
รายงานการประชมุสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา 
ประชมุสมยัสามญัที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

วนัที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ณ หอ้งประชมุสภาเทศบาลชัน้สองอาคารส านกังานเทศบาลต าบลท่าศิลา 

................................................... 
 
ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา (นายสงค ์พรรณมาตย)์ 
  เป็นการนดัประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาสมยัสามญัที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็น
เดือนสุดทา้ยของสิน้ปีปฏิทิน และในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่จะถึงส าหรบัท่านใดที่จ  าเป็นตอ้งเดินทางไป
ต่างจังหวัด หรือนอกพืน้ที่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถติดต่อด าเนินการได้ทีส  านักงานขนส่งจังหวัด
สกลนคร (สาขาสว่างแดนดิน) ไดต้ัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไป เพราะช่วงเทศกาลจะมีการตัง้ด่านตรวจอย่างเขม้งวด 
  การระบาดของโรคไวรสัโควิด – 19 ก็มีสายพนัธุใ์หม่เขา้มาอีกแลว้นะครบั ฝากทกุท่านใหดู้แล
สขุภาพ สวมหนา้กากอนามยัเวน้ระยะห่าง ลา้งมือบ่อย ๆ และท่านใดที่ยงัไม่รบัวคัซีนสามารถเขา้รบัวคัซีนไดท้ี่
โรงพยาบาลใกลบ้า้นท่าน 
 
ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
  2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาสมัยสามัญที่  3 ครั้งที่  2 ประจ าปี
งบประมาณ 2564 เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา (นายสงค ์พรรณมาตย)์ 
  เรียนเชิญเลขานกุารสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา (นายณรงค ์สวัสดี) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน คณะผูบ้ริหารฯ ขา้ราชการที่เขา้ร่วมประชุมกระผม นายณรงค ์สวัสดี เลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลท่าศิลา 

อาศยัอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2547  
ขอ้ 33 ก าหนดโดยสรุปว่า รายงานการประชุมสภาทุกคราวจะตอ้งใหค้ณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาฯ ไดท้ าการตรวจสอบแลว้เสนอใหส้ภาทอ้งถิ่นรบัรองรายงานการประชุมนั้น กระผมขอใหส้มาชิกสภา



เทศบาลต าบลท่าศิลาทุกท่านไดต้รวจรายงานการประชุมครัง้ที่แลว้ใหเ้รียบรอ้ยก่อนที่จะรบัรองรายงานการ
ประชมุครัง้ที่แลว้ 
ประธานสภาเทศบาลเทศบาลต าบลท่าศิลา (นายสงค ์พรรณมาตย)์ 

สอบถามสมาชิกสภาฯท่านใดมีความประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงแกไ้ขรายละเอียดเพิ่มเติมอีก 
หรือไม่ หากไม่มีขอมติเห็นชอบ 

-รายงานการประชมุสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาสมยัสามญัที่ 3 ครัง้ที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ.2564 

ที่ประชมุ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา 
รบัรอง 11 เสียง 
ไม่รบัรอง - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา สมัยสามัญที่  3 ครั้งที่2 ประจ าปี
งบประมาณ2564 เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 2564 เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 
ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

3.1) เปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงโครงการฯก่อสรา้งถนนดินลกูรงัเขา้สูพ่ืน้ที่การเกษตร บา้นทุ่ง 
สวรรค ์หมู่ที่ 13 งบประมาณ 205,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งตามโครงการก่อสรา้งถนนดินลูกรงัเขา้สู่
พืน้ที่การเกษตรบา้นทุ่งสวรรค ์หมู่ที่ 13 ถนนกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,080 เมตรดินคนัทางสงูเฉลี่ย 0.40 เมตร 
ปรมิาณดินลกูรงั 450.00 ลบ.ม. เกลีย้ตกแต่งตลอดสาย ก่อสรา้งตามแบบแปลนเทศบาลต าบลท่าศิลาก าหนด 
และติดตัง้ปา้ยชื่อโครงการจ านวน 1 ปา้ย 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา (นายไสว ทะจรสมบัติ) 

เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง 
เกียรติทกุท่าน ขา้ราชการและผูเ้ขา้รว่มประชมุ กระผมนายสว ทะจรสมบติั นายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา ขอ
เรียนเชิญท่านปลดัเทศบาลต าบลท่าศิลา เจา้หนา้ที่งบประมาณน าเรียนครบั 
ปลัดเทศบาลต าบลท่าศิลา (สิบต ารวจโทดาเรศ ประจันนวล) 

เรียนประธานสภาทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง 
เกียรติทกุท่าน ปลดัเทศบาลฯรองปลดัเทศบาลฯ หวัหนา้สว่นราชการและผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุคนรายละเอียด
เปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงโครงการทีสภาฯไดเ้สนอเขา้มาจากเดิม และจะมีการเปลี่ยนสถานที่ด  าเนินการายละเอียด
( ตามเอกสารที่แจกใหท้ี่ประชมุ โครงการเดิมเป็นการก่อสรา้งถนนดินลกูรงัเขา้สูพ่ืน้ที่การเกษตรบา้นทุ่งสวรรค ์
งบประมาณ 205,000 บาท 



เหตุผลเน่ืองจากไดร้บัการคดัคา้นจากชาวบา้นในพืน้ที่ จึงไม่สามารถด าเนินการไดต้ามที่ไดข้ออนมุัติสภาฯ 
รายละเอียดโครงการที่ขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลง 
บญัชีแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
-งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกบัอตุสาหกรรมและการโยธา 
-งบลงทนุ 
-หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 
-ประเภทรายจ่ายค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณปูการ 
-โครงการ/รายการ โครงการก่อสรา้งถนนดินลกูรงัเขา้สูพ่ืน้ที่การเกษตรบา้นทุ่งสวรรค ์หมู่ที่ 13 

ขอ้ความเดิม 
เพื่อจ่ายเป็นก่อสรา้งตามโครงการก่อสรา้งถนนดินลกูรงัเขา้สูพ่ืน้ที่การเกษตรบา้นทุ่งสวรรค ์ 

หมู่ที่ 13ถนนกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,080.00 เมตร ดินคันทางสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาณดินลูกรงั 450.00 
ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยตกแต่งเรียบตลอดสาย ก่อสรา้งตามแบบแปลนเทศบาลต าบลท่าศิลาก าหนด และ
โครงการจ านวน 1 ปา้ย 

- เป็นไปตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิ่น ที่มท0808.2/ว1095                      
ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- เป็นไปตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิ่น ที่มท 0808.2/ว 3749  
ลงวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ. 256 1-2565 (เพิ่มเติมครัง้ที่ 2/2564)  
หนา้ที่ 23 ล าดบัที่ 20 ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้เงินอดุหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสรา้ง 
ขอ้ความใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนดินลกูรงัเขา้สูพ่ืน้ที่การเกษตร บา้นทุ่งสวรรค ์  
หมู่ที่ 13ปริมาณงานถนนกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร ดินคนัทางสงูเฉลี่ย 0.70 เมตร ปริมาณดินลกูรงั 
1,904.00 ลูกบาศกเ์มตร เกลี่ยตกแต่งเรียบตลอดสายก่อสรา้งตามแบบแปลนเทศบาลต าบลท่าศิลาก าหนด 
และติดตัง้ปา้ยชื่อโครงการจ านวน 1 ปา้ย 

- เป็นไปตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิ่น ที่ มท0808.2/ว 1095 ลงวนัที่ 28  
พฤษภาคมพ.ศ. 2564 

- เป็นไปตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิ่น ที่มท 0808.2/ 3749 ลงวนัที่ 30  



มิถนุายน พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ. 256 1-2565 (เพิ่มเติมครัง้ที่ 2/2564) หนา้ที่ 23       

ล าดับที่ 20 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสรา้ง 
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายการโอนลด 

- แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
- งานบรหิารงานทั่วไปเก่ียวกบัอตุสาหกรรมและการโยธา 
- งบลงทนุ 
- ประเภทรายจ่ายค่าก่อสรา้งสาธารณปูการ 
- โครงการ/รายการ โครงการก่อสรา้งถนนดินลกูรงัเขา้สูพ่ืน้ที่การเกษตรบา้นทุ่งสวรรค ์    

หมู่ 13 
- งบประมาณที่อนมุติัตามเทศบญัญัติ 205,000 บาท 
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 205,000 บาท 
- จ านวนเงินที่โอน 52,960 บาท 
- งบประมาณหลงัโอน 152,040 บาท 

รายการโอนเพิ่ม 
- แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
- งานบรหิารงานทั่วไปเก่ียวกบัอตุสาหกรรมและการโยธา 
- งบลงทนุ 
- ประเภทรายจ่ายค่าก่อสรา้งสาธารณปูการ 
- โครงการ/รายการ โครงการลงดินลกูรงัผิวจราจรบรเิวณเป็นหลมุเป็นบ่อสายทางบา้นทุ่ง

สวรรค-์ส านกัสงฆส์ามคัคีธรรมบา้นทุ่งสวรรค ์หมู่13 
- งบประมาณที่อนมุติัตามเทศบญัญัติ – บาท 
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน – บาท 
- จ านวนเงินที่โอน 52,960 บาท 
- งบประมาณหลงัโอน 52,960 บาท 

ค าขีแ้จงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โอนลดเพื่อจ่ายรายการใหม่เป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการลงดิน 



ลกูรงัผิวจราจรบริเวณเป็นหลมุเป็นบ่อสายทางบา้นทุ่งสวรรค ์ส านกัสงฆส์ามคัคีธรรมบา้นทุ่งสวรรค ์ปริมาณ
ดินลกูรงั 501.50 ลกูบาศกเ์มตร ก่อสรา้งตามแบบแปลนเทศบาลต าบลท่าศิลาก าหนด 
ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา (นายสงค ์พรรณมาตย)์ 

ขอบคณุปลดัเทศบาลต าบลท่าศิลา ที่ไดช้ีแ้จงน าเรียนต่อสภาฯมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่า 
ศิลาท่านใด จะอภิปรายชีแ้จง หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เรียนเชิญครบั 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา (นายแสง บัวฮมบุลา) 

เรียนประธานสภาทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง 
เกียรติทุกท่าน ขา้ราชการหวัหนา้ส่วนทุกกองทุกฝ่าย และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน กระผมนายแสง บวัฮมบุลา
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เขต 1 เรื่องที่ขอเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ตรงจุดนีก้็ส  าคัญเหมือนกันครบั
เพราะโครงการที่ไดเ้สนอเขา้มาก่อนหนา้มีปัญหากบัประชาชนในพืน้ที่ มีการคดัคา้นของพี่นอ้งประชาชน ถา้เรา
จะมาเป็นก่อสรา้งถนนดินลกูรงัสูพ่ืน้ที่การเกษตร บา้นทุ่งสวรรค ์หมู่ที่ 13 และเคยเสนอโครงตลอด ที่ผ่านมาไม่
เคยไดร้บัความอนุเคราะห ์มาปีนีจ้ึงขอความอนเุคราะหใ์หม้าเปลี่ยนเป็นโครงการนีน้่าจะเป็นผลประโยชนแ์ก่พี่
นอ้งประชาชน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา ( นายทวีศักดิ ์โพธิจักร) 

เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง 
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการหัวหน้าส่วนทุกกองทุกฝ่าย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน กระผม       
นายทวีศกัดิ์โพธิจักร ์สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาเขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาทุกท่าน เป็น
ตัวแทนของพี่น้องประชาชนเพื่อเข้ามาพัฒนาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด อันดับแรก และเพื่อพี่น้ องประชาชน 
งบประมาณของเทศบาลฯทุกบาททุกสตางคต์อ้งใชใ้หเ้กิดประโยชนส์ุดและเพื่อน ามาแกไ้ขปัญหาของพี่นอ้ง
ประชาชนใหต้รงจดุ เห็นดว้ยถา้จะเปลี่ยนแปลงโครงการเดิมมาเป็นก่อสรา้งถนนดินลกูรงัเขา้สู่พืน้ที่การเกษตร 
บา้นทุ่งสวรรค ์หมู่ที่ 13หากงบประมาณเหลือจ่ายก็ควรเอาไปพฒันาส่วนอ่ืนเห็นดว้ยตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ
เขต 1 กลา่ว 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา (นายณรงค ์สวัสดี) 

เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง 
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการหัวหน้าส่วนทุกกองทุกฝ่าย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน กระผม       
นายณรงค ์สวัสดี เลขานุการสภาทศบาลต าบลท่าศิลา ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 330,000 บาท 
โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงเขา้มางบประมาณเดิม เป็น 205,000 บาท ถา้ไม่เกินงบประมาณที่ก าหนดไวก้่อน
หนา้ ที่เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งโครงการลงดินลูกรงัผิวจราจรบริเวณเป็นหลมุเป็นบ่อสายทางบา้นทุ่งสวรรค ์ส านัก



สงฆส์ามัคคีธรรม เป็นผลดีมาก ๆ เดิมแลว้จะใชง้บประมาณส่วนของส านักสงฆพ์ฒันาปรบัปรุงมาเองตลาด 
นบัเป็นผลดีที่ไม่ตอ้งใชง้บประมาณสว่นตนไม่ว่าจะเป็นงบประมาณจากญาติธรรม ฯ 
ผู้อ านวยการกองช่าง (นายธานินทร ์ยศรักษา) 

เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง 
เกียรติทุกท่าน คณะผูบ้ริหารฯ ขา้ราชการหวัหนา้ส่วนทุกกองทุกฝ่าย และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน กระผมนาย
ธานินทรย์ศรกัษา ผูอ้  านวยการกองช่าง เดิมรายละเอียดโครงการก่อสรา้งถนนดินลูกรงัเขา้สู่พืน้ที่การเกษตร
บา้นทุ่งสวรรคห์มู่ที่ 13 งบประมาณ 205,000 บาท (สองแสนหา้พันบาทถ้วน) นั้นบุคคลในพืน้ที่ไม่ยอมให้
ด าเนินการซึ่งเป็นปัญหาในการด าเนินงาน ก็เลยไดข้อเปลี่ยนแปลงโครงการฯ และงบประมาณใหม่ที่เราได้
ด าเนินการประมาณ152,040 บาท (หนึ่งแสนหา้หมื่นสองพนัสี่สิบบาทถว้น) สภาพถนนดินลกูรงัก็เพียงพอ และ
เป็นเสน้หลกัในการสญัจร ขอน าเรียนต่อสภาฯ 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา (นายเดช บุญกรรม) 

เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง 
เกียรติทุกท่าน คณะผูบ้ริหารฯ ขา้ราชการหัวหนา้ส่วนทุกกองทุกฝ่าย และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน ในค าชีแ้จง
ของผูอ้  านวยการกองช่าง ไดเ้สนอมา ก็ตามวิชาช่าง ตามโครงสรา้งพืน้ฐานแลว้ก็ไดด้  าเนินการไปตามขั้นตอน 
แต่ในส่วนของกองช่างมีงบประมาณที่ตกหล่นหรือไม่ แน่นอนไม่มีการปฏิเสธ แต่ไม่อยากให้มาตัดลด
งบประมาณลง เพราะความส าเร็จขององค์กรต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันทุกฝ่าย เทศบาลต าบลท่าศิลา
งบประมาณไม่ไดน้อ้ยเลย สิบกว่าลา้นบาท ไม่ว่าจะเป็นงบกลาง งบแต่ละสว่นแต่ละกอง สภาเทศบาลฯไม่เคย
ปฏิเสธในการเสนอหรือขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ที่ส  าคัญและเพื่อประโยชนข์องพี่นอ้งประชาชน ก็ไม่ขัดเมื่อ
ตอ้งการพฒันาพืน้ที่ใหถู้กตอ้งตรงตามความตอ้งการของพี่นอ้งประชาชนในพืน้ที่สภาฯไม่เคยไม่อนมุติัครบัการ
ท างานไม่อยากใหม้ีปัญหาตามมาฝากผูอ้  านวยการกองช่างส ารวจใหถู้กอย่าใหเ้กิดปัญหาแบบนีอี้กนะครบั 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา (นายแสง บัวฮมบุลา) 

เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง 
เกียรติทุกท่าน ขา้ราชการหวัหนา้ส่วนทุกกองทุกฝ่าย และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน กระผมนายแสง บวัฮมบุลา 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เขต 1 ฟังจากที่ผูอ้  านวยการกองช่างชีแ้จง เฉพาะงบประมาณที่ตัง้ไวซ้่อม
แชมก็มีพอพี่นอ้งประชาชนจะขอความอนุเคราะหซ์่อมแซมท่านคอยตัดเล็กตัดนอ้ยที่ไดก้ล่าวไปก่อนหนา้เป็น
การขอความอนเุคราะหด์ว้ยนะครบั แลว้งบประมาณในการซ่อมแซมมีอยู่ท าไมไม่ออกไปแกไ้ขปรบัปรุงให ้ยงัไง
ขอความอนเุคราะหเ์จา้หนา้ที่งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบดว้ยนะครบั 
 
 



รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา (นายสุรจิตร สัตถาผล) 
เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง 

เกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา ขา้ราชการหวัหนา้ส่วนทุกกองทุกฝ่าย และผู้ เขา้ร่วมประชุม
ทุกคนะผม นายสุรจิตร สัตถาผล รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา เก่ียวกับการขอเปลี่ยนแปลงค าชี ้แจง    
เสนอเขา้มารอบแรกที่ไดเ้รียนในวงกวา้งเปลี่ยนเสน้ทางด าเนินการก่อสรา้งตามที่ไดศ้ึกษา ที่ผ่านเทศบญัญัติฯ
ไปแลว้ไม่อยากจะโทษใคร อย่างถนนดินล าลองการด าเนินการเสร็จจะส่งมอบงานผูต้รวจงานจา้งออกไปตรวจ
งานแลว้ไม่ไดต้ามที่มาตรฐานก าหนดในแบบ ปร.4 ปร.5 ยกตัวอย่างความยาวไม่ถึง 200-300 เมตร ฝากถึง
ผูอ้  านวยการกองช่าง ที่ท าใหเ้กิดความเสียหายขององคก์ร ที่ผ่านมามีการผิดพลาดในการด าเนินช่างส ารวจได้
ออกไปส ารวจพรอ้มกับตัวแทนของพี่น้องประชาชน พอผูค้วบคุมงานออกไปส ารวจตรวจอีกครัง้ไม่ตรงกัน     
เกิดการผิดพลาดเนื่องจากสาเหตุใด ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯเขต 1 ไดก้ล่าวมา ทุกโครงการเป็นงบประมาณ
ที่มาจากเทศบาลต าบลท่าศิลา คณะผูบ้รหิารฯ เจา้หนา้ที่งบประมาณ รบัรองจะด าเนินการทุกโครงการฯใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุ แก่พี่นอ้งประชาชนในพืน้ที่ต  าบลท่าศิลา และเพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของท่านนายกฯ 

โครงการที่ขอยา้ยท าไมถึงไดเ้กิดปัญหา และไม่เห็นดว้ยท่ีจะตดังบประมาณลงบางหมู่บา้น 
ชมุชนไดง้บประมาณไปบรหิารนอ้ย บางชมุชนไดง้บประมาณมากกว่า เพราะบางพืน้ที่ปรมิาณงานไม่เท่ากัน 
เรื่องนีจ้ะขอมติที่ประชมุดว้ยนะครบั งบประมาณตอ้งเท่าเดิมยกตวัอย่างจะซือ้เครื่องเจาะก็เห็นดว้ย 
และมีความส าคญัในการท างานของกองช่าง และควรมีสเป้ครายละเอียดใหค้รบถว้นก่อนเสนอแก่สภาฯ 
ขอน าเรียนต่อสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา ขอบคณุรองนายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา มีท่านใดจะเสนออีกเชิญครบั 
สมาชิกสภาทศบาลต าบลท่าศิลา (นายแสง บัวฮมบุลา) 

เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง 
เกียรติทุกท่าน ขา้ราชการหวัหนา้ส่วนทุกกองทุกฝ่าย และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน กระผมนายแสง บวัฮมบุลา
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เขต 1 จากที่ได้เสนอมามีจุดเริ่มต้นและจุดสิน้สุดมีการเชื่อมต่อตลอด
เสน้ทางครบัใหท้ี่ประชมุใหส้งัเกตจากภาพครบั (ตามเอกสารในมือทกุท่าน) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา (นายสนอง โคตรบุญเร่ือง) 

เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง 
เกียรติทุกท่าน ขา้ราชการหวัหนา้ส่วนทุกกองทุกฝ่าย และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน กระผมนายสนอง โคตรบุญ
เรืองสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เขต 2 จากที่ไดฟั้งจากหลายท่านไดเ้สนอต่อสภา ต่างคนต่างเหตผุลต่าง
ความคิดโครงการถนนดินล าลองถา้ไม่ชดัเจนไม่มีความพรอ้มไม่มีความโปรง่ใสก็ไม่ตอ้งด าเนินการ 
 



เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา (นายณรงค ์สวัสดี) 
เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง 

เกียรติทุกท่านคณะผูบ้ริหารฯขา้ราชการหัวหนา้ส่วนทุกกองทุกฝ่าย และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน กระผมนาย
ณรงค ์สวสัดี เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เพิ่มเติมเพื่อท าความเขา้ใจใหต้รงกนัส าหรบัโครงการที่ขอ
เปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง เพิ่มเติมโครงการที่จะด าเนินการใหม่ 475 เมตร ลงหินลกูรงัเรียบรอ้ยแลว้ในงบประมาณ 
105,000 บาท ส่วนที่เหลือ ที่จะด าเนินการโครงการ ลงดินลกูรงัผิวจราจรบริเวณเป็นหลมุเป็นบ่องบประมาณ 
52,000 บาท จะด าเนินการลงหินลกูรงัเชื่อมต่อเสรมิผิวจราจรทางไปส านกัสงฆส์ามคัคีธรรม 
ประธานสภาทศบาลต าบลท่าศิลา (นายสงค ์พรรณมาตย)์ 

มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ ถา้ไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชมุ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่า 
ศิลาท่านใดอนมุติัเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงโครงการเดิม เป็นโครงการใหม่ 

1. โครงการก่อสรา้งถนนดินลกูรงัเขา้สูพ่ืน้ที่การเกษตร บา้นทุ่งสวรรค ์หมู่ที่ 13 
2. โครงการลงดินลกูรงัผิวจราจรบรเิวณที่เป็นหลมุเป็นบ่อสายทางบา้นทุ่งสวรรค-์ส านกัสงฆ ์

สามคัคีธรรม บา้นทุ่งสวรรค ์หมู่ที่ 13 ยกมือครบั 
ทีป่ระชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา 

อนุมัติ 11 เสียง 
ไม่อนุมัติ - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 

มติทีป่ระชุม เหน็ชอบอนุมัติเปล่ียนแปลงค าชีแ้จงโครงการเดิมเป็นโครงการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา (นายสงค ์พรรณมาตย)์ 

3.2) การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 (ตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่) เรียน
เชิญครบั 

3.2.1) จดัซือ้เตียง FR 
3.2.2) จดัซือ้โต๊ะท างาน ระดบั 3-6 
3.2.3) จดัซือ้โต๊ะคอมพิวเตอร ์
3.2.4) จดัซือ้เครื่องคอมพิวเตอรแ์บบตัง้โต๊ะ 
3.2.5)จดัซือ้เครื่องพิมพ ์
3.2.6)จดัซือ้เครื่องส ารองไฟฟ้า 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นางสาวพิชชาภรณ ์โชคจารศรีเพ็ง) 
เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง 

เกียรติทกุท่านคณะผูบ้รหิารฯขา้ราชการหวัหนา้สว่นทุกกองทุกฝ่าย และผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุคน 



ตามหนงัสือที่อา้งถึง ตามที่เทศบาลต าบลท่าศิลา ไดส้ง่เอกสารการตรวจรบัรองมาตรฐานรถ 
ปฏิบติัการแพทยข์ัน้ฐาน ระดบั FR  ที่ขอขึน้ทะเบียนจ านวน 1 คนั ยี่หอ้งฟอรด์ รุน่ 2021 ลกัษณะรถกระบะ 
บรรทกุ (มีหลงัคา) หมายเลขทะเบียน บษ 9947 สกลนคร หมายเลขตวัรถ MNBLMB080MW164536 สถาบนั 
การแพทยฉ์กุเฉินแห่งชาติตรวจสอบเอกสารแลว้พบว่ามีคณุลกัษณะรถบรกิารการแพทยฉ์กุเฉินไม่เป็นไปตาม 
เงื่อนไขและเกณฑท์ี่ก าหนด ตามแนวทางการรบัรองมาตรฐานรถบริการการแพทยฉ์กุเฉิน พ.ศ. 2564 ตามขอ้ 7 
วรรค 2 จึงไดป้ระสานมายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อด าเนินการแจง้ใหพ้ืน้ที่ไดเ้พิ่มเติมอุปกรณ์ที่มี
ความจ าเป็นภายในรถคือ เตียงเคลื่อนยา้ยผูป่้วย Automaitc Loading  Stertcher  ส าหรบัช่วยเข็นขึน้รถบริการ 
การแพทยฉ์กุเฉิน นัน้ 

ในการนีส้  านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสกลนคร ขอใหห้น่วยงานของท่านไดด้ าเนินการปรบัปรุง 
แกไ้ขตามขอ้แนะน าของสถาบนัการแพทยฉ์กุเฉินแห่งชาติ เพ่อใหส้ามารถด าเนินการรบัรองมาตรฐานรถบรกิาร 
การแพทยฉ์กุเฉินขัน้ต่อไป 

หลักการ 
อา้งถึงหนงัสือส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสกลนคร ที่ สน 0023.014/6483 ลงวนัที่ 19  

พฤศจิกายน 2564 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2และ 3) พ.ศ. 256 1 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภณัฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ที่ท าใหล้กัษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนมุติัของสภาทอ้งถิ่น 

เหตุผล 
ดว้ยปัจจบุนังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ฝ่ายปกครองส านกัปลดัเทศบาลต าบลท่า 

ศิลาไม่ไดต้ัง้งบประมาณรายจ่ายในเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน
หมวดครุภณัฑ ์ประเภทครุภณัฑว์ิทยาศาสตรห์รือการแพทยเ์พื่อจดัซือ้เตียงฉกุเฉิน Stretcher จ านวน 1 เตียง 

ขอ้เท็จจรงิงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ฝ่ายปกครอง ไดจ้ดัซือ้รถยนต ์FR เพื่อใชใ้น 
งานแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลต าบลท่าศิลา แต่รถยนต์FR ยังขาดเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อใช้ในการ
เคลื่อนยา้ยส าหรบัช่วยเข็นขึน้รถบริการการแพทยฉ์กุเฉิน 
เตียงฉุกเฉินส าหรับรถ FR แบบปรับน่ัง-นอน มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

- โครงรถสว่นใหญ่ท าจากอลมูิเนียม 
- สามารถปรบัในท่านั่ง และปรบันอน ปรบัสงู-ต ่าได ้
- ขนาดตวัรถในขณะใชง้านตัง้ขึน้ ดา้นยาวไม่นอ้ยกว่า 190 cm x ดา้นกวา้งไม่นอ้ยกว่า 50 



cm x ดา้นสงูไม่นอ้ยกว่า 60 cm 
-ขนาดตวัรถในขณะพบัเก็บดา้นยาวไม่นอ้ยกว่า 190 cm x ดา้นกวา้งไม่นอ้ยกว่า 50 cm X 

ดา้นสงูไม่นอ้ยกว่า 20 cm 
- พืน้ รถเข็นผูป่้วย ท าดว้ยอลมูิเนียม เพื่อใหน้ า้หนกัรถเบาลง 
- เบาะนอนรถเข็นผูป่้วยหนา 2" ท าดว้ยฟ้องน า้เกรด A หุม้หนงัเทียม 
- ขารถเข็นผูป่้วย ใสล่กูลอ้อย่างดี แบบหมนุ 2 ลอ้ ไม่หมนุ 2 ลอ้ ไม่นอ้ยกว่า 4.5" 
- สามารถพบัขาเพื่อน าขึน้ทา้ยรถ (Ambulance) ไดส้ะดวก 
- มีราวกัน้เตียง 2 ขา้ง และเข็มขดัรดัผูป่้วย 2 เสน้ ปอ้งกนัผูป่้วยตกเตียง 
- เป็นรถเข็นรบั - สง่ผูป่้วย ติดตัง้ในโรงพยาบาล (Ambulance) 
- ปรบัในสว่นหวัไดถ้ึง 65 องศา 
-สามารถพบัขาเพื่อน าขึน้ทา้ยรถ Ambulance ไดส้ะดวก 
-มีราวกัน้เตียง 2 ขา้ง และเขม้ขดัรดัผูป่้วย 2 เสน้ ปอ้งกนัผูป่้วยตกเตียง 
-เป็นรถเข็นรบั-สง่ผูป่้วย ติดตัง้ในโรงพยาบาล Ambulance 
-ปรบัในส่วนหวัไดถ้ึง 65 องศา 
- น า้หนกัรถ 39 กิโลกรมั 
- รบัน า้หนกัไดถ้ึง 180 กิโลกรมั 

รายการโอนลด 
-แผนงานการรกัษาความสงบภายใน / 
-งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
-งบด าเนินการ /หมวดค่าใชส้อย 
-ประเภท โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
-งบประมาณตัง้ไว ้50,000 บาท 
-คงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท 
โอนลดครัง้นี ้30,000 บาท (สามหมื่นบาทถว้น) 

รายการโอนลด 
-แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
-งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
-งบด าเนินการ/หมวดค่าใชส้อย 
-ป ร ะ เ ภทโครงการฝึกอบรมใหค้วามรูใ้นการ ป้อง กนั และ ซ ้อ ม แ ผน ป ้อง ก ัน 



และบรรเทาสาธารณภยั (อคัคีภยั) 
-งบประมาณตัง้ไว ้50,000 บาท 
-คงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท 
-โอนลดครัง้นี ้29,500 บาท (สองหมื่นเกา้พนัหา้รอ้ยบาทถว้น) 

รายการโอนเพิ่ม (ตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่) 
-แผนงานการรกัษาความสงบภายใน / 
-งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
-งบลงทนุ /หมวดค่าครุภณัฑ ์
-ประเภทครุภณัฑว์ิทยาศาสตรห์รือการแพทย ์
-งบประมาณตัง้ไว ้0 บาท 

โอนเพิ่มครัง้นี ้59,500 บาท (หา้หมื่นเกา้พนัหา้รอ้ยบาทถว้น) เพื่อจดัซือ้เตียงเคลื่อนยา้ยผูป่้วย FR 
3.2.2) เพื่อจดัซือ้โต๊ะท างาน ระดบั 3-6 จ านวน 1 ตวั 
3.2.3) เพื่อจดัซือ้โต๊ะคอมพิวเตอร ์จ านวน 1 ตวั 
3.2.3) เพื่อจดัซือ้เครื่องคอมพิวเตอรแ์บบตัง้โต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง 
รายการโอนลด ดงันี ้

- โครงการฝึกอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ตัง้ไว ้20,000 บาท โอนลดครัง้นี ้20,000 บาท 
- โครงการอบรมใหค้วามรูใ้นการป้องกนัและช่วยเหลือเด็กจมน า้ ตัง้ไว ้20,000 บาท 

โอนลด 19,500 บาท 
- รวมโอนลด จ านวน 39,500 บาท (สามหมื่นเกา้พนัหา้รอ้ยบาทถว้น) 

รายการโอนเพิ่ม ดงันี ้
-งบลงทนุ/หมวดค่าครุภณัฑ ์

รายการโอนเพิ่ม ดงันี ้
-งบลงทนุ 
-หมวดครุภณัฑ ์
-ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน 

เพื่อจดัซือ้โต๊ะท างาน ระดบั 3-6 จ านวน 1 ตวั ราคา 4,500 บาท 
-งบลงทนุ 
-หมวดค่าครุภณัฑ ์
-ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน 



เพื่อจดัซือ้โต๊ะคอมพิวเตอร ์จ านวน 1 ตวั ราคา 3,000 บาท 
-งบลงทนุ 
-หมวดค่าครุภณัฑ ์
-ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอรห์รืออิเล็กทรอนิกส ์
-เพื่อจดัซือ้เครื่องคอมพิวเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพแสดงขนาดไม่นอ้ย 

กว่า 19 นิว้)ราคา 22,000 บาท (สองหมื่นสองพนับาทถว้น) 
คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 6 แกนหลกั (6 core) โดยมีความเรว็สญัญาณ 

นาฬิกาพืน้ฐานไม่นอ้ยกว่า 3.0 GH2 และมีเทคโนโลยีเพิ่มสญัญาณนาฬิกาไดใ้นกรณีท่ีตอ้งใชค้วามสามารถใน
การประมวลผลสงู จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) 
เดียวกนัขนาดไม่นอ้ยกว่า 9 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณุลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดงันี ้1) 
เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วย 
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้อยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 GB 4 

- มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจไุม่นอ้ยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid 

StateDrive ขนาดความจไุม่นอ้ยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่อง 

มีแปน้พิมพแ์ละเมาส ์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้ จ านวน 1 หน่วย 
- เกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพิวเตอร ์

ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที่ 12 พฤษภาคม 2563 (หนา้ที่ 5 ขอ้ 7) 
 



รายการโอนเพิ่ม 
-งบลงทนุ 
-หมวดค่าครุภณัฑ ์
-ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอรห์รืออิเล็กทรอนิกส ์จดัซือ้เครื่องพิมพ ์

รายการโอนเพิ่ม ดงันี ้
-งบลงทนุ 
-หมวดครุภณัฑ ์
-ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอรห์รืออิเล็กทรอนิกสจ์ดัซือ้เครื่องพิมพ ์Multifunction แบบฉีด 

หมกึพรอ้มติดตัง้ถงัหมกึพิมพ ์(Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- เป็นอปุกรณท์ี่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่อง 
เดียวกนัเป็นเครื่องพิมพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดตัง้ถงัหมกึพิมพ ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู ้

- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพข์าวด าส าหรบักระดาษ A4 ไม่นอ้ยกว่า 27 หนา้ต่อนาที (ppm) หรือ 
- มีความเร็วในการพิมพส์ีส  าหรบักระดาษ A4 ไม่นอ้ยกว่า 15 หนา้ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสงูสดุไม่นอ้ยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดปอ้นเอกสารอตัโนมติั(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารไดท้ัง้สีและขาวด า - สามารถท าส าเนาไดส้งูสดุไม่นอ้ยกว่า 99 
- สามารถย่อและขยายได2้5 ถึง 400 เปอรเ์ซ็นต ์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า  

จ านวนนอ้ยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใชง้านผ่าน เครือข่ายไรส้าย Wi-Fi (IEEE 802.11b 
- มีถาดใสก่ระดาษไดไ้ม่นอ้ยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 
- เกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพิวเตอร  ์

ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที่ 12 พฤษภาคม 2563 (หนา้ที่ 18 ขอ้ 50) 
 
 



รายการโอนเพิ่ม 
-งบลงทนุ 
-หมวดค่าครุภณัฑ ์
-ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอรห์รืออิเล็กทรอนิกส ์จดัซือ้เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 
ราคา 2,500 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
- มีก าลงัฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า 15 นาที 
- เกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพิวเตอร ์

ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที่ 12 พฤษภาคม 2563 (หนา้ที่ 21 ขอ้ 63) 
รวมโอนเพ่ิม 5 รายการ 39,500 บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง จึงน าเรียนต่อสภาทศบาลต าบลท่าศิลา พิจารณาอนมุติัต่อไป 
ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา ขอบคณุหวัหนา้ฝ่ายปกครอง มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาท่าน
ใดสงสยัหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เรียนเชิญครบัถา้ไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลท่าศิลา ท่านใดเห็นชอบอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565  เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

- จดัซือ้เตียงเคลื่อนยา้ยผูป่้วย Automaitc Loading Stertcher 
- จดัซือ้โต๊ะท างานระดบั 3-6 จ านวน 1 ตวั 
- จดัซือ้โต๊ะคอมพิวเตอร ์จ านวน 1 ตวั 
- จดัซือ้เครื่องคอมพิวเตอร ์จ านวน 1 ตวั 
- จดัซือ้เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 ตวั 
- จดัซือ้เครื่องพิมพ ์จ านวน 1 เครื่อง 

ทีป่ระชุมฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา 
เหน็ชอบอนุมัติ 11 เสียง 
ไม่เหน็ชอบอนุมัติ - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อตัง้จ่ายเป็นรายการ
ใหม่ 

/3.3 ก าหนดสมยัประชมุ... 



3.3)ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา (นายสงค ์พรรณมาตย)์ 

การก าหนดสมยัประชมุสามญัประจ าปีระยะเวลาและการวนัเริ่มตน้ประชมุสมยัประชมุสามญั 
ประจ าปีของแต่ละสมยัในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ล าดบัต่อไปเรียนเชิญ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่า
ศิลาขีแ้จงระเบียบขอ้กฎหมาย 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา (นายณรงค ์สวัสดี) 

เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง 
เกียรติ ทกุท่าน คณะผูบ้รหิารฯ หวัหนา้ส่วนราชการทกุคน กระผม นายณรงค ์สวสัดี เลขานกุารสภาเทศบาล
ต าบลท่าศิลา 

ขอ้กฎหมาย 
๑) มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบญัญัติทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัที่ ๑๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ในปีหนึ่งใหม้ีสมยัประชมุสามญัสี่สมยั สมยัประชมุสามญัครัง้แรกและวนัเริ่มประชมุสมยัประจ าปี
ใหส้ภาเทศบาลก าหนด..."วรรคสี่สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งฯ ใหม้ีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถา้จะขยาย
เวลาออกไปอีกจะตอ้งไดร้บัอนญุาตจากผูว้่าราชการจงัหวดั 

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ 
การก าหนดจ านวนสมยัประชสุามญัประจ า ระยะเวลาและวนัเริ่มตน้ประชมุสมยัประชุมสามญัสมยัในปีนัน้ วนั
เริ่มสมยัประชุมสามญัประจ าปีของปีถดัไป และระยะเวลาของสมยัประจ าปีสมยัแรกของแต่ละปี โดยน าความ
ในขอ้ ๑๑ มาใชโ้ดยอนโุลม 

ขอ้ ๑๑ (๒) ส าหรบัเทศบาลใหส้ภาเทศบาลก าหนดว่าปีนัน้จะมีสมยัประชมุสามญัประจ าปีก่ี 
สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดก่ี วันกับใหก้ าหนดวันเริ่มประชุมสามัญ
ประจ าปีสมยัแรกของปีถดัไปและมีก าหนดก่ีวนั" 
ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา (นายสงค ์พรรณมาตย)์ 

ขอความเห็นที่ประชมุสภาใหส้มาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาทุกท่านเสนอการก าหนดระชมุ 
สามญัประจ าปีระยะเวลาและวนัเริ่มตน้ประชมุสมยัประชมุสามญัประจ าปีของแต่พ.ศ. ๒๕๖๕ และการก าหนด
วันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ต่อไปโดยขอใหเ้สนอในการ
ก าหนดประชุมว่าควรมีจ านวนสมัยการประชุมก่ีสมัยการประชุมขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านไดเ้สนอ 
เรียนเชิญครบั 
 

/รองประธาน... 



รองประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา (นายเดช บุญกรรม) 
เรียนประธนสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา 

ผูท้รงเกียรติทกุท่าน คณะผูบ้รหิารฯ ขา้ราชการที่เขา้รว่มประชมุกระผม นายเดช บญุกรรม รองประธานสภา 
เทศบาลต าบลท่าศิลา ส าหรบัการประชุมสภาฯสมยัสามญัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อก่อนเราเคย
ท ามาแลว้จะก าหนดตามปี พ.ศ.สมยัแรกจะเป็นการก าหนดในช่วงเดือนกุมภาพนัธ ์และสมยัสามญัที่๔ เดือน
ธันวาคมของปี 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา (นายณรงค ์สวัสดี) 

การก าหนดสมยัประชมุสามญัสมยัแรกนัน้สภาเทศบาลต าบลท่าศิลาไดก้ าหนดไวแ้ลว้คือ 
สมยัประชมุสามญั สมยัที่ ๑ 
ตัง้แต่วนัที่ ๑ กมุภาพนัธ ์๒๕'๖๕ ถึงวนัที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ มีก าหนด ๓๐ วนั 

เลขานกุารสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา ก าหนดการประชมุสมยัสามญัดงันี ้
สมยัประชมุสามญั สมยัที่ ๒ 
ตัง้แต่วนัที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวนัที่ ๓0 พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีก าหนด ๓๐ วนั 
สมยัประชมุสามญั สมยัที่ ๓ 
ตัง้แต่วนัที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวนัที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีก าหนด ๓๐ วนั 
สมยัประชมุสามญั สมยัที่ ๔ 
ตัง้แต่วนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวนัที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีก าหนด ๓๐ วนั 
 

และก าหนดเริ่มประชมุสมยัสามญัประจ าปีสมยัแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ก าหนดวนัเริ่มประชุม
ในวนัที่ ๑ เดือนกมุภาพนัธ ์๒๕๖๖ ถึงวนัที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ มีก าหนด ๓๐ วนั 

ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา (นายสงค ์พรรณมาตย)์ 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุท่านใดมีความประสงคจ์ะเสนอขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ 

ประชุมสภาฯเพื่อใหค้วามเห็นชอบในการก าหนดสมยัประชุมสามญัประจ าปี ระยะเวลาและวนัเริ่มตนัประชุมสมยัชมุ
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยของปีพ.ศ. ๒๕๖๕ และการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นชอบตามที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาก าหนดเห็นชอบตามที่เลขานุการ
สภาเทศบาลต าบลท่าศิลาก าหนดหรือไม่ถา้เห็นชอบยกมือครบั 
ทีป่ระชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา 

เหน็ชอบอนุมัติ ๑๑ เสียง 
ไม่เหน็ชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 

มติทีป่ระชุม เป็นเอกฉันท ์



ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองรายงานเพ่ือทราบ 
4.1) รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 (เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ) 
4.2) รา้ยงานสถานะการเงินการคลงั 

รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา (นายสุรจิตร สัตถาผล) 
เรียนประธานสภาทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง 

เกียรติทุกท่านคณะผูบ้ริหารฯ าราชการและผูเ้ขา้ร่วมประชุม กระผมนายสรุจิตร สตัถาผล รองนายกเทศมนตรี
ต าบลท่าศิลา กระผมไดร้บัมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯใหช้ีแ้จงเก่ียวกบัระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรายงาน
เพื่อทราบนัน้ 
ตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2665 ทัง้หมด 11 โครงการ ดงันี ้
ล าดบั
ที่ 

ชื่อโครงการ ผูร้บัจา้ง สญัญาเลขที่ 
งบประมาณ

ตัง้ไว ้
งบประมาณ
ท าสญัญา 

หมายเหต ุ

1 โครงการก่อสรา้งถนนดินล าลองเข้าสู่
พืน้ที่การเกษตร (หนองเดื่อ) (ช่วงที่2) 
บา้นท่าวารี หมู่ที่ 6 

ห จ ก . จ า ป า
ก่อสรา้ง 

6/2565 ลว.
2 5  พ . ย . 
2564 

118,000 117,000 เบิกจ่ายแลว้ 

2 โครงการก่อสรา้งถนนดินล าลองเข้าสู่
พืน้ที่การเกษตร (หนองหอย)(ช่วงที่2) 
บา้นท่าวารี หมู่ 6 

ห จ ก . จ า ป า
ก่อสรา้ง 

7/2565 ลว.
2 5  พ . ย . 
2564 

109,000 108,000 เบิกจ่ายแลว้ 

3 โครงการก่อสรา้งถนนดินล าลองเข้าสู่
พืน้ท่ีการเกษตรเจรญิชยั 

หจก.เฟิสท์กรุ๊ป 
1999 

9/2565 ลว.
2 5  พ . ย . 
2564 

205,000 204,000 อยู่ระหว่างส่ง
มอบงานจ้าง
ตรวจการจา้ง 

4 โครงการเสริมผิวจราจรลงดินลกูรงัเขา้
สู่พืน้ท่ีการเกษตรเสน้ค าข่าบา้นชยัชนะ
หมู่3 

หจก.เฟิสท์กรุ๊ป 
1999 

9/2565 ลว.
2 ธค. 2564 

145,000 144,000 อยู่ระหว่างส่ง
มอบงานจ้าง
ตรวจการจา้ง 

5 โครงการเสริมผิวจราจรลงดินลกูรงัเขา้
สู่พืน้ที่การเกษตรเสน้ค าตานา-หว้ยบง
บา้นชยัชนะหมู่3 

หจก.เฟิสท์กรุ๊ป 
1999 

1 1 / 2 5 6 5 
ล ว . 2  ธ ค . 
2564 

185,000 184,000 อยู่ระหว่างส่ง
มอบงานจ้าง
ตรวจการจา้ง 

6 โครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาล
ตลาดสดเทศบาลต าบลท่าศิลา 

หจก.เฟิสท์กรุ๊ป 
1999 

1 2 / 2 5 6 5 
ล ว . 2  ธ ค . 
2564 

190,000 189,000 อยู่ระหว่างส่ง
มอบงานจ้าง
ตรวจการจา้ง 

       

 



ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้รับจ้าง 
สัญญา
เลขที ่

งบประมาณ
ตั้งไว ้

งบประมาณ
ท าสัญญา 

หมายเหต ุ

7 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายทางถนนในหมู่บา้น
หว้ยโมง 

ห จ ก . จ า ป า
ก่อสรา้ง 

 310,000 309,000 อยู่ ร ะ ห ว่ า ง
เ รี ย ก ท า
สญัญาจา้ง 

8 โครงการก่อสรา้งถนนดินล าลองเขา้สู่
พืน้ที่การเกษตรภูหินฮาวบ้านท่าดิน
แดงพฒันา หมู่ที่ 12 

ห จ ก . จ า ป า
ก่อสรา้ง 

 124,000 120,000 อยู่ ร ะ ห ว่ า ง
เ รี ย ก ท า
สญัญาจา้ง 

9 โครงการเสรมิผิวถนนดินลกูรงัถนนเขา้
สู่พืน้ท่ีการเกษตร ค าอิหนอม บา้นท่าน
ดินแดงพฒันา 

ห จ ก . จ า ป า
ก่อสรา้ง 

 100,000 89,000 อยู่ ร ะ ห ว่ า ง
เ รี ย ก ท า
สญัญาจา้ง 

10 โครงการก่อสรา้งถนนดินลกูรงัถนนเขา้
สู่พืน้ที่การเกษตรโคกหินงาม บา้นค า
กา้ว หมู่ 4 

หจก.เฟิสท์กรุ๊ป 
1999 

 100,000 99,000 อยู่ ร ะ ห ว่ า ง
เ รี ย ก ท า
สญัญาจา้ง 

11 โครงการก่อสรา้งถนนดินลกูรงัถนนเขา้
สู่พืน้ที่การเกษตรรอบป่าช้า บ้านค า
กา้ว หมู่4 

หจก.เฟิสท์กรุ๊ป 
1999 

 223,000 208,000 อยู่ ร ะ ห ว่ า ง
เ รี ย ก ท า
สญัญาจา้ง 

 
โครงการเงินอดุหนนุเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้รับจ้าง 
สัญญา
เลขที ่

งบประมาณ
ตั้งไว ้

งบประมาณ
ท าสัญญา 

หมายเหต ุ

1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติ ดตั้ ง ร ะบบสูบน ้ า ด้ว ยพลัง ง าน
แสงอาทิตย์ป่าช้าสาธารณะบ้านชัย
ชนะ หมู่ที่ 3 

หจก.ฉลามขาว 
(1999) 

1/2565 ลว.
2 6  ต ค . 
2564 

713,000 700,000 อยู่ระหว่างส่ง
มอบงานจ้าง
ตรวจการจา้ง 

2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติ ดตั้ ง ร ะบบสูบน ้ า ด้ว ยพลัง ง าน
แสงอาทิตยศ์าลาหมู่บา้นหนองลมุพุก 
หมู่ที่ 7 

หจก.ฉลามขาว 
(1999) 

2/2565 ลว.
2 6  ต ค . 
2564 

713,000 700,000 อยู่ระหว่างส่ง
มอบงานจ้าง
ตรวจการจา้ง 

3 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายทางบา้นท่าดินแดง
พฒันา - ภโูหล่น 

กิจการร่วมค้า
ตรีมูรติศิริทรพัย์
รุง่เรือง 

5/2565 ลว.
1 1  พ ย . 
2564 

8,731,000 8,700,000 อยู่ ร ะ ห ว่ า ง
ก า ร
ด าเนินงาน 

       



ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้รับจ้าง 
สัญญา
เลขที ่

งบประมาณ
ตั้งไว ้

งบประมาณ
ท าสัญญา 

หมายเหต ุ

4 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) จากสายห้วยโมง-สาย
เจรญิชยับา้นหว้ยโมง หมู่ที่ 10 

บริษัทเจเจเอ็น
คอนซัลแทนส์ 
จ ากดั 

8/2565 ลว.
2 6  พ ย . . 
2564 

9,650,000 9,600,000 อยู่ ร ะ ห ว่ า ง
ด าเนินงาน 

5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บา้นท่าดินแดงพัฒนา-
ท่าวารี 

  2,134,000  อยู่ ร ะ ห ว่ า ง
ด าเนินงาน 

6 โครงการก่อสรา้งลานกีฬาบา้นค ากา้ว 
หมู่ 4 

  1,310,000  อยู่ ร ะ ห ว่ า ง
จดัซือ้จดัจา้ง 

7 โครงการก่อสรา้งลานกีฬาบา้นเจริญ
ชยั หมู่ 9 

  1,310,000   

 

โครงการกนัเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้รับจ้าง 
สัญญา
เลขที ่

งบประมาณ
ตั้งไว ้

งบประมาณ
ท าสัญญา 

หมายเหต ุ

1 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ท่ อ เ ม น จ่ า ย
น า้ประปาหมู่บา้นท่าวารี หมู่6 

ห.จ.ก.เกศรินทร์
การก่อสรา้ง 

3/2565 ลว.
5 พย. 2564 

220,000 219,000 เบิกจ่ายแลว้ 

2 โครงการก่อสร้างหอถังสูงทรงแชม
เปญขนาดความจุ 15,000 ลิตร บา้น
ทุ่งสวรรค ์หมู่ 13 

บริษัททักศักดิ์

การช่างจ ากดั 
4/2565 ลง
วันที่  8 พย. 
2564 

419,000 418,000 อยู่ระหว่างส่ง
ม อ บ ง า น
ตรวจงานจา้ง 

  
  ทกุโครงการที่ไดน้ าเรียนต่อสภาฯ ทางกองช่างไม่ว่าจะเป็นผูค้วบคมุงานดแูลทุกโครงการอย่าง
โปร่งใส ใส่ใจการท างานทุกขัน้ตอน และจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถา้เปรียบเทียบกับอดีตการบริหารงานที่
ผ่านมา 8 ปี ท่าศิลาจะกา้วไกลไปเหมือนกับที่ท่านนายกฯไดแ้ถลงไวใ้นที่ประชุมพรอ้มที่จะแกไ้ขปัญหาความ
เดือดรอ้นของพี่นอ้งประชาชนในพืน้ที่ต  าบลท่าศิลา โครงการที่ยงัไม่ ไดด้  าเนินการตอ้งรองบประมาณอุดหนุน
เข้ามาก่อนส าหรบังบประมาณของเทศบาลต าบลท่าศิลา ต้องหักไว้จ่ายในส่วนที่จ่ายประจ าไม่ว่าจะเป็น
ค่าตอบแทนประจ าของทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นขา้ราชการ พนักงานของเทศบาลและค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ที่ตอ้งจ่าย
ประจ าดว้ย ไม่ใช่จะเอามาพฒันาทัง้หมด 

คณะผูบ้รหิารฯตระหนกัถึงความเดือดรอ้นของพี่นอ้งประชาชนในทุกดา้น และตอ้งขอบคณุ 
ทางเจา้หนา้ที่ทกุสว่นใหค้วามร่วมมือผูอ้  านวยการกองคลงัที่ใสใจการปฏิบติังานในหนา้ที่ ฝากถึงตวัแทนของพี่
นอ้งประชาชนในแต่ละเขต ออกส ารวจความเดือดรอ้นและความตอ้งการของพี่นอ้งประชาชนในพืน้ที่ 



4.3) รายงานแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ปลัดเทศบาลต าบลท่าศิลา (สิบต ารวจโทดาเรศ ประจันนวล) 

เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา 
ผูท้รงเกียรติทุกท่าน คณะผูบ้ริหารฯหัวหนา้ส่วนราชการทุกกองทุกฝ่ายเทศบาลต าบลท่าศิลา ไดด้  าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นหา้ปี พ.ศ. 2566-2570 เรียบรอ้ยแลว้เพื่อใหก้ารปฏิบติัการตามแผนงานโครงการที่
ก าหนดไว ้

ดงันัน้เพื่อเป็นการน าแผนพฒันาไปปฏิบตัิเมื่อรูแ้หลง่ที่มาของจบประมาณและไดจ้ดัท า 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 เรียบรอ้ยแลว้ จึงมีความจ าเป็นตอ้งจดัท าแผนการด าเนินงาน เพื่อให  ้
ทราบระยะเวลาและรายละเอียดของการด าเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึน้ และสามารถใช้
เป็นแนวทางในการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อไป เทศบาลต าบลท่าศิลาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คงจะสามารถน าไปใชป้ระโยชนแ์ละเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อ
หน่วยงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ตามรายละเอียดที่ไดแ้จกใหส้ภาเทศบาลต าบลท่าศิลาส าหรบัทกุท่าน) 

 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา 
เรื่อง ใชแ้ผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

............................................. 
 

ตามที่เทศบาลต าบลท่าศิลาไดด้ าเนินการจดัท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดก้ าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น จดัท าแผนการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นัน้ 

บดันี ้เทศบาลต าบลท่าศิลา ไดด้ าเนินการจดัท าแผนการด าเนินงานดงักลา่วเรียบรอ้ยแลว้ 
จึงอาศยัอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ้ ๒๖ จึงประกาศใชแ้ผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลต าบลท่าศิลา ต่อไป 
 

จึงประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนั 
ประกาศ ณ วนัที่ ๖ เดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ไสว ทะจรสมบตั ิ
(นายไสว ทะจรสมบตัิ) 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา 



4.4) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564) 
ปลัดเทศบาลต าบลท่าศิลา (สิบต ารวจโทดาเรศ ประจันนวล) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง
เกียรติทกุท่าน คณะผูบ้รหิารฯขา้ราชการที่เขา้รว่มประชมุทกุท่าน  

ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่   พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ้ ๒๙ และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ ๑๓ และ ขอ้ ๑๔ ได้ก าหนดใหม้กีารด าเนินการ
ตดิตามและ ประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมนิ
แผนพัฒนามี หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ด าเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม        
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่ อ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น                      
และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ประกาศผลการตดิตาม และประเมนิผลแผนพฒันาให้ประชาชน
ในท้องถิน่ทราบในที่เปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแต่วนัรายงานผลและ เสนอความเหน็ดงักล่าวและต้องปิด
ประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวนัโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี  

ดงันัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยดงักล่าว คณะกรรมการตดิตาม    
และ    ประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่เทศบาลต าบลท่าศลิาจงึไดด้ าเนินการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันา ทอ้งถิน่เทศบาลต าบลท่าศลิาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ระหว่าง เดอืนตุลาคม ๒๕๖๓ 
ถงึ เดอืนกนัยาย ๒๕๖๔) ขึน้ เพื่อรายงานและเสนอความเหน็ทีไ่ดจ้ากการตดิตามให ้นายกเทศมนตรี
ทราบ คณะกรรมการหวงัเป็นว่ารายงานผลการตดิตามฉบบันี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่าง ยิง่ในการ
พฒันาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาใหก้บัประชาชนไดแ้ละประชาชนเกดิความพงึพอใจสูงสุด  

 

 

 

 
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่  

เทศบาลต าบลท่าศลิา 
 



สำรบญั 
 

หน้ำ 

ส่วนที ่๑ บทน า 
ความส าคญัของการตดิตามและประเมนิผลแผน ๑ 
ประโยชน์ของการตดิตามและประเมนิผลแผน  ๑ 
วตัถุประสงคข์องการตดิตามและประเมนิผลแผน  ๒ 
กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผลแผน  ๒ 
ระเบยีบ วธิกีารและเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตดิตามและประเมนิผลแผน  ๓ 

ส่วนที ่๒ วสิยัทศัน์ยทุธศาสตรก์ารพฒันา เป้าประสงค ์ตวัชีว้ดั  ๕ 

ส่วนที ่๓ การตดิตามและประเมนิผลการพฒันาทอ้งถิน่  ๙  

ส่วนที ่๔ การตดิตามและประเมนิผลดว้ย ระบบ e-plan  ๓๐ 

ส่วนที ่๕ สรุปผลการดาเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่  ๓๑ 
  บญัชตีดิตามและประเมนิผลโครงการ  
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ส่วนท่ี ๑ 
บทน ำ 

  ปัจจุบนัการติดตามและประเมนิผลนับว่ามคีวามส าคญัและจ าเป็นต่อการบรหิารงานเป็น 
อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา           
ว่ามคีวาม สอดคลอ้งกบัแผนงานทีไ่ดว้างเอาไวห้รอืไม่ รวมทัง้การมสี่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จรงิ 
เทศบาลต าบลท่าศลิา ในฐานะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มภีาระหน้าทีท่ีจ่ะต้องใหก้ารบรกิารแก่ประชาชน
ในชุมชน จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารจดัท าแผนตดิตามและประเมนิผล เพือ่วดัถงึประสทิธภิาพ ประสทิธผิลของ
การด าเนินการ ในดา้นต่างๆ เพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบการทางานของปีที่ผ่านมาอกีดว้ย  

ทัง้นี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน 
ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดก้ าหนดใหอ้งคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ ต้องจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี และแผนการด าเนินงาน เพือ่เป็นเครื่องมอืในการใชง้บประมาณ วสัดุอุปกรณ์และทรพัยากรต่างๆ ไดอ้ย่าง
ม ีประสทิธภิาพและประสทิธผิล มคีวามโปร่งใส เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ทอ้งถิน่และตอบสนองความต้องการ
ของ ประชาชน ถงึแมว้่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะมแีผนพฒันาทอ้งถิน่ทีด่สีกัเพยีงไรกต็ามแต่หากไม่
สามารถ บ่งชีถ้งึผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้ไดก้ไ็ม่สามารถทีจ่ะบ่งบอกความส าเรจ็ของแผนพฒันาทอ้งถิน่ได้
ดงันัน้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จงึต้องมเีครื่องมอืทีส่ าคญัในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์หรือบรรลุ เ ป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง  “ระบบติดตาม ” และ “ระบบประเมินผล ”                     
จะเป็น เครื่องมอืในการน าขอ้มลูต่างๆ มาปรบัปรุงแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืแมแ้ต่ยุตกิารด าเนินงาน  

  ๑. ควำมส ำคญัของกำรติดตำมและประเมินผล 
การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา เป็นเครื่องมอืทีจ่ าเป็นในการปรบัปรุงประสทิธภิาพ 

ของโครงการทีด่ าเนินการอยู่ โดยทีก่ารตดิตาม หมายถงึ กจิกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพือ่ให ้
ข้อมูลป้อนกลบัเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลงัเผชิญอยู่ ประสทิธิภาพของวิธีการ 
ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลกัของโครงการ/ 
กิจกรรมไม่ได้รบัประโยชน์หรือได้รบัน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ด าเนินงาน เสยีเวลา ในการตรวจสอบความขดัแยง้ในการปฏบิตังิานภายในหน่วยงานหรอืระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ทีไ่ดร้บัประโยชน์จากโครงการ/กจิกรรม การประเมนิผล คอื การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ในระหว่างที่ก าลงั ด าเนินการหรอืภายหลงัที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมนิผลเป็น
สิง่จ าเป็นเช่นเดยีวกบัการ ตดิตามการประเมนิผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไวไ้ดม้กีาร
ปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็น ตัวชี้วดัว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนัน้ให้ผลเป็นอย่ างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้ หรอืไม่ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมนิผลถือว่าเป็นข้อมูล
ยอ้นกลบัทีส่ามารถน าไปใชใ้นการปรบัปรุง และตดัสนิใจในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ต่อไป 



   ๒. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
  ผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าศิลาใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ 
บรหิารงานไดห้ลายแนวทาง ดงันี้  

๒.๑ จดัสรรทรพัยากรของเทศบาลต าบลท่าศิลา สามารถพิจารณาจากการติดตามและ 
ประเมนิผลว่ากจิกรรมใดไดใ้ชท้รพัยากรเพยีงพอที่จะปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพและเพยีงพอต่อความ 
ตอ้งการของประชาชนหรอืไม่  

๒.๒ ตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานของหน่วยงาน การประเมนิผลจะแสดงใหเ้หน็ถงึการ 
ปฏบิตังิานของสว่นต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตวัชีว้ดัทีผู่บ้รหิารก าหนดไวห้รอืไม่  

๒.๓ เป็นหลกัเกณฑ์พจิารณาความดคีวามชอบและประเมนิผลการท างานของเจ้าหน้าที่ 
ซึ่ง เป็นผลต่อเนื่องจากการตดิตามผลการปฏิบตังิาน ถ้าผู้บรหิารหน่วยงานสามารถบรหิารงานให้ได้ตาม
เป้าหมาย และตวัชีว้ดัทีก่ าหนดกส็มควรไดร้บัการพจิารณาความดคีวามชอบพเิศษ  

  ๓. วตัถปุระสงคข์องกำรติดตำมและประเมินผล  
๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชน และสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดเ้ป็นอย่างด ี 
๓.๒ เพือ่ใหก้ารตดิตามและประเมนิผลบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีว่างไว ้  
๓.๓ เพื่อรูถ้งึความต้องการที่แท้จรงิของประชาชนในพื้นทีเ่ทศบาลต าบลท่าศลิาและแก้ไข 

ไดต้รงกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้  
๓.๔ เพือ่ใชเ้ป็นขอ้แนะนาผูบ้รหิารในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ต่อไป  

  ๔. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล  
๔.๑ กรอบในการตดิตามและประเมนิผล  
การติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาของเทศบาลต าบลท่าศิลา จะต้องด าเนินการตาม 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ดงันี้  
ขัน้ตอนท่ี ๑  
แต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ้ ๒๘ ดงันี้ 
ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ ประกอบดว้ย  

๑) สมาชกิสภาทอ้งถิน่ทีส่ภาทอ้งถิน่คดัเลอืกจ านวนสามคน  
๒) ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ทีป่ระชาคมทอ้งถิน่คดัเลอืกจ านวนสองคน  
๓) ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่บ้รหิารท้องถิน่คดัเลอืกจ านวนสองคน  
๔) หวัหน้าสว่นการบรหิารทีค่ดัเลอืกกนัเองจ านวนสองคน  
๕) ผูท้รงคุณวุฒทิีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืกจ านวนสองคน  



โดยใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อกีหนึ่งคนท าหน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ้ ๒๘ ใหม้วีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสอง
ปีและอาจไดร้บัการคดัเลอืกอกีได ้

ขัน้ตอนท่ี ๒  
๑. ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาแผนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่  

พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ้ ๒๙ ดงันี้  
    (๑) ก าหนดแนวทาง วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  
    (๒) ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  
๒. ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ ๑๓ ดงันี้  
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อ 

ผู้บรหิารท้องถิน่ เพื่อให้ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพฒันาท้องถิน่ พร้อมทัง้ 
ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสบิหา้วนั
นบั แต่วนัรายงานผลและเสนอความเหน็ดงักล่าวและต้องปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวนั
โดย อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี  

ขัน้ตอนท่ี ๓ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่          

พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ ๑๔ ดงันี้ 
ผู้บรหิารท้องถิน่เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลต่อสภาท้องถิน่ และคณะกรรมการ  

พฒันาท้องถิน่ พร้อมกนัประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบ
ในที่ เปิดเผยภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่ผู้บรหิารท้องถิน่เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดงักล่าวและ
ต้องปิด ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสบิวนั โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธนัวาคมของ
ทุกปี คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลท่าศลิา ที่ได้รบัการแต่งตัง้ ตาม
ระเบยีบฯ ได้ก าหนดแนวทาง วธิกีารตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาล ในคราวประชุมเมื่อวนัที่ 
๑๐ สงิหาคม  ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่าศลิา ดงันี้  

๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕) ตาม แนว
ทางการพจิารณาคุณภาพแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แจง้ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท ๐๘๐๓.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวนัที ่๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  

๒. ด าเนินการตดิตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพฒันา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
และ เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา  

  ๕. ระเบียบ วิธีกำรและเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  



๕.๑ ระเบยีบทีใ่ชใ้นการตดิตามและประเมนิผล  
ระเบยีบในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา มอีงคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการตดิตามดงันี้  
(๑) แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาของ เทศบาลต าบลท่าศลิา ตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ้ ๒๘ โดยมภีาค ประชาชน
เขา้มามสีว่นร่วมในการเป็นคณะกรรมการตดิตาม  

(๒) การบนัทกึขอ้มลูในแบบรายงาน ดงันี้  
แบบที ่๑ การก ากบัการจดัท าแผนยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แบบที ่๒ แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แบบที ่๓/๑ แบบประเมนิผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์ 
แบบประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  
(๓) การติดตามและประเมนิผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและ 

ประเมนิผลดว้ยระบบ e-laas (www.dla.go.th) 
๕.๒ วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผล  
วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผล มวีธิกีารดงันี้ 
(๑) ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕)  
(๒) หว้งเวลาในการตดิตามและประเมนิผล ก าหนดระยะเวลาในการตดิตามและรายงานผล 

ระหว่างเดอืน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถงึ กนัยายน ๒๕๖๔ 
(๓) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพฒันาและกจิกรรมทีด่ าเนินการจรงิ 

ทัง้หมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประจ าปีงบประมาณนัน้ ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย
ทีต่ ัง้ไว ้หรอืไม่  

(๔) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพฒันา ตามแบบในขอ้ ๕.๑ (๒)  
(๕) สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจตามแบบในขอ้ ๕.๑ (๒)  
(๖) เปรยีบเทยีบผลการดาเนินงานในปีทีผ่่านมาและปีปัจจุบนั  
(๗) เสนอแนะความคดิเหน็ทีไ่ดจ้ากการตดิตามและประเมนิผล  
๕.๓ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตดิตามและประเมนิผล 
แบบที ่๑ การก ากบัการจดัทาแผนยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แบบที ่๒ แบบตดิตามผลการดาเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แบบที ่๓/๑ แบบประเมนิผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์ 
แบบประเมนิคุณภาพของแผนพฒันา  
แบบประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ขอ้มูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

และ การตดิตามและประเมนิผลดว้ยระบบ e-laas (www.dla.go.th)  
 

http://www.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/


ส่วนท่ี  ๒ 
วิสยัทศัน์ยุทธศำสตรอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑. วิสยัทศัน์(Vision)  
“ชุนชนน่าอยู่  สง่เสรมิอาชพี  พฒันาแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์” 

๒. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของเทศบำลต ำบลท่ำศิลำ 
การก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลท่าศิลา โดยการ วเิคราะห์ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยในการก าหนดจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) โอกาส(Opportunity) และอุปสรรคหรอืภยัคุกคาม(Threat) เพื่อน าผลการวเิคราะหไ์ปก าหนด 
กลยุทธ์การท างาน น าไปสู่การก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการ พฒันา จากการ 
วเิคราะห ์SWOT  
๓. พนัธกิจ    

การพฒันาของเทศบาลต าบลท่าศลิา   มดีงันี้ 
1. ปรบัปรุงและพฒันาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพยีงพอต่อความต้องการ

ของประชาชนเพือ่รองรบัการขยายตวัของทอ้งถิน่ในอนาคต 
2. ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในท้องถิ่น ทัง้ด้านการศึกษา  ศาสนา  

วฒันธรรม  อนุรกัษ์จารตีประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่  จดัท าแหล่งเรยีนรู้  ส่งเสรมิภูมปัิญญาท้องถิน่ให้เกิด
คุณค่า 

3. บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม  ใหเ้ป็นชุมชนน่าอยู่  และพฒันาให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 

4. ส่งเสรมิประชาชนใหม้กีารรวมกลุ่มประกอบอาชพีแบบเศรษฐกจิชุมชนโดยใชท้รพัยากร
ทีม่อียู่ในพืน้ทีเ่กดิประโยชน์สงูสุด 

5. พฒันาระบบบรหิารจดัการท้องถิน่ให้เกดิธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นการบรกิารที่เป็นเลิศ
อย่างรวดเรว็  ถูกต้อง  เสมอภาคเท่าเทยีมกนั  ประชาชนมสี่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่พร้อมกบัพฒันา
ศกัยภาพของขา้ราชการและเจา้หน้าทีข่องเทศบาล 

6. เสรมิสรา้งชุมชนใหเ้ขม็แขง็ พึง่ตนเองได ้ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
๔. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ   

เทศบาลต าบลท่าศลิาไดก้ าหนดยุทธศาสตร ์และแนวทางการพฒันายุทธศาสตรไ์ว ้๕ ยุทธศาสตร์  
ดงันี้ 

๑. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
๑.๑ แนวทางการพฒันา งานสง่เสรมิการเกษตร 
๑.๒ แนวทางการพฒันางานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม ้
๑.๓ แนวทางสง่เสรมิการผลติเมลด็พนัธุพ์ชื กลา้ไมแ้ละการผลติพนัธุส์ตัว์ 



๒. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการคา้ การลงทุนและการท่องเทีย่ว 
๒.๑ แนวทางการพฒันาสง่เสรมิอาชพีใหแ้ก่ประชาชน 
๒.๒ แนวทางการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเทีย่ว 
๒.๓ แนวทางการพฒันาชุมชนและสง่เสรมิสวสัดกิารชุมชน 
๒.๔ แนวทางการสง่เสรมิศาสนา วฒันธรรมประเพณี 

๓. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พือ่สรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนั 
๓.๑ แนวทางการสง่เสรมิกจิกรรมและนันทนาการเพือ่เยาวชนและประชาชน 
๓.๒ แนวทางการสง่เสรมิการศกึษาและจดัการศกึษานอกโรงเรยีน 
๓.๓ แนวทางการป้องกนั รกัษา และสง่เสรมิสุขภาพอนามยัของประชาชน 
๓.๔ แนวทางสง่เสรมิสุขภาพเดก็และเยาวชน 

๔. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบบรณูาการอย่างสมดุลและยัง่ยนื 
๔.๑ แนวทางการสรา้งจติส านึกและตะหนกัในการจดัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
๔.๒ แนวทางการจดัการระบบบ าบดัน ้าเสยี 
๔.๓ แนวทางการบ าบดัและจดัการขยะ 

๕. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ตีามหลกัธรรมภบิาลและความมัน่คง 
๕.๑ แนวทางการก่อสรา้งปรบัปรุง บ ารุงรกัษา/ถนน สะพาน ทางเทา้ ท่อระบายน ้า และระบบ

ไฟฟ้า 
๕.๒ แนวทางการพฒันาระบบป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม 
๕.๓ แนวทางการบรหิารการจดัการ 
๕.๔ แนวทางการสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของชุมชน 
๕.๕ แนวทางการพฒันาบุคลากร 
๕.๖ แนวทางการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารของเทศบาลใหป้ระชาชนทราบ 
๕.๗ แนวทางการปรบัปรุงและพฒันาเครื่องมอื เครื่องใช ้วสัดุ อุปกรณ์การปฏบิตังิาน 
๕.๘ แนวทางการปรบัปรุงและพฒันาจดัเกบ็รายได้ 
๕.๙ แนวทางการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
๕.๑๐ แนวทางการสรา้งความปรองดองสมานฉนัท ์รูร้กัสามคัค ี

๕. เป้ำประสงค ์ 
๑. ประชาชนมสีาธารณูปโภคทีไ่ดม้าตรฐานมอีาชพีและรายไดพ้อเพยีง  
๒. ประชาชนมคีุณธรรม จรยิธรรม ฝึกจติส านึกอนุรกัษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม 

และภูมปัิญญาใหส้บืต่อไป  
๓. ประชาชนมสีถานที่ออกก าลงักาย รู้วธิเีอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้ดถี้วนหน้าและมคีวาม 

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  



๔. เพิม่ช่องทางใหก้บัประชาชน ไดร้บัรูข้อ้มลูทีท่น้สมยัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั  
๕. องคก์รพฒันา ชุมชนน่าอยู่ประชาชนปลอดภยัมคีวามสุขอย่างยัง่ยนื  

๖. ตวัช้ีวดั 
๑) ประชาชนในเขตเทศบาลมแีหล่งน ้าในการอุปโภคเพิม่มากขึน้รอ้ยละ ๕  
๒) ในเขตเทศบาลมโีครงสรา้งพืน้ฐานใหป้ระชาชนไดใ้ชบ้รกิารรอ้ยละ ๘๐  
๓) ประชาชนมคีวามรูม้ากขึน้รอ้ยละ ๙๐ และศลิปวฒันธรรมอนัดยีงัคงอยู่  
๔) ประชาชนในเขตเทศบาลรอ้ยละ ๘๐ มคีวามรูแ้ละมสี่วนร่วมในการพฒันาการท่องเทีย่ว 

ศาสนา – วฒันธรรมประเพณีและกฬีา  
๕) ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึน้รอ้ยละ ๑๐  
๖) ชุมชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ ๕ และพึง่ตนเองไดม้ากขึน้  
๗) ชุมชนในเขตเทศบาลรอ้ยละ ๖๐ น่าอยู่อย่างสงบสุข  
๘) การบรกิารจดัการของเทศบาลมผีลการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพสงูรอ้ยละ ๖๐  
๙) การบรกิารจดัการของเทศบาลมผีลการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพสงูรอ้ยละ ๖๐  

๗. ค่ำเป้ำหมำย  
๑. ประชาชนมสีาธารณูปโภคทีไ่ดม้าตรฐานมอีาชพีและรายไดพ้อเพยีง  
๒. ประชาชนมคีุณธรรม จรยิธรรม ฝึกจติส านึกอนุรกัษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม 

และภูมปัิญญาใหส้บืต่อไป 
๓. ประชาชนมสีถานที่ออกก าลงักาย รู้วธิเีอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้ดถี้วนหน้าและมคีวาม 

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  
๔. เพิม่ช่องทางใหก้บัประชาชน ไดร้บัรูข้อ้มลูทีท่น้สมยัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั  
๕. องคก์รพฒันา ชุมชนน่าอยู่ประชาชนปลอดภยัมคีวามสุขอย่างยัง่ยนื 

๘. กลยุทธ ์ 
๑) พฒันาถนน ขุดลอก คูคลองและจดัสร้างแหล่งน ้า สงวนและเก็บกกัน ้าเพื่อการเกษตร 

เพือ่การอุปโภคและบรโิภค รวมทัง้วางโครงการเพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมและน ้าแลง้  
๒) ส่งเสรมิและพฒันาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรยีน ให้เป็นผู้มี 

คุณภาพมทีกัษะและศกัยภาพตามมาตรฐานสากล รองรบัประชาคมอาเซยีน  
๓) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร 

อุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิม่มูลค่าผลผลติทางการเกษตร ปรบัปรุงผลติผลใหม้คีุณภาพ ส่งเสรมิสนับสนุน
การ ถนอมและแปรรปูสนิคา้ทางการเกษตร สง่เสรมิให้มกีารเลีย้งสตัวเ์ศรษฐกจิ เพือ่การบรโิภคเพือ่จ าหน่าย
และ เพือ่การอนุรกัษ์และเพิม่ช่องทางตลาด  

๔) ส่งเสรมิชุมชนให้เข้มแขง็ พฒันาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและ 
ชุมชนให้พฒันาบทบาทและคุณภาพชวีติของเดก็ เยาวชน สตร ีผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน 



และคุ้มครองสทิธิเสรภีาพของประชาชน พฒันาคุณภาพและศกัยภาพตามความสามารถของแรงงานใน
ทอ้งถิน่  

๕) ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเสพ การผลติและการจ าหน่ายยาเสพตดิในทุกระดบั  
๖) ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บรกิารประชาชน และรบัทราบปัญหา อุปสรรค และความ 

ต้องการของประชาชนในพื้นที่ พฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสรมิ 
สุขภาพและอนามยัของประชาชนในทุกระดบั ใหม้สีุขภาพแขง็แรง  

๗) ส่งเสรมิสนับสนุนการวางระบบการพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานให้สอดคลอ้งกบัความ 
จ าเป็นและความตอ้งการของประชาชน ก่อสรา้ง ปรบัปรุงเสน้ทางการคมนาคมอย่างทัว่ถงึ  

๘) พฒันาฟ้ืนฟูและส่งเสรมิกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรมและประเพณีของชุมชน 
ทอ้งถิน่โคราช โดยการอนุรกัษ์สบืสานต่อและเชื่อมโยงสูก่จิกรรมการท่องเทีย่ว  

๙) ปรบัปรุงโครงสร้างการบรหิารงาน น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงานภายใน 
องคก์ร สนบัสนุนบุคลากรในสงักดัใหไ้ดร้บัการศกึษา อบรม การท าวจิยั เพิม่พนูความรู ้ 

๑๐) เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ  
๑๑) ส่งเสรมิ สนับสนุนและร่วมมอืกบัส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรยีมความ 

พรอ้มในการป้องกนัภยั และการช่วยเหลอืผู้ประสบภยั ตดิตัง้ระบบกลอ้งวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ 
ส าคญั สนับสนุนการฝึกอบรมจดัตัง้และอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (อป
พร.) และดแูลรกัษาความปลอดภยัและการจราจร  

๑๒) พฒันาฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม แหล่งน ้า ลุ่มน ้าล าคลองและป่าไม้ให้ม ี
ความอุดมสมบูรณ์สรา้งจติส านึกเพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหามลพษิและปัญหาสิง่แวดลอ้มของชุมชน จดัท า
ระบบก าจดัขยะรวม และจดัการขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล  
๙. จดุยืนทำงยุทธศำสตร ์

๑) ประชาชนมอีาชพีและมรีายไดพ้อเพยีง  
๒) ประชาชนมคีุณธรรมจรยิธรรม ฝึกจติส านึกอนุรกัษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม

และภูม ิปัญญาใหส้บืต่อไป  
๓) ประชาชนมสีถานทีอ่อกก าลงักาย รูว้ธิเีอาใจสุขภาพใหด้ถีว้นหน้า  
๔) เพิม่ช่องทางใหก้บัประชาชนปลอดภยัมคีวามสุขอย่างยัง่ยนื  

๑๐. แผนงำน  
๑) แผนงานบรหิารงานทัว่ไป  
๒) แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
๓) แผนงานการศกึษา  
๔) แผนงานสาธารณสุข  
๕) แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 



๖) แผนงานเคหะและชุมชน  
๗) แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน  
๘) แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
๙) แผนงานการพาณิชย ์ 
๑๐) แผนงานงบกลาง  

๑๑. ควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตรใ์นภำพรวม  
การจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่สีปี่ของเทศบาลมคีวามเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ดงันี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๓ 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรพฒันำท้องถ่ิน 



  เทศบาลต าบลท่าศลิาไดด้ าเนินการเพื่อตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลท่าศลิา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ระหว่างเดอืนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถงึ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเกบ็ขอ้มลูการ
ด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทัง้ ข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผูบ้รหิาร และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการ ด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าศลิา  ดงันี้  

ค ำช้ีแจง : เป็นแบบประเมนิตนเองในการจดัท าแผนยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยจะท าการ ประเมนิและ
รายงานทุกๆ ครัง้ หลงัจากทีอ่งคป์ระกอบส่วนทอ้งถิน่ไดป้ระกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรแ์ลว้ 
 ตำรำงท่ี  ๑   
 

ประเดน็กำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินงำน 
ไม่มีกำร

ด ำเนินงำน 
ส่วนท่ี ๑ คณะกรรมกำรพฒันำท้องถ่ิน   
๑. มกีารจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่เพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่   
๒. มกีารจดัประชมุคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่เพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่   
๓. มกีารจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ   
๔. มกีารจดัตัง้คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่   
๕. มกีารจดัประชมุคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่   
๖.มคีณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่และประชาคมทอ้งถิน่พจิารณาร่างแผนยทุธศาสตร์
การพฒันา 

  

ส่วนท่ี ๒ กำรจดัท ำแผนพฒันำท้องถ่ิน   
๗. มกีารรวบรวมขอ้มลูและปัญหาส าคญัของทอ้งถิน่มาจดัท าฐานขอ้มลู   
๘. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามส่ีวนร่วมในการจดัท าแผน   
๙. มกีารวเิคราะหศ์กัยภาพของทอ้งถิน่(swot)เพื่อประเมนิสภาพการพฒันาทอ้งถิน่   
๑๐.มกีารก าหนดวสิยัทศัน์และภารกจิหลกัการพฒันาทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้ง   
๑๑. มกีารก าหนดวสิยัทศัน์และภารกจิหลกัการพฒันาทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้งกบั

ยุทธศาสตรจ์งัหวดั 
  

๑๒. มกีารก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่ทีย่ ัง่ยนื   
๑๓. มกีารก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถิน่   
๑๔. มกีารก าหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพฒันา   
๑๕. มกีารก าหนดยุทธศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์องจงัหวดั   
๑๖. มกีารอนุมตัแิละประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา   
๑๗. มกีารจดัท าบญัชกีลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร ์   
๑๘. มกีารก าหนดรปูแบบการตดิตามประเมนิผลแผนยทุธศาสตร์   

 
 
 



๑. การวางแผนงบประมาณ 
เทศบาลต าบลท่าศิลาได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ตามกระบวนการที่บญัญัติไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยผ่านการมีสว่นรว่มของประชาชน  เช่น  การจดัเวทีประชาคม  การ
ประชุมคณะกรรมการชุมชน  เพื่อรบัฟังปัญหาและความตอ้งการที่แทจ้ริงของประชาชนในพืน้ที่ก่อนน ามา
จดัท าโครงการเพื่อที่บรรจไุวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิ่น ต่อไป 

เทศบาลต าบลท่าศิลา  ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เมื่อวนัที่ ๑๕  
กรกฎาคม  ๒๕๖๒  โดยไดก้ าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔)  รวม  ๑๗๗ 
โครงการ  งบประมาณ  ๖๓,๒๐๔,๓๔๑ บาท  สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี ้

ตารางที ่ ๒  โครงการตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔)   
ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑. การพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร
ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. การพฒันาการคา้ การลงทุนและการท่องเที่ยว 
๓. การพฒันาทรพัยากรมนษุยเ์พื่อสรา้งศกัยภาพใน

การแข่งขนั 
๔. การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

แบบบรูณาการอย่างสมดลุและยั่งยืน 
๕. การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลกั 

ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 
๓๐ 
๑๔ 

 
๕๓ 

 
๔ 
 

๗๖ 

 
๑๓,๙๖๓,๖๐๐ 
๔,๒๕๐,๐๐๐ 

 
๑๑,๔๓๒,๒๑๐ 

 
๑,๗๕๐,๐๐๐ 

 
๓๑,๘๐๘,๕๓๑ 

รวม ๑๗๗ ๖๓,๒๐๔,๓๔๑ 
 

แผนภูมิที ่๑ สดัสว่นงบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลท่าศิลา 



 
๑๑ 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครัง้ที่ ๑/๒๕๖๓ ประกาศใช ้เมื่อวนัที่ ๑๐  
สิงหาคม  ๒๕๖๓  โดยไดก้ าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔) เพิ่มเติมครัง้ที่ ๑/
๒๕๖๓ รวม  ๑ โครงการ  งบประมาณ  ๖๕๗,๒๐๐ บาท  สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี ้

ตารางที ่ ๓  โครงการตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๓) เพิ่มเติมครัง้ที่ ๑/๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑.  การพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร
ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  การพฒันาการคา้ การลงทนุและการท่องเที่ยว 
๓.  การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พื่อสรา้งศกัยภาพใน

การแข่งขนั 
๔.  การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

แบบบรูณาการอย่างสมดลุและยั่งยืน 
๕.  การบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลกั 

ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 
- 
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- 
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รวม ๘ ๖๕๗,๒๐๐ 
 

t0

t5,000,000

t10,000,000

t15,000,000

t20,000,000

t25,000,000

t30,000,000

t35,000,000

t13
,96
3,6
00

t4,
25
0,0
00

t11
,43
2,2
10

t1,
75
0,0
00

t31
,80
8,5
31

การพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรม
การเกษตรตามหลดัปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

การพฒันาการค้า การลงทุนและการ
ท่องเทีย่ว

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขนั

การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุล
และยัง่ยืน



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประกาศใช้ เมื่อวันที่  
๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  โดยไดก้ าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔) เพิ่มเติม
ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๔ รวม  ๓๖ โครงการ  งบประมาณ  ๙,๑๒๑,๐๐๐ บาท  สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี ้

ตารางที ่ ๔  โครงการตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔) เพิ่มเติมครัง้ที่ ๑/๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑.  การพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรตาม
หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  การพฒันาการคา้ การลงทนุและการท่องเที่ยว 
๓.  การพฒันาทรพัยากรมนษุยเ์พื่อสรา้งศกัยภาพในการ

แข่งขนั 
๔.  การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบบรูณา

การอยา่งสมดลุและยั่งยืน 
๕.  การบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลกั 

ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 
- 
- 
- 
 
- 
 

๓๖ 

 
๐ 
๐ 
๐ 

 
๐ 

 
๙,๑๒๑,๐๐๐ 

รวม ๓๖ ๙,๑๒๑,๐๐๐ 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่ น  (พ .ศ .๒๕๖๑ -๒๕๖๕)  เพิ่ ม เติมครั้งที่  ๒ /๒๕๖๔ ประกาศใช้  เมื่ อวันที่   

๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔  โดยไดก้ าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔) เพิ่มเติมครัง้ที่ ๒/๒๕๖๔ รวม  
๑  โครงการ  งบประมาณ  ๔๙๗,๔๕๐ บาท  สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี ้

ตารางที ่ ๕  โครงการตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔) เพิ่มเติมครัง้ที่ ๒/๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑.  การพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรตาม
หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  การพฒันาการคา้ การลงทนุและการท่องเที่ยว 
๓.  การพฒันาทรพัยากรมนษุยเ์พื่อสรา้งศกัยภาพในการ

แข่งขนั 
๔.  การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบบรูณา

การอยา่งสมดลุและยั่งยืน 
๕.  การบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลกั 

ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 
๑ 
- 
- 
 
- 
 
๐ 

 
๔๙๗,๔๕๐ 

๐ 
๐ 

 
๐ 

 
๐ 

รวม ๑ ๔๙๗,๔๕๐ 



จ. การจัดท างบประมาณ 
 ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลท่าศิลา  ไดป้ระกาศใชเ้ทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวนัที่ ๑๔  กันยายน 
๒๕๖๓  โดยมีโครงการที่บรรจอุยู่ในเทศบญัญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๗๐ โครงการ   งบประมาณตามเทศ
บญัญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จ านวนเงิน   ๑๖,๐๖๕,๑๖๓ บาท   สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร ์ ไดด้งันี ้ 
 

       ตารางที ่๖  โครงการพฒันาตามยทุธศาสตร ์ จ าแนกตามงบประมาณในเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๔ 
 

 
 

แผนภมิู ท่ี ๒ สดัส่วนงบประมาณโครงการในเทศบญัญตังิบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
ของเทศบาลต าบลท่าศลิา 
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การพฒันาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
การพฒันาการค้า การลงทุนและการ
ท่องเท่ียว

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน

การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร งบประมำณตำมเทศบญัญติั 
๑.  การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
๒.  การพฒันาการคา้ การลงทุนและการท่องเทีย่ว 
๓.  การพฒันาทรพัยากรมนุษย์เพื่อสร้างศกัยภาพในการ

แขง่ขนั 
๔.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ

บูรณาการอย่างสมดุลและยัง่ยนื 
๕.  การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล

และความมัน่คง 

 
๒ 
๔ 
 

๑๑ 
 
๒ 
 

๕๑ 

 
๕๕๐,๐๐๐ 
๑๙๐,๐๐๐ 

 
๗,๖๙๕,๔๑๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๗,๕๙๙,๗๕๓ 

รวม ๗๐ ๑๖,๐๖๕,๑๖๓ 



ตารางที่ ๗  รายละเอยีดโครงการในเทศบญัญตัิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔   
     

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งทีม่า
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัต ิ

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

๑. การพฒันาการ
เกษตรและ
อตุสาหกรรม
การเกษตรตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. โครงการจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์
ทางการเกษตร 

เงินรายได ้ ๕๐,๐๐๐ สนบัสนนุวสัด-ุ
อปุกรณ ์รวมถงึ
เมล็ดพนัธุ ์กลา้
พนัธุ ์ไมต้่างๆ 

กลา้พนัธุไ์มต้า่งๆ 

๒. โครงการฝึกอบรมส่งเสรมิ
อาชีพใหแ้ก่ประชาชน
ต าบลท่าศิลา การปลกู
ทเุรียน "พืชความหวงัใหม่" 
เพื่อศนูยก์ารเรยีนรู ้

เงินรายได ้ ๕๐๐,๐๐๐ เพื่อเป็นพืช
ความหวงัใหม่
สรา้งรายไดใ้หแ้ก่
ประชาชน 

หลงัจาก๔ปี 
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึน้จากการ
จ าหน่ายทเุรียน 
ครวัเรือนละ 
๑๘,๐๐๐.-/ปี 

๒. การพฒันาการคา้ 
การลงทนุและการ
ท่องเที่ยว 

๓. โครงการอบรมส่งเสรมิและ
พฒันาคณุภาพชีวติผูส้งูอาย ุ
“สงูวยัสขุภาพดี” 

เงินรายได ้ ๓๐,๐๐๐ เพื่อใหผู้ส้งูอายไุด้
พบปะและรว่ม
กิจกรรม 

ผูส้งูอายไุดร้ว่ม
กิจกรรม 

 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งทีม่า
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัต ิ

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

๒. การพฒันาการคา้ 
การลงทนุและการ
ท่องเที่ยว 

๔. โครงการสนบัสนนุกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มออม
ทรพัย ์กลุ่มเยาวชน ชมรม
ผูส้งูอายหุรือกลุ่มตา่งๆใน
ต าบลท่าศิลา 

เงินรายได ้ ๖๐,๐๐๐ สนบัสนนุกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี 
กลุ่มออมทรพัยฯ์ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิ 

๕. โครงการตา้นภยัหนาว
ผูส้งูอาย-ุคนพิการ และ
ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม 

เงินรายได ้ ๕๐,๐๐๐ เพื่อบรรเทาภยั
หนาว 

ประชาชน
ผูป้ระสบภยัหนาว
ไดร้บัการ
ช่วยเหลือ 

๖. โครงการจดังานประเพณี
ทอ้งถิ่น 

เงินรายได ้ ๕๐,๐๐๐ เพื่ออนรุกัษ์
วฒันธรรม
ประเพณีของ
ทอ้งถิ่น 

ประชาชนได้
อนรุกัษ์วฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถิ่น 



๓.  การพฒันา
ทรพัยากรมนษุย์
เพื่อศกัยภาพในการ
แข่งขนั 

๗.โครงการพระราชด ารดิา้น
สาธารณสขุ 

เงินอดุหนนุ ๒๖๐,๐๐๐ เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อดุหนนุส าหรบั
การด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด ารดิา้น
สาธารณสขุ 

ประชาชนไดร้บั
บรกิารดา้น
สาธารณสขุอยา่ง
ทั่วถึง 

๘.โครงการอาหารกลางวนัศนูย์
พฒันาเด็กเล็ก 

เงินรายได ้ ๘๙๖,๗๐๐ เพื่อใชใ้นกจิการ
ทางอาหารใหค้รบ
ตามหลกั
โภชนาการ 

ศพด.ในเขต 
ทต.ท่าศิลา 

๙.โครงการอาหารกลางวนั
ส าหรบัโรงเรียนในสงักดั 
สพฐ. 

เงินอดุหนนุ ๓,๖๖๘,๐๐๐ เพื่อใชใ้นกจิการ
ทางอาหารใหค้รบ
ตามหลกั
โภชนาการ 

โรงเรียนในเขต 
ต าบลท่าศิลา 

๑๐.โครงการวนัเด็กแห่งชาติ เงินรายได ้ ๖๐,๐๐๐ เพื่อใหเ้ด็กไดเ้ขา้
รว่มกจิกรรม 

เด็กในเขต  
ต าบลท่าศิลา 

๑๑.โครงการแขง่ขนักีฬาชมุชน
ตา้นยาเสพตดิ 

เงินรายได ้ ๑๐๐,๐๐๐ เพื่อใหป้ระชาชน
ทกุกลุ่มออกก าลงั
กายเพื่อส่งเสรมิ
คณุภาพชวีิตและ
ลดการเสพตดิยา
เสพติดในชมุชน 

ลดปัญหายา 
เสพติดในชมุชน 

 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งทีม่า
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัต ิ

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

๓.  การพฒันา
ทรพัยากรมนษุย์
เพื่อศกัยภาพในการ
แข่งขนั(ต่อ) 

๑๒.โครงการควบคมุและ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 

เงินรายได ้ ๓๕,๐๐๐ เพื่อป้องกนัปัญหา
ไขเ้ลือดออก 

ลดปัญหา
ไขเ้ลือดออก 

๑๓.โครงการส ารวจขอ้มลูสตัว์
และขึน้ทะเบียนสตัวต์าม
โครงการสตัวป์ลอดโรคคน

เงินรายได ้ ๒๐,๐๐๐ เพื่อป้องกนัโรคพษิ
สนุขับา้ 

สนุขัในพืน้ท่ี
ต าบลท่าศิลา
ปลอดพิษ 
สนุขับา้ 



ปลอดภยัจากโรคพษิสนุขั
บา้ 

๑๔.โครงการสนับสนุนค่าจดัการ
เรยีนการสอนของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็(รายหวั) 

เงนิรายได ้ ๓๑๑,๑๐๐ เพื่อใหก้ารศกึษา
เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

การศกึษามี
คุณภาพมาก
ยิง่ขึน้ 

๑๕.โครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้่ายการบรหิาร
การศกึษา 

เงนิรายได ้ ๒๐๖,๗๙๐ เพื่อใหก้ารศกึษา
เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

การศกึษามี
คุณภาพมาก
ยิง่ขึน้ 

๑๖.โครงการสนับสนุนสภาเดก็
และเยาวชน 

เงนิรายได ้ ๓๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสรมิและ
พฒันาเยาวชนให้
สามารถ
เจรญิเตบิโตและมี
โอกาสในการ
พฒันาตนเอง 

เยาวชนต าบล 
ท่าศลิาเป็นผูม้ี
ระเบยีบวนิัย 

๑๗.ค่าอาหารเสริมนม (ศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็ก,โรงเรียนในสงักดั สพฐ
,) 

เงินรายได ้ ๒,๑๐๗,๘๒๐ เพ่ือใชใ้นกิจการทาง
อาหารเสริมนมให้
ครบตามหลกั
โภชนาการ 

ศนูยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก,โรงเรียนใน
เขต  
ต าบลท่าศลิา 

๔. การพฒันาทรพัยากร 
     ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มแบบ
บรูณาการอย่าง
สมดลุและยั่งยืน 

๑๘.โครงการธนาคารขยะ เงินรายได ้ ๒๐,๐๐๐ เพื่อสรา้งจิตส านึก
ในการก าจดัขยะ
ของประชาชนให้
ถกูตอ้ง 

ขยะในชมุชน
ลดลง 

๑๙.โครงการจดัการขยะตน้
ทาง เพื่อลดปัญหาขยะ
ชมุชน 

เงินรายได ้ ๑๐,๐๐๐ เพื่อสรา้งจิตส านึก
ในการก าจดัขยะ
ของประชาชนให้
ถกูตอ้ง 

ขยะในชมุชน
ลดลง 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งทีม่า
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัต ิ

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

๕. การบรหิารกิจการ
บา้นเมืองที่ดีตาม
หลกัธรรมาภิบาล
และความมั่งคง 
(ต่อ) 

๒๐.การเลือกตัง้ เงินรายได ้ ๔๐๐,๐๐๐ เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ย
ในการเลือกตัง้
ต่างๆ เช่น 
ผูบ้รหิาร สมาชิก
สภาฯ 

ไดม้ีการเลือกตัง้
ผูบ้รหิารและ
สมาชิกสภาฯ 



๒๑.โครงการจดังานรฐัพธิ ี เงนิรายได ้ ๑๐๐,๐๐๐ เพื่อร่วมจดังาน
ราชพธิสี าคญัต่าง 

งานราชพธิี
ส าคญัต่างประสบ
ผลส าเรจ็ 

๒๒.โครงการอบรมและศกึษาดู
งานเพื่อพฒันาศกัยภาพฯ 

เงินรายได ้ ๒๕๐,๐๐๐ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตัิงาน 

การท างานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึน้ 

๒๓.โครงการจดัเก็บภาษีนอก
สถานท่ี 

เงินรายได ้ ๑๐,๐๐๐ เพื่อบรกิารจดัเก็บ
ภาษีในพืน้ท่ีต าบล
ท่าศิลา 

เพื่อใหก้ารจดัเก็บ
ภาษีเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

๒๔.โครงการเตรียมรบัเสด็จฯ เงินรายได ้ ๒๐,๐๐๐ เพื่อรว่มแสดง
ความจงรกัภกัด ี

ไดร้ว่มแสดง
ความจงรกัภกัด ี

๒๕.โครงการจดัท าแผนพฒันา
เทศบาล 

เงินรายได ้ ๒๕,๐๐๐ เพื่อพฒันา
เทศบาล 

แผนพฒันา
เทศบาล 

๒๖.โครงการจดัท าแผนแม่บท
ชมุชน 

เงินรายได ้ ๒๕,๐๐๐ เพื่อส่องเสรมิการมี
ส่วนรว่มของ
ประชาชนในการ
จดัท าแผนชมุชน 

ชมุชนมีส่วนรว่ม
ในการจดัท าแผน
ฯ 

๒๗.โครงการประชมุ/อบรม
คณะกรรมการชมุชน 

เงินรายได ้ ๑๕,๐๐๐ เพื่อให้
คณะกรรมการ
ชมุชนไดม้ีส่วนรว่ม
ในการแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ 

การท างานของ
ผูบ้รหิารเทศบาล
และ
คณะกรรมการ
ชมุชนมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ 

 
 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งทีม่า
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัต ิ

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

๕. การบรหิารกิจการ
บา้นเมืองที่ดีตาม
หลกัธรรมาภิบาล

๒๘.โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาอบุตัิเหตทุางถนน
ช่วงเทศกาล 

เงินรายได ้ ๒๐๐,๐๐๐ เพื่อป้องกนัและลด
อบุตัิเหตทุางถนน 

ลดอบุตัิเหตตุาม
ทอ้งถนนในช่วง
เทศกาล 



และความมั่งคง 
(ต่อ) 

๒๙.โครงการฝึกอบรมพฒันา
ศกัยภาพอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

เงินรายได ้ ๕๐,๐๐๐ เพื่อให ้อปพร.ได้
ความรูแ้ละการ
ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สมาชิก อปพร.มี
การท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๓๐.โครงการป้องกนัและระงบั
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 

เงินรายได ้ ๓๕,๐๐๐ เพื่อลดความเส่ียง
ในการแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรน่า 2019  

ไม่มีการแพร่
ระบาดของโรคติด
เชือ้ไวรสัโคโรน่า 
2019 

๓๑.โครงการส่องเสรมิ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงานการแพทย์
ฉกุเฉินเบือ้งตน้ 

เงินรายได ้ ๒๕,๐๐๐ เพื่อใหค้วามรูใ้น
การฟ้ืนฟใูหม่/
ทดแทน
ผูป้ฏิบตัิงาน
ฉกุเฉินเบือ้งตน้ 

มีความรูฟ้ื้นฟู
ใหม่/ทดแทน
ผูป้ฏิบตัิงาน
ฉกุเฉินเบือ้งตน้ 

๓๒.โครงการจติอาสาจราจร
น้อย 

เงนิรายได ้ ๓๐,๐๐๐ เพื่อใหค้วามรูเ้รื่อง
กฎหมายเกีย่วกบั
การจราจร 

ลดอุบตัเิหตุใน
การจราจร 

๓๓.สนบัสนนุค่าป่วยการ
ส าหรบันกับรบิาล 

เงินรายได ้ ๒๐,๐๐๐   

๓๔.ค่าใชจ้า่ยส าหรบัพฒันาผู้
ประกอบวิชาชีพครู 

เงินรายได ้ ๒๐,๐๐๐ เพื่อพฒันาความรู ้ ความรูท้ี่เพิ่มขึน้ 

๓๕.ค่าซ่อมแซมถนนลกูรงั,
คอนกรีต,ลาดยาง 

เงินรายได ้ ๕๐,๐๐๐ เพื่อใหถ้นนสญัจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภยั 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

๓๖.โครงการต่อเตมิอาคาร
ส านกังานเทศบาล 

เงินรายได ้ ๒๖๐,๐๐๐ รองรบัพนกังาน
เพิ่มขึน้ 

หอ้งอาคารท่ีได้
มาตรฐาน 

๓๗.โครงการก่อสรา้งทางขึน้-
ลงอาคารส าหรบัผูพ้ิการ 
ภายในส านกัเทศบาล
ต าบลท่าศิลา 

เงินรายได ้ ๗๐,๐๐๐ เพื่อใหผู้พ้ิการ
สะดวก ในการขึน้-
ลงอาคาร 

ทางขึน้-ลงอาคาร
ส าหรบัผูพ้ิการท่ี
ไดม้าตรฐาน 

๓๘.โครงการก่อสรา้งหอ้งน า้-
หอ้งสว้ม ภายในเทศบาล
ต าบลท่าศิลา 

เงินรายได ้ ๓๕๐,๐๐๐ เพื่อใหม้ีหอ้งน า้
บรกิารประชาชนที่
เพียงพอ 

หอ้งน า้ที่ได้
มาตรฐาน 

 



 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งทีม่า
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัต ิ

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

๕. การบรหิารกิจการ
บา้นเมืองที่ดีตาม
หลกัธรรมาภิบาล
และความมั่งคง 
(ต่อ) 

๓๙.โครงการก่อสรา้งหอพระ 
ภายในส านกังานเทศบาล
ต าบลท่าศิลา 

เงินรายได ้ ๑๑๕,๑๐๐ เพื่อมีที่ยึดเหนียว
ทางจติใจ 

หอพระใน
ส านกังาน 

๔๐.โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กภายใน
เทศบาลต าบลท่าศิลา 

เงินรายได ้ ๖๘,๐๐๐ เพื่อใหถ้นนสญัจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภยั 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

๔๑.โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กภายใน
หมู่บา้นค ากา้ว (ถนนทิศ
ตะวนัตก) บา้นค ากา้ว หมู่ที่ 
๔ 

เงินรายได ้ ๒๐๒,๐๐๐ เพื่อใหถ้นนสญัจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภยั 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

๔๒.โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กภายใน
หมู่บา้นเจรญิชยั หมู่ที่ ๙ 

เงินรายได ้ ๓๐๘,๐๐๐ เพื่อใหถ้นนสญัจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภยั 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

๔๓.โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กภายใน
หมู่บา้นชยัชนะ หมู่ที่ ๓ 

เงินรายได ้ ๒๐๐,๐๐๐ เพื่อใหถ้นนสญัจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภยั 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

๔๔.โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กภายใน
หมู่บา้นท่าดินแดงพฒันา 
หมู่ที่ ๑๒ 

เงินรายได ้ ๔๖๑,๐๐๐ เพื่อใหถ้นนสญัจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภยั 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

๔๕.โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กภายใน
หมู่บา้นทุ่งสวรรค ์หมู่ที่ ๑๓ 

เงินรายได ้ ๒๐๐,๐๐๐ เพื่อใหถ้นนสญัจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภยั 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

๔๖.โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กภายใน
หมู่บา้นทุ่งอินทรแ์ปลง  หมู่
ที่ ๑๑ 

เงินรายได ้ ๒๗๙,๐๐๐ เพื่อใหถ้นนสญัจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภยั 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

 
 
 



ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งทีม่า
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัต ิ

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

๕. การบริหารกิจการ
บา้นเมืองที่ดีตามหลกั
ธรรมาภิบาลและความ
มั่งคง(ต่อ) 

๔๗.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้นภตูะ
คาม หมู่ที่ ๒ 

เงินรายได ้ ๒๐๙,๐๐๐ เพ่ือใหถ้นนสญัจรไป-
มาสะดวกและ
ปลอดภยั 

ถนนที่ไดม้าตรฐาน 

๔๘.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้นสีสกุ 
หมู่ที่ ๕ 

เงินรายได ้ ๒๐๕,๐๐๐ เพ่ือใหถ้นนสญัจรไป-
มาสะดวกและ
ปลอดภยั 

ถนนที่ไดม้าตรฐาน 

๔๙.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้นหนอง    
ลมุพกุ หมู่ที่ ๗ 

เงินรายได ้ ๒๐๐,๐๐๐ เพ่ือใหถ้นนสญัจรไป-
มาสะดวกและ
ปลอดภยั 

ถนนที่ไดม้าตรฐาน 

๕๐.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้นหว้ย
โมง หมู่ที่ ๑๐ 

เงินรายได ้ ๒๕๐,๐๐๐ เพ่ือใหถ้นนสญัจรไป-
มาสะดวกและ
ปลอดภยั 

ถนนที่ไดม้าตรฐาน 

๕๑.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้นอดุม
พฒันา (ช่วงที่ ๑ ถนนดา้นทิศ
ใต)้ หมู่ที่ ๘ 

เงินรายได ้ ๓๔๐,๐๐๐ เพ่ือใชป้ระโยชนใ์นการ
บริหารจดัการและ
บริการประชาชน 

มีอาคาร
อเนกประสงคใ์ช ้

๕๒.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้นอดุม
พฒันา (ช่วงที่ ๒ ถนนดา้นทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต)้ หมู่ที่ ๘ 

เงินรายได ้ ๑๘๓,๐๐๐ เพ่ือใหถ้นนสญัจรไป-
มาสะดวกและ
ปลอดภยั 

ถนนที่ได ้
มาตรฐาน 

๕๓.โครงการก่อสรา้งถนนดินล าลอง  
บา้นท่าดินแดงพฒันา หมู่ที่ ๑๒ 

เงินรายได ้ ๑๑๔,๐๐๐ เพ่ือใหถ้นนสญัจรไป-
มาสะดวกและ
ปลอดภยั 

ถนนที่ได ้
มาตรฐาน 

๕๔.โครงการก่อสรา้งถนนดินล าลอง 
เสน้ชยัชนะ– หว้ยบง บา้นชยั
ชนะ หมู่ที่ ๓ 

เงินรายได ้ ๑๓๕,๐๐๐ เพ่ือใหถ้นนสญัจรไป-
มาสะดวกและ
ปลอดภยั 

ถนนที่ได ้
มาตรฐาน 

 



ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งทีม่า
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัต ิ

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

๕. การบริหารกิจการ
บา้นเมืองที่ดีตามหลกั
ธรรมาภิบาลและความ
มั่งคง(ต่อ) 

๕๕.โครงการก่อสรา้งอาคารที่พกั
ประชาชน 

เงินรายได ้ ๙๓,๐๐๐ ประชาชนมีที่พกั
ส าหรบัมาตดิต่อรบั
บริการ 

ที่พกัประชาชนที่ได้
มาตรฐาน 

๕๖.โครงการซ่อมแซม อาคาร
ส านกังานเทศบาลต าบลท่าศิลา 
(ทาสี) 

เงินรายได ้ ๑๕๑,๐๐๐ เพ่ือปรบัปรุงอาคาร
ส านกังาน 

อาคารส านกังานที่
ไดม้าตรฐาน 

๕๗.โครงการปรบัปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคม บา้นทุ่งอินทรแ์ปลง 
หมู่ที่ ๑๑ 

เงินรายได ้ ๑๐๐,๐๐๐ เพ่ือปรบัปรุงศาลา
ประชาคม 

ศาลาประชาคมที่ได้
มาตรฐาน 

๕๘.โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสี่แยกสีสกุ–ทุ่งสวรรค ์
บา้นสสีกุ หมู่ที่ ๕,บา้นทุ่งสวรรค ์
หมู่ที่ ๑๓ 

เงินรายได ้ ๑๐๐,๐๐๐ เพ่ือใหถ้นนสญัจรไป-
มาสะดวกและปลอดภยั 

ถนนที่ไดม้าตรฐาน 

๕๙.โครงการปรบัปรุงระบบประปา
หมู่บา้น บา้นท่าวาร ี

เงินรายได ้ ๒๒๐,๐๐๐ เพ่ือใหมี้น า้ไวใ้ชใ้น
การเกษตร 

มีน า้ใชอ้ย่าง
เพียงพอใน
การเกษตร 

๖๐.โครงการปรบัปรุงระบบ
สขุาภบิาลภายในส านกังาน
เทศบาลต าบลท่าศิลา 

เงินรายได ้ ๑๗๓,๖๕๓   

๖๑.โครงการปรบัปรุงสขุาภิบาล
ตลาดสดเทศบาลต าบลท่าศิลา 

เงินรายได ้ ๑๙๐,๐๐๐   

๖๒.โครงการปรบัปรุงอาคารโรงจอด
รถเทศบาลต าบลท่าศลิา 

เงินรายได ้ ๓๙,๐๐๐ โรงจอดรถเพียงพอต่อ
ผูม้าติดต่อราชการ 

โรงจดรถที่ได้
มาตรฐาน 

๖๓.โครงการปรบัปรุงอาคารส าหรบั
งานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

เงินรายได ้ ๑๕๔,๐๐๐ เพ่ือปรบัปรุงอาคารให้
น่าอยู่ 

อาคารส านกังานที่
ไดม้าตรฐาน 

๖๔.โครงการลงหินลกูรงัลาน
อเนกประสงค ์

เงินรายได ้  ๒๒,๐๐๐ เพ่ือใหถ้นนสญัจรไป-
มาสะดวกและ
ปลอดภยั 

ถนนที่ไดม้าตรฐาน 

 
 

 



ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งทีม่า
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัต ิ

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

๕. การบริหารกิจการ
บา้นเมืองที่ดีตามหลกั
ธรรมาภิบาลและความ
มั่งคง(ต่อ) 

๖๕.โครงการเสริมผิวจราจรลงหิน
ลกูรงั  เสน้ค าพอก–หว้ย
กา้นเหลือง บา้นเจริญชยั หมู่ที่ 
๙ 

เงินรายได ้ ๑๐๐,๐๐๐ เพ่ือใหถ้นนสญัจรไป-
มาสะดวกและ
ปลอดภยั 

ถนนที่ไดม้าตรฐาน 

๖๖.โครงการเสริมผิวจราจรลงหิน
ลกูรงั ถนนบา้นท่าวารี–บา้นค า
เลาะ สน.ถ. ๑๗-๐๐๗ บา้นท่า
วารี หมู่ที่ ๖ 

เงินรายได ้ ๑๑๔,๐๐๐ เพ่ือใหถ้นนสญัจรไป-
มาสะดวกและ
ปลอดภยั 

ถนนที่ไดม้าตรฐาน 

๖๗.โครงการเสริมผิวจราจรลงหิน
ลกูรงั เสน้เจริญชยั-ค าพอก 
บา้นเจริญชยั หมู่ที่ ๙ 

เงินรายได ้ ๑๐๐,๐๐๐ เพ่ือใหถ้นนสญัจรไป-
มาสะดวกและ
ปลอดภยั 

ถนนที่ไดม้าตรฐาน 

๖๘.โครงการเสริมผิวจราจรลงหิน
ลกูรงั เสน้หว้ยโมง-ค าพอก บา้น
เจริญชยั หมู่ที่ ๙ 

เงินรายได ้ ๑๐๐,๐๐๐ เพ่ือใหถ้นนสญัจรไป-
มาสะดวกและ
ปลอดภยั 

ถนนที่ไดม้าตรฐาน 

๖๙.โครงการเสริมผิวจราจรลงหิน
ลกูรงัภายในหมู่บา้นหว้ยโมง 
หมู่ที่ ๑๐ 

เงินรายได ้ ๑๐๐,๐๐๐ เพ่ือใหถ้นนสญัจรไป-
มาสะดวกและ
ปลอดภยั 

ถนนที่ไดม้าตรฐาน 

๗๐.โครงปรบัปรุงระบบประปา
หมู่บา้น บา้นทุ่งสวรรค ์

เงินรายได ้ ๔๑๙,๐๐๐ เพ่ือใหมี้น า้ไวใ้ช้
อปุโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

มีน า้ใชอ้ย่าง
เพียงพอ 

 
รวม   ตัง้งบประมาณทัง้   ๕   ยทุธศาสตร ์ ๗๐   โครงการ  ๑๖,๐๖๕,๑๖๓  บาท 

 
ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าศิลา 

ซึ่งมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางมนการจดัท าแผนพฒันาของเทศบาลต าบลท่าศิลา ต่อไป 
๑. การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี  ควรค านึงถึงประโยชน์ในภาพรวมของต าบลโดย

ส่วนรวมเนื่องจากการด าเนินโครงการบางโครงการต้องใช้งบประมาณลงทุนสูง  เพื่อที่จะสามารถท าให้
โครงการนั้นเกิดผลสัมฤทธิ์ เช่น ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  โครงการประเภทเหล่านีต้อ้งใชง้บประมาณลงทุน
ค่อนขา้งสงู  หากหวงัใหโ้ครงการประสบผลส าเร็จจะตอ้งจัดสรรงบประมาณลงทุนหรือก่อสรา้งอย่างเพียงพอ  
เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด  เทศบาลควรสรา้งความเขา้ใจและสรา้งแนวคิด  การบริหารงานเทศบาลแบบใหม่  
ใหแ้ก่ผูน้  าชุมชนและประชาชนในพืน้ที่กล่าวคือใหทุ้กคนเลือกที่จะใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาต าบลในภาพรวม  ซึ่งจะเกิด
ประโยชนเ์ป็นรูปธรรมและคุม้ค่ากบัจ านวนงบประมาณที่ใชด้  าเนินการ  ตลอดจนเป็นผลดีต่อส่วนรวมในอนาคต 



๒. การจดัท าแผนงานโครงการในแผนพฒันาทอ้งถิ่น  กับการตัง้งบประมาณรายจ่ายและการน าแผนงาน/
โครงการไปสู่การปฏิบตัิ  ควรจะมีความใกลเ้คียงกันทัง้ในเรื่องของจ านวนโครงการและงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา  เพื่อให้
การด าเนินการพฒันาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมาย 

๓. ควรจดังบประมาณสนบัสนนุการด าเนินงานในแต่ละดา้นตามยทุธศาสตรใ์หม้ีความใกลเ้คียงกนั 
๔. ควรมีการประชาสมัพนัธก์ารด าเนินงานใหม้ากกว่านี ้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
๕. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  กล่าวคือ  ปัญหาขยะ  เนื่องจากในปัจจบุนัปรมิาณขยะในพืน้ที่ต  าบลท่าศิลาเพิ่มมาก

ขึน้  เนื่องจากการก าจดัและการท าลายขยะนัน้  ยังไม่สามารถแกไ้ขได ้ ภายในระยะเวลาอันสัน้  ควรจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอต่อการด าเนินการแกไ้ขปัญหาเพราะปัญหาขยะเป็นปัญหาส าคญัที่ตอ้งรีบด าเนินการแกไ้ขโดยด่วน   

๖. ควรน าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไปจัดท างบประมาณประจ าปี  เพื่อให้มีความสอดคลอ้งกัน  
เพราะโครงการในแผนพฒันาทอ้งถิ่น นัน้มาจากความตอ้งการของประชาชน และเพื่อใหก้ารติดตามและประเมินผลแผนในแต่
ละปีมีขอ้มลูที่ชดัเจน 

ตารางที ่ ๘  โครงการในเทศบญัญัติงบประมาณเทศบาลต าบลท่าศิลา  
      (ที่ด  าเนินการระหว่าง ๑  ตลุาคม  ๒๕๖๓  ถึง ๓๐ กนัยายน  ๒๕๖๔) 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ (บาท) 
๑.  การพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรตาม

หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  การพฒันาการคา้ การลงทนุและการท่องเที่ยว 
๓.  การพฒันาทรพัยากรมนษุยเ์พื่อสรา้งศกัยภาพในการ

แข่งขนั  
๔.  การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบบรูณา

การอยา่งสมดลุและยั่งยืน 
๕.  การบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลกั 

ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 
๒ 
๑ 
 
๗ 
 
๐ 
 

๔๐ 

 
๕๒๕,๑๑๐ 
๑๕,๑๐๐ 

 
๗,๑๖๙,๗๖๐ 

 
๐ 

 
๗,๐๓๖,๘๖๕.๒๐ 

รวม ๕๐ ๑๔,๗๔๖,๘๓๕.๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่๙  รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลท่าศิลา  
    (ทีด่ าเนินการระหว่าง ๑  ตลุาคม  ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๔) 

     

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณตาม
เทศบัญญัต ิ

งบประมาณทีใ่ช้ไป 

๑. การพฒันาการเกษตรและ
อตุสาหกรรมการเกษตรตาม
หลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. โครงการจดัซือ้วสัดอุปุกรณท์างการเกษตร ๕๐,๐๐๐ ๒๗,๖๖๐ 

๒. โครงการฝึกอบรมส่งเสรมิอาชพีใหแ้ก่
ประชาชนต าบลท่าศิลา การปลกูทเุรียน "พืช
ความหวงัใหม่" เพื่อศนูยก์ารเรยีนรู ้

๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๗,๔๕๐ 

๒. การพฒันาการคา้การลงทนุ
และการท่องเที่ยว 

๓. โครงการจดังานประเพณีทอ้งถิ่น ๕๐,๐๐๐ ๑๕,๑๐๐ 

๓.  การพฒันาทรพัยากรมนษุยเ์พ่ือ
ศกัยภาพในการแข่งขนั 

๔.โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ 
๕.โครงการอาหารกลางวนัศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ๙๐๕,๐๖๐ ๙๐๕,๐๖๐ 
๖.โครงการอาหารกลางวนัส าหรบัโรงเรียนในสงักดั สพฐ. ๓,๖๖๘,๐๐๐ ๓๖๖๘,๐๐๐ 
๗.โครงการวนัเด็กแห่งชาต ิ ๖๐,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ 
๘.โครงการสนบัสนนุค่าจดัการเรียนการสอนของศนูย์

พฒันาเด็กเล็ก(รายหวั) 
๓๒๗,๙๙๐ ๓๒๗,๙๙๐ 

๙.โครงการสนบัสนนุค่าใชจ้่ายการบรหิารการศกึษา ๒๐๖,๗๙๐ ๑๗๑,๑๗๒ 
๑๐.ค่าอาหารเสริมนม (ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก,โรงเรียนใน

สงักดั สพฐ,) 
๒,๑๐๗,๘๒๐ ๑,๘๐๓,๕๓๘ 

๔. การพฒันาทรพัยากร 
     ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มแบบ

บรูณาการอย่างสมดลุและยั่งยืน 

- - - 

๕. การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตาม
หลกัธรรมาภิบาลและความมั่งคง  

๑๑.การเลือกตัง้ ๖๖๑,๕๐๐ ๖๖๑,๐๘๘.๒๐ 
๑๒.โครงการจดังานรฐัพิธี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๖,๓๐๐ 
๑๓.โครงการอบรมและศกึษาดงูานเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

ฯ 
๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 

๑๔.โครงการเตรียมรบัเสด็จฯ ๒๐,๐๐๐ ๑๙,๙๒๐ 

๑๕.โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอบุตัิเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๘๒,๖๘๔ 

๑๖.โครงการป้องกนัและระงบัโรคติดเชือ้ไวรสัโค
โรนา 2019 (โควดิ 19) 

๓๕,๐๐๐ ๒๔,๗๒๐ 

 
 

 



ยุทธศำสตร ์ โครงกำร งบตำมเทศบญัญติั งบประมำณท่ีใช้ไป 

๕.  การบรหิารกจิการบา้นเมอืง
ทีด่ตีามหลกั 
ธรรมาภบิาลและความ 
มัง่คง (ต่อ) 

๑๗.โครงการจติอาสาจราจรน้อย ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
๑๘.ค่าซ่อมแซมถนนลูกรงั,คอนกรตี,ลาดยาง ๕๐,๐๐๐ ๑๓,๕๐๐ 
๑๙.โครงการต่อเตมิอาคารส านกังานเทศบาล ๒๖๐,๐๐๐ ๒๕๙,๐๐๐ 
๒๐.โครงการก่อสรา้งทางขึน้-ลงอาคารส าหรบัผู้

พกิาร ภายในส านักเทศบาลต าบลท่าศลิา 
๗๐,๐๐๐ ๖๙,๕๐๐ 

๒๑.โครงการก่อสรา้งหอ้งน ้า-หอ้งสว้ม ภายใน
เทศบาลต าบลท่าศลิา 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๔๙,๐๐๐ 

๒๒.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็
ภายในเทศบาลต าบลท่าศลิา 

๖๘,๐๐๐ ๖๗,๕๐๐ 

๒๓.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็
ภายในหมู่บา้นค ากา้ว (ถนนทศิตะวนัตก) 
บา้นค ากา้ว หมู่ที ่๔ 

๒๐๒,๐๐๐ ๒๐๑,๐๐๐ 

๒๔.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็
ภายในหมู่บา้นเจรญิชยั หมูท่ี ่๙ 

๓๐๘,๐๐๐ ๓๐๗,๐๐๐ 

๒๕.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็
ภายในหมู่บา้นชยัชนะ หมูท่ี ่๓ 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๐๐๐ 

๒๖.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็
ภายในหมู่บา้นท่าดนิแดงพฒันา หมูท่ี ่๑๒ 

๔๖๑,๐๐๐ ๔๕๙,๐๐๐ 

๒๗.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็
ภายในหมู่บา้นทุ่งสวรรค ์หมูท่ี ่๑๓ 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๐๐๐ 

๒๘.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็
ภายในหมู่บา้นทุ่งอนิทรแ์ปลง  หมู่ที ่๑๑ 

๒๗๙,๐๐๐ ๒๗๗,๐๐๐ 

๒๙.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็
ภายในหมู่บา้นภูตะคาม หมู่ที ่๒ 

๒๐๙,๐๐๐ ๒๐๖,๐๐๐ 

๓๐.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็
ภายในหมู่บา้นสสุีก หมู่ที ่๕ 

๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๔,๐๐๐ 

๓๑.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็
ภายในหมู่บา้นหนอง    ลมุพุก หมู่ที ่๗ 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ 

๓๒.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็
ภายในหมู่บา้นหว้ยโมง หมูท่ี ่๑๐ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๔๙,๐๐๐ 

 
 

 



ยุทธศำสตร ์ โครงกำร งบตำมเทศบญัญติั งบประมำณท่ีใช้ไป 

๕.  การบรหิารกจิการบา้นเมอืง
ทีด่ตีามหลกั 
ธรรมาภบิาลและความ 
มัง่คง (ต่อ) 

๓๓.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็
ภายในหมู่บา้นอุดมพฒันา (ช่วงที ่๑ ถนน
ดา้นทศิใต)้ หมูท่ี ่๘ 

๓๔๐,๐๐๐ ๓๒๑,๐๐๐ 

๓๔.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็
ภายในหมู่บา้นอุดมพฒันา (ช่วงที ่๒ ถนน
ดา้นทศิตะวนัตกเฉียงใต)้ หมูท่ี ่๘ 

๑๘๓,๐๐๐ ๑๗๗,๐๐๐ 

๓๕.โครงการก่อสรา้งถนนดนิล าลอง  บา้นท่า
ดนิแดงพฒันา หมูท่ี ่๑๒ 

๑๑๔,๐๐๐ ๑๑๑,๐๐๐ 

๓๖.โครงการก่อสรา้งถนนดนิล าลอง เสน้ชยั
ชนะ– หว้ยบง บา้นชยัชนะ หมูท่ี ่๓ 

๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๔,๐๐๐ 

๓๗.โครงการก่อสรา้งอาคารทีพ่กัประชาชน ๙๓,๐๐๐ ๙๒,๕๐๐ 
๓๘.โครงการซ่อมแซม อาคารส านักงาน

เทศบาลต าบลท่าศลิา (ทาส)ี 
๑๕๑,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

๓๙.โครงการปรบัปรุงต่อเตมิศาลาประชาคม 
บา้นทุ่งอนิทรแ์ปลง หมู่ที ่๑๑ 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ 

๔๐.โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สี่
แยกสสุีก–ทุ่งสวรรค ์บา้นสสุีก หมู่ที ่๕,บา้น
ทุ่งสวรรค ์หมู่ที ่๑๓ 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๕,๕๐๐ 

๔๑.โครงการปรบัปรงุระบบประปาหมูบ่า้น 
บา้นท่าวาร ี

๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ 

๔๒.โครงการปรบัปรุงสุขาภบิาลตลาดสด
เทศบาลต าบลท่าศลิา 

๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ 

๔๓.โครงการปรบัปรงุอาคารโรงจอดรถเทศบาล
ต าบลท่าศลิา 

๓๙,๐๐๐ ๓๘,๕๐๐ 

๔๔.โครงการปรบัปรงุอาคารส าหรบังานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 

๑๕๔,๐๐๐ ๑๕๓,๐๐๐ 

๔๕.โครงการลงหนิลูกรงัลานอเนกประสงค ์ ๒๒,๐๐๐ ๒๑,๕๐๐ 
๔๖.โครงการเสรมิผวิจราจรลงหนิลูกรงั  เสน้ค า

พอก–หว้ยกา้นเหลอืง บา้นเจรญิชยั หมู่ที ่
๙ 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๕๐๐ 

๔๗.โครงการเสรมิผวิจราจรลงหนิลูกรงั ถนน
บา้นท่าวาร–ีบา้นค าเลาะ สน.ถ. ๑๗-๐๐๗ 
บา้นท่าวาร ีหมู่ที ่๖ 

๑๑๔,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ 

 



ยุทธศำสตร ์ โครงกำร งบตำมเทศบญัญติั งบประมำณท่ีใช้ไป 

๕.  การบรหิารกจิการบา้นเมอืง
ทีด่ตีามหลกั 
ธรรมาภบิาลและความ 
มัง่คง (ต่อ) 

๔๘.โครงการเสรมิผวิจราจรลงหนิลูกรงั เสน้
เจรญิชยั-ค าพอก บา้นเจรญิชยั หมู่ที ่๙ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๔๙.โครงการเสรมิผวิจราจรลงหนิลูกรงั เสน้
หว้ยโมง-ค าพอก บา้นเจรญิชยั หมู่ที ่๙ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๕๐.โครงการเสรมิผวิจราจรลงหนิลูกรงัภายใน
หมู่บา้นหว้ยโมง หมูท่ี ่๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๕๑.โครงปรบัปรุงระบบประปาหมู่บา้น บา้นทุง่
สวรรค ์

๔๑๙,๐๐๐ ๔๑๙,๐๐๐ 

รวม   ตัง้งบประมาณ   ๕   ยุทธศาสตร ์ ๕๑   โครงการ  ๑๔,๙๘๐,๖๘๒.๒๐  บาท 
 

ตำรำงท่ี ๗  รำยละเอียดโครงกำรใช้จ่ำยเงินสะสม เทศบำลต ำบลท่ำศิลำ ๒๕๖๔ 
    (ท่ีด ำเนินกำรระหว่ำง ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๔) 

     

โครงกำร 
มติท่ีประชุม 

ครัง้ท่ี 
วนัท่ีอนุมติั งบประมำณ 

งบประมำณท่ี
ใช้ไป 

๑.โครงการซ่อมแซมถนนลงดนิลูกรงั ถนน
ภายในหมู่บา้นค ากา้ว หมูท่ี ่๔ (เงนิสะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๓๑/๐๕/๒๕๖๔ ๒๗,๐๐๐ ๒๖,๕๐๐ 

๒.โครงการปรบัปรุงระบบประปาภายใน
หมู่บา้น (แกปั้ญหาภยัแลง้) บา้นเจรญิชยั หมู่
ที ่๙ (เงนิสะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๓๑/๐๕/๒๕๖๔ ๙๕,๐๐๐ ๙๔,๕๐๐ 

๓.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
สายทางแยกถนนภายในหมู่บา้น บา้นสสุีก-
บา้นหนองกุง หมูท่ี ่๕ (เงนิสะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๓๑/๐๕/๒๕๖๔ ๔๙๖,๐๐๐ ๔๙๕,๐๐๐ 

๔.โครงการก่อสรา้งถนนดนิล าลองเขา้สู่พืน้ที่
การเกษตร บา้นเจรญิชยั หมู่ที ่๙(เงนิสะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๓๑/๐๕/๒๕๖๔ ๒๐๖,๐๐๐ ๒๐๕,๕๐๐ 

๕.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
สายทางถนนภายในหมู่บา้นท่าดนิแดงพฒันา 
หมู่ที ่๑๒ (เงนิสะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๓๑/๐๕/๒๕๖๔ ๔๘๕,๐๐๐ ๔๘๔,๐๐๐ 

๖.โครงการวางท่อระบายน ้า ศก. ๐.๔๐ เมตร 
สายทางถนนภายในหมู่บา้น ซอยหลงัศูนย์
เดก็เลก็บา้นหว้ยโมง หมูท่ี ่๑๐(เงนิสะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๐๑/๐๖/๒๕๖๔ 
 

๔๘๒,๐๐๐ ๔๘๑,๐๐๐ 

 
 



โครงกำร 
มติท่ีประชุม 

ครัง้ท่ี 
วนัท่ีอนุมติั งบประมำณ 

งบประมำณท่ี
ใช้ไป 

๗.โครงการป้องกนัและควบคุมโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID 19)(เงนิสะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๐๒/๐๖/๒๕๖๔ 
 

๑,๕๖๓,๕๐๐ ๑,๕๖๓,๕๐๐ 

๘.โครงการซ่อมแซมถนนลงดนิลูกรงัผวิจราจร
บรเิวณเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนสายทางบา้น
ท่าวาร-ีบา้นสสุีก (เรยีบหว้ยตงึ)(เงนิสะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๐๗/๐๖/๒๕๖๔ 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๙,๐๐๐ 

๙.โครงการปรบัปรงุต่อเตมิระบบน ้าประปา
ภูเขาอ่างเกบ็น ้าหว้ยหาด บา้นภตูะคาม-ทุ่งุ
อนิทรแ์ปลง(เงนิสะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๐๗/๐๖/๒๕๖๔ 
 

๔๙๖,๐๐๐ ๔๙๕,๐๐๐ 

๑๐.โครงการซ่อมแซมถนนลงดนิลูกรงั ถนน
ภายในหมู่บา้นท่าดนิแดงพฒันา หมูท่ี ่๑๒ 
(เงนิสะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๐๗/๐๖/๒๕๖๔ 
 

๗๙,๐๐๐ ๘๗,๐๐๐ 

๑๑.โครงการวางท่อระบายน ้า ศก. ๐.๖๐ เมตร 
สายทางถนนภายในหมู่บา้น ซอยรา้นคา้
ชุมชน บา้นทุง่สวรรค ์หมู่ที ่๑๓(เงนิสะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๐๗/๐๖/๒๕๖๔ 
 

๓๒๙,๐๐๐ ๓๒๘,๐๐๐ 

๑๒.โครงกากรก่อสรา้งถนน คสล.สายทางถนน
ภายในหมู่บา้น บา้นเจรญิชยั หมู่ 9(เงนิ
สะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๑๐/๐๖/๒๕๖๔ ๔๙๑,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ 

๑๓.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
สายทางถนนภายในหมู่บา้น บา้นชยัชนะ 
หมู่ ๓ (เงนิสะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๑๔/๐๖/๒๕๖๔ ๓๓๐,๐๐๐ ๓๒๙,๐๐๐ 

๑๔.โครงการปรบัปรงุผวิจราจรเดมิเป็น
คอนกรตีเสรมิเหลก็ ถนนสายบา้นค ากา้ว-
บา้นท่าวาร ี(สน.ถ.๑๗-๐๐๑) 
(เงนิสะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๑๔/๐๖/๒๕๖๔ ๙๙,๐๐๐ ๙๘,๕๐๐ 

๑๕.โครงการปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 
บา้นท่าวาร ีหมู่ที ่๖ (เงนิสะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๑๖/๐๖/๒๕๖๔ ๔๘๕,๐๐๐ ๔๘๔,๐๐๐ 

๑๖.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็
ภายในหมู่บา้นหว้ยโมง หมูท่ี ่๑๐(เงนิ
สะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๑๖/๐๖/๒๕๖๔ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ 

 
 
 
 
 



ครงกำร 
มติท่ีประชุม 

ครัง้ท่ี 
วนัท่ีอนุมติั งบประมำณ 

งบประมำณท่ี
ใช้ไป 

๑๗.โครงการซ่อมแซมถนนลงดนิลูกรงัผวิ
จราจรบรเิวณเป็นหลุมเป็นบ่อ พรอ้มเกลีย่
ตกแตง่เรยีบถนนสายทางบา้นทา่ดนิแดง
พฒันา-ภูโล่น-อ่างเกบ็น ้าหว้ยหาด(เงนิ
สะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๑๘/๐๖/๒๕๖๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ 

๑๘.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
สายทางถนนภายในหมู่บา้น บา้นภูตะคาม 
หมู่ที ่๒ (เงนิสะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๑๔/๐๖/๒๕๖๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๓๙,๐๐๐ 

๑๙.โครงการซ่อมแซมถนนลงดนิลูกรงัผวิ
จราจรบรเิวณเป็นหลุมเป็นบ่อ พรอ้มเกลีย่
ตกแตง่เรยีบ ถนนสายทางบา้นหว้ยโมง-
บา้นเจรญิชยั(เงนิสะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๑๔/๐๖/๒๕๖๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ 

๒๐.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
สายทางถนนภายในหมู่บา้น บา้นค ากา้ว 
หมู่ที ่๔ (เงนิสะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๑๔/๐๖/๒๕๖๔ ๑๙๕,๐๐๐ ๑๙๔,๕๐๐ 

๒๑.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
สายทางถนนภายในหมู่บา้น บา้นหนองลุ
มพุก หมู่ที ่๗ (เงนิสะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๒๔/๐๖/๒๕๖๔ ๔๘๕,๐๐๐ ๔๘๔,๐๐๐ 

๒๒.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
สายทางถนนภายในหมู่บา้น บา้นท่าวาร ี
หมู่ที ่๖ (เงนิสะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๒๘/๐๖/๒๕๖๔ ๔๗๖,๐๐๐ ๔๗๕,๐๐๐ 

๒๓.โครงการวางท่อระบายน ้า ศก. ๐.๔๐ เมตร 
สายทางถนนภายในหมู่บา้น บา้นอุดม
พฒันา หมู่ที ่๘ (เงนิสะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๒๘/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๐๙,๐๐๐ 

๒๔.โครงการวางท่อระบายน ้า ศก. ๐.๖๐ เมตร 
พรอ้มขดุร่องเปิดทางน ้า ซอยหนองค าหล่ม 
บา้นทุ่งุสวรรค ์หมู่ ๑๓(เงนิสะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๒๘/๐๖/๒๕๖๔ ๓๐,๐๐๐ ๒๙,๕๐๐ 

๒๕.โครงการวางท่อระบายน ้า ศก. ๐.๔๐ เมตร 
สายทางถนนภายในหมู่บา้น ซอยโรงเรยีน 
บา้นอุดมพฒันา หมู่ ๘ (เงนิสะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๒๘/๐๖/๒๕๖๔ ๒๒๑,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ 

๒๖.โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายทางถนน
ภายในหมู่บา้นบา้นชยัชนะ ม.๓ (เงนิ
สะสม) 

สมยัสามญัที ่๑ 
ครัง้ที ่๒ 

๐๑/๐๗/๒๕๖๔ ๑๓๔,๐๐๐ ๑๓๓,๐๐๐ 

 



โครงการ 
มติทีป่ระชุม 

คร้ังที ่
วันทีอ่นุมัต ิ งบประมาณ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

๒๗.โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายทางถนน
ภายในหมู่บา้นบา้นค ากา้ว ม.๔ (เงินสะสม) 

สมยัสามญัที่ ๑ 
ครัง้ที่ ๒ 

๐๑/๐๗/๒๕๖๔ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๕๙,๐๐๐ 

๒๘.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายทางถนนภายในหมู่บา้น บา้นท่าศิลา 
หมู่ ๑ (เงินสะสม) 

สมยัสามญัที่ ๑ 
ครัง้ที่ ๒ 

๐๗/๐๗/๒๕๖๔ ๑๔๕,๐๐๐ ๑๔๔,๕๐๐ 

๒๙.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายทางถนนภายในหมู่บา้น บา้นสีสกุ หมู่ 
๕ (เงินสะสม) 

สมยัสามญัที่ ๑ 
ครัง้ที่ ๒ 

๑๓/๐๗/๒๕๖๔ ๔๘๕,๐๐๐ ๔๘๔,๐๐๐ 

๓๐.จดัซือ้วสัดวุิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์
โครงการป้องกนัโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด-19)(เงินสะสม) 

สมยัสามญัที่ ๑ 
ครัง้ที่ ๒ 

๒๑/๐๗/๒๕๖๔ ๙๙,๒๕๐ ๙๙,๒๕๐ 

๓๑.โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายทางถนน
ภายในหมู่บา้น บา้นภตูะคาม หมู่ที่ ๒ (เงิน
สะสม) 

สมยัสามญัที่ ๑ 
ครัง้ที่ ๒ 

๒๓/๐๗/๒๕๖๔ ๔๖๑,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ 

๓๒.โครงการก่อสรา้งรางระบายน า้พรอ้มฝา 
คสล.ส าเรจ็รูปบา้นท่าศิลา หมู่ ๑ 

สมยัสามญัที่ ๑ 
ครัง้ที่ ๒ 

๒๓/๐๗/๒๕๖๔ ๒๗๗,๐๐๐ ๒๗๕,๐๐๐ 

๓๓.จดัซือ้วสัดทุี่เก่ียวขอ้งในการจดัตัง้สถานท่ี
กกักนัในรูปแบบ (Local Quarantine) กรณี
จ าเป็นเรง่ดว่น(เงินสะสม) 

สมยัสามญัที่ ๑ 
ครัง้ที่ ๒ 

๒๓/๐๗/๒๕๖๔ ๑๐๐,๔๒๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

๓๔.โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายทางถนน
ภายในหมู่บา้น บา้นชยัชนะ หมู่ ๓(เงิน
สะสม) 

สมยัสามญัที่ ๑ 
ครัง้ที่ ๒ 

๓๐/๐๗/๒๕๖๔ ๒๗๗,๐๐๐ ๒๗๖,๐๐๐ 

๓๕.โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายทางถนน
ภายในหมู่บา้น บา้นค ากา้ว หมู่ที่ ๔(เงิน
สะสม) 

สมยัสามญัที่ ๑ 
ครัง้ที่ ๒ 

๐๒/๐๘/๒๕๖๔ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๐๐๐ 

๓๖.โครงการวางท่อระบายน า้ ศก.๐.๔๐ เมตร 
สายทางถนนภายในหมู่บา้น บา้นท่าศิลา 
หมู่ที่ ๑ (เงินสะสม) 

สมยัสามญัที่ ๑ 
ครัง้ที่ ๒ 

๐๓/๐๘/๒๕๖๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ 

๓๗.โครงการเคลื่อนยา้ยรางระบายน า้ส าเรจ็รูป
พรอ้มวางท่อระบายน า้ ศก.๐.๘๐ ม. 
บา้นทุุ่งสวรรค ์หมู่ท่ี ๑๓ (เงินสะสม) 

สมยัสามญัที่ ๑ 
ครัง้ที่ ๒ 

๐๓/๐๘/๒๕๖๔ ๓๖๘,๐๐๐ ๓๖๗,๐๐๐ 



๓๘.โครงการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา
2019(โควิด19)(เงินสะสม) 

สมยัสามญัที่ ๑ 
ครัง้ที่ ๒ 

๐๓/๐๘/๒๕๖๔ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ 

 
ส่วนท่ี ๔ 

กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
***************************** 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ ๑๓ และขอ้ ๒๙ ประกอบกบัหนงัสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ ่นที ่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗ ลงวนัที ่ ๒ กนัยายน ๒๕๕๘ เรื ่อง เร ่งรดัการน าเขา้ขอ้มลู
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ ่น ให ้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ ่น พิจารณาน าเขา้ขอ้มลูใน        
ระบบ e-plan ไปใชใ้นการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท า
แผนพฒันาของ องคก์รครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ้ ๒๙ (๓) นัน้  

เ พื ่อ ใ ห เ้ ป ็น ไ ปตาม ร ะ เบ ียบก ร ะท ร ว ง มหาด ไทยแล ะหน งั ส ือ สั ่ง ก า ร ด งั ก ล ่า ว                       
เทศบาลต าบลท่าศิลา  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลท่าศิลา               
จึงด าเนินการติดตามและประเมินผล แผนพฒันาของเทศบาลต าบลท่าศิลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
ดว้ยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ส่วนที ่ ๕ 
สรุปผลการด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

*********************************** 
ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบล

ท่าศิลา ฉบบันีส้ามารถสรุปขอ้มลูที่ส  าคญั ดงัต่อไปนี ้ 
๑. เทศบาลไดด้  าเนินการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นเป็นไปดว้ยความถกูตอ้งตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
๒. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สรุปผลการ ด าเนินงาน

ภายในระหว่าง  เดือน ตลุาคม  ๒๕๖๓ ถึง กนัยายน  ๒๕๖๔ มีดงันี ้
 

 
ยทุธศาสตร ์

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 
จ านวน

โครงการตาม
แผนฯ 

จ านวน
โครงการตาม
เทศบญัญัต ิ

จ านวน
โครงการท่ีได้
ปฏิบตัิ 

งบประมาณตาม
แผนฯ 

งบประมาณตาม
เทศบญัญัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจา่ยจรงิ 

๑. การพฒันาการเกษตรและ
อตุสาหกรรมการเกษตร
ตามหลดัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

๓๐ ๒ ๒ ๑๓,๙๖๓,๖๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๒๕,๑๑๐ 

๒. การพฒันาการคา้ การ
ลงทนุและการท่องเที่ยว 

๑๔ ๔ ๑ ๔,๒๕๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๕,๑๐๐ 

๓. การพฒันาทรพัยากรมนษุย์
เพื่อสรา้งศกัยภาพในการ
แข่งขนั 

๕๓ ๑๑ ๗ ๑๑,๔๓๒,๒๑๐ ๗,๖๙๕,๔๑๐ ๗,๑๖๙,๗๖๐ 

๔. การพฒันาทรพัยากร 
    ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

แบบบรูณาการอย่างสมดลุ
และยั่งยืน 

๔ ๒ ๐ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ 

๕. การบรหิารกิจการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

๑๒๐ ๕๑ ๔๑ ๔๑,๕๘๖,๗๓๑ ๗,๕๙๙,๗๕๓ ๗,๒๗๐,๗๑๒.๒๐ 

รวม ๒๒๑ ๗๐ ๕๑ ๗๒,๙๘๒,๕๔๑ ๑๖,๐๖๕,๑๖๓ ๑๔,๙๘๐,๖๘๒.๒๐   

 
 



๓. ปัญหาและอปุสรรคของเทศบาล  
๓.๑ ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานของเทศบาล มีดงันี ้ปัญหา  

๑) เครื่องมือ เครื่องใชเ้ทคโนโลยีในการท างานยงัมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ  
๒) ชมุชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะตอ้งแกไ้ขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๓) ประชาชนมีความตอ้งการซึ่งความตอ้งการดงักล่าวมีเป็นจ านวนมาก  

อุปสรรค  
๑) อ านาจหนา้ที่มีขอ้จ ากดัท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการได ้ 

๓.๒ ปัญหาและอปุสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา มีดงันี ้ปัญหา  
๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่

สอดคลอ้งกบัแผน ยทุธศาสตรก์ารพฒันา คือ ไม่มีในแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา  
๒) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายได้

ครบทกุโครงการ/ กิจกรรมและครอบคลมุทกุยทุธศาสตรก์ารพฒันา  
๓) เทศบาลไม่สามารถด าเนินการไดค้รบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตัง้ไวใ้นเทศบญัญัติ

งบประมาณรายจ่าย  

อุปสรรค 
๑) เทศบาลต าบลท่าศิลามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแกไ้ขปัญหาและ

ความตอ้งการ ของประชาชนในชมุชนไดท้ัง้หมด  
๒) เทศบาลตัง้งบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละดา้นบางรายการยงัไม่

เพียงพอและบาง รายการมากเกินไป ท าใหต้อ้งโอนเพิ่ม โอนลด และตัง้จ่ายรายการใหม่ 

๔. ขอ้เสนอแนะ 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าศิลา มีระดบัความส าเร็จที่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงคแ์ละ เป้าหมายที่วางไวแ้ละประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีขอ้เสนอแนะ 
ดงันี ้
๔.๑ การด าเนินงานของเทศบาล  

๑) การจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นควรพิจารณาใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามาเป็น
กรอบในการจดัท า แผนพฒันาทอ้งถิ่นและใหม้ีความสอดคลอ้งกนั  



๒) การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์
คลงัในการ พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจใุนแผนพฒันาทอ้งถิ่น  

๓) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายใหส้ามารถ ด าเนินการไดใ้นปีงบประมาณนัน้  

๔) เทศบาลควรพิจารณาตัง้งบประมาณใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบักบัภารกิจแต่ละ
ดา้นที่จะตอ้ง ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตัง้จ่ายรายการใหม่  
๔.๒ การบรกิารประชาชน  

๑) ควรปรบัปรุงระบบท่อระบายน า้ 
๒) ควรปรบัสถานที่ในการใหบ้ริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและ

เกา้อีเ้พียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจา้หนา้ที่คอยใหค้ าแนะนาที่ดี  
๓) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกวานี ้และ

ประชาสมัพนัธข์่าวบ่อยๆ  
๔) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึน้ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความ

สะดวก รวดเร็วและ ถูกตอ้ง ในการบริการของเทศบาล จากขอ้เสนอแนะดังกล่าว หากเทศบาล
ต าบลท่าศิลา  สามารถด าเนินการไดจ้ะสง่ผลใหป้ระชาชนมี ความพงึพอใจมากท่ีสดุ 

ทีป่ระชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที ่6 เร่ืองอื่น ๆ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา (นายสงค ์พรรณมาตย)์ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา และคณะผูบ้รหิารฯผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน ท่านใดจะ 
เสนอมีเรื่องเสนอเพิ่มเติมเรียนเชิญครบั 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา (นายเดช บุญกรรม) 

เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง 
เกียรติทุกท่านคณะผูบ้ริหารฯ หัวหนา้ส่วนราชการและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนกระผม นายเดช บุญกรรมรอง
ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เรียนถามเพื่อเป็นความรูใ้หแ้ก่สมาชิกสภาฯแต่ละโครงการดา้นทางระเบียบ
กฎหมายเพื่อใหเ้ป็นบรรทัดฐานในอนาคตต่อไป ถ้าสมมุติเราตั้งงบประมาณไวแ้ลว้ในการที่จะด าเนินการ
โครงการฯมีการประมาณการออกมาเรียบรอ้ยหมดทุกขั้นตอนมีการปรบัลดค าใชจ้่ายลงมาไดห้รือไม่ในเมื่อ
ประมาณการออกมาทัง้หมดแลว้ 
 
 



สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา (นายสนอง โคตรบุญเรือง) 
เรียนประธานสภาทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้กุท่าน 

คณะผูบ้ริหารฯ หัวหนา้ส่วนราชการและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน ตามที่รองประธานสภาฯไดก้ล่าวมาสมาชิก
สภาฯเองก็อยากทราบเหมือนกนัว่าท่านด าเนินการแบบไหนไม่เขา้ใจเหมือนกนัโครงการภหูินฮาว เป็นเสน้ทาง
สญัจรที่มีความล าบากในการสญัจรอยากใหม้ีการแกไ้ขปัญหาในจุดนีด้ว้ย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา (นายกะสินธุ ์สีดามาตย)์ 

เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง 
เกียรติทุกท่านคณะผูบ้ริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน กระผมเองก็ขอแนวคิด เรื่อง
โครงการแต่ละโครงการที่ได้มีการเสนอเข้าไปในเทศบัญญัติฯประจ าปีงบประมาณและผ่านรับรองแล้ว 
ยกตัวอย่างถนนดิน าลองในเสน้ทาง 1550 เมตร จุดด าเนินการจริง 1260 เมตร ถือว่าผิดพลาดในการท างาน
ของเจา้หนา้ที่รบัผิดชอบออกส ารวจกองช่าง เจา้หนา้ที่รบัผิดชอบไดอ้อกไปวัดหนา้งานจริงหรือไม่ หรือว่าจับ
จากระบบจีพีเอสหวังว่าจะไม่มีการผิดพลาดในการด าเนินงานอีกระบบน า้ประปาภูเขา ชุมชนที่ ใชน้ า้ในจุดนี ้
ท าไมมีแต่ปัญหาเกิดเหตทุ่อแตกเป็นประจ าฝากเจา้หนา้ที่รบัผิดชอบดแูลดว้ยนะครบั 
รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา (นายสุรจิตร สัตถาผล) 

ประเด็นที่รองประธานสภาฯไดส้อบถามเขา้มา ในที่ประชมุลว้นเป็นผูรู้ท้กุท่านตามความเขา้ใจ 
ตอ้งตอบใหต้รงประเด็นที่ท่านไดถ้าม ยกตวัอย่างโครงการดินล าลองตัง้งบประมาณไว ้100,000 บาท ราคาอาจ
สงูที่ตัง้ไวพ้อระยะเวลาผ่านไป 4 เดือน มีการปรบัขึน้หรือลดไดแ้ต่ไม่สามารถปรบัขึน้ไดส้ว่นลดสามารถเป็นเงิน
สะสมของเทศบาลต าบลฯเหมือนเดิมสว่นปริมาณงานเท่าเดิม ราคาที่อา้งอิงเป็นราคามาตรฐานกลางที่ก าหนด
ไวเ้รื่องไฟฟ้าแสงสว่างไดก้ล่าวไวเ้ป็นประจ า ทัง้หมดในเขตต าบลท่าศิลา ไม่ใช่นอ้ยและกองช่างไดอ้อกส ารวจ
แลว้ว่ามีก่ีจุดซึ่งเจา้หนา้ที่ไดอ้อกส ารวจเรียบรอ้ยแลว้ทัง้หมด 65 จุด บางจุดใชง้านไดต้ามปกติบางจุดใชง้าน
ไม่ไดแ้ละมีการประมาณการออกมาแลว้ตามสี่แยกจุดเสี่ยงต่าง ๆ ถ้าเทศบาลต าบลท่าศิลามีความจ าเป็น
เดือดรอ้นเอาไวจ้่ายขาดเงินสะสมไดค้รบัทุกท่านที่ไดเ้ขา้มาลว้นเป็นตัวแทนของพี่นอ้งประชาชนทัง้สิน้ และ
พรอ้มที่จะน าความเจรญิมาสูต่  าบลท่าศิลา 
รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา (นายมานะ มณีโชติ) 

เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง 
เกียรติทกุท่านคณะผูบ้รหิารฯ หวัหนา้สว่นราชการและผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกคนรองนายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา 
ขอชีแ้จงที่ท่านสมาชิกสภาฯไดถ้ามเรื่องปัญหาประปาภูเขา ที่เป็นปัญหาเสน้หนา้กระผม นายมานะ มณีโชติ
บา้นพ่อลอง ที่เกิดปัญหาบ่อยครัง้เป็นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ก่อน ท่อเมนหลกัเกิดจากที่ประชาชนไดเ้จาะ
ใชน้ า้ รถการเกษตรสญัจรแลว้เกิดปัญหาท าใหท้่อแตก วาลว์น า้ก็ถกูขโมยไปบ่อยครัง้ ไม่ว่าจะเป็นท่อรั่วแตกท่อ



เมนและกิจการประปาไดแ้จง้ว่าบางครวัเรือนก็ใชน้ า้ประปาภูเขา บางครวัเรือนก็ไม่ไดใ้ชแ้ละมีการปิดวาลว์
ครวัเรือนที่ใชก้็เจาะน า้เลยเกิดปัญหามาตลอด และประปาภเูขาก็ยงัไม่ไดโ้อนใหเ้ป็นของเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา (นายแสง บัวฮมบุลา) 

เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง 
เกียรติทุกท่านคณะผูบ้ริหารฯ หวัหนา้ส่วนราชการและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน ประเด็นแรกเรื่องไฟฟ้าส่องแสง
สว่าง ท่านรองนายกฯก็ไดต้อบแลว้นะครบั ส่วนปัญหาคือท่อระบายน า้บา้นสีสกุยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ขปัญหาให ้
ฝากเจา้หนา้ที่รบัผิดชอบดว้ยประปาค าหล่ม มีกายกหอถังสูง พี่นอ้งประชาชนในพืน้ที่เกิดความภูมิใจที่คณะ
ผู้บริหารฯได้แก้ไขให้ในจุดนีเ้พื่อประโยชนข์องพี่น้องประชาชนในพืน้ที่ และอีกเรื่องการเสริมผิวลูกรงัที่ได้
เปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงใหน้ะครบัขอบคณุครบั 
สมาชิกสภาทศบาลต าบลท่าศิลา (นางอุดมลักษณ ์จตุเทน) 

เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง 
เกียรติทกุท่านคณะผูบ้ริหารฯ หวัหนา้สว่นราชการและผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุคน ขอน าเรียนคือชาวบา้นท่าดินแดง
พัฒนา มีการรอ้งเรียนเขา้มาเรื่องการระบายน า้เสีย อยากใหม้ีการท าร่องระบายน า้ใหฝ้ากคณะผูบ้ริหารฯ 
เจา้หนา้ที่งบประมาณพิจารณาดว้ยนะคะ 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา (นายเดช บุญกรรม) 

เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง 
เกียรติทุกท่านคณะผูบ้ริหารฯ หวัหนา้ส่วนราชการและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน ไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเชลล ์การ
ด าเนินงานค่อนขา้งใชง้บประมาณที่สงูที่กระผมไดเ้ห็นบางทอ้งที่ด  าเนินการติดตัง้มาก่อนใชค้วามสงูประมาณ 
4-5 เมตรแสงสว่างดีมากครบั งบประมาณน่าจะไม่เกิน 1.0 ลา้นบาท 
ผู้อ านวยการกองช่าง (นายธานินทร ์ยศรักษา) 

เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง 
เกียรติทุกท่านคณะผูบ้ริหารฯ หวัหนา้ส่วนราชการและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน ตวัหลกัที่สภาฯไดส้อบถามเรื่อง
ระเบียบการจดัซือ้จดัจา้ง ก่อนที่จะมีการด าเนินงานก่อสรา้งเป็นการท าตามเทศบญัญัติใชร้าคามาตรฐานราคา
กลางเราจะใชร้าคาในช่วงเดือนมิถุนายนของปี สมมติุเราไดโ้ครงการมา 1.0 แสนบาท หา้เดือนเรามีการจดัซือ้
จดัจา้งหากเราประสงคท์ี่จะด าเนินงานตามอ านาจฯ ราคาน า้มนัเพิ่มขึน้จากเดิมเป็น 32 บาท เราจะประมาณ
การณร์าคาที่มากกว่าเราจะด าเนินการในราคาเท่ากบัราคาที่ขอสภาฯอนมุติั 
 
 
 



รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา (นายสุรจิตร สัตถาผล) 
เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง 

เกียรติทุกท่านคณะผูบ้ริหารฯ หัวหนา้ส่วนราชการและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน เรื่องราคาน า้มัน ส าหรบัส่วน
ราชการจะมีการอา้งอิงจากราคาพาณิชยข์องจงัหวัดที่ก าหนดไว ้บางท่านอาจจะท าเป็นไม่เขา้ใจหรืออาจะไม่
ทราบจรงิ ๆบางท่านสอบถามว่ายกตวัอย่างโครงการฯในเทศบญัญัติฯความยาวไม่ไดต้ามที่ก าหนดไว ้ถา้เสน้ที่
ประมาณการไวอ้ยู่แลว้ มีทางแยกเชื่อมต่อถึงกนั และมีการมอบหมายใหเ้จา้หนา้ที่กองช่างออกไปด าเนินการ
แกไ้ขใหแ้ลว้นะครบัเรื่องที่พี่นอ้งประชาชนไดร้อ้งเรียนปัญหาความเดือดรอ้นของพี่นอ้งเขา้มา คณะผูบ้ริหารฯ
รบัทราบครบัเจา้หนา้ที่ก็ไดม้ีการประมาณราคาออกมาแลว้นะครบัแต่เจา้หนา้ที่ยงัไม่ไดอ้อกไปด าเนินการแกไ้ข
ใหก้ระผมจะเนน้ย า้กองช่าง ใหค้รบั 
รองประธานสภาทศบาลต าบลท่าศิลา (นายเดช บุญกรรม) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรง
เกียรติทุกท่านคณะผูบ้ริหารฯ หัวหนา้ส่วนราชการและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน เรื่องราคาน า้มัน ส าหรบัส่วน
ราชการจะมีการอา้งอิงจากราคาพาณิชยข์องจงัหวัดที่ก าหนดไว ้บางท่านอาจจะท าเป็นไม่เขา้ใจหรืออาจะไม่
ทราบจรงิ ๆบางท่านสอบถามว่ายกตวัอย่างโครงการฯในเทศบญัญัติฯความยาวไม่ไดต้ามที่ก าหนดไว ้ถา้เสน้ที่
ประมาณการไวอ้ยู่แลว้ มีทางแยกเชื่อมต่อถึงกนั และมีการมอบหมายใหเ้จา้หนา้ที่กองช่างออกไปด าเนินการ
แกไ้ขใหแ้ลว้นะครบัเรื่องที่พี่นอ้งประชาชนไดร้อ้งเรียนปัญหาความเดือดรอ้นของพี่นอ้งเขา้มา คณะผูบ้ริหารฯ
รบัทราบครบัเจา้หนา้ที่ก็ไดม้ีการประมาณราคาออกมาแลว้นะครบัแต่เจา้หนา้ที่ยงัไม่ไดอ้อกไปด าเนินการแกไ้ข
ใหก้ระผมจะเนน้ย า้กองช่าง ใหค้รบั 
รองประธานสภาทศบาลต าบลท่าศิลา (นายเดช บุญกรรม) 
 เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง
เกียรติทกุท่านคณะผูบ้รหิารฯ หวัหนา้ส่วนราชการและผูเ้ขา้รว่มประชมุทุกคน กระผมไดร้บัรอ้งเรียนจากพี่นอ้ง
ในพืน้ที่เก่ียวกบัปัญหาระบบน า้ประปา ณ ปัจจบุนัอยู่ในระบบใหม่มีการสบูน า้ไดต้ามปกติใชง้านไดต้ามปกติ
หรือยงักิจการประปาผูร้บัผิดชอบ มีการเปิดปิดน า้เป็นเวลาหรือไม่ เพราะบางครวัเรือนต่ืนแต่เขา้น า้ประปาไม่
ไหลท าใหเ้กิดปัญหา และมีเจา้หนา้ที่อยู่ประจ าหอถงัน า้ดูแลเรื่องน า้ประปาหรือไม่ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา (นายมานะ มณีโชติ) 
 เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง
เกียรติทกุท่านคณะผูบ้รหิารฯ หวัหนา้ส่วนราชการและผูเ้ขา้รว่มประชมุทุกคน ระบบประปา น า้ประปาตอนนีย้งั
ไม่สามารถใชไ้ดต้ลอด24 ชั่วโมง มีการเปิดปิดเป็นเวลาช่วงเย็นจะเปิด เวลา 16.00-20.00 น. การบริหารจดัการ
เรื่องน า้ประปาจะมีการจดัการอีกครัง้ครบัขอบคณุครบั 



ผู้อ านวยการกองคลัง (นางขวัญฤทัย บัวฤทธิ์) 
 เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาทศบาลต าบลท่าศิลาผูท้รง
เกียรติทกุท่านคณะผูบ้รหิารฯ หวัหนา้ส่วนราชการและผูเ้ขา้รว่มประชมุทุกคน ส าหรบัเงินสะสมตวัเลขยงัไม่
คงที่ เพราะการปิดงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกฎหมายก าหนดไวว้่าจะตอ้งแสดงรายงานสถานะเงิน
การคลงัภายใน 90 วนั หลงัสิน้ปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งสิน้สดุเมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 2564 เทศบาลฯ
ตอ้งแสดงใหป้ระชาชนทราบ หน่วยตรวจสอบทราบซึ่งปีงบประมาณ 2564 เป็นการรายงานการเงินรวมของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ตามตวัชีว้ดั ดงันี ้

1. ปิดบญัชีชัน้ตน้ 
2. จดัท ารายงานการเงิน (ปิดงบการเงินรวม) ซึ่งการเงินรวมส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะ 

ตรวจสอบภายใตส้งักดัคือศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ที่เราไดร้บัจดัสรรโอน เพราะนัน้ศนูย"์ตอ้งท าการปีดงบศูนยพ์อ
ปิดเสร็จก็จะเอามารวมกับเทศบาลฯ ซึ่งตอนนีอ้ยู่ในขัน้ตอนการโอนทรพัยส์ิน เดิมไม่ว่าจะเป็นของศูนยเ์ด็ก 
กิจการประปา เทศบาลต าบลท่าศิลา พอมาปีนีใ้หต้ัดโอนครุภัณฑใ์หห้น่วยงานลูกรบัผิดชอบโดยก าหนดค่า
เสื่อมราคา มีการหักค่าเสื่อแลว้ค านวณออกมาทีละรายการและรายการไหนบา้งที่มีอายุการใชง้านไดอ้ยู่ ณ 
ปัจจบุนั กองคลงัก าลงัตรวจสอบความถตูอ้งอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3. ปิดบญัชีประจ าปี เพื่อสง่ใหส้  านกังานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และมีการสง่มาแลว้ว่าจะตรวจ 
อะไรบา้ง และกองคลงัจะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสิน้เดือนธันวาคม 2564 
 เงนิสะสม หมายถึง เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายรบัตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ/หรือ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และใหห้มายความรวมถึงเงินรายรบัอ่ืนที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นไดร้บัไว้
ภายในวนัสิน้ปีงบประมาณหลงัจากท่ีไดห้กัทนุส ารองเงินสะสมไวแ้ลว้ และรวมทัง้เงินสะสมปีก่อนๆ ดว้ย 
และคาดว่าจะใชเ้งินสะสมไดป้ระมาณ 20.0 ลา้นบาท ที่ผ่านมาสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาไดอ้นุมติัจ่ายขาด
เงินสะสมไปแลว้ประมาณ 12.0 ลา้นบาท ขอน าเรียนสภาฯเพื่อทราบ 
ประธานสภาทศบาลต าบลท่าศิลา (นายสงค ์พรรณมาตย)์ 
 มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่กระผมขอปิดการประชุมสมัย      
สามญัที่ 4ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขอบคณุครบั 
ปิดประชุมเวลา ..12.25... น. 
 

ลงชื่อ ....................................... ผูจ้ด/บนัทกึรายงานการประชมุ 
(นายณรงค ์สวสัด)ี 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าศลิา 
 

ลงชื่อ .............................. ผูต้รวจรายงานการประชมุ  ลงชื่อ ................................ ผูต้รวจรายงานการประชมุ 
        (นางโยธา กุลาศาสตร)์              (นายประสาท สมหวงั) 
   สมาชกิสภาเทศบาลต าบลท่าศลิา              สมาชกิสภาเทศบาลต าบลท่าศลิา 
 
ลงชื่อ .............................. ผูต้รวจรายงานการประชุ                ลงชื่อ ................................ ผูต้รวจรายงานการประชุม 
     (นายทวศีกัดิ ์โพธจิกัร)์           (นายกะสนิธุ ์สดีามาตย)์ 
  สมาชกิสภาเทศบาลต าบลท่าศลิา                          สมาชกิสภาเทศบาลต าบลท่าศลิา 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  ทีป่ระชมุสภาเทศบาลต าบลท่าศลิา ไดร้บัรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลต าบลท่าศลิาครัง้นี้ตามขอ้ 
34 ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที2่) พ.ศ. 
2554  
 

ลงชื่อ ................................. 
(นายสงค ์พรรณมาตย)์ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศลิา 
ผูร้บัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศลิา 

 


