
ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม” 

  2. พันธกิจ 

   พันธกิจที ่1 ทำให้สันทรายเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
   พันธกิจที ่2 ทำให้สันทรายเป็นสังคมที่สงบสุขและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

พันธกิจที ่3 เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง 
   พันธกิจที ่4 ให้บริการทางสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน 
   พันธกิจที ่5 ส่งเสริมการรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ชุมชน 
   พันธกิจที ่6 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชน 

   พันธกิจที ่7 พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  
โดยมุ่งเน้นการบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ 

  3. นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง 

  ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เมื่ อวันที่ 
28 มีนาคม 2564 นั้น และพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลได้ให้ความไว้วางใจให้กระผม นายนที ดำรงค์ 
ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง และเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 คณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการไปแล้ว 
   เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 มาตรา 48 ทศ  
ซึ่งประธานสภากรุณาเรียกประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ เพ่ือให้นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
ตำบลสันทรายหลวงตามกฎหมายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดในนโยบายที่จะนำเสนอดังต่อไปนี้ 
       - จะดำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นพระประมุข และปลูกฝังให้ ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักในระบอบการปกครอง 
แบบประชาธิปไตยแบบสุจริตและเรียนรู้กระบวนการการกระจายอำนาจ บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ต่อการพัฒนาประเทศและชุมชนท้องถิ่น 
      - ให้ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนและผลักดันเพ่ือให้เกิดการกระจาย
อำนาจการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและ
ชัดเจน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ภายใต้เงื่อนไขความพร้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่นในแต่ละระดับ 



  ต่อเนื่องในเรื่องการพัฒนา  การปรับปรุงลำน้ำโจ้เพ่ือให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ในยามหน้าน้ำหลาก และปรับปรุงสองฝั่งลำน้ำเพ่ือเป็นพ้ืนที่สีเขียวสำหรับเป็นพ้ืนที่ออกกำลังกาย เป็นต้นแบบที่
สานต่อทำในลำน้ำดู่ ลำน้ำแก๊ด ลำน้ำคาวและการปรับปรุงรางระบายน้ำในลำเหมืองต่างๆ เป็นเครือข่ายลำน้ำใน
การระบายน้ำอย่างครบวงจร แก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะสี่ปีต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม การดูแลที่สาธารณะโดยใช้
แนวคิด “หลวงไม่รุกที่ราษฎร์  ราษฎร์ไม่รุกที่หลวง” 
   - การเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมืองและสวนสาธารณะ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชุมชนใน
เมืองปัจจุบัน มุ่งมั่นเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและสวนสาธารณะใกล้ชุมชน ทั้งจากการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นพ้ืนที่
สาธารณะเดิม เช่น หนองน้ำโจ้ หนองน้ำแก้ว หนองแบน และการจัดหาพ้ืนที่เพ่ือทำสวนสาธารณะให้เพ่ิมขึ้น 
ให้สูงกว่ามาตรฐานของเมืองโดยทั่วไป ปรับปรุงสนามกีฬาและเพ่ิมเครื่องออกกำลังกายที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย สร้างอาคารกีฬาในร่มที่มีคุณภาพรองรับชีวิตคนเมืองที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม  จัดสร้างสนามกีฬา
ประเภทต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่ม ทุกวัย ที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
   - เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะทุกประเภท ทั้งการจัดเก็บขยะทั่วไป ขยะขนาดใหญ่ ขยะมี
พิษ ขยะประเภท ใบไม้ กิ่งไม้ เพ่ือหยุดการเผาในที่โล่ง เขตชุมชน ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปทำปุ๋ย การ
จัดการจัดหาเครื่องย่อยกิ่งไม้ ใบไม้เพ่ือลดปริมาณขยะประเภทนี้ ควบคู่ไปกับการล้างถนนอย่างต่อเนื่อง กำกับ
การขนย้าย/การก่อสร้างที่มีในแหล่งเกิดฝุ่นละอองโดยใช้เทศบัญญัติเป็นเครื่องมือกำกับ และทำตลอดปีอย่าง
ต่อเนื่องควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนเตาเผาศพให้เป็นเตาปลอดมลพิษ เพ่ือคุณภาพอากาศที่ดี และเริ่มให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการควบคู่กับการที่เทศบาลดำเนินการเอง 
   - ในด้านการจัดหาน้ำสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ให้มีอย่างพอเพียง โดยการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน รวมไปถึงการอุดหนุนการขยายเขต
ประปาภูมิภาค เพ่ือรับรองการเจริญเติบโตของชุมชนอย่างท่ัวถึง 
  - การพัฒนาคุณภาพของถนนในเขตเทศบาล โดยอิงมาตรฐานของทางหลวงชนบทเป็นฐานใน
การจัดสภาพให้เหมาะสม สะอาดโดยมีการพัฒนาติดตั้งเครื่องหมาย สัญญาณไฟและระบบไฟแสงสว่างของถนน 
กล้องวงจรปิด เพ่ือยกมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นของเทศบาล 
   - การเพ่ิมระบบแสงสว่างในพ้ืนที่สาธารณะต่างๆ ให้ทั่วถึงครอบคลุม และเพ่ิมการใช้แหล่ง
พลังงานทางเลือกให้มากขึ้น 
   - ความเป็นอยู่ที่หนาแน่นการจราจรที่เพ่ิมข้ึน การจัดสร้างศูนย์กู้ภัยและส่งต่อผู้ป่วยแห่งที่ 2 
และ 3 เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพ่ือความรวดเร็ว ในการบริการพ่ีน้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีถูกหลักวิชาการ
ทางด้านสาธารณสุขและรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมีบุคลากรเฉพาะด้านที่มีคุณภาพ ควบคู่ ไปกับการจัดตั้ง
ธนาคารอุปกรณ์ช่วยบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลด้านสาธารณสุข ทั้งเตียงผู้ป่วย ถังออกซิเจน เครื่องมือทาง
การแพทย์ เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายผู้เจ็บป่วย รวมไปถึงเครื่องฟอกอากาศเพ่ือให้ผู้ป่วยเจ็บที่เปราะบางสามารถ
เข้าถึงอากาศที่บริสุทธิ์ได้ และบริการด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน  
 
 



  - ให้ความสำคัญในการให้บริการงานด้านสาธารณสุขท้ังในระดับชุมชน/บ้าน  โดยมีการจัดตั้ง
ศูนย์บริการงานสาธารณสุขชุมชน กระจายในชุมชนต่างๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกกับประชาชน 
   - การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ มุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมในทุกด้านทั้งประเพณีปี๋ใหม่เมืองและประเพณียี่เป็ง โดยมุ่งหวังให้เทศบาลฯเป็นเป้าหมายพื้นที่ส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเชียงใหม่ การรื้อฟ้ืนการสนับสนุนการดำเนินการของศาสนสถาน และ
ส่งเสริมบทบาทของสภาวัฒนธรรมเพ่ือเป็นแกนกลางในการทำกิจกรรมส่งเสริมภารกิจด้านนี้ โดยการสนับสนุน
อุดหนุนการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่ชัดเจน 
   - การดูแลเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำจะมุ่งเน้นให้ความช่ วยเหลือ 
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน และระเบียบกระทรวงให้อย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง และการอบรมให้ความรู้เสริมจากการศึกษาในระบบ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน 
   - ด้านพัฒนาศักยภาพการศึกษาของประชาชนและกลุ่มต่างๆ จะดำเนินการและประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการอบรม เพ่ิมความรู้ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ความรู้ด้านการ
สาธารณสุข การพัฒนาอาชีพ การปฏิบัติตัวในแต่ละวัย การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและการพัฒนาอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนยุคใหม่ เข้าสู่ Next Normal 
    - ด้านการผังเมืองและการก่อสร้างของเอกชน จะให้ความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมาย
ผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร ในการเว้นระยะห่าง ป้องกันผลกระทบกับบ้านข้างเคียง การกำกับการขาย
ที่ดิน/บ้าน เพ่ือจำหน่าย ต้องอ้างอิงพระราชบัญญัติจัดสรร ต้องมีถนน น้ำ ไฟฟ้า ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้เป็นไป
ตามผังเมืองและการคุ้มครองผู้บริโภค การปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ การจัดสถานที่จอดรถสำหรับ
กิจการร้านค้า โดยการออกเทศบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
   - เพ่ือความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จะจัดระเบียบการติดป้าย
ต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวงให้เรียบร้อย 
   - การบริหารงานจะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกๆ กลุ่ม ทุกภาคส่วน ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. 
อปพร. สตรี เด็กและผู้สูงอายุ ภาคราชการและเอกชนในรูปแบบการประชุมประชาคมในทุกระดับ ในด้านการ
วางแผนดำเนินการและติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมทางด้านการสื่อสารมาใช้เพ่ือ
ความคล่องตัว และอำนวยความสะดวกในการติดต่อ การขอความช่วยเหลือ การติดต่องาน การติดตามงาน
บริการของเทศบาลเพ่ือลดเวลาการเดินทางมาติดต่องานโดยตรงที่สำนักงานเทศบาล มุ่งพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของพนักงานในการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน และยังเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้า
มาทำหน้าที่บริการงานของเทศบาล เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ทั้งการจัดเก็บขยะ งานไฟฟ้า 
สาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด และงานบริการด้านอ่ืนๆ  การเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ฝ่ายบริหารกับพี่น้องประชาชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการประชุมกลุ่มย่อยในระดับชุมชน ประชุมประชาคม 
เทศบาลเคลื่อนที่ และการติดต่อผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกเป็นหลัก 
 
 



   และท่ีสำคัญที่สุด ผมต้องขออภัยกับพ่ีน้องประชาชนที่ผมรักและเคารพที่ผ่านมาอาจจะทำงาน
ไม่สนองตามความต้องการของท่านเท่าที่ควร ผมสัญญาว่าผมจะทุ่มเท มุ่งมั่นในการทำงานให้มากขึ้นและจะรัก
คนที่รักไว้วางใจผมและมอบหมายภารกิจที่ให้ผมทำต่อให้มากๆ ยิ่งขึ้น และจะร่วมมือกับสภาแห่งนี้ในการ
ทำงาน “เสียสละอุทิศตนเพื่อคนสันทราย” ควบคู่กับการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้แนวคิดการ
ทำงานบริการให้ประชาชน “ถูกต้อง กระชับฉับไว คือหัวใจของการทำงาน”  
   การนำเสนอนโยบายในการดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นการนำเสนอในภาพรวม  
อย่างไรก็ตามในสภาวการณ์ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นภาวะวิกฤตที่อาจจะมีผลกระทบ  ทั้ งด้านงบประมาณ รูปแบบ 
วิธีการดำเนินงาน โครงการต่างๆ ตามนโยบายที่นำเสนออันเป็นผลจากการระบาดของโรคโควิด 2019 กระผม
จึงขอนำเรียนต่อสภาแห่งนี้ว่า การนำเสนอนโยบายนี้จะมีการทบทวนปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ประเมินในทุกๆ ปี 
ตลอดระยะเวลาการบริหารงาน และจะเสนอต่อสภาในการประชุมเดือนพฤษภาคมของทุกๆ ปี โดยจะนำ
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลที่ว่า “สันทราย สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม” 
มาเป็นเครื่องมือชี้นำกำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลสันทรายหลวงต่อไป 

 4. ยุทธศาสตร์ 

   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันทรายหลวงได้ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ได้กำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

   โดยมีรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 
 

พันธกิจ  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
   กับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของเทศบาลตำบลสันทรายหลวงควบคู่กับ 
   การวางผังเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์    โครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน เพียงพอและท่ัวถึง 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   จำนวนโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

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

การจราจร ทางเท้า สะพาน ระบบการระบายน้ำ 
3. พัฒนาระบบการจราจรและการขนส่ง 
4. พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
5. พัฒนาระบบประปา 
 

-   จ ำน วน ถ น น  ส ะพ าน  ท า ง เท้ า  
ก ารร ะบ าย น้ ำ  สิ่ ง ส า ธ า รณู ป โภ ค 
สาธารณูปการ และสิ่งก่อสร้าง ระบบ
จราจร แหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
ระบบชลประทาน ที่ได้การบำรุงรักษา
และมีจำนวนเพิ่มขึ้น 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   สำนักปลัด / กองช่าง 

ความเชื่อมโยง  
   ยุทธศาสตร์ชาติ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   

   ยุทธศาสตร์จังหวัด  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาการท่อเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชน 
      และท้องถิ่น 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือรองรับการพัฒนา 
      เศรษฐกิจและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ   สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาด้านอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์   ประชาชนประกอบอาชีพ มีรายได้บนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  จำนวนประชาชนที่มอีาชีพ มีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการสร้างงานและพัฒนารายได้ 
2. ส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาสินค้าชุมชน 
3. เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตร 
 

- จำนวนประชาชนที่มีอาชีพ รายได้ 
เพ่ิมข้ึน 
- จำนวนครัวเรือนที่ใช้พลังงานทดแทน 
- จำนวนการรวมกลุ่มของประชาชน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   สำนักปลัด /กองสวัสดิการสังคม/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

   ยุทธศาสตร์จังหวัด  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุน 
      สู่สากล 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

พันธกิจ  ส่งเสริมด้านการศึกษา   ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนา 
   ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

เป้าประสงค์    ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา เพียงพอและทั่วถึง ใช้หลักศาสนาสำหรับเป็นที่ยึดเหนี่ยว 
ทางจิตใจ และขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ เป็นสิ่งสร้าง
ความเข้มแข็ง ความสามัคคีให้กับชุมชน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษา  และจำนวนกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม เพ่ิมขึ้น 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัระดบักลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
4. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
5. สนับสนุนการสงเคราะห์และสร้างสวัสดกิารสังคม 

 

-  จำนวนผู้ที่ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น 
-  จำนวนกิจกรรมที่ได้การสนับสนุน ส่งเสริม 
-  จำนวนผู้ที่ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น 
-  จำนวนกิจกรรมที่ได้การสนับสนุน ส่งเสริม 



แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัระดบักลยุทธ์ 
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

เอกลักษณ์ท้องถิ่นและวันสำคัญต่าง ๆ  
7. ส่งเสริมการให้บริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามยัของประชาชน 
8. ควบคุมสุขาภิบาลร้านอาหาร ตลาด แผงลอยและสถานประกอบการต่าง ๆ 

ให้มีมาตรฐาน 
9. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   สำนักปลัด / กองสวัสดิการสังคม / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ความเชื่อมโยง 
   ยุทธศาสตร์ชาติ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
      และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจ   ส่งเสริม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เป้าประสงค์   มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  จำนวนพื้นที่สีเขียวที่เพ่ิมข้ึน และจำนวนครัวเรือนที่มีการบริหารจัดการขยะ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 

สวนสาธารณะและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่าง ๆ  
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล 

- จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 
- จำนวนครัวเรือนที่มีการบริหารจัดการ
ขยะ 
 

 



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   สำนักปลัด / กองช่าง / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ความเชื่อมโยง 
   ยุทธศาสตร์ชาติ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด  
    ยุทธศาสตร์ที่  4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
       ให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

พันธกิจ   พัฒนาองค์กรและสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

เป้าประสงค์   องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  จำนวนบุคลากรที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ ในการ

ปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน บุคลากรและการ

ปฏิบัติงาน 
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนกับเทศบาล 

- จำนวนบุคลากรที่มีคุณภาพเพิม่ขึ้น 
- จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมกับเทศบาล   
  ตำบลสันทรายหลวงเพิ่มมากข้ึน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กองสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

   ยุทธศาสตร์จังหวัด 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน 
      ตามหลักธรรมาภิบาล  
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบ 
        เรียบร้อยในชุมชน  
    ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ด ี
 
  5. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม เป็นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด จะต้องสอดคล้องกับแนวพ้ืนฐานแห่งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ 
และนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และสามารถบูรณาการกับ
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 
    1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบูรณาการการจัดทำยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งในจังหวัดร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัด รวมทั้งเชิญผู้แทนจาก 
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนภูมิภาค) องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
องค์กรภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปเป็นกรอบ 
ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 
 



    3. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้ไปใช้
กำหนดเป็นกรอบในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของตนให้สอดคล้องกัน เพ่ือให้การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคำนึงถังปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
    4. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ให้นำยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องตามพันธกิจและเป็นไป 
ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใน

เขตจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค

และเท่าเทียมทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการปรับสมดุลและพฒันา
ระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ส่งเสริมและพัฒนาการ

ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมการเกษตรการ
ผลิตสินค้าชุมชน การค้า 

การลงทุนสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเสริมสร้างสังคม  

ให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ 
ทางวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การส่งเสริมและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การเสริมสร้าง 

ความมั่นคงความปลอดภัยและ
ความสงบสุขของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเกษตรเพื่อรองรับ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การอนรุักษ์ ฟืน้ฟูสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี
และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การบริหารจัด 

การบ้านเมอืงที่ด ี

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

และผังเมือง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสรมิเศรษฐกจิชุมชนตาม
แนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชวีิตทีด่ ี

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้านการเมอืง 

และการบริหาร 



แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิสัยทัศน์ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง 

 
 

เป้าประสงค์ 

 
 

ค่าเป้าหมาย 

 
 

กลยุทธ์ 

 
 

แผนงาน 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี 
ประชาชนมีส่วนร่วม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง 

 

โครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการจำนวนโครงการท่ีพัฒนาถนน สะพาน  
ทางเท้า การระบายน้ำ สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งก่อสร้าง ระบบจราจร แหล่งน้ำ 
เพื่อการอุปโภค บริโภค ระบบชลประทาน ท่ีได้การบำรุงรักษาและมีจำนวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 

การพัฒนาระบบ 
การวางผังเมือง 
และการใช้ที่ดิน 
 

การพัฒนากอ่สร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นฐาน 
ถนน ผิวการจราจร ทางเท้า 
สะพาน ระบบการระบายน้ำ 

 
 

การพัฒนา 
ระบบการจราจร
และการขนส่ง 

การพัฒนา 
ระบบไฟฟ้า 

และแสงสว่าง 
 

การพัฒนา 
ระบบประปา 

 

 

แผนงาน 
บริหารทั่วไป 

 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

 

แผนงาน 
เคหะและชุมชน 

แผนงาน 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
โครงการ 

 
โครงการ 

 

 
โครงการ 

 

 
โครงการ 

 

 
โครงการ 

 



แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิสัยทัศน์ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง 

 
 

เป้าประสงค์ 

 
 

ค่าเป้าหมาย 

 
 

กลยุทธ์ 

 
 

แผนงาน 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี 
ประชาชนมีส่วนร่วม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ประชาชนประกอบอาชีพ มีรายได้บนพ้ืนฐานของ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการจัดทำโครงการท่ีส่งเริมด้านอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้  
,ส่งเสริมให้ครัวเรือนท่ีใช้พลังงานทดแทน และเกิดการรวมกลุ่มของประชาชนมีจำนวนเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 70 ของโครงการท่ีตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

การส่งเสริมการสร้างงาน
และพัฒนารายได้ 

 

 

แผนงาน 
บริหารทัว่ไป 

 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 

แผนงาน 
การเกษตร 

 

 
โครงการ 

 
โครงการ 

 

 
โครงการ 

 

 
โครงการ 

 

 
โครงการ 

 

 

การส่งเสริมการผลิตและ
การพัฒนาสินค้าชุมชน 

 

การเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตทางการเกษตร 

 

 



แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิสัยทัศน์ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง 

 
 

เป้าประสงค์ 

 
 

ค่าเป้าหมาย 

 
 

กลยุทธ์ 

 
 

แผนงาน 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี 
ประชาชนมีส่วนร่วม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา เพียงพอและทั่วถึง  ใช้หลักศาสนาสำหรับเป็นที ่
ยึดเหนี่ยวทางจติใจ และขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ  

เป็นสิ่งสร้างความเข้มแข็ง  ความสามัคคีให้กับชุมชน 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 70 
ของโครงการท่ีตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้
ได้มาตรฐาน 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการศึกษานอก
ระบบ 
- ส่งเสริม สนบัสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

- ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
- สนับสนุนการสงเคราะห์และสร้างสวัสดิการสงัคม 
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ฟื้นฟูอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเอกลักษณ์ท้องถ่ินและวัน
สำคัญต่าง ๆ  
 

- ส่งเสริมการใหบ้รกิารทางสาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 
- ควบคุมสุขาภิบาลร้านอาหาร ตลาด แผงลอย
และสถานประกอบการต่าง ๆ ให้มมีาตรฐาน 
- ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
 

 

 

แผนงาน 
บริหารทั่วไป 

 

แผนงาน 
การศึกษา 

 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

 

แผนงาน 
สังคมสงเคราะห ์
 

 

แผนงาน 
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 

 

 
โครงการ 

 
โครงการ 

 

 
โครงการ 

 

 
โครงการ 

 

 
โครงการ 

 



แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิสัยทัศน์ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง 

 
 

เป้าประสงค์ 

 
 

ค่าเป้าหมาย 

 
 

กลยุทธ์ 

 
 

แผนงาน 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี 
ประชาชนมีส่วนร่วม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่มีประสิทธิภาพ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
และรณรงค์ส่งเสริมให้ครัวเรือนท่ีมีการบริหารจัดการขยะ คิดเป็นร้อยละ 70 ของโครงการท่ีตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การส่งเสริมและรักษา
สภาพแวดล้อม เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 

สวนสาธารณะและอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชต่าง ๆ 

 

การป้องกันและแก้ไข 
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาประสิทธิภาพใน
การจัดการปัญหาขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 

 

แผนงาน 
บริหารทั่วไป 

 

 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

 

แผนงาน 
เคหะและชุมชน 

 

แผนงาน 
การเกษตร 

 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
โครงการ 

 
โครงการ 

 

 
โครงการ 

 

 
โครงการ 

 

 
โครงการ 

 



แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิสัยทัศน์ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง 

 
 

เป้าประสงค์ 

 
 

ค่าเป้าหมาย 

 
 

กลยุทธ์ 

 
 

แผนงาน 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี 
ประชาชนมีส่วนร่วม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5  
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 

องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพด้านการให้บริการประชาชน  
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และส่งเสริมการส่วนร่วม 

ภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 70 

การปรับปรุงพัฒนาสถานที ่
และเครื่องมือ เครื่องใช้ 

ในการปฏิบัติงาน 

 

แผนงาน 
บริหารทั่วไป 

 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

 

แผนงาน 
การศึกษา 

 

แผนงาน 
เคหะและชุมชน 
 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
โครงการ 

 
โครงการ 

 

 
โครงการ 

 

 
โครงการ 

 

 
โครงการ 

 

การพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการบริหารงาน บุคลากร

และการปฏิบัติงาน 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน 

 

การส่งเสรมิประชาสมัพันธ์
ข่าวสารและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนกับเทศบาล 



  6. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่  ก่อนนำมา
จัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่   
14 มิถุนายน 2562 สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
2565 

จำนวน งบประมาณ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 47 67,250,000 
การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

16 3,725,000 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคม
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

61 112,550,000 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19 28,690,000 
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 68 79,860,000 

รวม 211 291,465,000 
 
 
  7. การจัดทำงบประมาณ 
   ผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จำนวน 92 โครงการ งบประมาณ 94,975,210.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
2565 

จำนวน งบประมาณ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 20 12,136,010 
การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

6 340,000 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคม
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

37 67,929,200 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 14,100,000 
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 22 2,470,000 

รวม 92 94,975,210 



8. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
 

ลำดับ โครงการ วงเงินอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินงาน รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ ไม่สามารถ
ดำเนินการ 

6 เดือน รอบป ี

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1 ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 

คสล. บริเวณศาลา
เอนกประสงค์บ้านปินดก 
หมู่ที่ 8 ตำบลสันทราย
หลวง 

1,560,000 - -   / /  

2 ก่อสร้างขยายไหล่ถนน 
คสล. บริเวณซอยศาลา
เอนกประสงค์บ้านต้นซาง
ถึงหน้าบ้านเลขท่ี 92  
หมู่ที่ 7 ตำบลสันทราย
หลวง 

83,600 - 83,600 /   /  

3 ก่อสร้างขยายไหล่ถนน 
คสล. บริเวณบ้านข้าวแท่น
ซอย 1 ถึงบ้านเลขท่ี 125 
บ้านข้าวแท่น  
หมู่ที่ 3 ตำบลสันทราย
หลวง 

272,000 - 272,000 /   /  

 



  
ลำดับ โครงการ วงเงินอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ ไม่สามารถ
ดำเนินการ 

6 เดือน รอบป ี

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
4 ก่อสร้างขยายไหล่ถนน 

คสล. บริเวณหน้าโครงการ
หมู่บ้านกานตร์วี บ้านต้น
ซาง หมู่ที ่7 ตำบลสันทราย
หลวง 

157,000 - 157,000 /   /  

5 ก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. 
บริเวณลำเหมือง
สาธารณประโยชน์แนวรั้ว
หมู่บ้านพรพิงค์ 2 ถึงแนวรั้ว
หมู่บ้านเดอะลากูนน่าโฮม 
เฟส 5 หมู่ 7 บ้านสันคะ
ยอมใต้ ตำบลสันทรายน้อย 

300,000 -- 300,000 /   /  

6 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ
หน้าบ้านเลขท่ี 101/1 ถึง
ปากซอยบริเวณ ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 1367 
(ถนนเชียงใหม่-พร้าว สาย
เก่า) หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย
มูล ตำบลสันทรายน้อย 

853,000  853,000 /   /  



 
ลำดับ โครงการ วงเงินอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ ไม่สามารถ
ดำเนินการ 

6 เดือน รอบป ี

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
7 ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล. 

บริเวณบา้นเลขท่ี 99/147 
ถึงบ้านเลขท่ี 99/190 
หมู่บ้านพิมุกต์ หมู่ 3 ตำบล
สันทรายน้อย 

124,000 - 124,000 /   /  

8 ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล. 
บริเวณลำเหมือง
สาธารณประโยชน์ข้างร้าน
ก๋วยเตี๋ยวคณุยายถึงลำน้ำ
คาว บ้านแม่คาว หมู่ที ่2  
ตำบลสันพระเนตร 

221,000 - 221,000 /   /  

9 ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล. 
บริเวณลำเหมือง
สาธารณประโยชน์ซอยทุ่ง
ทอง (ศาลาแปดเหลีย่ม)  
หมู่ที่ 4 บ้านป่าเหมือด 
ตำบลป่าไผ ่

243,000 - 243,000 /   /  

 
 



 
ลำดับ โครงการ วงเงินอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ ไม่สามารถ
ดำเนินการ 

6 เดือน รอบป ี

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
10 ก่อสร้างพนังกันดิน คสล. 

บริเวณลำเหมือง
สาธารณประโยชน์หลัง
หมู่บ้านเชียงใหม่การเ์ด้น
แลนด์ถึงหมู่บ้านธนาโชค 
หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้อย 

2,050,000 - 2,050,000 /   /  

11 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คส
ล.บริเวณลำเหมือง
สาธารณประโยชน์ข้าง
หมู่บ้านเดอะกรีนเนอรี่ 
เซ็นทรัล ถึงบ้านพิมุกต์  
หมู่ที่ 3 ตำบลสันทรายน้อย 

2,268,000 - 2,268,000 /   /  

12 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  
แบบรางปิด บริเวณ
บ้านเลขท่ี 299 ถึง
บ้านเลขท่ี 353 หมู่ที ่9 
ตำบลสันทรายน้อย 

225,000 - 225,000 /   /  

 
 



 
ลำดับ โครงการ วงเงินอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ ไม่สามารถ
ดำเนินการ 

6 เดือน รอบป ี

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
13 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  

แบบรางปิด บริเวณบ้านเลขท่ี 
80 (นายคำ อุทร) ถึง
บ้านเลขท่ี 48  
หมู่ท่ี 1 บ้านทุ่งยาว  
ตำบลสันทรายหลวง 

450,000 - 450,000 /   /  

14 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  
แบบรางปิด บริเวณลำเหมือง
สาธารณประโยชน์จากปาก
ทางบ้านข้าวแท่นซอย 2 ถึง
บ้านเลขท่ี 91 (บ้านแม่
คำปวน เคหัง) หมู่ท่ี 3 บ้าน
ข้าวแท่น ตำบลสันทรายหลวง 

315,000 - 315,000 /   /  

15 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  
แบบรางเปิด บริเวณลำเหมือง
สาธารณประโยชน์บ้านป่า
ลานถึงข้างบ้านกำนันตำบล 
สันทรายหลวง หมู่ท่ี 2  
บ้านป่าลาน ตำบลสันทราย
หลวง 

1,252,000 - 1,252,000 /   /  



 
ลำดับ โครงการ วงเงินอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ ไม่สามารถ
ดำเนินการ 

6 เดือน รอบป ี

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
16 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  

แบบรางเปิด บรเิวณลำ
เหมืองสาธารณประโยชน์
หมู่บ้านพรพิงค์1  
หมู่ที่ 8 บ้านเด่นสันคะยอม  
ตำบลสันทรายน้อย 

458,000 457,000 1,000  /  /  

17 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
Overlay ด้วยแอสฟัลท์
คอนกรีต บริเวณซอยข้าง
โรงเรียนบ้านป่าเหมือดถึง
หน้าโครงการหมู่บ้าน THE 
PLENARY SANSAI หมู่ 4 
ป่าเหมือด ตำบลป่าไผ ่

265,000 - 265,000 /   /  

18 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
Overlay ด้วยแอสฟัลท์
คอนกรีต บริเวณซอยข้าง
โรงเรียนบ้านแม่คาวถึงซอย
วัดแม่คาว หมู่ 2 บ้านแม่
คาว ตำบลสันพระเนตร 

435,000 - 435,000 /   /  



 
ลำดับ โครงการ วงเงินอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ ไม่สามารถ
ดำเนินการ 

6 เดือน รอบป ี

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
19 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

และปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ในความ
รับผิดชอบเทศบาลตำบล
สันทรายหลวง 

126,410 171,800 104,610 /   /  

20 ปรับปรุงรางระบายน้ำ 
บริเวณตั้งแต่หน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่8 ถึงถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
121 หมู่ที ่8 บ้านเด่นสันคะ
ยอม ตำบลสันทรายน้อย 

478,000 - 478,000 /   /  

 
 
 
 
 
 
 



ลำดับ โครงการ วงเงินอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินงาน รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ ไม่สามารถ
ดำเนินการ 

6 เดือน รอบป ี

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการ

จัดทำน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุ
เหลือใช้ เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

20,000 0 20,000 /   /  

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตลาด
นัดชุมชน 

100,000 0 100,000 /   /  

3 
 

ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาทำงานในช่วงปิด
ภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ 

20,000 
 

0 20,000 
 

/   /  

4 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา
พระราชทานตามแนว
พระราชดำริ “เราทำความดี 
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

100,000 0 100,000 /   /  

5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
เกษตรยั่งยืน 

50,000 0 50,000 /   /  

6 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนการดำเนินงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

50,000 0 50,000 /   /  



 
ลำดับ โครงการ วงเงินอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ ไม่สามารถ
ดำเนินการ 

6 เดือน รอบป ี

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคณุภาพชีวิตที่ด ี
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 
 

46,180,000 19,224,400 26,955,600 /   /  

2 เบี้ยยังชีพความพิการ 
 
 

7,740,000 2,690,800 5,049,200 /   /  

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 
 

350,000 147,000 203,000 /   /  

4 
 
 

ค่าทุนการศึกษาสำหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

350,000 - 350,000 /   /  

5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 
 
 

400,000 - 400,000 /   /  

6 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 
ด้านศิลปดนตรี 

50,000 
 
 

- 50,000 
 
 

/   /  



 
ลำดับ โครงการ วงเงินอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ ไม่สามารถ
ดำเนินการ 

6 เดือน รอบป ี

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคณุภาพชีวิตที่ด ี
7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการพัฒนา

การศึกษา 
 

50,000 - 50,000 /   /  

8 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
 
 

2,649,000 1,154,888.88 1,494,111.12 /   /  

9 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน 
 

5,800,200 2,866,500 2,933,700 /   /  

10 ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์งาน
สาธารณสุข 
 

100,000 - 100,000 /   /  

11 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สุขาภิบาลอาหาร 
 

100,000 - 100,000 /   /  

12 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางาน
สาธารณสุข 
 
 

100,000 26,000 74,000 /   /  



 
ลำดับ โครงการ วงเงินอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ ไม่สามารถ
ดำเนินการ 

6 เดือน รอบป ี

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคณุภาพชีวิตที่ด ี
13 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ศักยภาพด้านสาธารณสุข 
 

100,000 26,450 73,550 /   /  

14 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
สุขาภิบาลของสถาน
ประกอบการร้านอาหารและ
แผงลอย 

100,000 - 100,000 /   /  

15 เงินอุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
จำนวน 21 หมู่บ้าน 

100,000 - 100,000 /   /  

16 ค่าจ่ายในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิงระยะยาว 
"อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" 

100,000 - 100,000 /   /  

17 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ 

100,000 - 100,000 /   /  

18 ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาล
บริการสาธารณสุข 
 

100,000 - 100,000 /   /  



 
ลำดับ โครงการ วงเงินอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ ไม่สามารถ
ดำเนินการ 

6 เดือน รอบป ี

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคณุภาพชีวิตที่ด ี
19 ค่าใชจ้่ายในโครงการสัตว์

ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

100,000 - 100,000 /   /  

20 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
นักเรียนในเขตเทศบาลตำบล
สันทรายหลวง 

100,000 - 100,000 /   /  

21 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก
กรรมการชุมชน 

100,000 - 100,000 /   /  

22 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

100,000 - 100,000   / /  

23 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันงด
สูบบุหรี่โลก 

100,000 - 100,000 /   /  

24 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
วันท้องถิ่นไทย 

100,000 70,000 30,000   / /  

25 ค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังชุมชน
ย่อย 

100,000 - 100,000 /   /  

26 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

100,000 - 100,000 /   /  

 
 



 
ลำดับ โครงการ วงเงินอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ ไม่สามารถ
ดำเนินการ 

6 เดือน รอบป ี

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคณุภาพชีวิตที่ด ี
27 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ศักยภาพเด็กและเยาวชน 
100,000 - 100,000 /   /  

28 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 

100,000 - 100,000      

29 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพผู้นำชุมชน 

100,000 - 100,000      

30 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 
ศักยภาพสตรี 

100,000 -- 100,000      

31 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคนดี
ศรีชุมชน 

100,000 - 100,000      

32 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน 

100,000 - 100,000      

33 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สมรรถภาพผู้พิการออทิสติก 

100,000 - 100,000      

34 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สุขภาพประชาชน 

100,000 - 100,000      

35 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
ส่งเสริมการกีฬา 

50,000 - 50,000      

 
 



ลำดับ โครงการ วงเงินอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินงาน รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ ไม่สามารถ
ดำเนินการ 

6 เดือน รอบป ี

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคณุภาพชีวิตที่ด ี
36 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

อนุรักษ ์ฟื้นฟูและสืบสาน
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี 

500,000 291,269.30 208,730.70 /   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับ โครงการ วงเงินอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินงาน รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ ไม่สามารถ
ดำเนินการ 

6 เดือน รอบป ี

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การ

คัดแยกขยะในชุมชน 
 

100,000 - 100,000 /   /  

2 ค่าใช้จ่ายในโครงการเมือง 
น่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง 
 

200,000 - 200,000 /   /  

3 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

13,500,000 - 13,500,000 /   /  

4 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน 

100,000 - 100,000 /   /  

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
สิ่งแวดล้อมโลก 

100,000 - 100,000 /   /  

6 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

50,000 - 50,000 /   /  

7 ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการเติม
เต็มพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน 

50,000 - 50,000 /   /  

 



 
ลำดับ โครงการ วงเงินอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ ไม่สามารถ
ดำเนินการ 

6 เดือน รอบป ี

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
1 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง 

และพิธีการ “ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและ
วันสำคัญต่างๆ” 

500,000 - 500,000 /   /  

2 ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาล
เคลื่อนท่ี 
 

50,000 - 50,000 /   /  

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เชื่อมประสานระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

50,000 - 50,000 /   /  

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด
นิทรรศการ และประกวด การ
แข่งขันต่างๆ 

50,000 - 50,000 /   /  

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังและ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
และรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

50,000 - 50,000 /   /  

6 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

50,000 - 50,000 /   /  



 
ลำดับ โครงการ วงเงินอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ ไม่สามารถ
ดำเนินการ 

6 เดือน รอบป ี

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

500,000 - 500,000 /   /  

8 ค่าใช้จ่ายในโครงการวัน
เทศบาล 

50,000 - 50,000 /   /  

9 ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ใน
องค์กรและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 

100,000 - 100,000 /   /  

10 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 

40,000 - 40,000 /   /  

 
 
 



ลำดับ โครงการ วงเงินอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินงาน รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ ไม่สามารถ
ดำเนินการ 

6 เดือน รอบป ี

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
11 อุดหนุนเทศบาลตำบลป่าไผ่ 

(โครงการบรหิารจดัการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่) 

20,000 20,000 0  /  /  

12 เงินอุดหนุนให้แก่ท่ีทำการ
ปกครองอำเภอสันทราย 

30,000 27,500 2,500  /  /  

13 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล 

50,000 29,000 21,000   / /  

14 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีและเพิ่มเติม 

50,000 1,365 48,635  /  /  

15 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล
ตำบลสันทรายหลวง และแผน
ชุมชน/หมู่บ้าน 

50,000 - 50,000 /   /  

 
 



 
ลำดับ โครงการ วงเงินอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ ไม่สามารถ
ดำเนินการ 

6 เดือน รอบป ี

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
16 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ำ) 

50,000 - 50,000 /   /  

17 ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์งานของงาน
บริหารงานคลัง 

30,000 - 30,000 /   /  

18 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผน
ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

100,000 - 100,000 /   /  

19 ค่าสนับสนุนเครื่องมือ
เครื่องใช้ท่ีจำเป็นแก่ผู้ยากจน 
ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 

100,000 - 100,000 /   /  

20 ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์งานของบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

100,000 - 100,000 /   /  

21 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการเมืองการ
ปกครอง 

100,000 - 100,000 /   /  

 
 



ลำดับ โครงการ วงเงินอนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการดำเนินงาน รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ ไม่สามารถ
ดำเนินการ 

6 เดือน รอบป ี

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
22 ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้าง

ความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

100,000 - 100,000 /   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสพัฒนาในอนาคต
ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เป็นการประเมินถึงโอกาสและสภาวะคุกคามหรือข้อจำกัดอันเป็นสภาวะ
แวดล้อมนอกที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อน อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในเทศบาล 
ตำบลสันทรายหลวง โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis  

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ( Internal Analysis )   

  จุดแข็ง (Strength) 
   1. หมู่บ้านมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ 
   2. มีโครงสร้างและการบริหารงานที่ไม่ซับซ้อน ทำให้มีความคล่องตัวในการบริหารงาน และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   3. สภาพพ้ืนที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย เนื่องจากไม่ห่างไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ 
   4. ไม่อยู่ในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม ที่เสี่ยงต่อปัญหามลภาวะเป็นพิษ 
   5. มีงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นรองรับด้านสุขภาพ 
   6. มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงสู่อำเภอใกล้เคียงและจังหวัดอ่ืนได้สะดวก 

  จดุอ่อน (Weakness) 
   1. โครงสร้างพื้นฐานยังมีไม่เพียงพอในการบริการประชาชน ทั้งถนน ไฟฟ้า และระบบประปา 
   2. การประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชนทั้งในพ้ืนที่ตำบล อำเภอ และจังหวัดยัง
ขาดประสิทธิภาพ 
   3. ประชาชนขาดการพ่ึงพาตนเอง ไม่ขยันหมั่นเพียรขาดการรวมกลุ่ม รอคอยให้ภาครัฐแก้ไข
ปัญหา และให้ช่วยเหลือ 
   4. บางหมู่บ้านยังขาดความเข้มแข็ง ไม่สามัคคี 
   5. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง มีงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถดำเนิน
โครงการได ้
   6. เด็กและผู้สูงอายุทิ้งให้อยู่ลำพัง ขาดความดูแลเอาใจใส่ ขาดความอบอุ่น เนื่ องจากสภาพ
เศรษฐกิจ ทำให้บุคคลในหมู่บ้านเป็นผู้ใช้แรงงานอพยพไปทำงานในเมืองใหญ่ 
   7. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดการท้ิงขยะตามริมถนน ที่สาธารณะ 
   8. บุคลากรยังขาดทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงานในด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การขาดการศึกษาในเรื่องระเบียบ กฎหมาย นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ 

  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  

โอกาส (Opportunity) 



  1. กฎหมาย และนโยบายรัฐบาล ในการสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะ 
เป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น 
  2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท.  
  3. ไม่มีพ้ืนที่ที่ เสี่ยงต่อการมั่วสุม หรือสถานบันเทิงขนาดใหญ่ที่ เป็นแหล่งในการก่อ 
ให้เกิดปัญหาในสังคม 

  อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threat) 

 1. ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคาสินค้า อุปโภค บริโภค เช่น น้ำมัน ข้าวสาร 
อาหารแห้ง ยารักษาโรค ฯลฯ 
  2. ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถป้องกันได้ 
  3. สถานการณ์โรคระบาด เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัด ท้องร่วง โรคปากเท้าเปื่อย  
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (โควิด-19) ฯลฯ 
  4. ปัญหาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดแคลน และปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ 
  5. การแก้ไขปัญหาทุกด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการศึกษา การเกษตร 
คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะ
เกิดผลสัมฤทธิ์ 
  6. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความ
ล่าช้าในการทำงาน 
  7. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสำนึก เกี่ยวกับการใช้
ดุลพินิจส่วนบุคคลจึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก  
 
 
 
 
 

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


