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ผู้รับผิดชอบโครงการ   

นางสิรภัสร์   สิงหวรวงศ์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  

 

สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  



อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 



ค าน า 
 

 รายงานผลการด าเนินโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2565 จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวม
หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการด าเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมและการใช้จ่าย
งบประมาณ รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการ การสรุปผลความส าเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประมวลภาพการจัด
กิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือให้การรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในการน าข้อมูลส าหรับการวางแผนการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ 
ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตามอ านาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในการบ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงาน
และน าผลการด าเนินงานมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาในปีงบประมาณต่อไป 

 

 

 

           คณะด าเนินงาน 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 



รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการงานประเพณีลอยกระทงประจ าปี พ.ศ.  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

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

ชื่อโครงการ : โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. 2565 
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศาสนา  ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม การสืบสาน
ประเพณีของชุมชน อนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสิรภัสร์   สิงหวรวงศ์  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   
สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

หลักการและเหตุผล 
การลอยกระทงในประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เรียกว่า การลอยพระประทีปหรือลอยโคม เป็น

งานนักขัตฤกษ์รื่นเริงของประชาชนทั่วไป ต่อมานางนพมาศ หรือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ สนมเอกของพระร่วง ได้คิด
ประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นรูปกระทงดอกบัวแทนการลอยโคม นางนพมาศได้น าดอกกระมุท ซึ่งเป็นดอกบัวที่บาน
เฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่เทียนประทีป การลอยกระทงเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่มนุษย์ได้ใช้น้ า ได้
ดื่มกินน้ ารวมไปถึงการทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น้ าพร้อมกับการสักการะรอยพระพุทธบาท ที่พระพุทธเจ้าทรง
ได้ประทับรอยพระบาทไว้หาดทรายแม่น้ านัมมทานที ในประเทศอินเดีย และเป็นการลอยความทุกข์ ความโศก
รวมถึงโรคภัยต่างๆ ให้ลอยไปกับแม่น้ า นางนพมาศเป็นต้นต าหรับของการประดิษฐ์กระทง เมื่อถึงวันลอยกระทง
จึงมีการจัดประกวดนางนพมาศข้ึนซึ่งเป็นการคัดเลือกสาวงามตามแบบฉบับของนางนพมาศเป็นประจ าทุกปี  วัน
ลอยกระทง  ตรงกับวันขึน้ 15 ค่ า เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ซึ่งเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วง
ที่น้ าเต็มตลิ่ง ประเพณีลอยกระทงก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา ประเพณี
ลอยกระทงในไทยได้ก าหนดจัดในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับแม่น้ า ล าคลอง หรือ แหล่งน้ า
ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพ้ืนที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป ในวันลอยกระทง ผู้คนจะพากันท ากระทงตกแต่ง
เป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปักธูปเทียน และนิยมตัดเล็บ เส้นผม หรือใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทง แล้วน าไป
ลอยในแหล่งน้ า เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไป นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการบูชาและขอขมาพระ
แม่คงคา 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของ
ไทย ส่งเสริมการแสดงออกทางวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นท่ีเชื่อมโยงประเพณีท้องถิ่นกับพระพุทธศาสนาโดย
การท าบุญตักบาตรในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ประกอบกับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวในต าบลมากยิ่งขึ้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ได้เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามนี้ จึงจัด
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงต าบลท่าลาดขาว ประจ าปี 2565 ขึ้นในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 
2565 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ตามปฏิทินทางจันทรคติหรือวันลอยกระทง 
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วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป  
๒. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปะพ้ืนบ้านในกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่น การแสดงทาง

วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
๓. เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชนตระหนักรู้ถึงคุณค่าของน้ าหรือแม่น้ าล าคลอง อันเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการ

ด ารงชีวิต 
๔. เพ่ือส่งเสริมความรักความสามัคคีและการแสดงออกอย่างงดงาม อ่อนโยน เอ้ืออาทร มีน้ าใจไมตรีให้แก่กัน 

ของคนในชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลท่าลาดขาว 

เป้าหมายความส าเร็จ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน ประชาชนต าบลท่าลาดขาว จ านวน 200 เข้าร่วมโครงการงาน

ประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2565  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  : ประชาชนต าบลท่าลาดขาวมีความตระหนักถึงความส าคัญของประเพณีลอย

กระทง ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การละเล่นพ้ืนบ้าน ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สืบสานให้คงอยู่ตลอดไป ทั้งเกิดความ
รักความสามัคคีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของคนต าบลท่าลาดขาวอันน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและ
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ 

- ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน  
- ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ : แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ ดี 

ผลการด าเนินโครงการ 

โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 มี
ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 800 คน โดยประมาณ ด าเนินโครงการด้วยกิจกรรมหลัก จ านวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 

๑. การละเล่นพ้ืนบ้าน ณ  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  
จ านวน 80 คน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ อนุรักษ์และสืบสานประเพณี การละเล่นท้องถิ่นไทยและเพ่ือความ
สนุกสนาน สร้างเสริมความรักความสามัคคีของคนในชุมชน 

๒. พิธีขอขมาพระแม่คงคาและลอยกระทง ณ บึงบัว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว มีผู้เข้าร่วมกิจ
กรมท้ังหมด  จ านวน 800 คน เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือขอขมาและระลึกถึงพระแม่คง
คาและเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต รวมทั้งสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 

๓. กิจกรรมประดิษฐ์กระทงและเยี่ยมชมนิทรรศการงานวันลอยกระทง ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ลาดขาว มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด จ านวน  100 คน เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสืบสาร
ประเพณีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

๔. การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ เวทีกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว มีผู้เข้าร่วมกิจกรม
ทั้งหมด จ านวน 150 คน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ อนุรักษแ์ละสืบสานประเพณอัีนดีงามของท้องถิ่น 

๕. ชมมหรสพ (ร าวงย้อนยุค) ณ เวทีกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว มีผู้เข้าร่วมกิจกรม
ทั้งหมด จ านวน 500 คนโดยประมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ อนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 
 



การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน 
การด าเนินงานโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. 2565 ได้มบีุคคล หน่วยงานราชการอ่ืน 

หน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 
๑. ภาคประชาชนทั่วไปในต าบลท่าลาดขาว 
๒. โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพ้ืนฐาน ในเขตต าบลท่าลาดขาว จ านวน 3 แห่ง 
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
๔. ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในต าบลท่าลาดขาว 
๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและกลุ่มอาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) 
๖. หน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
๗. กลุ่มชมรมต่างๆ ในต าบลท่าลาดขาว ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุต าบลท่าลาดขาว และชมรมลูกหลานเจ้าบึง  
๘. สายตรวจต าบลท่าลาดขาว 

 

สรุปผลส าเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ร้อยละของผลส าเร็จ 

เป้าหมาย ผลการด าเนิน 
๑. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน มากกว่า 800 คน 
๒. คะแนนความพึงพอใจของการด าเนินโครงการ มาก มาก 
       

ผลการวิเคราะห์จากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 200 คน 
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการด าเนินโครงการงานประเพณีวันลอย

กระทง ประจ าปี พ.ศ. 2565 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) 
แบ่งเป็น 5 ระดับ เทียบตามเกณฑ์ดังนี้ คะแนน 5 ระดับมากท่ีสุด/คะแนน 4 ระดับมาก/คะแนน 3 ระดับปาน
กลาง/คะแนน 2 ระดับน้อยหรือค่อนข้างไม่พอใจ/คะแนน 1 ระดับน้อยที่สุดหรือไม่พึงพอใจ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ     
เพศ ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ 
จ านวน 92 46 108 54 

 

2. สถานะ     
สถานะ เจ้าหน้าท่ี ร้อยละ สมาชิสภา ร้อยละ   ผู้น าชุมชน ร้อยละ ประชาชน   ร้อยละ อื่นๆ ร้อยละ 
จ านวน 33 16.5 11 5.5 28 14 114 57 14 7 

 

3. อาชีพ        
อาชีพ เกษตร

กร 
ร้อยละ รับจ้าง    ร้อย

ละ 
 ค้าขาย ร้อย

ละ 
พนักงา
นบริษัท     

ร้อย
ละ 

รับ
ราชการ   

ร้อย
ละ 

อื่นๆ ร้อย
ละ 

 จ านวน 57 28.5 35 17.5 27 13.5 33 16.5 34 17 14 7 
 

4. อายุ   
อาย ุ
(ปี) 

ต่ ากว่า 
20  

ร้อยละ 21-30     ร้อยละ 31-40    ร้อยละ  41 – 60  ร้อยละ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 

จ านวน 34 17 40 20 45 22.5 60 30 21 10.5 
  



ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อโครงการ 

รายละเอียด คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1. การด าเนินกิจกรรม/โครงการ 3.73 มาก 
1.1 การประชาสัมพันธโ์ครงการ ฯ 3.60 มาก 
1.2 ความเหมาะสมของเวลา (จ ำนวนชั่วโมง,จ ำนวนวัน,ช่วงเวลำ) 3.62 มาก 
1.3 การจัดล าดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรม 3.70 มาก 
1.4 การแสดงส่งเสริมศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น 3.99 มาก 
2. พิธีกร/พิธีการ 3.85 มาก 
2.1 การแต่งกาย 4.05 มาก 
2.2 การด าเนินรายการ 3.64 มาก 
3. กิจกรรม/การแสดง 3.86 มาก 
3.1 กิจกรรมหลัก พิธีขอขมาพระแม่คงคาและการลอยกระทง 3.71 มาก 
3.2 กิจกรรมการแสดงศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น 3.92 มาก 
3.3 มหรสพ (ร าวงย้อนยุค) 3.95 มาก 
4. การอ านวยความสะดวก  3.58 มาก 
4.1 โสตทัศนูปกรณ ์(เวที เคร่ืองเสียง ไฟประดับ) 3.33 ปานกลาง 
4.2 ความเหมาะสมของสถานที 3.97 มาก 
4.3 อาหารและน้ าดื่มบริการประชาชน 3.45 มาก 
5. การบรรลุวัตถุประสงค์ 3.92 มาก 
5.1 การส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป 3.96 มาก 
5.2 การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรมท้องถิ่นอันเป็นมรดกล้ าคา่ของไทย 4.02 มาก 
5.3 การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ตระหนักรู้คุณของแม่น้ าล าคลอง 3.74 มาก 
5.4 การสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือของทุกภาคส่วน 3.94 มาก 
6. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ 3.82 มาก 
6.1 ด้านขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.79 มาก 
6.2 ด้านพิธีกร/พิธีการ 3.84 มาก 
6.3 กิจกรรม/การแสดง 3.70 มาก 
6.4 การอ านวยความสะดวก 3.85 มาก 
6.5 การบรรลุวัตถุประสงค ์ 3.92 มาก 

 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง ค่อนข้างไม่พึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง ไม่พึงพอใจ 

 



ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรค 
3.1. เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนมากกว่าที่ประมาณการ และเจ้าหน้าที่มีจ านวนไม่เพียงพอต่อ

การปฏิบัติงานท าให้การรับรอง การอ านวยความสะดวกและการบริการไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงแก่ประชาชนที่
มาร่วมโครงการงานประเพณีลอยกระทง 

3.2. งบประมาณไม่เพียงพอ  
3.3. การประชุมชี้แจงมอบหมายงานไม่ชัดเจนและการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมของ

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการด าเนินงานโครงการยังน้อยท าให้การสื่อสารและผลการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหรือคลาดเคลื่อนไปจากท่ีก าหนด/แผนการด าเนินงาน 

3.4. การประชาสัมพันธ์การจัดงานไม่ทั่วถึง และรายละเอียดการจัดงานไม่ชัดเจน 
3.5. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจากการประสานงานในบางส่วน

คลาดเคลื่อน หรืออุปสรรคอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น พิธีขอขมาพระแม่คงคาเลยเวลาที่ก าหนดมา
ค่อนข้างมาก และจ านวนชุดการแสดงที่มากและใช้เวลานานเกินไป เป็นต้น  ซึ่งก าหนดการบางรายการไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

3.6. ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอและเครื่องเสียงดังไม่ชัดเจนและไม่ทั่วถึง เช่น บริเวณท าพิธีขอขมาพระแม่
คงคา เครื่องเสียงไม่ถึงท าให้ประชาชนบางส่วนไม่ทราบว่าได้เริ่มด าเนินกิจกรรมแล้ว 

3.7. เวทีขนาดไม่เหมาะสมกับชุดการแสดงและการด าเนินกิจกรรม 
3.8. สถานที่มีความเหมาะสมแต่จัดเตรียมส าหรับรับรองประชาชนไม่เพียงพอ เช่น เต็นท์ และเก้าอ้ีไม่

เพียงพอ 
 

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
4.1. สิ่งที่พึงพอใจในการร่วมโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ 

- ได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชนเป็นอย่างดี 
- การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น การละเล่นพ้ืนบ้านที่คงคุณค่าเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
- เป็นงานประเพณีที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนหลายๆ ด้าน ที่ส าคัญคือ คุณค่าทางจิตใจที่

ซึมซับลงไปในใจของเด็ก เยาวชน ประชาชน ส่งผลให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ต่อไปทั้งยังเกิดความส านักรักท้องถิ่น บ้านเกิดของตนเอง ได้เที่ยวงานประเพณีในบ้านของตนเป็นการส่งเสริม
รายได้ให้หมุนเวียนในชุมชน 

- การจัดสถานที่และจัดบริเวณต่างๆภายในงานอย่างเป็นสัดส่วนเหมาะสม เช่น เวทีกลาง จุดลอย
กระทง ลานการแสดง ลานขายของ และ ซุ้มสอยดอกไม้ เป็นต้น  

 

4.2. สิ่งที่ควรเสนอแนะน าไปพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
- เพ่ิมกิจกรรมการประกวดกระทง นางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ  
- เพ่ิมกิจกรรมการแสดงดนตรีและการละเล่นของผู้สูงอายุ 
- มหรสพ/ร าวงย้อนยุค ควรจัดการให้ดีกว่าเดิม สถานที่จัดร าวงควรมีที่ก้ันชัดเจน 
- น าเสนอผู้บริหารพิจารณาเพ่ิมงบประมาณ หรือขอสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้

งบประมาณเพียงพอต่อการด าเนินโครงการและความต้องการของประชาชน 
- เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการควรให้ความส าคัญต่อ

การประชุมชี้แจงรายละเอียด เพ่ือให้การเตรียมงานและการประสานงานมีความคล่องตัว ถูกต้องชัดเจน ตาม
แผนก าหนดการจัดงานที่วางไว้และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

- เพ่ิมวิธีและช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
- เพ่ิมการรักษาความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวกในการจราจร 



งบประมาณ 

        ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด
ขาว แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าโครงการประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมา
ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่
จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงานรวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน 
เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมา
ท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้ง ค่า
เช่าอุปกรณ์และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือ การ
แข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมา จัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ 
และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท าป้าย โฆษณาหรือ
สิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน 
 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 40,000  บาท 
 ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  40,000  บาท 

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   เป็นเงิน 10,000.- บาท 
- ค่ามหรสพ      เป็นเงิน  2,000.-  บาท 
- ค่าตอบแทนการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  เป็นเงิน  6,000.-  บาท 
- ค่าป้ายโครงการ     เป็นเงิน  1,500.-  บาท 
- ค่าจัดท ากระทง     เป็นเงิน  5,000.-  บาท 
- ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ไฟ และเวที   เป็นเงิน 12,000.- บาท 
- ค่าจ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่พร้อมจัดนิทรรศการ เป็นเงิน  3,500.-  บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 40,000.- บาท 
 ๓. งบประมาณคงเหลือ  0      บาท 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุภาพรวมโครงการ 
จากการด าเนินงานโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. 2565 มีข้อค้นพบในการ

ด าเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2565 ต าบลท่าลาดขาว จัดขึ้นโดยใช้งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ซึ่ง
จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยมีจุดเด่นของโครงการได้แก่ สถานที่เหมาะสมเอ้ืออ านวยต่อการจัดงานได้เป็นอย่างดี 
เนื่องด้วยมีบึงขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ ได้แก่ บึงบัว ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 ต าบลท่าลาดขาว ซึ่งอยู่ด้านหลังที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว เป็นแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนต าบลท่าลาดขาว ดังนั้น
ในการจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของประเพณีลอยกระทง ตระหนักรู้คุณของแม่น้ าล าคลองและ ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีและการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และจุดเด่นของโครงการอีกประการหนึ่งคือ ความร่วมแรง
ร่วมใจของทุกภาคส่วนภายในชุมชนและองค์กรเป็นอย่างดี  แม้งบประมาณในการด าเนินโครงการจะน้อยไม่
เพียงพอต่อการด าเนินงาน แต่ก็สามารถจัดงานประเพณีออกมาได้อย่างดี เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สร้าง
ความพึงพอใจให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก 

 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

จัดสรรเพิ่มงบประมาณการด าเนินโครงการให้เพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 

ควรมีการเชื่อมโยงความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วนในต าบล ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง ทั้งในด้านงบประมาณ และด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

 
 
 
 
                  ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน 

        (นางสิรภัสร์   สิงหวรวงศ์) 

 ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

  วันที่  22  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
                
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



ประมวลภาพการด าเนินงาน 

โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. 2565 
------------------------------------------ 

 

 
 
 

 
 

พิธีขอขมาพระแม่คงคาและลอยกระทง 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
การร าบวงสรวงเจ้าบึง โดย ชมรมลูกหลานเจ้าบึง ต าบลท่าลาดขาว อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

ประชาชนในต าบลและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมลอยกระทง  
ณ บึงบัวบึงพระ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

 
 
 
 
 



การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

 
 

 

ร ากลองยาว กลองโทน 
 



 
 
 

 
 

ร้องเล่นเพลงโคราชบ้านเอ็ง 



 
 
 

 
 

การแสดงศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงของนักเรียน 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว                 
ที ่ นม 90304 /                 วันที ่          พฤศจิกายน  ๒๕65            
เรื่อง    รายงานผลการด าเนินโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว            
 

๑. เรื่องเดิม 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลท่า

ลาดขาว แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดท าโครงการประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) นั้น 

๒. ข้อเท็จจริง 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ได้ด าเนินโครงการ

ประเพณีลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. 2565 แล้วในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของประเพณีลอยกระทง ร่วมอนุรักษ์สืบสานและแสดงออกทางวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย จึงขอรายงานผลการด าเนินโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2565 ให้
ผู้บริหารทราบ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

๓. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ  .ศ  . 2537 และ  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 

ฉบับที่ 7 พ .ศ.  2562 
- ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย อ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าจ่ายใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ

ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
-  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

 
ลงชื่อ.......................................................ผู้รายงาน 

   (นางสิรภัสร์  สิงหวรวงศ์) 
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 



ความเห็น........................................................................ 
.......................................................................................  
        
 
             (นางสาวปาริชาติ  เอ้ือนกิ่ง) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาการ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

เพ่ือโปรดทราบ 
 

 
              (นางสาวปาริชาติ  เอื้อนกิ่ง) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว   
 

ความเห็น........................................................................ 
....................................................................................... 

       
 
                     (นายดอน   แสงผักแว่น) 

                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
 
 
 
 
 

 


