
 
  

 
ประกาศ เทศบาลต าบลเชียงยืน 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)          
พ.ศ. 2561 ข้อ 13 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลเชียงยืน จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาล
ต าบลเชียงยืน ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลเชียงยืน  

"เทศบาลต าบลเชียงยืนน่าอยู่มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลประชาชนทุกคนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลเชียงยืน  

    1. ชุมชนมีความสงบปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สินและประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่าง
ครบถ้วน 
    2. ประชาชนในเขตพื้นท่ีได้รับส่ิงอ านวยความสะดวกท้ังทางด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างท่ัวถึง 
    3. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ประชาชนให้ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อมและไม่ถูก
ท าลาย 
    4. ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
    5. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง 
    6. การบริหารงานสามารถตรวจสอบได้โดยภาคประชาชน 
    7. มีการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร น าไปสู่การพัฒนา 
    8. ประชาชนมีแหล่งน้ าเพื่อใช้อุปโภค บริโภคและการท าเกษตรกรรมอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
    9.  การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว 
    10. ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเช้ือเอดส์ ได้รับสวัสดิการและการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลเชียงยืนได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้    
   5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถ่ิน 
        1. แผนงานงบกลาง 
        2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
        3. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
        4. แผนงานสาธารณสุข 
        5. แผนงานเคหะและชุมชน 
        6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานสาธารณสุข 
        3. แผนงานการเกษตร 
    ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร 
        1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
        2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
        3. แผนงานสาธารณสุข 
        4. แผนงานเคหะและชุมชน 
        5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        6. แผนงานการพาณิชย์ 
    ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
        1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
        2. แผนงานการศึกษา 
        3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    ยุทธศาสตร์สร้างสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
        1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
        2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
        3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ง. การวางแผน 
                   เทศบาลต าบลเชียงยืน ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวน             
การท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
                    เทศบาลต าบลเชียงยืน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนด
โครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา ปี 2563 
จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์การยกระดับมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

61 18,276,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

117 128,866,516.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร 70 46,315,000.00 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 24 8,750,000.00 
ยุทธศาสตร์สร้างสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 7 760,000.00 

รวม 279 202,967,516.00 
 
จ. การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลเชียงยืน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในเทศ
บัญญัติงบประมาณ จ านวน 96 โครงการ งบประมาณ 28,231,300 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถ่ิน 35 10,164,800.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 18 3,626,500.00 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร 27 9,227,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 14 4,993,000.00 
ยุทธศาสตร์สร้างสงัคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 2 220,000.00 

รวม 96 28,231,300.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลเชียงยืน มีดังนี้ 

ล าดบั ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

1 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,584,000.00 ส านักปลัด 
2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 60,000.00 ส านักปลัด 
3 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,286,800.00 ส านักปลัด 
4 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 432,000.00 ส านักปลัด 
5 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 100,000.00 ส านักปลัด 
6 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น เงินสบทบกองทุนสัจจะสวัสดิการชุมชนเทศบาล

ต าบลเชียงยืน 30,000.00 ส านักปลัด 
7 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โครงการให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนเก่ียวกับการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกต้ังใน
ระดับต่างๆ 30,000.00 ส านักปลัด 

8 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนเทศบาลต าบลเชียง
ยืน เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น,แผนชุมชน,แผนการ
ด าเนินงาน,การติดตามประเมินผลแผนฯลฯ 40,000.00 ส านักปลัด 

9 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โครงการเทศบาลพบประชาชน 5,000.00 ส านักปลัด 
10 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โครงการอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย 10,000.00 ส านักปลัด 
11 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีเวทีประชาคม 30,000.00 ส านักปลัด 
12 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โครงการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการ

ประชุมสภาเทศบาล 20,000.00 ส านักปลัด 
13 

การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
โครงการเลือกต้ังและรณรงค์ในการเลือกต้ังระดับ
ต่างๆ 150,000.00 ส านักปลัด 

14 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โครงการหน่วยกู้ชีพกู้ภัย 30,000.00 กองสาธารณสุข 
15 

การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาล 10,000.00 ส านักปลัด 

16 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 15,000.00 ส านักปลัด 
17 

การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 15,000.00 ส านักปลัด 

18 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โครงการจัดต้ังและฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) 70,000.00 ส านักปลัด 

19 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองยาเสพติดกฎหมาย
แก้ไขใหม่และการจราจร 15,000.00 ส านักปลัด 

20 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 100,000.00 ส านักปลัด 
21 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โครงการเทศบาลต าบลเชียงยืนน้อมน าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใน
ชุมชน 140,000.00 ส านักปลัด 

22 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โครงการจ้างคนพิการเข้าท างาน 108,000.00 ส านักปลัด 
23 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 50,000.00 ส านักปลัด 
24 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 25,000.00 กองสาธารณสุข 
25 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโรคไข้เลือดออก 40,000.00 กองสาธารณสุข 
26 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโรคอุจจาระร่วง 30,000.00 กองสาธารณสุข 
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27 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิดในสุนัขและแมว 49,000.00 กองสาธารณสุข 

28 
การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโรคเลปโตสไปโรซีส(ฉี่
หนู) 5,000.00 กองสาธารณสุข 

29 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โครงการให้ความรู้ปูองกันโรคเอส์ 5,000.00 กองสาธารณสุข 
30 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โครงการตลาดสดน่าซื้อ 100,000.00 กองสาธารณสุข 
31 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โครงการเทศบาลเชียงยืนน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง 30,000.00 กองสาธารณสุข 
32 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้อง

นางเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนขัตติยราชนารี 75,000.00 กองสาธารณสุข 

33 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 25,000.00 กองสาธารณสุข 

34 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลต าบลเชียงยืน(สปสช.) 200,000.00 กองสาธารณสุข 

35 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 250,000.00 กองการศึกษา 
36 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ในท้องถิ่น 
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4(
มอก.)จากบ้านนางอ้อย แสนค า ถึงสี่แยกถนน
สุขาภิบาลฯ 7(หลังสนามกีฬา) ม.4 205,000.00 กองช่าง 

37 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น 

โครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 
(Hot mix) ถนนประชาอุทิศ 2 (ซอยข้างบ้านนาย
เพชร ตุลาเนตร) ถึงสี่แยกประปาศาลเจ้า ถนน
สุขาภิบาล 3 หมู่ 18 473,000.00 กองช่าง 

38 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น 

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะและถนนสาย
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล 100,000.00 กองช่าง 

39 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักและรางวี 
คสล. ถนนสุขาภิบาล 1 จากสามแยกบ้านพักต ารวจ
ถึงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 หมู่ 18 600,000.00 กองช่าง 

40 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังร้านขนมจีน 
(หลังร้านเบสคาร์แคร์) หมู่ 19 85,000.00 กองช่าง 

41 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพิศเฮ้าท์รีสอร์ท ม.
18 218,000.00 กองช่าง 

42 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโคมไฟสาธารณะให้ได้
มาตรฐาน 50,000.00 กองช่าง 

43 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนฝั่งทิศตะวันตกห้วย
ทรายขาว ม.5 103,000.00 กองช่าง 

44 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น 

โครงการขยายเขตขุดวางท่อเมนประปา ซอยบ ารุง
ราษฎร์ 2 (ทั้งสองฝั่ง) ม.19 100,000.00 กองช่าง 

45 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น 

โครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 
(Hot mix) จากปากทางถนนสุขาภิบาล 14 ถึงสาม
แยกไปอิงน้ ารีสอร์ท หมู่ 5 627,000.00 กองช่าง 

46 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างเสริมจราจรแบบ Asphalt 
Concrete ซอยข้างไทยสมุทรประกันภัย (ถ.
สุขาภิบาล 2) ถึงสามแยกศูนย์ราขการ ทต.เชียงยืน
แห่งใหม่ หมู่ 19 302,000.00 กองช่าง 

47 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น 

โครงการวางท่อระบายน้ าซอยฝั่งบ้านเช่านาย
สุวรรณ แสนวังถึงหน้าบ้านนายสายพันธ์ เกสร
ไพบูลย์ หมู่ 3 93,500.00 กองช่าง 
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48 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

งานขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาสาธารณะในเขตเทศบาล หมู่ที่ 3,4,5,18,19 200,000.00 กองช่าง 

49 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการทดสอบคุณภาพน้ าประปาและน้ าผิวดิน 
30,000.00 กองประปา 

50 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินและน้ าผิวดิน 
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม ทต.เชียงยืน 20,000.00 กองสาธารณสุข 

51 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการจัดซื้อดินเพื่อฝังกลบขยะมูลฝอย 
300,000.00 กองสาธารณสุข 

52 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 
20,000.00 ส านักปลัด  

53 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟูามหาจักรีสิรินทรฯสยาม
บรมราชกุมารี 100,000.00 ส านักปลัด  

54 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ (ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ)) 620,000.00 

ทุกกอง 
 

55 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร ค่าจ้างเหมาบริการ 3,772,000.00 
ทุกกอง 
 

56 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
กลุ่มต่างๆ 300,000.00 ส านักปลัด  

57 
การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรของ
พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล 150,000.00 ส านักปลัด  

58 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรของคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 130,000.00 ส านักปลัด  

59 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร ค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ 30,000.00 ส านักปลัด  

60 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร โครงการเช่าพื้นที่ให้บริการเว็บไซด์และค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงและดูแลเว็บไซด์ 5,000.00 ส านักปลัด  

61 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5,000.00 ส านักปลัด  

62 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร โครงการจัดท าวารสารและเอกสารเผยแพร่ข่าวสาร 15,000.00 ส านักปลัด  
63 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาในการส ารวจความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการที่มีต่อเทศบาล 20,000.00 ส านักปลัด  
64 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร ค่าเบี้ยประกันภัยรถ 35,000.00 ส านักปลัด  
65 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 250,000.00 กองคลัง 
66 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 260,000.00 

ทุกกอง 
 

67 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ 890,000.00 
ทุกกอง 
 

68 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ 930,000.00 
ทุกกอง 
 

69 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 25,000.00 ส านักปลัด  

70 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิต 5,000.00 ส านักปลัด  
71 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนการจัดงานบุญคุณลานและของดีเมืองเชียงยืน 30,000.00 ส านักปลัด  
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72 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ 20,000.00 ส านักปลัด  
73 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร โครงการจัดท าแผนและฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่การ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000.00 ส านักปลัด  
74 

การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเก็บขนขยะ
มูลฝอย 30,000.00 กองสาธารณสุข 

75 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร อุดหนุนด้านการปราบปรามและปูองกันและ
บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้
ติดยาเสพติด 10,000.00 ส านักปลัด  

76 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบแนวเขตถนนสาธารณะ
สายต่างๆในเขตเทศบาล 50,000.00 กองช่าง 

77 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 300,000.00 กองช่าง 
78 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนเชียงยืน 5,000.00 กองช่าง 
79 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,200,000.00 กองการประปา 
80 การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร ค่าจัดซื้อน้ าดิบเพื่อผลิตน้ าประปา 120,000.00 กองการประปา 
81 การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และศูนย์กลาง

วัฒนธรรม 
โครงการจัดประชุมในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000.00 กองการศึกษา 
82 การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และศูนย์กลาง

วัฒนธรรม 
โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 

5,000.00 ส านักปลัด  
83 การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และศูนย์กลาง

วัฒนธรรม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 100,000.00 กองการศึกษา 
84 การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และศูนย์กลาง

วัฒนธรรม 
โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการของเด็ก 

30,000.00 กองการศึกษา 
85 การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และศูนย์กลาง

วัฒนธรรม 
โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเชียงยืน 30,000.00 กองการศึกษา 

86 การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 
10,000.00 กองการศึกษา 

87 การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องเรียน 
30,000.00 กองการศึกษา 

88 การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
294,000.00 กองการศึกษา 

89 การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

โครงการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
102,000.00 กองการศึกษา 

90 การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

โครงการปฏิบัติธรรม 
100,000.00 กองการศึกษา 

91 การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี
และงานรัฐพิธีต่างๆ 377,000.00 กองการศึกษา 

92 การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
10,000.00 กองการศึกษา 

93 การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

โครงการขับเคลื่อนให้มีสภาเด็กและเยาวชนต าบล
เชียงยืนและสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล 15,000.00 กองการศึกษา 

94 การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน(สังกัด สพฐ.) 
3,880,000.00 กองการศึกษา 

95 การสร้างสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ โครงการปกปูองสถาบัน 200,000.00 ส านักปลัด  
96 

การสร้างสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 20,000.00 ส านักปลัด  
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

             เทศบาลต าบลเชียงยืน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดย
ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 57 โครงการ จ านวนเงิน 22,358,110.59 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 57 โครงการ จ านวนเงิน 22,104,110.59 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การกอ่หนี้ผูกพัน/ 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ ลงนามในสัญญา 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสงัคมและชุมชนในท้องถิ่น 18 8,296,244.00 18 8,296,244.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในท้องถิ่น 15 3,051,826.22 15 3,051,826.22 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร 16 7,585,130.37 16 7,331,130.37 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 6 3,325,610.00 6 3,325,610.00 

ยุทธศาสตร์สร้างสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 2 99,300.00 2 99,300.00 

รวม 57 22,358,110.59 57 22,104,110.59 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลเชียงยืน ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญตัิ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,584,000.00 1,197,600.00 1,197,600.00 386,400.00 

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 60,000.00 37,000.00 37,000.00 23,000.00 

3 ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,286,800.00 5,872,000.00 5,872,000.00 414,800.00 

4 ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

ส ารองจ่าย 432,000.00 224,180.00 224,180.00 207,820.00 

5 ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 100,000.00 54,500.00 54,500.00 45,500.00 

6 ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลต าบลเชียงยืน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 

7 ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

โครงการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเชียงยืน 

40,000.00 21,975.00 21,975.00 18,025.00 

8 ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศบาลปใีหม ่ปี 2563 

15,000.00 13,500.00 13,500.00 1,500.00 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญตัิ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

9 ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชนใน
ท้องถิ่น 

โครงการจัดต้ังหรือฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน 

70,000.00 69,510.00 69,510.00 490 

10 ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชนใน
ท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพ 

100,000.00 57,749.00 57,749.00 42,251.00 

11 ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชนใน
ท้องถิ่น 

โครงการเทศบาลต าบลเชียงยืน
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในชุมชน 

140,000.00 140,000.00 140,000.00 0 

12 ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชนใน
ท้องถิ่น 

โครงการจ้างคนพิการเข้า
ท างานในเทศบาล 

108,000.00 108,000.00 108,000.00 0 

13 ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชนใน
ท้องถิ่น 

โครงการปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

40,000.00 37,600.00 37,600.00 2,400.00 

14 ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชนใน
ท้องถิ่น 

โครงการโรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิดในสุนัขและแมว 

49,000.00 49,000.00 49,000.00 0 

15 ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชนใน
ท้องถิ่น 

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
ขัตติยราชนารี 

75,000.00 73,500.00 73,500.00 1,500.00 

16 ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชนใน
ท้องถิ่น 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 

25,000.00 24,300.00 24,300.00 700 

17 ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชนใน
ท้องถิ่น 

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลต าบล
เชียงยืน(สปสช.) 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0 

18 ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชนใน
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายโครงการแขง่ขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

86,000.00 85,830.00 85,830.00 170 

19 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
การผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. 
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.40 
(มอก.) จากบ้านนางอ้อยแสน
ค าถึงสีแ่ยกถนนสุขาภิบาล 7 
(หลังสนามกีฬา) หมู่ที่ 4 

204,000.00 204,000.00 204,000.00 0 

20 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
การผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างเสริมผิว
จราจรแบบ Asphalt 
Concrete (Hot mix) ถนน
ประชาอุทิศ 2 (ซอยข้างบ้าน
นายเพชร ตุลาเนตร)ถึงสี่แยก
ประปาศาลเจ้าถนนสุขาภิบาล 
3 หมู่ที่ 18 

472,000.00 472,000.00 472,000.00 0 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญตัิ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

21 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
การผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพักและรางวี คสล. 
ถนนสุขาภิบาล 1 จากสามแยก
บ้านพักต ารวจถึงทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 12 หมู่ที่ 18 

478,000.00 477,991.00 477,991.00 9 

22 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
การผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่
สาธารณะและถนนสายต่าง ๆ 
ในเขตเทศบาล 

10,000.00 9,850.00 9,850.00 150.00 

23 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
การผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยหลังร้านขนมจีน (หลังร้าน
เบสคาร์แคร์) หมู่ที่ 19 

85,000.00 85,000.00 85,000.00 0 

24 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
การผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยพิศเฮ้าท์รีสอร์ท หมู่ที่ 18 

217,000.00 217,000.00 217,000.00 0 

25 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
การผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ถนนฝั่งทิศตะวันตกห้วย
ทรายขาว หมู่ที่ 5 

102,000.00 102,000.00 102,000.00 0 

26 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
การผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการงานขยายเขตขุดวาง
ท่อเมนประปาซอยบ ารุงราษฎร์ 
2 (ทั้งสองฝั่ง) หมู่ 19 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0 

27 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
การผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แบบ Asphalt Concrete (Hot 
mix) จากปากทางถนนสุขาภิบาล
14 ถึงสามแยกไปอิงน้ ารีสอร์ท 
หมู่ที่ 5 

490,000.00 490,000.00 490,000.00 0 

28 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
การผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างเสริมผิว
จราจรแบบ Asphalt 
Concrete ซอยข้างไทยสมุทร
ประกันภัย (ถนนสุขาภิบาล 2) 
ถึงสามแยกศูนย์ราชการทต.
เชียงยืนแห่งใหม่ หมู่ที่ 19 

301,000.00 301,000.00 301,000.00 0 

29 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
การผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าซอยฝั่งบ้านเช่านายสุวรรณ 
แสนวังถึงหน้าบ้านนายสาย
พันธ์ เกสรไพบูลย์ หมู่ที่ 3 

93,500.00 93,000.00 93,000.00 500 

30 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
การผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟูา 200,000.00 172,940.22 172,940.22 27,059.78 

31 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
การผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการทดสอบคุณภาพ
น้ าประปาและน้ าผิวดิน 

10,000.00 8,560.00 8,560.00 1,440.00 

32 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
การผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการจัดซื้อดินเพื่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอย 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0 

33 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
การผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมเกษตรปลอด
สารพิษ 

20,000.00 18,485.00 18,485.00 1,515.00 

 



-11- 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญตัิ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

34 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนาบุคลากร 

สนับสนุนให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และผู้บริหารท้องถิ่น
ได้รับการฝึกอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ (ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ)) 

620,000.00 563,892.04 563,892.04 56,107.96 

35 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนาบุคลากร 

ค่าจ้างเหมาบริการ 3,192,000 3,011,898 3,011,898 180,102 

36 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนาบุคลากร 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาและดูงานของกลุ่ม
ต่างๆ 

138,000.00 123,310.00 123,310.00 14,690.00 

37 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนาบุคลากร 

โครงการเช่าพื้นที่
ให้บริการเว็ปไซด์และค่าจ้าง
เหมาปรับปรุงและดูแลเว็ป
ไซด์ 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 

38 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนาบุคลากร 

โครงการจัดท าวารสารและ
เอกสารเผยแพร่ข่าวสาร
ผลงานเทศบาล 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0 

39 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนาบุคลากร 

โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาใน
การส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อเทศบาล 

20,000.00 18,000.00 18,000.00 2,000.00 

40 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนาบุคลากร 

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

230,000.00 221,991.00 221,991.00 8,009.00 

41 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนาบุคลากร 

รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

250,000.00 143,245.00 143,245.00 106,755.00 

42 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนาบุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ยานพาหนะ 

935,000.00 553,703.06 553,703.06 381,296.94 

43 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนาบุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์  

600,000.00 520,817.00 520,817.00 79,813.00 

44 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนาบุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

855,000.00 839,300.00 585,300.00 15,700.00 

45 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนาบุคลากร 

โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(ประปา) 

1,300,000.00 1,281,300.- 1,281,300.00 18,700.00 

46 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนาบุคลากร 

ค่าจัดซ้อน้ าดิยเพื่อผลิต
น้ าประปา 

220,000.00 212,674.27 212,674.27 7,325.73 

47 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนาบุคลากร 

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0 

48 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนาบุคลากร 

อุดหนุนโครงการจัดงานบุญ
คูณลานและงานของดีเมือง
เชียงยืน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 

49 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนาบุคลากร 

อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี
และงานพิธีต่างๆ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 

50 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน
เด็ก 

100,000.00 99,650.00 99,650.00 350 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญตัิ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

51 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

222,000.00 192,500.00 192,500.00 29,500.00 

52 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

โครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน(สังกัด สพฐ.) 

3,880,000.00 2,622,200.00 2,622,200.00 1,257,800.00 

53 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมเอ้ือ
อาทรและสมานฉันท์ 

โครงการปกปูองสถาบันส าคัญ
ของชาติ 

200,000.00 79,300.00 79,300.00 120,700.00 

54 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมเอ้ือ
อาทรและสมานฉันท์ 

โครงการยุติความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 

55 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน) 

294,000.00 239,560.00 239,560.00 54,440.00 

56 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ราย
หัว) 

102,000.00 90,100.00 90,100.00 11,900.00 

57 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติธรรม 100,000.00 81,600.00 81,600.00 18,400.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 

เทศบาลต าบลเชียงยืน เชียงยืน จ.มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

ท้ังหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

1.การสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคมและชุมชนใน
ท้องถิ่น 61 18,276,000.00 35 10,164,800.00 18 8,296,244.00 18 8,296,244.00 
2.การพัฒนาโครงสร้างการ
ผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 117 128,866,516.00 18 3,626,500.00 15 3,051,826.22 15 3,051,826.22 
3.การบริหารจัดการองค์กร
และการพัฒนาบุคลากร 70 46,315,000.00 27 9,227,000.00 16 7,585,130.37 16 7,331,130.37 
4.การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 24 8,750,000.00 14 4,993,000.00 6 3,325,610.00 6 3,325,610.00 
5.การสร้างสังคมเอ้ืออาทร
และสมานฉันท์ 7 760,000.00 2 220,000.00 2 99,300.00 2 99,300.00 

รวม 279 202,967,516.00 96 28,231,300.00 57 22,358,110.59 57 22,104,110.59 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 

     เทศบาลต าบลเชียงยืน ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียงยกตัวอย่าง ดังนี้ 

กิจกรรมพิธี วางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่ อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิ คุณ พระบาทสมเด็จ                                   
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 วันท่ี 13 ตุลาคม 2562 
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กิจกรรมงานมอบปูายจราจรให้สภ.เชียงยืนวันต ารวจ วันท่ี 17 ตุลาคม 2562 

           

โครงการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 วันท่ี 18-24 ตุลาคม 2562 

           

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2563 
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กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจ าปี 2563 

           

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันท่ี 5 ธันวาคม 2563 

           

งานประเพณีบุญข้าวคูณลานและงานของดีเมืองเชียงยืน ประจ าปี 2563 

           



-16- 

โครงการกีฬาเชียงยืนรัฐสัมพันธ์เกมส์ ประจ าปี 2563  

          

กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยเพื่อปูองกันโรคโควิด-19 
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กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง  

       

โครงการโรคพิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิดในสุนัขและแมว 

          

กิจกรรมจัดให้มีตู้ปันสุข 
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ซ. คณะกรรมการ 

   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 
นางอาภรณ์ แสงยศ นายกเทศมนตรี 0-4378-1826 - - 
นายนพรัตน์ โสรธร รองนายกเทศมนตรี 0-4378-1826 - - 
นายปราโมทย์ เครือสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 0-4378-1826 - - 

นายทวี วิทยานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล 0-4378-1826 - - 
นางภัศวรรณ โสรธร สมาชิกสภาเทศบาล 0-4378-1826 - - 
นายบัญญัติ ดรชัย สมาชิกสภาเทศบาล 0-4378-1826 - - 
นายบุญมี ไชยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 

นายสมศักด์ิ ภูหลงเพีย ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 
นางบุญล้อม ชะปูแสน ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 
พัฒนาการอ าเภอเชียงยืน ผู้แทนภาคราชการ - - - 
สาธารณสุขอ าเภอเชียงยืน ผู้แทนภาคราชการ - - - 

ผกก.สภ.เชียงยืนหรือผู้แทน ผู้แทนภาคราชการ 43781078 - - 
ผจก.การไฟฟูาส่วนภูมิภาคหรือผู้แทน ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ - - - 
นายบุญเลิศ ขันทะมูล ผู้แทนประชาคม - - - 
นายประมูล โสโท ผู้แทนประชาคม - - - 

นายอนุวัตร มิตรพามา ผู้แทนประชาคม - - - 
นายจิรศักด์ิ หาสุวอ ผู้แทนประชาคม - - - 
นางทัศนีย์ แสนวัง ผู้แทนประชาคม - - - 
นายสุพจน์ อันทะเกตุ ผู้แทนประชาคม 0-4378-1826 - - 

นางเรืองรัตน์ดา แสนเพ็งเคน ปลัดเทศบาล 0-4378-1826 - - 
นายสยาม ภูหนองโอง รองปลัดเทศบาล 0-4378-1826 - - 
นางสาวอรุณณี ศรีมงคล หัวหน้าส านักปลัด 0-4378-1826 - - 
นางยุพเรศ นาเมืองรักษ์ หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 0-4378-1826 - - 

นางสาววิจิตรา บุญบุตตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0-4378-1826 - - 
นางสาวสมบัติ เหล่าพันนา นักพัฒนาชุมชน 0-4378-1826 - - 
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   2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน 

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 
นายเฉลียว มหาไชย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงยืน - - - 
นายประยุทธ์ เลพล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงยืน - - - 
น.ส.ปรัชญา ลางคุลานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงยืน - - - 

น.ส.บัวลา คงกะเรียน ผู้แทนประชาคม - - - 
นายทองหล่อ ศรีโนนแก้ว ผู้แทนประชาคม - - - 
พัฒนาการอ าเภอเชียงยืน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - - - 
สาธารณสุขอ าเภอเชียงยืน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - - - 

นายบุญมี ไชยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 
นางบุญล้อม ชะปูแสน ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 
นางเรืองรัตน์ดา แสนเพ็งเคน ปลัดเทศบาลต าบลเชียงยืน 0-4378-1826 - - 
น.ส.อรุณณี ศรีมงคล หัวหน้าส านักปลัด 0-4378-1826 - - 

คณะอนุกรรมการ 

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 
นายสยาม ภูหนองโอง รองปลัดเทศบาล 0-4378-1826 - - 

นางยุพเรศ นาเมืองรักษ์ หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 0-4378-1826   
นางสาววิจิตรา บุญบุตตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญฯ 0-4378-1826 - - 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 
นางเรืองรัตน์ดา แสนเพ็งเคน ปลัดเทศบาล 0-4378-1826 - - 
นายสยาม ภูหนองโอง รองปลัดเทศบาล 0-4378-1826 - - 
นายสุรินทร์พิศุทธ์ ย่ิงสิริสุข ผู้อ านวยการกองช่าง 0-4378-1826 - - 

นางบุญยง จ้ าแพงจันทร์ ผู้อ านวยการกองคลัง 0-4378-1826 - - 
- ผู้อ านวยการกองการศึกษา 0-4378-1826 - - 
จ่าเอกหญิงลักษณียา อุปริสาร ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
0-4378-1826 - - 

- ผู้อ านวยการกองการประปา 0-4375-0933 - - 
นายบุญถ่ิน แสนค า ผู้แทนประชาคม - - - 
นางบุญล้อม ชะปูแสน ผู้แทนประชาคม - - - 

นางประยูร นาเมืองรักษ ์ ผู้แทนประชาคม - - - 
นางสาวอรุณณี ศรีมงคล หัวหน้าส านักปลัด 0-4378-1826 - - 
นางยุพเรศ นาเมืองรักษ์ หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 0-4378-1826   
นางสาวสมบัติ เหล่าพันนา นักพัฒนาชุมชน 0-4378-1826 - - 

นางสาววิจิตรา บุญบุตตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0-4378-1826 - - 
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ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลเชียงยืนทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี   30   ธันวาคม  2563 

 

 

(นางอาภรณ์  แสงยศ) 
นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 

 

 

 

 

 


