รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา
ประชุมสมัยสามัญที่ 4 ประจาปี งบประมาณ 2564
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลชัน้ สองอาคารสานักงานเทศบาลตาบลท่าศิลา
...................................................
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์)
เป็ นการนัดประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาสมัยสามัญที่ 4 ประจาปี งบประมาณ 2564 เป็ น
เดือนสุดท้ายของสิน้ ปี ปฏิทิน และในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2565 ที่จะถึงสาหรับท่านใดที่จาเป็ นต้องเดินทางไป
ต่างจัง หวัด หรือนอกพืน้ ที่ท่ียัง ไม่ มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถติดต่อดาเนินการได้ทีส านักงานขนส่ง จัง หวัด
สกลนคร (สาขาสว่างแดนดิน) ได้ตงั้ แต่บดั นีเ้ ป็ นต้นไป เพราะช่วงเทศกาลจะมีการตัง้ ด่านตรวจอย่างเข้มงวด
การระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19 ก็มีสายพันธุใ์ หม่เข้ามาอีกแล้วนะครับ ฝากทุกท่านให้ดูแล
สุขภาพ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ และท่านใดที่ยงั ไม่รบั วัคซีนสามารถเข้ารับวัคซีนได้ท่ี
โรงพยาบาลใกล้บา้ นท่าน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
2.1 รายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต าบลท่ า ศิ ล าสมั ย สามั ญ ที่ 3 ครั้ง ที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
ประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์)
เรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา (นายณรงค์ สวัสดี)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน คณะผูบ้ ริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมกระผม นายณรงค์ สวัสดี เลขานุการสภาเทศบาล
ตาบลท่าศิลา
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ 33 กาหนดโดยสรุ ปว่า รายงานการประชุมสภาทุกคราวจะต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาฯ ได้ทาการตรวจสอบแล้วเสนอให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น กระผมขอให้สมาชิกสภา

เทศบาลตาบลท่าศิลาทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมครัง้ ที่แล้วให้เรียบร้อยก่อนที่จะรับรองรายงานการ
ประชุมครัง้ ที่แล้ว
ประธานสภาเทศบาลเทศบาลตาบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์)
สอบถามสมาชิกสภาฯท่านใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ หากไม่มีขอมติเห็นชอบ
-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาสมัยสามัญที่ 3 ครัง้ ที่ 2
ประจาปี งบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564
ที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา
รับรอง 11 เสียง
ไม่รบั รอง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุม สภาเทศบาลต าบลท่ า ศิ ลา สมัย สามัญ ที่ 3 ครั้ง ที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็ นระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1) เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงโครงการฯก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าสูพ่ นื ้ ที่การเกษตร บ้านทุ่ง
สวรรค์ หมู่ท่ี 13 งบประมาณ 205,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าสู่
พืน้ ที่การเกษตรบ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ท่ี 13 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,080 เมตรดินคันทางสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร
ปริมาณดินลูกรัง 450.00 ลบ.ม. เกลีย้ ตกแต่งตลอดสาย ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตาบลท่าศิลากาหนด
และติดตัง้ ป้ายชื่อโครงการจานวน 1 ป้าย
นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา (นายไสว ทะจรสมบัติ)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติทกุ ท่าน ข้าราชการและผูเ้ ข้าร่วมประชุม กระผมนายสว ทะจรสมบัติ นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา ขอ
เรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลา เจ้าหน้าที่งบประมาณนาเรียนครับ
ปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลา (สิบตารวจโทดาเรศ ประจันนวล)
เรียนประธานสภาทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติทกุ ท่าน ปลัดเทศบาลฯรองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคนรายละเอียด
เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงโครงการทีสภาฯได้เสนอเข้ามาจากเดิม และจะมีการเปลี่ยนสถานที่ดาเนินการายละเอียด
( ตามเอกสารที่แจกให้ท่ีประชุม โครงการเดิมเป็ นการก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าสูพ่ นื ้ ที่การเกษตรบ้านทุ่งสวรรค์
งบประมาณ 205,000 บาท

เหตุผลเนื่องจากได้รบั การคัดค้านจากชาวบ้านในพืน้ ที่ จึงไม่สามารถดาเนินการได้ตามที่ได้ขออนุมัติสภาฯ
รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
-งบลงทุน
-หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
-โครงการ/รายการ โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าสูพ่ ืน้ ที่การเกษตรบ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ท่ี 13
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็ นก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าสูพ่ นื ้ ที่การเกษตรบ้านทุ่งสวรรค์
หมู่ท่ี 13ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,080.00 เมตร ดินคันทางสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาณดินลูกรัง 450.00
ลูกบาศก์เ มตร เกลี่ ยตกแต่ง เรียบตลอดสาย ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลท่า ศิล าก าหนด และ
โครงการจานวน 1 ป้าย
- เป็ นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มท0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็ นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 256 1-2565 (เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2/2564)
หน้าที่ 23 ลาดับที่ 20 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าสูพ่ นื ้ ที่การเกษตร บ้านทุ่งสวรรค์
หมู่ท่ี 13ปริมาณงานถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร ดินคันทางสูงเฉลี่ย 0.70 เมตร ปริมาณดินลูกรัง
1,904.00 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยตกแต่งเรียบตลอดสายก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตาบลท่าศิลากาหนด
และติดตัง้ ป้ายชื่อโครงการจานวน 1 ป้าย
- เป็ นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคมพ.ศ. 2564
- เป็ นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ 3749 ลงวันที่ 30

มิถนุ ายน พ.ศ.2564
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 256 1-2565 (เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2/2564) หน้าที่ 23
ลาดับที่ 20 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
รายการโอนลด
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
- งบลงทุน
- ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสาธารณูปการ
- โครงการ/รายการ โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าสูพ่ นื ้ ที่การเกษตรบ้านทุ่งสวรรค์
หมู่ 13
- งบประมาณที่อนุมตั ิตามเทศบัญญัติ 205,000 บาท
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 205,000 บาท
- จานวนเงินที่โอน 52,960 บาท
- งบประมาณหลังโอน 152,040 บาท
รายการโอนเพิ่ม
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
- งบลงทุน
- ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสาธารณูปการ
- โครงการ/รายการ โครงการลงดินลูกรังผิวจราจรบริเวณเป็ นหลุมเป็ นบ่อสายทางบ้านทุ่ง
สวรรค์-สานักสงฆ์สามัคคีธรรมบ้านทุ่งสวรรค์ หมู่13
- งบประมาณที่อนุมตั ิตามเทศบัญญัติ – บาท
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน – บาท
- จานวนเงินที่โอน 52,960 บาท
- งบประมาณหลังโอน 52,960 บาท
คาขีแ้ จงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โอนลดเพื่อจ่ายรายการใหม่เป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการลงดิน

ลูกรังผิวจราจรบริเวณเป็ นหลุมเป็ นบ่อสายทางบ้านทุ่งสวรรค์ สานักสงฆ์สามัคคีธรรมบ้านทุ่งสวรรค์ ปริมาณ
ดินลูกรัง 501.50 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตาบลท่าศิลากาหนด
ประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์)
ขอบคุณปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลา ที่ได้ชแี ้ จงนาเรียนต่อสภาฯมีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่า
ศิลาท่านใด จะอภิปรายชีแ้ จง หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เรียนเชิญครับ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา (นายแสง บัวฮมบุลา)
เรียนประธานสภาทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติทุกท่าน ข้าราชการหัวหน้าส่วนทุกกองทุกฝ่ าย และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคน กระผมนายแสง บัวฮมบุลา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา เขต 1 เรื่องที่ ขอเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ตรงจุดนีก้ ็สาคัญเหมือนกันครับ
เพราะโครงการที่ได้เสนอเข้ามาก่อนหน้ามีปัญหากับประชาชนในพืน้ ที่ มีการคัดค้านของพี่นอ้ งประชาชน ถ้าเรา
จะมาเป็ นก่อสร้างถนนดินลูกรังสูพ่ ืน้ ที่การเกษตร บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ท่ี 13 และเคยเสนอโครงตลอด ที่ผ่านมาไม่
เคยได้รบั ความอนุเคราะห์ มาปี นจี ้ ึงขอความอนุเคราะห์ให้มาเปลี่ยนเป็ นโครงการนีน้ ่าจะเป็ นผลประโยชน์แก่พ่ี
น้องประชาชน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา ( นายทวีศักดิ์ โพธิจักร)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกี ยรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการหัวหน้าส่วนทุกกองทุกฝ่ าย และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกคน กระผม
นายทวีศกั ดิ์โพธิจักร์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาเขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาทุกท่าน เป็ น
ตัวแทนของพี่น้องประชาชนเพื่อเข้ามาพัฒ นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันดับแรก และเพื่อพี่น้ องประชาชน
งบประมาณของเทศบาลฯทุกบาททุกสตางค์ตอ้ งใช้ให้เกิดประโยชน์สุดและเพื่อนามาแก้ไขปั ญหาของพี่นอ้ ง
ประชาชนให้ตรงจุด เห็นด้วยถ้าจะเปลี่ยนแปลงโครงการเดิมมาเป็ นก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าสู่พนื ้ ที่การเกษตร
บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ท่ี 13หากงบประมาณเหลือจ่ายก็ควรเอาไปพัฒนาส่วนอื่นเห็นด้วยตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ
เขต 1 กล่าว
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา (นายณรงค์ สวัสดี)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกี ยรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการหัวหน้าส่วนทุกกองทุกฝ่ าย และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกคน กระผม
นายณรงค์ สวัสดี เลขานุการสภาทศบาลตาบลท่าศิลา ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 330,000 บาท
โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงเข้ามางบประมาณเดิม เป็ น 205,000 บาท ถ้าไม่เกินงบประมาณที่กาหนดไว้ก่อน
หน้า ที่เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งโครงการลงดินลูกรังผิวจราจรบริเวณเป็ นหลุมเป็ นบ่อสายทางบ้านทุ่งสวรรค์ สานัก

สงฆ์สามัคคีธรรม เป็ นผลดีมาก ๆ เดิมแล้วจะใช้งบประมาณส่วนของสานักสงฆ์พฒ
ั นาปรับปรุ งมาเองตลาด
นับเป็ นผลดีท่ไี ม่ตอ้ งใช้งบประมาณส่วนตนไม่ว่าจะเป็ นงบประมาณจากญาติธรรม ฯ
ผู้อานวยการกองช่าง (นายธานินทร์ ยศรักษา)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติทุกท่าน คณะผูบ้ ริหารฯ ข้าราชการหัวหน้าส่วนทุกกองทุกฝ่ าย และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคน กระผมนาย
ธานินทร์ยศรักษา ผูอ้ านวยการกองช่าง เดิมรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าสู่พืน้ ที่การเกษตร
บ้านทุ่งสวรรค์หมู่ท่ี 13 งบประมาณ 205,000 บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน) นั้นบุคคลในพืน้ ที่ไม่ยอมให้
ดาเนินการซึ่งเป็ นปั ญหาในการดาเนินงาน ก็เลยได้ขอเปลี่ยนแปลงโครงการฯ และงบประมาณใหม่ท่ีเราได้
ดาเนินการประมาณ152,040 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสี่สิบบาทถ้วน) สภาพถนนดินลูกรังก็เพียงพอ และ
เป็ นเส้นหลักในการสัญจร ขอนาเรียนต่อสภาฯ
รองประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา (นายเดช บุญกรรม)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติทุกท่าน คณะผูบ้ ริหารฯ ข้าราชการหัวหน้าส่วนทุกกองทุกฝ่ าย และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคน ในคาชีแ้ จง
ของผูอ้ านวยการกองช่าง ได้เสนอมา ก็ตามวิชาช่าง ตามโครงสร้างพืน้ ฐานแล้วก็ได้ดาเนินการไปตามขั้นตอน
แต่ ใ นส่ว นของกองช่ า งมี ง บประมาณที่ ต กหล่น หรื อ ไม่ แน่ น อนไม่ มี ก ารปฏิ เ สธ แต่ ไ ม่ อ ยากให้ม าตั ด ลด
งบประมาณลง เพราะความส าเร็ จ ขององค์ก รต้อ งขับ เคลื่ อ นไปด้ว ยกัน ทุก ฝ่ าย เทศบาลต าบลท่ า ศิ ล า
งบประมาณไม่ได้นอ้ ยเลย สิบกว่าล้านบาท ไม่ว่าจะเป็ นงบกลาง งบแต่ละส่วนแต่ละกอง สภาเทศบาลฯไม่เคย
ปฏิเสธในการเสนอหรือขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ที่สาคัญและเพื่ อประโยชน์ของพี่นอ้ งประชาชน ก็ไม่ขัดเมื่อ
ต้องการพัฒนาพืน้ ที่ให้ถูกต้องตรงตามความต้องการของพี่นอ้ งประชาชนในพืน้ ที่สภาฯไม่เคยไม่อนุมตั ิครับการ
ทางานไม่อยากให้มีปัญหาตามมาฝากผูอ้ านวยการกองช่างสารวจให้ถูกอย่าให้เกิดปัญหาแบบนีอ้ ีกนะครับ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา (นายแสง บัวฮมบุลา)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติทุกท่าน ข้าราชการหัวหน้าส่วนทุกกองทุกฝ่ าย และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคน กระผมนายแสง บัวฮมบุลา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา เขต 1 ฟั งจากที่ผูอ้ านวยการกองช่างชีแ้ จง เฉพาะงบประมาณที่ตงั้ ไว้ซ่อม
แชมก็มีพอพี่นอ้ งประชาชนจะขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมท่านคอยตัดเล็กตัดน้อยที่ได้กล่าวไปก่อนหน้าเป็ น
การขอความอนุเคราะห์ดว้ ยนะครับ แล้วงบประมาณในการซ่อมแซมมีอยู่ทาไมไม่ออกไปแก้ไขปรับปรุงให้ ยังไง
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผูร้ บั ผิดชอบด้วยนะครับ

รองนายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา (นายสุรจิตร สัตถาผล)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา ข้าราชการหัวหน้าส่วนทุกกองทุกฝ่ าย และผู้ เข้าร่วมประชุม
ทุกคนะผม นายสุรจิตร สัตถาผล รองนายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงคาชี ้แจง
เสนอเข้ามารอบแรกที่ได้เรียนในวงกว้างเปลี่ยนเส้นทางดาเนินการก่อสร้างตามที่ได้ศึกษา ที่ผ่านเทศบัญญัติฯ
ไปแล้วไม่อยากจะโทษใคร อย่างถนนดินลาลองการดาเนินการเสร็จจะส่งมอบงานผูต้ รวจงานจ้างออกไปตรวจ
งานแล้วไม่ได้ตามที่มาตรฐานกาหนดในแบบ ปร.4 ปร.5 ยกตัวอย่างความยาวไม่ถึง 200-300 เมตร ฝากถึง
ผูอ้ านวยการกองช่าง ที่ทาให้เกิดความเสียหายขององค์กร ที่ผ่านมามีการผิดพลาดในการดาเนินช่างสารวจได้
ออกไปสารวจพร้อมกับตัวแทนของพี่ น้องประชาชน พอผูค้ วบคุมงานออกไปส ารวจตรวจอีกครัง้ ไม่ตรงกัน
เกิดการผิดพลาดเนื่องจากสาเหตุใด ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯเขต 1 ได้กล่าวมา ทุกโครงการเป็ นงบประมาณ
ที่มาจากเทศบาลตาบลท่าศิลา คณะผูบ้ ริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ รับรองจะดาเนินการทุกโครงการฯให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด แก่พ่ีนอ้ งประชาชนในพืน้ ที่ตาบลท่าศิลา และเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของท่านนายกฯ
โครงการที่ขอย้ายทาไมถึงได้เกิดปัญหา และไม่เห็นด้วยที่จะตัดงบประมาณลงบางหมู่บา้ น
ชุมชนได้งบประมาณไปบริหารน้อย บางชุมชนได้งบประมาณมากกว่า เพราะบางพืน้ ที่ปริมาณงานไม่เท่ากัน
เรื่องนีจ้ ะขอมติท่ปี ระชุมด้วยนะครับ งบประมาณต้องเท่าเดิมยกตัวอย่างจะซือ้ เครื่องเจาะก็เห็นด้วย
และมีความสาคัญในการทางานของกองช่าง และควรมีสเป้ครายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนเสนอแก่สภาฯ
ขอนาเรียนต่อสภาฯ
ประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา ขอบคุณรองนายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา มีท่านใดจะเสนออีกเชิญครับ
สมาชิกสภาทศบาลตาบลท่าศิลา (นายแสง บัวฮมบุลา)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติทุกท่าน ข้าราชการหัวหน้าส่วนทุกกองทุกฝ่ าย และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคน กระผมนายแสง บัวฮมบุลา
สมาชิ กสภาเทศบาลตาบลท่าศิล า เขต 1 จากที่ไ ด้เสนอมามี จุดเริ่ม ต้นและจุดสิ น้ สุดมี การเชื่ อมต่อตลอด
เส้นทางครับให้ท่ปี ระชุมให้สงั เกตจากภาพครับ (ตามเอกสารในมือทุกท่าน)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา (นายสนอง โคตรบุญเรื่อง)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติทุกท่าน ข้าราชการหัวหน้าส่วนทุกกองทุกฝ่ าย และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคน กระผมนายสนอง โคตรบุญ
เรืองสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา เขต 2 จากที่ได้ฟังจากหลายท่านได้เสนอต่อสภา ต่างคนต่างเหตุผลต่าง
ความคิดโครงการถนนดินลาลองถ้าไม่ชดั เจนไม่มีความพร้อมไม่มีความโปร่งใสก็ไม่ตอ้ งดาเนินการ

เลขานุการสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา (นายณรงค์ สวัสดี)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติทุกท่านคณะผูบ้ ริหารฯข้าราชการหัวหน้าส่วนทุกกองทุกฝ่ าย และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคน กระผมนาย
ณรงค์ สวัสดี เลขานุการสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา เพิ่มเติมเพื่อทาความเข้าใจให้ตรงกันสาหรับโครงการที่ขอ
เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง เพิ่มเติมโครงการที่จะดาเนินการใหม่ 475 เมตร ลงหินลูกรังเรียบร้อยแล้วในงบประมาณ
105,000 บาท ส่วนที่เหลือ ที่จะดาเนินการโครงการ ลงดินลูกรังผิวจราจรบริเวณเป็ นหลุมเป็ นบ่องบประมาณ
52,000 บาท จะดาเนินการลงหินลูกรังเชื่อมต่อเสริมผิวจราจรทางไปสานักสงฆ์สามัคคีธรรม
ประธานสภาทศบาลตาบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์)
มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติท่ปี ระชุม สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่า
ศิลาท่านใดอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงโครงการเดิม เป็ นโครงการใหม่
1. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าสูพ่ นื ้ ที่การเกษตร บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ท่ี 13
2. โครงการลงดินลูกรังผิวจราจรบริเวณที่เป็ นหลุมเป็ นบ่อสายทางบ้านทุ่งสวรรค์-สานักสงฆ์
สามัคคีธรรม บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ท่ี 13 ยกมือครับ
ทีป่ ระชุม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา
อนุมัติ 11 เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงโครงการเดิมเป็ นโครงการใหม่
ประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์)
3.2) การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2565 (ตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่) เรียน
เชิญครับ
3.2.1) จัดซือ้ เตียง FR
3.2.2) จัดซือ้ โต๊ะทางาน ระดับ 3-6
3.2.3) จัดซือ้ โต๊ะคอมพิวเตอร์
3.2.4) จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ
3.2.5)จัดซือ้ เครื่องพิมพ์
3.2.6)จัดซือ้ เครื่องสารองไฟฟ้า
หัวหน้าฝ่ ายปกครอง (นางสาวพิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติทกุ ท่านคณะผูบ้ ริหารฯข้าราชการหัวหน้าส่วนทุกกองทุกฝ่ าย และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคน

ตามหนังสือที่อา้ งถึง ตามที่เทศบาลตาบลท่าศิลา ได้สง่ เอกสารการตรวจรับรองมาตรฐานรถ
ปฏิบตั ิการแพทย์ขนั้ ฐาน ระดับ FR ที่ขอขึน้ ทะเบียนจานวน 1 คัน ยี่หอ้ งฟอร์ด รุน่ 2021 ลักษณะรถกระบะ
บรรทุก (มีหลังคา) หมายเลขทะเบียน บษ 9947 สกลนคร หมายเลขตัวรถ MNBLMB080MW164536 สถาบัน
การแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่ามีคณ
ุ ลักษณะรถบริการการแพทย์ฉกุ เฉินไม่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขและเกณฑ์ท่กี าหนด ตามแนวทางการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2564 ตามข้อ 7
วรรค 2 จึงได้ประสานมายังสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดาเนินการแจ้งให้พืน้ ที่ได้เพิ่มเติมอุปกรณ์ท่ีมี
ความจาเป็ นภายในรถคือ เตียงเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย Automaitc Loading Stertcher สาหรับช่วยเข็นขึน้ รถบริการ
การแพทย์ฉกุ เฉิน นัน้
ในการนีส้ านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ขอให้หน่วยงานของท่านได้ดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อแนะนาของสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ เพ่อให้สามารถดาเนินการรับรองมาตรฐานรถบริการ
การแพทย์ฉกุ เฉินขัน้ ต่อไป
หลักการ
อ้างถึงหนังสือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0023.014/6483 ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2564
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 แก้ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับที่2และ 3) พ.ศ. 256 1 ข้อ 27 การโอนเงิ นงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภณ
ั ฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลกั ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ให้
เป็ นอานาจอนุมตั ิของสภาท้องถิ่น
เหตุผล
ด้วยปัจจุบนั งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ ายปกครองสานักปลัดเทศบาลตาบลท่า
ศิลาไม่ได้ตงั้ งบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน
หมวดครุภณ
ั ฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อจัดซือ้ เตียงฉุกเฉิน Stretcher จานวน 1 เตียง
ข้อเท็จจริงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ ายปกครอง ได้จดั ซือ้ รถยนต์ FR เพื่อใช้ใน
งานแพทย์ฉุก เฉิ น ของเทศบาลต าบลท่ า ศิ ล า แต่ ร ถยนต์ FR ยัง ขาดเตี ย งเคลื่ อ นย้า ยผู้ป่ วย เพื่ อ ใช้ใ นการ
เคลื่อนย้ายสาหรับช่วยเข็นขึน้ รถบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน
เตียงฉุกเฉินสาหรับรถ FR แบบปรับนั่ง-นอน มีคุณลักษณะ ดังนี้
- โครงรถส่วนใหญ่ทาจากอลูมิเนียม
- สามารถปรับในท่านั่ง และปรับนอน ปรับสูง-ต่าได้
- ขนาดตัวรถในขณะใช้งานตัง้ ขึน้ ด้านยาวไม่นอ้ ยกว่า 190 cm x ด้านกว้างไม่นอ้ ยกว่า 50

cm x ด้านสูงไม่นอ้ ยกว่า 60 cm
-ขนาดตัวรถในขณะพับเก็บด้านยาวไม่นอ้ ยกว่า 190 cm x ด้านกว้างไม่นอ้ ยกว่า 50 cm X
ด้านสูงไม่นอ้ ยกว่า 20 cm
- พืน้ รถเข็นผูป้ ่ วย ทาด้วยอลูมิเนียม เพื่อให้นา้ หนักรถเบาลง
- เบาะนอนรถเข็นผูป้ ่ วยหนา 2" ทาด้วยฟ้องนา้ เกรด A หุม้ หนังเทียม
- ขารถเข็นผูป้ ่ วย ใส่ลกู ล้ออย่างดี แบบหมุน 2 ล้อ ไม่หมุน 2 ล้อ ไม่นอ้ ยกว่า 4.5"
- สามารถพับขาเพื่อนาขึน้ ท้ายรถ (Ambulance) ได้สะดวก
- มีราวกัน้ เตียง 2 ข้าง และเข็มขัดรัดผูป้ ่ วย 2 เส้น ป้องกันผูป้ ่ วยตกเตียง
- เป็ นรถเข็นรับ - ส่งผูป้ ่ วย ติดตัง้ ในโรงพยาบาล (Ambulance)
- ปรับในส่วนหัวได้ถึง 65 องศา
-สามารถพับขาเพื่อนาขึน้ ท้ายรถ Ambulance ได้สะดวก
-มีราวกัน้ เตียง 2 ข้าง และเข้มขัดรัดผูป้ ่ วย 2 เส้น ป้องกันผูป้ ่ วยตกเตียง
-เป็ นรถเข็นรับ-ส่งผูป้ ่ วย ติดตัง้ ในโรงพยาบาล Ambulance
-ปรับในส่วนหัวได้ถึง 65 องศา
- นา้ หนักรถ 39 กิโลกรัม
- รับนา้ หนักได้ถึง 180 กิโลกรัม
รายการโอนลด
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน /
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งบดาเนินการ /หมวดค่าใช้สอย
-ประเภท โครงการฝึ กอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือน
-งบประมาณตัง้ ไว้ 50,000 บาท
-คงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท
โอนลดครัง้ นี ้ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
รายการโอนลด
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งบดาเนินการ/หมวดค่าใช้สอย
-ป ร ะ เ ภทโครงการฝึ กอบรมให้ความรูใ้ นการ ป้อง กัน และ ซ้ อ ม แ ผน ป้ อง กั น

และบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภยั )
-งบประมาณตัง้ ไว้ 50,000 บาท
-คงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท
-โอนลดครัง้ นี ้ 29,500 บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รายการโอนเพิ่ม (ตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่)
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน /
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งบลงทุน /หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
-ประเภทครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
-งบประมาณตัง้ ไว้ 0 บาท
โอนเพิ่มครัง้ นี ้ 59,500 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจัดซือ้ เตียงเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย FR
3.2.2) เพื่อจัดซือ้ โต๊ะทางาน ระดับ 3-6 จานวน 1 ตัว
3.2.3) เพื่อจัดซือ้ โต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว
3.2.3) เพื่อจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ จานวน 1 เครื่อง
รายการโอนลด ดังนี ้
- โครงการฝึ กอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ตัง้ ไว้ 20,000 บาท โอนลดครัง้ นี ้ 20,000 บาท
- โครงการอบรมให้ความรูใ้ นการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมนา้ ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
โอนลด 19,500 บาท
- รวมโอนลด จานวน 39,500 บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รายการโอนเพิ่ม ดังนี ้
-งบลงทุน/หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
รายการโอนเพิ่ม ดังนี ้
-งบลงทุน
-หมวดครุภณ
ั ฑ์
-ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
เพื่อจัดซือ้ โต๊ะทางาน ระดับ 3-6 จานวน 1 ตัว ราคา 4,500 บาท
-งบลงทุน
-หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
-ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อจัดซือ้ โต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว ราคา 3,000 บาท
-งบลงทุน
-หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
-ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
-เพื่อจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพแสดงขนาดไม่นอ้ ย
กว่า 19 นิว้ )ราคา 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
คุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ ยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืน้ ฐานไม่นอ้ ยกว่า 3.0 GH2 และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ตี อ้ งใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไม่นอ้ ยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้ 1)
เป็ นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้ อยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2 GB 4
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid
StateDrive ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่นอ้ ยกว่า 3 ช่อง
มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ จานวน 1 หน่วย
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (หน้าที่ 5 ข้อ 7)

รายการโอนเพิ่ม
-งบลงทุน
-หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
-ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซือ้ เครื่องพิมพ์
รายการโอนเพิ่ม ดังนี ้
-งบลงทุน
-หมวดครุภณ
ั ฑ์
-ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์จดั ซือ้ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็ นอุปกรณ์ท่มี ีความสามารถเป็ น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกันเป็ นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ ยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่นอ้ ยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทงั้ สีและขาวดา - สามารถทาสาเนาได้สงู สุดไม่นอ้ ยกว่า 99
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จานวนน้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (หน้าที่ 18 ข้อ 50)

รายการโอนเพิ่ม
-งบลงทุน
-หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
-ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซือ้ เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
ราคา 2,500 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีกาลังฟฟ้าด้านนอกไม่นอ้ ยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (หน้าที่ 21 ข้อ 63)
รวมโอนเพิ่ม 5 รายการ 39,500 บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
หัวหน้าฝ่ ายปกครอง จึงนาเรียนต่อสภาทศบาลตาบลท่าศิลา พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา ขอบคุณหัวหน้าฝ่ ายปกครอง มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาท่าน
ใดสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เรียนเชิญครับถ้าไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลท่าศิลา ท่านใดเห็นชอบอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็ น
รายการใหม่
- จัดซือ้ เตียงเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย Automaitc Loading Stertcher
- จัดซือ้ โต๊ะทางานระดับ 3-6 จานวน 1 ตัว
- จัดซือ้ โต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว
- จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว
- จัดซือ้ เครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 1 ตัว
- จัดซือ้ เครื่องพิมพ์ จานวน 1 เครื่อง
ทีป่ ระชุมฯ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา
เห็นชอบอนุมัติ 11 เสียง
ไม่เห็นชอบอนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
มติที่ประชุม อนุ มัติเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2565 เพื่อตัง้ จ่ายเป็ นรายการ
ใหม่
/3.3 กาหนดสมัยประชุม...

3.3)กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์)
การกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและการวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี ของแต่ละสมัยในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลาดับต่อไปเรียนเชิญ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลท่า
ศิลาขีแ้ จงระเบียบข้อกฎหมาย
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา (นายณรงค์ สวัสดี)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติ ทุกท่าน คณะผูบ้ ริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกคน กระผม นายณรงค์ สวัสดี เลขานุการสภาเทศบาล
ตาบลท่าศิลา
ข้อกฎหมาย
๑) มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในปี หนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครัง้ แรกและวันเริ่มประชุมสมัยประจาปี
ให้สภาเทศบาลกาหนด..."วรรคสี่สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งฯ ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถา้ จะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รบั อนุญาตจากผูว้ ่าราชการจังหวัด
๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗
การกาหนดจานวนสมัยประชุสามัญประจา ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญสมัยในปี นนั้ วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี ของปี ถดั ไป และระยะเวลาของสมัยประจาปี สมัยแรกของแต่ละปี โดยนาความ
ในข้อ ๑๑ มาใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ (๒) สาหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลกาหนดว่าปี นนั้ จะมีสมัยประชุมสามัญประจาปี กี่
สมัย แต่ละสมัยในปี นั้นจะเริ่มเมื่ อใด แต่ละสมัยในปี นั้นมี กาหนดกี่ วันกับให้กาหนดวันเริ่ ม ประชุม สามัญ
ประจาปี สมัยแรกของปี ถดั ไปและมีกาหนดกี่วนั "
ประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์)
ขอความเห็นที่ประชุมสภาให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาทุกท่านเสนอการกาหนดระชุม
สามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปี ของแต่พ.ศ. ๒๕๖๕ และการกาหนด
วันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๖ต่อไปโดยขอให้เสนอในการ
กาหนดประชุมว่าควรมีจานวนสมัยการประชุมกี่สมัยการประชุมขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านได้เสนอ
เรียนเชิญครับ
/รองประธาน...

รองประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา (นายเดช บุญกรรม)
เรียนประธนสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา
ผูท้ รงเกียรติทกุ ท่าน คณะผูบ้ ริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมกระผม นายเดช บุญกรรม รองประธานสภา
เทศบาลตาบลท่าศิลา สาหรับการประชุมสภาฯสมัยสามัญประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อก่อนเราเคย
ทามาแล้วจะกาหนดตามปี พ.ศ.สมัยแรกจะเป็ นการกาหนดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และสมัยสามัญที่๔ เดือน
ธันวาคมของปี
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา (นายณรงค์ สวัสดี)
การกาหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกนัน้ สภาเทศบาลตาบลท่าศิลาได้กาหนดไว้แล้วคือ
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑
ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕'๖๕ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ มีกาหนด ๓๐ วัน
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา กาหนดการประชุมสมัยสามัญดังนี ้
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒
ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓0 พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีกาหนด ๓๐ วัน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓
ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีกาหนด ๓๐ วัน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔
ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีกาหนด ๓๐ วัน
และกาหนดเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปี สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กาหนดวันเริ่มประชุม
ในวันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ มีกาหนด ๓๐ วัน
ประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์)
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมท่านใดมีความประสงค์จะเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติท่ี
ประชุมสภาฯเพื่อให้ความเห็นชอบในการกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มตันประชุมสมัยชุม
สามัญประจาปี ของแต่ละสมัยของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และการกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็ นชอบตามที่เลขานุการสภาเทศบาลตาบลท่าศิลากาหนดเห็นชอบตามที่เลขานุการ
สภาเทศบาลตาบลท่าศิลากาหนดหรือไม่ถา้ เห็นชอบยกมือครับ
ทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา
เห็นชอบอนุมัติ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
มติทปี่ ระชุม เป็ นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรายงานเพื่อทราบ
4.1) รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
4.2) ร้ายงานสถานะการเงินการคลัง
รองนายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา (นายสุรจิตร สัตถาผล)
เรียนประธานสภาทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติทุกท่านคณะผูบ้ ริหารฯ าราชการและผูเ้ ข้าร่วมประชุม กระผมนายสุรจิตร สัตถาผล รองนายกเทศมนตรี
ตาบลท่าศิลา กระผมได้รบั มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯให้ชีแ้ จงเกี่ยวกับระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรายงาน
เพื่อทราบนัน้
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2665 ทัง้ หมด 11 โครงการ ดังนี ้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ที่
1 โครงการก่อสร้างถนนดินลาลองเข้าสู่
พืน้ ที่การเกษตร (หนองเดื่อ) (ช่วงที่2)
บ้านท่าวารี หมู่ท่ี 6
2 โครงการก่อสร้างถนนดินลาลองเข้าสู่
พืน้ ที่การเกษตร (หนองหอย)(ช่วงที่2)
บ้านท่าวารี หมู่ 6
3 โครงการก่อสร้างถนนดินลาลองเข้าสู่
พืน้ ที่การเกษตรเจริญชัย
4

5

6

โครงการเสริมผิวจราจรลงดินลูกรังเข้า
สู่พนื ้ ที่การเกษตรเส้นคาข่าบ้านชัยชนะ
หมู่3
โครงการเสริมผิวจราจรลงดินลูกรังเข้า
สู่พืน้ ที่การเกษตรเส้นคาตานา-ห้วยบง
บ้านชัยชนะหมู่3
โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบสุ ข าภิ บ าล
ตลาดสดเทศบาลตาบลท่าศิลา

ผูร้ บั จ้าง
หจก.จาปา
ก่อสร้าง
หจก.จาปา
ก่อสร้าง
หจก.เฟิ สท์กรุ๊ป
1999
หจก.เฟิ สท์กรุ๊ป
1999

งบประมาณ
ตัง้ ไว้
6/2565 ลว. 118,000
25 พ.ย.
2564
7/2565 ลว. 109,000
25 พ.ย.
2564
9/2565 ลว. 205,000
25 พ.ย.
2564
9/2565 ลว. 145,000
2 ธค. 2564
สัญญาเลขที่

หจก.เฟิ สท์กรุ๊ป 1 1 / 2 5 6 5
1999
ลว.2 ธค.
2564
หจก.เฟิ สท์กรุ๊ป 1 2 / 2 5 6 5
1999
ลว.2 ธค.
2564

งบประมาณ หมายเหตุ
ทาสัญญา
117,000 เบิกจ่ายแล้ว

108,000

เบิกจ่ายแล้ว

204,000

อยู่ระหว่างส่ง
มอบงานจ้า ง
ตรวจการจ้าง
อยู่ระหว่างส่ง
มอบงานจ้า ง
ตรวจการจ้าง
อยู่ระหว่างส่ง
มอบงานจ้า ง
ตรวจการจ้าง
อยู่ระหว่างส่ง
มอบงานจ้า ง
ตรวจการจ้าง

144,000

185,000

184,000

190,000

189,000

ลาดับ
ชื่อโครงการ
ที่
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายทางถนนในหมู่บา้ น
ห้วยโมง
8 โครงการก่อสร้างถนนดินลาลองเข้าสู่
พื น้ ที่ ก ารเกษตรภูหิ น ฮาวบ้า นท่ า ดิ น
แดงพัฒนา หมู่ท่ี 12
9 โครงการเสริมผิวถนนดินลูกรังถนนเข้า
สู่พนื ้ ที่การเกษตร คาอิหนอม บ้านท่าน
ดินแดงพัฒนา
10 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังถนนเข้า
สู่พืน้ ที่การเกษตรโคกหินงาม บ้านคา
ก้าว หมู่ 4
11 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังถนนเข้า
สู่พื น้ ที่ ก ารเกษตรรอบป่ าช้า บ้า นคา
ก้าว หมู่4

ผู้รับจ้าง

สัญญา
เลขที่

หจก.จาปา
ก่อสร้าง
หจก.จาปา
ก่อสร้าง
หจก.จาปา
ก่อสร้าง
หจก.เฟิ สท์ก รุ๊ ป
1999
หจก.เฟิ สท์ก รุ๊ ป
1999

งบประมาณ งบประมาณ
หมายเหตุ
ตั้งไว้
ทาสัญญา
310,000
309,000 อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
เ รี ย ก ท า
สัญญาจ้าง
124,000
120,000 อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
เ รี ย ก ท า
สัญญาจ้าง
100,000
89,000
อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
เ รี ย ก ท า
สัญญาจ้าง
100,000
99,000
อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
เ รี ย ก ท า
สัญญาจ้าง
223,000
208,000 อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
เ รี ย ก ท า
สัญญาจ้าง

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ที่
1 โครงการขุ ด เจาะบ่ อ บาดาลพร้อ ม
ติ ด ตั้ ง ระ บบสู บ น ้ า ด้ ว ยพลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ป่ าช้า สาธารณะบ้า นชัย
ชนะ หมู่ท่ี 3
2 โครงการขุ ด เจาะบ่ อ บาดาลพร้อ ม
ติ ด ตั้ ง ระ บบสู บ น ้ า ด้ ว ยพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ศาลาหมู่บา้ นหนองลุมพุก
หมู่ท่ี 7
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายทางบ้านท่าดินแดง
พัฒนา - ภูโหล่น

สัญญา
งบประมาณ งบประมาณ
หมายเหตุ
เลขที่
ตั้งไว้
ทาสัญญา
หจก.ฉลามขาว 1/2565 ลว. 713,000
700,000 อยู่ระหว่างส่ง
(1999)
26 ตค.
มอบงานจ้า ง
2564
ตรวจการจ้าง
ผู้รับจ้าง

หจก.ฉลามขาว 2/2565 ลว.
(1999)
26 ตค.
2564

713,000

700,000

อยู่ระหว่างส่ง
มอบงานจ้า ง
ตรวจการจ้าง

กิ จ การร่ ว มค้ า 5/2565 ลว.
ตรีมูรติศิริทรัพย์ 1 1 พ ย .
รุง่ เรือง
2564

8,731,000

8,700,000

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
ก า ร
ดาเนินงาน

ลาดับ
สัญญา
งบประมาณ งบประมาณ
ชื่อโครงการ
ผู้รับจ้าง
หมายเหตุ
ที่
เลขที่
ตั้งไว้
ทาสัญญา
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บริ ษั ท เจเจเอ็ น 8/2565 ลว. 9,650,000 9,600,000 อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
เหล็ก (คสล.) จากสายห้วยโมง-สาย คอนซั ล แทนส์ 2 6 พ ย . .
ดาเนินงาน
เจริญชัยบ้านห้วยโมง หมู่ท่ี 10
จากัด
2564
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
2,134,000
อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
เหล็ก (คสล.) บ้านท่าดินแดงพัฒนาดาเนินงาน
ท่าวารี
6 โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านคาก้าว
1,310,000
อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
หมู่ 4
จัดซือ้ จัดจ้าง
7 โครงการก่อสร้างลานกี ฬาบ้านเจริญ
1,310,000
ชัย หมู่ 9

โครงการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ที่
1 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ท่ อ เ ม น จ่ า ย
นา้ ประปาหมู่บา้ นท่าวารี หมู่6
2 โครงการก่ อ สร้า งหอถั ง สู ง ทรงแชม
เปญขนาดความจุ 15,000 ลิตร บ้าน
ทุ่งสวรรค์ หมู่ 13

สัญญา
งบประมาณ งบประมาณ
หมายเหตุ
เลขที่
ตั้งไว้
ทาสัญญา
ห.จ.ก.เกศรินทร์ 3/2565 ลว. 220,000
219,000 เบิกจ่ายแล้ว
การก่อสร้าง
5 พย. 2564
บริ ษั ท ทั ก ศั ก ดิ์ 4/2565 ลง 419,000
418,000 อยู่ระหว่างส่ง
การช่างจากัด วั น ที่ 8 พย.
มอบงาน
2564
ตรวจงานจ้าง
ผู้รับจ้าง

ทุกโครงการที่ได้นาเรียนต่อสภาฯ ทางกองช่างไม่ว่าจะเป็ นผูค้ วบคุมงานดูแลทุกโครงการอย่าง
โปร่งใส ใส่ใจการทางานทุกขัน้ ตอน และจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถา้ เปรียบเทียบกับอดีตการบริหารงานที่
ผ่านมา 8 ปี ท่าศิลาจะก้าวไกลไปเหมือนกับที่ท่านนายกฯได้แถลงไว้ในที่ประชุมพร้อมที่จะแก้ไขปั ญหาความ
เดือดร้อนของพี่นอ้ งประชาชนในพืน้ ที่ตาบลท่าศิลา โครงการที่ยงั ไม่ ได้ดาเนินการต้องรองบประมาณอุดหนุน
เข้ามาก่อนส าหรับงบประมาณของเทศบาลตาบลท่าศิลา ต้องหักไว้จ่ ายในส่วนที่จ่ ายประจาไม่ว่าจะเป็ น
ค่าตอบแทนประจาของทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็ นข้าราชการ พนักงานของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ตอ้ งจ่าย
ประจาด้วย ไม่ใช่จะเอามาพัฒนาทัง้ หมด
คณะผูบ้ ริหารฯตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่นอ้ งประชาชนในทุกด้าน และต้องขอบคุณ
ทางเจ้าหน้าที่ทกุ ส่วนให้ความร่วมมือผูอ้ านวยการกองคลังที่ใสใจการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ฝากถึงตัวแทนของพี่
น้องประชาชนในแต่ละเขต ออกสารวจความเดือดร้อนและความต้องการของพี่นอ้ งประชาชนในพืน้ ที่

4.3) รายงานแผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลา (สิบตารวจโทดาเรศ ประจันนวล)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน คณะผูบ้ ริหารฯหัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่ ายเทศบาลตาบลท่าศิลา ได้ดาเนินการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566-2570 เรียบร้อยแล้วเพื่อให้การปฏิบตั ิการตามแผนงานโครงการที่
กาหนดไว้
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการนาแผนพัฒนาไปปฏิบตั ิเมื่อรูแ้ หล่งที่มาของจบประมาณและได้จดั ทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงมีความจาเป็ นต้องจัดทาแผนการดาเนินงาน เพื่อให้
ทราบระยะเวลาและรายละเอียดของการดาเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึน้ และสามารถใช้
เป็ นแนวทางในการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อไป เทศบาลตาบลท่า ศิลาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าแผนการ
ดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 คงจะสามารถนาไปใช้ประโยชน์และเป็ นแนวทางในการดาเนินงานต่อ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ตามรายละเอียดที่ได้แจกให้สภาเทศบาลตาบลท่าศิลาสาหรับทุกท่าน)

ประกาศสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา
เรื่อง ใช้แผนดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.............................................
ตามที่เทศบาลตาบลท่าศิลาได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผนการดาเนินงานของปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นัน้
บัดนี ้ เทศบาลตาบลท่าศิลา ได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
จึงอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ จึงประกาศใช้แผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตาบลท่าศิลา ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ไสว ทะจรสมบัติ
(นายไสว ทะจรสมบัติ)
นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา

4.4) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564)
ปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลา (สิบตารวจโทดาเรศ ประจันนวล)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติทกุ ท่าน คณะผูบ้ ริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
คำนำ
ด้ว ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กาหนดให้มกี ารดาเนินการ
ติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒ นามี หน้ า ที่ด าเนิ น การติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น
ซึ่งคณะกรรมการจะต้อ ง ดาเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
ด าเนิ น การติด ตามและประเมิน ผล แผนพัฒ นา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่ง ได้จ ากการติด ตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ พร้อมทัง้ ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิน่ ทราบในที่เปิ ดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วนั รายงานผลและ เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิ ด
ประกาศไว้เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดัง นัน้ เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยดัง กล่า ว คณะกรรมการติดตาม
และ ประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้อ งถิน่ เทศบาลต าบลท่า ศิล าจึง ได้ด าเนิน การติด ตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนา ท้องถิน่ เทศบาลตาบลท่าศิลาประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓
ถึง เดือ นกันยาย ๒๕๖๔) ขึน้ เพื่อ รายงานและเสนอความเห็นทีไ่ ด้จากการติดตามให้ นายกเทศมนตรี
ทราบ คณะกรรมการหวังเป็ นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็ นประโยชน์อย่าง ยิง่ ในการ
พัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปั ญหาให้กบั ประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่
เทศบาลตาบลท่าศิลา

สำรบัญ
หน้ ำ

ส่วนที่ ๑ บทนา
ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผน
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน
ระเบียบ วิธกี ารและเครื่องมือทีใ่ ช้ในการติดตามและประเมินผลแผน

๑
๑
๒
๒
๓

ส่วนที่ ๒ วิสยั ทัศน์ยทุ ธศาสตร์การพัฒนา เป้ าประสงค์ ตัวชีว้ ดั

๕

ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิน่

๙

ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลด้วย ระบบ e-plan

๓๐

ส่วนที่ ๕ สรุปผลการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่
บัญชีตดิ ตามและประเมินผลโครงการ

๓๑

ภำคผนวก
รูปภาพ

ก–ณ

ส่วนที่ ๑
บทนำ
ปั จจุบนั การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็ นต่อการบริหารงานเป็ น
อย่ า งยิ่ง เนื่ อ งจากการติด ตามและประเมิน ผลเป็ น การประเมิน ผลงานการปฏิบัติง านของปี ท่ีผ่ า นมา
ว่ามีความ สอดคล้องกับแผนงานทีไ่ ด้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทัง้ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง
เทศบาลตาบลท่าศิลา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีภาระหน้าทีท่ จ่ี ะต้องให้การบริการแก่ประชาชน
ในชุมชน จึงจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการจัดทาแผนติดตามและประเมินผล เพือ่ วัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การดาเนินการ ในด้านต่างๆ เพือ่ ใช้เปรียบเทียบการทางานของปี ท่ผี ่านมาอีกด้วย
ทัง้ นี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กาหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่
ปี และแผนการดาเนินงาน เพือ่ เป็ นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่าง
มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทอ้ งถิน่ และตอบสนองความต้องการ
ของ ประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะมีแผนพัฒนาท้องถิน่ ทีด่ สี กั เพียงไรก็ตามแต่หากไม่
สามารถ บ่งชีถ้ งึ ผลการดาเนินงานทีเ่ กิดขึน้ ได้กไ็ ม่สามารถทีจ่ ะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิน่ ได้
ดังนัน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จึงต้องมีเครื่องมือทีส่ าคัญในการตรวจสอบการดาเนินงานว่าเป็ นไปตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ บรรลุ เ ป้ าหมายหรื อ ไม่ อย่ า งไร ซึ่ ง “ระบบติ ด ตาม” และ “ระบบประเมิ น ผล”
จะเป็ น เครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติมหรือแม้แต่ยุตกิ ารดาเนินงาน
๑. ควำมสำคัญของกำรติ ดตำมและประเมิ นผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็ นเครื่องมือทีจ่ าเป็ นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการทีด่ าเนินการอยู่ โดยทีก่ ารติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพือ่ ให้
ข้อมูลป้ อนกลับเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ปั ญหาที่กาลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีก าร
ดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้กลุ่มเป้ าหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ไ ด้รบั ประโยชน์ ห รือ ได้รบั น้ อ ยกว่ าที่ค วรจะเป็ น เกิดปั ญ หาในการควบคุ มคุ ณ ภาพของการ
ดาเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบตั งิ านภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน
กลุ่มเป้ าหมาย ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ในระหว่างที่กาลัง ดาเนินการหรือภายหลังที่การดาเนินการสาเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็ น
สิง่ จาเป็ นเช่นเดียวกับการ ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็ นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มกี าร
ปฏิบัติห รือ ไม่อ ย่างไร อันเป็ น ตัว ชี้ว ดั ว่าแผนงานที่ได้ดาเนินการไปแล้ว นัน้ ให้ผ ลเป็ นอย่ างไร นาไปสู่
ความสาเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือไม่ซ่ึงผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็ นข้อ มูล
ย้อนกลับทีส่ ามารถนาไปใช้ในการปรับปรุง และตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ ต่อไป

๒. ประโยชน์ ของกำรติ ดตำมและประเมิ นผล
ผู้ บ ริห ารเทศบาลต าบลท่ า ศิล าใช้ ก ารติด ตามและประเมิน ผลเป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้
๒.๑ จัดสรรทรัพ ยากรของเทศบาลตาบลท่าศิลา สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่
๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบตั งิ านของส่วนต่างๆ ว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายตัวชีว้ ดั ทีผ่ บู้ ริหารกาหนดไว้หรือไม่
๒.๓ เป็ นหลักเกณฑ์พจิ ารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่
ซึ่ง เป็ นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบตั งิ าน ถ้าผู้บริหารหน่ วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตาม
เป้ าหมาย และตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดก็สมควรได้รบั การพิจารณาความดีความชอบพิเศษ
๓. วัตถุประสงค์ของกำรติ ดตำมและประเมิ นผล
๓.๑ เพื่อ ให้ก ารติด ตามการประเมิน ผลเป็ น ไปอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ เกิด ประโยชน์ ต่ อ
ประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็ นอย่างดี
๓.๒ เพือ่ ให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายทีว่ างไว้
๓.๓ เพื่อรูถ้ งึ ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นทีเ่ ทศบาลตาบลท่าศิลาและแก้ไข
ได้ตรงกับปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
๓.๔ เพือ่ ใช้เป็ นข้อแนะนาผูบ้ ริหารในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี ต่อไป
๔. กรอบและแนวทำงในกำรติ ดตำมและประเมิ นผล
๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลท่าศิลา จะต้องดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ ๑
แต่ ง ตั ้ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิน่ ทีส่ ภาท้องถิน่ คัดเลือกจานวนสามคน
๒) ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิน่ ทีป่ ระชาคมท้องถิน่ คัดเลือกจานวนสองคน
๓) ผูแ้ ทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ บู้ ริหารท้องถิน่ คัดเลือกจานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารทีค่ ดั เลือกกันเองจานวนสองคน
๕) ผูท้ รงคุณวุฒทิ ผ่ี บู้ ริหารท้องถิน่ คัดเลือกจานวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทาหน้าทีเ่ ลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มวี าระอยู่ในตาแหน่งคราวละสอง
ปี และอาจได้รบั การคัดเลือกอีกได้
ขัน้ ตอนที่ ๒
๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธกี ารในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ดังนี้
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิน่ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ พร้อมทัง้
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน่ ทราบในทีเ่ ปิ ดเผยภายในสิบห้าวัน
นับ แต่วนั รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิ ดประกาศไว้เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดย อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ขัน้ ตอนที่ ๓
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ ดังนี้
ผู้บริห ารท้อ งถิน่ เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิน่ และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิน่ พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน่ ทราบ
ในที่ เปิ ดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ผู้บริหารท้องถิน่ เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ
ต้องปิ ด ประกาศโดยเปิ ดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ ภายในเดื อนธันวาคมของ
ทุก ปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลท่าศิล า ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ตาม
ระเบียบฯ ได้กาหนดแนวทาง วิธกี ารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ในคราวประชุมเมื่อวันที่
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลท่าศิลา ดังนี้
๑. ดาเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕) ตาม แนว
ทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๘๐๓.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
๒. ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา ปี งบประมาณ ๒๕๖๔
และ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหา
๕. ระเบียบ วิ ธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติ ดตำมและประเมิ นผล

๕.๑ ระเบียบทีใ่ ช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบทีใ่ ช้ในการติดตามดังนี้
(๑) แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลตาบลท่าศิลา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมีภาค ประชาชน
เข้ามามีสว่ นร่วมในการเป็ นคณะกรรมการติดตาม
(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและ
ประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)
๕.๒ วิธกี ารในการติดตามและประเมินผล
วิธกี ารในการติดตามและประเมินผล มีวธิ กี ารดังนี้
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕)
(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล กาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔
(๓) ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมทีด่ าเนินการจริง
ทัง้ หมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประจาปี งบประมาณนัน้ ว่าสามารถเป็ นไปตามเป้ าหมาย
ทีต่ งั ้ ไว้ หรือไม่
(๔) สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)
(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)
(๖) เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปี ทผ่ี ่านมาและปี ปัจจุบนั
(๗) เสนอแนะความคิดเห็นทีไ่ ด้จากการติดตามและประเมินผล
๕.๓ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการติดตามและประเมินผล
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
และ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)

ส่วนที่ ๒
วิ สยั ทัศน์ ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
๑. วิ สยั ทัศน์ (Vision)
“ชุนชนน่าอยู่ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ ”
๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลตำบลท่ำศิ ลำ
การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้อ งถิ่นของเทศบาลต าบลท่าศิล า โดยการ วิเคราะห์
ปั จ จัย สภาพแวดล้อ มภายนอกและภายในองค์ก ร เพื่อ ช่ ว ยในการก าหนดจุ ด แข็ง (Strength) จุ ด อ่ อ น
(Weakness) โอกาส(Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพื่อนาผลการวิเคราะห์ไปกาหนด
กลยุทธ์การทางาน นาไปสู่การกาหนดวิสยั ทัศ น์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการ พัฒนา จากการ
วิเคราะห์ SWOT
๓. พันธกิ จ
การพัฒนาของเทศบาลตาบลท่าศิลา มีดงั นี้
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้อ งการ
ของประชาชนเพือ่ รองรับการขยายตัวของท้องถิน่ ในอนาคต
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในท้อ งถิ่น ทัง้ ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม อนุ รกั ษ์จารีตประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ จัดทาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ให้เกิด
คุณค่า
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม ให้เป็ นชุมชนน่ าอยู่ และพัฒนาให้เป็ น
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
4. ส่งเสริมประชาชนให้มกี ารรวมกลุ่มประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้ทรัพยากร
ทีม่ อี ยู่ในพืน้ ทีเ่ กิดประโยชน์สงู สุด
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิน่ ให้เกิดธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นการบริการที่เป็ นเลิศ
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ พร้อมกับพัฒนา
ศักยภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องเทศบาล
6. เสริมสร้างชุมชนให้เข็มแข็ง พึง่ ตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เทศบาลตาบลท่าศิลาได้กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์
ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑ แนวทางการพัฒนา งานส่งเสริมการเกษตร
๑.๒ แนวทางการพัฒนางานอนุรกั ษ์แหล่งน้ าและป่ าไม้
๑.๓ แนวทางส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุพ์ ชื กล้าไม้และการผลิตพันธุส์ ตั ว์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
๒.๒ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ ว
๒.๓ แนวทางการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
๒.๔ แนวทางการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน
๓.๑ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการเพือ่ เยาวชนและประชาชน
๓.๒ แนวทางการส่งเสริมการศึกษาและจัดการศึกษานอกโรงเรียน
๓.๓ แนวทางการป้ องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
๓.๔ แนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยังยื
่ น
๔.๑ แนวทางการสร้างจิตสานึกและตะหนักในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
๔.๒ แนวทางการจัดการระบบบาบัดน้ าเสีย
๔.๓ แนวทางการบาบัดและจัดการขยะ
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมภิบาลและความมันคง
่
๕.๑ แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษา/ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า และระบบ
ไฟฟ้ า
๕.๒ แนวทางการพัฒนาระบบป้ องกันและแก้ไขปั ญหาน้าท่วม
๕.๓ แนวทางการบริหารการจัดการ
๕.๔ แนวทางการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชน
๕.๕ แนวทางการพัฒนาบุคลากร
๕.๖ แนวทางการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของเทศบาลให้ประชาชนทราบ
๕.๗ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์การปฏิบตั งิ าน
๕.๘ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาจัดเก็บรายได้
๕.๙ แนวทางการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕.๑๐ แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รูร้ กั สามัคคี
๕. เป้ ำประสงค์
๑. ประชาชนมีสาธารณูปโภคทีไ่ ด้มาตรฐานมีอาชีพและรายได้พอเพียง
๒. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ฝึกจิตสานึกอนุรกั ษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรม
และภูมปิ ั ญญาให้สบื ต่อไป
๓. ประชาชนมีสถานที่ออกก าลังกาย รู้วธิ เี อาใจใส่ดูแลสุขภาพให้ดถี ้วนหน้าและมีค วาม
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ

๔. เพิม่ ช่องทางให้กบั ประชาชน ได้รบั รูข้ อ้ มูลทีท่ น้ สมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั
๕. องค์กรพัฒนา ชุมชนน่าอยู่ประชาชนปลอดภัยมีความสุขอย่างยังยื
่ น
๖. ตัวชี้วดั
๑) ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้าในการอุปโภคเพิม่ มากขึน้ ร้อยละ ๕
๒) ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพืน้ ฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐
๓) ประชาชนมีความรูม้ ากขึน้ ร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียงั คงอยู่
๔) ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรูแ้ ละมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ร้อยละ ๑๐
๖) ชุมชนมีรายได้เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ ๕ และพึง่ ตนเองได้มากขึน้
๗) ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๖๐ น่าอยู่อย่างสงบสุข
๘) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐
๙) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐
๗. ค่ำเป้ ำหมำย
๑. ประชาชนมีสาธารณูปโภคทีไ่ ด้มาตรฐานมีอาชีพและรายได้พอเพียง
๒. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ฝึกจิตสานึกอนุรกั ษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรม
และภูมปิ ั ญญาให้สบื ต่อไป
๓. ประชาชนมีสถานที่ออกก าลังกาย รู้วธิ เี อาใจใส่ดูแลสุขภาพให้ดถี ้วนหน้าและมีค วาม
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
๔. เพิม่ ช่องทางให้กบั ประชาชน ได้รบั รูข้ อ้ มูลทีท่ น้ สมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั
๕. องค์กรพัฒนา ชุมชนน่าอยู่ประชาชนปลอดภัยมีความสุขอย่างยังยื
่ น
๘. กลยุทธ์
๑) พัฒนาถนน ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร
เพือ่ การอุปโภคและบริโภค รวมทัง้ วางโครงการเพือ่ แก้ไขปั ญหาน้าท่วมและน้ าแล้ง
๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็ นผู้มี
คุณภาพมีทกั ษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๓) พัฒ นา ปรับ ปรุ ง พัน ธุ์ พืช และเมล็ ด พัน ธุ์ พืช ที่ดีมีคุ ณ ภาพ ส่ ง เสริม ให้ เ กิด เกษตร
อุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มคี ุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุน
การ ถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มกี ารเลีย้ งสัตว์เศรษฐกิจ เพือ่ การบริโภคเพือ่ จาหน่าย
และ เพือ่ การอนุรกั ษ์และเพิม่ ช่องทางตลาด
๔) ส่งเสริมชุมชนให้เ ข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้า นและ
ชุมชนให้พฒ
ั นาบทบาทและคุณภาพชีวติ ของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน

และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานใน
ท้องถิน่
๕) ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการเสพ การผลิตและการจาหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
๖) ดาเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปั ญหา อุปสรรค และความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มสี ุขภาพแข็งแรง
๗) ส่งเสริมสนับสนุ นการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความ
จาเป็ นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทัวถึ
่ ง
๘) พัฒนาฟื้ นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิน่ โคราช โดยการอนุรกั ษ์สบื สานต่อและเชื่อมโยงสูก่ จิ กรรมการท่องเทีย่ ว
๙) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน
องค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รบั การศึกษา อบรม การทาวิจยั เพิม่ พูนความรู้
๑๐) เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
๑๑) ส่งเสริม สนับสนุ นและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่ วยงานต่างๆ ในการเตรียมความ
พร้อมในการป้ องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตัง้ ระบบกล้องวงจรปิ ด ในเขตชุมชนและสถานที่
สาคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตัง้ และอบรมฟื้ นฟูตารวจบ้านและอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อป
พร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
๑๒) พัฒนาฟื้ นฟูและอนุรกั ษ์ธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าลาคลองและป่ าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์สร้างจิตสานึกเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหามลพิษและปั ญหาสิง่ แวดล้อมของชุมชน จัดทา
ระบบกาจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
๙. จุดยืนทำงยุทธศำสตร์
๑) ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง
๒) ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม ฝึกจิตสานึกอนุรกั ษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรม
และภูมิ ปั ญญาให้สบื ต่อไป
๓) ประชาชนมีสถานทีอ่ อกกาลังกาย รูว้ ธิ เี อาใจสุขภาพให้ดถี ว้ นหน้า
๔) เพิม่ ช่องทางให้กบั ประชาชนปลอดภัยมีความสุขอย่างยังยื
่ น
๑๐. แผนงำน
๑) แผนงานบริหารงานทัวไป
่
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓) แผนงานการศึกษา
๔) แผนงานสาธารณสุข
๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์

๖) แผนงานเคหะและชุมชน
๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๘) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
๙) แผนงานการพาณิชย์
๑๐) แผนงานงบกลาง
๑๑. ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี ของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ดังนี้

ส่วนที่ ๓
กำรติ ดตำมและประเมิ นผลกำรพัฒนำท้องถิ่ น

เทศบาลตาบลท่าศิลาได้ดาเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าศิลา
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเก็บข้อมูลการ
ด าเนิ น งานตามโครงการต่า ง ๆ ของทุ กส่ว นราชการ ทัง้ ข้อมูล ในเชิงปริม าณและเอกสารการรายงาน ผลการ
ดาเนินงานต่อผูบ้ ริหาร และนามาสรุปเป็ นภาพรวมของการ ดาเนินงานของเทศบาลตาบลท่าศิลา ดังนี้
คำชี้แจง : เป็ นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยจะทาการ ประเมินและ
รายงานทุกๆ ครัง้ หลังจากทีอ่ งค์ประกอบส่วนท้องถิน่ ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ตำรำงที่ ๑
ประเด็นกำรประเมิ น
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่ น
๑. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๔. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประชาคมท้องถิน่ พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ส่วนที่ ๒ กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่ น
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปั ญหาสาคัญของท้องถิน่ มาจัดทาฐานข้อมูล
๘. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๙. มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของท้องถิน่ (swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิน่
๑๐.มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ ทีส่ อดคล้อง
๑๑. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ ทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
๑๒. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ ทีย่ ั ่งยืน
๑๓. มีการกาหนดเป้ าหมายการพัฒนาท้องถิน่
๑๔. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๑๕. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทส่ี อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๑๖. มีการอนุมตั แิ ละประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๗. มีการจัดทาบัญชีกลุม่ โครงการในแผนยุทธศาสตร์
๑๘. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มีกำร
ดำเนิ นงำน




















ไม่มีกำร
ดำเนิ นงำน

๑. การวางแผนงบประมาณ
เทศบาลต าบลท่ า ศิ ล าได้ จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาและแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บญ
ั ญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีสว่ นร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟั งปั ญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพืน้ ที่ก่อนนามา
จัดทาโครงการเพื่อที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป
เทศบาลตาบลท่าศิลา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔) รวม ๑๗๗
โครงการ งบประมาณ ๖๓,๒๐๔,๓๔๑ บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี ้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ตารางที่ ๒ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์
โครงการ
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓๐
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
๑๔
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพใน
การแข่งขัน
๕๓
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
๔
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง
๗๖
รวม
๑๗๗

งบประมาณ (บาท)
๑๓,๙๖๓,๖๐๐
๔,๒๕๐,๐๐๐
๑๑,๔๓๒,๒๑๐
๑,๗๕๐,๐๐๐
๓๑,๘๐๘,๕๓๑
๖๓,๒๐๔,๓๔๑

แผนภูมิที่ ๑ สัดส่วนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔) ของเทศบาลตาบลท่าศิลา

t31,808,531

t35,000,000

t30,000,000
t25,000,000

t5,000,000

t11,432,210

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้ าง
ศักยภาพในการแข่ งขัน

t1,750,000

t10,000,000

t4,250,000

t15,000,000

การพัฒนาการค้ า การลงทุนและการ
ท่ องเทีย่ ว

t13,963,600

t20,000,000

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่ างสมดุล
และยัง่ ยืน

t0
๑๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๓ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๑๐
สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔) เพิ่มเติมครัง้ ที่ ๑/
๒๕๖๓ รวม ๑ โครงการ งบประมาณ ๖๕๗,๒๐๐ บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี ้
ตารางที่ ๓ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๓) เพิ่มเติมครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์
โครงการ
งบประมาณ (บาท)
๑. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๐
๒. การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
๐
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพใน
๐
การแข่งขัน
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๐
แบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
๕. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
๘
๖๕๗,๒๐๐
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง
รวม
๘
๖๕๗,๒๐๐

แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่ม เติม ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๔ ประกาศใช้ เมื่ อวันที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔) เพิ่มเติม
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๔ รวม ๓๖ โครงการ งบประมาณ ๙,๑๒๑,๐๐๐ บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี ้
ตารางที่ ๔ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔) เพิ่มเติมครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณา
การอย่างสมดุลและยั่งยืน
๕. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง
รวม

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

-

๐
๐
๐

-

๐

๓๖

๙,๑๒๑,๐๐๐

๓๖

๙,๑๒๑,๐๐๐

แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๔ ประกาศใช้ เมื่ อ วั น ที่
๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔) เพิ่มเติมครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๔ รวม
๑ โครงการ งบประมาณ ๔๙๗,๔๕๐ บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี ้
ตารางที่ ๕ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔) เพิ่มเติมครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์
โครงการ
งบประมาณ (บาท)
๑. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑
๔๙๗,๔๕๐
๒. การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
๐
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการ
๐
แข่งขัน
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณา
๐
การอย่างสมดุลและยั่งยืน
๕. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
๐
๐
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง

รวม

๑

๔๙๗,๔๕๐

จ. การจัดทางบประมาณ
ผูบ้ ริหารเทศบาลตาบลท่าศิลา ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน
๒๕๖๓ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวน ๗๐ โครงการ งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวนเงิน ๑๖,๐๖๕,๑๖๓ บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี ้
ตารางที่ ๖ โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ จาแนกตามงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๔
ยุทธศำสตร์
๑. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน
๔. การพัฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อ มแบบ
บูรณาการอย่างสมดุลและยั ่งยืน
๕. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั ่นคง
รวม

โครงกำร

งบประมำณตำมเทศบัญญัติ

๒
๔

๕๕๐,๐๐๐
๑๙๐,๐๐๐

๑๑

๗,๖๙๕,๔๑๐

๒

๓๐,๐๐๐

๕๑
๗๐

๗,๕๙๙,๗๕๓
๑๖,๐๖๕,๑๖๓

t7,695,410

t7,599,753

แผนภูมิ ที่ ๒ สัดส่วนงบประมาณโครงการในเทศบัญญัตงิ บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของเทศบาลตาบลท่าศิลา

t8000000
t7000000

t6000000
t5000000

การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ เพื่อสร้ าง
ศักยภาพในการแข่ งขัน

t4000000

t0

t30,000

t190,000

t1000000

t550000

t3000000
t2000000

การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัด
ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาการค้ า การลงทุนและการ
ท่ องเที่ยว

การพัฒนาทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อมแบบบูรณาการอย่ าง
สมดุลและยั่งยืน
การบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ตารางที่ ๗ รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์

โครงการ

๑. การพัฒนาการ
๑. โครงการจัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์
เกษตรและ
ทางการเกษตร
อุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
๒. โครงการฝึ กอบรมส่งเสริม
พอเพียง
อาชีพให้แก่ประชาชน
ตาบลท่าศิลา การปลูก
ทุเรียน "พืชความหวังใหม่"
เพื่อศูนย์การเรียนรู ้
๒. การพัฒนาการค้า
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว

๓. โครงการอบรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ
“สูงวัยสุขภาพดี”

ยุทธศาสตร์

โครงการ

๒. การพัฒนาการค้า
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว

๔. โครงการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มออม
ทรัพย์ กลุ่มเยาวชน ชมรม
ผูส้ งู อายุหรือกลุ่มต่างๆใน
ตาบลท่าศิลา
๕. โครงการต้านภัยหนาว
ผูส้ งู อายุ-คนพิการ และ
ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
๖. โครงการจัดงานประเพณี
ท้องถิ่น

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ
เงินรายได้

เงินรายได้

เงินรายได้

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ
เงินรายได้

งบตามเทศ
วัตถุประสงค์
บัญญัติ
๕๐,๐๐๐ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ รวมถึง
เมล็ดพันธุ์ กล้า
พันธุ์ ไม้ต่างๆ
๕๐๐,๐๐๐ เพื่อเป็ นพืช
ความหวังใหม่
สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน

๓๐,๐๐๐

ผลผลิต
กล้าพันธุไ์ ม้ตา่ งๆ

หลังจาก๔ปี
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึน้ จากการ
จาหน่ายทุเรียน
ครัวเรือนละ
๑๘,๐๐๐.-/ปี
เพื่อให้ผสู้ งู อายุได้ ผูส้ งู อายุได้รว่ ม
พบปะและร่วม
กิจกรรม
กิจกรรม

งบตามเทศ
วัตถุประสงค์
บัญญัติ
๖๐,๐๐๐ สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี
กลุ่มออมทรัพย์ฯ

เงินรายได้

๕๐,๐๐๐

เพื่อบรรเทาภัย
หนาว

เงินรายได้

๕๐,๐๐๐

เพื่ออนุรกั ษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น

ผลผลิต
ประชาชนมีอาชีพ
เสริม

ประชาชน
ผูป้ ระสบภัยหนาว
ได้รบั การ
ช่วยเหลือ
ประชาชนได้
อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณีทอ้ งถิ่น

๓. การพัฒนา
๗.โครงการพระราชดาริดา้ น
ทรัพยากรมนุษย์
สาธารณสุข
เพื่อศักยภาพในการ
แข่งขัน

ยุทธศาสตร์

เงินอุดหนุน

๘.โครงการอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เงินรายได้

๙.โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับโรงเรียนในสังกัด
สพฐ.

เงินอุดหนุน

๑๐.โครงการวันเด็กแห่งชาติ

เงินรายได้

๑๑.โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
ต้านยาเสพติด

เงินรายได้

โครงการ

๓. การพัฒนา
๑๒.โครงการควบคุมและ
ทรัพยากรมนุษย์
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
เพื่อศักยภาพในการ ๑๓.โครงการสารวจข้อมูลสัตว์
แข่งขัน(ต่อ)
และขึน้ ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน

๒๖๐,๐๐๐ เพื่อจ่ายเป็ นเงิน
อุดหนุนสาหรับ
การดาเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข
๘๙๖,๗๐๐ เพื่อใช้ในกิจการ
ทางอาหารให้ครบ
ตามหลัก
โภชนาการ
๓,๖๖๘,๐๐๐ เพื่อใช้ในกิจการ
ทางอาหารให้ครบ
ตามหลัก
โภชนาการ
๖๐,๐๐๐ เพื่อให้เด็กได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
๑๐๐,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชน
ทุกกลุ่มออกกาลัง
กายเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
ลดการเสพติดยา
เสพติดในชุมชน

แหล่งทีม่ า งบตามเทศ
งบประมาณ บัญญัติ
เงินรายได้
๓๕,๐๐๐
เงินรายได้

๒๐,๐๐๐

วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันปั ญหา
ไข้เลือดออก
เพื่อป้องกันโรคพิษ
สุนขั บ้า

ประชาชนได้รบั
บริการด้าน
สาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง

ศพด.ในเขต
ทต.ท่าศิลา

โรงเรียนในเขต
ตาบลท่าศิลา

เด็กในเขต
ตาบลท่าศิลา
ลดปั ญหายา
เสพติดในชุมชน

ผลผลิต
ลดปั ญหา
ไข้เลือดออก
สุนขั ในพืน้ ที่
ตาบลท่าศิลา
ปลอดพิษ
สุนขั บ้า

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั
บ้า
๑๔.โครงการสนับสนุนค่าจัดการ เงินรายได้
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)
๑๕.โครงการสนับสนุน
เงินรายได้
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา
๑๖.โครงการสนับสนุนสภาเด็ก เงินรายได้
และเยาวชน

๑๗.ค่าอาหารเสริมนม (ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก,โรงเรียนในสังกัด สพฐ
,)

๔. การพัฒนาทรัพยากร ๑๘.โครงการธนาคารขยะ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
๑๙.โครงการจัดการขยะต้น
ทาง เพื่อลดปั ญหาขยะ
ชุมชน

ยุทธศาสตร์
๕. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่งคง
(ต่อ)

โครงการ
๒๐.การเลือกตัง้

๓๑๑,๑๐๐

๒๐๖,๗๙๐

๓๐,๐๐๐

เพื่อให้การศึกษา
เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อให้การศึกษา
เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเยาวชนให้
สามารถ
เจริญเติบโตและมี
โอกาสในการ
พัฒนาตนเอง

การศึกษามี
คุณภาพมาก
ยิง่ ขึน้
การศึกษามี
คุณภาพมาก
ยิง่ ขึน้
เยาวชนตาบล
ท่าศิลาเป็ นผูม้ ี
ระเบียบวินัย

เงินรายได้

๒,๑๐๗,๘๒๐

เพื่อใช้ในกิจการทาง
อาหารเสริมนมให้
ครบตามหลัก
โภชนาการ

ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก,โรงเรียนใน
เขต
ตาบลท่าศิลา

เงินรายได้

๒๐,๐๐๐

ขยะในชุมชน
ลดลง

เงินรายได้

๑๐,๐๐๐

เพื่อสร้างจิตสานึก
ในการกาจัดขยะ
ของประชาชนให้
ถูกต้อง
เพื่อสร้างจิตสานึก
ในการกาจัดขยะ
ของประชาชนให้
ถูกต้อง

แหล่งทีม่ า งบตามเทศ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ บัญญัติ
เงินรายได้
๔๐๐,๐๐๐ เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ย
ในการเลือกตัง้
ต่างๆ เช่น
ผูบ้ ริหาร สมาชิก
สภาฯ

ขยะในชุมชน
ลดลง

ผลผลิต
ได้มีการเลือกตัง้
ผูบ้ ริหารและ
สมาชิกสภาฯ

ยุทธศาสตร์
๕. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล

๒๑.โครงการจัดงานรัฐพิธี

เงินรายได้

๒๒.โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ

เงินรายได้

๒๓.โครงการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่

เงินรายได้

๒๔.โครงการเตรียมรับเสด็จฯ

เงินรายได้

๑๐๐,๐๐๐ เพื่อร่วมจัดงาน
ราชพิธสี าคัญต่าง

งานราชพิธี
สาคัญต่างประสบ
ผลสาเร็จ
๒๕๐,๐๐๐ เพื่อเพิ่ม
การทางานมี
ประสิทธิภาพใน
ประสิทธิภาพมาก
การปฏิบตั ิงาน
ขึน้
๑๐,๐๐๐ เพื่อบริการจัดเก็บ เพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษีในพืน้ ที่ตาบล ภาษีเป็ นไปตาม
ท่าศิลา
เป้าหมาย
๒๐,๐๐๐ เพื่อร่วมแสดง
ได้รว่ มแสดง
ความจงรักภักดี
ความจงรักภักดี

๒๕.โครงการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล

เงินรายได้

๒๕,๐๐๐

เพื่อพัฒนา
เทศบาล

แผนพัฒนา
เทศบาล

๒๖.โครงการจัดทาแผนแม่บท
ชุมชน

เงินรายได้

๒๕,๐๐๐

ชุมชนมีสว่ นร่วม
ในการจัดทาแผน
ฯ

๒๗.โครงการประชุม/อบรม
คณะกรรมการชุมชน

เงินรายได้

๑๕,๐๐๐

เพื่อส่องเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
จัดทาแผนชุมชน
เพื่อให้
คณะกรรมการ
ชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปั ญหา
ต่างๆ

โครงการ
๒๘.โครงการป้องกันและแก้ไข
ปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล

การทางานของ
ผูบ้ ริหารเทศบาล
และ
คณะกรรมการ
ชุมชนมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้

แหล่งทีม่ า งบตามเทศ
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
งบประมาณ บัญญัติ
เงินรายได้
๒๐๐,๐๐๐ เพื่อป้องกันและลด ลดอุบตั ิเหตุตาม
อุบตั ิเหตุทางถนน ท้องถนนในช่วง
เทศกาล

และความมั่งคง
(ต่อ)

๒๙.โครงการฝึ กอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือน

เงินรายได้

๕๐,๐๐๐

๓๐.โครงการป้องกันและระงับ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด 19)

เงินรายได้

๓๕,๐๐๐

๓๑.โครงการส่องเสริม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานการแพทย์
ฉุกเฉินเบือ้ งต้น

เงินรายได้

๒๕,๐๐๐

๓๒.โครงการจิตอาสาจราจร
น้อย

เงินรายได้

๓๐,๐๐๐

๓๓.สนับสนุนค่าป่ วยการ
สาหรับนักบริบาล
๓๔.ค่าใช้จา่ ยสาหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู
๓๕.ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง,
คอนกรีต,ลาดยาง

เงินรายได้

๒๐,๐๐๐

เงินรายได้

๒๐,๐๐๐

เงินรายได้

๕๐,๐๐๐

๓๖.โครงการต่อเติมอาคาร
สานักงานเทศบาล
๓๗.โครงการก่อสร้างทางขึน้ ลงอาคารสาหรับผูพ้ ิการ
ภายในสานักเทศบาล
ตาบลท่าศิลา
๓๘.โครงการก่อสร้างห้องนา้ ห้องส้วม ภายในเทศบาล
ตาบลท่าศิลา

เงินรายได้
เงินรายได้

เงินรายได้

เพื่อให้ อปพร.ได้
ความรูแ้ ละการ
ทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อลดความเสี่ยง
ในการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรน่า 2019
เพื่อให้ความรูใ้ น
การฟื ้ นฟูใหม่/
ทดแทน
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ฉุกเฉินเบือ้ งต้น
เพื่อให้ความรูเ้ รื่อง
กฎหมายเกีย่ วกับ
การจราจร

สมาชิก อปพร.มี
การทางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ไม่มีการแพร่
ระบาดของโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรน่า
2019
มีความรูฟ้ ื ้ นฟู
ใหม่/ทดแทน
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ฉุกเฉินเบือ้ งต้น
ลดอุบตั เิ หตุใน
การจราจร

เพื่อพัฒนาความรู ้ ความรูท้ ่เี พิ่มขึน้

เพื่อให้ถนนสัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัย
๒๖๐,๐๐๐ รองรับพนักงาน
เพิ่มขึน้
๗๐,๐๐๐
เพื่อให้ผพู้ ิการ
สะดวก ในการขึน้ ลงอาคาร

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
ห้องอาคารที่ได้
มาตรฐาน
ทางขึน้ -ลงอาคาร
สาหรับผูพ้ ิการที่
ได้มาตรฐาน

๓๕๐,๐๐๐ เพื่อให้มีหอ้ งนา้
ห้องนา้ ที่ได้
บริการประชาชนที่ มาตรฐาน
เพียงพอ

ยุทธศาสตร์
๕. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่งคง
(ต่อ)

โครงการ

แหล่งทีม่ า งบตามเทศ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ บัญญัติ
เงินรายได้
๑๑๕,๑๐๐ เพื่อมีท่ยี ึดเหนียว
ทางจิตใจ

๓๙.โครงการก่อสร้างหอพระ
ภายในสานักงานเทศบาล
ตาบลท่าศิลา
๔๐.โครงการก่อสร้างถนน
เงินรายได้
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
เทศบาลตาบลท่าศิลา
๔๑.โครงการก่อสร้างถนน
เงินรายได้
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บา้ นคาก้าว (ถนนทิศ
ตะวันตก) บ้านคาก้าว หมู่ท่ี
๔
๔๒.โครงการก่อสร้างถนน
เงินรายได้
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บา้ นเจริญชัย หมู่ท่ี ๙
๔๓.โครงการก่อสร้างถนน
เงินรายได้
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บา้ นชัยชนะ หมู่ท่ี ๓
๔๔.โครงการก่อสร้างถนน
เงินรายได้
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บา้ นท่าดินแดงพัฒนา
หมู่ท่ี ๑๒
๔๕.โครงการก่อสร้างถนน
เงินรายได้
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บา้ นทุ่งสวรรค์ หมู่ท่ี ๑๓
๔๖.โครงการก่อสร้างถนน
เงินรายได้
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บา้ นทุ่งอินทร์แปลง หมู่
ที่ ๑๑

๖๘,๐๐๐

ผลผลิต
หอพระใน
สานักงาน

เพื่อให้ถนนสัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัย
๒๐๒,๐๐๐ เพื่อให้ถนนสัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัย

ถนนที่ได้
มาตรฐาน

๓๐๘,๐๐๐ เพื่อให้ถนนสัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัย
๒๐๐,๐๐๐ เพื่อให้ถนนสัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัย
๔๖๑,๐๐๐ เพื่อให้ถนนสัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัย

ถนนที่ได้
มาตรฐาน

๒๐๐,๐๐๐ เพื่อให้ถนนสัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัย
๒๗๙,๐๐๐ เพื่อให้ถนนสัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัย

ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ถนนที่ได้
มาตรฐาน

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

๕. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่งคง(ต่อ)

๔๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้ นภูตะ
คาม หมู่ที่ ๒

เงินรายได้

๔๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้ นสีสกุ
หมู่ที่ ๕

งบตามเทศ
บัญญัติ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

๒๐๙,๐๐๐

เพื่อให้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

ถนนที่ได้มาตรฐาน

เงินรายได้

๒๐๕,๐๐๐

เพื่อให้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

ถนนที่ได้มาตรฐาน

๔๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้ นหนอง
ลุมพุก หมู่ที่ ๗

เงินรายได้

๒๐๐,๐๐๐

เพื่อให้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

ถนนที่ได้มาตรฐาน

๕๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้ นห้วย
โมง หมู่ที่ ๑๐

เงินรายได้

๒๕๐,๐๐๐

เพื่อให้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

ถนนที่ได้มาตรฐาน

๕๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้ นอุดม
พัฒนา (ช่วงที่ ๑ ถนนด้านทิศ
ใต้) หมู่ที่ ๘

เงินรายได้

๓๔๐,๐๐๐

เพื่อใช้ประโยชน์ในการ มีอาคาร
บริหารจัดการและ
อเนกประสงค์ใช้
บริการประชาชน

๕๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้ นอุดม
พัฒนา (ช่วงที่ ๒ ถนนด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้) หมู่ที่ ๘

เงินรายได้

๑๘๓,๐๐๐

เพื่อให้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

ถนนที่ได้
มาตรฐาน

๕๓.โครงการก่อสร้างถนนดินลาลอง
บ้านท่าดินแดงพัฒนา หมู่ที่ ๑๒

เงินรายได้

๑๑๔,๐๐๐

เพื่อให้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

ถนนที่ได้
มาตรฐาน

๕๔.โครงการก่อสร้างถนนดินลาลอง
เส้นชัยชนะ– ห้วยบง บ้านชัย
ชนะ หมู่ที่ ๓

เงินรายได้

๑๓๕,๐๐๐

เพื่อให้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์
๕. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่งคง(ต่อ)

โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

๕๕.โครงการก่อสร้างอาคารที่พกั
ประชาชน

เงินรายได้

๙๓,๐๐๐

๕๖.โครงการซ่อมแซม อาคาร
สานักงานเทศบาลตาบลท่าศิลา
(ทาสี)
๕๗.โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคม บ้านทุ่งอินทร์แปลง
หมู่ที่ ๑๑
๕๘.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสี่แยกสีสกุ –ทุ่งสวรรค์
บ้านสีสกุ หมู่ที่ ๕,บ้านทุ่งสวรรค์
หมู่ที่ ๑๓
๕๙.โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้ น บ้านท่าวารี

เงินรายได้

๑๕๑,๐๐๐

เงินรายได้

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

ประชาชนมีที่พกั
สาหรับมาติดต่อรับ
บริการ
เพื่อปรับปรุงอาคาร
สานักงาน

ที่พกั ประชาชนที่ได้
มาตรฐาน

๑๐๐,๐๐๐

เพื่อปรับปรุงศาลา
ประชาคม

ศาลาประชาคมที่ได้
มาตรฐาน

เงินรายได้

๑๐๐,๐๐๐

เพื่อให้ถนนสัญจรไป- ถนนที่ได้มาตรฐาน
มาสะดวกและปลอดภัย

เงินรายได้

๒๒๐,๐๐๐

เพื่อให้มีนา้ ไว้ใช้ใน
การเกษตร

๖๐.โครงการปรับปรุงระบบ
สุขาภิบาลภายในสานักงาน
เทศบาลตาบลท่าศิลา

เงินรายได้

๑๗๓,๖๕๓

๖๑.โครงการปรับปรุงสุขาภิบาล
ตลาดสดเทศบาลตาบลท่าศิลา

เงินรายได้

๑๙๐,๐๐๐

๖๒.โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอด
รถเทศบาลตาบลท่าศิลา

เงินรายได้

๓๙,๐๐๐

โรงจอดรถเพียงพอต่อ โรงจดรถที่ได้
ผูม้ าติดต่อราชการ
มาตรฐาน

๖๓.โครงการปรับปรุงอาคารสาหรับ
งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
๖๔.โครงการลงหินลูกรังลาน
อเนกประสงค์

เงินรายได้

๑๕๔,๐๐๐

เพื่อปรับปรุงอาคารให้ อาคารสานักงานที่
น่าอยู่
ได้มาตรฐาน

เงินรายได้

๒๒,๐๐๐

เพื่อให้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

อาคารสานักงานที่
ได้มาตรฐาน

มีนา้ ใช้อย่าง
เพียงพอใน
การเกษตร

ถนนที่ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

๕. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่งคง(ต่อ)

๖๕.โครงการเสริมผิวจราจรลงหิน
ลูกรัง เส้นคาพอก–ห้วย
ก้านเหลือง บ้านเจริญชัย หมู่ที่
๙
๖๖.โครงการเสริมผิวจราจรลงหิน
ลูกรัง ถนนบ้านท่าวารี–บ้านคา
เลาะ สน.ถ. ๑๗-๐๐๗ บ้านท่า
วารี หมู่ที่ ๖
๖๗.โครงการเสริมผิวจราจรลงหิน
ลูกรัง เส้นเจริญชัย-คาพอก
บ้านเจริญชัย หมู่ที่ ๙
๖๘.โครงการเสริมผิวจราจรลงหิน
ลูกรัง เส้นห้วยโมง-คาพอก บ้าน
เจริญชัย หมู่ที่ ๙
๖๙.โครงการเสริมผิวจราจรลงหิน
ลูกรังภายในหมู่บา้ นห้วยโมง
หมู่ที่ ๑๐
๗๐.โครงปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้ น บ้านทุ่งสวรรค์

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เงินรายได้

๑๐๐,๐๐๐

เพื่อให้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

ถนนที่ได้มาตรฐาน

เงินรายได้

๑๑๔,๐๐๐

เพื่อให้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

ถนนที่ได้มาตรฐาน

เงินรายได้

๑๐๐,๐๐๐

ถนนที่ได้มาตรฐาน

เงินรายได้

๑๐๐,๐๐๐

เงินรายได้

๑๐๐,๐๐๐

เงินรายได้

๔๑๙,๐๐๐

เพื่อให้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให้มีนา้ ไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ถนนที่ได้มาตรฐาน

ถนนที่ได้มาตรฐาน

มีนา้ ใช้อย่าง
เพียงพอ

รวม ตัง้ งบประมาณทัง้ ๕ ยุทธศาสตร์ ๗๐ โครงการ ๑๖,๐๖๕,๑๖๓ บาท
ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าศิลา
ซึ่งมีขอ้ เสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางมนการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลท่าศิลา ต่อไป
๑. การจัด สรรงบประมาณในแต่ ล ะปี ควรค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ในภาพรวมของต าบลโดย
ส่วนรวมเนื่องจากการดาเนินโครงการบางโครงการต้องใช้ง บประมาณลงทุนสูง เพื่อที่จ ะสามารถทาให้
โครงการนั้นเกิดผลสัมฤทธิ์ เช่น ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน โครงการประเภทเหล่านีต้ อ้ งใช้งบประมาณลงทุน
ค่อนข้างสูง หากหวังให้โครงการประสบผลสาเร็จจะต้องจัดสรรงบประมาณลงทุนหรือก่อสร้างอย่างเพียงพอ
เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจากัด เทศบาลควรสร้างความเข้าใจและสร้างแนวคิด การบริหารงานเทศบาลแบบใหม่
ให้แก่ผนู้ าชุมชนและประชาชนในพืน้ ที่กล่าวคือให้ทุกคนเลือกที่จะให้ความสาคัญต่อการพัฒนาตาบลในภาพรวม ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์เป็ นรูปธรรมและคุม้ ค่ากับจานวนงบประมาณที่ใช้ดาเนินการ ตลอดจนเป็ นผลดีต่อส่วนรวมในอนาคต

๒. การจัดทาแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น กับการตัง้ งบประมาณรายจ่ายและการนาแผนงาน/
โครงการไปสู่การปฏิบตั ิ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทัง้ ในเรื่องของจานวนโครงการและงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้
การดาเนินการพัฒนาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
๓. ควรจัดงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานในแต่ละด้านตามยุทธศาสตร์ให้มีความใกล้เคียงกัน
๔. ควรมีการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานให้มากกว่านี ้ รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. ด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ปั ญหาขยะ เนื่องจากในปั จจุบนั ปริมาณขยะในพืน้ ที่ตาบลท่าศิลาเพิ่มมาก
ขึน้ เนื่องจากการกาจัดและการทาลายขยะนัน้ ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ภายในระยะเวลาอันสัน้ ควรจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอต่อการดาเนินการแก้ไขปั ญหาเพราะปั ญหาขยะเป็ นปั ญหาสาคัญที่ตอ้ งรีบดาเนินการแก้ไขโดยด่วน
๖. ควรนาโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปจัดทางบประมาณประจาปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน
เพราะโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น นัน้ มาจากความต้องการของประชาชน และเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนในแต่
ละปี มีขอ้ มูลที่ชดั เจน
ตารางที่ ๘ โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตาบลท่าศิลา
(ที่ดาเนินการระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณา
การอย่างสมดุลและยั่งยืน
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง
รวม

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

๒
๑

๕๒๕,๑๑๐
๑๕,๑๐๐

๗

๗,๑๖๙,๗๖๐

๐

๐

๔๐
๕๐

๗,๐๓๖,๘๖๕.๒๐
๑๔,๗๔๖,๘๓๕.๒๐

ตารางที่ ๙ รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตาบลท่าศิลา
(ทีด่ าเนินการระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. การพัฒนาการค้าการลงทุน
และการท่องเที่ยว
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ศักยภาพในการแข่งขัน

๔. การพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
๕. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง

โครงการ
๑. โครงการจัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์ทางการเกษตร

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ
๕๐,๐๐๐

งบประมาณทีใ่ ช้ไป
๒๗,๖๖๐

๒. โครงการฝึ กอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนตาบลท่าศิลา การปลูกทุเรียน "พืช
ความหวังใหม่" เพื่อศูนย์การเรียนรู ้
๓. โครงการจัดงานประเพณีทอ้ งถิ่น

๕๐๐,๐๐๐

๔๙๗,๔๕๐

๕๐,๐๐๐

๑๕,๑๐๐

๔.โครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณสุข
๕.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
๖.โครงการอาหารกลางวันสาหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
๗.โครงการวันเด็กแห่งชาติ
๘.โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)
๙.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา
๑๐.ค่าอาหารเสริมนม (ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก,โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ,)
-

๒๖๐,๐๐๐
๙๐๕,๐๖๐
๓,๖๖๘,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๓๒๗,๙๙๐

๒๖๐,๐๐๐
๙๐๕,๐๖๐
๓๖๖๘,๐๐๐
๓๔,๐๐๐
๓๒๗,๙๙๐

๒๐๖,๗๙๐
๒,๑๐๗,๘๒๐

๑๗๑,๑๗๒
๑,๘๐๓,๕๓๘
-

-

๑๑.การเลือกตัง้
๑๒.โครงการจัดงานรัฐพิธี
๑๓.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ฯ
๑๔.โครงการเตรียมรับเสด็จฯ

๖๖๑,๕๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐

๖๖๑,๐๘๘.๒๐
๑๖,๓๐๐
๓๕๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๙,๙๒๐

๑๕.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
๑๖.โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชือ้ ไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด 19)

๒๐๐,๐๐๐

๑๘๒,๖๘๔

๓๕,๐๐๐

๒๔,๗๒๐

ยุทธศำสตร์

โครงกำร

๕. การบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีด่ ตี ามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั ่งคง (ต่อ)

๑๗.โครงการจิตอาสาจราจรน้อย
๑๘.ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง,คอนกรีต,ลาดยาง
๑๙.โครงการต่อเติมอาคารสานักงานเทศบาล
๒๐.โครงการก่อสร้างทางขึน้ -ลงอาคารสาหรับผู้
พิการ ภายในสานักเทศบาลตาบลท่าศิลา
๒๑.โครงการก่อสร้างห้องน้า-ห้องส้วม ภายใน
เทศบาลตาบลท่าศิลา
๒๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในเทศบาลตาบลท่าศิลา
๒๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้ นคาก้าว (ถนนทิศตะวันตก)
บ้านคาก้าว หมู่ท่ี ๔
๒๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้ นเจริญชัย หมูท่ ่ี ๙
๒๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้ นชัยชนะ หมูท่ ่ี ๓
๒๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้ นท่าดินแดงพัฒนา หมูท่ ่ี ๑๒
๒๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้ นทุ่งสวรรค์ หมูท่ ่ี ๑๓
๒๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้ นทุ่งอินทร์แปลง หมู่ท่ี ๑๑
๒๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้ นภูตะคาม หมู่ท่ี ๒
๓๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้ นสีสุก หมู่ท่ี ๕
๓๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้ นหนอง ลุมพุก หมู่ท่ี ๗
๓๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้ นห้วยโมง หมูท่ ่ี ๑๐

งบตำมเทศบัญญัติ งบประมำณที่ใช้ไป
๓๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๖๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๑๓,๕๐๐
๒๕๙,๐๐๐
๖๙,๕๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๔๙,๐๐๐

๖๘,๐๐๐

๖๗,๕๐๐

๒๐๒,๐๐๐

๒๐๑,๐๐๐

๓๐๘,๐๐๐

๓๐๗,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๙๙,๐๐๐

๔๖๑,๐๐๐

๔๕๙,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๙๙,๐๐๐

๒๗๙,๐๐๐

๒๗๗,๐๐๐

๒๐๙,๐๐๐

๒๐๖,๐๐๐

๒๐๕,๐๐๐

๒๐๔,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๙๕,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๔๙,๐๐๐

ยุทธศำสตร์

โครงกำร

๕. การบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีด่ ตี ามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั ่งคง (ต่อ)

๓๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้ นอุดมพัฒนา (ช่วงที่ ๑ ถนน
ด้านทิศใต้) หมูท่ ่ี ๘
๓๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้ นอุดมพัฒนา (ช่วงที่ ๒ ถนน
ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) หมูท่ ่ี ๘
๓๕.โครงการก่อสร้างถนนดินลาลอง บ้านท่า
ดินแดงพัฒนา หมูท่ ่ี ๑๒
๓๖.โครงการก่อสร้างถนนดินลาลอง เส้นชัย
ชนะ– ห้วยบง บ้านชัยชนะ หมูท่ ่ี ๓
๓๗.โครงการก่อสร้างอาคารทีพ่ กั ประชาชน
๓๘.โครงการซ่อมแซม อาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลท่าศิลา (ทาสี)
๓๙.โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม
บ้านทุ่งอินทร์แปลง หมู่ท่ี ๑๑
๔๐.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่
แยกสีสุก–ทุ่งสวรรค์ บ้านสีสุก หมู่ท่ี ๕,บ้าน
ทุ่งสวรรค์ หมู่ท่ี ๑๓
๔๑.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ า้ น
บ้านท่าวารี
๔๒.โครงการปรับปรุงสุขาภิบาลตลาดสด
เทศบาลตาบลท่าศิลา
๔๓.โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถเทศบาล
ตาบลท่าศิลา
๔๔.โครงการปรับปรุงอาคารสาหรับงานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
๔๕.โครงการลงหินลูกรังลานอเนกประสงค์
๔๖.โครงการเสริมผิวจราจรลงหินลูกรัง เส้นคา
พอก–ห้วยก้านเหลือง บ้านเจริญชัย หมู่ท่ี
๙
๔๗.โครงการเสริมผิวจราจรลงหินลูกรัง ถนน
บ้านท่าวารี–บ้านคาเลาะ สน.ถ. ๑๗-๐๐๗
บ้านท่าวารี หมู่ท่ี ๖

งบตำมเทศบัญญัติ งบประมำณที่ใช้ไป
๓๔๐,๐๐๐

๓๒๑,๐๐๐

๑๘๓,๐๐๐

๑๗๗,๐๐๐

๑๑๔,๐๐๐

๑๑๑,๐๐๐

๑๓๕,๐๐๐

๑๓๔,๐๐๐

๙๓,๐๐๐
๑๕๑,๐๐๐

๙๒,๕๐๐
๑๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๙๙,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๙๕,๕๐๐

๒๒๐,๐๐๐

๒๒๐,๐๐๐

๑๙๐,๐๐๐

๑๙๐,๐๐๐

๓๙,๐๐๐

๓๘,๕๐๐

๑๕๔,๐๐๐

๑๕๓,๐๐๐

๒๒,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๒๑,๕๐๐
๙๙,๕๐๐

๑๑๔,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

ยุทธศำสตร์

โครงกำร

งบตำมเทศบัญญัติ งบประมำณที่ใช้ไป

๕. การบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีด่ ตี ามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั ่งคง (ต่อ)

๔๘.โครงการเสริมผิวจราจรลงหินลูกรัง เส้น
๑๐๐,๐๐๐
เจริญชัย-คาพอก บ้านเจริญชัย หมู่ท่ี ๙
๔๙.โครงการเสริมผิวจราจรลงหินลูกรัง เส้น
๑๐๐,๐๐๐
ห้วยโมง-คาพอก บ้านเจริญชัย หมู่ท่ี ๙
๕๐.โครงการเสริมผิวจราจรลงหินลูกรังภายใน
๑๐๐,๐๐๐
หมู่บา้ นห้วยโมง หมูท่ ่ี ๑๐
๕๑.โครงปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น บ้านทุง่
๔๑๙,๐๐๐
สวรรค์
รวม ตัง้ งบประมาณ ๕ ยุทธศาสตร์ ๕๑ โครงการ ๑๔,๙๘๐,๖๘๒.๒๐ บาท

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๔๑๙,๐๐๐

ตำรำงที่ ๗ รำยละเอียดโครงกำรใช้จ่ำยเงิ นสะสม เทศบำลตำบลท่ำศิ ลำ ๒๕๖๔
(ที่ดำเนิ นกำรระหว่ำง ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔)
โครงกำร
๑.โครงการซ่อมแซมถนนลงดินลูกรัง ถนน
ภายในหมู่บา้ นคาก้าว หมูท่ ่ี ๔ (เงินสะสม)
๒.โครงการปรับปรุงระบบประปาภายใน
หมู่บา้ น (แก้ปัญหาภัยแล้ง) บ้านเจริญชัย หมู่
ที่ ๙ (เงินสะสม)
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางแยกถนนภายในหมู่บา้ น บ้านสีสุกบ้านหนองกุง หมูท่ ่ี ๕ (เงินสะสม)
๔.โครงการก่อสร้างถนนดินลาลองเข้าสู่พน้ื ที่
การเกษตร บ้านเจริญชัย หมู่ท่ี ๙(เงินสะสม)
๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางถนนภายในหมู่บา้ นท่าดินแดงพัฒนา
หมู่ท่ี ๑๒ (เงินสะสม)
๖.โครงการวางท่อระบายน้า ศก. ๐.๔๐ เมตร
สายทางถนนภายในหมู่บา้ น ซอยหลังศูนย์
เด็กเล็กบ้านห้วยโมง หมูท่ ่ี ๑๐(เงินสะสม)

มติ ที่ประชุม
ครัง้ ที่
สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒
สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๓๑/๐๕/๒๕๖๔

งบประมำณที่
ใช้ไป
๒๗,๐๐๐
๒๖,๕๐๐

๓๑/๐๕/๒๕๖๔

๙๕,๐๐๐

๙๔,๕๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๓๑/๐๕/๒๕๖๔

๔๙๖,๐๐๐

๔๙๕,๐๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒
สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๓๑/๐๕/๒๕๖๔

๒๐๖,๐๐๐

๒๐๕,๕๐๐

๓๑/๐๕/๒๕๖๔

๔๘๕,๐๐๐

๔๘๔,๐๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๐๑/๐๖/๒๕๖๔

๔๘๒,๐๐๐

๔๘๑,๐๐๐

วันที่อนุมตั ิ

งบประมำณ

โครงกำร
๗.โครงการป้ องกันและควบคุมโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID 19)(เงินสะสม)
๘.โครงการซ่อมแซมถนนลงดินลูกรังผิวจราจร
บริเวณเป็ นหลุมเป็ นบ่อ ถนนสายทางบ้าน
ท่าวารี-บ้านสีสุก (เรียบห้วยตึง)(เงินสะสม)
๙.โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบน้าประปา
ภูเขาอ่างเก็บน้าห้วยหาด บ้านภูตะคาม-ทุ่งุ
อินทร์แปลง(เงินสะสม)
๑๐.โครงการซ่อมแซมถนนลงดินลูกรัง ถนน
ภายในหมู่บา้ นท่าดินแดงพัฒนา หมูท่ ่ี ๑๒
(เงินสะสม)
๑๑.โครงการวางท่อระบายน้า ศก. ๐.๖๐ เมตร
สายทางถนนภายในหมู่บา้ น ซอยร้านค้า
ชุมชน บ้านทุง่ สวรรค์ หมู่ท่ี ๑๓(เงินสะสม)
๑๒.โครงกากรก่อสร้างถนน คสล.สายทางถนน
ภายในหมู่บา้ น บ้านเจริญชัย หมู่ 9(เงิน
สะสม)
๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางถนนภายในหมู่บา้ น บ้านชัยชนะ
หมู่ ๓ (เงินสะสม)
๑๔.โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็ น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านคาก้าวบ้านท่าวารี (สน.ถ.๑๗-๐๐๑)
(เงินสะสม)
๑๕.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ า้ น
บ้านท่าวารี หมู่ท่ี ๖ (เงินสะสม)
๑๖.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้ นห้วยโมง หมูท่ ่ี ๑๐(เงิน
สะสม)

มติ ที่ประชุม
ครัง้ ที่
สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒
สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

วันที่อนุมตั ิ
๐๒/๐๖/๒๕๖๔

งบประมำณที่
ใช้ไป
๑,๕๖๓,๕๐๐
๑,๕๖๓,๕๐๐

งบประมำณ

๐๗/๐๖/๒๕๖๔

๑๕๐,๐๐๐

๑๔๙,๐๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๐๗/๐๖/๒๕๖๔

๔๙๖,๐๐๐

๔๙๕,๐๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๐๗/๐๖/๒๕๖๔

๗๙,๐๐๐

๘๗,๐๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๐๗/๐๖/๒๕๖๔

๓๒๙,๐๐๐

๓๒๘,๐๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๑๐/๐๖/๒๕๖๔

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๐,๐๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๑๔/๐๖/๒๕๖๔

๓๓๐,๐๐๐

๓๒๙,๐๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๑๔/๐๖/๒๕๖๔

๙๙,๐๐๐

๙๘,๕๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒
สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๑๖/๐๖/๒๕๖๔

๔๘๕,๐๐๐

๔๘๔,๐๐๐

๑๖/๐๖/๒๕๖๔

๑๔,๐๐๐

๑๔,๐๐๐

ครงกำร
๑๗.โครงการซ่อมแซมถนนลงดินลูกรังผิว
จราจรบริเวณเป็ นหลุมเป็ นบ่อ พร้อมเกลีย่
ตกแต่งเรียบถนนสายทางบ้านท่าดินแดง
พัฒนา-ภูโล่น-อ่างเก็บน้าห้วยหาด(เงิน
สะสม)
๑๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางถนนภายในหมู่บา้ น บ้านภูตะคาม
หมู่ท่ี ๒ (เงินสะสม)
๑๙.โครงการซ่อมแซมถนนลงดินลูกรังผิว
จราจรบริเวณเป็ นหลุมเป็ นบ่อ พร้อมเกลีย่
ตกแต่งเรียบ ถนนสายทางบ้านห้วยโมงบ้านเจริญชัย(เงินสะสม)
๒๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางถนนภายในหมู่บา้ น บ้านคาก้าว
หมู่ท่ี ๔ (เงินสะสม)
๒๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางถนนภายในหมู่บา้ น บ้านหนองลุ
มพุก หมู่ท่ี ๗ (เงินสะสม)
๒๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางถนนภายในหมู่บา้ น บ้านท่าวารี
หมู่ท่ี ๖ (เงินสะสม)
๒๓.โครงการวางท่อระบายน้า ศก. ๐.๔๐ เมตร
สายทางถนนภายในหมู่บา้ น บ้านอุดม
พัฒนา หมู่ท่ี ๘ (เงินสะสม)
๒๔.โครงการวางท่อระบายน้า ศก. ๐.๖๐ เมตร
พร้อมขุดร่องเปิ ดทางน้า ซอยหนองคาหล่ม
บ้านทุ่งุ สวรรค์ หมู่ ๑๓(เงินสะสม)
๒๕.โครงการวางท่อระบายน้า ศก. ๐.๔๐ เมตร
สายทางถนนภายในหมู่บา้ น ซอยโรงเรียน
บ้านอุดมพัฒนา หมู่ ๘ (เงินสะสม)
๒๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางถนน
ภายในหมู่บา้ นบ้านชัยชนะ ม.๓ (เงิน
สะสม)

มติ ที่ประชุม
ครัง้ ที่
สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๑๘/๐๖/๒๕๖๔

งบประมำณที่
ใช้ไป
๑๐๐,๐๐๐
๙๙,๐๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๑๔/๐๖/๒๕๖๔

๒๔๐,๐๐๐

๒๓๙,๐๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๑๔/๐๖/๒๕๖๔

๑๐๐,๐๐๐

๙๙,๐๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๑๔/๐๖/๒๕๖๔

๑๙๕,๐๐๐

๑๙๔,๕๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๒๔/๐๖/๒๕๖๔

๔๘๕,๐๐๐

๔๘๔,๐๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๒๘/๐๖/๒๕๖๔

๔๗๖,๐๐๐

๔๗๕,๐๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๒๘/๐๖/๒๕๖๔

๒๑๐,๐๐๐

๒๐๙,๐๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๒๘/๐๖/๒๕๖๔

๓๐,๐๐๐

๒๙,๕๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๒๘/๐๖/๒๕๖๔

๒๒๑,๐๐๐

๒๒๐,๐๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๐๑/๐๗/๒๕๖๔

๑๓๔,๐๐๐

๑๓๓,๐๐๐

วันที่อนุมตั ิ

งบประมำณ

โครงการ
๒๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางถนน
ภายในหมู่บา้ นบ้านคาก้าว ม.๔ (เงินสะสม)
๒๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางถนนภายในหมู่บา้ น บ้านท่าศิลา
หมู่ ๑ (เงินสะสม)
๒๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางถนนภายในหมู่บา้ น บ้านสีสกุ หมู่
๕ (เงินสะสม)
๓๐.จัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
โครงการป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19)(เงินสะสม)
๓๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางถนน
ภายในหมู่บา้ น บ้านภูตะคาม หมู่ท่ี ๒ (เงิน
สะสม)
๓๒.โครงการก่อสร้างรางระบายนา้ พร้อมฝา
คสล.สาเร็จรูปบ้านท่าศิลา หมู่ ๑
๓๓.จัดซือ้ วัสดุท่เี กี่ยวข้องในการจัดตัง้ สถานที่
กักกันในรูปแบบ (Local Quarantine) กรณี
จาเป็ นเร่งด่วน(เงินสะสม)
๓๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางถนน
ภายในหมู่บา้ น บ้านชัยชนะ หมู่ ๓(เงิน
สะสม)
๓๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางถนน
ภายในหมู่บา้ น บ้านคาก้าว หมู่ท่ี ๔(เงิน
สะสม)
๓๖.โครงการวางท่อระบายนา้ ศก.๐.๔๐ เมตร
สายทางถนนภายในหมู่บา้ น บ้านท่าศิลา
หมู่ท่ี ๑ (เงินสะสม)
๓๗.โครงการเคลื่อนย้ายรางระบายนา้ สาเร็จรูป
พร้อมวางท่อระบายนา้ ศก.๐.๘๐ ม.
บ้านทุุ่งสวรรค์ หมู่ท่ี ๑๓ (เงินสะสม)

มติทป่ี ระชุม
ครั้งที่
สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒
สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๐๑/๐๗/๒๕๖๔

งบประมาณที่
ใช้ไป
๒๖๐,๐๐๐
๒๕๙,๐๐๐

๐๗/๐๗/๒๕๖๔

๑๔๕,๐๐๐

๑๔๔,๕๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๑๓/๐๗/๒๕๖๔

๔๘๕,๐๐๐

๔๘๔,๐๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๒๑/๐๗/๒๕๖๔

๙๙,๒๕๐

๙๙,๒๕๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๒๓/๐๗/๒๕๖๔

๔๖๑,๐๐๐

๔๖๐,๐๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒
สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๒๓/๐๗/๒๕๖๔

๒๗๗,๐๐๐

๒๗๕,๐๐๐

๒๓/๐๗/๒๕๖๔

๑๐๐,๔๒๕

๑๐๐,๐๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๓๐/๐๗/๒๕๖๔

๒๗๗,๐๐๐

๒๗๖,๐๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๐๒/๐๘/๒๕๖๔

๒๐๐,๐๐๐

๑๙๙,๐๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๐๓/๐๘/๒๕๖๔

๑๐๐,๐๐๐

๙๙,๐๐๐

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๐๓/๐๘/๒๕๖๔

๓๖๘,๐๐๐

๓๖๗,๐๐๐

วันทีอ่ นุมัติ

งบประมาณ

๓๘.โครงการป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019(โควิด19)(เงินสะสม)

สมัยสามัญที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒

๐๓/๐๘/๒๕๖๔

๗๒,๐๐๐

๗๒,๐๐๐

ส่วนที่ ๔
กำรติ ดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

*****************************
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการจัด ทาแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๒๙ ประกอบกับหนัง สือกรมส่ง เสริม การ
ปกครองท้อ งถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗ ลงวัน ที่ ๒ กัน ยายน ๒๕๕๘ เรื ่อ ง เร่ง รัด การน าเข้า ข้อ มูล
แผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พิจ ารณาน าเข้า ข้อ มูล ใน
ระบบ e-plan ไปใช้ใ นการติด ตามและประเมิน ผลตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการจัด ท า
แผนพัฒนาของ องค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) นัน้
เ พื ่อ ใ ห เ้ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บ ีย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย แ ล ะ ห น งั ส ือ สั ่ง ก า ร ด งั ก ล ่า ว
เทศบาลต าบลท่า ศิล า โดยคณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาเทศบาลต าบลท่า ศิล า
จึง ดาเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒ นาของเทศบาลตาบลท่าศิลา ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด

ส่วนที่ ๕
สรุ ปผลการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
***********************************
ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตาบล
ท่าศิลา ฉบับนีส้ ามารถสรุปข้อมูลที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
๑. เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็ นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สรุปผลการ ดาเนินงาน
ภายในระหว่าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ มีดงั นี ้
รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดงบประมาณ
ยุทธศาสตร์
จานวน
จานวน
จานวน งบประมาณตาม งบประมาณตาม งบประมาณที่
โครงการตาม โครงการตาม โครงการที่ได้
แผนฯ
เทศบัญญัติ
เบิกจ่ายจริง
แผนฯ เทศบัญญัติ ปฏิบตั ิ
๑. การพัฒนาการเกษตรและ
๓๐
๒
๒
๑๓,๙๖๓,๖๐๐
๕๕๐,๐๐๐
๕๒๕,๑๑๐
อุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลัดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. การพัฒนาการค้า การ
๑๔
๔
๑
๔,๒๕๐,๐๐๐
๑๙๐,๐๐๐
๑๕,๑๐๐
ลงทุนและการท่องเที่ยว
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๕๓
๑๑
๗
๑๑,๔๓๒,๒๑๐ ๗,๖๙๕,๔๑๐
๗,๑๖๙,๗๖๐
เพื่อสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน
๔. การพัฒนาทรัพยากร
๔
๒
๐
๑,๗๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๐
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการอย่างสมดุล
และยั่งยืน
๕. การบริหารกิจการบ้านเมือง
๑๒๐
๕๑
๔๑
๔๑,๕๘๖,๗๓๑ ๗,๕๙๙,๗๕๓ ๗,๒๗๐,๗๑๒.๒๐
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง
รวม ๒๒๑
๗๐
๕๑
๗๒,๙๘๒,๕๔๑ ๑๖,๐๖๕,๑๖๓ ๑๔,๙๘๐,๖๘๒.๒๐

๓. ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาล
๓.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของเทศบาล มีดงั นี ้ ปัญหา
๑) เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
๒) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็ นจานวนมาก
๓) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็ นจานวนมาก
อุปสรรค
๑) อานาจหน้าที่มีขอ้ จากัดทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้
๓.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดงั นี ้ ปัญหา
๑) การจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปีข องเทศบาลยัง มี บ างโครงการ/กิจ กรรมที่ ไ ม่
สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้
ครบทุกโครงการ/ กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓) เทศบาลไม่สามารถดาเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตงั้ ไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
อุปสรรค
๑) เทศบาลตาบลท่าศิลามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการ ของประชาชนในชุมชนได้ทงั้ หมด
๒) เทศบาลตัง้ งบประมาณในการดาเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่
เพียงพอและบาง รายการมากเกินไป ทาให้ตอ้ งโอนเพิ่ม โอนลด และตัง้ จ่ายรายการใหม่
๔. ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การดาเนินงานของเทศบาลตาบลท่าศิลา มีระดับความสาเร็จที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี ้
๔.๑ การดาเนินงานของเทศบาล
๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็ น
กรอบในการจัดทา แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

๒) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานการณ์
คลังในการ พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓) ควรเร่ง รัดให้มี ก ารดาเนิ น โครงการ/กิจ กรรม ที่ตั้ง ในเทศบัญญั ติง บประมาณ
รายจ่ายให้สามารถ ดาเนินการได้ในปี งบประมาณนัน้
๔) เทศบาลควรพิจารณาตัง้ งบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ
ด้านที่จะต้อง ดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตัง้ จ่ายรายการใหม่
๔.๒ การบริการประชาชน
๑) ควรปรับปรุงระบบท่อระบายนา้
๒) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและ
เก้าอีเ้ พียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาที่ดี
๓) ควรประชาสัม พั น ธ์ ข่ า วสารต่ า งๆ ผ่ า นทางหอกระจายข่ า วมากกวานี ้แ ละ
ประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ
๔) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุ กมากขึน้ เพื่อให้ประชาชนได้รบั ความ
สะดวก รวดเร็วและ ถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากเทศบาล
ตาบลท่าศิลา สามารถดาเนินการได้จะส่งผลให้ประชาชนมี ความพึงพอใจมากที่สดุ
ทีป่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์)
มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา และคณะผูบ้ ริหารฯผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่านใดจะ
เสนอมีเรื่องเสนอเพิ่มเติมเรียนเชิญครับ
รองประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา (นายเดช บุญกรรม)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติทุกท่านคณะผูบ้ ริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคนกระผม นายเดช บุญกรรมรอง
ประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา เรียนถามเพื่อเป็ นความรูใ้ ห้แก่สมาชิกสภาฯแต่ละโครงการด้านทางระเบี ยบ
กฎหมายเพื่อให้เป็ นบรรทัดฐานในอนาคตต่อไป ถ้าสมมุติเราตั้งงบประมาณไว้แล้วในการที่จะดาเนิน การ
โครงการฯมีการประมาณการออกมาเรียบร้อยหมดทุกขั้นตอนมีการปรับลดคาใช้จ่ายลงมาได้หรือไม่ในเมื่ อ
ประมาณการออกมาทัง้ หมดแล้ว

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา (นายสนอง โคตรบุญเรือง)
เรียนประธานสภาทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ กุ ท่าน
คณะผูบ้ ริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคน ตามที่รองประธานสภาฯได้กล่าวมาสมาชิก
สภาฯเองก็อยากทราบเหมือนกันว่าท่านดาเนินการแบบไหนไม่เข้าใจเหมือนกันโครงการภูหินฮาว เป็ นเส้นทาง
สัญจรที่มีความลาบากในการสัญจรอยากให้มีการแก้ไขปัญหาในจุดนีด้ ว้ ย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา (นายกะสินธุ์ สีดามาตย์)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติทุกท่านคณะผูบ้ ริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคน กระผมเองก็ขอแนวคิด เรื่อง
โครงการแต่ ล ะโครงการที่ ไ ด้มี ก ารเสนอเข้า ไปในเทศบัญ ญั ติ ฯ ประจ าปี ง บประมาณและผ่า นรับ รองแล้ว
ยกตัวอย่างถนนดินาลองในเส้นทาง 1550 เมตร จุดดาเนินการจริง 1260 เมตร ถือว่าผิดพลาดในการทางาน
ของเจ้าหน้าที่รบั ผิดชอบออกสารวจกองช่าง เจ้าหน้าที่รบั ผิดชอบได้ออกไปวัดหน้างานจริงหรือไม่ หรือว่าจับ
จากระบบจีพีเอสหวังว่าจะไม่มีการผิดพลาดในการดาเนินงานอีกระบบนา้ ประปาภูเขา ชุมชนที่ ใช้นา้ ในจุดนี ้
ทาไมมีแต่ปัญหาเกิดเหตุท่อแตกเป็ นประจาฝากเจ้าหน้าที่รบั ผิดชอบดูแลด้วยนะครับ
รองนายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา (นายสุรจิตร สัตถาผล)
ประเด็นที่รองประธานสภาฯได้สอบถามเข้ามา ในที่ประชุมล้วนเป็ นผูร้ ูท้ กุ ท่านตามความเข้าใจ
ต้องตอบให้ตรงประเด็นที่ท่านได้ถาม ยกตัวอย่างโครงการดินลาลองตัง้ งบประมาณไว้ 100,000 บาท ราคาอาจ
สูงที่ตงั้ ไว้พอระยะเวลาผ่านไป 4 เดือน มีการปรับขึน้ หรือลดได้แต่ไม่สามารถปรับขึน้ ได้สว่ นลดสามารถเป็ นเงิน
สะสมของเทศบาลตาบลฯเหมือนเดิมส่วนปริมาณงานเท่าเดิม ราคาที่อา้ งอิงเป็ นราคามาตรฐานกลางที่กาหนด
ไว้เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างได้กล่าวไว้เป็ นประจา ทัง้ หมดในเขตตาบลท่าศิลา ไม่ใช่นอ้ ยและกองช่างได้ออกสารวจ
แล้วว่ามีกี่จุดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ออกสารวจเรียบร้อยแล้วทัง้ หมด 65 จุด บางจุดใช้งานได้ตามปกติบางจุดใช้งาน
ไม่ได้และมีการประมาณการออกมาแล้วตามสี่แยกจุดเสี่ยงต่าง ๆ ถ้าเทศบาลตาบลท่าศิลามีความจาเป็ น
เดือดร้อนเอาไว้จ่ายขาดเงินสะสมได้ครับ ทุกท่านที่ได้เข้ามาล้วนเป็ นตัวแทนของพี่นอ้ งประชาชนทัง้ สิน้ และ
พร้อมที่จะนาความเจริญมาสูต่ าบลท่าศิลา
รองนายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา (นายมานะ มณีโชติ)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติทกุ ท่านคณะผูบ้ ริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคนรองนายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา
ขอชีแ้ จงที่ท่านสมาชิกสภาฯได้ถามเรื่องปั ญหาประปาภูเขา ที่เป็ นปั ญหาเส้นหน้ากระผม นายมานะ มณีโชติ
บ้านพ่อลอง ที่เกิดปัญหาบ่อยครัง้ เป็ นการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าก่อน ท่อเมนหลักเกิดจากที่ประชาชนได้เจาะ
ใช้นา้ รถการเกษตรสัญจรแล้วเกิดปัญหาทาให้ท่อแตก วาล์วนา้ ก็ถกู ขโมยไปบ่อยครัง้ ไม่ว่าจะเป็ นท่อรั่วแตกท่อ

เมนและกิจการประปาได้แจ้งว่าบางครัวเรือนก็ใช้นา้ ประปาภูเขา บางครัวเรือนก็ไม่ได้ใช้และมีการปิ ดวาล์ว
ครัวเรือนที่ใช้ก็เจาะนา้ เลยเกิดปัญหามาตลอด และประปาภูเขาก็ยงั ไม่ได้โอนให้เป็ นของเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา (นายแสง บัวฮมบุลา)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติทุกท่านคณะผูบ้ ริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคน ประเด็นแรกเรื่องไฟฟ้าส่องแสง
สว่าง ท่านรองนายกฯก็ได้ตอบแล้วนะครับ ส่วนปั ญหาคือท่อระบายนา้ บ้านสีสกุ ยังไม่ได้รบั การแก้ไขปั ญหาให้
ฝากเจ้าหน้าที่รบั ผิดชอบด้วยประปาคาหล่ม มีกายกหอถังสูง พี่นอ้ งประชาชนในพืน้ ที่เกิดความภูมิใจที่คณะ
ผู้บริหารฯได้แก้ไขให้ในจุดนีเ้ พื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพืน้ ที่ และอีกเรื่องการเสริม ผิวลูกรังที่ได้
เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงให้นะครับขอบคุณครับ
สมาชิกสภาทศบาลตาบลท่าศิลา (นางอุดมลักษณ์ จตุเทน)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติทกุ ท่านคณะผูบ้ ริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคน ขอนาเรียนคือชาวบ้านท่าดินแดง
พัฒนา มีการร้องเรียนเข้ามาเรื่องการระบายนา้ เสีย อยากให้มีการทาร่องระบายนา้ ให้ฝากคณะผูบ้ ริหารฯ
เจ้าหน้าที่งบประมาณพิจารณาด้วยนะคะ
รองประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา (นายเดช บุญกรรม)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติทุกท่านคณะผูบ้ ริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคน ไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเชลล์ การ
ดาเนินงานค่อนข้างใช้งบประมาณที่สงู ที่กระผมได้เห็นบางท้องที่ดาเนินการติดตัง้ มาก่อนใช้ความสูงประมาณ
4-5 เมตรแสงสว่างดีมากครับ งบประมาณน่าจะไม่เกิน 1.0 ล้านบาท
ผู้อานวยการกองช่าง (นายธานินทร์ ยศรักษา)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติทุกท่านคณะผูบ้ ริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคน ตัวหลักที่สภาฯได้สอบถามเรื่อง
ระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้าง ก่อนที่จะมีการดาเนินงานก่อสร้างเป็ นการทาตามเทศบัญญัติใช้ราคามาตรฐานราคา
กลางเราจะใช้ราคาในช่วงเดือนมิถุนายนของปี สมมุติเราได้โครงการมา 1.0 แสนบาท ห้าเดือนเรามีการจัดซือ้
จัดจ้างหากเราประสงค์ท่ีจะดาเนินงานตามอานาจฯ ราคานา้ มันเพิ่มขึน้ จากเดิมเป็ น 32 บาท เราจะประมาณ
การณ์ราคาที่มากกว่าเราจะดาเนินการในราคาเท่ากับราคาที่ขอสภาฯอนุมตั ิ

รองนายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา (นายสุรจิตร สัตถาผล)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติทุกท่านคณะผูบ้ ริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคน เรื่องราคานา้ มัน สาหรับส่วน
ราชการจะมีการอ้างอิงจากราคาพาณิชย์ของจังหวัดที่กาหนดไว้ บางท่านอาจจะทาเป็ นไม่เข้าใจหรืออาจะไม่
ทราบจริง ๆบางท่านสอบถามว่ายกตัวอย่างโครงการฯในเทศบัญญัติฯความยาวไม่ได้ตามที่กาหนดไว้ ถ้าเส้น ที่
ประมาณการไว้อยู่แล้ว มีทางแยกเชื่อมต่อถึงกัน และมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างออกไปดาเนินการ
แก้ไขให้แล้วนะครับเรื่องที่พ่ีนอ้ งประชาชนได้รอ้ งเรียนปั ญหาความเดือดร้อนของพี่นอ้ งเข้ามา คณะผูบ้ ริหารฯ
รับทราบครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประมาณราคาออกมาแล้วนะครับแต่เจ้าหน้าที่ยงั ไม่ได้ออกไปดาเนินการแก้ไข
ให้กระผมจะเน้นยา้ กองช่าง ให้ครับ
รองประธานสภาทศบาลตาบลท่าศิลา (นายเดช บุญกรรม)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผู้ทรง
เกียรติทุกท่านคณะผูบ้ ริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคน เรื่องราคานา้ มัน สาหรับส่วน
ราชการจะมีการอ้างอิงจากราคาพาณิชย์ของจังหวัดที่กาหนดไว้ บางท่านอาจจะทาเป็ นไม่เข้าใจหรืออาจะไม่
ทราบจริง ๆบางท่านสอบถามว่ายกตัวอย่างโครงการฯในเทศบัญญัติฯความยาวไม่ได้ตามที่กาหนดไว้ ถ้าเส้นที่
ประมาณการไว้อยู่แล้ว มีทางแยกเชื่อมต่อถึงกัน และมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างออกไปดาเนินการ
แก้ไขให้แล้วนะครับเรื่องที่พ่ีนอ้ งประชาชนได้รอ้ งเรียนปั ญหาความเดือดร้อนของพี่นอ้ งเข้ามา คณะผูบ้ ริหารฯ
รับทราบครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประมาณราคาออกมาแล้วนะครับแต่เจ้าหน้าที่ยงั ไม่ได้ออกไปดาเนิ นการแก้ไข
ให้กระผมจะเน้นยา้ กองช่าง ให้ครับ
รองประธานสภาทศบาลตาบลท่าศิลา (นายเดช บุญกรรม)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติทกุ ท่านคณะผูบ้ ริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคน กระผมได้รบั ร้องเรียนจากพี่ นอ้ ง
ในพืน้ ที่เกี่ยวกับปัญหาระบบนา้ ประปา ณ ปัจจุบนั อยู่ในระบบใหม่มีการสูบนา้ ได้ตามปกติใช้งานได้ตามปกติ
หรือยังกิจการประปาผูร้ บั ผิดชอบ มีการเปิ ดปิ ดนา้ เป็ นเวลาหรือไม่ เพราะบางครัวเรือนตื่นแต่เข้านา้ ประปาไม่
ไหลทาให้เกิดปัญหา และมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจาหอถังนา้ ดูแลเรื่องนา้ ประปาหรือไม่
รองนายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา (นายมานะ มณีโชติ)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติทกุ ท่านคณะผูบ้ ริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคน ระบบประปา นา้ ประปาตอนนีย้ งั
ไม่สามารถใช้ได้ตลอด24 ชั่วโมง มีการเปิ ดปิ ดเป็ นเวลาช่วงเย็นจะเปิ ด เวลา 16.00-20.00 น. การบริหารจัดการ
เรื่องนา้ ประปาจะมีการจัดการอีกครัง้ ครับขอบคุณครับ

ผู้อานวยการกองคลัง (นางขวัญฤทัย บัวฤทธิ์)
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาทศบาลตาบลท่าศิลาผูท้ รง
เกียรติทกุ ท่านคณะผูบ้ ริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคน สาหรับเงินสะสมตัวเลขยังไม่
คงที่ เพราะการปิ ดงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกฎหมายกาหนดไว้ว่าจะต้องแสดงรายงานสถานะเงิน
การคลังภายใน 90 วัน หลังสิน้ ปี งบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งสิน้ สุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เทศบาลฯ
ต้องแสดงให้ประชาชนทราบ หน่วยตรวจสอบทราบซึ่งปี งบประมาณ 2564 เป็ นการรายงานการเงินรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามตัวชีว้ ดั ดังนี ้
1. ปิ ดบัญชีชนั้ ต้น
2. จัดทารายงานการเงิน (ปิ ดงบการเงินรวม) ซึ่งการเงินรวมสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะ
ตรวจสอบภายใต้สงั กัดคือศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ที่เราได้รบั จัดสรรโอน เพราะนัน้ ศูนย์"ต้องทาการปี ดงบศูนย์พอ
ปิ ดเสร็จก็จะเอามารวมกับเทศบาลฯ ซึ่งตอนนีอ้ ยู่ในขัน้ ตอนการโอนทรัพย์สิน เดิมไม่ว่าจะเป็ นของศูนย์เด็ก
กิจการประปา เทศบาลตาบลท่ าศิลา พอมาปี นีใ้ ห้ตัดโอนครุ ภัณฑ์ให้หน่วยงานลูกรับผิดชอบโดยกาหนดค่า
เสื่อมราคา มีการหักค่าเสื่อแล้วคานวณออกมาทีละรายการและรายการไหนบ้างที่มีอายุการใช้งานได้อยู่ ณ
ปัจจุบนั กองคลังกาลังตรวจสอบความถูตอ้ งอยู่

3. ปิ ดบัญชีประจาปี เพื่อส่งให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และมีการส่งมาแล้วว่าจะตรวจ
อะไรบ้าง และกองคลังจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิน้ เดือนธันวาคม 2564
เงินสะสม หมายถึง เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายรับตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี และ/หรือ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และให้หมายความรวมถึงเงินรายรับอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รบั ไว้
ภายในวันสิน้ ปี งบประมาณหลังจากที่ได้หกั ทุนสารองเงินสะสมไว้แล้ว และรวมทัง้ เงินสะสมปี ก่อนๆ ด้วย
และคาดว่าจะใช้เงินสะสมได้ประมาณ 20.0 ล้านบาท ที่ผ่านมาสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาได้อนุมตั ิจ่ายขาด
เงินสะสมไปแล้วประมาณ 12.0 ล้านบาท ขอนาเรียนสภาฯเพื่อทราบ
ประธานสภาทศบาลตาบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์)
มี ท่ า นใดจะเสนอหรื อ สอบถามเพิ่ ม เติ ม อี ก หรื อ ไม่ ถ้า ไม่ ก ระผมขอปิ ด การประชุ ม สมัย
สามัญที่ 4ประจาปี งบประมาณ 2564 ขอบคุณครับ
ปิ ดประชุมเวลา ..12.25... น.
ลงชื่อ ....................................... ผูจ้ ด/บันทึกรายงานการประชุม
(นายณรงค์ สวัสดี)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา
ลงชื่อ .............................. ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางโยธา กุลาศาสตร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา

ลงชื่อ ................................ ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายประสาท สมหวัง)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา

ลงชื่อ .............................. ผูต้ รวจรายงานการประชุ
(นายทวีศกั ดิ ์ โพธิจกั ร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา

ลงชื่อ ................................ ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายกะสินธุ์ สีดามาตย์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา ได้รบั รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าศิลาครัง้ นี้ตามข้อ
34 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ.
2554
ลงชื่อ .................................
(นายสงค์ พรรณมาตย์)
ประธานสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา
ผูร้ บั รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าศิลา

