
 
 

ประกาศ เทศบาลเมืองชัยนาท 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

******************************************* 
                ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณการใช้จ่าย และผลการ
ดําเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 
30(5)    กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ  สภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
              ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 
มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลเมืองชัยนาท จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และ
ผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มาเพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองชัยนาท ดังนี้  
 
                  ก. วิสัยทัศน ์ของเทศบาลเมืองชัยนาท  
                   "เทศบาลมาตรฐาน  บริการด้วยใจ ห่วงใยประชาชน รักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี"   
                 
                 ข. พนัธกิจ ของเทศบาลเมืองชัยนาท  
                  (1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการอาชีพให้กลุ่มอาชีพชุมชนและประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการเพิ่มโอกาสและเพิ่มศักยภาพ ตลอดจนสามารถรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด  
                  (2) พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เขม้แข็ง โดยการสร้างเสริมโอกาสรอบด้าน และการมีส่วนรว่ม
ของประชาชน  
                  (3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มมีาตรฐาน ดํารงรักษาและฟื้นฟู
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นต้นแบบ และพฒันาการกีฬาและนันทนาการสู่ชุมชน  
                  (4) ปรับปรุงและพัฒนาการสาธารณสุข ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  
                  (5) สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ทั้งในดา้นการพัฒนาและบริการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ด้านการตัดสินใจ การวางแผน การตรวจสอบ  
                  (6) ปรับปรุงและพัฒนางานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว และการทําให้ทอ้งถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่      
 
                  ค. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ของเทศบาลเมืองชัยนาทได้กําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
                       ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  
                             1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนสง่ 
                             2. พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค ? บริโภค และการเกษตร 



                             3. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและ เพียงพอ 
                             4. การจัดทําผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
                          ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต  
                             1. สง่เสริมและสนบัสนุนระบบทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแขง็ 
                             2. การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร 
                             3. สง่เสริมการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพปลอดภัยจากสารพิษ 
                             4. สง่เสริมและสนบัสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ 
                             5. สง่เสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผูพิ้การ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยเอดส์ 
                             6. สง่เสริมและสนบัสนุนการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสทิธิภาพ 
                             7. ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร้ และ ผู้ด้อยโอกาส 
                             8. สง่เสริมสนับสนนุให้ประชาชนมีสุขภาพและและพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์  
                             9. สง่เสริมสนับสนนุด้านการกีฬาและนันทนาการ 
                           10. ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
                           11. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดต้ังงกองทุนสวัสดิการชุมชน 
                         ดา้นการจัดระเบยีบชมุชน / สังคมและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
                             1. สง่เสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการ 
                             2. สง่เสริมและสนบัสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต 
                             3. สร้างสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนให้สวยงามน่าอยู่ 
                             4. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
                             5. สง่เสรมิสนับสนนุการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย 
                             6. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน  
                             7. การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภาครัฐ  
                         ดา้นการวางแผน การส่งเสริม การลงทนุ พาณชิยกรรม และการท่องเที่ยว 
                             1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพอย่างหลากหลายเน้นการฝึกทักษะอาชีพ 
                             2. สง่เสริมและสนบัสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทาง 
                             3. การพัฒนาส่งเสริมการสนับสนนุผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพ 
                             4. สง่เสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
                             5. สง่เสริมการค้าและการลงทุน 
                             6. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
                             7. การส่งเสริมและสนับสนุนใหท้กุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเที่ยว 
                             8. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน 
                             9. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 
                       ด้านการบรหิารจดัการและการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
                            1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                            2. การสร้างจิตสํานึก การป้องกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                            3. การบริหารจัดการน้ําอย่างมีคุณภาพ 
                            4. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้าํเสีย 

 



 

                        ด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภูมิปญัญาท้องถิ่น 
                           1. ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม 
                           2. การส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งองค์ความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
                           3. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอด สร้างจิตสํานึก และตระหนักถึงคุณค่า และ 
                           4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม 

                    ง. การวางแผน 

                      เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
                       เทศบาลเมืองชัยนาท ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2554 โดยได้กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557)  
 

ยุทธศาสตร ์
2555 2556 2557 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  17 4,963,000.00 3 5,846,000.00 2 807,000.00 

ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต  54 42,994,100.00 54 73,421,000.00 45 39,386,000.00 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน / 
สังคมและการรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

30 4,343,000.00 21 3,831,000.00 20 3,431,000.00 

ด้านการวางแผน การส่งเสริม      
การลงทุน พาณชิยกรรม            
และการท่องเทีย่ว 

25 2,205,000.00 1 1,400,000.00 1 1,400,000.00 

ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

10 421,000.00 9 425,000.00 8 385,000.00 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12 3,080,000.00 10 2,260,000.00 10 2,260,000.00 

รวม 148 58,006,100.00 98 87,183,000.00 86 47,669,000. 

 
 
 
 
 
 



                   จ. การจดัทาํงบประมาณ 
                    ผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาท ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554         
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในขอ้บัญญัติงบประมาณ จํานวน 74 โครงการ งบประมาณ 24,304,450 บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบญัญัต ิ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  - - 

ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต  18 20,371,100.00 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรกัษาความสงบเรยีบร้อย 22 2,833,950.00 

ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณชิยกรรม และการท่องเที่ยว 23 468,200.00 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 30,000.00 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 601,200.00 

รวม 74 24,304,450.00 

 
                    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองชัยนาท มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญตั ิ

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการ
สนับสนุนเงิน
สงเคราะห์เพือ่
การยงัชีพแก่
ผู้ป่วยเอดส ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

120,000.00 เพื่อให้ผู้ป่วยโรค
เอดส์มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นและได้รับการ
ยอมรับในสังคม 

เบี้ยยังชพี 

2. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการมอบ
เกียรติบัตรและ
ประกาศนียบัตร
นักเรยีนที่จบ
หลักสูตรอนุบาล
ศึกษา 
ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 เพื่อให้นักเรียนที่จบ
การศึกษาเกิดความ
ระลึกถงึพระคณุของ
ครูอาจารย ์

กิจกรรมมอบ
เกียรติบัตร 

3. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการจัดนทิร
รสการและ
สนับสนุนงาน
วิชาการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อเผยแพร่ศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

นิทรรศการทาง
วิชาการ 

4. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
นักเรยีน -
เยาวชนในระดบั
ท้องถิ่น 

 0.00 เพื่อส่งเสริมให้
นักเรยีนตื่นตัวดา้น
กีฬา 

นักเรยีนเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา 



5. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
ในสังกดัเทศบาล 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค ์

4,420,000.00 เพื่อให้เดก็นักเรยีนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานทุกคน 

อาหารกลางวัน 

6. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการอุดหนนุ
งบประมาณ
รายการอาหาร
กลางวันให้กับ
โรงเรียนในสงักดั 
สพฐ ตามภารกจิ
ถ่ายโอน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค ์

6,852,200.00 เพื่อสนับสนุน
งบประมาณอาหาร
กลางวันให้กับ 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ตามภารกิจถ่ายโอน
เพื่อให้นักเรียนมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน 

งบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน 

7. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการอาหาร
เสริม (นม) 
โรงเรียนในสงักดั
ฯ และโรงเรียน
ถ่ายโอน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค ์

7,714,900.00 เพื่อให้เดก็นักเรยีน
ได้รับประทานอาหาร
เสริม (นม) 

อาหารเสริม (นม) 

8. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

78,200.00 เพื่อสนับสนุน
งบประมาณในการ
บริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด 

งบประมาณ 

9. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการส่งเสรมิ
สุขภาพผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายมุี
สุขภาพที่ดทีั้งรา่งกาย
และจิตใจ มีการ
พบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน 

จัดประชุมและ
ตรวจสขุภาพ
ผู้สูงอาย ุ

10. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการตรวจ
สุขภาพอนามัย
เด็กนกัเรยีน 

 0.00 เด็กนกัเรยีนโรงเรียน
ในเขตเทศบาลได้รับ
การตรวจสขุภาพ
ครบถ้วน และมี
สุขภาพที่ด ี

ตรวจสขุภาพเดก็
นักเรยีนในเขต
เทศบาล 

11. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการอบรม 
อสม. ต่อเนือ่ง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

220,000.00 เพื่อให้ อสม. มี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุขที่ถกูต้อง 
และรู้บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

จัดอบรม อสม. 
ทั้ง 18 ชุมชนโดย
ประชุมต่อเนื่อง
แบบเดือนเว้น
เดือน 

12. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการอบรม
และฟื้นฟู 
ศักยภาพ อสม. 

 0.00 เพื่อให้ อสม. มี
ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานมาก

อบรม อสม. ทั้ง 
18 ชุมชน 



ในวัน อสม.
แห่งชาต ิ

ขึ้น รวมทั้งถ่ายทอด
ความรู้ที่ไดใ้หก้บั
ประชาชนได ้

13. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

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

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

97,700.00 เพื่อพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานใน
เขตเทศบาล ตาม
นโยบายรัฐบาล 

อุดหนุนค่า
ดําเนินงานของ 
อสม. ในเขตชุมชน 
จํานวน 18 ชุมชน 

14. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการส่งเสรมิ
สุขภาพ
ประชาชนทุก
กลุ่มอาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

69,000.00 เพื่อกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ประชาชน
ทุกกลุ่มอายุมีการ
ออกกําลังกายหรือ
เล่นกีฬาเป็นประจํา 
ส่งเสริมชมรมการ
ออกกําลังกายอย่าง
ยั่งยืน 

กิจกรรมการเตน้
แอร์โรบิคช่วงเวลา
เย็น บริเวณเขื่อน
เรียงหิน ตั้งแต่วนั
จันทรถ์ึงวันศุกร ์

15. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการกฬีา
ร่วมใจต้านภัยยา
เสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

65,000.00 เพื่อสนับสนุนทมีกีฬา
เข้ารว่มการแข่งขัน
มหกรรมกฬีาตา่งๆที่
เอกชนหรือรัฐ
ดําเนินการ เพื่อให้
เยาวชนห่างไกลยา
เสพติด 

สนับสนุนการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาต่างๆที่เอกชน
และหน่วยงานของ
รัฐดําเนินการ 

16. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการ
สนับสนุน
งบประมาณให้
ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดจงัหวดั
ชัยนาท  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหายา
เสพติดตามโครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดแบบบูรณาการ
ของ ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติดจงัหวัด
ชัยนาท 

สนับสนุน
งบประมาณใหก้ับ 
ศตส. จ.ชัยนาท 
เพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

17. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการรณรงค์
เพื่อป้องกันยา
เสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

700.00 เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับ
ยาเสพติด 

กิจกรรมด้านยา
เสพติด 

18. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

สมทบกองทุน
ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

318,400.00 เพื่อให้กองทุน
สามารถดําเนินการ
ต่อไปได ้

งบประมาณสมทบ
กองทุน 



19. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
/ สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการ
ประชาคมจัดทาํ
แผนชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อให้ทกุชุมชนมี
แผนพัฒนาชุมชน 3 
ปี ของชุมชนเอง 

แผนชุมชนทั้งหมด 
18 ชุมชน 

20. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
/ สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการป้องกนั
และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน  
(สายตรวจจักรยาน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,668,650.00 เพื่อป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรพัย์สิน 
ของประชาชนในเขต
เทศบาล 

จ้างเหมาบุคคลทํา
หน้าที่สายตรวจ
จักรยาน 

21. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
/ สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจัดทํา
แผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

 0.00 เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

แผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

22. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
/ สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อป
พร.) 

 0.00 เพื่ออบรมประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
เป็นอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

อบรม อปพร. 
จํานวน 1 รุ่น 60 
คน  

23. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
/ สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการร่วม
กิจกรรมปอ้งกนั
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล
สงกรานต ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

21,000.00 เพื่อให้ อปพร. ที่ผ่าน
การอบรมการบริการ
ประชาชนและจัด
ระเบียบจราจร
ภายในเขตเทศบาล
เพื่อลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพยสิ์น
ของประชาชน 

จัดส่งเจ้าหน้าที ่
อปพร.ประจําจดุ
ตรวจบริการ
ร่วมกับตํารวจภูธร 
เมืองชัยนาท 

24. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
/ สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการร่วม
กิจกรรมปอ้งกนั
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

21,000.00 เพื่อให้ อปพร. ที่ผ่าน
การอบรมมาบรกิาร
ประชาชนและจัก
ระเบียบจราจร
ภายในเขตเทศบาล
เพื่อลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพยสิ์น
ของประชาชน 
 

จัดส่งเจ้าหน้าที ่
อปพร. ประจําจุด
ตรวจบริการ
ร่วมกับตําตรวจ
ภูธรเมืองชัยนาท 
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่



25. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
/ สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการรกัษา
ความปลอดภัย
ในช่วงเทศกาล
อาหารและดนตร ี

 0.00 ดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรพัย์
ของประชาชน 
ในช่วงเทศกาล
อาหารและดนตรีที่
จัดโดยเทศบาลเมือง
ชัยนาท 

จัดส่งเจ้าหน้าที ่
อปพร. ร่วมกับ
สายตรวจจักรยาน
และตํารวจภูธร
เมืองชัยนาท 
สําหรับดูแลความ
สงบเรียบร้อย
บริเวณงาน 

26. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
/ สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจัดงาน
วันเทศบาล 

 0.00 เพื่อให้พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง
ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปเห็น
ความสําคัญของ
ภาระกิจและอํานาจ
หน้าที่ขององคก์ร
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
เทศบาล 

จัดทําบุญ แสดง
นิทรรศการและ
กิจกรรมเผยแพร่
ภารกิจของ
เทศบาล 

27. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
/ สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
และการรับฟงั
ความคิดเห็นของ
ประชาชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

371,000.00 เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมของเทศบาล 
เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านการ
รับรูข่่าวสาร เพือ่ให้
เกิดความโปรง่ใสใน
การปฏิบัตงิานตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

จ้างเหมา
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลทางส่ือ
ต่างๆ 

28. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
/ สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการ
ปรับปรงุ
ซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสาย
แบบไร้สาย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

85,000.00 เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสายแบบไรส้าย
ให้สามารถใชง้านได้
อย่างมีประสิทธภิาพ
ทั่วถงึ 

ปรับปรงุซ่อมแซม
เครื่องสง่และ
เครื่องรับสัญญาณ
ระบบเสียงตาม
สายแบบไร้สาย 

29. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
/ สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 
 

โครงการ
ทุนการศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี/ปริญญาโท 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

60,000.00 เพื่อให้พนักงาน
เทศบาลได้มีความรู้ 
มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล 

ให้ทุนการศกึษา
ให้แก่สมาชิกสภา
เทศบาล และ
บุคลากรในองค์กร 



30. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
/ สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการอบรม
เพื่อพัฒนา
บุคลากร 

 0.00 เพื่อให้บุคลากรของ
เทศบาลเข้าใจ
กฎหมาย ระเบยีบ
ข้อบังคับ ตลอดจน
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ 

ฝึกอบรมพนกังาน
เทศบาล/ลูกจ้าง/
ผู้บริหาร/สมาชิก
สภาเทศบาล 

31. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
/ สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์(สํานัก
ปลัดเทศบาล) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,500.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพยีงพอต่อ
การปฏิบัตงิาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ของ
สํานักปลัด/งาน
ป้องกันฯและงาน
สถานีขนส่งฯ 

32. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
/ สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการ
ปรับปรงุแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 0.00 เพื่อปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้เปน็
ปัจจุบัน สะดวก 
รวดเร็วในการค้นหา
ตรวจข้อมูลและใช้
เป็นเครื่องมือ
ประมวลผลในการ
เร่งรัดตรวจสอบ แจ้ง
เตือนผู้ชําระภาษีเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ปรับปรงุ
ฐานข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้
ครอบคลุมพื้นที ่
6.061 ตร.กม.ให้
ถูกตอ้งเป็น
ปัจจุบัน 

33. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
/ สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการซื้อ
ครุภัณฑ์(กอง
คลัง) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพยีงพอต่อ
การปฏิบัตงิาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ของ
กองคลัง 

34. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
/ สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์(กอง
สาธารณสุขฯ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

48,000.00 เพียงให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพยีงพอต่อ
การปฏิบัตงิาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์กอง
สาธารณสุขฯ 

35. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
/ สังคมและ
การรักษา
ความสงบ

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์(กอง
ช่าง) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

19,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพยีงพอต่อ
การปฏิบัตงิาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ของ
กองช่าง 



เรียบร้อย 

36. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
/ สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์(กอง
วิชาการฯ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,300.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพยีงพอต่อ
การปฏิบัตงิาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ของ
กองวิชาการฯ 

37. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
/ สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์(กอง
สวัสดิการสังคม) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,500.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพยีงพอต่อ
การปฏิบัตงิาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ของ
กองสวัสดกิารฯ 

38. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
/ สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการสํารวจ
และจัดเก็บข้อมลู
ความจําเป็น
พื้นฐานครัวเรือน
(จปฐ.) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

18,000.00 สนับสนุนให้มีการ
สํารวจขอ้มูล
ครัวเรอืนของ
ประชากรในเขต
เทศบาล เพื่อใชใ้น
การวางแผนในระดับต่างๆ 

สํารวจขอ้มูล
พื้นฐานของ
ครัวเรอืน (จปฐ.) 
ในเขตเทศบาล 

39. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
/ สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภา
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

392,000.00 เพื่อให้การบริหารงาน
ของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพเป็นไป
ตามกฎหมาย 

จัดการเลือกตั้ง 

40. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
/ สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 
 

ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับ
พวงมาลัย
ของขวัญ ของ
รางวัล น้ําดื่ม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 เพื่อสนับสนุนน้ําดื่ม 
ของขวัญ ของรางวัล 
ให้แก่จงัหวดั 

ของขวัญของ
รางวัล น้ําดื่ม 

41. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

โครงการพัฒนา
ร้านอาหารและ
แผงลอยจําหน่าย
อาหาร (เทศกาล
อาหารและ
ดนตร)ี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

303,200.00 เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจงัหวัด
และส่งเสริมการ
ค้าขายเพื่อสร้าง
รายไดใ้ห้แก่
ผู้ประกอบการ 

การพัฒนา
ร้านอาหารและ
แผงลอยจําหน่าย
อาหาร  

42. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ

โครงการขอรับ
เงินอุดหนุนการ
จัดงานมหกรรม

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อสนับสนุนการจัด
งานประเพณีและงาน
อนุรักษ์วัฒนธรรม

เงินอุดหนุนการจัด
งานมหกรรมหุน่
ฟางนกและงาน



ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

หุ่นฟางนกและ
งานกาชาด
จังหวดัชัยนาท 

ประเพณขีองจังหวัด กาชาดจงัหวัด
ชัยนาท 

43. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

โครงการขอรับ
เงินอุดหนุนการ
จัดงานประเพณี
แข่งเรือยาวชงิ
ถ้วยพระราชทาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อสนับสนุนการจัด
งานประเพณีและงาน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ของจังหวัด 

รับเงินอุดหนุนการ
จัดงานประเพณี
แข่งเรือยาวชงิถว้ย
พระราชทาน 

44. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

โครงการขอรับ
เงินอุดหนุนการ
จัดงานวันส้มโอ
ขาวแตงกวา
ชัยนาท 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อสนับสนุนการจัด
งานประเพณีและงาน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ของจังหวัด 

รับเงินอุดหนุนการ
จัดงานวันส้มโอ
ขาวแตงกวา
ชัยนาท 

45. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

โครงการ
ฝึกอบรมอาชพี
ทําขนมไทย 
(ชุมชนเมตตา  
ร่วมใจ) 
 

 0.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม 
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน 

จัดอบรมการทํา
ขนมไทย ใหก้ับ
ประชาชน 

46. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

โครงการเกษตร
ชุมชนปลูกผัก
สวนครัวเพาะ
เห็ดฟาง (ชุมชน
หัวรอ) 
 

 0.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม 
เพิ่มรายได้ และลด
ปัญหาหารว่างงาน 

ประชาชนมีอาชพี
เสริม มีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

47. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

โครงการฝึก
อาชีพทําน้ํายา
ล้างจาน (ชุมชน
ศรีวิชัย) 

 0.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม 
เพิ่มรายได้ และลด
ปัญหาการว่างงาน 

จัดอบรมการทํา
น้ํายาล้างจาน
ให้กับประชาชน 

48. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

โครงการฝึก
อาชีพทําผลไม้แช่
อิ่ม (ชุมชนโพธิ์
ประเสริฐ) 

 0.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม 
เพิ่มรายได้ และลด
ปัญหาการว่างงาน 

จัดอบรมทําผลไม้
แช่อิ่มให้กับ
ประชาชน 

49. ด้านการ
วางแผน การ

โครงการฝึก
อาชีพตัดเย็บ

 0.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม 
เพิ่มรายได้ และลด

จัดอบรมการตดั
เย็บเสื้อผ้า



ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

เสื้อผ้าสําเร็จรูป 
(ชุมชนท่าแจง) 

ปัญหาการว่างงาน สําเร็จรูปใหก้ับ
ประชาชน 

50. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

โครงการ
ฝึกอบรมอาชพี
ผลิตถ่านอัดแทง่
ดูดกล่ินแฟนซี 
(ชุมชนบางตา
ทอง) 

 0.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม 
เพิ่มรายได้ และลด
ปัญหาการว่างงาน 

จัดอบรมการทํา
ถ่านอัดแทง่ดูด
กล่ินแฟนซี ใหก้บั
ประชาชน 

51. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

โครงการฝึก
อาชีพตัดเย็บผ้า 
(ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา) 

 0.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม 
เพิ่มรายได้ และลด
ปัญหาการว่างงาน 

จัดอบรมการตดั
เย็บเสื้อผ้าใหก้บั
ประชาชน 

52. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

โครงการฝึก
อาชีพสาน
กระเป๋า ตะกร้า
จากผักตบชวา 
(ชุมชนคงธรรม) 

 0.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม 
เพิ่มรายได้ และลด
ปัญหาการว่างงาน 

จัดอบรมการสาน
กระเป๋า ตะกร้า
จากผักตบชวา 
ให้กับประชาชน 

53. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

โครงการ
ฝึกอบรมการทํา
สบู่สมุนไพร 
(ชุมชนตรายาง
สัมพันธ์) 

 0.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม 
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน 

จัดอบรมการทํา
สบู่สมุนไพรใหก้บั
ประชาชน 

54. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสรมิ
อาชีพการทําปุย๋
อินทรยี์ และปุ๋ย
ชีวภาพ (ชุมชน
บ้านท่าไม้) 

 0.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม 
เพิ่มรายได้ และลด
ปัญหาการว่างงาน 

จัดอบรมการทํา
ปุ๋ยอินทรีย์ และ
ปุ๋ยชีวภาพใหก้บั
ประชาชน 

55. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 
 

โครงการอบรม
เล้ียงปลาในบ่า
ซีเมนต์ (ชุมชน
หัวยาง) 

 0.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม 
เพิ่มรายได้ และลด
ปัญหาการว่างงาน 

จัดอบรมการเลี้ยง
ปลาในบ่อซีเมนต์ 
ให้กับประชาชน 



56. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

โครงการ
ฝึกอบรมอาชพี
ทําขนมไทย 
(ชุมชนวงษ์โตเกา้
พัฒนา) 
 
 

 0.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม 
เพิ่มรายได้ และลด
ปัญหาการว่างงาน 

จัดอบรมการทํา
ขนมไทยใหก้ับ
ประชาชน 

57. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

โครงการ
ฝึกอบรมอาชพี
ทําขนมไทย 
(ชุมชนมณเฑียร
ทองรุ่งเรือง) 

 0.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม 
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน 

จัดอบรมการทํา
ขนมไทยใหก้ับ
ประชาชน 

58. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสรมิ
อาชีพเครื่องซัก
ผ้าหยอดเหรียญ 
(ชุมชนหลักเมอืง) 

 0.00 เพื่อสร้างงาน สร้าง
รายไดใ้ห้กับสมาชิก
ในชุมชน 

จัดซื้อเครือ่งซกัผ้า
แบบหยอดเหรยีญ 
สําหรับไว้บรกิาร
ประชาชน 

59. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

โครงการจัดหา
เครื่องมอืฝึก
อาชีพไว้บรกิาร
ชุมชน (ชุมชนสุข
ใจ) 

 0.00 เพื่อสร้างงาน สร้าง
รายไดใ้ห้กับสมาชิก
ในชุมชน 

จัดซื้อเครือ่งมือ
ช่าง สําหรับฝึก
อาชีพช่างและใช้
ในชุมชน 

60. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

โครงการจัดตัง้
ร้านค้าสหกรณ์
ในชุมชน (ชุมชน
ศาลาปู่ปี) 

 0.00 เพื่อให้สมาชิกใน
ชุมชนได้ซื้อสินค้าใน
ราคาถูก 

จัดตั้งสหกรณ์
ร้านค้าชุมชนเพือ่
จําหน่ายสินค้า
ราคาถูกใหก้ับ
สมาชิก 

61. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสรมิ
อาชีพ อบ นวด
ตัว ด้วยสมุนไพร 
(ชุมชนท่าชัย) 

 0.00 เพื่อส่งเสริมอาชีพ
นวดแผนโบราณของ
ชุมชนที่มีอยู่เดมิ 

ปรับปรงุต่อเติม 
ห้องสําหรับ อบ 
นวดตัว ดว้ย
สมุนไพร 

62. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช

โครงการจัดหา
เครื่องมอืฝึก
อาชีพไว้บรกิาร
ชุมชน (ชุมชน

 0.00 เพื่อสร้างงาน สร้าง
รายไดใ้ห้กับสมาชิก
ในชุมชน 

จัดซื้อเครือ่งมือ
ช่างสําหรับฝึก
อาชีพช่าง และใช้
ในชุมชน 



ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

หนองหลวง
พัฒนา) 

63. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

โครงการบําบัด
ทุกข์บํารงุสุข
แบบ ABC 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหา
ให้กับสมาชกิใน
ชุมชน และนําไปสู่
การจดัทําแผนชมุชน 

บัญชีครัวเรือน 

64. ด้านการ
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการตาวิเศษ 
เทศบาลเมือง
ชัยนาท 

 0.00 เพื่อสร้างจิตสํานึก
และการมีส่วนรว่ม
ระหว่างนกัเรียน 
โรงเรียนและ
ประชาชนทั่วไป 

การจดักิจกรรม
รักษาความสะอาด 

65. ด้านการ
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการท้องถิน่
ไทย รวมใจภกัดิ์ 
รักษ์พื้นที่สีเขียว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในเขตเทศบาล 

ต้นไม้ 

66. ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต 
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมทางด้าน
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
วันสําคัญของ
ชาติ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

116,000.00 เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนได้เห็นถงึ
ความสําคัญของการ
จัดกิจกรรมทาง
ศาสนาและ
วัฒนธรรมและวัน
สําคัญของชาต ิ

การจดักิจกรรม
ทางด้านศาสนา
วัฒนธรรมและวัน
สําคัญของชาต ิ

67. ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต 
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปี
ใหม ่

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
โอกาสทําบุญตกั
บาตรเนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม ่

การจดังาน
ประเพณีวันขึ้นปี
ใหม ่

68. ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต 
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณี
สงกรานต ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

43,200.00 เพื่อเป็นการรักษา
และส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีของไทย 

การจดังาน
ประเพณี
สงกรานต ์



69. ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต 
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

 0.00 เพื่อเป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีของไทย 

การจดังาน
ประเพณีลอย
กระทง 

70. ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต 
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
วันเด็กแหง่ชาต ิ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

270,000.00 เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
และเยาวชนได้
แสดงออกถึงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค ์

การจดังานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

71. ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต 
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมลกูเสือ
ชาวบ้าน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

22,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมของ
ลูกเสือชาวบ้าน
ภายในเขตเทศบาล 

การจดักิจกรรม
ลูกเสือชาวบ้าน 

72. ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต 
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการอุดหนนุ
งบประมาณ
ให้แก่ พทุธ
สมาคมจังหวัด
ชัยนาท 

 0.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์กร
เอกชนด้านการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การอดุหนุน
งบประมาณใหแ้ก่ 
พุทธสมาคม
จังหวดัชัยนาท 

73. ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต 
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 

โครงการอุดหนนุ
เอกชน (มูลนิธิ
ชัยนาทการกุศล) 

 0.00 เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น 

งบประมาณ 

74. ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต 
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในพิธี
การทางศาสนา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา 

กิจกรรมทาง
ศาสนา 

 

 
 
 



                  ฉ. การใช้จา่ยงบประมาณ 
                     เทศบาลเมืองชัยนาท มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 41 โครงการ จํานวนเงิน 24,097,183 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จํานวน 41 โครงการ จํานวนเงิน 24,097,183 ล้านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การกอ่หนีผ้กูพนั/ 
ลงนามในสญัญา 

โครงการ 
การเบกิจ่าย
งบประมาณ 

ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต  13 20,176,397.20 13 20,176,397.20 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรกัษา
ความสงบเรียบร้อย 

16 2,823,628.00 16 2,823,628.00 

ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณชิ
ยกรรม และการท่องเที่ยว 

5 468,107.97 5 468,107.97 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 27,850.00 1 27,850.00 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

6 601,200.00 6 601,200.00 

รวม 41 24,097,183.17 41 24,097,183.17 

     
             รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณเทศบาลเมืองชัยนาท ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา   
มีดังนี ้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญตั ิ

วงเงนิตาม
สัญญา 

คูส่ัญญา 
วันที่เซน็
สัญญา 

ระยะ
เวลา
การ
ดําเนิ
นงาน 

1. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการ
สนับสนุนเงิน
สงเคราะห์
เพื่อการยงั
ชีพแก่ผู้ป่วย
เอดส ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

120,000.00 96,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
สนับสนุนเงิน
สงเคราะห์เพือ่
การยงัชีพแก่
ผู้ป่วยเอดส ์

01/10/
2554 

365 

2. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการ
มอบเกียรติ
บัตรและ
ประกาศนียบั
ตรนักเรียนที่
จบหลักสูตร
อนุบาลศึกษา 
ประถมศึกษา 
และ
มัธยมศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 13,000.00 นางสายชล 
ภาคศิริ 

15/03/
2555 

1 



  2,000.00 ร้านกล้วยไม้ 
15/03/
2555 

1 

3. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการจัด
นิทรรสการ
และ
สนับสนุนงาน
วิชาการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 41,820.00 นางสายชล 
ภาคศิริ 

13/06/
2555 

1 

  8,000.00 ร้านกล้วยไม้ 
13/06/
2555 

1 

4. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการ
อาหาร
กลางวันโรง
เรยนในสังกดั
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

4,420,000.0
0 

4,419,909.
00 

คู่สัญญา
โครงการอาหาร
กลางวัน
โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล  

08/12/
2554 

365 

5. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการ
อุดหนุน
งบประมาณ
รายการ
อาหาร
กลางวัน
ให้กับ
โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ 
ตามภารกิจ
ถ่ายโอน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

6,852,200.0
0 

6,318,000.
00 

โรงเรียน
อนุบาล      
ชัยนาท 

01/11/
2554 

365 

  
530,400.0

0 
โรงเรียนศรีวิชยั 

01/11/
2554 

354 

6. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการ
อาหารเสริม 
(นม) 
โรงเรียนใน
สังกัดฯ และ
โรงเรียนถ่าย
โอน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

7,714,900.0
0 

7,714,427.
31 

คู่สัญญา
โครงการอาหาร
เสริม (นม) 
โรงเรียนใน
สังกัดฯ และ
โรงเรียนถ่าย
โอน 
 

01/10/
2554 

365 

7. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

78,200.00 28,140.89 บมจ.ทีโอท ี 01/10/
2554 

365 



  50,000.00 ร้านจิรวัฒน ์
11/09/
2555 

7 

8. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 25,000.00 นางทุเรียน สุธา 03/10/
2554 

1 

  25,000.00 นางทุเรียน สุธา 
04/11/
2554 

1 

  25,000.00 
นางมลฑา ทิพ
รัตน ์

28/11/
2554 

1 

  25,000.00 
นางมลฑา ทิพ
รัตน ์

06/01/
2555 

1 

  25,000.00 
นางมลฑา ทิพ
รัตน ์

25/01/
2555 

1 

  25,000.00 
นางมลฑา ทิพ
รัตน ์

01/03/
2555 

1 

  25,000.00 
นางมลฑา ทิพ
รัตน ์

02/04/
2555 

1 

  25,000.00 
นางมลฑา ทิพ
รัตน ์

03/05/
2555 

1 

  25,000.00 
นางมลฑา ทิพ
รัตน ์

05/06/
2555 

1 

  25,000.00 
นางมลฑา ทิพ
รัตน ์

06/07/
2555 

1 

  25,000.00 
นางมลฑา ทิพ
รัตน ์

07/08/
2555 

1 

  25,000.00 
นางมลฑา ทิพ
รัตน ์

12/08/
2555 

1 

9. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการ
อบรม อสม. 
ต่อเนื่อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

220,000.00 20,000.00 นายเฉย โมทิม 13/10/
2554 

1 

  20,000.00 
นางราวณั ร้อย
เกิด 
 

13/12/
2554 

1 

  20,000.00 
นางอรชร เริง
สุทธ ิ

06/01/
2555 

1 

  20,000.00 
นางจันทร์เพญ็ 
ตรีชัย 

15/02/
2555 

1 



  20,000.00 
นางผกา ราชไร
กิจ 

19/03/
2555 

1 

  20,000.00 นางสีนวล ตี๋ชื่น 
12/04/
2555 

1 

  20,000.00 
คู่สัญญา
โครงการอบรม 
อสม. ต่อเนือ่ง 

03/05/
2555 

1 

  20,000.00 
นางบุญสืบ 
สังขกร 

21/06/
2555 

1 

  20,000.00 
นายแล อ่อง
แช่ม 

06/07/
2555 

1 

  20,000.00 
นางพิมชญา 
อยู่โต 

07/08/
2555 

1 

  20,000.00 
นางภัสสร พร
กุลวัฒนา 

11/09/
2555 

1 

10
. 

ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพ
ประชาชนทุก
กลุ่มอาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

69,000.00 68,400.00 คู่สัญญา
โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนทุก
กลุ่มอาย ุ

01/10/
2554 

365 

11
. 

ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

โครงการกฬีา
ร่วมใจต้าน
ภัยยาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

65,000.00 18,900.00 ชัยนาทกฬีา 04/01/
2555 

1 

  5,400.00 

คู่สัญญา
โครงการกฬีา
ร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด 

13/02/
2555 

1 

  38,600.00 ชัยนาทกฬีา 
07/08/
2555 
 

7 

12
. 

ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  
 
 

โครงการ
สนับสนุน
งบประมาณ
ให้ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยา
เสพติด
จังหวดั
ชัยนาท  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 
 

50,000.00 
 

50,000.00 ที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
ชัยนาท 
 
 

29/11/
2554 
 

1 
 



13
. 

ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

สมทบ
กองทุนระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

318,400.00 253,400.0
0 

คู่สัญญาสมทบ
กองทุนระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ 

01/10/
2554 

365 

14
. 

ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน / 
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการ
ประชาคม
จัดทําแผน
ชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 10,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
ประชาคม
จัดทําแผน
ชุมชน 

20/03/
2555 

15 

15
. 

ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน / 
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการ
ป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
(สายตรวจ
จักรยาน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,668,650.0
0 

1,668,650.
00 

คู่สัญญา 01/10/
2555 

365 

16
. 

ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน / 
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการร่วม
กิจกรรม
ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ในช่วง
เทศกาล
สงกรานต ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

21,000.00 21,000.00 คู่สัญญา
โครงการร่วม
กิจกรรม
ป้องกันและลด
อุบัติเหตทุาง
ถนนในช่วง
เทศกาล
สงกรานต ์

11/04/
2555 

7 

17
. 

ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน / 
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการร่วม
กิจกรรม
ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ในช่วง
เทศกาลปี
ใหม ่

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

21,000.00 21,000.00 คู่สัญญา
โครงการร่วม
กิจกรรม
ป้องกันและลด
อุบัติเหตทุาง
ถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

27/12/
2554 

7 

18
. 

ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน / 
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ

โครงการ
ประชาสัมพัน
ธ์ข้อมูล
ข่าวสารและ
การรับฟัง
ความคิดเห็น

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

371,000.00 300,000.0
0 

หจก.บีบี  แอล 
ท ี

13/01/
2555 

60 



เรียบร้อย ของ
ประชาชน 

  70,000.00 

คู่สัญญา
โครงการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
และการรับฟงั
ความคิดเห็น
ของประชาชน 

03/09/
2554 

365 

19
. 

ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน / 
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการ
ปรับปรงุ
ซ่อมแซม
ระบบเสียง
ตามสายแบบ
ไร้สาย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

85,000.00 85,000.00 ร้านอัครเดช 12/09/
2555 

15 

20
. 

ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน / 
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการ
ทุนการศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี/
ปริญญาโท 

รายได้จดัเก็บ
เอง 

60,000.00 33,000.00 วรวรรณ    ตั่ง
สินชัย 

28/11/
2554 

365 

  27,000.00 
นางวราภรณ์ 
ธรรมชยั 

14/12/
2554 

365 

21
. 

ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน / 
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 
 

โครงการ
จัดซื้อ
ครุภัณฑ์
(สํานัก
ปลัดเทศบาล
) 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,500.00 3,500.00 ร้านจิรวัฒน ์ 30/07/
2555 

7 

22
. 

ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน / 
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 
 

โครงการซื้อ
ครุภัณฑ์(กอง
คลัง) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 30,000.00 ร้านพี อาร์ โปร 
เซอร์วิช 

14/08/
2555 

7 



23
. 

ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน / 
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการ
จัดซื้อ
ครุภัณฑ์(กอง
สาธารณสุข
ฯ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

48,000.00 48,000.00 ร้านสินทรพัย ์ 16/08/
2555 

7 

24
. 

ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน / 
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการ
จัดซื้อ
ครุภัณฑ์(กอง
ช่าง) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

19,000.00 18,832.00 ร้านสินทรพัย ์ 17/07/
2555 

7 

25
. 

ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน / 
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการ
จัดซื้อ
ครุภัณฑ์(กอง
วิชาการฯ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,300.00 4,000.00 ร้าน พี อาร์ 
โปร เซอรว์ิช 

01/08/
2555 

7 

26
. 

ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน / 
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการ
จัดซื้อ
ครุภัณฑ์(กอง
สวัสดิการ
สังคม) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,500.00 12,500.00 ร้านเอส โปร
เอ็กซ์เพรส 

23/11/
2554 

7 

27
. 

ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน / 
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการ
สํารวจและ
จัดเก็บข้อมูล
ความจําเป็น
พื้นฐาน
ครัวเรอืน
(จปฐ.) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

18,000.00 18,000.00 คู่สัญญา
โครงการสํารวจ
และจัดเก็บ
ข้อมูลความ
จําเป็นพื้นฐาน
ครัวเรอืน
(จปฐ.) 

30/11/
2554 

90 

28
. 

ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน / 
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ

ค่าใช้จ่ายใน
การจดัการ
เลือกตัง้
นายกเทศมน
ตรีและ
สมาชิกสภา

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

392,000.00 391,631.0
0 

คู่สัญญา
ค่าใช้จ่ายใน
การจดัการ
เลือกตัง้
นายกเทศมนต
รีและสมาชิก

23/03/
2555 

90 



เรียบร้อย เทศบาล สภาเทศบาล 

29
. 

ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน / 
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับ
พวงมาลัย
ของขวัญ 
ของรางวัล 
น้ําดื่ม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 2,000.00 ร้านพวงเพ็ชร 19/10/
2554 

1 

  3,920.00 น้ําแข็ง ลุงวทิย ์
29/11/
2554 

1 

  15,000.00 
สมหมาย กร
เอี่ยม 

30/11/
2554 

1 

  5,720.00 น้ําแข็งลุงวทิย ์
03/04/
2555 

1 

  3,000.00 
สมหมาย กร
เอี่ยม 

03/04/
2555 

1 

  15,000.00 
สมหมาย กร
เอี่ยม 

26/07/
2555 

1 

  15,000.00 
สมหมาย กร
เอี่ยม 

07/08/
2555 

1 

  1,875.00 น้ําแข็ง ลุงวทิย ์
16/08/
2555 

1 

30
. 

ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การ
ท่องเที่ยว 

โครงการ
พัฒนา
ร้านอาหาร
และแผงลอย
จําหน่าย
อาหาร 
(เทศกาล
อาหารและ
ดนตร)ี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

303,200.00 303,107.9
7 

คู่สัญญา
โครงการพัฒนา
ร้านอาหารและ
แผงลอย
จําหน่ายอาหาร 
(เทศกาล
อาหารและ
ดนตร)ี 

09/04/
2555 

7 

31
. 

ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การ
ท่องเที่ยว 

โครงการ
ขอรับเงิน
อุดหนุนการ
จัดงาน
มหกรรมหุ่น
ฟางนกและ
งานกาชาด
จังหวดั
ชัยนาท 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 50,000.00 ที่การปกครอง
จังหวยัด
ชัยนาท 

08/12/
2555 

9 



32
. 

ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การ
ท่องเที่ยว 

โครงการ
ขอรับเงิน
อุดหนุนการ
จัดงาน
ประเพณีแขง่
เรือยาวชิง
ถ้วย
พระราชทาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 50,000.00 ที่ทําการกครอง
จังกวัดชัยนาท 

28/06/
2555 

3 

33
. 

ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การ
ท่องเที่ยว 

โครงการ
ขอรับเงิน
อุดหนุนการ
จัดงานวันส้ม
โอขาว
แตงกวา
ชัยนาท 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 50,000.00 ที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
ชัยนาท 

29/08/
2555 

7 

34
. 

ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิช
ยกรรม และ
การ
ท่องเที่ยว 

โครงการ
บําบัดทุกข์
บํารุงสุขแบบ 
ABC 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 15,000.00 คู่สัญญา
โครงการบําบัด
ทุกข์บํารงุสุข
แบบ ABC 

15/08/
2555 

18 

35
. 

ด้านการ
บริหาร
จัดการและ
การอนรุักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการ
ท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ 
รักษ์พื้นที่สี
เขียว 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 26,100.00 ร้านต้นไม ้ 29/11/
2254 

1 

  750.00 
ร้านน้ําแข็งลงุ
วิทย ์

29/11/
2554 

1 

  1,000.00 ร้านเปี๊ยกดีไซน ์
29/11/
2554 

1 

36
. 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต 
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรม
ทางด้าน
ศาสนา
วัฒนธรรม
และวันสําคัญ
ของชาต ิ
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

116,000.00 16,000.00 ที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
ชัยนาท 

18/01/
2555 

10 



  
100,000.0

0 

คู่สัญญา
โครงการจัด
กิจกรรม
ทางด้านศาสนา
วัฒนธรรมและ
วันสําคัญของ
ชาติ 
 

25/05/
2555 

1 

37
. 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต 
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
งานประเพณี
วันขึ้นปีใหม ่

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 20,000.00 นายสิงห์ศักดิ์ 
ไทรเอี่ยมชัย 

26/12/
2554 

1 

  18,000.00 
นายศิริพษ์ กร
เอี่ยม 

26/12/
2554 

1 

  18,000.00 
นางสาววัทนา 
แซ่แป๊ะ 

26/12/
2554 

1 

  18,000.00 
นางพรทิพย ์
ข้องหลิม 

26/12/
2554 

1 

  6,000.00 
นายสมาน การี
มี 

26/12/
2554 

1 

  6,000.00 
นายกิตตธิัช 
เอมสรรค ์

26/12/
2554 

1 

  4,000.00 
นางอรวรรณ 
มณิปันต ี

26/12/
2554 

1 

  5,000.00 
นางพวงเพ็ชร 
ตีระสุชัย 

26/12/
2554 

1 

  5,000.00 
นายเฉลิม บุญ
สรรค ์

26/12/
2554 

1 

38
. 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต 
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
งานประเพณี
สงกรานต ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

43,200.00 43,200.00 นางสมพิศ พวง
น้อยปภา 

09/04/
2555 

1 

39
. 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต 
ประเพณีและ

โครงการจัด
งานวันเดก็
แห่งชาต ิ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

270,000.00 270,000.0
0 

คู่สัญญา
โครงการจัด
งานวันเดก็
แห่งชาต ิ

10/01/
2555 

1 



ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

40
. 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต 
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรม
ลูกเสือ
ชาวบ้าน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

22,000.00 22,000.00 คู่สัญญา
โครงการจัด
กิจกรรมลกูเสือ
ชาวบ้าน 
 

19/01/
2555 

1 

41
. 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต 
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายใน
พิธีการทาง
ศาสนา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 50,000.00 คู่สัญญา
ค่าใช้จ่ายในพิธี
การทางศาสนา 

22/11/
2554 

1 

 

 

รายงานสรปุผลการดําเนินงาน ปี 2555 
เทศบาลเมืองชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชยันาท  

ยุทธศาสตร ์

แผนการ
ดําเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบกิจ่าย 100% 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประ
มาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประ
มาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประ
มาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประ
มาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประ
มาณ 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  
 

17.0 4.96 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

2.ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  
 

54.0 42.99 18.0 20.37 13.0 20.18 13.0 20.18 13.0 20.18 

3.ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน / สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 

30.0 4.34 22.0 2.83 16.0 2.82 16.0 2.82 16.0 2.82 

4.ด้านการวางแผน 
การส่งเสริม การลงทุน 
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 
 

25.0 2.20 23.0 0.47 5.0 0.47 5.0 0.47 5.0 0.47 



5.ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

10.0 0.42 2.0 0.03 1.0 0.03 1.0 0.03 1.0 0.03 

6.ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

12.0 3.08 9.0 0.60 6.0 0.60 6.0 0.60 6.0 0.60 

 

 

                      ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลเมืองชัยนาททราบ เพื่อจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
 
                        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 
 ประกาศ ณ วันที่  27  ธันวาคม  2555 

 
 
 

 


