความ
สะอาด ติดธงชาติ
และธงตรา
สัญลักษณ์ เฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั
ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 88
พรรษา ปี 2559
88. การเมืองการ โครงการจัดงาน
บริหาร
วันเทศบาล

89. การเมืองการ โครงการฝึกอบรม
บริหาร
และพัฒนา
ศักยภาพองค์กร
สตรีอาสาพัฒนา
ชุมชน

80,000.00

123,000.00

นายทวีศักดิ์
36,000.00 กุลพิพัทร 14/12/2558
สรรค์

5
15

7

1,200.00
800.00
1,500.00
4,000.00
90. การเมืองการ โครงการฝึกอบรม
บริหาร
การจัดทําแผน
ชุมชน

22,000.00

3,600.00

6,600.00
4,620.00
5,080.00
700.00
1,400.00
91. การเมืองการ โครงการพัฒนา
บริหาร
ศักยภาพผูน้ าํ
ชุมชนและ
กรรมการชุมชน
เทศบาลเมือง
ชัยนาท

240,000.00 205,799.00

92. การเมืองการ โครงการ
บริหาร
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
และการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน

300,000.00

6,000.00

นางสาวกนก
พร แซ่ลี้
ร้าน อ.เจริญ
ศิลป์
นางญาณุมาส
นิลรัตน์
นางพิไลพร
แก่นสนธ์
69/59

นายโสภณ
จ่างผล
นางสมาน
เมืองช้าง
นางพิไลพร
แก่นสนธ์
ร้าน อ.เจริญ
ศิลป์
นางญาณุมาส
นิลรัตน์
คู่สัญญา
โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพผู้นาํ
ชุมชนและ
กรรมการ
ชุมชน
เทศบาลเมือง
ชัยนาท
หนังสือพิมพ์
หลักเมือง
ชัยนาท

14/12/2558

7

14/12/2558

7

14/12/2558

7

14/12/2558

7

25/02/2559

5

25/02/2559

5

25/02/2559

5

25/02/2559

5

25/02/2559

5

25/02/2559

5

04/05/2559

15

01/10/2559

365

หนังสือพิมพ์
01/10/2558
เมืองชัย
หนังสือพิมพ์
01/10/2559
24,000.00
ชัยนามงคล
หนังสือพิมพ์
24,000.00 ชัยนาทนิวส์ 01/10/2559
24,000.00

365
365
365

24,000.00

01/10/2559

365

01/02/2559

365

01/10/2559

365

25/12/2558

7

21/06/2559

7

30/01/2559

30

498,000.00 497,935.20 ห้างหุ้นส่วน 21/09/2559
จํากัด
ปาร์คอิน เทค
34,000.00 34,000.00 บริษัท พีเอล 26/02/2559
เอส เซอร์วสิ
จํากัด
30,000.00 30,000.00 ร้านต้นไม้ 15/09/2559

30

490,000.00 343,000.00 บริษัท เนอ 26/11/2558
เจอร์รลั
โปรเทค
จํากัด

7

94,900.00 ร้านลือสิทธิ 17/11/2558
โชค

7

20,000.00
93. การเมืองการ โครงการปรับปรุง
บริหาร
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

282,000.00 241,200.00

1,296.00
30,000.00
94. การเมืองการ โครงการสํารวจ
บริหาร
และจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานในเขต
เทศบาลฯ
95. การเมืองการ โครงการปรับปรุง
บริหาร
ระบบเสียงตาม
สายระยะที่4
96. การเมืองการ โครงการจัดซื้อ
บริหาร
ครุภัณฑ์สํารวจ
(กองช่าง)
97. การเมืองการ โครงการจัดซื้อ
บริหาร
ครุภัณฑ์ทางการ
เกษตร (กองช่าง)
98. การเมืองการ โครงการจัดทํา
บริหาร
ป้ายเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั
เนื่องในวโรกาส
พระชนนมายุครบ
88 พรรษา
99. การเมืองการ โครงการจัดซื้อ
บริหาร
ครุภัณฑ์
สํานักงาน (สํานัก
ปลัด) (โต๊ะ เก้าอี้
ตู้ ชุดโซฟา)

หนังสือพิมพ์
นกน้อยนิวส์
น.ส.สุภา
พรรณ สังใจ
สม
คู่สัญญา
โครงการ
ปรับปรุงแผน
ที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน
ร้านจิรวัฒน์
ร้านมารดา
คอมพิวเตอร์
68/2559

42,000.00

190,050.00

41,715.00

ร้านลือสิทธิ
01/12/2558
95,150.00 โชค

15

5

5

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

การเมืองการ โครงการจัดซื้อ
บริหาร
ครุภัณฑ์โฆษณา
และแผยแพร่
(กองวิชาการ)
กล้องถ่ายภาพ
แบบดิจิตอล
พร้อมเลนส์
การเมืองการ โครงการจัดซื้อ
บริหาร
ครุภัณฑ์
สํานักงาน (กอง
สวัสดิการสังคม)
(เครื่องปรับอากา
ศแบบแยกส่วน)
การเมืองการ โครงการจัดซื้อ
บริหาร
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
(กองการศึกษา)
การเมืองการ โครงการจัดซื้อ
บริหาร
ครุภัณฑ์
สํานักงาน (โต๊ะ
เก้าอี้พมิ พ์
คอมพิวเตอร์)
(กองการศึกษา)
การเมืองการ โครงการจัดซื้อ
บริหาร
ครุภัณฑ์
สํานักงาน (เก้าอี้
โครเมี่ยมพนักพิง
ตาข่ายขา
ล้อเลื่อน) (สํานัก
ปลัดฯ)
การเมืองการ โครงการจัดซื้อ
บริหาร
ครุภัณฑ์
สํานักงาน
(เครื่องปรับอากา
ศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน)
(สํานักปลัดฯ)
การเมืองการ โครงจัดซื้อ
บริหาร
ครุภัณฑ์
สํานักงาน (โต๊ะ
พร้อมเก้าอี้
ทํางาน)(กองช่าง)
การเมืองการ โครงการจัดซื้อ
บริหาร
ครุภัณฑ์
สํานักงาน (ตู้

34,200.00

34,200.00 บริษัท พีรา 15/02/2559
มิด ครุภัณฑ์
ทางการ
ศึกษา จํากัด

5

28,000.00

27,500.00 19 ชัยนาท 03/03/2559
แอร์

15

53,000.00

53,000.00 ร้านมารดา 09/08/2559
คอมพิวเตอร์

15

9,200.00

16/08/2559
9,200.00 ร้านกิตติ
ภัณฑ์เฟอนิ
เจอร์

5

7,900.00

7,900.00 ร้านลือสิทธิ 05/02/2559
โชค

5

33,000.00

33,000.00 ร้านชัยนาทคู 05/01/2559
เลอร์แอร์

7

18,500.00

08/02/2559
18,500.00 ร้านกิตติ
ภัณฑ์เฟอนิ
เจอร์

5

3,700.00

08/03/2559
3,700.00 ร้านกิตติ
ภัณฑ์เฟอนิ
เจอร์

5

108.

การเมืองการ
บริหาร

109.

การเมืองการ
บริหาร

110.

การเมืองการ
บริหาร

111.

การเมืองการ
บริหาร

112.

การเมืองการ
บริหาร

113.

การเมืองการ
บริหาร

114.

การเมืองการ
บริหาร

เหล็กบานเลื่อน
กระจก 2 บาน)
(กองช่าง)
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว (ตู้อ่าง
อลูมิเนียม) (กอง
ช่าง)
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
สํานักงาน (กอง
วิชาการฯ)
(เครื่องปรับอากา
ศแบบแยกส่วน)
โครงการปรับปรุง
ห้องน้ํา
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 2
(เขาท่าพระ)
จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน (ฉาก
กั้นห้อง) (กอง
วิชาการ)
โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงภายใน
ห้องประชุม (ห้อง
ประชุมบุญทัน)
(กองวิชาการ)
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่
(จอแสดงผล LED
Display Full
Colour P4)
(กองวิชาการฯ)
จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน (เก้าอี้
ทํางานปรับระดับ
ได้ 1 ตัว เก้าอี้
โครงเหล็กพนัก
พิงตัวยู 10 ตัว

3,600.00

08/03/2559
3,600.00 ร้านกิตติ
ภัณฑ์เฟอนิ
เจอร์

5

33,000.00

32,500.00 19 ชัยนาท 04/07/2559
แอร์

7

98,000.00

97,500.00 27/59

26/07/2559

30

10,500.00

10,500.00 อินทีเกรท
โปร

29/08/2559

15

308,900.00 308,812.70 อินทีเกรท
โปร

21/09/2559

30

499,690.00 499,465.30 อินทีเกรท
โปร

21/09/2559

30

29/08/2559
11,200.00 ร้านกิตติ
ภัณฑ์เฟอนิ
เจอร์

5

11,200.00

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2559
ั
ั
ั
เทศบาลเมืองชยนาท
เมืองชยนาท
จ.ชยนาท

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
2.การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต
3.การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.การเมืองการบริหาร

แผนการดําเนินการ
อนุมัติ
ทั้งหมด
งบประมาณ
จํานวน
จํานวน
งบ
งบ
โครง
โครง
ประมาณ
ประมาณ
การ
การ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

100%

จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบ
งบ
งบ
โครง
โครง
โครง
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
การ
การ
การ

44.0

79.60 28.0 10.09 25.0

77.0

89.81 36.0 75.08 25.0 57.14 25.0 57.13 23.0 48.89

40.0

12.0
40.0

4.26 38.0

62.50

5.0

7.23 28.0

8.54 24.0

8.06 24.0

8.06

2.72 37.0

2.59 37.0

2.59 37.0

2.59

0.08

0.00

0.00

0.0

0.00

3.09 27.0

3.09

0.0

3.58 27.0

0.0

3.09 27.0

ช. ผลการดําเนินงาน
เทศบาลเมืองชัยนาท ได้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2559 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี
ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนทั้ ง ในพื้ น ที่ แ ละพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง
โดยมี ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ สํ า คั ญ ดั ง นี้
1. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ํา ซอยเทศบาล 7/1 ต่อจากโครงการเดิม (ชุมชน
ตรายางสัมพันธ์)
2. โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหลักในเขตเทศบาล
3. โครงการปรับปรุงยกระดับฝาท่อระบายน้ํา ซอยบ้านกล้วย 2
4. โครงการก่อสร้างประตูปิดปากท่อระบายน้ํา คลองบางตาทอง พร้อมทิ้งหินป้องกันการกัดเซาะ
5. โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ซอยภายในเขตเทศบาล
6. โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลาง
7. โครงการขุดลอกคลองท่าแจง
8. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมโคม LED ริ้วริมเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัด
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยประชาธิปัตย์1 (ชุมชนศาลาปู่ปี)
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยเทศบาล37 (ข้างสุชินแทรกเตอร์) (ชุมชนหนองหลวง
พัฒนา)

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาลสัมพันธ์ 17
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าชุมชนร่วมใจพัฒนา
13. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าแจง (ช่วงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําเจ้าพระยา
หลังโรงสี)
14. โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 10 (วัดโพธิ์)
15. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนเทศบาลสัมพันธ์
16. โครงการติดตั้งตาข่ายรอบสนามฟุตซอล หลังสถานีขนส่งจังหวัดชัยนาท
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทําการชุมชนโพธิ์ประเสริฐ
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 6/2 (แดงเย็บผ้า)
19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชัยณรงค์ 16
20. โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยเทศบาล 9 (ส่วนต่อขยาย)
21. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 47
22. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 48
23. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 49
24. โครงการซ่อมแซมพื้นทรายล้าง บริเวณเขื่อนเรียงหิน ริมแม่น้ําเจ้าพระยา
25. โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
26. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพลภาพ
27. โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์
28. โครงการจัดนิทรรศการและสนับสนุนงานวิชาการ
29. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน-เยาวชนในระดับท้องถิ่น ระดับภาคและระดับประเทศ
30. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
31. โครงการอุดหนุนงบประมาณรายการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตามภารกิจถ่ายโอน
32. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
33. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
34. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
35. โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล (รร.เขาท่าพระ)
36. โครงการประเมินมาตรฐาน ตลาดสด น่าซื้อและอาหารปลอดภัย (Clean Food Good Taest)
37. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสร้างจิตสดใสร่างกายแข็งแรง
38. โครงการอบรม อสม. ต่อเนื่อง
39. โครงการอุดหนุนงบประมาณพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (ค่าดําเนินงาน อสม. 18 ชุมชน)
40. โครงการสนับสนุนงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชัยนาท
41. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
42. โครงการกีฬาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
43. โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (สายตรวจจักรยาน)
44. โครงการเทศบาลเมืองชัยนาท Car Free Day 2016
45. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
46. โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจประชาชน
47. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้อ่างอลูมิเนียม ชั้นคว่ําจาน โต๊ะวางอาหาร)
48. โครงการฝึกอบรมอาชีพทําแชมพู ครีมนวดผม สมุนไพร (ชุมชนเมตตาร่วมใจ)
49. โครงการฝึกอบรมอาชีพทําขนมกระหรี่ปั๊ป (ชุมชนเมตตาร่วมใจ)
50. โครงการฝึกอบรมอาชีพทําหมอนข้าง หมอนหนุนหัว (ชุมชนหัวรอ)
51. โครงการฝึกอบรมอาชีพทําน้ําดื่มสมุนไพร เพื่อสุขภาพ (ชุมชนศรีวิชัย)
52. โครงการฝึกอบรม การทําขนมจีบ สาคูไส้หมู (ชุมชนศรีวิชัย)
53. โครงการฝึกอบรมทําขนมรังแตน (ชุมชนศรีวิชัย)

54. โครงการฝึกอบรมอาชีพทําสบู่และน้ํายาล้างจาน (ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ)
55. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ทําน้ํายาล้างจานจากน้ําหมักชีวภาพ (ชุมชนหลักเมือง)
56. โครงการฝึกอบรมทํายาหม่องสมุนไพร (ชุมชนท่าแจง)
57. โครงการฝึกอบรมการทําไม้กวาดดอกหญ้า (ชุมชนบ้านท่าไม้)
58. โครงการฝึกอบรมการทําไม้กวาดดอกหญ้า (ชุมชนวัดหัวยาง)
59. โครงการฝึกอบรมอาชีพทําขนมคุกกี้ (ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา)
60. โครงการฝึกอบรมอาชีพทําน้ํายาเอนกประสงค์ (น้ํายาล้างจานสูตรถนอมมือ) (ชุมชนมณเฑียรทองรุ่งเรือง)
61. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ทําน้ํายาเอนกประสงค์ (น้ํายาล้างจาน) (ชุมชนคงธรรม)
62. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ทําข้าวมันไก่-ข้าวหมูแดง (ชุมชนคงธรรม)
63. โครงการฝึกอบรมอาชีพ เลี้ยงไก่ พันธุ์ไข่ในหลุม (ไก่หลุม) (ชุมชนสุขใจ)
64. โครงการฝึกอบรมอาชีพทําก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ (ชุมชนศาลาปูป่ ี)
65. โครงการฝึกอบรมอาชีพการทํากระยาสารท (ชุมชนศาลาปูป่ ี)
66. โครงการฝึกอบรมการทําสบู่สมุนไพร (ชุมชนบางตาทอง)
67. โครงการฝึกอบรมการทํายาหม่อง ยาดมสมุนไพรไทย และสเปรย์ตะไคร้หอม (ชุมชนท่าชัย)
68. โครงการฝึกอบรมทําน้ํายาล้างจาน (ชุมชนท่าชัย)
69. โครงการฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น (ชุมชนร่วมใจพัฒนา)
70. โครงการฝึกอาชีพทําคุ๊กกี้สิงคโปร์ (ชุมชนตรายางสัมพันธ์)
71. โครงการฝึกอบรมอาชีพซ่อมจักรยาน (ชุมชนหนองหลวงพัฒนา)
72. โครงการฝึกอบรมอาชีพปลูกมะนาวในบ่อปูนซีเมนต์ (ชุมชนหนองหลวงพัฒนา)
73. โครงการพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหาร (เทศกาลอาหารและดนตรี)
74. โครงการอุดหนุนการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท
75. โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณี แข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
76. โครงการอุดหนุนการจัดงาน วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
77. โครงการปัน่ เปิดเมือง ครั้งที่3 (ชัยนาทเมืองจักรยาน)
78. โครงการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ
79. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
80. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
81. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
82. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
83. โครงการอุดหนุนงบประมาณให้แก่มูลนิธิชัยนาทการกุศล
84. โครงการชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาทร่วมใจรณรงค์ทําความสะอาด ติดธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ปี 2559
85. โครงการจัดงานวันเทศบาล
86. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีอาสาพัฒนาชุมชน
87. โครงการฝึกอบรมการจัดทําแผนชุมชน
88. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท
89. โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
90. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
91. โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลฯ
92. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายระยะที่4
93. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํารวจ (กองช่าง)
94. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร (กองช่าง)
95. โครงการจัดทําป้ายเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระชนนมายุครบ 88
พรรษา

96. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (สํานักปลัด) (โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ชุดโซฟา)
97. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กองวิชาการ) กล้องถ่ายภาพแบบดิจิตอลพร้อมเลนส์
98. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (กองสวัสดิการสังคม) (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)
99. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)
100. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (โต๊ะ เก้าอี้พิมพ์คอมพิวเตอร์) (กองการศึกษา)
101. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (เก้าอี้โครเมี่ยมพนักพิงตาข่ายขาล้อเลื่อน) (สํานักปลัดฯ)
102. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน) (สํานักปลัดฯ)
103. โครงจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทํางาน)(กองช่าง)
104. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 บาน) (กองช่าง)
105. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้อ่างอลูมิเนียม) (กองช่าง)
106. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (กองวิชาการฯ) (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)
107. โครงการปรับปรุงห้องน้ําศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (เขาท่าพระ)
108. จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (ฉากกั้นห้อง) (กองวิชาการ)
109. โครงการปรับปรุงระบบเสียงภายในห้องประชุม (ห้องประชุมบุญทัน) (กองวิชาการ)
110. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอแสดงผล LED Display Full Colour P4) (กองวิชาการฯ)
111. จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (เก้าอี้ ทํางานปรับระดับได้ 1 ตัว เก้าอี้ โครงเหล็กพนักพิงตัวยู 10 ตัว

ซ. คณะกรรมการ
1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท
2. รองนายกเทศมนตรีทุกคน
3. นายภัณฑารักษ์
สินทรัพย์
4. นายเอกชัย
ภู่เปี่ยม
5. นายสุริยัน
ศรีภักดี
6. นายสมชาย
สิทธิบรวงษ์
7. นายวิชิต
แก้วจินดา
8. นายสุริยา
เกิดผล
9. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท
10. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท
11. ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงจังหวัดชัยนาท
12. นางวรรณี
ประภานนท์
13. นางสาวสุนันทา
อุบลสอาด
14. นายวิสนั ต์
จงกลนันท์
15. ปลัดเทศบาล
16. รองปลัดเทศบาล
17. ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้แทนภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการ
ผู้แทนภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการ
ผู้แทนภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการ
ผู้แทนประชาคมเมือง
กรรมการ
ผู้แทนประชาคมเมือง
กรรมการ
ผู้แทนประชาคมเมือง
กรรมการ
กรรมการและเลขานุ ก าร
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. ปลัดเทศบาล
2. รองปลัดเทศบาล
3. หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล
4. นางกัญวรา
รวีรัตนกมล
5. นางราวัณ
ร้อยเกิด
6. นางถนิมภรณ์
พนมเขตต์
7. ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน

ผู้แทนประชาคมเมือง
ผู้แทนประชาคมเมือง
ผู้แทนประชาคมเมือง

๘. หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลเมืองชัยนาททราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559
ธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
(นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

