
ส่วนส่วนที่ที่  22  

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ((พพ..ศศ. . 25572557--25602560))  
 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
  1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ  
   การเบิกจ่ายงบประมาณด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
 

  จ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าใช้สอย 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ 108,734.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี    

2 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม นม ให้แก่โรงเรียน 1,684,978.32 
3 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 359,877.44 
4 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 20,780.00 
5 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
35,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
6 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 12,332,832.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 
7 ค่าใช้จ่ายในการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเทศบาล และ

แผนชุมชน 
3,307.00 

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
เพ่ิมเติม 

3,564.00 

9 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

54,315.00 

10 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 32,850.00 
11 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,966,492.40 
12 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 402,688.00 
13 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ  

และประกาศการแข่งขันต่างๆ 
22,320.00 

14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 58,273.55 

15 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 27,350.00 



 12 

 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร (ต่อ) 
16 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  

และพวงมาลา 
 

1,500.00 

17 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 643,902.85 

18 ค่าจัดงานพระราชพิธีรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆ  219,248.00 
รวมหมวดค่าใช้สอย 18,978,612.56 

 
จ่ายจากเงินรายได้ ประเภทค่าครุภัณฑ์ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 

1 เครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสายสะพายหลัง 187,000.00 

2 ชุดดับเพลิงมาตรฐาน จ านวน 3 ชุด 279,000.00 

3 ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนัก จ านวน 2 เครื่อง 4,000.00 

4 ค่าจัดซื้อรถเหล็กส าหรับโรยปูน จ านวน 1 คัน 14,000.00 

5 ค่าจัดซื้อตู้เชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด  18,300.00 

6 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 va จ านวน 6 ตัว 18,600.00 

7 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด าแบบ Network 
แบบที่ 1 (35หน้า/นาท)ี เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี 1 เครื่อง   

20,000.00 

8 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30หน้า/นาท)ี 
จ านวน 4 เครื่อง 

29,200.00 

9 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี 2 เครื่อง ชนิด LED สี แบบ 
Network จ านวน 2 ตัว 

32,000.00 

10 ค่าจัดซื้อเต็นท์ทรงปิระมิด จ านวน 4 หลัง 34,000.00 

11 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จ านวน 2 เครื่อง 37,000.00 

12 ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 6 เครื่อง  57,000.00 

13 ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จ านวน 21 เครื่อง  58,800.00 

14 ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ าตาลในเลือด จ านวน 21 เครื่อง 73,500.00 

15 ค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส แบบ OUTDOOR จ านวน 4 ชดุ 84,000.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร (ต่อ) 
16 ค่าจัดซื้อปั๊มน้ า จ านวน 3 ตัว 88,500.00 

17 ค่าจดัท าตู้เก็บเอกสารแบบ billin ห้องปลัดเทศบาล 
ต าบลสันทรายหลวง จ านวน 1 ชุด 

90,000.00 

18 ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมชั้น 1 เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 97,000.00 

19 ค่าจัดซื้อกระเป๋ายาพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 5 ใบ 125,000.00 

20 จัดท าม้านั่งในสุสาน บริเวณสุสานบ้านทุ่งยาว ม.1 ต.สันทรายหลวง 140,000.00 

21 จัดท าม้านั่งในสุสาน บริเวณสุสานบ้านป่าลาน ม.2 ต.สันทรายหลวง 140,000.00 

22 จัดท าม้านั่งในสุสาน บริเวณสุสานบ้านป่าเหมือด ม.4 ต.ป่าไผ่ 140,000.00 

23 จัดท าม้านั่งในสุสาน บริเวณสุสานบ้านแม่คาว ม.2 ต.สันพระเนตร 140,000.00 

24 จัดท าม้านั่งในสุสาน บริเวณสุสานบ้านสันทรายมูล ม.3  
ต.สันทรายน้อย 

140,000.00 

25 จัดท าม้านั่งในสุสาน บริเวณสุสานบ้านสันทรายหลวง ม.4  
ต.สันทรายหลวง 

140,000.00 

26 จัดท าม้านั่งในสุสาน บริเวณสุสานบ้านสันป่าสัก ม.6 ต.สันทรายหลวง 140,000.00 

27 ค่าจัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง จ านวน 6 หลัง 150,000.00 

28 ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว พร้อมเกย์ออกซิเจน 
และสายให้ออกซิเจนทางจมูก จ านวน 20 ถัง 

180,000.00 

29 ก่อสร้างม้านั่งในสวนสาธารณะ จ านวน 100 ตัว 200,000.00 

30 ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน จ านวน 3 เครื่อง 210,000.00 

31 ค่าจัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง จ านวน 10 หลัง 295,000.00 

32 ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมี จ านวน 4 เครื่อง 300,000.00 

33 ค่าจัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง จ านวน 6 หลัง 411,000.00 

34 ค่าจัดซื้ออลูมิเนียมท้องแบนราบพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 ล า 440,000.00 

35 ก่อสร้างเวทีเหล็กพร้อมฐาน จ านวน 50 ตัว 475,000.00 

36 ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟเมทัลฮาไลท์ 250 วัตต์ จ านวน 80 ชุด 520,000.00 

37 ค่าจัดซื้อเตียงผู้ป่วย จ านวน 20 เตียง 498,000.00 

38 ค่าจัดซือ้รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิลแค๊บ)  
จ านวน 1 คัน 

770,000.00 

39 ค่าซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จ านวน 1 คัน 1,294,000.00 

40 ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  
จ านวน 1 คัน 

1,985,000.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร (ต่อ) 
41 ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์กระบะชนิด 6 ล้อ จ านวน 2 คัน 3,800,000.00 

42 โครงการซื้อรถดูดสิ่งโสโครกโคลนเลนและท าความสะอาด 
ท่อระบายน้ า จ านวน 1 คัน 

7,000,000.00 

43 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีประชุมพร้อมผ้าคลุม จ านวน 250 ชุด 162,500.00 

44 ค่าพัดลมโคจรติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จ านวน 12 เครือ่ง 22,200.00 

45 ค่าจ้างจัดท าตั่งไม้เอนกประสงค์ จ านวน 50 ตัว 175,000.00 

46 ค่าจ้างจัดท าพ่วงข้างติดรถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 4 ชุด 36,000.00 

47 ค่าจัดซื้อสายดับเพลิงชนิดผ้าใบสีแดงพร้อมข้อต่อทองเหลือง  
ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 10 เส้น 

90,000.00 
 

48 ค่าจัดซื้อผ้าใบ จ านวน 8 ผืน 98,000.00 

49 ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด 220 v พร้อมอุปกรณ์  
จ านวน 2 ตู้ 

50,000.00 

50 จ้างจัดท าผ้าม่านอาคารส านักงาน ชั้น 3 ห้องปลัด,กองช่าง,กองคลัง 50,000.00 

51 จัดท าตู้เก็บเอกสารส านักงาน (ห้องช่าง)  77,000.00 

52 ค่าจัดซื้อครภุัณฑ์ส านักงาน – ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง จ านวน 1 ชุด 98,500.00 

53 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน – เครื่องโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง 32,500.00 

54 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร – เครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ จ านวน 1 
เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ 

8,500.00 

55 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร – เครื่องสูบน้ า ชนิดหอยโข่ง  
จ านวน 4 เครื่อง  

88,000.00 

56 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร – เครื่องสูบน้ า แบบจุ่ม  
จ านวน 10 เครื่อง  

320,000.00 

57 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ – จัดซื้อรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล 4 
ล้อ จ านวน 1 คัน 

490,000.00 

58 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง – จัดซื้อเครื่องอัดอากาศหรือเครื่องปั๊มลม 
จ านวน 1 เครื่อง  

30,000.00 

59 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ – ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผล แบบ 2 จ านวน 2 เครื่อง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2 เครื่อง 
และเครื่องส ารองไฟ จ านวน 12 เครื่อง กองคลัง 

175,200.00 

60 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ – ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน  
5 เครื่อง เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับส านักงาน 2 เครื่อง  

112,000.00 

61 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ – จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับกองช่าง  247,200.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 23,217,500.00 
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 ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 

1 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณสุสานป่าลาน ม.2  
ต.สันทรายหลวง 

1,350,000.00 

2 ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.1 ต.สันทรายน้อย 1,800,000.00 

3 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมบดอัด บริเวณเลียบคันเหมืองโจ้ ม.10  
ต.สันทรายน้อย 

206,250.00 

4 ขยายไหล่ทางถนน คสล.บริเวณหน้าหมู่บ้านพาทิโอ ม.4  
ต.สันทรายน้อย 

220,000.00 

5 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยหน้าสุสานสันทรายมูล ม.3  
ต.สันทรายน้อย 

1,180,000.00 

6 ก่อสร้างลาน คสล.บ้านป่าเหมือด ม.4 ต.ป่าไผ่ 489,000.00 

7 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมบดอัด บริเวณเลียบเหมืองโจ้ ม.7  
ต.สันทรายน้อย 

931,000.00 

8 ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณตั้งแต่ถนนวงแหวนสี่แยก
สันคะยอม ม.8 ต.สันทรายน้อย 

1,000,000.00 

9 ก่อสร้างลาน คสล.บริเวณลานกีฬาบ้านป่าเหมือด ม.4 ต.ป่าไผ่ 503,250.00 

10 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย4 ข้างบ้านเลขท่ี 237 ม.2  
ต.สันพระเนตร 

314,000.00 

11 ขยายไหล่ถนน คสล.บริเวณข้าง รร.สันคะยอมถึงวงแหวน ม.8  
ต.สันทรายน้อย 

163,000.00 

12 ก่อสร้างพนังกันดิน คสล.บริเวณเลียบเหมืองโจ้ ตั้งแต่สะพานทาง
หลวง 121 – สุสานบ้านสันคะยอม ฝั่งทิศตะวันออก ม.10  
ต.สันทรายน้อย 

795,000.00 

13 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมบดอัดบริเวณเลียบเหมืองโจ้ ต่อของเดิม  
ม.10 ต.สันทรายน้อย 

371,250.00 

14 ก่อสร้างลาน คสล.หน้าวัดแม่คาว ม.2 ต.สันพระเนตร 371,000.00 

15 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.สุสานบ้านสันทรายมูล ม.6  
ต.สันทรายน้อย 

267,000.00 

16 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมบดอัด บริเวณเลียบเหมืองโจ้ ต่อของเดิม  
ม.4 ต.สันทรายน้อย 

371,250.00 

17 ก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนายสุรศักดิ์ ค าใจ ม.1 ต.สันทรายน้อย 187,500.00 

18 ขยายผิวถนน คสล.พร้อมย้ายท่อบ้านสันทรายมูล ม.3  
ต.สันทรายน้อย 

2,605,500.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง (ต่อ) 

19 ขยายผิวถนน คสล.พร้อมย้ายท่อบ้านสันทรายทอง ม.6  
ต.สันทรายน้อย 

1,377,000.00 

20 ขยายไหล่ถนน คสล.บริเวณซอยผญาผาบ บ้านสันป่าสัก ม.6  
ต.สันทรายหลวง 

262,000.00 

21 ขยายไหล่ถนน คสล.บริเวณซอยบ้านสันป่าอู ม.4 ต.ป่าไผ่ 321,000.00 

22 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.พร้อมถมดินหลังท่อบริเวณข้างหมู่บ้าน
กล้วยไม้ บ้านโจ้ ม.5 ต.สันทรายน้อย 

243,000.00 

23 ก่อสร้างลาน คสล.ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ ม.4 ต.สันทรายน้อย 2,342,000.00 

24 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบา้นทุ่งยาว (บริเวณซอย 6 (ซอยต้นโพธิ์) 
ม.1 ต.สันทรายหลวง 

26,000.00 

25 ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณข้างล าเหมืองโจ้ ทิศใต้ฝายชะลอน้ า  
ลูก 3 ม.10 ต.สันทรายน้อย 

83,600.00 

26 ถมดินลูกรัง บริเวณสุสานสันคะยอม ม.8 ต.สันทรายน้อย 88,800.00 

27 ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. พร้อมงานรื้อบล็อกปูพื้นเดิมบริเวณบ้านป่าลาน 
(บริเวณสุสานป่าลาน ลานเดินรอบเมรุ) ม.2 ต.สันทรายหลวง 

89,540.00 

28 ก่อสร้างโอเวอร์เลย์บริเวณซอยหลังตลาดสามแยก (ซอย 5) ม.6  
ต.สันทรายน้อย 

94,500.00 

29 ก่อสร้างโอเวอร์เลย์ถนนบริเวณซอยหลังวัดสันทรายหลวง ม.4  
ต.สันทรายหลวง 

98,560.00 

30 ก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล.บริเวณล าเหมืองโจ้ ทิศใต้ฝายชะลอน้ า 
ลูก 3 ม.4,ม.10 ต.สันทรายน้อย 

110,000.00 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.บริเวณซอยข้างบ้านนายทวน เรืองศรี 
บ้านเลขท่ี 192 หมู่ที่ 2 ต าบลสันทรายน้อย 

141,000.00 

32 ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
บริเวณหมู่บ้านโจ้ (ซอย 10 ข้างอารามบ้านโจ้) ม.5 ต.สันทรายน้อย 

149,400.00 

33 ก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีต บริเวณข้างสุสานป่าลาน หมู่ที่ 2  
ต.สันทรายหลวง 

165,000.00 

34 ก่อสร้างโอเวอร์เลย์ถนนบริเวณหมู่บ้านสันทรายคันทรีวิวล์ ซอย 2  
ม.10 ต.สันทรายน้อย 

168,640.00 

35 ก่อสร้างโอเวอร์เลอร์ถนนบริเวณซอยเทศบาล 4 (ข้างร้านขวางตะวัน) 
ม.6 ต.สันทรายน้อย 

173,700.00 

36 ก่อสร้างลาน ค.ส.ล บริเวณข้างล าเหมืองโจ้ ทิศใต้ฝายชะลอน้ าลูก 3 
ม.4 ต.สันทรายน้อย 

176,000.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง (ต่อ) 

37 ขยายไหล่ถนนคอนกรีต คสล.แยกบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 1 สันทรายหลวง  187,000.00 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.บริเวณเหนือวัดป่าลาน หมู่ที่ 2  
ต.สันทรายหลวง 

190,575.00 

39 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยหน้าบ้านเลขที่ 227 บ้านสันคะโจ้ 
ม.2 ต.สันทรายหลวง 

193,125.00 

40 ก่อสร้างขยายไหล่ถนน ค.ส.ล.บริเวณบ้านแม่คาว (บริเวณถนนเลียบ
ล าน้ าแม่คาว ม.2 ต.สันพระเนตร) 

203,000.00 

41 ก่อสร้างโอเวอร์เลย์ถนนบริเวณหมู่บ้านสันทรายคันทรีวิวล์ ซอย 3  
ม.10 ต.สันทรายน้อย 

218,400.00 

42 ก่อสร้างโอเวอร์เลย์ถนนบริเวณทางเข้าสุสานบ้านสันคะยอม ม.10  
ต.สันทรายน้อย 

237,600.00 

43 ก่อสร้างโอเวอร์เลย์ถนนบริเวณซอยในหมู่บ้านสันทรายวิลเลจ 
ต่อของเดิมถึงประปาหมู่บ้าน ม.3 ต.สันทรายน้อย 

240,000.00 

44 ขยายไหล่ถนน ค.ส.ล.พร้อมเจาะถนนระบายน้ าบริเวณข้างบ้านพิมุกต์ 
2 ม.5 ต.สันทรายน้อย 

318,450.00 

45 ก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล บรเิวณข้างล าน้ าโจ้ภายในหมู่บ้านสันทราย
คันทรีวิวถึงถนน 121 ม.10 ต.สันทรายน้อย 

330,000.00 

46 ก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล.บริเวณข้างล าน้ าโจ้ภายในหมู่บ้านสันทราย
คันทรีวิวถึงถนน 121 ม.4 ต.สันทรายน้อย 

330,000.00 

47 ก่อสร้างโอเวอร์เลย์ถนนบริเวณหมู่บ้านสันทรายคันทรีวิวล์ ซอย 4  
ม.10 ต.สันทรายน้อย 

100,400.00 

48 ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
บริเวณหมูบ่้านพรพิงค์ 3 (ถนนหน้าศาลพระภูมิ) ม.8 ต.สันทรายน้อย  

108,800.00 

49 ก่อสร้างโอเวอร์เลย์ถนนบริเวณถนนข้างวัดสันทรายหลวงต่อของเดิม 
ม.4 ต.สันทรายหลวง 

420,000.00 

50 ก่อสร้างฝายชะลอน้ าบริเวณทิศใต้สะพานในหมู่บ้านสันทราย 
คันทรีวิวล์ ม.10  

600,000.00 

51 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 1 ชั้นบริเวณบ้านทุ่งยาว  
(บริเวณท่ีดินภายในสุสานบ้านทุ่งยาว) ม.1 ต.สันทรายหลวง 

810,000.00 

52 ก่อสร้างเอนกประสงค์ 2 ชั้นบริเวณบ้านสันทรายหลวง  
(บริเวณท่ีดินใกล้ระบบประปาหมู่บ้าน) ม.4 ต.สันทรายหลวง 

1,092,000.00 

53 ค่าก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. บริเวณบ้านสันป่าสักถึงสุดเขต  
ม.6 ต.สันทรายหลวง  

235,000.00 

54 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยข้างไปรษณีย์สันทราย ซอย 18/1 
บ้านท่อ ม.5 ต.สันทรายหลวง  

462,000.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง (ต่อ) 
55 จ้างเหมาขุดลอกสระดินเก็บกักน้ า บริเวณ ม.10 ต.สันทรายน้อย  350,000.00 

56 ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณสุสานบ้านสันคะยอม ม.10  
ต.สันทรายน้อย 

215,000.00 

57 ปรับปรุงซ่อมแซมเมรุสุสานสันคะยอม ม.10 ต.สันทรายน้อย  140,000.00 

58 ปรับปรุงซ่อมแซมเมรุสุสานบ้านแม่คาว ม.2 ต.สันพระเนตร 98,000.00 

59 ปรับปรุงซ่อมแซมเมรุสุสานสันทรายมูล ม.6 ต.สันทรายน้อย  110,000.00 

60 ก่อสร้างรั้ว คสล.บริเวณสุสานบ้านป่าลาน ม.2 ต.สันทรายหลวง  189,000.00 

61 ก่อสร้างพนัง คสล. บริเวณล าเหมืองโจ้ ม.10 ต.สันทรายน้อย  
ช่วงบริเวณฝายกั้นน้ าลูกท่ี 3 – สะพานหมู่บ้านสันทรายคันทรีวิลล์ 

1,237,500.00 

62 ปรับปรุงห้องน้ าฝั่งสนามกีฬา บริเวณสนามกีฬาเทศบาล ม.4  
ต.สันทรายน้อย  

150,000.00 

63 ก่อสร้างพนังกันดิน บริเวณเหมืองสาธารณะ ช่วงระหว่างหมู่บ้าน 
ธนาโชค ม.5 ต.สันทรายน้อย  

444,000.00 

64 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอย 1 บ้านแม่ย่อยใต้ ม.2  
ต.สันทรายน้อย 

144,000.00 

65 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนทางด้านทิศเหนือสุสาน 
บ้านสันทรายหลวง ม.4 ต.สันทรายหลวง 

413,540.00 

66 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ คสล. ซอยบ้านสัน 39 บ้านป่าเหมือด  
ม.4 ต.ป่าไผ่ 

178,200.00 

67 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสวนส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งยาว ม.1  
ต.สันทรายหลวง 

297,000.00 

68 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณคันเหมืองโจ้ ระหว่างสุสานสันคะยอมถึง
สะพานหมายเลขทางหลวง 121 ม.10 ต.สันทรายน้อย 

82,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 ปรับปรุงลานขนถ่ายขยะ บริเวณเศบาลต าบลสันทรายหลวง (บ้านท่อ)  499,500.00 

2 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า คสล. ล าเหมืองโจ้ ม.5 บ้านท่อ  
ต.สันทรายหลวง 

600,000.00 

3 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า คสล. ล าเหมืองโจ้ ม.3 บ้านข้าวแท่น  
ต.สันทรายหลวง  

600,000.00 

4 ก่อสร้างลานน้ าพุ คสล. สวนสาธารณะ 595,000.00 

5 ก่อสร้างซุ้มเหล็กทรงโค้ง บริเวณสวนสาธารณะเทศบาล ม.10  
ต.สันทรายน้อย 

486,000.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 

1 ก่อสร้างประตูบานเหล็กม้วนบริเวณอาคารส่งเสริมสุขภาพชุมชน
เทศบาล ม.1 ต.สันทรายน้อย 

50,205.00 

2 ก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. บริเวณด้านข้างศูนย์ป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัยเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ม.5 ต.สันทรายหลวง 

88,000.00 

3 ก่อสร้างห้องน้ าบ้านสันทรายมูล 175,000.00 

4 สร้างถังเก็บน้ าใส คสล. ขนาด 100 ลูกบาสก์เมตร บ้านโจ้ ม.5  
ต. สันทรายน้อย 

70,000.00 

5 สร้างถังเก็บน้ าใส คสล. ขนาด 100 ลูกบาสก์เมตร บริเวณประปา 
บ้านทุ่งยาว ม.1 ต. สันทรายหลวง 

70,000.00 

6 สร้างถังเก็บน้ าใส คสล. ขนาด 100 ลูกบาสก์เมตร บริเวณประปา 
บ้านป่าเหมือด. ม.4 ต. ป่าไผ่ 

70,000.00 

7 สร้างถังเก็บน้ าใส คสล. ขนาด 100 ลูกบาสก์เมตร บริเวณประปา 
บ้านปินดก ม.8 ต. สันทรายหลวง 

70,000.00 

8 สร้างถังเก็บน้ าใส คสล. ขนาด 100 ลูกบาสก์เมตร บริเวณประปา 
บ้านสันคะยอม ม.4 ต. สันทรายน้อย 

70,000.00 

9 สร้างถังเก็บน้ าใส คสล. ขนาด 100 ลูกบาสก์เมตร บริเวณประปา 
บ้านสันทรายหลวง ม.4 ต. สนัทรายหลวง 

70,000.00 

10 ก่อสร้างอาคารส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพชุมชนบริเวณท่ีดินเทศบาล
ต าบลสันทรายหลวง บ้านสันทรายก้อม ม.9 ต.สันทรายหลวง 

6,075,000.00 
 

11 ก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณท่ีดินเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ม.10  
ต.สันทรายน้อย  

312,500.00 

12 ปรับปรุงบันไดทางเข้าอาคารส านักงาน (พรม, ราวจับสแตนเลท) 63,500.00 

13 ปรับปรุงฝายกั้นน้ าล าเหมืองโจ้ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  

130,000.00 

14 ปรังปรุงอาคารส านักงาน ชั้น 2 บริเวณหน้าห้องพิพิธภัณฑ์สมเด็จ
พระเทพฯ โดยท าการเปลี่ยนกระเบื้องปูพ้ืน 

139,000.00 

15 ปรับปรุงห้องน้ าสาธารณประโยชน์ บริเวณสุสานบ้านสันคะยอม  
ม.10 ต.สันทรายน้อย 

12,240.00 

16 ปรับปรุงอาคารส านักงาน ชั้น 3 ห้องกองคลัง ,ห้องกองช่าง  
และห้องปลัดเทศบาล 

239,000.00 

17 ก่อสร้างลานกีฬาบ้านทุ่งยาวม.1 ต.สันทรายหลวง 476,520.00 

18 ก่อสร้างประตูบานเหล็กม้วน บริเวณอาคาร อสม. บ้านท่อ ม.9  
ต.สันทรายหลวง 

54,475.00 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 40,437,565.00 
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จ่ายจากเงินรายได้ หมวดเงินอุดหนุน 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 

1 อุดหนุนส่วนราชการแผนงานเคหะและชุมชน 228,972.34 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

1 ค่าอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน 4,124,000.00 

2 อุดหนุนเอกชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขฐาน 

157,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 

1 อุดหนุนส่วนราชการที่ท าการปกครองอ าเภอสันทราย  115,000.00 

2 อุดหนุนส่วนราชการ ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  20,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 4,645,472.34 

 
จ่ายขาดเงินสะสม 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 

1 สร้างถังเก็บน้ าใสคอนกรีต คสล. ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร  
บริเวณประปา บ้านป่าเหมือด ม.4 ต.ป่าไผ่ 

500,000.00 

2 ก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคันเหมืองโจ้ ม.4 ต.สันทราย
น้อย  

50,000.00 

3 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างร้านรับซื้อ
ของเก่า ม.9 ต.สันทรายน้อย  

123,000.00 

4 ก่อสร้างโอเวอร์เลย์ถนนบริเวณหมู่บ้านสันทรายคันทรีวิวล์ ซอย 4  
ม.10 ต.สันทรายน้อย 

300,000.00 

5 ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
บริเวณหมูบ่้านพรพิงค์ 3 (ถนนหน้าศาลพระภูมิ) ม.8 ต.สันทรายน้อย 

300,000.00 

6 ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.5 ต.สันทรายหลวง บริเวณศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

170,000.00 

7 ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณลานกีฬาบ้านทุ่งยาว ม.1 ต.สันทรายน้อย  170,000.00 

8 ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณส านักงานเทศบาล ม.1 ต.สันทรายน้อย 170,000.00 

9 ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่ตั้งประปาหมู่บ้าน ม.9 ต.สันทรายหลวง 170,000.00 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 

1 จัดซื้อรถดดูสิ่งโสโครกโคลนเลนและท าความสะอาดท่อระบายน้ า 
จ านวน 1 คัน 

7,000,000.00 

2 สร้างถังเก็บน้ าใส คสล. ขนาด 100 ลูกบาสก์เมตร บ้านโจ้ ม.5 ต. 
สันทรายน้อย 

500,000.00 

3 สร้างถังเก็บน้ าใส คสล. ขนาด 100 ลูกบาสก์เมตร บริเวณประปา 
บ้านทุ่งยาว ม.1 ต. สันทรายหลวง 

500,000.00 

4 สร้างถังเก็บน้ าใส คสล. ขนาด 100 ลูกบาสก์เมตร บริเวณประปา 
บ้านป่าเหมือด. ม.4 ต. ป่าไผ่ 

500,000.00 

5 สร้างถังเก็บน้ าใส คสล. ขนาด 100 ลูกบาสก์เมตร บริเวณประปา 
บ้านปินดก ม.8 ต. สันทรายหลวง 

500,000.00 

6 สร้างถังเก็บน้ าใส คสล. ขนาด 100 ลูกบาสก์เมตร บริเวณประปา 
บ้านสันคะยอม ม.4 ต. สันทรายน้อย 

500,000.00 

7 สร้างถังเก็บน้ าใส คสล. ขนาด 100 ลูกบาสก์เมตร บริเวณประปา 
บ้านสันทรายหลวง ม.4 ต. สนัทรายหลวง 

500,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 11,953,000.00 

     
  1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
     เทศบาลได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 รวมทั้งโครงการ/กิจกรรม ที่ได้เบิกตัดปี เบิกเหลื่อมปี ขอขยายเวลา
เบิกตัดปีหรือก่อหนี้ผูกพันตามระเบียบวิธีการงบประมาณ โดยสามารถสรุปผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ ดังนี้ 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  ผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และผังเมือง เป็นรายจ่ายจากเงินรายได้  
เป็นเงิน 29,788,802.34 บาท เป็นรายจ่ายจากเงินสะสม เป็นเงิน 1,953,000.00 บาท    
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง เป็นรายจ่ายจากเงินรายได้เป็นเงิน 108,734.00 บาท     
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี   
เป็นรายจ่ายจากเงินรายได้เป็นเงิน 6,382,735.76 บาท   
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นรายจ่ายจากเงินรายได้ 
เป็นเงิน 15,113,332.00 บาท     
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร เป็นรายจ่ายจากเงินรายได้เป็นเงิน 
35,885,545.80 บาท เป็นรายจ่ายจากเงินสะสม เป็นเงิน 10,000,000.00 บาท      
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การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

สาขาการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   สาขาการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ครอบคลุมแผนงาน /กิจกรรมการด าเนินงาน 
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านกายภาพ การคมนาคมและสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการ 
ขั้นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตที่เหมาะสมภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีคุณภาพ 
   (1) สภาพถนนและเส้นทางการคมนาคมได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงผิวถนน 
และติดตั้ งสัญญาณไฟจราจรเ พ่ือให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง แต่ยั งมีบางแห่ ง  
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการและยังต้องมีการปรับปรุง  ซึ่ งเทศบาลจะต้องพิจารณาตามล าดับความส าคัญ  
เนื่องจากงบประมาณฯ ที่จ ากัด แต่มีพ้ืนที่ค่อนข้างกว้าง 
   (2)ท่อระบายและรางระบายน้ ายังต้องมีการศึกษาและวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหา 
น้ าท่วมขังอย่างมีระบบซึ่งต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการค่อนข้างสูง 

    (3) ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ  ก่อสร้างพนังกั้นดิน เพ่ือป้องกันตลิ่งพัง และ 
แก้ไขปัญหาการอุดตันของทางเดินน้ า ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาน้ าท่วมได้ในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้ยังมี บางช่วง 
ที่ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 

   (4)  สาธารณูปโภค – น้ าประปา ไฟฟ้าและแสงสว่าง  
      -  หมู่บ้านทุกหมู่บ้านมีระบบประปาของหมู่บ้าน โดยปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือระบบ
ประปาหมู่บ้านยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ท าให้น้ าไม่สะอาด และมีปริมาณที่ไม่เพียงพอจึงเสนอให้เทศบาล
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน รวมทั้งขยายเขตการให้บริการ 
    -   ไฟฟ้าและแสงสว่าง ขณะนี้ถนนทุกสายได้รับการติดตั้ งไฟฟ้า ซึ่งเทศบาล 
ไดส้ ารวจเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมให้ประชาชนอยู่เสมอ 
 
สาขาการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

   การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรม 
ด้านการป้องกัน ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาความสะอาด  
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน เพ่ือสร้างบรรยากาศของสภาพแวดล้อม และคุณภาพ 
ของอากาศที่ดี สรุปผลด าเนินงานได้ดังนี้ 
   (1) ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามถนน ทางแยก และสถานที่ต่างๆ เป็นประจ า
สม่ าเสมอ เพ่ือความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ยังมีปัญหาเรื่ องการปล่อยที่ดินให้รกร้าง 
ว่างเปล่า จึงท าให้มีต้นหญ้าไมยราบยักษ์ข้ึนรกรุงรัง ซึ่งเทศบาลจะได้วางแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
    (2) ปัญหาขยะในเขตเทศบาลไม่ค่อยมีขยะตกค้างมากนัก ซึ่งแม้ว่าเทศบาล 
มีศักยภาพในการจัดเก็บแต่อาจจะมีบางช่วงที่ผู้รับเหมาขนถ่ายขยะไปทิ้งไม่มีสถานที่ทิ้งขยะจึงท าให้ขยะตกค้าง 
ที่บ่อพัก 
   (3) จัดท าโครงการรณรงค์เ พ่ือสร้างจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมในชุมชน รวมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันดูแลรักษาหน้าบ้าน  
ของตนเองให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งผลการด า เนินการเทศบาลได้รับความร่วมมือ 
จากประชาชนเป็นอย่างดี 
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สาขาการพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

   มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพียงพอต่อเลี้ยงชีพ 
และมีทุนทรัพย์ที่จะเหลือเก็บออม สามารถน ามาใช้ในยามที่จ าเป็นฉุกเฉินได้ รวมทั้งเพ่ือลดจ านวนหนี้สิน 
ที่เป็นภาระจากผลการด าเนินงาน เทศบาลได้พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในด้านต่างๆ ดังนี้ 
    (1) จัดท าโครงการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านตามความสนใจ เพ่ือให้ประชาชน 
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหา
การว่างงานได้ในระดับหนึ่ง 
   (2) สนับสนุนเงินทุนและอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าชุมชน
ประเภทต่างๆ แต่ทั้งนี้เนื่องจากในเขตเทศบาลประชาชนมีฐานะที่หลากหลาย การฝึกอาชีพจึงต้องค านึงถึง
ข้อเท็จจริงและความต้องการ ซึ่งประชาชนบางส่วนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านจัดสรรจะมีฐานะดีและไม่ค่อย 
ให้ความสนใจในการฝึกอาชีพ  ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชุมชนดั้งเดิมซึ่งมีฐานะระดับปานกลางถึงน้อยจะ
ให้ความสนใจต่อการฝึกอาชีพ ซึ่งคนกลุ่มนี้เทศบาลได้ให้ความส าคัญต่อการฝึกพัฒนาอาชีพให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น  
อีกทั้งได้จัดท าโครงการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้า เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานที่จ าหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยคน  
ในชุมชน 
  (3) ส่งเสริมการออม ตามโครงการเงินออม โดยประชาชนออม 1 ส่วน รัฐบาลสมทบ 
1 ส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน เพ่ือให้ประชาชนรู้จักการออมเงินไว้ในยามจ าเป็น 
 
สาขาการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 

   การพัฒนาในด้านนี้ จะครอบคลุมถึงกิจกรรม / แผนงานการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
การศึกษา การสาธารณสุข การส่งเสริมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการท านุบ ารุงศาสนาจาก  
การด าเนินงานสามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 
   (1) สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน 
ในเขตเทศบาล 
   (2) จัดท าโครงการเทศบาลพบประชาชน  เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการ 
ของประชาชน พร้อมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือบริการทางด้านสาธารณสุข 

 
(3) สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมทางศาสนาและบ ารุ งศาสนสถาน 

 
    (4) จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน สนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานีอนามัย 
ในเขตเทศบาล  
    (5) สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อมอบให้แก่ชุมชน  
    (6) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     (7) จัดท าโครงการมอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

 
สาขาการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

   ครอบคลุมกิจกรรม / แผนงานการด าเนินงาน เพ่ือให้เทศบาลมีระบบการบริหาร 
ที่มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวสามารถให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความสะดวกรวดเร็วและประชาชน  
พึงพอใจในการรับบริการ รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล และมีส่วนร่วม
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ในการด าเนินกิจกรรมของ เทศบาล และเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของเมือง สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้ 
    (1) ฝึกอบรมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล 
   (2) จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการ และส่งเสริมบทบาท 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาล 
   (3) สามารถบริการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่จ าเป็น เ พ่ือให้ เพียงพอ 
ต่อการปฏิบัติงานและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (4) ด าเนินการจัดหารถตู้พยาบาลเพ่ิมเติมเพ่ือบริการรับส่งผู้ป่วย 
 
2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
   ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ที่ผ่านมา เทศบาลต าบล
สันทรายหลวง สามารถสรุปสถานการณ์การพัฒนาได้ดังนี้ บุคลากรในองค์กรมีศักยภาพสูง ในการปฏิบัติงาน
และบริการประชาชน จึงสามารถร่วมมือกันและประสานงานกันพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งหาก  
มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ท างาน และจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุส านักงานให้เพียงพอจ ะ 
เป็นสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงาน และบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม  โอกาสในการพัฒนาชุมชน 
ควรมุ่งเน้นด้านส่งเสริมสินค้าชุมชน หรือสินค้า OTOP เพราะนอกจากจะสามารถจ าหน่ายให้แก่คนในชุมชนได้
แล้ว ยังสามารถจ าหน่ายให้แก่คนนอกชุมชน หรือต่างอ าเภอได้ด้วย เป็นผลมาจากท าเลที่ตั้งและระบบ 
การคมนาคมขนส่งที่สะดวกและง่ายแก่การเดินทาง อีกทั้งนโยบายรัฐบาลที่เกื้อหนุน สิ่งที่เทศบาลควรเร่ง
ด าเนินการแก้ไขเป็นการด่วน คือปัญหาจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว การเติบโตของชุมชนเมือง  
จึงควรที่จะด าเนินการวางผังเมืองรวมชุมชน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ รักษา ศาสนา
วฒันธรรมประเพณ ี  

  2.2 ผลกระทบ 
   1. หมู่บ้านจัดสรรในเขตเทศบาล มีจ านวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเกิดปัญหา เรื่อง สุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม การระบายน้ าและการใช้เส้นทางคมนาคมที่อาจช ารุดทรุดโทรมเพ่ิมมากข้ึน 
   2. ประชากรมีอัตราการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว สาเหตุหลักมาจากการย้ายถิ่นที่อยู่เข้ามาอาศัย
ในเขตเทศบาล อาจเกิดปัญหาคุณภาพชีวิตและสังคมตามมา 
   3. สังคมเกษตรกรรม มีแนวโน้มที่จะลดจ านวนลง คงเหลือเพียงแค่การค้าขายในชุมชน 
และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน ในขณะที่แนวโน้มการพัฒนาสาขาการให้บริการมีมากยิ่งข้ึน 
   4. ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพ้ืนที่เนื่องจากในเขตเทศบาลให้มีสถาน
ประกอบการที่เป็นแหล่งสร้างแรงงาน จึงท าให้ขาดก าลังทรัพยากรบุคคลในวัยท างานที่จะเป็นก าลังที่ส าคัญ  
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   5. พ้ืนที่ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถานที่ส าคัญ จึงไม่มีจุดขาย
ในการสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้โดยตรง 
   6. ลักษณะสังคมเป็นสังคมผสมผสานระหว่างความเป็นเมืองและชนบท โดยระดับความเป็น
ชุมชนเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน ขาดความมีเอกลักษณ์เฉพาะดั้งเดิมของพ้ืนที ่
   7. เนื่องจากโครงการหมู่บ้านจัดสรรมีจ านวนมาก ประชาชนบางส่วนเข้ามาอยู่อาศัย แต่ไม่ได้
ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในเขตเทศบาล จ านวนประชากรที่มีอยู่จริง กับสถิติตามข้อมูลการทะเบียนราษฎร 
ไม่ตรงกัน จึงเกิดปัญหาประชากรแฝง 
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3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
  สามารถสรุปผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1. มีการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ก่อสร้างลาน ถนน ปรับปรุง และขยาย
ไหล่ถนน และติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเพ่ือให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง รวมทั้งมีการติดตั้งป้ายซอย  
เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง แต่ยังมีบางพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัด และ 
มีพ้ืนที่ค่อนข้างกว้าง 
    2. มีการก่อสร้างรั้ว ปรับปรุงท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และพนังกันดิน ถมดิน
ลูกรัง รวมทั้งขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม แต่ยังมีบางพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัด และมีพ้ืนที่ค่อนข้างกว้าง  
    3. มีการติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซมไฟสาธารณะ และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
จนเกือบครอบคลุมทุกพ้ืนที่แล้ว และมีการปรับปรุงซ่อมแซมอยู่เสมอ  
    4. มีการก่อสร้าง เพ่ิมเติมและปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งเทศบาลจ าเป็น 
ต้องพัฒนาปรับปรุงระบบประปาให้สามารถผลิตน้ าให้สะอาดเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน รวมทั้ง
ขยายเขตบริการให้ครอบคลุมพื้นที ่

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

    1. เทศบาลได้จัดโครงการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้า เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้
น าเอาสินค้าชุมชนมาขาย 

    2. เทศบาลได้จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

   1. เทศบาลได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน 
เช่น การจัดงานวันเด็ก  เป็นต้น 
   2. เทศบาลได้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เพื่อมอบแก่หมู่บ้าน/ชุมชน 
   3. มีการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน เช่น โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยมีการ
จัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่  การมอบเวชภัณฑ์  ให้แก่ประชาชน การจัดการแข่งขันกีฬา ฯลฯ  
    4. เทศบาลได้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ เช่น การพ่น
หมอกควัน การรณรงค์และแจกทรายอะเบท เพื่อป้องกันไข้เลือดออก เป็นต้น 
   5. เทศบาลได้มีการจัดงานรัฐพิธี งานศาสนา งานประเพณีและงานวันส าคัญต่างๆ  
อยู่เป็นประจ า  
   6. เทศบาลได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ 
และ สืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
   7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เช่น การสนับสนุน
งบประมาณในการจัดกิจกรรม ให้แก่กลุ่มมวลชนต่างๆ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพัฒนา เด็กและเยาวชน  
กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ  เป็นต้น 
   8. การมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    1. มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ตามถนน ทางแยกและสถานที่ต่างๆ  
    2. มีการวางระบบการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล ท าให้ไม่มีขยะและสิ่งปฏิกูล ตกค้าง
ในเขตเทศบาล 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

    1. มีการส่งเสริม ให้หมู่บ้าน/ชุมชน จัดประชุมประชาคม เพ่ือรับทราบปัญหา 
และความต้องการของประชาชน 

    2. มีการจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และสามารถ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

********************************************************** 


