แบบสรุปผลดำเนินงำน

เพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พัฒนำและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
“กำรพัฒนำพื้นที่ลำน้ำโจ้กำรปรับปรุงภูมิทศน์”
งบประมำณ พ.ศ.2561
เทศบำลตำบลสันทรำยหลวง อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่

คำนำ
เดิ ม เทศบาลต าบลสั น ทรายหลวงมี ฐ านะเป็ น สุ ข าภิ บ าล ได้ รั บ การประกาศจั ด ตั้ ง
เป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลสันทรายหลวง อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2499 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 74 ตอนที่ 7 ลงวันที่
7 มกราคม พ.ศ. 2500 โดยได้ขยายเขตการปกครอง 2 ครั้ง ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตาบล
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม
2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมี
พื้นที่ 36 ตารางกิโลเมตร ซึ่งได้จัดตั้งโรงฆ่าสัตว์บริเวณสถานีดับเพลิงเทศบาลตาบลสันทรายหลวง ต่อมา
ในปี พ.ศ.2550 เทศบาลตาบลสันทรายหลวงเห็นว่าประชาชนในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพค้าขายเนื้อสัตว์ได้มีการ
สั่งซื้อเนื้อสัตว์จากโรงงานจาหน่ายเนื้อสัตว์ เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมน้าเน่าเสียและ
มีกลิ่นเหม็น จึ งได้ดาเนิ นการปิ ดโรงฆ่าสั ตว์ และได้เริ่มทาการปรับปรุงฟื้นฟูล าน้าโจ้ ซึ่งไหลผ่านตั้งแต่สถานี
ดับเพลิ งเป็นต้นไป โดยการขุดลอกล าเหมืองโดยความมือของประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งการส่ งเสริมให้
ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมของบ้านและพื้นที่โล่งรอบบ้านให้สวยงามเช่นกัน ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบล
สันทรายหลวงที่ว่า “สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม”
ต่อมาในปี พ.ศ.2551 เทศบาลตาบลสันทรายหลวงได้ย้ายที่ทาการมาตั้งอยู่ ณ เลขที่ 9 หมู่ 1
ตาบลสั น ทรายน้ อย อาเภอสั น ทราย จั งหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาเปิดอาคารเฉลิ มพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ในวันที่ 21 มกราคม 2551 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2554 เทศบาลตาบลสันทรายหลวงได้ดาเนินการจัดซื้อที่ดิน
เพื่อก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะหรือตลาดชุมชน จานวน 4 ไร่ และในปี พ.ศ.2555 เทศบาลฯ ได้ซื้อที่ดิน
เพื่ อก่ อสร้ างเป็ นสวนสาธารณะหรื อตลาดชุ มชนต่ อที่ ดิ นเดิ มที่ ได้ จั ดซื้ อไปแล้ ว จ านวน 3 ไร่ 77 ตารางวา
ซึ่ง เทศบาลได้ พิจ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า มีค วามจ าเป็น ที่จ ะต้ องดาเนิ นการเพื่ อตอบสนองความต้อ งการให้ กั บ
ประชาชน เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวจะสามารถนามาซึ่งประโยชน์ต่อประชาชน ทั้ง 21 หมู่บ้าน และ
ประชาชนทั่วไปได้ใช้ร่วมกัน เมื่อก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะหรือตลาดชุมชนแล้ว จะช่วยทาให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีสถานที่ในการออกกาลังกาย มีการบริหารจัดการสวนสาธารณะ สนามกีฬาพร้อมทั้งจัดอุปกรณ์
สถานที่ให้มีความเหมาะสม มีความปลอดภัยรองรับการให้บริการประชาชน สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
และมุ่งหวังให้เป็นปอดในเมืองอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังสามารถเป็นสถานที่สาหรับ พักผ่อนหย่อนใจให้กับ
ประชาชน เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งยังสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง และหากก่อสร้างตลาดชุมชนก็จะทาให้ประชาชนมีสถานที่สาหรับซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้าภายในชุมชน เป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนต่อไป
หลังจากนั้น เทศบาลตาบลสันทรายหลวงได้มีการพัฒนาพื้นที่โดยการขอคืนพื้นที่ลาน้าโจ้
จากประชาชนที่รุกล้าลาน้าโจ้ มีการขุดลอกลาเหมืองเพื่อแก้ปัญหาน้าตื้นเขินการสะสมของเศษวัชพืชเศษใบไม้
ทาให้น้าเน่าเสีย การดาเนินการก่อสร้างพนังกันดิน ก่อสร้างฝายชะลอน้า ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
ให้สวยงาม โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ การอนุรักษ์พันธุ์ปลา ตลอดจนเสริ มสร้างความรู้
ความเข้าใจให้ประชาชนและทุกฝ่ายได้รับความรู้ ความตระหนักต่อคุณค่าและความสาคัญของแม่น้า คู คลอง
รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ในปัจจุบันเทศบาลตาบลสันทรายหลวง มีพื้นที่สวนสาธารณะทั้งหมดโดยประมาณ จานวน
25 ไร่ โดยมีการพัฒนา ปรับปรุงในด้านต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงน้าเน่าเสีย การก่อสร้างทางเดินสาหรับ
ประชาชนเดินออกกาลังกาย การปลูกต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ อาทิ ต้นหมากซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจาอาเภอ
สั น ทราย ตามคาขวัญ “เกษตรดี สตรี ส วย รวยหมาก ของฝากข้ าวแต๋ น แน่ นแฟ้ นคุณธรรม” รวมไปถึ ง
การก่อสร้างฝายกักเก็บน้าไว้ใช้เพื่อการเกษตร และลดปัญหาน้าท่วมซ้าซากในพื้นที่ นอกจากนั้นเทศบาลตาบล
สั น ทรายหลวงได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี (อพ.สธ.) เมื่ อวั น ที่ 22 สิ งหาคม 2559 เลขที่ส มาชิก 8-5501402
ซึ่งได้ดาเนินการปรับพื้นที่ให้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช เพื่อตอบสนองการดาเนินงานตามโครงการ
อนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ที่ทรงต้องการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น รวมทั้งเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่น
โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินการดังนี้
1. การจัดทาข้อมูลพื้นที่สีเขียวในเมือง
2. พื้นที่สาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
3. การปกปักพันธุกรรมพืชท้องถิ่น
4. การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชท้องถิ่น
5. การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมือง
6. การมีส่วนร่วมรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
7. นวัตกรรมการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองอย่างยั่งยืน
เทศบาลตาบลสันทรายหลวงได้เปิดสวนสาธารณะให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการ
ออกกาลังกาย การแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการสาหรับ
ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ และทากิจกรรมร่วมกัน ประกอบด้วย ลานสาหรับเดินหรือ
วิ่ง สวนสุ ขภาพพร้อมเครื่ องออกกาลังกายกลางแจ้ง ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ ทางเดิน ลานพักผ่อน
ศาลาพักผ่อน สระน้าพร้อมสวนหย่อม สาหรับให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจน
สามารถใช้ในการจัดกิจกรรมสาธารณะต่างๆ เสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและนักท่องเที่ยว
เป็นการเพิ่มทางเลือกในการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ย ว พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะ
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวของอาเภอสันทราย อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะมี
ต้นไม้จานวนมากเปรียบเสมือนปอดและเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างดี
นอกจากนั้นเทศบาลตาบลสันทรายหลวงได้จัดสถานที่บางส่วนเป็นตลาดชุมชน เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และผู้ประกอบอาชีพกลุ่ม OTOP กระจายรายได้สู่
ประชาชนโดยตรง ประชาชนได้ซื้อสินค้าราคาถูก มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในชุมชน และสามารถ
ลดรายจ่ายของครัวเรือน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อขายสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้าภายใน
ชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด อาทิเช่น ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP อาหารพื้นเมือง
ต่าง ๆ ซึ่งเปิดทาการในทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป รวมทั้งการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ อาทิเช่น การจัดทาโครงการใช้จุลินทรีย์บาบัดน้าเสียหรือ EM เพื่อปรับปรุงแหล่งน้า การจัดเก็บ
ผักตบชวาในบริเวณแหล่งน้า การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสต่างๆ กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก Big Cleaning Day พัฒนาลาน้าโจ้และบริเวณพื้นที่ข้างเคียง การส่งเสริมกิจกรรมลานคนเมือง

“กิจกรรมขันโตกนานาชาติ ” การจัดกิจกรรม “กาดมั่ว ครัวฮอม” การจัดประเพณีปี๋ใหม่เมืองเพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ การจัดประเพณียี่เป็ง รวมทั้งเป็นสถานที่ในการประกอบพระราชพิธีถวาย
พระเพลิ งพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช รัช กาลที่ 9 ของอาเภอสั นทราย
เป็นต้น
นำยนที ดำรงค์
นำยกเทศมนตรีตำบลสันทรำยหลวง
เทศบำลตำบลสันทรำยหลวง

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นที่ฐาน
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
เทศบาลตาบลสั น ทรายหลวงเดิมมีฐ านะเป็นสุ ขาภิบาล และได้รับการประกาศจัดตั้ง
เป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลสันทรายหลวง อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2499 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 74 ตอนที่ 7
ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2500 โดยได้ขยายเขตการปกครอง 2 ครั้ง
ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตาบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีพื้นที่ 36 ตารางกิโลเมตร
ดวงตราสัญลักษณ์ของเทศบาล

ความหมายของตราสัญลักษณ์ที่เป็นรูปไก่ เนื่องจากเทศบาล (สุขาภิบาล)
ได้รับจัดตั้งขึ้นในปีระกา
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
เทศบาลตาบลสันทรายหลวงมีอาณาเขตติดต่อกับตัวอาเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถเดิน
ทางเข้าสู่ตัวอาเภอเมืองเชียงใหม่และอาเภอใกล้เคียงอย่างสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ที่ราบลุ่มซึ่งลาดชันจากแนวตะวัน ออกเฉียงเหนือลงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ และมีระบบโครงข่ายถนนทั้งใน
ส่วนถนนสายเชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด ถนนสายสันทราย (สายเดิม) ถนนวงแหวนรอบกลางและถนนวงแหวน
รอบนอกซึ่งผ่านในเขตเทศบาล จึงทาให้มีการขยายตัวของโครงการหมู่บ้านจัดสรรซึ่งเป็นเขตชุมชนที่อยู่อาศัย
ที่อยู่ติดกับเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่
อาณาเขต มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

เทศบาลเมืองแม่โจ้และเทศบาลตาบลป่าไผ่
เทศบาลตาบลสันพระเนตรและเทศบาลตาบล
หนองป่าครั่ง (เขตอาเภอเมืองเชียงใหม่)
เทศบาลตาบลเมืองเล็นและเทศบาลตาบลสันนาเม็ง
เทศบาลตาบลหนองจ๊อมและเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม
(เขตอาเภอเมืองเชียงใหม่)

1.2 ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ โดยทั่ ว ไปสภาพพื้ น ที่ ข องเทศบาลต าบลสั น ทรายหลวงในปั จ จุ บั น
เป็นลักษณะผสมผสานกันระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท หรือเป็น สังคมกึ่งเมือง – กึ่งชนบท (Semi –
urban Region) ลักษณะการใช้ที่ดินจึงสามารถจาแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
พื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยของคนดั้งเดิมในพื้นที่ อยู่บริเวณเขตตาบลสันทรายหลวง
และ ม.4 (บ้านป่าเหมือด) ตาบลป่าไผ่ โดยพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนดั้งเดิมเป็นส่วนมาก
และมีพื้นที่ที่เป็นเขตเกษตรกรรม ได้แก่ การเพาะปลูกข้าว ปลูกถั่วเหลือง ทาสวนผลไม้ต่างๆ เป็นต้น
พื้ น ที่ เ ขตบ้ า นจั ด สรรและแหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย อยู่ บ ริ เ วณเขตต าบลสั น ทรายน้ อ ยต าบล
สันทรายหลวงและ ม.2 (บ้านแม่คาว) ตาบลสันพระเนตร บริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะความเป็นชุมชนเมือง
ค่อนข้างมาก เนื่องจากมีสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร สถานบันเทิง และหมู่บ้านจัดสรรขนาด
ใหญ่หลายโครงการและมีแนวโน้มที่หมู่บ้านจัดสรรจะเข้ามาแทนที่พื้นที่ที่ทาการเกษตรดั้งเดิม
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ มีสภาพอากาศเย็นเกือบตลอดปีมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 12.5 – 38.0 ºC แบ่ง
ได้เป็น 3 ฤดู
-

ฤดูร้อน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 13.8–38.0 ºC

-

ฤดูฝน เริ่มต้นตั้งแต่มิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20.6–35.7 ºC
-

ฤดูหนาว เริ่มต้นตั้งแต่พฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 12.5–34.3 ºC

1.4 ลักษณะของดิน แบ่งตามลักษณะกลุ่มดินตามประเภทของ Great Group เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มดินนา ส่วนใหญ่พบตามสภาพพื้นที่งานลุ่มดินลึกเนื้อดินค่อนข้างละเอียดมักมีน้าท่วม
ขังในฤดูเพาะปลูกมักใช้ทานาในฤดูแล้งพื้นที่ที่มีการชลประทานสามารถปลูกพืชไร่หรือพืชสวนเป็นพืชครั้งที่ 2
ได้ดี
- กลุ่มดินไร่ ส่วนใหญ่พบตามพื้นที่ดอน มีความลาดเทดินลึกเนื้อดินร่วนถึงค่อนข้างละเอียด
การระบายน้าจะมีปัญหาของน้าในฤดูเพาะปลูกและ มีการชะล้างหน้าดินทาให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง
ในบางพื้นที่ที่มีแหล่งน้าจะใช้ปลูกไม้ผลได้ดี
- กลุ่มดินตื้น ส่วนใหญ่พบตามที่ลาดเชิงเขาดินตื้นมีกรวดหรือเศษหินหักปะปนอยู่ในเนื้อดิน
มีสภาพเป็นป่าโปร่งไม่เหมาะสาหรับการเกษตรแต่เป็นแหล่งวัตถุสร้างทางที่ดี
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า ประกอบด้วย แม่น้าโจ้ และแม่น้าคาว
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ เนื่องจากพื้นที่เทศบาลตาบลสันทรายหลวง เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
ประกอบกับเป็นพื้นที่เขตบ้านจัดสรรและแหล่งที่อยู่อาศัยจานวนมาก
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลตาบลสั นทรายหลวง มีเขตพื้นที่ความรับผิ ดชอบจานวน 36 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตาบล มีจานวนหมู่บ้าน 21 หมู่บ้าน และ 8 ชุมชน ดังนี้

ตาบล

หมู่ที่

สันพระเนตร

2

บ้านแม่คาว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บ้านแม่ย่อยเหนือ
บ้านแม่ย่อยใต้
บ้านสันทรายมูล
บ้านสันคะยอม
บ้านโจ้
บ้านสันทรายทอง
บ้านสันคะยอมใต้
บ้านเด่นสันคะยอม
บ้านสันทรายน้อย
บ้านสันทรายเงิน

สันทรายหลวง

1
2
3
4
5
6
7
8
9

บ้านทุ่งยาว
บ้านป่าลาน
บ้านข้าวแท่น
บ้านสันทรายหลวง
บ้านท่อ
บ้านสันป่าสัก
บ้านต้นซาง
บ้านปินดก
บ้านสันทรายก้อม

ป่าไผ่

4

บ้านป่าเหมือด

สันพระเนตร

2
2
3
4
5
5
5
8

ชุมชนบ้านไผ่เหนือ
ชุมชนแม่ย่อยบ้านโตน
ชุมชนสันทรายวิลเลจ
ชุมชนกาญจน์กนก
ชุมชนพิมุกต์เหนือ
ชุมชนพิมุกใต้
ชุมชนกล้วยไม้
ชุมชนลากูน่า

สันทรายน้อย

สันทรายน้อย

หมู่บ้าน

3. ประชากร
ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ตาบล
ป่าไผ่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
4
ป่าเหมือด
สันทรายหลวง 1
บ้านทุ่งยาว
2
บ้านป่าลาน
3
บ้านข้าวแท่น
4 บ้านสันทรายหลวง
5
บ้านท่อ
6
บ้านสันป่าสัก
7
บ้านต้นซาง
8
บ้านปินดก
9
บ้านสันทรายก้อม
สันพระเนตร 2
บ้านแม่คาว
สันทรายน้อย 1
บ้านแม่ย่อยเหนือ
2
บ้านแม่ย่อยใต้
3
บ้านสันทรายมูล
4
บ้านสันคะยอม
5
บ้านโจ้
6
บ้านสันทรายทอง
7
บ้านสันคะยอมใต้
8 บ้านเด่นสันคะยอม
9
บ้านสันทรายน้อย
10 บ้านสันทรายเงิน

จานวนครัวเรือน
603 ครัวเรือน
200 ครัวเรือน
371 ครัวเรือน
237 ครัวเรือน
855 ครัวเรือน
544 ครัวเรือน
266 ครัวเรือน
308 ครัวเรือน
142 ครัวเรือน
319 ครัวเรือน
618 ครัวเรือน
789 ครัวเรือน
821 ครัวเรือน
1,802 ครัวเรือน
890 ครัวเรือน
2,072 ครัวเรือน
1,190 ครัวเรือน
656 ครัวเรือน
879 ครัวเรือน
351 ครัวเรือน
509 ครัวเรือน

ชาย
524 คน
234 คน
427 คน
294 คน
818 คน
480 คน
303 คน
284 คน
195 คน
339 คน
541 คน
722 คน
788 คน
1,430 คน
749 คน
1,442 คน
907 คน
649 คน
699 คน
355 คน
411 คน

หญิง
641 คน
261 คน
439 คน
313 คน
992 คน
502 คน
358 คน
363 คน
212 คน
404 คน
619 คน
810 คน
948 คน
1,764 คน
920 คน
1,801 คน
1,078 คน
812 คน
917 คน
399 คน
494 คน

ข้อมูลงานทะเบียนราษฎร ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
เทศบาลต าบลสั น ทรายหลวง ไม่ มี ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เทศบาลต าบลสั น ทรายหลวง
แต่มีสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ระดับมหาวิทยาลัย จานวน 1 แห่ง ,ระดับโรงเรียนอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน
จานวน 9 แห่ง และระดับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จานวน 2 แห่ง
4.2 สาธารณสุข
ในเขตเทศบาลมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล จานวน 3 แห่ง คือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่อ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสันคะยอม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านป่าเหมือด, มีโรงพยาบาลนอกเขตพื้นที่ที่ใกล้เคียง คือ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค , โรงพยาบาลสัน
ทราย, โรงพยาบาลนครพิงค์, โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และโรงพยาบาลเทพปัญญา เป็นต้น

4.3 อาชญากรรม
ในเขตเทศบาลมีส ถานี ตารวจภู ธ รสั น ทราย จานวน 1 แห่ ง ทั้ งนี้เ ทศบาลมีแ นวทางการ
ดาเนินการด้านการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ โดยดาเนินการสนับสนุนบทบาท
ของก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น คณะกรรมการหมู่ บ้ า น ในด้ า นการจั ด ตั้ ง สายตรวจในชุ ม ชน การด าเนิ น การ
ของ อปพร. อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมทั้งการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ การอบรมพัฒนาศักยภาพทั้งใน
และนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง
4.4 ยาเสพติด
ด้ า นการเตรี ย มการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ทั้ ง ในส่ ว นที่ เ ทศบาลต าบล
สันทรายหลวงดาเนินการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์อานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ (ศอ.ปส.จ.ชม) ได้จัดทาโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดาเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระดับชุมชน เช่น ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กเยาวชนและในสถานศึกษา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด ส่งเสริมกิจกรรมด้านการบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยา/ผู้เสพยาเสพติด และการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชน
กลุ่มเสี่ยง โดยคานึงถึงสถานะทางการคลังขีดความสามารถและผลสาเร็จในการดาเนินการ
4.5 การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลตาบลสันทรายหลวง ได้ดาเนินการการสังคมสงเคราะห์ ด้านฌาปนสถานในพื้นที่
เทศบาล โดยมีจานวนฌาปนสถาน จานวน 8 แห่ง คือ สุสานป่าเหมือด สุสานบ้านทุ่งยาว สุสานบ้านป่าลาน
สุสานบ้านสันทรายหลวง สุสานบ้านสันคะยอม สุสานบ้านแม่คาว สุสานสันทรายมูล และสุสานบ้านสันป่าสัก
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
- ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1001 (เชียงใหม่ – พร้าว) เป็นถนนคมนาคมหลักของ
อาเภอสันทรายและเชื่อมโยงกับอาเภอเมืองเชียงใหม่ พาดผ่านแนวเหนือ – ใต้ของเขตเทศบาลโดยตรง
- ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 118 (เชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด) ผ่านพื้นที่ทางใต้ของเทศบาล
ติดต่อกับทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1001 บริเวณตลาดสดสามแยกสันทราย ตาบลสันทรายน้อย
- ถนนวงแหวนรอบกลาง ผ่านในแนวบ้านโจ้ หมู่ที่ 5 บ้านสันทรายทอง หมู่ที่ 6 ตาบล
สันทรายน้อย บ้านแม่คาว หมู่ที่ 2 ตาบลสันพระเนตร
- ถนนวงแหวนรอบนอก ผ่านในแนวบ้านแม่ย่อยเหนือ หมู่ที่ 1 ,บ้านแม่ย่อยใต้ หมู่ที่ 2 ,
บ้ านสั น คะยอม หมู่ที่ 4 ,บ้ านเด่น สั น คะยอม หมู่ที่ 8, บ้ านสั นทรายน้อย หมู่ ที่ 9 และบ้ านสั นทรายเงิ น
หมู่ที่ 10
5.2 การไฟฟ้า
ปัจจุบันเกือบทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลมี กระแสไฟฟ้าใช้ โดยได้รับการจ่ายกระแสไฟจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอสันทราย

5.3 การประปา
ลักษณะการใช้น้าประปาในเขตเทศบาลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ประปาหมู่บ้านและการ
ประปาส่วนภูมิภาคอาเภอเมืองเชียงใหม่ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้น้าประปาหมู่บ้าน แต่ก็มักจะมีปัญหาเวลาฤดูร้อน
ที่น้าจะมีไม่เพียงพอ เทศบาลจึงหาวิธีที่จ ะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยก่อสร้างประปาหมู่บ้านให้ ครบทุก
หมู่บ้ านและปรั บปรุ งกระบวนการผลิ ตน้ าประปาหมู่บ้านให้ มีความสะอาดและเพียงพอส าหรับใช้อุปโภค
บริโภค
5.4 โทรศัพท์
เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในสัง คมไทยกระจายทั่วทุกพื้นที่ จึงทาให้ปัจจุบัน
ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลตาบลสันทรายหลวงเข้าถึงการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้น ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ลดความสาคัญลง และทาให้ตู้โทรศัพท์สาธารณะลดลง
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ระบบการขนส่งทางไปรษณีย์
ภายในพื้นที่เทศบาลตาบลสันทรายหลวงมี บริษัทไปรษณีย์ไทยจากัด สาขาสันทราย
จานวน 1 แห่ง
การขนส่งและการจราจร
ภายในพื้นที่เทศบาลตาบลสันทรายหลวง เนื่องจากเขตเทศบาลอยู่ใกล้กับสถานีขนส่งอาเขต
ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินรถไปยังอาเภอต่างๆ ในจั งหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต่างๆ ประชาชนจึงสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
รถโดยสารประจาทาง
รถโดยสารประจาทางสายสันทราย (เก่า)
เชียงใหม่) – บ้านป่าเหมือด ตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย

วิ่งเส้นทางตั้งแต่ตลาดวโรรส (เขตอาเภอเมือง

รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้พาหนะเดินทางส่วนตัว ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่า ประกอบกับ
ปัจจุบันมีการสร้างถนนวงแหวนรอบนอกและถนนวงแหวนรอบกลางจึงทาให้การเดินทางสะดวกรวดเร็ว
6. ระบบเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ
เนื่ องจากเป็ น เขตพื้น ที่ที่ป ระชาชนดั้งเดิมอาศัยอยู่และเขตหมู่บ้านจัดสรร ลั กษณะการ
ประกอบอาชีพของประชาชนจึงมีลักษณะหลากหลายและผสมผสานทั้งเกษตรกร รับจ้างทั่ว ไป ค้าขาย
พนักงาน - รัฐวิสาหกิจ รับราชการ ฯลฯ โดยจะมีคนที่ทางานในพื้นที่เทศบาลและคนที่ออกไปทางานยัง
อาเภออื่นๆ ที่ใกล้เคียง แต่จะไม่ค่อยมี สถานประกอบการหรือโรงงานขนาดใหญ่จึงทาให้แรงงานส่วนหนึ่ง
ออกไปทางานนอกเขตเทศบาล

อาชีพเกษตรกรรม
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในเขตเทศบาลตาบลสันทรายหลวง ส่วนใหญ่
จะอยู่ในเขตพื้นที่อาศัยดั้งเดิมและมากที่สุดในเขตตาบลสันทรายหลวงทั้งตาบล และ ม.4 (บ้านป่าเหมือด)
ตาบลป่าไผ่ ซึ่งมีการทาการเกษตรหลากหลายผสมผสานกันไป แต่อาชีพเกษตรกรรมมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลง
ไปและมีการประกอบอาชีพใหม่แทน เช่น การขายแรงงาน รับจ้างบริษัทธุรกิจ งานก่อสร้าง และบริการ
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะละทิ้งอาชีพเกษตรกรรมไปประกอบอาชีพอื่น
การท่องเที่ยว
เนื่องด้วยสภาพพื้นที่ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตเทศบาล แต่จากการพัฒนา
ระบบโครงข่ายถนนในปัจจุบัน ทั้งถนนวงแหวนรอบนอกและถนนวงแหวนรอบกลาง ประกอบกับมีการ
ปรับปรุงบริเวณทางแยกบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่ - ลาปางแล้ว ในอนาคตการเดินทางมายัง
เทศบาลตาบลสันทรายหลวงจะใช้เวลาไม่นาน ประกอบกับเขตพื้นที่เชื่อมต่อกับอาเภออื่นๆ หลายอาเภอ ซึ่งมี
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่และเป็นเส้นทางที่จะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงราย จึงเป็น
แหล่งแวะพักของนักท่องเทียวที่จะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยอาจจะแวะชมและเลือกซื้อสินค้าของชุมชน
หรือสินค้า OTOP ต่างๆของเทศบาลหรือแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถี
ชีวิตท้องถิ่น เช่น แวะชมตลาดนัดวัวควายที่บ้านแม่ย่อยเหนือ (เปิดในวันจันทร์และวันศุกร์) แหล่งเกษตรกรรม
ที่บ้านข้าวแท่น ท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ที่สวนป่าบ้านโปง โดยอาจจะแวะพักในลักษณะของโฮมสเตย์
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
เทศบาลตาบลสันทรายหลวง มีจานวน 21 หมู่บ้าน ประชากร (ชาย) จานวน 12,591 คน
ประชากร (หญิง) จานวน 15,047 คน ครัวเรือน จานวน 14,422 ครัวเรือน มีพื้นที่ (ไร่) จานวน 9,544 ตาราง
เมตร
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ประเภทของการทาการเกษตร (ทานา)
มีพื้นที่ทาการเกษตรในเขตชลประทาน จานวน 173 ครัวเรือน จานวนไร่ จานวน 1,022 ไร่
ผลเฉลี่ย 806.25 กก./ไร่ ต้นทุนเฉลี่ย 4,156.25 บาท./ไร่ ราคาขายเฉลี่ย 6,764.29 บาท./ไร่ และมีพื้นที่ทา
การเกษตรนอกเขตชลประทาน จานวน 15 ครัวเรือน จานวนไร่ 159 ไร่
ประเภทของการทาการเกษตร (ทาสวน)
มีพื้ น ที่ ทาการเกษตร (ล าไย) จ านวน 85 ครั ว เรื อ น จ านวนไร่ จ านวน 87 ไร่ ผลเฉลี่ ย
1,500 กก./ไร่ ต้นทุนเฉลี่ย 1,000 บาท./ไร่ ราคาขายเฉลี่ย 1,500 บาท./ไร่
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
ด้านปริมาณน้าฝน
มีแหล่งน้าทางการเกษตร (ปริมาณน้าฝน) ไม่เพียงพอ จานวน 21 หมู่บ้าน

ด้านแหล่งน้าธรรมชาติ
-

แม่น้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีไม่เพียงพอ จานวน 2 หมู่บ้าน และมีไม่ทั่วถึง

จานวน 2 หมู่บ้าน
- คลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีเพียงพอ จานวน 1 หมู่บ้าน ,มีไม่เพียงพอ
จานวน 5 หมู่บ้าน ,มีทั่วถึง จานวน 1 หมู่บ้าน และมีไม่ทั่วถึง จานวน 5 หมู่บ้าน
- หนองน้า/บึง โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีเพียงพอ จานวน 1 หมู่บ้าน และมีทั่วถึง
จานวน 1 หมู่บ้าน
ด้านแหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
- ฝาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีเพียงพอ จานวน 1 หมู่บ้าน ,มีไม่เพียงพอ จานวน
1 หมู่บ้าน ,มีทั่วถึง จานวน 1 หมู่บ้าน และมีไม่ทั่วถึง จานวน 1 หมู่บ้าน
- สระ โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีไม่เพียงพอ จานวน 5 หมู่บ้าน และมีทั่วถึง จานวน
1 หมู่บ้าน
- คลองชลประทาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีเพียงพอ จานวน 2 หมู่บ้าน
,มีไม่เพียงพอ จานวน 7 หมู่บ้าน ,มีทั่วถึง จานวน 2 หมู่บ้าน และไม่ทั่วถึง จานวน 7 หมู่บ้าน
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
- บ่อบาดาลสาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ไม่มีบ่อบาดาลสาธารณะ จานวน 18
หมู่บ้าน ,มีไม่เพียงพอ จานวน 2 หมู่บ้าน และไม่ทั่วถึง จานวน 2 หมู่บ้าน
- บ่อน้าตื่นสาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ไม่มีบ่อน้าตื่นสาธารณะ จานวน 19
หมู่บ้าน ,มีเพียงพอ จานวน 1 หมู่บ้าน มีไม่เพียงพอ จานวน 19 หมู่บ้าน และมีไม่ทั่วถึง จานวน 1 หมู่บ้าน
- ประปาหมู่บ้ าน(ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ไม่ มี
ประปา หมู่บ้าน(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) จานวน 1 หมู่บ้าน ,มีเพียงพอ จานวน 4 หมู่บ้าน ,มีไม่
เพียงพอ จานวน 15 หมู่บ้าน ,มีทั่วถึง จานวน 3 หมู่บ้าน และไม่ทั่วถึง จานวน 16 หมู่บ้าน
- ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ไม่มีระบบประปา
(การประปาส่วนภูมิภาค) จานวน 10 หมู่บ้าน ,มีเพียงพอ จานวน 1 หมู่บ้าน ,มีไม่เพียงพอ จานวน 8 หมู่บ้าน
และมีไม่ทั่วถึง จานวน 9 หมู่บ้าน
- ครั ว เรื อนในหมู่ บ้า นนี้ มี น้ ากิ น น้ าใช้ เพีย งพอหรือ ไม่ โดยมี ร ายละเอี ยดดั ง นี้
มีเพียงพอ จานวน 4 หมู่บ้าน และมีไม่เพียงพอ จานวน 16 หมู่บ้าน
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนส่ ว นใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีบางส่ ว นที่นับถือศาสนาคริส ต์ แต่ไม่มี
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องศาสนา มีศาสนสถานที่เป็นวัดพุทธในเขตเทศบาล จานวน 10 วัด มีโบสถ์คริสต์
จานวน 3 แห่ง คือ โบสถ์บ้านป่าเหมือด 2 แห่ง และโบสถ์บ้านข้าวแท่นอีก 1 แห่ง

8.2 ประเพณีและงานประจาปี
งานศิลปวัฒนธรรมส่วนใหญ่จะเป็นงานตามประเพณีท้องถิ่นและงานด้านศาสนา
เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง การฟ้อนเล็บ การตีกลองยาว (เอว) โดยเฉพาะการฟ้อนเล็บจะมี
ชื่อเสียงมากและเทศบาลได้มีส่วนร่วมและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นดังกล่าว
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่เทศบาลตาบลสันทรายหลวง มีแหล่งงาน หัตถกรรม เครื่องเงิน
ชุมชนบ้านแม่ย่อย หมู่ที่ 2 ตาบลสันทรายน้อย อาเภอสันทราย
- ภาษาถิ่นเหนือ ภาษาถิ่นเหนือหรือภาษาถิ่นพายัพ (คาเมือง) ได้แก่ ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสาร
อยู่ ในบางจั งหวัดของภาคเหนื อ ตอนบน หรือภาษาในอาณาจัก รล้ านนาเดิม มักจะพูดกันมากในจังหวั ด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา ลาปาง น่าน ลาพูน ตาก แพร่ เป็นต้น
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค้าของชุมชนตามโครงการ หนึ่ งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตาบล (One Tambon One
Product) หรือ สินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของเทศบาลตาบลสันทรายหลวง มีจานวน 14 รายการ ซึ่งเทศบาล
จะได้ ส นั บ สนุ น งบประมาณ และส่ งเสริ มการรวมกลุ่ มเพื่อสร้างรายได้และพัฒ นาคุ ณภาพของผลิ ตภัณ ฑ์
ตลอดจนส่งเสริมเรื่องการตลาดต่อไป
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 แหล่งน้า
แหล่งน้าที่สาคัญสาหรับเพื่อการอุปโภค บริโภค และทางเพื่อใช้ในการเกษตรในพื้นที่ ได้แก่
แม่น้ าโจ้ และแม่น้าคาว ซึ่งทางเทศบาลตาบลสั นทรายหลวงได้มีการสร้างฝายชะลอน้าในพื้นที่ห ลายจุด
เพื่อเตรียมการป้องกันน้าท่วมในชุมชน ทั้งการปรับปรุงสภาพลาน้าเหมืองดู่ ลาน้าแม่แก๊ด ลาน้าโจ้ ตลอดจน
ลาเหมืองสาขาต่าง ๆ ให้สามารถเก็บกักน้าได้ในฤดูแล้งและสามารถระบายน้าได้อย่างรวดเร็วในฤดูน้าหลาก
และในบางชุมชนที่เป็นที่ลุ่มต่าต้องบริหารจัดการระบบสูบน้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังควบคู่
9.2 ทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้
ลักษณะป่าไม้ในเขตเทศบาลตาบลสันทรายหลวง ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบและผลัดใบ โดย
ป่าประเภทไม่ผลัดใบ ได้แก่ป่าดงดิบและป่าสนเขา ส่วนประเภทผลัดใบ ป่าเบญพรรณหรือป่าผสมผลัด มีไม้
สาคัญ คือไม้สักขึ้นเป็ นกลุ่มหรือเดี่ยวกระจายทั่วไปในป่าโปร่งปะปนกับพั นธุ์ไม้ผลัดใบชนิดอื่นๆ ไม้ที่มีค่า
ได้แก่ ไม้มะค่าโมง ไม้แดง ไม้ประดู่ เป็นต้น ส่วนพันธุ์ไม้ชั้นล่างจะเป็นพวกตระกูลปาล์มและไผ่

1.2 กรอบนโยบาย โครงสร้างการบริหาร และแผนงาน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
“สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม”
พันธกิจ
1. ทาให้สันทรายเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี
2. ทาให้สันทรายเป็นสังคมที่สงบสุขและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง
4. ให้บริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
5. ส่งเสริมการรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ชุมชน
6. ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชน
7. พัฒ นาระบบการบริ ห ารงานให้ มีประสิ ทธิ ภ าพโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้ น
การบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
พันธกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชนตามศักยภาพของเทศบาลตาบลสันทรายหลวงควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
เป้าประสงค์ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ จานวนโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.

แนวทางการพัฒนา
พัฒนาระบบการวางผังเมืองและการใช้ที่ดิน
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นฐาน ถนน ผิว
การจราจร ทางเท้า สะพาน ระบบการระบายน้า
พัฒนาระบบการจราจรและการขนส่ง
พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
พัฒนาระบบประปา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จ าน ว นถ นน สะพ าน ทาง เท้ า
ก า ร ร ะ บ า ย น้ า สิ่ ง ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
สาธารณู ป การ และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ระบบ
จราจร แหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
ระบบชลประทาน ที่ ได้ ก ารบ ารุ ง รัก ษา
และมีจานวนเพิ่มขึ้น

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒ นาด้านอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ใช้ห ลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
เป้าประสงค์ ประชาชนประกอบอาชีพ มีรายได้บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ จานวนประชาชนที่มีอาชีพ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการสร้างงานและพัฒนารายได้
2. ส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาสินค้าชุมชน
3. เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตร

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนประชาชนที่มีอาชีพ รายได้
เพิ่มขึ้น
- จานวนครัวเรือนที่ใช้พลังงานทดแทน
- จานวนการรวมกลุ่มของประชาชน

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
พัน ธกิจ
ส่ งเสริ มด้านการศึกษา ศาสนา วัฒ นธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒ นา
ด้านการกีฬาและนันทนาการ
เป้าประสงค์ ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา เพียงพอและทั่วถึง ใช้หลักศาสนาสาหรับเป็นที่ยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจ และขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ เป็นสิ่งสร้างความเข้มแข็ง
ความสามัคคีให้กับชุมชน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ จานวนประชาชนที่ได้รับการศึกษา และจานวนกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.

แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานให้ได้
มาตรฐาน
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ
ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
สนับสนุนการสงเคราะห์และสร้างสวัสดิการสังคม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนผู้ที่ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น
- จานวนกิจกรรมที่ได้การสนับสนุน ส่งเสริม

แนวทางการพัฒนา
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ฟื้นฟูอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเอกลักษณ์ท้องถิ่นและวันสาคัญต่าง
ๆ
7. ส่งเสริมการให้บริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
8. ควบคุมสุขาภิบาลร้านอาหาร ตลาด แผงลอยและสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ให้มีมาตรฐาน
9. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนผู้ที่ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น
- จานวนกิจกรรมที่ได้การสนับสนุน ส่งเสริม

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญาจิต
สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข
และคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ ส่งเสริม บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ จานวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น และจานวนครัวเรือนที่มีการบริหารจัดการขยะ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว
- จานวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
สวนสาธารณะและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่าง ๆ
- จานวนครัวเรือนที่มีการบริหารจัดการ
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
ขยะ
3. พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
พันธกิจ พัฒนาองค์กรและสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์ องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ จานวนบุคลากรที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.
2.
3.
4.

แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาสถานที่ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่อ งใช้ใ นการ - จานวนบุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ปฏิบัติงาน
- จานวนประชาชนที่มีส่วนร่วมกับ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน บุคลากรและการ เทศบาลตาบลสันทรายหลวงเพิ่มมากขึ้น
ปฏิบัติงาน
เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ประชาสั มพัน ธ์ข่าวสารและส่ งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับเทศบาล

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม การพัฒนาระบบการจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 7
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
นโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลสันทรายหลวง
1. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลฯ ให้ความสาคัญต่อการ
ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภาคราชการ เอกชน องค์กรชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน
ผู้ สู ง อายุ สตรี แ ม่บ้ าน เยาวชน อสม. อปพร. ให้ เ ข้ามามี ส่ ว นร่ ว มทั้ง การวางแผนด าเนิน งาน ติด ตามผล
ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
2. ส่ ง เสริ ม การสร้ า งค่ า นิ ย มใหม่ ใ นการใช้ ดู แ ล และร่ ว มรั ก ษาสิ่ ง สาธารณประโยชน์
สวนสาธารณะ การเคารพสิ ท ธิ ชุ ม ชน ภายใต้ ก ารปฏิ บั ติ ต ามแนวด าเนิ น การที่ ชุ ม ชนร่ ว ม กั น ก าหนด
การออกเทศบัญญัติเพื่อดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมือง รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เป็นธรรม
กับทุก ๆ ฝ่าย
3. เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของเทศบาลฯ ทั้งการพัฒนาบุคลากรในทุกรูปแบบ การนา
เทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการดาเนินงานเพื่อยกระดับการให้การบริการประชาชนที่ดียิ่งขึ้นให้มีความสะดวก
รวดเร็ว ถูกต้องและสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย การเพิ่มระบบแสงสว่างของถนนหนทาง
การจัดตั้งป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจรให้เหมาะสม รวมไปถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดล่อแหลมและ
เสี่ยงภัยของชุมชน
5. สนับสนุนบทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ในด้านการจัดตั้งสาย
ตรวจในชุมชน การดาเนินการของ อปพร. อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมทั้งการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ
การอบรมพัฒนาศักยภาพทั้งในและนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง
6. สนั บ สนุ น การจั ดสร้ างศูนย์ส่ งเสริมสุ ขภาพ พิทักษ์ รักษาประชาชน เพื่อให้ การดูแ ล
สุขภาพของประชาชนในทุกกลุ่มทุกวัย เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ รวมไปถึงการประสานการดาเนินงาน
ร่วมกับกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั้ง 3 แห่ง การพัฒนาศักยภาพของ อสม. ในทุก ๆ ด้านการตรวจ
สุขภาพประจาปีของประชาชน โดยการดาเนินงานจากกองทุน สปสช.เทศบาลฯ ยกระดับมาตรฐานการพัฒนา
หน่วยกู้ภัย กู้ชีพฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพในการรองรับการให้บริการประชาชน
7. การบริ ห ารจั ดการมลพิษในชุมชนด้ว ยการกากับให้ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุ ขภาพ
ปฏิบั ติตามกฎระเบี ย บอย่ างเคร่งครั ด เพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษทั้งการปล่ อยน้าเสี ย ควันพิษ เสียงดัง
การปรับเปลี่ยนกาหนดการตัดตกแต่งกิ่งไม้ในชุมชนให้เร็วขึ้น โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของ
ทุก ๆ ปี ส่ งเสริ มให้ ป ระชาชนคัดแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้มาตรการจูงใจและมาต รการทาง
กฎหมายกากับ
8. ส่งเสริมดูแลสภาพแวดล้อมของเมืองให้สวยงาม ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามถนนหนทาง
ที่สาธารณะ สะพาน สวนสาธารณะ วัด สถานที่ราชการ รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อม
ของบ้านและพื้นที่โล่งรอบบ้านให้สวยงามเช่นกัน
9. ส่งเสริมการออกกาลังกายของประชาชน การบริหารจัดการสวนสาธารณะ สนามกีฬา
ด้วยการจัดอุปกรณ์ จัดสถานที่ให้เหมาะสม มีความปลอดภัยรองรับการให้บริการประชาชน รวมไปถึงการ
สนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มหนุ่มสาว ,เยาวชน กลุ่มจักรยานวันอาทิตย์ ชมรมเปตอง ฯลฯ ให้มีการแข่งขัน
กันเพื่อพัฒนาศักยภาพและความแข็งแรงของร่างกาย การแข่งขันกีฬาประชาชน เป็นต้น
10. สร้างระเบียบให้ชุมชนด้วยการควบคุมการขนส่งวัสดุ หิน ดิน ทราย การป้องกันการตก
หล่น จัดระเบียบการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะ ด้วยการออกเทศบัญญัติกากับและการใช้มาตรการทางกฎหมาย
ที่มีอยู่แล้วอย่างจริงจัง
11. การป้องกันน้าท่วมในชุมชน ทั้งการปรับปรุงสภาพลาน้าเหมืองดู่ ลาน้าแม่แก๊ด ลาน้าโจ้
ตลอดจนลาเหมืองสาขาต่าง ๆ ให้สามารถเก็บกักน้าได้ในฤดูแล้งและสามารถระบายน้าได้อย่างรวดเร็วในฤดู
น้าหลาก และในบางชุมชนที่เป็นที่ลุ่มต่าต้องบริหารจัดการระบบสูบน้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังควบคู่ เป็น
ต้น

12. ส่งเสริมการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชุมชน โดยสนับสนุนบทบาท
ของวัด โบสถ์ สถานศึกษา สภาวัฒนธรรมชุมชน ในการจัดกิจกรรมที่สาคัญตามประเพณีดั้งเดิม และวัน
สาคัญของชาติและศาสนาที่ถูกต้องตามประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติมาในอดีต
13. ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชน โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สร้าง
ห้องสมุดชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนทั้งคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ศูนย์ภาษา ศูนย์ศิลปะดนตรีชุมชน
และศูนย์ การเรีย นรู้ ตามอัธ ยาศัย ที่ป ระชาชนทั่ ว ไปสามารถไปใช้ประโยชน์ร่ว มกันได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
รวมทั้งการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่จะนามาซึ่งการพัฒนาเรียนรู้อย่างครบวงจร
14. สนั บสนุนบทบาทของเยาวชนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาศักยภาพ
ให้ กับ เยาวชนทั้งการจั ดกิจ กรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเสริมความรู้ด้านศิล ปะ ดนตรี กีฬา ภาษา
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
15. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพดั้งเดิมของชุมชน เช่น การผลิตเครื่องเงินบ้าน
แม่ย่อย การผลิ ตข้าวแต๋น บ้านสั นทรายหลวง-ป่าตอง กลุ่มหั ตถกรรมต่าง ๆ และกลุ่มอาชีพใหม่ในชุม ชน
การพั ฒ นาฝี มือ กลุ่ ม อาชี พ ต่า ง ๆ โดยประสานความร่ว มมือ จากทั้ งหน่ ว ยงานภาครัฐ เอกชน เพื่ อ ก้า วสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 อย่างมีประสิทธิภาพ
16. การป้องกันการรุกล้าที่สาธารณะ ด้วยการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบชุมชนที่รุกล้า
ที่สาธารณะให้เหมาะสม
17. มุ่งมั่นที่จะพัฒนากลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารงานในเทศบาล
ทั้งกลุ่ม อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ในระดับเทศบาล โดยไม่แยกเป็นตาบล
หนึ่งตาบลใดอย่างที่แล้วมา
18. ส่งเสริ มให้ ภาคประชาชนเข้ามามีส่ว นร่ว มรับรู้ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็ น
ข้อเสนอแนะร่วมกัน สาหรับกรณีโครงการของรัฐ เอกชน อันอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและชุมชน เช่น การประชุมประชาคม การจัดทาประชาพิจารณ์

1.3 การดาเนินงานพื้นที่สีเขียวสู่แผนงานตามนโยบาย
ที่มาของโครงการ
ตามที่ ผู้ บ ริ ห ารได้ แ ถลงนโยบาย วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธ์ กิ จ ต่ อ สภาเทศบาลต าบลสั น ทรายหลวง
ที่จะดาเนินการด้านส่งเสริมดูแลสภาพแวดล้อมของเมืองให้สวยงาม ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามถนนหนทาง
ที่สาธารณะ สะพาน สวนสาธารณะ วัด สถานที่ราชการ รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนดู แลสภาพแวดล้อม
ของบ้านและพื้นที่โล่งรอบบ้านให้สวยงามเช่นกัน ,ส่งเสริมการออกกาลังกายของประชาชน การบริหารจัดการ
สวนสาธารณะ สนามกีฬา ด้วยการจัดอุปกรณ์ จัดสถานที่ให้เหมาะสม มีความปลอดภัยรองรับการให้บริการ
ประชาชน รวมไปถึงการสนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ รวมไปถึงการป้องกันการรุกล้าที่สาธารณะ ด้วยการบริหาร
จั ด การเพื่ อ จั ด ระเบี ย บชุ ม ชนที่ รุ ก ล้ าที่ ส าธารณะให้ เ หมาะสม ตามวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ว่ า “สั น ทรายสั ง คมดี
สิ่งแวดล้อมดี คุณ ภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม” โดยส่งเสริมการมีส่ วนร่วมในชุมชนโดยเปิดโอกาส

ให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ และรับฟังความคิดเห็นในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยอาศัยอานาจพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (2) ให้มีและบารุงทางบก
และทางน้ า (3) รั กษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่ส าธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูล ฝอยและ
สิ่งปฏิกูล โดยการพัฒนาพื้นที่เทศบาลตาบลสันทรายหลวง และซื้อพื้นที่ของเอกชนเพิ่ม ปรับปรุง พัฒนาแหล่ง
น้าโจ้ ที่มีความเน่าเสีย เนื่ องจากเดิมพื้น ที่บริเวณลาน้าเป็นที่ปล่อยของเสียจากโรงฆ่าสัตว์สมัยสุขาภิบาล
เทศบาลตาบลสันทรายหลวง แต่ปัจจุบันได้ขอเวนคืนพื้นที่ ปิดโรงฆ่าสัตว์ เพื่อดาเนินการทาสวนสาธารณะ
ประจ าพื้ น ที่ เ ทศบาลต าบลสั น ทรายหลวง ซึ่ ง มี จ านวนพื้ น ที่ ป ระมาณ 25.24 ไร่ หรื อ มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด
40,391.67 ม² (434,772.32 ฟุต²) รวมระยะทาง: 1.87 กม. (1.16 ไมล์) โดยมีการพัฒนา ปรับปรุงต่างๆ
เช่น ปรับปรุงน้าเน่าเสีย จัดทาทางเดิน ปลูกต้นไม้นานๆพันธุ์ อาทิ ต้นหมากซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจาอาเภอ
สัน ทรายตามคาขวัญ “เกษตรดี สตรีสวย รวยหมากของฝากข้าวแต๋น แน่น แฟ้น คุณธรรม” รวมไปถึง
การสร้างฝายกักเก็บน้าไว้ใช้เพื่อการเกษตร และลดปัญหาน้าท่วมซ้าซากในพื้นที่ ประกอบกับการขอเวนคืนพื้น
จากประชาชนที่รุกล้าลาน้าโจ้ โดยการดาเนินการทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากการประชุมประชาคมระดับ
เทศบาล และได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสภาเทศบาลตาบลสันทรายหลวง เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้กลาย
เป็นสวนสาธารณะเทศบาลตาบลสันทรายหลวง ซึ่งใช้ระยะเวลาในการพัฒนาถึง 10 ปี เพื่อให้มีสวนสาธารณะ
ส าหรั บ ใช้ ใ นการพั กผ่ อ นหย่ อ นใจ เป็ น สถานที่ ท่อ งเที่ย ว และปั จ จุ บัน ผู้ บ ริห ารมี นโยบายที่ จ ะปรั บ พื้ น ที่
ให้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช เพื่อตอบสนองการดาเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงต้องการให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการปกปัก รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ชุมชน
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ และเห็ น คุ ณ ค่ า การใช้ ป ระโยชน์ ข องทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น โดยมี กิ จ กรรม
ที่จะดาเนินการ ดังนี้
1. การจัดทาข้อมูลพื้นที่สีเขียวในเมือง
2. พื้นที่สาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
3. การปกปักพันธุกรรมพืชท้องถิ่น
4. การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชท้องถิ่น
5. การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมือง
6. การมีส่วนร่วมรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
7. นวัตกรรมการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรวมในชุมชนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ
และรับฟังความคิดเห็น
2. เพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในชุมชนสู่กระบวนการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในหมู่บ้าน/
ชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในหมู่บ้าน/ชุมชน สนองพระราชดาริ
ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4. เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกันปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ,การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่,ปกปัก
พันธุกรรมพืชประจาท้องถิ่น

เป้าหมาย
ปลูกป่านิเวศประจาชุมชน ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
1. การประชุมชี้แจงกาหนดแนวทางการดาเนินงาน แผนงาน และโครงการต่างๆ
2. ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน/โครงการ ได้แก่
2.1 การจัดทาข้อมูลพื้นที่สีเขียวในเมือง
2.2 พื้นที่สาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
2.3 การปกปักพันธุกรรมพืชท้องถิ่น
2.4 การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชท้องถิ่น
2.5 การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมือง
2.6 การมีส่วนร่วมรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
2.7 นวัตกรรมการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองอย่างยั่งยืน
3. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมสรุปผลการดาเนินงาน ข้อเสนอแนะ
และผลที่คาดว่าจะพัฒนาเพิ่มในงบประมาณถัดไป
4. จัดทารายงานผลการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินพื้นที่สีเขียวในเมือง ประจาปี 2561
5. ส่งผลการดาเนินงานเข้าร่วมประกวด
ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 )
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลสันทรายหลวง ประกอบด้วย กานัน กลุ่มผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี
แม่บ้ าน กลุ่ ม อสม. กลุ่ มผู้ สู งอายุ กลุ่ มเยาวชน คณะผู้ บ ริห ารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้า ราชการ
พนักงานจ้างเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
พื้นที่ดาเนินการ
บริเวณสวนสาธารณเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรมในระดับผลลัพธ์
1. ประชาชนในพื้นที่เกิดการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในหมู่บ้าน/ชุมชน
2. ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมการอนุรักษ์พัฒนา ปกปักพันธุกรรมพืชประจาท้องถิ่น
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในหมู่บ้าน/ชุมชน สนองพระราชดาริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. ผู้บริหาร สมาชิกสภา กลุ่มองค์กรต่างๆ ได้ร่วมรับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง ระดับเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
4. หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองและชุมชน
ตามวิสัยทัศน์ “สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม”

แผนที่พื้นที่ปกปักรักษาพันธุ์กรรมพืชท้องถิ่น

1) แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอน
ต.ค พค

ธค

มค

กพ

ระยะเวลา
มีค เมย มิย

พค

กค

สค

กย

กพ

ระยะเวลา
มีค เมย มิย

พค

กค

สค

กย

1. วางแผน จั ดทา และเสนอ
โครงการฯ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร
พิจารณาอนุมัติ
2. ประชุมวางแผนร่วมกับผู้นา
ชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ เตรี ยมความพร้ อ มของ
โครงการฯ
3. กาหนดวัน เวลา และสถานที่
ที่จะดาเนินกิจกรรม
4. ดาเนินการตามโครงการ
- การปลูก
- การดูแล
- การติดป้าย
- การจัดทาทะเบียน
5. ติดตาม วัดผล และประเมินผล
การดาเนินโครงการ

แผนดาเนินงาน/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ต.ค พค

ธค

มค

1. รักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน
เนื่ อ ง ใน วั น ต้ น ไม้ แ ห่ งช า ติ
ประจาปี 2561
2. จิตอาสา “เราทาความดีด้วย
หัวใจ” เนื่องในวันเฉลิม พระ
ชนมพรรษาสมเด็ จ พระเจ้ า
อยู่หัว 66 พรรษา
3. เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรม
ราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่อง
ในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนม
พรรษา 86 พรรษา
4. ประชุมวิชาการ เรื่อง การ
ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการเติมเต็มพื้นที่สี
เ ขี ย ว ใ น ชุ ม ช น ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต
เทศบาลต าบลสั น ทรายหล
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
6. ป้ายชื่อต้นไม้ พร้อมทั้งจัดทา
ทะเบียนพันธุกรรมพืช

*** หมายเหตุ งบประมาณมาจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561

แบบฟอร์ม 1

แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
ครั้งที.่ ....1...../2561
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม รักน้า รักป่า รักษาแผ่นดินเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจาปี 2561
วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม วันที่ 29 พฤษภาคม 2561
ชื่อสถานที่กิจกรรม สวนสาธารณะเทศบาลตาบลสันทรายหลวง (ข่วงธรรม) และลานกีฬาบ้านทุ่งยาว หมู่ 1
ต.สันทรายหลวง
รูปแบบกิจกรรม
ปลูกต้นไม้ ,ใส่ปุ๋ย และทาความสะอาดพื้นที่สวนฯ
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 200 คน
ชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างทุกคน รวมทั้งประชาชน
ภายในเขตเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
รายละเอียดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่สร้างและกระตุ้นจิตสานึก ให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้
ของชาติ ,ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในการปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณลาน้าโจ้ สวนสาธารณะเทศบาลตาบล
สันทรายหลวง ลานกีฬาบ้านทุ่งยาว โดยการปลูกต้นไม้ จานวน 1,000 ต้น (ประมาณการ) รวมไปถึงการปกปัก
อนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะยาว
2. ข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ปลูก
ชื่อพันธุ์ไม้
1. ต้นพิกุล
2. ต้นพะยูง
3. ต้นกาสะลองคา
4. ต้นมะตูม
5. ต้นยางนา
6. ต้นหางนกยูงฝรั่ง
7. ต้นมะขาม
8. ต้นตะคร้อ
9. ต้นไคร้ย้อย
10. ต้นกัลปพฤกษ์
11. ต้นพะยอม
12. ต้นจิกน้า
13. ต้นฟ้าทะลายโจร
14. ต้นเพชรสังฆาต
15. ต้นมะขามป้อม
16. ต้นชบา
17. ต้นทองอุไร
18. ต้นเสา
19. ต้นเสลดพังพอนตังเมีย

จานวน (ต้น)
150 ต้น
100 ต้น
50 ต้น
20 ต้น
100 ต้น
40 ต้น
150 ต้น
30 ต้น
20 ต้น
50 ต้น
50 ต้น
20 ต้น
10 ต้น
20 ต้น
50 ต้น
50 ต้น
300 ต้น
50 ต้น
20 ต้น

หมายเหตุ

ชื่อพันธุ์ไม้
20. ต้นเสมอพิเภก
21. ต้นยอบ้าน
22. ต้นคาวตอง

จานวน (ต้น)
30 ต้น
20 ต้น
20 ต้น

หมายเหตุ

ขนาดพื้นที่ปลูก 15 ไร่
พิกัด GPS พื้นที่ปลูก สวนสาธารณะเทศบาลตาบลสันทรายหลวง

พิกัด GPS

18.84
ลานกีฬาบ้านทุ่งยาว หมู่ 1 ต.สันทรายหลวง
พิกัด GPS 18.87
3. รูปแบบการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง
 มอบหมายผู้ดูแล/หน่วยงาน คือ เทศบาลตาบลสันทรายหลวง ดาเนินการ ดังนี้
- ดาเนินการปลูก ใส่ปุ๋ย รดน้า
- ดาเนินการติดป้ายชื่อต้นไม้
- ดาเนินการจัดทาทะเบียนพันธุกรรมพืชท้องถิ่น
 มีแหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้ปลูกทดแทน
- ที่ตั้ง
..................................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
...................................................................................................................................
4. ภาพกิจกรรม (4-5 ภาพ)

ชื่อผู้รายงาน นายมารุต มาลารัตน์
หน่วยงาน เทศบาลตาบลสันทรายหลวง

แบบฟอร์ม 1

แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
ครั้งที.่ ....2...../2561
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม จิตอาสา “เราทาความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ชื่อสถานที่กิจกรรม สวนสาธารณะเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
รูปแบบกิจกรรม
ปลูกต้นไม้ ,ใส่ปุ๋ย และทาความสะอาดพื้นที่สวนฯ
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 200 คน
ชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างทุกคน รวมทั้งประชาชน
ภายในเขตเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
รายละเอียดกิจกรรม
ส่งเสริมในประชาชนในพื้นที่ สร้างและกระตุ้นจิตสานึกของประชาชน ให้เกิดความรัก ความหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ,ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณลาน้าโจ้ สวนสาธารณะ
เทศบาลต าบลสั น ทรายหลวง โดยการปลู ก ต้ น ไม้ จ านวน 4,000 ต้ น รวมไปถึ ง การปกปั ก อนุ รั ก ษ์
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะยาว
2. ข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ปลูก
ชื่อพันธุ์ไม้

จานวน (ต้น)
900 ต้น
600 ต้น
1,000 ต้น
500 ต้น
500 ต้น
500 ต้น
100 ต้น
20 ต้น

หมายเหตุ

1. ต้นทองอุไร
2. ต้นราชพฤกษ์
3. ต้นสัก
4. ต้นประดู่
5. ต้นเพกา
6. ต้นแคนา
7. ต้นพะยูง
8. ต้นขนุน
ขนาดพื้นที่ปลูก 20 ไร่
พิกัด GPS พื้นที่ปลูก สวนสาธารณเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
พิกัด GPS 18.84
3. รูปแบบการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง
 มอบหมายผู้ดูแล/หน่วยงาน คือ เทศบาลตาบลสันทรายหลวง ดาเนินการ ดังนี้
- ดาเนินการปลูก ใส่ปุ๋ย รดน้า
- ดาเนินการติดป้ายชื่อต้นไม้
- ดาเนินการจัดทาทะเบียนพันธุกรรมพืชท้องถิ่น
 มีแหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้ปลูกทดแทน
- ที่ตั้ง
..................................................................................................................................................

 อื่นๆ โปรดระบุ
...................................................................................................................................
4. ภาพกิจกรรม (4-5 ภาพ)

ชื่อผู้รายงาน นายมารุต มาลารัตน์
หน่วยงาน เทศบาลตาบลสันทรายหลวง

แบบฟอร์ม 1

แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
ครั้งที.่ ....3...../2561
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม วันที่ 12 สิงหาคม 2561
ชื่อสถานที่กิจกรรม
สวนสาธารณะเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
รูปแบบกิจกรรม
ปลูกต้นไม้ ,ใส่ปุ๋ย ปล่อยพันธ์ปลา และทาความสะอาดพื้นที่สวนฯ
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 200 คน
ชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน ประชาชน
จิตอาสาภายในเขตเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
รายละเอียดกิจกรรม
ส่งเสริมในประชาชนในพื้นที่ สร้างและกระตุ้นจิตสานึกของประชาชน ให้เกิดความรัก ความหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ,ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณลาน้าโจ้ สวนสาธารณะ
เทศบาลตาบลสั น ทรายหลวง และร่ ว มกัน ปลู กกล้ าไม้ โ ดยข้าราชการ พนั กงาน ลู ก จ้างประจ า พนั กงาน
รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน ประชาชน จิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจร่วม
ปลูกต้นไม้ (ต้นกล้าหมาก จานวน 1,500 ต้น) ,ร่วมปล่อยปลาสู่ลาน้าโจ้ จานวน 5,000 ตัว ,ร่วมพัฒนาและทา
ความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
2. ข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ปลูก
ชื่อพันธุ์ไม้
จานวน (ต้น)
หมายเหตุ
1. ต้นกล้าหมาก
1,500 ต้น
2. ต้นราชพฤกษ์
600 ต้น
3. ต้นขนุน
100 ต้น
4. ต้นยางนา
100 ต้น
5. ต้นมะขาม
100 ต้น
6. ต้นพะยอม
100 ต้น
7. ต้นฟ้าทะลายโจร
50 ต้น
8. ต้นมะขามป้อม
100 ต้น
9. ต้นทองอุไร
100 ต้น
ขนาดพื้นที่ปลูก 15 ไร่
พิกัด GPS พื้นที่ปลูก สวนสาธารณะเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
พิกัด GPS 18.84
3. รูปแบบการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง
 มอบหมายผู้ดูแล/หน่วยงาน คือ เทศบาลตาบลสันทรายหลวง ดาเนินการ ดังนี้
- ดาเนินการปลูก ใส่ปุ๋ย รดน้า
- ปล่อยพันธ์ปลาสู่ลาเหมืองโจ้ จานวน 5,000 ตัว
- ดาเนินการติดป้ายชื่อต้นไม้
- ดาเนินการจัดทาทะเบียนพันธุกรรมพืชท้องถิ่น

 มีแหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้ปลูกทดแทน
- ที่ตั้ง
..................................................................................................................................................
 อืน่ ๆ โปรดระบุ
...................................................................................................................................
4. ภาพกิจกรรม (4-5 ภาพ)

ชื่อผู้รายงาน นายมารุต มาลารัตน์
หน่วยงาน เทศบาลตาบลสันทรายหลวง

แบบฟอร์ม 1

แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
ครั้งที.่ ....4...../2561
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประชุมวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเติมเต็มพื้นที่
สีเขียวในชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม วันที่ 12 กันยายน 2561
ชื่อสถานที่กิจกรรม
ห้องประชุมเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
รูปแบบกิจกรรม
ประชุมเชิงวิชาการ และการวางแผน
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 150 คน
ชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วม กานัน กลุ่มผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน
คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตาบล
สันทรายหลวง รวม 150 คน
รายละเอียดกิจกรรม
ส่งเสริมการมีส่วนรวมในชุมชนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมคิ ด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ และรับฟัง
ความคิดเห็น ,ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในชุมชนสู่กระบวนการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในหมู่บ้าน/ชุมชน ,
ส่งเสริมการอนุ รักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้น ที่สีเขียวในหมู่บ้าน/ชุมชน สนองพระราชดาริตามโครงการอนุรักษ์
พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
,ส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกันปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ,การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่,ปกปักพันธุกรรมพืชประจา
ท้องถิ่นและส่งเสริมพื้นที่ปลูกป่านิเวศประจาชุมชน ณ บริเวณสวนสาธารณเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
2. ข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ปลูก
ชื่อพันธุ์ไม้
จานวน (ต้น)
หมายเหตุ
ขนาดพื้นที่ปลูก
ไร่
พิกัด GPS พื้นที่ปลูก พิกัด GPS 3. รูปแบบการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง
 มอบหมายผู้ดูแล/หน่วยงาน คือ เทศบาลตาบลสันทรายหลวง ดาเนินการ ดังนี้
- ประชุมวางแผน และติดตามการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการเติมเต็มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ดาเนินการจัดทาทะเบียนพันธุกรรมพืชท้องถิ่น
 มีแหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้ปลูกทดแทน
- ที่ตั้ง
..................................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
...................................................................................................................................

4. ภาพกิจกรรม (4-5 ภาพ)

ชื่อผู้รายงาน นายมารุต มาลารัตน์
หน่วยงาน เทศบาลตาบลสันทรายหลวง

แบบฟอร์ม 1

แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
ครั้งที.่ ....5...../2561
1. ชือ่ โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตาบลสันทรายหลวง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม ระหว่างปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ชื่อสถานที่กิจกรรม
บริเวณสวนสาธารณะ และบริเวณลาเหมืองโจ้ตลอดสาย
รูปแบบกิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์, ปรับปรุงลาเหมือง, ก่อสร้างฝายกั้นน้า, ปรับปรุงทางเดิน,
ปลูกต้นไม้, ใส่ปุ๋ยและรดน้ากรวนดิน, ตรวจสอบต้นไม้ที่ปลูกในห้วง พ.ศ.2561
จัดทาทะเบียนพันธุกรรมพืชท้องถิ่น
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 50 คน
ชื่อหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วม เทศบาลตาบลสันทรายหลวง และกลุ่มจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
รายละเอียดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ชุมชนมีกระบวนการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในหมู่บ้าน/ชุมชน ,การดาเนินกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในหมู่บ้าน/ชุมชน ,การจัดทาข้อมูลพื้นที่สีเขียวในหมู่บ้าน/
ชุมชน ,พื้น ที่ส าธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ,การปกปักพันธุกรรมพืชประจาท้องถิ่น ,การปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชประจาท้องถิ่น ,การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ,การปลูกป่านิเวศบริเวณสวนสาธารณะ
เทศบาลตาบลสันทรายหลวง ,การมีส่วนร่วมรักษาและเพิ่มพื้นที่สี เขียวในหมู่บ้าน/ชุมชน
2. ข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ปลูก
ชื่อพันธุ์ไม้
จานวน (ต้น)
หมายเหตุ

ขนาดพื้นที่ปลูก 25 ไร่
พิกัด GPS พื้นที่ปลูก สวนสาธารณเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
พิกัด GPS 18.84
3. รูปแบบการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง
 มอบหมายผู้ดูแล/หน่วยงาน คือ เทศบาลตาบลสันทรายหลวง ดาเนินการ ดังนี้
- ดาเนินการปลูก ใส่ปุ๋ย รดน้า
- ดาเนินการติดป้ายชื่อต้นไม้
- ดาเนินการจัดทาทะเบียนพันธุกรรมพืชท้องถิ่น
 มีแหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้ปลูกทดแทน
- ที่ตั้ง
..................................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
...................................................................................................................................

4. ภาพกิจกรรม (4-5 ภาพ)

ชื่อผู้รายงาน นายมารุต มาลารัตน์
หน่วยงาน เทศบาลตาบลสันทรายหลวง

แบบฟอร์ม 1

แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
ครั้งที.่ ....6...../2561
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ป้ายชื่อต้นไม้ พร้อมทั้งจัดทาทะเบียนพันธุกรรมพืช
วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม ระหว่างปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ชื่อสถานที่กิจกรรม
บริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลตาบลสันทรายหลวง
รูปแบบกิจกรรม
ป้ายชื่อต้นไม้ พร้อมทั้งจัดทาทะเบียนพันธุกรรมพืช
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 15 คน
ชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วม เทศบาลตาบลสันทรายหลวง และกลุ่มจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
รายละเอียดกิจกรรม
เพื่อกาหนด ส ารวจ พื้นที่บ ริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลตาบลสันทรายหลวง เพื่อจัดทาป้ายพืช
ท้องถิ่น และจัดทาทะเบียนพันธุกรรมพืช โดยจาแนก ที่ตั้ง ชื่อพันธุ์ไม้ การใช้ประโยชน์พร้อมทั้งจัดทาป้ายชื่อ
ต้นไม้ที่มีอยู่พื้นที่สวนสาธารณะเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
2. ข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ปลูก
ชื่อพันธุ์ไม้
จานวน (ต้น)
ขนาดพื้นที่ปลูก 15 ไร่
พิกัด GPS พื้นที่ปลูก สวนสาธารณะเทศบาลตาบลสันทรายหลวง

หมายเหตุ
พิกัด GPS 18.84

3. รูปแบบการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง
 มอบหมายผู้ดูแล/หน่วยงาน คือ เทศบาลตาบลสันทรายหลวง ดาเนินการ ดังนี้
- ดาเนินการปลูก ใส่ปุ๋ย รดน้า
- ดาเนินการติดป้ายชื่อต้นไม้
- ดาเนินการจัดทาทะเบียนพันธุกรรมพืชท้องถิ่น
 มีแหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้ปลูกทดแทน
- ที่ตั้ง
..................................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
..................................................................................................................................................

4. ภาพกิจกรรม (4-5 ภาพ)

ชื่อผู้รายงาน นายมารุต มาลารัตน์
หน่วยงาน เทศบาลตาบลสันทรายหลวง

แบบฟอร์ม 1

แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
ครั้งที.่ ....7...../2561
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ดาเนินงานเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวในเมือง
ร่วมกับการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม วันที่ 29 สิงหาคม 2561
ชื่อสถานที่กิจกรรม
ห้องประชุมเทศบาล และบริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลตาบลสันทรายหลวง
รูปแบบกิจกรรม
ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดาเนินงานเติมเต็มพื้นที่สีเขียว
และร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สวนสาธารณะเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 50 คน
ชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วม เทศบาลตาบลสันทรายหลวง และคณะศึกษาดูงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าพลังน้า
รายละเอียดกิจกรรม
ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ด าเนิ น งานจากคณะศึ ก ษาดู ง านการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าพลังน้า ,ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สวนสาธารณะ เทศบาลตาบล
สันทรายหลวง และใส่ปุ๋ย รดน้า พรวนดิน กล้าไม้ที่ปลูกใหม่
2. ข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ปลูก
ชื่อพันธุ์ไม้
จานวน (ต้น)
หมายเหตุ
1. ต้นกล้าหมาก
50 ต้น
2. ต้นขนุน
10 ต้น
3. ต้นมะขาม
10 ต้น
4. ต้นมะขามป้อม
25 ต้น
5. ต้นตะคร้อ
50 ต้น
6. ต้นจิกน้า
20 ต้น
7. ต้นชบา
50 ต้น
8. ต้นยอบ้าน
20 ต้น
9. ต้นมะตูม
10 ต้น
10. ต้นคาวตอง
25 ต้น
ขนาดพื้นที่ปลูก 10 ไร่
พิกัด GPS พื้นที่ปลูก สวนสาธารณเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
พิกัด GPS 18.84
3. รูปแบบการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง
 มอบหมายผู้ดูแล/หน่วยงาน คือ เทศบาลตาบลสันทรายหลวง ดาเนินการ ดังนี้
- ดาเนินการปลูก ใส่ปุ๋ย รดน้า
- ดาเนินการติดป้ายชื่อต้นไม้
- ดาเนินการจัดทาทะเบียนพันธุกรรมพืชท้องถิ่น

 มีแหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้ปลูกทดแทน
- ที่ตั้ง
..................................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
...................................................................................................................................
4. ภาพกิจกรรม (4-5 ภาพ)

ชื่อผู้รายงาน นายมารุต มาลารัตน์
หน่วยงาน เทศบาลตาบลสันทรายหลวง

การปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ ,การส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชน
และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนสาธารณะเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ด้านการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์

น้ ำ โจ้ ห รื อ ล้ ำ เหมื อ งโจ้ แต่ เ ดิ ม เป็ น บริ เ วณที่ เ ป็ น แหล่ ง น้ ำ เน่ ำ เสี ย น้ ำ ไม่ ไ ด้ คุ ณ ภำพที่ ส ำมำรถ
ใช้ ใ นกำรอุ ป โภคหรื อ บริ โ ภค เนื่ อ งจำกอดี ต บริ เ วณดั ง กล่ ำ วมี โ รงฆ่ ำ สั ต ว์ ข องสุ ข ำภิ บ ำลต้ ำ บล
สั น ทรำยหลวงตั งอยู่ โดยโรงฆ่ ำ สั ต ว์ นั่ น เองที่ ป ล่ อ ยสิ่ ง ที่ เ น่ ำ เสี ย ลงแก่ แ หล่ ง น้ ำ ได้ แ ก่ เศษเนื อ
น้ำเลือด สิ่ งปฏิกู ลที่เน่ำเสีย ฯลฯ ด้วยวิสัยทัศน์ผู้บ ริหำรเทศบำลต้ำบลสันทรำยหลวง ได้ค้ำนึงถึงกำร
พัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นโดยกำรพัฒนำพืนที่ล้ำน้ำโจ้ ดังนี

การกาหนดพื้นที่ปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้า
กำรใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภำพบ้ำบัดน้ำเสียหรือ EM เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ

กำรจัดเก็บผักตกชวำในบริเวณแหล่งน้ำ

การขอคืนพื้นที่จากประชาชนที่รุกล้าพื้นที่สาธารณะ ได้แก่
กำรส้ำรวจ ก้ำหนดเขตพืนที่ปกปัก ส้ำหรับพืนที่ที่เกิดกำรรุกล้ำพืนที่สำธำรณะ

กำรประชำคมเพื่อขอคืนพืนที่จำกประชำชนที่รุกล้ำบริเวณพืนที่สำธำรณะ(ล้ำเหมืองโจ้)

กำรสงเครำะห์เพื่อช่วยเหลือแก่ประชำชน เพื่อขอคืนพืนที่ท่รี ุกล้ำ
บริเวณพืนที่สำธำรณะ (ล้ำเหมืองโจ้)

การเพิ่มพื้นที่สเี ขียวโดยขยายพื้นที่สองฝั่งลาน้า
กำรซือพืนที่เพิ่มเพื่อสร้ำงสวนสำธำรณะโดยได้รับควำมเห็นขอบผ่ำน
กำรประชุมประชำคมและได้รับอนุมัติจำกสภำฯ

มีกำรเพิ่มเติมพืนที่โดยกำรท้ำทำงเท้ำส้ำหรับประชำชนทั่วไปที่สนใจเข้ำมำออกก้ำลังกำย

กำรท้ำพนังกันดิน

กำรสร้ำงฝำย

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชน
กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมประชำชนด้ำนสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยกำรเชิญชวนให้ประชำชนร่วม
ปลู ก ต้ น ไม้ บ ริ เ วณสองฝั่ ง ข้ ำ งล้ ำ น้ ำ โจ้ ได้ แ ก่ ต้ น หมำกหรื อ พื ช ตะกุ ล ปำล์ ม ต่ ำ งๆ
ต้นจิกน้ำ ต้นจำรุรี ต้นขีเหล็ก ฯลฯ เพื่อสร้ำงระบบน้ำเวศและกำรคืนธรรมชำติสลู่ ้ำน้ำโจ้

จัดตั งพืนที่ปกปักทรัพ ยำกรท้อ งถิ่น เพื่อ สนองพระรำชด้ ำริ โครงกำรอนุ รักษ์พัน ธ์ก รรมพืช
อันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ สมเด็จพระเทพรัตน์รำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

กำรก้ำหนดพืนที่ปกปักทรัพยำกรท้องถิ่น โดยกำรติดดป้ำยชื่อ
ตระกูลพืช และกำรใช้ประโยชน์พชื

จัดตังอำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบำลต้ำบลสันทรำยหลวง

มีกำรด้ำเนินกำรแหล่งเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบกำรณ์ด้ำเนินงำนเพิ่มเติมพืนที่สเี ขียวในเมือง
ร่วมกับกำรไฟฟ้ำกำรผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

เชิญชวนคณะศึกษำดูงำนหรือคณะตรวจเยี่ยมร่วมปลูกต้นไม้ในพืนที่สวนสำธำรณะ

กิจกรรมปล่อยปลำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกำสต่ำงๆ

กำรปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกำสต่ำงๆ

กิจกรรมอำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก big cleaning day พัฒนำล้ำเหมืองโจ้
และบริเวณข้ำงเคียง

ด้านการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนสาธารณะ

เป็นสถำนที่ให้ประชำชนทั่วไปหรือประชำชนในพืนที่ใช้ประโยชน์ในกำรออกก้ำลังกำย
ได้แก่ ออกก้ำลังโดยกำรกำรวิ่ง

กำรเต้นอำโรบิก

เป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อยใจ จัดให้มีสวนสำธำรณะ และลำนน้ำพุในพืนที่สวนสำธำรณะ

ส่งเสริมพืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชำติ และเชิงนิเวศ

ส่งเสริมกิจกรรมนันทนำกำรกิจกรรมครอบครัว“กิจกรรมวำดภำพระบำยสี”

ส่งเสริมกิจกรรมนันทนำกำรแก่ประชำชนทั่วไปช่วงเทศกำลสงกรำนต์
“กำรแข่งขันกำรประกวดร้องเพลง”

ส่งเสริมกิจกรรมท้องถิ่น กิจกรรมกีฬำสำกลหรือพืนบ้ำน “กิจกรรมกำรแข่งขันมวยทะเล”

ส่งเสริมกิจกรรมท้องถิ่น กิจกรรมกีฬำสำกลหรือพืนบ้ำน “กิจกรรมแข่งขันชักเย่อ “

ส่งเสริมกิจกรรมท้องถิ่น กิจกรรมกีฬำสำกลหรือพืนบ้ำน
“กิจกรรมกำรแข่งขันฟุตบอลระดับหมู่บำ้ น/ชุมชน”

ส่งเสริมกิจกรรมท้องถิ่น กิจกรรมกีฬำสำกลหรือพืนบ้ำน “กิจกรรมพำยเรือ”

ส่งเสริมกิจกรรมท้องถิ่น กิจกรรมกีฬำสำกลหรือพืนบ้ำน “กิจกรรมพำยกะละมังแทนเรือ”

ส่งเสริมกิจกรรมลำนตนเมือง “กำรจัดกิจกรรม “กำดมั่ว ครัวฮอม”

ส่งเสริมกิจกรรมลำนตนเมือง “กำรจัดกิจกรรมขันโตกนำนชำติ”

ส่งเสริมกิจกรรมลำนตนเมือง “จัดพืนที่ในกำรสืบสำนวัฒนธรรมช่วงเทศกำลสงกรำนต์”

ส่งเสริมกิจกรรมลำนตนเมือง “ลอยกระทง”

ส่งเสริมกิจกรรมลำนตนเมือง “งำนโคมไฟล้ำนนำ ประตูปำ่ เมืองสันทรำย”

ส่งเสริมกิจกรรมสืบสำนวัฒนธรรม เช่น กำรจัดธรรมในสวนช่วงเทศกำลเข้ำพรรษำ

ส่งเสริมกิจกรรมรักษำควำมสงบควำมเรียบร้อยและควำมปลอดภัยแก่เด็ก เยำวชน
ในพืนที่จัดให้มกี ำรซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย วำตภัย อุทกภัย ภัยธรรมชำติต่ำงๆ
และกำรปฐมพยำบำลเบืองต้น แก่เยำวชน

เป็นสถำนที่จัดพระรำชพิธถี วำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ ๙

จัดกิจกรรมงำนดอกไม้บำน โคมไฟล้ำนนำ ประตู๋ปำ่ เมืองสันทรำย

กิจกรรมตลำดนัดในสวน “กำดของกิ๋น กรีนมำร์เก็ต”

