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วิธีการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 2
วิธีการติดตามและประเมินผล
****************************
1. การติดตามและประเมินผล
1.1 การติดตามผลความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนา
ติ ด ตามจากผลการด าเนิ น งานของส านั ก ปลั ด และกองงานต่ า งๆ ทุ ก ๆ ระยะ 3 เดื อ น
และความก้ า วหน้ า ของการเบิ ก จ่ า ยเงิ น โครงการตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2557 โดยการประมวลผลข้ อ มู ล จากระบบสารสนเทศการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ก ารวางแผน
และการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan)
1.2 การประเมินผล
ในการประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน นั้ น จะเป็ น การประเมิ น โครงการ/กิ จ กรรม และผล
การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณของเทศบาล ว่ า เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2557-2559) หรื อ ไม่
โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลกาแพง
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน 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 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของเทศบาล
กาแพง ข้อมูลของแบบสอบถามได้สร้างขึ้นมาโดยกาหนดประเด็นประเมินและกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้
ประเด็นประเมิน
1. การรับรู้
2. การเปลี่ยนแปลง
3. การมีส่วนร่วม
4. ความพึงพอใจ
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ประชาชนทั่วไป
2. ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ/ เอกชน
3. นักเรียน นักศึกษา

4. หัวหน้าส่วนราชการ
5. ข้าราชการ
6. ผู้ประกอบธุรกิจ ห้างร้านต่างๆ

ลักษณะของแบบสอบถาม
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า โดยกาหนดระดับของความเห็น เป็น 5 ระดับ
- น้อยที่สุด =
1 คะแนน
- น้อย
=
2 คะแนน
- ปานกลาง =
3 คะแนน
- มาก
=
4 คะแนน
- มากที่สุด
=
5 คะแนน
และแบบที่คิดเป็นร้อยละ โดยกาหนดประเด็นประเมินและเกณฑ์ชี้วัดไว้ ดังนี้
วัตถุประสงค์
การประเมิน
1. การรับรู้

แหล่งข้อมูล
ผูใ้ ห้ความรู้
ประชาชนทั่วไป/
ผู้บริหารสถานศึกษา
ของรัฐ เอกชน/
นักเรียน นักศึกษา/
หัวหน้าส่วนราชการ/
ข้าราชการ/ ผู้ประกอบ
ธุรกิจ ห้างร้านต่างๆ

เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในการเก็บข้อมูล
- แบบสอบถาม

2. การเปลี่ยนแปลง “------------- - แบบสอบถาม

การวิเคราะห์
ข้อมูล

เกณฑ์ในการประเมิน

- ร้อยละ

1.1 ประชาชนรับรู้การดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- ค่าเฉลี่ย x

2.1 การคานวณค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์

---------“

- ส่วนเบี่ยงเบน 4.21 - 5.00 = มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น
มาตรฐาน (SD) มาก
3.41 - 4.20 = มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น
2.61 - 3.40 = มีการเปลี่ยนแปลง
เหมือนเดิม
1.81 - 2.60 = มีการเปลี่ยนแปลงแย่ลง
1.00 - 1.80 = มีการเปลี่ยนแปลงแย่มาก

3. การมีส่วนร่วม

“------------- - แบบสอบถาม
---------“

3.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนิน
- ค่าเฉลี่ย x
- ส่วนเบี่ยงเบน โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตาบลกาแพง
มาตรฐาน (SD) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

4. ความพึงพอใจ

“------------- - แบบสอบถาม
---------“

4.1 การคานวณค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์
- ค่าเฉลี่ย x
- ส่วนเบี่ยงเบน 4.21 - 5.00 = มีความพึงพอใจมากที่สุด
มาตรฐาน (SD) 3.41 - 4.20 = มีความพึงพอใจมาก
2.61 - 3.40 = มีความพึงพอใจปาน
กลาง
1.81 - 2.60 = มีความพึงพอใจน้อย
1.00 - 1.80 = มีความพึงพอใจน้อยทีส่ ุด

การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของเทศบาลต าบลก าแพง จะเป็ น การประเมิ น ความคิ ด เห็ น
และความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ซึ่งปรากฏผลดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1

แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตาม เพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวนคน
245
355
600

ร้อยละ
40.8
59.2
100.0

จากตารางที่ 1 เพศ :
ผู้ ต อบแบบสอบถามเป็ น เพศชาย 245 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40.8
และเพศหญิง 355 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2
ตารางที่ 2

แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตาม อายุ
อายุ
ต่ากว่า 15 ปี
15-25 ปี
26-35 ปี
36-45 ปี
46-55 ปี
มากกว่า 55 ปี
รวม

จานวนคน
21
104
137
152
119
67
600

ร้อยละ
3.5
17.4
22.8
25.3
19.8
11.2
100.0

จากตารางที่ 2 อายุ : ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 36-45 ปี จานวน 152 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.3 รองลงมา อายุ ร ะหว่ า ง 26-35 ปี จ านวน 137 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 22.8
อายุระหว่าง 46-55 ปี จานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 อายุระหว่าง 15-25 ปี จานวน 104 คน
คิด เป็น ร้อ ยละ 17.4 อายุ มากกว่า 55 ปี จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 และน้อยที่ สุ ด คือ อายุ
ต่ากว่า 15 ปี จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5

ตารางที่ 3

แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตาม ระดับการศึกษา
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ประกาศนียบัตร (ปวช./

ปวส.)
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวนคน
179
231
85
99
6

ร้อยละ
29.8
38.5
14.2
16.5
1.0

600

100.0

จากตารางที่ 3 ระดั บ การศึ ก ษา : ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
จานวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษา จานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ
29.8 ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 99 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.5 ระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร (ปวช./ปวส.)
จ านวน 85 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.2 และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ระดั บ สู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี จ านวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.0
ตารางที่ 4

แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตาม อาชีพ
อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ
เรียนหนังสือ
ค้าขายหรือประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว
เกษตร ชาวนา ชาวสวน
ชาวไร่
นักการเมืองท้องถิ่น
แม่บ้าน
ลูกจ้าง/ พนักงานจ้าง
รับจ้างทั่วไป
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ
รวม

จานวนคน
29
83
178
63
4
69
66
66
31
11

ร้อยละ
4.8
13.8
29.7
10.5
0.7
11.5
11.0
11.0
5.2
1.8

600

100.0

จากตารางที่ 4 อาชีพ : ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
จานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 รองลงมา เรียนหนังสือ จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 แม่บ้าน
จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ลูกจ้าง/ พนักงานจ้าง และรับจ้างทั่วไป จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ
11.0 ตามล าดั บ เกษตร ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ จ านวน 63 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.5 รั บ ราชการ
รัฐวิสาหกิจ จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 ไม่ได้ประกอบอาชีพ จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8

อาชี พ นั กการเมือ งท้ อ งถิ่ น จ านวน 4 คน อาชี พ อื่นๆ จานวน 11 คน คิด เป็นร้อยละ 1.8 และน้อยที่ สุ ด
คือ อาชีพนักการเมืองท้องถิ่น จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7
ตารางที่ 5

แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตาม ศาสนา
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต์
อื่นๆ
รวม

จานวนคน
137
463
0
0
600

ร้อยละ
22.8
77.2
0
0
100.00

จากตารางที่ 5 ศาสนา : ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จานวน 463 คน
คิดเป็นร้อยละ 77.2 รองลงมานับถือศาสนาพุทธ จานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8
ตอนที่ 2 การรับรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตาบลกาแพง
ตารางที่ 6 แสดงค่าร้อยละของการรับรู้ด้านการดาเนินกิจกรรม/โครงการของเทศบาลตาบล
กาแพง ดังนี้
รู้
ที่

หัวข้อ

1 การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน คูระบายน้า และสาธารณูปโภค
สาธารณูปการอื่นๆ
2 การพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า-ประปาภายในชุมชน
3 การจัดงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และวันสาคัญต่างๆ
เช่น วันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันลอยกระทง งานเชิดชูเกียรติ
หลวงปู่คง เข้าพรรษา อาสาฬหบูชา สร้างเสริมความรู้มุ่งสู่
รอมฎอนอัลมูบาร็อคเดือนอันประเสริฐ
งานวันเมาลิด และงานอื่นๆ
4 การจัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ป่วยเอดส์ การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้
5 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล จัดศูนย์การเรียนรู้ ICT
จัดซื้อสื่อการเรียนรู้สาหรับห้องสมุดเทศบาล

ไม่รู้

จานวน
485

ร้อยละ
80.8

จานวน
115

ร้อยละ
19.2

486

81.0

114

19.0

548

91.3

52

8.7

501

83.5

99

16.5

498

83.0

102

17.0

รู้
ที่

หัวข้อ

6 จัดกิจกรรมให้ความรู้ ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย และงาน
สาธารณสุข เช่น โครงการประชุมกลุ่ม ชมรม คณะกรรมการต่างๆ
ด้านสาธารณสุข โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ โครงการ
อบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหาร
โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
จัดระเบียบผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหาร
โครงการสอนแม่ดูแลลูกฯลฯ
7 จัดกิจกรรมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด เช่น โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มผู้ประสานพลังแผ่น
ต้านยาเสพติด โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตด้านยาเสพติดและโรค
เอดส์ในกลุ่มเยาวชน ฯลฯ
8 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เช่น จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาล
สัมพันธ์ จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาจาบังเกมส์
ส่งทีมกีฬาประเภทต่างๆ เข้าร่วมแข่งขัน ฯลฯ
9 การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น
ร่วมดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู
ส่งเสริมสุขภาพการออกกาลังกาย สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่
ชุมชน จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
10 จัดโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เช่น โครงการขุดลอกท่อระบายน้า โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม โครงการปิดทองหลังพระ (จัดการน้าเสียในชุมชน)
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
11 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสวนหย่อมต่างๆ
เช่น สวนสาธารณะ สวนไม้ประดับเกาะกลางถนน สวนหย่อมวิจิตร
จรรยาบริเวณป้ายเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ
12 การป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย การสนับสนุนและช่วยเหลือ
ภัยพิบัติ เช่น โครงการสร้างเสริมศักยภาพโดยชุมชนเป็นฐานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทาแผนปฏิบัติการและ
บรรเทาสาธารณภัย ฝึกอบรมทบทวนด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่ อปพร.เทศบาล การให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิด น้า
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จานวน
506

ร้อยละ
84.3

จานวน
94

ร้อยละ
15.7

478

79.7

122

20.3
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90.7

56

9.3

502

83.7

98

16.3

460

76.7

140

23.3

503

83.8

97

16.2

493

82.2

107

17.8

ท่วม ภัยแล้ง วาตภัย ไฟไหม้
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13 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
เช่น เสียงตามสาย แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายโฆษณา (คัตเอาท์)
การติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายภายในชุมชน
14 การพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประชาชน เช่น โครงการพัฒนาอาชีพ
ประชาชน โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ ลานค้าชื่นมื่นคืนวันพุธ
โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (มรกตอันดามัน มหัศจรรย์
อาหารอร่อยของดีที่ละงู) โครงการเทศบาลพบประชาชน
โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่สตรี
15 การบริหารจัดการด้านภาษีแก่ประชาชน เช่น
โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี
16 การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
เช่น โครงการจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย
สถานที่ จัดระเบียบร้านค้า แผงลอยบริเวณตลาดสดและภายในเขต
เทศบาล
17 การจัดระเบียบการจราจรและความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ
เช่น โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสาคัญ การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในเขตเทศบาล
การตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายบังคับจราจร
18 การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมือง
การบริหาร เช่น โครงการจัดทาแผนพัฒนาและติดตามประเมิน ผล
แผน โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การจัดทาแผนชุมชน
การเลือกตั้งต่างๆ ฯลฯ
19 การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น โครงการส่งเสริม
เพิ่มความรู้แก่นักเรียนระดับประถม โครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้สาหรับห้องสมุดในเขตเทศบาล
ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว
20 การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
เช่น โครงการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรม
โครงการเยาวชนศึกษาพุทธศาสนาในวันพระ โครงการส่งเสริม

ไม่รู้

จานวน
553

ร้อยละ จานวน ร้อยละ
92.2 47
7.8

544

90.7

56

9.3

533

88.8

67

11.2
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86.8

79

13.2

540

90.0

60

10.0

494

82.3

106

17.7

492

82.0

108

18.0

519

86.5

81

13.5

การอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้าน
ศาสนา โครงการสอนเสริมศาสนาในมัสยิด

รู้
ที่

หัวข้อ

21 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านความเข้มแข็งของชุมชน เช่น
โครงการค่ายสภาเด็กและเยาวชน โครงการจัดงานวันสตรีสากล
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
22 การดาเนินงานโครงการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ (สปสช.)
เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน
โครงการรณรงค์ตลาดสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค
โครงการอาหารปลอดภัย ตลาดสดเทศบาล โครงการรณรงค์ให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษ
สุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว โครงการเยี่ยมมารดาก่อนคลอด
และทารกหลังคลอด โครงการเยี่ยมผู้ป่วยนอนติดเตียง
โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัยห่วงใยผู้บริโภค
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเบาหวาน ลดความดันโลหิตสูง
โครงการประชาบารุงลดขยะ ลดแหล่งเพาะพันธุ์พาหนะนาโรค
โครงการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล
รวม

ไม่รู้

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
481 80.2 119 19.8

546

91.0

54

9.0

-

85.0

-

15.0

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีการรับ รู้เกี่ ยวกับ การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมของเทศบาลตาบลกาแพงในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 85.0 และไม่รู้เกี่ยวกับการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ในภาพรวมคิดเป็น ร้อยละ 15.0

ตอนที่ 3 :
ตารางที่ 7

ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ดังนี้
ประเด็น

1. การศึกษาของประชาชนในชุมชนพัฒนาขึ้น
2. สุขภาพอนามัย / สุขภาพจิตของประชาชนในชุมชน
3. การคมนาคมในชุมชนมีความสะดวกและปลอดภัย
4. ในชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีน้าสะอาดใช้บริโภคอุปโภค
5. ประชาชนในชุมชนให้ความสนใจและมีการปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนา
6. ในชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
7. ในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8. ประชาชนในชุมชนมีการปฏิบัติตามหลักศาสนา มีคุณธรรม
ศีลธรรมที่ดี
9. ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น
แหล่งน้า มลพิษ ขยะ ฯลฯ
10. ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
11. สภาพแวดล้อมในชุมชน เช่น อากาศดี ไม่มีขยะ และน้าเสีย
12. ประชาชนในชุมชนได้รบั รู้ขอ้ มูลข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลกาแพง
13. ประชาชนในชุมชนให้ความสนใจด้านกีฬา
และการออกกาลังกาย
14. ประชาชนในชุมชนให้ความสนใจต่อสุขภาพของตนเอง
15. ประชาชนในชุมชนมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
ของเทศบาลตาบลกาแพง
16. ประชาชนในชุมชนให้ความสนใจและไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้
รวม

x

SD

แปลผล

3.72
3.64
3.64
3.75
3.82

0.86
0.84
0.91
0.88
0.85

เปลี่ยนแปลงที่ดี
เปลี่ยนแปลงที่ดี
เปลี่ยนแปลงที่ดี
เปลี่ยนแปลงที่ดี
เปลี่ยนแปลงที่ดี

3.37

1.09

ปานกลาง

3.47
3.83

0.98
0.82

เปลี่ยนแปลงที่ดี
เปลี่ยนแปลงที่ดี

3.56

0.94

ปานกลาง

3.25
3.55
3.93

0.99
0.98
0.84

ปลานกลาง
เปลี่ยนแปลงที่ดี
เปลี่ยนแปลงที่ดี

3.73

0.87

เปลี่ยนแปลงที่ดี

3.80
3.66

0.79
0.91

เปลี่ยนแปลงที่ดี
เปลี่ยนแปลงที่ดี

3.95

0.77

เปลี่ยนแปลงที่ดี

3.66

0.89

เปลี่ยนแปลงที่ดี

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า ระดั บ ความคิ ด เห็น ด้ านการเปลี่ ย นแปลงของชุมชน ในประเด็ น
กิจกรรม/โครงการที่เทศบาลตาบลกาแพงได้ดาเนินการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดั บการเปลี่ยนแปลง
ที่ดี มีค่าเฉลี่ย x = 3.66

เมื่อพิจารณารายข้อตามประเด็น พบว่า ข้อ 16. ประชาชนในชุมชนให้ความสนใจและไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
มีค่าเฉลี่ย x = 3.95 รองลงมา 12. ประชาชนในชุมชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์ผลการ
ดาเนินงานของเทศบาลตาบลกาแพง มีค่าเฉลี่ย x = 3.93 (ค่าเฉลี่ยรายข้ออื่น ตามตารางที่ 7)
ตอนที่ 4 :
ตารางที่ 8

การมีสว่ นร่วมในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตาบลกาแพง
แสดงค่าร้อยละในการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
ประเด็น

1. งานด้านการศึกษา และแก้ไขปัญหาในชุมชน
2. การวางแผน พัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการและแก้ไขปัญหาของชุมชน
3. การกาหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
4. มีส่วนร่วมในการจัดทากิจกรรม / โครงการของเทศบาลตาบลกาแพง
5. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การแก้ไขปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
7. การช่วยเหลือการแก้ปัญหาของชุมชน เช่น ปัญหาภัยแล้ง น้าท่วม ขยะ
ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้
8. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม
และวันสาคัญต่างๆ เช่น งานวันเด็กแห่งชาติ งานลอยกระทง
งานเชิดชูเกียรติหลวงปู่คง งานวันเข้าพรรษา งานวันอาสาฬหบูชา
สร้างเสริมความรู้มุ่งสู่รอมฎอนอัลมูบาร็อคอันประเสริฐ และงานอื่นๆ
9. มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
10. มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนในด้านต่างๆ เช่น
จัดกิจกรรมกลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด ส่งเสริมทักษะชีวิตด้าน
ยาเสพติดและโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน อบรม อสม.
อบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร อบรมอาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมฯลฯ
11. กิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้
พัฒนาทาความสะอาดภายในชุมชน
12. การฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนในด้านต่างๆ เช่น อบรมให้ความรู้
ด้านอาชีพ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาเพื่อการท่องเที่ยว
13. การจัดการแข่งขันกีฬา
14. กิจกรรมเทศบาลพบประชาชน
15. ประชุมสภาเทศบาลตาบลกาแพง
รวม

มีส่วนร่วม
ไม่มีสว่ นร่วม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
442
435
424
493
479
438
476

73.7
72.5
70.7
82.2
79.8
73.0
79.3

158
165
176
107
121
162
124

26.3
27.5
29.3
17.8
20.2
27.0
20.7

537

89.5

63

10.5

504
461

84.0
76.8

96
139

16.0
23.2

468

78.0

132

22.0

422

70.3

178

29.7

492 82.0
510 85.0
439 73.2
- 78.00

108
90
161
-

18.0
15.0
26.8
22.00

จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลตาบลกาแพง ในภาพรวมคิดเป็น ร้อยละ 78.0 และไม่มีส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 22.0

ตอนที่ 5 : ประเมินความพึงพอใจในการดาเนินงานโครงการของเทศบาลตาบลกาแพง
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลกาแพง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 .
ประเด็น
1. เทศบาลดาเนินการโครงการ/กิจกรรมทีม่ ีประโยชน์ตอ่ ประชาชน
เป็นส่วนรวม
2. เทศบาลดาเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยแก้ปัญหา
ความต้องการของประชาชน
3. เทศบาลดาเนินการโครงการ/กิจกรรมทีช่ ่วยพัฒนาท้องถิน่
ให้เจริญก้าวหน้า
4. เทศบาลดาเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาปากท้อง
ของประชาชน
5. เทศบาลช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน
6. เทศบาลช่วยทาให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
7. เทศบาลช่วยทาให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น
8. เทศบาลช่วยทาให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น
9. เทศบาลดาเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติ
คงอยู่และดีขึ้น
10. เทศบาลทาให้ประชาชนมีโอกาสได้รบั การศึกษามากขึน้
รวม

SD

แปลผล

3.74

0.83

พึงพอใจมาก

3.58

0.85

พึงพอใจมาก

3.72

0.83

พึงพอใจมาก

3.46

0.93

พึงพอใจมาก

3.44 0.97
3.54 0.93

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

3.67
3.66
3.70

0.91
0.86
0.84

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

3.74
3.62

0.88
0.88

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

x

จากตารางที่ 9 แสดงให้เ ห็น ว่า ประชาชนมี ความพึ ง พอใจต่ อการด าเนิ น โครงการ/กิจ กรรม
ของเทศบาลตาบลกาแพง ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย x = 3.62
เมื่อพิจารณารายข้อตามประเด็น พบว่า ข้อ 1. เทศบาลดาเนินการโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อ
ประชาชนเป็ น ส่ ว นรวม และ ข้ อ 10. เทศบาลท าให้ ป ระชาชนมี โ อกาสได้ รั บ การศึ ก ษามากขึ้ น
มีค่าเฉลี่ย x = 3.74 (มีความพึงพอใจมาก) รองลงมา ข้อ 3. เทศบาลดาเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ช่วย
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ย x = 3.72 (มีความพึงพอใจมาก) ส่วนค่าเฉลี่ยข้ออื่นๆ
(รายละเอียดตามตารางที่ 9)

ข้อเสนอแนะ
1. การประเมินผลควรแสดงปัญหา อุปสรรคในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อประโยชน์ใน
การหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธีต่อไป
2. การประเมิน ในตอนที่ 2 : การรับ รู้ เกี่ ย วกั บ การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของ
เทศบาลตาบลกาแพง ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 85.0
3. ตอนที่ 3 : การเปลี่ ย นแปลงของชุ ม ชน ระดั บ ความคิ ด เห็ น ด้ า นการเปลี่ ย นแปลง
ของชุมชนที่เทศบาลตาบลกาแพงได้ดาเนินการในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น มีค่าเฉลี่ย x = 3.66
แต่การดาเนินงาน ทั้ง 16 ประเด็น ควรนาไปปรับปรุงการดาเนินงานให้อยู่ในระดับที่ดีมาก เพราะมีค่าเฉลี่ยราย
ข้อในระดับการเปลี่ยนแปลงที่ดี
4. ตอนที่ 4 : การมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมแสดงให้เห็นว่าระดับความ
คิดเห็นของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดั บ
การมี ส่วนร่วม คิด เป็นร้อยละ 78.0 ควรนาไปปรับปรุงในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 80
5. ตอนที่ 5 : ความพึงพอใจในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลกาแพง แสดงให้
เห็นว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก
โดยมีค่าเฉลี่ย x = 3.62 ต้องนาไปแก้ไขปรับปรุงการดาเนินงานให้อยู่ ในระดับที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด

ภาคผนวก ข
รายงานผลการดาเนินงาน
กิจการสภาเทศบาลตาบลกาแพง
ประจาปี 2557

รายงานผลการดาเนินงาน
สภาเทศบาลตาบลกาแพง ประจาปี 2557
1. ประชุมสภาเทศบาลตาบลกาแพง สมัยสามัญ สมั ยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี 2557 เมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2557
พิจ ารณา กาหนดสมัยประชุมสมัย สามัญ ประจาปี 2557 และกาหนดวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญ สมัยแรก ของปี 2558 สภาเทศบาลมีมติกาหนด ดังนี้
กาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2557
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 มีกาหนดไม่เกิน 30
วัน
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 มีกาหนดไม่เกิน 30
วัน
3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 มีกาหนดไม่เกิน 30
วัน
และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2558
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 มีกาหนดไม่เกิน 30
วัน
สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ
พิจารณา ญัตติขอรับความเห็นชอบ ดาเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เทศบาล
ตาบลกาแพง สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ
2. ประชุมสภาเทศบาลตาบลกาแพง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557
พิจารณา พิจารณาเลือกคณะกรรมการสามัญประจาสภาฯ ชุดคณะกรรมการแปรญัตติ แทน
ตาแหน่งที่ว่าง สภาเทศบาลมีมติเลือก นายรมหลี หลีหมาด
พิจารณา ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่
แยกมหาจันทร์ (สี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพ) สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ
พิจารณา ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในหมวดค่า ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสานักปลัด กองช่าง
กองคลัง กองสาธารณสุขฯ และกองการศึกษา สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ

พิจารณา ญัตติขอรับความเห็นชอบ บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) โครงการบริหาร
จัดการ และกาจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ของเทศบาลตาบลกาแพง สภา
เทศบาลมีมติเห็นชอบ
3. ประชุมสภาเทศบาลตาบลกาแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
พิจ ารณา ญัต ติ แ ก้ไขเปลี่ย นแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีง บประมาณพ.ศ.
2557 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองการศึกษา สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ
พิจารณา ญัตติขอเสนอชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินรอบปี
พ.ศ. 2554-2557 มาใช้ในการประเมินภาษีบารุงท้องที่สาหรับปี พ.ศ. 2558-2561 สภาเทศบาลมีมติ
เห็นชอบเสนอชื่อ นายวิชัย หนูหมื่น และว่าที่ร้อยเอกไตรภพ ยศราวุธวรกุล
พิจารณา ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วาระที่
1 รับหลักการร่างเทศบาลบัญญัติฯ สภาเทศบาลมีมติรับหลักการ
4. ประชุมสภาเทศบาลตาบลกาแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557
พิจารณา ญัตติค้างพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
วาระที่ 2 การแปรญัตติ
สภาเทศบาลมีมติเห็นควรผ่านร่างฯ
วาระที่ 3 การตราเทศบัญญัติ สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ

ประชุมสภาเทศบาลตาบลกาแพง

ภาคผนวก ค
สรุปสถานะและผลการดาเนินการ
ของสถานธนานุบาลเทศบาลตาบลกาแพง (โรงรับจานา)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สรุปสถานะและผลการดาเนินกิจการของสถานธนานุบาลเทศบาลตาบลกาแพง (โรงจานา)
สถานธนานุบาลเทศบาลตาบลกาแพง ( โรงจานา ) มีรายได้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน
2557 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,315,146.37 บาท ซึ่งแยกรายละเอียดได้ดังนี้
- ดอกเบี้ยรับจานา
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- เงินกาไรจากการจาหน่ายทรัพย์หลุด

9,397,300 บาท
512.37 บาท
917,334 บาท

รายจ่าย
มีค่าใช้จ่ายในการรับจานาและการบริหาร รวมทั้งค่าแรง ค่าจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ ค่าใช้สอย
ค่าน้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,201,685.20 บาท
สรุปว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถานธนานุบาลเทศบาลตาบลกาแพง มีกาไรสุทธิ
6,113,461.17 บาท
- มีทรัพย์หลุด จานารอจาหน่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จานวน 107 ราย รวมเป็นเงิ น
1,274,000 บาท ทรัพย์จานาคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จานวน 5,987 ราย
รวมเป็นเงิน 84,447,800 บาท
- สถานธนานุบาลเทศบาลตาบลกาแพง มียอดเงินกู้ค้างชาระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น 64,073,039.22 บาท ดังรายละเอียดดังนี้

1. ธนาคารออมสิน
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

14,073,039.22 บาท
50,000,000.00 บาท

ภาคผนวก ง
งบแสดงผลการดาเนินงาน
รายรับ-รายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557

การใช้จา่ ยงบประมาณ
การปฏิ บั ติ ง านตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตาบลกาแพง ได้ประมาณการรายรับ และรายจ่าย ดังนี้
ประมาณการรายรับ

รับจริง (รวมอุดหนุนทั่วไป)

รับจริง (รวมอุดหนุนเฉพาะกิจ)

43,300,000

43,340,407.82

50,560,667.82

ประมาณการรายจ่าย

จ่ายจริง (รวมอุดหนุนทั่วไป)

จ่ายจริง (รวมอุดหนุนเฉพาะกิจ)

43,300,000

41,206,212.45

48,426,472.45

ภาคผนวก จ
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(หน่วยงานประเมินตนเอง)

โครงการทีไ่ ม่ได้ดาเนินการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
โครงการที่มิได้ดาเนินการ
ลาดับ
ที่
1

โครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
โครงการก่อสร้างห้องน้า-ห้องส้วมสาธารณะบริเวณหลังตลาดสดเทศบาล

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ
(บาท)
600,000.00

รวมงบประมาณ (บาท)

600,000.00

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิน่
โครงการที่มิได้ดาเนินการ
ลาดับ
ที่

โครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557

1
2
3
4

ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง
สนับสนุนกิจกรรม/การดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง
โครงการสอนแม่ดูแลลูก
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอละงู โครงการจัดตั้งและส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ระดับอาเภอให้มีความยั่งยืน
โครงการเยาวชนศึกษาพุทธศาสนาในวันพระ
รวมงบประมาณ (บาท)

5

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ
(บาท)
12,000.00
10,000.00
30,000.00
10,000.00
20,000.00
82,000.00

.

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข
โครงการที่มิได้ดาเนินการ
ลาดับ
โครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ที่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
1
2

โครงการเยี่ยมผู้ป่วยนอนติดเตียงที่บ้าน
โครงการเยี่ยมมารดาก่อนคลอดและทารกหลังคลอด
รวมงบประมาณ (บาท)

งบประมาณ
โอนลด
งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ
(บาท)
หลังโอนลด/เพิม่
(บาท)
(บาท)
40,000.00 40,000.00
0.00
20,000.00 20,000.00
0.00
60,000.00 60,000.00
0.00

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ
โครงการที่มิได้ดาเนินการ
ลาดับ
โครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ที่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
1

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง เพื่อสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อาเภอละงู ครั้งที่ 17/2557
รวมงบประมาณ (บาท)

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ
(บาท)
10,000.00

10,000.00

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการที่มิได้ดาเนินการ
ลาดับ โครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ที่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
1

โครงการสายใยรักแห่งครองครัว
รวมงบประมาณ (บาท)

งบประมาณ
โอนลด
ตามเทศบัญญัติ
(บาท)
(บาท)
50,000.00 50,000.00

งบประมาณ
หลังโอนลด/เพิม่
(บาท)
0.00

50,000.00 50,000.00

0.00

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
โครงการที่มิได้ดาเนินการ
ลาดับ
ที่
1

โครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
โครงการปิดทองหลังพระ (จัดการน้าเสียชุมชน)
รวมงบประมาณ (บาท)

งบประมาณ
โอนลด
ตามเทศบัญญัติ
(บาท)
(บาท)
5,000.00 5,000.00

งบประมาณ
หลังโอนลด/เพิม่
(บาท)
0.00

5,000.00 5,000.00

0.00

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
โครงการที่มิได้ดาเนินการ
ลาดับ
ที่

โครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556

1
2
3

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ
(บาท)
5,000.00
5,000.00
10,000.00

โอนลด
(บาท)

งบประมาณ
หลังโอนลด/เพิม่
(บาท)
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00

โครงการจัดงานวันสตรีสากล
โครงการเลือกตั้งกรรมการชุมชน
อุดหนุนที่ว่าการอาเภอละงู โครงการร่วมใจ
ปกป้อง รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้าง
ความเป็นหนึ่งเดียว ประจาปี 2557 อาเภอละงู
จังหวัดสตูล
4 โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
25,000.00 25,000.00
0.00
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน (จานวน 3 รายการ)
1. จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทางานระดับ 3-6
21,000.00
21,000.00
2. จัดซื้อไมค์ลอย
5,000.00
5,000.00
3. จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี
5,000.00
5,000.00
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จานวน 1 รายการ)
1. จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
3,000.00
3,000.00
5 โครงการก่อสร้างห้องน้า-ห้องส้วมศูนย์พัฒนา 250,000.00
- 250,000.00
เด็กเทศบาลตาบลกาแพง
6 อุดหนุนที่ว่าการอาเภอละงู โครงการลาดตระเวน 10,000.00
10,000.00
และจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดเคลื่อนที่ (Mobile
Unit)
รวมงบประมาณ (บาท)
339,000.00 30,000.00 309,000.00
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
โครงการที่มิได้ดาเนินการ
ลาดับ
ที่
1

โครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

โอนลด
(บาท)

โครงการพัฒนาอาชีพประชาชน

60,000.00 60,000.00

งบประมาณ
หลังโอนลด/เพิม่
(บาท)
0.00

รวมงบประมาณ (บาท)

60,000.00 60,000.00

0.00

