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ประกาศเทศบาลต าบลก าแพง 

เรื่อง  การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

(การตดิตาม ประเมนิผลแผน และการใช้จา่ยงบประมาณ) 
 

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

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 287 วรรค 3 ได้บัญญัติ        ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

รายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ                    

การใช้จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม

http://www.kumpangcity.go.th/


และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไป อย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

  ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 

วรรค 3 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา                  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5) เทศบาลต าบล

ก าแพงจึงขอประกาศผลการด าเนินงานการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ.2555                มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

และก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลก าแพง                   อ าเภอละ

งู จังหวัดสตูล  
 

  ท้ังนี้ หากประชาชน หรือส่วนราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อ

สงสัย หรือมีความประสงค์                 จะเสนอความคิดเห็น หรือ

ข้อเสนอแนะ การบริหารงานเทศบาลต าบลก าแพง สามารถติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีเทศบาลต าบลก าแพง หรือแจ้งผ่านผู้บริหาร

เทศบาลทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ

ด าเนินงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะ

ต่อไป 
   

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

 

   ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556   

 
 

 

        (นายวิชิต  แซ่ลิ่ม) 

          นายกเทศมนตรตี าบลก าแพง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายนายกเทศมนตรตี าบล

ก าแพง 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรตี าบลก าแพง 

ตอ่สภาเทศบาลเทศบาลต าบลก าแพง   

วนัที ่2 กนัยายน 2552 

โดย นายวชิติ  แซ่ลิม่  นายกเทศมนตรตี าบลก าแพง 

 



 

วสิยัทศัน ์ “เมอืงนา่อยูอ่ย่างยัง่ยนื ที่ประชาชนทุกคนมคีวามสขุ

และมสีว่นรว่ม” 
 

จากวิสัยทัศน์   ได้ก าหนดเป็นเปูาหมายในการพัฒนา ดังนี้  

        มุ่งพัฒนาให้ “ประชาชนทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข คนมีคุณธรรมน า 

รู้ เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สภาพเศรษฐกิจดี 

สิ่ งแวดล้อมยั่ งยืน  การให้บริการของเทศบาลมีความเป็น เลิศ                       

มีองค์ความรู้และมุ่งพัฒนาบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล” 

      ในโอกาสนี้ กระผมขอน าเสนอนโยบายท่ีเปรียบเสมือน สัญญา

ประชาคม ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล              อันทรงเกียรติแห่งนี้ และ

ต่อพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลต าบลก าแพง ประกอบด้วย 4 พันธกิจ                           

16 ยุทธศาสตร์ และ 82 แนวทางพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

พันธกิจที ่1 มุง่พฒันาคณุภาพชีวิตใหป้ระชาชนมคีวามเปน็อยูท่ีด่ี 

        ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาเศรษฐกจิชุมชนใหค้นมคีวามมัง่คัง่ 

แนวทางพฒันา 

                     1.1 สนับสนุนประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุน โดย 

ส่งเสริมกิจการสถานธนานุบาล                  ส่งเสริมโครงการแปลง

สินทรัพย์เป็นทุน และส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนสัจจะออมทรัพย์ในชุมชน

เพ่ือระดมเงินออมและให้สมาชิกกู้ยืม 

1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริม โดยจัดต้ังกลุ่มอาชีพผลิต

สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

      1.3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยจัดงานเทศกาลส่งเสริมการ

ท่องเ ท่ียวพัฒนาพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านละงูให้ เป็น OTOP ด้านการ 

ท่องเท่ียวของจังหวัดสตูล  

                  1.4 พัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ

อย่างยั่งยืน 

                   1.5 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยจัดให้มีตลาดนัดชุมชน

เพ่ือเพ่ิม โอกาสในการค้าขายและจับจ่าย             ใชส้อยให้กับประชาชน  
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ยุทธศาสตร์ที ่ 2  พฒันาการศกึษา และศาสนา ใหค้นมี

ความรู ้คูคุ่ณธรรม 

             แนวทางพฒันา 

2.1 พัฒนาศูนย์เด็กเทศบาลตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น                                       

                  2.2 ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าเรียนในระดับก่อนวัยเรียน

ระดับประถมและระดับมัธยมให้ครบ 100% 

                2.3 ส่งเสริมการศึกษา ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

                 2.4 สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้

คอมพิวเตอร์ โดยพัฒนาศูนย์  ICT เทศบาลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีได้

มาตรฐาน 

                  2.5 ท านุบ ารุงศาสนาทุกศาสนา 

              2.6 สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ใฝุรู้ทางศาสนา โดยจัด

กิจกรรมพิเศษส าหรับเด็ก                      และเยาวชนในช่วงมีงาน

กิจกรรมทางศาสนาและช่วงปิดเทอม 

ยุทธศาสตร์ที ่3  พฒันาสาธารณสขุชมุชนให้คนมสีุขภาพ 

พลานามยัทีส่มบรูณ์แขง็แรง  

แนวทางพฒันา 

                   3.1 ดูแลประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น 

ผู้สูงอายุ แม่และเด็กเป็นพิเศษ โดยจัดท าสมุดตรวจสุขภาพประจ าตัว และ

จัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจ า 

             3.2 ส่งเสริมให้ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ ออก

ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                         โดยจัดสถานที่และอุปกรณ์ให้ 



                 3.3 มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รู้จักวิธีดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 

โดยจัดอบรมให้ความรู้ และจัดส่ง ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 

            3.4 จัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนท่ัวไปอย่างน้อยปี

ละครั้ง 

            3.5 ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขชุมชนให้ได้มาตรฐาน

สามารถให้บริการได้ครบวงจร 

          3.6 ส่งเสริมให้ กลุ่ม อสม. มีความเข้มแข็ง เพิ่มบทบาทในการ 

ดูแลสุขภาพชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ 

                  3.7 ส่งเสริมสุขภาพประชาชน โดยจัดต้ังกองทุน

ส่งเสริมสุขภาพท่ีประชาชนมีส่วนร่วม           ในการบริหาร 

                 3.8 ส่งเสริมให้ผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าอาหาร ด าเนินการ

ให้ถูกสุขลักษณะด้านโภชนาการ  และเป็นอาหารปลอดสารพิษ 

               3.9 ก าจัด สัตว์พาหะน าโรคต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

                   3.10 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร  รณรงค์ให้

ความรู้เรื่องโรคติดต่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง   เป็นระบบ และส่งเสริมให้

เทศบาลเป็นเขตปลอดยาเสพติด 
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ยุทธศาสตร์ที ่4  พฒันาสวัสดกิารสงัคม กีฬา และ

นนัทนาการ ใหค้นมีคณุคา่เท่าเทยีม  

                               และมีสุขภาพจิตที่ด ี          

              แนวทางพฒันา 

                   4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ หรือด้อยโอกาสให้

ใกล้เคียงกับประชาชนท่ัวไป                        โดยสนับสนุนท่ีอยู่อาศัย 

ส่งเสริมอาชีพ และสร้างโอกาสให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

                  4.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวย

เอดส์ โดยจัดสรรเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้ร่วม

กิจกรรมตามโอกาส 

                4.3 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพและเชื่อมความสามัคคีของ

ประชาชน โดยร่วมกับทุกชุมชน จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาล

สัมพันธ์                         

                  4.4 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือความ เป็นเลิศแก่เยาวชน โดย

จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาจาบังเกมส์ และส่งทีมกีฬาของเทศบาลเข้าร่วม

การแข่งขันรายการต่างๆ 

       4.5 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นประจ าชุมชนให้ได้มาตรฐาน 

         4.6 ปรับปรุงสวนสาธารณะให้มีความร่มรื่นสวยงาม เป็นศูนย์

รวมของการออกก าลังกาย    และพักผ่อนหย่อนใจ โดยจัดปลูกต้นไม้

เพ่ิมเติม ปรับพ้ืนลู่วิ่งเป็นลู่ยางสังเคราะห์ ขยายศูนย์วิทยาศาสตร์                      

การกีฬา ก่อสร้างสระว่ายน้ าและสนามเทนนิส   

        4.7 เพ่ิมเครื่องออกก ากายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และ

สนับสนุนเครื่องออกก าลังกาย กลางแจ้งโดยจัดวางในสถานท่ีท่ี

เหมาะสม   

4.8 สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่ม ชมรมกีฬาต่าง ๆ ตามความ

สนใจ  

ยุทธศาสตร์ที ่5  เพิม่ความปลอดภยัในชีวิตทรัพย์สนิ ใหค้นมี

ความสะดวกปลอดภัย 

แนวทางพฒันา 



                5.1 ลดอุบัติเหตุด้านจราจร โดยเพ่ิมเติมระบบสัญญาณไฟ

จราจรติดต้ังกระจกโค้งเงา                     ติดต้ังลูกระนาด และให้ความรู้

ด้านการจราจรแก่ประชาชน 

               5.2 ปรับปรุงระบบไฟฟูาสาธารณะให้ส่องสว่างชัดเจน และ

ท่ัวถึง 

              5.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ ศูนย์ปูองกันบรรเทาสาธารณะภัย

เทศบาลปรับปรุงเครื่องมือ                    และพัฒนาบุคลากร 

                5.4 จัดอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนออกลาดตระเวน 

เพ่ือดูแลความสงบเรียบร้อย                 ในชุมชน 

                5.5 เพ่ิมประสิทธิภาพ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

อาสาสมัครจราจร และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย โดยจัดอบรมทบทวน เพ่ิมจ านวน

สมาชิก  และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
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พันธกิจที ่2 พัฒนาเมืองใหน้า่อยู่ 

              ยุทธศาสตร์ที ่6  จดัระเบียบเมอืง ให้สงบเรียบรอ้ย 

              แนวทางพฒันา   



                  6.1 จัดวางระบบผังเมือง โดยร่วมมือกับ อบต.ก าแพง 

และ อบต.ละงู ด าเนินการให้มี                     การจัดระบบผังเมืองรวม

ชุมชนก าแพงตามนโยบายของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

                  6.2 พัฒนาระบบจราจรริมถนนสายหลักและบริเวณ

ตลาดสดโดยตีเส้นจอดรถ และรณรงค์           ให้ผู้ใช้รถปฏิบัติตามกฎ

จราจร 

              6.3 ร่วมมือกับสถานีต ารวจภูธรอ าเภอละงูจัดระเบียบมอเตอร์

ไซด์รับจ้างในเขตเทศบาล 

             6.4 ควบคุมพ้ืนท่ีการจัดต้ังแหล่งบันเทิงเริงรมย์ และออกเทศ

บัญญัติก าหนดพ้ืนท่ี 

           6.5 พัฒนาทางเท้าในถนนสายหลักให้ดูดีมีระเบียบ  

ยุทธศาสตร์ที ่7  พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ใหไ้ดม้าตรฐาน

ความเปน็เมืองนา่อยู่   

              แนวทางพฒันา      

                    7.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทาง

เท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ                      และไฟฟูาสาธารณะ ให้ได้

มาตรฐาน 

               7.2 ขยายเขตประปาให้ทุกครัวเรือนมีน้ าประปาใช้ 

              7.3 ปรับปรุงเสียงตามสายให้มีคุณภาพท่ีดี สามารถรับฟังได้

ทุกครัวเรือน 

ยุทธศาสตร์ที ่8  ปรบัภมูิทศันเ์มอืง ใหร้ม่รืน่สวยงาม 

              แนวทางพฒันา  

                 8.1 ปรับปรุงและเพ่ิมเติม สวนหย่อม ให้มีทัศนียภาพท่ี

สวยงาม โดยจัดเจ้าหน้าท่ีดูแล                อย่างสม่ าเสมอ 

                  8.2 เพ่ิมความร่มรื่นริมถนนสายหลักโดยปลูกต้นไม้ริม

ทางเพ่ิมเติม 

                    8.3 เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวโดยปลูกไม้ยืนต้นประจ าชุมชนริม

ถนนสายรอง                                                   

                     8.4 เติมสีสันเมืองโดยติดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

สะพานลอย 



                     8.5 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับภูมิทัศน์เมือง 

สนับสนุนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ     ในบริเวณบ้าน 

พันธกิจที ่3 สรา้งดลุยภาพเพือ่รกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมชมุชนให้

ยัง่ยนื 

                  ยุทธศาสตร์ที ่9  อนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชน์

ทรพัยากรธรรมชาติอยา่งสมดุล 

              แนวทางพฒันา 

                    9.1 อนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในคลองละงู

และจัดต้ังอาสาสมัครเฝูาระวังสิ่งแวดล้อม 

                   9.2 สร้างจิตส านึกแก่เยาวชนและประชาชนให้มีส่วน

ร่วมในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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                   9.3 เผยแพร่และรายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

ให้ประชาชนทราบสม่ าเสมอ 

             9.4 สนับสนุนโครงการ LA 21 และโครงการปิดทองหลังพระ 

ยุทธศาสตร์ที ่10  จดัการขยะและน้ าเสียชมุชน ใหเ้หมาะสม 

               แนวทางพฒันา 

                10.1 ส่งเสริมให้ประชาชนลดปริมาณขยะ มีการคัดแยกขยะ

เพ่ือใช้ซ้ าหรือหมุนเวียน                     ใชก้่อนทิ้ง 

           10.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ และการกวาดขยะ

ท้ังถนนสายหลักและถนนสายรอง                      ให้สะอาด 



                 10.3 ประสานงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจัดต้ังศูนย์คัดแยกและก าจัด 

ขยะรวมของเทศบาลเพื่อก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 

                    10.4 ส่งเสริมให้ประชาชนบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือนจาก

แหล่งก าเนิด และติดต้ังบ่อดักไขมัน  ก่อนปล่อยน้ าท้ิง 

                10.5 ส่งเสริมการผลิตและใช้น้ าหมักชีวภาพในการบ าบัดน้ า

เสียชุมชน 

                     10.6 ฉีดล้างและขุดลอกคูระบายน้ าอย่างสม่ าเสมอ 

                     10.7 พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียเฉพาะจุดท่ีมีอยู่แล้ว เช่น 

จุดตลาดสดและจุดชุมชนขนมจีน ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

       ยุทธศาสตร์ที ่11 อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมทางศลิปวัฒนธรรม และ

ภูมปิัญญาทอ้งถิน่ 

ใหค้งอยู่ตลอดไป 

               แนวทางพฒันา 

                   11.1 ท านุบ ารุงแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ศาสนสถานให้เป็นศูนย์ข้อมูล

ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

            11.2 ส่งเสริมการแสดงและการละเล่นพ้ืนบ้าน เพ่ือสืบทอด

มรดกทางวัฒนธรรม 

                  11.3 ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม

ท้องถิ่น และกิจกรรมศาสนาโดยจัดงาน ส่งเสริมตามเทศกาล 

พันธกิจที ่4 พัฒนาเทศบาลให้เปน็องคก์รแหง่การเรยีนรู ้และเปน็

เลศิดา้นบริการภายใต้การมสีว่นร่วม  

       ยุทธศาสตร์ที ่12  พัฒนาคุณภาพบุคลากรเทศบาล ให้พรอ้ม

ต่อการใหบ้รกิาร 

                 แนวทางพฒันา                       

                   12.1 เพ่ิมศักยภาพของบุคลากร ให้ได้รับการอบรมเพ่ิม

ความรู้ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

                    12.2 สร้างจิตส านึกในการให้บริการที่ดี (Service 

Mind) แก่บุคลากร                           



                     12.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และสร้างความ

สามัคคีในหมู่บุคลากร  

                12.4 ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่บุคลากรเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์ที ่13  พัฒนาเครือ่งมือ เครือ่งใช้ และสถานทีใ่ห้

ทันสมยัและเพยีงพอ 

              แนวทางพฒันา   

                    13.1 ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ภายในส านักงานให้

เป็นระบบเครือข่าย 

                    13.2 ปรับปรุงระบบการดูแล เครื่องมือเครื่องใช้

ส านักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร โทรศัพท์ อินเตอร์เนต ให้

พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

                13.3 จัดหาเครื่องจักรกลท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติม เช่น ยานพาหนะ 

เครื่องมือช่าง เครื่องพ่น                     หมอกควัน 

             13.4 ปรับปรุงสถานที่ให้บริการ เช่น เก้าอี้นั่งรอ 

เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ า ให้เพียงพอ                                       

                 13.5 เพ่ิมเติมอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆในส านักงาน 

เช่น ตู้น้ าดื่ม ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ 

       ยุทธศาสตร์ที ่14  ประยกุตใ์ช้เทคโนโลยใีนการท างาน และ

ใหบ้รกิารประชาชน 

               แนวทางพฒันา 



                    14.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์ 

                     14.2 พัฒนาการให้บริการจัดเก็บภาษีด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์  

                     14.3 จัดต้ังศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร(เคาน์เตอร์

เซอร์วิส) 

                     14.4 ให้บริการส านักงานทะเบียนราษฎรระบบออนไลน์

ในส านักงานเทศบาล 

       ยุทธศาสตร์ที ่15  พัฒนาระบบการบรหิาร  

             แนวทางพฒันา 

                15.1 ปรับโครงสร้างและระบบการท างานให้รวดเร็วทันสมัย 

                  15.2 ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง 

                   15.3 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงาน โดยใช้

หลักการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กพร.  

       ยุทธศาสตร์ที ่16  พัฒนาเครอืข่ายการมีสว่นรว่ม 

               แนวทางพฒันา    

               16.1 สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ 

16.2 ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

  16.3 ประสานความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อื่นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ    สถาบันวิชาการ องค์กรเอกชน 

องค์กรอิสระ และภาคประชาชนในการร่วมพัฒนาเทศบาล 

                   16.4 สนับสนุนการเมืองภาคประชาชนให้มีความ

เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล                                  

            16.5 จัดให้มีเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังและระดมความ

คิดเห็นของประชาชนในกิจกรรมที่มี ผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนนิงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
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สว่นที ่1 

บทน า 

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

 

1. ความเปน็มา 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 287 วรรค 3 ได้บัญญัติ   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

รายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ               

การใช้จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไป อย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

  เทศบาลต าบลก าแพง ได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยแต่งต้ัง

คณะกรรมการติดตาม                      และประเมินผลแผนงานพัฒนา

ของเทศบาล โดยให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วม                         

ในการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท่ีได้ด าเนินการ

มาแล้ว ซึ่งการติดตามประเมินผล                         ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือ

ท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการท่ี

ด าเนินการอยู่                  และท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ การประเมินผล

แผนงาน/ โครงการ เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้มีการปฏิบัติ



หรือไม่ อย่างไร มีผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนท่ีก าหนด

ไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตาม                       และประเมินผลถือเป็นข้อมูล

ย้อนหลังที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

วธิีการติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
-12- 

สว่นที ่2 
วธิีการตดิตามและประเมนิผล 

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

1. การตดิตามและประเมนิผล 
 

 1.1 การติดตามผลความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการตาม

แผนพัฒนา 

  ติดตามจากผลการด าเนินงานของส านักปลัดและกองงาน

ต่างๆ ทุกๆ ระยะ 3 เดือน                 และความก้าวหน้าของการเบิก

จ่ายเงินโครงการตามเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ                  พ.ศ.2555 โดยการประมวลผลข้อมูลจากระบบ

สารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน                               และ

การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(E-plan) 

 1.2 การประเมินผล 

  ในการประเมินผลการด าเนินงาน นั้น จะเป็นการประเมิน

โครงการ/กิจกรรม และผล                     การเบิกจ่ายงบประมาณของ

เทศบาล ว่าเป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) หรือไม่                          



โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล

ก าแพง 
 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน 

ดังนี้ 

 2.1 ประชาชนท่ัวไป 

 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ/ เอกชน 

 2.3 นักเรียน นักศึกษา 

 2.4 หัวหน้าส่วนราชการ 

 2.5 ข้าราชการ 

 2.6 ผู้ประกอบธุรกิจ ห้างร้านต่างๆ 
 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความ

คิดเห็นต่อการด าเนินงานของเทศบาลก าแพง ข้อมูลของแบบสอบถามได้

สร้างขึ้นมาโดยก าหนดประเด็นประเมินและกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

 ประเด็นประเมิน 

 1. การรับรู้ 

 2. การเปลี่ยนแปลง 

 3. การมีส่วนร่วม 

 4. ความพึงพอใจ 

 กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1. ประชาชนทั่วไป    4. หัวหน้าส่วนราชการ 

 2. ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ/ เอกชน  5. ข้าราชการ 

 3. นักเรียน นักศึกษา    6. ผู้ประกอบธุรกิจ ห้าง

ร้านต่างๆ 
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ลักษณะของแบบสอบถาม 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า โดยก าหนดระดับ

ของความเห็น เป็น 5 ระดับ 

 - น้อยท่ีสดุ = 1 คะแนน 

 - น้อย  = 2 คะแนน 

 - ปานกลาง= 3 คะแนน 

 - มาก  =  4 คะแนน 

 - มากท่ีสุด = 5 คะแนน 
 

และแบบที่คิดเป็นร้อยละ โดยก าหนดประเด็นประเมินและเกณฑ์ชี้

วัดไว้ ดังนี ้

 

วัตถุประสงค ์

การประเมนิ 

แหลง่ขอ้มลู 

ผูใ้หค้วามรู ้

เครื่องมือที่

ใช ้

ในการเกบ็

ข้อมลู 

การ

วิเคราะห ์

ข้อมลู 

เกณฑใ์นการประเมิน 

1. การรับรู ้ ประชาชน

ทั่วไป/   

ผู้บริหาร

สถานศึกษา

ของรัฐ 

เอกชน/   

นักเรียน 

นักศึกษา/   

หัวหน้าส่วน

ราชการ/  

ข้าราชการ/ ผู้

ประกอบธรุกจิ 

ห้างร้านต่างๆ  

- 

แบบสอบถาม 

- ร้อยละ 1.1 ประชาชนรับรู้การ

ด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

60 

2. การ

เปลี่ยนแปลง 
“-----------------

-----“ 

 

- 

แบบสอบถาม 

- ค่าเฉลีย่ 

x  
- ส่วน

เบ่ียงเบน

2.1 การค านวณค่าเฉลี่ย

ตามเกณฑ ์

4.21 - 5.00 = มีการ

เปลี่ยนแปลงดขีึ้นมาก 



 

 

มาตรฐาน 

(SD) 

3.41 - 4.20 = มีการ

เปลี่ยนแปลงดขีึ้น 

2.61 - 3.40 = มีการ

เปลี่ยนแปลงเหมือนเดมิ 

1.81 - 2.60 = มีการ

เปลี่ยนแปลงแย่ลง 

1.00 - 1.80 = มีการ

เปลี่ยนแปลงแย่มาก 

3. การมีส่วน

ร่วม 
“-----------------

-----“ 

 

- 

แบบสอบถาม 

- ค่าเฉลีย่ 

x  
- ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

3.1 การค านวณค่าเฉลี่ย

ตามเกณฑ ์

4.21 - 5.00 = มีส่วนรว่ม

มากที่สุด 

3.41 - 4.20 = มีส่วนรว่ม

มาก 

2.61 - 3.40 = มีส่วนรว่ม

ปานกลาง 

1.81 - 2.60 = มีส่วนรว่ม

น้อย 

1.00 - 1.80 = มีส่วนรว่ม

น้อยที่สุด 

4. ความพึง

พอใจ 
“-----------------

-----“ 

 

- 

แบบสอบถาม 

- ค่าเฉลีย่ 

x  
- ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

4.1 การค านวณค่าเฉลี่ย

ตามเกณฑ ์

4.21 - 5.00 = มีส่วนรว่ม

มากที่สุด 

3.41 - 4.20 = มีส่วนรว่ม

มาก 

2.61 - 3.40 = มีส่วนรว่ม

ปานกลาง 

1.81 - 2.60 = มีส่วนรว่ม

น้อย 

1.00 - 1.80 = มีส่วนรว่ม

น้อยที่สุด 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนนิงานการติดตาม 

ประเมนิผลแผนพฒันา และการใชจ้า่ย

งบประมาณ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 
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สว่นที ่3 

ผลการด าเนนิการ 

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

 

  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตร 287 วรรค 3 และตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5) เทศบาลต าบลก าแพงจึงได้

ด าเนินการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน 



ร ว ม ท้ั ง ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น                                

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์  ของเทศบาลต าบลก าแพง 

"เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ท่ีประชาชนทุกคนมีความสุข และมี

ส่วนร่วม"   

  ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลก าแพง ดังนี้ 

1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

2. พัฒนาและส่งเสริมให้เด็ก สตรี เยาวชน และประชาชน

ได้รับการศึกษา 

    (เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม) 

3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา กีฬา ประเพณีและวัฒนธรรม

อันดีงามของท้องถิ่น 

4. พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุข 

5. มุ่งเน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

7. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

8. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 

10. พัฒนาเทศบาลต าบลก าแพงให้เป็นแหล่งการค้าและ

ศูนย์กลางการท่องเท่ียว 

11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชนในด้านการพัฒนา

เทศบาล 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา ของ

เทศบาลต าบลก าแพง ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ แนวทาง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง 

บ ารุงรักษาถนน สะพาน            ทางเท้า 

ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ งานก่อสร้าง

อื่นๆ                        และการ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 



2. การพัฒนาระบบจราจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

-16- 

 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา แนวทางการพฒันา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

1. การพัฒนาจัดการศึกษา 

2. การพัฒนาอนุรักษ์และท านุบ ารุง

ศาสนา วัฒนธรรม  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาธารณสุข 
1. การพัฒนาส่งเสริมความรู้และ

ให้บริการสาธารณสุข 

2. การพัฒนาปูองกันการแพร่ระบาด

ของยาเสพติด 

3. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

กีฬา นันทนาการและการ

พักผ่อนหย่อนใจ 

1. การพัฒนาส่งเสริมการกีฬา 

2. การพัฒนาส่งเสริมกิจกรรม

นันทนาการ 

3. การพัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 

1. การพัฒนาส่งเสริมและสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

2. การพัฒนาส่งเสริมและจัดสวัสดิการ



สงเคราะห์ประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

1. การพัฒนาจัดระบบการเฝูาระวังและ

ปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

2. การพัฒนาจัดระบบบ าบัดและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การเมือง  

การบริหาร 

1. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

2. การพัฒนาปรับปรุงบุคลากร 

3. การพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการแก่

พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล 

4. การพัฒนาส่งเสริมและสร้างระบบการ

บริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

5. การพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ

เครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน 

6. การพัฒนาปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

7. การพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 

8. การพัฒนาปรับปรุงรายได้ แผนท่ี

ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 

9. การพัฒนาปรับปรุงงานทะเบียนและ

เอกสาร 

10. การพัฒนารักษาความม่ันคงและ

ความสงบเรียบร้อย             ของชุมชน 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐกิจ 
1. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเพ่ิม

รายได้ให้แก่ประชาชน 

2. การพัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียว 

3. การพัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็น

ตลาดสดน่าซื้อ 
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ง. การวางแผนงบประมาณ 

  เทศบาลต าบลก าแพง ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-

2557) ตามกระบวนการ                      ท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น                      พ.ศ.2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน                

เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อน

น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี   ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 

ต่อไป 
 

  เทศบาลต าบลก าแพง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.

2555-2557)                                         เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 

โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.

2555-2557) รวม 104 โครงการ งบประมาณ 100,784,590 บาท 

สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

25 65,269,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

16 1,050,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 19 3,805,940 

4 .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ด้ า น กี ฬ า 

นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ 

5 782,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

3 554,000 



6 .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ด้ า น

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

6 16,620,000 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ

บริหาร 

28 12,473,650 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 230,000 

รวม 104 100,784,590 
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  จ. การจัดท างบประมาณ 



  ผู้บริหารเทศบาลต าบลก าแพง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย                          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

เมื่อ 18 ตุลาคม 2554 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติฯ                        

จ านวน 106 โครงการ เป็นเงิน 13,531,990 บาท สามารถจ าแนกตาม

ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ 

ตามเทศ

บญัญตั ิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 5,507,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

16 1,050,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 19 3,785,940 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ

และการพักผ่อนหย่อนใจ 

4 772,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

3 554,000 

6 .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ด้ า น

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

3 120,000 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ

บริหาร 

26 1,513,050 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 230,000 

รวม 81 13,531,990 
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  ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ 
 

  การปฏิบัติงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2555 เทศบาลต าบลก าแพง ได้ประมาณการรายรับ 

และรายจ่าย ดังนี้ 

 

ประมาณการรายรบั รบัจรงิ (ไมร่วมเงนิ

อดุหนนุ) 

รบัจรงิ (รวมเงนิ

อดุหนนุ) 
 

39,757,300 
 

 

24,153,389.18 
 

 

47,506,678.14 

ประมาณการรายจา่ย จา่ยจรงิ (ไมร่วมเงนิ

อดุหนนุ) 

จา่ยจรงิ (รวมเงนิ

อดุหนนุ) 
 

39,757,300 
 

 

36,609,334.98 

 

46,560,012.94 

 

  



-20- 

 

  เทศบาลต าบลก าแพง ได้น าโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) มาบรรจุในเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จ านวน 81 โครงการ เป็นเงิน 13,546,640 บาท 

สามารถน าโครงการไปปฏิบัติได้ จ านวน 59 โครงการ เป็นเงิน 10,084,372.56 บาท ไม่สามารถด าเนินงานได้              

จ านวน 22 โครงการ เป็นเงิน 3,236,000 บาท สามารถสรุปโดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้ 

 

 

ที่ 

 
 

ยุทธศาสตร ์

 

 
โครงก
าร             
ตาม                    
เทศ

บญัญตัิ                
ป ี

2555 

 

 
คดิ

เปน็ % 
ของ 

โครงกา
ร 

 

 
งบประม
าณ   

โครงการ
ตามเทศ
บญัญตัิ               
ป ี2555 
(บาท) 

 

 

 

คดิ
เปน็ % 
ของ

งบประม
าณ 

 

จ านวน
โครงการ 
ที่สามารถ
ด าเนนิงา
นได ้

ตามเทศ
บญัญตั ิ
ป ี2555 

 

คดิเปน็ % 
ของ

โครงการ
ที่สามารถ
ด าเนนิกา
รได ้

ตามเทศ
บญัญตัิ ป ี
2555 

 

งบประมา
ณ              

ที่สามารถ
ด าเนนิงาน

ได ้
ตามเทศ
บญัญตั ิ
ป ี2555 
(บาท) 

คดิเปน็ % 
ของ

งบประมาณ           
ที่สามารถ
ด าเนนิงาน
ได ้ตามเทศ
บญัญตัิ ป ี
2555 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

9 11.11 5,522,0

00 

40.76 6 7.41 2,969,344

.50 

21.92 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

16 19.75 1,050,0

00 

7.75 11 13.58 777,825.9

9 

5.74 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณสุข 

19 23.46 3,793,9

40 

28.01 18 22.22 3,612,978

.66 

26.67 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา 4 4.94 772,000 5.70 3 3.70 1,098,766 8.11 



นันทนาการ และการ
พักผ่อนหย่อนใจ 

.00 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ความเข้มแข็ง 
ของชุมชน                  

3 3.70 554,000 4.09 1 1.23 71,500.00 0.53 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 3.71 120,000 0.88 2 2.47 68,855.00 0.51 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมือง การบริหาร 

25 30.86 1,504,7

00 

11.11 16 19.75 1,256,300

.81 

9.27 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

2 2.47 230,000 1.70 2 2.47 228,801.6

0 

1.69 

รวม 81 100 % 13,546,

640 
100 % 59 72.83 % 10,084,37

2.56 
74.44 % 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการตามเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ท้ังสิ้น 9 

โครงการ เป็นเงินท้ังสิ้น 5,522,000 บาท สามารถด าเนินงานได้               

6 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงิน 2,969,344.50 บาท ไม่

สามารถด าเนินงานได้ 3 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
 

โครงการทีไ่ดด้ าเนนิการ 
 

ล าดบั

ที่ 

โครงการตามเทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจา่ย 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  

ซอยหลังตลาดสด 

1,523,000.00 1,522,860.00 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  

ถนนเทศบาล 6/2 

660,000.00 659,840.00 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  

สายข้างโรงเรียนอนุบาลละงู 

385,000.00 384,890.00 

4 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค

อ าเภอละงู 

ในการขยายเขตไฟฟูาชุมชน

เทศบาล 6/2 

100,000.00 86,754.50 

5 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค

อ าเภอละงู 

ในการขยายเขตประปาถนน

สายในทอน 

300,000.00 300,000.00 

6 โครงการปรับปรุงสถานธนานุ

บาลเทศบาลต าบลก าแพง (โรง

รับจ าน า) 

15,000.00 15,000.00 

รวมงบประมาณ (บาท) 2,983,000.00 2,969,344.50 



 

โครงการที่มิได้ด าเนินการ 

ล าดบั

ที่ 

โครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณ

รายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

งบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนหินผุ ถนนตัดใหม่

เลียบคลองปากปิง 

839,000.00 

2 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณหลังตลาด

สดเทศบาล 

1,600,000.00 

3 โครงการก่อสร้างทางลาดขึ้นอาคารศูนย์

ส่งเสริมการท่องเท่ียว และศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นละงู 

100,000.00 

รวมงบประมาณ (บาท) 2,539,000.00 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมปิญัญา
ท้องถิน่ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีโครงการ                      ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ท้ังสิ้น 16 โครงการ เป็นเงิน
ท้ังสิ้น 1,050,000 บาท สามารถด าเนินงานได้ 11 โครงการ เบิกจ่าย
งบประมาณเป็นเงิน 777,825.99 บาท                       ไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ 5 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
 

โครงการทีไ่ดด้ าเนนิการ 
 



ล าดบั

ที่ 

โครงการตามเทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจา่ย 

(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมเพ่ิมความรู้แก่
นักเรียนระดับประถม 

50,000.00 46,916.00 

2 โครงการมอบประกาศนียบัตร
เตรียมความพร้อมของนักเรียน   
ศูนย์ พัฒนาเด็ก เทศบาลต าบล
ก าแพง 

20,000.00 17,760.00 

3 โครงการจั ดซื้ อสื่ อการ เรี ยนรู้
ส าหรับห้องสมุดในเขตเทศบาล 

30,000.00 21,840.00 

4 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

150,000.00 19,500.00 

5 วัสดุการศึกษาเด็ก 70,000.00 31,226.99 

6 โครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัล
กุรอ่าน 

20,000.00 18,200.00 

7 โครงการพิธีการทางศาสนา งาน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

400,000.00 447,383.00 

8 โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต
ด้วยหลักธรรม 

15,000.00 15,000.00 

9 อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ศาล
เจ้ากวงฮกเกง 

10,000.00 10,000.00 

10 อุดหนุนมัสยิดกลางก าแพงตาม
โครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์             
อัลกุรอ่านแก่เด็กและเยาวชน 

100,000.00 100,000.00 

11 อุดหนุนมัสยิดกลางก าแพงตาม
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทักษะ
ทางวิชาการของศูนย์อบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมประจ ามัสยิด 

50,000.00 50,000.00 

รวมงบประมาณ (บาท) 915,000.00 777,825.99 
 

โครงการที่มิได้ด าเนินการ 
 

ล าดบั

ที่ 

โครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณ

รายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

งบประมาณ 

(บาท) 

1 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอละงู เพ่ือ
ใช้จ่ายในโครงการจัดต้ังและส่งเสริมศูนย์
เ รี ย น รู้ โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชด าริ                  ระดับอ าเภอให้มี
ความยั่งยืน 

10,000.00 

2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15,000.00 



3 สนับสนุนกิจกรรม/การด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเทศบาล 

50,000.00 

4 โครงการสอนแม่ดูแลลูก 30,000.00 

5 โครงการตลาดนัดธรรมะ 30,000.00 

รวมงบประมาณ (บาท) 135,000.00 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข มีโครงการตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ท้ังสิ้น 19 
โครงการ เป็นเงินท้ังสิ้น 3,785,940 บาท สามารถด าเนินงานได้               
18 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงิน 3,612,978.66 บาท ไม่
สามารถด าเนินงานได้ 1 โครงการ               รายละเอียดดังนี้ 
 

โครงการทีไ่ดด้ าเนนิการ 
 

ล าดบั

ที่ 

โครงการตามเทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจา่ย 

(บาท) 

1 โค ร งกา รจั ด ป ร ะชุ มกลุ่ ม / 

ชมรม/ คณะกรรมการต่างๆ  

ด้านสาธารณสุข 

15,000.00 11,467.00 

2 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 

เ ว ช ภั ณ ฑ์  ป ร ะ จ า ศู น ย์

สาธารณสุข              มูลฐาน

ชุมชน (ศสมช.) เทศบาล 

16,000.00 15,594.80 

3 โครงการฝึกอบรมเ พ่ือเ พ่ิม

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ก่ ส ม า ชิ ก

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

100,000.00 119,850.00 

4 อุ ด ห นุ น ก า ร พั ฒ น า ง า น

สาธารณสุขมูลฐานในเขต

เทศบาล 

80,000.00 80,000.00 

5 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน

ยาเสพติดแก่กลุ่มเส่ียง 

20,000.00 16,825.00 



6 อุดหนุนศูนย์ปฏิบั ติการพลัง

แผ่นดิน เอาชนะยา เสพติด

จังหวัดสตูล (ศพส.จ.สตูล) 

20,000.00 20,000.00 

7 อุ ดหนุ น ท่ี ท า ก า รปกครอ ง

อ า เ ภอล ะ งู  เ พ่ื อ สนั บ สนุ น

โครงการปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดอ าเภอละงู 

30,000.00 30,000.00 

8 โครงการ เยี่ ยมมารดาก่อน

คลอดและทารกหลังคลอด 

10,000.00 9,960.00 

9 โครงการส่ ง เสริ มกิ จกรรม

ผู้สูงอายุ 

40,000.00 66,800.36 

10 สมทบเงินเข้ากองทุนระบบ

หลั กป ร ะกั น สุ ขภาพร ะดั บ

ท้องถิ่น 

100,000.00 100,000.00 

11 โครงการอบรมผู้ประกอบการ

ในงานสุขาภิบาลอาหาร 

10,000.00 3,585.00 

12 โครงการทัศนศึกษาดูงานการ

จัดกิจกรรมชมรมไท้เก็ก 

40,000.00 40,000.00 

13 โครงการทัศนศึกษาดูงานการ

จัดกิจกรรมชมรมแอโรบิก 

40,000.00 40,000.00 

14 โครงการ ทัศนศึกษาดู งาน

ชมรมผู้สูงอายุ 

40,000.00 39,900.00 

15 ค่าอาหารเสริม (นม) แก่เด็ก

นั ก เ รี ย น ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก

เทศบาลต าบลก าแพง 

172,480.00 172,480.00 

16 ค่ าอาหารกลางวัน  แก่ เด็ ก

นั ก เ รี ย น ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก

เทศบาลต าบลก าแพง 

320,320.00 229,785.50 

17 ค่าอาหารเสริม (นม) แก่เด็ก

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู 

1,122,940.00 1,022,931.00 

18 อุดหนุนค่ าอาหารกลางวัน

โรงเรียนอนุบาลละงู 

1,604,200.00 1,593,800.00 

รวมงบประมาณ (บาท) 3,788,940.00 3,612,978.66 
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โครงการที่มิได้ด าเนินการ 

 

ล าดบั

ที่ 

โครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณ

รายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

งบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มผู้ประสานพลัง

แผ่นดินต้านยาเสพติด 

5,000.00 

รวมงบประมาณ (บาท) 5,000.00 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากฬีา นนัทนาการและการพักผอ่นหย่อนใจ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา นันทนาการและการพักผ่อน

หย่อนใจ มีโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2555 ท้ังสิ้น 4 โครงการ เป็นเงินท้ังสิ้น 772,000 บาท       

สามารถด าเนินงานได้ 3 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงิน 

1,098,766 บาท ไม่สามารถด าเนินงานได้                1 โครงการ 

รายละเอียดดังนี้ 
 

โครงการทีไ่ดด้ าเนนิการ 
 

ล าดบั

ที่ 

โครงการตามเทศบัญญตัิ

งบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจา่ย 

(บาท) 

1 โครงการจัดการแข่งขันมหกรรม

กีฬาจาบังเกมส ์

300,000.00 363,063.00 

2 โครงการส่งทีมกีฬาประเภทต่างๆ 

เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร แข่ ง ขั น ก รณี ท่ี                

ส่ ว น ร าชก า ร  เ อ กชน  ห รื อ

เทศบาลต าบลก าแพงด าเนินการ 

350,000.00 663,703.00 

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออก

ก าลังกาย 

72,000.00 72,000.00 

รวมงบประมาณ (บาท) 722,000.00 1,098,766.00 

 

โครงการที่มิได้ด าเนินการ 

 



ล าดบั

ที่ 

โครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณ

รายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

งบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่

ชุมชน 

50,000.00 

รวมงบประมาณ (บาท) 50,000.00 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแขง็ของชุมชน 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน มีโครงการ

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ท้ั ง สิ้ น  3  โ ค ร ง ก า ร  เ ป็ น เ งิ น ท้ั ง สิ้ น  5 5 4 , 0 0 0  บ า ท                                   

สามารถด าเนินงานได้ 1 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงิน 71,500 

บาท ไม่สามารถด าเนินงาน                            ได้ 2 โครงการ 

รายละเอียดดังนี้ 
 

โครงการทีไ่ดด้ าเนนิการ 
 

ล าดบั

ที่ 

โครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณ

รายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจา่ย 

(บาท) 



1 โครงการส่ง เสริม เ พ่ิมความรู้ แก่

นักเรียนระดับประถม 

204,000.00 71,500.00 

รวมงบประมาณ (บาท) 204,000.00 71,500.00 
 

โครงการที่มิได้ด าเนินการ 
 

ล าดบั

ที่ 

โครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณ

รายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

งบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการจัดการแข่ งขันกีฬาชุ มชน

เทศบาลสัมพันธ์ 

250,000.00 

2 โครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง 100,000.00 

รวมงบประมาณ (บาท) 350,000.00 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2 5 5 5  ท้ั ง สิ้ น  3  โ ค ร ง ก า ร  เ ป็ น เ งิ น ท้ั ง สิ้ น  1 2 0 , 0 0 0  บ า ท                                   

สามารถด าเนินงานได้ 2 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงิน 68,855 

บาท ไม่สามารถด าเนินงานได้                       1 โครงการ รายละเอียด

ดังนี้ 

 

โครงการทีไ่ดด้ าเนนิการ 

 

ล าดบั

ที่ 

โครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณ

รายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจา่ย 

(บาท) 

1 โครงการขุดลอกท่อระบายน้ า 40,000.00 40,000.00 

2 โครงการจัดการสิ่ งแวดล้อมเ พ่ือ

พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

50,000.00 28,855.00 

รวมงบประมาณ (บาท) 90,000.00 68,855.00 
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โครงการที่มิได้ด าเนินการ 

ล าดบั

ที่ 

โครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณ

รายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

งบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการปิดทองหลังพระ (จัดการน้ าเสีย

ชุมชน) 

30,000.00 

รวมงบประมาณ (บาท) 30,000.00 

 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมอืง การบรหิาร 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร มีโครงการตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ท้ังสิ้น 
2 5  โ ค ร ง ก า ร  เ ป็ น เ งิ น ท้ั ง สิ้ น  1 , 5 0 4 , 7 0 0  บ า ท                                   
สามารถด าเนินงานได้ 16 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงิน 
1,256,300.81 บาท ไม่สามารถด าเนินงานได้ 9 โครงการ รายละเอียด
ดังนี้ 
โครงการทีไ่ดด้ าเนนิการ 
 

ล าดบั

ที่ 

โครงการตามเทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจา่ย 

(บาท) 

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล

และติดตามประเมินผลแผน 

40,000.00 39,960.00 

2 โครงการเทศบาลพบประชาชน 100,000.00 97,841.00 

3 โครงการจัดประชุมประจ าเดือน

ของกลุ่ม/ ชมรม/ คณะกรรมการ

ต่างๆ ตลอดจนการประชุมพนักงาน 

ลูกจ้างเทศบาล 

20,000.00 19,546.00 

4 โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม. 10,000.00 9,000.00 



5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 270,000.00 235,571.81 

6 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอละงู 

เพ่ือใช้ในโครงการกิจกรรม รัฐพิธี-

ราชพิธี ของอ าเภอละงู 

10,000.00 10,000.00 

7 โครงการบอกรักแม่ผ่านไมค์ 10,000.00 5,700.00 

8 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 40,000.00 5,040.00 

9 

 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  

(จ านวน 26 รายการ เป็นเงิน 315,550 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 

เป็นเงิน 284,630 บาท)   

9 . 1  จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง มั ล ติ มี เ ดี ย

โปรเจคเตอร์ 

24,000.00 24,000.00 

9.2 จัดซื้อจอรับภาพชนิดขาต้ัง 5,500.00 19,000.00 

9.3 จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุส่ือสาร 15,000.00 15,000.00 

9.4 จัดซื้ออุปกรณ์ขยายสัญญาณ

อินเตอร์เน็ตไร้สายพร้อมติดต้ัง 

40,000.00 39,600.00 

9.5 จัดซื้อปั๊มสูบน้ า (ชนิดจุ่ม) 14,000.00 14,000.00 

9.6 จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมชนิด

ต้ังพื้น 

6,000.00 7,500.00 

9.7 จัดซื้อไมโครโฟนคออ่อนแบบ

ต้ังโต๊ะ 

24,000.00 19,600.00 

9.8 จัดซื้อปั๊มลม 28,000.00 16,562.00 
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ล าดบั

ที่ 

โครงการตามเทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจา่ย 

(บาท) 

 9.10 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 

ชนิดสะพายไหล่ 

65,000.00 40,000.00 



9.10 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 

ชนิดสะพายไหล่ 

65,000.00 40,000.00 

9.11 จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน 4,000.00 4,000.00 

9.12 จัดซื้ อ เครื่ องวัดความดัน

โลหิต 

7,000.00 7,000.00 

9.13 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนักและ

วิเคราะห์ไขมันในร่างกาย 

7,000.00 5,300.00 

9.14 จัดซื้อกระเป๋าใส่ยา 3,000.00 1,100.00 

9.15 จัดซื้อเก้าอี้ท างาน ระดับ 1-2 2,400.00 2,400.00 

9.16 จัดซื้อเก้าอี้ท างาน ระดับ 3-6 2,000.00 2,000.00 

9.17 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ

ดิจิตอล 

9,000.00 8,150.00 

9.18 จัดซื้อชั้นวางเอกสาร แบบ

เหล็ก 4 ชั้น 

4,000.00 4,000.00 

9.19 จัดซื้อชั้นวางโทรทัศน์ (ชั้น

ล่างเก็บเอกสารได้) 

4,000.00 2,250.00 

9 . 2 0  จั ด ซื้ อ โ ต๊ ะ ว า ง เ ค รื่ อ ง

คอมพิวเตอร์ 

3,000.00 2,500.00 

9.21 จัดซื้ อชั้นวางเอกสารแบ

บล็อกเกอร์ 4 ชั้น 12 ช่อง 

5,500.00 4,800.00 

9.22 จัดซื้อช้ันวางของเล่น 6,000.00 3,800.00 

9.23 จัดซื้อช้ันวางรองเท้า 3,000.00 2,500.00 

9.24 จัดซื้อตู้ล าโพงขยายเสียง

แบบพกพา 

3,500.00 3,400.00 

9.25 จัดซื้อเครื่องเสียงชุดเล็กแบบ

ต้ังพื้นพร้อมไมค์ลอย 

5,000.00 10,000.00 

9.26 จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ท างาน ระดับ 

3-6 

6,650.00 6,650.00 

10 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จ านวน 4 รายการ เป็น

เงิน 126,250 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 126,250 บาท) 

10.1 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา 6,600.00 6,600.00 

10.2 จัดซื้อปริ้นเตอร์สี/ขาวด า 3,550.00 3,550.00 

10.3 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 

(INKJET Printer) 

3,900.00 3,900.00 



10.4 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา 112,200.00 112,200.00 

11 โครงการฝึกอบรมทบทวนด้านการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ 

อปพร.เทศบาล 

20,000.00 18,505.00 

12 โครงการพัฒนาการให้บริการและ

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผ ล ง า น                       

ของเทศบาล 

70,000.00 55,663.00 

13 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอละงู 

โครงการอ านวยการศูนย์รวมข้อมูล

ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.

ระดับอ าเภอ 

16,500.00 16,500.00 

14 โครงการประชาสัมพันธ์การเสีย

ภาษี 

20,000.00 26,460.00 
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ล าดบั

ที่ 

โครงการตามเทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจา่ย 

(บาท) 

15 โครงการจัดจ้างยามท้องถิ่น 175,000.00 189,954.00 

16 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู

งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบั ติงานแก่คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 

และลูกจ้างเทศบาล 

134,400.00 115,680.00 

รวมงบประมาณ (บาท) 1,377,700.00 1,256,300.81 

 



โครงการที่มิได้ด าเนินการ 

ล าดบั

ที่ 

โครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณ

รายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

งบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการจัดงานวันสตรีสากล 5,000.00 

2 โครงการเลือกต้ังกรรมการชุมชน 5,000.00 

3 โครงการลานดินสวนครัวรั้วกินได้ 10,000.00 

4 โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 20,000.00 

5 โครงการส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

20,000.00 

6 โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล

ของเทศบาล 

16,000.00 

7 โครงการประเมินการจัดมาตรฐานบริการ

สาธารณะเทศบาลต าบลก าแพง 

15,000.00 

8 โครงการศูนย์บริ การข้อมูลข่ าวสาร

ประชาชน 

30,000.00 

9 โครงการคืนก าไรแก่ผู้ เสียภาษีภายใน

ก าหนด 

6,000.00 

รวมงบประมาณ (บาท) 127,000.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ มีโครงการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ท้ังสิ้น 2 โครงการ 

เป็นเงินท้ังสิ้น 230,000 บาท สามารถด าเนินงานได้ 2 โครงการ 

เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงิน 228,801.60 บาท รายละเอียดดังนี้ 

โครงการทีไ่ดด้ าเนนิการ 
 

ล าดบั

ที่ 

โครงการตามเทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจา่ย 

(บาท) 

1 โคร งการจั ด ง านส่ ง เ ส ริ มการ

ท่องเท่ียว 

200,000.00 199,225.60 

2 โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ 30,000.00 29,576.00 

รวมงบประมาณ (บาท) 230,000.00 228,801.60 
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 ช. การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

     การประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลก าแพง จะเป็น

การประเมินความคิดเห็น                  และความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2555 ซึ่งปรากฏผลดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ 1     ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตารางที ่1    แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ 

 

เพศ จ านวนคน รอ้ยละ 

         ชาย 

         หญิง 
184 

241 

43.30 

56.70 

รวม 425 100.0 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 56.70 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.30   

    

ตารางที ่2      แสดงค่าร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามจ าแนกตาม อาย ุ

 

อาย ุ จ านวนคน รอ้ยละ 



          ต่ ากว่า 15 ปี 

          15-25 ปี  

          26-35 ปี 

          36-45 ปี 

          46-55 ปี 

         มากกว่า 55 ปี 

15 

73 

115 

119 

70 

33 

3.50 

17.20 

27.10 

28.00 

16.50 

7.80 

รวม 425 100.0 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 36-45 

ปี คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาอายุ 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.10 

อายุ 15-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.20 อายุ 46-55 ปี                      คิด

เป็นร้อยละ 16.50 อายุมากกว่า  55 ปี  คิดเป็นร้อยละ 7.80 น้อยท่ีสุด 

อายุต่ ากว่า 15 ปี  คิดเป็นร้อยละ 3.50     
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ตารางที ่3      แสดงค่าร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามจ าแนกตาม ระดบัการศกึษา 

 

การศกึษา จ านวนคน รอ้ยละ 

         ประถมศึกษา 

          มัธยมศึกษา 

          ประกาศนียบัตร 

(ปวช./ปวส.) 

118 

180 

45 

27.80 

42.40 

10.60 



          ปริญญาตรี 

          สูงกว่าปริญญา

ตรี 

66 

16 

15.50 

3.80 

รวม 425 100.0 

จากตารางที่ 3 พบว่ า  ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี วุฒิ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 42.40 รองลงมาได้แก่ 
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 27.80 ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 15.50          
ประกาศนียบัตร (ปวช./ปวส.) คิดเป็นร้อยละ 10.60 และวุฒิการศึกษาท่ี
มีจ านวนน้อยท่ีสุด ได้แก่                           สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 3.80     

ตารางที ่4      แสดงค่าร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตาม อาชีพ 

 

อาชีพ จ านวนคน รอ้ยละ 

         ไม่ได้ประกอบอาชีพ

ใดๆ 

          เรียนหนังสือ 

          ค้าขายหรือประกอบ

ธุรกิจส่วนตัว 

          เกษตร ชาวนา 

ชาวสวน ชาวไร่ 

          นักการเมืองท้องถิ่น 

          แม่บ้าน 

          ลูกจ้าง/ พนักงาน

จ้าง 

          รับจ้างทั่วไป 

          รับราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ 

          อื่นๆ 

18 

51 

109 

39 

6 

52 

54 

53 

38 

5 

4.20 

12.00 

25.60 

9.20 

1.40 

12.20 

12.70 

12.50 

8.90 

1.20 

รวม 425 100.0 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ 

ค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว                    คิดเป็นร้อยละ 25.60 

รองลงมา ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง คิดเป็นร้อยละ 12.70 รับจ้างท่ัวไป คิด



เป็นร้อยละ 12.50 แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 12.20 เรียนหนังสือ คิดเป็น

ร้อยละ 12.00 เกษตรกร ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.20 

รับราชการ รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 8.90 ไม่ได้ประกอบอาชีพ  คิด

เป็นร้อยละ 4.20 นักการเมืองท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 1.40 และท่ีมี

จ านวนน้อยท่ีสุด คือ ประกอบอาชีพอื่นๆ คิดเป็น                          ร้อย

ละ 1.20     
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ตารางที ่5      แสดงค่าร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามจ าแนกตาม ศาสนา 

 

ศาสนา จ านวนคน รอ้ยละ 

          พุทธ 

          อิสลาม 

          คริสต์ 

          อื่นๆ 

78 

344 

3 

0 

18.40 

80.90 

0.70 

0 

รวม 425 100.00 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นับถือศาสนา

อิสลาม คิดเป็นร้อยละ 80.90  รองลงมานับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อย

ละ 18.40 และนับถือศาสนาศาสนาคริสต์  คิด เป็นร้อยละ  0.37                

และที่มีจ านวนน้อยท่ีสุด คือ ศาสนาอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 0        

 



ส่วนที่ 1   :  ประเมินการรับรู้ด้านการสนับสนุน และด าเนิน

กิจกรรม/โครงการ ของเทศบาลต าบลก าแพง 

ตารางที ่6    แสดงค่าร้อยละของการรับรู้ด้านการสนับสนุน และ

การด าเนินกิจกรรม/โครงการ                   ของเทศบาลต าบลก าแพง 

ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้  

 

 

ที่ 

 

หัวข้อ 

รู ้ ไมรู่ ้

จ านวน รอ้ย

ละ 

จ านวน รอ้ย

ละ 

1 การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน คู

ระบายน้ า และสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการอื่นๆ 

352 82.80 73 17.20 

2 การพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟูา 

ประปา ในชุมชน 
349 82.10 76 17.90 

3 การจัดงานประเพณี ศาสนา 

วัฒนธรรม และวันส าคัญต่างๆ  

เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

กิจกรรมวันลอยกระทง สมโภช

หลวงปูุคง เข้าพรรษา 

อาสาฬหบูชา  งานเข้าสุนัต         

ละศีลอดในเดือนรอมฎอน วัน

เมาลิด และอื่นๆ 

397 93.40 28 6.60 

4 การจัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ                  

และผู้ปุวยเอดส์ 

366 86.90 59 13.90 

5 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่

เด็ก เยาวชน และประชาชน

ท่ัวไป เช่น ศูนย์พัฒนาเด็ก จัด

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

จัดซื้อส่ือการเรียนรู้ส าหรับ

ห้องสมุดเทศบาล   

344 80.90 81 19.10 
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ที่ 

 

หัวข้อ 

รู ้ ไมรู่ ้

จ านวน รอ้ย

ละ 

จ านวน รอ้ย

ละ 

6 จัดกิจกรรมให้ความรู้  

ให้บริการ และสุขภาพอนามัย           

ด้านสาธารณสุข เช่น ประชุม

กลุ่ม ชมรม คณะกรรมการต่างๆ 

ด้านสาธารณสุข โครงการ

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์  

โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม.  

ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  

โครงการเยี่ยมมารดาก่อนคลอด

และทารก             หลังคลอด  

โครงการอบรมกลุ่ม

ผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาล

อาหาร  โครงการฝึกอบรมเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพแก่สมาชิก อส

ม.เทศบาล ฯลฯ   

336 79.10 89 20.90 

7 จัดกิจกรรมและรณรงค์ให้

ความรู้ด้านการปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น 

โครงการอบรมกิจกรรมสัมพันธ์

กลุ่ม ผู้ประสานพลังแผ่นดิน  

โครงการอบรมให้ความรู้           

ด้านยาเสพติดแก่กลุ่มเส่ียง ฯลฯ 

320 75.30 105 24.70 

8 จัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น 

จัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์  

และส่งทีมกีฬาต่างๆ เข้าร่วม

แข่งขัน ฯลฯ   

386 90.80 39 9.20 



9 จัดโครงการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม               เช่น 

โครงการจัดต้ังธนาคารขยะ

ชุมชน  โครงการขุดลอก                 

ท่อระบายน้ า  โครงการจัดการ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาชุมชน

อย่างยั่งยืน  จัดกิจกรรมปลูก

ต้นไม้ในชุมชน 

339 79.80 86 20.20 

10 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ และสวนหย่อมต่างๆ  

เช่น สวนสาธารณะ  สวนไม้

ประดับเกาะกลางถนน 

สวนหย่อมวิจิตรจรรยาบริเวณ

ปูายเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ 

358 84.20 67 15.80 

11 การสนับสนุนและช่วยเหลือภัย

พิบัติ เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง วาต

ภัย ไฟไหม้ 

371 87.30 54 12.70 

12 การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสาร และจัดท าสื่อ

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น เสียง

ตามสาย  แผ่นพับ แผ่นปลิว 

ปูายอักษรไฟวิ่ง ปูายโฆษณา 

(คัตเอาท์)   

373 87.80 52 12.20 

13 การจัดโครงการฝึกอบรม ศึกษา

ดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

กลุ่ม ชมรม คณะกรรมการ

เครือข่ายของเทศบาล  

พนักงานเทศบาล  สมาชิกสภา 

และผู้บริหารท้องถิ่นท้องถิ่น 

316 74.40 109 25.60 

14 การพัฒนาเศรษฐกิจแก่

ประชาชน เช่น โครงการพัฒนา

อาชีพให้แก่ประชาชน  

โครงการตลาดสดน่าซื้อ                  

ลานค้าชื่นมื่นคืนวันพุธ  

โครงการจัดงานส่งเสริม                 

การท่องเท่ียว (มรกตอันดามัน 

มหัศจรรย์อาหารอร่อย              

390 91.80 35 8.20 



ของดีท่ีละงู)   
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ที่ 

 

หัวข้อ 

รู ้ ไมรู่ ้

จ านวน รอ้ย

ละ 

จ านวน รอ้ย

ละ 

15 การบริหารจัดการด้านภาษีแก่

ประชาชน เช่น โครงการคืน

ก าไรแก่ผู้เสียภาษีภายใน

ก าหนด  โครงการ

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี 

339 79.80 86 20.20 

16 การจัดระเบียบสังคม และรักษา

ความสงบเรียบร้อย             

ของชุมชน เช่น โครงการจัด

จ้างยามท้องถิ่น  ตีเส้นจราจร 

ติดต้ังปูายบังคับจราจร จัด

ระเบียบแผงค้า แผงลอย             

และตลาดสดเทศบาล 

322 75.80 103 24.20 

17 การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในด้านการเมือง 

การบริหาร เช่น โครงการจัดท า

แผนพัฒนา            และติดตาม

ประเมินผลแผน โครงการ

ส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ  การเลือกต้ังต่างๆ 

ฯลฯ 

318 74.80 107 25.20 

18 การจัดกิจกรรมส่งเสริม

การศึกษา เช่น โครงการ

ส่งเสริม เพ่ิมความรู้แก่นักเรียน

ระดับประถม  โครงการจัดซื้อ            

สื่อการเรียนรู้ส าหรับห้องสมุด

ในเขตเทศบาล                      

โครงการสร้างเสริม

ประสบการณ์การเรียนรู้และภูมิ

313 73.60 112 26.40 



ปัญญาท้องถิ่น 

19 การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน

ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น               

เช่น โครงการส่งเสริมการอ่าน

คัมภีร์อัลกุรอ่าน                 

โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูคุณภาพ

ชีวิตด้วยหลักธรรม              

โครงการสอนแม่ดูแลลูก  

โครงการตลาดนัดธรรมะ 

357 84.00 68 16.00 

20 การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา

และนันทนาการ                  

เช่น สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

ให้แก่ชุมชน                            

ส่งเสริมสุขภาพการออกก าลัง

กาย 

347 81.60 78 18.40 

รวม - 82.31 - 17.73 

 

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้เกี่ยวกับ

การจัดท าโครงการในภาพรวม                    คิดเป็น ร้อยละ 82.31 

แสดงให้เห็นว่าประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก าแพงรู้เกี่ยวกับการ

ด าเนินโครงการ / กิจกรรมของเทศบาลต าบลก าแพง และไม่รู้เกี่ยวกับ

โครงการในภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ 17.73  
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ส่วนที่ 2  :    ประเมินการเปลี่ยนแปลงของชุมชน  

 ตารางที ่7     แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ

การเปลี่ยนแปลงของชุมชน ดังนี้ 

 

ประเดน็ 
x     

SD 

  แปล

ผล 

1. การศึกษาของคนในชุมชน  3.21 0.64 ปาน

กลาง 

2. สุขภาพอนามัย / สุขภาพจิตของคนใน

ชุมชน 
3.23 0.72 ปาน

กลาง 

3. ความสะดวกและปลอดภัยของการ

คมนาคมในชุมชน 
3.22 0.82 ปาน

กลาง 

4. มีน้ าสะอาดใช้บริโภค อุปโภค อย่าง

เพียงพอ 

3.32 0.69 ปาน

กลาง 

5. มกีารปฏิบตัิกจิกรรมทางศาสนาใน

ชุมชน 
3.37 0.77 ปาน

กลาง 

6. การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง 2.82 0.97 ปาน

กลาง 

7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.10 0.73 ปาน

กลาง 

8. คุณธรรม ศีลธรรมของคนในชุมชน 3.16 0.73 ปาน

กลาง 

9. การมีส่วนร่วมในการปูองกันยาเสพติด

และการแก้ไขปัญหา 

การระบาดของยาเสพติด 

2.92 0.89 ปาน

กลาง 

10. สภาพทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน               เช่น ขยะ  

น้ าเสีย  อากาศ แหล่งน้ า ฯลฯ 

3.13 0.88 ปาน

กลาง 

11. รายได้ของประชาชนในชุมชน 3.07 0.72 ปาน

กลาง 



12. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร / การ

ประชาสัมพันธ์ ผลกาด าเนินงาน 

ของเทศบาลต าบลก าแพง 

3.31 0.73 ปาน

กลาง 

13. ความสนใจกีฬาของประชาชนใน

ชุมชน 
3.32 0.76 ปาน

กลาง 

14. ความสนใจต่อสุขภาพของประชาชน

ในชุมชน 
3.39 0.75 ปาน

กลาง 

15. ความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของ

เทศบาลต าบลก าแพง  

ของประชาชนในชุมชน 

3.27 0.74 ปาน

กลาง 

16. ความสนใจต่อการเลือกต้ังของ

ประชาชนในชุมชน 
3.33 0.79 ปาน

กลาง 

รวม 3.20 0.77 ปาน

กลาง 

 จากตารางที่  7   แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นว่าการ

เปลี่ยนแปลงของชุมชน ในประเด็นกิจกรรม/โครงการท่ีเทศบาลต าบล

ก าแพงได้ด าเนินการในภาพรวม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มี

ค่าเฉลี่ย     x  = 3.20  

 เมื่อพิจารณารายข้อตามประเด็น พบว่า ข้อ 14. ความสนใจต่อ

สุขภาพของประชาชนในชุมชน                 มีค่าเฉลี่ย x  = 3.39 

รองลงมา ข้อ 5. มีการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในชุมชนมีค่าเฉลี่ย x  = 

3.37             ค่าเฉลี่ยรายข้ออื่นตามตารางที่ 7 
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ส่วนที ่ 3  :   ประเมนิการมีสว่นรว่มในการด าเนนิโครงการ / 

กิจกรรม 

ตารางที ่8    แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง

พอใจในหัวข้อการมีส่วนร่วม 

                           ในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ดังนี้    

ประเดน็ 
   x    SD  แปล

ผล 

1. มีส่วนร่วมในการศึกษา และแก้ไขปัญหาใน

ชุมชน 
2.85 0.76 ปาน

กลาง 

2. มีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่นตาม

ความต้องการ                      และแก้ไขปัญหา

ของชุมชน 

2.87 0.83 ปาน

กลาง 

3. มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการ

พัฒนาท้องถิ่น 
2.87 0.85 ปาน

กลาง 

4. มีส่วนร่วมในการจัดท ากิจกรรม / โครงการ 2.93 0.86 ปาน

กลาง 

5. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
3.20 0.86 ปาน

กลาง 

6. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและปูองกันการ

แพร่ระบาดของยาเสพติด 
2.93 0.84 ปาน

กลาง 

7. มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการแก้ปัญหาของ

ชุมชน เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง  ขยะ ฯลฯ 
3.22 0.88 ปาน

กลาง 

8. มีสว่นรว่มในการจดักิจกรรมงานประเพณ ี

ศาสนา วัฒนธรรม                และวนัส าคัญต่างๆ 

เชน่ งานวนัเดก็แหง่ชาติ งานลอยกระทง                          

งานสมโภชหลวงปูคุง  งานวนัเข้าพรรษา 

อาสาฬหบชูา  งานเขา้สนุตั                 งานละศลี

อดในเดือนรอมฎอน งานวนัเมาลดิ และอืน่ๆ 

3.35 0.84 ปาน

กลาง 

9. มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬา 3.06 0.88 ปาน

กลาง 

10. มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมให้ความรู้กับ

ประชาชนในด้านต่างๆ เช่น อบรมสอนแม่ดูแลลูก 

อบรมกิจกรรมสัมพันธ์กลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดิน 

2.92 0.94 ปาน

กลาง 



อบรมด้านยาเสพติดแก่กลุ่มเสี่ยง อบรม อสม.  

อบรมกลุ่มผู้ประกอบการ           ในงานสุขาภิบาล

อาหาร ฯลฯ  

11. มีสว่นรว่มในกจิกรรมสิง่แวดลอ้ม เชน่ ปลกู

ต้นไม ้                      พฒันาความสะอาดภายใน

ชุมชน 

3.25 0.92 ปาน

กลาง 

รวม 3.04 0.86 ปาน

กลาง 

 

จากตารางที่ 8  แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชน
มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วม     ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย x  = 3.04 

 

 เมื่อพิจารณารายข้อตามประเด็น พบว่า ข้อ 8. มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และวันส าคัญต่างๆ เช่น มี
ส่ วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมงานประเพณี  ศาสนา วัฒนธรรม                
และวันส าคัญต่างๆ เช่น งานวันเด็กแห่งชาติ งานลอยกระทง งาน
สมโภชหลวงปูุคง งานวันเข้าพรรษา อาสาฬหบูชา  งานเข้าสุนัต  งาน
ละศีลอดในเดือนรอมฎอน งานวันเมาลิด และอื่นๆมีค่าเฉลี่ย x  = 3.35 
(ระดับปานกลาง) รองลงมา 11. มีส่วนร่วมในกิจกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น 
ปลูกต้นไม่  พัฒนาความสะอาด        ภายในชุมชน มีค่าเฉลี่ย x  = 3.25 
(ระดับปานกลาง) ส่วนค่าเฉลี่ยรายข้ออื่นๆ ตามตารางที่ 8 
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ส่วนที ่4  :  ประเมนิความพงึพอใจในการด าเนนิงาน 

 ตารางที ่9   แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง

พอใจในหัวข้อการด าเนินงาน  

                          โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล

ก าแพง ประจ าปี 2555    

ประเดน็ 
   x     SD   แปล

ผล 



1. ประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน 3.16 0.78 ปาน

กลาง 

2. ช่วยแก้ปัญหา / ความต้องการของประชาชน 3.05 0.82 ปาน

กลาง 

3. ช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 3.20 0.84 ปาน

กลาง 

4. ช่วยแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน 3.01 0.87 ปาน

กลาง 

5. ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนในเขต

เทศบาล 
3.07 0.84 ปาน

กลาง 

6. ช่วยท าให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.18 0.83 ปาน

กลาง 

7. ช่วยท าให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม 3.21 0.80 ปาน

กลาง 

8. ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง 
3.20 0.81 ปาน

กลาง 

9. ชว่ยท าใหท้รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ดขีึน้ 
3.30 0.82 ปาน

กลาง 

10. ช่วยแกไ้ขปญัหาการศกึษาและการเรียนรู้ 3.24 0.82 ปาน

กลาง 

รวม 3.16 0.82 ปาน

กลาง 

 

จากตารางที่ 9   แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ

ด าเนินโครงการ/กิจกรรม                      ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง โดยมีค่าเฉลี่ย x  = 3.16 

 เมื่อพิจารณารายข้อตามประเด็น พบว่า ข้อ 9. ช่วยท าให้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น มีค่าเฉลี่ย x  = 3.30 (ระดับ

ปานกลาง) รองลงมา ข้อ 10. ช่วยแก้ไขปัญหาการศึกษาและการเรียนรู้           

มีค่าเฉลี่ย x  = 3.24 (ระดับปานกลาง) ส่วนค่าเฉลี่ยข้ออื่นๆ รายละเอียด

ตามตารางที่  9   

 

ข้อเสนอแนะ 



  1. การประเมินผลควรแสดงปัญหา อุปสรรคในการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม เพ่ือประโยชน์ในการหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูก

วิธีต่อไป 

 2. การประเมินในส่วนท่ี 1 คือ ประเมินการรับรู้ด้านการ

สนับสนุน และด าเนินกิจกรรม/โครงการ ของเทศบาลต าบลก าแพง ถือ

ว่ า ป ร ะชาชนมี ก า ร รั บ รู้ ถึ ง โ ค ร งกา ร / กิ จ กร รม  ดี พอสมควร                           

คิดเป็นร้อยละ 82.31 

   3. ส่วนท่ี 2 ประเมินการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ระดับความ

คิดเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง               ของชุมชน ในประเด็นกิจกรรม/

โครงการ ท่ีเทศบาลต าบลก าแพงได้ด าเนินการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย                            

อยู่ในระดับ ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย x  = 3.20  แต่การด าเนินงาน ท้ัง 12 

ประเด็น ควรน าไปปรับปรุง                        การด าเนินงานใหม่ให้อยู่

ในระดับท่ีดีขึ้น เพราะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับการเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิม

อยู่ 
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  4. ส่วนท่ี 3 ประเมินการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ / 

กิจกรรมแสดงให้เห็นว่า                ระดับความคิดเห็นของประชาชนมี

ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม                      

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย x  = 3.04 การมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมเทศบาลต้องน าไปพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานใหม่

ให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น                          

5. ส่วนท่ี 4  ประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานแสดง

ให้เห็นว่า ประชาชนมีความ                  พึงพอใจต่อการด าเนิน



โครงการ/กิจกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย x  = 

3.16 ก็ต้องแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

กจิการสภาเทศบาลต าบลก าแพง 

ประจ าปี 2555 
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รายงานผลการด าเนนิงาน 

สภาเทศบาลต าบลก าแพง ประจ าป ี2555 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนนิงาน 

สภาเทศบาลต าบลก าแพง ประจ าป ี2555 

 

1.  ประชุมสภาเทศบาลต าบลก าแพง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 1  

ประจ าปี  2555 

  พิจารณา  ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2555 

และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ของปี 2556  สภา

เทศบาลมีมติก าหนด ดังนี้ 

  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2555 

  1.  สมัยประชุมสามัญ  ครั้งที่สอง ต้ังแต่วันท่ี  1 มิถุนายน 

2555  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  2.  สมัยประชุมสามัญ  ครั้งที่สาม ต้ังแต่วันท่ี  1 สิงหาคม 

2555  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

  3.  สมัยประชุมสามัญ  ครั้งที่ส่ี ต้ังแต่วันท่ี  1 พฤศจิกายน 

2555  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

  และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2556 



  1.  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ต้ังแต่วันท่ี  1  กุมภาพันธ์ 

2556  มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน 

 

  พิจารณา ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปต้ังจ่ายรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง ของกองช่างและกองคลัง  สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 

  พิจารณาญัตติขอรับความเห็นชอบให้บุคคลใดใช้ประโยชน์

เกี่ยวกับพัสดุ ประเภทท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ของเทศบาลต าบลก าแพง  

สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 
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2.  ประชุมสภาเทศบาลต าบลก าแพง  ครั้งแรก เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  

2556 

  พิจารณา เลือกประธานสภาเทศบาลต าบลก าแพง  สภา

เทศบาลต าบลก าแพงมีมติเลือก 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลก าแพง 

  พิจารณา เลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลก าแพง  สภา

เทศบาลต าบลก าแพงมีมติเลือก 

นายสุวัฒน์  ฮัมดาหลี  เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลก าแพง 

  พิจารณา เลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลก าแพง  สภา

เทศบาลต าบลก าแพงมีมติเลือก 

นายนันต์  ปิริยะ  เป็นเลขานุการสภาสภาเทศบาลต าบลก าแพง 

  พิจารณา เลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล

ต าบลก าแพง จ านวน 2 ชุด  สภาเทศบาลต าบลก าแพงมีมติเลือก

คณะกรรมการ  ดังนี้ 

   1 .  คณะกร ร มก า รต ร วจ ร าย ง านก า รป ร ะชุ ม 

ประกอบด้วย 

    1.1  นายเล็ก  ชุสกุล 

    1.2  นายเอกพจน์   หรันหลัง 

    1.3  นายสุนันท์   ส าเร 



   2 .   คณะกรรมการแปรญัต ติ ร่ า ง เทศบัญญั ติ ฯ  

ประกอบด้วย 

    2.1  นายสากาเรีย   แดงนุ้ย 

    2.2  นายอารี  บินรินทร์ 

    2.3  นายพิศาล   แอหลัง 

3.  ประชุมสภาเทศบาลต าบลก าแพง  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่ 1  

ประจ าปี  2555  

  พิจารณา ญัตติขอขยายเวลาการน าเสนอร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556  สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 

4.  ประชุมสภาเทศบาลต าบลก าแพง  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่ 2  

ประจ าปี  2555 
  พิจารณา ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จัดหาท่ีดินเพ่ือ

สร้างอาคารท่ีท าการชุมชน และ   ลานอเนกประสงค์ชุมชน เทศบาล

ต าบลก าแพง  สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 

  พิจารณา ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ปรับปรุงราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนละงู-ปากบารา (จากสี่แยกมหาจันทร์ถึงสะพาน 

1)   สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 

  พิจารณา ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง การโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ใน

หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประจ าปี พ.ศ. 2555  สภาเทศบาล

มีมติเห็นชอบ 

  พิจารณา ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ. 2556   สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556  

5.  ประชุมสภาเทศบาลต าบลก าแพง  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่ 3  

ประจ าปี  2555 

  พิจารณา ญัตติการน าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2556  ท่ีค้างพิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3   

สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรปุสถานะและผลการด าเนินการ 

ของสถานธนานบุาลเทศบาลต าบล

ก าแพง (โรงรบัจ าน า) 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
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สรุปสถานะและผลการด าเนินกจิการของสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลก าแพง ( โรงจ าน า ) 
 

สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลก าแพง ( โรงจ าน า ) มีรายได้ ต้ังแต่ 

1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 8,892,419.03 

บาท ซึ่งแยกรายละเอียดได้ดังนี้ 

- ดอกเบี้ยรับจ าน า    8,167,349.25  บาท 

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร               2,464.78  บาท 

- เงินก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุด        722,605.00  

บาท 

 

รายจา่ย 

 มีค่าใช้จ่ายในการรับจ าน าและการบริหาร รวมท้ังค่าแรง ค่าจ้าง

พนักงานเจ้าหน้าท่ี ค่าใช้สอย ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอื่นๆ เป็นเงิน

ท้ังสิ้น 3,938,919.97 บาท 

 สรุปว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถานธนานุบาลเทศบาล

ต าบลก าแพง มีก าไรสุทธิ 4,953,499.06 บาท  

 

 - มีทรัพย์หลุดจ าน ารอจ าหน่าย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 จ านวน 

36 ราย รวมเป็นเงิน 343,300 บาท ทรัพย์จ าน าคงเหลือ ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2555 จ านวน 4,834 ราย รวมเป็นเงิน 77,012,500 บาท 

 

- สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลก าแพง มียอดเงินกู้ค้างช าระ ณ วันที่ 

30 กันยายน 2555 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 63,149,682.21 บาท ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

1. ธนาคารออมสิน     8,882,380.07  

บาท 

2. ธนาคารกรุงไทย            1,521.58  

บาท 

3. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร       

50,000,000.00  บาท 



4. ก.บ.ท.      4,265,780.56  

บาท 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

งบแสดงผลการด าเนินงาน 



รายรับ-รายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 
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ส านักงานเทศบาลต าบลก าแพง 
งบแสดงผลงานการด าเนินงานรวมรายจ่ายจากเงินรายรับ 

ตั้งแต่วนัที่  1  ตุลาคม  2554  ถึง  30 กนัยายน 2555 
      บริหารงาน การรักษา     สังคม เคหะ สร้างความ การศาสนา อุตสาหกรรม การ การ   

รายการ ประมาณการ รวม ทั่วไป ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข สงเคราะห์ และชุมชน เข้มแข็ง วฒันธรรมและ และการโยธา เกษตร พาณชิย์ งบกลาง 

        ภายใน         ของชุมชน นันทนาการ         

รายจ่าย                             

เงินเดือน 7,348,406.38 7,341,811.66 4,246,863.09   1,111,999.45 1,019,084.00         963,865.12       

ค่าจา้งประจ า 484,265.00 483,240.00 324,420.00   .           158,820.00       

ค่าจา้งชัว่คราว 6,721,373.72 6,698,361.79 1,304,187.10   998,561.08 2,608,521.04         1,787,092.57       

ค่าตอบแทน 2,900,135.50 2,842,790.69 1,946,313.19   109,074.00 310,736.00         476,667.50       

ค่าใชส้อย 6,917,368.50 6,697,157.36 1,334,632.34 208,459.00 761,419.48 768,163.58   40,000.00 260,876.36 1,778,574.60 1,515,456.00   29,576.00   

ค่าวสัดุ 3,938,172.90 3,827,735.91 664,311.05 24,989.41 1,088,498.77 695,567.56         1,222,449.12 131,920.00     

ค่าสาธารณูปโภค 1,201,600.00 1,158,234.95 1,158,234.95                       

เงินอุดหนุน 2,317,876.00 2,297,054.50 26,500.00   1,593,800.00 80,000.00   86,754.50 50,000.00 160,000.00 300,000.00       

งบกลาง 2,289,302.00 2,261,388.12                       2,261,388.12 

ค่าครุภณัฑ(์หมายเหตุ 1) 482,400.00 418,830.00 152,850.00   149,850.00 57,400.00         58,730.00       

ค่าท่ีดินฯ (หมายเหตุ 2) 5,156,400.00 2,582,730.00                 2,582,730.00       



รวมรายจ่ายทั้งส้ิน 39,757,300.00 36,609,334.98 11,158,311.72 233,448.41 5,813,202.78 5,539,472.18 0.00 126,754.50 310,876.36 1,938,574.60 9,065,810.31 131,920.00 29,576.00 2,261,388.12 
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      บริหารงาน การรักษา     สังคม เคหะ สร้างความ การศาสนา อุตสาหกรรม การ การ   

รายการ ประมาณการ รวม ทั่วไป ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข สงเคราะห์ และชุมชน เข้มแข็ง วฒันธรรมและ และการโยธา เกษตร พาณชิย์ งบกลาง 

        ภายใน         ของชุมชน นันทนาการ         

เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ-ระบุ               

วตัถุประสงค์ (หมายเหตุ 3)                             
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ   265,500.00         265,500.00               
เงินอุหนุนเฉพาะกิจ  
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ   3,945,800.00         3,945,800.00               

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ศพด.   514,708.21     514,708.21                   
เงินอุดหนุน ปรับปรุงผิว
จราจร   0.00                         

สายละงู  -  ปากบารา   4,639,940.00                 4,639,940.00       

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปป ท.7   531,930.00                 531,930.00       
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ค่าวสัดุการศึกษา   52,799.75     82,799.75                   

รวมรายจ่าย 0.00 9,950,677.96 0.00 0.00 597,507.96 0.00 4,211,300.00 0.00 0.00 0.00 5,171,870.00 0.00 0.00 0.00 

รวมรายจ่ายทั้งส้ิน 39,757,300.00 46,560,012.94 11,158,311.72 233,448.41 6,410,710.74 5,539,472.18 4,211,300.00 126,754.50 310,876.36 1,938,574.60 14,237,680.31 131,920.00 29,576.00 2,261,388.12 
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   บริหาร การรักษา   สงัคม เคหะ สร้างความ การศาสนา อุคสาหกรรม การ การ งบกลาง 

รายรับ ประมาณการ รวม งานทัว่ไป ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข สงเคราะห์ และ เขม้แขง็ วฒันธรรมและ และ เกษตร พาณิชย ์  

    ภายใน    ชุมชน ของชุมชน นนัทนาการ การโยธา    

ภาษีอากร 2,545,000.00 3,013,423.63                         

ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 812,200.00 931,908.45                         

รายไดจ้ากทรัพยสิ์น 3,246,550.00 2,732,233.12                         

รายไดเ้บด็เตลด็ 237,000.00 291,905.21                         

ร ฐบาลจดัสรรให้ 14,728,000.00 16,291,155.48                         

รายไดส้าธารณูปโภคและเทศพาณิชย ์ 550,000.00 892,763.29                         

เงินอุดหนุนทัว่ไป 17,638,550.00 13,402,611.00                         

รวม 39,757,300.00 37,556,000.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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   บริหาร การรักษา   สงัคม เคหะ สร้างความ การศาสนา อุคสาหกรรม การ การ งบกลาง 

รายรับ ประมาณการ รวม งานทัว่ไป ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข สงเคราะห์ และ เขม้แขง็ วฒันธรรมและ และ เกษตร พาณิชย ์  

    ภายใน    ชุมชน ของชุมชน นนัทนาการ การโยธา    

เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ-ระบุ               

วตัถุประสงค์(หมายเหตุ 3)                             

โครงการสนบัสนุนเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ   265,500.00                         

โครงการสนบัสนุนเบ้ียยงัชีพคนพิการ   3,945,800.00                         

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ศพด.   514,708.21                         
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ปรับปรุงผวิจราจร   0.00                         

ถนนสายละง ู - ปากบารา   4,639,940.00                         

เงินอุดหนุนเฉพะกิจ ปป.ถนน ท 7   531,930.00                         

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าวสัดุการศึกษา   52,799.75                         

รวม 0.00 9,950,677.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมรายรับทั้งส้ิน 39,757,300.00 47,506,678.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

               

รายรับสูงกว่ารายจ่าย  946,665.20             



 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการ/กจิกรรม 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555



 


