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ประกาศเทศบาลต าบลก าแพง 

เรือ่ง  การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปงีบประมาณ พ.ศ.2554 

(การตดิตาม ประเมนิผลแผน และการใช้จา่ยงบประมาณ) 
 

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

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 287 วรรค 3 ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง

รายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ

การใช้จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

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


ในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

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

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป อย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

  ดังนั้น  เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 

วรรค 3 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา                  

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

ก าแพงจึงขอประกาศผลการด าเนินงานการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน และการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554                มาเพื่อให้ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบและก า กับการบริหาร จัดการ เทศบาลต าบลก าแพง                   

อ าเภอละงู จังหวัดสตูล  
 

  ทั้งนี้ หากประชาชน หรือส่วนราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อ

สงสัย หรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ การ

บริหารงานเทศบาลต าบลก าแพง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่เทศบาลต าบลก าแพง หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลทราบ เพื่อจะ

ได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
   

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

   ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554   
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สว่นที ่1 



บทน า 

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

 

1. ความเปน็มา 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 287 วรรค 3 ได้บัญญัติ   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง

รายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ               

การใช้จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

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

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป อย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

  เทศบาลต าบลก าแพง ได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยแต่งตั้ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงานพัฒนาของเทศบาล โดย

ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่ได้ด าเนินการมาแล้ว ซึ่งการติดตาม

ประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของโครงการที่ด าเนินการอยู่และที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

การประเมินผลแผนงาน/ โครงการ เป็นส่ิงบ่งช้ีว่าแผนงานที่ก าหนดไว้มี

การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร           มีผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จ

ตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลถือเป็น

ข้อมูลย้อนหลังที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจ

ต่อไป 
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สว่นที ่2 
วธิีการตดิตามและประเมนิผล 

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

 

1. การติดตามและประเมนิผล 
 

 1.1 การติดตามผลความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการตาม

แผนพัฒนา 

  ติดตามจากผลการด าเนินงานของส านักปลัดและกองงาน

ต่างๆ ทุกๆ ระยะ 3 เดือน และความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายเงิน

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                  

พ.ศ. 2554 โดยการประมวลผลข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหาร

จัดการเพื่อการวางแผนและการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (E-plan) 
  

 1.2 การประเมินผล 

  ในการประเมินผลการด าเนินงาน นั้น จะเป็นการประเมิน

โครงการ/กิจกรรม และผลการเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาล ว่า

เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หรือไม่ โดยใช้

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลก าแพง 
 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม  ตามวัตถุประสงค์ของการ

ประเมิน ดังนี้ 

 2.1 ประชาชนทั่วไป 

 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ/ เอกชน 

 2.3 นักเรียน นักศึกษา 

 2.4 หัวหน้าส่วนราชการ 

 2.5 ข้าราชการ 

 2.6 ผู้ประกอบธุรกิจ ห้างร้านต่างๆ 
 



3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความ

คิดเห็นต่อการด าเนินงานของเทศบาลก าแพง ข้อมูลของแบบสอบถาม

ได้สร้างขึ้นมาโดยก 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 

-5- 

 

ลักษณะของแบบสอบถาม 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า โดยก าหนดระดับ

ของความเห็น เป็น 5 ระดับ 

 - น้อยที่สุด = 1 คะแนน 

 - น้อย  = 2 คะแนน 

 - ปานกลาง= 3 คะแนน 

 - มาก  =  4 คะแนน 

 - มากที่สุด = 5 คะแนน 
 

และแบบที่คิดเป็นร้อยละ โดยก าหนดประเด็นประเมินและเกณฑ์ช้ี

วัดไว้ ดังนี้ 

 



วตัถปุระสงค ์

การประเมนิ 

แหลง่ขอ้มลู 

ผูใ้หค้วามรู ้

เครือ่งมอืที่

ใช ้

ในการเกบ็

ขอ้มลู 

การ

วิเคราะห ์

ขอ้มลู 

เกณฑใ์นการ

ประเมนิ 

1. การรบัรู ้ ประชาชน

ท่ัวไป/   

ผู้บรหิาร

สถานศึกษา

ของรัฐ 

เอกชน/   

นักเรียน 

นักศึกษา/   

หัวหน้าส่วน

ราชการ/  

ข้าราชการ/ ผู้

ประกอบธุรกิจ 

ห้างร้านต่างๆ  

- 

แบบสอบถาม 

- ร้อยละ 1.1 ประชาชนรับรู้การ

ด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมไม่น้อยกว่า             

ร้อยละ 60 

2. การ

เปล่ียนแปลง 
“-----------------

-----“ 

 

 

 

- 

แบบสอบถาม 

- ค่าเฉล่ีย 

x  
- ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

2.1 การค านวณ

ค่าเฉล่ียตามเกณฑ ์

1.00-2.33 = มีการ

เปล่ียนแปลงน้อย 

2.34-3.66 = มีการ

เปล่ียนแปลง 

                ปานกลาง 

3.67-5.00 = มีการ

เปล่ียนแปลงมาก 

3. การมีส่วน

ร่วม 
“-----------------

-----“ 

 

- 

แบบสอบถาม 

- ค่าเฉล่ีย 

x  
- ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

3.1 การค านวณ

ค่าเฉล่ียตามเกณฑ ์

1.00-2.33 = มีส่วน

ร่วมน้อย 

2.34-3.66 = มีส่วน

ร่วมปานกลาง 

3.67-5.00 = มีส่วน

ร่วมมาก 



4. ความพึง

พอใจ 
“-----------------

-----“ 

 

- 

แบบสอบถาม 

- ค่าเฉล่ีย 

x  
- ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

4.1 การค านวณ

ค่าเฉล่ียตามเกณฑ ์

1.00-2.33 = ไม่พึง

พอใจ 

2.34-3.66 = พึงพอใจ

ปานกลาง 

3.67-5.00 = พึงพอใจ

มาก 
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สว่นที ่3 

ผลการด าเนนิการ 

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

 

  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตร 287 วรรค 3 และตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

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

ด าเนินการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน 

ร ว ม ทั้ 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 ถ่ิ น                                

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์  ของเทศบาลต าบลก าแพง 

"เทศบาลต าบลก าแพงเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ที่ประชาชนทุก

คนมีความสุข และมีส่วนร่วม"   

  ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลก าแพง ดังนี้ 

1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

2. พัฒนาและส่งเสริมให้เด็ก สตรี เยาวชน และประชาชน 

ได้รับการศึกษา 

    (เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 

3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา กีฬา ประเพณีและวัฒนธรรม

อันดีงามของท้องถ่ิน 

4. พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุข 

5. มุ่งเน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

7. เสริมสร้างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

8. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

9. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 



10. พัฒนาเทศบาลต าบลก าแพงให้เป็นแหล่งการค้าและ

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว 

11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชน ในด้านการพัฒนา

เทศบาล 

ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพฒันา ของ

เทศบาลต าบลก าแพง ดังนี้ 

ยทุธศาสตร ์ แนวทาง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง 

บ ารุงรักษาถนน สะพาน            ทางเท้า 

ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ งานก่อสร้าง

อื่นๆ และ                    การ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

2. การพัฒนาระบบจราจร 
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ยทุธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

1. การพัฒนาจัดการศึกษา 

2. การพัฒนาอนุรักษ์และท านุบ ารุง

ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

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

ส่ิงแวดล้อม 

1. การพัฒนาจัดระบบการเฝูาระวังและ

ปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

2. การพัฒนาจัดระบบบ าบัดและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การเมือง การบริหาร 
1. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

2. การพัฒนาปรับปรุงบุคลากร 

3. การพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการแก่

พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล 

4. การพัฒนาส่งเสริมและสร้างระบบการ

บริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

5. การพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ

เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

6. การพัฒนาปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 



7. การพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความ

เข้าใจเก่ียวกับกิจการท้องถ่ิน 

8. การพัฒนาปรับปรุงรายได้ แผนที่

ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 

9. การพัฒนาปรับปรุงงานทะเบียนและ

เอกสาร 

10. การพัฒนารักษาความมั่นคงและ

ความสงบเรียบร้อย             ของชุมชน 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐกิจ 
1. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม

รายได้ให้แก่ประชาชน 

2. การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3. การพัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็น

ตลาดสดน่าซื้อ 
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ง. การวางแผนงบประมาณ 

  เทศบาลต าบลก าแพง ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.

2554-2556) ตามกระบวนการ                      ที่บัญญัติไว้ในระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน                      พ.ศ.2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ ชุมชน                

เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อน

น ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่   ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 

ต่อไป 
 

  เทศบาลต าบลก าแพง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.

2554-2556)                                         เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 

โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.



2554-2556) รวม 95 โครงการ งบประมาณ 84,552,300 บาท สามารถ

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยทุธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 61,026,900 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

17 954,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 15 3,523,980 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ

และการพักผ่อนหย่อนใจ 

8 5,213,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

4 1,994,000 

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

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

4 2,525,900 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ

บริหาร 

26 8,624,520 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 690,000 

รวม 95 84,552,300 
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  จ. การจัดท างบประมาณ 

  ผู้บริหารเทศบาลต าบลก าแพง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย                          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2553 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ

งบประมาณ จ านวน 77 โครงการ  เป็นเงิน 14,841,400 บาท สามารถ

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยทุธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ 

ตามเทศ

บัญญตั ิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10 5,894,900 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

17 954,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 13 3,443,980 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ

และการพักผ่อนหย่อนใจ 

5 760,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

4 1,994,000 

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

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

2 90,000 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ

บริหาร 

23 1,074,520 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 630,000 



รวม 77 14,841,400  

 

 

รายละเอยีดโครงการในเทศบัญญตังิบประมาณเทศบาลต าบลก าแพง มี

ดังนี ้
 

เทศบาลต าบลก าแพง  หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ แหลง่ทีม่า 

งบตาม

ขอ้บญัญตั/ิ

เทศบญัญตั ิ

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1. โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็กซอย

หลังตลาดสด 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง,                

กองช่างสุขาภิบาล, 

กองประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการช่าง 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
1,523,000.00 

2. โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุกถนนข้างโรงเรียน

อนุบาลละงู 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง,             กอง

ช่างสุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการช่าง 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
184,000.00 

3. โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุกถนนข้างโรงน้ าด่ืม

ชลดา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง,              กอง

ช่างสุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการช่าง 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
116,900.00 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรึต

เสริมเหล็ก     พร้อมท่อ

ระบายน้ าถนนเทศบาล 3 

เชื่อมต่อถนนเทศบาล 1 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง,              กอง

ช่างสุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการช่าง 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
700,000.00 



5. โครงการพัฒนาปรับปรุง

พื้นท่ีบริเวณหลังตลาดสด

เทศบาลต าบลก าแพง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง,            กอง

ช่างสุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการช่าง 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
1,600,000.00 
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6. โครงการก่อสร้างทาง

ลาดข้ึนอาคารศูนย์ส่งเสริม

การท่องเท่ียวและศิลปะ 

วัฒนธรรมท้องถ่ินละงู 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง,            กอง

ช่างสุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการช่าง 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
100,000.00 

7. โครงการก่อสร้างถนน

หินผุถนนตัดใหม่ เลียบ

คลองปากปิง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง,             กอง

ช่างสุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการช่าง 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
774,000.00 

8. โครงการก่อสร้างถนน

หินผุถนนตัดใหม่ชมุชน

เทศบาล 6 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง,          กอง

ช่างสุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการช่าง 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
213,000.00 

9. อุดหนุนการไฟฟูาส่วน

ภูมิภาคอ าเภอละงู ในการ

ขยายเขตไฟฟูาชุมชน

เทศบาล 6/1 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง,          กอง

ช่างสุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
65,000.00 

10. โครงการก่อสร้างลาน

กีฬาคอนกรีตอเนกประสงค ์

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง,            กอง

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
619,000.00 



ช่างสุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการช่าง 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

11. โครงการเสริมเพิม่

ความรู้แก่นักเรียน

ระดับประถม 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,             กอง

ส่งเสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
50,000.00 

12. โครงการมอบ

ประกาศนียบัตรเตรียมความ

พร้อมนักเรียนศูนย์พัฒนา

เด็กเทศบาลต าบลก าแพง 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,            กอง

ส่งเสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
15,000.00 

13. โครงการฝึกอบรม

ภาษาต่างประเทศเพื่อการ

ท่องเท่ียว 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,           กอง

ส่งเสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
24,000.00 

14. โครงการจัดซื้อส่ือการ

เรียนรู้ส าหรับห้องสมุดใน

เขตเทศบาลต าบลก าแพง 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,            กอง

ส่งเสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
24,000.00 



วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

15. อุดหนุนท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอละงู 

โครงการจัดตั้งและส่งเสริม

ศูนย์เรียนรู้โครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,            กอง

ส่งเสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
10,000.00 

16. พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล

ต าบลก าแพง 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,             กอง

ส่งเสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
15,000.00 
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17. สนับสนุนกิจกรรม/การ

ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบลก าแพง 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,  กอง

ส่งเสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป,รายได้

จัดเก็บเอง 

50,000.00 

18. โครงการสร้างเสรมิ

ประสบการณ์การเรียนรู้และ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,  กอง

ส่งเสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป,รายได้

จัดเก็บเอง 

278,500.00 



วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

19. สนับสนุนค่าวัสดุ

การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบลก าแพง 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,      กอง

ส่งเสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป,รายได้

จัดเก็บเอง 

80,000.00 

20. โครงการส่งเสริมการ

อ่านคัมภีร์            อัลกุ

รอ่าน 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,  กอง

ส่งเสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
20,000.00 

21. โครงการพิธีการทาง

ศาสนา               งาน

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,  กอง

ส่งเสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป,รายได้

จัดเก็บเอง 

400,000.00 

22. โครงการพัฒนาฟื้นฟู

คุณภาพชีวิต          ด้วย

หลักธรรม 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,  กอง

ส่งเสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
15,000.00 



23. โครงการสอนเสริม

ศาสนาในมัสยิด 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,  กอง

ส่งเสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
20,000.00 

24. โครงการเยาวชนศึกษา

พุทธศาสนา            วัน

อาทิตย์ 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, ก อง

ส่งเสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
30,000.00 

25. อุดหนุนกิจกรรมทาง

ศาสนา                   แก่ศาล

เจ้ากวงฮกเกง 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,  กอง

ส่งเสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
10,000.0 

26. อุดหนุนมัสยิดกลาง

ก าแพง                  ตาม

โครงการส่งเสริมการอ่าน

คัมภีร์            อัลกุรอ่านแก่

เยาวชน 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,  กอง

ส่งเสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
100,000.00 
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27. อุดหนุนมัสยิดกลาง

ก าแพง                       ตาม

โครงการส่งเสริมกิจกรรม

ทักษะอิสลามและจริยธรรมฯ 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,             

กองส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม,  กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
50,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสาธารณสขุ 

28. โครงการจัดประชุมกลุ่ม 

ชมรมคณะกรรมการด้าน

สาธารณะสุข 

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม,       ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย์ , 

ส านักสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป,รายได้

จัดเก็บเอง 

17,300.00 

29. โครงการอบรมให้ความรู้

ด้านยาเสพติดแก่กลุ่มเส่ียง 

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม,  ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย์ , 

ส านักสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
20,000.00 

30. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

จังหวัดสตูล (ศตส.จ.สตูล) 

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม,  ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย์ , 

ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
20,000.00 

31. อุดหนุนอ าเภอละงู ใน ส่วนสาธารณสุขและ รายได้จัดเก็บ 5,000.00 



โครงการรณรงค์ต่อต้านยา

เสพติดเน่ืองในวันต่อต้านยา

เสพติดโลก ประจ าปี 2554 

ส่ิงแวดล้อม,  ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย์ , 

ส านักสาธารณสุข 

เอง 

32. โครงการจัดกิจกรรม

กลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดิน

ต้านยาเสพติด 

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม,  ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย์ , 

ส านักสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
20,000.00 

33. โครงการเยี่ยมมารดา

ก่อนคลอดและทารกหลัง

คลอด 

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม,  ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,                   

กองการแพทย์ , 

ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
20,000.00 

34. โครงการส่งเสริม

กิจกรรมผู้สูงอายุ 

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม,  ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 

กองการแพทย์ , 

ส านักสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
35,800.00 

35. สมทบเงินเข้ากองทุน

ระบบหลักประกันสุขภาพ

ระดับท้องถ่ิน 

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม,  ส่วน

สาธารณสุข, กอง

รายได้จัดเก็บ

เอง 
100,000.00 



สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,                   

กองการแพทย์ , 

ส านักสาธารณสุข 
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36. โครงการอบรมกลุ่ม

ผู้ประกอบการ              ใน

งานสุขาภิบาลอาหาร 

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม,    ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,

กองการแพทย์ , 

ส านักสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
10,000.00 

37. จัดอาหารเสรมิ (นม) แก่

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบลก าแพง 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,               

กองส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
186,560.00 

38. จัดอาหารเสรมิ (นม) แก่

เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล

ละงู 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,               

กองส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
1,203,020.00 

39. จัดอาหารกลางวันแก่

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบลก าแพง 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,                   

กองส่งเสริมการศึกษา

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
345,800.00 



และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

40. จัดอาหารกลางวันแก่

เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล

ละงู 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,                

กองส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
1,649,700.00 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันากฬีา นันทนาการ และการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

41. โครงการจัดการแข่งขัน

มหกรรมกีฬาจาบังเกมส์ 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,                

กองส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
340,000.00 

42. โครงการจัดส่งทีมกีฬา

ประเภทต่างๆ เข้าร่วมการ

แข่งขันส่วนราชการ/เอกชน

อื่นหรือทต.ก าแพงเป็น

ผู้ด าเนินการ 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,              

กองส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป,รายได้

จัดเก็บเอง 

380,000.00 

43. โครงการร่วมด าเนินการ

จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน

โรงเรยีนอนุบาลละงู 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,                

กองส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
10,000.00 



วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

44. โครงการสนับสนุน

อุปกรณ์กีฬาให้แก่ชมุชน 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,             

กองส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
50,000.00 
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45. โครงการค่ายเยาวชน

คนรักษ์ละงู 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,                 

กองส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
30,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาความเขม้แขง็ของชมุชน 

46. โครงการฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงาน            เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน             

แก่คณะกรรมการชุมชน 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
346,855.00 

47. โครงการจัดการแข่งขัน

กีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
311,172.00 

48. สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ คนพิการ และ

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป,รายได้

1,132,156.00 



ผู้ปุวยเอดส์ ส านักงานปลัด อบต. จัดเก็บเอง 

49. โครงการบ้านท้องถ่ิน

เทิดไท้องค์ราชัน 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
135,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

50. โครงการขุดลอกท่อ

ระบายน้ า 

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม,      ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,

กองการแพทย์ , 

ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
40,000.00 

51. โครงการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชน

อย่างยั่งยืน 

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม,   ส่วน

สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,

กองการแพทย์ , 

ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
50,000.00 

52. โครงการจ้างเหมากวาด

ขยะ                         ใน

ถนนสายรอง 

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม,         

ส่วนสาธารณสุข, 

กองสาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,

กองการแพทย์ , 

ส านักสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป,รายได้

จัดเก็บเอง 

280,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการเมอืงการบรหิาร 

53. โครงการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาลและ

ติดตามประเมินผลแผน 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป,รายได้

จัดเก็บเอง 

50,000.00 



54. โครงการเทศบาลพบ

ประชาชน 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
100,000.00 
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55. โครงการจัดประชุม

ประจ าเดือน กลุ่ม                 

ชมรม และคณะกรรมการ

ต่างๆ ตลอดจนการประชุม

พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ฯ 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
20,000.00 

56. โครงการจัดกิจกรรมวัน 

อสม. 

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม,                 

ส่วนสาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข,        

กองส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต,กองการแพทย์ , 

ส านักสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
10,000.00 

57. โครงการจัดงานวันสตรี

สากล 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
5,000.00 

58. อุดหนุนท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอละงูใน

โครงการกิจกรรมงานรัฐพิธี-

ราชพิธี 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
20,000.00 

59. โครงการลานดินสวน

ครัวรั้วกินได้ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
15,000.00 



60. โครงการฝึกอบรม

สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานและลูกจ้าง

เทศบาล 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป,รายได้

จัดเก็บเอง 

203,164.00 

61. โครงการประเมินผลการ

ปฏิบัตริาชการ 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
20,000.00 

62. โครงการส่งเสริม

กิจกรรม นันทนาการ

พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
20,000.00 

63. โครงการตรวจสุขภาพ

ประจ าป ี

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
15,000.00 

64. โครงการส ารวจความพึง

พอใจของผู้รับบริการ 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
20,000.00 

65. โครงการพัฒนา

ระบบงานและฐานข้อมูลของ

เทศบาล 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
12,315.00 

66. โครงการประเมินการจัด

มาตรฐานบริการสาธารณะ

เทศบาลต าบลก าแพง 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
6,514.00 
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67. จัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ

พร้อมติดตั้ง 

ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,                    

รายได้จัดเก็บ

เอง 
37,900.00 



กองส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

68. จัดซื้อชั้นวางเอกสาร ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา,                     

กองส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
3,500.00 

69. จัดซื้อถังเก็บน้ า ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม,                    

ส่วนสาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข,               

กองส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต,กองการแพทย์ , 

ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
8,000.00 

70. จัดซื้อโต๊ะ ส่วนการคลัง, กอง

คลัง, ส านักคลัง 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
34,500.00 

71. จัดซื้อเครื่องฉีดน้ า

แรงดันสูง 

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม,                 

ส่วนสาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข,                 

กองส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต,กองการแพทย์ , 

ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
27,600.00 

72. จัดซื้อคอมพิวเตอร ์ ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
20,000.00 



ส านักงานปลัด อบต. 

73. จัดซื้อเครื่องส ารอง

ไฟฟูา 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
3,000.00 

74. จัดซื้อพรินเตอร ์ ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
7,100.00 

75. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
3,000.00 

76. จัดซื้อจอภาพ    แบบ 

LCD 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
6,000.00 

77. จัดซื้อพรินเตอร ์ ส่วนโยธา, กองโยธา, 

กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านักช่าง, 

ส านักการช่าง 

 

รายได้จัดเก็บ

เอง 
3,870.00 
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78. จัดซื้อพรินเตอร ์ ส่วนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

ส่งเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

ส านักการศึกษา 

รายได้

จัดเก็บเอง 
3,550.00 

79. โครงการ อปพร.เฝูา

ระวังภัย                         

ในเขตเทศบาล 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้

จัดเก็บเอง 
25,000.00 

80. โครงการฝึกอบรม

ทบทวนด้านการปูองกันภัย

และบรรเทาสาธารณภัยแก่                 

อปพร.เทศบาล 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
40,000.00 

81. โครงการพัฒนาการ

ให้บริการและ

ประชาสัมพันธ์ผลงานของ

เทศบาล 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป,

รายได้

จัดเก็บเอง 

60,240.00 

82. อุดหนุนอ าเภอละงูใน

โครงการอ านวยการศูนย์

รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ

หรือการจ้างของอบต.ระดับ

อ าเภอ 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้

จัดเก็บเอง 
16,000.00 

83. โครงการคืนก าไรแก่ผู้

เสียภาษี 

ส่วนการคลัง, กอง

คลัง, ส านักคลัง 

รายได้

จัดเก็บเอง 
25,000.00 

84. โครงการ

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษ ี

ส่วนการคลัง, กอง

คลัง, ส านักคลัง 

รายได้

จัดเก็บเอง 
15,500.00 

85. โครงการจัดจ้าง

ท้องถ่ิน 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป,

รายได้

173,500.00 



จัดเก็บเอง 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ 

86. โครงการพัฒนาอาชีพ

ประชาชน 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
515,000.00 

87. โครงการจัดงาน

ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
4,000,000.00 

88. โครงการพัฒนาตลาด

สดน่าซื้อและเพิ่มศักยภาพ

ผู้ประกอบการร้านค้าตลาด

สดเทศบาล 

ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม,                  

ส่วนสาธารณสุข, 

กองสาธารณสุข, 

กองส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต,กองการแพทย์ 

, ส านักสาธารณสุข 

รายได้

จัดเก็บเอง 
30,000.00 

รวม 19,115,016.00  

 

 รวม  ตัง้งบประมาณ 8 ยทุธศาสตร์ จ านวน 88 โครงการ เปน็เงนิ 

19,115,016.00 บาท 
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  ฉ. การใช้จา่ยงบประมาณ 

  เทศบาลต าบลก าแพง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนิน

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา                         รวม 

63 โครงการ จ านวนเงิน 8,687,871.44 บาท สามารถจ าแนกตาม

ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 



 

ยทุธศาสตร ์ โครงก

าร 

การกอ่หนี้

ผกูพนั/ 

ลงนามใน

สัญญา/ 

เบิกจา่ย 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
3 947,595.04 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม  

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

16 901,325.95 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 13 3,510,103.

29 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ

และการพักผ่อนหย่อนใจ 

3 692,981 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

3 852,436 

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

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

1 25,295 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ

บริหาร 

21 978,356 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 779,779.16 

รวม 63 8,687,871.

44 
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รายละเอยีดโครงการในเทศบัญญตังิบประมาณเทศบาลต าบลก าแพง  

ทีม่กีารกอ่หนีผู้กพนั/ลงนามในสญัญา /เบิกจา่ย มีดงันี้ 

 

เทศบาลต าบลก าแพง อ.ละง ูจ.สตลู 

ชือ่โครงการ 

เปอรเ์ซน็ต ์

การ

ด าเนนิการ 

ชือ่คูส่ญัญา 

ระยะเวลา 

การ

ด าเนนิการ 

(วัน) 

วงเงนิตาม

สญัญา 

(บาท) 

เบกิจา่ย 

(บาท) 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1. ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสรมิ

เหล็ก พร้อมท่อ

ระบายน้ าถนน

เทศบาล 3 

100 

1 หจก.เกียรติ

เจริญชัยการ

โยธา 

90 699,900.00 699,900.00 



เชื่อมต่อถนน

เทศบาล 1 

2. โครงการ

ก่อสร้างถนนหิน

ผุถนนตัดใหม่

ชุมชนเทศบาล 6 

100 

1 หจก.เกียรติ

เจริญชัยการ

โยธา 

45 212,920.00 212,920.00 

3. อุดหนุนการ

ไฟฟูาส่วน

ภูมิภาคอ าเภอละ

งู ในการขยาย

เขตไฟฟูาชุมชน

เทศบาล 6/1 

100 

1 การไฟฟูา

ส่วนภูมิภาค

อ าเภอละงู 

3 34,775.04 34,775.04 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

4. โครงการเสรมิ

เพิ่มความรู้แก่

นักเรียน

ระดับประถม 

100 
1 นายนิรันดร์ 

ยาหยาหมัน 
3 2,520.00 2,520.00 

  
2 หจก.ละงูค้า

วัสดุ 
1 448.00 448.00 

  

3 ว่าท่ี ร.ต.

หญิง อหนัด

นงค์ รัตนวิภา 

30 22,500.00 22,500.00 

5. โครงการมอบ

ประกาศนียบัตร

เตรียมความ

พร้อมนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

100 
1 นายยืนยง 

ย่าหลี 
2 6,500.00 6,500.00 

  
2 นางสาวสุนิ

สา เล่งเจ๊ะ 
2 4,000.00 4,000.00 

  3 ว่าท่ี 3 1,875.00 1,875.00 



ร.ต.วรกฤต 

กาญจนเกยูร 

  

4 นาง

มณีวรรณ แซ่

ล่ิม 

3 300.00 300.00 

  
5 นายชรินทร์ 

แก้วหล้า 
3 1,545.00 1,545.00 

6. โครงการ

ฝึกอบรม

ภาษาต่างประเทศ

เพื่อการท่องเท่ียว 

100 
1 นายนิรันดร์ 

ยาหยาหมัน 
1550 1,550.00 1,550.00 
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2 นายกมล 

พรหมเมศร ์
2 300.00 300.00 

  

3 น.ส.เพ็ญ

พักตร์ ปากบา

รา 

30 21,000.00 21,000.00 

7. โครงการจัดซื้อ

ส่ือการเรียนรู้

ส าหรับห้องสมุด

ในเขตเทศบาล

ต าบลก าแพง 

100 
1 นายภิรมย์ 

ล่ิมวิริยะกุล 
31 1,860.00 1,860.00 

  
2 นายภิรมย์ 

ล่ิมวิริยะกุล 
30 1,740.00 1,740.00 

  
3 นายภิรมย์ 

ล่ิมวิริยะถุล 
31 1,860.00 1,860.00 

  
4 นายภิรมย์ 

ล่ิมวิริยะกุล 
31 1,860.00 1,860.00 

  
5 นายภิรมย์ 

ล่ิมวิริยะกุล 
28 1,680.00 1,680.00 



  
6 นายภิรมย์ 

ล่ิมวิริยะกุล 
31 1,860.00 1,860.00 

  
7 นายภิรมย์ 

ล่ิมวิริยะกุล 
30 1,800.00 1,800.00 

  
8 นายภิรมย์ 

ล่ิมวิริยะกุล 
31 1,860.00 1,860.00 

  
9 นายภิรมย์ 

ล่ิมวิริยะกุล 
30 1,800.00 1,800.00 

  
10 นายภิรมย์ 

ล่ิมวิริยะกุล 
31 1,860.00 1,860.00 

  
11 นายภิรมย์ 

ล่ิมวิริยะกุล 
31 1,860.00 1,860.00 

  
12 นายภิรมย์ 

ล่ิมวิริยะกุล 
30 1,800.00 1,800.00 

8. อุดหนุนท่ีท า

การปกครอง

อ าเภอละงู 

โครงการจัดตั้ง

และส่งเสริมศูนย์

เรียนรูโ้ครงการ

อันเน่ืองมาจาก

พระราชด าร ิ

100 

1 ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอ

ละงู 

86 10,000.00 10,000.00 

9. สนับสนุน

กิจกรรม/การ

ด าเนินงานศูนย์

พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

100 

1 นาง

มณีวรรณ แซ่

ล่ิม 

3 2,580.00 2,580.00 

  
2 น.ส.สุนิสา 

เล่งเจ๊ะ 
2 2,600.00 2,600.00 
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10. โครงการ

สร้างเสริม

ประสบการณ์การ

เรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

100 

1 Ms.KALEY 

LOUISE 

MACIS 

19 28,500.00 28,500.00 

  
2 น.ส.ชลธิชา 

จันทรลักขณา 
119 87,499.95 87,499.95 

11. สนับสนุนค่า

วัสดุการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

100 

1 บริษัท 

ส านักพิมพ์ 

พัฒนาวิชาการ 

(พว.) จ ากัด 

7 49,056.00 49,056.00 

  

2 นาง

มณีวรรณ แซ่

ล่ิม 

7 1,290.00 1,290.00 

  

3 นาง

มณีวรรณ แซ่

ล่ิม 

7 3,091.00 3,091.00 

  
4 น.ส.ดวงแก้ว 

ถาวรจิต 
3 6,863.00 6,863.00 

12. โครงการ

ส่งเสริมการอ่าน

คัมภีร์อัลกุรอ่าน 

100 
1 นายกมล 

พรหมเมศร ์
3 450.00 450.00 

  
2 นางอ าจ๊ะ 

สมาคม 
2 6,928.00 6,928.00 

  
3 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
3 545.00 545.00 

  
4 น.ส.ดวงแก้ว 

ถาวรจิต 
1 765.00 765.00 



  
5 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 1,086.00 1,086.00 

  
6 น.ส.รุจิรา มะ

รูต ี
30 8,800.00 8,800.00 

13. โครงการพิธี

การทางศาสนา 

งานประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน 

100 
1 นายนิรันดร์ 

ยาหยาหมัน 
7 249.00 249.00 

  
2 นายนิรันดร์ 

ยาหยาหมัน 
7 1,728.00 1,728.00 

  

3 นาง

มณีวรรณ แซ่

ล่ิม 

7 2,714.00 2,714.00 

  

4 บริษัท สุ

รเสียง (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 

5 5,100.00 5,100.00 

  
5 นายสมชาย 

เร๊ะหมีน 
7 6,900.00 6,900.00 

  
6 นางจรงค์ 

วัชระเสรีกุล 
3 2,450.00 2,450.00 

  
7 นายชัยสิทธิ์ 

ม่าเหรม็ 
7 10,000.00 10,000.00 

  
8 นายพิพัฒน์ 

ช่วยแท่น 
9 5,405.00 5,405.00 

  
9 นายกมล 

พรหมเมศร ์
5 1,152.00 1,152.00 

  
10 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
4 1,060.00 1,060.00 

  
11 นายนิรันดร์ 

ยาหยาหมัน 
7 899.00 899.00 
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12 บริษัท ซี

อาร์ หาดใหญ่ 

(ประเทศไทย) 

จ ากัด 

0 3,588.00 3,588.00 

  
13 นางสาวสุนิ

สา เล่งเจ๊ะ 
1 10,000.00 10,000.00 

  
14 นายวิชิต 

ส าสู 
1 10,000.00 10,000.00 

  
15 นางสาวผุ

สดี รุ่งเรือง 
1 10,000.00 10,000.00 

  
16 นางสาวรส

มานี จางวาง 
1 7,000.00 7,000.00 

  

17 นางสาว

มณีรตัน์ ศรี

น้อย 

1 5,000.00 5,000.00 

  
18 นางสาวสุ

ดาวนีย์ เด่นเก 
1 5,000.00 5,000.00 

  
19 นางสาว

เกสรา พัทเต 
1 2,000.00 2,000.00 

  

20 นางสาว

มณีรินทร ์ซอ

และ 

1 2,000.00 2,000.00 

  
21 นางสาวอัง

สุมาลิน บุตรา 
1 1,000.00 1,000.00 

  
22 นางสาวสิริ

กาญจน์ พัตรา 
1 1,000.00 1,000.00 



  

23 นางสาว

สินีย์นารถ 

จันทเขตร 

1 1,000.00 1,000.00 

  
24 นางสาว

จริยา หวังดี 
1 1,000.00 1,000.00 

  
25 นางสาวอัส

มา เหร็บราเย็น 
1 1,000.00 1,000.00 

  

26 นางสาวอัย

ลาดา สาย

สว่าง 

1 1,000.00 1,000.00 

  
27 นางสาวอา

ริตา หลงหัน 
1 1,000.00 1,000.00 

  
28 นางสาวสุนิ

สา พิศแลงาม 
1 1,000.00 1,000.00 

  
29 โรงเรียน

ก าแพงวิทยา 
1 1,000.00 1,000.00 

  
30 โรงเรียนละ

งูพิทยาคม 
1 1,000.00 1,000.00 
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31 โรงเรียน

อนุบาลละงู 
1 2,000.00 2,000.00 

  

32 นางสาวสิริวิ

ลาลักษณ์ 

สุกใส 

1 1,000.00 1,000.00 

  
33 นางอานิศา 

บัวสาย 
1 1,000.00 1,000.00 

  

34 นางสาว

นิตยา ยอด

สุวรรณ 

1 1,000.00 1,000.00 



  

35 นาย

สมหมาย แซ่

เจีย 

1 1,000.00 1,000.00 

  

36 นางสาว

กฤตย์กมล ล้วน

มณ ี

1 500.00 500.00 

  
37 นางสาวสุนิ

สา เล่งเจ๊ะ 
1 500.00 500.00 

  
38 นางรินภา 

ศรีระสัน 
1 500.00 500.00 

  
39 นายเติม

ศักด์ิ แซ่เจีย 
1 500.00 500.00 

  
40 เด็กหญิง

กีรติ หนูคง 
1 500.00 500.00 

  
41 นางเจตษรา 

บัวสาย 
1 500.00 500.00 

  
42 นางจรงค์ 

วัชระเสรีกุล 
5 2,270.00 2,270.00 

  
43 นายเกรียง

ศักด์ิ หลีเจริญ 
7 2,500.00 2,500.00 

  

44 นาง

มณีวรรณ แซ่

ล่ิม 

3 13,730.00 13,730.00 

  
45 นางอุษณี 

ศรีจันทร์ทอง 
4 1,660.00 1,660.00 

  

46 เด็กหญิง

สุดารัตน์ ช้าง

สาร 

1 700.00 700.00 

  
47 เด็กหญิงศิ

วาพร จุลพงศ์ 
1 500.00 500.00 



  

48 เด็กหญิง

ธนย์ชนก 

โอฬาร 

1 300.00 300.00 

  
49 เด็กชายบุญ

ฤทธิ์  หนูวงศ ์
1 1,000.00 1,000.00 

  

50 เด็กหญิง

รัตนวดี  ขุน

นักการ 

1 800.00 800.00 

  
51 เด็กหญิง

สกุณา ภู่ระหงษ ์
1 600.00 600.00 

  

52 เด็กชาย

สมเกียรต ิ

ตันตวนิช 

1 500.00 500.00 
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53 เด็กหญิง

พัชรีภรณ์ ทอง

สุข 

1 400.00 400.00 

  

54 เด็กชาย

ปฏิภาณ อินทร

งาม 

1 300.00 300.00 

  
55 นายจตุพล 

ด าเนียม 
1 700.00 700.00 

  

56 นางสาว

สุดารัตน์ ติ่งซุ่

ยกุล 

1 600.00 600.00 

  

57 เด็กชายทัต

พงศ์ ร่อน

พิบูลย์ 

1 500.00 500.00 

  
58 นายเกษม 

ทองปัญจา 
1 2,500.00 2,500.00 



  
59 นางสาวสุนิ

สา เล่งเจ๊ะ 
2 4,000.00 4,000.00 

  
60 นายปฐม 

กายจนปกรณ ์
1 21,000.00 21,000.00 

  
61 นางสาวสุนิ

สา เล่งเจ๊ะ 
1 50,000.00 50,000.00 

  
62 นายธเนศ 

เรืองสกุล 
1 3,500.00 3,500.00 

  

63 นางกรอง

ใจ ปอง

อนุสรณ์ 

1 3,500.00 3,500.00 

  
64 ร้านบอย 

แอนด์ บิว 
3 40,000.00 40,000.00 

  

65 บริษัท 

มาสเตอร์พซี 

แอนด์ โครเชท์ 

จ ากัด 

7 5,564.00 5,564.00 

  
66 นายกมล 

พรหมเมศร ์
4 1,152.00 1,152.00 

  

67 นางสาวสุนิ

สา                

เล่งเจ๊ะ 

1 20,000.00 20,000.00 

  

68 นายยูมะ

คาน                    

ฮัมดาหลี 

3 6,190.00 6,190.00 

  
69 นายกมล 

พรหมเมศร ์
3 1,752.00 1,752.00 

  
70 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
7 8,047.00 8,047.00 

  
71 ว่าท่ี ร.ต.

หญิงอหนัด
30 18,200.00 18,200.00 



นงค์ รัตนวิภา 

  
72 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 639.00 639.00 

  
73 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 495.00 495.00 

 

-26- 

 

  
74น.ส.ดวงแก้ว 

ถาวรจิต 
2 1,365.00 1,365.00 

  
75น.ส.สุดา

รัตน์ หนูวงศ ์
7 840.00 840.00 

  
76 นายคิน แซ่

เอ้ว 
3 2,304.00 2,304.00 

  
77นายชัยสิทธิ์ 

ม่าเหรม็ 
2 5,000.00 5,000.00 

  
78นายชรินทร์ 

แก้วหล้า 
2 660.00 660.00 

  

79 ว่าท่ี ร.ต.

หญิงอหนัดนงค์ 

รัตนวิภา 

30 9,500.00 9,500.00 

  
80 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
3 1,970.00 1,970.00 

  
81 นายกมล 

พรหมเมศร ์
1 1,152.00 1,152.00 

  

82 ว่าท่ี ร.ต.

หญิงอหนัดนงค์ 

รัตนวิภา 

30 34,800.00 34,800.00 

  
83 นายกมล 

พรหมเมศร ์
3 2,304.00 2,304.00 



14. โครงการ

พัฒนาฟื้นฟู

คุณภาพชีวิต

ด้วยหลักธรรม 

100 

1 ว่าท่ี ร.ต.

หญิงอหนัดนงค์ 

รัตนวิภา 

30 15,000.00 15,000.00 

15. โครงการ

สอนเสริมศาสนา

ในมัสยิด 

100 
1 นายสมบัติ 

ถ่ินกาแบง 
30 20,000.00 20,000.00 

16. โครงการ

เยาวชนศึกษา

พุทธศาสนาวัน

อาทิตย์ 

100 

1 นาง

มณีวรรณ แซ่

ล่ิม 

2 2,855.00 2,855.00 

  
2 นายกมล 

พรหมเมศร ์
2 300.00 300.00 

  

3 นาย

สงกรานต์ กาญ

จนปกรณ ์

30 24,000.00 24,000.00 

17. อุดหนุน

กิจกรรมทาง

ศาสนาแก่ศาล

เจ้ากวงฮกเกง 

100 
1 ศาลเจ้ากว

งฮกเกง 
7 10,000.00 10,000.00 

18. อุดหนุน

มัสยิดกลาง

ก าแพงตาม

โครงการส่งเสริม

การอ่าน

คัมภีร์อัลกุรอ่าน

แก่เยาวชน 

100 
1 มัสยิดกลาง

ก าแพง 
18 50,000.00 50,000.00 

  
2 มัสยิดกลาง

ก าแพง 
183 50,000.00 50,000.00 

19. อุดหนุน

มัสยิดกลาง

ก าแพงตาม

100 
1 มัสยิดกลาง

ก าแพง 
4 50,000.00 50,000.00 



โครงการส่งเสริม

กิจกรรมทักษะ

อิสลามและ

จริยธรรมฯ 
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ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสาธารณสขุ 

20. โครงการจัด

ประชมุกลุ่ม 

ชมรม

คณะกรรมการ

ด้านสาธารณะ

สุข 

100 
1 นางอมรรัตน์ 

สังข์ทอง 
2 2,100.00 2,100.00 

  
2 นางอมรรัตน์ 

สังข์ทอง 
1 300.00 300.00 

  
3 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 1,510.00 1,510.00 

  
4 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 1,068.00 1,068.00 

  
5 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
1 1,392.00 1,392.00 

  
6 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 782.00 782.00 

  
7 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 455.00 455.00 

  
8 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
1 2,681.00 2,681.00 

  
9 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 419.00 419.00 

  
10 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 2,876.00 2,876.00 



  
11 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 765.00 765.00 

  
12 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 645.00 645.00 

  
13 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 545.00 545.00 

  
14 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
4 404.00 404.00 

21. โครงการ

อบรมให้ความรู้

ด้านยาเสพติด

แก่กลุ่มเส่ียง 

100 1 นางมณี ลิบัง 1 9,100.00 9,100.00 

  

2 นางสาวศิริ

มา ยุทธการ

ก าธร 

1 600.00 600.00 

  
3 นางนิตยา 

ล่ิมวิริยะกุล 
1 600.00 600.00 

  
4 นางนงค์

ลักษณ์ สมจติต ์
1 1,800.00 1,800.00 

  
5 นางสาวพิย

ดา ปะดุกา 
1 1,800.00 1,800.00 

  
6 นายลืขิต 

อังศุภานิช 
1 1,800.00 1,800.00 

  
7 นายการีม 

เก็บกาเม็น 
1 1,800.00 1,800.00 

  
8 นายกมล 

พรหมเมศร ์
4 300.00 300.00 

  
9 นางสาวดวง

แก้ว ถาวรจิต 
2 2,000.00 2,000.00 
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22. อุดหนุนศูนย์

ปฏิบัติการต่อสู้

เพื่อเอาชนะยา

เสพติดจังหวัด

สตูล (ศตส.จ.

สตูล) 

100 

1 ศูนย์

ปฏิบัติการต่อสู้

เพื่อเอาชนะยา

เสพติดจังหวัด

สตูล (ศตส.จ.

สตูล) 

9 20,000.00 20,000.00 

23. อุดหนุน

อ าเภอละงู ใน

โครงการรณรงค์

ต่อต้านยาเสพ

ติดเน่ืองในวัน

ต่อต้านยาเสพ

ติดโลก ประจ าป ี

2554 

100 

1 ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอ

ละงู 

15 5,000.00 5,000.00 

24. โครงการจัด

กิจกรรมกลุ่มผู้

ประสานพลัง

แผ่นดินต้านยา

เสพติด 

100 1 นางมณี ลิบัง 2 15,625.00 15,625.00 

  
2 นายประเสริฐ 

ทองด้วง 
1200 1,200.00 1,200.00 

  
3 นางพันนิภา 

ปังแลมาปุเลา 
1 1,200.00 1,200.00 

  
4 นางนิตยา 

นาคสง่า 
1 1,200.00 1,200.00 

  
5 นางสาวดวง

แก้ว ถาวรจิต 
4 400.00 400.00 

  6 นายกมล 4 300.00 300.00 



พรหมเมศร ์

25. โครงการ

เยี่ยมมารดาก่อน

คลอดและทารก

หลังคลอด 

100 

1 นาง

มณีวรรณ แซ่

ล่ิม 

2 520.00 520.00 

  
2 นายกมล 

พรหมเมศร ์
7 3,145.00 3,145.00 

  
3 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
3 14,874.00 14,874.00 

26. โครงการ

ส่งเสริมกิจกรรม

ผู้สูงอายุ 

100 
1 นายกมล 

พรหมเมศร ์
4 600.00 600.00 

  
2 นางสมพิศ 

พุฒแก้ว 
3 30,000.00 30,000.00 

  
3 นางวิญญู 

หยีละงู 
1 1,200.00 1,200.00 

  

4 สหกรณ์

บริการเทศบาล

ต าบลก าแพง 

1 1,000.00 1,000.00 

  
5 นายนภดล 

นาคสง่า 
2 3,000.00 3,000.00 

27. สมทบเงิน

เข้ากองทุนระบบ

หลักประกัน

สุขภาพระดับ

ท้องถ่ิน 

100 

1 กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพระดับ

ท้องถ่ิน 

8 100,000.00 100,000.00 
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28. โครงการ

อบรมกลุ่ม

ผู้ประกอบการใน

งานสุขาภิบาล

อาหาร 

100 
1 นายกมล 

พรหมเมศร ์
4 300.00 300.00 

  
2 น.ส.ดวงแก้ว 

ถาวรจิต 
2 310.00 310.00 

  3 นางมณี ลิบัง 1 6,500.00 6,500.00 

  
4 นางสุขมาลย์ 

พัฒนศิริ 
1 1,200.00 1,200.00 

29. จดัอาหาร

เสริม (นม) แก่

เด็กนักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

100 

1 สหกรณ์โค

นม            

หนองโพ

ราชบุรี จ ากัด                

(ในพระบรม

ราชูปถัมภ์) 

30 5,420.80 5,420.80 

  

2 สหกรณ์โค

นม            

หนองโพ

ราชบุรี จ ากัด                

(ในพระบรม

ราชูปถัมภ์) 

31 9,104.48 9,104.48 

  

3 สหกรณ์โค

นม           

หนองโพ

ราชบุรี จ ากัด               

(ในพระบรม

ราชูปถัมภ์) 

31 8,365.28 8,365.28 

  

4 สหกรณ์โค

นม              

หนองโพ

ราชบุรี จ ากัด 

(ในพระบรม

28 8,476.16 8,476.16 



ราชูปถัมภ์) 

  

5 สหกรณ์โค

นม          

หนองโพ

ราชบุรี จ ากัด 

(ในพระบรม

ราชูปถัมภ์) 

31 3,406.48 3,406.48 

  

6 สหกรณ์โค

นม           

หนองโพ

ราชบุรี จ ากัด 

(ในพระบรม

ราชูปถัมภ์) 

30 18,204.00 18,204.00 

  

7 สหกรณ์โค

นม           

หนองโพ

ราชบุรี (ในพระ

บรมราชูปถัมภ์) 

30 5,217.03 5,217.03 

  

8 สหกรณ์โค

รนม          

หนองโพ

ราชบุรี จ ากัด 

(ในพระบรม

ราชูปถัมภ์) 

30 10,542.35 10,542.35 

  

9 สหกรณ์โค

นม            

หนองโพ

ราชบุรี จ ากัด 

(ในพระบรม

ราชูปถัมภ์) 

31 9,523.15 9,523.15 

  

10 สหกรณ์โค

นม          

หนองโพ

ราชบุรี จ ากัด 

31 10,070.97 10,070.97 



(ในพระบรม

ราชูปถัมภ์) 

  

11 สหกรณ์โค

นมหนองโพ

ราชบุรี จ ากัด 

(ในพระบรม

ราชูปถัมภ์) 

372 98,229.30 98,229.30 
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30. จัดอาหาร

เสริม (นม) แก่

เด็กนักเรียน

โรงเรยีนอนุบาล

ละงู 

100 

1 สหกรณ์โค

นมหนองโพ

ราชบุรี จ ากัด                 

(ในพระบรม

ราชูปถัมภ์) 

100 551,404.00 453,619.92 

  

2 สหกรณ์โค

นมหนองโพ

ราชบุรี จ ากัด  

32 125,769.28 113,010.17 

  

3 สหกรณ์โค

นมหนองโพ

ราชบุรี จ ากัด 

20 361,167.12 361,167.12 

  

4 สหกรณ์โค

นมหนองโพ

ราชบุรี จ ากัด             

( ในพระบรม

ราชูปถัมภ์) 

365 164,679.60 164,679.60 

31. จัดอาหาร

กลางวันแก่เด็ก

นักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

100 
1 นายดาโหด 

ลักษณา 
6 780.00 780.00 

  
2 นางอารีย์ 

แก้วทอง 
6 2,999.00 2,999.00 



  
3 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
3 6,967.00 6,967.00 

  
4 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
7 2,758.00 2,758.00 

  
5 นายดาโหด 

ลักษณา 
30 2,079.00 2,079.00 

  
6 นางอารีย์ 

แก้วทอง 
30 10,796.50 10,796.50 

  
7 นายดาโหด 

ลักษณา 
30 5,955.00 5,955.00 

  
8 นายดาโหด 

ลักษณา 
31 4,235.00 4,235.00 

  
9 นางอารีย์ 

แก้วทอง 
30 14,907.50 14,907.50 

  
10 นางอารีย์ 

แก้วทอง 
30 12,405.50 12,405.50 

  
11 นายดาโหด 

ลักษณา 
28 5,355.00 5,355.00 

  
12 นายดาโหด 

ลักษณา 
4 1,710.00 1,710.00 

  
13 นางอารีย์ 

แก้วทอง 
14 8,018.50 8,018.50 

  
14 นายดาโหด 

ลักษณา 
14 3,420.00 3,420.00 

  
15 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
3 3,974.00 3,974.00 

  
16 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 5,578.00 5,578.00 

  
17 นายดาโหด 

ลักษณา 
30 6,080.00 6,080.00 



  
18 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 6,073.00 6,073.00 

  
19 นางอารีย์ 

แก้วทอง 
30 19,646.00 19,646.00 

  
20 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
5 6,535.00 6,535.00 

  
21 นางอารีย์ 

แก้วทอง 
8 6,232.50 6,232.50 

  
22 นางอารีย์ 

แก้วทอง 
28 14,668.50 14,668.50 

  
23 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
5 5,843.00 5,843.00 

  
24 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 5,828.00 5,828.00 
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25 นายดาโหด 

ลักษณา 
31 4,965.00 4,965.00 

  
26 นางอารีย์ 

แก้วทอง 
29 15,746.00 15,746.00 

  
27 นางอารีย์ 

แก้วทอง 
31 18,208.00 18,208.00 

  
28 นายดาโหด 

ลักษณา 
31 5,510.00 5,510.00 

  
29 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 5,358.00 5,358.00 

  
30 นายดาโหด 

ลักษณา 
30 3,800.00 3,800.00 

  31 นางอารีย์ 30 12,360.00 12,360.00 



แก้วทอง 

32. จัดอาหาร

กลางวันแก่เด็ก

นักเรียน

โรงเรยีนอนุบาล

ละงู 

100 
1 โรงเรียน

อนุบาลละงู 
100 855,400.00 854,116.29 

  
2 โรงเรียน

อนุบาลละงู 
12 794,300.00 794,300.00 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันากฬีา นันทนาการ และการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

33. โครงการ

จัดการแข่งขัน

มหกรรมกีฬา              

จาบังเกมส์ 

100 
1 นายวิโรจน์ 

นิลสกุล 
4 3,500.00 3,500.00 

  
2 น.ส.ภรทิพย์ 

จองศรีสวัสด์ิ 
5 14,960.00 14,960.00 

  

3 นาง

มณีวรรณ แซ่

ล่ิม 

2 5,128.00 5,128.00 

  
4 น.ส.สุนัน แซ่

ว่อง 
5 21,472.00 21,472.00 

  
5 นายสมบัติ 

ถ่ินกาแบง 
30 234,000.00 234,000.00 

  
6 นางอุษณีย์ 

ศรีจันทร์ทอง 
21 7,497.00 7,497.00 

  
7 นายอุทัย 

หวันเก 
21 7,500.00 7,500.00 

  
8 นายปิยัรัตน์ 

เด่นบูรณะ 
20 690.00 690.00 

  
9 นายสมศักด์ิ 

เหมรา 
20 870.00 870.00 

  10 นางจุฑาพร 20 900.00 900.00 



กาสเส็น 

  

11 ว่าท่ีร.ต.

หญิงอหนัดนงค์ 

รัตนวิภา 

20 150.00 150.00 

  
12 น.ส.สุพัตรา 

ทองฉาย 
20 150.00 150.00 

  
13 น.ส.รุจิรา 

มะรตู ี
20 360.00 360.00 

  

14 น.ส.เพ็ญ

พักตร์             

ปากบารา 

20 360.00 360.00 

  
15 นายจิตกร 

แซ่ตัน 
20 330.00 330.00 
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16 นายสมบัติ               

ถ่ินกาแบง 
20 330.00 330.00 

  
17 น.ส.ปิติพร 

หลงหา 
20 150.00 150.00 

  
18 น.ส.ปาลิตา                    

บินรินทร์ 
20 150.00 150.00 

  

19 นายเอก

พงศ์                

อาดุลเบบ 

20 180.00 180.00 

  
20 น.ส.สาธิดา                 

อาดุลเบบ 
20 180.00 180.00 

  21 นางกนก 20 150.00 150.00 



พรรณ สุวรรณ

ชาตร ี

  
22 นางไพลิน                     

ศรีสุวรรณชนะ 
20 150.00 150.00 

  
23 นางจริยา 

ณ พัทลุง 
20 180.00 180.00 

  
24 น.ส.มธุรส 

อะหลี 
20 180.00 180.00 

  
25 นาย

ยุทธนา หลงหา 
20 180.00 180.00 

  
26 นายวิสูตร์ 

ดุลยานา 
20 60.00 60.00 

  
27 นางนันทนี 

นักร า 
20 60.00 60.00 

  
28 นางสุภาพร 

ยาด า 
20 60.00 60.00 

  

29 นายอิสมา

แอล                    

สาและ 

20 900.00 900.00 

  
30 นายบาเศษ                

แดงเหม 
20 900.00 900.00 

  
31 นายฉะเหตุ 

หมาดอี 
20 900.00 900.00 

  
32 นายหรอน                  

ด าท่าคลอง 
20 900.00 900.00 

  
33 นายกมล 

ไฝขาว 
20 900.00 900.00 

  
34 นายสหาก 

โต๊ะฝา 
20 900.00 900.00 

  35 นายอับดุล 20 900.00 900.00 



ล่าห์ หลงหมาด 

  
36 นายเหม 

แนะสกุล 
20 900.00 900.00 

  
37 นายตาด 

หนูวงศ์ 
20 900.00 900.00 

  
38 นายกาหรี 

นางา 
20 900.00 900.00 

  
39 นายอิน

หยัด แอน่ิม 
20 900.00 900.00 

  
40 นายยูโสบ 

บุญลาภ 
20 900.00 900.00 
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41 นายมูนีต 

หลังสนะ 
20 900.00 900.00 

  
42 น.ส.พรรณ

ทิพา หลังแดง 
20 1,050.00 1,050.00 

  
43 นายนภดล 

เงดฉูนุ้ย 
20 900.00 900.00 

  
44 นายฮาเสด 

หมีดโส๊ะ 
20 600.00 600.00 

  
45 นายอาทิตย์ 

หลงหา 
20 600.00 600.00 

  
46 นายราเชน 

ศรีชัยวาลยื 
20 600.00 600.00 

  

47 นาย

ประจวบ ใฝ

ขาว 

20 600.00 600.00 



  
48 นายส ารวย 

สันหลี 
20 600.00 600.00 

  
49 นายประ

วิทย์ ม้องพร้า 
20 600.00 600.00 

  
50 นายอนันต์ 

หวันสู 
20 600.00 600.00 

  
51 นายอดุล 

หลีหมาด 
20 600.00 600.00 

  
52 นายกีรติ ศรี

สุวรรณชนะ 
20 600.00 600.00 

  
53 นายอาซีซัน 

ท้ิงปากน้ า 
20 600.00 600.00 

  
54 นายสุเมธ 

สาแมะ 
20 600.00 600.00 

  

55 นายจตุ

รวิทย์ แสง

วิสุทธิ์ 

20 600.00 600.00 

  
56 นายฮาเสด 

หาหลัง 
20 1,050.00 1,050.00 

  
57 นายสุวิทย์ 

ขาวดี 
20 1,050.00 1,050.00 

  

58 นายเอก

ชาติ หยมีะ

เหรบ็ 

20 1,050.00 1,050.00 

  
59 นายเพิ่ม

ศักด์ิ หลังชาย 
20 900.00 900.00 

  
60 นายเดชา 

หลงหา 
20 900.00 900.00 

  
61 นายมารุต 

พงค์รัตนศักด์ิ 
20 1,800.00 1,800.00 



  
62 นายสุวัฒน์ 

จิตตห์ลัง 
20 150.00 150.00 

  
63 น.ส.วริษา                     

เหล็มปาน 
20 150.00 150.00 

  
64 น.ส.ดรุณี 

หนูวงศ ์
20 150.00 150.00 

  

65 น.ส.

สุวรรณา              

แดงนุ้ย 

20 360.00 360.00 
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66 นางสุภาพ 

หลงหา 
20 180.00 180.00 

  
67 น.สงนัยนา 

หวันตาหลา 
20 180.00 180.00 

  

68 นาย

ประพันธ์ ล่า

เต๊ะ 

20 330.00 330.00 

  
69 น.ส.เจนจิ

รา ชูสกุล 
20 150.00 150.00 

  

70 น.ส.

ภูษณิศา หมาด

ยูโซ๊ะ 

20 300.00 300.00 

  
71 น.ส.มาริษา 

สุรภินันท์ 
20 150.00 150.00 

  
72 น.ส.พิภัทรา 

หนูวงค์ 
20 30.00 30.00 

  
73 นางสุรภี 

หยีละงู 
20 60.00 60.00 

  74 นางสุนทรีย์ 20 60.00 60.00 



หนูวงศ ์

  
75 นายสมบัติ 

สุกใส 
20 1,170.00 1,170.00 

  
76 นางพรรณี 

แซ่เตียว 
20 1,170.00 1,170.00 

  
77 นางเยาวนา 

เล่งเจ๊ะ 
20 900.00 900.00 

  
78 นางเอวา 

อุดม 
20 900.00 900.00 

34. โครงการ

จัดส่งทีมกีฬา

ประเภทต่างๆ                  

เข้าร่วมการ

แข่งขันส่วน

ราชการ/เอกชน

อื่นหรือทต.

ก าแพงเป็น

ผู้ด าเนินการ 

100 
1 นายพัฒนา 

เจริญฤทธิ ์
5 1,500.00 1,500.00 

  
2 นายธีรพงศ์ 

นาคสง่า 
5 1,500.00 1,500.00 

  
3 นางนิวดา 

หนูชูสุข 
5 1,500.00 1,500.00 

  
4 ร้านเข็ม

อักษร 
1 3,000.00 3,000.00 

  
5 นางนิวดา 

หนูชูสุข 
2 4,000.00 4,000.00 

  

6 ไดมอนด์ 

ปาร์ค                    

รีสอร์ท 

1 3,200.00 3,200.00 

  
7 ร้านสุไรญา

เภสัช 
1 1,000.00 1,000.00 



  
8 นายธนโชติ 

สุวรรณรัตน์ 
5 540.00 540.00 

  
9 นายวีรวัฒน์ 

มณีรตัน์ 
5 540.00 540.00 

  
10 นายวุฒิชัย 

หวังสบู 
5 540.00 540.00 

  
11 นายยุทธนา 

หลงหา 
5 540.00 540.00 

  
12 นายอ านวย 

หลงหา 
5 540.00 540.00 
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13 นายส ารวย 

สันหลี 
5 540.00 540.000 

  
14 นายอนิรัตน์ 

มัจฉา 
5 540.00 540.00 

  
15 นายอัษฎา 

หลงหา 
5 520.00 520.00 

  
16น.ส.สุไรญา 

เนาวเกตุ 
4 1,490.00 1,490.00 

  
17 โรงน้ าด่ืม

ตะรเุตา 
4 540.00 540.00 

  
18 น.ส.สุนัน 

แซ่ว่อง 
2 7,970.00 7,970.00 

  
19 น.ส.สุนัน 

แซ่ว่อง 
4 3,160.00 3,160.00 

  
20 น.ส.สุนัน 

แซ่ว่อง 
5 10,875.00 10,875.00 

  21 นาง 30 15,120.00 15,120.00 



สงกรานต์ กาญ

จนปกรณ ์

  
22 นางสาวสุ

ไรญา เนาวเกตุ 
2 2,827.00 2,827.00 

  
23 นายเอกชัย              

หมาดหีม 
2 720.00 720.00 

  
24 น.ส.สุนัน 

แซ่ว่อง 
2 9,125.00 9,125.00 

  
25 นายสมบัติ                

ถ่ินกาแบง 
30 14,580.00 14,580.00 

  

26 นาย

สงกรานต์      

กาญจนปกรณ ์

30 30,768.00 30,768.00 

  

27 น.ส.เพ็ญ

พักตร์               

ปากบารา 

30 24,500.00 24,500.00 

  
28 นายสมบัติ                  

ถ่ินกาเบง 
30 79,500.00 79,500.00 

  
29 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 2,574.00 2,574.00 

  
30 น.ส.สุไรญา 

เนาวเกตุ 
2 3,246.00 3,246.00 

  
31 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 1,095.00 1,095.00 

  
32 น.ส.สุนัน 

แซ่ว่อง 
5 18,860.00 18,860.00 

  

33 น.ส.ภรณ์

ทิพย์ จองศรี

สวัสด์ิ 

7 57,240.00 57,240.00 

  34 น.ส.สุไรญา 2 1,520.00 1,520.00 



เนาวเกตุ 

  
35 นายสมบัติ 

ถ่ินกาเบง 
30 21,100.00 21,100.00 

35. โครงการ

สนับสนุน

อุปกรณ์กีฬา

ให้แก่ชุมชน 

100 
1 นางสาวสุนัน 

แซ่ว่อง 
5 32,304.00 32,304.00 
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ยทุธศาสตรก์ารพฒันาความเขม้แขง็ของชมุชน 

36. โครงการ

ฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน

แก่

คณะกรรมการ

ชุมชน 

100 
1 นายวิสูตร์ ดุล

ยานา 
30 303,964.00 303,964.00 

  
2 นายกมล 

พรหมเมศร ์
2 300.00 300.00 

37. โครงการ

จัดการแข่งขัน

กีฬาชุมชน

เทศบาล

สัมพันธ์ 

100 
1 นายวิรัช ศรี

รุ่งเรือง 
3 7,592.00 7,592.00 

  
2 นายชรินทร์ 

แก้วหล้า 
2 4,000.00 4,000.00 

  
3 นายยูมะคาน 

ฮัมดาหลี 
2 3,120.00 3,120.00 



  
4 นายวิโรจน์ นิล

สกุล 
3 570.00 570.00 

  
5 นายชัยวัฒน์ 

รัตนพงศ์ 
1 6,000.00 6,000.00 

  
6 นางธิติมา 

วิทยา 
3 48,400.00 48,400.00 

  
7 นายชัยสิทธิ์ 

ม่าเหรม็ 
3 20,000.00 20,000.00 

  
8 นายกมล 

พรหมเมศร ์
6 7,664.00 7,664.00 

  
9 นางมณีวรรณ 

แซ่ล่ิม 
2 3,355.00 3,355.00 

  
10 นายวิสูตร์ ดุล

ยานา 
30 121,600.00 121,600.00 

  
11 นายนูรุดดืน 

เตบสัน 
3 1,950.00 1,950.00 

  
12 นางสาวสุนัน 

แซ่ว่อง 
2 518.00 518.00 

  
13 นายสมชาย 

สิทธิยาสกุล 
3 13,600.00 13,600.00 

  
14 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 332.00 332.00 

  
15 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
1 242.00 242.00 

  

16 นางสาวภรณ์

ทิพย์ จองศรี

สวัสด์ิ 

3 71,048.00 71,048.00 

  
17น.ส.สุไรญา 

เนาวเกตุ 
2 1,181.00 1,181.00 

38. สงเคราะห์ 100 1 นางสุวรรณ 31 16,000.00 16,000.00 



เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ คน

พิการ และ

ผู้ปุวยเอดส์ 

ช านาญนา 

  
2 นางสุวรรณา 

ช านาญนา 
30 16,000.00 16,000.00 

  
3 นางสุวรรณา 

ช านาญนา 
31 16,000.00 16,000.00 

  
4 นางสุวรรณา 

ช านาญนา 
31 16,000.00 16,000.00 

  
5 นางสุวรรณา 

ช านาญนา 
28 16,000.00 16,000.00 
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6 นางสุวรณณา 

ช านาญนา 
31 61,000.00 61,000.00 

  
7 นางสุวรรณา 

ช านาญนา 
30 16,000.00 16,000.00 

  
8 นางสุวรรณา               

ช านาญนา 
31 16,000.00 16,000.00 

  
9 นางสุวรรณา              

ช านาญนา 
30 16,000.00 16,000.00 

  
10 นางสุวรรณา             

ช านาญนา 
31 16,000.00 16,000.00 

  
11 นางสุวรรณา               

ช านาญนา 
31 16,000.00 16,000.00 

  
12 นางสุวรรณา   

ช านาญนา 
30 16,000.00 16,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 



39. โครงการ

จัดการ

ส่ิงแวดล้อม

เพื่อพัฒนา

ชุมชนอย่าง

ยั่งยืน 

100 
1 นางสุธาทิพย์ 

ชัยเพชร 
1 4,400.00 4,400.00 

  
2 นางหลีปฺะ สะ

แลมัน 
1 475.00 475.00 

  
3 นายนิรันดร์                  

ยาหยาหมัน 
2 1,320.00 1,320.00 

  
4 น.ส.ดวงแก้ว 

ถาวรจิต 
1 400.00 400.00 

  
5 นายกมล 

พรหมเมศร ์
2 300.00 300.00 

  
6 นางวิภา หรัน

หลัง 
2 15,600.00 15,600.00 

  
7 นางทองใบ 

เวฃพันธ์ 
1 1,200.00 1,200.00 

  
8 นายอาลี สุข

สุวรรณ ์
1 600.00 600.00 

  
9 โรงเรียน

อนุบาลละงู 
1 1,000.00 1,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการเมอืงการบรหิาร 

40. โครงการ

จัดท า

แผนพัฒนา

เทศบาลและ

ติดตาม

ประเมินผล

แผน 

100 
1 นายนิรันดร์                

ยาหยาหมัน 
2 768.00 768.00 

  2 นางนีรนุช 2 326.00 326.00 



บุญศิร ิ

  
3 นางมยุรีย์ 

บูรณะพิทักท์ 
1 1,600.00 1,600.00 

  
4 นางจินดา 

ปากบารา 
31 405.00 405.00 

  
5 นางอมร 

สุวรรณโณ 
31 330.00 330.00 

  
6 นางจินดา หนู

วงศ์ 
31 150.00 150.00 

  
7 นางแพรวดาว 

หนูวงศ ์
31 315.00 315.00 
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8 นางมาลี ล่า

หมีน 
31 135.00 135.00 

  
9นางรมโหยน 

ขุนแดหวา 
31 165.00 165.00 

  
10 นางวิภา 

หรันหลัง 
31 195.00 195.00 

  
11 นางฮาลีม๊ะ 

เกนุ้ย 
31 240.00 240.00 

  
12 น.ส.วาสนา 

หมีดโสะ 
31 210.00 210.00 

  
13 น.ส.จิตติ

รัตน์ จติสง่า 
31 150.00 150.00 

  
14 นางสนธยา 

ติงหวัง 
31 135.00 135.00 

  
15 น.ส.สมจิตร 

หมีดโสะ 
31 405.00 405.00 



  
16 นางล าพวน 

ลิบัง 
31 180.00 180.00 

  
17 นางปราณี 

หลงสล า 
31 135.00 135.00 

  
18 น.ส.รัตนาวดี 

งะสงบ 
31 150.00 150.00 

  
19 นายยูโสบ 

เถาวัลย์ 
31 600.00 600.00 

  
20 น.ส.สุมาลี 

ช านาญ 
31 360.00 360.00 

  
21 น.ส.สิรินทรา 

เมฆารัฐ 
31 390.00 390.00 

  
22 นางจุไร บัว

ศร ี
31 450.00 450.00 

  
23 นางสาวฐิติ

พร รุ่งเรือง 
31 525.00 525.00 

  
24 นางผัน อิต

ประดิษฐ ์
31 180.00 180.00 

  
25 นางสาวชุติ

มา กะเส็ม 
31 450.00 450.00 

  
26 นางอารีรัตน์ 

ฮ่ังยี่ซี่ 
31 150.00 150.00 

  
27 น.ส.ศรัญญา 

ไชยศักด์ิ 
31 195.00 195.00 

  
28 นางสาวปาริ

ตา ราเย็น 
31 480.00 480.00 

  
29 นางสาว

วรรณ ีหลงหา 
31 495.00 495.00 

  
30 น.ส.มนัสวี 

สหับดิน 
31 480.00 480.00 



  
31 นางประนอม 

เจ๊ะนุ้ย 
31 450.00 450.00 

  
32 น.ส.อาลีมา 

หมีนหวัง 
31 495.00 495.00 

  
33 นางนอแรอ๊ะ              

มานะกล้า 
31 465.00 465.00 

  
34 นางรัชนี วา

ดี 
31 225.00 225.00 

  
35 นางหทัย

ทิพย์ โสสนุ้ย 
31 225.00 225.00 

  
36น.ส.รอบีฉ๊ะ 

ท้ิงปากน้ า 
31 240.00 240.00 

  
37 นางสุมิตรา 

สิงหนูด า 
31 315.00 315.00 

  
38 นางธัญว

รัตน์ อุสมา 
31 480.00 480.00 

  

39 น.ส.อรุณ

รัตน์             

หมาดยูโส๊ะ 

31 885.00 885.00 

  
40 นางนันทพร 

สุวรรณมณี 
31 585.00 585.00 
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41 นางสุณี แอ

นุ้ย 
31 495.00 495.00 

  
42 นางมีน๊ะ 

หลงหา 
31 585.00 585.00 

  
43 นางฮาซีสะ 

ชาวเชาะ 
31 1,500.00 1,500.00 

  44 นางรอบีฉ๊ะ                    31 600.00 600.00 



ท้ิงปากน้ า 

  
45นางแพรว

ดาว หนูวงศ์ 
31 300.00 300.00 

  
46 นางสุมาลี 

หลงหา 
31 300.00 300.00 

  
47 น.ส.จิตติ

รัตน์ จติสง่า 
31 300.00 300.00 

  
48 นางสุปานา 

ราเย็น 
31 300.00 300.00 

  
49 น.ส.มนัสวี 

สหับดิน 
31 300.00 300.00 

  

50 นาง

กาญจนา           

มานีอาเหล็ม 

31 300.00 300.00 

  
51 น.ส.ชุติมา 

กะเส็ม 
31 300.00 300.00 

  
52 น.ส.วันดี 

ประสาททอง 
31 300.00 300.00 

  
53 นายสมจิตร 

หมีดโสะ 
31 300.00 300.00 

  
54 นางฮาซีสะ 

ขาวเชาะ 
31 300.00 300.00 

  
55 นางจินดา 

ปากบารา 
31 300.00 300.00 

  

56 นางสาว

อรุณรัตน์ หมาด

ยูโส๊ะ 

31 300.00 300.00 

  
57 นางผิน มุข

แสง 
31 300.00 300.00 

  58 สุมาลี 31 300.00 300.00 



ช านาญ 

  
59 นายนิรันดร์             

ยาหยาหมัน 
5 2,800.00 2,800.00 

  
60 นายนิรันดร์            

ยาหยาหมัน 
4 960.00 960.00 

  
61 นายกมล 

พรหมเมศร ์
4 300.00 300.00 

  

62 นางสาวสา

ธิดา            อา

ดุลเบบ 

30 18,480.00 18,480.00 

  
63 นายนิรันดร์             

ยาหยาหมัน 
2 582.00 582.00 

  
64 นายนิรันดร์             

ยาหยาหมัน 
2 680.00 680.00 

  
65 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
3 766.00 766.00 

  
66 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
1 507.00 507.00 

  
67 นางมยุรีย์               

บูรณะพิทักษ ์
1 1,760.00 1,760.00 
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41. โครงการ

เทศบาลพบ

ประชาชน 

100 
1 นายวิสูตร์ ดุล

ยานา 
30 61,600.00 61,600.00 

  
2 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 452.00 452.00 

  
3 น.ส.ดวงแก้ว 

ถาวรจิต 
2 3,304.00 3,304.00 

  4 นายสมชาย 3 21,500.00 21,500.00 



สิทธิยาสกุล 

  
5 น.ส.สุไรญา 

เนาวเกตุ 
2 5,000.00 5,000.00 

  
6 นายธนกร 

หวันสู 
2 3,200.00 3,200.00 

  
7 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 3,518.00 3,518.00 

  
8 นางอารีรัตน์ 

ราเย็น 
2 1,175.00 1,175.00 

42. โครงการ

จัดประชุม

ประจ าเดือน 

กลุ่ม ชมรม 

และ

คณะกรรมการ

ต่างๆ 

ตลอดจนการ

ประชมุ

พนักงาน 

ลูกจ้าง

เทศบาล ฯ 

100 
1 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
1 743.00 743.00 

  
2 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 286.00 286.00 

  
3 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
7 625.00 625.00 

  
4 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 190.00 190.00 

  
5 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 739.00 739.00 

  
6 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 458.00 458.00 



  
7 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 629.00 629.00 

  
8 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 2,017.00 2,017.00 

  
9 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 2,038.00 2,038.00 

  
10 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 417.00 417.00 

  
11 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
4 993.00 993.00 

  
12 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 743.00 743.00 

  
13 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 460.00 460.00 

  
14 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
3 590.00 590.00 

  
15 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
7 416.00 416.00 

  
16 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 1,610.00 1,610.00 

  
17 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
1 342.00 342.00 

  
18 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 770.00 770.00 

  
19 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 605.00 605.00 

  
20 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
3 655.00 655.0 

-41- 

 



43. โครงการ

จัดกิจกรรมวัน 

อสม. 

100 
1 นายกมล 

พรฟมเมศร ์
2 800.00 800.00 

  
2 นางอมรรัตน์ 

สังข์ทอง 
4 8,700.00 8,700.00 

  
3 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
240 240.00 240.00 

  
4 น.ส.ดวงแก้ว 

ถาวรจิต 
1 260.00 260.00 

44. อุดหนุนท่ี

ท าการ

ปกครอง

อ าเภอละงูใน

โครงการ

กิจกรรมงาน

รัฐพิธ-ีราชพิธ ี

100 

1 ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอ

ละงู 

6 10,000.00 10,000.00 

45. โครงการ

ลานดินสวน

ครัวรั้วกินได้ 

100 
1 นายนิมิตรชัย           

เหล่ากุลวานิช 
7 10,000.00 10,000.00 

46. โครงการ

ฝึกอบรม

สัมมนาเพื่อ

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

คณะผู้บริหาร/

สมาชิกสภา

เทศบาล 

พนักงานและ

ลูกจ้าง

เทศบาล 

100 
1 นายนภดล 

นาคสง่า 
4 14,000.00 14,000.00 

  
2 บริษัท อิทธิผล 

จ ากัด 
2 5,500.00 5,500.00 



  

3 บริษัท ศาลา

แดง เทอร์เรส 

จ ากัด 

2 6,600.00 6,600.00 

  

4 ร้านอาหาร

อิสลามสตูล-ทุ่ง

สง 

1 1,450.00 1,450.00 

  
5 ร้านอาหาร

เรือนวารี 
1 4,015.00 4,015.00 

  

6 บริษัท บ้าน

สวนดินเผา 

จ ากัด 

1 2,250.00 2,250.00 

  
7 ร้านครัว

ดวงดาว 
1 1,700.00 1,700.00 

  

8 ร้านอาหาร

อิสลามสตูล-ทุ่ง

สง 

1 3,130.00 3,130.00 

  
9 นายสุชาติ 

บริรักษ์กิจด ารง 
30 164,309.00 164,309.00 

47. โครงการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัตริาชการ 

100 
1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสงขลา 
60 20,000.00 20,000.00 

48. โครงการ

ส่งเสริม

กิจกรรม 

นันทนาการ

พนักงาน 

ลูกจ้าง

เทศบาล 

100 
1 นางมณีวรรณ 

แซ่ล่ิม 
2 855.00 855.00 

  
2น.ส.สิริวิลา

ลักษณ์ สุกใส 
1 17,100.00 17,100.00 

  
3 นายชัยสิทธิ์ 

ม่าเหรม็ 
1 2,000.00 2,000.00 
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49. โครงการ

ส ารวจความ

พึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

100 
1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสงขลา 
60 20,000.00 20,000.00 

50. โครงการ

พัฒนา

ระบบงานและ

ฐานข้อมูลของ

เทศบาล 

100 
1 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 1,137.00 1,137.00 

  
2 นางฮาซีสะ 

ขาวเชาะ 
72 11,178.00 11,178.00 

51. โครงการ

ประเมินการจัด

มาตรฐาน

บริการ

สาธารณะ

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

100 
1 นายนิรันดร์ 

ยาหยาหมัน 
2 1,341.00 1,341.00 

  
2 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 461.00 461.00 

  
3 นางสาวชุติมา 

กะเส็ม 
25 75.00 75.00 

  
4 น.ส.วันดี 

ประสาททอง 
25 75.00 75.00 

  
5 นางสุมาลี 

หลงหา 
25 75.00 75.00 

  
6 นางสาวอรุณ

รัตน์ หมาดยูโส๊ะ 
25 75.00 75.00 

  7 นางฮาซีสะ 25 150.00 150.00 



ขาวเชาะ 

  
8 นางสาวมนัสวี 

สหับดิน 
25 75.00 75.00 

  
9 นางสุปานา รา

เย็น 
25 75.00 75.00 

  
10 น.ส.สมจิตร 

หมีดโสะ 
25 75.00 75.00 

  
11 น.ส.จิตติ

รัตน์ จติสง่า 
25 75.00 75.00 

  
12 นางจินดา 

ปากบารา 
25 75.00 75.00 

  
13 นางแพรว

ดาว หนูวงศ์ 
25 75.00 75.00 

  
14 นางผิน มุข

แสง 
25 75.00 75.00 

  
15 น.ส.สุมาลี 

ช านาญ 
25 75.00 75.00 

  
16น.ส.รอบีฉ๊ะ 

ท้ิงปากน้ า 
25 150.00 150.00 

  
17 นายนิรันดร์            

ยาหยาหมัน 
4 400.00 400.00 

  
18 นายนิรันดร์          

ยาหยาหมัน 
7 1,176.00 1,176.00 

  
19 นายนิรันดร์          

ยาหยาหมัน 
2 950.00 950.00 

  
20 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 463.00 463.00 

  
21 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 523.00 523.00 
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52. (1) จัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศ

พร้อมติดตั้ง 

100 
1 นายปรีชา แซ่

ล่ิว 
7 37,900.00 37,900.00 

(2) จดัซื้อชั้นวาง

เอกสาร 
100 

1 นางธิติมา 

วิทยา 
3 3,500.00 3,500.00 

(3)จัดซื้อถังเก็บ

น้ า 
100 

1 หจก.ละงูค้า

วัสดุ 
2 7,750.00 7,750.00 

(4) จัดซื้อโตะ๊ 100 
1 นายชนฤทธิ์ 

สวดประโคน 
15 34,500.00 34,500.00 

(5) จัดซื้อเครื่อง

ฉีดน้ าแรงดันสูง 
100 

1 นางฮาเปไร 

ฮัมดาหลี 
7 27,600.00 27,600.00 

53. (1) จัดซื้อ

คอมพิวเตอร ์
100 

1 หจก.โมเดิร์

นคอมไอที 
7 20,000.00 20,000.00 

(2) จัดซื้อเครื่อง

ส ารองไฟฟูา 
100 

1 หจก.โมเดิร์

นคอมไอที 
7 3,000.00 3,000.00 

(3) จัดซื้อ

พรินเตอร ์ 100 
1 หจก.โมเดิร์

นคอมไอที 
7 7,100.00 7,100.00 

(4) จัดซื้อเครื่อง

ส ารองไฟ 
100 

1 หจก.โมเดิร์

นคอมไอที 
7 3,000.00 3,000.00 

(5) จัดซื้อจอภาพ

แบบ LCD 
100 

1 หจก.โมเดิร์

นคอมไอที 
7 6,000.00 6,000.00 

(6) จัดซื้อ

พรินเตอร ์
100 

1 หจก.โมเดิร์

นคอมไอที 
7 3,550.00 3,550.00 

54. โครงการ อป

พร.เฝูาระวังภัย

ในเขตเทศบาล 

100 1 นายวิรัติ์ วาดี 120 24,840.00 24,840.00 

55. โครงการ

ฝึกอบรมทบทวน
100 

1 จ่าเอกวิภาส 

นวนศรี 
30 24,760.00 24,760.00 



ด้านการปูองกัน

ภัยและบรรเทา

สาธารณภัยแก่ 

อปพร.เทศบาล 

  
2 จ่าเอกวิภาส 

นวนศรี 
11 1,800.00 1,800.00 

  
3 นายยิ่งยศ 

กาญจนนิยม 
7 6,500.00 6,500.00 

  
4 นางฮาเปไร 

ฮัมดาหลี 
4 5,890.00 5,890.00 

56. โครงการ

พัฒนาการ

ให้บริการและ

ประชาสัมพันธ์

ผลงานของ

เทศบาล 

100 

1 บริษัท 

มาสเตอร์พซี 

แอนด์ โครเชท์ 

จ ากัด 

35 53,072.00 53,072.00 

  
2 นายกมล 

พรหมเมศร ์
6 2,080.00 2,080.00 

  
3 นายกมล 

พรหมเมศร ์
15 5,088.00 5,088.00 

-44- 

 

57.อุดหนุน

อ าเภอละงูใน

โครงการ

อ านวยการ

ศูนย์รวมข้อมูล

ข่าวสารการ

ซื้อหรือการ

จ้างของอบต.

ระดับอ าเภอ 

100 

1 ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอ

ละงู 

6 16,000.00 16,000.00 

58. โครงการ 100 1 บริษัท โอ 15 12,600.00 12,600.00 



คืนก าไรแก่ผู้

เสียภาษี 

เชียน พอยท์ 

มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 

  

2 บริษัท โอ

เชียน พอยท์ 

มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 

15 12,240.00 12,240.00 

59.โครงการ

ประชาสัมพันธ์              

การเสียภาษี 

100 
1 นายกมล 

พรหมเมศร ์
3 3,575.00 3,575.00 

  
2 นายสมชาย 

เร๊ะหมีน 
5 6,400.00 6,400.00 

60. โครงการ

จัดจ้างท้องถ่ิน 
100 

1 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
2 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
16 7,632.00 7,632.00 

  
3 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
4 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
5 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
6 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
16 7,632.00 7,632.00 

  
7 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
8 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
16 7,155.00 7,155.00 

  
9 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 6,996.00 6,996.00 

  
10 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
13 6,201.00 6,201.00 



  
11 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
16 7,632.00 7,632.00 

  
12 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
13 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
14 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
15 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
16 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
16 7,632.00 7,632.00 

  
17 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
18 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
19 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
20 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
16 7,632.00 7,632.00 

  
21 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
22 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
16 7,632.00 7,632.00 
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23 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  24 นายภูเมศ 15 7,155.00 7,155.00 



ไฉนวงษ์ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ 

61. โครงการ

พัฒนาอาชีพ

ประชาชน 

52 
1 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
3 1,342.00 1,342.00 

  
2 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 1,342.00 1,342.00 

  
3 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 715.00 715.00 

  
4 นายนรากร 

แซะอาหลี 
30 180,000.00 180,000.00 

  
5 นางสมพร 

ประสิทธิ ์
15 164,400.00 164,400.00 

62. โครงการ

จัดงานส่งเสริม

การท่องเท่ียว 

100 
1 ร้านบ้านถ้วย

รางวัลหาดใหญ่ 
2 8,145.00 8,145.00 

  

2 บริษัท 

มาสเตอร์พซี 

แอนด์ โครเชท์ 

จ ากัด 

7 14,873.00 14,873.00 

  

3 บริษัท สุรเสียง 

(ประเทศไทย) 

จ ากัด 

5 6,300.00 6,300.00 

  
4 นายวิชา นาค

บรรพต 
7 2,000.00 2,000.00 

  

5 บริษัท โอเชีย

นพอยท์ มาร์เก็ต

ติ้ง จ ากัด 

3 3,000.00 3,000.00 

  
6 นายทวีศักด์ิ 

คงกลับ 
1 55,000.00 55,000.00 

  7 นางสาวลักษมี 2 30,000.00 30,000.00 



แซ่ว่อง 

  
8 น.ส.นิติญา 

สุวรรณวงศ ์
2 20,000.00 20,000.00 

  
9 น.ส.สิรินาถ ภู

ถ่ินทุง 
2 10,000.00 10,000.00 

  
10 น.ส.ไลลา 

วิเชียรสราง 
2 6,000.00 6,000.00 

  
11 น.ส.อรนิต 

แก้วเกตุ 
2 5,000.00 5,000.00 

  
12 น.ส.สิรินาถ 

ภูถ่ินทุ่ง 
2 10,000.00 10,000.00 

  
13 นางสาว

ลักษมี แซ่ว่อง 
2 5,000.00 5,000.00 

  
14 น.ส.ภัคจิรา 

ช่วยแท่น 
5 15,700.00 15,700.00 

  
15 นายกมล 

พรหมเมศร ์
15 10,138.00 10,138.00 

  
16 นางจรงค์                    

วัชระเสรีกุล 
6 3,500.00 3,500.00 

  

17 นายภูเบศ               

สถาปัตยการนัน

ทกรณ ์

7 8,000.00 8,000.00 

  
18 นายวิชา 

นาคบรรพต 
7 4,000.00 4,000.00 

  
19 นายคิน แซ่

เอ้ว 
7 48,000.00 48,000.00 

  

20 การไฟฟูา

ส่วนภูมิภาค

จังหวัดสตูล 

5 17,655.00 17,655.00 
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21 นางนงนุช 

ทศกูล 
3 60,000.00 60,000.00 

  
22 นายอิบรอหิม 

หวันสู 
4 5,000.00 5,000.00 

  
23 นาง

มณีวรรณ แซ่ล่ิม 
7 12,368.00 12,368.00 

  
24 นางอุษณีย์                

ศรีจันทร์ทอง 
5 2,004.00 2,004.00 

  
25 นายยูมะคาน                

ฮัมดาหลี 
5 4,256.00 4,256.00 

  
26 นายวิสูตร์ 

ดุลยานา 
1 17,000.00 17,000.00 

  
27 นายวิสูตร์ 

ดุลยานา 
1 3,845.16 3,845.16 

  
28 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 216.00 216.00 

63. โครงการ

พัฒนาตลาด

สดน่าซื้อและ

เพิ่มศักยภาพ

ผู้ประกอบการ

ร้านค้าตลาด

สดเทศบาล 

100 
1 นายวิไล ย่อง

เส้ง 
4 20,000.00 20,000.00 

  
2 นายปรีชา ปัน

ดีกา 
1 1,200.00 1,200.00 

  
3 นายเอก

นรินทร์ ลัดเลีย 
1 1,200.00 1,200.00 

  
4 น.ส.ดวงแก้ว 

ถาวรจิต 
2 780.00 780.00 



  
5 นางสมพิศ 

พุฒแก้ว 
3 6,500.00 6,500.00 

  
6 นายกมล 

พรหมเมศร ์
2 300.00 300.00 

รวม 8,658,155.15 8,687,871.44 
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 ช. การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

     การประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลก าแพง จะเป็น

การประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการ



ด า เนินงาน (โครงการ/ กิจกรรม) ของเทศบาล ประจ าปี  2554                            

ซึ่งปรากฏผลดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ 1     ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตารางที่ 1    แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ 

 

เพศ จ านวนคน รอ้ยละ 

         ชาย 

         หญิง 

163 

237 

40.75 

59.25 

รวม 400 100.0 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 59.25 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40.75   

    

ตารางที่ 2      แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

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 

12 

79 

122 

102 

61 

24 

3.00 

19.80 

30.50 

25.50 

15.30 

6.00 

รวม 400 100.0 



จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 26-35 

ปี คิดเป็นร้อยละ 30.50 รองลงมาอายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.50 

อายุ 15-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.80 อายุ 46-55 ปี                      คิด

เป็นร้อยละ 15.30 อายุมากกว่า  55 ปี  คิดเป็นร้อยละ 6.00 น้อยที่สุด 

อายุต่ ากว่า 15 ปี  คิดเป็นร้อยละ 3.00     
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ตารางที่ 3      แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามจ าแนกตาม ระดบัการศึกษา 

 

การศึกษา จ านวนคน รอ้ยละ 

         ประถมศึกษา 

          มัธยมศึกษา 

          ประกาศนียบัตร 

(ปวช./ปวส.) 

          ปริญญาตรี 

          สูงกว่าปริญญา

ตรี 

127 

170 

50 

50 

3 

31.80 

42.50 

12.50 

12.50 

0.80 

รวม 400 100.0 

จากตารางที่ 3 พบว่ า  ผู้ ต อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี วุ ฒิ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมาได้แก่ 

ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31.80 ประกาศนียบัตร (ปวช./ปวส.) คิด

เป็นร้อยละ 12.50 ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 12.50 และวุฒิการศึกษาที่

มีจ านวนน้อยที่สุด ได้แก่                           สูงกว่าปริญญาตรี  คิดเป็น

ร้อยละ 0.80     

 



ตารางที่ 4      แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามจ าแนกตาม อาชพี 

 

อาชพี จ านวนคน รอ้ยละ 

         ไม่ได้ประกอบอาชีพ

ใดๆ 

          เรียนหนังสือ 

          ค้าขายหรือประกอบ

ธุรกิจส่วนตัว 

          เกษตร ชาวนา 

ชาวสวน ชาวไร่ 

          นักการเมืองท้องถ่ิน 

          แม่บ้าน 

          ลูกจ้าง  พนักงาน

จ้าง 

          รับจ้างทั่วไป 

          รับราชการ 

รัฐวิสาหกิจ 

          อื่นๆ 

15 

56 

94 

42 

1 

48 

52 

64 

25 

3 

3.80 

14.00 

23.50 

10.50 

0.30 

12.00 

13.00 

16.00 

6.30 

0.80 

รวม 400 100.0 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ 

ค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว                    คิดเป็นร้อยละ 23.50 

รองลงมา รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 16.00 เรียนหนังสือ  คิดเป็นร้อย

ละ 14.00                 ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คิดเป็นร้อยละ 13.00 

แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 12.00 เกษตรกร ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ คิด

เป็นร้อยละ 10.50 รับราชการ รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 6.30 ไม่ได้

ประกอบอาชีพ  คิดเป็นร้อยละ 3.80 ประกอบอาชีพอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 

0.80  และที่ มี จ านวนน้อยที่ สุ ด  คื อ  อาชีพนั กการเมื องท้ อง ถ่ิน                  

คิดเป็นร้อยละ 0.30     
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ตารางที่ 5      แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามจ าแนกตาม ศาสนา 

 

ศาสนา จ านวนคน รอ้ยละ 

          พุทธ 

          อิสลาม 

          คริสต์ 

          อื่นๆ 

83 

316 

1 

0 

20.80 

79.00 

0.3 

0 

รวม 400 100.00 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นับถือศาสนา

อิสลาม คิดเป็นร้อยละ 79.00  รองลงมานับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อย

ละ 20.80 และนับ ถือศาสนาศาสนาคริสต์  คิดเป็นร้อยละ  0.30                

และที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ ศาสนาอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 0        

 

ส่วนที่ 1   :  ประเมินการรับรู้ด้านการสนับสนุน และด าเนิน

กิจกรรม/โครงการ ของเทศบาลต าบลก าแพง 

ตารางที่ 6    แสดงค่าร้อยละของการรับรู้ด้านการสนับสนุน และ

การด าเนินกิจกรรม/โครงการ                   ของเทศบาลต าบลก าแพง 

ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้  

 

 

ที ่

 

หวัขอ้ 

รู ้ ไมรู่ ้

จ านวน รอ้ย

ละ 

จ านวน รอ้ย

ละ 

1 การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน คู

ระบายน้ า และสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการอื่นๆ 

297 74.25 103 25.75 

2 การพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟูา 

ประปา ในชุมชน 

289 72.25 111 27.75 

3 การจัดงานประเพณี ศาสนา 374 93.50 26 6.50 



วัฒนธรรม และวันส าคัญต่างๆ  

เช่น งานวันเด็กแห่งชาติ งาน

ลอยกระทง งานสมโภชหลวง   ปูุ

คง  งานวันเข้าพรรษา 

อาสาฬหบูชา  งานเข้าสุนัต         

งานละศีลอดในเดือนรอมฎอน 

งานวันเมาลิด และอื่นๆ 

4 การจัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และ           

ผู้ปุวยเอดส์ 

352 88.00 48 12.00 

5 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่

เด็ก เยาวชน และประชาชน

ทั่วไป เช่น ศูนย์พัฒนาเด็ก จัด

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

เทศบาล จัดซื้อส่ือการเรียนรู้

ส าหรับห้องสมุดเทศบาล   

320 80.00 80 20.00 
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ที ่

 

หวัขอ้ 

รู ้ ไมรู่ ้

จ านวน รอ้ย

ละ 

จ านวน รอ้ย

ละ 

6 จัดกิจกรรมให้ความรู้  

ให้บริการ และสุขภาพอนามัย           

ด้านสาธารณสุข เช่น ประชุม

กลุ่ม ชมรมต่างๆ โครงการ

ศึกษาดูงานกลุ่ม ชมรมด้าน

สาธารณสุข โครงการคลินิก

ชุมชนเคลื่อนที่  โครงการ

สายใยสองวัย จัดกิจกรรม              

332 83.00 68 17.00 



วัน อสม. ส่งเสริมกิจกรรม

ผู้สูงอายุ โครงการเยี่ยมมารดา

ก่อนคลอดและทารกหลังคลอด 

ฯลฯ    

7 จัดกิจกรรมและรณรงค์ให้

ความรู้ด้านการปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น 

โครงการอบรมกิจกรรมสัมพันธ์

กลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดิน  

ส่งเสริมกิจกรรมวันยาเสพติด

โลกโครงการอบรมให้ความรู้

ด้านยาเสพติดแก่กลุ่มเส่ียง ฯลฯ 

299 74.75 101 25.25 

8 จัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น 

จัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์  

จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน

เทศบาลสัมพันธ์  จัดประกวด

เต้นแอโรบิคก าแพงซุปเปอร์

แดนซ์ และส่งทีมกีฬาต่างๆ เข้า

ร่วมแข่งขัน ฯลฯ   

377 94.25 23 5.75 

9 จัดโครงการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม เช่น โครงการถนน

ปลอดถังขยะ โครงการจัดตั้ง

ธนาคารขยะชุมชน โครงการ

จ้างกวาดขยะ โครงการขุดลอก

ท่อระบายน้ า โครงการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชน

อย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมปลูก

ต้นไม้ในชุมชน 

332 83.00 68 17.00 

10 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ และสวนหย่อมต่างๆ  

เช่น สวนสาธารณะ  สวนไม้

329 82.25 71 17.75 



ประดับเกาะกลางถนน 

สวนหย่อมวิจิตรจรรยาบริเวณ

ปูายเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ 

11 การสนับสนุนและช่วยเหลือภัย

พิบัติ เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง วาต

ภัย ไฟไหม้ 

359 89.75 41 10.25 

12 การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสาร และจัดท าส่ือ

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น เสียง

ตามสายแผ่นพับ แผ่นปลิว ปูาย

อักษรไฟวิ่ง ปูายโฆษณา (คัต

เอาท์)   

350 87.50 50 12.50 

13 การจัดโครงการฝึกอบรม ศึกษา

ดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

กลุ่ม ชมรม คณะกรรมการ

เครือข่ายของเทศบาล  

พนักงานเทศบาล  สมาชิกสภา 

และผู้บริหารท้องถ่ินท้องถ่ิน 

287 71.75 113 28.25 

14 การพัฒนาเศรษฐกิจแก่

ประชาชน เช่น โครงการพัฒนา

อาชีพให้แก่ประชาชน 

โครงการตลาดสดน่าซื้อ  ลาน

ค้าช่ืนมื่นคืนวันพุธ  จัดงาน

ส่งเสริมการท่องเที่ยว(มรกตอัน

ดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อย

ของดีที่ละงู)   

360 90.00 40 10.00 
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ที ่

 

หวัขอ้ 

รู ้ ไมรู่ ้

จ านว

น 

รอ้ย

ละ 

จ านว

น 

รอ้ย

ละ 



1

5 

การบริหารจัดการด้านภาษีแก่

ประชาชน เช่น โครงการคืนก าไรแก่

ผู้เสียภาษี  โครงการประชาสัมพันธ์

การเสียภาษีประจ าปี โครงการออก

หน่วยบริการภาษีและค่าธรรมเนียม

เคลื่อนที่ 

326 81.5

0 

74 18.5

0 

1

6 

การจัดระเบียบสังคม และรักษาความ

สงบเรียบร้อยของชุมชน เช่น 

โครงการ อปพร.เฝูาระวังภัยในเขต

เทศบาล  โครงการจัดจ้างยาม

ท้องถ่ิน  ตีเส้นจราจร ปูายบังคับ

จราจร จัดระเบียบแผงค้า แผงลอย 

และตลาดสด 

323 80.7

5 

77 19.2

5 

1

7 

การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในด้านการเมือง การ

บริหาร เช่น โครงการจัดท า

แผนพัฒนาและติดตามประเมินผล

แผน โครงการส ารวจความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ  โครงการส ารวจ

ข้อมูล จปฐ. การเลือกตั้งต่างๆ ฯลฯ 

304 76.0

0 

96 24.0

0 

รวม - 82.5

0 

- 17.5

0 

 

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้เก่ียวกับ

การจัดท าโครงการในภาพรวม                    คิดเป็น ร้อยละ 82.50 

แสดงให้เห็นว่าประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก าแพงรู้เก่ียวกับการ

ด าเนินโครงการ / กิจกรรมของเทศบาลต าบลก าแพง และไม่รู้เก่ียวกับ

โครงการในภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ 17.50  
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ส่วนที่ 2  :    ประเมินการเปลี่ยนแปลงของชุมชน  

 ตารางที่ 7     แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ

การเปลี่ยนแปลงของชุมชน ดังนี้ 

 

ประเดน็ 
x     

SD 

  แปล

ผล 

1. การศึกษาของคนในชุมชน  3.30 0.63 ปาน

กลาง 

2. สุขภาพอนามัย / สุขภาพจิตของคนใน

ชุมชน 
3.22 0.69 ปาน

กลาง 

3. ความสะดวกและปลอดภัยของการ

คมนาคมในชุมชน 
3.29 0.69 ปาน

กลาง 



4. มีน้ าสะอาดใช้บริโภค อุปโภค อย่าง

เพียงพอ 

3.34 0.67 ปาน

กลาง 

5. มีการปฏบิตักิิจกรรมทางศาสนาใน

ชมุชน 
3.36 0.74 ปาน

กลาง 

6. การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง 3.03 0.93 ปาน

กลาง 

7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.18 0.69 ปาน

กลาง 

8. คุณธรรม ศีลธรรมของคนในชุมชน 3.25 0.71 ปาน

กลาง 

9. การมีส่วนร่วมในการปูองกันยาเสพติด

และการแก้ไขปัญหา 

การระบาดของยาเสพติด 

3.09 0.87 ปาน

กลาง 

10. สภาพทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมในชุมชน เช่น ขยะ 

 น้ าเสีย  อากาศ แหล่งน้ า ฯลฯ 

3.28 0.76 ปาน

กลาง 

11. รายได้ของประชาชนในชุมชน 3.18 0.74 ปาน

กลาง 

12. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร / การ

ประชาสัมพันธ์ ผลกาด าเนินงาน 

ของเทศบาลต าบลก าแพง 

3.34 0.64 ปาน

กลาง 

13. ความสนใจกฬีาของประชาชนใน

ชมุชน 
3.42 1.65 ปาน

กลาง 

14. ความสนใจต่อสุขภาพของประชาชน

ในชุมชน 
3.34 0.69 ปาน

กลาง 

15. ความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของ

เทศบาลต าบลก าแพง  

ของประชาชนในชุมชน 

3.28 0.71 ปาน

กลาง 

16. ความสนใจต่อการเลือกตั้งของ

ประชาชนในชุมชน 
3.35 0.71 ปาน

กลาง 

รวม 3.26 0.78 ปาน



กลาง 

 จากตารางที่  7   แสดงให้ เห็นว่า ระดับความคิดเห็นว่าการ

เปลี่ยนแปลงของชุมชน ในประเด็นกิจกรรม/โครงการที่เทศบาลต าบล

ก าแพงได้ด าเนินการในภาพรวม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มี

ค่าเฉลี่ย     x  = 3.26  

 เมื่อพิจารณารายข้อตามประเด็น พบว่า ข้อ 13. ความสนใจกีฬา

ของประชาชนในชุมชน และข้อ 14.  ความสนใจต่อสุขภาพของ

ประชาชนในชุมชน มีค่าเฉลี่ย x  = 3.42 รองลงมา ข้อ 5. มีการปฏิบัติ

กิจกรรม        ทางศาสนาในชุมชนมีค่าเฉลี่ย x  = 3.36 ค่าเฉลี่ยรายข้อ

อื่นตามตารางที่  7 
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ส่วนที ่ 3  :   ประเมนิการมีสว่นรว่มในการด าเนนิโครงการ / 

กิจกรรม 

ตารางที่ 8    แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง

พอใจในหัวข้อการมีส่วนร่วม 

                           ในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ดังนี้    

 

ประเดน็ 
   x    SD  แปล

ผล 

1. มีส่วนร่วมในการศึกษา และแก้ไขปัญหาใน

ชุมชน 
2.96 2.14 ปาน

กลาง 

2. มีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาท้องถ่ินตาม

ความต้องการ                      และแก้ไขปัญหา

ของชุมชน 

2.86 0.82 ปาน

กลาง 



3. มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการ

พัฒนาท้องถ่ิน 
2.85 0.82 ปาน

กลาง 

4. มีส่วนร่วมในการจัดท ากิจกรรม / โครงการ 2.94 0.84 ปาน

กลาง 

5. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน 
3.07 0.75 ปาน

กลาง 

6. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและปูองกันการ

แพร่ระบาดของยาเสพติด 
2.92 0.89 ปาน

กลาง 

7. มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการแก้ปัญหาของ

ชุมชน เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง  ขยะ ฯลฯ 
3.12 0.81 ปาน

กลาง 

8. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานประเพณี 

ศาสนา วัฒนธรรม                และวันส าคัญต่างๆ 

เช่น งานวันเด็กแห่งชาติ งานลอยกระทง                          

งานสมโภชหลวงปูุคง  งานวันเข้าพรรษา 

อาสาฬหบูชา  งานเข้าสุนัต                 งานละศีล

อดในเดือนรอมฎอน งานวันเมาลิด และอื่นๆ 

3.19 0.83 ปาน

กลาง 

9. มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬา 3.12 0.82 ปาน

กลาง 

10. มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมให้ความรู้กับ

ประชาชนในด้านต่างๆ เช่น อบรมสอนแม่ดูแลลูก 

อบรมกิจกรรมสัมพันธ์กลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดิน 

อบรมด้านยาเสพติดแก่กลุ่มเส่ียง อบรม อสม.  

อบรมกลุ่มผู้ประกอบการ           ในงานสุขาภิบาล

อาหาร ฯลฯ  

2.95 0.87 ปาน

กลาง 

11. มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่ิงแวดล้อม เช่น ปลูก

ต้นไม้ พัฒนาความสะอาดภายในชุมชน 
3.10 0.77 ปาน

กลาง 

รวม 3.00 0.94 ปาน

กลาง 

 



จากตารางที่ 8  แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชน

มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วม     ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย x  = 3.00 

 เมื่อพิจารณารายข้อตามประเด็น พบว่า ข้อ 8. มีส่วนร่วมในการ

จัดกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และวันส าคัญต่างๆ เช่น 

ง านวัน เ ด็กแห่ งชาติ  ง านลอยกระทง  ง านสมโภชหลวงปูุ ค ง                

งานวันเข้าพรรษา,อาสาฬหบูชา งานเข้าสุนัต งานละศีลอดในเดือน

รอมฎอน งานวันเมาลิด และอื่นๆ                    มีค่าเฉลี่ย x  = 3.21 

(ระดับปานกลาง) รองลงมา 7. มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการแก้ปัญหา

ของชุมชน               เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง ขยะ ฯลฯ และ ข้อ 9. มีส่วน

ร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬา มีค่าเฉลี่ย x  = 3.12                 (ระดับ

ปานกลาง) ส่วนค่าเฉลี่ยรายข้ออื่นๆ ตามตารางที่ 8 
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ส่วนที ่4  :  ประเมนิความพงึพอใจในการด าเนนิงาน 

 ตารางที่ 9   แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง

พอใจในหัวข้อการด าเนินงาน  

                          โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล

ก าแพง ประจ าปี 2554    

ประเดน็ 
   x     SD   แปล

ผล 

1. ประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน 3.01 0.74 ปาน

กลาง 

2. ช่วยแก้ปัญหา / ความต้องการของประชาชน 3.05 0.76 ปาน

กลาง 

3. ช่วยพัฒนาท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้า 3.17 0.80 ปาน

กลาง 

4. ช่วยแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน 2.99 0.79 ปาน

กลาง 

5. ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนในเขต 3.02 0.79 ปาน



เทศบาล กลาง 

6. ช่วยท าให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.08 0.78 ปาน

กลาง 

7. ช่วยท าให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม 3.13 0.74 ปาน

กลาง 

8. ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจพัฒนา

ท้องถ่ินของตนเอง 
3.11 0.81 ปาน

กลาง 

9. ช่วยท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ดีขึ้น 
3.16 0.77 ปาน

กลาง 

10.ช่วยแก้ไขปัญหาการศึกษาและการเรียนรู้ 3.15 0.78 ปาน

กลาง 

รวม 3.09 0.78 ปาน

กลาง 

 

จากตารางที่ 9   แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ

ด าเนินโครงการ/กิจกรรม                      ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง โดยมีค่าเฉลี่ย x  = 3.09 

 เมื่อพิจารณารายข้อตามประเด็น พบว่า ข้อ 3. ช่วยพัฒนา

ท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ย x  = 3.17 (ระดับปานกลาง) 

รองลงมา ข้อ 9. ช่วยท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมดีขึ้น มี

ค่าเฉลี่ย x  = 3.16 (ระดับปานกลาง) ส่วนค่าเฉลี่ยข้ออื่นๆ รายละเอียด

ตามตารางที่  9   

 

ขอ้เสนอแนะ 

  1. การประเมินผลควรแสดงปัญหา อุปสรรคในการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูก

วิธีต่อไป 

 2. การประเมินในส่วนที่ 1 คือ ประเมินการรับรู้ ด้านการ

สนับสนุน และด าเนินกิจกรรม/โครงการของเทศบาลต าบลก าแพง ถือว่า



ป ร ะ ช า ช น มี ก า ร รั บ รู้ ถึ ง โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม  ดี พ อ ส ม ค ว ร                           

คิดเป็นร้อยละ 82.50 

   3. ส่วนที่ 2 ประเมินการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ระดับความ

คิดเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง               ของชุมชน ในประเด็นกิจกรรม/

โครงการ ที่เทศบาลต าบลก าแพงได้ด าเนินการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย                            

อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย x  = 3.26  แต่การด าเนินงาน ทั้ง 12 

ประเด็น ควรน าไปปรับปรุง                        การด าเนินงานใหม่ให้อยู่

ในระดับที่ดีขึ้น เพราะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางอยู่ 
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  4. ส่วนที่ 3 ประเมินการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ / 

กิจกรรมแสดงให้เห็นว่า                ระดับความคิดเห็นของประชาชนมี

ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม                      

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย x  = 3.00 การมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมเทศบาลต้องน าไปพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานใหม่

ให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น 

5. ส่วนที่ 4  ประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานแสดง

ให้ เห็นว่า ประชาชนมี                ความพึงพอใจต่อการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย x  = 

3.09            ก็ต้องแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


