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ค าน า 
 

  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายตลาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม รวมท้ังเป็นการตรวจสอบการน านโยบายไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนและเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายตลาด มีความสอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาลก าหนด 
 

  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความนัย ข้อ ๒๙ (๒) และ (๓) หมวด ๖ แห่งระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายตลาด จึงได้ด าเนินการจัดท า
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 ขึ้น เพื่อให้องค์กรมี
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชน รวมถึงการพัฒนาท้องถิ่นท่ี
ยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
              องคก์ารบริหารส่วนต าบลท้ายตลาด 
                     พฤศจกิายน 2556 
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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

กำรตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 ตามที่ รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
มีบทบาท และอ านาจหน้าที่ รวมทั้งมีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีบทบาท และอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการ       
จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ยังคง
มีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนำท้องถิ่น” 
ซึ่งในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น “แผนยุทธศำสตร์” อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้ถึงความส าเร็จของแผนได้ด้วย ดังนั้นการวางแผนจึงมีความส าคัญ       
๕ ประการ ได้แก่ 

(๑) เป็นการลดความไม่แน่นอน และปัญหาความยุ่งยาก ซับซ้อน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
(๒) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆเข้ามาในองค์กร 
(๓) ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
(๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน 
(๕) ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน 
การวางแผนก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ  เช่น  ท าให้การด าเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัด 

ลดความไม่แน่นอน ใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และการสร้างสรรค์  พัฒนาแรงจูงใจ 
พัฒนาการแข่งขัน และท าให้เกิดการประสานงานที่ดี 
 ดังนั้น การวางแผนจึงเป็น “การพิจารณา และก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบัน และอนาคต (Where we are to where we want to) เป็นการ
คาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา ก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้ และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า 
“การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System Attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับ
อนาคต เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา” 
 แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตำม จึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจาก
การด าเนินงานเป็นไปตาม หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงานต่อไป 
 
 
 
 



 5 

ควำมส ำคัขของกำรติดตำม และประเมินผลแผนพัฒนำ 
 

 การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่ 
กำรติดตำม (Monitoring) หมายถึง การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ด าเนินงาน การติดตามงานจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการควบคุมการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหา และอุปสรรค และกำรประเมินผล (Evaluation) 
หมายถึง การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การ
ด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation)  
 ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3  บัญญัติให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการ
ด าเนินงานในรอบปี เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับดูแลการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 58  
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงาน เพ่ือแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา 
อบต.เป็นประจ าทุกปีและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฯ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายตลาด จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท้ายตลาด ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และการก ากับดูแลการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายตลาด  การรายงานจึงนับเป็นสิ่งส าคัญของการ
ติดตามประเมินผล เพราะเป็นการสรุปผลการประเมินหลังจากติดตามว่าผลงานเป็นอย่างไร เนื่องจากจะต้องมี
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข และท าให้ผู้ถูกประเมินสามารถทราบสถานะปัจจุบันในขณะที่ถูกประเมิน และแนวทางการ
ด าเนินงานต่อไปในอนาคต 
 

ลักษณะทั่วไปของระบบติดตำม และประเมินผลแผนพัฒนำ 
 

 ระบบติดตาม และประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในปัจจุบันเรียกว่า           
“แผนยุทธศาสตร์” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ได้ โดยจะปรากฏในรูปแบบ
ของรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วยติดตามและประเมินผล” ซึ่งได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด และยังท าหน้าที่เป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้า ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่ อย่างไร สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้เพียงใด การด าเนินการ
ตามแผนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้ผลบรรลุได้ในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต 
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ส่วนที่ 2 
 

ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท้ำยตลำด  อ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
                            “ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 

2. พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมการพัฒนาคน สุขภาพ อนามัย และสาธารณสุข 
2. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเพ่ิมรายได้แบบยั่งยืนแก่ประชาชน 
3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ จริยธรรม และสังคม เพ่ือเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 
4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบทางการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

3. จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ (Goal) 
       1.  ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข สุขภาพกายและใจสมบูรณ์เข้มแข็ง 
       2.  เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับการด ารงชีพ 
                3. ส่งเสริมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจการศาสนาและการกีฬา 
      4.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นที่พอใจของประชาชน ภายใต้การมีส่วนร่วม 
                    ของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. การคมนาคมและการขนส่ง 
2. สาธารณูปโภค 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1. การส่งเสริมอาชีพ 
2. งานสวัสดิการสังคม 
3. นันทนาการ 
4. การศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
5. งานสาธารณสุข 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
1. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริม  
   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย  
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.  การพัฒนาเครือข่ายทางสังคมและสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
4.  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  การวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. การวางแผน 
2. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาสถานที่สาธารณะ  

ยุทธศำสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
ส่วนที่ 3 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลทา้ยตลาด 
 

 แบบรายงานการติดตาม และประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วยแบบ
รายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบรายงานประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(output) 

แบบที่ 1 
การประเมินการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ 2 
แบบติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ 3/1 
การประเมินผล 

การด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

 

แบบที่ 3/2 
แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบที่ 3/3 
แบบประเมินความพอใจต่อผล 

การด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 



 9 

 
 
 
 
 
 
ค ำชี้แจง  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ........องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท้ำยตลำด ..... อ ำเภอเมืองลพบุรี.... จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำรด ำเนินงำน 
ไม่มี 

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

  

ส่วนที่  2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา   
     ท้องถิ่น 

  

10. มกีารก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ   
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ         
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 

แบบที ่ 1   การก ากบัการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายตลาด 
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ค ำชี้แจง  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1  

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

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.......องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายตลาด  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี…… 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน …….ปี 2556……. 
 

ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ 3 ปี 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 

 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปีที่ 1  (2556) ปีที่  2  (2557) ปีที่  3  (2558) รวม  3  ปี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1. การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 48 10,185,522 33 9,562,870 27 7,256,590 108 27,004,982 
2.  การส่งเสรมิคณุภาพชีวิต 34 3,678,800 31 4,778,800 29 3,578,800 94 12,036,400 
3.  การจดัระเบียบชุมชน/สังคม
และรักษาความสงบเรียบร้อย 24 9,759,000 17 9,165,000 16 8,765,000 57 27,689,000 
4.  การวางแผนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 2 22,000 2 22,000 2 22,000 6 66,000 
5.  การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 3 70,000 3 70,000 3 70,000 9 210,000 
6.  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 5 320,000 5 320,000 5 320,000 15 960,000 

รวม 116 24,035,322 91 23,918,670 82 20,012,230 289 67,966,382 

 

 

 

 

 

 

แบบที ่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1  (2556) ปีที่  2  (2557) ปีที่  3  (2558) รวม  3  ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
การผลิตอาหารปลอดภยั 48 10,185,522 33 9,562,870 27 7,256,590 108 27,004,982 
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนพลังงาน
สะอาด - - - - - - - - 
3.  พัฒนาการท่องเท่ียวเพื่อการ
เรียนรู้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 10 412,000 10 412,000 10 412,000 30 1,236,000 
4.  สร้างโอกาสทางการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

 
34 

 
3,678,800 

 
31 

 
4,778,800 

 
29 

 
3,578,800 

 
94 

 
12,036,400 

5.  บริหารจัดการตามหลกั          
ธรรมาภิบาล 24 9,759,000 17 9,165,000 16 8,765,000 57 27,689,000 

รวม 116 24,035,322 91 23,918,670 82 20,012,390 289 67,966,382 
 
5.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2556 
 

 
ยุทธศำสตร ์

จ ำนวนโครงกำร      
ที่เสร็จ 

จ ำนวนโครงกำรที่
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่ยัง
ไม่ได้ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร        
ที่มีกำรยกเลิก 

จ ำนวนโครงกำร         
ที่มีกำรเพิ่มเติม 

จ ำนวนโครงกำร
ทั้งหมด 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

15 12.93 - - 33 28.45 - - - - 48 41.38 

2.  การส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

13 11.21 - - 21 18.10 - - - - 34 29.31 

3.  การจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคมและรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

11 9.48 - - 13 11.21 - - - - 24 20.69 

4.  การวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- - - - 2 1.72 - - - - 2 1.72 

5.  การบรหิารจดัการ
และการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 0.86 - - 2 1.72 - - - - 3 2.58 

6.  การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

2 1.73 - - 3 2.59 - - - - 5 4.32 

รวม 42 36.21 - - 74 63.79 - - - - 116 100 
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6.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2556 
 

ยุทธศำสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 
จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1. การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 687,850 - - - 687,850 - 
2.  การส่งเสรมิคณุภาพชีวิต 1,509,608.93 - - - 1,509,608.93 - 
3.  การจดัระเบียบชุมชน/สังคมและรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

9,488,566.01 - - - 9,488,566.01 - 

4.  การวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว - - - - - - 
5.  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

35,000 - - - 35,000 - 

6.  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

433,800 - - - 433,800 - 

 
ส่วนที่  3  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 

1. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี 2556 
 

โครงกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด ำเนินกำร       
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ได้รับ 

งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  - - 3,786,800 3,363,900 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ  - - 282,000 275,500 
อุดหนุนงบประมาณเพ่ือโครงการยาเสพติด  - - 3,500 3,500 
อุดหนุนงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย  - - 60,200 60,200 
อุดหนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 - - 85,300 85,300 

อุดหนุนงบประมาณด้านเงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก 
ค่าตอบแทน สวัสดิการการประกันสังคม ผู้ดูแลเด็ก  
ศพด.อบต.ท้ายตลาด 

 - - 282,300 282,300 

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7  - - 994,793.58 994,793.58 
โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.5  - - 642,736.45 642,736.45 

 
ส่วนที่  4  ปัขหำ และอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
 ๔M คือ ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ตามหลักการบริหารกิจการบ้านที่ดี (Good 
Governance) หรือตามหลักธรรมาภิบาล โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายตลาด น ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ปัจจัย (๔ M) ดังนี้ 
 ๑)  MAN กำรบริหำรก ำลังคน โดยจะใช้ก าลังคน หรือบุคลากรอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลกับงานมากที่สุด 
 ๒)  Money กำรบริหำรเงิน หรืองบประมำณ  โดยจะจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้ต้นทุนน้อยที่สุด และเกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด 



 13 

 ๓)  Materials กำรบริหำรวัสดุในกำรด ำเนินงำน   โดยจะท าอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 ๔)  Management กำรบริหำรจัดกำร เป็นกระบวนการจัดการในการบริหาร และควบคุม เพ่ือให้งาน
ทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี 

จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในขั้นตอนการน านโยบายไปสู่ การปฏิบัติ หรือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายตลาด พบว่าเกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงานตาม
ภารกิจ และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย       
ที่ก าหนดไว้ซึ่งมีสาเหตุ  ดังนี้ 
 1) งบประมาณมีจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
 2) มีข้อจ ากัดด้านลักษณะที่ตั้งของต าบล ท าให้เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ได้ง่าย ส่งผลต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ 
              หยุดชะงักไปด้วย   
 3)  โครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ มักจะไม่ได้รับการแก้ไข เนื่องจากต้องรองบประมาณสนับสนุนจาก 
               หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่น 
 ๔) งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป จากภาครัฐที่สนับสนุนให้ อบต.มีความล่าช้ามาก ส่งผลให้การพัฒนา          
              ไม่เป็นไปอย่างทันท่วงที  
 ๕) ประชาชนในพ้ืนที่ไม่เห็นถึงความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนา ท าให้การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ       
              ไม่บรรลุตามเป้าหมายเท่าท่ีควร 
 ๖) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน โดยบุคลากรที่รับผิดชอบขาดทักษะในการ 
              ปฏิบัติงาน 
      จากปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานข้างต้น นับเป็นข้อมูลที่ส าคัญของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่        
ผู้ปฏิบัติ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขให้การด าเนินงานในปีต่อไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

รำยละเอียดโครงกำร  
กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท้ำยตลำด  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

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

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1  การคมนาคมและการขนส่ง 
  1.1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน คสล. 
        (1) โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ม.7 (บ้านคลองกุ่ม)             งบประมาณ  994,793.58  บาท 

                    (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
                     1.1.2 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนนลาดยาง 
         (1) ซ่อมแซมถนนลาดยาง (ส่วนที่ช ารุด) ม.1 และ ม.4               งบประมาณ  28,500  บาท 
  1.1.3 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนนลูกรัง 
                    (1) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 บริเวณคันคลองส าโหรก     งบประมาณ  99,800  บาท 
                             (2) โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7                งบประมาณ  95,000  บาท 
                                 สายคันคลอง 2 ซ้าย 8 ซ้าย 

(3) โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง (ส่วนที่ช ารุด)              งบประมาณ  8,800  บาท 
     บริเวณคลองตาวัง ม.6  
(4) ซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.5  (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)        งบประมาณ  642,736.45 บาท 

                             (5) ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 (บ้านท่าข้าม-หนองอ้ายปลอก)        งบประมาณ  66,400  บาท 
                             (6) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ส่วนที่ช ารุด) ม.2    งบประมาณ  85,500   บาท 
  1.1.4 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาท่อระบายน้ า 
                       -  
  1.1.5 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาสะพานไม้ 
    -   
  1.1.6 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาสะพาน คสล. 
    - 
 1.2  สาธารณูปโภค 
  1.2.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา/ขยายเขตระบบประปาและถังเก็บน้ า 
            (1) วางท่อเมนต์ประปา   งบประมาณ  92,400  บาท 
  1.2.2  ขยายเขต/ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
   
  1.2.3 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ฝายน้ าล้น ฝายกักเก็บน้ า ท านบกั้นน้ า บานประตูเปิด-ปิดน้ า 
    - 
  1.2.4 ขุดคลองคู/คลอง/หนองบึง 
             (1) โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า ม.1                                 งบประมาณ  70,000  บาท 
                                    บริเวณบ้านนายภิรมย์ โพธิ์วัน ถึง บ้านนายสันทัด รอดมี 
    (2) โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ า ม.1 และ ม.6          งบประมาณ  31,500  บาท 
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                                 (3) โครงการขุดลอกคูน้ า ม.7 และซ่อมแซมถนน      งบประมาณ  48,450  บาท     
     (4) โครงการขุดลอกคูน้ า ม.6      งบประมาณ  22,500  บาท 
      (5) โครงการขุดลอกคลองส่งน้ าคันก้ันน้ า ม.4         งบประมาณ  21,000  บาท 
                                 (6) โครงการขุดลอกคลอง ม.2     งบประมาณ  18,000  บาท 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
 2.1  การส่งเสริมอาชีพ 
               -   
 2.2 งานสวัสดิการสังคม 
  2.2.1 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      
          (1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     งบประมาณ   3,363,900  บาท 
  2.2.2  จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ     
          (1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ      งบประมาณ     275,500  บาท 
           2.2.3  อุดหนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
                             (1) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท้ายตลาด       งบประมาณ  100,000  บาท 
 2.3 นันทนาการ 
          (1) สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน      งบประมาณ    49,660  บาท 
                             (2) โครงการดูแลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ      งบประมาณ    30,000  บาท  
 2.4 การศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
          (1) สนับสนุนอาหารเสริม (นม)       งบประมาณ   489,528.93  บาท 
          (2) สนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)    งบประมาณ         48,200  บาท 

        (3) อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน                          งบประมาณ       586,300  บาท 
            (วัดตะเคียน,วัดท่าข้าม,วัดหลวง)  

          (4) สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน (วัสดุการศึกษา)  งบประมาณ        85,300  บาท 
          (5) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                 งบประมาณ         50,000  บาท 
 2.5 งานสาธารณสุข 
          (1) อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน (สปสช.)    งบประมาณ        36,000  บาท  
          (2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น      งบประมาณ         49,920  บาท 
          (3) อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)     งบประมาณ         70,000  บาท 
           
ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

3.1 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล      งบประมาณ     2,600   บาท 
3.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการ อปพร.                                 งบประมาณ  107,960  บาท 
(2) ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย        งบประมาณ   60,200  บาท 
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(3) ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย        งบประมาณ   15,500  บาท 
(4) ซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัย        งบประมาณ    5,000  บาท 
(5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      งบประมาณ    3,500  บาท 
(6) ติดตั้งไฟกระพริบ                  งบประมาณ   99,000  บาท 

 3.3 การพัฒนาเครือข่ายทางสังคมและสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
    - 
          3.4 การพัฒนาทางการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

3.4.1 การพัฒนาบุคลากร 
(1) โครงการพัฒนาบุคลากร  (ศึกษาดูงาน)         งบประมาณ  350,000  บาท  
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ลงทะเบียนฝึกอบรม)       งบประมาณ  216,398  บาท  
(3) ทุนการศึกษาพนักงานส่วนต าบล         งบประมาณ    25,500  บาท 
(4) เงินเดือนคณะผู้บริหาร /พนักงานส่วนต าบล/           งบประมาณ  6,877,603.05  บาท  
    พนักงานจ้าง/ส.อบต./ค่าตอบแทน/เบี้ยเลี้ยง 
(5) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง          งบประมาณ    47,970  บาท 

       3.4.2 การพัฒนารายได้ 
-       

       3.4.3 การจัดหา ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 (1) บ ารุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์                      งบประมาณ  91,936.64  บาท 
 (2) บ ารุงรักษา/ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น                                งบประมาณ     11,490  บาท 
 (3) ค่าวารสารสิ่งพิมพ์-หนังสือพิมพ์       งบประมาณ     11,800  บาท 
 (4) วัสดุส านักงาน         งบประมาณ     78,006  บาท 
 (5) วัสดุเครื่องบริโภค                   งบประมาณ      6,326  บาท 
 (6) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        งบประมาณ       5,750  บาท 
 (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        งบประมาณ    192,827  บาท 
 (8) วัสดุคอมพิวเตอร์          งบประมาณ     40,810  บาท 
 (9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       งบประมาณ     78,420  บาท 
 (10) ค่าไฟฟ้า (ประปา อบต.)             งบประมาณ    372,153.98  บาท 
 (11) ค่าไฟฟ้าส านักงาน                งบประมาณ  128,150.06  บาท 
 (12) ค่าวัสดุไฟฟ้า/ประปา               งบประมาณ      294,905  บาท 
 (13) ค่าโทรศัพท์/ค่าไปรษณีย์     งบประมาณ    28,045.28  บาท 
 (14) ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา                งบประมาณ       49,660  บาท  
 (15) ค่าครุภัณฑ์ 
       - เครื่องสูบน้ าแบบซัมเมิสซิเบิ้ล         งบประมาณ 139,000  บาท 
       - ปั้มน้ าหอยโข่ง           งบประมาณ   48,500  บาท 
       - เครื่องพ่นยาชนิดตั้งพ้ืน           งบประมาณ  15,000  บาท 
       - ซื้อรถจักรยานยนต์                              งบประมาณ  46,400  บาท  
       - ซื้อเครื่องปรับอากาศ           งบประมาณ  33,400  บาท 
       - ซื้อตู้บานทึบ            งบประมาณ    5,200  บาท 
       - ซื้อตู้เอกสาร            งบประมาณ  13,000  บาท 
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      - ซื้อเครื่องค านวณหาพิกัดดาวเทียม (GPS)                     งบประมาณ 20,000  บาท 
      - ซื้อตู้เก็บของใช้ส าหรับเด็ก                     งบประมาณ  7,000  บาท 
ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

                           -  ติดตั้งไฟกระพริบ                      งบประมาณ  9,900  บาท 
                    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
                           - ต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร.          งบประมาณ  99,200  บาท 
                           - ค่าวางท่อเมนต์ประปา                    งบประมาณ 92,400  บาท 
                           - ค่าติดตั้งรางน้ าอาคารศูนย์เด็ก          งบประมาณ 10,000  บาท 
          - ค่าปรับปรุงห้องน้ า ศพด.          งบประมาณ  10,000  บาท 

      - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว            งบประมาณ  19,500  บาท 
      - ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่            งบประมาณ    8,480  บาท 
      - ค่าวัสดุเกษตร                      งบประมาณ    8,275   บาท 

                3.4.4 อุดหนุนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
                           - อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัด         งบประมาณ   27,800  บาท 
                             (เพ่ือจัดกิจกรรม/โครงการ) 
        - อุดหนุน อบต.โคกกระเทียม (ศูนย์รวมข่าวอ.เมือง)           งบประมาณ   20,000  บาท 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
 4.1  การวางแผน 
   - 

4.2  การท่องเที่ยว 
   - 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาสถานที่สาธารณะ 
 - ค่าจ้างเหมาก าจัดวัชพืช                      งบประมาณ  5,000  บาท 
 - ค่าจ้างเหมาฉีดยาฆ่าหญ้าก าจัดวัชพืช          งบประมาณ 15,000  บาท  
 - ค่าวัสดุเกษตรยาก าจัดวัชพืช           งบประมาณ 15,000  บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัขขำท้องถิ่น 
6.1 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี 

- โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์                    งบประมาณ  151,300  บาท 
- โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ          งบประมาณ  124,000  บาท 
- โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ            งบประมาณ  158,500  บาท 
 

 
 

........................................... 
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รำยจ่ำยจำกเงินสะสม  

ประจ ำปีงบประมำณ 2556 
************ 

 
 

ไม่มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณจำกเงินสะสมของ อบต.ท้ำยตลำดในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
 

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


