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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร  ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ ประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี หน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง  ด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ    
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลท่าศิลาจึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น
เทศบาลต าบลท่าศิลาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 (ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕62 ถึง เดือนกันยาย ๒๕๖3) ขึ้น 
เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผล
การติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่าง ยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
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1 
ส่วนที ่1 
บทน า 

  ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความ  สอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลท่าศิลา ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ท่ีจะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท า
แผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการ ในด้านต่างๆ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

ทั้งนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมี  ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ  ประชาชน ถึงแม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถ บ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่
เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมี
เครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง 
“ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็น เครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ
แม้แต่ยุติการด าเนินงาน  

๑. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ของ

โครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้  ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการ ด าเนินงาน         
ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/ กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลา ในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย  ที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง ด าเนินการหรือ
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการ ติดตามการ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็น ตัวชี้วัดว่าแผนงาน
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือไม่ซึ่งผลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง และตัดสินใจในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
  ผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าศิลาใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ บริหารงานได้
หลายแนวทาง ดังนี้  

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลท่าศิลา สามารถพิจารณาจากการติดตามและ ประเมินผล
ว่ากิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ  ต้องการของ
ประชาชนหรือไม่  
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2 
๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ 

ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  
๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง เป็น

ผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมาย  และ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
๓.๑ เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  

และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
๓.๒ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
๓.๓ เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลท่าศิลาและแก้ไข ได้ตรง

กับปัญหาที่เกิดขึ้น  
๓.๔ เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนาผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป  

๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าศิลา จะต้องด าเนินการตาม ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ดังนี้  
ขั้นตอนที่ ๑  
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได ้

ขั้นตอนที่ ๒  
๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  

๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้  
    (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ดังนี้  
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(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ  ผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง  ประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ  แต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนที่ 3 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

พ.ศ. ๒๕59 ข้อ 14 ดังนี้ 
ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ ่น และคณะกรรมการ   

พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่  
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด  
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น ้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ หนึ ่งครั ้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าศิลา ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามระเบียบฯ ได้
ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ในคราวประชุมเมื่อวันที ่  10 สิงหาคม  
2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่าศิลา ดังนี้  

๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕๖5) ตาม แนวทางการ
พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘03.๒/
ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559  

๒. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕63 และ 
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา  

๕. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้  
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลต าบลท่าศิลา ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมีภาค ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม  

(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้  
แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและ 

ประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th) 
๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล  
วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕61 –๒๕๖4)  

 
 

http://www.dla.go.th/
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(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล 

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
(๓) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง 

ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
หรือไม ่ 

(๔) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)  
(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)  
(๖) เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน  
(๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  
๕.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบที่ ๑ การก ากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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ส่วนที่  2 

วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. วิสัยทัศน์(Vision)  

“ชุนชนน่าอยู่  ส่งเสริมอาชีพ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าศิลา 
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลท่าศิลา โดยการ วิเคราะห์ ปัจจัย

สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพ่ือช่วยในการก าหนดจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส
(Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปก าหนด กลยุทธ์การท างาน น าไปสู่
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการ พัฒนา จากการ วิเคราะห์ SWOT  
3. พันธกิจ    

การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าศิลา   มีดังนี้ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของท้องถิ่นในอนาคต 

2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  
อนุรักษ์จารีตประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่  จัดท าแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่า 

3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  ให้เป็นชุมชนน่าอยู่  และพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

4. ส่งเสริมประชาชนให้มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในพ้ืนที่เกิดประโยชน์สูงสุด 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศอย่าง
รวดเร็ว  ถูกต้อง  เสมอภาคเท่าเทียมกัน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมกับพัฒนาศักยภาพของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล 

6. เสริมสร้างชุมชนให้เข็มแข็ง พ่ึงตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
เทศบาลต าบลท่าศิลาได้ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๑ แนวทางการพัฒนา งานส่งเสริมการเกษตร 
๑.๒ แนวทางการพัฒนางานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
๑.๓ แนวทางส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช กล้าไม้และการผลิตพันธุ์สัตว์ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
๒.๒ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
2.3 แนวทางการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
2.4 แนวทางการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๑ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการเพ่ือเยาวชนและประชาชน 
๓.๒ แนวทางการส่งเสริมการศึกษาและจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
3.3 แนวทางการป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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3.4 แนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
๔.๑ แนวทางการสร้างจิตส านึกและตะหนักในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 แนวทางการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 
4.3 แนวทางการบ าบัดและจัดการขยะ 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมภิบาลและความมั่นคง 
๕.๑ แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษา/ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และระบบไฟฟ้า 
5.2 แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
5.3 แนวทางการบริหารการจัดการ 
5.4 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
5.5 แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
5.6 แนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้ประชาชนทราบ 
5.7 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์การปฏิบัติงาน 
5.8 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
5.9 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.10แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี 

5. เป้าประสงค์  
1. ประชาชนมีสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐานมีอาชีพและรายได้พอเพียง  
2. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ฝึกจิตส านึกอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาให้สืบต่อไป  
3. ประชาชนมีสถานที่ออกก าลังกาย รู้วิธีเอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้ดีถ้วนหน้าและมีความ ปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน  
4. เพ่ิมช่องทางให้กับประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลที่ท้นสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  
5. องค์กรพัฒนา ชุมชนน่าอยู่ประชาชนปลอดภัยมีความสุขอย่างยั่งยืน  

6. ตัวช้ีวัด 
๑) ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๕  
๒) ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐  
๓) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่  
๔) ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  
๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ ๑๐  
๖) ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕ และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น  
๗) ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๖๐ น่าอยู่อย่างสงบสุข  
๘) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐  
๙) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐  

7. ค่าเป้าหมาย  
1. ประชาชนมีสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐานมีอาชีพและรายได้พอเพียง  
2. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ฝึกจิตส านึกอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาให้สืบต่อไป 
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3. ประชาชนมีสถานที่ออกก าลังกาย รู้วิธีเอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้ดีถ้วนหน้าและมีความ ปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน  
4. เพ่ิมช่องทางให้กับประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลที่ท้นสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  
5. องค์กรพัฒนา ชุมชนน่าอยู่ประชาชนปลอดภัยมีความสุขอย่างยั่งยืน 

8. กลยุทธ์  
๑) พัฒนาถนน ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง  
2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มี  คุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน  
๓) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร อุตสาหกรรม ลด

ต้นทุน เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการ  ถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่ายและ เพ่ือการอนุรักษ์และเพ่ิม
ช่องทางตลาด  

๔) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและ ชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น  

๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ  
๖) ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ ต้องการ

ของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริม สุขภาพและ
อนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ  จ าเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  

๘) พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน  ท้องถิ่น
โคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว  

๙) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน  องค์กร 
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้  

๑๐) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความ  พร้อมใน

การป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ ส าคัญ สนับสนุน
การฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร  

๑๒) พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มี ความ
อุดมสมบูรณ์สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
9. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑) ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง  
2) ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม ฝึกจิตส านึกอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ 

ปัญญาให้สืบต่อไป  
3) ประชาชนมีสถานที่ออกก าลังกาย รู้วิธีเอาใจสุขภาพให้ดีถ้วนหน้า  
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4) เพ่ิมช่องทางให้กับประชาชนปลอดภัยมีความสุขอย่างยั่งยืน  

10. แผนงาน  
๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป  
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
๓) แผนงานการศึกษา  
๔) แผนงานสาธารณสุข  
๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์  
6) แผนงานเคหะและชุมชน  
7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
8) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
9) แผนงานการพาณิชย์  
10) แผนงานงบกลาง  

11. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 
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ส่วนที่ 3 

การติดตามและประเมนิผลการพัฒนาท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลท่าศิลาได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าศิลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 โดยเก็บข้อมูลการ
ด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้ง  ข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหาร และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการ ด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าศิลา  ดังนี้  

ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท าการ 
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 ตารางท่ี  1   
 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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1. การวางแผนงบประมาณ 

เทศบาลต าบลท่ าศิ ล า ได้ จั ดท าแผนยุทธศาสตร์ การ พัฒนาและแผนพัฒนา ท้ องถิ่ น 
(พ.ศ.๒๕61-๒๕65)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุม
คณะกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพ่ือที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

เทศบาลต าบลท่าศิลา  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)  เมื่อวันที่ 15  
กรกฎาคม  2562  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕63)  รวม  177 
โครงการ  งบประมาณ  63,774,341 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ตารางท่ี  2  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕3)   
ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพใน

การแข่งขัน 
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ

บูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
๕. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 
30 
14 

 
53 

 
4 
 

76 

 
13,963,600 

4,350,000 
 

11,432,210 
 

1,750,000 
 

32,278,531 
รวม 177 63,774,341 

 
แผนภูมิที่ 1 สัดส่วนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕63) ของเทศบาลต าบลท่าศิลา 

 
๐

๕,๐๐๐,๐๐๐
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๑๕,๐๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐,๐๐๐

๑๓
,๙๖

๓,
๖๐
๐

๔,
๓๕

๐,๐
๐๐ ๑๑
,๔
๓๒

,๒
๑๐

๑,๗
๕๐
,๐๐

๐

๓๒
,๒
๗๘

,๕
๓๑

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

การพัฒนาการค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุล
และย่ังยืน
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 10  

สิงหาคม  2563  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕63) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
1/2563  รวม  1  โครงการ  งบประมาณ  117,335 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ตารางท่ี  3  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕63) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563 
ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ (บาท) 

1.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
3.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพใน

การแข่งขัน 
4.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ

บูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 
- 
- 
- 
 
- 
 

1 

 
0 
0 
0 

 
0 

 
117,335 

รวม 1 117,335 
 

จ. การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าศิลา  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 16  กันยายน       
๒๕62  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 65  โครงการ   งบประมาณตาม
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวนเงิน   16,350,904 บาท   สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้   
 
       ตารางที่ 4  โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  จ าแนกตามงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 

 

 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพใน

การแข่งขัน 
4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก          ธรร

มาภิบาลและความม่ันคง 

 
3 
3 
 

15 
 

3 
 

41 

 
194,800 
200,000 

 
7,990,608 

 
110,000 

 
7,855,496 

รวม  65 16,350,904 
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แผนภูมิ ที่ 2 สัดส่วนงบประมาณโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563   
ของเทศบาลต าบลท่าศิลา 

 
ตารางท่ี 5  รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563   

     

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๑. การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่ม
ออมทรัพย์ กลุ่มเยาวชน 
ชมรมผู้สูงอายุหรือกลุ่ม
ต่างๆในต าบลท่าศิลา 

เงินรายได้ 100,000 สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

2. โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกิจกรรม
หลักการสร้างสัมมาชีพ
ให้ครอบครัวในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

เงินรายได้ 71,800 เกษตรกรเข้าใจ
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมีผัก
สวนครัวไว้กิน
เอง 

3. โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 

เงินรายได้ 23,000 เกษตรกรเข้าใจ
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมีผัก
สวนครัวไว้กิน
เอง 

 

๐

๑๐๐๐๐๐๐

๒๐๐๐๐๐๐

๓๐๐๐๐๐๐

๔๐๐๐๐๐๐

๕๐๐๐๐๐๐

๖๐๐๐๐๐๐

๗๐๐๐๐๐๐

๘๐๐๐๐๐๐

๑๙
๔๘

๐๐

๒๐
๐,๐

๐๐

๗,
๙๙
๐,๖

๐๘

๑๑
๐,๐

๐๐

๗,
๘๕

๕,
๔๙
๖

การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการ
ท่องเท่ียว

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

2. การพัฒนาการค้า 
การลงทุนและ
การท่องเที่ยว 

4. โครงการอบรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ “สูงวัยสุขภาพ
ดี” 

เงินรายได้ 50,000 เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ได้พบปะและ
ร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายุได้ร่วม
กิจกรรม 

5. โครงการต้านภัยหนาว
ผู้สูงอายุ-คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

เงินรายได้ 100,000 เพ่ือบรรเทาภัย
หนาว 

ประชาชน
ผู้ประสบภัย
หนาวได้รับการ
ช่วยเหลือ 

6. โครงการจัดงานประเพณี
ท้องถิ่น 

เงินรายได้ 50,000 เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น 

ประชาชนได้
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น 

3.  การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือศักยภาพใน
การแข่งขัน 

7. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

เงินรายได้ 50,000 บ าบัดฟื้นฟูผู้ติด/
ผู้เสพ 

ผู้เสพ/ผู้ติด 
ยาเสพติดลดลง 

8. โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอ
ดินของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี 

เงินอุดหนุน 40,000 เพ่ืออุดหนุน
สาธารณสุขมูล
ฐาน 

อุดหนุนสา
ธารณ 
สุขมูลฐาน 

9. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

เงินอุดหนุน 40,000 เพ่ือให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นและปราศ
โรคที่เก่ียวข้อง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นปราศโรคท่ี
เกี่ยวข้อง 

10.โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน 260,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3.  การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือศักยภาพใน
การแข่งขัน(ต่อ) 

11.โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินรายได้ 906,500 เพ่ือใช้ในกิจการ
ทางอาหารให้
ครบตามหลัก
โภชนาการ 

ศพด.ในเขต 
ทต.ท่าศิลา 

12.โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. 

เงินอุดหนุน 3,768,000 เพ่ือใช้ในกิจการ
ทางอาหารให้
ครบตามหลัก
โภชนาการ 

โรงเรียนในเขต 
ต าบลท่าศิลา 

13.โครงการวันเด็กแห่งชาติ เงินรายได้ 60,000 เพ่ือให้เด็กได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กในเขต  
ต าบลท่าศิลา 

14.โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนต้านยาเสพติด 

เงินรายได้ 100,000 เพ่ือให้ประชาชน
ทุกกลุ่มออก
ก าลังกายเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและลดการ
เสพติดยาเสพติด
ในชุมชน 

ลดปัญหายา 
เสพติดในชุมชน 

15.โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

เงินรายได้ 35,000 เพ่ือป้องกัน
ปัญหา
ไข้เลือดออก 

ลดปัญหา
ไข้เลือดออก 

16.โครงการส ารวจข้อมูล
สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

เงินรายได้ 8,000 เพ่ือป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

สุนัขในพื้นที่
ต าบลท่าศิลา
ปลอดพิษ 
สุนัขบ้า 

17.โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ราย
หัว) 

เงินรายได้ 314,500 เพ่ือให้การศึกษา
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การศึกษามี
คุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3.  การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือศักยภาพใน
การแข่งขัน(ต่อ) 

18.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา 

เงินรายได้ 209,050 เพ่ือให้การศึกษา
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การศึกษามี
คุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

19.โครงการสนับสนุนสภา
เด็กและเยาวชน 

เงินรายได้ 30,000 เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาเยาวชน
ให้สามารถ
เจริญเติบโตและ
มีโอกาสในการ
พัฒนาตนเอง 

เยาวชนต าบล 
ท่าศิลาเป็นผู้มี
ระเบียบวินัย 

20.โครงการจัดฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เกี่ยวกับงานการเงินและ
บัญชี ปี 2563 

เงินรายได้ 10,000 เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ในระบบ
การเงินและ
บัญชี 

บุคลากรมี
ความรู้ในระบบ
การเงินและ
บัญชี 

21.ค่าอาหารเสริมนม (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก,โรงเรียน
ในสังกัด สพฐ,) 

เงินรายได้ 2,159,558 เพ่ือใช้ในกิจการ
ทางอาหารเสริม
นมให้ครบตาม
หลักโภชนาการ 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก,
โรงเรียนในเขต  
ต าบลท่าศิลา 

4. การพัฒนาทรัพยากร 
     ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

22.โครงการก าจัดขยะมีพิษ
และขยะอันตราย 

เงินรายได้ 50,000 เพ่ือสร้าง
จิตส านึกในการ
ก าจัดขยะของ
ประชาชนให้
ถูกต้อง 

ขยะในชุมชน
ลดลง 

23.โครงการธนาคารขยะ เงินรายได้ 30,000 เพ่ือสร้าง
จิตส านึกในการ
ก าจัดขยะของ
ประชาชนให้
ถูกต้อง 

ขยะในชุมชน
ลดลง 

24.โครงการจัดการขยะต้น
ทาง เพ่ือลดปัญหาขยะ
ชุมชน 

เงินรายได้ 30,000 เพ่ือสร้าง
จิตส านึกในการ
ก าจัดขยะของ
ประชาชนให้
ถูกต้อง 

ขยะในชุมชน
ลดลง 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่งคง  

25.การเลือกตั้ง เงินรายได้ 300,000 เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งต่างๆ 
เช่น ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 

ได้มีการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาฯ 

26.โครงการจัดงานรัฐพิธี เงินรายได้ 100,000 เพ่ือร่วมจัดงาน
ราชพิธีส าคัญ
ต่าง 

งานราชพิธี
ส าคัญต่าง
ประสบ
ผลส าเร็จ 

27.โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพฯ 

เงินรายได้ 250,000 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

การท างานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

28.โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ 

เงินรายได้ 10,000 เพ่ือบริการ
จัดเก็บภาษีใน
พ้ืนที่ต าบลท่า
ศิลา 

เพ่ือให้การ
จัดเก็บภาษี
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

29.โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บรายได้และหรือ
โครงการอบรมให้ความรู้
เพื่อประสิทธิภายในการ
จัดเก็บภาษีของเทศบาล
ต าบลท่าศิลา 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือบริการ
จัดเก็บภาษีใน
พ้ืนที่ต าบลท่า
ศิลา 

เพ่ือให้การ
จัดเก็บภาษี
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

30.โครงการฝึกอบรม
กฎหมายว่าดว้ยการจดัซื้อ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดภุาครฐัของ
เทศบาลต าบลท่าศิลา 

เงินรายได้ 25,000 เพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถใช้เป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

การท างานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 

31.โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเพื่อส ารวจ
ข้อมูลภาคสนามน ามา
จัดท าเป็นฐานข้อมูลใน
การจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง,ภาษี
ป้าย ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

เงินรายได้ 40,000 เพ่ือส ารวจข้อมูล
การจัดเก็บภาษี
ต่างๆ 

เพ่ือให้การ
จัดเก็บภาษี
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่งคง 
(ต่อ) 

32.โครงการเตรียมรับเสด็จฯ เงินรายได้ 20,000 เพ่ือร่วมแสดง
ความจงรักภักดี 

ได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดี 

33.โครงการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล 

เงินรายได้ 25,000 เพ่ือพัฒนา
เทศบาล 

แผนพัฒนา
เทศบาล 

34.โครงการจัดท าแผน
แม่บทชุมชน 

เงินรายได ้ 25,000 เพ่ือส่องเสริม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
การจัดท าแผน
ชุมชน 

ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการ
จัดท าแผนฯ 

35.โครงการประชุม/อบรม
คณะกรรมการชุมชน 

เงินรายได้ 15,000 เพ่ือให้
คณะกรรมการ
ชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ 

การท างานของ
ผู้บริหาร
เทศบาลและ
คณะกรรมการ
ชุมชนมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

36.โครงการจัดงานวันอปพร. เงินรายได้ 30,000 เพ่ือให้ อปพร.ใน
พ้ืนที่มีความ
สามัคคี 

อปพร.รู้รัก  
รู้สามัคคี 

37.โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล 

เงินรายได้ 200,000 เพ่ือป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ลดอุบัติเหตุตาม
ท้องถนนในช่วง
เทศกาล 

38.โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

เงินรายได้ 100,000 เพ่ือให้ อปพร.ได้
ความรู้และการ
ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สมาชิก อปพร.
มีการท างาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

39.โครงการตั้งด่านคัดกรอง
มาตรการป้องกันและลด
ความเสี่ยงในการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื่อ
ไวรัสโคโรน่า 2019  
(โควิด 19)เข้าสู่
หมู่บ้าน/ชุมชน 

เงินรายได้ 145,000 เพ่ือลดความ
เสี่ยงในการแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื่อไวรัสโคโร
น่า 2019  

ไม่มีการแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื่อไวรัสโค
โรน่า 2019 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่งคง 
(ต่อ) 

40.โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ กรณี
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 
2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 
2019 (COVID 19)) 

เงินรายได้ 167,200 เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคติด
เชื่อไวรัสโคโรน่า 
2019  

ไม่มีการแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื่อไวรัสโค
โรน่า 2019 

41.โครงการฝึกอบรมฟ้ืนฟู
ใหม่/ทดแทน
ผู้ปฏิบัติงานฉุกเฉิน
เบื้องต้นเทศบาลต าบล
ท่าศิลา 

เงินรายได้ 25,000 เพ่ือให้ความรู้ใน
การฟ้ืนฟูใหม่/
ทดแทน
ผู้ปฏิบัติงาน
ฉุกเฉินเบื้องต้น 

มีความรู้ฟ้ืนฟู
ใหม่/ทดแทน
ผู้ปฏิบัติงาน
ฉุกเฉินเบื้องต้น 

42.ขยายเขตไฟฟ้า บ้านท่า
ดินแดงพัฒนา หมู่ที่ 12 

เงินรายได้ 31,408 เพ่ือความสะดวก 
ปลอดภัย 

แสงสว่าง
ภายในชุมชน 

43.ขยายเขตไฟฟ้า บ้านท่า
ศิลา หมู่ที่ 1 

เงินรายได้ 86,655 เพ่ือความสะดวก 
ปลอดภัย 

แสงสว่าง
ภายในชุมชน 

44.ขยายเขตไฟฟ้า บ้าน
สีสุก หมู่ที ่5 

เงินรายได้ 137,163 เพ่ือความสะดวก 
ปลอดภัย 

แสงสว่าง
ภายในชุมชน 

45.ขยายเขตไฟฟ้า บ้าน
อุดมพัฒนา หมู่ที8่ 

เงินรายได้ 45,070 เพ่ือความสะดวก 
ปลอดภัย 

แสงสว่าง
ภายในชุมชน 

46.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
เจริญชัย 

เงินรายได้ 200,000 เพ่ือให้ถนน
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 

47.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยโมง 

เงินรายได้ 194,000 เพ่ือให้ถนน
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้ 
มาตรฐาน 

48.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
อุดมพัฒนา 

เงินรายได้ 360,000 เพ่ือให้ถนน
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้ 
มาตรฐาน 

49.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
รอบหมู่บ้านด้านทิศ
ตะวันตกบ้านค าก้าว 

เงินรายได้ 200,000 เพ่ือให้ถนน
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้ 
มาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่งคง 
(ต่อ) 

50.โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น มข.2527 ล าห้วย
ตึง(ตอนกลาง) บ้านสีสุก 

เงินรายได้ 498,000 เพ่ือให้มีน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอใน
การเกษตร 

51.โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น มข.2527 ล าห้วย
หมากซ่อม บ้านค าก้าว 

เงินรายได้ 498,000 เพ่ือให้มีน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอใน
การเกษตร 

52.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาคอนกรีต 
บ้านทุ่งสวรรค์ 

เงินรายได้ 200,000 เพ่ือระบายน้ าที่
ท่วมขัง 

มีรางระบายน้ า
ที่มีมาตรฐาน 

53.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาคอนกรีต 
บ้านท่าดินแดงพัฒนา 

เงินรายได้ 192,000 เพ่ือระบายน้ าที่
ท่วมขัง 

มีรางระบายน้ า
ที่มีมาตรฐาน 

54.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาคอนกรีต 
บ้านท่าศิลา 

เงินรายได้ 271,000 เพ่ือระบายน้ าที่
ท่วมขัง 

มีรางระบายน้ า
ที่มีมาตรฐาน 

55.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาคอนกรีต 
บ้านสีสุก 

เงินรายได้ 200,000 เพ่ือระบายน้ าที่
ท่วมขัง 

มีรางระบายน้ า
ที่มีมาตรฐาน 

56.โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคม บ้านทุ่งอินทร์
แปลง 

เงินรายได้ 280,000 เพ่ือก่อสร้าง
ศาลาประชาคม 

ศาลาประชาคม
ที่มีมาตรฐาน 

57.โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ (โดม) 

เงินรายได้ 1,568,000 เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการ
และบริการ
ประชาชน 

มีอาคาร
อเนกประสงค์
ใช้ 

58.โครงการปรับปรุงต่อเติม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านท่า
ศิลา 

เงินรายได้ 65,000 เพ่ือให้ถนน
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้ 
มาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่งคง
(ต่อ) 

59.โครงการปรับปรุงต่อเติม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน สายรอบ
หมู่บ้าน บ้านชัยชนะ 

เงินรายได้ 275,000 เพ่ือให้ถนน
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้ 
มาตรฐาน 

60.โครงการปรับปรุงผิว
จราจรดินลูกรังเป็นผิว
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ท่าดินแดงพัฒนา หมู่ที ่12 

เงินรายได้ 23,000 เพ่ือให้ถนน
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้ 
มาตรฐาน 

61.โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนดินลูกรัง
ภายในต าบลท่าศิลา เขต 1 

เงินรายได้ 301,000 เพ่ือให้ถนน
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้ 
มาตรฐาน 

62.โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนดินลูกรัง
ภายในต าบลท่าศิลา เขต 2 

เงินรายได้ 301,000 เพ่ือให้ถนน
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้ 
มาตรฐาน 

63.โครงการปรับปรุงสนาม
ฟุตบอล 

เงินรายได้ 140,000 เพ่ือให้ได้สนาม
ฟุตบอลที่
ปลอดภัย 

สนามฟุตบอลที่
มีมาตรฐาน 

64.โครงการปรับปรุงอาคาร
ห้องประชุมเดิมให้เป็น
อาคารส านักงานกิจการ
ประปาเทศบาล 
(หอประชุมเดิม) 

เงินรายได้ 221,000 เพ่ือปรับปรุงให้
เป็นอาคาร
ส านักงานกิจการ
ประปา 

อาคาร
ส านักงานที่มี
มาตรฐาน 

65.ปรับปรุงฝายน้ าล้น 
มข.2527 หนองสระบัว 
บ้านท่าดินแดงพัฒนา 
หมู่ที่ 12 

เงินรายได้ 71,000 เพ่ือให้มีน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอใน
การเกษตร 

 
 

รวม   ตั้งงบประมาณทั้ง   5   ยุทธศาสตร์  65   โครงการ  16,350,904  บาท 
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ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าศิลา   
ซึ่งมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางมนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าศิลา ต่อไป 

1. การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี  ควรค านึงถึงประโยชน์ในภาพรวมของต าบลโดยส่วนรวม
เนื่องจากการด าเนินโครงการบางโครงการต้องใช้งบประมาณลงทุนสูง  เพ่ือที่จะสามารถท าให้โครงการนั้นเกิด
ผลสัมฤทธิ์ เช่น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  โครงการประเภทเหล่านี้ต้องใช้งบประมาณลงทุนค่อนข้างสูง  หากหวังให้
โครงการประสบผลส าเร็จจะต้องจัดสรรงบประมาณลงทุนหรือก่อสร้างอย่างเพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณมีอยู่
อย่างจ ากัด  เทศบาลควรสร้างความเข้าใจและสร้างแนวคิด  การบริหารงานเทศบาลแบบใหม่  ให้แก่ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่กล่าวคือให้ทุกคนเลือกที่จะให้ความส าคัญต่อการพัฒนาต าบลในภาพรวม  ซึ่งจะเกิดประโยชน์เป็น
รูปธรรมและคุ้มค่ากับจ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  ตลอดจนเป็นผลดีต่อส่วนรวมในอนาคต 

2. การจัดท าแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  กับการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการน า
แผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ  ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจ านวนโครงการและงบประมาณ
มากกว่าที่ผ่านมา  เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

3. ควรจัดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานในแต่ละด้านตามยุทธศาสตร์ให้มีความใกล้เคียงกัน 
4. ควรมีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้มากกว่านี้  รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5. ด้านสิ่งแวดล้อม  กล่าวคือ  ปัญหาขยะ  เนื่องจากในปัจจุบันปริมาณขยะในพ้ืนที่ต าบลท่าศิลา

เพ่ิมมากขึ้น  เนื่องจากการก าจัดและการท าลายขยะนั้น  ยังไม่สามารถแก้ไขได้  ภายในระยะเวลาอันสั้น  ควร
จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาเพราะปัญหาขยะเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องรีบด าเนินการ
แก้ไขโดยด่วน   

6. ควรน าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไปจัดท างบประมาณประจ าปี  เพ่ือให้มีความสอดคล้อง
กัน  เพราะโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้นมาจากความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนในแต่ละปีมีข้อมูลที่ชัดเจน 
ตารางท่ี  6  โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลท่าศิลา  
      (ท่ีด าเนินการระหว่าง 1  ตุลาคม  2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
3.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพใน

การแข่งขัน  
4.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ

บูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
5.  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 
2 
2 
 

10 
 

1 
 

31 

 
94,800 
77,380 

 
7,549,604.32 

 
30,000 

 
4,381,652 

รวม 46 12,133,436 
 

 
 



    
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลท่าศลิา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

22 
ตารางท่ี 7  รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลท่าศิลา  

    (ที่ด าเนินการระหว่าง 1  ตุลาคม  2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
     

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่ใช้ไป 

๑. การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระ
เกียรติ 

23,000 23,000 

2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมหลักการ
สร้างสัมมาชีพให้ครอบครัวในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

71,800 71,800 

2. การพัฒนาการค้าการ
ลงทุนและการท่องเที่ยว 

3. โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “สูงวัยสุขภาพดี” 

50,000 37,250 

4. โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น 50,000 40,130 
3.  การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์เพ่ือศักยภาพในการ
แข่งขัน 

5.โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 260,000 260,000 
6.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 906,500 906,500 
7.โครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน

ในสังกัด สพฐ. 
3,768,000 3,768,000 

8.โครงการวันเด็กแห่งชาติ 60,000 60,000 
9.โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด 100,000 99,265 
10.โครงการควบคุมและป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 
35,000 33,750 

11.โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) 

333,200 333,200 

12.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา 

209,050 168,730 

13.โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน 30,000 30,000 
14.ค่าอาหารเสริมนม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,

โรงเรียนในสังกัด สพฐ,) 
2,159,558 1,890,159.32 

4. การพัฒนาทรัพยากร 
     ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบบูรณาการอย่างสมดุล
และยั่งยนื 

15.โครงการธนาคารขยะ 30,000 9,200 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก 

     ธรรมาภบิาลและความมัง่คง  

16.โครงการจัดงานรัฐพิธี 100,000 70,844 
17.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพฯ 
250,000 250,000 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่ใช้ไป 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่งคง 
(ต่อ) 

18.โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อส ารวจข้อมูล
ภาคสนามน ามาจัดท าเป็นฐานข้อมูลใน
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,
ภาษีป้าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 

40,000 38,145 

19.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

200,000 97,950 

20.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

100,000 98,830 

21.โครงการตั้งด่านคัดกรองมาตรการ
ป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 
2019 (โควิด 19)เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน 

145,000 104,285 

22.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID 19)) 

167,200 163,098 

23.ขยายเขตไฟฟ้า บ้านท่าดินแดงพัฒนา 
หมู่ที่ 12 

31,408 - 

23.ขยายเขตไฟฟ้า บ้านท่าศิลา หมู่ที ่1 86,655 - 
24.ขยายเขตไฟฟ้า บ้านสีสุก หมู่ที่ 5 137,163 - 
25.ขยายเขตไฟฟ้า บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่8 45,070 - 
26.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านเจริญชัย 
200,000 199,500 

27.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยโมง 

194,000 193,000 

28.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านอุดมพัฒนา 

360,000 359,000 

29.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก
บ้านค าก้าว 

200,000 199,000 

30.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527 
ล าห้วยตึง(ตอนกลาง) บ้านสีสุก 

498,000 497,000 

31.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527 
ล าห้วยหมากซ่อม บ้านค าก้าว 

498,000 497,000 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่ใช้ไป 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่งคง
(ต่อ) 

32.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาคอนกรีต บ้านทุ่ง
สวรรค์ 

200,000 199,500 

33.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาคอนกรีต บ้านท่าดิน
แดงพัฒนา 

192,000 191,000 

34.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาคอนกรีต บา้นทา่ศิลา 

271,000 270,000 

35.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาคอนกรีต บ้านสีสุก 

200,000 199,500 

36.โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้าน
ทุ่งอินทร์แปลง 

280,000 279,000 

37.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
(โดม) 

1,568,000 - 

38.โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าศิลา 

65,000 64,500 

39.โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายรอบ
หมู่บ้าน บ้านชัยชนะ 

275,000 274,000 

40.โครงการปรับปรุงผิวจราจรดินลูกรังเป็น
ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าดินแดง
พัฒนา หมู่ที ่12 

23,000 - 

41.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดิน
ลูกรังภายในต าบลท่าศลิา เขต 1 

301,000 - 

42.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดิน
ลูกรังภายในต าบลท่าศลิา เขต 2 

301,000 - 

43.โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 140,000 136,500 
44.โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมเดิม

ให้เป็นอาคารส านักงานกิจการประปา
เทศบาล (หอประชุมเดิม) 

221,000 - 

45.ปรับปรุงฝายน้ าล้น มข.2527 หนอง
สระบัว บ้านท่าดินแดงพัฒนา หมู่ที ่12 

71,000 - 

 
รวม   ตั้งงบประมาณ   5   ยุทธศาสตร์  45   โครงการ  15,446,604  บาท 
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ตารางท่ี 7  รายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม เทศบาลต าบลท่าศิลา 2563 
    (ที่ด าเนินการระหว่าง 1  ตุลาคม  2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
     

โครงการ 
มติที่ประชุม 

ครั้งที ่
วันที่อนุมัติ งบประมาณ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณเป็น
หลุมเป็นบ่อ บ้านหนองลุมพุก-ท่าดินแดง
พัฒนา 

สมัยวิสามัญที่ 2 
ประจ าปี 2562 

28/10/2562 200,000 198,500 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าวารี หมู่ที่ ๖ 

สมัยวิสามัญที่ 2 
ประจ าปี 2562 

28/10/2562 183,000 181,000 

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านภูตะคาม หมู่ที่ ๒ 

สมัยวิสามัญที่ 2 
ประจ าปี 2562 

28/10/2562 100,000 99,500 

4.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณเป็น
หลุมเป็นบ่อบ้านท่าศิลา หมู่ที่ ๑ บ้าน
อุดมพัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดินแดง
พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ 

สมัยวิสามัญที่ 2 
ประจ าปี 2562 

28/10/2562 130,000 129,500 

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค าก้าว หมู่ที่ ๔ 

สมัยวิสามัญที่ 2 
ประจ าปี 2562 

28/10/2562 250,000 248,500 

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าดินแดง
พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ 

สมัยวิสามัญที่ 2 
ประจ าปี 2562 

28/10/2562 196,000 - 

7.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณเป็น
หลุมเป็นบ่อ ถนนสายบ้านหนองลุมพุก-
ห้วยหาด 

สมัยวิสามัญที่ 2 
ประจ าปี 2562 

28/10/2562 101,000 194,000 

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บา้นทุ่งสวรรค์ หมู่ ๑๓ 

สมัยวิสามัญที่ 2 
ประจ าปี 2562 

28/10/2562 200,000 199,500 

9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้าน บ้านสีสุก 

  หมู่ที่ ๕ 

สมัยวิสามัญที่ 2 
ประจ าปี 2562 

28/10/2562 200,000 199,500 

10.โครงการซ่อมแซมถนนลงหินลูกรัง 
บริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ บ้านห้วยโมง 
หมู่ที่ ๑๐ 

สมัยวิสามัญที่ 2 
ประจ าปี 2562 

28/10/2562 200,000 199,000 

11.โครงการก่อสร้างถนนดินล าลอง เส้นค า
พอก-ห้วยก้านเหลือง บ้านเจริญชัย หมู่
ที่ ๙ 

สมัยวิสามัญที่ 2 
ประจ าปี 2562 

28/10/2562 100,000 99,500 

12.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
อุดมพัฒนา หมู่ที่ ๘ 

สมัยวิสามัญที่ 2 
ประจ าปี 2562 

28/10/2562 150,000 149,500 
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โครงการ 
มติที่ประชุม 

ครั้งที ่
วันที่อนุมัติ งบประมาณ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

13.โครงการก่อสร้างถนนดินล าลองเส้น
เจริญชัย-ค าพอก บ้านเจริญชัย หมู่ที่ ๙ 

สมัยวิสามัญที่ 2 
ประจ าปี 2562 

28/10/2562 100,000 99,500 

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอุดมพัฒนา 
หมู่ที่ ๘ 

สมัยวิสามัญที่ 2 
ประจ าปี 2562 

28/10/2562 355,000 354,000 

15.ปรับปรุงระบบกรองน้ าประปาเทศบาล
ต าบลท่าศิลา(ประปาหนองค าเมย)บ้าน
ภูตะคาม หมู่2 

สมัยวิสามัญที่ 2 
ประจ าปี 2562 

28/10/2562 1,100,000 - 

16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นค าก้าว-ห้วย
โมง)บ้านค าก้าว 

สมัยวิสามัญที่ 2 
ประจ าปี 2562 

28/10/2562 200,000 198,500 

17.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 

บันทึกขออนุมัติที่ 
สน 54102.15/67 

10/03/2563 39,429 35,829 

18.โครงการก่อสร้างถนนดินล าลองเส้น
แยกทางหลวงชนบท สน.2040 กม.ที่
38+200 บ้านภูตะคาม หมู่ 2 

สมัยวิสามัญครั้งที่
1/2563 

27/04/2563 113,000 112,000 

19.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝา 
คสล.ส าเร็จรูป บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ 13 

สมัยวิสามัญครั้งที่
1/2563 

27/04/2563 226,000 225,000 

20.โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ าธรรมชาติ 
ขุดลอกห้วยก้านเหลือง บ้านเจริญชัย 
หมู่ 9 

สมัยวิสามัญครั้งที่
1/2563 

27/04/2563 200,000 199,000 

21.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝา 
คสล.ส าเร็จรูปบ้านห้วยโมง หมู่10 

สมัยวิสามัญครั้งที่
1/2563 

27/04/2563 82,000 - 

22.โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ าธรรมชาติ 
ขุดลอกห้วยตึง(ตอนบน) บ้านค าก้าว 
หมู่ 4 

สมัยวิสามัญครั้งที่
1/2563 

27/04/2563 130,000 129,000 

23.โครงการก่อสร้างถนนดินล าลองเส้น
รอบภูเต่า บ้านภูตะคาม 

สมัยวิสามัญครั้งที่
1/2563 

27/04/2563 110,000 109,000 

24.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝา 
คลส.ส าเร็จรูป บ้านชัยชนะ หมู่ 3 

สมัยวิสามัญครั้งที่
1/2563 

27/04/2563 146,000 - 

25.โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ าขุดลอก
หนองน้ าดอนปู่ตา บ้านท่าวารี หมู่ 6 

สมัยวิสามัญครั้งที่
1/2563 

27/04/2563 135,000 132,000 

26.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด 
40x1.00 เมตร บ้านอุดมพัฒนา หมู่ 8 

สมัยวิสามัญครั้งที่
1/2563 

27/04/2563 439,000 438,000 

27.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด
40x1.00 เมตร บ้านท่าดินแดง หมู่ 12 

สมัยวิสามัญครั้งที่
1/2563 

27/04/2563 45,000 44,500 
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โครงการ 
มติที่ประชุม 

ครั้งที ่
วันที่อนุมัติ งบประมาณ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

28.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝา 
คสล.ส าเร็จรูปบ้านท่าศิลา หมู่ 1 

สมัยวิสามัญครั้งที่
1/2563 

27/04/2563 277,000 - 

29.จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บันทึกขออนุมัติที่ 
สน 54202.24/ 

14/09/2563 28,875 28,875 

30.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝา 
คสล.ส าเร็จรูป บ้านสีสุก หมู่ 5 

สมัยวิสามัญครั้งที่
1/2563 

27/04/2563 216,000 215,000 

31.โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ าขุดลอกล า
ห้วยวังเดือน 5 บ้านท่าวารี หมู่6 

สมัยวิสามัญครั้งที่
1/2563 

27/04/2563 137,000 133,000 

32.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

บันทึกขออนุมัติที่ 
สน 54202.24/969 

14/09/2563 32,208 32,208 

33.จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บันทึกขออนุมัติที่ 
สน 54202.24/ 

14/09/2563 10,375 10,375 

34.จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บันทึกขออนุมัติที่ 
สน 54202.24/685 

14/09/2563 2,000 2,000 

35.จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บันทึกขออนุมัติที่ 
สน 54202.24/695 

14/09/2563 900 900 

36.จ้างเหมาจัดท าใบประกาศนียบัตร
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

บันทึกขออนุมัติที่ 
สน 54202.24/ 

21/09/2563 1,500 1,500 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

***************************** 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๒๙ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื ่อง เร่งรัดการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท ้องถิ ่น  พ ิจารณาน า เข ้าข ้อม ูล ใน  ระบบ e-plan ไปใช ้ในการต ิดตามและประ เม ินผลตาม ระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ องค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) นั้น  

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว เทศบาลต าบลท่าศิลา  
โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าศิลา จึงด าเนินการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าศิลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด  
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ส่วนที่  5 

สรุปผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
*********************************** 

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาล
ต าบลท่าศิลา ฉบับนี้สามารถสรุปข้อมูลที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้  

1. เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕5๙  

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) สรุปผลการ 
ด าเนินงานภายในระหว่าง  เดือน ตุลาคม  2562 ถึง กันยายน  2563 มีดังนี ้

 
ยุทธศาสตร์ 

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 
จ านวน
โครงการ
ตามแผนฯ 

จ านวน
โครงการ
ตามเทศ
บัญญัติ 

จ านวน
โครงการ

ที่ได้
ปฏิบัติ 

งบประมาณตาม
แผนฯ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริง 

1. การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30 3 2 13,963,600 194,800 94,800 

2. การพัฒนาการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยว 

14 3 2 4,350,000 200,000 77,380 

3. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

54 15 9 11,432,210 7,990,608 7,549,604.32 

4. การพัฒนาทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบบูรณาการอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

4 3 4 1,750,000 110,000 30,000 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

76 41 20 32,278,531 7,855,496 4,381,652 

รวม 177 65 35 63,774,341 16,350,904 12,133,436 
 

3. ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาล  
3.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเทศบาล มีดังนี้ ปัญหา  

1) เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ  
2) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
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30 
3) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก  

อุปสรรค  
๑) อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้  

3.3 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้ ปัญหา  
๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้อง

กับแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
๒) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบ

ทุกโครงการ/ กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  
๓) เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  
อุปสรรค 

๑) เทศบาลต าบลท่าศิลามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการ ของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒) เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่
เพียงพอและบาง รายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่  
4. ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าศิลา มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

4.1 การด าเนินงานของเทศบาล  
๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ

ในการจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน  
๒) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังใน

การ พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๓) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถ ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้าน

ที่จะต้อง ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
4.2 การบริการประชาชน  
๑) ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า 
๒) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะนาที่ด ี 
๓) ควรประชาสัมพันธ์ข่ าวสารต่างๆ ผ่ านทางหอกระจายข่าวมากกวานี้ และ

ประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  
๔) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก 

รวดเร็วและ ถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากเทศบาลต าบลท่าศิลา  
สามารถด าเนินการได้จะส่งผลให้ประชาชนมี ความพึงพอใจมากที่สุด 
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ประกาศเทศบาลต าบลท่าศิลา 

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลท่าศิลา  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

************************* 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (3) ก าหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบ นั้น 

บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563  ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อย
แล้ว 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  30   เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ.  2563 

 

     (ลงชื่อ) 

         (นายอาทิตย์  จักษุจินดา) 

      นายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา 
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1.  โครงการซ่อมแซมผิวถนนลูกรังบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ  ถนนสายบ้านเจริญชัย - หนองคึกฤทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเทศบาลต าบลท่าศิลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  โครงการซ่อมแซมผิวถนนลูกรังบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ  ถนนสายบ้านเจริญชัย - หนองคึกฤทธิ์ 
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ข 
 4. โครงการซ่อมแซมห้องท างานส่วนโยธา อาคารอเนกประสงค์ (ห้องประชุมเดิม) เทศบาลต าบลท่าศิลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านอุดมพัฒนา  หมู่ที่  8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านค าก้าว  หมู่ที่  4 
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 7.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  เส้นค าก้าว  -  ห้วยโมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8.  โครงการซ่อมแซมผิวถนนลูกรังบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ  ถนนสายหนองลุมพุก – ห้วยหาด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9.  โครงการซ่อมแซมผิวถนนลูกรังบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้านท่าศิลา,บ้านอุดมพัฒนา,บ้านท่า
ดินแดงพัฒนา 
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 10. โครงการก่อสร้างถนนดินล าลอง  เส้นเจริญชัย - ค าพอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11. โครงการก่อสร้างถนนดินล าลอง  เส้นค าพอก - ห้วยก้านเหลือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. โครงการซ่อมแซมผิวถนนลูกรังบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ  ถนนสายหนองลุมพุก - ท่าดินแดงพัฒนา 
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 13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก  บ้านค าก้าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14. โครงการซ่อมแซมผิวถนนลูกรังบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ  เส้นสีสุกน้อย - โคกสวัสดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15. โครงการซ่อมแซมผิวถนนลูกรังบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ  เส้นโนนนกทา 
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 16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านห้วยโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17. โครงการซ่อมแซมผิวถนนลูกรังบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ  เส้นเจริญชัย – หนองคึกฤทธิ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  สายรอบหมู่บ้าน  บ้านชัยชนะ 
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ฌ 
19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านทุ่งสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านท่าดินแดงพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านสีสุก 
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 22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านเจริญชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านท่าวารี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล. พร้อมบ่อพักน้ า  บ้านอุดมพัฒนา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลท่าศลิา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

ฎ 
 25. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ  สายรอบหนองลุมพุก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ  ถนนสายภายในหมู่บ้าน  บ้านท่าวารี  หมู่ที่  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 27. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ  บ้านภูตะคาม  หมู่ที่  2 
จุดที่  1  ถนนสายบ้านภูตะคาม -  บ้านโนนม่วงหวาน/จุดที่  2  ถนนสายค าผักหนาม  - ด่านหินมันปลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลท่าศลิา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

ฏ 
 28. โครงการจัดสวนเฉลิมพระเกียรติหน้าส านักงานเทศบาลต าบลท่าศิลา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29. โครงการจ้างเครื่องจักรกลประเภทรถขุดตักหน้าหลัง  เพ่ือขุดดินวางท่อพร้อมฝังกลบท่อเมนต์ระบบ
น้ าประปาภูเขาไปบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่  7    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชมห้วยโมง   

(สายห้วยโมง-เจริญชัย สน.ถ. 17-003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลท่าศลิา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

ฐ 
31. โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม  บ้านทุ่งอินทร์แปลง  หมู่ที่  11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านอุดมพัฒนา  หมู่ที่  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 33. โครงการปรับปรุงต่อเติมถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน  บ้านท่าศิลา  หมู่ที่  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลท่าศลิา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

ฑ 
34. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น  มข.  2527  ล าห้วยตึง  (ตอนกลาง)  บ้านสีสุก หมู่ที่  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น  มข.  2527  ล าห้วยหมากซ่อม  บ้านค าก้าว  หมู่ที่  4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. โครงการก่อสร้างถนนดินล าลองเส้นแยกทางหลวงชนบท สน.2040  กม.ที่  38+200  บ้านภูตะคาม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลท่าศลิา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

ฒ 
 37. โครงการก่อสร้างถนนดินล าลองเส้นรอบภูเต่า  บ้านภูตะคาม  หมู่ที่  2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

38. โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ าธรรมชาติ  ขุดลอกห้วยวังเดือน  5  บ้านท่าวารี  หมู่ที่  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ าธรรมชาติ  ขุดลอกหนองน้ าดอนปู่ตา  บ้านท่าวารี  หมู่ที่  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลท่าศลิา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

ณ 
 40. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝา  คสล.ส าเร็จรูป  บ้านทุ่งสวรรค์  หมู่ที่  13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
41. โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ าธรรมชาติ  ขุดลอกห้วยก้านเหลือง  บ้านเจริญชัย  หมู่ที่  9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42. โครงการขุดลอกร่องชักน้ าเข้าสู่ระบบประปาชัยชนะ  หมู่ที่  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลท่าศลิา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

ด 
 43. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝา  คสล.ส าเร็จรูป  บ้านสีสุก  หมู่ที่  5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

44. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝา  คสล.ส าเร็จรูป  บ้านทุ่งสวรรค์  หมู่ที่  13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 54. โครงการวางท่อระบายน้ า  คสล.และบ่อพักส าเร็จรูปพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก  ภายในหมู่บ้าน   
บ้านท่าดินแดงพัฒนา  หมู่ที่  12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลท่าศลิา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

ต 
 46. โครงการวางท่อระบายน้ า  คสล.และบ่อพักส าเร็จรูปพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก  ภายในหมู่บ้าน 
บ้านอุดมพัฒนา  หมู่ที่ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 47. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมฝาคอนกรีตส าเร็จรูป  บ้านท่าดินแดงพัฒนา  หมู่ที่  12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
48. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมฝา  คสล.ส้าเร็จรูป  บ้านท่าศิลา  หมู่ที่  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลท่าศลิา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

ถ 
49. โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ าธรรมชาติ  ขุดลอกล าหาด  (ตอนกลาง)  บ้านหนองลุมพุก  หมู่ที่  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50. โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ า  ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยก้านเหลือง  บ้านชัยชนะ  หมู่ที่  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51. โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ า  ขุดลอกหนองค าหล่ม  บ้านทุ่งสวรรค์  หมู่ที่  13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลท่าศลิา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

ท 
 52. โครงการปลูกป่า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
53. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
54. สนับสนุนวันเด็กแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลท่าศลิา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

ธ 
55. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

 
56. โครงการธนาคารขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57. กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลท่าศลิา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

น 
58. โครงการปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59. กิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาดตลาดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลท่าศลิา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

บ 
61. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63. โครงการเยาวชนพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด 
 


