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ประกาศเทศบาลต าบลเชียงยืน 
เร่ือง   การใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 25๖1-25๖5) 

******************** 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 5 ข้อ 17 ข้อ 24 และ ข้อ 25  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 6046 ลงวัน ท่ี 19 ตุลาคม 2561 และหนัง สือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ก าหนดให้                        
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลเชียงยืน  เป็นไปเพื่อประโยชน์สุข  ของ
ประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ท่ีดี  และได้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชน                            
ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน  จึ งได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖1-25๖4)                     
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖1-25๖5) เสร็จเรียบร้อยแล้วและเป็นไปตามกระบวนการท่ีก าหนด                        
ไว้ทุกประการ 

เทศบาลต าบลเชียงยืน  จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖1-25๖5) เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณ                         
ตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และงบประมาณ
เงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น  รวมท้ังวางแนวทางเพื่อใหม้ีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ีก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖1-25๖5)                                   

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี 14  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 

 

(นางอาภรณ์   แสงยศ) 
นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 

 
 

 

 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน 
๑.  ยุทธศาสตร์การยกระดับมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๑.๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 

1.2  การเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพและความเข้มแข็งในสังคม  ชุมชน 
๑.3  การรักษาความมั่นคงภายใน  รักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ

อ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 
 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน                           
 ๒.๑ พัฒนาปัจจัยการผลิตภาคการเกษตรและระบบการจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

๒ . ๒  พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ โ บ ร า ณ ส ถ า น                                      
2.3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๒.๔ พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร 
 3.๑  พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรเพื่อรองรับการกระจายอ านาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2  สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการพฒันาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
 4.๑  การสร้างโอกาสให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 

4.๒  การอนุรักษ์  พัฒนา  ส่งเสริม  ศาสนา  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.๓  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา  การสอนทุกรูปแบบ 
 

5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
 5.๑  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันดีงามของสังคม 

5.๒  บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังภายใต้หลักนิติธรรมและคุณธรรม 
 

๒.๓ เป้าประสงค์   

      ๑.   ชุมชนมีความสงบปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพ อนามัย
อย่างครบถ้วน 

           ๒.   ประชาชนในเขตพื้นท่ีได้รับส่ิงอ านวยความสะดวกท้ังทางด้านสาธารณูปโภค   สาธารณูปการอย่าง
ท่ัวถึง 
 ๓.   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์  ประชาชนให้ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อมและ
ไม่ถูกท าลาย 
 ๔.   ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
 ๕.   ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง  
 ๖.   การบริหารงานสามารถตรวจสอบได้โดยภาคประชาชน 

๗.   มีการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  น าไปสู่การพัฒนา 
 ๘.   ประชาชนมีแหล่งน้ าเพื่อใช้อุปโภค บริโภคและการท าเกษตรกรรมอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 



 ๙.   การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว 
 ๑๐.  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเช้ือเอดส์  ได้รับสวัสดิการและการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
๒.๔ ตัวชี้วัด 

๑. ครัวเรือนยากจนท่ีมีรายได้เพิ่มข้ึน                                                                                                             
๒. ประชาชนมีเครื่องออกก าลังกายเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น                                                                                           
๓. ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภคบริโภคเพิ่มข้ึน                                                                                                              
๔. ถนนได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มขึน้                                                                                                
๔. ท่อระบายน้ าได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มขึน้                                                                                                                                                                                                
๕. จ านวนเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการอบรมเพิ่มขึ้น 

  ๒.๕ ค่าเป้าหมาย 

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
๒. ประชาชนในเขตพื้นท่ีได้รับส่ิงอ านวยความสะดวกท้ังทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง                                                                                                                                             
๓.การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว 
๔. บุคลากรมีศักยภาพให้การให้บริการ 
๕.การศึกษาได้มาตรฐาน      
๖.การมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
๗. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ                               
๘..ประชาชนทุกระดับมีส่วนร่วมในสังคม 

๒.๖ กลยุทธ์ 

๑.   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการบริการด้านสุขภาพอนามัย 
 ๒.   จัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกท้ังทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๓.   จัดให้มีการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ๔.   ก าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  และน้ าเสีย 
 ๕.   ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตพื้นท่ี 
 ๖.   การบริหารจัดการยึดหลักความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๗.   การบริหารจัดการในองค์กร/ในชุมชนท่ีรับผิดชอบ 
 ๘.   จัดหาแหล่งน้ าเพื่อใช้อุปโภค บริโภคและการท าเกษตรกรรม 
 ๙.   จัดให้มีและบ ารุงรักษาเส้นทางการคมนาคม 
 ๑๐.  จัดสวัสดิการและการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเช้ือเอดส์    

 
 
 
 



 
 
 
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๑.  ยุทธศาสตร์การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

๑.๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 
1.2  การเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพและความ
เข้มแข็งในสังคม  ชุมชน 
๑.3  การรักษาความมั่นคงภายใน  รักษาความสงบ
เรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
อ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
 

๒.๑  พัฒนาปัจจัยการผลิตภาคการเกษตรและระบบ
การจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
๒ . ๒  พัฒ นา และ ปรั บป รุ ง โ ค ร ง ส ร้ า งพื้ น ฐ าน
สวนสาธารณะและโบราณสถาน  
 2.3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 ๒.๔ พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรและ
การพัฒนาบุคลากร 

3.๑  พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรและ
องค์กรเพื่อรองรับการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3.2  สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการพฒันาตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
และศูนย์กลางวัฒนธรรม 

4.๑  การสร้างโอกาสให้กับประชาชนสามารถเข้าถึง
การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
4.๒  การอนุรักษ์  พัฒนา  ส่งเสริม  ศาสนา  
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.๓  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา  การสอนทุก
รูปแบบ 

5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 5.๑  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันดีงามของ
สังคม 
5.๒  บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังภายใต้หลักนิติ
ธรรมและคุณธรรม 

 

 

 



 

 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน                                                                                                                                    
๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                         
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ :  SWOT Analysis 

S   (Strength)  =    จุดแข็ง  
W  (Weakness)  = จุดอ่อน 
O  (Opportunity) = โอกาส 
T  (Threat)  = อุปสรรค หรือข้อจ ากัด 
 

๑. จุดแข็ง  (Strength :  S)       
-  เส้นทางคมนาคมในการสัญจรไปมาของประชาชนสะดวก  เนื่องจากเป็นพื้นท่ีทางผ่านหลาย

จังหวัด 
-  พื้นท่ีเป็นทางผ่านหลายจังหวัดสามารถเป็นช่องทางในการส่งเสริมการตลาดได้เป็นอย่างดี 
-  การเดินทางไปศึกษายังตัวจังหวัดมีความสะดวก 
-  มีสวนสาธารณะท่ีใช้ส าหรับพักผ่อนและออกก าลังกาย 
-  มีสถานีก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลจึงเป็นศูนย์กลางในการรองรับขยะและส่ิงปฏิกูลจาก

แหล่งอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง 
-  ข้าราชการการเมืองและข้าราชการของเทศบาลต าบลเชียงยืนมีความรัก ความสามัคคีในหมู่

คณะ  จึงสร้างความร่วมมือในการท างานได้ดี 
       -  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดงานประเพณีท้องถิ่นมีมาก 
 

๒. จุดอ่อน  (Weakness : W) 
-  การรวมกลุ่มอาชีพมีน้อย  มีคาราวานสินค้าจากแหล่งอื่นเข้ามาจ าหน่าย  สร้างปัญหาให้กับ   

พ่อค้าในท้องถิ่นและดึงรายได้ออกจากพื้นท่ี 
-  การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อให้เกิดแนวทางในการน าไปสู่ขบวนการวิสาหกิจชุมชนมีน้อย 
-  มีพื้นท่ีติดต่อหลายจังหวัด  ท าให้มีการแพร่ขยายของยาเสพติดเพิ่มข้ึน 

       -  ครอบครัวยังไม่ให้ความส าคัญและความรัก  ความอบอุ่น  ความเข้าใจกันแก่สมาชิกใน
ครอบครัวเท่าท่ีควร 

-  ประชาชนยังมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่,ดื่มสุรา ฯลฯ 
-  ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการพิทักษ์รักษาส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการท้ิงขยะไม่ถูกท่ี 
-  ไม่มีสถานีบ าบัดน้ าเสียเพื่อรองรับน้ าเสียจากการประปาและบ้านเรือน 
-  ประสบการณ์ในการท างานของบุคลากรมีน้อย  การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นยัง

ไม่ดีเท่าท่ีควร 
-  บุคลากรยังขาดจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเป็นหลัก 
-  ประชาชนขาดจิตส านึก ไม่มีวินัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
-  ไม่มีอาคารส านักงานท่ีมีมาตรฐานเพื่อรองรับการให้บริการประชาชน 

 
 



 
 

 
 
๓. โอกาส  (Opportunity : O ) 

-  จัดระเบียบมาตรฐานเส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาล  ให้เป็นระเบียบและตามกฎจราจร   
  -  ส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลค่า และมาตรฐานสินค้า 
      -  จัดระเบียบการตลาดท่ีดี 
      -  มีตลาดโต้รุ่งท่ีได้มาตรฐาน  เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน   ในเขตเทศบาล 

-  สามารถเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
       -  ส่งเสริมการกีฬาและการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพ 
       -  สามารถส่งเสริมและยกระดับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และเด็กด้อยโอกาสในชุมชนได้ 

-  ถ้ามีระบบการจัดการก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีดี  จะท าให้เทศบาลมีรายได้จากสถานี
ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลเพิ่มมากขึ้น  สามารถน ารายได้มาพัฒนาด้านอื่นๆ ต่อไป 

-  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามามีบทบาทในกิจกรรมของเทศบาลมากขึ้นเพื่อความ
เข้มแข็งของเทศบาล 

-  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกรูปแบบท้ังในระบบและนอกระบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 ๔. ภัยคุกคามหรือข้อจ ากัด (Threaten : T)  
-  งบประมาณในการสนับสนุน  ทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ  และประชาชนยังขาดจิตส านึกในการ

รวมกลุ่ม 
       -  ยังไม่มีมาตรการใดๆในการกีดกันคาราวานสินค้าจากแหล่งอื่น 

-  การร่วมมือท้ังภาครัฐและเอกชนในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยังไม่ได้ผล
เท่าท่ีควร 
       -  ขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการผลิตน้ าประปาและการเกษตร 

-  การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมยังมีน้อย 
-  ความแปรปรวนทางสภาพดิน ฟ้า อากาศ ส่งผลทางการเกษตร 
-  การเปล่ียนแปลงทางการเมือง  ท าให้การบริหารงานไม่ต่อเนื่อง 

 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  
 

-  งบประมาณในการสนับสนุน  ทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ  และประชาชนยังขาดจิตส านึกในการ
รวมกลุ่ม 

-  การร่วมมือท้ังภาครัฐและเอกชนในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยังไม่ได้ผล
เท่าท่ีควร 
       -  ขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการผลิตน้ าประปาและการเกษตร 

-  การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมยังมีน้อย 
-  ไม่สามารถเข้าพัฒนาด้านการศึกษาได้อย่างเต็มรูปแบบ 
-  ความแปรปรวนทางสภาพดิน ฟ้า อากาศ ส่งผลทางการเกษตร 
-  การเปล่ียนแปลงทางการเมือง  ท าให้การบริหารงานไม่ต่อเนื่อง 

 



การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

 
 

 

 

 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและ
ชุมชนในท้องถ่ิน 

1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพ 
1.2 การเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งในสังคม 
ชุมชน 
1.3 การรักษาความมั่นคง
ภายใน รักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและอ านวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชน 

๑.๑ แผนงานงบกลาง 
๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.3 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
1.4 แผนงานสาธารณสุข 
๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
๑.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
๑.๗ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ส านักปลัด กองคลงั 
กองสาธารณสุขฯ
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองการประปา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและ
สร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

2.1 พัฒนาปัจจัยการผลิตภาค
การเกษตรและระบบการจัดการ
น้ าให้มีประสิทธิภาพ 
2.2 พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานสวนสาธารณะ
และโบราณสถาน 
2.3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.4 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

 
 

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 
๒.๓ แผนงานการเกษตร 

กองช่าง ส านักปลัด 
กองคลงั               
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองการประปา 

3. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและพัฒนา
บุคลากร 
 

3.1 พัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากรและ
องค์กรเพ่ือรองรับการกระจาย
อ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
3.2 สนับสนุนหน่วยงานอื่นใน
การพัฒนาตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
 
 

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๓.๒  แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
๓.๓  แผนงานสาธารณสุข 
๓.๔ แผนงานเคหะและชุมชน 
๓.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
๓.๖ แผนงานการพาณิชย์ 

ส านักปลัด กองคลงั 
กองสาธารณสุขฯ
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองการประปา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ 
 

 

ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

4.1 การสร้างโอกาสให้กับ
ประชาชนสามารถเข้าถึง
การศึกษาท้ังในระบบและนอก
ระบบ 
4.2 การอนุรักษ์ พัฒนา 
ส่งเสริม ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
4.3 สนับสนุนและส่งเสริม
การศึกษา การสอนทุกรูปแบบ 
 

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๔.๒ แผนงานการศึกษา 
๔.๓ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

ส านักปลัด 
กองคลงั               
กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง                          
กองการประปา 

5. ยุทธศาสตร์สร้างสงัคมเอ้ือ
อาทรและสมานฉันท์ 

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอันดีงามของสังคม 
5.2 บังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจังภายใต้หลักนิติธรรมและ
คุณธรรม 
 

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๕.๒  แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด กองคลงั 
กองสาธารณสุขฯ
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองการประปา 



 

 



รายงานแผน 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
เทศบาลต าบลเชียงยืน 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 6,000,000.00 6,500,000.00 7,000,000.00 7,500,000.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 1,600,000.00 1,650,000.00 1,700,000.00 1,750,000.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 0.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 

งบกลาง งบกลาง ส ารองจ่าย โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 0.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลต าบลเชียงยืน (สปสช.) 

0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
เงินสบทบกองทุนสัจจะสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบล
เชียงยืน 

0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

รวมหมวดงบกลาง 0.00 8,810,000.00 9,360,000.00 9,910,000.00 10,460,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี
และงานรัฐพิธีต่างๆ 

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ขยายพื้นที่ติดต้ังชุดรับสัญญาณเสียงไร้สาย 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

งานกิจการประปา ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ค่าจัดซื้อน้ าดิบเพื่อผลิตน้ าประปา 0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโรคไข้เลือดออก 0.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิดในสุนัขและแมว 

0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโรคเลปโตสไปโรซีส (ฉี่หนู) 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโรคอุจจาระร่วง 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
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งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการเรียนการสอนของของ
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรของคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 

0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรของ
พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล 

0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่ม
ต่างๆ 0.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบแนวเขตถนนสาธารณะสาย
ต่างๆในเขตเทศบาล 

0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ค่าเบี้ยประกันภัยรถ 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะและถนนสายต่าง 
ๆ ในเขตเทศบาล 

0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

งานโรงพยาบาล ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที ่

0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานปูองกันภัยฝุายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการก่อสร้างติดต้ังลูกระนาดลดความเร็วในการ
ขับขี ่

0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการก่อสร้างร้ัวรอบศูนย์ราชการเทศบาลต าบล
เชียงยืน หมู่ที่ 19 

0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 

งานสวนสาธารณะ ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมจัดซื้อเคร่ืองออกก าลัง
กาย (ฟิตเน็ต) 

0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 

งานสวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการก่อสร้างศูนย์ OTOP หมู่ที่ 19 0.00 1,125,000.00 1,125,000.00 1,125,000.00 1,125,000.00 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแขง็ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลและสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล 

0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
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งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ปุาไม ้

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการคลองสวยน้ าใส คนไทยมีความสขุ 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานโรงพยาบาล ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการควบคุมโรคมาลาเลียสมเด็จพระกนิษฐา      
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิสมเด็จพระกนิษฐา    
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการควบคุมสุขาภิบาลอาหาร 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการคัดกรองสารเคมีในเลือดของเกษตรกรกลุ่ม
เลี้ยงและกลุ่มอาชีพที่เสี่ยงกับสารเคมี 

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการงานบุญงานบวชปลอดเหล้า 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการจัดกิจกรรมการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสใน
เขตเทศบาลต าบลเชียงยืน 

0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเชียงยืน 

0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการจัดซื้อเคร่ืองเสียงติดรถยนต์ประชาสัมพันธ์ 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
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งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการจัดซื้อถังขยะและบ ารุงรักษา 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟจราจร 0.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 

งานปูองกันภัยฝุายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการจัดต้ังและฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) 

0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 

งานปูองกันภัยฝุายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการจัดท าแผนและฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่การ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการจัดท าวารสารและเอกสารเผยแพร่ข่าวสาร 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการจัดประชุมในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแขง็ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการจ้างคนพิการเข้าท างาน 0.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการจ้างที่ปรึกษาในการส ารวจบ่อขยะ ชั้นที่ 3 0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบบ่อก าจัดขยะมูลฝอย 
บ่อที่ 3 

0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการเจาะส ารวจชั้นดินเพื่อออกแบบอาคาร
ส านักงาน 

0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาด
ไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น
สุทธนารีนาถ 

0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการเช่าพื้นที่ให้บริการเว็บไซด์และค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงและดูแลเว็บไซด์ 

0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการเดิน-วิ่งสามวัยเพื่อสุขภาพ 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

งานบ าบัดน้ าเสีย ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินและน้ าผิวดิน 
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม ทต.เชียงยืน 

0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการตลาดสดน่าซื้อ 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
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งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการติดต้ัง Wifi หมู่ที่ 3,4,5,18,19 0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 

งานปูองกันภัยฝุายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการติดต้ังกระจกโค้งจราจรและปูายจราจร 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฎิกูล 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการทดสอบคุณภาพน้ าประปาและน้ าผิวดิน 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการของเด็ก 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการเทศบาลเชียงยืนน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแขง็ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการเทศบาลต าบลเชียงยืนน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน 

0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการเทศบาลพบประชาชน 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแขง็ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการปกปูองสถาบัน 0.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการปฏิบัติธรรม 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโคมไฟสาธารณะให้ได้
มาตรฐาน 

0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องเรียน 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าและพัฒนาศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอยรวม ทต.เชียงยืน 

0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการปูองกันยาเสพติด 5 ร้ัวล้อมไทยปลอดภัยยา
เสพติด 

0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปุา
ไม้ ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการปูองกันและก าจัดแมลงและศัตรูพืช 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาล 

0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
อย่างเข้มแข็งและย่ังยืน 

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคหนอนพยาธิ 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแขง็ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการฝึกอบรมจัดต้ังลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระ
เกียรติ สร้างความรัก ความสามัคคีเพื่อความปรองดอง
ของคนในชาติ 

0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

งานปูองกันภัยฝุายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแขง็ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 0.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพในการควบคุม
ปูองกันโรค 

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแขง็ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเก็บขนขยะ
มูลฝอย 

0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานโรงพยาบาล ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารจัดการขยะใน
พื้นที่เทศบาลต าบลเชียงยืน 

0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแขง็ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการรณรงค์ท าความสะอาด, ปลูกต้นไม้ในวัน
ส าคัญของชาติ 

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการรณรงค์ผู้ประกอบการค้าร่วมใจ 3R รักษา
สิ่งแวดล้อม 

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหายาเสพติด To Be 
Mumber One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี 

0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการเล่านิทานและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ผู้สูงอายุและปราชญ์ชาวบ้าน 

0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการเลือกต้ังและรณรงค์ในการเลือกต้ังระดับต่างๆ 0.00 300,000.00 300,000.00 700,000.00 700,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการวางผังระบบประปา 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนเชียงยืน 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลเชียง
ยืน 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนเทศบาลต าบลเชียงยืน เช่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น,แผนชุมชน,แผนการด าเนินงาน,การ
ติดตามประเมินผลแผนฯลฯ 

0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ปุาไม ้

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแขง็ชุมชน ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพ 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ปุาไม ้

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแขง็ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด
หรือภัยพิบัติในพื้นที่ 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มประชาชน 

0.00 0.00 115,000.00 115,000.00 115,000.00 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการ
สาธารณสุข 

0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
,ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต,ร.ร.ผู้สูงอายุ,ชมรมผู้สูงอายุ 

0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ชุมชน 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแขง็ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีเวทีประชาคม 0.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริมให้เทศบาลเป็นศูนย์กลางในการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ 

0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์การใช้สมุนไพรและแพทย์
แผนไทย 

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
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งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการสนับสนุนการบริหารและพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแขง็ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว 0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาเทศบาล 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแขง็ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนอย่างย่ังยืน 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแขง็ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
ต าบลเชียงยืน 

0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการหน่วยกู้ชีพกูภั้ย 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระ
ศรีสวางควัฒนขัตติยราชนารี 

0.00 175,000.00 175,000.00 200,000.00 200,000.00 

งานกิจการประปา ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ าประปา 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนเก่ียวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกต้ังในระดับต่างๆ 

0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานโรงพยาบาล ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการให้ความรู้ปูองกันโรคเอดส ์ 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ปุาไม ้

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟูามหาจักรีสิรินทรฯสยาม
บรมราชกุมารี 

0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ปุาไม ้

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเน่ืองในวันสิ่งแวดล้อมโลก 

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
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งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานเทศกิจ ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด 0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับสถานการณ์โรคติดต่อ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเชียงยืน 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการอบรมให้ความรู้ควบคุม ปูองกันโรคติดต่อโรค
ระบาดและโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการอบรมให้ความรู้ปูองกันการต้ังครรภ์ก่อนวัย
อันควรและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองยาเสพติดกฎหมายแก้ไข
ใหม่และการจราจร 

0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการออกแบบและก่อสร้างอาคารส านักงาน
เทศบาลและอาคารอ่ืนๆ 

0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานสวนสาธารณะ ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

จัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้งติดต้ัง หมู่ 4 
ลาน คสล.สีแ่ยกหลังวัดปัจจิมทางไปหนองเชียงยืน 

0.00 0.00 778,000.00 778,000.00 778,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

สนับสนุนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ (ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ) 

0.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 0.00 49,218,000.00 52,566,000.00 53,091,000.00 53,091,000.00 
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งานกิจการประปา ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 

รวมหมวดค่าวัสดุ 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการจัดซื้อกล้อง CCTV 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 

งานสวนสาธารณะ 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าติดต้ังระบบไฟฟูาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็น
การติดต้ังคร้ังแรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลัง
การก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างปูายแผงและติดต้ังไฟฟูาประจ าแผง
จ าหน่ายอาหาร 

0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

งานสวนสาธารณะ 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าติดต้ังระบบไฟฟูาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็น
การติดต้ังคร้ังแรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลัง
การก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงแผงค้าและพื้นที่จ าหน่ายสินค้า    
หมู่ 5 

0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

งานสวนสาธารณะ 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าติดต้ังระบบไฟฟูาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็น
การติดต้ังคร้ังแรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลัง
การก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟูาแสงสว่างตลาดสด
เทศบาลเทศบาลต าบลเชียงยืน 

0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

งานโรงพยาบาล 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน โครงการจัดซื้อดินเพื่อฝังกลบขยะมูลฝอย 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฎิกูล 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน โครงการจัดซื้อดินและหินลูกรังเพื่อฝังกลบขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

อาคารต่าง ๆ 
โครงการก่อสร้างอาคารงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลต าบลเชียงยืน 

0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

อาคารต่าง ๆ 
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการกองคลัง
เทศบาลต าบลเชียงยืน 

0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้าง วางท่อ คสล. (มอก.)พร้อมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางมาลัยจรัส       
ศรีรินทร์ ถึงที่นานายค าพันธ์ โพธิ์หล้า หมู่ที่ 19 

0.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนดินและลงลูกรัง
ภายในเขตเทศบาล 
 

0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาตลาดสดหมู่ 5 คลุมพื้นที่ 
39 ตารางวา 

0.00 980,000.00 980,000.00 980,000.00 980,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างโดมคลุมถนนบริเวณอาคารตลาดสด
เทศบาลต าบลเชียงยืน หมู่ 5 ระหว่างอาคารหลังที่ 1 
และหลังที่ 2 

0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกถนนราษฎร์
ไมตรี 1 ถึงจุดสิ้นสุดเขตเทศบาลฯ หมู่ 5 

0.00 0.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
แห่งใหมภ่ายในศูนย์ราชการเทศบาลต าบลเชยีงยืน 201,000.00 201,000.00 201,000.00 201,000.00 201,000.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเชาวฤทธิ์   
ภูศิลาแทน หมู่ 4 

0.00 182,400.00 182,400.00 182,400.00 182,400.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพิศเฮ้าท์รีสอร์ท    
หมู่ 18 0.00 278,000.00 278,000.00 278,000.00 278,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังร้านขนมจีน   
(หลังร้านเบสคาร์แคร์) หมู่ 19 

0.00 0.00 89,000.00 89,000.00 89,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางไปวัดปุาเทวราช 
(ชลประทานฝั่งขวาไปชลประทานฝั่งซ้าย) 

0.00 1,418,600.00 1,418,600.00 1,418,600.00 1,418,600.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ คสล. ซอย
บ้านนายสงคราม ไทยใหม่ หมู่ที่ 5 

0.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนนบดอัดแน่นผิวจราจรหินคลุกช่วง
ที่ดินจัดสรรนายนิรันทร์ ศรีช านิ หมู่ 5 

0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินบดอัดแน่นผิว
จราจรหินคลุกเร่ิมจากจุดสิ้นสุดที่ดินจัดสรร          
นายนิรันดร์ ศรีช านิ ถึงสามแยกถนนราษฎร์ไมตรี 1  
ที่นานายเพชร ตุลาเนตร หมู่ 5 

0.00 0.00 510,000.00 510,000.00 510,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินบดอัดแน่นผิว
จราจรหินคลุกเร่ิมจากหลังอาศรมฤาษี คัมภีร์ แสนวัง 
ถึงที่ดินจัดสรรนายนิรันดร์ ศรีช านิ หมู่ 5 

0.00 0.00 850,000.00 850,000.00 850,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามล าห้วยทรายขาว    
หมู่ 5 

0.00 1,930,000.00 1,930,000.00 1,930,000.00 1,930,000.00 

งานโรงพยาบาล 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างบ่อดักไขมัน 
 
 

0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งานโรงพยาบาล 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างบ่อรองรับขยะมูลฝอยบ่อที่ 4     
ระยะที่ 1 

0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างบ่อรับน้ าเสีย หมู่ที่ 18 0.00 501,400.00 501,400.00 501,400.00 501,400.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดิน 0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างปูายประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบล
เชียงยืน 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 

งานสวนสาธารณะ 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างระบบเติมอากาศที่ผิวน้ าบริเวณ 
หนองบ ารุงราษฎร์ 

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาผิวดินขนาดใหญ่
มากและปรับปรุงระบบการผลิตประปาเดิม หมู่ 18 

0.00 2,441,000.00 2,441,000.00 2,441,000.00 2,441,000.00 

งานสวนสาธารณะ 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สวนสาธารณะหนองบ ารุงราษฎร์ หมู่ที่ 19 

0.00 0.00 0.00 550,000.00 550,000.00 

งานโรงพยาบาล 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในอาคารตลาดสด 
หมู่ 5 

0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างรางวี คสล.ซอยข้างบ้านนางกลิ้ง แสน
ค าถึงบา้นนายชาย โพธิ์หล้าและวางท่อ คสล.พร้อมบ่
พักและรางวีบน คสล.ช่วงบ้านนายชาย โพธิ์หล้าถึง
สามแยกไปห้วยทรายขาว 

0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

งานโรงพยาบาล 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างลาน คสล.และไหล่ทางบริเวณตลาด
สดเทศบาลต าบลเชียงยืน หมู่ 5 และก่อสร้างไหล่ทาง 
คสล.ถนนสุขาภิบาล 12 

0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. จากสี่แยกถนน
สุขาภิบาล 7 ถึงถนนเทวราช 1 หมู่ 4 

0.00 0.00 322,000.00 322,000.00 322,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักและรางวี
บนคสล. และก่อสร้างถนน คสล.ถนนสุขาภิบาล 12 
ถึงสี่แยกถนนราษฎร์ไมตรี หมู่ 5 

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมรางวี คสล.จาก
ร้ัว รพ.เชียงยืนถึงสี่แยกบ้านสท.พรรณี แสนวัง หมู่ 5 

0.00 585,000.00 585,000.00 585,000.00 585,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.จากสามแยกถนน
เทวราชไปทางหนองเทวราช หมู่ 4 
 

0.00 0.00 406,000.00 406,000.00 406,000.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.ซอยบ้านนายโกศิลป์ 
ยอดเพชร หมู่ 18 

0.00 0.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.ถนนราษฎร์อุทิศ(ฝั่งทิศ
เหนือ) หมู่ 19 

0.00 0.00 871,000.00 871,000.00 871,000.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.ถนนสุขาภิบาล 3 ถึงสี่
แยกศาลเจ้า ม.18 

0.00 0.00 837,000.00 837,000.00 837,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.ถนนสุชาชลาลัย ม.19 0.00 0.00 1,898,000.00 1,898,000.00 1,898,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่พักน้ าและรางวี
บน คสล.ถนนสขุาภิบาล 9 จากสี่แยกบ้านยายละมัย 
เดชโสภา ถึงโรงสีเฉี่ยงโล้ง หมู่ 3 

0.00 0.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักน้ าและราง
วีบน คสล.ถนนราษฎร์อุทิศจากสี่แยกหน้าบ้านนาง
กฤษณา ทองสงคราม ถึงหน้าห้องแถวหน้าบ้านนาง
สาคร แสนค า หมู่ที่ 19 

669,000.00 669,000.00 669,000.00 669,000.00 669,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักและรางวี 
คสล. ถนนสุขาภิบาล 1 จากสามแยกบ้านพักต ารวจถึง
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 หมู่ 18 

0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมรางวี คสล. จาก
ถนนสุขาภิบาล 2 ไปตามถนนราษฎร์อุทิศฝั่งทิศใต้  
หมู่ 19 

0.00 491,000.00 491,000.00 491,000.00 491,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.มอก.จากจุดสิ้นสุดสาม
แยกถนนสุขาภิบาล 3 หมู่ 4 ถึงบ้านนางสัมพันธ์ ไชย
ค า 

0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4  
(มอก.)จากบ้านนางอ้อย แสนค า ถึงสี่แยกถนน
สุขาภิบาลฯ 7(หลังสนามกีฬา) ม.4 

0.00 0.00 205,000.00 205,000.00 205,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.(มอก.) ขนาด 
0.60 ม. พร้อมบ่อพักเร่ิมจากหลังอาศรมฤาษี คัมภีร์ 
แสนวัง ถึงสามแยกถนนราษฎร์ไมตรี 1 หมู่ 5 

0.00 0.00 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก 
ถนนสุขาภิบาลประปาศาลเจ้าถึงบ่อบ าบัดน้ าเสีย    
หมู่ 18 

0.00 3,190,000.00 3,190,000.00 3,190,000.00 3,190,000.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า จากบ้าน         
นางหนูเวส โพธิ์หล้า ถึงบ้านนางบุญยง โพธิ์หล้า ม.4 

0.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าข้างวัดปัจจิมด้านทิศ
ใต้ของวัดจากประตูโขงไปจดหมู่บ้าน คริสจักร หมู่ที่ 3 
 

0.00 577,300.00 577,300.00 577,300.00 577,300.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าจากซอยเทวราช 5 
ตามคลองชลประทาน ถนนประปาศาลเจ้า หมู่ที่ 18 

0.00 1,120,000.00 1,120,000.00 1,120,000.00 1,120,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

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

0.00 374,000.00 374,000.00 374,000.00 374,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร แบบ Asphalt 
Concrete (Hot mix) ช่วงที่ 1 จากสามแยกถนน
บ ารุงราษฎร์ 1(สามแยกศูนย์ราชการเทศบาลฯ) ถึง
สามแยกถนนราษฎร์อุทิศ 3 หมู่ 19 ช่วงที่ 2 จากสาม
แยกถนนราษฎร์อุทิศ 3 ถึงสามแยกถนนสายเชียงยืน-
โกสุมฯ หมู่ 19 

0.00 0.00 965,000.00 965,000.00 965,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร แบบ Asphalt 
Concrete (Hot mix) ถนนสุขาภิบาล 7 สี่แยกถนน
ซอยจันทร์เจ้า หมู่ 18 ถึงสามแยกถนนเทวราช หมู่ 4 

0.00 0.00 680,000.00 680,000.00 680,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt 
Concrete (Hot mix) ซอยบ้านนางจันทจร ภูมิพนา
ถึงถนนสุขาฯ 2 หมู่ 19 

0.00 0.00 353,000.00 353,000.00 353,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt 
Concrete (Hot mix) ซอยบ้านนางทองใบ ชาลถีึง
บ้านนางพัน ยอดเพชร หมู่ 18 

0.00 0.00 87,000.00 87,000.00 87,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt 
Concrete (Hot mix) ถนนราษฎร์ไมตรี 1 ช่วงจาก
หน้าบ้าน นางชรินทร์ทิพย์ ธนาพงษ์ไทยทัต ถึง อิงน้ า 
รีสอร์ท หมู่ที่ 5 

0.00 0.00 730,000.00 730,000.00 730,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt 
Concrete (Hot mix) ภายในสวนสาธารณะหนอง
บ ารุงราษฎร์ หมู่ที่ 19 

0.00 0.00 0.00 1,950,000.00 1,950,000.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งานสวนสาธารณะ 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt 
Concrete (Hot mix) ภายในสวนสาธารณะหนอง
บ ารุงราษฎร์ หมู่ที่ 19 

0.00 0.00 0.00 1,950,000.00 1,950,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt 
Concrete (Hotmix) ถนนบริเวณตลาดสด หมู่ 18 

0.00 0.00 708,000.00 708,000.00 708,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt 
Concrete จากสามแยกถนนพิทักษ์อุทิศถึงสามแยก
ถนนสุขาภิบาล 11 หมู่ 4 

0.00 445,000.00 445,000.00 445,000.00 445,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt 
Concrete ถนนสุขาภิบาล 3 ซอยข้างร้านมหาฉัตรถึง
สามแยกทางไปหนองเทวราช หมู่ 18 

0.00 1,318,000.00 1,318,000.00 1,318,000.00 1,318,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt 
Concrete สี่แยกหน้าบ้านนางกฤษณา ทองสงคราม 
(ถนนสุขาภิบาล 6) ถึงสามแยกหลัง ร.ร.อนุบาลจอน
วิทยกุล หมู่ 19 

0.00 605,000.00 605,000.00 605,000.00 605,000.00 

งานสวนสาธารณะ 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างเสริมพื้นคอนกรีตบริเวณลาน คสล.
หน้าพระใหญ่สวนสาธารณะหนองบ ารุงราษฎร์ หมู่ที่ 
19 

0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 1,400,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างห้องพัก เจ้าหน้าที่ ประจ าโครงการ
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 

0.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างอาคารกองอ านวยการสนามกีฬา
พร้อมครบเพลิง หมู่ 18 

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ตลาดสดเทศบาล   
หมู่ 18 

0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการขยายเขตขุดวางท่อเมนประปา ซอยบ ารุง
ราษฎร์ 2 (ทั้งสองฝั่ง) ม.19 

0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการขยายเขตขุดวางท่อเมนประปาขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว ซอยบ ารุงราษฎร์ 1 หมู่ 19 

0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา PVC จากสามแยก
ถนนสุขาภิบาล 2 ตามแนวถนนสาธารณะด้านศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล หมู่ 19 

0.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการขยายเขตพื้นที่ถนนสองข้างด้านทิศตะวันออก 
วัดกลางเชียงยืนฝั่งติดกับสนามกีฬาเทศบาล หมู่ 18 

0.00 931,000.00 931,000.00 931,000.00 931,000.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการขยายถนน คสล. ม. 4 ข้างวัดกลางเชียงยืน 
จากบ้านนางอ้อย แสนค าถึงถนนสุขภิบาล 7 

0.00 0.00 157,000.00 157,000.00 157,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการขยายถนน คสล. และวางท่อระบายน้ าข้างวัด
กลางเชียงยืนด้านทิศเหนือ 

0.00 293,200.00 293,200.00 293,200.00 293,200.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขยายผิวจราจร ซอย 5 (ฝั่งขวา) ถนน
สุขาภิบาล 11 ไปจนถึงสีแ่ยกถนนสุขาภิบาล 13 หมู่ 3 

0.00 212,000.00 212,000.00 212,000.00 212,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขยายผิวจราจรข้างวัดปัจจิมเชียงยืน หมู่ 3 0.00 159,000.00 159,000.00 159,000.00 159,000.00 

งานโรงพยาบาล 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการขยายพื้นที่รองรับขยะมูลฝอยรวม ชั้นที่ 3 
ระยะที่ 3 ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม ทต.เชียงยืน 

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

งานโรงพยาบาล 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการขุดลอกรางระบายน้ าซอยตรงข้ามวัดกลาง
เชียงยืนถึงสามแยกบ้านนายประจักษ์ ทองท ามา 2 ฝั่ง
ถนนหมู่ 4 

0.00 318,816.00 318,816.00 318,816.00 318,816.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขุดลอกหนองเชียงยืน 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าเทวราช 0.00 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการงานขยายเขตขุดวางท่อเมนประปา ถ.
สุขาภิบาล 3 ถึงทางหลวงแผ่นดิน เชียงยืนถึงกระนวน 
(ซอยจันทร์เจ้า) ม.18 ฝั่งขวา 

0.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการงานขยายเขตชุดวางท่อเมนประปา ถ.
สุขาภิบาล 4 หมู่ 4 ฝั่งซ้ายมือ 

0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการงานขุดวางท่อส่งน้ าประปาบาดาล ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว จากหน้าชมรมผู้สูงอายุ ถึง ถงั
น้ าใสในส านักงานการประปา หมู่ 18 

0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 

งานโรงพยาบาล 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการงานปิดบ่อฝังกลบมูลฝอยบ่อที่ 1 ระยะที่ 3 
ชั้นที่ 3 

0.00 1,029,000.00 1,029,000.00 1,029,000.00 1,029,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.แกไ้ขปัญหาน้ าเสียไหลลงที่นานางอ านวย แสน
เมือง หลังอาศรมฤาษีคัมภีร์ แสนวัง เพื่อรวบรวมน้ า
เสียลงสู่บ่อบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลฯ แหง่ที่ 1 หมู่ 5 

0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ ปูายบอกเขต ชื่อ
ถนน ชื่อซอยต่างๆ 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการถมดินปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างอาคารเทศบาล
ต าบลเชียงยืน ในศูนย์ราชการ หมู่ 19 

0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

งานโรงพยาบาล 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าชะขยะ ณ ศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอย 

0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

งานโรงพยาบาล ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงคันดินบ่อก าจัดขยะมูลฝอย บ่อที่ 3 
ระยะที่ 2 

0.00 470,000.00 470,000.00 470,000.00 470,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บรถข้างห้องคลังเป็น
ห้องปฏิบัติงานกองคลัง 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ าส านักงานเทศบาล
ต าบลเชียงยืน 

0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการปรับปรุงถนนเข้าบ่อขยะเทศบาลต าบลเชียง
ยืน 

0.00 3,770,000.00 3,770,000.00 3,770,000.00 3,770,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนฝั่งทิศตะวันตกห้วย
ทรายขาว ม05 

0.00 0.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าหนองบ ารุงราษฎร์ หมู่ที่ 
19 

0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการปรับปรุงระบบการผลิตน้ าประปาและระบบ
จ่ายน้ าประปาภายในเขตเทศบาล 

0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ าหอถังสูง หมู่ 19 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการปรับปรุงร้ัวและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
หมู่ 19 

212,000.00 212,000.00 212,000.00 212,000.00 212,000.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรถนนและซอยใน
เขตเทศบาล 

0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

งานสวนสาธารณะ 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการปรับปรุงศาลาพระใหญ่ สวนสาธารณหนอง
บ ารุงราษฎร์ หมู่ 19 

0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอลและก่อสร้างลาน 
คสล. ณ สนามฟุตซอลศูนย์ราชการเทศบาลต าบล
เชียงยืน หมู่ 19 

486,600.00 486,600.00 486,600.00 486,600.00 486,600.00 

งานสวนสาธารณะ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปูายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการปิดบ่อฝั่งกลบบ่อขยะบ่อที่ 2 ชั้นที่ 3 ระยะที่ 
3 

0.00 460,000.00 460,000.00 460,000.00 460,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการผนังก าแพงกันดินสูงทางไปหนองเชียงยืน 0.00 0.00 909,000.00 909,000.00 909,000.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการพัฒนาระบบประปาบาดาล (หอถังสูง) 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการพัฒนาหนองบ ารุงราษฎร์ 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการวางท่อเมนประปาถนนราษฎร์ไมตรีกับถนน
สุขาภิบาล 14 หมู่ที่ 5 

0.00 305,200.00 305,200.00 305,200.00 305,200.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการวางท่อระบายน้ าซอยฝั่งบ้านเช่านายสุวรรณ 
แสนวังถึงหน้าบ้านนายสายพันธ์ เกษรไพบูลย์ หมู่ 3 

0.00 93,500.00 93,500.00 93,500.00 93,500.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการวางท่อระบายน้ าถนนสุขาภิบาล 11 และถนน
พิทักษ์อุทิศ หมู่ 3 

0.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฎิกูล 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการส ารวจแหล่งน้ าใต้ดินทางธรณีฟิสิก 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการเสริมผิวจราจร แบบ Asphalt Concrete 
(Hot mix) ถนนสุขาภิบาล 8 จากร้านเซเว่นฯถึง รพ.
เชียงยืนหมู่ 5 

0.00 0.00 1,168,000.00 1,168,000.00 1,168,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 
(Hot mix) จากปากทางถนนสุขาภิบาล 14 ถึงสาม
แยกไปอิงน้ ารีสอร์ท หมู่ 5 

0.00 0.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 
(Hot mix) จากหน้าวัดปัจจิมถึงถนนพิทักษ์อุทิศ 1 หมู่ 
4 

0.00 0.00 868,000.00 868,000.00 868,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 
(Hot mix) ถนนประชาอุทิศ 2 (ซอยข้างบ้านนายเพชร 
ตุลาเนตร) ถึงสี่แยกประปาศาลเจ้า ถนนสุขาภิบาล 3 
หมู่ 18 

0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการเสิมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (Hot 
mix) ซอยบ้านนายมนัส ทิวิลาถึงสามแยกถนน
สุขาภิบาล 12 หมู่ 5 
 

0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt 
Concrete (Hot mix) จากปากทางถนนหมายเลข 12 
ถนนสุขาภิบาล 5 ถึงสามแยกถนนประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 
18 

0.00 0.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฎิกูล 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการปรับปรุงคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อที่ 3 
ระยะที่ 2 (ระยะที่ 1) 

0.00 0.00 0.00 310,000.00 310,000.00 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฎิกูล 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการปรับปรุงคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อที่ 3 
ระยะที่ 2 (ระยะที่ 2) 

0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 1,100,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการวางท่อ คสล. (มอก.) ถนนเข้าหนองบ ารุง
ราษฎร์ หมู่ที่ 19 

0.00 0.00 0.00 230,000.00 230,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการเสริมผิวจราจร แบบ Asphalt Concrete 
(Hot mix) ถนนบ ารุงราษฎร์ 1 จากสามแยกศูนย์
ราชการเทศบาลฯ ถึงสามแยกถนนหมายเลข 12 

0.00 0.00 790,000.00 790,000.00 790,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 
(Hot mix) ถนนประชาอุทิศ 1 (ซอยจันทร์เจ้า) ถึงสาม
แยกตัดกับถนนสุขาภิบาล 3 หมู่ 18 

0.00 0.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่าK) 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 

งานสวนสาธารณะ 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการตรวจสาร 
ปนเปื้อนในอาหาร ณ ตลาดสดแห่งที่ 1 

0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

งานไฟฟูาถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายใหแ้ก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

ค่าจ้างออกแบบจ้างควบคุมงานที่จ่ายใหแ้ก่รัฐและ
เอกชนหรือนิติบุคคล 

0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฎิกูล 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเก่ียวกับสิ่งก่อสร้าง 
หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบบ่อก าจัดขยะมูลฝอย 
บ่อที่ 4 

0.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,568,600.00 97,360,516.00 129,216,516.00 143,426,516.00 143,426,516.00 

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน 
โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาในการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อเทศบาล 
 

0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
งานขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและปรับปรุงระบบไฟฟูา
สาธารณะในเขตเทศบาล หมู่ที่ 3,4,5,18,19 

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
สนับสนุนการจัดงานบุญคุณลานและของดีเมืองเชียง
ยืน 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิต 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนโครงการปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019(COVID-19) 

0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแขง็ชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนด้านการปราบปรามและปูองกันและ
บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติด
ยาเสพติด 

0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 0.00 1,230,000.00 5,380,000.00 5,380,000.00 5,230,000.00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


