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ประกาศเทศบาลต าบลเชียงยืน 

เร่ือง  การรายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น                    
มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 13 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ                   
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                      
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลเชียงยืน จึงขอประกาศผลการด า เนินงานการจัดท า
งบประมาณการใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                        
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
เทศบาลต าบลเชียงยืน ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลเชียงยืน  

"เทศบาลต าบลเชียงยืนน่าอยู่มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลประชาชนทุกคน                     
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น" 

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 
 

   ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
        1. แผนงานงบกลาง 
        2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
        3. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
        4. แผนงานสาธารณสุข 
        5. แผนงานเคหะและชุมชน 
        6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
        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 าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)                    
ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 
          เทศบาลต าบลเชียงยืน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการ            
ท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา ปี 2564 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์การยกระดับมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

61 19,326,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

151 255,850,516.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร 69 45,015,000.00 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 23 8,600,000.00 
ยุทธศาสตร์สร้างสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 7 760,000.00 

รวม 311 329,551,516.00 
 
จ. การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลเชียงยืน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุ                                   
อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 106 โครงการ งบประมาณ 30,435,600 บาท สามารถจ าแนก                             
ตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถ่ิน 
30 11,171,100.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 
26 7,242,900.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร 
34 7,144,100.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
13 4,787,500.00 

ยุทธศาสตร์สร้างสงัคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
3 90,000.00 

รวม 
106 30,435,600 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลเชียงยืน มีดังน้ีรายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 
เทศบาลต าบลเชียงยืน มีดังน้ี 

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,552,800.00 ส านักปลัด  

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 60,000.00 ส านักปลัด  

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,708,000.00 ส านักปลัด  

4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 782,000.00 ส านักปลัด  

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 100,000.00 ส านักปลัด  

6. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น 

เงินสบทบกองทุนสัจจะสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลเชียงยืน 50,000.00 ส านักปลัด  

7. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนเก่ียวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยและการเลือกต้ังในระดับต่างๆ 

20,000.00 ส านักปลัด  

8. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น 

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

42,000.00 ส านักปลัด  

9. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น โครงการเทศบาลพบประชาชน 5,000.00 ส านักปลัด  

10. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีเวทีประชาคม 30,000.00 ส านักปลัด  

11. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
เทศบาล 1,000.00 ส านักปลัด  

12. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น โครงการเลือกต้ังและรณรงค์ในการเลือกต้ังระดับต่างๆ 700,000.00 ส านักปลัด  

13. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น โครงการหน่วยกู้ชีพกู้ภัย 0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข 

14. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล 10,000.00 ส านักปลัด  

15. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 15,000.00 ส านักปลัด  

16. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 15,000.00 ส านักปลัด  

17. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการจัดต้ังและฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน(อปพร.) 

200,000.00 ส านักปลัด  

18. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองยาเสพติดกฎหมายแก้ไขใหม่
และการจราจร 

10,000.00 ส านักปลัด  

19. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 100,000.00 ส านักปลัด  

20. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการเทศบาลต าบลเชียงยืนน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน 

100,000.00 ส านักปลัด  

21. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น โครงการจ้างคนพิการเข้าท างาน 108,000.00 ส านักปลัด  

22. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 0.00 ส านักปลัด  

 

 

 

 

 

 



 

-5- 

ล าดบั ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

23. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโรคไข้เลือดออก 50,000.00 กองสาธารณสุข  

24. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโรคอุจจาระร่วง 0.00 กองสาธารณสุข 

25. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และชุมชนในท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโรคพิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิดในสุนัข
และแมว 47,000.00 กองสาธารณสุข 

26. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของ
สังคมและชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการตลาดสดน่าซื้อ 0.00 กองสาธารณสุข 

27. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของ
สังคมและชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 35,300.00 กองสาธารณสุข 

28. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของ
สังคมและชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่เทศบาลต าบลเชียงยืน(สปสช.) 

200,000.00 กองสาธารณสุข 

29. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของ
สังคมและชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 150,000.00 กองการศึกษา  

30. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของ
สังคมและชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

80,000.00 ส านักปลัด  

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะและถนนสายต่าง ๆ               
ในเขตเทศบาล 

150,000.00 กองช่าง 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโคมไฟสาธารณะให้ได้
มาตรฐาน 

40,000.00 กองช่าง 

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (Hot mix) 
ถนนประชาอุทิศ 1 (ซอยจันทร์เจ้า) ถึงสามแยกตัดกับถนน
สุขาภิบาล 3 หมู่ 18 

548,000.00 กองช่าง 

34. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

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

400,000.00 กองช่าง 

35. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการทดสอบคุณภาพน้ าประปาและน้ าผิวดิน 0.00 กองประปา 

36. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินและน้ าผิวดิน ศูนย์ก าจัด
ขยะมูลฝอยรวม ทต.เชียงยืน 

0.00 กองสาธารณสุข 

37. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 20,000.00 ส านักปลัด 

38. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟูามหาจักรีสิรินทรฯสยามบรมราชกุมารี 

50,000.00 ส านักปลัด  

39. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

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

370,000.00 กองช่าง 

40. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการเสริมผิวจราจร แบบ Asphalt Concrete (Hot 
mix)ถนนบ ารุงราษฎร์ 1 จากสามแยกศูนย์ราชการเทศบาลฯ 
ถึงสามแยกถนนหมายเลข 12 หมู่ 19 (เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ) 

778,000.00 กองช่าง 
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41. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 
ช่วงที่ 1 จากสามแยกถนนบ ารุงราษฎร์ 1 (สามแยกศูนย์
ราชการเทศบาลฯ)  ถึงสามแยกถนนราษฎร์อุทิศ 3 หมู่ที่ 19 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

963,000 กองช่าง 

42. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 
ถนนสุขาภิบาล 8 จากข้างเซเว่นฯ – รพ.เชียงยืน หมู่ 5  
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

661,000 กองช่าง 

43. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 
ถนนสุขาภิบาล 7 สี่แยกถนนซอยจันทร์เจ้า หมู่ 18 ถึงสาม
แยกถนนเทวราช หมู่ 4 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

667,000 กองช่าง 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเน่ืองในวันสิ่งแวดล้อมโลก 

15,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น โครงการคลองสวยน้ าใส คนไทยมีความสขุ 20,000.00 

กอง
สาธารณสุข 

46. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการวางท่อ คสล. (มอก.) ถนนเข้าหนองบ ารุงราษฎร์หมู่ที่ 19 227,000.00 กองช่าง 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการงานขุดวางท่อส่งน้ าประปาบาดาล ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว จากหน้าชมรมผู้สูงอายุ ถึง ถังน้ าใส
ในส านักงานการประปา หมู่ 18 

150,000.00 กองช่าง 

48. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อที่ 3              
ระยะที่ 2 (ระยะที่ 1) 

310,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

49. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อที่ 3              
ระยะที่ 2 (ระยะที่ 2) 

100,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

50. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการจัดซื้อดินและหินลูกรังเพื่อฝังกลบขยะมูลฝอย 450,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

51. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการกองคลังเทศบาล
ต าบลเชียงยืน 

300,000.00 กองช่าง 

52. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการปูายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 233,000.00 กองช่าง 

53. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

ค่าจ้างออกแบบจ้างควบคุมงานที่จ่ายใหแ้ก่รัฐและเอกชน
หรือนิติบุคคล 

150,000.00 กองช่าง 

54. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่าK) 100,000.00 กองช่าง 

55. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.(มอก.ชั้น 3)                    
ถนนสนามชัย 4 ข้างร้านเต่ิงลาบเป็ด หมู่ 5 

331,900 กองช่าง 

56. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete                     
ถนนสนามชัย 4 ข้างร้านเต่ิงลาบเป็ด หมู่ 5 

209,000 กองช่าง 

57. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและ
การพัฒนาบุคลากร 

สนับสนุนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และผู้บริหารท้องถิ่น
ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ) 

561,500 ส านักปลัด  
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58. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร ค่าจ้างเหมาบริการ                3,857,100 

ส านัก/ทุก
กองงาน 

59. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
กลุ่มต่างๆ 

0.00 ส านักปลัด  

60. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรของ
พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล 

0.00 ส านักปลัด  

61. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรของคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 

0.00 ส านักปลัด  

62. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที ่

30,000.00 ส านักปลัด  

63. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการเช่าพื้นที่ให้บริการเว็บไซด์และค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงและดูแลเว็บไซด์ 

13,000.00 ส านักปลัด  

64. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5,000.00 ส านักปลัด  

65. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดท าวารสารและเอกสารเผยแพร่ข่าวสาร 15,000.00 ส านักปลัด  

66. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดซื้อกล้อง CCTV 0.00 ส านักปลัด  

67. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาในการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อเทศบาล 

20,000.00 ส านักปลัด 

68. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร ค่าเบี้ยประกันภัยรถ 35,000.00 ส านักปลัด  

69. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 20,000.00 กองคลัง 

70. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 748,000 
ส านัก/ทุก
กองงาน 

71. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ 600,000 
ส านัก/ทุก
กองงาน 

72. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ 390,000 
ส านัก/ทุก
กองงาน 

73. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

25,000.00 ส านักปลัด  

74. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิต 5,000.00 ส านักปลัด  

75. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

สนับสนุนการจัดงานบุญคุณลานและของดีเมืองเชียง
ยืน 

30,000.00 ส านักปลัด  

76. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ 30,000.00 ส านักปลัด  

77. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดท าแผนและฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่การ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

10,000.00 ส านักปลัด  

78. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเก็บขนขยะ
มูลฝอย 0.00 

กอง
สาธารณสุข 

79. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

อุดหนุนด้านการปราบปรามและปูองกันและ
บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้
ติดยาเสพติด 

10,000.00 ส านักปลัด  

80. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบแนวเขตถนนสาธารณะสาย
ต่างๆในเขตเทศบาล 0.00 กองช่าง 
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ล าดบั ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

81. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 800,000.00 กองช่าง 

82. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนเชียงยืน 1,000.00 กองช่าง 

83. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

ค่าจัดซื้อน้ าดิบเพื่อผลิตน้ าประปา 0.00 กองประปา 

84. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

0.00 
กอง
สาธารณสุข 

85. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการอบรมให้ความรู้ควบคุมปูองกันโรคติดต่อ
โรคระบาดและโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

20,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

86. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) 30,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

87. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการเดิน-วิ่งสามวัยเพื่อสุขภาพ 0.00 
กอง
สาธารณสุข 

88. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการจัดซื้อถังขยะและบ ารุงรักษา 100,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

89. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบล
เชียงยืน 

0.00 
กอง
สาธารณสุข 

90. 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการก่อสร้างอาคารงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลต าบลเชียงยืน 

0.00 กองช่าง 

91. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการจัดประชุมในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

5,000.00 
กอง
การศึกษา 

92. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 1,000.00 ส านักปลัด  

93. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 100,000.00 
กอง
การศึกษา  

94. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการของเด็ก 30,000.00 
กอง
การศึกษา  

95. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเชียงยืน 

30,000.00 
กอง
การศึกษา  

96. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 10,000.00 
กอง
การศึกษา  

97. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องเรียน 30,000.00 
กอง
การศึกษา  

98. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 386,500.00 
กอง
การศึกษา  

99. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการปฏิบัติธรรม 0.00 
กอง
การศึกษา  

100. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี
และงานรัฐพิธีต่างๆ 

230,000.00 
กอง
การศึกษา  

101. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 10,000.00 
กอง
การศึกษา  

102. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 3,940,000.00 
กอง
การศึกษา  

103. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลและสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล 

15,000.00 
กอง
การศึกษา  
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ล าดบั ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

104. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ โครงการปกปูองสถาบัน 50,000.00 ส านักปลัด  

105. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว 20,000.00 ส านักปลัด  

106. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

20,000.00 ส านักปลัด  

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

             เทศบาลต าบลเชียงยืน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ               
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 57 โครงการ จ านวนเงิน 24,365,812.76 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 56 โครงการ จ านวนเงิน 23,824,237.76 ล้านบาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การกอ่หนี้ผกูพัน/ 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ ลงนามในสัญญา 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสงัคมและชุมชนในท้องถิ่น 19 9,739,530.40 19 9,700,130.40 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในท้องถิ่น 

15 4,863,482.84 14 4,631,482.84 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร 18 5,408,893.52 18 5,138,718.52 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 4 4,314,306.00 4 4,314,306.00 

ยุทธศาสตร์สร้างสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 1 39,600.00 1 39,600.00 

รวม 57 24,365,812.76 56 23,824,237.76 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลเชียงยืน ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญตัิ/              
เทศบัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและ
ชุมชนในท้องถิ่น 

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,552,800.00 1,210,400.00 1,210,400.00 342,400.00 

2. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและ
ชุมชนในท้องถิ่น 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 60,000.00 41,500.00 41,500.00 18,500.00 

3. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและ
ชุมชนในท้องถิ่น 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,708,000.00 6,114,000.00 6,114,000.00 594,000.00 

4. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและ
ชุมชนในท้องถิ่น 

เงินส ารองจ่าย 2,319,800.00 2,306,583.40 2,267,183.40 13,216.60 

5. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและ
ชุมชนในท้องถิ่น 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลต าบลเชยีงยืน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและ
ชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการให้ความรู้แก่ผู้น า
ชุมชนเก่ียวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้งในระดับต่างๆ 

20,000.00 19,890.00 19,890.00 110.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและ
ชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเชียงยืน 

42,000.00 28,705.00 28,705.00 13,295.00 

8. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและ
ชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีเวทีประชาคม 30,000.00 29,655.00 29,655.00 345.00 

9. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและ
ชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการเลือกต้ังและ
รณรงค์ในการเลือกต้ัง
ระดับต่างๆ 

700,000.00 635,902.00 635,902.00 64,098.00 

10. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและ
ชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปใีหม ่

15,000.00 14,980.00 14,980.00 20.00 

11. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและ
ชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

15,000.00 14,780.00 14,780.00 220.00 

12. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและ
ชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการจัดต้ังและ
ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

13. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

โครงการเทศบาลต าบลเชยีง
ยืนน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในชุมชน 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

14. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและ
ชุมชนในท้องถิ่น 

โครงการจ้างคนพิการเข้า
ท างาน 

108,000.00 108,000.00 108,000.00 0.00 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญตัิ/
เทศบัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

15. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
โรคไข้เลือดออก 

50,000.00 48,000.00 48,000.00 2,000.00 

16. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

โครงการโรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิดในสุนัขและแมว 

47,000.00 39,725.00 39,725.00 7,275.00 

17. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

35,300.00 35,300.00 35,300.00 0.00 

18. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

เงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

19. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

80,000.00 79,910.00 79,910.00 90.00 

20. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่
สาธารณะและถนนสายต่างๆ 
ในเขตเทศบาล 

150,000.00 149,970.00 149,970.00 30.00 

21. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างเสริมผิว
จราจรแบบ Asphalt 
Concrete(Hot mix) ถนน
ประชาอุทิศ 1(ซอยจันทร์เจ้า) 
ถึงสามแยกตัดกับถนน
สุขาภิบาล 3 หมู่ 18 

548,000.00 547,300.00 547,300.00 700.00 

22. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

งานขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
และปรับปรุงระบบไฟฟูา
สาธารณะในเขตเทศบาล 

400,000.00 75,032.84 75,032.84 324,967.16 

23. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมเกษตรปลอด
สารพิษ 

20,000.00 16,980.00 16,980.00 3,020.00 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
การผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แบบ Asphalt Concrete (Hot 
mix)จากปากทางถนนหมายเลข 
12 ถนนสุขาภิบาล 5 ถึงสาม
แยกถนนประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 
18 

370,000.00 367,700.00 367,700.00 2,300.00 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
การผลิตและสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมเน่ืองในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

26. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการวางท่อ คสล. (มอก.) 
ถนนทางเข้าหนองบ ารุง
ราษฎร์ หมู่ที่ 19 

227,000.00 226,500.00 226,500.00 500.00 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญตัิ/              
เทศบัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

27. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการจัดซื้อดินและหิน
ลูกรังเพื่อฝังกลบขยะมูล
ฝอย 

450,000.00 449,000.00 449,000.00 1,000.00 

28. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงต่อเติม
ห้องปฏิบัติการกองคลัง
เทศบาลต าบลเชียงยืน 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

29. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการปูาย
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ 

233,000.00 232,000.00 0.00 1,000.00 

30. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

ค่าจ้างออกแบบจ้างควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่รัฐและ
เอกชนหรือนิติบุคคล 

150,000.00 149,000.00 149,000.00 1,000.00 

31. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการเสริมผิวจราจร แบบ 
Asphalt Concrete (Hot 
mix) ถนนบ ารุงราษฎร์ 1 
จากสามแยกศูนย์ราชการ
เทศบาลฯ ถึงสามแยกถนน
หมายเลข 12 หมู่ 19 (เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

778,000.00 777,000 777,000 1,000 

32. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างเสริมผิว
จราจรแบบ Asphalt 
Concrete ช่วงที่ 1 จากสาม
แยกถนนบ ารุงราษฎร์ 1 (สาม
แยกศูนย์ราชการเทศบาลฯ)  
ถึงสามแยกถนนราษฎร์อุทิศ 
3 หมู่ที่ 19 (เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

963,000 962,000 962,000 1,000 

33. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างเสริมผิว
จราจรแบบ Asphalt 
Concrete ถนนสุขาภิบาล 8 
จากข้างเซเว่นฯ – รพ.เชียง
ยืน หมู่ 5  (เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

661,000 660,000 660,000 1,000 

34. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างเสริมผิว
จราจรแบบ Asphalt 
Concrete ถนนสุขาภิบาล 7 
สี่แยกถนนซอยจันทร์เจ้า หมู่ 
18 ถึงสามแยกถนนเทวราช 
หมู่ 4 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

667,000 666,000 666,000 1,000 

35. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

350,000.00 187,182.00 187,182.00 162,818.00 

36. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

ค่าจ้างเหมาบริการ 3,857,100 2,883,210 2,614,210 973,890 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญตัิ/            
เทศบัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

37. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการเช่าพื้นที่
ให้บริการเว็ปไซด์และ
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและ
ดูแลเว็ปไซด์ 

13,000.00 11,955.00 11,955.00 1,045.00 

38. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการจัดท าวารสารและ
เอกสารเผยแพร่ข่าวสาร 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

39. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาใน
การส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อ
เทศบาล 

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

40. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

ค่าเบี้ยประกันภัยรถ 35,000.00 18,026.29 18,026.29 16,973.71 

41. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

42. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 748,000.00 674,034 674,034 73,966 

43. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ยานพาหนะ 

600,000.00 467,707.22 467,707.22 132,292.78 

44. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

390,000 70,015.01 70,015.01 319,984.99 

45. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

46. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

สนับสนุนการจัดงานบุญ
คูณลานและของดีเมือง
เชียงยืน 

30,000.00 26,300.00 26,300.00 3,700.00 

47. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี
และงานพิธีต่างๆ 

30,000.00 25,000.00 25,000.00 5,000.00 

48. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการจัดท าแผนและ
ฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่
การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

10,000.00 8,750.00 8,750.00 1,250.00 

49. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

800,000.00 753,300.00 752,125.00 46,700.00 

50. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการอบรมให้ความรู้
ควบคุม ปูองกันโรคติดต่อ
โรคระบาดและโรคติดต่อ
อุบัติใหม ่

20,000.00 19,930.00 19,930.00 70.00 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญตัิ/             
เทศบัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

51. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการส่งเสริมการคัด
แยกขยะ (รีไซเคิล) 

30,000.00 19,940.00 19,940.00 10,060.00 

52. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการจัดซื้อถังขยะและ
บ ารุงรักษา 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

53. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ในห้องเรียน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

54. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

386,500.00 326,876.00 326,876.00 59,624.00 

55. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

230,000.00 151,630.00 151,630.00 78,370.00 

56. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 

3,940,000.00 3,805,800.00 3,805,800.00 134,200.00 

57. 
ยุทธศาสตร์สร้างสังคมเอ้ือ
อาทรและสมานฉันท์ 

โครงการปกปูองสถาบัน 50,000.00 39,600.00 39,600.00 10,400.00 

 

1.5 ผลการด าเนินงาน 

                    เทศบาลต าบลเชียงยืน ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณปี 2564 ในเขตพื้นท่ี 
โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้น ท่ีใกล้เคียง                    
ยกตัวอย่าง ดังนี้ 

เบ้ียยังชีพคนพิการ   เบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
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เงินส ารองจ่าย  -โครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในวันท่ี 30 กันยายน 2564 เข็มท่ี 1 
และวันท่ี 21 ตุลาคม 2564 เข็มท่ี 2 

         

          

โครงการให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งในระดับต่างๆ 

          

โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน  ดังนี้                                                                                      
โครงการจัดท าแผนชุมชนแบบบูรณาการ  ในวันท่ี 15-17 มิถุนายน 2564 
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โครงการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2564  วันท่ี 19-22 ตุลาคม 2563 

           

โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีเวทีประชาคม   

              .                                                   

โครงการเลือกตั้งและรณรงค์ในการเลือกตั้งระดับต่างๆ 
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โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2564 

            

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2564 

            

โครงการจัดต้ังและฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) 

 

 

 

 

งานประเพณีบุญข้าวคูณลานและงานของดีเมืองเชียงยืน ประจ าปี 2564 ในวันท่ี 23-25 ธันวาคม 25 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโรคไข้เลือดออก 

             

โครงการโรคพิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิดในสุนัขและแมว 

             

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

             

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีสาธารณะและถนนสายต่างๆ  ในเขตเทศบาล 

              

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt concrete บริเวณถนนสุขาภิบาล 7 จากส่ีแยกถนนซอยจันทร์เจ้า 
หมู่ท่ี 18   ถึงสามแยกถนนเทวราช หมู่ท่ี 4  

ก่อนด าเนินการ      หลังด าเนินการ 

              

งานขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและปรับปรุงระบบไฟฟูาสาธารณะในเขตเทศบาล 
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โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ  ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2564 

           

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเนื่องในวันส่ิงแวดล้อมโลก 

               

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt concrete บริเวณถนนบ ารุงราษฎร์ 1 จากสามแยกถนนหมายเลข 
12 หมู่ 19  

ก่อนด าเนินการ      หลังด าเนินการ 

              
    

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt concrete ช่วงท่ี 1 จากสามแยกถนนบ ารุงราษฎร์ 1 (สามแยก
ศูนย์ราชการเทศบาลต าบลเชียงยืน) ถึงสามแยกถนนราชอุทิศ 3 หมู่ท่ี 19 ช่วงท่ี 2 จากสามแยกถนนราษฎร์อุทิศ 
3 ถึงสามแยกถนนสาย              เชียงยืน – โกสุมฯ หมู่ท่ี 19  

ก่อนด าเนินการ      หลังด าเนินการ 
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โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt concrete บริเวณถนนสุขาภิบาล 8 ข้างร้าน 7-ELEVEN                       
ถึงโรงพยาบาลเชียงยืน หมู่ท่ี 5  

ก่อนด าเนินการ      หลังด าเนินการ 

                 

โครงการวางท่อ คสล.(มอก.) ถนนเข้าหนองบ ารุงราษฎร์ หมู่ท่ี 19  

ก่อนด าเนินการ                         หลังด าเนินการ 

              

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt concrete บริเวณถนนประชาอุทิศ 1 ซอยจันทร์เจ้า ถึงสามแยก
ตัดกับถนนสุขาภิบาล 3  หมู่ท่ี 18 ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ก่อนด าเนินการ                               หลังด าเนินการ 
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โครงการก่อสร้างปูายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก                    
พ.ศ. 2562  

 
 

 

 

 

 

 

 

ซ่อมแซมอาคารส านักงานกองการประปา เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการกองช่างเทศบาลต าบลเชียงยืน                                                                 
ณ อาคารส านักงานกองการประปา เทศบาลต าบลเชียงยืน ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ก่อนด าเนินการ                           หลังด าเนินการ 

             

ซ่อมแซมบ่อพัก คสล. หลังวัดปัจจิม หมู่ท่ี 4  ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ก่อนด าเนินการ                            หลังด าเนินการ 
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ซ่อมแซมถนน คสล. และฝาบ่อพัก หมู่ท่ี 3, 4 และ 18 ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองคลังเทศบาลต าบลเชียงยืน ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ก่อนด าเนินการ         หลังด าเนินการ 

 

ซ่อมแซมถนนลูกรังห้วยทรายขาว ชุมชนสนามชัย หมู่ท่ี 5 ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ก่อนด าเนินการ               หลังด าเนินการ 
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ซ่อมแซมศาลากลางน้ า สวนสาธารณะหนองบ ารุงราษฎร์ หมู่ท่ี 19 ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม 

ก่อนด าเนินการ                                    หลังด าเนินการ 

 

ขุดลอกรางระบายน้ า รางยู พร้อมขนทิ้ง ณ บริเวณถนนพิทักษ์อุทิศ 2 และทางหลวงหมายเลข 2152 หมู่ท่ี 4 
ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ก่อนด าเนินการ                                  หลังด าเนินการ 

 
 

 

  

ซ่อมแซมฝาบ่อพัก และถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน  

ซ่อมแซมระบบไฟฟูาอาคารตลาดสดเทศบาลฯ ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
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ซ่อมแซมรางระบายน้ า และท่อระบายน้ าพร้อมฝาบ่อพัก หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 18 ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม 
หมู่ 4 ก่อนด าเนินการ          หลังด าเนินการ 

 

 

 

 

 

หมู่ 18 ก่อนด าเนินการ          หลังด าเนินการ 

 

 

 

 

 

ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก พร้อมบดทับด้วยเครื่องจักร 2 ช่วง หมู่ท่ี 5  
ก่อนด าเนินการ                  หลังด าเนินการ 

ขุดลอกท่อระบายน้ าพร้อมขนย้ายตะกอนไปก าจัดภายในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน 
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โครงการอบรมให้ความรู้ควบคุมปูองกันโรคติดต่อโรคระบาดและโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

           

อุดหนุนงานพิธีและรัฐพิธีต่างๆ                                                                                                           
กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจ าปี 2564  ในวันท่ี 23 ตุลาคม 2563 

         

กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันชาติและวันพอ่แห่งชาติ ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2563    

          

กิจการรมลงนามถวายพระพรวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 
2564    
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กิจการรมลงนามถวายพระพรวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ   ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2564    

       
   

กิจกรรมจิตอาสา  

            

         

กิจกรรมจัดให้มีตู้ปันสุข 
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กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลเชียงยืน    

            

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) 

           

           

โครงการจัดซื้อถังขยะและบ ารุงรักษา   
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
เทศบาลต าบลเชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 

 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
1.ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งของสงัคมและ
ชุมชนในท้องถิ่น 

62 19,426,000.00 30 11,171,100.00 19 9,739,530.40 19 9,700,130.40 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

151 255,850,516.00 26 7,242,900.00 15 4,863,482.84 14 4,631,482.84 

3.ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร 

68 44,915,000.00 34 7,144,100.00 18 5,408,893.52 18 5,138,718.52 

4.ยุทธศาสตรด์้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

23 8,600,000.00 13 4,787,500.00 4 4,314,306.00 4 4,314,306.00 

5.ยุทธศาสตร์สร้างสังคม
เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 

7 760,000.00 3 90,000.00 1 39,600.00 1 39,600.00 

รวม 311 329,551,516.00 106 30,435,600.00 57 24,365,812.76 56 23,824,237.76 

 
ปัญหาและอุปสรรค 
  1. เกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โควิด 19 มีผลต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
ต าบลเชียงยืนท่ีมีการรวมกลุ่ม บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ 
  2. บางโครงการ/กิจกรรมไม่มีการเสนอผลการด าเนินโครงการท าให้ไม่มีข้อมูลในการติดตามผล
การด าเนินโครงการ 
  3. ระเบียบ/ข้อบังคับ/หนังสือส่ังการ มีการเปล่ียนแปลงใหม่ตลอด 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. วิเคราะห์สถานการณ์และบริหารงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณ  พิจารณาโอนลด

งบประมาณโครงการท่ีไม่สามารถด าเนินการได้  ไปเพิ่มในโครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถด าเนินการเพื่อบริหารงาน
และด าเนินโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนและเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด 

2. ผู้บริหารส่ังการใหส้ านัก/กองงานต่างๆ  มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ทุกโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีการด าเนินการในปีงบประมาณนั้น  

3. ศึกษาระเบียบ/ข้อบังคับ/หนังสือส่ังการ ท่ีมีการปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับ/หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 
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ท้ังนี้   หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์                    
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลเชียงยืนทราบ เพื่อจะได้พิจารณา                  
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

(นายชาญวิทย์  พุดบุรี) 
นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 

 

 

 

 

 


