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ประกาศ เทศบาลตำบลสิริราช 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
******************************************* 

             ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
              ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30 (5) ประกอบข้อ 13 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
              ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสิริราช จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ
เทศบาลตำบลสิริราช ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลสิริราช 
          "แหล่งน้ำพอเพียง ก่อเกิดรายได้ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนสามัคคี บ้านเมืองดีและน่าอยู่" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลสิริราช 
          1. ดำเนินการรักษาความเรียบร้อยของประชาชน 
 2. จัดให้มีการบำรุงทางบกและทางน้ำ 
 3. ดำเนินการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเท้าและที่สาธารณะ 
 4. จัดให้มีระบบการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
 5. ดำเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 6. จัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
 7. จัดให้มีการศึกษาอบรม ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาฝีมือของประชาชน 
 8. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 9. บำรุงส่งเสริมศาสนา  อนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 10. จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
 11. จัดให้มีโรงฆา่สัตว์ 
 12. จัดให้มีตลาด 
 13. จัดให้มีสุสานและฌาปณสถาน 
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 14. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของประชาชน 
 15. จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ท่ีทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
 16. จัดให้มีการบำรุงรักษาไฟฟ้าและแสงสว่าง 
 17. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 
 18. เทศพาณิชย์ 
 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลสิริราชได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
          1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          2) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          3) การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
          4) การพัฒนาเศรษฐกิจ 
          5) การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ง. การวางแผน 
          เทศบาลตำบลสิริราช ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
          เทศบาลตำบลสิริราช ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 
ตุลาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ 
2562 2563 2564 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 171 61,258,820 140 55,188,000 132 67,337,500 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

22 1,172,020 18 1,042,500 17 610,000 

การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษา
ความสงบเรียบร้อย 

118 19,485,000 90 16,985,500 92 17,392,500 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 29 3,175,900 26 1,672,500 26 1,672,500 

การบริหารและพัฒนาองค์กร 19 1,715,285 12 2,025,000 14 5,165,000 

รวม 359 86,807,025 286 76,913,500 281 92,177,500 
 

จ. การจัดทำงบประมาณ 
          ผู้บริหารเทศบาลตำบลสิริราช ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 126 โครงการ งบประมาณ 23,000,059 บาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 28 7,800,783.80 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 209,740.00 

การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 65 14,120,400.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 12 218,850.00 

การบริหารและพัฒนาองค์กร 10 650,285.00 

รวม 126 23,000,058.80 
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    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลสิริราช มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ท่ี 
3 บ้านแม่วะ 

 
50,000.00 - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร การ

อุปโภคและปศุสตัว์ - เพื่อแก้ไขปญัหา
ภัยแล้ง 

- บริเวณระหว่างบ้านแม่วะ - บ้านสบแม่นาง กว้าง 
10.00 ม. ยาว 150 ม. ลาดเอียง 2.50 ม. - ลำห้วย
สาธารณะ 

2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางส่งน้ำสำเร็จรูป 
เหมืองทุ่งหนองบง (ข้างที่นา
นายมูล - นายตาวันสูง) หมู่ที่ 
1 บ้านสันดอนแก้ว 

 
149,000.00 เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขุดแต่งดินวางรางสำเร็จรูป ขนาดปากกว้าง 0.50 

เมตร ท้องกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 
0.07 เมตร ยาว 304.00 เมตร ไปตามลำเหมือง
สาธารณะ 

3. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางส่งน้ำสำเร็จรูป 
เหมืองทุ่งดง (ข้างที่นานาง
ปวีณา อุดสาย - นานายปุ๊ด 
ทองดี) หมู่ที่ 1 บ้านสันดอน
แก้ว 

 
171,000.00 เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขุดแต่งดินวางรางสำเร็จรูป ขนาดปากกว้าง 0.50 

เมตร ท้องกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 
0.07 เมตร ยาว 350.00 เมตร ไปตามลำเหมือง
สาธารณะ 

4. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางส่งน้ำสำเร็จรูป
เหมืองทุ่งแพะตึง หมู่ที่ 1 
บ้านสันดอนแก้ว 

 
106,000.00 เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขุดแต่งดินวางรางสำเร็จรูป ขนาดปากกว้าง 0.50 

เมตร ท้องกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 
0.07 เมตร ยาว 208.00 เมตร ไปตามลำเหมือง
สาธารณะ 

5. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. 
ห้วยแม่วะ (ข้างที่นานายไฝ 
วงศ์ชุมภู) หมู่ที่ 2 บ้านด่าน 

 
200,000.00 เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร 

อุปโภค ปศุสตัว์, เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 
ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยแม่วะ (ข้างที่นานายไฝ 
วงศ์ชุมภู) ขนาดกว้างขวางลำห้วย 9.00 เมตร ยาวตาม
ลำห้วย 5.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร 

6. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. 
ห้วยแม่วะ (ข้างที่นานางนง
ลักษณ์ เครือฟู) หมู่ที่ 2 บ้าน
ด่าน 

 
300,000.00 เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร 

อุปโภค ปศุสตัว์, เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 
ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยแม่วะ (ข้างที่นานางนง
ลักษณ์ เครือฟู) ขนาดกว้างขวางลำห้วย 17.00 เมตร 
ยาวตามลำห้วย 5.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร 
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7. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างพนังหินเรียงรมิห้วย
แม่สักจากบ้านนางพรวดี 
พรมมาบญุ-นานางไข ปิงวงศ์
ษา หมู่ที่ 6 บ้านอ้อ 

 
569,400.00 เพื่อป้องกันการกัดเซาะของกระแสน้ำ

ไหล 
พื้นที่หินเรียงยาแนวขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 
81.00 เมตร และขนาดกว้าง 3.00 เมตร จำนวน 3 
ช่วง ความยาวรวม 145.00 เมตร 

8. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างเมรุเผาศพประจำ
หมู่บ้านแม่ทาน หมู่ที่ 7 และ
หมู่ที่ 9 

 
970,000.00 เพื่อให้มีสถานท่ีประกอบพิธีกรรมตาม

ประเพณ ี
ก่อสร้างก่อสรา้งเมรเุผาศพ แบบเตาเผาเดี่ยว ขนาด 
4x8 เมตร พร้อมเทลาน คสล. หนาไม่น้อยกว่า 0.12 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 121 ตร.ม. 

9. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ 8 บ้านเด่น 

 
499,000.00 - เพื่อปรับปรุงระบบประปาใหม้ี

ประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการอุปโภค 
บรืโภค 

ปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ ปรับปรุงถังเก็บน้ำดิบ และ
ปรับปรุงหอส่งน้ำ 

10. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ. ห้วยแล้งหน้าบ้านนาง
แก้วไร - หน้าบ้านนายสุบิน 
เครือฟู 

 
515,000.00 - เพื่อระบายน้ำท่วมขัง - เพื่อแก้ไข

ปัญหาน้ำท่วมถนน 
- ขนาดปากกว้าง 0.50 ม. ท้องกว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.70 หนา 0.12 ม. ฝาปิดหนา 0.15 ม. ยาว 102 
ม. 

11. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงระบบสูบ
น้ำ ประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 3 
บ้านแม่วะ 

 
278,000.00 - เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน - 

เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค 
บริโภค - เพื่อแก้ไขปญัหาขาดแคลนน้ำ 

- ติดตั้ง แผงโซล่าเซลลเ์พื่อจ่ายกระแส ไฟฟ้าให้แก่
เครื่องสูบน้ำท่ีตดิตั้ง เพื่อสูบน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วย
ฝาง เข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้าน - ติดตั้งปั๊มน้ำพร้อมวาง
ท่อ พีวีซี 

12. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย ข้างบ้านนางหลาน 
ปัญโญ หมู่ที่ 3 บ้านแม่วะ 

 
167,000.00 - เพื่อให้การคมนาคมสัญจรไปมาได้

สะดวก - เพื่อใช้ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

- ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางหลาน ปัญโญ ขนาดกว้าง 
3.50 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 เมตร ไมล่งลูกรัง
ไล่ทาง 

13. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการจดัทำระบบสูบน้ำ
จาก อ่างเก็บน้ำแม่กอก เข้าสู่
ระบบ ประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 
5 บ้านสันป่าเปา 

 
293,000.00 - เพื่อปรับปรุงระบบประปาใหม้ี

ประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการอุปโภค 
บรืโภค 

- โรงสูบน้ำขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 3.00 ม. สูง 
2.30 ม. และ รั้วล้อมแผงโซล่าเซลล์ ขนาดกว้าง 3.00 
ม. ยาว 3.00 ม. สูง 2.00 ม. 
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14. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส 
หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าเปา 

 
218,000.00 - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในระบบประปา

หมู่บ้าน 
- ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาดกว้าง 4.86 ม. ยาว 4.86 
ม. ขนาดความจุ 25.00 ลบ.ม. 

15. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ จากบ้านนางปิน อุดเลิศ -
บ้านนาย จันทร์ ปิงวงศ์ษา 
หมู่ที่ 6 บ้านอ้อ 

 
288,000.00 - เพื่อระบายน้ำท่วมขัง - เพื่อแก้ไข

ปัญหาน้ำท่วมถนน 
- ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 0.50 ม. ท้อง
กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ฝาปิดหนา 
0.15 ม. ยาว 70.00 ม. 

16. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถมถนนลูกรังสายทุ่ง
ใต้ จากป่าแม่ดำสุก - ที่นาย
สินธรรม ปิงยศ หมู่ที่ 9 บ้าน
แม่ทาน 

 
541,900.00 - การคมนาคมสัญจรไปมาได้สะดวก - 

ใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
- ถมถนนลูกรังปรับเกลี่ย ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
483.00 ม. หนา 0.20 ม. - วางท่อขนาด คสล. ศก 
0.60 ม. จำนวน 204 ท่อน บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 
0.80x0.80 ม. จำนวน 25 บ่อ 

17. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างดาดลำ
เหมือง ห้วยป่าเป้าจากฝาย
ห้วยป่าเป้า- นานายธวัชชัย 
ใจน่าน หมู่ที่ 1 บ้านสันดอน
แก้ว 

 
107,000.00 - เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร - ก่อสร้างดาดลำเหมือง ขนาด ปากกว้าง 1.50 ม. ท้อง

เหมืองกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.55 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 
350.00 ม. 

18. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงดาดลำ
เหมือง ฝายห้วยแม่ขาม-ข้าง
ที่นานายปุ๊ด ป้อต๊ะมา หมู่ที่ 
1 บ้านสันดอนแก้ว 

 
77,000.00 - เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร - ปรับปรุงดาดลำเหมือง ขนาด ปากกว้าง 1.50 ม. 

ท้องเหมืองกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.55 ม. หนา 0.05 ม. 
ยาว 260.00 ม. 

19. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงดาดลำ
เหมือง เก้ามุ่น-ข้างที่นานาย
เจริญ ใจน่าน หมู่ที่ 1 บ้าน
สันดอนแก้ว 

 
71,000.00 - เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร - ปรับปรุงดาดลำเหมือง ขนาด ปากกว้าง 1.50 ม. 

ท้องเหมืองกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.55 ม. หนา 0.05 ม. 
ยาว 240.00 ม. 

20. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น 
ห้วยแม่สัก หมู่ที่ 4 บ้านสบ
แม่นาง 

 
576,000.00 - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร 

อุปโภค ปศุสตัว์ - เพื่อแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

- ปรับบปรุงฝายน้ำล้นห้วยแม่สัก ขนาดกว้าง 8.10 ม. 
ยาวขวาง ลำห้วย 24.00 ม. สูง 2.70 ม. ยาวตามลำ
ห้วย 13.00 เมตร 
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21. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ
สำเรจ็รูป เหมืองจากนานาย
แก้ว ป้อมูล .- นานายทัศ 
วงศ์ปินคำ หมู่ที่ 6 บ้านอ้อ 

 
221,600.00 - เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร - ขุดแต่งดินวางรางสำเร็จรูป ขนาด ปากกว้าง 0.30 ม. 

ท้องเมืองกว้าง 0.25 ม. ลึก 0.25 ม. ยาว 400.00 
ม. 

22. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างดาดลำ
เหมือง ทุ่งบน จากฝายห้วย
แม่ทาน - ผ่านหน้าบ้านนาย
ศุภชัย เตวัง หมู่ที่ 7 บ้านแม่
ทาน 

 
109,000.00 - เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร - ก่อสร้างดาดลำเหมือง ขนาด ปากกว้าง 1.50 ม. ท้อง

เหมืองกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.07 ม. ยาว 
283.00 ม. 

23. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงดาดลำ
เหมือง วังโป่ง หมู่ที่ 8 บ้าน
เด่น 

 
250,000.00 - เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร - ปรับปรุงดาดลำเหมือง ขนาด ปากกว้าง 1.50 ม. 

ท้องเหมืองกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.55 ม. หนา 0.05 ม. 
ยาว 600.00 ม. - รางรินส่งน้ำ ขนาดปากกว้าง 0.80 
ม. ท้องกว้าง 0.80 ม. สูง 0.60 ม. ยาว 20.00 ม. 

24. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการจดัซื้อวัสดุซ่อมแซม
ฝาย น้ำล้นห้วยมะขามป้อม
นายอ้าย แก้ววิชัย หมู่ที่ 7 
บ้านแม่ทาน 

 
6,620.00 - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร 

อุปโภค ปศุสตัว์ - เพื่อแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

- ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยมะขามปอ้ม ขนาดฝายกว้าง 
6.00 เมตร 

25. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างดาดลำ
เหมือง จากฝายนายเมืองดี 
อุดสาย - นานางอารีย์ ใจมลู 
หมู่ที่ 7 บ้านแม่ทาน 

 
24,000.00 - เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร - ก่อสร้างดาดลำเหมือง ขนาด ปากกว้าง 0.30 ม. ท้อง

เหมืองกว้าง 0.20 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.07 ม. ยาว 
144.00 ม. 

26. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการจ้างเหมาขุดลอก
หน้าฝายต้นปอบ หมู่ที่ 5 

 
445,263.80 - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร - 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค - เพื่อ
แก้ปัญหาอุทกภัย - เพื่อป้องกันปัญหา
ภัยแล้ง 

- ขุดลอกหน้าฝายต้อนปอบ ปริมาตร ดินขุด 8,636 
ลบ.ม. 

27. การพัฒนาด้าน โครงการขุดวางท่อลอด คสล. 
 

126,000.00 - เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร - วางท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม. ช้ัน 3 จำนวน 23.00 
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โครงสร้างพื้นฐาน บริเวณเหมืองวังโป่ง หมู่ที่ 8 ม. 

28. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อลอด 
คสล. ข้ามลำห้วยแม่วะ บ้าน
ด่าน 

 
472,000.00 - เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย - 

เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
- ก่อสร้างท่อลอด คสล. ขนาด 2.10x2.10 เมตร ยาว 
1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน (ชนิด 3 ช่อง) 

29. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียตริพระเจา้อยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร 

 
10,000.00 - เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรณุาธิคุณ 

และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 

- ปลูกต้นไมเ้ฉลมิพระ เกยีรติพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรา
ลงกรบดิน ทรเทพยวรางกร ู

30. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ 
เกียรตสิมเด็จพระนางเจ้า
พระ บรมราชินีนาถ 

 
10,000.00 - เพื่อปลูกต้นไมเ้ฉลมิพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
- สนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็
พระนาง เจ้าพระบรมราชินีนาถ เช่น ค่าป้ายผ้า 
ค่าอาหาร พันธุ์ไม้ และค่าใช้จ่ายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 

31. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ใน
เขตเทศบาลตำบลสริิราช 

 
30,000.00 1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ

ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบล
สิริราช 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน เขตเทศบาลตำบล สริิราช 

32. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมการควบคุมไฟ
ป่าระดับตำบล(แนวกันไฟ) 

 
19,950.00 - อบรมให้ความรูด้้านการป้องกันไฟป่า

และการทำแนวป้องกันไฟป่า - เพือ่
เตรียมความพร้อมบุคลากร 
ยานพาหนะอุปกรณ์ดับเพลิง - เพื่อ
จัดทำแนวกันไฟป่าในพ้ืนท่ีเสีย่ง - เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ต.สนั
ดอนแก้ว - เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ให้ประชาชนในพ้ืนท่ี 

- สนับสนุนโครงการอบรมการ ควบคุมไฟป่า - 
เจ้าหน้าท่ี , ผู้นำชุมชนและประชาชน ในพื้นที่ ตำบลสัน
ดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 

33. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจดัทำฝายชะลอน้ำ 
 

20,000.00 - เพื่อชะลอการไหลและลดความรนุแรง
ของกระแสน้ำในลำธาร - เพื่อลดความ
รุนแรงของการเกิดการพังทลายของดิน 
- เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับใช้อุปโภค - 

- สนับสนุนโครงการก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำ เช่น 
ค่าอาหาร อาหาร ว่างและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง กับ
โครงการ 
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บริโภคของมนุษย์,สัตว์ป่าและ
เกษตรกรรม - เพื่อสานต่อแนว
พระราชดำริอย่างยั่งยืน 

34. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกจิตสำนึกใน 
การคัดแยกขยะในครัวเรือน 

 
15,670.00 1.รณรงคส์ร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน

ในการคัดแยกขยะ ๒.เพื่อลดปรมิาณ
ขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจดั
อย่างถูกวิธี 3.เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน 

อบรมให้ความรู้ในการปลูกจิตสำนกึในการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน เป้าหมาย จำนวน 100 คน 

35. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ 
 

37,920.00 1.เพื่อรณรงคส์ร้างจิตสำนึกให้กับ
ประชาชนในการคัดแยกขยะ 2.เพื่อลด
ปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการ
กำจัดขยะอย่างถูกวิธี 3.เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุนกิจกรรมการมสี่วนรว่ม
ของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน 
4.เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนใน
ชุมชน 

อบรมให้ความรู้แกน นำชุมชน เป้าหมาย จำนวน 30 
คน 

36. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการถนนสะอาดภายใน 
ตำบลสันดอนแก้ว 

 
9,700.00 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใน

ด้านการดูแลรักษาความสะอาด ของ
ถนน ตรอก ซอย รวมถึงที่สาธารณะ
ต่างๆในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง 2. 
เพื่อให้ถนน ตรอก ซอยต่างๆในเขต
เทศบาลมคีวามสะอาด เป็นระเบยีบ
เรียบร้อย สวยงามยิ่งข้ึน 

- ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนภายใน 
หมู่บ้านและตำบล 

37. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการสนับสนุนใหส้ตรีมี
ส่วนร่วม ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

 
500.00 - เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในการมีส่วน

ร่วมฟื้นฟู ดูแล ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

- ตัวแทนกลุ่มสตรี ตำบลสันดอนแก้ว จำนวนสมาชิก 
50 คน เข้าร่วมกิจกรรมอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 
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สิ่งแวดล้อม ป้าย 

38. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรไทย 

 
6,000.00 1.เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 2.เพื่อปลูกรักษาพืช
สมุนไพร 3.เพื่อเป็นแหล่งรวมองค์
ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ
และเป็นฐานทรัพยากรท้องถิ่น 4.
เพื่อให้การศึกษาและสร้างจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรไทย
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 90 คน 

39. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากร-ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในอุทยาน
แห่งชาติเวียงโกศัย 

 
50,000.00 1. เพื่อให้อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย

เป็นห้องเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แก่เยาวชน ฯ 2. เพื่อส่งเสรมิและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยาน
แห่งชาติ 3. เพื่อสรา้งแนวร่วมเครอืข่าย
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

- อบรมเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในท้องที่
ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จงัหวัดลำปาง จำนวน 
4 รุ่น ๆ ละ 40 คน รวมจำนวน 160 คน 

40. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

 
9,000.00 - เพื่อรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่าง

ปลอดภัย - เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ผู้ใช้
รถใช้ถนนรักษาวินัยจราจร - เพื่อ
บริการและอำนวยความสะดวก ให้แก่
ประชาชน - เพื่อสนองนโยบายของ
จังหวัดในการช่วยลดอุบตัิภัย - เพือ่
นำส่งผู้บาดเจ็บจากอุบตัิเหต ุ

- ประชาชนในตำบลสันดอนแก้วและนักท่องเที่ยวท่ัวไป 
- ประชาสัมพันธ์รณรงคเ์มาไม่ขับ - ตั้งจุดบริการ
ประชาชน วันละ 3 ผลดั - สามารถนำส่งผู้บาดเจ็บจาก
อุบัติภัยทางถนนอย่างทันท่วงท ี

41. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการจดัทำเอกสาร
เผยแพร่ ของเทศบาล 

 
10,000.00 - ชุมชนได้รับรู้ข่าวสารได้ทันต่อ

เหตุการณ ์
- สนับสนุนงานด้านการจัดทำเอกสารเผยแพร่ข่าวสาร
ความรู้ของเทศบาลเพื่อให้ประชาชนทราบ 
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42. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 

350,000.00 - เพื่อพัฒนาชุมชนไปสู่การบรหิาร 
จัดการที่ด ี

- สนับสนุนโครงการเลือกตั้งทุกภาคส่วน 

43. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

 
20,000.00 - เพื่อเป็นการบริการประชาชน - รับฟัง

เรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน 
- สนับสนุนการออกบริการเพื่อพบประชาชน เช่น ค่า
กิจกรรมที่เป็นบริการที่เป็นประโชน์ต่อชุมชน 

44. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการปกป้องสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

 
5,000.00 - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตรยิ์และ
สถาบันของชาติ 

- สนับสนุนโครงการปกป้องสถาบนัพระมหากษตัริย์ 
เช่น พาหนะ ค่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

45. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ค่าจ้างท่ีปรึกษาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบริการสาธารณะ 

 
20,000.00 - เพื่อจ้างสถาบันที่เป็นกลางมา

ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเทศาล 

- จัดจ้างที่ปรึกษา 1 ครั้ง 

46. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศ กาลสงกรานต ์

 
9,000.00 - เพื่อรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่าง

ปลอดภัย - เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ผู้ใช้
รถใช้ถนนรักษาวินัยจราจร - เพื่อ
บริการและอำนวยความสะดวก ให้แก่
ประชาชน - เพื่อนำส่งผู้บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุอย่างทันท่วงท ี

- ประชาชนในตำบลสันดอนแก้วและนักท่องเที่ยวท่ัวไป 
- ประชาสัมพันธ์รณรงคเ์มาไม่ขับ - ตั้งจุดบริการ
ประชาชน วันละ 3 ผลดั - สามารถนำส่งผู้บาดเจ็บจาก
อุบัติภัยทางถนนอย่างทันท่วงท ี

47. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมซักซ้อม
แผนเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางถนน 

 
10,000.00 - เพื่อให้สมาชิก อปพร. มีความรู้ ความ

ชำนาญและเข้าใจในข้ันตอนในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน 
อย่างถูกวิธีและถูกหลักตามหลักการ
แพทย์ - เพื่อให้ สมาชิก อปพร. รู้จัก
การทำงานเป็นทีม 

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรอืน พนักงานเทศบาล,
พนักงานจ้าง , ประชาชน , นักเรียนและหน่วยงานใน
พื้นที่ ร่วมฝึกอบรมซ้อมแผนจำนวน ๖๐ คน 

48. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา

โครงการฝึกอบรมซักซ้อม
แผนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ

 
10,000.00 - เพื่อให้สมาชิก อปพร. มีความชำนาญ

ในการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคภีัย - 
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรอืน พนักงานเทศบาล,
พนักงานจ้าง , ประชาชน , นักเรียนและหน่วยงานใน
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ความสงบเรียบร้อย อัคคีภัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมแผนฯได้
เพิ่มพูนทักษะ - เพื่อให้ สมาชิก อปพร. 
รู้จักการทำงานเป็นทีม - เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยได ้

พื้นที่ ร่วมฝึกอบรมซ้อมแผนจำนวน ๘๐ คน 

49. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
(แผ่นดินไหวและการอพยพ) 

 
9,000.00 - เพื่อให้ ครู นักเรียน พนักงานเทศบาล

ตลอดถึงผู้นำชุมชนและประชาชนมี 
ความรู้ในการรับมือเหตุแผ่นดินไหว - 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย
จากแผ่นดินไหว - เพื่อป้องกันและลด
การสญูเสยีชีวิตและทรัพย์สิน 

- พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล /สมาชิก อปพร. 
/ ครู นักเรยีน / บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน/
เยาวชน และผู้นำชุมชนจำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน 

50. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมซักซ้อม
แผน ดับเพลิงและอพยพหนี
ภัยในสถานศึกษา 

 
10,000.00 - เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและพนักงานเทศบาล 

สามารถปฏิบัติงานในงานป้องกันฯ ได้ - 
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย - เพื่อให้ครู
อาจารย์ นักเรยีนได้รับความรู้ในการ
ดับเพลิงเบื้องต้น - เพื่อให้มีการปอ้งกัน
ฯพร้อมทั้งยังมีการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

- พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ครู นักเรียน 
บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนและผู้นำชุมชน
จำนวน 60 คน 

51. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการส่งเสริมการรักษา
ความสงบในชุมชน (ฝึกอบรม
ซ้อมแผนอพยพกรณีเกิด
อุทกภัยและดินถล่ม) 

 
14,400.00 - เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม - เพื่อให้
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ภายในชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานทางด้าน
การป้องกันฯท่ีเกิดจากปญัหาอุทกภัย 
และดินถล่ม 

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรอืนพนักงานเทศบาล,
พนักงานจ้าง , ประชาชน , ครู นักเรียน ผู้นำชุมชนและ
หน่วยงานในพ้ืนท่ี ร่วมฝึกอบรมซอ้มแผน จำนวน ๘๐ 
คน 

52. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยหนาว 

 
50,000.00 - เพื่อช่วยเหลือ,บรรเทาประชาชนที่

ได้รับความเดือนร้อนจากภยัหนาว - 
เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่ประชาชน 

- ประชาชนในตำบลสันดอนแก้ว ที่ได้รับความ
เดือดร้อน จำนวน ๓๗๕ คน 
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- เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมใหม้ีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น - เพื่อเป็นการสรา้งขวัญและ
กำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

53. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนภัย
สำหรับเด็กและเยาวชน 

 
10,000.00 - เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรูค้วาม

เข้าใจในการป้องกันฯ - เพื่อให้เดก็และ
เยาวชนมีทักษะในการปฏิบตัิตน - 
เพื่อให้เด็กเยาวชนเป็นกำลังเสริมในการ
ป้องกันฯ 

- เด็ก เยาวชน ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน ๖0 คน 

54. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการจดักิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

 
30,000.00 - เพื่อส่งเสริมกจิกรรมของเด็กให้เด็ก

กล้าแสดงออก 
- จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำป ีของเทศบาลตำบลสิริ
ราช เช่น ค่าของรางวัล เงินช่วยเหลือเด็ก นักเรียนเรียน
ดีแต่ยากจนตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ 
โครงการ 

55. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการศึกษาดูงานด้าน
การศึกษาของเทศบาล 

 
20,000.00 - เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา - สนับสนุนโครงการศึกษาดูงานดา้นการศึกษา เช่น 

มหกรรมการศึกษา เป็นต้น 

56. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การ บริหารสถานศึกษา 
(ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล
ตำบลสิรริาช) 

 
343,000.00 - เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลสิรริาช) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ต่าง ๆ ดังนี้ 1. 
ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 2. 
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อสื่อการเรยีน การสอนและ
เครื่องเล่นพัฒนาการ 3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจัด
การศึกษา ขอรับอุดหนุน จาก อปท. แยกเป็น - 
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง - โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
เป็นต้น 

57. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา

โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ 
นักเรียนรถรับ - ส่ง นักเรียน

 
30,000.00 - เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านบริการรถ

รับ - ส่ง นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล
- นักเรียนยากจนด้อยโอกาสไดร้ับความช่วยเหลือและ
ได้รับบริการรถรับ - ส่ง นักเรยีนจากเทศบาลฯ 
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ความสงบเรียบร้อย ใน สถานศึกษา ศพด. / ร.ร.
สังกัด เทศบาลตำบลาสริิราช 

ตำบลสิรริาช 

58. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคตดิต่อต่าง ๆ 

 
9,900.00 เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคใน

ชุมชนและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โรคติดต่อต่างๆ ให้ ครอบคลมุ 
จำนวน เป้าหมาย 9 หมู่บ้าน 

59. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการพ่นหมอกควัน
ภายในตำบลสันดอนแก้ว 

 
20,000.00 1. เพื่อพ่นหมอกควันในตำบลสันดอน

แก้ว 2. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคอันมียุงเป็นพาหะ 

พ่นหมอกควันใน ตำบลสันดอนแก้ว จำนวน 9 หมู่บ้าน 

60. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
(เอดส์) 

 
5,000.00 1. เพื่อป้องกันมิให้โรคเอดสไ์ด้แพร่เช้ือ

ไปสู่ครอบครัวและชุมชน 2.เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชนให้
ความสำคญัต่อการดูแลและป้องกนัโรค
เอดส ์

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยรายเกา่และค้นหาผู้ป่วยราย
ใหม่กลุ่มเปา้หมาย จำนวน 25 คน 

61. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอกภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

 
26,400.00 1.เพื่อทำให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซนี

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุก
พื้นที่ 2.เพื่อประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค
พิษสุนัขบ้า 3.เพื่ออบรมให้ประชาชนมี 
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถงึ
อันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า 

-ประชุมผู้นำชุมชน จำนวน 30 คน - จัดอบรมให้ความ 
รู้ แกนนำชุมชน จำนวน 135 คน 

62. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการอบรมเยาวชนด้าน 
คุณธรรม จรยิธรรม 

 
5,000.00 พัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรม จริยธรรม 

โดยหลักธรรมพระพุทธศาสนา ถือเป็น
แหล่งรวมหลักธรรมคำสอน ต้นแบบ 
และระบบจรยิธรรมของสังคมไทย เด็ก
และเยาวชนควรได้รับการศึกษา เรียนรู้ 
คำสอนทางพระพุทธศาสนา และแนว

เด็กและเยาวชนตำบลสันดอนแก้ว จำนวน 100 คน 
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ปฏิบัติของชาวพุทธ 

63. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการจดังานวันเยาวชน
แห่งชาติ 

 
10,000.00 - นิทรรศการทางวิชาการ

ศิลปวัฒนธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง 
ศิลปหัตถกรรม ของกลุ่มเด็กและ
เยาวชน 

กลุ่มเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี จำนวน 100 คน 

64. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการการศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพตดิใน
เด็กนักเรยีน ( D.A.R.E. 
ประเทศไทย) 

 
12,100.00 1. เพื่อพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับปัญหาการแพรร่ะบาดของยา
เสพติด และปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนให้มี
จิตสำนึกในการต่อต้านยาเสพติด ๒. 
เพื่อควบคุมการขยายตัวของปัญหายา
เสพติด ๓.เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันท่ีดีแก่เด็ก
และเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด 

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้แก่เด็กนักเรียนใน
ตำบลสันดอนแก้ว จำนวน 70 คน 

65. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการ TO BE NUMBER 
ONE 

 
10,000.00 - เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนตำบลสัน

ดอนแก้วมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ ์

- ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัอบรม ให้มีความรู้ เช่น 
ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้ จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - สนับสนนุกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ ต่อชุมชน เช่น การปลูกต้นไม้ การเข้าค่าย
เยาวชน 

66. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
สตรตีำบลสันดอนแก้ว 

 
20,000.00 1.เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้สิทธิความเท่า

เทียม การสร้างระบบคุ้มครองสตรีจาก
ความรุนแรง 2.เพื่อส่งเสริมความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

- กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนกลุม่สตรจีาก 9 หมู่บ้าน 
จำนวน 150 คน 1.จดัอบรมสิทธิความเท่าเทียม การ
สร้างระบบคุ้มครองสตรีจากความรุนแรง 2.จดักิจกรรม
นันทนาการและกีฬาพื้นบ้าน เสรมิสร้างความสามัคคี 

67. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการจดังานประเพณีวัน
สำคัญทางศาสนาวันสำคัญ
ของชาติและพระมหากษัตรยิ ์

 
25,000.00 - เพื่อจัดงานประเพณีวันสำคญัต่างๆ - ส่งเสริมจัดงานวันประเพณีวันสำคัญของศาสนาของ

ชาติและพระมหากษตัริย์ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันปิยะ
มหาราช วันเข้าพรรษา วันเทศบาล เป็นต้น 

68. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา

โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง 
 

80,000.00 1. เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 2. เพื่อให้เกิด

ประชาชน เยาวชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ส่วน
ราชการในตำบลสันดอนแก้วและพื้นที่ใกล้เคียง 
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ความสงบเรียบร้อย ความรักความสามคัคีในชุมชน 3. เพื่อ
เป็นการแสดงออกของชุมชนในความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 4. เพื่อใหเ้กิด
การหวงแหน การมสี่วนร่วมรักษา
ประเพณีฯ 

69. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการประเพณียี่เป็ง 
 

30,000.00 1. เพื่ออนุรักษ์ประเพณีการลอยกระทง
หรือประเพณียีเ่ป็งในวันเพ็ญเดือนสิบ
สองให้คงอยู่ต่อไป 2. เพื่อให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป ได้
เห็น และตระหนักในความสำคัญของ
คุณค่าวัฒนธรรมไทย 3. เพื่อเป็นการ
เผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

1. ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบ
สาน วัฒนธรรมและประเพณีให้สบืต่อไป 2. ประชาชน
หันมาอนุรักษ์แม่น้ำด้วยการไม่ใช้โฟม ทำกระทงลด
ปัญหาขยะในลำน้ำ 

70. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นในเขตเทศบาล 

 
60,000.00 เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงาม ของท้องถิ่น 
ประเพณีตานก๋วยสลาก สงฆ์น้ำพระ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมกันอนรุักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม ของตำบลสันดอนแก้ว 

71. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
การเรยีนการสอนดนตรีไทย
และดนตรีพื้นเมือง 

 
15,000.00 1.เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนและบคุคล

ทั่วไปท่ีมีความสามารถทางด้านดนตรี
ไทยและดนตรีพื้นเมืองได้ฯ 2.เพื่อ
ส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.เพื่อปลูกฝัง
ค่านิยมความเป็นไทยและสร้างจติสำนึก
ฯ 4.เพื่อเป็นการทำกิจกรรมร่วมกนัของ
คนในชุมชนฯ 

นักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชน ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ตำบลสันดอนแก้ว 

72. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนประชาชนในเขต
เทศบาล 

 
20,000.00 สนับสนุน/จัดกิจกรรม แข่งขันกีฬาทุก

ระดับโดยประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ

- จัดทีมหรือกลุม่กีฬาประเภทต่างๆ เพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ในตำบลลันดอนแก้ว 
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เอกชนในพ้ืนท่ี 

73. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 

150,000.00 - เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ผู้ป่วยเอดส์และผูไ้ด้ รับ
ผลกระทบจากเอดส ์

- ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล สันดอนแกว้ จำนวน 22 คน 

74. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

เบี้ยยังชีพความพิการ 
 

2,688,800.00 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนเงิน
สงเคราะห์เบี้ยความพิการ ให้แก่คน
พิการ หรือทุพพลภาพ ตามระเบียบระ
ทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑก์าร
จ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

-จ่ายเบี่ยยังชีพผู้พิการจำนวน 198 คนๆ ละ 
(800*198*12=158,400) 

75. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

7,960,800.00 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุน
การสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผูสู้งอายุ ตาม
ระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-กลุ่มเป้าหมาย ผูสู้งอายุ จำนวน 1,020 คน โดยจา่ย
เบี้ยยังชีพ ตามอัตราขั้นบันได อายุ 60-69 ปี จำนวน 
662 คนๆ ละ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จำนวน 
226 คนๆละ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จำนวน 
120 คนๆ ละ 800 บาท อายุ 90ปีขึ้นไป จำนวน 12 
คนๆ ละ 1,000 บาท 

76. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลสิรริาช) 

 
964,800.00 - เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

การศึกษา 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ 

77. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการอบรม
ผู้ประกอบการณ์ ร้านค้า แผง
ลอย จำหน่ายอาหาร 

 
9,050.00 - เพื่ออบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบ 

กิจการร้านคา้ แผงลอย และแผง ลอย
จำหน่ายอาหาร 

- สนับสนุนงบประมาณโครงการอบรม ผู้ประกอบ
กิจการร้านคา้ แผงลอยและ แผงลอยจำหน่ายอาหาร 

78. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการจดัทำและทบทวน 
ปรับปรุงแผนชุมชนแบบ
บูรณาการเพื่อนำข้อมลูมา

 
20,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผน

ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมา
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - เพื่อความ

สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำ
ข้อมูลมาจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เข้มแข็งของชุมชน - เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม 

79. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ผู้สูงอาย ุ

 
18,000.00 1.เพื่อให้ผูสู้งอายุได้ดูแลสุขภาพกาย ใจ 

อารมณไ์ด้อยา่งเหมาะสม 2. เพื่อ
ส่งเสริมให้ผูสู้งอายุ ตระหนักรูคุ้ณค่า
ของตนเอง 

- กลุ่มเป้าหมายตัวแทนผู้สูงอายุตำบลสันดอนแก้ว 
จำนวน 120 คน 1.จดัอบรมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ดูแล
สุขภาพกาย ใจ อารมณ์ ได้อย่างเหมาะสม 2. จดั
กิจกรรมรดน้ำดำหัว ผูสู้งอาย ุ

80. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการเด็กไทยปลอดภัย 
ห่างไกลจากโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

 
4,950.00 1.เด็กนักเรียนไดร้ับรับประทานเกลือ

ไอโอดีนในครัวเรือน 2.ลดอัตราการเกิด
ภาวการณ์ขาดสารไอโอดีน 

1.ประชาสัมพันธ์โรค ขาดสารไอโอดีน 9 หมู่บ้าน 2. 
สนับสนุนเกลืออนามัยให้กับโรงเรยีนในตำบลสันดอน
แก้ว 

81. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการส่งเสริมอาชีพ คน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ 

 
12,000.00 1.เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมไดเ้รียนรู้

กระบวนการเลี้ยงกุ้งฝอย 2.เพื่อสง่เสริม
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีอาชีพเสรมิเพิ่ม
รายได ้

- กลุ่มเป้าหมายคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการจำนวน 
สมาชิก 50 คน -จัดอบรมเรียนรู้กระบวนการเลี้ยงกุ้ง
ฝอย 

82. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการค่ายสามวัย 
 

15,000.00 - เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพความรัก 
ความผูกพัน ระหว่างคนในครอบครัว 

-กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกใน ครอบครัวประกอบด้วย เด็ก 
ผู้ใหญ่ ผูสู้งอายุ จำนวน 25 ครอบครัว จำนวน 75 คน 
-จัดอบรมและจดักิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสรมิสร้าง
ความรัก ความผูกพันระหว่างคนในครอบครัว 

83. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการชีวิตสดใสในวัยทอง 
 

13,000.00 - เพื่อให้สตรีได้เรียนรู้การปฏิบตัิตวัการ
เข้าสู่วัยทองอย่างถูกต้อง 

-กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนกลุม่สตรีจาก 9 หมู่บ้าน 
จำนวน 60 คน -จัดอบรมการปฏบิัติตัวการเข้าสู่วัย
ทองอย่างถูกต้อง 

84. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการเตรยีม ความพร้อม
ก่อน เข้าสู่วัยผูสู้งอาย ุ

 
15,000.00 1.เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับรู้ ความ

เข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ กาย ใจ 
สังคม เศรษฐกิจ ที่เหมาะสมกับวยั
ผู้สูงอายุ 2.เพื่อให้รับรู้ถึงสิทธิหรือ
สวัสดิการที่ผูสู้งอายุจะไดร้ับ 

? กลุ่มเป้าหมาย กลุม่คน ก่อนเข้าสู่วัยผู้อายุและ
ผู้สูงอายุ อายุระหว่าง55 ? 60 ป ีจำนวน 100 คน 1.
จัดอบรม เกีย่วกับการดูแลสุขภาพ กาย ใจ สังคม
เศรษฐกิจ ที่เหมาะสมกับวัยผูสู้งอายุ 2. เพื่อให้รับรู้ถึง
สิทธิหรือสวสัดิการที่ผูสู้งอายุจะไดร้ับ 
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85. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด อ.แม่
ทะ 

 
15,000.00 สนับสนุน/จัดกิจกรรม แข่งขันกีฬาทุก

ระดับโดยประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนในพ้ืนท่ี และอื่นๆ 

- จัดทีมหรือกลุม่กีฬาประเภทต่างๆ เพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น 

86. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการแข่งขันกีฬาร่วม
ระหว่างหน่วยงานอ่ืน 

 
15,000.00 สนับสนุน/จัดกิจกรรม แข่งขันกีฬาทุก

ระดับโดยประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนในพ้ืนท่ี 

1. จัดทีมหรือกลุม่กีฬาประเภทตา่งๆ เพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน 2. เพื่อให้เยาวชน
ประชาชน พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

87. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการจดัการเรียนการ
สอนศิลปะมวยไทย 

 
15,000.00 สนับสนุน เด็กและเยาวชนการเรียน

มวยไทย ยกระดับคณุภาพและ
มาตรฐานการเรียนการสอนมวยไทย 

เด็กและเยาวชน จำนวน 100 คน 

88. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

 
20,000.00 1.เพื่อให้เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับ

ความรู้ความเข้าใจจากการเล่นกีฬา
อย่างถูกต้อง 2.เพื่อสร้างนสิัยให้รกัการ
ออกกำลังกาย 3.เพื่อสร้างให้เป็นคนท่ีมี
น้ำใจเป็นนักกีฬา 4.เพื่อใหส้ามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมมมีนุษย์สมัพันธ์ท่ี
ดีกับบุคคลอื่น 

กลุ่มเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี จำนวน 100 คน 

89. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู 

 
10,000.00 เพื่อเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 และเผยแพร่พระราชกรณี
กิจต่างๆ 

เพื่อเผยแพร่พระราชกรณยีกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แก่
ประชาชน 

90. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ 

 
10,000.00 เพื่อเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
และเผยแพร่พระราชกรณีกิจต่างๆ 

เพื่อเผยแพร่พระราชกรณยีกิจสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แก่ประชาชน 

91. การพัฒนาสังคม/ โครงการวันเทศบาล 
 

10,000.00 เพื่อให้พนักงานเทศบาล ไดต้ระหนัก ถึง ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีเทศบาล และ ประชาชนท่ัวไป 
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ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ความสำคญั ของการปกครองท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
เทศบาล ตลอดจนให้บุคลากรต่างๆได้
มองเห็นความสำคัญ ของการบริการ
และการอำนวยความสะดวก สร้าง
ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับ
ประชาชนท่ีมาใช้บริการของเทศบาล 

92. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการวันปิยมหาราช 
 

5,000.00 จัดกิจกรรรม เนื่องใน วันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทุกปี
จะมีการวางพวงมาลาดอกไม ้

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีเทศบาล 

93. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการตีกลองปู่จา 
 

5,000.00 1.เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนและบคุคล
ทั่วไปท่ีมีความสามารถทางด้านตีกลอง
ปู่จา 2.เพื่อส่งเสรมิให้เยาวชนและ
บุคคลทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3.เพื่อปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยฯ 

กลุ่มเด็กและเยาวชน ตำบลสันดอนแก้ว และประชาชน
ทั่วไป จำนวน 50 คน 

94. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการเพื่อแสดงความ
อาลัยถวายพระราชกุศลพระ
บาท สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภมูิ
พลอดุลยเดชมหาราช รัชกาล
ที่ 9 

 
10,000.00 เพื่อเทิดพระเกยีรติและเพื่อแสดงความ

อาลัยถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมูพิลอ
ดุลยเดช 

อำนวยความสะดวกประชาชนในพ้ืนท่ีเพื่อแสดงความ
อาลัยถวายพระราชกุศลพระบาท-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดลุยเดช ให้ประชาชนสำนกึในพระมหา
กรุณาธิคณุ ในพระราชกรณยีกิจ 

95. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ้อ 
โครงการอาหารกลางวัน 

 
472,000.00 1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับประทานอาหาร

ที่สะอาดและปลอดภัยถูกหลัก
สุขอนามัย 2. เพื่อให้นักเรียนไดร้บั
สารอาหารที่มีประโยชน์ และเพียงพอ
ต่อความต้องการ 3. เพื่อให้นักเรยีนมี
ความรู้พื้นฐานทางโภชนาการ การเลือก

1. นักเรียนทุกคนไดร้ับประทานอาหารกลางวัน อย่าง
เพียงพอ 2. นักเรียนได้รับประทานอาหาร ท่ีมีคุณภาพ 
สะอาด ถูกหลักอนามัยต่อร่างกาย 
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รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

96. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ้อ 
โครงการฝึกอาชีพด้าน
โภชนาการ 

 
50,000.00 1. เพื่อฝึกอาชีพด้านโภชนาการแก่

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2. 
เพื่อนำผลการเรียนรูไ้ปใช้ประโยชน์ต่อ
อาชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน 

1. ขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลสิรริาช 
ด้านวัสดฝุึกวิชาชีพด้านโภชนาการเพื่อให้นักเรียนมัธยม
ต้นเรียนรู้ - ค่าวัสดฝุึกวิชาชีพด้านโภชนาการนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษา จำนวน 20 บาท /53 คน จำนวน 
200 วัน 

97. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ทาน
โครงการอาหารกลางวัน 

 
220,000.00 1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับประทานอาหาร

ที่สะอาดและปลอดภัยถูกหลัก
สุขอนามัย 2. เพื่อให้นักเรียนไดร้บั
สารอาหารที่มีประโยชน์ และเพียงพอ
ต่อความต้องการของร่างกายทุกวนั 3. 
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทาง
โภชนาการ การเลือกรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ ฯ 

1. นักเรียนทุกคนไดร้ับประทานอาหารกลางวัน อย่าง
เพียงพอ 2. นักเรียนได้รับประทานอาหาร ท่ีมีคุณภาพ 
สะอาด ถูกหลักอนามัยต่อร่างกาย 

98. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ทาน 
โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ
เบื้องต้น 

 
10,000.00 1. เพื่อให้รักเรียนได้แสดงออกถึง

ความรู้ ความสามารถฯ 2. เพื่อให้
นักเรียนได้รับความรู้ทางวิชาการและ
ความรู้ทางวิชาการฯ 3. เพื่อให้คณะครู
นักเรียนและชุมชนไดเ้กิดวามสัมพนัธ์
และเกดิความร่วมมือกันฯ 4. เพื่อการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายก่อให้เกดิประโยชน์
ฯ 

1. ขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลสิรริาช 
โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเบื้องต้น 

99. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการประชาสมัพันธ์การ
รับ สมัครนักเรยีนประจำปี
การศึกษา 2562 

 
5,000.00 - เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสาร การรับ

สมัครนักเรียนและเผยแพร่ เกียรตยิศ
ช่ือเสียง เกียรตภิูมิ และ ความสามารถ
ของนักเรียนและ บุคลากรในโรงเรียนสู่

- จัดทำเอกสารแผ่นพับเผยแพร่ขา่วสารการรับสมัคร
นักเรียนและความ เคลื่อนไหวความก้าวหน้าของโรง 
เรียนสู่ชุมชน - พัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรง เรยีน
ให้เป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย ตลอดปีการศึกษา 
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ชุมชน - เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
ของโรงเรียนและให้เป็นที่รูจ้ัก กันอย่าง
แพร่หลาย 

100. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเขตอำเภอแม่ทะ 
(ศูนย์บริการการร่วม) 

 
30,000.00 - เพื่อให้เป็นศูนย์บริการร่วมในการ

อำนวยความสะดวกให้ประชาชน - เพื่อ
เป็นศูนย์ประสานราชการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น - เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ - 
เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลในการศึกษาหา
ความรู้ฯ - เป็นศูนย์กลางการประชุม 
อบรม 

- ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอละ 1 แห่ง ในศูนย์
ปฏิบัติการฯ จะมสีถานท่ีบุคลากร และวัสดุครภุัณฑต์่าง 
ๆ ที่จำเป็น สำหรับให้บริการหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดทั้ง
เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 

101. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการจดังานประเพณีบ่อ
น้ำริน 

 
5,100.00 - เพื่อส่งเสริมประเพณีพื้นบ้าน - เพื่อ

ส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น - เพื่อ
เสรมิสร้างความสามัคค ี

- จัดกิจกรรมส่งเสริมจัดงานประเพณี บ่อน้ำริน เพื่อสืบ
สานประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถิ่นและเป็น
การ เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ณ บ้านสัน
ป่าเปา หมู่ที่ 5 

102. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการประเพณีสรงน้ำพระ
ธาตุ วัดแม่ทาน 

 
5,100.00 1. เพื่อเป็นกิจกรรมทางสังคมที่แสดงถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนที่เป็นมา
ด้วยดี ด้วยความผูกพันและสามัคคีใน
หมู่ชุนชน 2. เพื่อสืบสานและส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนในพ้ืนท่ีบ้านแม่ทานและเขตพื้นที่เทศบาล
ตำบลสิรริาชตลอดถึงตำบลใกลเ้คยีง 

103. การพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการจดังานประเพณีบญุ
บั้งไฟ เดือน 7 

 
7,000.00 - เพื่อส่งเสริมประเพณีพื้นบ้าน - เพื่อ

ส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น - เพื่อ
เสรมิสร้างความสามัคค ี

- จัดกิจกรรมส่งเสริมจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ เดือน
เจ็ด เพื่อสืบสาน ประเพณีท้องถิ่นและส่งเสรมิภมูิ
ปัญญา ท้องถิ่นและเป็นการเสรมิสร้างความ สามัคคี
ของคนในชุมชน ณ บ้านแม่ทาน หมู่ที่ 7,9 

104. การพัฒนาสังคม/ โครงการและกิจกรรมเฉลมิ 
 

22,000.00 - เพื่อได้น้อมรำลึกในพระมหา - จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หรือนทิรรศการ เฉลิมพระ
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ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

พระเกียรติเนื่องในโอกาส 
มหามงคลพระราชพิธีบรม 
ราชาภิเษก 

กรุณาธิคณุของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว
มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล 
- เพื่อสร้างการรับรู้ในพระราชกรณียกิจ
ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสิริ
ราช 

เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก - ประดับ/ติดตั้งธงชาติ ธงสัญลักษณ์ประจำ 
พระองค์ ณ ท่ีสำนักงาน เขตชุมชนตามความ เหมาะสม 
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในพื้นที่ประดับ/ติดตั้ง
ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ประจำพระองค์โดยให้มีความ
ถูกต้องและ สมพระเกยีรติ - ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ตำบลสิรริาช 

105. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรม 

 
15,000.00 เพื่อให้เกษตรกรเกิดความรู้ ความเข้าใจ 

ในการปฏิบัติกิจกรรมการเกษตรอย่าง
ถูกต้องและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการเกษตรที่ถูกต้องและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และ
ชีวภาพ การกำจัดศัตรูและโรคพืชรวมถึงวัชพืชแบบ
ชีวภาพ เป็นต้น สนับสนุน/สาธิตการทำการเกษตรและ
หรือจัดให้มีการศึกษาดูงานด้านการเกษตรทีส่่งเสริม
การพัฒนาด้านเกษตรและรักษาสิง่แวดล้อม ให้กับกลุ่ม
เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

106. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการสนับสนุนการ
ขยายพันธุ์พืช 

 
12,000.00 -เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์พืชต่าง ๆ -

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการ
ขยายพันธุ์พืชต่างๆเพิ่มขึ้น 

อบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจยัในการขยายพันธุ์พืช 
เช่น พันธุ์พืชสวน พันธุ์พืชสมุนไพร พันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ พันธุ์ไม้น้ำ กรรไกรตัดกิ่ง มีดตอนกิ่ง บันไดพับ 
เป็นต้น ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

107. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมอาชีพตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
15,000.00 - อบรมให้ความรู้เกีย่วกับการทำ

กิจกรรมการเกษตรที่และสนับสนนุ
ปัจจัยในการผลิตหรือดำเนินกิจกรรม
การเกษตรตามวิถีเศรษฐกิจพอเพยีง
สามารถลดรายจา่ยสร้างได้ในครัวเรือน 

- อบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยในการทำกิจกรรม
การเกษตรต่างๆทีส่่งเสริมการสรา้งวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน เช่น กิจกรรมปลูกพืช
ผสมผสานในครัวเรือน เป็นต้น 

108. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการสนับสนุนการ 
บริหารงานของศูนย์บริการ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
เกษตรประจำตำบล สันดอน

 
18,850.00 - เพื่อให้การถ่ายโอนภารกิจเรื่อ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจำตำบลให้ อปท.
สำเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดีอย่างเป็นรูปธรรม - 

อบรมให้ความรู้และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ
และอำนวยการของศูนย์ฯ โดยจัดสรรงบประมาณเรื่อง
ค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ในการบริหารงาน เช่น เบี้ยปรน้า
ที,่วัสะชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ,การจัดซื้อหรือจัดหา
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แก้ว เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสัน
ดอนแก้วเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ด้านการเกษตรทุกด้าน 

วัสดุและอุปกรณ์บริการด้านการเกษตร(เช่น เครื่องมือ
ตรวจวิเคราะหค์วามเป็นกรด-ด่าง/ความช้ืนของดินเป็น
ต้น) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลการจัดหาสื่อ
โสตทัศนูปกรณ/์ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้,การศึกษาดู
งาน,การปฏิบัติงานของเจ้าหดุสำนักงาน,ครุภณัฑ์,วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ การดำเนินการของคณะกรรมการ
ฯ เป็นต้น 

109. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการรับซื้อผลผลิต
ทางการเกษตรตกต่ำ 

 
10,000.00 - กิจกรรมรับซื้อผลผลิตการเกษตรเพื่อ

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปญัหา
ผลผลติการเกษตรราคาตกต่ำ 

- เกษตรกรที่ประสบปญัหาผลผลติการเกษตรราคา
ตกต่ำในตำบลสันดอนแก้วและตามนโยบายของรัฐบาล 

110. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ สินค้าชุมชน 

 
3,000.00 เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าให้กับชุมชน - เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธส์ินค้า ชุมชน 

111. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมการปลูก 
หญ้าแฝก 

 
10,000.00 -เพื่อส่งเสรมิให้เกษตรกรมีความรูค้วาม

เข้าใจในการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
ประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและนำ้อย่าง
ยั่งยืน 

- อบรมให้ความรู้และสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกเพื่อใช้
ประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและนำ้อย่างยั่งยืนตามหลัก
ในพระราชดำร ิ

112. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการสนับสนุนการ
ป้องกันและกำจัดโรคและ
ศัตรูพืช 

 
50,000.00 -เกษตรกรมีความรูค้วามเข้าใจในการ

การป้องกันและกำจดัโรคและศัตรพูืช
โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างถูกตอ้ง 

อบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจยัที่ใช้ในการป้องกัน 
กำจัดศัตรูและโรคพืชต่างๆที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
เช่น สารชีวภณัฑ์สำหรับป้องกัน/กำจัดศัตรูและโรคพืช
ต่างๆ เชน่ เชื้อไตรโคเดอร์มา หัวเช้ือหมัก พ.ด.3 สาร
สกัดจากโลติ้น รวมถึงปุ๋ยน้ำหมักสตูรป้องกันหรือกำจดั
ศัตรูพืชและโรคพืช เป็นต้นให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

113. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการสนับสนุนการผลิต
ปุ๋ยหมัก 

 
10,000.00 -เพื่อให้เกษตรกรมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน

การผลิตปุ๋ยหมักและใช้ประโยชน์ปุ๋ย
หมักในการทำการเกษตรมากขึ้นใน

อบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจยัในการผลิตปุ๋ยหมัก 
เช่น วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเปน็ในการผลติ ปุ๋ยหมัก
สูตรต่าง ๆ ให้กับกลุ่มเกษตรกรทีร่วมกลุม่ผลิตปุ๋ยหมัก
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ชุมชน และหรือเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

114. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการกลุ่มนวดแผน
โบราณ หลักสูตร 50 ช่ัวโมง 

 
40,000.00 1.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะการนวด

แผนโบราณ เพื่อสุขภาพท่ีถูกต้องและ
ปลอดภัย 2.เพื่อส่งเสริมอาชีพเสรมิเพิ่ม
รายได ้

-กลุ่มเป้าหมาย กลุม่สตรี จำนวน 15 คน -จัดฝึกปฏิบตัิ
เรียนรู้ทักษะการนวดแผนโบราณ เพื่อสุขภาพท่ีถูกต้อง
และปลอดภัย 

115. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการสนับสนุนการ
ปรับปรุงดิน 

 
15,000.00 -เพื่อให้เกษตรกรมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน

การปรับปรุงดินและอนุรักษ์ดินใหเ้กิด
ประโยชน์อย่างยั่งยืนอย่างถูกต้อง -
เพื่อให้เกษตรกรเกิดความรู้และทกัษะ
ในการเพาะปลูกท่ีส่งผลดีต่อผลผลติ 

อบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจยัที่ใช้ในการปรับปรุง
ดินเช่น สารปรับปรุงดิน อันได้แก่ ปูนโดโลไมล์ ซีโอไลท์ 
ปุ๋ยหมักแห้ง ปุ๋ยน้ำหมัก รวมถึงนวัตกรรมทาง
การเกษตรต่างๆเช่น การปลูกพืชบำรุงดิน การปลูก
หญ้าแฝกเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดิน เป็นต้น ให้กับ
กลุ่มเกษตรกรทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ 

116. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการปรับปรุงศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
20,000.00 -เพื่อปรับปรุงศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจ

พอเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลสันดอนแก้ว อ.
แม่ทะ จ.ลำปาง ให้มีประสิทธิภาพใน
การเป็นจุดหรือสถานท่ีสำหรับสาธิต 
ฝึกอบรม และฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับ
การเกษตรผสมผสานท่ีส่งเสริมการ
ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
สำหรับผู้ที่สนใจ 

- ปรับปรุง ซอ่มแซม ก่อสร้าง จุดสาธิตการทำ
การเกษตรแบบผสมผสานรวมถึงจดัซื้อ จัดหาปัจจัยที่
จำเป็นในบริเวณศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 
ตำบลสันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ให้มีประสิทธิภาพ
ในการเป็นจุดหรือสถานท่ีสำหรับสาธิต ฝึกอบรม และ
ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับการเกษตรผสมผสานท่ีส่งเสริมการ
ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้ทีส่นใจ 

117. การบริหารและพัฒนา
องค์กร 

โครงการอบรมพนักงาน 
เทศบาล ด้านคณุธรรม 
จริยธรรม 

 
10,000.00 - เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่

พนักงานเทศบาล 
- พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง/ลูก จ้างประจำ 

118. การบริหารและพัฒนา
องค์กร 

โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายการ
ปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

 
10,000.00 - เพื่อพัฒนาและเพิ่มความรู้เรื่อง

กฎหมายการปราบปราบการทุจรติแห่ง 
ชาติในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

- พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง/ลูกจ้างประจำ 
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119. การบริหารและพัฒนา
องค์กร 

โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับ บทบาทอำนาจ
หน้าท่ีของ สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น 

 
10,000.00 - เพื่อพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 
- สมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ทุกคน 

120. การบริหารและพัฒนา
องค์กร 

โครงการแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียน ทรัพยส์ินประจำปี 
ประจำปี งบประมาณ 2562 

 
350,000.00 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในระบบงาน

จัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นให้มีความครบถ้วน ถูกต้องเป็น
ธรรมและสะดวกรวดเร็ว 

ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น พนักงานและ ลูกจ้าง 
ตัวแทนชุมชน มีผู้เข้าร่วมงาน เพื่อจะจะทำในข้ันตอนท่ี 
8-11 ขั้นตอนท่ี 8 ทะเบียนทรัพย์สิน -บันทึกรายการ
เพื่อให้ได้ค่าภาษี -พิจารณาการลดหย่อนในแปลงท่ีอยู่
อาศัย -ลงหมายเลขแปลงที่ดินีไ่มเ่คยยื่นแบบ แสดง
รายการเสียภาษี ข้ันตอนท่ี 9 การสำรวจและบันทึก
ที่ตั้งและ รหสัโรงเรือน -สรา้งช้ันข้อมูล Building -
กำหนดเลขท่ีบ้านและรหสัต่าง ๆ และให้ผู้ ใหญ่บ้าน
หรือผู้นำชุมชุมเป็นผู้มายืนยัน -บนัทึก ผท.2(แบบ
สำรวจโรงเรือน) ผท.3 (แบบสำรวจป้าย) 

121. การบริหารและพัฒนา
องค์กร 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 
การจัดหาพสัดตุาม
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจดั
จ้างและการบริหาร พัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
15,000.00 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

คณะบริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สริิราช, 
พนักงานเทศบาล,และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสริิ
ราช จำนวน 50 คน 

122. การบริหารและพัฒนา
องค์กร 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การ ดำเนินการจัดทำระบบ
บัญชี คอมพิวเตอร ์

 
200,000.00 เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการวางฏีกา

เบิกจ่ายเงินรับเงิน และทำงานในระบบ
ต่าง ๆ ของ (e-laas)สามารถเข้าใช้งาน
ในระบบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย Internet ของ
ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องโดยมรีายละเอยีดดังนี้ 1.ตู้ Wall 
Mount Rack 19 " 6U 40 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ภายในตู้ จำนวน 2 ตู้ 2.อุปกรณส์ำรองไฟฟ้า UPS 
850 VA จำนวน 2 St. 3.อุปกรณ์ Gigabit Point 
Controller จำนวน 1 St. 4.อุปกรณ์ Access Point 
Controller จำนวน 1 St. 5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
Indoor Wireless Access Point จำนวน 5 St. ฯ 
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123. การบริหารและพัฒนา
องค์กร 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บันทึก บัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ของเทศบาล
ตำบลสิรริาช (e-laas) 
ประจำปีงบประมาณ 2562 

 
12,000.00 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการ

บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-
laas) ของกองช่าง สำนักปลัดเทศบาล
ตำบลสิรริาชเพื่อนำไปปฏิบัติงาน ได้ทุก
ระบบ 

คณะบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ที่ปฏิบัติงานในการปฎิบตัิ งานด้าน ระบบบัญชี e-laas 
จำนวน 50 คน 

124. การบริหารและพัฒนา
องค์กร 

โครงการอบรมควบคุมการ
ผลิตและผู้บรหิารกิจการ
ประปาหมู่บ้าน 

 
21,280.00 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถใหแ้ก่

ผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้านให้
สามารถควบคุมดูแลการผลิตน้ำประปา
ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ปญัหา
กิจการประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- กรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน ๆ ละ 5 คน 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 
58 คน 

125. การบริหารและพัฒนา
องค์กร 

โครงการอบรมเทคนิคการขอ
ใบ อนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
ตาม พ.ร.บ พ.ร.บก่อสร้าง
อาคาร พ.ศ. 2522 และ
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 

 
12,825.00 เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปสามารถมคีวามรู้

ในการขออนุญาตก่อสร้าง และการยื่น
ขออนุญาตได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วย
ฯ ข้าราชการ จำนวน 65 คน 

126. การบริหารและพัฒนา
องค์กร 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
คณะกรรมการกำหนดราคา
กลาง คณะกรรมการตรวจ
การจ้างการจดัซื้อ/จดัจ้าง 
ตาม พ.ร.บ.จดัซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

 
9,180.00 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจใน 

พระราชบัญญัติจดัซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนกังานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง เทศบาลตำบล สิรริาช จำนวน 50 คน 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
       เทศบาลตำบลสิริราช มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 55 โครงการ 
จำนวนเงิน 13,565,885 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 55 โครงการ จำนวนเงิน 13,569,785 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10 2,951,283.80 10 2,951,283.80 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 112,890.00 6 112,890.00 

การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 36 10,308,121.00 36 10,312,021.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 2 50,550.00 2 50,550.00 

การบริหารและพัฒนาองค์กร 1 143,040.00 1 143,040.00 

รวม 55 13,565,884.80 55 13,569,784.80 

       
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลสิริราช ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 3 บ้านแม่วะ 
 

50,000.00 49,900.00 15 

2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยแม่วะ (ข้างที่นานายไฝ 
วงศ์ชุมภู) หมู่ที่ 2 บ้านด่าน 

 
200,000.00 191,300.00 90 

3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างพนังหินเรียงริมห้วยแม่สักจากบ้านนางพรวดี 
พรมมาบุญ-นานางไข ปิงวงศ์ษา หมู่ที่ 6 บ้านอ้อ 

 
569,400.00 340,880.00 90 
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4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างเมรุเผาศพประจำหมู่บ้านแม่ทาน หมู่ที่ 7 และ
หมู่ที่ 9 

 
970,000.00 860,610.00 90 

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 8 บ้านเด่น 
 

499,000.00 459,900.00 90 

6. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
บ้านแม่วะ 

 
278,000.00 259,500.00 60 

7. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ข้างบ้านนางหลาน 
ปัญโญ หมู่ที่ 3 บ้านแม่วะ 

 
167,000.00 138,900.00 60 

8. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางปิน อุดเลิศ 
-บ้านนาย จันทร์ ปิงวงศ์ษา หมู่ที่ 6 บ้านอ้อ 

 
288,000.00 199,000.00 90 

9. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมฝาย น้ำล้นห้วยมะขามป้อม
นายอ้าย แก้ววิชัย หมู่ที่ 7 บ้านแม่ทาน 

 
6,620.00 6,030.00 7 

10. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการจ้างเหมาขุดลอกหน้าฝายต้นปอบ หมู่ที่ 5 
 

445,263.80 445,263.80 45 

11. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลสิริราช 
 

30,000.00 29,880.00 365 

12. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมการควบคุมไฟป่าระดับตำบล(แนวกันไฟ) 
 

19,950.00 19,810.00 365 

13. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกจิตสำนึกใน การคัดแยกขยะในครัวเรือน 
 

15,670.00 15,220.00 365 

14. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ 
 

37,920.00 37,920.00 365 

15. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ โครงการถนนสะอาดภายใน ตำบลสันดอนแก้ว 
 

9,700.00 9,700.00 365 
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สิ่งแวดล้อม 

16. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
500.00 360.00 365 

17. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

 
9,000.00 8,860.00 365 

18. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 

350,000.00 29,700.00 365 

19. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการเทศบาลพบประชาชน 
 

20,000.00 10,990.00 365 

20. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศ กาลสงกรานต์ 

 
9,000.00 8,950.00 365 

21. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(แผ่นดินไหวและการอพยพ) 

 
9,000.00 6,000.00 365 

  3,000.00 365 

22. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการส่งเสริมการรักษาความสงบในชุมชน (ฝึกอบรม
ซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดอุทกภัยและดินถล่ม) 

 
14,400.00 10,000.00 365 

  4,400.00 365 

23. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
 

30,000.00 29,800.00 365 

24. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการพ่นหมอกควันภายในตำบลสันดอนแก้ว 
 

20,000.00 20,000.00 365 
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25. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอกภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

 
26,400.00 26,129.00 365 

26. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการอบรมเยาวชนด้าน คุณธรรม จริยธรรม 
 

5,000.00 4,970.00 365 

27. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการ TO BE NUMBER ONE 
 

10,000.00 8,400.00 365 

28. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรีตำบลสันดอนแก้ว 
 

20,000.00 10,760.00 365 

29. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง 
 

80,000.00 78,700.00 365 

30. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการประเพณียี่เป็ง 
 

30,000.00 4,100.00 365 

31. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรี
ไทยและดนตรีพื้นเมือง 

 
15,000.00 9,705.00 365 

32. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนประชาชนในเขต
เทศบาล 

 
20,000.00 17,797.00 365 

33. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

150,000.00 129,500.00 365 

34. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

เบี้ยยังชีพความพิการ 
 

2,688,800.00 2,248,800.00 365 

35. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

7,960,800.00 7,298,100.00 365 
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รักษาความสงบเรียบร้อย 

36. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการจัดทำและทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนแบบ
บูรณาการเพ่ือนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
20,000.00 9,100.00 365 

37. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ 
 

18,000.00 13,720.00 365 

38. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการส่งเสริมอาชีพ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 
 

12,000.00 2,360.00 365 

39. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการค่ายสามวัย 
 

15,000.00 9,330.00 365 

40. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการชีวิตสดใสในวัยทอง 
 

13,000.00 11,960.00 365 

41. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการเตรียม ความพร้อมก่อน เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
 

15,000.00 9,335.00 365 

42. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการจัดการเรียนการสอนศิลปะมวยไทย 
 

15,000.00 10,945.00 365 

43. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

 
10,000.00 6,920.00 365 

44. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการวันเทศบาล 
 

10,000.00 5,120.00 365 

45. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการวันปิยมหาราช 
 

5,000.00 1,000.00 365 
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46. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการเพื่อแสดงความอาลัยถวายพระราชกุศลพระ
บาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
รัชกาลที่ 9 

 
10,000.00 1,000.00 365 

47. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ทานโครงการอาหารกลางวัน 
 

220,000.00 116,600.00 365 

  98,000.00 365 

48. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการประชาสัมพันธ์การรับ สมัครนักเรียนประจำปี
การศึกษา 2562 

 
5,000.00 4,950.00 365 

49. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการจัดงานประเพณีบ่อน้ำริน 
 

5,100.00 5,100.00 365 

50. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดแม่ทาน 
 

5,100.00 5,100.00 365 

51. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เดือน 7 
 

7,000.00 6,920.00 365 

52. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการและกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติเนื่องในโอกาส 
มหามงคลพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก 

 
22,000.00 22,000.00 365 

53. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สินค้าชุมชน 
 

3,000.00 700.00 365 

54. การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการสนับสนุนการป้องกันและกำจัดโรคและศัตรูพืช 
 

50,000.00 49,850.00 365 

55. การบริหารและพัฒนาองค์กร โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินประจำปี 
ประจำปี งบประมาณ 2562 

 
350,000.00 90,000.00 365 

  53,040.00 365 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 
เทศบาลตำบลสิริราช แม่ทะ จ.ลำปาง 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 171.0 61.26 28.0 7.80 10.0 2.95 10.0 2.95 10.0 2.95 
2.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

22.0 1.17 11.0 0.21 6.0 0.11 6.0 0.11 6.0 0.11 

3.การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

118.0 19.48 65.0 14.12 36.0 10.31 36.0 10.31 34.0 10.08 

4.การพัฒนาเศรษฐกิจ 29.0 3.18 12.0 0.22 2.0 0.05 2.0 0.05 2.0 0.05 
5.การบริหารและพัฒนาองค์กร 19.0 1.72 10.0 0.65 1.0 0.14 1.0 0.14 1.0 0.14 
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ช. ผลการดำเนินงาน 
       เทศบาลตำบลสิริราช ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพ้ืนที่  
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผล
การดำเนินงานที่สำคัญดังนี ้
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. โครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 3 บ้านแม่วะ 
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 2. ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยแม่วะ (ข้างที่นานายไฝ วงศ์ชุมภู) หมู่ที่ 2 บ้านด่าน 
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    3. โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแม่วะ 
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    4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ข้างบ้านนางหลาน ปัญโญ หมู่ที่ 3 บ้านแม่วะ 
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2.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5. โครงการอบรมการควบคุมไฟป่าระดับตำบล(แนวกันไฟ) 
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3. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        6. โครงการเทศบาลพบประชาชน       
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   7. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผ่นดินไหวและการอพยพ) 
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 8. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
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    9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรีตำบลสันดอนแก้ว 
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   10. โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง 
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 11. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนเมือง 
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 12. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนประชาชนในเขตเทศบาล 
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13. โครงการจัดทำและทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนแบบบูรณาการเพ่ือนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

 
 

    14. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ 
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4.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    15. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สินค้าชุมชน 
                (ใส่รูป) 
    16. โครงการสนับสนุนการป้องกันและกำจัดโรคและศัตรูพืช 
                (ใส่รูป) 
5.การบริหารและพัฒนาองค์กร 
    17. โครงการวันเทศบาล 
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การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสิริราชในภาพรวม 
  ตารางที่ 5 ร้อยละความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสิริราช 

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลสิริราช 

ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)   
ระดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด X 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วม  
ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

 
18 

 
72 

 
10 

 
0 

 
0 

 
4.08 

 
มาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ ข้อมูล
ของโครงการ/กิจกรรม 

 
27 

 
63 

 
10 

 
0 

 
0 

 
4.17 

 
มาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ         
คิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 29 60 11 0 0 4.18 มาก 
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของ         
โครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 0 48 52 0 0 3.48 มาก 
5. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ         
การดำเนินโครงการ/กิจรรม 0 43 56 1 0 3.42 มาก 
6. การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 2 72 26 0 0 3.76 มาก 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่         
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 14 79 7 0 0 4.07 มาก 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

33 56 11 0 0 4.22 มาก
ที่สุด 

รวมเฉลี่ย      3.92 มาก 
 
  จากตาราง แสดงจำนวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงาน 
ของเทศบาลตำบลสิริราช ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมได้สามารถน้ามาวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในภาพรวมพบว่ามีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.92    
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้อยู่ในระดับ มาก 
  สำหรับผลการสำรวจแยกประเด็นโดยการเรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า ประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับ มากที่สุด, มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.18 อยู่ ในระดับ มาก , มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 อยู่ในระดับ มาก , มีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดับมาก ,       
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 อยู่ใน
ระดับมาก, การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดมีคะแนนเฉลี่ย 3.76 อยู่ในระดับมาก, มีการรายงาน
ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ มีคะแนนเฉลี่ย 3.48 อยู่ในระดับมาก, การเปิด
โอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.42 อยู่ในระดับมาก 
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4. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ (ท้ายแบบสอบถาม) 
 

ปัญหา ความถี่ 
1. ถนนภายในหมู่บ้าน 35 
- ชำรุดเป็นหลุม เป็นบ่อ เพราะอายุการใช้งานมานาน 20 
- ถนน คสล.ใหม ่แตก ชำรุด ไม่แข็งแรง 8 
- ไม่มีไหล่ทาง 7 
2. น้ำท่วมขัง 22 
- ไม่มีท่อหรือรางระบายน้ำข้างถนน 10 
- ถนนสูงกว่าบ้านเรือนน้ำไหลไม่ได้ 10 
- มีการสร้างบ้านเรือนปิดทางเดิม ทำให้น้ำไหลไม่ได้ 2 
3. น้ำเพื่อการเกษตร 44 
- ขาดแหล่งน้ำในการทำการเกษตร 30 
- ลำเหมืองเดิม คสล. แตกชำรุด 10 
- เหมืองดินไม่ได้ดาดทำให้น้ำไหลช้าและสูญเสียน้ำที่ซึมไปในดินมาก 10 
- ก่อสร้างฝายกั้นน้ำเพ่ิมขึ้น 4 
4. น้ำประปา 10 
- นำ้ประปาสกปรก ขุ่น มีตะกอน ควรปรับปรุง (ม.5) 5 
- น้ำประปาไม่ไหลบ่อยมาก น้ำไม่มีใช้ในครัวเรือน (ม.3,ม.5,ม.8) 5 
5. ไฟฟ้าสาธารณะ  3 
- จุดเสี่ยงทางแยก ทางโค้งในหมู่บ้านยังไม่มีไฟกิ่ง 3 
6. สิ่งแวดล้อม 2 
- ส่งเสริมให้ประชาชนจัดการกับขยะเพ่ือลดปริมาณขยะ 2 
7. สังคม 7 
- ยาเสพติดแพร่ระบาด 7 
9. อาชีพ 13 
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม 8 
- จัดทำร้านค้า หรือ ตลาดนัดจำหน่ายสินค้าชุมชน 2 
- ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเกษตร 3 
10. การบริหารองค์กร 9 
- ปรับปรุงการให้บริการประชาชนของพนักงาน 4 
- โครงการประชาชนเสนอไม่ได้ดำเนินการ 5 
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชน แยกตามยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลสิริราช 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร 
    ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลสิริราช 9 หมู่บ้าน จำนวน 4,698 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มตัวอย่างท่ีสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ ใน 9 หมู่บ้าน โดยการสุ่ม 
ตัวอย่าง จำนวน 100 คน 
3. ผลการศึกษา 
    ผู้วิจัยได้ดำเนินการแจกแบบสอบถาม จำนวน 100 ชุด ให้แก่ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในพื้นท่ี 
รับผิดชอบของดังนี้ เทศบาลสิริราช 9 หมู่บ้าน ผลปรากฏ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 36 36.00 
หญิง 64 64.00 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.00 และรองลงมา เป็นเพศชาย จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 
 

ตารางท่ี 2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อายุ จำนวน ร้อยละ 

ต่ำกว่า 20 ปี 0 0 
20 – 30 ป ี 7 7 
31 – 40 ป ี 11 11 
41 – 50 ป ี 23 23 
51 – 60 ป ี 40 40 

มากกว่า 60 ปี 19 19 
รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จ้านวน 40 คน คิด

เป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ,อายุ
มากกว่า 60 ปี จำนวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 19.00 , 31-40 จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 และ
อายุระหว่าง 20-30 ปี จำนวน 7 คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 3 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับการศึกษา จ้านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 63 63 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 18 18 
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 11 11 
ปริญญาตรี 7 7 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 
อ่ืนๆ 1 1 
รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน 63 คน คิดเป็น

ร้อยละ 63.00 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 18 คน คิดเป็น ร้อยละ 18.00 , ระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบ เท่าจำนวน 11 คิดเป็นร้อยละ 11.00 , และระดับอ่ืนๆ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.00 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 4 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ จำนวน ร้อยละ 
รับราชการ 3 3 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 3 3 
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 11 11 
รับจ้าง 37 37 
นักเรียน นักศึกษา 4 4 
เกษตรกร 42 42 
รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกร จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อย

ละ 42.00 รองลงมาคือรับจ้าง จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 , ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.00, นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 และรับราชการ, เอกชน/
รัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 5 ความถี่ของคะแนนความพึงพอใจ 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

17 15 19 27 8 12 0 0 1 1 0 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

37 21 8 10 5 17 2 0 0 0 0 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง 
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

13 41 20 5 0 9 3 1 0 4 4 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของ 
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

16 1 11 1 9 41 1 7 1 2 10 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ 
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

10 11 6 4 3 1 0 2 9 7 47 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา 
ที่กำหนด 

25 6 12 9 9 34 3 2 0 0 0 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่ 
ผลการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

29 11 33 10 1 12 4 0 0 0 0 

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการ 
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

55 8 23 2 2 10 0 0 0 0 0 

 
จากตารางที่ 5 แสดงจำนวนความถี่ของการให้คะแนนของความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการ

ดำเนินงานในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานพบว่า ประชาชนให้น้ำหนักคะแนนสูงสุด 10 คะแนน ในหัวข้อ ประโยชน
ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม ลำดับถัดไป 9 คะแนน หัวข้อ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม ลำดับถัดไป 8 คะแนน หัวข้อผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่ผลการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น ลำดับถัดไป 5 คะแนน หัวข้อมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ, การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม , การดำเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กำหนด, ตามลำดับ 
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร 
    ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลสิริราช 9 หมู่บ้าน จำนวน 4,698 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มตัวอย่างท่ีสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ ใน 9 หมู่บ้าน โดยการสุ่ม 
ตัวอย่าง จำนวน 100 คน 
3. ผลการศึกษา 
    ผู้วิจัยได้ดำเนินการแจกแบบสอบถาม จำนวน 100 ชุด ให้แก่ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในพื้นท่ี 
รับผิดชอบของดังนี้ เทศบาลสิริราช 9 หมู่บ้าน ผลปรากฏ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 38 38.00 
หญิง 62 62.00 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.00 และรองลงมา เป็นเพศชาย จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 
 

ตารางท่ี 2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อายุ จำนวน ร้อยละ 

ต่ำกว่า 20 ปี 4 4 
20 – 30 ป ี 13 13 
31 – 40 ป ี 11 11 
41 – 50 ป ี 30 30 
51 – 60 ป ี 34 34 

มากกว่า 60 ปี 8 8 
รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 -60 ปี จำนวน 34 คน คิด

เป็นร้อยละ34.00 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41 -50 ปี จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00  ,อายุ
ระหว่าง 20-30 ปี จำนวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 13.00 , อายุระหว่าง 31-40 จำนวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.00, อายุมากว่า 60 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามลำดับ 
ตารางท่ี 3 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับการศึกษา จ้านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 54 54 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 35 35 
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 2 2 
ปริญญาตรี 9 9 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.00 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 35 คน คิดเป็น ร้อยละ 35.00 ,ระดับ
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ปริญญาตรี จำนวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 9.00 , และระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า จำนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.00 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 4 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ จำนวน ร้อยละ 
รับราชการ 3 3 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 3 3 
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 11 11 
รับจ้าง 37 37 
นักเรียน นักศึกษา 4 4 
เกษตรกร 42 42 
รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกร จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อย

ละ 42.00 รองลงมาคือรับจ้าง จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 , ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.00, นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 และรับราชการ, เอกชน/
รัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 5 ความถี่ของคะแนนความพึงพอใจ 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

17 15 19 27 8 12 0 0 1 1 0 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

37 21 8 10 5 17 2 0 0 0 0 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง 
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

13 41 20 5 0 9 3 1 0 4 4 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของ 
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

16 1 11 1 9 41 1 7 1 2 10 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ 
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

10 11 6 4 3 1 0 2 9 7 47 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา 
ที่กำหนด 

25 6 12 9 9 34 3 2 0 0 0 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่ 
ผลการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

29 11 33 10 1 12 4 0 0 0 0 

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการ 
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

55 8 23 2 2 10 0 0 0 0 0 
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จากตารางที่ 5 แสดงจำนวนความถี่ของการให้คะแนนของความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการ
ดำเนินงาน ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานพบว่า ประชาชนให้น้ำหนักคะแนนสูงสุด 10 คะแนน ในหัวข้อ ประโยชน
ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม ลำดับถัดไป 9 คะแนน หัวข้อ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม ลำดับถัดไป 8 คะแนน หัวข้อผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่ผลการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น ลำดับถัดไป 5 คะแนน หัวข้อมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิ จกรรมให้
ประชาชนทราบ, การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม , การดำเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กำหนด, ตามลำดับ 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร  
     ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสิริราช 9 หมู่บ้าน จำนวน 4,698 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง  
     กลุ่มตัวอย่างท่ีสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ ใน 9 หมู่บ้าน โดยการสุ่ม 
ตัวอย่าง จำนวน 100 คน  
3. ผลการศึกษา 
    ผู้วิจัยได้ดำเนินการแจกแบบสอบถาม จำนวน 100 ชุด ให้แก่ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในพื้นท่ี 
รับผิดชอบของดังนี้ เทศบาลตำบลสิริราช จำนวน 9 หมู่บ้าน ผลปรากฏ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 43 43.00 
หญิง 57 57.00 
รวม 100 100 

 

   จากตารางท่ี 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 
และรองลงมา เป็นเพศชาย จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 
 

ตารางท่ี 2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อายุ จำนวน ร้อยละ 

ต่ำกว่า 20 ปี 3 3 
20 – 30 ป ี 5 5 
31 – 40 ป ี 6 6 
41 – 50 ป ี 24 24 
51 – 60 ป ี 33 33 

มากกว่า 60 ปี 29 29 
รวม 100 100 
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  จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.00 รองลงมาคือ อายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 ,อายุระหว่าง 
41-50 ปี จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 , อายุระหว่าง 31-40 จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.00 ,อายุระหว่าง 20-30 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ5.00 และอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.00 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 3 ระดับการศกึษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 70 70 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 21 21 
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 4 4 
ปริญญาตรี 5 5 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 100 100 
 

  จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.00 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 21 คน คิดเป็น ร้อยละ 21.00 , ระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 , ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.00  ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 4 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อาชีพ จำนวน ร้อยละ 

รับราชการ 3 3 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 1 1 
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 15 15 
รับจ้าง 28 28 
นักเรียน นักศึกษา 8 8 
เกษตรกร 45 45 

รวม 100 100 
 

  จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกร จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.00 รองลงมาคือรับจ้าง จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 , ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.00, นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 , รับราชการ จำนวน 3 
คน คดิเป็นร้อยละ 3.00 และ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 5 ความถี่ของคะแนนความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ คะแนน 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

10 13 37 12 2 18 0 1 0 1 6 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

14 7 10 30 2 26 0 0 2 4 5 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง 
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

10 19 27 13 7 13 0 0 0 0 11 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของ 
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

9 6 16 6 14 32 1 1 0 0 15 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ 
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

6 3 3 10 5 9 5 3 7 23 26 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา 
ที่กำหนด 

18 20 36 3 9 14 0 0 0 0 0 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่ 
ผลการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

31 15 23 10 7 14 0 0 0 0 0 

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการ 
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

36 17 23 10 10 4 0 1 0 0 0 

 

       จากตารางที่ 5 แสดงจำนวนความถี่ของการให้คะแนนของความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการ
ดำเนินงานในด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยพบว่า ประชาชนให้น้ำหนักคะแนน
สูงสุด 10 คะแนนในหัวข้อ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่ผลการแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น, ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ลำดับถัดไป 8 คะแนน หัวข้อ มีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม , มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม, การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ล้าดับถัดไป 7 คะแนน หัวข้อ มี
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ลำดับถัดไป 5 คะแนน หัวข้อ มีการรายงาน
ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ, การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม ตามลำดับ 
 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร  
     ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสิริราช 9 หมู่บ้าน จำนวน 4,698 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง  
     กลุ่มตัวอย่างท่ีสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ ใน 9 หมู่บ้าน โดยการสุ่ม 
ตัวอย่าง จำนวน 100 คน  
3. ผลการศึกษา 
    ผู้วิจัยได้ดำเนินการแจกแบบสอบถาม จำนวน 100 ชุด ให้แก่ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในพื้นท่ี 
รับผิดชอบของดังนี้ เทศบาลตำบลสิริราช จำนวน 9 หมู่บ้าน ผลปรากฏ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 38 38.00 
หญิง 62 62.00 
รวม 100 100 

 

     จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.00 และรองลงมา เป็นเพศชาย จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 
 

ตารางท่ี 2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อายุ จำนวน ร้อยละ 

ต่ำกว่า 20 ปี 1 1 
20 – 30 ป ี 4 4 
31 – 40 ป ี 7 7 
41 – 50 ป ี 33 33 
51 – 60 ป ี 27 27 

มากกว่า 60 ปี 28 28 
รวม 100 100 

 

  จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.00 รองลงมาคือ อายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ,อายุระหว่าง 
51-60 ปี จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00, อายุระหว่าง 31-40 จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00, 
อายุระหว่าง 20-30 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ4.00 และต่ำกว่า 20 ปี จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.00 ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 3 ระดบัการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 89 89 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 11 11 
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 0 0 
ปริญญาตรี 0 0 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 100 100 
 

  จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน 89 คน คิดเป็น
ร้อยละ 89.00 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 11.00 
ตามลำดับ 
 



63 

 

ตารางท่ี 4 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อาชีพ จำนวน ร้อยละ 

รับราชการ 0 0 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 6 6 
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 12 12 
รับจ้าง 11 11 
นักเรียน นักศึกษา 0 0 
เกษตรกร 71 71 

รวม 100 100 
 

  จากตารางที่ 4 พบว่า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกร จำนวน 71 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.00 รองลงมา คือ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 , รับจ้าง 
จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 , และ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 
ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 5 ความถี่ของคะแนนความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ คะแนน 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

33 12 21 6 10 11 2 0 2 1 2 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

29 19 15 7 13 12 3 0 0 1 1 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง 
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

11 14 27 9 5 19 0 4 1 3 7 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของ 
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

3 15 9 17 9 30 4 0 0 0 13 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ 
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

2 2 13 16 7 36 0 0 4 4 16 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา 
ที่กำหนด 

7 19 12 15 19 25 0 3 0 0 0 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่ 
ผลการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

10 21 28 21 7 11 1 1 0 0 0 

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการ 
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

36 13 20 10 6 15 0 0 0 0 0 

 

      จากตารางที่ 5 แสดงจำนวนความถี่ของการให้คะแนนของความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการ
ดำเนินงาน ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพบว่า ประชาชนให้น้ำหนักคะแนนสูงสุด 10 คะแนน ในหัวข้อ      
การเปิดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม, มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม, ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ลำดับถัดไป 8 
คะแนน หัวข้อ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม, ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมนำไปสู่ผลการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ลำดับถัดไป 5 คะแนน หัวข้อ มีการรายงานผล
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การดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ , การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม, การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ตามล้าดับ 
 
5.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 

1. ประชากร  
     ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสิริราช 9 หมู่บ้าน จำนวน 4,698 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง  
     กลุ่มตัวอย่างท่ีสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ ใน 9 หมู่บ้าน โดยการสุ่ม 
ตัวอย่าง จำนวน 100 คน  
3. ผลการศึกษา 
    ผู้วิจัยได้ดำเนินการแจกแบบสอบถาม จำนวน 100 ชุด ให้แก่ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในพื้นท่ี 
รับผิดชอบของดังนี้ เทศบาลตำบลสิริราช จำนวน 9 หมู่บ้าน ผลปรากฏ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 35 35.00 
หญิง 65 65.00 
รวม 100 100 

 

  จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.00 และรองลงมา เป็นเพศชาย จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 
 

ตารางท่ี 2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อายุ จำนวน ร้อยละ 

ต่ำกว่า 20 ปี 2 2 
20 – 30 ป ี 18 18 
31 – 40 ป ี 17 17 
41 – 50 ป ี 25 25 
51 – 60 ป ี 26 26 

มากกว่า 60 ปี 12 12 
รวม 100 100 

 

  จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 26 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.00 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ,อายุ
ระหว่าง 20-30 ปี จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00, อายุระหว่าง 31-40 จำนวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.00, อายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ12.00 และ อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 3 ระดบัการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 48 48 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 30 30 
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 5 5 
ปริญญาตรี 17 17 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 100 100 
 

  จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.00 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 30 คน คิดเป็น ร้อยละ 30.00,ระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00, และระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า จำนวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.00 ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 4 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อาชีพ จำนวน ร้อยละ 

รับราชการ 1 1 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 13 13 
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 10 10 
รับจ้าง 25 25 
นักเรียน นักศึกษา 6 6 
เกษตรกร 45 45 

รวม 100 100 
 

  จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกร จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.00 รองลงมา คือรับจ้าง จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.00, เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 , นักเรียน นักศึกษา 
จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และรับราชการ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 5 ความถี่ของคะแนนความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ คะแนน 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

17 15 19 27 8 12 0 0 1 1 0 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

10 22 30 24 7 5 0 2 0 0 0 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง 
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

9 15 33 21 4 15 1 0 1 1 0 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของ 
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

11 17 17 10 10 29 3 1 0 0 2 
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5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ 
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

6 9 20 16 9 35 0 0 0 2 3 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา 
ที่กำหนด 

14 11 31 22 3 19 0 0 0 0 0 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่ 
ผลการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

17 21 33 12 10 7 0 0 0 0 0 

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการ 
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

19 29 23 19 4 6 0 0 0 0 0 

 

      จากตารางที่ 5 แสดงจำนวนความถี่ของการให้คะแนนของความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการ
ดำเนินงานในด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรพบว่า ประชาชนให้น้ำหนักคะแนนสูงสุด 9 คะแนน ในหัวข้อ 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ล้าดับถัดไป 8 คะแนน หัวข้อ มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม, มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กิจกรรม, การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด, ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่
ผลการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ลำดับถัดไป 7 คะแนน หัวข้อ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ลำดับถัดไป 5 คะแนน หัวข้อ มีการรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ, การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตามลำดับ 
 

5. อภิปรายผล 5 ยุทธศาสตร์ 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลสิริราช  โดยแยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ เป็นการสำรวจโดยการใช้แบบสอบถาม กับประชาชนในเขต
เทศบาลฯ จำนวน 9 หมู่บ้าน เพ่ือนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพัฒนาท้องถิ่นและใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนการบริหารงาน ของเทศบาลฯ ในอนาคต 
  ผลการประเมิน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสิริราชโดย
ภาพรวม ในระดับ คะแนนตั้งแต่ 5 ถึง 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งผลการสำรวจในแต่ละ
ยุทธศาสตร์แปรค่าเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากมีตัวแปรของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ตามตัวแปรต้น นั่นเอง 
ดังนั้น ผลการสำรวจจึงเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์บริบทของชุมชนได้ว่า ประชาชน 
มีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านใด และยังมีความต้องการพัฒนาด้านใดอีกบ้างท่ียังขาดการพัฒนา 

ซ. คณะกรรมการ 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราช   
 (1) นายสว่าง   เทพเถา  ประธานกรรมการ 
 (2) นายเด่น   คำอินเหลา       กรรมการ 
 (3) นายธนพล   ชื่นเมือง  กรรมการ 
 (4) นายสมศักดิ์   ศรีอ้าย  กรรมการ 
 (5) นายศรีมา   สุทา  กรรมการ 
 (6) นายศรีทร   อินจันทร์  กรรมการ 
 (7) นายเปลี่ยน   ทาจ ี  กรรมการ 
 (8) นายนิพนธ์ มณีสาร  กรรมการ 
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 (9)  นายประเสริฐ   สุยะเอ้ย  กรรมการ 
 (10) นายทวี  ศรีธิ  กรรมการ 
 (11) นายบุญเชิด  กลิ่นโกสุมภ์  กรรมการ 
 (12) นายพิเชษฐ์   เพชรสำแดง  กรรมการ 
 (13) นายฝาย  กันอินทร์  กรรมการ 
 (14) นางสว่าง   ป้อต๊ะมา  กรรมการ 
 (15) นายธนสิทธิ์   ใจมูล  กรรมการ 
 (16) ส.ต.ต. ณรงค์   อุบลศรี กรรมการและเลขานุการ 

      (17) นางจิดาภา  จำปา              ผู้ชว่ยเลขานุการ 
      (18) นายพิสูตร  บุญนัก             ผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราช   
            (1) ส.ต.ต. ณรงค์  อุบลศรี      ประธานกรรมการ 
  (2) นางธนัชญาญ์   ขาวอ่อน     กรรมการ 
  (3) ส.อ. รังสรรค์   วงศ์โห้     กรรมการ 
  (4) นายถาวร    ป้อต๊ะมา   กรรมการ 
  (5) นายหนิ้ว     สิงห์มณี    กรรมการ 
  (6) นางสาวพรรณี   วงศ์ปัน    กรรมการ 
  (7) นางจิดาภา   จำปา    กรรมการและเลขานุการ 
  (8) นายพิสูตร   บุญนัก    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลตำบลสิริราช 
         ๑ นายวรเชษฐ์    อินสุริยา     ประธานกรรมการ  

      ๒ นายบัญชา    สุทา    กรรมการ  
      ๓ นายคุมพล    มณีสาร    กรรมการ  
      ๔ นายธนภัทร    จันทร์ปิง   กรรมการ  
      ๕ นายวีรศักดิ์    ใจยามี    กรรมการ 
      ๖ นายมีเดช    กันชุม    กรรมการ  
      ๗ ร.ต.ต.วิทยา    ป้อต๊ะมา   กรรมการ  
      ๘ นายวรพล  ทองกิ่ง    กรรมการ  
      ๙ นางหฤทัย    ไชยสมบัติ   กรรมการ 
      ๑๐ ส.อ. รังสรรค์    วงศ์โห้    กรรมการ  

        11 นางจิดาภา    จำปา    เลขานุการ  
        12 นายพิสูตร  บุญนัก    ผู้ช่วยเลขานุการ 
   
   ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตำบลสิริราชทราบ เพื่อจะได้
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