
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดับ

ที่
โครงการ งบประมาณ

เงินรางวัล
๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านท่าเด่ือ หมู่ ๑๒  บริเวณข้างบ้านเลขที ่๑๙๓  

ลงสู่แม่น้้าวัง  (ด้าเนินการแล้วเสร็จ)
๖๙,๐๐๐

๒ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านต้นมื่น  หมู่ ๑๔  บริเวณบ้านเลขที ่๒๕ 
(ด้าเนินการแล้วเสร็จ)

๔๑,๐๐๐

๓ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทรายใต้  หมู่ ๘  บริเวณบ้านเลขที ่๑๔๒  ถึง
บ้านเลขที ่๑๔๓ (ด้าเนินการแล้วเสร็จ)

๒๔๗,๐๐๐

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๕
๔ โครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านพิชัย หมู่ที ่๑  บริเวณบ้านเลขที ่๑๒๓/๑ 

ถึงบ้านเลขที ่๗๕/๓  (อยู่ระหว่างด้าเนินการ)
๑,๖๒๗,๐๐๐

๕ โครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านเด่น หมู่ที ่๑๓  บริเวณถนนสายหลัก
เชื่อมบ้านเด่น-บ้านใหม่พัฒนา  (อยู่ระหว่างด้าเนินการ)

๘๘๑,๐๐๐

๖ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านสามัคคี 
หมู่ที ่๒ บริเวณร้านขายของเก่า ถึงถนนเชื่อมคลองชลประทาน  
(อยู่ระหว่างด้าเนินการ)

๑,๐๘๖,๐๐๐

๗ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านม่อนเขาแก้ว ถึงถนนเลียบคลอง
ชลประทาน (อยู่ระหว่างด้าเนินการ)

๒,๑๕๓,๐๐๐

๘ เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๙  (ด้าเนินการแล้วเสร็จ) ๑,๗๘๙,๗๒๔
รวม    ๘    โครงการ ๗,๘๙๓,๗๒๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๒   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดบั

ที่
โครงการ งบประมาณ

๑ โครงการพัฒนาและรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย (อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ)

๗๐๐,๐๐๐

๒ โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนและโรงเรียน  (อยู่ระหว่างด้าเนินการ) ๔๐,๐๐๐
รวม     ๒     โครงการ ๗๔๐,๐๐๐

โครงการในเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  (ตลุาคม ถึง มนีาคม ๒๕๖๕)
(ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างด าเนินการ)



๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๒   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดบั

ที่
โครงการ งบประมาณ

๑ โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปัญหาหมอกควันและไฟป่า (ด้าเนินการแล้วเสร็จ) ๓๓,๕๐๐
รวม     ๑     โครงการ ๓๓,๕๐๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓   การพัฒนาสังคม/ชมุชน/และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดบั

ที่
โครงการ งบประมาณ

๑ เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  (อยู่ระหว่างด้าเนินการ) ๑๙,๖๒๙,๖๐๐
๒ เบีย้ยังชีพคนพิการ  (อยู่ระหว่างด้าเนินการ) ๔,๐๒๗,๒๐๐
๓ เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (อยู่ระหว่างด้าเนินการ) ๑๒๐,๐๐๐

รวม     ๓    โครงการ ๒๓,๗๗๖,๘๐๐

แผนงานการศึกษา
ล าดบั

ที่
โครงการ งบประมาณ

๑ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล 
(ด้าเนินการแล้วเสร็จ)

๕,๐๐๐

๒ ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อนุบาล-ป.๖) ในเขตเทศบาลและค่าอาหารเสริม (นม)
ศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาล  (อยู่ระหว่างด้าเนินการ)

๒๗๔,๑๐๐

๓ เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส้าหรับนักเรียนโรงเรียน (อนุบาล-ป.๖) ในเขตเทศบาล
(อยู่ระหว่างด้าเนินการ)

๔๒๔,๒๐๐

    -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
๔ ค่าอาหารกลางวันส้าหรับศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาล  (อยู่ระหว่างด้าเนินการ) ๒๙๓,๓๐๐
๕ ค่าจัดการเรียนการสอนส้าหรับศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาล  (อยู่ระหว่างด้าเนินการ) ๙๖,๙๐๐
๖ ค่าสนับสนุนหนังสือเรียน ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (อยู่ระหว่างด้าเนินการ) ๖,๘๐๐
๗ ค่าสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (อยู่ระหว่างด้าเนินการ) ๖,๘๐๐
๘ ค่าสนับสนุนเคร่ืองแบบนักเรียน ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (อยู่ระหว่างด้าเนินการ) ๑๐,๒๐๐
๙ โครงการวันเด็กแห่งชาติ  (ด้าเนินการแล้วเสร็จ) ๘๐,๐๐๐

รวม    ๙     โครงการ ๑,๑๙๗,๓๐๐



๓
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดบั

ที่
โครงการ งบประมาณ

๑ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  (ด้าเนินการแล้วเสร็จ) ๑๕๐,๐๐๐
รวม     ๑    โครงการ ๑๕๐,๐๐๐

แผนงานสาธารณสุข
ล าดบั

ที่
โครงการ งบประมาณ

๑ โครงการคัดกรองกลุ่มเส่ียงเบาหวาน ความดัน มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม  
(อยู่ระหว่างด้าเนินการ)

๑๐,๐๐๐

๒ โครงการติดตามผู้ป่วยเร้ือรัง/ผู้สูงอาย/ุผู้มีภาวะพึง่พิง ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลเมืองพิชัย  
(อยู่ระหว่างด้าเนินการ)

๑๐,๐๐๐

๓ โครงการเยี่ยมบ้านมารดาและทารกก่อนและหลังคลอด (ด้าเนินการแล้วเสร็จ) ๓,๐๐๐
๔ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน  (อยู่ระหว่างด้าเนินการ) ๒๕,๐๐๐
๕ โครงการอบรมความรู้เร่ืองโรคติดต่อต่างๆ และไข้เลือดออกและโรคตามฤดูกาล 

(อยู่ระหว่างด้าเนินการ)
๑๐,๐๐๐

๖ โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ในสถานศึกษา  (ด้าเนินการแล้วเสร็จ) ๒๐,๐๐๐
๗ โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคล่ือนที ่(อยู่ระหว่างด้าเนินการ) ๘๐,๐๐๐
๘ โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกและสัตว์แมลงน้าโรค (อยู่ระหว่างด้าเนินการ) ๑๑๐,๐๐๐
๙ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)  

(อยู่ระหว่างด้าเนินการ)
๕๐,๐๐๐

๑๐ โครงการบริหารพัฒนาการบริหารศูนย์บริการสาธารณสุข  (อยู่ระหว่างด้าเนินการ) ๒๓๐,๐๐๐
๑๑ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  (อยู่ระหว่างด้าเนินการ) ๓๒๔,๐๓๐
๑๒ เงินอุดหนุนส้าหรบการด้าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข

จ้านวน ๒๔ โครงการ  (ด้าเนินการแล้วเสร็จ)
๒๖๐,๐๐๐

๑๓ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตรจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  (อยู่ระหว่างด้าเนินการ)

๖๙,๔๐๐

รวม    ๑๓    โครงการ ๑,๒๐๑,๔๓๐



๔
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดบั

ที่
โครงการ งบประมาณ

๑ โครงการปกป้องสถาบันส้าคัญของชาติ  (ด้าเนินการแล้วเสร็จ) ๑๐,๐๐๐
๒ โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน  (อยู่ระหว่างด้าเนินการ) ๑๐,๐๐๐

รวม    ๒    โครงการ ๒๐,๐๐๐

แผนงานรักษาความสงบภายใน
ล าดบั

ที่
โครงการ งบประมาณ

๑ โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (อยู่ระหว่างด้าเนินการ) ๔๐,๐๐๐
๒ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย  (ด้าเนินการแล้วเสร็จ) ๔๐,๐๐๐

รวม    ๒    โครงการ ๘๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔   การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดบั

ที่
โครงการ งบประมาณ

๑ โครงการกาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี (อยู่ระหว่างด้าเนินการ) ๑๐๐,๐๐๐
๒ โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึง่ตนเอง (อยู่ระหว่างด้าเนินการ) ๑๕๐,๐๐๐

รวม     ๒    โครงการ ๒๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่ ๕   การบริหารและการพัฒนาองค์กร
แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดบั

ที่
โครงการ งบประมาณ

๑ โครงการฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานให้ความรู้และเพิม่ประสิทธิภาพแก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ฯลฯ 
(อยู่ระหว่างด้าเนินการ)

๒๐๐,๐๐๐

๒ โครงการส้ารวจปรับปรุงระบบข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน  (อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ)

๔๐๐,๐๐๐

๓ โครงการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ส้าหรับการบริการด้านทะเบียนราษฎร 
(อยู่ระหว่างด้าเนินการ)

๑๓๓,๒๐๐

รวม    ๓   โครงการ ๗๓๓,๒๐๐




