รายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (E-plan) )

สำนักงำนเทศบำลเมืองชัยนำท
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนำท
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ประกาศ เทศบาลเมืองชัยนาท
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงาน
ผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กําหนดให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองชัยนาท จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย
และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มา
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองชัยนาท ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองชัยนาท
"สร้างอัตลักษณ์เมืองชัยนาท ให้เป็นเมืองแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ บนวิถีชีวิตแห่งการพอเพียงและมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองชัยนาท
๑. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้พัฒนาสู่สากลและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และภาษา
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพให้แก่ชุมชนและกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพิ่มมูลค่า
การผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมอนามัยให้ความรู้สาธารณสุขมูลฐาน สร้างจิตสํานึกและอัตลักษณ์ในการดูแลสุขภาพโดยคํานึง
โภชนาการ และการออกกําลังกายเพื่อพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. สร้างระบบบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้งในด้านการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงาน
บริการประชาชน ให้มีความทันสมัยรวดเร็ว และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๕. ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
๖. จัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูการ ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่น
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองชัยนาทได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาลําน้ํา แหล่งกักเก็บน้ํา เขื่อนป้องกันตลิ่ง การป้องกันอุทกภัย
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยโรคเอดส์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน
คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด และการป้องกัน
ยาเสพติด
4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬานันทนาการและการออกกําลังกาย
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. ส่งเสริมและรณรงค์การใช้รถจักรยานในชีวิตประจําวัน
การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
1. พัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดและท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการคุณภาพน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย
3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
การเมืองการบริหาร
1. การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
2. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน
ง. การวางแผน
เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนํามา
จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา3ปีต่อไป
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เทศบาลเมืองชัยนาท ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
โดยได้กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การพัฒนาเศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
การเมืองการบริหาร
รวม

จํานวน
43
87

2560

2561

2562

งบประมาณ
จํานวน
90,974,000.00
5
97,646,200.00 58

งบประมาณ
จํานวน งบประมาณ
4,030,000.00
2 5,469,000.00
81,580,200.00 58 83,580,200.00

34

3,780,000.00

10

2,530,000.00

10

2,530,000.00

10

954,000.00

10

50,584,000.00

8

544,000.00

59 23,585,600.00
233 216,939,800.00

8
1,362,000.00
91 140,086,200.00

8 1,362,000.00
86 93,485,200.00

จ. การจัดทํางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาท ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 133 โครงการ งบประมาณ 85,563,773 บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม
การเมืองการบริหาร
รวม

โครงการ
24
40
31
5
33
133

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
11,624,000.00
67,941,373.00
1,509,000.00
190,000.00
4,299,400.00
85,563,773.00
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองชัยนาท มีดังนี้
ยุทธศาสตร์
1.

2.

3.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

4.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

5.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

6.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

7.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

แหล่งที่มา
วัตถุ
จํานวนงบประมาณ
งบประมาณ
ประสงค์
โครงการวางท่อระบายน้ํา
500,000.00 เพื่อให้การระบายน้ําดี
คสล. ต่อเชื่อมซอยเทศบาล
ขึ้นน้ําไม่ท่วมขังใน
10 (ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ)
ชุมชน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
450,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทางเท้า ถนนลูกเสือ 2
ความสะดวกในการ
(ชุมชนคงธรรม)
เดินทาง
350,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนน
โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ใช้ที่ดีและปลอดภัยใน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
การใช้เส้นทาง
ซอยบ้านกล้วย 6
(ชุมชนศรีวิชัย)
โครงการขยาย และ
500,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงผิวจราจร
ความสะดวกในการ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เดินทาง
ซอยเทศบาล 43
(ชุมชนหนองหลวง)
โครงการปรับปรุงผังเมือง
0.00 เพื่อปรับปรุงผังเมือง
จังหวัดชัยนาท
รวมเดิมให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์ที่ดินได้
ถูกต้อง
โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้า เงินอุดหนุน
492,000.00 เพื่อความปลอดภัยใน
สาธารณะถนนสายหลัก ทั่วไป
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ในเขตเทศบาล ระยะที่ 2
ประชาชน
เพื่อประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า/ลดค่าใช้จ่าย
กระแสไฟฟ้า
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากหลอดไฟมี
อายุการใช้งานที่
ยาวนาน
โครงการปรับปรุงอาคาร รายได้อื่น ๆ
100,000.00 เพื่อให้ศูนย์บริการ
ชั้นบนของศูนย์บริการ
สาธารณสุข 2 มีสภาพ
สาธารณสุข 2 เทศบาล
สวยงาม สะอาด และ
เมืองชัยนาท
พร้อมให้บริการ
ประชาชน เพื่อขยาย
พื้นที่ในการให้บริการ
โครงการ

ผลผลิต
ท่อระบายน้ํา
ถนน 1 สาย
ทางเท้า
ถนน 1 สาย
ผิวจราจร
ถนน 1 สาย

ผิวจราจร
ถนน 1 สาย

ปรับปรุงผังเมือง
ปีละ 1 ครั้ง

เปลี่ยนเป็น
หลอดไฟแบบ LED
จํานวนประมาณ
158 จุด

ปรับปรุงศูนย์ 2
จํานวน 1 แห่ง
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8.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้ํา
ซอย พหลโยธิน 1
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้ํา
ซอย พหลโยธิน 2
โครงการก่อสร้างแนว
ป้องกัน (การ์ดเรล)
บริเวณคลองโพธิ์ ระยะที่ 1
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ท่อระบายน้ํา ซอย หมู่บ้าน
นวธานี 1
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก
ซอย เทศบาลสัมพันธ์ 18
โครงการก่อสร้างทางขยาย
ข้ามคลองท่าแจง
(ซอยอุดมสุข)

9.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

10.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

14.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการวางท่อระบายน้ํา
ข้ามถนนชัยนาท - ตาคลี
(สายเก่า)

15.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเทศบาล 4/3

16.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างลานออก
กําลังกาย ชุมชนบ้านท่าไม้

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการวางท่อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
รางระบายน้ํา

11.

12.

13.

17.

18.

โครงการปรับปรุงป้ายสนาม
กีฬาเฉลิมพระเกียรติและ
สวนบริเวณศาลหลักเมือง

2,400,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน
ความสะดวกปลอดภัย คอนกรีต
ในการเดินทาง
เสริมเหล็ก พร้อม
ท่อระบายน้ํา
1,860,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนน คสล.
ความสะดวกปลอดภัย พร้อมท่อระบายน้ํา
ในการเดินทาง
1 สาย
500,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
500,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง

แนวป้องกัน
(การ์ดเรล)

130,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
120,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
57,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางป้องกันน้ําท่วม
ขังในชุมชน
167,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
748,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ออกกําลังกาย

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 1 สาย

ถนน คสล. พร้อม
ท่อระบายน้ํา
1 สาย

ทางข้ามคลอง
ท่าแจง

วางท่อระบายน้ํา
1 แห่ง

ถนน คสล 1 สาย

ลานออกกําลังกาย
1 แห่ง

200,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงป้ายสนาม
ให้สวยงาม
กีฬาและสวน
บริเวณ
ศาลหลักเมือง
500,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนคสล พร้อม
ความสะดวกและ
รางระบายน้ํา
ปลอดภัยในการ
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ซอยชัยณรงค์ 3
โครงการถมดินวางท่อริม
ถนนชัยณรงค์ – ท่าแจง
(ร้านสุชาติ TV)

19.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

20.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

21.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

22.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอยชัยณรงค์ 16

23.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการซ่อมแซมทางเท้า
เขื่อนป้องกันตลิ่ง
ถนนชัยณรงค์

24.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมท่อระบายน้ํา
ซอยบ้านกล้วย 7/1

25.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการสร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ
โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพลภาพ
โครงการสนับสนุนเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่
ผู้ป่วยเอดส์
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต คนพิการ
ผู้ดูแล และผู้ช่วยคนพิการ

26.

27.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

28.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ท่อระบายน้ํา ซอยแยกถนน
พรหมประเสริฐ
(ซอยบ้าน อ.นที)
โครงการถมดินปรับพื้นที่
พร้อมวางท่อระบายน้ํา
ปากซอยชัยณรงค์ 12

เดินทาง
250,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
430,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
400,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
300,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
250,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
420,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
13,170,000.00 จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ
3,196,800.00 จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่คน
พิการ

150,000.00 จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่
ผู้ป่วยเอดส์

ท่อระบายน้ํา
คสล. ถนน 1 สาย

ถนน คสล. พร้อม
ท่อระบายน้ํา
1 สาย

ถมดินพร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา

ถนน คสล 1 สาย

ทางเท้าเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง
ถนนชัยณรงค์
ถนน คสล. พร้อม
ท่อระบายน้ํา
1 สาย
จ่ายเบี้ยยังชีพให้
ผู้สูงอายุ
จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้
พิการ

จ่ายเบี้ยยังชีพให้
ผู้ป่วยเอดส์

4,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา อบรมให้ความรู้
คุณภาพชีวิต คนพิการ
ผู้ดูแล และผู้ช่วยคน
พิการให้ได้รับความรู้
ในสิทธิและสวัสดิการที่
ควรจะได้รับ
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29.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดนิทรรศการและ
สนับสนุนงานวิชาการ

30.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

31.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน-เยาวชนในระดับ
ท้องถิ่นระดับภาคและ
ระดับประเทศ
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

32.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

33.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

34.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

35.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

36.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน และอาคาร
ประกอบโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทางด้าน
สุขาภิบาลอาหารและน้ํา
(ผู้ประกอบการร้านอาหาร/
ตลาดแผงลอย)

โครงการอุดหนุน
งบประมาณรายการอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด
สพฐ.
โครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนในสังกัดฯ,
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และ
โรงเรียนสังกัดสพฐ.

23,000.00 เพื่อเผยแพร่ศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ในการจัดการศึกษา
และเพื่อให้นักเรียน ครู
ผู้บริหารและประชาชน
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
101,000.00 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ให้นักเรียน นักศึกษา
เยาวชน ตื่นตัวและให้
ความสนใจในการกีฬา
9,076,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันที่สะอาดตาม
หลักโภชนาการ
10,800,000.00 เพื่ออุดหนุน
งบประมาณค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.
9,127,200.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด,
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
และโรงเรียนถ่ายโอน
ได้ดื่มนมเพื่อส่งเสริม
สุขภาพตลอดปี
14,349,660.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ
600,000.00 เพื่อให้มีอาคารเรียน
และอาคารประกอบที่
ได้มาตรฐานใช้งานได้ดี
0.00 เพื่อทราบปัญหา
อุปสรรคในการบริหาร
จัดการและการทํางาน
ของชมรม/และ
ผู้ประกอบการ เพื่อ
นําไปพัฒนาและ
บริหารจัดการให้
ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล

จัดนิทรรศการ
ปีละ 1 ครั้ง

นักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขัน

จัดหาอาหาร
กลางวันให้นักเรียน

อุดหนุน
งบประมาณ

อาหารเสริม(นม)

สนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ในการบริหาร
สถานศึกษาให้กับ
โรงเรียน
อาคารเรียน

จัดการประชุม
อบรม/สัมมนา
ให้กับ
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารแผง
ลอยในเขตเทศบาล
เมืองชัยนาทปีละ
2 ครั้ง
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37.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการประเมินมาตรฐาน
ตลาดสดน่าซื้อและอาหาร
ปลอดภัย (Clean Food
Good taest)

38.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุสร้างจิตสดใน
ร่างกายแข็งแรง

39.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการอบรม อสม.
ต่อเนื่อง

40.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของ อสม.

41.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการอบรมและฟื้นฟู
ศักยภาพ อสม. ในวัน อสม.
แห่งชาติ

42.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการอุดหนุน
งบประมาณพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
(ค่าดําเนินงาน อสม. 18
ชุมชน)

ตรวจประเมิน
0.00 เพื่อเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบอาหารใน อาหารในตลาดสด
เทศบาล 2 แห่ง
ตลาดสด รวมถึง
ร้านค้าแผงลอย เป็น และแผงลอยทุก
ร้านในเขตเทศบาล
ประจํา โดยตรวจ
ร้านค้า/แผงลอย ปีละ
2 ครั้ง
150,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุ
จัดกิจกรรมร่วม
รวมกลุ่มกันทํากิจกรรม กลุ่มผู้สูงอายุ
เพื่อให้มีสุขภาพกาย เพื่อให้ความรู้แก่
และสุขภาพจิตที่ดี
ผู้สูงอายุและ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
เพื่อให้มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต
ที่ดีและโภชนา
บําบัดที่ดี จํานวน
250 คน ทุกเดือน
688,800.00 เพื่อให้ อสม. มีความรู้ จัดอบรม อสม.
ทั้ง 18 ชุมชน โดย
ด้านสาธารณสุขที่
ถูกต้อง และรู้บทบาท ประชุมต่อเนื่อง
เดือนละ 1 ครั้ง
หน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุข จํานวน 300 คน
มูลฐาน
533,600.00 เพื่อให้ อสม. ได้พัฒนา จัดฝึกอบรม
ความรู้และสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
นํามาใช้กับเหตุการณ์ ให้แก่ อสม. และ
เจ้าหน้าที่ที่
ในปัจจุบันในด้าน
สาธารณสุขได้รวมทั้ง เกี่ยวข้อง จํานวน
สามารถประยุกต์ใช้ 400 คน
ความรู้กับชุมชนของ
ตนเองได้
50,000.00 เพื่อให้ อสม.มีความรู้ จัดอบรม อสม.
ความสามารถในการ ทั้ง 18 ชุมชน
รวม 410 คน
ปฏิบัติงานมากขึ้น
รวมทั้งถ่ายทอดความรู้
ที่ได้รับให้กับประชาชน
ได้
135,000.00 เพื่อพัฒนางานด้าน อุดหนุนค่า
สาธารณสุขมูลฐาน ใน ดําเนินงานของ
เขตเทศบาล ตาม
อสม.ในเขตชุมชน
นโยบายรัฐบาล
จํานวน 18 ชุมชน
ชุมชนละ 7,500
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43.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุน
งบประมาณเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองชัยนาท

44.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รายได้อื่น ๆ
โครงการรณรงค์ บ้าน
โรงเรียนชุมชนปลอดลูกน้ํา
ยุงลายเทศบาลเมืองชัยนาท

45.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

46.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดบริการด้านการ รายได้อื่น ๆ
รักษาพยาบาลศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1

47.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

48.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดซื้อเครื่องมือ รายได้อื่น ๆ
แพทย์เครื่องมือทันตกรรม
ยาและเวชภัณฑ์
โครงการส่งเสริมการแพทย์ รายได้อื่น ๆ
แผนไทยเทศบาลเมือง
ชัยนาท

600,000.00 เพื่อใช้ในการ
ดําเนินงานส่งเสริม
ป้องกันและควบคุมโรค
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ของประชาชนในเขต
เทศบาล
385,500.00 เพื่อลดจํานวนและ
อัตราการป่วยโดย
โรคไข้เลือดออก
ในกลุ่มวัยเรียนและ
ส่งเสริมให้ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันโรค
ไข้เลือดออกมากขึ้น
169,113.00 ประชาชนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
โดยการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่สัตว์เลี้ยงจากการ
นําสัตว์เลี้ยงมารับ
บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และเพื่อควบคุม
ประชากรสุนัขและแมว
โดยการตอน/ทําหมัน
หรือการฉีดยา
คุมกําเนิด
600,000.00 เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองชัยนาท
ได้รับบริการด้านการ
รักษาที่มีคุณภาพ
สะดวกปลอดภัย
100,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
แพทย์/ทันตแพทย์,
ยาและเวชภัณฑ์
120,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการด้านการแพทย์
แผนไทยมากขึ้น
เพื่อให้ประชาชนมี
ทัศนคติต่องานแพทย์
แผนไทย และหันมาใช้
เป็นทางเลือกมากขึ้น

สนับสนุน
งบประมาณ
ให้กับกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
จัดกิจกรรม
แจกทราบอะเบต
ให้แก่บ้านเรือน
ในเขตเทศบาล
โรงเรียน
สถานศึกษา 8
แห่ง วัด 2 แห่ง
ปีละ 1 ครั้ง
ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
ให้กับสุนัขและแมว
ในทุกชุมชน อย่าง
ทั่วถึงให้ได้อย่าง
น้อยร้อย ละ 80
ของจํานวน
สัตว์เลี้ยง

เบิกจ่าย
ค่าตอบแทนให้
บุคลากร เช่น
แพทย์ ทันตแพทย์
และอื่น ๆ
จัดซื้อเครื่องมือ
แพทย์/ทันตแพทย์
ยา และเวชภัณฑ์
จัดซื้อวัสดุ/
ครุภัณฑ์ที่จําเป็น
ในการให้บริการ
ด้านการแพทย์
แผนไทย
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49.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการตรวจคัดกรอง
ภาวะสุขภาพของเด็ก
วัยเรียน

0.00 เพื่อให้เด็กวัยเรียนใน
เขตเทศบาลได้รับการ
ตรวจคัดกรองภาวะ
สุขภาพ ได้รับการ
ตรวจรักษาพยาบาล
เบื้องต้น

50.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และเยี่ยมประเมินภาวะ
สุขภาพของผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองชัยนาท

51.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรมฟื้นฟู
รายได้อื่น ๆ
สภาพด้วยการแพทย์แผน
ไทยในชุมชน เทศบาลเมือง
ชัยนาท

52.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น
(เครื่องออกกําลังกาย)

53.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ

54.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการกีฬาร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด

รายได้อื่น ๆ

ตรวจคัดกรอง
ภาวะสุขภาพของ
เด็กวัยเรียน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล,โรงเรียน
อนุบาลชัยนาท,
โรงเรียนวัดศรีวิชัย,
โรงเรียนวัฒนา
ชัยนาท

249,800.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึง ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน
ในเขตเทศบาลทั้ง
บริการสุขภาพโดย
ได้รับการตรวจประเมิน 18 ชุมชน จํานวน
90 คน
ภาวะสุขภาพและ
สามารถดูแลตนเองได้
ทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ
80,000.00 เพื่อเป็นการฟื้นฟู
สภาพของผู้สูงอายุติด
เตียงหรือผู้ป่วยติด
เตียง
500,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์ในการออก
กําลังกาย ส่งเสริม
สุขภาพร่างกายให้
แข็งแรงสมบูรณ์
150,000.00 เพื่อกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ประชาชน
ทุกกลุ่มอายุมีการออก
กําลังกายหรือเล่นกีฬา
เป็นประจํา

อสม.ที่ดูแล
รับผิดชอบผู้ป่วย
ติดเตียงชุมชนละ
2 คน
จํานวน 40 คน
จัดซื้ออุปกรณ์ใน
การออกกําลังกาย
ประมาณ 6 ชิ้น

จัดกิจกรรมการ
เต้นแอร์โรบิค
ช่วงเวลาเย็น
บริเวณเขื่อน
เรียงหินตั้งแต่วัน
จันทร์ถึงวันศุกร์
40,000.00 เพื่อสนับสนุนทีมกีฬา สนับสนุนการ
เข้าร่วมการแข่งขัน จัดการแข่งขันกีฬา
มหกรรมกีฬาต่าง ๆ ต่าง ๆ ที่เอกชน
และหน่วยงานของ
ที่เอกชนหรือรรัฐ
รัฐดําเนินการ
ดําเนินการ เช่น
"ไทคัพ" เพื่อให้เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด

11
55.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (สายตรวจ
จักรยาน)

56.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดทําแผนป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

57.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายเพลเรือน
(อปพร.)

58.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการร่วมกิจกรรม
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

59.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการร่วมกิจกรรม
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

60.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการรักษาความ
ปลอดภัยในช่วงเทศกาล
อาหารและดนตรี

2,376,000.00 เพื่อป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

จ้างเหมาบุคคล
จํานวน 33 คน ใน
อัตราเดือนละ
5,900/คน/เดือน
ทําหน้าที่สายตรวจ
จักรยาน

จัดทําแผนป้องกัน
10,000.00 เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ภัยฝ่ายพลเรือน
ผู้ปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีความพร้อม ปีละ 1 ครั้ง
ในการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
255,900.00 เพื่ออบรมประชาชน จัดอบรม อปพร.
ภายในเขตเทศบาลเป็น จํานวน 1 รุ่น
อาสาสมัครป้องกันภัย 60 คน
ระยะเวลาการ
ฝ่ายพลเรือน
ฝึกอบรม 7 วัน
0.00 เพื่อให้ อปพร. ที่ผ่าน จัดส่งเจ้าหน้าที่
การอบรมมาบริการ อปพร.ประจําจุด
ตรวจบริการ
ประชาชนและจัด
ระเบียบจราจรภายใน ร่วมกับตํารวจภูธร
เขตเทศบาลเพื่อลดการ เมืองชัยนาท
ในช่วงเทศกาล
สูญเสียชีวิตและ
สงกรานต์
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
0.00 เพื่อให้ อปพร.ที่ผ่าน จัดส่งเจ้าหน้าที่
การอบรมมาบริการ อปพร.ประจําจุด
ตรวจบริการ
ประชาชนและจัด
ระเบียบจราจรภายใน ร่วมกับตํารวจภูธร
เขเทศบาลเพื่อลดการ เมืองชัยนาท
ในช่วงเทศกาล
สูญเสียชีวิตและ
สงกรานต์
ทรัพย์สิน
0.00 ดูแลความปลอดภัยใน จัดส่งเจ้าหน้าที่
ชีวิตและทรัพย์สินของ อปพร.จํานวน
ประชาชน
275 นาย
สายตรวจจักรยาน
และตํารวจภูธร
เมืองชัยนาท
สําหรับดูแลความ
สงบเรียบร้อย
บริเวณงาน
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61.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการออกกําลังกายเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย

62.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รายได้อื่น ๆ
โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ภายในศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1

63.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รายได้อื่น ๆ
โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด ภายใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

64.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

65.

66.

67.

โครงการออกกําลังกาย
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
เดิน -วิ่ง เพื่อสุขภาพ
ระยะทาง 5 กม.
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ ทํากระเป๋าผ้าเย็บมือ
การท่องเที่ยว (ชุมชนมณเฑียรทองรุ่งเรือง)
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ ทําขนมไทย
การท่องเที่ยว (ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ)
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
โครงการฝึกอาชีพ
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ ทําตะกร้าโคเช
การท่องเที่ยว (ชุมชนตรายางสัมพันธ์)
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

25,000.00 เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพแข็งแรง
โดยการออกกําลังกาย
อย่างสม่ําเสมอ
45,000.00 เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการและประชาชน
ผู้มาใช้บริการ
45,000.00 เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการและประชาชน
ผู้มาใช้บริการ
35,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

กิจกรรม
ออกกําลังกาย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

กล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด

กิจกรรมเดิน - วิ่ง
เพื่อสุขภาพ

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

จัดฝึกอบรมการทํา
กระเป๋าผ้าเย็บมือ
ให้กับผู้สนใจ
ประมาณ
25-30 คน

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

จัดฝึกอบรมการทํา
ขนมไทยให้กับ
ผู้สนใจประมาณ
25-30 คน

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

จัดฝึกอบรมการทํา
ตะกร้าโคเช
ให้กับสมาชิก
ผู้สนใจ
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68.

69.

70.

71.

72.

73.

การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ทําอาหารไทย
(ชุมชนเมตตาร่วมใจ)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

จัดฝึกอบรม
ทําอาหารไทย
ให้กับผู้สนใจ
ประมาณ
25-30 คน

โครงการฝึกอบรม
นวดแผนไทย (ชุมชนสุขใจ)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

จัดฝึกอบรมนวด
แผนไทย ให้กับ
ผู้สนใจประมาณ
25-30 คน

โครงการฝึกอบรมตัดเย็บ
เสื้อผ้า (ชุมชนท่าแจง)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

จัดฝึกอบรมตัดเย็บ
เสื้อผ้าให้กับผู้สนใจ
ประมาณ
25-30 คน

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประดิษฐ์ของชําร่วย
(ชุมชนศาลาปู่ปี)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

จัดฝึกอบรม
ประดิษฐ์ของ
ชําร่วยให้กับ
ผู้สนใจประมาณ
25-30 คน

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ทําปุ๋ยหมักปุ๋ยจุลินทรีย์
EM Ball (ชุมชนหลักเมือง)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

จัดฝึกอบรมการ
ทําปุ๋ยหมักปุ๋ย
จุลินทรีย์ EM Ball
ให้ผู้สนใจ
จํานวน
25-30 คน

โครงการฝึกอบรมทํา
กระเป๋าผ้าเย็บมือ
(ชุมชนร่วมใจพัฒนา)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

จัดฝึกอบรมทํา
กระเป๋าผ้าเย็บมือ
ให้กับผู้สนใจ
ประมาณ
25-30 คน
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74.

75.

76.

77.

78.

79.

การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมการทํา
ยาหม่องสมุนไพร
และน้ํามันหอม
(ชุมชนศรีวิชัย)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

จัดฝึกอบรมการ
ทํายาหม่อง
สมุนไพรและน้ํามัน
หอมให้กับสมาชิก
ผู้สนใจ ประมาณ
25-30 คน

โครงการฝึกอบรมการทํา
ดอกไม้จันทน์และทํา
กระเป๋าผ้าแฮนเมต
(ชุมชนบางตาทอง)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

โครงการฝึกอบรมอาชีพทํา
น้ํายาสระผมสมุนไพรและ
น้ํายาเอนกประสงค์
(ชุมชนคงธรรม)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

โครงการฝึกอาชีพตัดเย็บ
เสื้อผ้า
(ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

จัดฝึกอบรมการทํา
ดอกไม้จันทน์และ
ทํากระเป๋าผ้า
แฮนเมต ให้กับ
สมาชิกผู้สนใจ
ประมาณ
25-30 คน
จัดฝึกอบรมทํา
น้ํายาสระผม
สมุนไพรและน้ํายา
เอนกประสงค์ให้
สมาชิกผู้สนใจ
ประมาณ
25-30 คน
จัดฝึกอบรม
ตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับ
ผู้สนใจ ประมาณ
25-30 คน

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริมปลูกผักออแกนิก
(ชุมชนหนองหลวงพัฒนา)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

จัดฝึกอบรมปลูก
ผักออแกนิกให้กับ
ผู้สนใจประมาณ
25-30 คน

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริมทําที่นอน
(ชุมชนหัวรอ)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ และลด
ปัญหาการว่างงาน

จัดฝึกอบรม
การทําที่นอน
ให้กับผู้สนใจ
ประมาณ
25-30 คน
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ทํากระเป๋าจักสานจากเส้น
พลาสติก (ชุมชนหัวยาง)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

จัดฝึกอาชีพทํา
กระเป๋าจักสารจาก
เส้นพลาสติกให้กับ
ผู้สนใจประมาณ
25-30 คน

โครงการฝึกอบรมอาชีพทํา
ที่นอนปิกนิค (ชุมชนท่าไม้)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

จัดฝึกอบรมอาชีพ
ทําที่นอนปิกนิค
ให้กับผู้สนใจ
จํานวนประมาณ
25-30 คน

โครงการฝึกอบรมอาชีพทํา
ยาสระผม, สบู่, สมุนไพร
(ชุมชนท่าชัย)

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้และลด
ปัญหาการว่างงาน

จัดฝึกอบรมการทํา
ยาสระผม, สบู่,
สมุนไพร ให้กับ
ผู้สนใจประมาณ
25-30 คน

การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี

โครงการอุดหนุนการจัดงาน
มหกรรมหุ่นฟางนกและ
งานกาชาดจังหวัดชัยนาท

80,000.00 เพื่อสนับสนุนการจัด
งานประเพณีและงาน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของจังหวัด

โครงการอุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วย
พระราชทาน

50,000.00 เพื่อสนับสนุนการจัด
งานประเพณีและงาน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของจังหวัด

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ร้านอาหารและแผงลอย
จําหน่ายอาหารสําหรับ
ออกร้าน(เทศกาลอาหาร
และดนตรี)

0.00 เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
และส่งเสริมการค้าขาย
เพื่อสร้างรายได้แก่
ผู้ประกอบการใน
ท้องถิ่น

อบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและ
แผงลอย จํานวน
1 ครั้ง และจัด
กิจกรรมการ
จําหน่ายอาหาร
และการแสดง
ดนตรี
อุดหนุน
งบประมาณให้แก่
จังหวัดชัยนาท
สําหรับใช้ในการจัด
งานมหกรรม
หุ่นฟางนกและ
งานกาชาด
อุดหนุน
ประมาณให้แก่
จังหวัดชัยนาท
สําหรับใช้ในการจัด
งานประเพณี
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86.

87.

88.

และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

แข่งขันเรือยาว
โครงการอุดหนุนการจัดงาน
วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท

โครงการปั่นเปิดเมือง
ครั้งที่ 4

โครงการจัดกิจกรรม
ทางด้านศาสนาวัฒนธรรม
และวันสําคัญของชาติ

89.

โครงการจัดงาน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

90.

โครงการจัดงานประเพณี
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ สงกรานต์
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

20,000.00 เพื่อสนับสนุนการจัด
งานประเพณีและงาน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของจังหวัด

อุดหนุน
งบประมาณให้แก่
จังหวัดชัยนาท
สําหรับใช้ในการจัด
งานวันส้มโอขาว
แตงกวา

100,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
และรณรงค์ให้ใช้
รถจักรยานเพื่อลดโลก
ร้อนรักษาสิ่งแวดล้อม
และเพื่อสุขภาพที่
แข็งแรง
50,000.00 เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนได้เห็นถึง
ความสําคัญของการจัด
กิจกรรมทางศาสนา
และวัฒนธรรมและวัน
สําคัญของชาติ

จัดกิจกรรมแข่งขัน
จักรยานโดยมีนัก
ปั่นจักรยานทั่ว
ประเทศเข้าร่วม
กิจกรรม

189,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
โอกาสทําบุญตักบาตร
เนื่องโอกาส
วันขึ้นปีใหม่

0.00 เพื่อเป็นการรักษาและ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีของไทย

จัดกิจกรรมด้าน
วันสําคัญทาง
ศาสนาวัฒนธรรม
ได้แก่ วันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
งานมหกรรมหุ่น
ฟางนก
งานวันส้มโอ
จัดกิจกรรมทําบุญ
ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง แด่
พระภิกษุสามเณร
ณ บริเวณเขื่อน
เรียงหินหน้าศาลา
กลางจังหวัด
ชัยนาท ปีละ 1
ครั้ง
จัดกิจกรรมรดน้ํา
ผู้สูงอายุการ
ประกวดนาง
สงกรานต์การ
ประกวดขบวนแห่
และการละเล่น
พื้นเมือง
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91.

โครงการจัดงานประเพณี
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ ลอยกระทง
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

92.

โครงการจัดงานวันเด็ก
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ แห่งชาติ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

93.

โครงการนิทรรศการปิดทอง
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ หลังพระ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

94.

การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

95.

โครงการชาวชัยนาทร่วมใจ
แสดงความอาลัยและถวาย
พระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการฝึกอบรมทํา
ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

141,000.00 เพื่อเป็นการรักษาและ จัดงานประเพณี
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ลอยกระทง
ประเพณีอันดีของไทย ประกวดขบวนแห่
กระทงเจิมหนูน้อย
นพมาศ การแสดง
อุปรากรจีน การจัด
ขบวนแห่เจ้าปุ่น
เถ้ากงม่า และ
มหกรรมอาหาร
จัดกิจกรรมวันเด็ก
270,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กและ แห่งชาติปีละ 1
เยาวชนได้แสดงออกถึง ครั้ง บริเวณ
เขื่อนเรียงหิน
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และ
ตระหนักถึง
ความสําคัญของวันเด็ก
แห่งชาติ
0.00 เพื่อร่วมจัดนิทรรศการ จัดนิทรรศการใน
ในโครงการปิดทอง โครงการปิดทอง
หลังพระ ของสันนิบาต หลังพระเพื่อ
เทศบาล
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
โครงการที่เทศบาล
เมืองชัยนาท
ดําเนินรอยตาม
พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่
209,000.00 ให้ชาวชัยนาทร่วมใจ ชาวชัยนาท
แสดงความอาลัยและ เดินทางแสดง
ถวายพระราชกุศล แด่ ความอาลัยฯ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช
40,000.00 เพื่อให้ประชาชนร่วม อบรมทํา
แสดงความอาลัยและ ดอกไม้จนั ทน์
ความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช
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96.

การบริหาร โครงการชุมชนร่วมมือ ร่วม
จัดการ
ใจรักษาความสะอาดในเขต
ทรัพยากรธรรม เทศบาล
ชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

97.

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

98.

99.

50,000.00 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและ
รักษาความสะอาด
ชุมชนของตนเอง และ
จิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม
50,000.00 เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
การแยกขยะและลด
จํานวนขยะให้น้อยลง

โครงการรณรงค์คัดแยกลด
ปริมาณขยะมูลฝอยและนํา
กลับมาใช้ใหม่

30,000.00 ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลเสียของการ
เกิดมลพิษการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและ
การป้องกันแก้ไขที่จะ
ไม่ให้เกิดมลภาวะ

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครรักษา
สิ่งแวดล้อม

การบริหาร โครงการรณรงค์ ลด ละ
เลิก การใช้ภาชนะโฟม
จัดการ
ทรัพยากรธรรม บรรจุอาหาร
ชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

100. การบริหาร โครงการคัดแยกขยะ
จัดการ
อันตรายจากชุมชนเขต
ทรัพยากรธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท
ชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

101. การเมืองการ
บริหาร

โครงการจัดงานวันเทศบาล

20,000.00 เพื่อลดปริมาณการใช้
ภาชนะโฟม
ในการ บรรรจุอาหาร

รายได้อื่น ๆ

40,000.00 เพื่อคัดแยกขยะ
อันตรายออกจาก 18
ชุมชน ในเขตเทศบาล
เพื่อลดภาวะการเกิด
สารเคมีขยะเป็นพิษ
ตกค้างและปนเปื้อนทํา
ให้เกิดโรคร้ายแรง เช่น
มะเร็ง
30,000.00 เพื่อให้พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง
ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปเห็นความสําคัญ
ของภารกิจและอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบเทศบาล

จัดกิจกรรมด้าน
การทําความ
สะอาดชุมชน
เดือนละ 1 ครั้ง

จัดอบรมประชาชน
หรือ อสม. จํานวน
40 คน และจัด
กิจกรรมการคัด
แยกขยะ
จัดอบรมให้แก่
กลุ่มเป้าหมายเพื่อ
เป็นตัวแทน
เผยแพร่กับชุมชน
ต่อไปในเรื่องการ
ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและ
ป้องกันไม่ให้เกิด
มลภาวะ
จัดอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ประกอบการ
ร้านค้า ผู้นําชุมชน
อสม. ในเขต
เทศบาล ปีละ 1
ครั้ง
อบรมให้ความรู้
การคัดแยกขยะ
อันตรายแก่
ประชาชนและรับ
แลกขยะอันตราย
จากชุมชนทั้ง 18
ชุมชน
จัดทําบุญ แสดง
นิทรรศการ
เผยแพร่ภารกิจ
ของเทศบาล จัด
กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์และ
กิจกรรมสันทนา
การในวันเทศบาล
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102. การเมืองการ
บริหาร

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี
อาสาพัฒนาชุมชน

103. การเมืองการ
บริหาร

โครงการฝึกอบรมการจัดทํา
แผนชุมชน

104. การเมืองการ
บริหาร

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้นําชุมชนและกรรมการ
ชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท

105. การเมืองการ
บริหาร

โครงการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน

106. การเมืองการ
บริหาร

โครงการเทศบาลเมือง
ชัยนาทเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ คืน
ความสุขสู่ประชาชน

107. การเมืองการ
บริหาร

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

108. การเมืองการ
บริหาร

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

3,000.00 จัดตั้งกลุ่มสตรีที่เป็น
ตัวแทนประชาชนและ
เสริมสร้างความเข้าใจ
องค์ความรู้และศึกษาดู
งานด้าน กระบวนการ
เตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับแผนชุมชน
25,000.00 เพื่อให้ทุกชุมชนมี
แผนพัฒนาชุมชน 3 ปี
ของชุมชนเอง
274,500.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้นําชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาลเมือง
ชัยนาทให้มีความรู้
และเข้าใจบทบาทใน
การดําเนินงานและ
บริหารในชุมชน
120,000.00 เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมของเทศบาล

5,000.00 เพื่อเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
คืนความสุขสู่
ประชาชน
425,000.00 เพื่อให้บุคลากรของ
เทศบาลเข้าใจ
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับตลอดจน
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการ
และการให้บริการ
ประชาชน
306,000.00 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน สะดวก
รวดเร็วในการค้นหา
ตรวจข้อมูลและใช้เป็น
เครื่องมือประมวลผล

จัดอบรมกลุ่มสตรี
ปีละ 120 คน

ฝึกอบรมการจัดทํา
แผนและจัดทํา
แผนชุมชน ทั้ง 18
ชุมชน
จัดอบรมและ
ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ให้แก่ผู้นํา
ชุมชน และ
คณะกรรมการ
ชุมชน ในเขต
เทศบาล ทั้ง 18
ชุมชน
จ้างเหมา
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลทางสื่อ
ต่างๆ
จัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความ
ปรองดอง คืน
ความสุขสู่
ประชาชน
จัดฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน
พนักงานเทศบาล /
ลูกจ้าง / ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล จํานวน
ประมาณ 200
คน
ปรับปรุงฐานข้อมูล
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ให้ครอบคลุมพื้นที่
6.061 ตร.กม.ให้
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109. การเมืองการ
บริหาร

โครงการสํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานในเขต
เทศบาลฯ

110. การเมืองการ
บริหาร

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง
(รถบรรทุกน้ํา)(กองช่าง)

111. การเมืองการ
บริหาร

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
รายได้อื่น ๆ
คอมพิวเตอร์ (ศูนย์ฯ 1,2)

112. การเมืองการ
บริหาร

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
รายได้อื่น ๆ
สํานักงาน (ตู้เก็บเอกสาร)
(ศูนย์ฯ 1,2)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (สํานักปลัดฯ
งานทะเบียนฯ)
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
เครื่องสํารองไฟฟ้า
จํานวน 2 เครื่อง
โครงการปรับปรุงห้องนอน
เวรของพนักงานดับเพลิง
(งานป้องกันฯ)

113. การเมืองการ
บริหาร

114. การเมืองการ
บริหาร

ในการเร่งรัดตรวจสอบ
16,000.00 เพื่อสํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานเป็น
มาตรฐานสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และเป็นข้อมูล
ที่หน่วยงานต่าง ๆ ให้
ความเชื่อถือนําไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
ได้
20,000.00 สําหรับบรรทุกน้ําเพื่อ
ใช้รดน้ําต้นไม้ เพื่อเป็น
การพัฒนาภูมิทัศน์ใน
เขตเทศบาล

50,000.00 เพื่อทดแทน
คอมพิวเตอร์ที่ชํารุด/
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวก ฉับไว

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
สํารวจข้อมูล
พื้นฐานตามแบบ
สํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานใน
การจัดทํา
แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดย
สํารวจครัวเรือนใน
เขตเทศบาล
จัดซื้อรถยนต์
บรรทุก ดีเซล
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
แบบบรรทุกน้ํา
พร้อมปั้มและ
อุปกรณ์
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ (PC)
พร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องสํารองไฟ
จํานวน 2 ชุด
จัดซื้อตู้เก็บบัตร
ผู้ป่วย

24,100.00 เพื่อให้มีที่เก็บเอกสาร
ที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
0.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
จัดซื้อเครื่อง
เครื่องใช้พร้อมในการ คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงาน
สํานักงานจอขนาด
ไม่น้องกว่า 18.5
นิ้ว จํานวน 2
เครื่อง
161,000.00 เพื่อให้มีความพร้อมใน ปรับปรุงห้องนอน
การอยู่เวรปฏิบัติงาน เวรของพนักงาน
ดับเพลิง
ให้เพียงพอ
กับผู้อยู่เวร
ขนาดประมาณ
กว้าง 4 ม.
ยาว 12 ม.
พร้อม
เครื่องปรับอากาศ

21
115. การเมืองการ
บริหาร

116. การเมืองการ
บริหาร

117. การเมืองการ
บริหาร

118. การเมืองการ
บริหาร

119. การเมืองการ
บริหาร

120. การเมืองการ
บริหาร
121. การเมืองการ
บริหาร

122. การเมืองการ
บริหาร

123. การเมืองการ
บริหาร

124. การเมืองการ
บริหาร

โครงการศึกษาดูงานของ
พสกนิกรชาวเทศบาลเมือง
ชัยนาท "ตามรอยพ่ออย่าง
พอเพียง"
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน (โต๊ะหมู่บูชา)
(สํานักปลัด)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง
(สํานักปลัดเทศบาล)
(รถบรรทุก ดีเซล 1 ตัน)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ (ลําโพง
ฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า
150 W) (กองวิชาการ)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (กองวิชาการ
และแผนงาน)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (งานบุคลากร)
(สํานักปลัดฯ)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง
(รถจักรยายนต์).
(สํานักปลัดเทศบาล)
จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน รายได้อื่น ๆ
(โต๊ะหมู่บูชา) (ศูนย์ฯ 1, 2)

รายได้อื่น ๆ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ
(แพทย์แผนไทย)
(โคมไฟฟ้า) (ศูนย์ 2)
รายได้อื่น ๆ
โครงการจัดซื่อครุภัณฑ์
สํานักงาน (แพทย์แผนไทย)
(ศูนย์ 2)

0.00 ศึกษาดูงานของพสก
นิกรชาวเทศบาลเมือง
ชัยนาท "ตามรอยพ่อ
อย่างพอเพียง"
8,500.00 เพื่อใช้ในการจัดตั้งโต๊ะ
หมู่ถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
787,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

ศึกษาดูงานพสก
นิกรชาวเทศบาล
เมืองชัยนาท
โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด

รถบรรทุก ดีเซล
ขนาด 1 ตัน

33,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

จัดซื้อลําโพงฮอร์น

53,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ 2 ชุด
เครื่องพิมพ์ 2
เครื่อง สํารองไฟ 2
เครื่อง
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

33,100.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน
44,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
(รถจักรยานยนต์)

7,000.00 เพื่อใช้สําหรับตั้งโต๊ะ โต๊ะหมู่บูชา
หมูบูชา ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
500.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
โคมไฟฟ้า
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน
41,500.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน

ครุภัณฑ์สํานักงาน
8 รายการ
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125. การเมืองการ
บริหาร

โครงการจัดซื่อครุภัณฑ์งาน รายได้อื่น ๆ
บ้านงานครัว (แพทย์แผน
ไทย) (ศูนย์ 2)

126. การเมืองการ
บริหาร

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน (โต๊ะหมู่บูชา
แบบหมู่ 9) (สํานักปลัดฯ)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น
(เก้าอี้สนามฟลาวเวอร์)
(สํานักปลัดฯ)

127. การเมืองการ
บริหาร

128. การเมืองการ
บริหาร
129. การเมืองการ
บริหาร

130. การเมืองการ
บริหาร
131. การเมืองการ
บริหาร

132. การเมืองการ
บริหาร

133. การเมืองการ
บริหาร

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน (ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร) (กองคลัง)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน
(โต๊ะไม้ปฏิบัติงาน)
(กองคลัง)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน (เก้าอี้ขาเหล็ก)
(กองคลัง)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่
(กล้องถ่ายภาพแบบ
ดิจิตอลพร้อมเลนส์)
(กองวิชาการ)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง
(รถประจําตําแหน่ง)
(สํานักปลัดฯ)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก และ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์)
(กองคลัง)

45,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน
8,500.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน
14,400.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน
21,600.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน
2,500.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว

15,900.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน
50,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน
(เก้าอี้ขาเหล็ก)

โต๊ะหมู่บูชา
แบบหมู่ 9
ครุภัณฑ์อื่น
(เก้าอี้สนาม)

ครุภัณฑ์สํานักงาน
( ตู้เก็บเอกสาร)
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(โต๊ะปฏิบัติงาน)

กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอลพร้อมเลนส์

1,650,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

รถประจําตําแหน่ง

24,300.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก และ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลเมืองชัยนาท มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 101 โครงการ จํานวนเงิน 71,459,357 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
จํานวน 99 โครงการ จํานวนเงิน 69,014,347 ล้านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

การก่อหนี้ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา
13 7,836,344.00
12
32 59,989,032.20
32

โครงการ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม
การเมืองการบริหาร
รวม

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
5,452,344.00
59,960,232.20

27 1,214,080.00

27

1,214,080.00

4 136,800.00
25 2,283,101.00
101 71,459,357.20

4
24
99

136,800.00
2,250,891.00
69,014,347.20

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองชัยนาท ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์
1.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

2.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

3.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการ

แหล่งที่มา
จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

โครงการเปลี่ยน เงินอุดหนุน
ทั่วไป
โคมไฟฟ้า
สาธารณะถนน
สายหลักในเขต
เทศบาล
ระยะที่ 2
โครงการปรับปรุง รายได้อื่น ๆ
อาคารชั้นบนของ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 2
เทศบาลเมือง
ชัยนาท
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อม
ท่อระบายน้ํา
ซอย พหลโยธิน
1

คู่สัญญา

492,000.00

491,344.00 บริษัท
เนเจอร์รลั
โปรเทค จํากัด

100,000.00

55,000.00 นายวรทัศน์
ทรัพย์เมือง

2,400,000.00

ระยะเวลา
วันที่เซ็นสัญญา
การ
ดําเนินงาน
06/03/2560
30

02/12/2559

15

23,000.00 ส.เล็กทรอนิกส์ 16/12/2560
28/08/2560
2,384,000.00 หจก.เพชร
วิศวกรรม
(1994)

7
180
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4.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

5.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

6.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

7.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

8.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

9.

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

10. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
11. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

12. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อม
ท่อระบายน้ํา
ซอย พหลโยธิน
2
โครงการก่อสร้าง
แนวป้องกัน
(การ์ดเรล)
บริเวณคลองโพธิ์
ระยะที่ 1
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อม
ท่อระบายน้ํา
ซอย หมู่บา้ น
นวธานี 1
โครงการก่อสร้าง
ทางขยายข้าม
คลองท่าแจง
(ซอยอุดมสุข)
โครงการวางท่อ
ระบายน้ําข้าม
ถนนชัยนาท - ตา
คลี (สายเก่า)
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย
เทศบาล 4/3
โครงการก่อสร้าง
ลานออกกําลัง
กาย ชุมชนบ้าน
ท่าไม้
โครงการปรับปรุง
ป้ายสนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ
และสวนบริเวณ
ศาลหลักเมือง
โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมราง
ระบายน้ํา ซอย
ชัยณรงค์ 3

28/08/2560

150

500,000.00

499,500.00 ร้าน เจ. เอ็น. 18/08/2560
กรุ๊ป.(2012)

60

500,000.00

499,000.00 ร้านสุภาวดี

18/08/2560

90

120,000.00

119,000.00 ร้านสุภาวดี

19/08/2560

90

57,000.00

57,000.00 ร้านสุภาวดี

18/08/2560

75

167,000.00

167,000.00 หจก.เพชร
วิศวกรรม
(1994)

17/08/2560

85

748,000.00

747,500.00 หจก.เพชร
วิศวกรรม
(1994)

01/09/2560

120

200,000.00

200,000.00 ร้านต้นไม้

18/08/2560

45

500,000.00

499,000.00 นางยุวดี
ใจเฉลี่ย

25/09/2560

90

1,860,000.00

1,845,000.00 หจก.เพชร
วิศวกรรม
(1994)

25
13. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
14. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

15. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

16. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

17. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการถมดิน
วางท่อริมถนนชัย
ณรงค์ - ท่าแจง
(ร้านสุชาติ TV)
โครงการสร้าง
หลักประกัน
รายได้แก่ผสู้ ูงอายุ

โครงการ
สนับสนุนการ
เสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพล
ภาพ
โครงการ
สนับสนุนเงิน
สงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพแก่
ผู้ป่วยเอดส์
โครงการจัด
นิทรรศการและ
สนับสนุนงาน
วิชาการ

250,000.00

250,000.00 ร้าน เจ. เอ็น. 10/10/2560
กรุ๊ป.(2012)

60

01/10/2559

365

01/10/2559

365

01/10/2559

365

15/06/2560

7

16/06/2560

12

21/06/2560

15

09/11/2559

6

26/10/2559

365

10,800,000.00 10,078,000.00 โรงเรียน
02/11/2559
อนุบาลชัยนาท

365

13,170,000.00 12,520,800.00 คู่สัญญา
โครงการสร้าง
หลักประกัน
รายได้แก่
ผู้สูงอายุ
3,196,800.00 3,091,200.00 คู่สัญญา
สนับสนุนการ
เสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพล
ภาพ
150,000.00
114,000.00 คู่สัญญา
โครงการการ
สนับสนุนเงิน
สงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพแก่
ผู้ป่วยเอดส์
23,000.00
6,000.00 108/60

18. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
นักเรียน-เยาวชน
ในระดับท้องถิ่น
ระดับภาคและ
ระดับประเทศ

101,000.00

19. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ
โครงการอุดหนุน
งบประมาณ

9,076,000.00

20. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

15,000.00 78/60
นางสายชล
1,930.00
ภาคศิริ
49,920.00 คู่สัญญา
โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
นักเรียนเยาวชนใน
ระดับท้องถิ่น
ระดับภาคและ
ระดับประเทศ
7,174,000.00 โรงเรียนใน
สังกัดและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
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รายการอาหาร
กลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด
สพฐ.
โรงเรียน
02/11/2559
วัดศรีวิชัย
1,482,145.00 สหกรณ์โคนม 28/10/2559
ไทยมิลล์ จํากัด
612,000.00

21. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการอาหาร
เสริม(นม)
โรงเรียนใน
สังกัดฯ,
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ และ
โรงเรียนสังกัด
สพฐ.

9,127,200.00

สหกรณ์โคนม
ไทยมิลล์ จํากัด
สหกรณ์โคนม
1,467,340.00
ไทยมิลล์ จํากัด
สหกรณ์โคนม
2,480,967.20
ไทยมิลล์ จํากัด
14,349,660.00 12,254,679.00 โรงเรียนใน
สังกัด
2,539,018.00

22. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

23. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยการ
บริหาร
สถานศึกษา

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน และอาคาร
ประกอบโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
ฯ

600,000.00

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
สร้างจิตสดใน
ร่างกายแข็งแรง

150,000.00

110

11/05/2560

77

26/09/2560

80

03/10/2559

365

ศูนย์พัฒนาเด็ก
39,100.00 เล็กเทศบาล 03/10/2559
เมืองชัยนาท
186,670.00 ร้านสุนันทา 02/05/2560
การโยธา

ร้านสุนันทา
07/06/2560
การโยธา
1,000.00 Epson printer 16/02/2560
@ one

นางอภิญญา
เทียมทอง
52,000.00 นายทวีศักดิ์
1,500.00

72

11/01/2560

386,000.00
24. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

365

365
90

75
7

16/02/2560

11

16/02/2560

11
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กุลนิภัทธสรรค์
6,000.00
82,800.00
25. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการอบรม
อสม. ต่อเนื่อง

688,800.00

57,750.00
57,300.00
50,400.00
53,850.00
56,100.00
57,600.00
58,500.00
57,900.00
58,650.00
58,200.00
58,800.00
57,000.00

26. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของ อสม.

533,600.00

1,000.00

นางสาวสุ
ภัททรา เลาหะ
โรจนพันธ์
นางสาวณัฎติ
ยา มิ่งมารถ
นายเมธี
เฟืองขจร
นายเมธี
เฟืองขจร
นายเมธี
เฟื่องขจร
นายเมธี
เฟืองขจร
นายเมธี
เฟื่องขจร
นายเมธี
เฟื่องขจร
นายเมธี
เฟื่องขจร
นายเมธี
เฟื่องขจร
นายเมธี
เฟื่องขจร
นายเมธี
เฟื่องขจร
นายเมธี
เฟื่องขจร
นายเมธี
เฟื่องขจร
ร้านทรัพย์
สมบูรณ์การ
พิมพ์

22/02/2560

1

24/02/2560

1

27/10/2559

1

24/11/2559

1

28/12/2559

1

26/01/2560

1

24/02/2560

1

23/03/2560

1

20/04/2560

1

25/05/2560

1

23/06/2560

1

24/07/2559

1

18/08/2560

1

06/09/2560

1

10/08/2560

12

ร้านวศิน
16/08/2560
พานิชย์
นางสาว
289,460.00 สุภัททรา เลา 18/08/2560
หะโรจนพันธ์
นางสาว
91,200.00 ณัฎติยา
19/08/2560
มิ่งมารถ
38,000.00

7
2

1
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นางอรพรรณ
ช่งคิด
นางศรีเพ็ญ
104,000.00
ศรีภุชงค์
45,000.00 323/60
1,500.00

27. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

28. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

29. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

30. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

31. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

50,000.00

โครงการอบรม
และฟื้นฟู
ศักยภาพ อสม.
ในวัน อสม.
แห่งชาติ
โครงการ
สนับสนุน
งบประมาณเข้า
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
เมืองชัยนาท
โครงการรณรงค์ รายได้อื่น ๆ
บ้าน โรงเรียน
ชุมชนปลอด
ลูกน้ํายุงลาย
เทศบาลเมือง
ชัยนาท

385,500.00

169,113.00

โครงการรณรงค์
ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

โครงการ
จัดบริการด้าน
การ
รักษาพยาบาล
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1

600,000.00

รายได้อื่น ๆ

600,000.00

21/08/2560

7

18/08/2560

21

21/03/2560

1

4,200.00 324/60
21/03/2560
01/10/2559
600,000.00 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบา
เมืองชัยนาท

1
365

96,000.00 นางวราภา
วรรณลพ

16/01/2560

7

1,500.00 ร้านจิรวัฒน์
นางวราภา
96,000.00
วรรณลพ
นางวราภา
96,000.00
วรรณลพ
นางวราภา
96,000.00
วรรณลพ
138,063.00 หจก.น้าํ ปิง
ปศุสัตว์
(2000)
หจก.น้าํ ปิง
31,050.00 ปศุสัตว์
(2000)
109,500.00 ค่าตอบแทน
บุคลากรทาง
การแพทย์

16/01/2560

5

22/03/2560

7

08/05/2560

7

19/07/2560

7

15/06/2560

16

15/03/2560

16

01/10/2559

365
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32. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

33. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

34. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดซื้อ รายได้อื่น ๆ
เครื่องมือแพทย์
เครื่องมือทันตก
รรม ยาและ
เวชภัณฑ์
โครงการส่งเสริม รายได้อื่น ๆ
การแพทย์แผน
ไทยเทศบาลเมือง
ชัยนาท
โครงการส่งเสริม รายได้อ่นื ๆ
สุขภาพและเยี่ยม
ประเมินภาวะ
สุขภาพของ
ผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองชัยนาท

100,000.00

12,830.00 บริษัท เอส ดี 18/10/2559
ทันตเวช
(1998)จํากัด

15

120,000.00

120,000.00 นางสาวชนิกา 01/10/2559
ใจหาญ

365

249,800.00

58,000.00 นายเอกจักร
อุเทศ

นายเอกจักร
อุเทศ
นางสาว
162,000.00 ณัฎติยา
มิ่งมารถ
นางสาวหัสยา
28,800.00
เกตุจิตร
38,600.00 นางสาวชาริกา
ใจหาญ
1,000.00

35. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

36. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

37. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรม รายได้อื่น ๆ
ฟื้นฟูสภาพด้วย
การแพทย์แผน
ไทยในชุมชน
เทศบาลเมือง
ชัยนาท
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์อื่น
(เครื่องออกกําลัง
กาย)
โครงการส่งเสริม
สุขภาพประชาชน
ทุกกล่ฎมอายุ

80,000.00

10/01/2560

15

10/01/2560

7

01/01/2560

243

01/01/2560

243

01/02/2560

242

500,000.00

500,000.00 ร้านนันทวงศ์
เทรดดิ้ง

25/07/2560

25

150,000.00

36,000.00 นายสมชัย
ลัทธิเดช

03/10/2559

363

นางเบญจมาศ
03/10/2559
พัวทรัพย์เจริญ
25,600.00 ชัยนาท วัสดุ 12/10/2559
ภัณฑ์

43,200.00
38. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
39. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการกีฬาร่วม
ใจต้านภัยยาเสพ
ติด
โครงการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

40,000.00

2,376,000.00

1,416,300.00 คู่สัญญา
โครงการ
ป้องกันและ
รักษาความ

01/10/2559

363
8

365

30
(สายตรวจ
จักรยาน)

40. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
41. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดทํา
แผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
โครงการอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
เพลเรือน (อป
พร.)

10,000.00

255,900.00

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน (สาย
ตรวจจักรยาน)
4,500.00 ร้านเอกรินทร์ 23/03/2560
การดับเพลิง
75,330.00 นายไพศาล
โลนานุรักษ์

11/09/2560

5

07/09/2560

15

08/09/2560

15

08/09/2560

7

05/09/2560

15

76,000.00 ร้าน ส.คอบร่า 06/09/2560
นายรัชภูมิ
30,000.00
06/09/2560
บุญเรืองฤทธิ์
19/01/2560
25,000.00 นางสาว
วรรณวิษา
สุขสุด

30

45,000.00

45,000.00 ร้าน ช.อิเล้กท 10/04/2560
รานิกส์

15

45,000.00

45,000.00 ร้าน ช.อิเล้กท 10/04/2560
รานิกส์

15

35,000.00

15,680.00 นางบุปผา
แก้วพวษ์

10

ร้านเอกรินทร์
การดับเพลิง
ร้านเด็ดเทคนิค
1,900.00
ศิลป์
นางวรรณา
20,400.00
พุ่มม่วง
5,000.00 ร้านจิรวัฒน์
21,000.00

42. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

43. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

44. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

45. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการออก
กําลังกายเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพ
พลานามัย
โครงการติดตั้ง รายได้อื่น ๆ
กล้องวงจรปิด
ภายใน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1
โครงการติดตั้ง รายได้อื่น ๆ
กล้องวงจรปิด
ภายใน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 2
โครงการออก
กําลังกายเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพ
เดิน -วิ่ง เพื่อ
สุขภาพ
ระยะทาง 5 กม.

7

25,000.00

01/05/2560

30
7

31

46. การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
47. การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
48. การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
49. การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
50. การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
51. การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี

นางสาว
13,300.00 วรรณวิษา
01/05/2560
สุขสุด
นายจารุกร
6,000.00
01/05/2560
จันทร์กลิ่น
15/06/2560
20,000.00 ชุมชน
มณเฑียรทอง
รุ่งเรือง

10
10
1

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทํากระเป๋า
ผ้าเย็บมือ (ชุมชน
มณเฑียรทอง
รุ่งเรือง)

20,000.00

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทําขนมไทย
(ชุมชนโพธิ์
ประเสริฐ)

20,000.00

20,000.00 ชุมชน
โพธิ์ประเสริฐ

15/06/2560

1

โครงการฝึกอาชีพ
ทําตะกร้าโคเช
(ชุมชนตรายาง
สัมพันธ์)

20,000.00

20,000.00 ชุมชน
15/06/2560
ตรายางสัมพันธ์

1

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทําอาหาร
ไทย (ชุมชน
เมตตาร่วมใจ)

20,000.00

20,000.00 ชุมชน
เมตตาร่วมใจ

15/06/2560

1

โครงการฝึกอบรม
นวดแผนไทย
(ชุมชนสุขใจ)

20,000.00

20,000.00 ชุมชนสุขใจ

15/06/2560

1

โครงการฝึกอบรม
ตัดเย็บเสื้อผ้า
(ชุมชนท่าแจง)

20,000.00

20,000.00 ชุมชนท่าแจง

15/06/2560

1

32

52.

53.

54.

55.

56.

57.

และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรม
อาชีพประดิษฐ์
ของชําร่วย
(ชุมชนศาลาปู่ปี)

20,000.00

20,000.00 ชุมชนศาลาปูป่ ี 15/06/2560

1

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทําป๋ฎยหมัก
ปุ๋ยจุลินทรีย์ EM
Ball (ชุมชนหลัก
เมือง)

20,000.00

20,000.00 ชุมชนหลักเมือง 25/06/2560

1

โครงการฝึกอบรม
ทํากระเป๋าผ้าเย็บ
มือ (ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา)

20,000.00

20,000.00 ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา

15/06/2560

1

โครงการฝึกอบรม
การทํายาหม่อง
สมุนไพรและ
น้ํามันหอม
(ชุมชนศรีวิชัย)

20,000.00

20,000.00 ชุมชนศรีวิชัย

15/06/2560

1

โครงการฝึกอบรม
การทํา
ดอกไม้จันทน์และ
ทํากระเป๋าผ้า
แฮนเมต (ชุมชน
บางตาทอง)

20,000.00

20,000.00 ชุมชน
บางตาทอง

15/06/2560

1

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทําน้ํายา
สระผมสมุนไพร
และน้ํายา
เอนกประสงค์
(ชุมชนคงธรรม)

20,000.00

20,000.00 ชุมชนคงธรรม 25/06/2560

1
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58. การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
59. การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
60. การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
61. การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
62. การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
63. การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
64. การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว

โครงการฝึกอาชีพ
ตัดเย็บเสื้อผ้า
(ชุมชนวงษ์โตเก้า
พัฒนา)

20,000.00

20,000.00 ชุมชน
วงษ์โตเก้า
พัฒนา

15/06/2560

1

โครงการฝึกอบรม
อาชีพเสริมปลูก
ผักออแกนิก
(ชุมชนหนอง
หลวงพัฒนา)

20,000.00

20,000.00 ชุมชนหนอง
หลวงพัฒนา

15/06/2560

1

โครงการฝึกอบรม
อาชีพเสริมทําที่
นอน (ชุมชนหัว
รอ)

20,000.00

20,000.00 ชุมชนหัวรอ

16/06/2560

1

โครงการฝึกอบรม
อาชีพ ทํากระเป๋า
จักสานจากเส้น
พลาสติก (ชุมชน
หัวยาง)

20,000.00

20,000.00 ชุมชนหัวยาง

15/06/2560

1

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทําที่นอน
ปิกนิค (ชุมชนท่า
ไม้)

20,000.00

20,000.00 ชุมชนท่าไม้

15/06/2560

1

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทํายาสระ
ผม,สบู่,สมุนไพร
(ชุมชนท่าชัย)

20,000.00

20,000.00 ชุมชนท่าชัย

15/06/2560

1

โครงการอุดหนุน
การจัดงาน
มหกรรมห่ฎนฟาง

80,000.00

80,000.00 สํานักงานการ 09/02/2560
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

10

34
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
65. การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
66. การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

ชัยนาท

นกและงาน
กาชาดจังหวัด
ชัยนาท
โครงการอุดหนุน
การจัดงานวันส้ม
โอขาวแตงกวา
ชัยนาท

20,000.00

โครงการปั่นเปิด
เมือง ครั้งทีฎ 4

100,000.00

07/09/2560
20,000.00 สํานักงาน
เกษตรจังหวัด
ชัยนาท

18,000.00 นายจารุกร
จัทนร์กลิ่น

24/02/2560

11

25/02/2560

11

24/01/2560

9

7,650.00 นางสาวกาญจนี 22/12/2559
ใหม่หันลา

13

นายคมเดช
เรือนภู่
30,000.00 นายกนกชัย
ทองอยู่

82,000.00
67. การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
68. การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

โครงการจัด
กิจกรรมทางด้าน
ศาสนาวัฒนธรรม
และวันสําคัญของ
ชาติ

50,000.00

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปี
ใหม่

189,000.00

15,000.00
23,350.00
5,000.00
โครงการจัดงาน
69. การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ ประเพณีลอย
การท่องเที่ยว กระทง

141,000.00

1

4,400.00
2,000.00

นายจารุกร
จันทร์กลิ่น
นางสาววรรณ
วิษา สุขสุด
นายอนุชิต อยู่
โต
อ.เจริญศิลป์
นางสาว
อมรวรรณ
ตันทอง

22/12/2559

13

22/12/2559

13

22/12/2559

13

22/12/2559
14/11/2559

13
5
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ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
70,000.00
12,000.00
4,000.00
53,000.00
โครงการจัดงาน
70. การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ วันเด็กแห่งชาติ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

270,000.00

65,000.00

14,800.00
20,000.00
70,000.00
45,000.00
3,060.00
71. การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

โครงการชาว
ชัยนาทร่วมใจ
แสดงความอาลัย
และถวายพระ
ราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

209,000.00

39,000.00

นายกนกชัย
ทองอยู่
นายจารุกร
จันทร์กลิ่น
นางชไมพร
ทองอยู่
นางสาว
อมรวรรณ
ตันทอง
นางวรรณวิษา
สุขสุด

นางสาวกาญจนี
ใหม่หันลา
นายจารุกร
จันทร์กลิ่น
นางชฎาพิชญ์
ฟักบัว
นางสาวฌัฐกฤ
ตา นิมติ โชค
อวยชัย
นายภาณุพรรณ
อ่ําอินทร์
นางสาวสุนิษา
ซิมอารีย์รัตน์

09/11/2559

22

14/11/2559

8

09/11/2559

10

09/11/2559

22

11/01/2560

8

11/01/2560

10

10/01/2560

7

12/01/2560

12

12/01/2560

12

13/01/2560

12

01/11/2559

8

นางสราวรรณ
02/11/2590
ขําเอี่ยม
นางสุฑามาส
13,000.00
30/11/2559
กุลพิพัทธสรรค์
18,000.00

30
24

36
6,000.00
26,000.00
12,000.00
26,000.00
16,920.00
13,000.00
72. การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรม
ทําดอกไม้จันทน์
เพื่อใช้ในพระราช
พิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

40,000.00

10,400.00

นางสราวรรณ
ขําเอี่ยม
นางสุฑามาส
กุลพิพัทธสรรค์
นางสราวรรณ
ขําเอี่ยม
นางสุฑามาส
กุลพิพัทธสรรค์
นางสราวรรณ
ขําเอี่ยม
นายทวีศักดิ์
กุลพิพัทธสรรค์
นางสาวจิราวร
รรณ
จันทร์กระจ่าง

07/12/2559

30

22/12/2559

13

28/12/2559

30

04/01/2560

22

13/01/2560

30

13/01/2560

22

16/05/2560

8

นางมยุรี สุข
16/05/2560
สันต์
นางสาวจิราวร
18,200.00 รรณ
16/05/2560
จันทร์กระจ่าง
1,000.00 สํานักพิมพ์
17/08/2560
สตางค์มีเดีย
11,300.00

73. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

โครงการชุมชน
ร่วมมือ ร่วมใจ
รักษาความ
สะอาดในเขต
เทศบาล

50,000.00

ร้านวศิน
พานิชย์
นางสาวสุทิน
30,000.00
บุญศาสตร์
นายกมลชัย
3,600.00
ฉายชูวงษ์
2,990.00 ร้านจิรวัฒน์
15,400.00

74. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

โครงการรณรงค์
คัดแยกลด
ปริมาณขยะมูล
ฝอยและนํา
กลับมาใช้ใหม่

50,000.00

1,000.00

สํานักพิมพ์
สตางค์มีเดีย

8
8
11

17/08/2560

7

17/08/2560

11

17/08/2560

11

14/07/2560

5

17/07/2560

9
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75. การบริหาร โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครรักษา
จัดการ
ทรัพยากรธรรม สิ่งแวดล้อม
ชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

30,000.00

76. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

โครงการรณรงค์
ลด ละ เลิก การ
ใช้ภาชนะโฟม
บรรจุอาหาร

20,000.00

77. การเมืองการ
บริหาร
78. การเมืองการ
บริหาร

โครงการจัดงาน
วันเทศบาล
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นาํ
ชุมชนและ
กรรมการชุมชน
เทศบาลเมือง
ชัยนาท

30,000.00

79. การเมืองการ
บริหาร

โครงการ
ประชาสัมพันธ์

274,500.00

120,000.00

6,210.00 ร้านทวีทัพย์
นางสาวหัสยา
3,600.00
เกตุจิตร
นางสาว
34,500.00 พรพรรณ เพ็ง
ระกา
2,100.00 ร้านจิรวัฒน์

2,300.00 ร้านทวีทรัพย์
สํานักพิมพ์
1,000.00
สตางค์มีเดีย
นางสาวหัสยา
3,600.00
เกตุจิตร
นางสาวสุทิน
9,500.00
บุญศาสตร์
20,000.00 คู่สัญญา
โครงการ
รณรงค์ ลด ละ
เลิก การใช้
ภาชนะโฟม
บรรจุอาหาร
30,000.00 นางวรรณา
พุ่มม่วง
137,840.00 นางสราวรรณ
ขําเอี่ยม

800.00 อ.เจริญศิลป์
นายทวีศักดิ์
108,000.00
กุลนิภัทธสรรค์
นางสาวจิราวร
21,280.00 รรณ
จันทร์กระจ่าง
นางญาณุมาศ
1,500.00
นิลรัตน์
24,000.00 หนังสือพิมพ์
ชัยนาทนิวส์

14/07/2560

5

17/07/2560

7

14/07/2560

5

11/08/2560

10

11/08/2560

10

11/08/2560

12

17/08/2560

2

17/08/2560

2

15/11/2559

15

21/04/2560

8

26/06/2560

15

22/06/2560

12

22/06/2560

12

28/06/2560

12

22/06/2560

8

01/10/2559

363

38
ข้อมูลข่าวสาร
และการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน
24,000.00
24,000.00
20,000.00
80. การเมืองการ
บริหาร

โครงการอบรม
พัฒนาศัยภาพ
บุคลากร

425,000.00

20,100.00

700.00
6,030.00
98,800.00
80,000.00
81. การเมืองการ
บริหาร

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

306,000.00

241,200.00

29,935.00
266.00
21,450.00
82. การเมืองการ
บริหาร

83. การเมืองการ
บริหาร

84. การเมืองการ
บริหาร

โครงการจัดซื้อ รายได้อื่น ๆ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
(ศูนย์ฯ 1,2)
โครงการจัดซื้อ รายได้อื่น ๆ
ครุภัณฑ์
สํานักงาน(ตู้เก็บ
เอกสาร) (ศูนย์ฯ
1,2)
โครงการปรับปรุง
ห้องนอนเวรของ

หนังสือพิมพ์ชัย
มงคล
หนังสือพิมพ์
เมืองชัย
นางวรรณิกา
นามเรือง
นางสาว
วรรณวิษา
สุขสุด
นายคมเดช
เรือนภู่
นายคมเดช
เรือนภู่
นางสมพิศ
พวงน้อยปภา
นายทวีศักดิ์
กุลนิภัทธสรรค์
คู่สัญญา
โครงการ
ปรับปรุงแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน
ร้านมารดา
คอมพิวเตอร์
ร้านจินวัฒน์
นายนภดล
โพธิ์สุข
ร้านมารดา
คอมพิวเตอร์

01/10/2559

363

01/10/2559

363

27/01/2560

247

31/07/2560

1

27/07/2560

11

27/07/2560

11

01/08/2560

10

02/08/2560

9

25/09/2559

365

05/07/2560

8

27/07/2560

11

16/03/2560

180

50,000.00

50,000.00

26/07/2560

7

24,100.00

21,400.00 ร้านกิตติ
04/01/2560
ภัณเฟอร์นิเจิอร์

7

161,000.00

161,000.00 นางอรทัย
สังข์เฟื่อง

29/08/2560

75
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85. การเมืองการ
บริหาร

86. การเมืองการ
บริหาร

87. การเมืองการ
บริหาร

88. การเมืองการ
บริหาร

89. การเมืองการ
บริหาร

90. การเมืองการ
บริหาร

91. การเมืองการ
บริหาร

92. การเมืองการ
บริหาร

พนักงานดับเพลิง
(งานป้องกันฯ)
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
สํานักงาน (โต๊ะ
หมู่บูชา) (สํานัก
ปลัด)
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
(รถบรรทุก ดีเซล
1 ตัน)
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ (ลําโพง
ฮอร์น ขนาดไม่
น้อยกว่า 150
W) (กองวิชาการ)
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
(กองวิชาการและ
แผนงาน)
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
(งานบุคลากร)
(สํานักปลัดฯ)
โครงการจัดฎอครุ
ซื้
ภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (รถ
จักรยายนต์)
(สํานัก
ปลัดเทศบาล)
จัดซื้อครุภัณฑ์ รายได้อื่น ๆ
สํานักงาน (โต๊ะ
หมู่บูชา) (ศูนย์ฯ
1, 2)
โครงการจัดซื้อ รายได้อ่นื ๆ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ (แพทย์
แผนไทย) (โคม

8,500.00

787,000.00

8,500.00 ร้านจิรวัฒน์

11/01/2560

7

776,000.00 บริษัท โตโยต้า 09/05/2560
ชัยทอง ชัยนาท
จํากัด

45

33,000.00

33,000.00 ร้าน ช.อิเล็ห
ทรอนิกส์

02/03/2560

21

53,000.00

52,700.00 หจก.ปาร์อิน
เทค

27/03/2560

25

33,100.00

33,000.00 ร้านมารดา
คอมพิวเตอร์

11/01/2560

10

44,000.00

44,000.00 บริษัท ไทยกรุ๊ป 08/12/2560
จํากัด

30

7,000.00

500.00

7,000.00 นางวรรณา
อาภรณ์

10/11/2559

7

500.00 ชัยนาทการค้า 24/07/2560

15

40
ไฟฟ้า) (ศูนย์ 2)
93. การเมืองการ
บริหาร

94. การเมืองการ
บริหาร

95. การเมืองการ
บริหาร

96. การเมืองการ
บริหาร

97. การเมืองการ
บริหาร

98. การเมืองการ
บริหาร

99. การเมืองการ
บริหาร

100. การเมืองการ
บริหาร

โครงการจัดซื่อ รายได้อื่น ๆ
ครุภัณฑ์
สํานักงาน (แพทย์
แผนไทย) (ศุนย์
2)
โครงการจัดซื่อ รายได้อื่น ๆ
ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว (แพทย์
แผนไทย) (ศูนย์
2)
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
สํานักงาน (โต๊ะ
หมู่บูชา แบบหมู่
9) (สํานักปลัดฯ)
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์อื่น
(เก้าอี้สนามฟลาว
เวอร์) (สํานักปลัด
ฯ)
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
สํานักงาน (ตู้
เหล็กเก็บ
เอกสาร) (กอง
คลัง)
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
สํานักงาน (โต๊ะไม้
ปฏิบัติงาน) (กอง
คลัง)
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
สํานักงาน (เก้าอี้
ขาเหล็ก) (กอง
คลัง)
โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่
(กล้องถ่ายภาพ
แบบดิจิตอล
พร้อมเลนส์)

41,500.00

45,000.00

8,500.00

24,400.00 ร้านกิตติภัณฑ์ 14/07/2560
เฟอร์นิเจอร์

15

1,500.00 ชัยนาทการค้า 24/07/2560
45,000.00 ชัยนาทการค้า 24/07/2560

15
15

8,500.00 ร้านจิรวัฒน์

20/07/2560

8

14,400.00

14,400.00 ร้านทวีทรัพย์ 01/12/2560

30

21,600.00

21,600.00 ร้านกิตติภัณฑ์ 12/07/2560
เฟอร์นิเจอร์

22

2,500.00

2,500.00 ร้านกิตติภัณฑ์ 12/07/2560
เฟอร์นิเจอร์

22

15,900.00

15,900.00 ร้านกิตติภัณฑ์ 12/07/2560
เฟอร์นิเจอร์

22

50,000.00

48,000.00 บริษัท พีรามิด 22/09/2560
ครุภัณฑ์
การศึกษา
จํากัด

30

41
(กองวิชาการ)
101. การเมืองการ
บริหาร

24,300.00

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
(โน๊ตบุ๊ก และ
เครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์) (กอง
คลัง)

24,300.00 ร้านมารดา
คอมพิวเตอร์

19/12/2560

30

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2560เทศบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
2.การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
3.การพัฒนา
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม
5.การเมืองการ
บริหาร

แผนการดําเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
100%
ทั้งหมด
จํานวน
งบ
จํานวน
งบ
จํานวน
งบ
จํานวน งบ จํานวน
งบ
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ
43.0

90.97

24.0

11.62

13.0

7.84

87.0

97.65

40.0

67.94

32.0

59.99

34.0

3.78

31.0

1.51

27.0

10.0

0.95

5.0

0.19

59.0

23.59

33.0

4.30

12.0

5.45

12.0

5.45

32.0 59.96

31.0

59.91

1.21

27.0

1.21

27.0

1.21

4.0

0.14

4.0

0.14

4.0

0.14

25.0

2.28

24.0

2.25

23.0

2.05

ช. ผลการดําเนินงาน
เทศบาลเมืองชัยนาท ได้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2560 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ
ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ
ดังนี้
1. โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหลักในเขตเทศบาล ระยะที่ 2
2. โครงการปรับปรุงอาคารชั้นบนของศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองชัยนาท
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3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ํา ซอย พหลโยธิน 2
4. โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน (การ์ดเรล) บริเวณคลองโพธิ์ ระยะที่ 1
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ํา ซอย หมู่บ้าน นวธานี 1
6. โครงการก่อสร้างทางขยายข้ามคลองท่าแจง (ซอยอุดมสุข)
7. โครงการวางท่อระบายน้ําข้ามถนนชัยนาท - ตาคลี (สายเก่า)
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 4/3
9. โครงการก่อสร้างลานออกกําลังกาย ชุมชนบ้านท่าไม้
10. โครงการปรับปรุงป้ายสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติและสวนบริเวณศาลหลักเมือง
11. โครงการวางท่อระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ํา ซอยชัยณรงค์ 3
12. โครงการถมดินวางท่อริมถนนชัยณรงค์ - ท่าแจง (ร้านสุชาติ TV)
13. โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผสู้ ูงอายุ
14. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพลภาพ
15. โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์
16. โครงการจัดนิทรรศการและสนับสนุนงานวิชาการ
17. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน-เยาวชนในระดับท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ
18. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
19. โครงการอุดหนุนงบประมาณรายการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.
20. โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดฯ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.
21. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
22. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
23. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสร้างจิตสดในร่างกายแข็งแรง
24. โครงการอบรม อสม. ต่อเนื่อง
25. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ อสม.
26. โครงการอบรมและฟื้นฟู ศักยภาพ อสม. ในวัน อสม.แห่งชาติ
27. โครงการสนับสนุนงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชัยนาท
28. โครงการรณรงค์ บ้าน โรงเรียนชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลายเทศบาลเมืองชัยนาท
29. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
30. โครงการจัดบริการด้านการรักษาพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข 1
31. โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เครื่องมือทันตกรรม ยาและเวชภัณฑ์
32. โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยเทศบาลเมืองชัยนาท
33. โครงการส่งเสริมสุขภาพและเยี่ยมประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท
34. โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในชุมชน เทศบาลเมืองชัยนาท
35. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องออกกําลังกาย)
36. โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอายุ
37. โครงการกีฬาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
38. โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (สายตรวจจักรยาน)
39. โครงการจัดทําแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
40. โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายเพลเรือน (อปพร.)
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41. โครงการออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย
42. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในศูนย์บริการสาธารณสุข 1
43. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในศูนย์บริการสาธารณสุข 2
44. โครงการออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เดิน -วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กม.
45. โครงการฝึกอบรมอาชีพทํากระเป๋าผ้าเย็บมือ (ชุมชนมณเฑียรทองรุง่ เรือง)
46. โครงการฝึกอบรมอาชีพทําขนมไทย (ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ)
47. โครงการฝึกอาชีพทําตะกร้าโคเช (ชุมชนตรายางสัมพันธ์)
48. โครงการฝึกอบรมอาชีพทําอาหารไทย (ชุมชนเมตตาร่วมใจ)
49 โครงการฝึกอบรม นวดแผนไทย (ชุมชนสุขใจ)
50. โครงการฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้า (ชุมชนท่าแจง)
51. โครงการฝึกอบรมอาชีพประดิษฐ์ของชําร่วย (ชุมชนศาลาปู่ปี)
52. โครงการฝึกอบรมอาชีพทําปุ๋ย หมักปุ๋ยจุลินทรีย์ EM Ball (ชุมชนหลักเมือง)
53. โครงการฝึกอบรมทํากระเป๋าผ้าเย็บมือ (ชุมชนร่วมใจพัฒนา)
54. โครงการฝึกอบรมการทํายาหม่องสมุนไพรและน้ํามันหอม (ชุมชนศรีวิชัย)
55. โครงการฝึกอบรมการทําดอกไม้จันทน์และทํากระเป๋าผ้าแฮนเมต (ชุมชนบางตาทอง)
56. โครงการฝึกอบรมอาชีพทําน้ํายาสระผมสมุนไพรและน้ํายาเอนกประสงค์ (ชุมชนคงธรรม)
57. โครงการฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า (ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา)
58. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมปลูกผักออแกนิก (ชุมชนหนองหลวงพัฒนา)
59. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมทําที่นอน (ชุมชนหัวรอ)
60. โครงการฝึกอบรมอาชีพ ทํากระเป๋าจักสานจากเส้นพลาสติก (ชุมชนหัวยาง)
61. โครงการฝึกอบรมอาชีพทําที่นอนปิกนิค (ชุมชนท่าไม้)
62. โครงการฝึกอบรมอาชีพทํายาสระผม, สบู่, สมุนไพร (ชุมชนท่าชัย)
63. โครงการอุดหนุนการจัดงานมหกรรมหุน่ ฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท
64. โครงการอุดหนุนการจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
65. โครงการปั่นเปิดเมือง ครั้งที่ 4
66. โครงการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ
67. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
68. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
69. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
70. โครงการชาวชัยนาทร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
71. โครงการฝึกอบรมทําดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
72. โครงการชุมชนร่วมมือ ร่วมใจรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล
73. โครงการรณรงค์คัดแยกลดปริมาณขยะมูลฝอยและนํากลับมาใช้ใหม่
74. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล้อม
75. โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
76. โครงการจัดงานวันเทศบาล
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77. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท
78. โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
79. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
80. โครงการปรับปรุงแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน
81. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศูนย์ฯ 1,2)
82. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน(ตู้เก็บเอกสาร) (ศูนย์ฯ 1,2)
83. โครงการปรับปรุงห้องนอนเวรของพนักงานดับเพลิง(งานป้องกันฯ)
84. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) (สํานักปลัด)
85. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สํานักปลัดเทศบาล) (รถบรรทุก ดีเซล 1 ตัน)
86. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลําโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 150 W) (กองวิชาการ)
87. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองวิชาการและแผนงาน)
88. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานบุคลากร) (สํานักปลัดฯ)
89. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยายนต์) (สํานักปลัดเทศบาล)
90. จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) (ศูนย์ฯ 1, 2)
91. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (แพทย์แผนไทย) (โคมไฟฟ้า) (ศูนย์ 2)
92. โครงการจัดซื่อครุภัณฑ์สํานักงาน (แพทย์แผนไทย) (ศูนย์ 2)
93. โครงการจัดซื่อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (แพทย์แผนไทย) (ศูนย์ 2)
94. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (โต๊ะหมู่บูชา แบบหมู่ 9) (สํานักปลัดฯ)
95. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (เก้าอี้สนามฟลาวเวอร์) (สํานักปลัดฯ)
96. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) (กองคลัง)
97. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (โต๊ะไม้ปฏิบัติงาน) (กองคลัง)
98. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (เก้าอี้ขาเหล็ก) (กองคลัง)
99. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพแบบดิจิตอลพร้อมเลนส์) (กองวิชาการ)
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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้แทนภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการ
ผู้แทนภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการ
ผู้แทนภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการ
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12.
13.
14.
15.
16.
17

นางวรรณี
ประภานนท์
นางสาวสุนันทา อุบลสอาด
นายวิสันต์
จงกลนันท์
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

ผู้แทนประชาคมเมือง
ผู้แทนประชาคมเมือง
ผู้แทนประชาคมเมือง

2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. ปลัดเทศบาล
2. รองปลัดเทศบาล
3. หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล
4. นางกัญวรา
รวีรัตนกมล
ผู้แทนประชาคมเมือง
5. นางราวัณ
ร้อยเกิด
ผู้แทนประชาคมเมือง
6. นางถนิมภรณ์
พนมเขตต์
ผู้แทนประชาคมเมือง
7. ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
๘. หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ จะเสนอ
ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลเมืองชัยนาททราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561
นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
(นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์)

