รายงานผลการดาเนินงานโครงการ

งานประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2565

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสิรภัสร์ สิงหวรวงศ์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา

สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลาดขาว

อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

คานา
รายงานผลการดาเนิ น โครงการงานประเพณีล อยกระทง ประจาปี 2565 จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวม
หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการดาเนินงานของโครงการ รูปแบบการจัดกิจกรรมและการใช้จ่าย
งบประมาณ รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการดาเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของโครงการ การสรุปผลความสาเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ประมวลภาพการจัด
กิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้การรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในการนาข้อมูลสาหรับการวางแผนการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ
ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตามอานาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในการบารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงาน
และนาผลการดาเนินงานมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาในปีงบประมาณต่อไป

คณะดาเนินงาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลาดขาว

รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการงานประเพณีลอยกระทงประจาปี พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลาดขาว อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
-------------------------------------ชื่อโครงการ : โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจาปี พ.ศ. 2565
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าลาดขาว
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการทานุบารุงศาสนา ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม การสืบสาน
ประเพณีของชุมชน อนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสิรภัสร์ สิงหวรวงศ์ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลาดขาว
หลักการและเหตุผล
การลอยกระทงในประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เรียกว่า การลอยพระประทีปหรือลอยโคม เป็น
งานนักขัตฤกษ์รื่นเริงของประชาชนทั่วไป ต่อมานางนพมาศ หรือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ สนมเอกของพระร่วง ได้คิด
ประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นรูปกระทงดอกบัวแทนการลอยโคม นางนพมาศได้นาดอกกระมุท ซึ่งเป็นดอกบัวที่บาน
เฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่เทียนประทีป การลอยกระทงเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่มนุษย์ได้ใช้น้า ได้
ดื่มกินน้ารวมไปถึงการทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น้าพร้อมกับการสักการะรอยพระพุทธบาท ที่พระพุทธเจ้าทรง
ได้ประทับรอยพระบาทไว้หาดทรายแม่น้านัมมทานที ในประเทศอินเดีย และเป็นการลอยความทุกข์ ความโศก
รวมถึงโรคภัยต่างๆ ให้ลอยไปกับแม่น้า นางนพมาศเป็นต้นตาหรับของการประดิษฐ์กระทง เมื่อถึ งวันลอยกระทง
จึงมีการจัดประกวดนางนพมาศขึ้นซึ่งเป็นการคัดเลือกสาวงามตามแบบฉบับของนางนพมาศเป็นประจาทุกปี วัน
ลอยกระทง ตรงกับวันขึน้ 15 ค่า เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ซึ่งเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วง
ที่น้าเต็มตลิ่ง ประเพณีลอยกระทงกาหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อ พระแม่คงคา ประเพณี
ลอยกระทงในไทยได้กาหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับแม่น้า ลาคลอง หรือ แหล่งน้า
ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป ในวันลอยกระทง ผู้คนจะพากันทากระทงตกแต่ง
เป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปักธูปเทียน และนิยมตัดเล็บ เส้นผม หรือใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทง แล้วนาไป
ลอยในแหล่งน้า เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไป นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการบูชาและขอขมาพระ
แม่คงคา
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมและมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของ
ไทย ส่งเสริมการแสดงออกทางวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่เชื่อมโยงประเพณีท้องถิ่นกับพระพุทธศาสนาโดย
การทาบุญตักบาตรในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ประกอบกับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวในตาบลมากยิ่งขึ้น
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลาดขาว ได้เล็งเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามนี้ จึงจัด
โครงการสื บสานประเพณีล อยกระทงตาบลท่าลาดขาว ประจาปี 2565 ขึ้นในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน
2565 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 12 ตามปฏิทินทางจันทรคติหรือวันลอยกระทง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป
๒. เพื่อส่งเสริ มสนั บ สนุ น การอนุรั กษ์สื บสานศิลปะพื้นบ้านในกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่น การแสดงทาง
วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
๓. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนตระหนักรู้ถึงคุณค่าของน้าหรือแม่น้าลาคลอง อันเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการ
ดารงชีวิต
๔. เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีและการแสดงออกอย่างงดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร มีน้าใจไมตรีให้แก่กัน
ของคนในชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในตาบลท่าลาดขาว
เป้าหมายความสาเร็จ
เป้าหมายเชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน ประชาชนตาบลท่าลาดขาว จานวน 200 เข้าร่วมโครงการงาน
ประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2565
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ประชาชนตาบลท่าลาดขาวมีความตระหนักถึงความสาคัญของประเพณีลอย
กระทง ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สืบสานให้คงอยู่ตลอดไป ทั้งเกิดความ
รักความสามัคคีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันของคนตาบลท่าลาดขาวอันนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและ
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
- ตัวชี้วัดความสาเร็จเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน
- ตัวชี้วัดความสาเร็จเชิงคุณภาพ : แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ ดี
ผลการดาเนินโครงการ
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจาปี พ.ศ. 2565 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 มี
ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 800 คน โดยประมาณ ดาเนินโครงการด้วยกิจกรรมหลัก จานวน 5 กิจกรรม ดังนี้
๑. การละเล่นพื้นบ้าน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลาดขาว มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้ง หมด
จานวน 80 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ อนุรักษ์และสืบสานประเพณี การละเล่นท้องถิ่นไทยและเพื่อความ
สนุกสนาน สร้างเสริมความรักความสามัคคีของคนในชุมชน
๒. พิธีขอขมาพระแม่คงคาและลอยกระทง ณ บึงบัว องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลาดขาว มี ผู้เข้าร่วมกิจ
กรมทั้งหมด จานวน 800 คน เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อขอขมาและระลึกถึงพระแม่คง
คาและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต รวมทั้งสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
๓. กิจกรรมประดิษฐ์กระทงและเยี่ยมชมนิทรรศการงานวันลอยกระทง ณ องค์การบริหารส่วนตาบลท่า
ลาดขาว มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด จานวน 100 คน เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาร
ประเพณีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๔. การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ เวทีกลาง องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลาดขาว มีผู้เข้าร่วมกิจกรม
ทั้งหมด จานวน 150 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ อนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
๕. ชมมหรสพ (ร าวงย้ อนยุค) ณ เวทีกลาง องค์การบริห ารส่ว นตาบลท่าลาดขาว มี ผู้เข้าร่ว มกิจกรม
ทั้งหมด จานวน 500 คนโดยประมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ อนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน
การดาเนินงานโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจาปี พ.ศ. 2565 ได้มบี ุคคล หน่วยงานราชการอื่น
หน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ภาคประชาชนทั่วไปในตาบลท่าลาดขาว
๒. โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน ในเขตตาบลท่าลาดขาว จานวน 3 แห่ง
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลาดขาว
๔. ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตาบลท่าลาดขาว
๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและกลุ่มอาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.)
๖. หน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
๗. กลุ่มชมรมต่างๆ ในตาบลท่าลาดขาว ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุตาบลท่าลาดขาว และชมรมลูกหลานเจ้าบึง
๘. สายตรวจตาบลท่าลาดขาว
สรุปผลสาเร็จของโครงการ
ร้อยละของผลสาเร็จ
เป้าหมาย
ผลการดาเนิน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
๒. คะแนนความพึงพอใจของการดาเนินโครงการ

200 คน
มาก

มากกว่า 800 คน
มาก

ผลการวิเคราะห์จากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 200 คน
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการดาเนินโครงการงานประเพณีวันลอย
กระทง ประจาปี พ.ศ. 2565 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert)
แบ่งเป็น 5 ระดับ เทียบตามเกณฑ์ดังนี้ คะแนน 5 ระดับมากที่สุด/คะแนน 4 ระดับมาก/คะแนน 3 ระดับปาน
กลาง/คะแนน 2 ระดับน้อยหรือค่อนข้างไม่พอใจ/คะแนน 1 ระดับน้อยที่สุดหรือไม่พึงพอใจ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
เพศ
จานวน

ชาย
92

ร้อยละ
46

หญิง
108

ร้อยละ
54

2. สถานะ
สถานะ
จานวน

เจ้าหน้าที่
33

ร้อยละ สมาชิสภา ร้อยละ ผู้นาชุมชน ร้อยละ ประชาชน ร้อยละ
16.5
11
5.5
28
14
114
57

อื่นๆ
14

ร้อยละ
7

3. อาชีพ
อาชีพ

เกษตร ร้อยละ รับจ้าง ร้อย ค้าขาย ร้อย
กร
ละ
ละ
จานวน 57
28.5
35 17.5 27 13.5

พนักงา
นบริษัท
33

ร้อย
รับ
ละ ราชการ
16.5
34

ร้อย
ละ
17

อื่นๆ
14

ร้อย
ละ
7

4. อายุ
อายุ
(ปี)
จานวน

ต่ากว่า
20
34

ร้อยละ

21-30

ร้อยละ

31-40

17

40

20

45

ร้อยละ 41 – 60 ร้อยละ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ
22.5

60

30

21

10.5

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการ
รายละเอียด

คะแนนเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ

1. การดาเนินกิจกรรม/โครงการ
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ
1.2 ความเหมาะสมของเวลา (จำนวนชั่วโมง,จำนวนวัน,ช่วงเวลำ)
1.3 การจัดลาดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
1.4 การแสดงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. พิธีกร/พิธีการ
2.1 การแต่งกาย
2.2 การดาเนินรายการ
3. กิจกรรม/การแสดง
3.1 กิจกรรมหลัก พิธีขอขมาพระแม่คงคาและการลอยกระทง
3.2 กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.3 มหรสพ (ราวงย้อนยุค)
4. การอานวยความสะดวก
4.1 โสตทัศนูปกรณ์ (เวที เครื่องเสียง ไฟประดับ)
4.2 ความเหมาะสมของสถานที
4.3 อาหารและน้าดื่มบริการประชาชน
5. การบรรลุวัตถุประสงค์
5.1 การส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป
5.2 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นมรดกล้าค่าของไทย
5.3 การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ตระหนักรู้คุณของแม่น้าลาคลอง
5.4 การสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือของทุกภาคส่วน
6. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ
6.1 ด้านขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6.2 ด้านพิธีกร/พิธีการ
6.3 กิจกรรม/การแสดง
6.4 การอานวยความสะดวก
6.5 การบรรลุวัตถุประสงค์

3.73
3.60
3.62
3.70
3.99
3.85
4.05
3.64
3.86
3.71
3.92
3.95
3.58
3.33
3.97
3.45
3.92
3.96
4.02
3.74
3.94
3.82
3.79
3.84
3.70
3.85
3.92

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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. เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมโครงการจานวนมากกว่าที่ประมาณการ และเจ้าหน้าที่มีจานวนไม่เพี ยงพอต่อ
การปฏิบัติงานทาให้การรับรอง การอานวยความสะดวกและการบริการไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงแก่ประชาชนที่
มาร่วมโครงการงานประเพณีลอยกระทง
3.2. งบประมาณไม่เพียงพอ
3.3. การประชุ มชี้ แจงมอบหมายงานไม่ชั ดเจนและการให้ ค วามร่ ว มมื อในการเข้ าร่ว มประชุม ของ
เจ้ าหน้าที่ผู้ ได้รับ คาสั่ งแต่ งตั้งให้ เป็ นคณะกรรมการดาเนินงานโครงการยังน้อยทาให้ การสื่ อสารและผลการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหรือคลาดเคลื่อนไปจากที่กาหนด/แผนการดาเนินงาน
3.4. การประชาสัมพันธ์การจัดงานไม่ทั่วถึง และรายละเอียดการจัดงานไม่ชัดเจน
3.5. การด าเนิ น งานไม่ เ ป็ น ไปตามระยะเวลาที่ ก าหนด เนื่ อ งจากการประสานงานในบางส่ ว น
คลาดเคลื่ อน หรื ออุป สรรคอื่น ๆ ที่ไม่ส ามารถควบคุมได้ เช่น พิธีขอขมาพระแม่คงคาเลยเวลาที่กาหนดมา
ค่อนข้างมาก และจานวนชุดการแสดงที่มากและใช้เวลานานเกินไป เป็นต้น ซึ่งกาหนดการบางรายการไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้
3.6. ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอและเครื่องเสียงดังไม่ชัดเจนและไม่ทั่วถึง เช่น บริเวณทาพิธีขอขมาพระแม่
คงคา เครื่องเสียงไม่ถึงทาให้ประชาชนบางส่วนไม่ทราบว่าได้เริ่มดาเนินกิจกรรมแล้ว
3.7. เวทีขนาดไม่เหมาะสมกับชุดการแสดงและการดาเนินกิจกรรม
3.8. สถานที่มีความเหมาะสมแต่จัดเตรียมสาหรับรับรองประชาชนไม่เพียงพอ เช่น เต็นท์ และเก้าอี้ไม่
เพียงพอ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4.1. สิ่งที่พึงพอใจในการร่วมโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้
- ได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชนเป็นอย่างดี
- การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้านที่คงคุณค่าเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
- เป็นงานประเพณีที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนหลายๆ ด้าน ที่สาคัญคือ คุณค่าทางจิตใจที่
ซึมซับลงไปในใจของเด็ก เยาวชน ประชาชน ส่งผลให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ต่อไปทั้งยังเกิดความสานักรักท้องถิ่น บ้านเกิดของตนเอง ได้เที่ยวงานประเพณีในบ้านของตนเป็นการส่งเสริม
รายได้ให้หมุนเวียนในชุมชน
- การจัดสถานที่และจัดบริเวณต่างๆภายในงานอย่างเป็นสัดส่วนเหมาะสม เช่น เวทีกลาง จุดลอย
กระทง ลานการแสดง ลานขายของ และ ซุ้มสอยดอกไม้ เป็นต้น
4.2. สิ่งที่ควรเสนอแนะนาไปพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป
- เพิ่มกิจกรรมการประกวดกระทง นางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ
- เพิ่มกิจกรรมการแสดงดนตรีและการละเล่นของผู้สูงอายุ
- มหรสพ/ราวงย้อนยุค ควรจัดการให้ดีกว่าเดิม สถานที่จัดราวงควรมีที่กั้นชัดเจน
- น าเสนอผู้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาเพิ่ ม งบประมาณ หรื อ ขอสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานภายนอกเพื่ อ ให้
งบประมาณเพียงพอต่อการดาเนินโครงการและความต้องการของประชาชน
- เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการควรให้ความสาคัญต่อ
การประชุมชี้แจงรายละเอียด เพื่อให้การเตรียมงานและการประสานงานมีความคล่องตัว ถูกต้องชัดเจน ตาม
แผนกาหนดการจัดงานที่วางไว้และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
- เพิ่มวิธีและช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
- เพิ่มการรักษาความปลอดภัยและการอานวยความสะดวกในการจราจร

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลาด
ขาว แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดาเนินงาน หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดทาโครงการประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานโครงการลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมา
ร่ว มงานและผู้มาร่ วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่
จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบารุง ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดงานรวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน
เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่า จ้างเหมา
ทาความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้ง ค่า
เช่าอุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือ การ
แข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมา จัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์
และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิ ทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทาป้าย โฆษณาหรือ
สิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
การใช้จ่ายงบประมาณ
๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
40,000 บาท
๒. งบประมาณที่ใช้ไป
40,000 บาท
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
- ค่ามหรสพ
- ค่าตอบแทนการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ค่าป้ายโครงการ
- ค่าจัดทากระทง
- ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ไฟ และเวที
- ค่าจ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่พร้อมจัดนิทรรศการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
๓. งบประมาณคงเหลือ
0
บาท

เป็นเงิน 10,000.- บาท
เป็นเงิน 2,000.- บาท
เป็นเงิน 6,000.- บาท
เป็นเงิน 1,500.- บาท
เป็นเงิน 5,000.- บาท
เป็นเงิน 12,000.- บาท
เป็นเงิน 3,500.- บาท
เป็นเงิน 40,000.- บาท

สรุปภาพรวมโครงการ
จากการด าเนิ น งานโครงการงานประเพณี ล อยกระทง ประจ าปี พ.ศ. 2565 มี ข้ อ ค้ น พบในการ
ดาเนินงาน ดังนี้
๑. จุดเด่นของโครงการ
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2565 ตาบลท่าลาดขาว จัดขึ้นโดยใช้งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าลาดขาว ซึ่ง
จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี โดยมีจุดเด่นของโครงการได้แก่ สถานที่เหมาะสมเอื้ออานวยต่อการจัดงานได้เป็นอย่างดี
เนื่องด้วยมีบึงขนาดใหญ่ในพื้นที่ ได้แก่ บึงบัว ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตาบลท่าลาดขาว ซึ่งอยู่ด้านหลังที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลาดขาว เป็นแหล่งน้าสาหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนตาบลท่าลาดขาว ดังนั้น
ในการจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสาคัญของประเพณีลอยกระทง ตระหนักรู้คุณของแม่น้าลาคลองและ ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีและการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และจุดเด่นของโครงการอีกประการหนึ่งคือ ความร่วมแรง
ร่วมใจของทุกภาคส่วนภายในชุมชนและองค์กรเป็นอย่างดี แม้งบประมาณในการดาเนินโครงการจะน้อยไม่
เพียงพอต่อการดาเนินงาน แต่ก็สามารถจัดงานประเพณีออกมาได้อย่างดี เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สร้าง
ความพึงพอใจให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ
จัดสรรเพิ่มงบประมาณการดาเนินโครงการให้เพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ
ควรมีการเชื่อมโยงความร่ วมมือจากหลายๆ ภาคส่วนในตาบล ชุมชน และองค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งในด้านงบประมาณ และด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน

ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน
(นางสิรภัสร์ สิงหวรวงศ์)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ภาคผนวก

ประมวลภาพการดาเนินงาน
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจาปี พ.ศ. 2565
------------------------------------------

พิธีขอขมาพระแม่คงคาและลอยกระทง

การราบวงสรวงเจ้าบึง โดย ชมรมลูกหลานเจ้าบึง ตาบลท่าลาดขาว อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประชาชนในตาบลและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมลอยกระทง
ณ บึงบัวบึงพระ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลาดขาว

การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น

รากลองยาว กลองโทน

ร้องเล่นเพลงโคราชบ้านเอ็ง

การแสดงศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงของนักเรียน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลาดขาว
ที่ นม 90304 /
วันที่
พฤศจิกายน ๒๕65
เรื่อง รายงานผลการดาเนินโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจาปี พ.ศ. 2565
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลาดขาว
๑. เรื่องเดิม
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตาบลท่า
ลาดขาว แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดาเนินงาน หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดทาโครงการประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) นั้น
๒. ข้อเท็จจริง
กองการศึก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลท่าลาดขาว ได้ดาเนิ นโครงการ
ประเพณีลอยกระทง ประจาปี พ.ศ. 2565 แล้วในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของประเพณีลอยกระทง ร่วมอนุรักษ์สืบสานและแสดงออกทางวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย จึงขอรายงานผลการดาเนินโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2565 ให้
ผู้บริหารทราบ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
๓. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ .ศ.2537 และ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อานาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าจ่ายใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.......................................................ผู้รายงาน
(นางสิรภัสร์ สิงหวรวงศ์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ความเห็น........................................................................
.......................................................................................
(นางสาวปาริชาติ เอื้อนกิ่ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาการ
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปาริชาติ เอื้อนกิ่ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลาดขาว
ความเห็น........................................................................
.......................................................................................

(นายดอน แสงผักแว่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลาดขาว

