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   เดิมเทศบาลต าบลสันทรายหลวงมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ได้รับการประกาศจัดตั้ ง 
เป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2499 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 74 ตอนที่ 7  ลงวันที่ 
7 มกราคม  พ.ศ. 2500 โดยได้ขยายเขตการปกครอง  2 ครั้ง  ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ .ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม  
2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมี
พ้ืนที่ 36 ตารางกิโลเมตร ซึ่งได้จัดตั้งโรงฆ่าสัตว์บริเวณสถานีดับเพลิงเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ต่อมา  
ในปี พ.ศ.2550 เทศบาลต าบลสันทรายหลวงเห็นว่าประชาชนในพ้ืนที่ที่ประกอบอาชีพค้าขายเนื้อสัตว์ได้มีการ
สั่งซื้อเนื้อสัตว์จากโรงงานจ าหน่ายเนื้อสัตว์เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมน้ าเน่าเสียและ 
มีกลิ่นเหม็น จึงได้ด าเนินการปิดโรงฆ่าสัตว์ และได้เริ่มท าการปรับปรุงฟ้ืนฟูล าน้ าโจ้ซึ่งไหลผ่านตั้งแต่สถานี
ดับเพลิงเป็นต้นไป โดยการขุดลอกล าเหมืองโดยความมือของประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งการส่งเสริมให้
ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมของบ้านและพ้ืนที่โล่งรอบบ้านให้สวยงามเช่นกัน ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบล
สันทรายหลวงที่ว่า “สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม”  

  ต่อมาในปี พ.ศ.2551 เทศบาลต าบลสันทรายหลวงได้ย้ายที่ท าการมาตั้งอยู่ ณ เลขที่ 9 หมู่ 1 
ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  
ในวันที่ 21 มกราคม 2551 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2554 เทศบาลต าบลสันทรายหลวงได้ด าเนินการจัดซื้อที่ดิน
เพ่ือก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะหรือตลาดชุมชน จ านวน 4 ไร่ และในปี พ.ศ.2555 เทศบาลฯ ได้ซื้อที่ดิน 
เพ่ือก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะหรือตลาดชุมชนต่อที่ดินเดิมที่ได้จัดซื้อไปแล้ว จ านวน 3 ไร่ 77 ตารางวา  
ซึ่งเทศบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการให้กับ
ประชาชน เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวจะสามารถน ามาซึ่งประโยชน์ต่อประชาชน ทั้ง 21 หมู่บ้าน และ
ประชาชนทั่วไปได้ใช้ร่วมกัน เมื่อก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะหรือตลาดชุมชนแล้ว จะช่วยท าให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้มีสถานที่ในการออกก าลังกาย มีการบริหารจัดการสวนสาธารณะ สนามกีฬาพร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ 
สถานที่ให้มีความเหมาะสม มีความปลอดภัยรองรับการให้บริการประชาชน  สามารถเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน
และมุ่งหวังให้เป็นปอดในเมืองอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังสามารถเป็นสถานที่ส าหรับ พักผ่อนหย่อนใจให้กับ
ประชาชน เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งยังสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง และหากก่อสร้างตลาดชุมชนก็จะท าให้ประชาชนมีสถานที่ส าหรับซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้าภายในชุมชน เป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนต่อไป 

  หลังจากนั้นเทศบาลต าบลสันทรายหลวงได้มีการพัฒนาพ้ืนที่โดยการขอคืนพ้ืนที่ล าน้ าโจ้ 
จากประชาชนที่รุกล้ าล าน้ าโจ้ มีการขุดลอกล าเหมืองเพ่ือแก้ปัญหาน้ าตื้นเขินการสะสมของเศษวัชพืชเศษใบไม้
ท าให้น้ าเน่าเสีย การด าเนินการก่อสร้างพนังกันดิน ก่อสร้างฝายชะลอน้ า ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
ให้สวยงาม โดยการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ การอนุรักษ์พันธุ์ปลา ตลอดจนเสริ มสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้ประชาชนและทุกฝ่ายได้รับความรู้ ความตระหนักต่อคุณค่าและความส าคัญของแม่น้ า คู คลอง 
รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป   



      ในปัจจุบันเทศบาลต าบลสันทรายหลวง มีพ้ืนที่สวนสาธารณะทั้งหมดโดยประมาณ จ านวน 
25 ไร่  โดยมีการพัฒนา ปรับปรุงในด้านต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงน้ าเน่าเสีย การก่อสร้างทางเดินส าหรับ
ประชาชนเดินออกก าลังกาย การปลูกต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ อาทิ ต้นหมากซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจ าอ าเภอ
สันทราย ตามค าขวัญ “เกษตรดี สตรีสวย รวยหมาก ของฝากข้าวแต๋น แน่นแฟ้นคุณธรรม” รวมไปถึง 
การก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตร และลดปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากในพ้ืนที่ นอกจากนั้นเทศบาลต าบล
สันทรายหลวงได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เลขที่สมาชิก 8-5501402  
ซึ่งได้ด าเนินการปรับพ้ืนที่ให้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช เพ่ือตอบสนองการด าเนินงานตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ที่ทรงต้องการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่น  
โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการดังนี้ 
 

1. การจัดท าข้อมูลพื้นที่สีเขียวในเมือง 
2.  พ้ืนที่สาธารณะเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ 
3. การปกปักพันธุกรรมพืชท้องถิ่น 
4. การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชท้องถิ่น 
5. การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมือง 
6. การมีส่วนร่วมรักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมือง 
7. นวัตกรรมการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองอย่างยั่งยืน 

   เทศบาลต าบลสันทรายหลวงได้เปิดสวนสาธารณะให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการ
ออกก าลังกาย การแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพ้ืนบ้าน ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการส าหรับ  
ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ และท ากิจกรรมร่วมกัน ประกอบด้วย ลานส าหรับเดินหรือ
วิ่ง สวนสุขภาพพร้อมเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ ทางเดิน ลานพักผ่อน  
ศาลาพักผ่อน สระน้ าพร้อมสวนหย่อม ส าหรับให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจน
สามารถใช้ในการจัดกิจกรรมสาธารณะต่างๆ เสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและนักท่องเที่ยว  
เป็นการเพ่ิมทางเลือกในการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะ
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวของอ าเภอสันทราย อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะมี
ต้นไม้จ านวนมากเปรียบเสมือนปอดและเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างดี  
    นอกจากนั้นเทศบาลต าบลสันทรายหลวงได้จัดสถานที่บางส่วนเป็นตลาดชุมชน เพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และผู้ประกอบอาชีพกลุ่มOTOP กระจายรายได้สู่
ประชาชนโดยตรง ประชาชนได้ซื้อสินค้าราคาถูก มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในชุมชน  และสามารถ
ลดรายจ่ายของครัวเรือน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อขายสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้าภายใน
ชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด อาทิเช่น ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP อาหารพ้ืนเมือง
ต่าง ๆ ซึ่งเปิดท าการในทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป รวมทั้งการจัดกิจกรรม 
ต่าง ๆ  อาทิเช่น การจัดท าโครงการใช้จุลินทรีย์บ าบัดน้ าเสียหรือ EM เพ่ือปรับปรุงแหล่งน้ า การจัดเก็บ
ผักตบชวาในบริเวณแหล่งน้ า การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสต่างๆ กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่น 
รักษ์โลก Big Cleaning Day พัฒนาล าน้ าโจ้และบริเวณพ้ืนที่ข้างเคียง การส่งเสริมกิจกรรมลานคนเมือง  



“กิจกรรมขันโตกนานาชาติ” การจัดกิจกรรม “กาดมั่ว ครัวฮอม” การจัดประเพณีปี๋ใหม่เมืองเพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ การจัดประเพณียี่เป็ง รวมทั้งเป็นสถานที่ในการประกอบพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ของอ าเภอสันทราย  
เป็นต้น  
 
 

นำยนที ด ำรงค์ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลสันทรำยหลวง 

          เทศบำลต ำบลสันทรำยหลวง 
 



ส่วนที่ ส่วนที่ 11  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นที่ฐานสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นที่ฐาน  

1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
  เทศบาลต าบลสันทรายหลวงเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล  และได้รับการประกาศจัดตั้ง 
เป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2499 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 74  ตอนที่ 7   
ลงวันที่ 7 มกราคม  พ.ศ. 2500 โดยได้ขยายเขตการปกครอง  2 ครั้ง   

   ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  2542   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีพ้ืนที่ 36 ตารางกิโลเมตร 

ดวงตราสัญลักษณ์ของเทศบาล    

 
ความหมายของตราสัญลักษณ์ท่ีเป็นรูปไก่ เนื่องจากเทศบาล (สุขาภิบาล) 

ได้รับจัดตั้งขึ้นในปีระกา 

1. ด้านกายภาพ  

  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  

   เทศบาลต าบลสันทรายหลวงมีอาณาเขตติดต่อกับตัวอ าเภอเมืองเชียงใหม่  สามารถเดิน
ทางเข้าสู่ตัวอ าเภอเมืองเชียงใหม่และอ าเภอใกล้เคียงอย่างสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น  
ที่ราบลุ่มซึ่งลาดชันจากแนวตะวันออกเฉียงเหนือลงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ และมีระบบโครงข่ายถนนทั้งใน
ส่วนถนนสายเชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด ถนนสายสันทราย (สายเดิม) ถนนวงแหวนรอบกลางและถนนวงแหวน
รอบนอกซ่ึงผ่านในเขตเทศบาล จึงท าให้มีการขยายตัวของโครงการหมู่บ้านจัดสรรซึ่งเป็นเขตชุมชนที่อยู่อาศัย
ที่อยู่ติดกบัเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่  

   อาณาเขต มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ าเภอข้างเคียง   ดังนี้ 

                     ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองแม่โจ้และเทศบาลต าบลป่าไผ่ 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลต าบลสันพระเนตรและเทศบาลต าบล 

หนองป่าครั่ง  (เขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่) 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลต าบลเมืองเล็นและเทศบาลต าบลสันนาเม็ง 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ เทศบาลต าบลหนองจ๊อมและเทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม  

(เขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่) 



  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปสภาพพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวงในปัจจุบัน 
เป็นลักษณะผสมผสานกันระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท  หรือเป็นสังคมกึ่งเมือง – กึ่งชนบท (Semi – 
urban Region) ลักษณะการใช้ที่ดินจึงสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

   -  พ้ืนที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยของคนดั้งเดิมในพ้ืนที่ อยู่บริเวณเขตต าบลสันทรายหลวง  
และ ม.4 (บ้านป่าเหมือด) ต าบลป่าไผ่  โดยพ้ืนที่บริเวณนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนดั้งเดิมเป็นส่วนมาก 
และมีพ้ืนที่ที่เป็นเขตเกษตรกรรม  ได้แก่  การเพาะปลูกข้าว  ปลูกถ่ัวเหลือง  ท าสวนผลไม้ต่างๆ  เป็นต้น  

   -  พ้ืนที่เขตบ้านจัดสรรและแหล่งที่อยู่อาศัย   อยู่บริเวณเขตต าบลสันทรายน้อยต าบล 
สันทรายหลวงและ ม.2 (บ้านแม่คาว) ต าบลสันพระเนตร บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวมีลักษณะความเป็นชุมชนเมือง
ค่อนข้างมาก เนื่องจากมีสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร  สถานบันเทิง  และหมู่บ้านจัดสรรขนาด
ใหญ่หลายโครงการและมีแนวโน้มที่หมู่บ้านจัดสรรจะเข้ามาแทนที่พ้ืนที่ที่ท าการเกษตรดั้งเดิม     

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  มีสภาพอากาศเย็นเกือบตลอดปีมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 12.5 – 38.0 ºC แบ่ง
ได้เป็น 3 ฤด ู

   -  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 ส่วนใหญ่พบตามสภาพพ้ืนที่งานลุ่มดินลึกเนื้อดินค่อนข้างละเอียดมักมีน้ าท่วม
ขังในฤดูเพาะปลูกมักใช้ท านาในฤดูแล้งพ้ืนที่ที่มีการชลประทานสามารถปลูกพืชไร่หรือพืชสวนเป็นพืชครั้งที่ 2  
ได้ด ี

   - กลุ่มดินไร่ ส่วนใหญ่พบตามพ้ืนที่ดอน มีความลาดเทดินลึกเนื้อดินร่วนถึงค่อนข้างละเอียด 
การระบายน้ าจะมีปัญหาของน้ าในฤดูเพาะปลูกและ มีการชะล้างหน้าดินท าให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง 
ในบางพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ าจะใช้ปลูกไม้ผลได้ดี 

   - กลุ่มดินตื้น ส่วนใหญ่พบตามที่ลาดเชิงเขาดินตื้นมีกรวดหรือเศษหินหักปะปนอยู่ในเนื้อดิน  
มีสภาพเป็นป่าโปร่งไม่เหมาะส าหรับการเกษตรแต่เป็นแหล่งวัตถุสร้างทางที่ดี  

  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า ประกอบด้วย แม่น้ าโจ้ และแม่น้ าคาว  

   1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ เนื่องจากพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวง เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ประกอบกับเป็นพ้ืนที่เขตบ้านจัดสรรและแหล่งที่อยู่อาศัยจ านวนมาก  

  

2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

  2.1 เขตการปกครอง  

  เทศบาลต าบลสันทรายหลวง มีเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบจ านวน 36 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที ่4 ต าบล มีจ านวนหมู่บ้าน 21 หมู่บ้าน และ 8 ชุมชน ดังนี้  

 



 

ต าบล หมู่ที่ หมู่บ้าน 

สันพระเนตร 2 บ้านแม่คาว 
 

 
 
 
 

สันทรายน้อย 

 

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 ชุมชนบ้านไผ่เหนือ 
 
 
 

สันทรายน้อย 

2 
3 
4 
5 
5 
5 
8 

ชุมชนแม่ย่อยบ้านโตน 
ชุมชนสันทรายวิลเลจ 
ชุมชนกาญจน์กนก 
ชุมชนพิมุกต์เหนือ 
ชุมชนพิมุกใต้ 
ชุมชนกล้วยไม้ 
ชุมชนลากูน่า 
 

 
 

 



3. ประชากร 

 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร      

ต าบล หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง 
ป่าไผ่ 4 ป่าเหมือด 603 ครัวเรือน 524 คน 641 คน 

สันทรายหลวง 1 บ้านทุ่งยาว 200 ครัวเรือน 234 คน 261 คน 
 2 บ้านป่าลาน 371 ครัวเรือน 427 คน 439 คน 
 3 บ้านข้าวแท่น 237 ครัวเรือน 294 คน 313 คน 
 4 บ้านสันทรายหลวง 855 ครัวเรือน 818 คน 992 คน 
 5 บ้านท่อ 544 ครัวเรือน 480 คน 502 คน 
 6 บ้านสันป่าสัก 266 ครัวเรือน 303 คน 358 คน 
 7 บ้านต้นซาง 308 ครัวเรือน 284 คน 363 คน 
 8 บ้านปินดก 142 ครัวเรือน 195 คน 212 คน 
 9 บ้านสันทรายก้อม 319 ครัวเรือน 339 คน 404 คน 

สันพระเนตร 2 บ้านแม่คาว 618 ครัวเรือน 541 คน 619 คน 
สันทรายน้อย 1 บ้านแม่ย่อยเหนือ 789 ครัวเรือน 722 คน 810 คน 

 2 บ้านแม่ย่อยใต้ 821 ครัวเรือน 788 คน 948 คน 

 3 บ้านสันทรายมูล 1,802 ครัวเรือน 1,430 คน 1,764 คน 

 4 บ้านสันคะยอม 890 ครัวเรือน 749 คน 920 คน 

 5 บ้านโจ้ 2,072 ครัวเรือน 1,442 คน 1,801 คน 

 6 บ้านสันทรายทอง 1,190 ครัวเรือน 907 คน 1,078 คน 

 7 บ้านสันคะยอมใต้ 656 ครัวเรือน 649 คน 812 คน 

 8 บ้านเด่นสันคะยอม 879 ครัวเรือน 699 คน 917 คน 

 9 บ้านสันทรายน้อย 351 ครัวเรือน 355 คน 399 คน 

 10 บ้านสันทรายเงิน 509 ครัวเรือน 411 คน 494 คน 

 
ข้อมูลงานทะเบียนราษฎร ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 

4. สภาพทางสังคม 

  4.1 การศึกษา  

   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง ไม่มีสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  
แต่มีสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ ระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 1 แห่ง ,ระดับโรงเรียนอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน 
จ านวน 9 แห่ง และระดับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ านวน 2 แห่ง 

  4.2 สาธารณสุข 

   ในเขตเทศบาลมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จ านวน 3 แห่ง คือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่อ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสันคะยอม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านป่าเหมือด, มีโรงพยาบาลนอกเขตพ้ืนที่ที่ใกล้เคียง คือ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค , โรงพยาบาลสัน
ทราย, โรงพยาบาลนครพิงค,์ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และโรงพยาบาลเทพปัญญา เป็นต้น 



  4.3 อาชญากรรม 

   ในเขตเทศบาลมีสถานีต ารวจภูธรสันทราย จ านวน 1 แห่ง ทั้งนี้เทศบาลมีแนวทางการ
ด าเนินการด้านการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ โดยด าเนินการสนับสนุนบทบาท
ของก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ในด้านการจัดตั้งสายตรวจในชุมชน การด าเนินการ  
ของ อปพร. อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมทั้งการจัดสรรงบประมาณด าเนินการ การอบรมพัฒนาศักยภาพทั้งใน
และนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง 

  4.4 ยาเสพติด 

   ด้านการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้ ง ในส่วนที่ เทศบาลต าบล 
สันทรายหลวงด าเนินการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ (ศอ.ปส.จ.ชม) ได้จัดท าโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระดับชุมชน เช่น ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กเยาวชนและในสถานศึกษา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด ส่งเสริมกิจกรรมด้านการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยา/ผู้เสพยาเสพติด และการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชน 
กลุ่มเสี่ยง โดยค านึงถึงสถานะทางการคลังขีดความสามารถและผลส าเร็จในการด าเนินการ 

  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง ได้ด าเนินการการสังคมสงเคราะห์ ด้านฌาปนสถานในพ้ืนที่
เทศบาล โดยมีจ านวนฌาปนสถาน จ านวน 8 แห่ง คือ สุสานป่าเหมือด สุสานบ้านทุ่งยาว สุสานบ้านป่าลาน 
สุสานบ้านสันทรายหลวง สุสานบ้านสันคะยอม สุสานบ้านแม่คาว สุสานสันทรายมูล และสุสานบ้านสันป่าสัก 

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน  

  5.1 การคมนาคมขนส่ง  

   -  ทางหลวงจังหวัด หมายเลข  1001  (เชียงใหม่ – พร้าว)   เป็นถนนคมนาคมหลักของ
อ าเภอสันทรายและเชื่อมโยงกับอ าเภอเมืองเชียงใหม่   พาดผ่านแนวเหนือ – ใต้ของเขตเทศบาลโดยตรง 

   -  ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 118  (เชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด)  ผ่านพ้ืนที่ทางใต้ของเทศบาล
ติดต่อกับทางหลวงจังหวัด  หมายเลข 1001 บริเวณตลาดสดสามแยกสันทราย ต าบลสันทรายน้อย 

   - ถนนวงแหวนรอบกลาง ผ่านในแนวบ้านโจ้ หมู่ที่ 5 บ้านสันทรายทอง หมู่ที่ 6 ต าบล 
สันทรายน้อย บ้านแม่คาว หมู่ที่ 2 ต าบลสันพระเนตร 

   -  ถนนวงแหวนรอบนอก ผ่านในแนวบ้านแม่ย่อยเหนือ หมู่ที่ 1 ,บ้านแม่ย่อยใต้ หมู่ที่ 2 , 
บ้านสันคะยอม หมู่ที่ 4 ,บ้านเด่นสันคะยอม หมู่ที่ 8, บ้านสันทรายน้อย หมู่ที่ 9 และบ้านสันทรายเงิน  
หมู่ที่ 10  

  5.2 การไฟฟ้า 

   ปัจจุบันเกือบทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลมีกระแสไฟฟ้าใช้ โดยได้รับการจ่ายกระแสไฟจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันทราย 



  5.3 การประปา 

   ลักษณะการใช้น้ าประปาในเขตเทศบาลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ประปาหมู่บ้านและการ
ประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้น้ าประปาหมู่บ้าน แต่ก็มักจะมีปัญหาเวลาฤดูร้อน
ที่น้ าจะมีไม่เพียงพอ เทศบาลจึงหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยก่อสร้างประปาหมู่บ้านให้ครบทุก
หมู่บ้านและปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ าประปาหมู่บ้านให้มีความสะอาดและเพียงพอส าหรับใช้อุปโภค 
บริโภค  

  5.4 โทรศัพท์  

   เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในสังคมไทยกระจายทั่วทุกพ้ืนที่ จึงท าให้ปัจจุบัน 
ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวงเข้าถึงการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้น ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  
ลดความส าคัญลง และท าให้ตู้โทรศัพท์สาธารณะลดลง 

  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

   ระบบการขนส่งทางไปรษณีย ์

   ภายในพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวงมี บริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัด สาขาสันทราย 

 จ านวน 1 แห่ง  

   การขนส่งและการจราจร  

  ภายในพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวง เนื่องจากเขตเทศบาลอยู่ใกล้กับสถานีขนส่งอาเขต  
 ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินรถไปยังอ าเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต่างๆ  ประชาชนจึงสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

    รถโดยสารประจ าทาง    

    รถโดยสารประจ าทางสายสันทราย (เก่า)  วิ่งเส้นทางตั้งแต่ตลาดวโรรส (เขตอ าเภอเมือง
เชียงใหม่) – บ้านป่าเหมือด ต าบลป่าไผ่   อ าเภอสันทราย     

    รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล  

   ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้พาหนะเดินทางส่วนตัว  ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่า  ประกอบกับ 
ปัจจุบันมีการสร้างถนนวงแหวนรอบนอกและถนนวงแหวนรอบกลางจึงท าให้การเดินทางสะดวกรวดเร็ว 

 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

  การประกอบอาชีพ 

   เนื่องจากเป็นเขตพ้ืนที่ที่ประชาชนดั้งเดิมอาศัยอยู่และเขตหมู่บ้านจัดสรร  ลักษณะการ
ประกอบอาชีพของประชาชนจึงมีลักษณะหลากหลายและผสมผสานทั้งเกษตรกร รับจ้างทั่วไป  ค้าขาย 
พนักงาน - รัฐวิสาหกิจ   รับราชการ ฯลฯ   โดยจะมีคนที่ท างานในพ้ืนที่เทศบาลและคนที่ออกไปท างานยัง
อ าเภออ่ืนๆ ที่ใกล้เคียง แต่จะไม่ค่อยมีสถานประกอบการหรือโรงงานขนาดใหญ่จึงท าให้แรงงานส่วนหนึ่ง
ออกไปท างานนอกเขตเทศบาล 



  อาชีพเกษตรกรรม 

   การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  ส่วนใหญ่ 
จะอยู่ในเขตพ้ืนที่อาศัยดั้งเดิมและมากที่สุดในเขตต าบลสันทรายหลวงทั้งต าบล  และ ม .4 (บ้านป่าเหมือด) 
ต าบลป่าไผ่ ซึ่งมีการท าการเกษตรหลากหลายผสมผสานกันไป แต่อาชีพเกษตรกรรมมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลง
ไปและมีการประกอบอาชีพใหม่แทน เช่น การขายแรงงาน รับจ้างบริษัทธุรกิจ งานก่อสร้าง และบริการ 
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะละทิ้งอาชีพเกษตรกรรมไปประกอบอาชีพอ่ืน  

  การท่องเที่ยว 

   เนื่องด้วยสภาพพ้ืนที่ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตเทศบาล แต่จากการพัฒนา
ระบบโครงข่ายถนนในปัจจุบัน ทั้งถนนวงแหวนรอบนอกและถนนวงแหวนรอบกลาง ประกอบกับมีการ
ปรับปรุงบริเวณทางแยกบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่ - ล าปางแล้ว ในอนาคตการเดินทางมายัง
เทศบาลต าบลสันทรายหลวงจะใช้เวลาไม่นาน ประกอบกับเขตพ้ืนที่เชื่อมต่อกับอ าเภออ่ืนๆ หลายอ าเภอ ซึ่งมี
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่และเป็นเส้นทางที่จะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงราย  จึงเป็น
แหล่งแวะพักของนักท่องเทียวที่จะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ  โดยอาจจะแวะชมและเลือกซื้อสินค้าของชุมชน 
หรือสินค้า OTOP ต่างๆของเทศบาลหรือแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถี
ชีวิตท้องถิ่น เช่น แวะชมตลาดนัดวัวควายที่บ้านแม่ย่อยเหนือ (เปิดในวันจันทร์และวันศุกร์) แหล่งเกษตรกรรม
ที่บ้านข้าวแท่น ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ท่ีสวนป่าบ้านโปง โดยอาจจะแวะพักในลักษณะของโฮมสเตย์ 

  

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  

  7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง มีจ านวน 21 หมู่บ้าน ประชากร (ชาย) จ านวน 12,591 คน 
ประชากร (หญิง) จ านวน 15,047 คน ครัวเรือน จ านวน 14,422 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ (ไร่) จ านวน 9,544 ตาราง
เมตร  

  7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

   ประเภทของการท าการเกษตร (ท านา) 

   มีพ้ืนที่ท าการเกษตรในเขตชลประทาน จ านวน 173 ครัวเรือน จ านวนไร่ จ านวน 1,022 ไร่ 
ผลเฉลี่ย 806.25 กก./ไร่ ต้นทุนเฉลี่ย 4,156.25 บาท./ไร่ ราคาขายเฉลี่ย 6,764.29 บาท./ไร่ และมีพ้ืนที่ท า
การเกษตรนอกเขตชลประทาน จ านวน 15 ครัวเรือน จ านวนไร่ 159 ไร่ 

   ประเภทของการท าการเกษตร (ท าสวน) 

    มีพ้ืนที่ท าการเกษตร (ล าไย) จ านวน 85 ครัวเรือน จ านวนไร่ จ านวน 87 ไร่ ผลเฉลี่ย  
1,500 กก./ไร่ ต้นทุนเฉลี่ย 1,000 บาท./ไร่ ราคาขายเฉลี่ย 1,500 บาท./ไร่ 

 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

    ด้านปริมาณน้ าฝน 

       มีแหล่งน้ าทางการเกษตร (ปริมาณน้ าฝน) ไม่เพียงพอ จ านวน 21 หมู่บ้าน 



  ด้านแหล่งน้ าธรรมชาติ 

     -  แม่น้ า โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีไม่เพียงพอ จ านวน 2 หมู่บ้าน และมีไม่ทั่วถึง  

จ านวน 2 หมู่บ้าน 

    - คลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีเพียงพอ จ านวน 1 หมู่บ้าน ,มีไม่เพียงพอ  

จ านวน 5 หมู่บ้าน ,มีทั่วถึง จ านวน 1 หมู่บ้าน และมีไม่ทั่วถึง จ านวน 5 หมู่บ้าน   

    - หนองน้ า/บึง โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีเพียงพอ จ านวน 1 หมู่บ้าน และมีทั่วถึง 
จ านวน 1 หมู่บ้าน  

  ด้านแหล่งน้ าที่มนุษยส์ร้างข้ึน 

    - ฝาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีเพียงพอ จ านวน 1 หมู่บ้าน ,มีไม่เพียงพอ จ านวน  
1 หมู่บ้าน ,มีทั่วถึง จ านวน 1 หมู่บ้าน และมีไม่ทั่วถึง จ านวน 1 หมู่บ้าน   

    - สระ โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีไม่เพียงพอ จ านวน 5 หมู่บ้าน และมีทั่วถึง จ านวน  
1 หมู่บ้าน 

    - คลองชลประทาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีเพียงพอ จ านวน 2 หมู่บ้าน  
,มีไม่เพียงพอ จ านวน 7 หมู่บ้าน ,มีทั่วถึง จ านวน 2 หมู่บ้าน และไม่ทั่วถึง จ านวน 7 หมู่บ้าน 

 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

    - บ่อบาดาลสาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ไม่มีบ่อบาดาลสาธารณะ จ านวน 18 
หมู่บ้าน ,มีไม่เพียงพอ จ านวน 2 หมู่บ้าน และไม่ทั่วถึง จ านวน 2 หมู่บ้าน 

    - บ่อน้ าตื่นสาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ไม่มีบ่อน้ าตื่นสาธารณะ จ านวน 19 
หมู่บ้าน ,มีเพียงพอ จ านวน 1 หมู่บ้าน มีไม่เพียงพอ จ านวน 19 หมู่บ้าน และมีไม่ทั่วถึง  จ านวน 1 หมู่บ้าน 

    - ประปาหมู่บ้าน(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ไม่มี
ประปา หมู่บ้าน(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จ านวน 1 หมู่บ้าน ,มีเพียงพอ จ านวน 4 หมู่บ้าน ,มีไม่
เพียงพอ จ านวน 15 หมู่บ้าน ,มีทั่วถึง จ านวน 3 หมู่บ้าน และไม่ทั่วถึง จ านวน 16 หมู่บ้าน 

    - ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ไม่มีระบบประปา 
(การประปาส่วนภูมิภาค) จ านวน 10 หมู่บ้าน ,มีเพียงพอ จ านวน 1 หมู่บ้าน ,มีไม่เพียงพอ จ านวน 8 หมู่บ้าน 
และมีไม่ทั่วถึง จ านวน 9 หมู่บ้าน     

    - ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
มีเพียงพอ จ านวน 4 หมู่บ้าน และมีไม่เพียงพอ จ านวน 16 หมู่บ้าน  

 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

   8.1 การนับถือศาสนา 

     ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีบางส่วนที่นับถือศาสนาคริสต์  แต่ไม่มี
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องศาสนา  มีศาสนสถานที่เป็นวัดพุทธในเขตเทศบาล  จ านวน 10 วัด มีโบสถ์คริสต์  
จ านวน  3 แห่ง  คือ โบสถ์บ้านป่าเหมือด 2 แห่ง   และโบสถ์บ้านข้าวแท่นอีก  1 แห่ง 



   8.2 ประเพณีและงานประจ าปี  

     งานศิลปวัฒนธรรมส่วนใหญ่จะเป็นงานตามประเพณีท้องถิ่นและงานด้านศาสนา 
เช่น  ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง การฟ้อนเล็บ การตีกลองยาว (เอว) โดยเฉพาะการฟ้อนเล็บจะมี
ชื่อเสียงมากและเทศบาลได้มีส่วนร่วมและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นดังกล่าว 

   8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน  

    - ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวง มีแหล่งงาน หัตถกรรม เครื่องเงิน
ชุมชนบ้านแม่ย่อย หมู่ที่ 2 ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย 

   - ภาษาถ่ินเหนือ ภาษาถิ่นเหนือหรือภาษาถิ่นพายัพ (ค าเมือง)  ได้แก่ ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสาร
อยู่ในบางจังหวัดของภาคเหนือตอนบน หรือภาษาในอาณาจักรล้านนาเดิม  มักจะพูดกันมากในจังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา  ล าปาง น่าน ล าพูน ตาก แพร่ เป็นต้น 

   8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

  สินค้าของชุมชนตามโครงการ หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบล (One Tambon One 
Product) หรือ สินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง มีจ านวน 14 รายการ ซึ่งเทศบาล
จะได้สนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
ตลอดจนส่งเสริมเรื่องการตลาดต่อไป 

9. ทรพัยากรธรรมชาติ  

  9.1 แหล่งน้ า 

    แหล่งน้ าที่ส าคัญส าหรับเพ่ือการอุปโภค บริโภค และทางเพ่ือใช้ในการเกษตรในพ้ืนที่ ได้แก่ 
แม่น้ าโจ้ และแม่น้ าคาว ซึ่งทางเทศบาลต าบลสันทรายหลวงได้มีการสร้างฝายชะลอน้ าในพ้ืนที่หลายจุด  
เพ่ือเตรียมการป้องกันน้ าท่วมในชุมชน ทั้งการปรับปรุงสภาพล าน้ าเหมืองดู่ ล าน้ าแม่แก๊ด ล าน้ าโจ้ ตลอดจน 
ล าเหมืองสาขาต่าง ๆ ให้สามารถเก็บกักน้ าได้ในฤดูแล้งและสามารถระบายน้ าได้อย่างรวดเร็วในฤดูน้ าหลาก 
และในบางชุมชนที่เป็นที่ลุ่มต่ าต้องบริหารจัดการระบบสูบน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังควบคู่ 

  9.2 ทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้  

   ลักษณะป่าไม้ในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบและผลัดใบ โดย
ป่าประเภทไม่ผลัดใบ ได้แก่ป่าดงดิบและป่าสนเขา ส่วนประเภทผลัดใบ ป่าเบญพรรณหรือป่าผสมผลัด มีไม้
ส าคัญ คือไม้สักขึ้นเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวกระจายทั่วไปในป่าโปร่งปะปนกับพันธุ์ไม้ผลัดใบชนิดอ่ืนๆ ไม้ที่มีค่า 
ได้แก่ ไม้มะค่าโมง ไม้แดง ไม้ประดู่ เป็นต้น ส่วนพันธุ์ไม้ชั้นล่างจะเป็นพวกตระกูลปาล์มและไผ่  

 

 

 

 

 



1.2 กรอบนโยบาย โครงสร้างการบริหาร และแผนงาน 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
“สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม” 

 

พันธกิจ   
   1. ท าให้สันทรายเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   2. ท าให้สันทรายเป็นสังคมที่สงบสุขและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   3. เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง 
   4. ให้บริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
   5. ส่งเสริมการรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ชุมชน 
   6. ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชน 

   7. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้น 
การบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง 

พันธกิจ    พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชนตามศักยภาพของเทศบาลต าบลสันทรายหลวงควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์   โครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน เพียงพอและท่ัวถึง 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์   จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ที่ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบการวางผังเมืองและการใช้ที่ดิน 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพ้ืนฐาน ถนน ผิว

การจราจร ทางเท้า สะพาน ระบบการระบายน้ า 
3. พัฒนาระบบการจราจรและการขนส่ง 
4. พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
5. พัฒนาระบบประปา 

-   จ าน วนถนน  สะพาน  ทา ง เท้ า  
กา ร ร ะบ า ย น้ า  สิ่ ง ส า ธ า รณู ป โ ภ ค 
สาธารณูปการ และสิ่งก่อสร้าง ระบบ
จราจร แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
ระบบชลประทาน ที่ได้การบ ารุงรักษา
และมีจ านวนเพิ่มขึ้น 

     

ความเชื่อมโยง 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ   สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง   พัฒนาด้านอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เป้าประสงค์   ประชาชนประกอบอาชีพ มีรายได้บนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  จ านวนประชาชนที่มีอาชีพ มีรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการสร้างงานและพัฒนารายได้ 
2. ส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาสินค้าชุมชน 
3. เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตร 
 

- จ านวนประชาชนที่มีอาชีพ รายได้ 
เพ่ิมข้ึน 
- จ านวนครัวเรือนที่ใช้พลังงานทดแทน 
- จ านวนการรวมกลุ่มของประชาชน 

 

ความเชื่อมโยง 
    ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

พันธกิจ       ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนา 
ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 

เป้าประสงค์   ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา  เพียงพอและทั่วถึง  ใช้หลักศาสนาส าหรับเป็นที่ยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจ  และขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   กีฬาและนันทนาการ เป็นสิ่งสร้างความเข้มแข็ง  
ความสามัคคีให้กับชุมชน 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษา  และจ านวนกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม เพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานใหไ้ด้

มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนนัทนาการ 
4. ส่งเสริมความเข้มแขง็ของชุมชน 
5. สนับสนุนการสงเคราะห์และสร้างสวัสดิการสังคม 

 
 

-  จ านวนผู้ที่ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น 
-  จ านวนกิจกรรมที่ได้การสนับสนุน ส่งเสริม 



แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
 

6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ฟื้นฟูอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเอกลักษณ์ท้องถิ่นและวันส าคัญต่าง 
ๆ  

7. ส่งเสริมการให้บรกิารทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

8. ควบคุมสุขาภิบาลร้านอาหาร ตลาด แผงลอยและสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ให้มีมาตรฐาน 

9. ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
-  จ านวนผู้ที่ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น 
-  จ านวนกิจกรรมที่ได้การสนับสนุน ส่งเสริม 

ความเชื่อมโยง 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญาจิต
สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
   การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข
และคุณภาพชีวิต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ  ส่งเสริม บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

เป้าประสงค ์ มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  จ านวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น และจ านวนครัวเรือนที่มีการบริหารจัดการขยะ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 

สวนสาธารณะและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่าง ๆ  
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล 

- จ านวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 
- จ านวนครัวเรือนที่มีการบริหารจัดการ
ขยะ 
 

 
 

ความเชื่อมโยง 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

พันธกิจ  พัฒนาองค์กรและสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 

เป้าประสงค์  องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  จ านวนบุคลากรที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงพัฒนาสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน บุคลากรและการ

ปฏิบัติงาน 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนกับเทศบาล 

- จ านวนบุคลากรที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
- จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมกับ
เทศบาลต าบลสันทรายหลวงเพ่ิมมากข้ึน 

 

ความเชื่อมโยง 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม การพัฒนาระบบการจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

 

นโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลสันทรายหลวง 

   1.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลฯ ให้ความส าคัญต่อการ
ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภาคราชการ เอกชน องค์กรชุมชน ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน 
ผู้สูงอายุ สตรีแม่บ้าน เยาวชน อสม. อปพร. ให้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งการวางแผนด าเนินงาน ติดตามผล
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

    2. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมใหม่ในการใช้ ดูแล และร่วมรักษาสิ่งสาธารณประโยชน์  
สวนสาธารณะ  การเคารพสิทธิชุมชน  ภายใต้การปฏิบัติตามแนวด าเนินการที่ชุมชนร่วม กันก าหนด  
การออกเทศบัญญัติเพ่ือดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมือง รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เป็นธรรม  
กับทุก ๆ ฝ่าย 

    3.  เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเทศบาลฯ ทั้งการพัฒนาบุคลากรในทุกรูปแบบ การน า
เทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือยกระดับการให้การบริการประชาชนที่ดียิ่งขึ้นให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้องและสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ 



    4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย  การเพ่ิมระบบแสงสว่างของถนนหนทาง  
การจัดตั้งป้ายจราจร  สัญญาณไฟจราจรให้เหมาะสม รวมไปถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดล่อแหลมและ
เสี่ยงภัยของชุมชน 

    5.  สนับสนุนบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ในด้านการจัดตั้งสาย
ตรวจในชุมชน การด าเนินการของ อปพร. อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมทั้งการจัดสรรงบประมาณด าเนินการ 
การอบรมพัฒนาศักยภาพทั้งในและนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง 

    6.  สนับสนุนการจัดสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ พิทักษ์ รักษาประชาชน เพ่ือให้การดูแล
สุขภาพของประชาชนในทุกกลุ่มทุกวัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการประสานการด าเนินงาน
ร่วมกับกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง 3 แห่ง การพัฒนาศักยภาพของ อสม. ในทุก ๆ ด้านการตรวจ
สุขภาพประจ าปีของประชาชน โดยการด าเนินงานจากกองทุน สปสช.เทศบาลฯ ยกระดับมาตรฐานการพัฒนา
หน่วยกู้ภัย กู้ชีพฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพในการรองรับการให้บริการประชาชน 

    7.  การบริหารจัดการมลพิษในชุมชนด้วยการก ากับให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพ่ือควบคุมการปล่อยมลพิษทั้งการปล่อยน้ าเสีย ควันพิษ เสียงดัง  
การปรับเปลี่ยนก าหนดการตัดตกแต่งกิ่งไม้ในชุมชนให้เร็วขึ้น โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของ
ทุก ๆ ปี  ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้มาตรการจูงใจและมาตรการทาง
กฎหมายก ากับ 

    8.  ส่งเสริมดูแลสภาพแวดล้อมของเมืองให้สวยงาม ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามถนนหนทาง 
ที่สาธารณะ สะพาน สวนสาธารณะ วัด สถานที่ราชการ รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อม
ของบ้านและพ้ืนที่โล่งรอบบ้านให้สวยงามเช่นกัน 

    9.  ส่งเสริมการออกก าลังกายของประชาชน การบริหารจัดการสวนสาธารณะ สนามกีฬา 
ด้วยการจัดอุปกรณ์ จัดสถานที่ให้เหมาะสม มีความปลอดภัยรองรับการให้บริการประชาชน รวมไปถึงการ
สนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มหนุ่มสาว ,เยาวชน  กลุ่มจักรยานวันอาทิตย์  ชมรมเปตอง ฯลฯ ให้มีการแข่งขัน
กันเพ่ือพัฒนาศักยภาพและความแข็งแรงของร่างกาย การแข่งขันกีฬาประชาชน เป็นต้น 

    10. สร้างระเบียบให้ชุมชนด้วยการควบคุมการขนส่งวัสดุ หิน ดิน ทราย การป้องกันการตก
หล่น จัดระเบียบการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะ ด้วยการออกเทศบัญญัติก ากับและการใช้มาตรการทางกฎหมาย
ที่มีอยู่แล้วอย่างจริงจัง 

    11.  การป้องกันน้ าท่วมในชุมชน ทั้งการปรับปรุงสภาพล าน้ าเหมืองดู่ ล าน้ าแม่แก๊ด ล าน้ าโจ้
ตลอดจนล าเหมืองสาขาต่าง ๆ ให้สามารถเก็บกักน้ าได้ในฤดูแล้งและสามารถระบายน้ าได้อย่างรวดเร็วในฤดู
น้ าหลาก และในบางชุมชนที่เป็นที่ลุ่มต่ าต้องบริหารจัดการระบบสูบน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังควบคู่ เป็น
ต้น 



    12. ส่งเสริมการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชุมชน โดยสนับสนุนบทบาท
ของวัด  โบสถ์  สถานศึกษา  สภาวัฒนธรรมชุมชน  ในการจัดกิจกรรมที่ส าคัญตามประเพณีดั้งเดิม และวัน
ส าคัญของชาติและศาสนาที่ถูกต้องตามประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติมาในอดีต 

    13.  ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชน โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สร้าง
ห้องสมุดชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนทั้งคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ศูนย์ภาษา ศูนย์ศิลปะดนตรีชุมชน 
และศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ประชาชนทั่วไปสามารถไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่จะน ามาซึ่งการพัฒนาเรียนรู้อย่างครบวงจร 

     14.  สนับสนุนบทบาทของเยาวชนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาศักยภาพ
ให้กับเยาวชนทั้งการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเสริมความรู้ด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  ภาษา 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

    15.  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพดั้งเดิมของชุมชน เช่น การผลิตเครื่องเงินบ้าน
แม่ย่อย การผลิตข้าวแต๋นบ้านสันทรายหลวง-ป่าตอง กลุ่มหัตถกรรมต่าง ๆ และกลุ่มอาชีพใหม่ในชุมชน  
การพัฒนาฝีมือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยประสานความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพ่ือก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 อย่างมีประสิทธิภาพ 

    16.  การป้องกันการรุกล้ าที่สาธารณะ ด้วยการบริหารจัดการเพ่ือจัดระเบียบชุมชนที่รุกล้ า  
ที่สาธารณะให้เหมาะสม 

    17. มุ่งมั่นที่จะพัฒนากลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดเอกภาพในการบริหารงานในเทศบาล  
ทั้งกลุ่ม อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ  และกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ในระดับเทศบาล โดยไม่แยกเป็นต าบล
หนึ่งต าบลใดอย่างที่แล้วมา 

    18. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะร่วมกัน ส าหรับกรณีโครงการของรัฐ เอกชน อันอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและชุมชน เช่น การประชุมประชาคม การจัดท าประชาพิจารณ์ 

 

1.3 การด าเนินงานพ้ืนที่สีเขียวสู่แผนงานตามนโยบาย  
ที่มาของโครงการ 

  ตามที่ผู้บริหารได้แถลงนโยบาย วิสัยทัศน์  พันธ์กิจ ต่อสภาเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  
ที่จะด าเนินการด้านส่งเสริมดูแลสภาพแวดล้อมของเมืองให้สวยงาม ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามถนนหนทาง  
ที่สาธารณะ สะพาน สวนสาธารณะ วัด สถานที่ราชการ รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อม
ของบ้านและพ้ืนที่โล่งรอบบ้านให้สวยงามเช่นกัน ,ส่งเสริมการออกก าลังกายของประชาชน การบริหารจัดการ
สวนสาธารณะ สนามกีฬา ด้วยการจัดอุปกรณ์ จัดสถานที่ให้เหมาะสม มีความปลอดภัยรองรับการให้บริการ
ประชาชน รวมไปถึงการสนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ รวมไปถึงการป้องกันการรุกล้ าที่สาธารณะ ด้วยการบริหาร
จัดการเพ่ือจัดระเบียบชุมชนที่รุกล้ าที่สาธารณะให้เหมาะสม  ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “สันทรายสังคมดี  
สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม” โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนโดยเปิดโอกาส 



ให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และรับฟังความคิดเห็นในการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนอย่างยั่งยืน  
โดยอาศัยอ านาจพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (2) ให้มีและบ ารุงทางบก
และทางน้ า (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล โดยการพัฒนาพื้นที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวง และซื้อพ้ืนที่ของเอกชนเพ่ิม ปรับปรุง พัฒนาแหล่ง
น้ าโจ้ ที่มีความเน่าเสีย เนื่องจากเดิมพ้ืนที่บริเวณล าน้ าเป็นที่ปล่อยของเสียจากโรงฆ่าสัตว์สมัยสุขาภิบาล
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง แต่ปัจจุบันได้ขอเวนคืนพ้ืนที่ ปิดโรงฆ่าสัตว์ เพ่ือด าเนินการท าสวนสาธารณะ
ประจ าพ้ืนที่ เทศบาลต าบลสันทรายหลวง ซึ่งมีจ านวนพ้ืนที่ประมาณ 25.24 ไร่ หรือมี พ้ืนที่ทั้งหมด  
40,391.67 ม² (434,772.32 ฟุต²) รวมระยะทาง: 1.87 กม. (1.16 ไมล์) โดยมีการพัฒนา ปรับปรุงต่างๆ  
เช่น ปรับปรุงน้ าเน่าเสีย จัดท าทางเดิน ปลูกต้นไม้นานๆพันธุ์ อาทิ ต้นหมากซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจ าอ าเภอ  
สันทรายตามค าขวัญ “เกษตรดี สตรีสวย รวยหมากของฝากข้าวแต๋น แน่นแฟ้นคุณธรรม” รวมไปถึง 
การสร้างฝายกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตร และลดปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากในพ้ืนที่ ประกอบกับการขอเวนคืนพ้ืน
จากประชาชนที่รุกล้ าล าน้ าโจ้ โดยการด าเนินการทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากการประชุมประชาคมระดับ
เทศบาล และได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสภาเทศบาลต าบลสันทรายหลวง เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่ให้กลาย  
เป็นสวนสาธารณะเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ซึ่งใช้ระยะเวลาในการพัฒนาถึง 10 ปี เพ่ือให้มีสวนสาธารณะ
ส าหรับใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และปัจจุบันผู้บริหารมีนโยบายที่จะปรับพ้ืนที่  
ให้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช เพ่ือตอบสนองการด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงต้องการให้ทุกภาคส่วน  
มีส่วนร่วมในการปกปัก รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และเห็นคุณค่าการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีกิจกรรม 
ที่จะด าเนินการ ดังนี้  
   1. การจัดท าข้อมูลพื้นที่สีเขียวในเมือง  
    2. พ้ืนที่สาธารณะเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ  
    3. การปกปักพันธุกรรมพืชท้องถิ่น  
    4. การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชท้องถิ่น  
    5. การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญใ่นเมือง  
    6. การมีส่วนร่วมรักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมือง 
    7. นวัตกรรมการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนรวมในชุมชนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
และรับฟังความคิดเห็น 
   2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในชุมชนสู่กระบวนการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวในหมู่บ้าน/
ชุมชน  
    3. เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในหมู่บ้าน/ชุมชน สนองพระราชด าริ 
ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   4. เพ่ือส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกันปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ,การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่,ปกปัก
พันธุกรรมพืชประจ าท้องถิ่น 
 



เป้าหมาย  
   ปลูกป่านิเวศประจ าชุมชน ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
  1. การประชุมชี้แจงก าหนดแนวทางการด าเนินงาน แผนงาน และโครงการต่างๆ 
   2. ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน/โครงการ ได้แก่ 
   2.1 การจัดท าข้อมูลพื้นที่สีเขียวในเมือง  
    2.2 พ้ืนที่สาธารณะเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ  
    2.3 การปกปักพันธุกรรมพืชท้องถิ่น  
    2.4 การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชท้องถิ่น  
    2.5 การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมือง  
    2.6 การมีส่วนร่วมรักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมือง 
    2.7 นวัตกรรมการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองอย่างยั่งยืน 
  3. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมสรุปผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ  
และผลที่คาดว่าจะพัฒนาเพิ่มในงบประมาณถัดไป 
  4. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินพ้ืนที่สีเขียวในเมือง ประจ าปี 2561 
  5. ส่งผลการด าเนินงานเข้าร่วมประกวด 
 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ) 
กลุ่มเป้าหมาย 
    ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ประกอบด้วย ก านัน กลุ่มผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี
แม่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ 
พนักงานจ้างเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
พื้นที่ด าเนินการ 
    บริเวณสวนสาธารณเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรมในระดับผลลัพธ์ 
   1. ประชาชนในพื้นท่ีเกิดการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวในหมู่บ้าน/ชุมชน  
    2. ประชาชนในพื้นท่ีได้ร่วมการอนุรักษ์พัฒนา ปกปักพันธุกรรมพืชประจ าท้องถิ่น  
และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในหมู่บ้าน/ชุมชน สนองพระราชด าริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   3. ผู้บริหาร สมาชิกสภา กลุ่มองค์กรต่างๆ ได้ร่วมรับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จัดการพ้ืนที่สีเขียวในเมือง ระดับเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  
    4. หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองและชุมชน  
ตามวิสัยทัศน์ “สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม” 
 
 
 
 



แผนที่พื้นที่ปกปักรักษาพันธุ์กรรมพืชท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา 
ต.ค พค ธค มค กพ มีค เมย มิย พค กค สค กย 

1. วางแผน จัดท า และเสนอ
โครงการฯ เพื่ อ ให้ ผู้ บริ หาร
พิจารณาอนุมัติ 

            

2. ประชุมวางแผนร่วมกับผู้น า
ชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่ อ เตรี ยมความพร้ อมของ
โครงการฯ 

            

3. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่
ที่จะด าเนินกิจกรรม 

            

4. ด าเนินการตามโครงการ 
   - การปลูก 
   - การดูแล 
   - การติดป้าย 
   - การจัดท าทะเบียน 

            

5. ติดตาม วัดผล และประเมินผล
การด าเนินโครงการ 

            

 
แผนด าเนินงาน/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
ต.ค พค ธค มค กพ มีค เมย มิย พค กค สค กย 

1. รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน
เนื่ อ ง ใน วั น ต้ น ไม้ แห่ ง ช า ติ 
ประจ าปี 2561 

            

2. จิตอาสา “เราท าความดีด้วย
หัวใจ” เนื่องในวันเฉลิม พระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้ า 
อยู่หัว 66 พรรษา 

            

3. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ้ าสิริกิ ติ์พระบรม 
ราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่อง
ในโอกาสวัน เฉลิมพระชนม 
พรรษา 86 พรรษา 

            

4. ประชุมวิชาการ เรื่อง การ
ส่ ง เสริมการมีส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในการเติมเต็มพื้นที่สี
เ ขี ย ว ใ น ชุ ม ช น  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

            

5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต
เทศบาลต าบลสันทรายหล  
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

            

6. ป้ายชื่อต้นไม้ พร้อมทั้งจัดท า
ทะเบียนพันธุกรรมพืช 

            

 
*** หมายเหตุ งบประมาณมาจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561  

 



แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง 
ครั้งที.่....1...../2561 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดินเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจ าปี 2561 
วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดกิจกรรม วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 
ชื่อสถานที่กิจกรรม  สวนสาธารณะเทศบาลต าบลสันทรายหลวง (ข่วงธรรม) และลานกีฬาบ้านทุ่งยาว หมู่ 1 
ต.สันทรายหลวง 
รูปแบบกิจกรรม  ปลูกต้นไม้ ,ใส่ปุ๋ย และท าความสะอาดพ้ืนที่สวนฯ  
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม   จ านวน 200  คน 
ชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างทุกคน รวมทั้งประชาชน  
                            ภายในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  
รายละเอียดกิจกรรม 
   ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีสร้างและกระตุ้นจิตส านึก ให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้
ของชาติ ,ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณล าน้ าโจ้ สวนสาธารณะเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง ลานกีฬาบ้านทุ่งยาว โดยการปลูกต้นไม้ จ านวน 1,000 ต้น (ประมาณการ) รวมไปถึงการปกปัก 
อนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะยาว 

 2. ข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ปลูก 
 

ชื่อพันธุ์ไม้ จ านวน (ต้น) หมายเหตุ 
1. ต้นพิกุล 150 ต้น  
2. ต้นพะยูง 100 ต้น  
3. ต้นกาสะลองค า 50 ต้น  
4. ต้นมะตูม 20 ต้น  
5. ต้นยางนา 100 ต้น  
6. ต้นหางนกยูงฝรั่ง 40 ต้น  
7. ต้นมะขาม 150 ต้น  
8. ต้นตะคร้อ 30 ต้น  
9. ต้นไคร้ย้อย 20 ต้น  
10. ต้นกัลปพฤกษ์ 50 ต้น  
11. ต้นพะยอม 50 ต้น  
12. ต้นจิกน้ า 20 ต้น  
13. ต้นฟ้าทะลายโจร  10 ต้น  
14. ต้นเพชรสังฆาต 20 ต้น  
15. ต้นมะขามป้อม 50 ต้น  
16. ต้นชบา  50 ต้น  
17. ต้นทองอุไร 300 ต้น  
18. ต้นเสา 50 ต้น  
19. ต้นเสลดพังพอนตังเมีย 20 ต้น  

แบบฟอร์ม 1 



ชื่อพันธุ์ไม้ จ านวน (ต้น) หมายเหตุ 
20. ต้นเสมอพิเภก 30 ต้น  
21. ต้นยอบ้าน 20 ต้น  
22. ต้นคาวตอง 20 ต้น  

   
   ขนาดพื้นที่ปลูก 15 ไร่ 
  พิกัด GPS พื้นที่ปลูก  สวนสาธารณะเทศบาลต าบลสันทรายหลวง   พิกัด GPS 
18.84 
       ลานกีฬาบ้านทุ่งยาว หมู่ 1 ต.สันทรายหลวง  พิกัด GPS 18.87 
3. รูปแบบการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง 
 มอบหมายผู้ดูแล/หน่วยงาน คือ เทศบาลต าบลสันทรายหลวง ด าเนินการ ดังนี ้
 -  ด าเนินการปลูก ใส่ปุ๋ย รดน้ า 

- ด าเนินการติดป้ายชื่อต้นไม้ 
- ด าเนินการจัดท าทะเบียนพันธุกรรมพืชท้องถิ่น 

 มีแหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้ปลูกทดแทน   
 -  ที่ตั้ง

.................................................................................................................................................. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน นายมารุต มาลารัตน์ 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 



แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง 
ครั้งที.่....2...../2561 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม จิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา 
      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 
วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดกิจกรรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
ชื่อสถานที่กิจกรรม  สวนสาธารณะเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  
รูปแบบกิจกรรม  ปลูกต้นไม้ ,ใส่ปุ๋ย และท าความสะอาดพ้ืนที่สวนฯ  
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม   จ านวน 200  คน 
ชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างทุกคน รวมทั้งประชาชน  
                            ภายในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  
รายละเอียดกิจกรรม 
   ส่งเสริมในประชาชนในพ้ืนที่สร้างและกระตุ้นจิตส านึกของประชาชน ให้เกิดความรัก ความหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ,ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณล าน้ าโจ้ สวนสาธารณะ
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง โดยการปลูกต้นไม้ จ านวน 4,000 ต้น รวมไปถึงการปกปัก อนุรักษ์  
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะยาว 

 2. ข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ปลูก 
 

ชื่อพันธุ์ไม้ จ านวน (ต้น) หมายเหตุ 
1. ต้นทองอุไร 900 ต้น  
2. ต้นราชพฤกษ์ 600 ต้น  
3. ต้นสัก 1,000 ต้น  
4. ต้นประดู่ 500 ต้น  
5. ต้นเพกา 500 ต้น  
6. ต้นแคนา 500 ต้น  
7. ต้นพะยูง 100 ต้น  
8. ต้นขนุน 20 ต้น  

   ขนาดพื้นที่ปลูก 20 ไร่ 
  พิกัด GPS พื้นที่ปลูก  สวนสาธารณเทศบาลต าบลสันทรายหลวง   พิกัด GPS 18.84 
3. รูปแบบการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง 
 มอบหมายผู้ดูแล/หน่วยงาน คือ เทศบาลต าบลสันทรายหลวง ด าเนินการ ดังนี ้
 -  ด าเนินการปลูก ใส่ปุ๋ย รดน้ า 

- ด าเนินการติดป้ายชื่อต้นไม้ 
- ด าเนินการจัดท าทะเบียนพันธุกรรมพืชท้องถิ่น 

 มีแหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้ปลูกทดแทน   
 -  ที่ตั้ง

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

แบบฟอร์ม 1 



 อ่ืนๆ โปรดระบุ 
................................................................................................................................... 

 
4. ภาพกิจกรรม (4-5 ภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อผู้รายงาน นายมารุต มาลารัตน์ 

หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง 
ครั้งที.่....3...../2561 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  
        เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 
วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดกิจกรรม วันที่ 12 สิงหาคม 2561 
ชื่อสถานที่กิจกรรม   สวนสาธารณะเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  
รูปแบบกิจกรรม  ปลูกต้นไม้ ,ใส่ปุ๋ย ปล่อยพันธ์ปลา และท าความสะอาดพ้ืนที่สวนฯ  
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม   จ านวน 200  คน 
ชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วม  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง พนักงาน 
      รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน ประชาชน  
      จิตอาสาภายในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
รายละเอียดกิจกรรม 
   ส่งเสริมในประชาชนในพ้ืนที่สร้างและกระตุ้นจิตส านึกของประชาชน ให้เกิดความรัก ความหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ,ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณล าน้ าโจ้ สวนสาธารณะ
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง และร่วมกันปลูกกล้าไม้โดยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน ประชาชน จิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจร่วม
ปลูกต้นไม้ (ต้นกล้าหมาก จ านวน 1,500 ต้น) ,ร่วมปล่อยปลาสู่ล าน้ าโจ้ จ านวน 5,000 ตัว ,ร่วมพัฒนาและท า
ความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลต าบลสันทรายหลวง   

 2. ข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ปลูก 
ชื่อพันธุ์ไม้ จ านวน (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  สวนสาธารณะเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  พิกัด GPS 18.84 
3. รูปแบบการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง 
 มอบหมายผู้ดูแล/หน่วยงาน คือ เทศบาลต าบลสันทรายหลวง ด าเนินการ ดังนี ้
 -  ด าเนินการปลูก ใส่ปุ๋ย รดน้ า 
  - ปล่อยพันธ์ปลาสู่ล าเหมืองโจ้ จ านวน 5,000 ตัว 

- ด าเนินการติดป้ายชื่อต้นไม้ 
- ด าเนินการจัดท าทะเบียนพันธุกรรมพืชท้องถิ่น 

แบบฟอร์ม 1 



 มีแหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้ปลูกทดแทน   
 -  ที่ตั้ง

.................................................................................................................................................. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ 

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

 
ชื่อผู้รายงาน นายมารุต มาลารัตน์ 

หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง 
ครั้งที.่....4...../2561 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม   ประชุมวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเติมเต็มพ้ืนที่ 
        สีเขียวในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดกิจกรรม วันที่ 12 กันยายน 2561  
ชื่อสถานที่กิจกรรม   ห้องประชุมเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  
รูปแบบกิจกรรม  ประชุมเชิงวิชาการ และการวางแผน 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม   จ านวน 150  คน 
ชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วม  ก านัน กลุ่มผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน  
      คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลต าบล 
      สันทรายหลวง รวม 150 คน  
รายละเอียดกิจกรรม 
   ส่งเสริมการมีส่วนรวมในชุมชนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และรับฟัง
ความคิดเห็น ,ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในชุมชนสู่กระบวนการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวในหมู่บ้าน/ชุมชน ,
ส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในหมู่บ้าน/ชุมชน สนองพระราชด าริตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
,ส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกันปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ,การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่,ปกปักพันธุกรรมพืชประจ า
ท้องถิ่นและส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกป่านิเวศประจ าชุมชน ณ บริเวณสวนสาธารณเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
 

 2. ข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ปลูก 
ชื่อพันธุ์ไม้ จ านวน (ต้น) หมายเหตุ 

- - - 
- - - 
- - - 

   ขนาดพื้นที่ปลูก   -  ไร ่
  พิกัด GPS พื้นที่ปลูก  -   พิกัด GPS - 
3. รูปแบบการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง 
 มอบหมายผู้ดูแล/หน่วยงาน คือ เทศบาลต าบลสันทรายหลวง ด าเนินการ ดังนี ้
   - ประชุมวางแผน และติดตามการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     ในการเติมเต็มพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

- ด าเนินการจัดท าทะเบียนพันธุกรรมพืชท้องถิ่น 
 

 มีแหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้ปลูกทดแทน   
 -  ที่ตั้ง

.................................................................................................................................................. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ 

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

แบบฟอร์ม 1 



 
4. ภาพกิจกรรม (4-5 ภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อผู้รายงาน นายมารุต มาลารัตน์ 

หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง 
ครั้งที.่....5...../2561 

 
1. ชือ่โครงการ/กิจกรรม   ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดกิจกรรม ระหว่างปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  
ชื่อสถานที่กิจกรรม   บริเวณสวนสาธารณะ และบริเวณล าเหมืองโจ้ตลอดสาย  
รูปแบบกิจกรรม  ปรับปรุงภูมิทัศน์, ปรับปรุงล าเหมือง, ก่อสร้างฝายกั้นน้ า, ปรับปรุงทางเดิน,  
      ปลูกต้นไม้, ใส่ปุ๋ยและรดน้ ากรวนดิน, ตรวจสอบต้นไม้ที่ปลูกในห้วง พ.ศ.2561  
      จัดท าทะเบียนพันธุกรรมพืชท้องถิ่น 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม   จ านวน 50  คน 
ชื่อหน่วยงานทีเ่ข้าร่วม  เทศบาลต าบลสันทรายหลวง และกลุ่มจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
รายละเอียดกิจกรรม 
   ส่งเสริมให้ชุมชนมีกระบวนการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวในหมู่บ้าน/ชุมชน ,การด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในหมู่บ้าน/ชุมชน ,การจัดท าข้อมูลพ้ืนที่สีเขียวในหมู่บ้าน/
ชุมชน ,พ้ืนที่สาธารณะเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ,การปกปักพันธุกรรมพืชประจ าท้องถิ่น ,การปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชประจ าท้องถิ่น ,การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ,การปลูกป่านิเวศบริเวณสวนสาธารณะ 
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง ,การมีส่วนร่วมรักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สี เขียวในหมู่บ้าน/ชุมชน  

 2. ข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ปลูก 
ชื่อพันธุ์ไม้ จ านวน (ต้น) หมายเหตุ 

   
   
   

   ขนาดพื้นที่ปลูก 25 ไร่ 
  พิกัด GPS พื้นที่ปลูก  สวนสาธารณเทศบาลต าบลสันทรายหลวง   พิกัด GPS 18.84 
3. รูปแบบการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง 
 มอบหมายผู้ดูแล/หน่วยงาน คือ เทศบาลต าบลสันทรายหลวง ด าเนินการ ดังนี ้
 -  ด าเนินการปลูก ใส่ปุ๋ย รดน้ า 

- ด าเนินการติดป้ายชื่อต้นไม้ 
- ด าเนินการจัดท าทะเบียนพันธุกรรมพืชท้องถิ่น 

 มีแหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้ปลูกทดแทน   
 -  ที่ตั้ง

.................................................................................................................................................. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ 

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

แบบฟอร์ม 1 



4. ภาพกิจกรรม (4-5 ภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน นายมารุต มาลารัตน์ 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

 



 
แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง 

ครั้งที.่....6...../2561 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม   ป้ายชื่อต้นไม้ พร้อมทั้งจัดท าทะเบียนพันธุกรรมพืช 
วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดกิจกรรม ระหว่างปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  
ชื่อสถานที่กิจกรรม   บริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
รูปแบบกิจกรรม  ป้ายชื่อต้นไม้ พร้อมทั้งจัดท าทะเบียนพันธุกรรมพืช 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม   จ านวน  15  คน 
ชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วม  เทศบาลต าบลสันทรายหลวง และกลุ่มจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
รายละเอียดกิจกรรม 
   เพ่ือก าหนด ส ารวจ พ้ืนที่บริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลต าบลสันทรายหลวง เพ่ือจัดท าป้ายพืช
ท้องถิ่น และจัดท าทะเบียนพันธุกรรมพืช โดยจ าแนก ที่ตั้ง ชื่อพันธุ์ไม้ การใช้ประโยชน์พร้อมทั้งจัดท าป้ายชื่อ
ต้นไม้ที่มีอยู่พื้นที่สวนสาธารณะเทศบาลต าบลสันทรายหลวง   
 

 2. ข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ปลูก 
ชื่อพันธุ์ไม้ จ านวน (ต้น) หมายเหตุ 

- - - 
- - - 
- - - 

   ขนาดพื้นที่ปลูก 15 ไร่ 
  พิกัด GPS พื้นที่ปลูก  สวนสาธารณะเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  พิกัด GPS 18.84 
 
3. รูปแบบการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง 
 มอบหมายผู้ดูแล/หน่วยงาน คือ เทศบาลต าบลสันทรายหลวง ด าเนินการ ดังนี ้
 -  ด าเนินการปลูก ใส่ปุ๋ย รดน้ า 

- ด าเนินการติดป้ายชื่อต้นไม้ 
- ด าเนินการจัดท าทะเบียนพันธุกรรมพืชท้องถิ่น 

 มีแหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้ปลูกทดแทน   
 -  ที่ตั้ง

.................................................................................................................................................. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ 

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

แบบฟอร์ม 1 



 
4. ภาพกิจกรรม (4-5 ภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน นายมารุต มาลารัตน์ 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง 

ครั้งที.่....7...../2561 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม   แหล่งเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด าเนินงานเพ่ิมเติมพ้ืนที่สีเขียวในเมือง  
      ร่วมกับการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดกิจกรรม วันที่ 29 สิงหาคม 2561 
ชื่อสถานที่กิจกรรม   ห้องประชุมเทศบาล และบริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
รูปแบบกิจกรรม  ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานเติมเต็มพ้ืนที่สีเขียว  
      และร่วมปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่สวนสาธารณะเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม   จ านวน 50  คน 
ชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วม  เทศบาลต าบลสันทรายหลวง และคณะศึกษาดูงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
      แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าพลังน้ า 
รายละเอยีดกิจกรรม 
   ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด าเนินงานจากคณะศึกษาดูงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทย (กฟผ.) ในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าพลังน้ า ,ร่วมปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่สวนสาธารณะ เทศบาลต าบล
สันทรายหลวง และใส่ปุ๋ย รดน้ า พรวนดิน กล้าไม้ที่ปลูกใหม่  

 2. ข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ปลูก 
ชื่อพันธุ์ไม้ จ านวน (ต้น) หมายเหตุ 

1. ต้นกล้าหมาก 50 ต้น  
2. ต้นขนุน 10 ต้น  
3. ต้นมะขาม 10 ต้น  
4. ต้นมะขามป้อม 25 ต้น  
5. ต้นตะคร้อ 50 ต้น  
6. ต้นจิกน้ า 20 ต้น  
7. ต้นชบา  50 ต้น  
8. ต้นยอบ้าน 20 ต้น  
9. ต้นมะตูม 10 ต้น  
10. ต้นคาวตอง 25 ต้น  

   ขนาดพื้นที่ปลูก 10 ไร่ 
  พิกัด GPS พื้นที่ปลูก  สวนสาธารณเทศบาลต าบลสันทรายหลวง   พิกัด GPS 18.84 
3. รูปแบบการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง 
 มอบหมายผู้ดูแล/หน่วยงาน คือ เทศบาลต าบลสันทรายหลวง ด าเนินการ ดังนี ้
 -  ด าเนินการปลูก ใส่ปุ๋ย รดน้ า 

- ด าเนินการติดป้ายชื่อต้นไม้ 
- ด าเนินการจัดท าทะเบียนพันธุกรรมพืชท้องถิ่น 
 
 

แบบฟอร์ม 1 



 มีแหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้ปลูกทดแทน   
 -  ที่ตั้ง

.................................................................................................................................................. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ 

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

4. ภาพกิจกรรม (4-5 ภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน นายมารุต มาลารัตน ์
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

 
 

 



 

 

การปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน ์,การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมประชาชน  

และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนสาธารณะเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้านการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ 

 
 

  น ้ ำ โ จ้ ห รื อ ล้ ำ เ ห มื อ ง โ จ้  แ ต่ เ ดิ ม เ ป ็ น บ ริ เ ว ณ ท ี่ เ ป ็ น แ ห ล่ ง น ้ ำ เ น่ ำ เ สี ย  น ้ ำ ไ ม่ ไ ด้ คุ ณ ภ ำ พ ท ี่ ส ำ ม ำ ร ถ  

ใ ช้ ใ น ก ำ ร อุ ป โ ภ ค ห รื อ บ ริ โ ภ ค  เ นื่ อ ง จ ำ ก อ ดี ต บ ริ เ ว ณ ดั ง ก ล่ ำ ว มี โ ร ง ฆ่ ำ สั ต ว์ ข อ ง สุ ข ำ ภิ บ ำ ล ต้ ำ บ ล 

สั น ท ร ำ ย ห ล ว ง ตั ง อ ยู่  โ ด ย โ ร ง ฆ่ ำ สั ต ว์ นั่ น เ อ ง ท ี่ ป ล่ อ ย สิ่ ง ท ี่ เ น่ ำ เ สี ย ล ง แ ก่ แ ห ล่ ง น ้ ำ  ไ ด้ แ ก่  เ ศ ษ เ น ื อ  

น ้ ำ เ ลื อ ด  สิ่ ง ป ฏิ กู ล ท ี่ เ น่ ำ เ สี ย  ฯ ล ฯ  ด้ ว ย วิ สั ย ท ั ศ น์ ผู้ บ ริ ห ำ ร เ ท ศ บ ำ ล ต้ ำ บ ล สั น ท ร ำ ย ห ล ว ง  ไ ด้ ค้ ำ นึ ง ถึ ง ก ำ ร

พัฒนำดำ้นสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นโด ยก ำรพัฒนำพื นที่ล้ำน ้ำโจ้  ดังนี  

 



 

การก าหนดพื้นที่ปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ า  

กำรใช้จุลินทรยี์ที่มีประสิ ทธภิำพบ้ำบัด น ้ำเสียหรือ EM เพื่อปรับปรุงแ หล่งน ้ ำ 

  

  
 

 

กำรจัดเก็บผักตกชวำในบริเวณแ หล่งน ้ำ 

 

  
 

 



การขอคนืพื้นที่จากประชาชนที่รุกล้ าพื้นที่สาธารณะ ได้แก่  

กำรส้ำรวจ ก้ำหน ดเข ตพื นท่ี ปกปัก ส้ำหรับพ ื นท่ีท่ี เกดิกำรรุกล ้ำพื นท่ีส ำธำ รณะ   

 

 
 

 

 

กำรประชำคมเพื่ อขอคืน พื นท่ีจำกประช ำชนที่รุก ล ้ำบริเวณพื นที่ สำธ ำรณะ (ล้ำเหมืองโจ้) 

  

  
  

 



กำรสงเครำะห์เพื่อช่วยเ หลือแก่ประชำชน เพื่อข อคนืพื นที่ ที่รุกล ้ำ 

บรเิวณพื นท่ีสำ ธำรณะ ( ล้ำเหมืองโจ้) 

 
 

 
 

 

 



 

การเพิ่มพื้นที่สเีขียวโดยขยายพื้นที่สองฝ่ังล าน้ า  
 

กำรซ ือพื นท่ีเพิ่ม เพื่อส ร้ำง สวนสำธำ รณะโดยได้รั บควำมเห็นขอ บผ่ำน 
 

กำรประชุม ประชำ คมแ ละได้รับอนุมัติจ ำกสภำฯ 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 



มีกำรเพิ่มเติมพื นท่ีโดยกำรท้ำทำงเทำ้ส้ ำหรับปร ะ ชำชนท่ัวไปที่ส นใจเข้ำมำ ออกก้ำลังกำย 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



กำรท้ำพนัง กั นดิ น 
 

  
 

  
 

   
 

 
 



 

กำรสร้ำงฝ ำย 

 

 

 

   
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชน 

 

ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ป ร ะ ช ำ ช น ด้ ำ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ชุ ม ช น  โ ด ย ก ำ ร เ ชิ ญ ช ว น ใ ห้ ป ร ะ ช ำ ช น ร่ ว ม

ป ลู ก ต้ น ไ ม้ บ ริ เ ว ณ ส อ ง ฝั่ ง ข้ ำ ง ล้ ำ น ้ ำ โ จ้  ไ ด้ แ ก่  ต้ น ห ม ำ ก ห รื อ พื ช ต ะ กุ ล ป ำ ล์ ม ต่ ำ ง ๆ  

ตน้จกิน ้ำ ตน้จำรุร ีตน้ขี เหล็ก ฯลฯ เพื่อสรำ้งระบบน ้ำเวศและกำรคนืธรรมชำตสิูล่้ำน ้ำโจ้ 
 

  
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

 



จั ด ตั ง พื น ที่ ป ก ปั ก ท รั พ ย ำ ก ร ท้ อ ง ถิ่ น  เ พื่ อ ส น อ ง พ ร ะ ร ำ ช ด้ ำ ริ โ ค ร ง ก ำ ร อ นุ รั ก ษ์ พั น ธ์ ก ร ร ม พื ช  

อันเน่ืองม ำจำกพระรำชด้ำริ สมเด็จพระเทพรัตนร์ำชสุดำฯ สยำม บรมรำชกุมำรี   

   
 

 

 

กำรก้ำหนดพื นที่ ปกปักท รัพยำกรทอ้งถิ่น โดยกำรติดดปำ้ยชื่อ  

ตระกูลพืช และกำรใช้ปร ะโยชน์พชื 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

จัดตั งอำสำสม ัครท้องถิ่ นรักษ์โลก เท ศบำล ต้ำบ ลสันทรำยห ลวง 

 

  

  
 

 

มีกำรด้ำเนินกำรแหล่งเป ลี่ยนเรยีนรู้ ประ สบกำร ณ์ด้ำเนินงำ นเพิ่มเติมพื น ที่สเีขียวในเมือง  

ร่วมกับกำรไฟฟำ้กำรผลิ ตแห่งประเทศไทย (กฟผ .) 

  
 

  
 

 



เชญิชวนคณะศึก ษำดูงำ นหรอืคณะตรวจเยี่ยม ร่วมปลูกต้นไม ้ในพื นท่ีสว น สำธำรณะ 

 
 

 

  
 

 

 
 

 



กิจกรรมปลอ่ยปลำเฉลิ มพ ระเกยีรติ  เน่ืองในวโร กำสตำ่งๆ 

   
 

  
 

 

 

กำรปลูกต้นไม ้เฉลิมพระ เกยีรติ เนื่องในวโรก ำสต่ำงๆ 

  
 

  
 

 

 



กิจกรรมอำสำสมัครท้อง ถิ่นรักษโ์ลก big cleaning day พัฒ นำล้ำเหมืองโจ้ 

และบริเวณข้ำงเ คยีง 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 



 

ด้านการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนสาธารณะ 

 
 

 

เป็นสถำ นท่ีให้ประช ำชน ทั่วไปหรอืประชำชนใ นพื นท่ีใช้ประโย ชนใ์นกำร ออ กก้ำลังกำย  

ได้แก่ ออกก้ำลังโดยกำรกำรวิ่ง 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

กำรเตน้ อำโรบกิ  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

เป็นสถำ นท่ีพักผ่อนหย ่อยใจ จัดให ้มีสวนสำธำร ณะ และลำนน ้ำพุในพื น ที่สวนสำธำรณะ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



  
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 



 

สง่เสรมิพ ื นท่ีให้เป็นแห ล่ งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธร รมช ำติ และเชงินิเว ศ 

 

 
 

 
 

 
 



สง่เสรมิก ิจกรรมนันทนำ กำรกจิกรรมครอบครัว “ กิจกรรมวำดภำพระบำย สี”  

 

   
 

 

 
 

 

   
 

 

 

 



สง่เสรมิก ิจกรรมนันทนำ กำรแก่ประชำชนท่ัวไปช่ วงเทศกำลสงกร ำนต์ 

 “กำรแข่งขันกำรป ระกว ดรอ้งเพลง ” 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

สง่เสรมิก ิจกรรมทอ้งถิ่ น กจิกรรมก ีฬำสำกลหรือพื นบำ้น “กิจกรรมกำรแ ขง่ขันมวย ทะเล”  

 

 
 

 

 

 
 

 

 



สง่เสรมิก ิจกรรมทอ้งถิ่น กิจกรรมกีฬำสำกลหรือ พื นบ้ำน “กิจกรรมแข่งขั นชัก เย่อ “ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



สง่เสรมิก ิจกรรมทอ้งถิ่น กิจกรรมกีฬำสำกลหรือ พื นบ้ำน  

“กิจกรรมกำรแขง่ขันฟุต บอลระดับหมู่บำ้ น /ชุม ชน” 

 

 
 

 

   
 

   
 

 

 



สง่เสรมิก ิจกรรมทอ้งถิ่น กิจกรรมกีฬำสำกลหรือ พื นบ้ำน “กิจกรรมพำยเ รอื ” 

 

   
 

 

 
 

 

   
 

 

 

 



สง่เสรมิก ิจกรรมทอ้งถิ่น กิจกรรมกีฬำสำกลหรือ พื นบ้ำน “กิจกรรมพำยก ะละมังแ ทนเรือ” 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 



สง่เสรมิก ิจกรรมลำนตน เมือง  “กำรจัดกิจกรรม “กำดมั่ว ครัวฮอม ”  

 

   
 

 

 
 

 

   
 

 

 

 



 

สง่เสรมิก ิจกรรมลำนตน เมือง  “กำรจัดกิจกรรมขันโตกน ำนชำ ติ ”  

 

   
 

 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 



 

 

สง่เสรมิก ิจกรรมลำนตน เมือง  “จัดพ ืนที่ในกำรสืบสำนวัฒนธรรมช่วงเท ศ กำลสงกรำนต์”  

 

 

   
 

 

 
 

 

   
 



สง่เสรมิก ิจกรรมลำนตน เมือง  “ลอยกระทง ” 

 

   
 

 

 
 

 

   
 

 

 

 

 



สง่เสรมิก ิจกรรมลำนตน เมือง  “งำนโคมไฟล้ำนนำ ประตู ปำ่เมืองสัน ทรำย ” 
 

   
 

 
 

 

             
 

 



 

สง่เสรมิก ิจกรรมสบืสำน วัฒ นธรรม เช่น กำรจัดธ รรมในสวนช่วงเทศก ำลเ ขำ้พรรษ ำ 

 

 
 

 
 

 



ส่งเสริมกิจกรรม รักษ ำควำ มสงบคว ำมเรียบ ร้อยแ ละค วำมป ลอดภัยแก่เด็ก  เย ำวช น 

ในพ ื นที่จัดให้มกีำรซ้อม แผน ป ้องกันอัค คีภัย ว ำตภัย อุท กภัย ภัยธ รรม ชำติ ต่ำงๆ   

และกำรปฐ มพย ำบ ำลเบ ื อง ต้น แก่เยำว ชน 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

เป็นสถำ นท่ีจัดพร ะรำชพิ ธถีวำยพระเพลงิพระ บร มศพพระบำทสมเ ด็จพร ะปรมินทร 

มห ำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลท่ี ๙ 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

จัดกิจกรรมง ำนดอกไม้บำน โคมไ ฟลำ้นนำ ปร ะตู๋ปำ่เมืองสันทร ำย 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 
 

 

    
 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมตลำดนัดใ นสวน  “กำดของกิ๋น กรีนมำร์ เ ก็ต ” 

 

   
 

 

 
 

 

   


