
 
 
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลสนัป่าตอง 
เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565  

………………………………………………….. 

  ตามท่ี เทศบาลต าบลสันป่าตอง ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
เพื่อให้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด เพื่อการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
งบประมาณในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลสันป่าตอง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
สันป่าตอง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกับท่ีประชาคม เมื่อวันท่ี 13  มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น 

  เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลสันป่าตอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.  2561 ข้อ 24 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)           
ของเทศบาลต าบลสันป่าตองให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี  13  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 

 

( นายสักการ  ณิยกูล ) 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าท่ี 

นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 
 
 

 เทศบาลต าบลสันป่าตอง 
อ าเภอสันป่าตอง  จังหวดัเชียงใหม่ 

 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล 



 
 

 
ค ำน ำ 

 
  การบริหารจัดการทุกอย่างก่อนท่ีจะมีการปฎิบัติจะต้องมีการวางแผนเสียก่อน การวางแผนจึง
เป็นส่ิงท่ีส าคัญและมีส่วนอย่างมากท่ีจะท าให้นโยบายนั้นประสบความส าเร็จ คุ้มค่ากับทรัพยากรท่ีใช้ในการ
บริหารจัดการ 
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการท้องถิ่น  เป็นการบริหารจัดการในทุกๆเรื่อง จึงจ าเป็น
อย่างมากท่ีเทศบาลต าบลท่ีมีหน้าท่ีบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้ความส าคัญกับการวางแผนในการ
พัฒนา  โดยประชาชนกับภาครัฐร่วมกันวางแผนจัดท า  ก าหนดนโยบายขึ้นจากยุทธศาสตร์ระดับชาติลงมาถึง
ความต้องการของประชาชนแล้วแยกเป็นแนวการพัฒนาในแต่ละด้าน ในแต่ละด้านก็จะมีโครงการท่ีจะน าไปสู่
การปฎิบัติ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเติมเต็มการพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยรวมของประเทศ  
ต่อไป 
  นอกจากแผนพัฒนาจะบอกถึงแผนการพัฒนาแล้วยังมีการก าหนดห้วงระยะเวลาท่ีท าให้แผน
นั้นมีการยืดหยุ่น เป็นเอกภาพสามารถเห็นภาพรวมของการพัฒนาในแต่ละด้านของท้องถิ่นได้ใน 5 ปี ดังนั้น
แผนนี้จึงเรียกว่าแผนพัฒนา ท้องถิ่น ท่ีมีห้วงระยะเวลา 5 ปี ท่ีส าคัญหลักการในการท างานตามการบริหาร
จัดการภายใต้รัฐบาลปัจจุบันเน้นให้มีการระบุการรับผิดชอบต่องาน  การตรวจสอบท่ีท าให้ชัดเจนและให้มีการ
ตรวจสอบประเมินงานจากส่วนต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ  เอกชน และประชาชน ดังนั้นการวางแผนการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลจึงต้องเป็นไปตามหลักการวางแผนท่ัวๆไป  และตามหลักการบริหารจัดการของรัฐบาล  เพื่อให้มี
ความเหมือนในการจัดท าจึงมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2561  เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 บัดนี้  เทศบาลต าบลสันป่าตองได้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส าเร็จแล้ว  อันจะเป็นหลักในการ
บริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่นและน าให้เทศบาลต าบลสันป่าตองเข้าสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่  ต่อไปในอนาคต 
 

 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ 
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    แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

ของเทศบาลต าบลสนัป่าตอง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
………………………….……….. 

  เทศบาลต าบลสันป่าตอง  เดิมได้รับการจัดต้ังเป็นสุขาภิบาลยุหว่า  อ าเภอสันป่าตอง        
จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันท่ี 31  สิงหาคม  2498  ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เล่ม 72  
หน้า 74  ลงวันท่ี 17 กันยายน  2498 
  ได้รับการยกฐานะให้เป็นสุขาภิบาลท่ีมีฐานะการคลังเพียงพอท่ีจะบริหารงานประจ า              
ได้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ฉบับลงวันท่ี  10 มิถุนายน  2537  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม 111  ตอนท่ี 54ง ลงวันท่ี  7 กรกฎาคม  พ.ศ.2537 

  ได้รับการเปล่ียนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลให้เป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี  25  พฤษภาคม 2542  ตามประกาศราช
กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนท่ี 9ก  ลงวันท่ี  24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 

  ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปล่ียนช่ือเทศบาลต าบลยุหว่า  เป็นเทศบาลต าบลสันป่าตอง          
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 117 ตอน 84 ก ลงวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ.2543 มีผล
ใช้บังคับ ต้ังแต่วันท่ี  12  กันยายน  พ.ศ.2543 

ความหมายของตราประจ าเทศบาลต าบลสนัป่าตอง 

พระธาตุเจดีย์ หมายความถึง พระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นส่ิง
ท่ีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เคารพนับถือเป็นสถานท่ี
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า 

รวงข้าว  หมายความถึง ข้าวเหนียวสันป่าตอง ท่ีมีช่ือเสียง 
โด่งดังเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวประเทศและความอุดมสมบูรณ์
ด้านเกษตรกรรมของท้องถิ่น 

พระอาทิตย์  หมายความถึง แสงสว่างแห่งสติปัญญา 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหามีวิสัยทัศน์และความรอบรู้ต่าง ๆ ท่ีจะน ามาพัฒนาสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้กับท้องถิ่น 

ร่มฉัตร  หมายความถึง  การดูแลให้ความกินดีอยู่ดีในด้านการสาธารณสุขต่อประชาชน 

ร้ัวก าแพง หมายความถึง  การปกป้อง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
   1. ด้านกายภาพ 

    1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
   เทศบาลต าบลสันป่าตอง ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดระยะทาง      

22 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 696 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 3.50778 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วย 3 ต าบล 9 หมู่บ้าน คือ  

รายชื่อหมู่บ้านและต าบลในเขตเทศบาลต าบลสนัป่าตอง 
 

ล าดับท่ี หมู่ท่ี ช่ือหมูบ่้าน ต าบล หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 
2 
9 

10 
14 
1 
2 
5 
3 

บ้านสันป่าตอง 
บ้านกลาง 
บ้านต้นผ้ึง 
บ้านร้องสร้าน 
บ้านมะจ าโรง 
บ้านช่างกระดาษ 
บ้านป่าลาน 
บ้านไร ่
บ้านสันคะยอม 

ยุหว่า 
ยุหว่า 
ยุหว่า 
ยุหว่า 
ยุหว่า 
ทุ่งต้อม 
ทุ่งต้อม 
ทุ่งต้อม 
มะขามหลวง 

พื้นท่ีบางส่วน 
พื้นท่ีบางส่วน 
พื้นท่ีบางส่วน 
พื้นท่ีท้ังหมด 
พื้นท่ีบางส่วน 
พื้นท่ีท้ังหมด 
พื้นท่ีบางส่วน 
พื้นท่ีบางส่วน 
พื้นท่ีบางส่วน 

อาณาเขตตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ดังนี้ 

ด้านเหนือ         ต้ังแต่หลักเขตท่ี 1  ซึ่งต้ังอยู่ท่ีสะพานข้ามล าเหมืองแม่กุ้งฝ่ังใต้  ตรงหลัก กม.ท่ี  21.30 
ของทางหลวงแผ่นดินสาย 108  ( เชียงใหม่-ฮอด ) 
จากหลักเขตท่ี 1  เลียบทางฝ่ังใต้ของเหมืองแม่กุ้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เชิงสะพาน        
ป่าลาน ด้านตะวันออกเป็นระยะทาง  950 เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  2 

ด้านทิศตะวันออก  จากหลักเขตท่ี 2  เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงฟากตะวันออกของทางหลวงชนบทไปต าบล                                  
ทุ่งต้อมและต าบลมะขามหลวงตรงสามแยกและอยู่ห่างโบสถ์วัดศรีอรุณไปทางทิศ
ตะวันออก  220 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  3 
จากหลักเขตท่ี 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลัก กม .ท่ี 24.156               
ของทางหลวงแผ่นดินสาย 108 (เชียงใหม่-ฮอด)  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี 4 

ด้านทิศใต้ จากหลักเขตท่ี  4  เป็นเส้นตรงไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงฟากตะวันตกทางหลวงชนบท      
เข้าบ้านสันป่าตอง ต าบลยุหว่า ตอนท่ีอยู่ห่างจากสะพานข้ามเหมืองไปทางทิศใต้ 100 
เมตร  และ อยู่ห่างจากท่ีท าการ สหกรณ์การเกษตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 400 เมตร  
ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  5 
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ด้านทิศตะวันตก   จากหลักเขตท่ี 5  เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ผ่านทางหลวงสายสันป่าตอง-แม่วาง ถึง
ฟากเหนือของทางหลวงชนบทเข้าบ้านสันป่าตอง  ต าบลยุหว่า ตอนท่ีอยู่ห่างจากโบสถ์  
วัดสันป่าตองไปทางทิศเหนือระยะ  100  เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  6 จากหลักเขตท่ี  6  
เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบหลักเขตท่ี 1 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปของอ าเภอสันป่าตอง เป็นท่ีราบลุ่มมีทางหลวงหมายเลข 108 (ถนนเชียงใหม่-
ฮอด) และคลองชลประทาน ผ่านตอนกลางของเขตเทศบาล พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นอาคารท่ีพักอาศัยสถานท่ี
ราชการ อาคารพาณิชย์ โรงเรียน และตลาดเป็นต้น 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
1) ภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศ   มี   3   ฤดู  คือ 

-  ฤดูร้อน  ช่วงระยะเวลาต้ังแต่เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม อุณหภูมิเฉล่ีย ๓๗ องศา     
เซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉล่ีย  ๒๑.๘ มิลลิเมตร 

-  ฤดูฝน  ช่วงระยะเวลาต้ังแต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม อุณหภูมิเฉล่ีย ๒๘ องศา   
เซลเซียส ปริมาณน้ าฝน เฉล่ีย ๑๕๖.๗ มิลลิเมตร 

-  ฤดูหนาว  ช่วงระยะเวลาต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉล่ีย ๒๒ 
องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉล่ีย    ๘.๖    มิลลิเมตร 

 2. ด้านการเมือง /การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
       เทศบาลต าบลสันป่าตองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขต โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลท่ี
รับผิดชอบแต่ละเขตดังนี้ 
  เขตที่ 1 

1. นางรพีพรรณ สุริยานรากร 
2. นางภัทรพงศ์  จันทร์ติ๊บ 
3. นายจ าลอง  ทาดาริน 
4. นายธีระวฒัน ์ ใจกล้า 
5. สิบเอกวันชัย  สังข์สุทธิ์ 
 
เขตที่ 2 
1. นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์ 
2. นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ 
3. นายจรูณ  อินตา 
4. นายจิระพันธ ์ สุอินไหว 
5. นางแก้วเรือน นนเทศา 
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3. ประชากร  
 3.1 ข้อมูลเกีย่วกับจ านวนประชากร     

               จ านวนประชากร   ข้อมูลเดือน พฤษภาคม 2562  จ านวน  4,587  คน   แยกเป็นชาย  
2,101  คน  หญิง  2,471  คน   มีจ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน 2,674  ครัวเรือน  ความหนาแน่นของ
ประชากร 764 คน /ตารางกิโลเมตร แยกตามช่วงอายุได้ดังนี้ 

 

ล าดบัที่ ช่วงอายุ  ( ปี ) ชาย  (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
1 ต่ ากว่า 21  ปี 348 329 677 
2 21 – 60  ปี 1,173 1,325 2,498 
3 61  ปีข้ึนไป 580 817 1,397 

 รวม 2,101 2,471 4,572 
 

   (ข้อมูล  จากส านักทะเบียนเทศบาลต าบลสันป่าตอง) 
หมายเหตุ ยังมีประชากรแฝงท่ีเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพในเขตเทศบาล  ตามชุมชนต่างๆ โดยไม่ได้ย้าย  

ทะเบียนบ้านเข้ามา จ านวน ประมาณ  500 คน  (ข้อมูลจากทุกชุมชนในเขตเทศบาลฯ) 
 

           ในพื้นท่ีเขตเทศบาลแบ่งออกเป็น  10 ชุมชน รายละเอียดดังนี้ 
1. ชุมชนสันป่าตอง            หมู่ท่ี  1  ต าบลยุหว่า    
2.  ชุมชนบ้านหย่อนสามัคคี  หมู่ท่ี  1  ต าบลยุหว่า    
3. ชุมชนบ้านต้นผ้ึง-สันคะยอม หมู่ท่ี  9  ต าบลยุหว่า  จ านวน  129   ครัวเรือน  
    และหมู่ท่ี 3 ต. มะขามหลวง  จ านวน  53  ครัวเรือน รวม  182   ครัวเรือน 
4. ชุมชนบ้านหลังอ าเภอ   หมู่ท่ี   2   ต าบลยุหว่า จ านวน  83  ครัวเรือน  
5. ชุมชนบ้านหลังตลาด    หมู่ท่ี  10  ต าบลยุหว่า จ านวน 631 ครัวเรือน 
6. ชุมชนบ้านมะจ าโรง      หมู่ท่ี  14   ต าบลยุหว่า 
 7. ชุมชนบ้านพักป่าไม้      หมู่ท่ี  14   ต าบลยุหว่า 
8. ชุมชนบ้านช่างกระดาษ หมู่ท่ี   1   ต าบลทุ่งต้อม    จ านวน   412  ครัวเรือน 
9. ชุมชนบ้านป่าลาน      หมู่ท่ี   2   ต าบลทุ่งต้อม    จ านวน     42  ครัวเรือน 
10.ชุมชนบ้านไร่      หมู่ท่ี   5   ต าบลทุ่งต้อม    จ านวน   371  ครัวเรือน     

 

 4. สภาพทางสังคม 
    4.1 การศึกษา 

    ในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลสันป่าตอง  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา   จ านวน  3 โรงเรียน   
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  จ านวน  1  แห่ง  รายละเอียด  ดังนี้ 
    โรงเรียนของรัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 714 ครัวเรือน 

จ านวน  539  ครัวเรือน 
 

จ านวน  361  ครัวเรือน 
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1. โรงเรียนสันป่าตอง  (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)  (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2562) 

ปี  2560 ปี 2561 ปี 2562 
หมาย
เหตุ 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู 

จ านวน
ห้องเรียน 

 

1,135 46 34 1,164 47 35 1,203 48 35  
 
    2.  โรงเรียนวัดช่างกระดาษ  (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2562) 

ปี  2560 ปี 2561 ปี 2562 
หมาย
เหตุ 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู 

จ านวน
ห้องเรียน 

 

74 14 8 59 9 6 46 9 6  

 
    โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

    1.  โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา  (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2562) 

ปี  2560 ปี 2561 ปี 2562 
หมาย
เหตุ 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู 

จ านวน
ห้องเรียน 

 

1,067 67 37 974 65 34 885 61 31  

 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ศูนย์การเรียนชุมชนอ าเภอสันป่าตอง  (ข้อมูลปีการศึกษา  2562  )       
จ านวนห้องเรียนศูนย์ กศน. 15  ต าบล              15    ห้อง  

      จ านวนครูต าบลละ  1  คน               11     คน 
      จ านวนนักเรียน  แยกเป็น 

- ระดับประถม  จ านวน     102    คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน     211    คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน     320    คน 

              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสันป่าตอง   1   แห่ง 
        จ านวนห้องเรียน    1       ห้อง  
        จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก        3       คน 
        จ านวนนักเรียน  26       คน 
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สาธารณสุข 
ก.  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ฯ  จ านวน    1    แห่ง 
ข.  คลีนิกเอกชน    จ านวน   11   แห่ง 
ค.  ร้านขายยา    จ านวน     7   แห่ง 
ง.  ห้องน้ าสาธารณะ   จ านวน  5  แห่ง  คือ   

(1) วัดสันคะยอม หมู่ท่ี 3  ต.มะขามหลวง   (2) สุสานสันคะยอม หมู่ท่ี  3 ต.มะขามหลวง     
  (3) หลัง ร.ร.วัดศรีอรุณ หมู่ท่ี 5 ต.ทุ่งต้อม    (4)  กาดสะหลีบัวตอง หมู่ท่ี 10 ต.ยุหว่า  
  (5) ในบริเวณส านักงานเทศบาล หมู่ท่ี 1 ต.ยุหว่า 
 

     อัตราการป่วย  5  อันดับแรกในปี   2562  ( สาธารณสุขอ าเภอสันป่าตอง ) 
  (1)  โรคท้องร่วง    จ านวน  1,097  คน   
  (2)  โรคไข้หวัดใหญ่   จ านวน      476 คน 
  (3)  โรคปอดบวม   จ านวน      380 คน 
  (4)  โรคตาแดง    จ านวน      105 คน   

(5)  โรคมือ เท้า ปาก   จ านวน         30 คน   
อาชญากรรม 
 (1)  การรักษาความสงบเรียบร้อยและประชาชน 
      -  สถานีต ารวจ  1  แห่ง 
        สถิติคดีอาญาท่ัวไปและคดีจราจรในเขตพื้นท่ีอ าเภอสันป่าตอง  (ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ   
สันป่าตอง) 
 
ล าดับ รายการ ปี  พ.ศ.  2560 ปี  พ.ศ.  2561 ปี  พ.ศ.  2562 หมายเหตุ 

1 
2 
3 

คดีอาญาท่ัวไป 
คดีจราจร 
คดีเกี่ยวกับยา
เสพติด 

684 
24 

262 

588 
20 

361 

279 
6 

157 

ข้อมูลปี  2562 
เดือน มิถุนายน 2562 

  
(2)  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. ) 

      -  ศูนย์อ านวยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.)  1  แห่ง  มีสมาชิก จ านวน 76 คน 
           การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (1)  สถิติเพลิงไหม้และการให้บริการของงานป้องกัน ฯ  

ล าดับ รายการ 
ปี  พ.ศ.2560 ปี  พ.ศ.2561 ปี  พ.ศ.2562 

หมายเหตุ ในเขตฯ นอกเขต ในเขตฯ นอกเขต ในเขตฯ นอกเขต 

1 เพลิงไหม้บ้านเรือน    2 0 1 0 0 0 ข้อมูล วันที ่ 
24 ม.ค. 62 

2 วาตภัย    2 0 2 0 0 0 

3 บริการน้ าด่ืม/ใช้/ล้าง 385 49 104 370 49 205 
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(2)  พนักงานดับเพลิง จ านวน    10   คน 

   (3)  รถดับเพลิง  จ านวน       2   คัน 
(4)  รถบรรทุกน้ าดับเพลิง   จ านวน    2   คัน  แยกเป็น 

     คันท่ี  1   จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า     5,000   ลิตร   
    คันท่ี  2   จุน้ าได้ ไม่น้อยกว่า  10,000  ลิตร 

ขยะมูลฝอย 
-  ปริมาณขยะ  5.16  ตัน/วัน 
-  รถยนต์ท่ีใช้จัดเก็บขยะ  รวม  2  คัน  แยกเป็น 
-  ขยะท่ีเก็บขนได้  จ านวน  5.16  ตัน/วัน 
-  ขยะท่ีก าจัดได้    จ านวน  5.16  ตัน/วัน 
   เทศบาลต าบลสันป่าตองก าจัดขยะโดยวิธีการจ้างเอกชนน าไปก าจัด 

สวนสาธารณะ  จ านวน  5  แห่ง 
-  สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ  ริมคลองชลประทาน  หมู่ท่ี 10  ต.ยุหว่า  และหมู่ท่ี  5  ต.ทุ่งต้อม       
   รวมพื้นท่ี  7  ไร่  (2,800 ตร.ว.) 
-  สวนสาธารณะบริเวณศาลเจ้าสะหลีบัวตอง  หมู่ท่ี  10  ต. ยุหว่า  พื้นท่ี  28   ตารางวา 
-  สวนสาธารณะบริเวณริมคลองชลประทาน(ถนนคนเดิน)  หมู่ท่ี  1  ต. ยุหว่า  พื้นท่ี  175  ตารางวา 
-  สวนสาธารณะบริเวณส านักงานเทศบาล  หมู่ท่ี  1  ต.ยุหว่า  พื้นท่ี  625   ตารางวา 
-  สวนหย่อมเกาะกลางถนนบริเวณสะพานแม่กุ้ง  หมู่ท่ี  2  ต.ทุ่งต้อม  พื้นท่ี  60 ตารางวา 

การกีฬาและนันทนาการ 
ก. สนามกีฬาอเนกประสงค์   จ านวน  2  แห่ง (ส านักงานเทศบาล) 
ข. ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสันป่าตอง จ านวน 1  แห่ง 
ค. ลานอเนกประสงค์   จ านวน 7   แห่ง   ดังนี้ 

(1) ลานอเนกประสงค์หน้าวัดสันป่าตอง   หมู่ท่ี    1  ต าบลยุหว่า 
(2) ลานอเนกประสงค์หน้าวัดร้องสร้าน   หมู่ท่ี   10 ต าบลยุหว่า 
(3) ลานอเนกประสงค์หน้าวัดศรีอรุณ หมู่ท่ี    5  ต าบลทุ่งต้อม 
(4) ลานอเนกประสงค์หน้าโรงเรียนวัดศรีอรุณ  หมู่ท่ี  5 ต าบลทุ่งต้อม 
(5) ลานอเนกประสงค์หน้าวัดกลางทุ่ง หมู่ท่ี   2  ต าบลทุ่งต้อม 
(6) ลานอเนกประสงค์ข้างล าเหมืองแม่กุ้ง (ข้างวัดป่าลาน) หมู่ท่ี 2  ต าบลทุ่งต้อม 
(7) ลานอเนกประสงค์หน้าวัดสันคะยอม หมู่ท่ี  3  ต าบลมะขามหลวง 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 )  การคมนาคม  

การจราจรสภาพถนนส่วนใหญ่เ ป็นถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก และถนนลาดยาง            
แอสฟัลต์ติก สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล  แยกเป็นทางหลวงแผ่นดิน   จ านวน  4  สาย 
ก. ทางหลวงหมายเลข  108 สายเชียงใหม่ - ฮอด 
ข. ทางหลวงหมายเลข 1013 สายสันป่าตอง - แม่วาง 
ค. ทางหลวงหมายเลข 1015 สายสันป่าตอง – ล าพูน 
ง. ทางหลวงชนบทหมายเลข  ชม  3036   สายคลองชลประทานถนนกรมชลประทาน     
จ านวน 1 สาย  ถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลมีท้ังส้ินจ านวน 22 สาย    
ประกอบด้วย 

            ก. ถนนคอนกรีต จ านวน  20  สาย  ระยะทาง   10,975   เมตร 
           ข. ถนนลาดยาง จ านวน    2   สาย  ระยะทาง       200    เมตร 
             ค. ถนนลูกรัง     จ านวน    1  สาย  ระยะทาง        963   เมตร 

5.2 )  การไฟฟ้า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันป่าตอง  ให้บริการไฟฟ้าทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลและ
ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะเกือบทุกสายแต่ยังไม่สมบูรณ์  ต้ังอยู่เลขท่ี  432 หมู่ 10 ต าบลยุหว่า 
อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่             

5.3)  การประปา 
      ส่วนมากใช้น้ าประปาหมู่บ้านท่ีเทศบาลจัดสร้างให้ จ านวน 6 แห่ง  ได้แก่ 

ก. ประปาหลังอ าเภอ 
ข. ประปาบ้านมะจ าโรง 
ค. ประปาบ้านช่างกระดาษ 
ง. ประปาบ้านไร ่
จ. ประปาบ้านสันป่าตอง 
ฉ. ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.1 ต.ทุ่งต้อม 
บางส่วนใช้น้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค นอกจากนั้นใช้บ่อน้ าต้ืนบ่อบาดาล เป็นต้น   

   
5.4)  โทรศัพท์ 

ส านักงานบริการโทรศัพท์สันป่าตอง  จ านวน 1  แห่ง  ต้ังอยู่ต าบลทุ่งต้อม  โทรศัพท์มือถือซึ่ง  
ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ในการติดต่อส่ือสารในปัจจุบัน  

 5.5) ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
         ท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลขของการส่ือสารแห่งประเทศไทย  1  แห่ง  คือ ท่ีท าการไปรษณีย์- 
            สันป่าตอง  เลขท่ี 192 ถ.เชียงใหม่ - ฮอด  ต. ทุ่งต้อม 

 

 



๑๐ 
 

 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1)  ด้านเกษตรกรรม 

พืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญและมีช่ือเสียง  คือ  ข้าว  ล าไย  ถั่วเหลือง มีหน่วยงานท่ีส่งเสริมและ
สนับสนุน คือ  ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ (สถานีทดลองข้าวอ าเภอสันป่าตอง)  ต้ังอยู่เลขท่ี  176  
หมู่ท่ี  3  ต. มะขามหลวง   อ..สันป่าตอง  จ. เชียงใหม่  ประเภทพันธุ์ข้าวท่ีมีจ าหน่าย   
ได้แก่  กข 6  ข้าวหอมมะลิ  105  ข้าวเหนียว สันปาตอง  ข้าวสุพรรณบุรี  1         

6.2)  การอุตสาหกรรม 
 การประกอบอุตสาหกรรม เป็นการผลิตวัตถุส าเร็จรูป มีดังนี ้

- โรงสีข้าวเชียงใหม่พลสุริยะ 
- โรงสีสิริชัย 
- โรงงานผสมเสร็จปูนซีเมนต์ 
- โรงงานผลิตท่อ คสล. 

6.3) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ก. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 

   -  สถานีบริการน้ ามัน  3    แห่ง 
-  ตลาดสด   2    แห่ง 

    -  ร้านค้าท่ัวไป              735    แห่ง 
    -  ท่าข้าวสิริชัย   1    แห่ง 

      ข. สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 
     -  สถานธนานุบาล  1    แห่ง    

  6.4) การท่องเท่ียว 
ในเขตเทศบาลไม่มีจุดเด่นในด้านแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ   เนื่องจากสถานท่ีแสดงถึง
วัฒนธรรมส าคัญต่าง ๆ มีน้อยและเป็นเส้นทางผ่านระหว่างอ าเภอกับจังหวัด  ส่วนมากจะ
เป็นวัด ประเพณี รวมถึงวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละชุมชน 

6.5) การปศุสัตว์ 
      มีการเล้ียงสัตว์  เช่นโคเนื้อ (เล็กน้อย) มีการเล้ียงเป็ด ไก่พื้นเมือง ภายในครอบครัว   
 
 
 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  บางส่วนนับถือศาสนาอิสลามและคริสต์  มีวัดในเขต
เทศบาล  จ านวน  6  แห่ง  ดังนี้ 
1. วัดสันป่าตอง 
2. วัดร้องสร้าน 
3. วัดศรีอรุณ 
4. วัดช่างกระดาษ 
5. วัดสันคะยอม 
6. วัดกลางทุ่ง 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของล้านนาไว้คงเดิม โดยมีประเพณีท่ีส าคัญ 
คือ ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์  รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ สรงน้ าพระธาตุเจดีย์  เป็นต้น  
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

........................................... 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง

ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง  ปลอดภัย เอก
ราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัย
พิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น  ๆ 
ให้สามารถขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายท่ีก าหนด 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่(๑) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม(่๒)“ปรับปัจจุบัน”เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ 
ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” 
ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและ
ปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และ
การจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการ
กินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการพัฒนา
ท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลัก
คิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง 
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4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีให้
ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ  เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเปูาหมาย
การพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อน า ไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่า
จะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง ๓ ด้าน อันจะ
น าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปูาหมายการ
พัฒนาท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก  “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ี
ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมี
ลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหล่ือมล้ าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็น

เปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา  
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      - การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
    - การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
       - การลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
      - การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
      - การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกัน 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ “นครแห่งชีวิตและความมั่งค่ัง” (เมืองท่ีให้ความสุขและชีวิตท่ีมีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยแลผู้มา

เยือนในฐานะเมืองท่ีน่าอยู่และน่าท่องเท่ียวในระดับโลก) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพ เช่ือมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล 
3. เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
4. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
5. เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
       วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพ 
                  ของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์การปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
7. ยุทธศาสตร์การบริการจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2.1 วิสัยทัศน์ เทศบาลต าบลสันปุาตอง เป็นองค์กรท่ีทันสมัย มีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดประชาชนเป็น 
                     ศูนย์กลางให้อยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน 
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     2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ไฟฟูากิ่งสาธารณะและระบบ 
สัญญาณจราจร 

- แหล่งน้ าและก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชน 
- การปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

     ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมการท ามาหากินของประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
- ส่งเสริมการสร้างสุขภาพบริโภคอาหารปลอดภัย 
- ส่งเสริมการกีฬา การออกก าลังกายและนันทนาการ 
- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

     ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
- ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยและเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
- พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
- บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

      ๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  - ปรับปรุงพื้นท่ีสีเขียวและจัดหาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สวนสุขภาพ 

-  ส่งเสริมและรณรงค์ปลูกจิตส านึกของประชาชนในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและลดการท้ิง 
ขยะมูลฝอย 

      ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง 
- การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 2.3 เป้าประสงค ์
  1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  

2. ส่งเสริมการท ามาหากินของประชาชน 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา 
4. อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและปูองกันยาเสพติด 
6. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
7. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตามกระบวนการประชาธิปไตย  
และบูรณาการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 

9. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
10 ประชาชนตระหนักถึงปัญหายาเสพติด 
11 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.4 ตัวชี้วัด 
1. จ านวนถนน รางระบายน้ า ไฟกิ่งสาธารณะ ระบบประปาท่ีได้ก่อสร้างใหม่และปรับปรุง/ 
    ซ่อมแซม/บ ารุงรักษา 
2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีวิต 
3. จ านวนกิจกรรม/โครงการในด้านสังคมท่ีด าเนินการและจ านวนคนท่ีได้รับเบี้ยสงเคราะห์ 
4. จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีด้านการเมืองการบริหารด าเนินการและจ านวนคนท่ีได้รับการ 
    ฝึกอบรม 
5. พื้นท่ีสาธารณะได้รับการปรับปรุงดูแล รักษา และมีกิจกรรมท่ีได้จัดเกี่ยวกับการส่งเสริมและ 
   รณรงค์ปลูกจิตส านึกประชาชนในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและลดการท้ิงขยะมูลฝอย 
6. กิจกรรมท่ีได้ท าเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
 1. จ านวนถนน รางระบายน้ า ไฟกิ่งสาธารณะ ระบบประปาท่ีได้ก่อสร้างใหม่และปรับปรุง/ 
                ซ่อมแซม/บ ารุงรักษา มากกว่า 10 สาย/แห่ง ต่อปี 
 2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

3. มีกิจกรรม/โครงการในด้านสังคมท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 35 โครงการต่อปแีละจ านวนคน 
    ท่ีได้รับเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ 100 % 
4. มีกิจกรรม/โครงการด้านการเมืองการบริหารท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 22 โครงการ/กิจกรรม   
    และจ านวนคนท่ีได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 200 คนต่อปี 
5. พื้นท่ีสาธารณะได้รับการปรับปรุงดูแล รักษา และมีกิจกรรมท่ีได้จัดเกี่ยวกับการส่งเสริมและ   
    รณรงค์ปลูกจิตส านึกประชาชนในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและลดการท้ิงขยะมูลฝอยไม่ 
    น้อยกว่า 6 โครงการต่อปี  
6. กิจกรรมท่ีได้ท าเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมท้ังการปูองกันและ   

แก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า 6 โครงการ 
 

2.6  กลยุทธ์ 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อ/รางระบายน้ า ไฟฟูาสาธารณะ และระบบ 
    สัญญาณจราจร 
2. ก่อสร้างปรับปรุง แหล่งน้ า ระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชน 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
4. ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ บริโภคอาหารปลอดภัย   
6 .ส่งเสริมการกีฬา การออกก าลังกายและนันทนาการ 
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6. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
8. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยและเพิ่มช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
9. พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
10. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
11. พัฒนาปรับปรุงพืน้ท่ีสีเขียวและจัดหาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สวนสุขภาพ 
12. รณรงค์ปลูกจิตส านึกประชาชนในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและลดการท้ิงขยะมูลฝอย 
13. สร้างความตระหนักปัญหายาเสพติดและหาวิธีการการปูองกันและแก้ไข 
14. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
3.3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทอ้งถ่ิน 

     การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันา 
ในอนาคตของเทศบาลต าบลสันป่าตองด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

1) จุดแข็ง  ( Strengts : S ) 
(1) องค์กรมีการแบ่งส่วนราชการภายใน และก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบตามโครงสร้างอย่างชัดเจน 
(2) มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     จังหวัดเชียงใหม่ 
(3) มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการส่งเสริมให้พนักงานในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง 
    ต่อเนื่อง 
(4) องค์กรมีครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานและปูองกนั 
     บรรเทาสาธารณภัยท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการด าเนินงาน 
(5) ระบบสาธารณูปโภคของเทศบาลมีความพร้อมในการรองรับความเจริญท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
(6) ในเขตเทศบาลมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางการค้าการเงินและธนาคารในอ าเภอ 
     สันปุาตอง 
(7) เป็นท่ีต้ังของหน่วยราชการต่าง ๆ  และการให้บริการทางการแพทย์ท้ังของเทศบาลและของเอกชน   
     (คลินิก) 
(8) มีเส้นทางผ่านไปยังอ าเภอต่างๆ ในสายใต้ของจังหวัดเชียงใหม่และสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
(9) ประชาชนเริ่มมีความต่ืนตัวในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
(10)ประชาชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้ังในระดับชาติและท้องถิ่น 
 
2) จุดอ่อน ( Weaknesses : W ) 
(1) รายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเองเป็นสัดส่วนท่ีน้อย เมื่อเทียบกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐและ 
     งบประมาณในแผนพัฒนา 
(2) การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร บางโครงการไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ 
     หลากหลายท่ีประชาชนจะได้รับอย่างชัดเจน 
(3) การจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนบนถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ช่วงท่ีเป็นย่านการค้า ถนนคับแคบ 
     การจอดรถข้างถนนไม่เป็นระเบียบ 
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(4) สภาพพื้นท่ีบางแห่ง เป็นที่ลุ่มมักมีน้ าท่วมขังและน้ าเน่าเหม็น ส่งกล่ินรบกวนในช่วงฤดูฝนอีกท้ัง    
     รางระบายน้ าในเขตเทศบาลยังสร้างไม่ท่ัวถึง 
(5) เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจวัฒนธรรม ประเพณีด้ังเดิมของท้องถิ่นปัญหาของกลุ่มเด็กวัยรุ่น 
     ท่ีมีค่านิยมทางวัตถุติดยี่ห้อหรือนิยมในส่ิงของฟุุมเฟือย 
(6) ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ยังไม่เข้มแข็งพอส าหรับการแข่งขันในตลาดการค้าเสรีและไม่ได้รับความสนใจจาก 
     กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
(7) ไม่มีแหล่งท่องเท่ียวอยู่ในพื้นท่ี 
(8) ประชาชนยังขาดความตระหนักและความเข้าใจปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโลกร้อนและผลกระทบ    
    ท่ีตามมา ยังมองเป็นเรื่องไกลตัวโดยเฉพาะมักมีการเผาเศษใบไม้ หญ้าแห้ง และขยะ   
(9) ถนน/ซอยบางสายยังเป็นถนนลูกรัง มีสภาพเป็นหลุม บ่อ มีฝุุนฟุูงกระจายเมื่อมีรถยนต์วิ่งผ่านและไม่ 
    มีไฟกิ่งสาธารณะ แต่เทศบาลไม่สามารถเข้าไปด าเนินการแก้ไขได้ เนื่องเป็นพื้นท่ีเอกชน(บ้านจัดสรร) 
 

3) โอกาส (Opportunities : O ) 
(1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ  
     หน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะท่ีชัดเจน  
(2) รัฐบาลมีนโยบายน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยสร้าง 
     ความพร้อมและความเข้มแข็งท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง 
(3)  มีท าเลท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจดี เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่และมีถนนผ่านไป 
     ยังแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 
(4)  สามารถพัฒนาเป็นสถานท่ีแวะพักนักท่องเท่ียว  และแหล่งจ าหน่ายสินค้าชุมชน 
(5) เป็นศูนย์กลางการค้าขายและการคมนาคมขนส่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสายใต้ 
    ของจังหวัดเชียงใหม่  
 

4) ข้อจ ากัด ( Threats : T ) 
(1) ภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  มีแนวโน้มทวีความรุนแรง 
(2) ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงาน 
(3) มลภาวะอากาศเป็นพิษ (หมอกควันช่วงฤดูแล้ง) 
(4) นักท่องเท่ียวที่ใช้เส้นทางถนนเชียงใหม่-ฮอดไม่ค่อยแวะพักเพราะใกล้เมืองเชียงใหม่และไม่มีส่ิงดึงดูด 
     นักท่องเท่ียว 
(5) ปัญหาภาวะเงินเฟูอ ท าให้ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น 
 
(6) มีประชากรแฝงท่ีเข้ามาท างานและใช้ชีวิตเป็นจ านวนมากจึงมีการใช้ทรัพยากรในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผล   
     ให้เกิดปัญหามลภาวะด้านส่ิงแวดล้อม 
(7)  การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ของภาครัฐ กลุ่มองค์กร กลุ่ม 
     ผู้ประกอบการ ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีองค์ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างท่ีควรจะเป็นท้ัง 
     ด้านโอกาส ผลกระทบ 
 
 
 
 



19 

 

3.4 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 การจัดท าแผนพัฒนา 5 ปี มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญท่ีจะท าให้การพัฒนามีทิศทางท่ีเหมาะสม และ
สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังนั้นการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนและการ
วิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก ท้ังในส่วนท่ีคาดว่าจะเป็นจุดแข็งหรือโอกาส
เพื่อสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และในส่วนท่ีคาดว่าจะเป็นจุดอ่อน
หรือภัยคุกคามท่ีต้องพึงระวังและแก้ไขต่อไปนัน้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผน ท้ังนี้ เพื่อเป็น
การประเมินความพร้อมและเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล        
สันปุาตองท่ีประสบอยู่สามารถจ าแนกออกเป็นปัญหาในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
  1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 ประชาชนขาดความรู้ด้านการผังเมือง ท าให้ไม่ได้รับความร่วมมือในการจัดท าและ 
ปฏิบัติไปตามผังเมือง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการก าหนดการพัฒนา 
     1.2 ปัญหาถนนภายในเขตเทศบาลบางแห่งมีขนาดเล็ก คับแคบ ไม่สามารถท่ีจะขยายผิว 
การจราจรให้กว้างขึ้นได้ อีกท้ังถนนบางสายมีสภาพช ารุดเสียหายเนื่องจากมีการใช้งานมาเป็นเวลานาน 
      1.3 ปัญหาจราจรมีสาเหตุมาจากการเจริญเติบโตของชุมชนในขณะท่ีถนนและทางเลือกใน
การเดินทางของประชาชนยังไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตได้ ท้ังระบบขนส่งมวลชนยังไม่ครอบคลุม
ท่ัวถึง ท าให้ประชาชนต้องใช้รถส่วนตัวมากขึ้นส่งผลให้การจราจรติดขัด นอกจากนี้ ความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนก็เป็นปัจจัยท่ีส าคัญ โดยควรท่ีจะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ และส่งเสริม
วินัยจราจรให้แก่ประชาชน   
   2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      2.1 ปัญหามลพิษทางอากาศและปัญหาวิกฤติหมอกควันจะเกิดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ-์
เมษายนของทุกปี แม้เทศบาลฯ จะพยายามลดปัญหาดังกล่าวลงด้วยการจัดให้มีหน่วยงานติดตามเฝูา
ระวังคุณภาพอากาศ มีการตรวจติดตามฝุุนละออง รณรงค์ลดการเผาในท่ีโล่ง ท าความสะอาดถนน    
ทางเท้าก็ตาม ปัญหาวิกฤติหมอกควันก็ยังคงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ มลพิษทาง
เสียงก็เป็นปัญหากับประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณสถานประกอบการในลักษณะร้านอาหาร/สถานบันเทิง  
ท่ีไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับข้องทางราชการ มีการเปิดเครื่องเสียง หรือเล่นดนตรีเสียงดัง
รบกวนประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง 
      2.2 ปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลเป็นปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งซึ่งเกิดควบคู่กับการ 
เจริญเติบโตของเมือง การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรแฝงท่ีเข้ามาค้าขาย รับจ้างหรือพักอาศัย มีผลให้
ปริมาณขยะมีจ านวนมาก  
      2.3 ปัญหาน้ าท่วมและน้ าเน่าเสีย เนื่องมาจากการที่ท่อระบายน้ าอุดตัน ส่งผลให้ขาด
ประสิทธิภาพในการระบายน้ าท่ีท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมในหลายพื้นท่ี รวมถึงปัญหาน้ าเน่าเสียในแม่น้ า
และคูคลองต่างๆซึ่งก่อให้เกิดส่ิงรบกวน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเช้ือโรคอีกด้วย 
    2.4 ปัญหาพื้นท่ีสีเขียว เช่นสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ และสนามกีฬา มีน้อยไม่
เพียงพอกับความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะสนามเล่นฟุตบอล  
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
3.3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทอ้งถ่ิน 

     การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันา 
ในอนาคตของเทศบาลต าบลสันป่าตองด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

1) จุดแข็ง  ( Strengts : S ) 
(1) องค์กรมีการแบ่งส่วนราชการภายใน และก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบตามโครงสร้างอย่างชัดเจน 
(2) มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     จังหวัดเชียงใหม่ 
(3) มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการส่งเสริมให้พนักงานในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง 
    ต่อเนื่อง 
(4) องค์กรมีครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานและปูองกัน 
     บรรเทาสาธารณภัยท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการด าเนินงาน 
(5) ระบบสาธารณูปโภคของเทศบาลมีความพร้อมในการรองรับความเจริญท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
(6) ในเขตเทศบาลมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางการค้าการเงินและธนาคารในอ าเภอ 
     สันปุาตอง 
(7) เป็นท่ีต้ังของหน่วยราชการต่าง ๆ  และการให้บริการทางการแพทย์ท้ังของเทศบาลและของเอกชน   
     (คลินิก) 
(8) มีเส้นทางผ่านไปยังอ าเภอต่างๆ ในสายใต้ของจังหวัดเชียงใหม่และสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
(9) ประชาชนเริ่มมีความต่ืนตัวในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
(10)ประชาชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้ังในระดับชาติและท้องถิ่น 
 
2) จุดอ่อน ( Weaknesses : W ) 
(1) รายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเองเป็นสัดส่วนท่ีน้อย เมื่อเทียบกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐและ 
     งบประมาณในแผนพัฒนา 
(2) การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร บางโครงการไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ 
     หลากหลายท่ีประชาชนจะได้รับอย่างชัดเจน 
(3) การจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนบนถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ช่วงท่ีเป็นย่านการค้า ถนนคับแคบ 
     การจอดรถข้างถนนไม่เป็นระเบียบ 
(4) สภาพพื้นท่ีบางแห่ง เป็นที่ลุ่มมักมีน้ าท่วมขังและน้ าเน่าเหม็น ส่งกล่ินรบกวนในช่วงฤดูฝนอีกท้ัง    
     รางระบายน้ าในเขตเทศบาลยังสร้างไม่ท่ัวถึง 
(5) เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจวัฒนธรรม ประเพณีด้ังเดิมของท้องถิ่นปัญหาของกลุ่มเด็กวัยรุ่น 
     ท่ีมีค่านิยมทางวัตถุติดยี่ห้อหรือนิยมในส่ิงของฟุุมเฟือย 
(6) ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ยังไม่เข้มแข็งพอส าหรับการแข่งขันในตลาดการค้าเสรีและไม่ได้รับความสนใจจาก 
     กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
(7) ไม่มีแหล่งท่องเท่ียวอยู่ในพื้นท่ี 
(8) ประชาชนยังขาดความตระหนักและความเข้าใจปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโลกร้อนและผลกระทบ    
    ท่ีตามมา ยังมองเป็นเรื่องไกลตัวโดยเฉพาะมักมีการเผาเศษใบไม้ หญ้าแห้ง และขยะ   
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(9) ถนน/ซอยบางสายยังเป็นถนนลูกรัง มีสภาพเป็นหลุม บ่อ มีฝุุนฟุูงกระจายเมื่อมีรถยนต์วิ่งผ่านและไม่ 
    มีไฟกิ่งสาธารณะ แต่เทศบาลไม่สามารถเข้าไปด าเนินการแก้ไขได้ เนื่องเป็นพื้นท่ีเอกชน(บ้านจัดสรร)     

และพื้นท่ีหน่วยงานอืน่ 
3) โอกาส (Opportunities : O ) 

(1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ  
     หน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะท่ีชัดเจน  
(2) รัฐบาลมีนโยบายน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยสร้าง 
     ความพร้อมและความเข้มแข็งท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง 
(3)  มีท าเลท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจดี เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่และมีถนนผ่านไป 
     ยังแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 
(4)  สามารถพัฒนาเป็นสถานท่ีแวะพักนักท่องเท่ียว  และแหล่งจ าหน่ายสินค้าชุมชน 
(5) เป็นศูนย์กลางการค้าขายและการคมนาคมขนส่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสายใต้ 
    ของจังหวัดเชียงใหม่  
 

4) ข้อจ ากัด ( Threats : T ) 
(1) ภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  มีแนวโน้มทวีความรุนแรง 
(2) ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงาน 
(3) มลภาวะอากาศเป็นพิษ (หมอกควันช่วงฤดูแล้ง) 
(4) นักท่องเท่ียวที่ใช้เส้นทางถนนเชียงใหม่-ฮอดไม่ค่อยแวะพักเพราะใกล้เมืองเชียงใหม่และไม่มีส่ิงดึงดูด 
     นักท่องเท่ียว 
(5) ปัญหาภาวะเงินเฟูอ ท าให้ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น 
 
(6) มีประชากรแฝงท่ีเข้ามาท างานและใช้ชีวิตเป็นจ านวนมากจึงมีการใช้ทรัพยากรในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผล   
     ให้เกิดปัญหามลภาวะด้านส่ิงแวดล้อม 
(7)  การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ของภาครัฐ กลุ่มองค์กร กลุ่ม 
     ผู้ประกอบการ ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีองค์ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างท่ีควรจะเป็นท้ัง 
     ด้านโอกาส ผลกระทบ 
 

3.4 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 การจัดท าแผนพัฒนา 5 ปี มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญท่ีจะท าให้การพัฒนามีทิศทางท่ีเหมาะสม และ
สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังนั้นการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนและการ
วิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก ท้ังในส่วนท่ีคาดว่าจะเป็นจุดแข็งหรือโอกาส
เพื่อสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และในส่วนท่ีคาดว่าจะเป็นจุดอ่อน
หรือภัยคุกคามท่ีต้องพึงระวังและแก้ไขต่อไปนัน้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผน ท้ังนี้ เพื่อเป็น
การประเมินความพร้อมและเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล        
สันปุาตองท่ีประสบอยู่สามารถจ าแนกออกเป็นปัญหาในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
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  1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 ประชาชนขาดความรู้ด้านการผังเมือง ท าให้ไม่ได้รับความร่วมมือในการจัดท าและ 
ปฏิบัติไปตามผังเมือง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการก าหนดการพัฒนา 
     1.2 ปัญหาถนนภายในเขตเทศบาลบางแห่งมีขนาดเล็ก คับแคบ ไม่สามารถท่ีจะขยายผิว 
การจราจรให้กว้างขึ้นได้ อีกท้ังถนนบางสายมีสภาพช ารุดเสียหายเนื่องจากมีการใช้งานมาเป็นเวลานาน 
      1.3 ปัญหาจราจรมีสาเหตุมาจากการเจริญเติบโตของชุมชนในขณะท่ีถนนและทางเลือกใน
การเดินทางของประชาชนยังไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตได้ ท้ังระบบขนส่งมวลชนยังไม่ครอบคลุม
ท่ัวถึง ท าให้ประชาชนต้องใช้รถส่วนตัวมากขึ้นส่งผลให้การจราจรติดขัด นอกจากนี้ ความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนก็เป็นปัจจัยท่ีส าคัญ โดยควรท่ีจะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ และส่งเสริม
วินัยจราจรให้แก่ประชาชน   
   2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      2.1 ปัญหามลพิษทางอากาศและปัญหาวิกฤติหมอกควันจะเกิดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ-์
เมษายนของทุกปี แม้เทศบาลฯ จะพยายามลดปัญหาดังกล่าวลงด้วยการจัดให้มีหน่วยงานติดตามเฝูา
ระวังคุณภาพอากาศ มีการตรวจติดตามฝุุนละออง รณรงค์ลดการเผาในท่ีโล่ง ท าความสะอาดถนน    
ทางเท้าก็ตาม ปัญหาวิกฤติหมอกควันก็ยังคงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ มลพิษทาง
เสียงก็เป็นปัญหากับประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณสถานประกอบการในลักษณะร้านอาหาร/สถานบันเทิง  
ท่ีไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับข้องทางราชการ มีการเปิดเครื่องเสียง หรือเล่นดนตรีเสียงดัง
รบกวนประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง 
      2.2 ปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลเป็นปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งซึ่งเกิดควบคู่กับการ 
เจริญเติบโตของเมือง การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรแฝงท่ีเข้ามาค้าขาย รับจ้างหรือพักอาศัย มีผลให้
ปริมาณขยะมีจ านวนมาก  
      2.3 ปญัหาน้ าท่วมและน้ าเน่าเสีย เนื่องมาจากการที่ท่อระบายน้ าอุดตัน ส่งผลให้ขาด
ประสิทธิภาพในการระบายน้ าท่ีท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมในหลายพื้นท่ี รวมถึงปัญหาน้ าเน่าเสียในแม่น้ า
และคูคลองต่างๆซึ่งก่อให้เกิดส่ิงรบกวน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเช้ือโรคอีกด้วย 
    2.4 ปัญหาพื้นท่ีสีเขียว เช่นสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ และสนามกีฬา มีน้อยไม่
เพียงพอกับความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะสนามเล่นฟุตบอล  
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิน่ไปสู่การปฏบิตัิ 

......................................... 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนนุ 

1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านบริการชุมชนและ 
สังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

กองช่าง  

2 การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
 

งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ 
 

กองสาธารณสุขฯ  

3 การพัฒนาสังคม ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานศาสนาและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

กองการศึกษา 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
ส านักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุขฯ 
กองคลงั 

 

4 การพัฒนาการเมืองการ
บริหาร 

ด้านการบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
งานพัฒนาชุมชน 
ส านักปลัดเทศบาล 
 

 

ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานธุรการ 
กองคลงั 

ส านักปลัด 

5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านการบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ  

6 ความมั่นคง ด้านการบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด 
 

   แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
 

งานป้องกันฯ 
 

ส านักปลัด 

รวม 6 9 14 18 4 
 



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  - 18 4,330,000 35 11,317,320  37 11,892,000  33 10,390,480  

   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  -  - 1 300,000    5 1,200,000 4 1,655,000 6 3,120,000     

รวม 19 4,630,000    40 12,517,320  41 13,547,000  39 13,510,480  

2) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจ
   2.1 แผนงานความเข้มแข็งชุมชน  -  - 1 30,000      4 170,000 4 170,000 4 170,000

รวม  -  - 1 30,000      4 170,000    4 170,000    4 170,000    
3) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคม
   3.1 แผนงานการศึกษา  -  - 6 7,546,780 14 8,099,780 14 7,999,780 14 7,899,780 
   3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  -  - 4 342,000    27 1,308,360 20 902,000    20 902,000    
   3.4 แผนงานบริหารทั่วไป  -  -  -  - 10 152,000    10 152,000    10 152,000    
   3.5 แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน  -  -  -  - 15 11,284,000  15 11,284,000  15 11,284,000  

รวม 10 7,888,780    66     20,844,140  59     20,337,780  59      20,237,780  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันป่าตอง

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ยุทธศาสตร์

แบบ ผ.01 
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ยุทธศาสตร์

4) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเมอืงการบรหิาร
   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  -  - 2 170,000    9 870,000    8 370,000    8 370,000    
   4.2 แผนงานสาธารณสุข  -  - 3 120,000    22 1,275,000 22 1,375,000 22 1,275,000 

รวม  -  - 5 290,000    31 2,145,000    30 1,745,000    30 1,645,000    

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   5.1 แผนงานสาธารณสุข  -  - 4 2,367,740 7 2,450,000 7 2,460,000 7 2,470,000 
รวม  -  - 4 2,367,740    7 2,450,000    7 2,460,000    7 2,470,000    

6) ยุทธศาสตรค์วามมั่นคง
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  -  -  -  - 1 150,000    1 150,000    1 150,000    
   6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -  -  -  - 6 327,000    6 327,000    6 327,000    

รวม  -  -  -  - 7 477,000    7 477,000    7 477,000    
รวมทั้งสิ้น  -  - 39 15,206,520  155 38,603,460  148 38,736,780  146 38,510,260  
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ขยายเขตติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้ เพือ่ใหม้ีกระแสไฟฟา้ ขยายเขตติดต้ังหม้อแปลง  - 204,000  -  -  - ประชาชน มีกระแสไฟฟา้เพยีงพอ กองช่าง

ระบบประปา เพยีงพอต่อระบบประปา ไฟฟา้ ในเขตเทศบาล ต่อระบบประปา
(ชุมชนมะจ าโรง) ได้รับประโยชน์

2 ปรับปรุงระบบประปา เพือ่ใหม้ีประปาใช้อย่าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ  - 180,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้ กองช่าง
(วัดร้องสร้าน) เพยีงพอและทัว่ถึง ประปาวัดร้องสร้าน ในเขตเทศบาล อย่างเพยีงพอและทัว่ถึง
(ชุมชนมะจ าโรง) ได้รับประโยชน์

3 ก่อสร้างผนงักันดิน (หมู่บา้น เพือ่ปอ้งกันดินทรุด ลึก 1.20 ม.  - 140,000  -  -  - ประชาชน เพือ่ความปลอดภัยใน กองช่าง
เลิศวลีข้างศาลพระภูม)ิ ยาว 14 ม. ในเขตเทศบาล ชีวิตและทรัพย์สิน
(ชุมชนหลังอ าเภอ) ได้รับประโยชน์

4 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ เพือ่เปน็สถานทีพ่กัผ่อน มีพืน้ทีร่วมไม่นอ้ยกว่า 290  - 122,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
หนา้วัดสันปา่ตอง ออกก าลังกาย และท า ตารางเมตร ในเขตเทศบาล พกัผ่อนออกก าลังกาย
(ชุมชนสันปา่ตอง) กิจกรรมของประชาชน ได้รับประโยชน์ และท ากิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลสันป่าตอง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.ในจังหวัดที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5 กอ่สร้างถนน คสล.ทางเข้า 19 ไร่ เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 4.50 ม.  - 300,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
บา้นนางอัมพร ทา้วเขือ่น สะดวกและปลอดภัย ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนช่างกระดาษ) พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 585 ตรม. ได้รับประโยชน์

6 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 ม.  - 297,000  -  -  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง
ซอยเย้ืองไปรษณีย์ (ต่อจากเดิม) ยาว 85 ม. ในเขตเทศบาล
(ชุมชนมะจ าโรง) หนา 0.60 ม. ได้รับประโยชน์

7 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 ม.  - 297,000  -  -  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง
หนา้บา้นนางคนงึนติ กันธิยะ ยาว 83 ม. ในเขตเทศบาล
(ชุมชนบา้นหย่อน) ลึกเฉล่ีย 0.60 ม. ได้รับประโยชน์

8 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 4 ม. หนา 0.05 ม.  - 320,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
คอนกรีตหนา้บา้นยายต่อมแก้ว สะดวกและปลอดภัย ยาว 228 ม. ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนปา่ลาน) พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 912 ตรม. ได้รับประโยชน์

9 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 ม.  - 420,000  -  -  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง
ถนนบา้นไร่ (ฝ่ังซ้าย) ยาว 112 ม. ในเขตเทศบาล
(ชุมชนบา้นไร่) ได้รับประโยชน์

10 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 6 ม.  - 390,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
คอนกรีตถนนทางเข้า สะดวกและปลอดภัย ยาว 192 ม. ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
บ้านต้นผ้ึง-บ้านนายปั๋น สุดสายตา พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 1,152 ม. ได้รับประโยชน์
(ชุมชนต้นผ้ึง-สันคะยอม)
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11 วางทอ่พร้อมบอ่พกัหลังร้าน เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 ม.  - 100,000  -  -  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง
ธนวัฒนผ้์าเบรค ยาว 45 ม. ในเขตเทศบาล
(ชุมชนต้นผ้ึง-สันคะยอม) ลึกเฉล่ีย 0.60 ม. ได้รับประโยชน์

12 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 3.00 ม.  - 180,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
คอนกรีตซอยหลังธนาคาร สะดวกและปลอดภัย ยาว 149 ม. ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
กสิกรไทย (ชุมชนหลังตลาด) มีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 447 ตรม ได้รับประโยชน์

13 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 2.00 ม.  - 40,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
คอนกรีตซอยหนา้ศาลา สะดวกและปลอดภัย ยาว 50.00 ม. ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
อเนกประสงค์แม่บา้นหลังตลาด พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 100 ตรม. ได้รับประโยชน์
(ชุมชนหลังตลาด)

14 ก่อสร้างรางระบายน้ าข้างบา้น แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  - 240,000  -  -  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
พอ่สุพจน ์ซอย 3/1 ยาว 40 เมตร ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนบา้นพกัปา่ไม้) สูง 0.50 เมตร ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

15 ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ เพือ่อ านวยความสะดวกและ ต่อเติมอาคารเพือ่เพิม่พืน้ที่  - 800,000 1,000,000  -  - ประชาชนที่ ประชาชนได้รับความ กองสาธารณสุข

บริการสาธารณสุขเทศบาล เพิม่พืน้ทีบ่ริการแก่ประชาชนใหบ้ริการ มาใช้บริการ สะดวก รวดเร็วในการ
ทีเ่ข้ามาใช้บริการ ได้รับประโยชน์ มารับบริการ

16 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ดัดแปลง เพือ่ดัดแปลงอาคาร ดัดแปลงโรงฆ่าสัตว์เปน็ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แหง่ มีการบริหารจัดการขยะ กองสาธารณสุข

ร้ือถอน อาคารโรงฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ใหใ้ช้เปน็ศูนย์ ศูนย์บริหารจัดการขยะ ทีถู่กสุขอนามัย
บริหารจัดการขยะ

26



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

17 ปรับปรุงลานจอดรถขยะเทศบาลเพือ่ปรับปรุงลานจอดรถขยะ ปรับปรุงลานจอดรถขยะ  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน สามารถใช้พืน้ทีล่านจอด กองสาธารณสุข

ต าบลสันปา่ตอง ใหดี้ขึน้ 1 แหง่ ในชุมชน รถขยะใหเ้กิดประโยชน์
ได้รับประโยชน์ มากขึน้

18 ก่อสร้างรางระบายน้ าหนา้บา้น เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 ม.  -  - 584,500  -  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง
น.ส.ประเทอืงเชื่อมรางซอย ยาว 167 ม. ในเขตเทศบาล
โรงเล่ือย (ชุมชนสันปา่ตอง) ได้รับประโยชน์

19 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ให้ประชาชนได้มีสถานที่ อาคารอเนกประสงค์  -  - 200,000  -  - ประชาชน ให้ประชาชนได้มีสถานที่ กองช่าง
พร้อมไฟส่องสว่างทัง้ภายนอก ในการประชุมหรือจดักจิกรรม กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร ในชุมชน ในการประชุมหรือจดั

และภายใน (ชุมชนหลังตลาด) ของชุมชน ได้ใช้ประโยชน์ กิจกรรมของชุมชน
20 ก่อสร้างถนน คสล.ข้างบา้น เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 400 เมตร  -  - 216,320  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

อาจารย์ยุพนิ สะดวกและปลอดภัย ยาว 104 เมตร ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนบา้นหย่อนสามัคคี) พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 416 ตรม. ได้รับประโยชน์

21 กอ่สร้างถนน คสล.ซอยพร้าวล้อม เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 4  เมตร  -  - 104,000  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
(ข้างบา้นนางศิริรัตน์) สะดวกและปลอดภัย ยาว 50 เมตร ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนช่างกระดาษ) พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 200 ตรม. ได้รับประโยชน์

22 ติดต้ังราวเหล็กกันตกบริเวณ เพือ่ปอ้งกันอุบติัเหตุจาก ราวเหล็กยาว 41 ม.  -  - 120,000  -  - ประชาชน สามารถปอ้งกันอุบติัเหตุ กองช่าง
โค้งถนนเข้าบา้นพร้าวล้อม การสัญจรบริเวณดังกล่าว ในเขตเทศบาล และลดการสูญเสียบริเวณ

(ชุมชนช่างกระดาษ) ได้รับประโยชน์ ดังกล่าว
23 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ใหชุ้มชนมีสถานทีป่ระชุมอาคารกว้าง 4 เมตร  -  - 500,000  -  - ประชาชน ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

ข้างบา้นนางกรรณิกา และท ากิจกรรมต่าง ๆ ยาว 8 เมตร ในเขตเทศบาล ประชุม ท ากจิกรรมต่างๆ

(ชุมชนบา้นพกัปา่ไม้) มีพืน้ทีร่วม 32 ตร.ม. ได้ใช้ประโยชน์
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24 กอ่สร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  -  - 630,000  -  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
จากล าเหมืองแม่กุง้-หน้าบ้านพ่อค า ยาว 126 เมตร ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนปา่ลาน) สูง 0.80 เมตร ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

25 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  -  - 370,000  -  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
ถนนบา้นไร่ (ฝ่ังซ้าย) ยาว 112 เมตร ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนบา้นไร่) ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

26 สร้างประตูบอ่พกัน้ า เพือ่ช่วยการระบายน้ าและ กว้าง 1.50 เมตร  -  - อยู่ระหว่าง  -  - ประชาชน เพือ่ช่วยระบายน้ าได้ดี กองช่าง
(หนา้บา้นแม่ศรี  อารีเวช) ป้องกนัน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน ยาว 1.30 เมตร ประมาณราคา ในเขตเทศบาล และปอ้งกันน้ าทว่มขัง
(ชุมชนต้นผ้ึงสันคะยอม) ได้รับประโยชน์

27 วางทอ่พร้อมบอ่พกัข้างบา้น เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 1 เมตร  -  - อยู่ระหว่าง  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
นายค าอ้ายถึงหลังร้านปา้คุณ สะดวกและปลอดภัย ยาว 35 เมตร ประมาณราคา ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนบา้นหย่อนสามัคคี) ได้รับประโยชน์

28 ก่อสร้างหอ้งศูนย์บริการ เพือ่ใหบ้ริการประชาชนทีม่า กว้าง 4 เมตร  -  - 150,000 100,000  - ประชาชนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
จุดเดียวเบด็เสร็จ ติดต่อราชการมีประสิทธิภาพยาว 10 เมตร มาใช้บริการ สะดวก รวดเร็วในการ
one stop service ย่ิงขึน้ พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 40 เมตร ได้รับประโยชน์ มารับบริการ

29 ต่อเติมอาคารหอ้งประชุม เพือ่ปรับปรุงขยายห้องประชุม อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 3,000,000  -  - ประชาชนที่ ให้คณะผู้บริหาร พนักงาน กองช่าง
ให้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้ ขนาด 21x12x 7.5 เมตร มาใช้บริการ เจ้าหนา้ที ่หนว่ยงาน
ไม่ต่ ากว่า 120 คน พร้อมตกแต่ง ได้รับประโยชน์ ราชการ มีห้องประชุม 

ขนาด 120 คน
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30 ปรับปรุงโรงจอดรถด้านหนา้ เพือ่บริการประชาชนทีม่า ปรับปรุงโรงจอดรถหนา้  -  - 50,000  -  - ประชาชนที่ มาทีจ่อดรถส าหรับ กองช่าง
กองช่าง ติดต่อราชการ อาคารกองช่าง มาใช้บริการ ประชาชนทีม่าติดต่อ

ได้รับประโยชน์ ราชการ
31 จัดท าปา้ยจราจร (ก าหนดวัน เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต ปา้ยจราจร  -  - 8,000  -  - ประชาชน ประชาชนมีความ กองช่าง

เวลาการใช้ถนน, น้ าหนกัรถ และทรัพย์สิน ในเขตเทศบาล ปลอดภัยในชีวิตและ
ชนิดรถเข้าออก (ชุมชนหลังอ าเภอ) ได้รับประโยชน์ ทรัพย์สิน

32 ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบเตือน เพือ่ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ ประชาชนมีความปลอดภัย  -  - 8,000  -  - ประชาชน ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ กองช่าง
จ านวน 5 จุด จากการใช้รถ ใช้ถนน ในการใช้รถ ใช้ถนน ในเขตเทศบาล จากการใช้รถใช้ถนน
(ชุมชนหลังตลาด) ได้รับประโยชน์

33 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบา้น เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 3.5 เมตร  -  - 270,000  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
อ๊อดกุญแจ ถนนเลียบคลอง สะดวกและปลอดภัย ยาว 112 เมตร ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
ชลประทาน (ชุมชนบา้นไร่) พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 392 ตรม ได้รับประโยชน์

34 ก่อสร้างศาลาพกัร้อนซอยเย้ือง เพือ่เปน็ถานทีใ่หป้ระชาชน กว้าง 2.50 เมตร  -  - 100,000  -  - ประชาชน ประชาชนได้ใช้สถานที่ กองช่าง
ไปรษณีย์พร้อมปา้ยชุมชน ได้ใช้ประโยชน์ ยาว 4 เมตร ในเขตเทศบาล ในการพกัร้อนแลท า
(ชุมชนมะจ าโรง) ได้รับประโยชน์ ประโยชนอ์ื่น ๆ

35 เสริมขอบรางระบายน้ าใหเ้สมอ เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร ความยาว 262 เมตร  -  - 120,000  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
ผิวทางถนนมะจ าโรง สะดวกและปลอดภัย ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนมะจ าโรง) ได้รับประโยชน์

36 ปรับปรุงซ่อมแซมฝาปดิบอ่พกั เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร ฝาปิดบ่อพักรางระบายน้ า  -  - 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
รางระบายน้ าในเขตเทศบาล สะดวกและปลอดภัย ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย

ได้รับประโยชน์
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37 Overlay ถนนหนา้บา้น เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 3.5 ม. ยาว 135 ม.  -  - 200,000  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
อ.โฆษิต สะดวกและปลอดภัย พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 472 ตรม ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนต้นผ้ึงสันคะยอม) ได้รับประโยชน์

38 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบา้น เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 3 ม.  ยาว 167  ม.  -  - 200,000  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
นายเฉลิม สะดวกและปลอดภัย พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา 232.80 ตรม ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนสันปา่ตอง) ได้รับประโยชน์

39 เสริมขอบฝารางระบายน้ าต้ังแต่ เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร ความยาว 289 เมตร  -  - 150,000  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
แยกจติรช่าง-ร้านจดัแจง๋แป๋งงาม สะดวกและปลอดภัย ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนบา้นพกัปา่ไม้) ได้รับประโยชน์

40 Overlay ถนนสายต้นผ้ึง ถึง เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร  -  - 126,000  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สันคะยอม (หน้าสถานีทดลองข้าว) สะดวกและปลอดภัย พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกวา 300 ตรม ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนต้นผ้ึงสันคะยอม) ได้รับประโยชน์

41 ตีเส้นจราจรในชุมชน เพือ่ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ ประชาชนมีความปลอดภัย  -  -  - 50,000  - ประชาชน ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ กองช่าง
 - ชุมชนหลังตลาด จากการใช้รถ ใช้ถนน ในการใช้รถ ใช้ถนน ในเขตเทศบาล จากการใช้รถใช้ถนน
 - ชุมชนสันปา่ตอง ได้รับประโยชน์

42 ปรับปรุงผิวถนนบริเวณ เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ กว้าง 2.50 เมตร  -  -  - 760,000  - ประชาชน ประชาชนได้มีสถานที่ กองช่าง
สวนสาธารณะ ส าหรับออกก าลังกาย ยาว 763 เมตร ในเขตเทศบาล ออกลังกายทีดี่ขึน้
(ชุมชนหลังตลาด) พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 1,907.50ม. ได้ใช้ประโยชน์

43 แก้ไขรางระบายน้ า ซอยหนา้ เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าเนา่เสีย ปดิฝาตะแกรงเหล็ก  -  -  - 50,000  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง
เทศบาลต าบลสันปา่ตอง มีกล่ินเหม็น ในเขตเทศบาล
(ชุมชนบา้นหย่อนสามัคคี) ได้รับประโยชน์
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44 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพือ่ใหก้ารคมนาคมสะดวก รางระบายน้ ากว้าง 0.40ม.  -  -  - 600,000  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
จากแยกหมู่บา้น-สุดเขตเทศบาล ปลอดภัยและแก้ไขปญัหา ลึกเฉล่ีย 0.50ม. ในเขตเทศบาล ฤดูฝน ประชาชนสัญจร
(ฝ่ังซ้าย) ชุมชนบา้นไร่ น้ าทว่ม ยาว 150 ม. ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวกปลอดภัย

45 เชื่อมรางระบายน้ าข้างประตู แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง รางกว้าง 0.40 เมตร  -  -  - 77,000  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
หลังโรงเรียนพฒันวิทย์ศึกษา ยาว 20 เมตร ในเขตเทศบาล ฤดูฝน ประชาชนสัญจร
(ชุมชนหลังตลาด) ลึก 0.50 เมตร ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวกปลอดภัย

46 ก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 3 แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง รางระบายน้ ากว้าง 0.40ม.  -  -  - 430,000  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
หมู่ 2 บา้นกลาง ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนหลังอ าเภอ) ยาว 132 ม. ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

47 เปล่ียนฝารางตะแกรงเหล็ก เปน็ เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร รางกว้าง 0.40 เมตร  -  -  - 75,000  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
ฝาราง คสล.ซอยหลังร้านนัม้โฮม สะดวกและปลอดภัย ยาว 54 เมตร ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนมะจ าโรง) หนา 0.05 เมตร ได้รับประโยชน์

48 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง รางระบายน้ า คสล.กว้าง  -  -  - 340,000  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
ถนนเชื่อมชุมชนสันปา่ตอง ถึง 0.40 ม. ยาว 95 ม. ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
หลังบา้นนางยุพาพร ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก
(ชุมชนบา้นหย่อนสามัคคี)

49 กอ่สร้างถนนพร้อมรางระบายน้ า เพือ่ใหก้ารคมนาคมสะดวก ถนนกว้าง 2.50 ม.  -  -  - 920,000  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
 คสล. ข้างบ้านนายค าอา้ย ถึง ปลอดภัยและแก้ไขปญัหา ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
บา้นนางปราณี น้ าทว่ม พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 450 ตรม. ได้รับประโยชน์
(ชุมชนบา้นหย่อนสามัคคี) รางระบายน้ ากว้าง 0.40 ม.

ยาว 180 ม. ลึก 0.50 ม.
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50 ก่อสร้างรางระบายน้ าหนา้ แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  -  -  - 550,000  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
โรงหนงัเก่าฝ่ังทศิเหนอื สูง 0.60 เมตร ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนหลังอ าเภอ) ยาว 138 เมตร ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

51 ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  -  -  - 425,000  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
ร้านลาบไกถ่ึงบ้านนางแกว้ บุญมา ยาว 169 เมตร ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนบา้นไร่) สูง 0.60 เมตร ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

52 ติดต้ังราวเหล็กกันตกข้างคลอง เพือ่ปอ้งกันอุบติัเหตุจากการ ยาว 109 เมตร  -  -  - 310,000  - ประชาชน สามารถปอ้งกันอุบติัเหตุ กองช่าง
ชลประทาน สัญจรบริเวณดังกล่าว ทีใ่ช้เส้นทาง และลดการสูญเสีย
(ชุมชนหลังตลาด) ได้รับประโยชน์

53 กอ่สร้างก าแพงดินล าเหมืองกลาง ปอ้งกันตล่ิงพงั สูง 1.20 เมตร  -  -  - 420,000  - ประชาชน ป้องกนัตล่ิงพังอย่างถาวร กองช่าง
(ชุมชนหลังอ าเภอ) หนา 68 เมตร ในเขตเทศบาล

ได้รับประโยชน์
54 ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง เพือ่ใหป้ระชาชนเดินทาง กว้าง 1.20 เมตร  -  -  - 150,000  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ชลประทานหลังแจ่มฟา้ พร้อม สัญจรด้วยความสะดวก ยาว 8 เมตร ทีใ่ช้เส้นทาง ได้สะดวกและปลอดภัย
ไฟส่องสว่าง (ชุมชนหลังตลาด) ปลอดภัย ได้รับประโยชน์

55 ก่อสร้างรางระบายน้ าข้างบา้น แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 1 เมตร  -  -  - 80,000  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
ปา้ผ่องใส ยาว 28 เมตร ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนบา้นหย่อนสามัคคี) ลึก 1 เมตร ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

56 ก่อสร้างก าแพงสุสานปา่ลาน เพือ่บริการประชาชน ยาว 30 เมตร  -  -  - 60,000  - ประชาชน บริการประชาชน กองช่าง
(ชุมชนปา่ลาน) สูง 1.80 เมตร ในพืน้ที่

ได้รับประโยชน์
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57 ก่อสร้างเมรุเผาศพแบบไร้ควัน เพือ่ลดมลพษิทางอากาศ เตาเผาศพแบบไร้ควัน  -  -  - 1,200,000  - ประชาชน ลดมลพษิทางอากาศ กองช่าง
 - ชุมชนปา่ลาน และกล่ินจากการเผา ในเขตเทศบาล
 - ชุมชนช่างกระดาษ ได้ใช้ประโยชน์

58 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างร้าน เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 4 เมตร  -  -  - 60,000  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
ก๋วยเต๋ียวปา้แดง (นางหทยัวัลย์) สะดวกและปลอดภัย ยาว 89 เมตร ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนบา้นไร่) พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 551.8 ตรม ได้รับประโยชน์

59 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  -  -  - 149,000  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
ถนนสันปา่ตองหลวง ซอย 5 ยาว 45 เมตร ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนบา้นหย่อนสามัคคี) ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

60 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง รางระบายน้ ากว้าง 0.40 ม.  -  -  - 560,000  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
หนา้บา้นนายประสงค์ ยาว 148 เมตร หนา 0.50 ม. ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนมะจ าโรง) ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

61 ต่อเติมหลังคาทางเดินขึน้หอ้ง เพือ่อ านวยความสะดวก กว้าง 4 เมตร  -  -  - 300,000  - ประชาชนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ประชุมเทศบาลต าบลสันปา่ตอง ใหก้ับผู้มาติดต่อราชการและ ยาว 6 เมตร มาใช้บริการ สะดวก ในการมาใช้
ทัง้สองฝ่ัง ผู้ใช้สถานที่ สูง 6 เมตร ได้รับประโยชน์ บริการ

62 ก่อสร้างอาคารกองการศึกษา เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ กว้าง 6 เมตร  -  -  - 700,000  - ประชาชนที่ มีสถานทีป่ฏิบติัราชการ กองช่าง
เทศบาลต าบลสันปา่ตอง ปฏิบติัราชการและเพือ่ความ ยาว 10 เมตร มาใช้บริการ แลเพือ่บริการประชาชน

สะดวกของประชาชน พืน้ที่ 60 ตร.ม. ได้รับประโยชน์ ทีม่าติดต่อราชการ
63 ก่อสร้างรางระบายน้ าหนา้บา้น แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  -  -  -  - 800,000 ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง

สท.ธีรวัฒน์ ถึง ซอยสุสานป่าลาน สูง 0.80 เมตร ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนปา่ลาน) ยาว 160 เมตร ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก
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64 ก่อสร้างถนนพร้อมวางทอ่และ เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 2 เมตร  -  -  -  - 129,480 ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
บอ่พกัเชื่อมซอย 1 บา้นกลาง สะดวกและปลอดภัย ยาว 124.50 เมตร ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
ออกข้างปัม๊พทีี พืน้ที่ไม่น้อยกวา 2,065 ตรม ได้รับประโยชน์
(ชุมชนหลังอ าเภอ)

65 ก่อสร้างถนนทางเข้าหมู่บา้น เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 4  เมตร  -  -  -  - 510,000 ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สิริเชียงใหม่ สะดวกและปลอดภัย ยาว 240 เมตร ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนช่างกระดาษ) พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 200 ตรม. ได้รับประโยชน์

66 ปรับปรุงซ่อมแซมฝาปดิบอ่พกั เพือ่ใหฝ้าปดิรางระบายน้ าที่ ฝาปดิรางระบายน้ าทีช่ ารุด  -  -  -  - 150,000 ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
รางระบายน้ าชุมชนสันปา่ตอง ช ารุดเสียหายสามารถใช้งาน เสียหาย ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนสันปา่ตอง) ได้ปกติ ได้รับประโยชน์

67 Overlay ถนนข้างร้านผลไม้ดอง เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร ผิวจราจรกว้าง 4 ม.  -  -  -  - 625,000 ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
ถึง วัดร้องสร้าน (เฮียแดง) ไปมาอย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 390 ม. ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนมะจ าโรง) พืน้ทีร่วม 1,560 ตร.ม. ได้รับประโยชน์

68 ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร ถนน คสล.กว้าง 3.50 ม.  -  -  -  - 246,000 ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
คสล. ซอย 6 ถนนอ้อมอ าเภอ ไปมาอย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 52 ม.หนาเฉล่ีย 0.15ม ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนบา้นหย่อนสามัคคี) พืน้ทีร่วม 182 ตร.ม. ได้รับประโยชน์

รางระบายน้ ากว้าง 0.40ม.
ยาว 30 ม.ล าเฉล่ีย 0.80ม.

69 ก่อสร้างรางระบายน้ าซอย แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง รางระบายน้ ากว้าง 0.70ม.  -  -  -  - 885,000 ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
หลังวัดศรีอรุณ (น้ าเหมืองหนอง) ลึก 0.80 ม. ยาว 244 ม. ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนบา้นไร่) หนา 0.12 ม. ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก
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70 วางทอ่ระบายน้ า คสล. แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง ทอ่ระบายน้ าเส้นผ่าศูนย์กลาง  -  -  -  - 185,000 ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
ล าเหมืองกลาง 1.20 ม. จ านวน 15 ทอ่น ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนหลังอ าเภอ) พร้อมบอ่พกัจ านวน 2 บอ่ ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

71 ก่อสร้างถนน คสล.หลังสุสาน เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 265 ม.  -  -  -  - 770,000 ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
ปา่ลาน สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนปา่ลาน) ไม่นอ้ยกว่า 1,060 ตร.ม. ได้รับประโยชน์

72 ก่อสร้างซุ้มประตูถนนทางเข้า เพือ่ความสวยงามและเปน็ ประตูถนนเข้าหมู่บา้นต้นผ้ึง  -  -  -  - 450,000 1 แหง่ ปา้ยชื่อหมู่บา้น/ชุมชน กองช่าง
หมู่บา้นต้นผ้ึง เอกลักษณ์ของหมู่บา้น/ และทัศนีย์ภาพที่สวยงาม

(ชุมชนต้นผ้ึงสันคะยอม) ชุมชน
73 เสริมขอบล าเหมืองร้องกุ่ม เพือ่แก้ไขปญัหาตล่ิงพงั สูง 0.50 ม. ยาว 117 ม.  -  -  -  - 115,000 ประชาชน ปอ้งกันปญัหาตล่ิงพงั กองช่าง

ซอย 1 หนา 0.12 ม. ในเขตเทศบาล อย่างถาวร
(ชุมชนบา้นไร่) ได้รับประโยชน์

74 ก่อสร้างผนงักันดินล าเหมือง ปอ้งกันตล่ิงพงั ผนงักันดิน ยาว 21 ม.  -  -  -  - 370,000 ประชาชน ปอ้งกันตล่ิงพงัอย่างถาวร กองช่าง
แม่กุ้ง ข้างบา้นนางนงค์ ลึกเฉล่ีย 2 ม. ในเขตเทศบาล
(ชุมชนปา่ลาน) ได้รับประโยชน์

75 กอ่สร้างถนน คสล.เชื่อมวัดต้นผ้ึง เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 3 เมตร  -  -  -  - 190,000 ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
ถึงหนา้สถานทีดลองข้าว ไปมาอย่างสะดวกและ ยาว 116 เมตร ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนต้นผ้ึงสันคะยอม) ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

* โครงการที่ 75 พืน้ที่ถนนบางช่วงเป็นที่เอกชน
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

76 ก่อสร้างดาดล าเหมืองรูปตัวยู ปอ้งกันตล่ิงพงั กว้าง 1 เมตร  -  -  -  - 350,000 ประชาชน ป้องกนัตล่ิงพังอย่างถาวร กองช่าง
จากบ้านศิริเชียงใหม่ ไปล าเหมือง ยาว 100 เมตร ในเขตเทศบาล
แม่กุ้ง (ชุมชนช่างกระดาษ) สูง 1 เมตร ได้รับประโยชน์

77 ก่อสร้างรางระบายน้ าใน แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 1 เมตร  -  -  -  - 350,000 ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
ล าเหมืองสาธารณะเดิม ข้างบ้าน ยาว 74 เมตร ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
นางแสงเอย้ (ชุมชนบ้านพักป่าไม)้ สูง 0.80 เมตร ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

78 กอ่สร้างถนน พร้อมรางระบายน้ า แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 4 เมตร  -  -  -  - 150,000 ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
มะจ าโรงซอย 1/2 ซอยบ้านเจเ๊ป้า ยาว 30 เมตร ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนมะจ าโรง) หนา 0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

79 เสริมขอบฝารางระบายน้ าต้ังแต่ เพือ่ให้ประชาชนสัญจรสะดวก ความยาว 115 เมตร  -  - 80,500  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
แยกจติรช่าง-บ้านเช่านายศิริพงษ์ และปลอดภัย ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนบา้นพกัปา่ไม้) ได้รับประโยชน์

80 Overlay ถนนสายเชื่อมต่อ เพือ่ให้ประชาชนสัญจรสะดวก หนา 0.50 เมตร  -  -  -  - 120,000 ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
ทต.สันปา่ตอง ถึง ทต.ทุง่ต้อม และปลอดภัย พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 300 ตรม ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนบา้นไร่) ได้รับประโยชน์

81 วางทอ่เชื่อมต่อทอ่ระบายน้ า แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง ความยาว 150 เมตร  -  -  -  - 525,000 ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
บริเวณบา้นนายปัน๋ สุดสายตา ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนต้นผ้ึง-สันคะยอม) ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

82 ขุดลอก ปรับปรุง แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง แก้ไขน้ าทว่มขังทีเ่กิดจากการ  -  -  -  - 600,000 ประชาชนที่ แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กองช่าง
ระบบการระบายน้ า ระบายน้ าของเทศบาลในเขต ได้รับความเดือดร้อน

(ชุมชนบา้นไร่) เชื่อมต่อเทศบาล ได้รับการช่วยเหลือ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

83 ขุดลอกรางระบายน้ า เพือ่ใหก้ารระบายน้ าได้ดี ขุดลอกรางระบายน้ า  -  -  -  - 20,000 ประชาชน ปอ้งกันน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
ถนนอ้อมอ าเภอ และปอ้งกันน้ าทว่มขังในช่วง ถนนอ้อมอ าเภอ ในชุมชน ฤดูฝน
(ชุมชนหลังอ าเภอ) ฤดูฝน ได้รับประโยชน์

84 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพือ่บริการประชาชนทีม่าใช้ อาคารอเนกประสงค์  -  - 320,000 320,000 ประชาชนที่ อาคารอเนกประสงค์ กองช่าง
พืน้ที ่19 ไร่ สถานที่ จ านวน 1 หลัง มาใช้บริการ ส าหรับบริการประชาชน

ได้รับประโยชน์ ทีม่าใช้บริการ
85 โครงการท าความสะอาด 1.เพือ่ช่วยเหลือประชาชนทีม่เีพื่อระบายน้ าออกจากพื้นที่ 100,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน ลดปญัหาน้ าทว่ม กองช่าง

ล าเหมืองและคูคลองภายใน รายได้นอ้ยใหม้ีรายได้ แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขัง ร้อยละ 90
เขตเทศบาล 2.เพื่อก าจัดวัชพชืล าเหมือง ได้รับประโยชน์

และคูคลอง
86 ก่อสร้างปา้ยชุมชน/หมู่บา้น เพือ่บอกชื่อชุมชนและเพือ่ กว้าง 1.5 เมตร  -  - 90,000 90,000 90,000 ประชาชน บอกชื่อชุมชนและเพือ่ กองช่าง

ในเขตเทศบาลต าบลสันปา่ตอง ความสวยงาม ยาว 2.5 เมตร ในเขตเทศบาล ความสวยงาม
 - ชุมชนบา้นไร่ ได้รับประโยชน์
 - ชุมชนมะจ าโรง
 - ชุมชนต้นผ้ึง-สันคะยอม

87 ก่อสร้างถนน คสล.รอบพืน้ที่ เพือ่บริการประชาชนทีม่าใช้ ถนนกว้าง 4.50 ม.  -  - 450,000 450,000 450,000 ประชาชนที่ ถนน คสล.ส าหรับบริการ กองช่าง
19 ไร่ สถานที่ ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. มาใช้บริการ ประชาชนที่มาใช้สถานที่

พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 900 ตร.ม. ได้รับประโยชน์

88 ก่อสร้างหอ้งน้ าสาธารณะ เพือ่บริการประชาชนในเขต กว้าง 3.5 เมตร  -  - 400,000 200,000 200,000 ประชาชนที่ มีห้องน้ าส าหรับประชาชน กองช่าง
พืน้ที ่19 ไร่ เทศบาลต าบลสันปา่ตอง ยาว 5.20 เมตร มาใช้บริการ ทีม่าใช้บริการ

พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 18.20 ตรม ได้รับประโยชน์

37



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

89 ก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุง เพือ่ใหม้ีสถานทีเ่พยีงพอต่อ อาคารส านกัปลัด กองคลัง  -  - 1,200,000 500,000 500,000 ประชาชนที่ มีสถานทีเ่พยีงพอในการ กองช่าง
อาคารส านกังาน การปฏิบติังานของพนกังาน กองช่าง กองสาธารณสุข มาใช้บริการ ปฏิบติังานและอ านวย

และอ านวยความสะดวก กองการศึกษา งานปอ้งกันฯ ได้รับประโยชน์ ความสะดวกแกป่ระชาชน

ในการติดต่อราชการแก่
ประชาชน

90 จัดท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์ เพือ่ใหม้ีแหล่งประชาสัมพนัธ์ บอร์ดประชาสัมพนัธ์มี  -  - 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนได้รับทราบ กองช่าง
แบบมีล้อเล่ือน พร้อมหลังคา ข้อมูล ข่าวสารประจ าชุมชน ล้อเล่ือนพร้อมหลังคา ในชุมชน ข่าวสารของหมู่บา้น
และตาข่ายโปร่งในชุมชน และตาข่ายโปร่งกว้าง ได้รับประโยชน์ ชุมชนอย่างทัว่ถึง
 - ชุมชนบา้นพกัปา่ไม้ 1.20 ม. ยาว 2.40 ม.
 - ชุมชนบา้นไร่
  

91 ติดต้ังกระจกโค้งในเขตเทศบาล เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต  -บา้นนายธวัชชัย  -  - 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีความ กองช่าง
ต าบลสันปา่ตอง และทรัพย์สิน  -บา้นน.ส.ประเทอืง ในเขตเทศบาล ปลอดภัยในชีวิตและ

 -ซอยโรงเล่ือย ได้รับประโยชน์ ทรัพย์สิน
(ชุมชนสันปา่ตอง)

 - ซอย 5,ซอย 6
(ชุมชนบา้นหย่อนสามัคคี)

 -ซอยบา้นนางบปุผา
(ชุมชนช่างกระดาษ)
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

92 ติดต้ังกล้อง CCTV ในเขต เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต ชุมชนต้นผ้ึงสันคะยอม  -  - 600,000 600,000 600,000 ประชาชน ประชาชนมีความ กองช่าง
เทศบาลต าบลสันปา่ตอง และทรัพย์สิน  - ถนนทางเข้าบา้นต้นผ้ึง ในเขตเทศบาล ปลอดภัยในชีวิตและ

จ านวน 2 จุด ได้รับประโยชน์ ทรัพย์สิน
 - ถนนเชียงใหม่-ฮอด
สุดเขตเทศบาล 1 จุด
 - ถนนเลียบล าเหมืองปา้จู้
จ านวน 3 จุด

93 จดัซ้ือพร้อมติดต้ัง/ปรับปรุงระบบ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  -  - 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนได้รับข้อมูล กองช่าง
เสียงตามสายชุมชนในเขตเทศบาล ข่าวสารจากเทศบาลและ ด้วยการซ่อม เปล่ียน ในเขตเทศบาล ข่าวสารการประชาสัมพันธ์

 - ชุมชนหลังอ าเภอ ในชุมชน อุปกรณ์ทีช่ ารุด และเพิม่เติม ได้รับประโยชน์ ของเทศบาล
 - ชุมชนหลังตลาด บางจุดทีเ่สียงไปไม่ทัว่ถึง
 - ชุมชนมะจ าโรง
 - ชุมชนบา้นพกัปา่ไม้
 - ชุมชนต้นผ้ึง-สันคะยอม

-            4,330,000   11,617,320   11,216,000   10,390,480   รวม
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครภัุณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 แผนงานการศาสนา ครุภัณฑ์การกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์กีฬาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์กีฬา  -  - 80,000 80,000 80,000 กองการศึกษา

วัฒนธรรมและนันทนาการ

2 แผนงานการศาสนา ครุภัณฑ์ดนตรี ชุดเคร่ืองดนตรี ชุดเคร่ืองดนตรีสากลพร้อมอุปกรณ์  -  - 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษา

วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน 1 ชุด

3 แผนงานการศาสนา ครุภัณฑ์อื่น ๆ เสาประตูโกว์ ขนาดมาตรฐาน เสาประตูโกว์ เหล็ก 4 นิว้  -  - 81,200 81,200 81,200 กองการศึกษา

วัฒนธรรมและนันทนาการ พร้อมตาขาย จ านวน 1 คู่

เสาประตูโกว์ ฟตุบอลจูเนยีร์ เสาประตูโกว์ เหล็ก 4 นิว้  -  - 54,000 54,000 54,000

พร้อมตาขาย จ านวน 1 คู่

4 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถสามล้อบรรทกุ รถสามล้อบรรทกุ จ านวน 2 คัน  - 170,000 170,000  -  - กองสาธารณสุข

งานสาธารณสุข ขนส่ง

บัญชีครภัุณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันป่าตอง

งบประมาณ
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

แบบ ผ.03 
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครภัุณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

5 งานบริหารทัว่ไป ครุภัณฑ์ไฟฟา้และ ชุดเสียงตามสายแบบไร้สาย จัดซ้ือชุดเสียงตายสาย  -  - 500,000   100,000 100,000   กองช่าง

วิทยุ แบบไร้สายพร้อมติดต้ัง

ภายในเขตเทศบาลฯ

6 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ไฟฟา้และ ชุดไฟกระพริบ จัดซ้ือไฟกระพริบพร้อม  -  - 50,000     50,000   50,000   กองช่าง

วิทยุ ติดต้ังภายในเขตเทศบาล

7 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ไฟฟา้และ โคมไฟสาธารณะ จัดซ้ือโคมไฟสาธารณะ  - 20,000    20,000     20,000   20,000   กองช่าง

วิทยุ ขนาด 1x360 วัตต์

50 ชุด

8 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์อื่น กระจกโค้ง จัดซ้ือกระจกโค้งพร้อม  - 30,000    30,000     30,000   30,000   กองช่าง

ติดต้ัง ภายในเขต

เทศบาล

 - 220,000    1,085,200  515,200 515,200   รวม

76



๗๗ 
 

 
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
การติดตามและประเมนิผล 

--------------------------- 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
      ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
1.3 ยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ประกอบด้วย 

1) ยุทธศาสตร์ของเทศบาล 
2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
3) ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
4) วิสัยทัศน์ 
5) กลยุทธ์ 
6) เป้าประสงค์และประเด็นกลยุทธ์ 
7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
8) แผนงาน 
9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

4.2 การติดตามและประเมินโครงการ 
 ประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสภาวการณ์การพัฒนา 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 

1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
3) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
5) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12  
6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรืเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
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10) มีการประมาณการถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
12) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ิน 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสันป่าตอง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61        
เพื ่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสันป่าตองในภาพรวมการ
ประมวลผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการด าเนินงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสันป่าตอง ได้ด าเนินการติดตาม
ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ตามแนวทางของคู่มือการติดตามและประเมินผลการ
จัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยสรุปรายงานผลและเสนอ
ความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. ๒๕61–๒๕64)  ของเทศบาลต าบล
สันป่าตอง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ดังนี้ 

 ๑) การจัดท าแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.๒๕61–๒๕64) ของเทศบาลต าบลสันป่าตอง การ
ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 ๒) มีการน านโยบายการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสันป่าตอง ท่ีประกาศไว้ไปด าเนินการ
ครบทุกด้าน  มีความสอดคล้องสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่  แผนชุมชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลสันป่าตอง ในทุกด้าน 

     3) ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ประจ าปี ๒๕61 สรุปได้ดังนี้ 
   ๓.๑ จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาประจ าปี ๒๕61   จ านวน  186 โครงการ 

      จ านวนโครงการท่ีด าเนินการจริง  จ านวน  88  โครงการคิดเป็นร้อยละ  47.31 
   ๓.๒ จ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนาประจ าปี ๒๕61 จ านวน  56,838,600 บาท 

      จ านวนงบประมาณท่ีได้ด าเนินการจริง  จ านวน 23,759,841 บาท คิดเป็น 
      ร้อยละ  41.80 

         4) โครงการและงบประมาณท่ีบรรจุในแผนพัฒนาประจ าปี ๒๕61 เป็นโครงการท่ีมาจากการ
ประชาคม และเป็นโครงการท่ีหน่วยงานราชการ  และชุมชนในเขตเทศบาลต าบลสันป่าตอง กลุ่มอาชีพเทศบาล
ต าบลสันป่าตอง  คณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้านเทศบาลต าบลสันป่าตอง ชมรมเด็ก เละเยาวชน 
ชมรมผู้สูงอายุท่ีขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลสันป่าตอง 
       5) โครงการก่อสร้างท่ีอยู่ในระหว่างด าเนินงาน ของงบประมาณปี 2561 ต้องให้ผู้รับใบอนุญาต
เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร เป็นผู้รับรองรองแบบแปลน
โครงการ ในงานก่อสร้างจ าเป็นต้องมีวิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกร เป็นผู้รับรองแบบและรูปแบบรายงานการ
ก่อสร้างตามระเบียบข้อ 21  วรรคสอง หรือจะด าเนินการจ้างตามความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ หรือในกรณีราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่
ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เองสามารถด าเนินการตามข้อ 131 ของระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
1) โครงการท่ีจะน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาโดยเฉพาะโครงการท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานต้องมี

ความพร้อมท่ีจะด าเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งจากการติดตามโครงการในแผนพัฒนา
และน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี พบว่ามีบางโครงการท่ีมีปัญหาเรื่องสถานท่ีก่อสร้างท่ีเป็นของส่วน
ราชการอื่น บางโครงการสถานท่ีบางส่วนยังเป็นท่ีเอกชน จึงท าให้การด าเนินโครงการดังกล่าวต้องล่าช้าออกไป
หรือไม่สามารถด าเนินการได้ 
       2) ประเด็นท้าท้าย 

- การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- การบริหารและจัดการทรัพยากรน้ า  
- การขจัดความยากจน การสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ 
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับการขยายตัวทาง   
  เศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
- การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงหน้าแล้งท่ีอยู่ในระดับท่ีเป็น  
  อันตรายต่อสุขภาพ 
- การเตรียมความพร้อม สร้างองค์ความรู้ให้ทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน ถึงผลกระทบและโอกาส 
  จากAEC อาทิ โอกาสทางการส่งสินค้า/บริการไปขายในประเทศอาเซียน  
- การป้องกันและแก้ไขสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ภายแล้ง วาตภัย อุทกภัย ต่าง ๆ 

 


