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ประกาศ เทศบาลเมืองชัยนาท 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

******************************************* 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ดําเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 
30(5) กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลเมืองชัยนาท จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และ
ผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มา เพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองชัยนาท ดังนี้ 
ก.วิสัยทัศน ์ของเทศบาลเมืองชัยนาท  
    "เทศบาลมาตรฐาน บริการด้วยใจ ห่วงใยประชาชน รักษ์สิ่งแวดล้อม เพรียบพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองชัยนาท  
     1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  

   เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกจิของท้องถิ่น  
   2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมและ 

    ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  
   3.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  
   4.ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   ของประชาชน  
     5.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยต่างๆ และประชาชนเพื่อการพัฒนา 

  ท้องถิ่นที่ย่ังยนื  
    6. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ จัดหาแหล่งเงินทุนและตลาดให้แก่ชุมชน  
     7. ส่งเสริมกีฬาและการออกกําลังกายของประชาชน  
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองชัยนาทได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    การสร้างมูลคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจและการเกษตร 
        1. การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร 
        2. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
        3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ 
        4. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนสง่ และการสาธารณูปโภค 
        5. การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค -บริโภคและการเกษตร 
 



2 
 

 
    การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
        1. การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
        2. การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐานและ 

เพิ่มช่องทางการตลาด 
        3. การส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งองค์ความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
    การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        1. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
        2. การรณรงค์ ป้องกัน ยาเสพติด โรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และบาํบัดผู้ติดยาเสพติด 
        3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกําลังกายและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ 
        4. การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 
        5. การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผูพิ้การ และผู้ป่วยเอดส์ 
        6. การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย 
        7. การส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

 
    การพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
        1. การพฒันาท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
        2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว 
        3. การพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว 
        4. การสร้างจิตสํานึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม 
        5. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับชุมชน 
        6. การส่งเสริมการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
        7. การบริหารจัดการน้ําอย่างมีคุณภาพ 

 
    การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 
        1. การส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการประชาสังคม 
        2. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
        3. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
ง. การวางแผน 
    เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2554 - 2556) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน                  
เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จรงิของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่           
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา   3 ปี ต่อไป  
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     เทศบาลเมืองชัยนาท ได้ประกาศใช้แผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553          
โดยได้กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556)  

ยุทธศาสตร ์
2554 2555 2556 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และการเกษตร 

33 3,597,350.00 8 692,504.00 4 867,000.00 

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

17 801,000.00 6 183,000.00 3 83,000.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 77 31,710,300.00 71 40,240,000.00 56 9,945,000.00 

การพัฒนาการท่องเที่ยวและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

11 101,828,500.00 9 1,688,500.00 7 1,628,500.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 23 1,604,700.00 11 620,000.00 11 860,000.00 

รวม 161 139,541,850.00 105 43,424,004.00 81 13,383,500.00 

 
 
 
จ. การจัดทํางบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาท ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 โดยมีโครงการที่บรรจุ
อยู่ในข้อบัญญติังบประมาณ จํานวน 93 โครงการ งบประมาณ 114,371,780 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญติั 

การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเกษตร 8 185,350.00 

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 14 242,000.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 48 34,582,900.00 

การพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 78,318,830.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 18 1,042,700.00 

รวม 93 114,371,780.00 
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    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองชัยนาท มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้อาชีพ
แบบพอเพียง 
(อบรมทําปุ๋ย
ชีวภาพ ชุมชน
เมตตาร่วมใจ) 
(อุดหนุนองค์กร
ประชาชน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่ออบรมการทํา
ปุ๋ยชีวภาพให้กับ
สมาชิกในชุมชน 

อบรม 

2. การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการส่งเสริม
อาชีพ ทําขนม
ทองม้วน (ชุมชน
ศรีวิชัย) (อุดหนุน
องค์กรประชาชน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ 

อบรมอาชีพ 

3. การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทําขนมไทย 
(ชุมชน          
โพธ์ิประเสริฐ) 
(อุดหนุนองค์กร
ประชาชน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ 

อบรม 

4. การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทําขนมไทย 
(ชุมชนศาลาปู่ปี ) 
(อุดหนุนองค์กร
ประชาชน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ 

อบรมอาชีพ 

5. การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพตัดเย็บ
เสื้อผ้า (ชุมชนท่า
แจง) (อุดหนุน
องค์กรประชาชน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ 

อบรมอาชีพ 

6. การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทําน้ํายาล้าง
จานและน้ํายาซัก
ผ้า (ชุมชนบางตา
ทอง) (อุดหนุน
องค์กรประชาชน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ 

อบรมอาชีพ 
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7. การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทํา
ดอกไม้จันทน์
(ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา) (อุดหนุน
องค์กรประชาชน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ 

อบรมอาชีพ 

8. การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการขยายเขต
จําหน่ายน้ําประปา 
(ถนนเลียบคลอง
โพธ์ิ) (อุดหนุนส่วน
ราชการ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

45,350.00 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการอุปโภค 
บริโภค 

ขยายเขต
จําหน่าย
น้ําประปา 

9. การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

18,000.00 อบรมให้ความรู้ 
สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ประจํา
ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 

อบรม 

10. การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการจัด
นิทรรศการ
โครงการปิดทอง
หลังพระ 

 0.00 เพื่อร่วมจัด
นิทรรศการ
โครงการปิดทอง
หลังพระ 

จัดนิทรรศการ 

11. การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพ
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,000.00 เพื่อให้การพัฒนา
สินค้าชุมชน 

อบรมอาชีพ 

12. การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการปลูกพืช
สมุนไพร (ชุมชน
ตรายางสัมพันธ์) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้ 

อบรมอาชีพ 

13. การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการปลูกพืช
สมุนไพร (ชุมชน
บ้านท่าไม้) 
(อุดหนุนองค์กร
ประชาชน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ 

อบรมอาชีพ 

14. การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพเลี้ยงปลาใน
บ่อซีเมนต์ (ชุมชน
หัวยาง) (อุดหนุน
องค์กรประชาชน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ 

อบรม 
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15. การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการฝึกอบรม
การทําไอศกรีม
สมุนไพรและผลไม้
ฯ (ชุมชนวงษ์โต
เก้าพัฒนา) 
(อุดหนุนองค์กร
ประชาชน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อให้มีอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ 

อบรมอาชีพ 

16. การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพ เครื่องซักผ้า
แบบหยอดเหรียญ 
(ชุมชนหลักเมอืง) 
(อุดหนุนองค์กร
ประชาชน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อให้ชุมชนมี
รายได้เพิ่ม 

เครื่องซักผ้าแบบ
หยอดเหรียญ 

17. การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการจัดหา
เครื่องมือฝึกอาชีพ
ด้านงานช่าง 
(ชุมชนหนองหลวง
พัฒนา) (อุดหนุน
องค์กรประชาชน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 สมาชิกมีอาชีพ
เสริม และมี
เครื่องมือไว้บริการ
ในชุมชน 

เครื่องมือด้านช่าง 

18. การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องเสียง (ชุมชน
มณเฑียรทอง
รุ่งเรือง) (อุดหนุน
องค์กรประชาชน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อใช้ในการอบรม
และทํากิจกรรม
ของชุมชน 

เครื่องเสียง 

19. การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการบริการ
อินเตอร์เน็ตชุมชน 
(ชุมชนท่าชัย) 
(อุดหนุนองค์กร
ประชาชน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อไว้บริการใน
ชุมชน 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พร้อม
อินเตอร์เน็ต 

20. การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการจัดหาร
เครื่องมือฝึกอาชีพ
ด้านงานช่าง 
(ชุมชนสุขใจ) 
(อุดหนุนองค์กร
ประชาชน) 
 
 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อมีไว้ฝึกอาชีพ
และบริการใน
ชุมชน 

อุปกรณ์ด้านงาน
ช่าง 
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21. การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพดนตรีไทย 
(ชุมชนคงธรรม) 
(อุดหนุนองค์กร
ประชาชน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ดนตรีไทย 

อบรม 

22. การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพกลุ่มทําที่
นอนปิกนิกใย
สังเคราะห์ฯ 
(ชุมชนหัวรอ) 
(อุดหนุนองค์กร
ประชาชน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อมีอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ 

อบรม 

23. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุน
เทศบาลที่เป็น
เจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้แก่
เจ้าภาพที่จัดงาน 

การแข่งขันกีฬา 

24. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการมอบ
เกียรติบัตรและ
ประกาศนียบัตร
นักเรียนที่จบ
หลักสูตรอนุบาล
ศึกษาและ
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม
มอบเกียรติบัตร
ให้แก่นักเรียนที่จบ
การศึกษา 

งานมอบเกียรติ
บัตรและ
ประกาศนียบัตร 

25. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัด
กิจกรรมอยู่ค่ายพัก
แรมลูกเสือสามัญ 
-เนตรนารีสามญั-
ยุวกาชาดฯ 

 0.00 เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้การอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหน้า 

กิจกรรมอยู่ค่าย
พักแรม 

26. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการแข่งขัน
กีฬากลุ่มนักเรยีน 
นักศึกษาและ
ประชาชนจังหวัด
ชัยนาท 

 0.00 เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาด้านการ
กีฬา 

การแข่งขันกีฬา 

27. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัด
นิทรรศการและ
สนับสนุนงาน
วิชาการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อเผยแพร่
ศักยภาพและขีด
ความสามารถใน
การจัดการศึกษา 

นิทรรศการ
วิชาการ 
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28. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
นักเรียน - เยาวชน 
ในระดับท้องถิ่น 
ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

283,700.00 เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด
ความสนใจในกีฬา 

เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 
ระดับภาค
ระดับประเทศ 

29. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัด
กิจกรรมรณรงค์
เพื่อต่อต้านยาเสพ
ติด (เทศบาล 
Music Contest) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

268,000.00 เพื่อให้เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

การประกวด
ดนตรี 

30. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการกีฬาร่วม
ใจต้านภัยยาเสพ
ติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

48,000.00 เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้ทีม
กีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

นักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน 

31. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริม
การบังคับใช้
กฎหมายควบคุม
การบริโภค
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และ
ยาสูบ 

 0.00 เพื่อให้ความรู้และ
ปลูกจิตสํานึกให้แก่
ประชาชน 

อบรม 

32. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการคลีนิค
เบาหวานความดัน
โลหิตสูงและออก
หน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ในเขต
เทศบาล 

 0.00 เพื่อให้ผู้ป่วย
โรคเบาหวานได้รับ
การตรวจรักษา
เบ้ืองต้น 

หน่วยแพทย์
เคลื่อนที ่

33. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรม  
อสม. ต่อเนื่อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

180,000.00 อบรมให้ความรู้แก่ 
อสม. ทุกเดือน 

อบรม 

34. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกอบรม 
อสม. และ       
ทัศนศึกษาดูงาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

791,000.00 เพื่ออบรมให้
ความรู้ และ   
ทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อให้ อสม.มี
ความรู้ที่ทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 
 
 

อบรม 
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35. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

225,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้
ทํากิจกรรมกลุม่
ร่วมกันและไดร้ับ
การตรวจสุขภาพ 

ประชุมและตรวจ
สุขภาพ 

36. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรม
และศึกษาดูงาน
ของชมรมผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

183,100.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับความรู้และ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน 

อบรมและศึกษา
ดูงาน 

37. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม) 
ให้กับเด็กแรกเกิด
ถึง 6 ปี ที่มีภาวะ
น้ําหนักตํ่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

 0.00 เพื่อจัดซื้ออาหาร
เสริมนมให้แก่เด็ก
แรกเกิด - 6 ปี ที่มี
ภาวะน้ําหนักตํ่า
กว่าเกณฑ์ 

อาหารเสริม (นม) 

38. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุน
งบประมาณเข้า
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
เมืองชัยนาท 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้กับ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

งบประมาณ 

39. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

120,000.00 เพื่ออบรมให้
ความรู้แก่เจ้าของ
และฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ทําหมัน ตอน
ให้แก่ สุนัขและ
แมว 

อบรม ฉีดวัคซนี 
ทําหมัน ตอน 

40. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพใน
ทุกกลุ่มอาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

112,500.00 เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงการ
ออกกําลังกายและ
การมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ออกกําลังกายทุก
วัน 

41. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัด
กิจกรรมทางด้าน
ศาสนาวัฒนธรรม
และวันสําคัญของ
ชาติ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

230,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
วันสําคัญของชาติ 
เพื่อให้เยาวชนและ

กิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น วันสําคัญ
ของชาติ 
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ประชาชนตระหนัก
และเห็นถึง
ความสําคัญ 

42. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปี
ใหม ่

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมใน
วันขึ้นปีใหม่ให้
ประชาชนทําบุญ
ในวันขึ้นปีใหม ่ 

จัดกิจกรรมวันขึ้น
ปีใหม ่

43. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์
และร่วมสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

กิจกรรมประเพณี
สงกรานต์ 

44. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

342,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม
ประเพณีลอย
กระทงและส่งเสริม
รักษาประเพณีอัน
ดีงามของไทย 

งานประเพณีวัน
ลอยกระทง 

45. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้าน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพื่อจัดการแข่งขัน
กีฬาพื้นบ้าน เช่น
หมากรุกไทย 
หมากกระดาน 
มวยไทย 

การแข่งขันกีฬา 

46. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัด
กิจกรรมลูกเสอื
ชาวบ้าน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรม
ของลูกเสือ
ชาวบ้านในเขต
เทศบาล 

สนับสนุน
งบประมาณ 

47. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุน
เงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

7,698,500.00 เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุตาม
โนบายรัฐบาล 

เบ้ียยังชีพ 

48. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุน
เงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพแก่คน
พิการ 
 
 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,318,500.00 เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้แก่คนพิการแก่
ผู้ด้อยโอกาส 
 

เบ้ียยังชีพคน
พิการ 
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49. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุน
เงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพแก่ผู้ป่วย
เอดส์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

96,000.00 เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้ป่วยโรค
เอดส์ 

เบ้ียยังชีพแก่
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

50. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
(สายตรวจ
จักรยาน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,254,200.00 เพื่อจ้างเหมา
บุคคลเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่สายตรวจ
จักรยานเพื่อรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนใน
เขตเทศบาล 

จ้างเหมา 

51. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

 0.00 เพื่ออบรม
ประชาชนในเขต
เทศบาลเป็น
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

อบรม 

52. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการร่วม
กิจกรรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วย
เทศการสงกรานต ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

21,000.00 เพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วย
เทศกาลสงกรานต ์

หน่วยบริการ
ประชาชน 

53. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการร่วม
กิจกรรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

21,000.00 เพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วย
เทศกาลวันปีใหม่ 

หน่วยบริการ
ประชาชน 

54. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรักษา
ความปลอดภัย
ในช่วงเทศกาล
อาหารและดนตรี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยให้กับ
ประชาชนใน
บริเวณงาน 

อปพร.ดูแลความ
ปลอดภัย 

55. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดทํา
แผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

 0.00 เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในการ
ป้องกันภัย 
 

แผนป้องกันภัย 
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56. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อบรมและฟื้นฟู
ศักยภาพ อสม. ใน
วัน อสม. แห่งชาติ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,400.00 เพื่ออบรมเพื่อฟื้นฟู
ศักยภาพ อสม. 

อบรม 

57. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตเทศบาล 
(ค่าดําเนินงาน   
อสม.18 ชุมชน) 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

180,000.00 เพื่อสนับสนุน
งบประมาณเป็นค่า
ดําเนินงาน อสม.
ในเขตเทศบาล 
จํานวน 18 ขุมชน 
ๆ 10000 บาท 

งบประมาณ 

58. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ดนตรีเพื่อ
ประชาชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม
ดนตรีเพื่อ
ประชาชนให้
ห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

ดนตรีเพื่อ
ประชาชน 

59. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

วันเด็กแห่งชาติ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

410,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมใน
งานวันเด็ก
แห่งชาติ 

งานวันเด็ก
แห่งชาติ 

60. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค ์

4,323,800.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน
มีอาหารกลางวัน
รับประทานครบ
ทุกคน 

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน 

61. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษา
(ปรับปรุง
หลักสูตร) ของ
โรงเรียนในสังกัดฯ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

45,000.00 เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนใน
สังกัดฯ 

ปรับปรุง
หลักสูตรการจดั
การศึกษา 

62. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 
โรงเรียนในสังกัดฯ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

21,600.00 เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้ระบบ
คอมพิวเตอร์ 
ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย 

อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

63. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษาโรงเรียน
ในสังกัด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

312,000.00 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรครูของ
โรงเรียนในสังกัด 
 

เข้ารับการพัฒนา 
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64. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหาร
เสริม (นม) 
โรงเรียนในสังกัดฯ 
และโรงเรียนถ่าย
โอน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค ์

8,321,400.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารเสริม (นม) 
ครบทุกคน 

อาหารเสริม (นม) 

65. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอุดหนุน
งบประมาณอาหาร
กลางวันให้กับ
โรงเรียนอนุบาล
ชัยนาท 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค ์

5,096,000.00 เพื่ออุดหนุน
งบประมาณอาหาร
กลางวัน 

อาหารกลางวัน 

66. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอุดหนุน
งบประมาณอาหาร
กลางวันให้กับ
โรงเรียนวัดศรีวิชัย 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

491,400.00 เพื่ออุดหนุน
งบประมาณในการ
จัดหาอาหาร
กลางวัน 

อาหารกลางวัน 

67. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอุดหนุน
งบประมาณชมรม
พุทธศาสนา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน
งบประมาณในการ
ดําเนินงานของ
ชมรม 

งบประมาณ 

68. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนา
เยาวชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

188,800.00 เพื่อให้นักเรียนได้
พัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง 

กิจกรรมพัฒนา
เยาวชน 

69. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์ 
เพื่อป้องกันยาเสพ
ติด 

 0.00 เพื่อรณรงค์ให้นัก
เรียนรู้ถึงพิษภัย
ของยาเสพติด 

กิจกรรมรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด 

70. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกัน
และสืบสวนหาข่าว
ยาเสพติด ของ  
ศตส.จ.ชัยนาท 
(อุดหนุนส่วน
ราชการ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่อสนับสนุน
งบประมาณในการ
ดําเนินโครงการ 

งบประมาณ 

71. การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนา
ร้านอาหารและ
แผงลอยจําหนา่ย
อาหาร(เทศกาล
อาหารและดนตรี) 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

791,500.00 เพื่ออบรมให้
ความรู้และจัดงาน
เทศกาลอาหาร
และดนตรี 

อบรมงาน
เทศกาลอาหาร
และดนตรี 
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72. การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์
แยกลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยและ
นํากลับมาใช้ใหม่ 

 0.00 เพื่อจัดอบรมให้
ความรู้เรื่องการ
แยกขยะและนาํ
กลับมาใช้ใหม ่

อบรม 

73. การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสีย  
(ส่วนขยาย) 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์,
รายได้อ่ืน ๆ 

77,356,130.00 เพื่อรองรับน้ําเสีย
ได้มากขึ้น และ
บําบัดน้ําเสียได้
ตามเกณฑ์
มาตรฐานก่อน
ปล่อยลงสู่แม่น้าํ 

ระบบบําบัดน้ํา
เสีย 

74. การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอุดหนุน
การจัดงาน
ประเพณีประจําปี
และงานอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
จังหวัดชัยนาท 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 สนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดงานให้จังหวัด 

งานประเพณี 

75. การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการโรงเรียนสี
เขียวรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

71,200.00 เพื่อรณรงค์รักษา
ความสะอาด 

กิจกรรมรณรงค์
รักษาความ
สะอาด 

76. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 

 0.00 เพื่อสร้างขวัญและ
กําลังใจให้กับ
พนักงานและ
ลูกจ้าง 

งานวันเทศบาล 

77. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการฝึกอบรม
และพัฒนา
ศักยภาพองค์กร
สตรีอาสาพัฒนา
ชุมชน  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพื่ออบรมให้
ความรู้และ
แลกเปลี่ยนความรู้
ในกลุ่มสตร ี

อบรม 

78. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการสัมมนา
ประชาคมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนชุมชน
สําหรับผู้นําชุมชน
และประชาชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 จัดทําแผนชุมชน
ของทุกชุมชน 

แผนชุมชน 
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79. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและ
การรับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลและ
ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน 

โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 

80. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการทุก
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี/
ปริญญาโท 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

60,000.00 เพื่อพัฒนาความรู้
ของพนักงาน 

ทุนการศึกษา 

81. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 เพื่อปรับปรุง
ฐานข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้เป็น
ปัจจุบัน 

แผนที่ภาษีมี
ความถูกต้อง 

82. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการสํารวจ
และจัดเก็บข้อมูล
ความจําเป็น
พ้ืนฐานครัวเรือน 
(จปฐ.) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 เพื่อสํารวจข้อมูล 
ของประชาชนมา
ใช้ในการวางแผน
พัฒนาเพื่อให้ตรง
กับปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน 

จปฐ. 

83. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

อุดหนุนเทศบาล
เจ้าภาพจัดงาน
ชุมนุมลุกเสือ
ท้องถิ่นไทยเทิดไท้
องค์ราชันย์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้แก
เทศบาลที่เป็น
เจ้าภาพจัดงานฯ 

งานชุมชนลูกเสือ
ท้องถิ่นไทยฯ 

84. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
ชุมชนและผู้นํา
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

408,000.00 จัดการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ
ชุมชน 

อบรม 

85. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรม
สัมมนาสมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
และลูกจ้าง 

 0.00 เพื่อให้บุคลากร
ของเทศบาลมี
ความรู้ด้าน
กฎหมาย ระเบียบ 
ตลอดจนคุณธรรม 
และจริยธรรม 

อบรม 
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86. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์(กอง
คลัง) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

24,000.00 เพื่อให้มีอุปกรณ์
สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

เครื่องพิมพ์ 

87. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(กองช่าง) ชุด
รับแขก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

23,500.00 เพื่อให้มีอุปกรณ์
สําหรับปฏิบัติงาน
และบริการ
ประชาชน 

ชุดรับแขก 

88. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ก่อสรา้ง 
(กองช่าง) สว่าน
ไฟฟ้า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,200.00 เพื่อให้มีอุปกรณ์
สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

สว่านไฟฟ้า 

89. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว (กองช่าง) 
(เครื่องตัดหญ้า) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,500.00 เพื่อให้มีอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องตัดหญ้า 

90. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
การเกษตร (กอง
สาธารณสุขฯ) 
(เครื่องพ่นหมอก
ควัน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

58,000.00 เพื่อให้มีอุปกรณ์
สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพ่นหมอก
ควัน 

91. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

จัดซื้อเต็นท์ไมร่วม
โครงเหล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 เพื่อให้มีเพียงพอ
ต่อการใช้งานและ
บริการประชาชน 

เต็นท์ 

92. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจักรยาน 
7 แผ่นดิน เฉลมิ
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

82,500.00 เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่อง
ในวโรกาสมหา
มงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 7 
รอบ 84 พรรษา 5 
ธ.ค. 54 

กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ 

93. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (กอง
การศึกษา)  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

47,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      เทศบาลเมืองชัยนาท มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 76 โครงการ จํานวนเงิน 112,762,473 บาท มกีารเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 
76 โครงการ จาํนวนเงิน 112,762,473 ล้านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเกษตร 8 185,350.00 8 185,350.00 

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

11 220,000.00 11 220,000.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 38 33,056,428.81 38 33,056,428.81 

การพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 78,318,008.71 4 78,318,008.71 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 15 982,685.42 15 982,685.42 

รวม 76 112,762,472.94 76 112,762,472.94 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมอืงชัยนาท ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซน็
สัญญา 

ระยะ 
เวลา
การ

ดําเนนิ
งาน 

1. การสร้าง
มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการ
พัฒนาศูนย์
เรียนรู้อาชีพ
แบบพอเพียง 
(อบรมทําปุ๋ย
ชีวภาพ ชุมชน
เมตตาร่วมใจ) 
(อุดหนุน
องค์กร
ประชาชน) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ชุมชนเมตตา
ร่วมใจ 

05/07/2554 25 

2. การสร้าง
มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ 
ทําขนม
ทองม้วน 
(ชุมชนศรี

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ชุมชนศรีวิชัย 05/07/2554 25 
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วิชัย) 
(อุดหนุน
องค์กร
ประชาชน) 

3. การสร้าง
มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพทําขนม
ไทย (ชุมชน
โพธ์ิประเสริฐ) 
(อุดหนุน
องค์กร
ประชาชน) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ชุมชนโพธิ์
ประเสริฐ 

05/07/2554 25 

4. การสร้าง
มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพทําขนม
ไทย (ชุมชน
ศาลาปู่ปี ) 
(อุดหนุน
องค์กร
ประชาชน) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ชุมชนศาลาปู่
ปี  

05/07/2554 25 

5. การสร้าง
มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพตัดเย็บ
เสื้อผ้า (ชุมชน
ท่าแจง) 
(อุดหนุน
องค์กร
ประชาชน) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ชุมชนท่าแจง 05/07/2554 25 

6. การสร้าง
มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพทําน้ํายา
ล้างจานและ
น้ํายาซักผ้า 
(ชุมชนบางตา
ทอง) 
(อุดหนุน
องค์กร
ประชาชน) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ชุมชนบางตา
ทอง 

05/07/2554 25 
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7. การสร้าง
มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพทํา
ดอกไม้จันทร์
(ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา) 
(อุดหนุน
องค์กร
ประชาชน) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา 

05/07/2554 25 

8. การสร้าง
มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการขยาย
เขตจําหน่าย
น้ําประปา 
(ถนนเลียบ
คลองโพธิ์) 
(อุดหนุนส่วน
ราชการ) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

45,350.00 45,350.00 การประปา
ส่วนภูมิภาค 
สาขาชัยนาท 

29/09/2554 2 

9. การสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการปลูก
พืชสมุนไพร 
(ชุมชนตรา
ยางสัมพันธ์) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ชุมชนตรายาง
สัมพันธ์ 

05/07/2554 25 

10
. 

การสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการปลูก
พืชสมุนไพร 
(ชุมชนบ้านท่า
ไม้) (อุดหนุน
องค์กร
ประชาชน) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ชุมชนบ้าน 
ท่าไม้ 

05/07/2554 25 

11
. 

การสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ
ฝึกอบรม
อาชีพเลี้ยง
ปลาในบ่อ
ซีเมนต์ 
(ชุมชนหัวยาง) 
(อุดหนุน
องค์กร
ประชาชน)    
   

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ชุมชนหัวยาง 05/07/2554 25 
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12
. 

การสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ
ฝึกอบรมการ
ทําไอศกรีม
สมุนไพรและ
ผลไม้ฯ 
(ชุมชนวงษ์โต
เก้าพัฒนา) 
(อุดหนุน
องค์กร
ประชาชน) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ชุมชนวงษ์โต
เก้าพัฒนา 

05/07/ 2554 25 

13
. 

การสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ 
เครื่องซักผ้า
แบบหยอด
เหรียญ 
(ชุมชนหลัก
เมือง) 
(อุดหนุน
องค์กร
ประชาชน) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ชุมชน    หลัก
เมือง 

05/07/2554 25 

14
. 

การสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ
จัดหา
เครื่องมือฝึก
อาชีพด้านงาน
ช่าง (ชุมชน
หนองหลวง
พัฒนา) 
(อุดหนุน
องค์กร
ประชาชน) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ชุมชนหนอง
หลวงพัฒนา 

05/07/2554 25 

15
. 

การสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ
จัดซื้อเครื่อง
เสียง (ชุมชน
มณเฑียรทอง
รุ่งเรือง) 
(อุดหนุน
องค์กร
ประชาชน) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ชุมชน
มณเฑียรทอง
รุ่งเรือง 

05/07/2554 25 
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16
. 

การสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ
บริการ
อินเตอร์เน็ต
ชุมชน (ชุมชน
ท่าชัย) 
(อุดหนุน
องค์กร
ประชาชน) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ชุมชนท่าชัย 05/07/2554 25 

17
. 

การสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการจัด
หารเครื่องมือ
ฝึกอาชีพด้าน
งานช่าง 
(ชุมชนสุขใจ) 
(อุดหนุน
องค์กร
ประชาชน) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ชุมชนสุขใจ 05/07/2554 25 

18
. 

การสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
ดนตรีไทย 
(ชุมชนคง
ธรรม) 
(อุดหนุน
องค์กร
ประชาชน) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ชุมชนคง
ธรรม 

05/07/2554 25 

19
. 

การสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มทําที่นอน
ปิกนิกใย
สังเคราะห์ฯ 
(ชุมชนหัวรอ) 
(อุดหนุน
องค์กร
ประชาชน) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ชุมชนหัวรอ 05/07/2554 25 

20
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
สนับสนุน
เทศบาลที่เป็น
เจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬา 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 สํานักงาน
เทศบาลเมือง
กาญจนบุร ี

04/11/2553 1 
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21
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการมอบ
เกียรติบัตร
และ
ประกาศนียบั
ตรนักเรียนที่
จบหลักสูตร
อนุบาลศึกษา
และ
ประถมศึกษา
และ
มัธยมศึกษา 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 7,000.00 นางศรีวันชัย 
พุทธประเทือง 

10/03/2554 1 

  6,000.00 
นางพรทิพย์ 
ข้องหลิม 

10/03/2554 1 

  2,000.00 ร้านจิรวัฒน์  10/03/2554 1 

22
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัด
นิทรรศการ
และสนับสนุน
งานวิชาการ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 49,640.00 สายชล 
ภาคศิริ 

08/06/2554 15 

23
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
จัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน - 
เยาวชน ใน
ระดับท้องถิ่น 
ระดับภาค 
และ
ระดับประเทศ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

283,700.00 76,560.00 นางสายชล 
ภาคศิริ 

24/11/2553 10 

  17,000.00 
นายทรงวิทย์ 
ชินบุตร 

24/11/2553 2 

  50,340.00 
นางสาวกร
รจนา จันทร์
หนู 

08/11/2553 1 

  69,630.00 
นางสายชล 
ภาคศิริ 

10/01/2554 11 

  21,840.00 
นางสาวพัชรี 
สนธิ 

10/01/2554 2 

  38,000.00 
นายทรงวิทย์ 
ชินาบุตร 

10/01/2554 2 



23 
 

24
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัด
กิจกรรม
รณรงค์เพื่อ
ต่อต้านยาเสพ
ติด (เทศบาล 
Music 
Contest) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

268,000.00 100,000.00 นายจารึก 
เอมอ่อน 

03/12/2553 5 

  40,000.00 
โรงพิมพ์ศักด์ิ
ชัยการพิมพ์ 

03/12/2553 1 

  30,000.00 
นายชาคริช 
ล้ําเลิศ 

03/12/2553 5 

  5,000.00 
นายกิตติธัช 
เอมสรรค ์

03/12/2553 5 

  7,500.00 
นางพรทิพย์ 
ข้องหลิม 

03/12/2553 5 

  7,500.00 
นางสาวสุ
กัญญา พรหม
ทับทิม 

03/12/2553 5 

  30,000.00 
นายนัฐดาไน 
หาญอนุพงษ์ 

03/12/2553 1 

  48,000.00 
นางสมพิศ 
พวงน้อย 

03/12/2554 5 

25
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการกีฬา
ร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

48,000.00 2,250.00 คู่สัญญา
กิจกรรมกีฬา
ร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด 

14/10/2553 1 

  4,680.00 

คู่สัญญา
กิจกรรมกีฬา
ร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด 

11/02/2554 1 

  2,000.00 

คู่สัญญา
กิจกรรมกีฬา
ร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด 

10/01/2554 1 

26
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
อบรม อสม. 
ต่อเนื่อง 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

180,000.00 20,000.00 นางพิมพชญา 
อยู่โต 

20/12/2553 1 
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  20,000.00 
นางตุ๋ย แก้ว
พริ้ง 

27/01/2554 1 

  20,000.00 
นางวรรณี 
ประภานนท์ 

23/02/2554 1 

  20,000.00 
นายเตือน อํ่า
อินทร์ 

04/04/2554 1 

  20,000.00 
นางสาวสุภัท
ทา เลาหะโรจ
นะพันธ์ 

22/04/2554 1 

  20,000.00 
นางศริญญา 
ราโช 

23/05/2554 1 

  20,000.00 
นายบัวคลี่ 
เกตอินทร์ 

22/06/2554 1 

  20,000.00 
นายอนุวัติ สุข
วานิช 

20/07/2554 1 

  20,000.00 
นางถนิมภรณ์ 
พนมเขตต์ 

19/08/2554 1 

27
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ฝึกอบรม    
อสม. และ
ทัศนศึกษา   
ดูงาน 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

791,000.00 790,890.00 คู่สัญญา 
ฝึกอบรม   
อสม. และ
ทัศนศึกษา   
ดูงาน 

24/01/2554 4 

28
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

225,000.00 25,000.00 นางทุเรียน 
สุธา 

20/12/2554 1 

  25,000.00 
นางทุเรียน 
สุธา 

27/01/2554 1 

  25,000.00 
นางทุเรียน 
สุธา 

21/02/2554 1 

  25,000.00 
นางทุเรียน 
สุธา 

21/03/2554 1 

  25,000.00 
นางทุเรียน 
สุธา 

22/04/2554 1 

  25,000.00 
นางทุเรียน 
สุธา 

20/05/2554 1 
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  25,000.00 
นางทุเรียน 
สุธา 

22/06/2554 1 

  25,000.00 
นางทุเรียน 
สุธา 

20/07/2554 1 

  25,000.00 
นางทุเรียน 
สุธา 

19/08/2554 1 

29
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
อบรมและ
ศึกษาดูงาน
ของชมรม
ผู้สูงอายุ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

183,100.00 183,050.00 คูสัญญา
อบรมและ
ศึกษาดูงาน
ของชมรม
ผู้สูงอายุ 

28/02/2554 2 

30
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
สนับสนุน
งบประมาณ
เข้ากองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
เทศบาลเมือง
ชัยนาท 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 254,680.00 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 2 

24/03/2554 1 

31
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
รณรงค์
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

120,000.00 105,388.00 คู่สัญญา
กิจกรรม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
รณรงค์
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

25/02/2554 15 

32
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการออก
กําลังกายเพื่อ
สุขภาพในทุก
กลุ่มอายุ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

112,500.00 103,100.00 คู่สัญญาออก
กําลังกายเพื่อ
สุขภาพในทุก
กลุ่มอายุ 

01/10/2553 365 

33
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัด
กิจกรรม
ทางด้าน
ศาสนา
วัฒนธรรม
และวันสําคัญ
ของชาติ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

230,000.00 10,000.00 นางนฤวรรณ 
นาคะภากรณ์ 

29/04/2554 1 
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  16,000.00 
นายกิตตืทัช 
เอมสรรค ์

29/04/2554 1 

  6,000.00 
นางบุฟผา 
แก้วพงษ์ 

29/04/2554 1 

  10,000.00 
นางพรทิพย์ 
ข้องหลิม 

29/04/2554 1 

  50,000.00 
นายสนอง 
จันทิมา 

29/04/2554 1 

  3,000.00 
นางณูรัตน์ โต
สิงห์ 

29/04/2554 1 

  20,000.00 ร้านกล้วยไม้ 29/04/2554 1 

  6,000.00 
นายคมสันต์ 
ทองน้อย 

29/04/2554 1 

  28,350.00 
นางสุคนธ
รัตน์ บุญม ี

29/04/2554 1 

  20,000.00 
โรงพิมพ์ศักด์ิ
ชัยการพิมพ์ 

29/04/2554 1 

34
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัด
งานประเพณี
วันขึ้นปีใหม ่

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 15,000.00 นางสาวพร
พิมล ไทร
เอี่ยม 

20/12/2553 1 

  9,000.00 
นางสาวสุ
กัญญา พรหม
ทับทิม 

20/12/2553 1 

  9,000.00 
นายศิริพงษ์ 
กรเอี่ยม 

20/12/2553 1 

  9,000.00 
นางสาว
วันทนา แซ่
แป๊ะ 

20/12/2553 1 

  9,000.00 
นางพรทิพย์ 
ข้องหลิม 

20/12/2553 1 

  18,000.00 
นางอําพร 
พิมพ์สุวรรณ 

20/12/2553 1 

  5,000.00 
นายกิตติธัช 
เอมสรรค ์

20/12/2553 1 

  5,000.00 นางบุปผา 20/12/2553 1 
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แก้วพงษ์ 

  8,000.00 
นายอํานาจ 
พุกนิล 

20/12/2553 1 

  8,000.00 
นางวัชรินทร์ 
ผาโพธ์ิ 

20/12/2553 1 

  5,000.00 
นางพวงเพ็ชร 
ตีระสุชัย 

20/12/2553 1 

35
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัด
งานประเพณี
สงกรานต์ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 28,000.00 นายสมคิด 
แสนสําราญ 

28/03/2554 1 

  10,000.00 
นางทุเรียน 
สุธา 

28/03/2554 1 

  5,000.00 
นายศรันย์ 
สังข์อ่วม 

28/03/2554 1 

  9,000.00 
นางสึภาพ จง
รักษ์ 

28/03/2554 1 

  15,000.00 
นางสมหมาย 
กรเอี่ยม 

28/03/2554 1 

  15,000.00 
นางสาว
วันทนา แซ๋
แป๊ะ 

28/03/2554 1 

  30,000.00 ร้านเสริมศร ี 28/03/2554 1 

  11,000.00 
นางแดง พุฒ
เกต 

28/03/2554 1 

  8,000.00 
นายบุญช่วย 
หาญประเทศ 

28/03/2554 1 

  15,000.00 
นางสิงห์ศักด์ิ 
ไทรเอี่ยมชัย 

25/03/2554 1 

  57,000.00 
ร้านลือสิทธิ
โชค 

28/03/2554 1 

  15,000.00 
นายสิทธิพร 
เชิดฉันท์ 

28/03/2554 1 

  30,000.00 ร้านจิรวัฒน์ 28/03/2554 1 

  18,000.00 
นางพิไลพร 
แกนสนธิ ์

28/03/2554 1 
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  9,000.00 
นายกิตติธัช 
เอมสรรค ์

02/03/2554 1 

  6,000.00 
นางสาวฐนฉัฐ 
กลําพา 

28/03/2554 1 

  7,500.00 
นางบุญตา 
ช้างคง 

28/03/2554 1 

  4,500.00 
นางสาวสุทิน 
บุญศาสตร ์

28/03/2554 1 

36
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัด
งานประเพณี
ลอยกระทง 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

342,000.00 25,000.00 นางจันทิมา 
เอมอ่อน 

15/11/2553 1 

  5,000.00 
นายกิตติธัช 
เอมสรรค ์

15/11/2553 1 

  40,000.00 
นายกร
กิจพัฒน์ สุขดี 

15/11/2553 1 

  12,000.00 
นางงสาวโสร
ดา กองเดช 

15/11/2553 1 

  240,000.00 
นายสมเกียรติ 
พูลพัฒนา 

15/11/2553 5 

  20,000.00 ร้านกล้วยไม้ 15/11/2553 1 

37
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาพื้นบ้าน 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 10,000.00 ร้านกล้วยไม้ 25/11/2553 1 

  4,000.00 
นายกิตติธัช 
เอมสรรค ์

25/11/2553 10 

  6,000.00 
นางสาวอารีย์ 
ดําดิษฐ์ 

25/12/2553 1 

  10,000.00 
นางสมพิศ 
พวงน้อย 

25/11/2553 1 

38
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัด
กิจกรรม
ลูกเสือ
ชาวบ้าน 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

25,000.00 25,000.00 โครงการจัด
กิจกรรม
ลูกเสือ
ชาวบ้าน 

02/08/2554 30 

39
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
สนับสนุนเงิน
สงเคราะห์

เงิน
อุดหนุน
แบบมี

7,698,500.0
0 

7,698,500.0
0 

คู่สัญญา
โครงการ
สนับสนุนเงิน

01/10/2553 365 
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เพื่อการยังชีพ
แก่ผู้สูงอาย ุ

วัตถุประสง
ค์ 

สงเคราะห์
เพื่อการยังชีพ
แก่ผู้สูงอาย ุ

40
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
สนับสนุนเงิน
สงเคราะห์
เพื่อการยังชีพ
แก่คนพิการ 

เงิน
อุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสง
ค์ 

1,318,500.0
0 

1,318,500.0
0 

คู่สัญญา
โครงการ
สนับสนุนเงิน
สงเคราะห์
เพื่อการยังชีพ
แก่คนพิการ 

01/10/2553 365 

41
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
สนับสนุนเงิน
สงเคราะห์
เพื่อการยังชีพ
แก่ผู้ป่วยเอดส ์

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

96,000.00 96,000.00 คู่สัญญา
สนับสนุนเงิน
สงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์ 

01/10/2553 365 

42
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
(สายตรวจ
จักรยาน) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

2,254,200.0
0 

2,254,200.0
0 

คู่สัญญา
กิจกรรม
ป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
(สายตรวจ
จักรยาน) 

01/10/2554 365 

43
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการร่วม
กิจกรรม
ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนใน
ช่วยเทศการ
สงกรานต์ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

21,000.00 21,000.00 คู่สัญญา
กิจกรรม
ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนใน
ช่วยเทศการ
สงกรานต์ 

20/04/2554 7 

44
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการร่วม
กิจกรรม
ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

21,000.00 21,000.00 คู่สัญญา
กิจกรรม
ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

06/01/2554 7 

45 การพัฒนา โครงการ เงิน 20,000.00 20,000.00 คู่สัญญา 11/04/2554 5 
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. คุณภาพชีวิต รักษาความ
ปลอดภัย
ในช่วง
เทศกาล
อาหารและ
ดนตรี 

อุดหนุน
ทั่วไป 

กิจกรรม
รักษาความ
ปลอดภัย
ในช่วง
เทศกาล
อาหารและ
ดนตรี 

46
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อบรมและ
ฟ้ืนฟูศักยภาพ 
อสม. ในวัน 
อสม. 
แห่งชาติ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

60,400.00 60,350.00 คู่สัญญา
อบรมและ
ฟ้ืนฟู
ศักยภาพ อส
ม. ในวัน อส
ม. แห่งชาติ 

15/03/2554 1 

47
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนการ
พัฒนางาน
สาธารณสุข
มูลฐานในเขต
เทศบาล (ค่า
ดําเนินงาน 
อสม.18 
ชุมชน) 

เงิน
อุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสง
ค์ 

180,000.00 180,000.00 อุดหนุนการ
พัฒนางาน
สาธารณสุข
มูลฐานในเขต
เทศบาล 

23/08/2554 365 

48
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

วันเด็ก
แห่งชาติ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

410,000.00 3,250.00 นางแดง พุฒ
เกตุ 

04/01/2554 1 

  25,000.00 
นางสาว
กรรจณา 
จันทร์หน ู

04/01/2554 1 

  20,000.00 
นางสาวพร
พิมล ไทร
เอี่ยมไทร 

04/01/2554 1 

  50,000.00 
นางสาวอารี
รัตน์ ดําดิษฐ์ 

04/01/2554 1 

  30,000.00 
นางกิมยิน 
ฟักบัว 

04/01/2554 1 

  55,000.00 
นางชฎาพิชญ ์
ฟักบัว 

04/01/2554 1 

  60,000.00 นางยุพา แปล 04/01/2554 1 
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พิมพา 

  30,000.00 
นางสาวพร
ทิพย์ นืมิต
โชคอวยชัย 

04/01/2554 1 

  9,000.00 
โรงพิมพ์ศักด์ิ
ชัยการพิมพ์ 

04/01/2554 1 

  7,500.00 
นายฉัตรชัย 
เรืองจันทร์ 

04/01/2554 1 

  3,500.00 
นางอารีย์
วรรณ ใจแสน 

04/01/2554 1 

  12,000.00 
นางสาวพิกุล 
ครองบุญ 

04/01/2554 1 

  19,000.00 
นางสาว
วันทนา แซ่
แปะ 

04/01/2554 1 

  9,000.00 
นางสาวสุ
กัญญา พรหม
ทับทิม 

04/01/2554 1 

  19,000.00 
นายศิริพงษ์ 
กรเอี่ยม 

04/01/2554 1 

  9,000.00 
นางพรทิพย์ 
ข้องหลิม 

04/01/2554 1 

  6,000.00 
นายฉัตรชัย 
เรืองจันทร์ 

04/01/2554 1 

  9,000.00 
นางอนงค์ ย้ิม
อ่ิม 

04/01/2554 1 

  9,000.00 
นางสาวกัลยา 
วังยาว 

04/01/2554 1 

  15,000.00 
นางสาวสุ
กัญญา อุทุม 

04/01/2554 1 

  9,750.00 
นายกิตติธัช 
เอมสรรค ์

04/01/2554 1 

49
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
อาหาร
กลางวัน
โรงเรียนใน

เงิน
อุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสง

4,323,800.0
0 

4,323,800.0
0 

คู่สัญญา
อาหาร
กลางวัน
โรงเรียนใน

01/10/2553 365 
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สังกัดเทศบาล ค์ สังกัดเทศบาล 

50
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 
โรงเรียนใน
สังกัดฯ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

21,600.00 21,600.00 คุ่สัญญา 01/10/2553 365 

51
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
พัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษา
โรงเรียนใน
สังกัด 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

312,000.00 312,000.00 คุ่สัญญา
พัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษา
โรงเรียนใน
สังกัด 

01/10/2553 365 

52
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
อาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน
ในสังกัดฯ 
และโรงเรียน
ถ่ายโอน 

เงิน
อุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสง
ค์ 

8,321,400.0
0 

8,231,400.0
0 

คู่สัญญา
อาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน
ในสังกัดฯ 
และโรงเรียน
ถ่ายโอน 

01/10/2553 365 

53
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
อุดหนุน
งบประมาณ
อาหาร
กลางวันให้กับ
โรงเรียน
อนุบาล
ชัยนาท 

เงิน
อุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสง
ค์ 

5,096,000.0
0 

5,096,000.0
0 

โรงเรียน
อนุบาล
ชัยนาท 

24/11/2553 1 

54
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
อุดหนุน
งบประมาณ
อาหาร
กลางวันให้กับ
โรงเรียนวัดศรี
วิชัย 

เงิน
อุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสง
ค์ 

491,400.00 491,400.00 โรงเรียนวัดศร๊
วิชัย 

24/11/2553 1 

55
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
อุดหนุน
งบประมาณ
ชมรมพุทธ
ศาสนา 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 พุทธสมาคม
จังหวัด
ชัยนาท 

03/02/2544 1 
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56
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ส่งเสริม
กิจกรรม
พัฒนา
เยาวชน 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

188,800.00 40,800.00 นางสายชล 
ภาคศิริ 

23/02/2554 1 

  112,000.00 
นายชูชาติ 
จันทร์เทศ 

02/02/2554 1 

  34,000.00 
นางสาวสุภา
วดี แสงธรรม 

23/02/2554 1 

  2,000.00 
ร้าน ล.แสง
ทอง 

23/02/2554 1 

57
. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ป้องกันและ
สืบสวนหาข่าว
ยาเสพติด 
ของ ศตส.จ.
ชัยนาท 
(อุดหนุนส่วน
ราชการ) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 50,000.00 โครงการ
ป้องกันและ
สืบสวนหา
ข่าวยาเสพติด 
ของ ศตส.จ.
ชัยนาท  

21/07/2554 30 

58
. 

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ
พัฒนา
ร้านอาหาร
และแผงลอย
จําหน่าย
อาหาร
(เทศกาล
อาหารและ
ดนตรี) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

791,500.00 806,500.00 คู่สัญญา
กิจกรรม
พัฒนา
ร้านอาหาร
และแผงลอย
จําหน่าย
อาหาร
(เทศกาล
อาหารและ
ดนตรี 

07/04/2554 7 

59
. 

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

โครงการ
ก่อสร้างระบบ
รวบรวมและ
บําบัดน้ําเสีย 
(ส่วนขยาย) 

เงิน
อุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสง
ค์,รายได้
อ่ืน ๆ 

77,356,130.
00 

77,356,130.
00 

บริษัท เอส.
เค.วาย คอน
สตรัคช่ัน 
จํากัด 

26/08/2552 780 
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60
. 

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ
อุดหนุนการ
จัดงาน
ประเพณี
ประจําปีและ
งานอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
จังหวัด
ชัยนาท 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 50,000.00 ที่ทําการ
ปกครอง
จังหวัด 

08/07/2554 5 

  50,000.00 
ที่ทําการ
ปกครองจัง
กวัดชัยนาท 

23/08/2554 7 

61
. 

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
การบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ
โรงเรียนสี
เขียวรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

71,200.00 71,200.00 โครงการ
โรงเรียนสี
เขียวรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

15/06/2554 30 

62
. 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

โครงการ
สัมมนา
ประชาคมการ
มีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผน
ชุมชนสําหรับ
ผู้นําชุมชน
และประชาชน 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 9,940.00 คู่สัญญา
กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมใน
การจัดทํา
แผนชุมชน
สําหรับผู้นํา
ชุมชนและ
ประชาชน 

12/04/2554 15 

63
. 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

โครงการ
ประชาสัมพัน
ธ์ข้อมูล
ข่าวสารและ
การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของประชาชน 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 22,000.00 หนังสือพิมพ์
ชัยมงคล 

01/11/2553 334 

  20,000.00 
หนังสือพิมพ์
ชัยนาทนิวส์ 

01/12/2553 304 

  20,000.00 
สถานีวิทยุ
ชุมชน 

01/02/2554 273 
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  3,000.00 
หนังสือพิมพ์
อนันทชัย 

18/10/2553 365 

64
. 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

โครงการทุก
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี/ปริญญา
โท 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000.00 33,000.00 นางวรวรรณ 
ต่ังสินชัย 

03/02/2554 365 

  27,000.00 
นางวราภรณ์ 
ธรรมชัย 

28/03/2554 365 

65
. 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

โครงการ
ปรับปรุงแผน
ที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 57,647.42 โครงการ
ปรับปรุงแผน
ที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

08/06/2554 100 

66
. 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

โครงการ
สํารวจและ
จัดเก็บข้อมูล
ความจําเป็น
พ้ืนฐาน
ครัวเรือน 
(จปฐ.) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 39,630.00 คู่สัญญา
กิจกรรม
สํารวจจัดเก็บ 
จปฐ. 

18/01/2554 91 

67
. 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

อุดหนุน
เทศบาล
เจ้าภาพจัด
งานชุมนุมลุก
เสือท้องถิ่น
ไทยเทิดไท้
องค์ราชันย์ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 เทศบาลเมือง
บ้านโป่ง 

10/01/2554 1 

68
. 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมกา
รชุมชนและ
ผู้นําท้องถิ่น 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

408,000.00 840.00 ร้าน
แสงอาทิตย์ 

10/03/2554 1 

  96,000.00 
นางดวงพร   
สุวิลัย 

10/03/2554 3 

  12,000.00 นางกุลวดี 10/03/2554 3 
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อภิลักขิตกุล 

  10,000.00 
นายดิเลก 
ทรัพประเสริฐ 

10/03/2554 3 

  7,164.00 
นางนันทิ ไชบ
กูล 

10/03/2554 1 

  12,570.00 
ร้าน 
ช.อิเล็กทรอ 
นิก 

10/03/2554 1 

  624.00 
ร้านเอส     
โปรเอ๋กเพลส 

10/03/2554 1 

  192,000.00 
โรงแรมรุ่ง
นภาลอด์จ 

10/03/2554 3 

  6,000.00 
นางญานุมาศ 
นิลรัตน์ 

10/03/2554 3 

  70,670.00 
นายสุกกิจ ง้ิว
เชียง 

10/03/2554 3 

69
. 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
(กองคลัง) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

24,000.00 24,000.00 ร้ายแจ็คคอม 20/04/2554 6 

70
. 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน
(กองช่าง) ชุด
รับแขก 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

23,500.00 23,500.00 ร้านกิตติ
ภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ 

26/05/2554 5 

71
. 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์
ก่อสร้าง (กอง
ช่าง) สว่าน
ไฟฟ้า 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

4,200.00 4,200.00 ร้านสินทรัพย ์ 26/05/2554 5 

72
. 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์
งานบ้านงาน
ครัว (กองช่าง) 
(เครื่องตัด
หญ้า) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

15,500.00 15,500.00 ร้านสินทรัพย ์ 26/05/2554 5 
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73
. 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร 
(กอง
สาธารณสุขฯ) 
(เครื่องพ่น
หมอกควัน) 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

58,000.00 58,000.00 ร้านสินทรัพย ์ 18/05/2554 5 

74
. 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

จัดซื้อเต้นท์ไม่
รวมโครงเหล็ก 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 70,000.00 จัดซื้อเต็นท์ 
ไม่รวมโครง
เหล็ก 

27/06/2554 30 

75
. 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

โครงการ
จักรยาน 7 
แผ่นดิน เฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็
จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

82,500.00 82,500.00 โครงการ
จักรยาน 7 
แผ่นดิน เฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเ
ด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

05/09/2554 7 

76
. 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
(กอง
การศึกษา)  

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

47,000.00 47,000.00 ร้าน พี อาร์
โปร เซอร์วิส 

23/08/2554 7 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2554 
เทศบาลเมืองชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชยันาท  

ยุทธศาสตร ์

แผนการ
ดําเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบิกจ่าย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

1.การสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและการเกษตร 

33.0 3.60 8.0 0.19 8.0 0.19 8.0 0.19 8.0 0.19 

2.การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

17.0 0.80 14.0 0.24 11.0 0.22 11.0 0.22 11.0 0.22 

3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 77.0 31.71 48.0 34.58 38.0 33.06 38.0 33.06 38.0 33.06 
4.การพัฒนาการท่องเที่ยว
และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

11.0 
101.8

3 
5.0 78.32 4.0 78.32 4.0 78.32 4.0 78.32 

5.การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

23.0 1.60 18.0 1.04 15.0 0.98 15.0 0.98 15.0 0.98 

 
ช. ผลการดําเนินงาน 
                เทศบาลเมืองชัยนาท ได้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญติังบประมาณ ปี 2554 ในเขตพื้นที่     
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผล
การดําเนินงานที่สําคัญดังนี ้
    1. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพแบบพอเพียง (อบรมทําปุ๋ยชีวภาพ ชุมชนเมตตาร่วมใจ) 
       (อุดหนุนองค์กรประชาชน) 

              
    2. โครงการส่งเสริมอาชีพ ทําขนมทองมว้น (ชุมชนศรีวิชัย) (อุดหนุนองค์กรประชาชน)     
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    3. โครงการฝึกอบรมอาชีพทําขนมไทย (ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ) (อุดหนนุองค์กรประชาชน) 

                         
    4. โครงการฝึกอบรมอาชีพทําขนมไทย (ชุมชนศาลาปู่ปี ) (อุดหนุนองค์กรประชาชน) 

                         
    5. โครงการฝึกอบรมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า (ชุมชนท่าแจง) (อุดหนุนองค์กรประชาชน) 

                        
    6. โครงการฝึกอบรมอาชีพทําน้ํายาล้างจานและน้ํายาซักผ้า (ชุมชนบางตาทอง) (อุดหนุนองค์กรประชาชน) 

                        
    7. โครงการฝึกอบรมอาชีพทําดอกไม้จันทน์(ชุมชนร่วมใจพัฒนา) (อุดหนุนองค์กรประชาชน) 

                        
    8. โครงการขยายเขตจําหน่ายน้ําประปา (ถนนเลียบคลองโพธิ์) (อุดหนุนส่วนราชการ) 
    9. โครงการปลูกพืชสมุนไพร (ชุมชนตรายางสัมพันธ์) 
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    10. โครงการปลูกพืชสมุนไพร (ชุมชนบ้านท่าไม้) (อุดหนุนองค์กรประชาชน) 
    11. โครงการฝึกอบรมอาชีพเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ (ชุมชนหัวยาง) (อุดหนุนองค์กรประชาชน) 

                        
    12. โครงการฝึกอบรมการทําไอศกรีมสมุนไพรและผลไม้ฯ (ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา)  
        (อุดหนุนองค์กรประชาชน) 

                         
    13. โครงการส่งเสริมอาชีพ เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ (ชุมชนหลกัเมือง) (อุดหนุนองค์กรประชาชน) 

                
    14. โครงการจัดหาเครื่องมือฝึกอาชีพด้านงานช่าง (ชุมชนหนองหลวงพัฒนา) (อุดหนุนองค์กรประชาชน) 

                   
    15. โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง (ชุมชนมณเฑียรทองรุ่งเรือง) (อุดหนุนองค์กรประชาชน) 

               
    16. โครงการบริการอินเตอร์เน็ตชุมชน (ชุมชนท่าชัย) (อุดหนุนองค์กรประชาชน) 
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    17. โครงการจัดหารเครื่องมือฝึกอาชีพด้านงานช่าง (ชุมชนสุขใจ) (อุดหนุนองค์กรประชาชน) 

               
    18. โครงการส่งเสริมอาชีพดนตรีไทย (ชุมชนคงธรรม) (อุดหนุนองค์กรประชาชน) 

                       
    19. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มทําที่นอนปิกนิกใยสังเคราะห์ฯ (ชุมชนหัวรอ) (อุดหนุนองค์กรประชาชน) 

                     
    20. โครงการสนับสนุนเทศบาลที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา 
    21. โครงการมอบเกียรติบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา 
         และมัธยมศึกษา 

                  
                
    22. โครงการจัดนิทรรศการและสนับสนนุงานวิชาการ 
    23. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน - เยาวชน ในระดับท้องถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ 
    24. โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด (เทศบาล Music Contest) 

                  
    25. โครงการกีฬาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 
    26. โครงการอบรม อสม. ต่อเนื่อง 
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    27. โครงการฝึกอบรม อสม. และทัศนศึกษาดูงาน 
    28. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

                 
    29. โครงการอบรมและศกึษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ 

                
    30. โครงการสนับสนุนงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชัยนาท 
    31. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

                  
    32. โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพในทุกกลุม่อายุ 

            
    33. โครงการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ 
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    34. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 

                    
    35. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 

                   
    36. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

                  
    37. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
    38. โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน 
    39. โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 

               
    40. โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่คนพิการ 

           
    41. โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ 
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    42. โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (สายตรวจจักรยาน) 

                          
    43. โครงการร่วมกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วยเทศการสงกรานต์ 
    44. โครงการร่วมกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม ่
    45. โครงการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลอาหารและดนตรี 
    46. อบรมและฟื้นฟูศักยภาพ อสม. ในวัน อสม. แห่งชาติ 
    47. อุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐานในเขตเทศบาล (ค่าดําเนินงาน อสม.18 ชุมชน) 
    48. วันเด็กแห่งชาติ 

                  
    49. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
    50. โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียนในสังกัดฯ 
    51. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
    52. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดฯ และโรงเรียนถ่ายโอน 
    53. โครงการอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนอนุบาลชัยนาท 
    54. โครงการอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดศรีวิชัย 
    55. โครงการอุดหนุนงบประมาณชมรมพุทธศาสนา 
    56. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน 
    57. โครงการป้องกันและสืบสวนหาข่าวยาเสพติด ของ ศตส.จ.ชัยนาท (อุดหนุนส่วนราชการ) 
    58. โครงการพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหาร(เทศกาลอาหารและดนตรี) 
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    59. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย (ส่วนขยาย) 

                   
    60. โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีประจําปีและงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดชัยนาท 
    61. โครงการโรงเรียนสีเขียวรักษ์สิ่งแวดล้อม 

                   
    62. โครงการสัมมนาประชาคมการมีส่วนร่วมในการจดัทําแผนชุมชนสําหรับผู้นําชุมชนและประชาชน 
    63. โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
    64. โครงการทุกการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท 
    65. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    66. โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานครัวเรือน (จปฐ.) 
    67. อุดหนุนเทศบาลเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลุกเสือท้องถิ่นไทยเทิดไทอ้งค์ราชันย์ 
    68. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นําท้องถิ่น 

                   
    69. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) 
    70. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน(กองช่าง) ชุดรับแขก 
    71. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กองช่าง) สว่านไฟฟ้า 
    72. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองช่าง) (เครื่องตัดหญ้า) 
    73. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองสาธารณสุขฯ) (เครื่องพ่นหมอกควัน) 
    74. จัดซื้อเต็นท์ไม่รวมโครงเหล็ก 
 
 
 
 
 



46 
 

 
    75. โครงการจักรยาน 7 แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

                
    76. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)  
                ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลเมืองชัยนาททราบ เพื่อจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
 
                จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 
 
 
 

 


