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ประกาศ เทศบาลเมืองชัยนาท 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

******************************************* 
 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ข้อ 30(5) กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น              
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน              
โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังน้ันเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์   ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองชัยนาท จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํา
งบประมาณการใ ช้จ่ ายและผลการดําเนินงานรวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น              
ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ
เทศบาลเมืองชัยนาท ดังน้ี 
ก. วิสัยทศัน ์ของเทศบาลเมืองชัยนาท  

 
                      "สร้างอัตลักษณ์เมืองชัยนาท ให้เป็นเมืองแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ บนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง  
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง" 
 
ข. พนัธกิจ ของเทศบาลเมืองชัยนาท  
   ๑. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้พัฒนาสู่สากลและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับความเช่ียวชาญ
ด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และภาษา  
            ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพให้แก่ชุมชน และกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มีรายได้
เพ่ิมขึ้นเพ่ิมมูลค่าการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
            ๓. ส่งเสริมอนามัยให้ความรู้สาธารณสุขมูลฐาน  สร้างจิตสํานึกและอัตลักษณ์ในการดูแลสุขภาพ
โดยคํานึงโภชนาการ และการออกกําลังกายเพ่ือพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ตลอดจนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  
            ๔. สร้างระบบบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้งในด้านการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีเพ่ือ
สนับสนุนงานบริการประชาชน ให้มีความทันสมัยรวดเร็ว และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
            ๕. ส่งเสริม รักษาและฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
            ๖. จัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ที่ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ิมรายได้ให้แก่ท้องถิ่น 
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ค. ยุทธศาสตร์การพฒันา ของเทศบาลเมืองชัยนาทได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้            
    5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
       1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน 
                2. พัฒนาลํานํ้า แหล่งกักเก็บนํ้า เขื่อนป้องกันตลิ่ง การป้องกันอุทกภัย 
       2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
               1. ส่งเสริมและพัฒนาผูสู้งอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยโรคเอดส์ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนยากจนคนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
               2. ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพด้านการศึกษา 
              3. ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด 
และการป้องกันยาเสพติด 
               4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬานันทนาการและการออกกําลังกาย 
               5. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
               6. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
               7. ส่งเสริมและรณรงค์การใช้รถจักรยานในชีวิตประจําวัน 
                 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                          1. พัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
                          2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดและท้องถิ่น 
                          3. ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
     4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 
                1. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               2. การบริหารจัดการคุณภาพนํ้าและระบบบําบัดนํ้าเสีย 
               3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

5.การเมืองการบริหาร 
             1. การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
              2. การพัฒนาและเพ่ิมศกัยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน 

 
ง. การวางแผน 
 
      เทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 -
2564)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น 
การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน          
ในพ้ืนที่ ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป  
      เทศบาลเมืองชัยนาท ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่             
15 พฤศจิกายน 2559   
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จ. การจัดทาํงบประมาณ 
 
               ผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาท ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561                           
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ  จํานวน 69 โครงการ งบประมาณ  72,766,926  บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณตามข้อบญัญตั ิ

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 13 4,784,600.00 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 32 66,383,360.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 972,796.25 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 6 18,170.00 

ด้านการเมืองการบริหาร 9 608,000.00 

รวม 69 72,766,926.25 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองชัยนาท มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ที่มา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลติ 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างสิ่งกีด
ขวาง(การ์ดเรล)กั้นริมแนว
คลองโพธิ์ ระยะที่ 2 
(ชุมชนร่วมใจพัฒนา) 

 500,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทาง 

ก่อสร้างสิ่งกีดขวาง(การ์ดเรล) 

2. ด้านการพัฒนา          
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผังเมือง
รวมจังหวัดชัยนาท 

 60,000.00 เพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด
ชัยนาทให้เป็นปัจจุบัน 
 

ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท 

3. ด้านการพัฒนา          
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตถนนท่าแจง (ต่อจาก
โครงการเดิม) 

 500,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทาง 

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

4. ด้านการพัฒนา         
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายไหล่ทาง
ซอยเทศบาล 5 

 500,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัย 

ขยายไหล่ทางถนน 1 สาย 

5. ด้านการพัฒนา          
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ ดาด คสล.กันดิน 
อาคารศูนย์ผู้สงูอายุ 

 500,000.00 เพื่อสร้างดาด คสล. กันดิน อาคาร
ศูนย์ผู้สูงอายุ 

ดาด คสล.กันดิน อาคารศูนย์ผู้สูงอายุ 

6. ด้านการพัฒนา          
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ซอยเทศบาล11 

 500,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การเดินทาง 

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 
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7. ด้านการพัฒนา         

โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมทอ่ระบายน้ํา
ซอยเทศบาล 10/2 

 400,000.00 ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

8. ด้านการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการตกแต่งภายใน
อาคารศูนย์ผู้สงูอายุ
เทศบาลเมืองชัยนาท 

 500,000.00 ติดตั้งม่าน พัดลม ผ้าเพดานโครงคร่าว
เหล็ก ประตูมว้น ผนังตะแกรงเหล็ก 
ทาสีกันสนิม 

ตกแต่งห้องภายในศูนย์ผูสู้งอายุ 1 แห่ง 

9. ด้านการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราวกัน
ตกลานออกกําลังกาย 
ชุมชนท่าไม้ 

 140,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการใช้สถานที่ออก
กําลังกาย 

ก่อสร้างราวกันตกลานออกกําลังกาย  
1 แห่ง 

10. ด้านการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ท่อระบายน้ําซอยบ้าน
กล้วย 7/1 (ส่วนต่อขยาย)

 160,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทาง 

ถนน คสล. พรอ้มท่อระบายน้ํา 

11. ด้านการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ท่อระบายน้ํา ซ.บ้านกล้วย 
4 (ส่วนต่อขยาย) 

 271,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทาง 

ถนน คสล. พรอ้มท่อระบายน้ํา 

12. ด้านการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมทอ่ระบายน้ํา 
ซอยเทศบาล 48 

 500,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การเดินทาง 

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

13. ด้านการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมทอ่ระบายน้ํา 
ซอยปู่ปี 1/2 

 253,600.00 ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 
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14. ด้านการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต 
โครงการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน(สายตรวจ
จักรยาน) 
 

 2,376,000.00 เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนใน
เขตเทศบาล 

จ้างเหมาบุคคลทําหน้าที่สายตรวจ
จักรยาน 

15. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดทําแผนป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน 

 10,000.00 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ 
 

จัดทําแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน        
ปีละ 1 ครั้ง 

16. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการร่วมกิจกรรม
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

 0.00 จัดส่งเจ้าหน้าที่ อปพร. ที่ผ่านการ
อบรมมาบริการประชาชนและจัด
ระเบียบจราจรภายในเขตเทศบาล 
เพื่อลดการสูญเสียและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

จัดส่งเจ้าหน้าที่ อปพร. ประจําจุดตรวจ
บริการร่วมกับตํารวจภูธรเมืองชัยนาท 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

17. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการรวมกิจกรรม
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

 0.00 เพื่อให้ อปพร. ที่ผ่านการอบรมมา
บริการประชาชนและจัดระเบียบ
จราจรภายในเขตเทศบาล เพื่อลดการ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

จัดส่งเจ้าหน้าที่ อปพร. ประจําจุดตรวจ
บริการร่วมกับตํารวจภูธรเมืองชัยนาท
ในช่วงเทศกาลปีใหม ่

18. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการร่วมกิจกรรม
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
อาหารและดนตรี 

 0.00 ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาล
อาหารและดนตรีที่จัดโดยเทศบาล
เมืองชัยนาท 

จัดส่งเจ้าหน้าที่ อปพร. สายตรวจ
จักรยานและตํารวจภูธรเมืองชัยนาท
สําหรับดูแลความสงบเรียบร้อยใน
บริเวณงาน 
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19. ด้านการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต 
โครงการจัดนิทรรศการ
และสนับสนุนงานวิชาการ

 50,000.00 เพื่อเผยแพร่ศักยภาพและขีด
ความสามารถในการจัดการศึกษาและ
เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและ
ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม 

พนักงานครูเทศบาลนักเรียนและชุมชน
ในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาทเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 

20. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน-เยาวชนใน
ระดับท้องถิ่นระดับภาค
และระดับประเทศ 

 130,000.00 เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนนักศึกษา
เยาวชน ตื่นตัวและให้ความสนใจใน
การกีฬา 

ส่งนักเรียน นักศึกษาเยาวชนประมาณ 
200 คน เข้ารว่มการแข่งขันกีฬา 

21. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 7,147,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่สะอาดตามหลัก
โภชนาการ 

จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัดฯและเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

22. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนในสังกัดฯศูนย์
พัฒนาเดกเล็กฯและ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

 8,637,050.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ได้ดื่มนมเพื่อส่งเสริมา
สุขภาพตลอดปี 
 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็ก
นักเรียนในสังกัดฯ 3 โรงเรียน,ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 1 แห่ง และโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 2 แห่ง 

23. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

 17,811,350.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลและศนูย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น (เช่นค่าบํารุง
หลักสูตรสถานศึกษาค่าเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโครงการ
รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา,คา่พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯลฯ) 
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24. ด้านการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ 

 600,000.00 เพื่อให้มีอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบที่ได้มาตรฐานใช้งานได้ดี 

ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ เช่น ทาสี เปลี่ยนฝ้า
เพดาน หลังคา ตาข่ายกันนกพิราบ 
ปรับปรุงโรงอาหาร เป็นต้น 

25. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทางด้าน
สุขาภิบาลอาหารและน้ํา
(ผู้ประกอบการร้านอาหาร/
ตลาดแผงลอย) 

 6,360.00 เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการ
บริหารจัดการและการทํางานของ
ชมรม/และผู้ประกอบการ เพื่อนําไป
พัฒนาและบริหารจัดการให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล 

จัดประชุม อบรม/สัมมนาให้กับ
ผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอยใน
เขตเทศบาลเมืองชัยนาทปีละ 2 ครั้ง 

26. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการประเมินมาตรฐาน
ตลาดสดน่าซื้อและอาหาร
ปลอดภัย(Clean Food 
Good test) 

 0.00 เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบอาหารใน
ตลาดสด รวมถึงร้านค้าแผงลอย เป็น
ประจําโดยตรวจร้านค้า/แผงลอยปีละ 
2 ครั้ง 

ตรวจประเมินอาหารในตลาดสด
เทศบาล 2 แห่งและแผงลอยทุกร้านใน
เขตเทศบาล 

27. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุสร้างจิตสดใส
ร่างกายแข็งแรง 

 0.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุ รวมกลุ่มกันทํา
กิจกรรม เพื่อให้มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 

จัดกิจกรรมรว่มกลุ่มผู้สูงอายุเพือ่ให้ความรู้
แก่ผู้สูงอายุ และ อสม. ดูแลผู้สูงอายุ 
เพื่อให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตและ
โภชนบําบัดที่ดจีํานวน 250 คน ทุกเดือน 

28. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรม อสม.
ต่อเนื่อง 

 6,100.00 เพื่อให้ อสม. มีความรู้ดานสาธารณสุข
ที่ถูกต้อง และรู้บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงายสาธารณสุขมูลฐาน 

จัดอบรม อสม.ทั้ง 18 ชุมชน โดย
ประชุมต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 
300 คน 

29. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของ อสม. 

 0.00 เพื่อให้ อสม.ได้พัฒนาความรู้และ
ความสามารถนํามาใช้กับเหตุการณ์ใน
ปัจจุบันในด้านสาธารณสุขได้ รวมทั้ง
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับชุมชน

จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ อสม.
และเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องจํานวน 400 
คน 
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ของตนเองได้ 
30. ด้านการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต 
โครงการอบรมและฟื้นฟู
ศักยภาพ อสม. ในวัน 
อสม.แห่งชาติ 

 100,540.00 เพื่อให้ อสม. มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานมากขึ้นรวมทั้งถ่ายทอด
ความรู้ที่ได้รับให้กับประชาชนได้ 

จัดอบรม อสม. ทั้ง18 ชุมชน รวม 
410 คน 

31. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการตรวจคัดกรอง
ภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียน 

 460.00 -เพื่อให้เด็กวันเรียนในเขตเทศบาล
ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ -
ได้รับการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น

ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล,โรงเรียนอนุบาล
ชัยนาท,โรงเรียนวัดศรีวิชัย,โรงเรียน
วัฒนาชัยนาท 

32. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ 

 150,000.00 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชน
ทุกกลุ่มอายุมกีารออกกําลังกายหรือ
เล่นกีฬาเป็นประจํา 

จัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิก ช่วงเวลา
เย็น บริเวณเขื่อนเรียงหินตั้งแต่วัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ 

33. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต คน
พิการ ผู้ดูแล และผู้ช่วยคน
พิการ 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ ผู้ดูแล และผู้ช่วยคนพิการให้
ได้รับความรู้ในสิทธิและสวัสดิการที่
ควรจะได้รับ 

จัดอบรมให้ความรู้แก่คนพิการ ผู้ดูแล 
และผู้ช่วยคนพิการ ในเขตเทศบาล
ประมาณ 250 คน 

34. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการกีฬาร่วมใจต้าน
ภัยยาเสพติด 

 40,000.00 เพื่อสนับสนุนทีมกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันมหกรรมกีฬาต่าง ๆ ทีเ่อกชน
หรือรรัฐดําเนินการ 

สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ 
ที่เอกชนและหน่วยงานของรัฐ
ดําเนินการ 

35. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 10,000.00 ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
โดยการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สตัว์เลี้ยง
จากการนําสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเพื่อ
ควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
สุนัขและแมวในทุกชุมชน อ ย่างทั่วถึง
ให้ได้อย่างน้อยร้อย ละ 80 ของจํานวน 
สัตว์เลี้ยง 
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ตอน/ทําหมัน หรือการฉีดยาคุมกําเนิด
36. ด้านการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต 
โครงการสร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ 

 13,669,200.00 จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุตามนโยบาย
รัฐบาล 

37. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการ 

 3,676,800.00 จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส 

38. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
แก่ผู้ป่วยเอดส์ 

 150,000.00 จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ 

39. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุน
งบประมาณรายการอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

 10,796,000.00 เพื่ออุดหนุนงบประมาณค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

สนับสนุนงบประมาณรายการอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ 

40. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุน
งบประมาณพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน(ค่า
ดําเนินงาน อสม. 18 
ชุมชน) 

 360,000.00 เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
ในเขตเทศบาล ตามนโยบายรัฐบาล 

อุดหนุนค่าดําเนินงานของ อสม. ในเขต
ชุมชน จํานวน 18 ชุมชน ชุมชนละ 
7,500 บาท 

41. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
งบประมาณเข้ากองทุน
หลักประกันสขุภาพ
เทศบาลเมืองชัยนาท  
(สปทม.) 

 303,000.00 เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับ
กองทุนหลักประกันสภาพ (สปทม.) 

สนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุน
หลักประกันสขุภาพ 
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42. ด้านการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต 
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  0.00 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุใน

ด้านต่าง ๆเช่น ส่งเสริมด้านอาชีพ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสง่เสริมด้าน
สุขภาพ กาย จติ อารมณ์และสังคม 
เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ 

กิจกรรมการเรยีนการสอนด้านต่างๆ 
ให้แก่ผู้สูงอายุ 

43. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา 

 200,000.00 จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ให้กับเด็กและเยาวชน 

กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

44. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมจิตอาสา
ร่วมกิจกรรมดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนฯ 

 33,500.00 เพื่อให้ความรู้กับผู้อบรมจิตอาสาร่วม
กิจกรรมดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

อบรมจิตอาสา 

45. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 

 100,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุใน
ทุกๆ ด้านเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแล
ตนเองและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

46. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการปั่นเปิดเมือง  0.00 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด 
และรณรงค์ใหใ้ช้รถจักรยานเพื่อลด
โลกร้อนรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อ
สุขภาพที่แข็งแรง 

จัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานโดยมีนักปั่น
จักรยานทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม 

47. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ร้านอาหารและแผงลอย

 0.00 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
และส่งเสริมการค้าขายเพื่อสร้างรายได้
แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น 

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผงลอย จํานวน 1 ครั้ง 
และจัดกิจกรรมการจําหน่ายอาหารและ
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ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จําหน่ายอาหารสําหรับ
ออกร้าน(เทศกาลอาหาร
และดนตรี) 

การแสดงดนตรี 

48. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการนิทรรศการปิด
ทองหลังพระ 

 0.00 เพื่อร่วมจัดนิทรรศการในโครงการปิด
ทองหลังพระ ของสันนิบาตเทศบาล 

จัดนิทรรศการในโครงการปิดทองหลัง
พระเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
โครงการที่เทศบาลเมืองชัยนาทดําเนิน
รอยตามพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

49. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรม
ทางด้านศาสนาวัฒนธรรม
และวันสําคัญของชาติ 

 70,000.00 เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้เห็นถึง
ความสําคัญของการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมและวันสําคัญ
ของชาติ 

จัดกิจกรรมด้านวันสําคัญทางศาสนา
วัฒนธรรม ได้แก่ วันวิสาฆบูชา วัน
มาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วัน
เข้าพรรษา งานมหกรรมหุ่นฟางนก งาน
วันส้มโอ 

50. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณี
วันขึ้นปีใหม ่

 142,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสทําบุญตัก
บาตรเนื่องโอกาสวันขึ้นปีใหม ่

จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสามเณร         
ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลาง
จังหวัดชัยนาท ปีละ 1 ครั้ง 

51. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

 130,000.00 เพื่อเป็นการรักษาและส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของไทย 

จัดกิจกรรมรดน้ําผู้สูงอายุการประกวด
นางสงกรานต์การประกวดขบวนแห่
และการละเลน่พื้นเมือง 
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52. การพัฒนาเศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

 118,796.25 เพื่อเป็นการรักษาและส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของไทย 

จัดงานประเพณีลอยกระทงประกวด
ขบวนแห่กระทงเจิมหนูน้อยนพมาศ 
การแสดงอุปรากรจีน การจัดขบวนแห่
เจ้าปุ่นเถ้ากงม่า และมหกรรมอาหาร 

53. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

 152,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดงออกถึงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และตระหนักถึงความสําคัญ
ของวันเด็กแห่งชาติ 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปีละ 1 ครั้ง 
บริเวณเขื่อนเรียงหิน 

54. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้นให้กับประชาชน
ในชุมชนในเขตเทศบาล 
18 ชุมชน 

 360,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอาชีพ
ให้กับชุมชนทั้ง 18 ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองชัยนาท 

55. ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการชุมชนร่วมมือ 
ร่วมใจรักษาความสะอาด
ในเขตเทศบาล 

 0.00 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และรักษาความสะอาดชุมชนของ
ตนเอง และจิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมด้านการทําความสะอาด
ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง 

56. ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการรณรงค์คัดแยกลด
ปริมาณขยะมลูฝอยและนํา
กลับมาใช้ใหม ่

 0.00 เพื่อให้ประชาชนรู้จักการแยกขยะและ
ลดจํานวนขยะให้น้อยลง 

จัดอบรมประชาชน หรือ อสม. จํานวน 
40 คน และจดักิจกรรมการคัดแยก
ขยะ 

57. ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครรักษา

 0.00 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลเสีย
ของการเกิดมลพิษการดูแลรักษา

จัดอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็น
ตัวแทนเผยแพร่กับชุมชนต่อไปในเรื่อง



14 
 

สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมและการป้องกันแก้ไขที่จะ
ไม่ให้เกิดมลภาวะ 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกัน
ไม่ให้เกิดมลภาวะ 

58. ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการรณรงค์ ลด ละ 
เลิก การใช้ภาชนะโฟม
บรรจุอาหาร 

 8,170.00 เพื่อลดปริมาณการใช้ ภาชนะโฟม  
ในการบรรจุอาหาร 

จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
ร้านค้า ผู้นําชุมชน อสม. ในเขต
เทศบาล ปีละ 1 ครั้ง 

59. ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการคัดแยกขยะ
อันตรายจากชุมชนเขต
เทศบาลเมืองชัยนาท 

 0.00 เพื่อคัดแยกขยะอันตรายออกจาก 18 
ชุมชน ในเขตเทศบาลเพื่อลดภาวะ 
การเกิดสารเคมีขยะเป็นพิษตกค้าง
และปนเปื้อนทําให้เกิดโรคร้ายแรง 
เช่น มะเร็ง 

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ
อันตรายแก่ประชาชนและรับแลกขยะ
อันตรายจากชุมชนทั้ง 18 ชุมชน 

60. ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) 

 10,000.00 เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี 

กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

61. ด้านการเมืองการบริหาร โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 

 30,000.00 เพื่อให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ตลอดจนประชาชนทั่วไปเห็น
ความสําคัญของภารกิจและอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบเทศบาล 

จัดทําบุญ แสดงนิทรรศการและ
กิจกรรมเผยแพร่ภารกิจของเทศบาล 
จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และ
กิจกรรมสันทนา การในวันเทศบาล 

62. ด้านการเมืองการบริหาร โครงการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและการรับ
ฟังความคิดเห็นของ

 116,000.00 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมของเทศบาล 

จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลทางสื่อต่างๆ 
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ประชาชน 
63. ด้านการเมืองการบริหาร โครงการเทศบาลเมือง

ชัยนาทเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ คืน
ความสุขสู่ประชาชน 

 0.00 เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท ์คืนความสุขสู่ประชาชน 

จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
ปรองดอง คืนความสุขสู่ประชาชน 

64. ด้านการเมืองการบริหาร โครงการอบรมพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากร 

 0.00 เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลเข้าใจ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับตลอดจน
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ และการให้บริการประชาชน 

จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
พนักงานเทศบาล / ลูกจ้าง / ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล จํานวนประมาณ 
200 คน 

65. ด้านการเมืองการบริหาร โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 282,000.00 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
สะดวก รวดเร็วในการค้นหาตรวจ
ข้อมูลและใช้เป็นเครื่องมือประมวลผล
ในการเร่งรัดตรวจสอบ 

ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลมุพื้นที่ 
6.061 ตร.กม. ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

66. ด้านการเมืองการบริหาร โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพองค์กร
สตรีอาสาพัฒนาชุมชน 

 140,000.00 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และความ
เข้าใจให้กับกลุม่สตรีอาสาฯ 

จัดอบรมกลุ่มสตรี ปีละ 120 คน 

67. ด้านการเมืองการบริหาร โครงการฝึกอบรมการ
จัดทําแผนชุมชน 

 0.00 เพื่อให้ทุกชุมชนมีแผนพัฒนาชุมชน
เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน 

ฝึกอบรมการจดัทําแผนและจดัทําแผน
ชุมชน ทั้ง 18 ชุมชน 

68. ด้านการเมืองการบริหาร โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้นําชุมชนและกรรมการ
ชุมชนเทศบาลเมือง
ชัยนาท 

 10,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองชัยนาทให้มีความรู้ และเข้าใจ
บทบาทในการดําเนินงานและบริหาร
ในชุมชน 

จัดอบรมและ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ให้แก่ผู้นําชุมชน และคณะกรรมการ
ชุมชน ในเขตเทศบาล ทั้ง 18 ชุมชน 
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69. ด้านการเมืองการบริหาร โครงการสํารวจและจัดเก็บ

ข้อมูลพื้นฐานในเขต
เทศบาลฯ 

 30,000.00 เพื่อสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
เป็นมาตรฐานสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และเป็นข้อมูลที่หน่วยงานต่าง 
ๆ ให้ความเชื่อถือนําไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

สํารวจข้อมูลพื้นฐานตามแบบสํารวจ
และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยสํารวจครัวเรือนในเขต
เทศบาล 

 
 
 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 
                          เทศบาลเมืองชัยนาท มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสญัญา  และเบิกจา่ย
งบประมาณ จํานวน   34    โครงการ   จํานวนเงิน    65,391,705    ล้านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผกูพนั/ 
ลงนามในสญัญา 

โครงการ การเบกิจ่ายงบประมาณ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4 1,039,100.00 4 1,039,100.00 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 19 62,957,099.70 19 62,957,099.70 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 903,770.00 6 903,770.00 
ด้านการเมืองการบริหาร 5 491,735.00 5 491,735.00 

รวม 34 65,391,704.70 34 65,391,704.70 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมอืงชัยนาท ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ที่มา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสญัญา คู่สญัญา 
วันที่เซ็น
สญัญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

1. ด้านการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายไหล่ทางซอย
เทศบาล 5 
 

 500,000.00 490,000.00 หจก.เพชรวิศวกรรม
(1994) 

07/08/2561 90 

2. ด้านการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราวกันตก
ลานออกกําลังกาย ชุมชน
ท่าไม้ 

 140,000.00 139,800.00 ร้านสุภาวดี 29/06/2561 90 

3. ด้านการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ท่อระบายน้ําซอยบ้าน
กล้วย 7/1 ( ่ส่วนต่อขยาย)

 160,000.00 138,500.00 ร้าน ส.อิเล็คทรอนิกส์ 17/05/2561 90 

4. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ท่อระบายน้ํา ซ.บ้านกล้วย 
4 (ส่วนต่อขยาย) 

 271,000.00 270,800.00 ร้านสุภาวดี 28/06/2561 90 

5. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน(สายตรวจ
จักรยาน) 
 

 2,376,000.00 2,376,000.00 คู่สัญญาโครงการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน(สาย
ตรวจจักรยาน) 
 

02/10/2560 365 
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6. ด้านการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต 
โครงการจัดนิทรรศการและ
สนับสนุนงานวิชาการ 

 50,000.00 6,000.00 ร้านจิรวัฒน์ 08/08/5761 30 

  6,728.00 นางสายชล ภาคศิร ิ 16/08/2561 30 
  28,000.00 นายยงยุทธ อุตะมะ 16/08/2561 30 
7. ด้านการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน-เยาวชนในระดับ
ท้องถิ่นระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

 130,000.00 46,800.00 นายไพฑูรย์ โชติการุณย์ 03/11/2560 30 

  43,680.00 นายไพฑูรย์ โชติการุณย์ 29/11/2561 30 
  35,000.00 นายสิน รอดแก้ว 12/12/2560 30 
8. ด้านการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต 
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 7,147,000.00 4,560,000.00 โรงเรียนเทศบาลบ้าน
กล้วย 

17/10/2560 365 

  1,145,000.00 โรงเรียนเทศบาลเขาท่า
พระ 17/10/2560 365 

  1,024,000.00 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง 17/10/2560 365 
9. ด้านการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต 
โครงการอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนในสังกัดฯศูนย์
พัฒนาเดกเล็กฯและ
โรงเรียนสังกัดสพฐ. 

 8,637,050.00 1,448,258.00 สหกรณ์โคนม ไทยมิลล ์
จํากัด 

31/10/2560 76 

  2,474,204.00 สหกรณ์โคนม ไทยมิลล ์
จํากัด 15/01/2561 74 
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  1,444,310.00 สหกรณ์โคนม ไทยมิลค ์
จํากัด 15/05/2561 87 

  1,071,717.50 สหกรณ์โคนม ไทยมิลค ์
จํากัด 25/07/2561 120 

  984,616.20 สหกรณ์โคนม ไทยมิลค ์
จํากัด 18/09/2561 30 

10. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

 17,811,350.00 17,568,816.00 คู่สัญญาโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศกึษา 

01/10/2560 365 

11. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ 

 600,000.00 130,000.00 ร้านสุนันทาการโยธา 17/05/2561 90 

  141,000.00 ร้านสุนันทาการโยธา 02/06/2561 90 
12. ด้านการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต 
โครงการอบรมและฟื้นฟู
ศักยภาพ อสม. ในวันอสม.
แห่งชาติ 

 100,540.00 91,540.00 คู่สัญญาอบรมและฟื้นฟู
ศักยภาพ อสม. ในวัน   
อสม.แห่งชาติ 

20/03/2561 15 

  1,000.00 สํานักพิมพ์สตางค์มีเดีย 17/03/2561 30 
  8,000.00 ร้าน ส.อิเล็กทรอนิกส์ 16/03/2561 30 
13. ด้านการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ 

 150,000.00 43,200.00 นางขวัญเมือง เมฆพัฒน
ภิญโญ 

02/10/2560 364 

  43,200.00 นางเบญจมาส พัวทรัพย์
เจริญ 02/10/2560 364 
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  36,000.00 นายสมชัย ลัทธิเดช 02/10/2560 364 
14. ด้านการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต 
โครงการกีฬาร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด 

 40,000.00 25,600.00 ร้านชัยนาทวัสดุภัณฑ์ 30/10/2560 30 

15. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการสร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ 

 13,669,200.00 13,442,900.00 ผู้สูงอายุในเขตทศบาล
เมืองชัยนาท 

01/10/2560 365 

16. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมใหแ้ก่คนพิการ 

 3,676,800.00 3,355,200.00 ผู้พิการในเขตเทศบาล
เมืองชัยนาท 

01/10/2561 365 

17. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่
ผู้ป่วยเอดส์ 

 150,000.00 96,000.00 ผู้ป่วยเอดส์ 02/10/2561 365 

18. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุน
งบประมาณรายการอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

 10,796,000.00 9,911,000.00 โรงอนุบาลชัยนาท 27/10/2560 365 

  564,000.00 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 27/10/2560 365 
19. ด้านการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต 
โครงการอุดหนุนงบประมาณ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
(ค่าดําเนินงาน อสม. 18 
ชุมชน) 

 360,000.00 320,000.00 ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
ชัยนาท 

17/04/2561 30 

20. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
งบประมาณเข้ากองทุน
หลักประกันสขุภาพ

 303,000.00 302,000.00 องทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองชัยนาท 

01/10/2560 365 
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เทศบาลเมืองชัยนาท 
 (สปทม.) 

21. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา 

 200,000.00 2,800.00 นายโสภณ อ่อนแก้ว 29/03/2561 30 

  2,000.00 นายณัฎวัฒน์ สุขทรัพย์ 29/03/2561 30 
  2,000.00 นายณัฐดนัย ฉมิเกิด 29/03/2561 30 
  12,000.00 นายนภัทร สินตุฏฐีกุล 29/03/2561 60 

  31,200.00 นางสาวณัชชารีย์  
ธนัสจิรพัฒน์ 29/03/2561 30 

22. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมจิตอาสาร่วม
กิจกรรมดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนฯ 

 33,500.00 33,500.00 ร้านสวนหย่อม 11/04/2561 30 

23. ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 

 100,000.00 800.00 หจก. อ.เจริญ 2017 17/08/2561 15 

  45,000.00 วสันต์ทัวร์ 18/08/2561 15 

  20,910.00 นางสาวจิราวรรณ จันทร์
กระจ่าง 18/08/2561 15 

  33,120.00 นางสราวรรณ ขําเอี่ยม 20/08/2561 15 
24. การพัฒนาเศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต

โครงการจัดกิจกรรม
ทางด้านศาสนาวัฒนธรรม

 70,000.00 60,000.00 นายนิรันดร์ ชวนคิด 17/01/2561 30 



22 
 

ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

และวันสําคัญของชาติ 

25. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณีวัน
ขึ้นปีใหม ่

 142,000.00 8,000.00 นายอนุชิต อยู่โต 27/12/2561 30 

  61,300.00 นางบุพผา เรือนภู่ 27/12/2560 30 
  3,700.00 หจก.อ.เจริญศลิป์ 27/12/2560 30 

  13,800.00 นางสาวกาญจนี 
ใหม่หันลา 27/12/2560 30 

  24,000.00 นางสาวสรรณวิษา สุดสุข 27/12/2560 30 
  15,000.00 นายจารุกร จันทร์กลิ่น 27/12/2560 30 
26. การพัฒนาเศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

 130,000.00 13,700.00 นางสาวณัชชารีย์ ธนัส
จิรพัฒน์ 

11/04/2561 30 

  12,000.00 นายนพฤทธิ์ โตจีน 11/04/2561 30 
  5,300.00 นางบุพผา เรือนภู่ 11/04/2561 30 
  7,000.00 นายอนุชิต อยู่โต 11/04/2561 30 

  50,000.00 นางสาวภครวดี ราโช 
 17/04/2561 30 



23 
 
27. การพัฒนาเศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

 118,796.25 12,000.00 นายจารุกร จันทร์กลิ่น 25/10/2560 30 

  77,000.00 นายนิรันดร์ ชวนคิด 25/10/2560 30 
  2,000.00 นางบุพผา เรือนภู่ 25/10/2560 30 
  5,000.00 นางสาวสรรณวิษา สุดสุข 23/11/2560 30 
  22,000.00 นายนพฤทธิ์ โตจีน 31/10/2560 30 
  6,000.00 นางปริศนา สีสนธิ์ 03/11/2560 7 
28. การพัฒนาเศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

 152,000.00 20,000.00 นายจารุกร จันทร์กลิ่น 10/01/2561 30 

  12,000.00 นางสาวสรรณวิษา สุดสุข 10/01/2561 30 
  54,000.00 นางสมฤทัย หอมแช่ม 10/01/2561 30 
  39,970.00 นางสาวอมรรัตน์ บัวเขียว 10/01/2561 30 
  20,000.00 นายนพฤทธิ์ โตจีน 11/01/2561 30 
29. การพัฒนาเศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้นให้กับประชาชนใน
ชุมชนในเขตเทศบาล 18 

 360,000.00 360,000.00 ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
ชัยนาท 18 ชุมชน 

19/06/2561 30 
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ท้องถิ่น ชุมชน 
30. ด้านการเมืองการบริหาร โครงการจัดงานวันเทศบาล  30,000.00 30,000.00 ร้านสวนหย่อม 20/04/2561 30 
31. ด้านการเมืองการบริหาร โครงการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารและการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 

 116,000.00 24,000.00 หนังสือพิมพ์ชัยนาทนิวส์ 02/10/2560 365 

  24,000.00 หนังสือพิมพ์ชัยมงคล 01/10/2560 365 
  24,000.00 หนังสือพิมพ์เมืองชัย 01/10/2560 365 
  24,000.00 หนังสือพิมพ์นกน้อยนิวส์ 01/10/2560 365 
  20,000.00 นางวรรณิกา นามเรือง 01/02/2561 242 
32. ด้านการเมืองการบริหาร โครงการปรับปรุงแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 282,000.00 214,400.00  คู่สัญญาโครงการปรับปรุง

แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

02/10/2560 365 

33. ด้านการเมืองการบริหาร โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี
อาสาพัฒนาชุมชน 

 140,000.00 58,600.00 นางสราวรรณ ขําเอี่ยม 12/01/2561 30 

  60,000.00 นายทวีศักดิ์ กุลนิภัทธ
สรรค ์ 11/01/2661 15 

  800.00 หจก.อ.เจริญ 2017 11/01/2561 30 
  4,935.00 ร้านกลาตะ 11/01/2561 30 

  3,000.00  
นางญาณุมาศ นิลรัตน์ 11/01/2561 30 
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34. ด้านการเมืองการบริหาร โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้นําชุมชนและกรรมการ
ชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท

 10,000.00 4,000.00 นางสาวน้ําผึ้ง สีสด 06/09/2561 15 

 

 

 

รายงานสรปุผลการดําเนนิงาน ปี 2561 เทศบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 

ยุทธศาสตร ์

แผนการดาํเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจ่าย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 29.0 63.92 13.0 4.78 4.0 1.04 4.0 1.04 4.0 1.04 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 85.0 93.10 32.0 66.38 19.0 62.96 19.0 62.96 19.0 62.96 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12.0 3.36 9.0 0.97 6.0 0.90 6.0 0.90 6.0 0.90 

4. ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 13.0 1.14 6.0 0.02 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5. ด้านการเมืองการบริหาร 13.0 2.51 9.0 0.61 5.0 0.49 5.0 0.49 5.0 0.49 
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ช. ผลการดําเนินงาน 
 
                เทศบาลเมืองชัยนาท ได้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพ้ืนที่           
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่
สําคัญดังน้ี 

1. โครงการขยายไหล่ทางซอยเทศบาล 5 
   2. โครงการก่อสร้างราวกันตกลานออกกําลังกาย ชุมชนท่าไม้ 
     3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมท่อระบายนํ้าซอยบ้านกล้วย 7/1 

    (ส่วนต่อขยาย) 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมท่อระบายนํ้า ซอยบ้านกล้วย 4 
    (ส่วนต่อขยาย)     
5. โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (สายตรวจจักรยาน) 
6. โครงการจัดนิทรรศการและสนับสนุนงานวิชาการ 
7. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน-เยาวชนในระดับท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ 
8. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
9. โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัดฯศูนย์พัฒนาเดกเล็กฯและโรงเรียนสังกัด สพฐ.     
10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 
12. โครงการอบรมและฟ้ืนฟูศักยภาพ อสม.  ในวัน  อสม. แห่งชาติ 
13. โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอายุ     
14. โครงการกีฬาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 
15. โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผูสู้งอายุ 
16. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ 
17. โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ 
18. โครงการอุดหนุนงบประมาณรายการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
19. โครงการอุดหนุนงบประมาณพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (ค่าดําเนินงาน อสม. 18 ชุมชน)
20. โครงการสนับสนุนงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชัยนาท (สปทม.) 
21. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
22. โครงการอบรมจิตอาสาร่วมกิจกรรมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนฯ 
23. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
24. โครงการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ 
25. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม ่

     26. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
27. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
28. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
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29. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาล 18 ชุมชน 
30. โครงการจัดงานวันเทศบาล 
31. โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
32. โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
33. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีอาสาพัฒนาชุมชน 
34. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท 

 
ซ. คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  1.  นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท      ประธานกรรมการ 
  2.  รองนายกเทศมนตรีทุกคน      กรรมการ 
  3.  นายโสพล     วงศ์สอาด   สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
  4.  นายเกียรติศักด์ิ  วงศ์เหลือง   สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
  5.  นายทวีศักด์ิ     ประโยชน์งาม   สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
  6.  นายสมชาย     สิทธิบรวงษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  7.  นายวิชิต     แก้วจินดา   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  8.  นายชัยลิต     หุตินทะ   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  9.  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ผู้แทนภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการ 
  10.  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท ผู้แทนภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการ 
  11.  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ผู้แทนภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการ 
  12.  นางวรรณี     ประภานนท์   ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
  13.  นายสุริยา     เกิดผล   ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
  14.  นางบุพผา     เรือนภู่   ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
  15.  ปลัดเทศบาล       กรรมการและ 
           เลขานุการ 
  16.  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน                ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
2.คณะกรรมการสนบัสนนุการจัดทําแผนพฒันาทอ้งถ่ิน         

1.  ปลัดเทศบาล         ประธานกรรมการ 
  2.  รองปลัดเทศบาล       กรรมการ 
  3.  หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล    กรรมการ 
    4.  นางกัญวรา  รวีรัตนกมล ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
  5.  นางราวัณ  ร้อยเกิด  ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
  6.  นางถนิมภรณ์ พนมเขตต์ ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
  7.  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน     กรรมการและเลขานุการ 
  ๘.  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๙.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 




