
 

 

 
บทท่ี 4 

ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม ่
 

 การวิจัยได้ศึกษาทั้งบริบทและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ 
ทั้ งหมด 29 แห่ง ซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนกลยุทธ์ในการเพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านธุรกิจชุมชน (2) ด้านเกษตร (3) ด้านองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (4) ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (5) ด้านเด็ก
และเยาวชนและการศึกษา (6) ด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ และ (7) ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ผลการวิจัยได้ทราบบริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่หลากหลายที่มีด้านศักยภาพที่แตกต่างกัน
ดังนี้  
 
ตารางที่ 4.1 รางวัลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ 

ลำดับที่ อปท. รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
1 อบต.ออนเหนือ 

 
1) ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน  
ต.ออนเหนือ ปี 2557 

1) กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

2 อบต.แม่ทา 1) รางวัลพระปกเกล้า ด้านความ
โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ปี 2550-2551 

1) สถาบันพระปกเกล้า 

3 ทต.ป่าแดด 1) โครงการด้านสิ่งแวดล้อม  
(คลองแม่ข่า) ปี 2559 

1) สำนักงานคณะกรรมการการ
กระจายอำนาจให้แก่ อปท. 

4 ทต.เวียงฝาง 1) เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปี 
2550 
2) โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา 
ปี 2551 
3) ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ปี 2556 

1) มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย 
 
2) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตันง
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
3) ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

ที่มา: จากการวิจัย 
 

 

ตารางที่ 4.1 รางวัลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ (ต่อ) 

ลำดับที่ อปท. รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
5 อบต.ห้วยทราย 1) รางวัลชมเชย อบต.ที่มีการบริหาร

จัดการที่ดี ปี 2554 
1) สำนักงานคณะกรรมการ
การกระจายอำน าจ ให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6 อบต.กึ้ดช้าง 1) รางวัลป้ายพระราชทานจากการ
ตอบสนองพระราชดำริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี 2559 

1) สำนักพระราชวัง 

7 ทต.เหมืองแก้ว 1) รางวัลชนะเลิศโปสเตอร์ผลงาน
ด้ านการควบคุมโรคติ ด เชื้ อของ
ท้องถิ่น ปี 2560  

1) คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

8 ทต.หนองป่าครั่ง 1) รางวัลชมเชยโครงการรณรงค์
รักษาความสะอาด จ.เชียงใหม่  
ปี 2551 
2) รางวัลดีเด่นการสร้างพ้ืนที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า ในการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าโลก ปี 2552 
3) รางวัล อปท. ดีเด่นด้านสตรีและ
ครอบครัว ปี 2552 
4) รางวัล อปท. ดีด้านสตรีและ
ครอบครัว ปี 2554 
5) รางวัล อปท. ดีเด่นด้านสตรีและ
ครอบครัว ปี 2555 
6) รางวัล อปท. ดีเด่นด้านสตรีและ
ครอบครัว ปี 2556 
7) รางวัล อปท. ดีด้านสตรีและ
ครอบครัว ปี 2557 

1) จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
2) จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
3) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 
4) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 
5) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 
6) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 
7) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

ที่มา: จากการวิจัย 

 
 

ตารางที่ 4.1 รางวัลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ (ต่อ) 

ลำดับที่ อปท. รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
9 อบต.บ่อสลี 1 ) ร า ง วั ล  อ ป ท . ที่ มี ผ ล ก า ร

ดำเนิ น งานยอด เยี่ ยม  ด้ านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน ปี 2552 
2) รางวัลชนะเลิศการประกวด อปท. 
ปลอดการเผา ปี 2552 
3) รางวัลดีเด่นด้านการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน จ.เชียงใหม่  

1) อำเภอฮอด จ.เชียงใหม่ 
 
 
 
2) จังหวัดเชียงใหม่ 
 
3) จังหวัดเชียงใหม่ 
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ปี 2559 
4) รางวัลการแพทย์ฉุ ก เฉินของ 
อปท. ดีเด่น ปี 2560 

 
4) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ 

10 อบต.บ้านกลาง 1 ) ร างวั ล องค์ ก รป กครอ งส่ วน
ท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี  
ปี 2548 
2) รางวัล อปท. ที่มีความเป็นเลิศ
ด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ปี 2551 
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อบต. 
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2554 
4) รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้าน
ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ปี 2555 
5) รางวัลศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ปี 2559 

1) สำนักงานปลัด
นายกรัฐมนตรี 
 
2) สถาบันพระปกเกล้า 
 
 
3) คณ ะกรรมการกระจาย
อำนาจให้แก่ อปท. 
4) สถาบันพระปกเกล้า 
 
 
5) สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ 

ที่มา: จากการวิจัย 

 
 
 
 

ตารางที่ 4.1 รางวัลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ (ต่อ) 

ลำดับที่ อปท. รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
11 ทต.สันป่าตอง 1) รางวัลชมเชย โครงการประกวด 

อปท. ร่วมใจ ลดแยกของเหลือใช้
เฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา ปี  
2550 
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผล
การดำเนินงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และ
ลดภาวะโลกร้อน ปี 2552 
3 ) ร างวั ล องค์ ก รป กครอ งส่ วน
ท้องถิ่นที่มีผลงานระดับดีด้านสตรี
และครอบครัว ปี 2557 
4) รางวั ลชนะเลิ ศการนำเสนอ

1 ) ก ร ม ส่ ง เส ริ ม คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
2 ) อ ำ เภ อ สั น ป่ า ต อ ง  จ .
เชียงใหม่ 
 
 
 
3) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 
 
4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ผลงานปากเปล่าด้านการควบคุมโรค
ติดเชื้อของท้องถิ่น ปี 2552 

12 ทต.เวียงพร้าว 1) รางวัลระดับดี  โครงการพ้ืนที่
ป ล อด โรค พิ ษ สุ นั ข บ้ า  จั งห วั ด
เชียงใหม่ ปี 2553  
2 ) ร างวั ล ก อ งทุ น ดี เด่ น ใน ก าร
สนับสนุนการจัดการสุขภาพชุมชน
จน เกิ ด เป็ น โร งเรี ย นน วั ตก รรม
สุขภาพชุมชน และ/หรือ โรงเรียน 
อสม. ในตำบล ปี 2557 
3) รางวัลองค์ กรดี เด่ นด้ านการ
พัฒนาสังคม ต้นแบบศูนย์ พัฒนา
คุณ ภาพชี วิตและส่ งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ปี 2558 

1) จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
2) สำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
3) จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ที่มา: จากการวิจัย 

ตารางที่ 4.1 รางวัลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ (ต่อ) 

ลำดับที่ อปท. รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
12 ทต.เวียงพร้าว 4) รางวัลองค์กรต้นแบบจัดการ

ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ 
และอุบัติเหตุ ระดับอำเภอ ปี 2559 
5) รางวัล อปท. ที่ทำงานบูรณาการ
ด้านสั งคม โครงการศูนย์ พัฒนา
คุณ ภาพชี วิตและส่ งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ปี 2558 
6) รางวัลศูนย์เรียนรู้ด้านจัดการสุข
ภาวะชุมชน โครงการสานพลังภาคี
เครือข่ายสู่การพัฒนาอย่างยั่ งยืน      
ปี 2560 
7) รางวัลกิจกรรมการประกวด 
อปท. ต้นแบบที่มีการจัดการขยะ  
มูลฝอยอย่างเป็นระบบ ภายใต้ชื่อ 
“ชุมชนสะอาด” ปี 2560 

4) จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
5) สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
 
 
6) กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
 
7) จังหวัดเชียงใหม่ 

13 อบต.ดอนแก้ว 1) โล่รางวัลพระปกเกล้าด้านความ
โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ปี 2550-2551  

1) สถาบันพระปกเกล้า 
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2 ) ร างวั ล องค์ ก รป กครอ งส่ วน
ท้ อ ง ถิ่ น ดี เด่ น  ด้ า น ส ต รี แ ล ะ
ครอบครัว ปี 2550-2552 
3) รางวัล อปท. ที่มีการจัดการดีเด่น 
โครงการประเมินองค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก า ร จั ด ก า ร ดี             
ปี 2550-2552 

2) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 
 
3) สำนักงานคณะกรรมการ
การกระจายอำน าจ ให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สำนักงานปลัด สำนักนายก 
รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ ก ร ะ ท ร ว ง 
มหาดไทย 

ที่มา: จากการวิจัย 

ตารางที่ 4.1 รางวัลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ (ต่อ) 

ลำดับที่ อปท. รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
13 อบต.ดอนแก้ว 4) รางวัลต้นแบบโครงการส่งเสริม

ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ด้าน
เมืองสะอาดน่าอยู่และปลอดภัย ปี 
2551 
5 ) ร างวั ล องค์ ก รป กครอ งส่ วน
ท้องถิ่นที่มีผลงานดี เด่น ด้านการ
จัดการสวัสดิการสำหรับคนพิการ   
ปี 2551 
6) รางวัลการประกวดส่วนราชการ
และสำนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ปี 2551 
7 ) ร างวั ล องค์ ก รป กครอ งส่ วน
ท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการ
ทุจริต ปี 2552 
8) รางวัลหน่วยงานตัวอย่างในการ
พัฒนาสมอง ปี 2554 
9) รางวัล อปท. ที่มีการจัดการดีเด่น 
โครงการประเมินองค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก า ร จั ด ก า ร ดี  
(ภาคเหนือ) ปี 2554-2556 
10) รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้าน
ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ปี 2555 

4) สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
 
 
5) สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
 
 
6) กระทรวงมหาดไทย 
 
 
7 ) ส ำนั ก งาน ป้ อ งกั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
8) กรมส่ ง เส ริมสุ ขภ าพจิ ต 
กระทรวงสาธารณสุข 
9) สำนักงานคณะกรรมการ
การกระจายอำน าจ ให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
10) สถาบันพระปกเกล้า 
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11) รางวัลข้าราชการต้นแบบ ด้าน
ข้าราชการไทยใจสีขาว ปี 2555 

11) สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ร่วมกับบริษัท
ดี.ดอคคิวเมนทารี่ จำกัด 

ที่มา: จากการวิจัย 

 

 

ตารางที่ 4.1 รางวัลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ (ต่อ) 

ลำดับที่ อปท. รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
13 อบต.ดอนแก้ว 12) รางวัลองค์กรปกครองส่ วน

ท้องถิ่น การนำเสนอผลงานวิชาการ
พัฒนางานสุขภาพจิตอย่างองค์รวม 
ปี 2555 
13) รางวัลสุดยอดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้าน
สตรีและครอบครัว ปี 2555-2557 
14) รางวัลองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นดี เด่น  ด้ านการจัดระบบ
บริการสุขภาพ ปี 2556 
15) รางวัลองค์กรคุณธรรมแห่งชาติ 
โครงการ อบต. สีขาว ปี 2556  
16) รางวัลองค์กรปกครองส่ วน
ท้ อ งถิ่ น ดี เด่ น  ด้ าน วัฒ น ธ รรม          
ปี 2557 
17) รางวัลองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นดี เด่น ด้านการดูแลรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2557 
18) รางวัลพระปกเกล้าทางด้านการ
เสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม ปี 2557-2558 
19) รางวัล อปท. ที่มีการจัดการ
ดีเด่น โครงการโรงพยาบาลสร้างสุข 
3 ดี 4 เสา ปี 2560 

12) กรมสุขภาพจิต 
 
 
 
13) สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
 
14) กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
15) คณ ะกรรมการจัด งาน
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
16) กระทรวงวัฒนธรรม 
 
 
17) สำนักงานคณะกรรมการ
การกระจายอำน าจ ให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
18) สถาบันพระปกเกล้า 
 
 
19) สำนักงานคณะกรรมการ
การกระจายอำน าจ ให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที่มา: จากการวิจัย 
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ตารางที่ 4.1 รางวัลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ (ต่อ) 

ลำดับที่ อปท. รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
14 ทต.หนองผึ้ง 1 ) ร างวั ล องค์ ก รป กครอ งส่ วน

ท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ปี 2551 
2) โล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ด้ านการอนุ รักษ์ ฟ้ืน ฟู  ดู แลและ
สนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติใน
การสืบสานตำนานต้นไม้ ปี 2551 
3) รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน EMS 
rally ของชุ ดป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น
เบื้องต้น เขต 15 ประเภทผลงาน
วิชาการ “ระดับชมเชย” ปี 2553 
4) โล่ รางวัลกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ดีเด่น 
ปี 2553 
5) รางวัลกองทุนดีเด่นที่มีศักยภาพ
สูงและเป็นศูนย์การเรียนรู้ ปี 2553 
6 ) ร างวั ล องค์ ก รป กครอ งส่ วน
ท้ อ ง ถิ่ น ดี เด่ น  ด้ า น ส ต รี แ ล ะ
ครอบครัว ปี 2554 
7) รางวัลระดับดีเด่น ด้านการสร้าง
พ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2554 
8) รางวัลระดับดีเด่น ด้านการสร้าง
พ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2555 
9) รางวัลโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอด
โรค ปี 2555 

1 ) คณ ะกรรม การป้ อ งกั น
อุบัติภัย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
2) กระทรวงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
3) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ 
 
4 ) ส ำนั ก งาน ห ลั กป ระกั น
สุขภาพ 
 
5 ) ส ำนั ก งาน ห ลั กป ระกั น
สุขภาพ 
6) สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
 
7) กรมปศุสัตว์ 
 
8) กรมปศุสัตว์ 
 
9) กรมควบคุมโรค 
 

ที่มา: จากการวิจัย 

 

ตารางที่ 4.1 รางวัลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ (ต่อ) 

ลำดับที่ อปท. รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
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14 ทต.หนองผึ้ง 10) รางวัลองค์กรปกครองส่ วน
ท้ อ ง ถิ่ น ดี เด่ น  ด้ า น ส ต รี แ ล ะ
ครอบครัว ปี 2555 
1 1 ) ร า ง วั ล ก า ร จั ด ก า ร อ อ ก
ปฏิ บั ติ งาน แพ ท ย์ ฉุ ก เฉิ น ระดั บ
ท้องถิ่นมากเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด
เชียงใหม่ ปี 2556 
12) รางวัลองค์กรปกครองส่ วน
ท้ อ ง ถิ่ น ดี เด่ น  ด้ า น ส ต รี แ ล ะ
ครอบครัว ปี 2556 
13) รางวัลองค์กรต้นแบบการจัดการ
ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ 
และอุบัติเหตุ ระดับอำเภอ ปี 2556 
14) รางวัลศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ – 
ปลอดโรค ปี 2557 
1 5 ) ร า ง วั ล ดี เด่ น ศู น ย์ พั ฒ น า
ครอบครัวในชุมชน ปี 2557 
16) รางวัลศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนสร้างสุข นวัตกรรมครอบครัว
อบอุ่นในท้องถิ่น ปี 2557 
17) รางวัลองค์กรต้นแบบการจัดการ
ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่  
และอุบัติเหตุ ระดับอำเภอ ปี 2559 
18 ) ร า ง วั ล  EMS อ ป ท . Award        
ปี 2560 
19) รางวัลองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นที่มีผลงานการแพทย์ฉุกเฉิน
ดีเด่น ปี 2560  

10) สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
 
11) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ 
 
 
12) สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
 
13) จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
14) กรบควบคุมโรค 
 
15) สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
16) สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
 
17) จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
18) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ 
19 ) สำนั ก งานสาธารณ สุ ข 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ที่มา: จากการวิจัย 

ตารางที่ 4.1 รางวัลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ (ต่อ) 

ลำดับที่ อปท. รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
14 ทต.หนองผึ้ง 20) โล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ด้ านการอนุ รักษ์ ฟ้ืน ฟู  ดู แลและ
สนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติใน
การสืบสานตำนานต้นไม้ ปี 2560 

20) กระทรวงวัฒนธรรม 
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21) รางวัลหน่วยงานที่มีส่วนร่วมใน
โครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว
ต้นไม้ใหญ่ รุกขมรดกของแผ่นดินใต้
ร่มพระบารมี  “นางนาสารภี ศรี
เชียงใหม่” ปี 2561 

21) กระทรวงวัฒนธรรม 
 

15 ทต.ไชยปราการ  1 ) ร างวั ล องค์ ก รป กครอ งส่ วน
ท้ อ ง ถิ่ น ดี เด่ น  ด้ า น ส ต รี แ ล ะ
ครอบครัว ปี 2552 

1) สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

16 ทต.จอมทอง 1) รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้าน
ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ปี 2556 

1) สถาบันพระปกเกล้า 

17 อบต.ข่วงเปา 1) รางวัล อปท. ที่ทำงานบูรณาการ
ด้านสั งคม โครงการศูนย์ พัฒนา
คุณ ภาพชี วิตและส่ งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ปี 2558 

1) สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

18 ทต.เชิงดอย 1) รางวัล อปท. ที่ทำงานบูรณาการ
ด้านสั งคม โครงการศูนย์ พัฒนา
คุณ ภาพชี วิตและส่ งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ปี 2557 
2) รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้าน
ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ปี 2558 

1) สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
 
 
2) สถาบันพระปกเกล้า 
 

ที่มา: จากการวิจัย 

 

ตารางที่ 4.1 รางวัลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ (ต่อ) 

ลำดับที่ อปท. รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
19 ทต.ลวงเหนือ  1) รางวัลต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม ปี 2559 
2) รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้าน
ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ปี 2559 

1) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
 
2) สถาบันพระปกเกล้า 

20 ทต.ป่าไผ่ 1) รางวัล อปท. ที่ทำงานบูรณาการ
ด้านสั งคม โครงการศูนย์ พัฒนา
คุณ ภาพชี วิตและส่ งเสริมอาชีพ

1) สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
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ผู้สูงอายุ ปี 2551 
2) รางวัลศูนย์พัฒนาสังคมแบบมี
ส่วนร่วม (CC) โครงการผู้สู งอายุ     
ปี 2558 

 
2 ) ก รม พั ฒ น าสั งค ม แ ล ะ
สวัสดิการ 

21 ทต.หนองควาย 1) รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้าน
ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ปี 2559 

1) สถาบันพระปกเกล้า 

22 ทต.ยางเนิ้ง 1) รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้าน
ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ปี 2560 

1) สถาบันพระปกเกล้า 

23 ทต.สุเทพ 1) รางวัล อปท. ที่ทำงานบูรณาการ
ด้านสั งคม โครงการศูนย์ พัฒนา
คุณ ภาพชี วิตและส่ งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ปี 2550 
2) รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้าน
ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ปี 2559 

1) สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
 
 
2) สถาบันพระปกเกล้า 
 

ที่มา: จากการวิจัย 

 

ตารางที่ 4.1 รางวัลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ (ต่อ) 

ลำดับที่ อปท. รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
24 ทต.ริมเหนือ  1 ) ร า งวั ล โค ร งก ารชุ ม ช น แล ะ

โรงเรียนปลอดขยะ ปี 2560 
1) จังหวัดเชียงใหม่ 

25 ทต.เชียงดาว 1 ) รางวั ล วิ ส าหกิ จชุ ม ชนดี เด่ น         
ปี 2560 

1) กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

26 อบต.ห้วยแก้ว 1) รางวัลศูนย์ เรียนรู้ชุมชนดี เด่น
ระดับจังหวัด ปี 2553 

1) จังหวัดเชียงใหม่ 
 

27 ทต.บ้านแหวน  1 ) ร างวั ล องค์ ก รป กครอ งส่ วน
ท้ อ ง ถิ่ น ดี เด่ น  ด้ า น ส ต รี แ ล ะ
ครอบครัว ปี 2551 

1) สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

28 ทต.แม่ท่าช้าง 1) รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้าน
ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ปี 2558 

1) สถาบันพระปกเกล้า 
 

29 ทต.สันผักหวาน 1) รางวัลพระปกเกล้าทองคำระดับ 1) สถาบันพระปกเกล้า 
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ชม เช ย  ด้ านความ โป ร่ ง ใส และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ปี 2559 

30 ทต.ยุหว่า 1) รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้าน
ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ปี 2553 

1) สถาบันพระปกเกล้า 

ที่มา: จากการวิจัย 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสนใจในการเข้าร่วมโครงการ  

ลำดับ อำเภอ ตำบล 
1 ดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 
2 ดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่โป่ง 
3 สันกำแพง เทศบาลเมืองต้นเปา 
4 สันกำแพง เทศบาลตำบลแม่ปูคา 
5 แม่ออน องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ 
6 แม่ออน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา 
7 แม่อาย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน 
8 ฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 
9 ฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 
10 เชียงดาว เทศบาลตำบลปิงโค้ง 
11 เชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองนะ 
12 แม่แตง เทศบาลตำบลแม่หอพระ 
13 แม่แตง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ 
14 แม่แตง องค์การบริหารส่วนตำบลกึ้ดช้าง 
15 พร้าว เทศบาลตำบลเวียงพร้าว 
16 แม่ริม เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 
17 แม่ริม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
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18 แม่ริม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
19 เมือง เทศบาลเมืองแม่เหียะ 
20 สารภี เทศบาลตำบลหนองผึ้ง 
21 สันทราย เทศบาลตำบลสันพระเนตร 
22 สันทราย เทศบาลตำบลป่าไผ่ 
23 สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 
24 สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า 
25 สันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง 
26 สันป่าตอง เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 
27 หางดง เทศบาลตำบลสันผักหวาน 

 

ตารางที่ 4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสนใจในการเข้าร่วมโครงการ (ต่อ)  

ลำดับ อำเภอ ตำบล 
28 หางดง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 
29 หางดง เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 

 
 จากตารางที่ 4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 29 ตำบล 
ประกอบไปด้วย (1) เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด (2) เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอ
ดอยสะเก็ด (3) เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง (4) เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง 
(5) องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน (6) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอ
แม่ออน (7) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย (8) เทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง
(9) เทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง (10) เทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว (11) เทศบาลตำบล
เมืองนะ อำเภอเชียงดาว (12) เทศบาลตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง (13) องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง (14) องค์การบริหารส่วนตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง (15) เทศบาลตำบล
เวียงพร้าว อำเภอพร้าว (16) เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม (17) องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม (18) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม (19) เทศบาลเมืองแม่
เหียะ อำเภอเมือง (20) เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี (21) เทศบาลตำบลสันพระเนตร 
อำเภอสันทราย (22) เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย (23) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 
อำเภอสันป่าตอง (24) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง(25) เทศบาลตำบลสันป่า
ตอง อำเภอสันป่าตอง (26) เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง (27) เทศบาลตำบลสัน
ผักหวาน อำเภอหางดง (28) เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง และ (29) เทศบาลตำบลแม่
ท่าช้าง อำเภอหางดง 
   
4.1 ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านธุรกิจชุมชน 
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 1) บริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
1) องค์การบริหารส่วนตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง 2) เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง และ 
3) เทศบาลตำบล  ปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว ดังนี้ 
  1.1) องค์การบริหารส่วนตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง 
   (1) ที่ตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนตำบลกึ้ดช้าง ตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ที่ 1 ตำบลกึ้ดช้าง 
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัด
ประมาณ 64 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับตำบลเมืองคอง และตำบลเมืองนะ 
อำเภอเชียงดาว   ทิศใต้ติดต่อกับตำบลบ้านช้าง ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลตำบลอินทขิล และทิศ
ตะวันตกติดต่อกับตำบลแม่ฮ้ี อำเภอปาย 
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่ เขตขององค์การบริหารส่วนตำบลกึ้ดช้าง มีจำนวน 8 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านเมืองก้ึด หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 3 บ้านสบก๋าย หมู่ที่ 4 บ้านต้นขาม 
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยน้ำดัง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งละคร หมู่ที่ 7 บ้านป่าข้าวหลาม และหมู่ที่ 8 บ้านผาปู่จอม  
   (3) การเมืองและการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกึ้ดช้าง 
   องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง ได้รับการจัดตั้งขั้นตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 16 ธันวาคม 2539 และมีผลบังคับเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2540 
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง และ (4) ส่วนกองการศึกษา โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 51 คน แยกเป็น 
พนักงานส่วนตำบล จำนวน 25 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 
จำนวน 21 คน 
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ จำนวนประชากร
ทั้งหมด 5,307 คน แยกเป็นเพศชายมีจำนวน 2,706 คน เพศหญิงจำนวน 2,601 คน  มีจำนวน
ครัวเรือนทั้งหมด 2,063 ครัวเรือน 

  1.2) เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง 
   (1) ที่ตั้ง 
   เทศบาลเมืองต้นเปา ตั้งอยู่เขที่ ๙๘๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลต้นเปา อำเภอสัน
กำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 
9 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด ทิศใต้ติดต่อกับตำบล
ป่าบง อำเภอสารภี ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลสันกำแพง และตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง 
และทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลสันกลาง  อำเภอสันกำแพง 
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
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   พ้ืนที่เขตของเทศบาลเมืองต้นเปา มีจำนวน 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่
ที่ 1 บ้านต้นเปา หมู่ที่ 2 บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 3 บ้านบ่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านบวกเป็ด หมู่ที่ 5 บ้านสัน
พระเจ้างาม หมู่ที่ 6 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 บ้านสันมะฮกฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านสันป่าค่า หมู่ที่ 9 บ้านแม่โฮม 
และหมู่ท่ี 10 บ้านสันช้างมูบ  
   (3) การเมืองและการบริหารของเทศเมืองต้นเปา 
   เทศบาลเมืองต้นเปาเดิมเป็นสุขาภิบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528  และได้รับการ
ยกฐานะจากสุขาภิบาลตำบลต้นเปา ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็น
เทศบาล พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล
เมือง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2554  
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง (4) ส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่วนกอง
การศึกษา โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 125 คน แยกเป็น พนักงานเทศบาล จำนวน 48 คน พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จำนวน 16 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 68 คน 
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จำนวนทั้งสิ้น 12,452 คน 
แยกเป็น ชาย 5,863 คน และ หญิง 6,589 คน 

  1.3) เทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว 
   (1) ที่ตั้ง 
   เทศบาลตำบลปิงโค้ง ตั้งอยู่เลขที่ 214 หมู่ที่ 5 ตำบลปิงโค้งอำเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัด
ประมาณ 80 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ ทิศ
ใต้ติดต่อกับตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว และ               
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว  
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่เขตของเทศบาลตำบลปิงโค้ง มี 16 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 
บ้านออน หมู่ที่ 2 บ้านปางเฟือง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ป๋าม หมู่ที่ 4 บ้านปางมะเยา หมู่ที่ 5 บ้านไตรสภาว
คาม หมู่ที่ 6 บ้านหัวโท หมู่ที่ 7 บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 8 บ้านปางโม่ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยจะค่าน หมู่ที่ 10 
บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 11 บ้านปางมะกง หมู่ที่ 12 บ้านแม่มะกู้ หมู่ที่ 13 บ้านปิงโค้ง หมู่ที่ 14 บ้าน
ป่าตึงงาม หมู่ที่ 15 บ้านหนองเต่า และหมู่ท่ี 16 บ้านห้วยน้ำริน 
   (3) การเมืองและการบริหารของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 
   เทศบาลตำบลปิงโค้ง เดิมเป็นสภาตำบลปิงโค้ง และได้รับการจัดตั้งเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงโค้ง ต่อมาได้รับการยกฐานะจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลปิงโค้ง ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล มีผลตั้งแต่วัน
ลงนามในประกาศ คือ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง (4) ส่วนกองสวัสดิการสังคม และ (5) ส่วนกองการศึกษา โดยมี
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บุคลากรทั้งสิ้น 38 คน แยกเป็น พนักงานเทศบาล จำนวน 24 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 
14 คน 
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตเทศบาลตำบลปิงโค้ง จำนวนประชากรทั้งหมด จำนวน 
11,336 คน แยกเป็นชาย จำนวน 6,195 คน และหญิง จำนวน 5,141 คน 
 2) ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) 
  จุดแข็งและโอกาส 
  1) ผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีอักลักษณ์และแสดงถึงประวัติความเป็นมา 

2) ผลิตภัณฑ์ของชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  3) ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนในเรื่อง
ของงบประมาณ 

4) เกิดการรวมกลุ่มภายในชุมชน สร้างความสามัคคีและก่อให้เกิดอาชีพ 
  จุดอ่อนและอุปสรรค 
  1) งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ 

2)  ปัญหาทางด้านพ้ืนที่ ไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมอาชีพ 
3) ไม่มีตลาดรองรับ 
 

4.2 ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านเกษตร 
 1) บริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
1) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน 2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสัน
ป่าตอง และ 3) เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง ดังนี้ 
  1.1) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน 
   (1) ที่ตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่  5 ตำบลแม่ทา 
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัว
จังหวัดประมาณ 70 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลทา
เหนือ อำเภอแม่ออน ทิศใต้ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา ทิศ
ตะวันออกติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร และทิศตะวันตกติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ  
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่เขตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา มี 10 หมู่บ้าน  
   (3) การเมืองและการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา 
   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  
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   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง และ (3) ส่วนกองช่าง โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 25 คน แยกเป็น พนักงานส่วนตำบล 
จำนวน 10 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 15 คน 
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา มีประชากรทั้งสิ้น 
4,660 คน แยกเป็นชาย 2,352 คน หญิง 2,308 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 40.01 คน/ตาราง
กิโลเมตร และมี 1,346 ครัวเรือน 
  1.2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง 
   (1) ที่ตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้าน
กลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศ
เหนือติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง ทิศใต้ติดต่อกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง ทิศตะวันออกติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอ
สันป่าตอง และทิศตะวันตกติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง 
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่เขตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มีจำนวน 5 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านปวงสนุก หมู่ที่ 2 บ้านท่ากาน หมู่ที่ 3 บ้านสันห่าว หมู่ที่ 4 บ้านใหม่สาม
หลัง และหมู่ที่ 5 บ้านสันกอเก็ต 
   (3) การเมืองและการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง และ (4) ส่วนกองการศึกษา โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 30 คน แยกเป็น 
พนักงานส่วนตำบล จำนวน 21 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 
จำนวน 6 คน 
 
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จำนวนประชากร
ทั้งหมด 3,930 คน แยกเป็นเพศชายมีจำนวน 1,840 คน เพศหญิงจำนวน 2,090 คน 
  1.3) เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง 
   (1) ที่ตั้ง 
   เทศบาลตำบลแม่ปูคา ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสัน
กำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด 
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลห้วยทราย อำเภอ          
สันกำแพง และทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง  
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่เขตของเทศบาลตำบลแม่ปูคา มี 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 
บ้านป่าสักยาว หมู่ที่ 2 บ้านสันมะแปบหมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 4 บ้านปงป่าเอ้ือง หมู่ที่ 5 บ้าน
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ปูคาเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านปูคาใต้ หมู่ที่ 7 บ้านปูคาหัวฝาย หมู่ที่ 8 บ้านไร่พัฒนา และหมู่ที่ 9 บ้านปูคา
หัวบ้าน   
   (3) การเมอืงและการบริหารของเทศบาลตำบลแม่ปูคา  
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง (4) ส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่วนกอง
การศึกษา โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 37 คน แยกเป็น พนักงานเทศบาล จำนวน 17 คน พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จำนวน 13 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 คน 
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่ปูคา จำนวนทั้งสิ้น 5,812 คน แยก
เป็น ชาย 2,819 คน และ หญิง 2,993 คน รวม 2,307 หลังคาเรือน 
 2) ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) 
  จุดแข็งและโอกาส 
  1) การตลาด การให้ความรู้และหาช่องทางการตลาด 
  2) การเพ่ิมขีดความสามารถ เพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ 
  จุดอ่อนและอุปสรรค 

1) งบประมาณด้านการสนับสนุนการเกษตรมีไม่เพียงพอ  
2) บุคลากรในองค์กรมีไม่เพียงพอต่อการดูแลพ้ืนที่  
3) การแทรกแซงตลาดโดยกลุ่มภาครัฐ หรือเอกชน 
 

4.3 ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1) บริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
1) เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง 2) เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง   3) 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม 4) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอ     แม่
แตง 5) เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี และ 6) เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง ดังนี้ 
  1.1) เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง 
   (1) ที่ตั้ง 
   เทศบาลตำบลสันผักหวาน ตั้งอยู่เลขที่ 258 หมู่ที่ 2 ตำบลสันผักหวาน 
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับตำบลแม่เหียะ และตำบลป่าแดด 
อำเภอเมือง ทิศใต้ติดต่อกับตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลสบแม่ข่า 
อำเภอหางดง และทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลหนองควาย อำเภอหางดง 
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ื นที่ เขตของเทศบาลตำบลสั นผั กห วาน  มี จ ำน วน  7  หมู่ บ้ าน 
ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านสันผักหวาน หมู่ที่ 2 บ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ 3 บ้านท้าวผายู หมู่ที่ 4 บ้านป่าตาล 
หมู่ที่ 5 บ้านยังเปา หมู่ที่ 6 บ้านน้อย และหมู่ท่ี 7 บ้านสันผักหวานน้อย 
   (3) การเมืองและการบริหารของเทศบาลตำบลเมืองนะ  
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   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง และ (4) ส่วนกองการศึกษา โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 84 คน แยกเป็น 
พนักงานเทศบาล จำนวน 42 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 20 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 
จำนวน 22 คน 
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ จำนวนประชากร
ทั้งหมด 14,109 คน แยกเป็นเพศชายมีจำนวน 6,463 คน เพศหญิงจำนวน 7,646 คน มีจำนวน
ครัวเรือนทั้งหมด 8,311 ครัวเรือน 
  1.2) เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง 
   (1) ที่ตั้ง 
   เทศบาลตำบลสันป่าตอง ตั้งอยู่เลขที่ 675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่า
ตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อตำบล       
ทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง ทิศใต้ติดต่อกับตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบล
ทุ่งต้อมและตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง และทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลยุหว่า อำเภอสันป่า
ตอง 
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่เขตของเทศบาลตำบลสันป่าตอง มี 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 
บ้าน  สันป่าตอง หมู่ที่ 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 3 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 4 บ้านร้องสร้าน หมู่ที่ 5 บ้านมะจำโรง 
หมู่ที่ 6 บ้านช่างกระดาษ หมู่ที่ 7 บ้านป่าลาน หมู่ที่ 8 บ้านไร่ และหมู่ท่ี 9 บ้านสันคะยอม  
   (3) การเมืองและการบริหารของเทศบาลตำบลสันป่าตอง 
   เทศบาลตำบลสันป่าตอง เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลยุหว่า อำเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2498 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ 
เล่ม 72 หน้า 74 ลงวันที่ 17 กันยายน 2498 ได้รับการยกฐานะให้เป็นสุขาภิบาลที่มีฐานะการคลัง
เพียงพอที่จะบริหารงานประจำ ได้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 10 มิถุนายน 2537 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนที่ 54ง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.
2537 ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลให้เป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามประกาศราช
กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 ได้มีพระราช
กฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลยุหว่า เป็นเทศบาลตำบลสันป่าตอง ตามประกาศ                ราช
กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 117 ตอน 84 ก ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2543 มีผลใช้บังคับ 
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2543 
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง (4) ส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่วนกอง
การศึกษา โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 37 คน แยกเป็น พนักงานเทศบาล จำนวน 30 คน พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จำนวน 2 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 คน 
   (4) ประชากร 
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  มีประชากรในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง จำนวนประชากรทั้งหมด 4,602 คน 
แยกเป็นเพศชายจำนวน 2,118 คน เพศหญิงจำนวน 2,484 คน  มีครัวเรือนทั้งหมด 2 ,656 
ครัวเรือน 
  1.3) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม 
   (1) ที่ตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ตำบลดอน
แก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศ
เหนือติดต่อกับตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม ทิศใต้ติดต่อกับตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง ทิศตะวันออก
ติดต่อกับตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง และทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม 
 
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่เขตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มีจำนวน 10 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านบ่อปุ๊ หมู่ที่ 2 บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านศาลา หมู่ที่ 4 บ้านป่าแงะ       
หมู่ที่ 5 บ้านพระนอน หมู่ที่ 6 บ้านป่ารวก หมู่ที่ 7 บ้านสันเหมือง หมู่ที่ 8 บ้านชะเยือง หมู่ที่ 9 บ้าน
สบสา-หนองฟาน และหมู่ท่ี 10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น 
   (3) การเมืองและการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง และ (4) ส่วนกองการศึกษา  
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จำนวนประชากร
ทั้งหมด 15,547 คน แยกเป็นเพศชายมีจำนวน 7,966 คน เพศหญิงจำนวน 7,581 คน มีจำนวน
ครัวเรือนทั้งหมด 7,685 ครัวเรือน 
  1.4) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง 
   (1) ที่ตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ตั้งอยู่เลขที่ 235 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแป๋ 
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ
ติดต่อกับตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง ทิศใต้ติดต่อกับตำบลสะเมิง และตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง             
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเวียงแหง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่เขตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ มีจำนวน 13 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านป่ายางหนาด หมู่ที่ 2 บ้านปางมะกล้วย หมู่ที่ 3 บ้านผาเด็ง หมู่ที่ 4 บ้าน
ป่าแป๋ หมู่ที่ 5 บ้านแม่เลา หมู่ที่ 6 บ้านปางลัน หมู่ที่ 7 บ้านแม่ไคร้ หมู่ที่ 8 บ้านแม่แสะ หมู่ที่ 9 
บ้านแม่แมม หมู่ที่ 10 บ้านแม่น้ำแขม หมู่ที่ 11 บ้านท่าผา หมู่ที่ 12 บ้านกิ่วถ้วย-ปางมะโอ และหมู่ที่ 
13 บ้านขุนห้วยพระเจ้า 
   (3) การเมืองและการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ 
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   องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบล  และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 40 และ 43  ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 44  
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง และ (4) ส่วนกองการศึกษา โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 27 คน แยกเป็น 
พนักงานส่วนตำบล จำนวน 19 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 คน 
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ จำนวนประชากร
ทั้งหมด 6,157 คน แยกเป็นเพศชายมีจำนวน 3,171 คน เพศหญิงจำนวน 2,986 คน  มีจำนวน
ครัวเรือนทั้งหมด 2,449 ครัวเรือน 
  1.5) เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี 
   (1) ที่ตั้ง 
   เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตั้งอยู่เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อ
กับตำบลหนองหอย อำเภอเมือง ทิศใต้ติดต่อกับตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี ทิศตะวันออกติดต่อกับ
ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี 
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่เขตของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง มีจำนวน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองผึ้งเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านเชียงแสน หมู่ที่ 3 บ้านดอนจืน หมู่ที่ 4 บ้านหนองผึ้งใต้ หมู่
ที่ 5 บ้าน  ป่าแคโยง หมู่ที่ 6 บ้านกองทราย หมู่ที่ 7 บ้านป่าเก็ดถี่ และหมู่ท่ี 8 บ้านสันคือ 
 
   (3) การเมืองและการบริหารของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง (4) ส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (5) ส่วนกองการศึกษา 
และ (6) ส่วนกองสวัสดิการสังคม โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 85 คน แยกเป็น พนักงานเทศบาล จำนวน 
30 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 14 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 41 คน 
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ มีจำนวนครัวเรือน
ทั้งหมด 6,273 ครัวเรือน 
  1.6) เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง 
   (1) ที่ตั้ง 
   เทศบาลเมืองแม่เหียะ ตั้งอยู่ เลขที่ 194  หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 6 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ
ติดต่อกับตำบลสุเทพ และตำบลป่าแดด อำเภอเมือง ทิศใต้ติดต่อกับตำบลหนองควาย และตำบลสัน
ผักหวาน อำเภอหางดง ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลป่าแดด อำเภอเมือง และทิศตะวันตกติดต่อกับ
ตำบลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง 
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   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่เขตของเทศบาลเมืองแม่เหียะ มีจำนวน 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
หมู่ที่ 1 บ้านตำหนัก หมู่ที่ 2 บ้านอุโบสถ หมู่ที่ 3 บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 4 บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 5 บ้านดอนปิน 
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 7 บ้านตำหนักใหม่ หมู่ที่ 8 บ้านวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 9 บ้านไทยสมุทร 
และหมู่ท่ี 10 บ้านป่าเป้า 
   (3) การเมืองและการบริหารของเทศบาลเมืองแม่เหียะ 
   เทศบาลเมืองแม่เหียะจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 
มกราคม 2539 และได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551  
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง (4) ส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (5) ส่วนกองการศึกษา 
(6) ส่วนกองสวัสดิการสังคม และ (7) ส่วนกองวิชาการและแผนงาน โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 152 คน 
แยกเป็น พนักงานเทศบาล จำนวน 44 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 41 คน และพนักงาน
จ้างทั่วไป จำนวน 67 คน 
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ จำนวนประชากรทั้งหมด 19,032 
คน แยกเป็นเพศชายมีจำนวน 8,717 คน เพศหญิงจำนวน 10,315 คน  มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 
12,843 ครัวเรือน 
 2) ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) 
  จุดแข็งและโอกาส 
  1) ระบบการบริหารจัดการ ได้แก่ อำนาจหน้าที่  กฎหมาย และนโยบาย ที่
สอดคล้องต่อการดำเนินงานขององค์กร 
  2) บุคลากร ผู้นำมีความเข้มแข็ง และบุคลากรในองค์กรมีความรู้และความพร้อมที่
จะพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

3) มีงบประมาณสนับสนุน 
4) ชุมชนมีส่วนร่วม และ อปท. มีภาคีเครือข่ายที่คอยสนับสนุน 
5) มีการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ อยู่เสมอ 

  จุดอ่อนและอุปสรรค 
  1) ระบบการบริหารจัดการ ยังไม่มีเทคโนโลยีที่เป็นเข้ามาช่วยรองรับ 

2) งบประมาณสนับสนุนยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน  
3) นโยบายบางอย่างขัดแย้งกับสภาพพ้ืนที่ของชุมชน 
4) ทัศนคติของบุคลากรในองค์กรมีความขัดแย้งซึ่งกันและกัน 

 
4.4 ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 1) บริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
1) เทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง 2) เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด 3) เทศบาลตำบล
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เวียงพร้าว อำเภอพร้าว 4) เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง อำเภอหางดง และ 5) องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง ดังนี้ 
  1.1) เทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง 
   (1) ที่ตั้ง 
   เทศบาลตำบลเวียงฝาง ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 14 ตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจาก ตัวจังหวัดประมาณ 152 กิโลเมตร 
มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับเทศบาลตำบลเวียง ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเวียง ทิศตะวันออก
ติดต่อกับตำบลเวียง และทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลสันทราย 
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่เขตของเทศบาลตำบลเวียงฝาง มี 12 หมู่บ้าน  
   (3) การเมืองและการบริหารของเทศบาลตำบลเวียงฝาง 
   เทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจาก
สุขาภิบาลเวียงฝาง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542   
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง (4) ส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่วนกอง
การศึกษา  
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตเทศบาลตำบลเวียงฝาง จำนวนประชากรทั้งหมด 3,437 
คน แยกเป็นเพศชายมีจำนวน 1,225 คน เพศหญิงจำนวน1,212 คน 
  1.2) เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด 
   (1) ที่ตั้ง 
   เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ 10  ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศ
เหนือติดต่อกับตำบลป่าเมี่ยง และตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด ทิศใต้ติดต่อกับตำบลห้วยทราย 
อำเภอสันกำแพง ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน และทิศตะวันตกติดต่อ
กับตำบลป่าป้อง และตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด  
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ื นที่ เขตของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ ด  มี จ ำนวน  10 หมู่ บ้ าน 
ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านตลาดขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยบอน หมู่ที่ 4 บ้านแม่
โป่งหลวงหมู่ที่ 5 บ้านพระนอนแม่โป่ง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยอ่าง หมู่ที่ 7 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 8 บ้านแม่ฮ่อง
ไคร้ หมู่ที่ 9 บ้านป่าไม้แดง และหมู่ท่ี 10 บ้านห้วยบ่อทอง   
   (3) การเมืองและการบริหารของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 
   “เทศบาลตำบลแม่โป่ง” เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล โดยใช้ชื่อว่า “สภา
ตำบลแม่โป่ง”และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โป่ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก “องค์การบริหารส่วนตำบล”
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เป็น “เทศบาล” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2551 และใช้ชื่อว่า 
“เทศบาลตำบลแม่โป่ง” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง และ (4) ส่วนกองการศึกษา โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 38 คน แยกเป็น 
พนักงานเทศบาล จำนวน 20 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 
จำนวน 14 คน 
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่โป่ง จำนวนทั้งสิ้น 5,527 คน แยกเป็น 
ชาย 2,717 คน และ หญิง 2,810 คน รวม 2,164 หลังคาเรือน 
  1.3) เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว 
   (1) ที่ตั้ง 
   เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับ
ตำบล        สันทราย และตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว ทิศใต้ติดต่อกับตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว 
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว และทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลน้ำแพร่ และตำบล
บ้านโป่ง อำเภอพร้าว 
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่เขตของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว มีจำนวน 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
หมู่ที่ 1 บ้านช่างคำ หมู่ที่ 2 บ้านขามสุ่ม หมู่ที่ 3 บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 4 บ้านแจ่งกู่เรือง หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองอ้อ หมู่ที่ 6 บ้านแม่กอย หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 8 บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 9 บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 
10 บ้าน  แม่งัด หมู่ที่ 11 บ้านหม้อบน และหมู่ท่ี 12 บ้านหม้อล่าง 
   (3) การเมืองและการบริหารของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว 
   ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเวียงพร้าว เป็นเทศบาลตำบล เวียงพร้าว 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล 
พ.ศ. 2542 
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง และ (4) ส่วนกองการศึกษา  
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว จำนวนประชากรทั้งหมด 
5,044 คน  
  1.4) เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง อำเภอหางดง 
   (1) ที่ตั้ง 
   เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลหางดง อำเภอ    
หางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับตำบลบ้านแหวนและตำบลน้ำแพร่ 
อำเภอ    หางดง ทิศใต้ติดต่อกับตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง ทิศตะวันออกติดต่อกับเทศบาลตำบล
หางดงและตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง และทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง 
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   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่เขตของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง มี 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 
บ้าน   ท้าวคำวัง หมู่ที่ 2 บ้านแม่ขัก หมู่ที่ 3 บ้านดงหลวง หมู่ที่ 4 บ้านป่าแป๋-โรงวัว หมู่ที่ 5 บ้าน
กอง และหมู่ท่ี 6 บ้านดง 
   (3) การเมืองและการบริหารของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง และ (4) ส่วนกองการศึกษา โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 35 คน แยกเป็น 
พนักงานเทศบาล จำนวน 20 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 
จำนวน 10 คน 
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง จำนวนประชากรทั้งหมด 
3,445 คน แยกเป็นเพศชายมีจำนวน 1,663 คน เพศหญิงจำนวน 1,782 คน  
  1.5) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง 
 
   (1) ที่ตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ก๊า อำเภอ           
สันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอสันป่าตอง มีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม อำเภอหางดง ทิศใต้ติดต่อกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง ทิศตะวันออกติดต่อกับ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน          
และทิศตะวันตกติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง  
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่เขตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า มี 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
หมู่ที่ 1 บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว หมู่ที่ 3 บ้านต้นตัน หมู่ที่ 4 บ้านหนองครอบ หมู่ที่ 5 บ้าน
สันกาวาฬ หมู่ที่ 6 บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 บ้านสันคอกช้าง หมู่ที่ 8 บ้านแม่ข่องใต้ หมู่ที่ 9 บ้านแม่
ข่อง  กลาง หมู่ที่ 10 บ้านบ้านร้องขุด หมู่ที่ 11 บ้านแม่ข่องเหนือ หมู่ที่ 12 บ้านแม่ก๊า       หมู่ที่ 13 
บ้านป่ากล้วย และหมู่ที่ 14 บ้านบ่อก๊าง 
   (3) การเมืองและการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า 
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง (4) ส่วนกองสวัสดิการสังคม และ (5) ส่วนกองส่งเสริมการเกษตร 
โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 42 คน แยกเป็น พนักงานส่วนตำบล จำนวน 19 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จำนวน 7 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 16 คน 
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า จำนวนประชากร
ทั้งหมด 7,484 คน แยกเป็นเพศชายมีจำนวน 3,614 คน เพศหญิงจำนวน 3,870 คน 
 2) ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) 
  จุดแข็งและโอกาส 
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  1) วิสัยทัศน์ นโยบายของผู้บริหารมีความสอดคล้องกับการดำเนินงาน 
2) การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร 
3) ความต่อเนื่องของการทำกิจกรรม 
4) มีภาคีเครือข่าย 
5) มีเทคโนโลยี/อุปกรณ์ที่ทันสมัย 

  จุดอ่อนและอุปสรรค 
  1) งบประมาณสนับสนุนด้านสุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ 

2) ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เพ่ิมสูงขึ้น ยากต่อการดูแล 
3) ปัญหาโรคติดต่อจากแรงงานต่างด้าว 

4.5 ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านเด็กและเยาวชนและการศึกษา 
 1) บริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
1) เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง 2) เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด และ 
3) เทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย ดังนี้ 
  1.1) เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง 
   (1) ที่ตั้ง 
   เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ที่  1 ตำบลน้ำแพร่ 
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหางดง มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ
ติดต่อกับตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง ทิศใต้ติดต่อกับตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง             
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหางดง อำเภอหางดง และทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลบ้ านปง อำเภอ
หางดง 
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่เขตของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มี 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านศาลา หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง หมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่ หมู่ที่ 5 บ้านป่าจี้    
หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ลุง หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ หมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ หมู่ที่ 10 
บ้านน้ำบุ่น และหมู่ที่ 11 บ้านเวียงด้ง  
   (3) การเมืองและการบริหารของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง และ (4) ส่วนกองการศึกษา โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 37 คน แยกเป็น 
พนักงานเทศบาล จำนวน 19 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 
จำนวน 12 คน 
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จำนวนประชากรทั้งหมด 
6,801 คน แยกเป็นเพศชายมีจำนวน 3,344 คน เพศหญิงจำนวน 3,457 คน  มีจำนวนครัวเรือน
ทั้งหมด 3,239 ครัวเรือน 
  1.2) เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด 
   (1) ที่ตั้ง 
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   เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจาก            
ตัวจังหวัดประมาณ 18 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอ
ดอยสะเก็ด ทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด ทิศตะวันออกติดต่อกับ
เทศบาลเชิงดอย และเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด และทิศตะวันตกติดต่อกับเทศบาล
ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด 
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่เขตของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด มีจำนวน 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
หมู่ที่ 1 บ้านป่าตึงน้อย หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา หมู่ที่ 5 
บ้าน   ลวงเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 7 บ้านปทุมนิเวศน์ 
   (3) การเมืองและการบริหารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 
   เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เดิมเป็นสุขาภิบาลตั้งแต่ปี พ.ศ.2499 ตาม                 
พระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 55 เล่มที่ 73 ตอน 45 ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2499 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเชิงดอยเป็นเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด                  
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่    
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป  
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง (4) ส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ (4) ส่วนกอง
การศึกษา โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 52 คน แยกเป็น พนักงานเทศบาล จำนวน 24 คน พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จำนวน 12 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 16 คน 
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จำนวนทั้งสิ้น 4,109 คน แยก
เป็น ชาย 1,950 คน และ หญิง 2,159 คน รวม 1,842 หลังคาเรือน 
  1.3) เทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย 
   (1) ที่ตั้ง 
   เทศบาลตำบลสันพระเนตร ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 3 ตำบลสันพระเนตร 
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสันทราย มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ
ติดต่อกับเทศบาลสันทรายหลวง และเทศบาลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย ทิศใต้ติดต่อกับเทศบาล
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง ทิศตะวันออกติดต่อกับเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด         
และทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย 
 
 
 
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
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   พ้ื นที่ เขตของเทศบาลตำบลสันพระเนตร มี จำนวน  6 หมู่ บ้ าน 
ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านสันศรี หมู่ที่ 2 บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 บ้านสันพระเนตร หมู่ที่ 4 บ้านใหม่
สามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านแม่ย่อยสันศรี และหมู่ท่ี 6 บ้านบ้านท่าทุ่ม 
   (3) การเมืองและการบริหารของเทศบาลตำบลสันพระเนตร 
   เทศบาลตำบลสันพระเนตร มีฐานะเป็นสภาตำบลสันพระเนตร และได้รับ
การประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสันพระเนตร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 113 ตอนที่ 9ง หน้า 43 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539  และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจาก 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันพระเนตร เป็น เทศบาลตำบลสันพระเนตร ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 
พ.ศ.2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542  
ปัจจุบันมีพ้ืนที่ 7.56 ตารางกิโลเมตร  
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง (4) ส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่วนกอง
การศึกษา โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 40 คน แยกเป็น พนักงานเทศบาล จำนวน 18 คน พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จำนวน 6 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 16 คน 
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตเทศบาลตำบลสันพระเนตร จำนวนประชากรทั้งหมด 
6,003 คน แยกเป็นเพศชายมีจำนวน 2,748 คน เพศหญิงจำนวน 3,255 คน  มีจำนวนครัวเรือน
ทั้งหมด 3,133 ครัวเรือน 
 2) ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) 
  จุดแข็งและโอกาส 
  1) อปท. มียุทธศาสตร์ด้านองค์กรเด็กและเยาวชนการศึกษาบรรจุอยู่ในแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

2) การรวมกลุ่ม จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 
3) ผู้นำ กลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนที่เข้มแข็ง 

  จุดอ่อนและอุปสรรค 
  1) งบประมาณสนับสนุนด้านเด็ก และเยาวชนไม่เพียงพอ 

2) บุคลากรมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอกับการดำเนินงาน 
3) หน่วยงานได้รับการโอนงาน แต่ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอกับการดำเนินงาน 

 
4.6 ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 1) บริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
1) เทศบาลตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว 2) เทศบาลตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง            3) 
เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม และ 4) เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย ดังนี้ 
  1.1) เทศบาลตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว 
   (1) ที่ตั้ง 
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   เทศบาลตำบลเมืองนะ ตั้งอยู่เลขที่ 80 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับ
ประเทศเมียนมาร์ ทิศใต้ติดต่อกับตำบลทุ่งข้าวพวง ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลศรีดงเย็น อำเภอ
ไชยปราการ และทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง 
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่เขตของเทศบาลเมืองนะ มี 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่  1 
บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย หมู่ที่ 3 บ้านนาหวาย หมู่ที่ 4 บ้านโล๊ะป่าหาญ หมู่ที่ 5 บ้านโป่ง
อาง หมู่ที่ 6 บ้านน้ำรู หมู่ที่ 7 บ้านห้วยไส้ หมู่ที่ 8 บ้านจองคำ หมู่ที่ 9 บ้านไชยา หมู่ที่ 10 บ้าน
อรุโณทัย หมู่ที่ 11 บ้านหนองแขม หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 13 บ้านเจียจันทร์ และหมู่ที่ 14 
บ้านใหม่สามัคคี 
   (3) การเมืองและการบริหารของเทศบาลตำบลเมืองนะ 
   เทศบาลเมืองนะจัดตั้ งเป็น  องค์การบริหารส่ วนตำบล เมื่ อวันที่               
30 มกราคม 2539 และได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551  
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง (4) ส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ (4) ส่วนกอง
การศึกษา โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 99 คน แยกเป็น พนักงานเทศบาล จำนวน 39 คน พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จำนวน 26 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 34 คน 
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ จำนวนประชากร
ทั้งหมด 34,441 คน แยกเป็นเพศชายมีจำนวน 17,010 คน เพศหญิงจำนวน 17,431 คน  มีจำนวน
ครัวเรือนทั้งหมด 8,565 ครัวเรือน 
  1.2) เทศบาลตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง 
   (1) ที่ตั้ง 
   เทศบาลตำบลแม่หอพระ ตั้งอยู่เลขที่ 103 หมู่ที่  6 ตำบลแม่หอพระ 
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 
38 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับตำบลช่อแลและตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง ทิศ
ใต้ติดต่อกับตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด 
และทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลอินทขิล และตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง  
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่เขตของเทศบาลตำบลแม่หอพระ มีจำนวน 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
หมู่ที่ 1 บ้านป่าเลา หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 บ้านผึ้ง หมู่ที่ 4 บ้านกาด หมู่ที่ 5 บ้านแม่หอพระ 
หมู่ที่ 6 บ้านแม่นาป้าก หมู่ที่ 7 บ้านนาเม็ง หมู่ที่ 8 บ้านป่าไม้ และหมู่ท่ี 9 บ้านภูดิน 
   (3) การเมืองและการบริหารของเทศบาลตำบลแม่หอพระ  
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้  (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง และ (4) ส่วนกองการศึกษา โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 37 คน แยกเป็น 
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พนักงานเทศบาล จำนวน 17 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 
จำนวน 14 คน 
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่หอพระ จำนวนประชากรทั้งหมด 
5,391 คน แยกเป็นเพศชายมีจำนวน 2,651 คน เพศหญิงจำนวน 2,740 คน 
  1.3) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม 
   (1) ที่ตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ตั้งอยู่ เลขที่  80 หมู่ที่  7 ตำบล       
ห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลสะลวง ทิศใต้ติดต่อกับตำบลแม่แรม และตำบลริมเหนือ ทิศตะวันออกติดต่อ
กับตำบลสันโป่งและตำบลขี้เหล็ก และทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลแม่แรม 
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่เขตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีจำนวน 5 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านห้วย หมู่ที่ 2 บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 4 บ้านแม่
แอน และหมู่ท่ี 5 บ้านหัวฝาย 
   (3) การเมืองและการบริหารของเทศบาลตำบลเมืองนะ  
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง และ (4) ส่วนกองการศึกษา โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 25 คน แยกเป็น 
พนักงานเทศบาล จำนวน 15 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 
จำนวน 1 คน 
 
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ จำนวนประชากร
ทั้งหมด 4,637 คน แยกเป็นเพศชายมีจำนวน 2,280 คน เพศหญิงจำนวน 2,357 คน มีจำนวน
ครวัเรือนทั้งหมด 2,769 ครัวเรือน 
  1.4) เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย 
   (1) ที่ตั้ง 
   เทศบาลตำบลป่าไผ่ ตั้งอยู่เลขที่ 158 หมู่ที่2 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับเทศบาลตำบลหนองหาร และเทศบาลแม่แฝก
ใหม่ อำเภอสันทราย ทิศใต้ติดต่อกับเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย ทิศตะวันออก
ติดต่อกับเทศบาลตำบลเมืองเล็น และเทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย และทิศตะวันตก
ติดต่อกับตำบลเทศบาลเมืองแม่โจ้ และเทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย 
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่เขตของเทศบาลตำบลป่าไผ่ มีจำนวน 14 หมู่บ้าน 
   (3) การเมืองและการบริหารของเทศบาลตำบลป่าไผ่ 
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   เทศบาลตำบลป่าไผ่ เมื่อประมาณ 250 ปีมาแล้ว ได้มีราษฎรจำนวนหนึ่ง
อพยพมาจากรับเชียงตุงทางตอนเหนือของพม่า และได้มาพบที่แห่งนี้มีทำเลที่เหมาะสมแก่การอยู่
อาศัย พ้ืนที่เป็นที่ราบเชิงเขาและมีต้นไผ่ขึ้นอยู่มากมาย จึงได้ตั้งชื่อว่า "บ้านป่าไผ่" ต่อมาในสมัย
รัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงเปลี่ยนเป็น "ตำบลป่าไผ่" ในปี 2483 ตำบลป่าไผ่ถูก
ยุบไปรวมกับตำบลเมืองเล็น ในปี 2538 ตำบลป่าไผ่ได้ถูกจัดให้ปกครองในรูปแบบของสภาตำบล 
และในปีถัดมา ปี 2539 สภาตำบลป่าไผ่ ได้รับการยกฐานะให้เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ 
จากนั้นเปลี่ยนเป็นเทศบาลตำบลป่าไผ่จนกระทั่งถึงปัจจุบัน 
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง และ (4) ส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีบุคลากร
ทั้งสิ้น 29 คน แยกเป็น พนักงานเทศบาล จำนวน 19 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 คน 
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตเทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวนประชากรทั้งหมด 10,629 
คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,218 ครัวเรือน 
 2) ศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) 
  จุดแข็งและโอกาส 
  1) ผู้บริหารให้ความสำคัญและมีนโยบายที่ชัดเจน 

2) ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งในพื้นที่และนอกพ้ืนที่ 
3) ความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม 
4) มีแกนนำที่เข้มแข็ง 

  จุดอ่อนและอุปสรรค 
  1) งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ 

2) บุคลากรไม่เพียงพอกับการดำเนินงาน 
3) การรวมกลุ่มผู้สูงอายุในบางพ้ืนที่ทำได้ยาก เนื่องจากปัญหาด้านพ้ืนที่และ

ข้อจำกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4.7 ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 1) บริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
1) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย 2) เทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง            3) 
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม 4) องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน และ 
5) เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง ดังนี้ 
  1.1) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย 
   (1) ที่ตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน 
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจาก ตัวจังหวัดประมาณ 
173 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ ทิศใต้ติดต่อกับตำบลแม่นาวาง  
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ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และทิศตะวันตกติดต่อกับตำบล
มะลิกา อำเภอแม่อาย 
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่เขตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน มีจำนวน 15 หมู่บ้าน  
   (3) การเมืองและการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน 
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ได้ประกาศจัดตั้งสภาตำบลท่าตอนเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540  
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง (4) ส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่วนกอง
การศึกษา โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 37 คน แยกเป็น พนักงานส่วนตำบล จำนวน 20 คน และพนักงาน
จ้างทั่วไป จำนวน 17 คน 
 
 
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จำนวนประชากร
ทั้งหมด 21,130 คน จำนวนครัวเรือน 7,622 ครัวเรือน 
  1.2) เทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง 
   (1) ที่ตั้ง 
   เทศบาลตำบลแม่ข่า ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย ถนนโชตนา ตำบล     
แม่ข่าอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัด
ประมาณ 155 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับตำบลแม่สูน และตำบลแม่คะ อำเภอ
ฝาง ทิศใต้ติดต่อกับตำบลปงตำ และตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ ทิศตะวันออกติดต่อกับ
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลแม่งอน อำเภอฝาง  
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่เขตของเทศบาลตำบลแม่ข่า มี 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 
บ้านสบข่า หมู่ที่ 2 บ้านดงป่าลัน หมู่ที่ 3 บ้านสันม่วง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 5 บ้านแม่ข่า หมู่ที่ 
6 บ้าน  หล่ายฝาง หมู่ที่ 7 บ้านสันต้นปา หมู่ที่ 8 บ้านเด่นเวียงไชย หมู่ที่ 9 บ้านสันป่าไหน่ หมู่ที่ 10 
บ้านใหม่หล่ายฝาง หมู่ที่ 11 บ้านหนองอ้อม หมู่ที่ 12 บ้านมิตรภาพ และหมู่ท่ี 13 บ้านห้วยโจ้ใต้ 
   (3) การเมืองและการบริหารของเทศบาลตำบลแม่ข่า  
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง (4) ส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่วนกอง
การศึกษา  
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่ข่า จำนวนประชากรทั้งหมด 7 ,635 
คน จำแนกเป็นชาย 3,718 คน หญิง 3,917 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,144 ครัวเรือน 
  1.3) เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม 



86 
 

 

   (1) ที่ตั้ง 
   เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ตั้งอยู่ เลขที่ 12 หมู่ที่  4 ตำบลเหมืองแก้ว 
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัว
จังหวัดประมาณ 13 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม ทิศใต้
ติดต่อกับตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย และ         
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลแม่สาและตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม 
 
 
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่เขตของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว มี 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 
บ้านน้ำต้น หมู่ที่ 2 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านดอนตัน หมู่ที่ 5 บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 
6 บ้านวังป้อง หมู่ที่ 7 บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งข้าวหอม และหมู่ท่ี 9 บ้านศรีวารี 
   (3) การเมืองและการบริหารของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 
   เทศบาลเหมืองแก้วจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม 2539 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556  
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง และ (4) ส่วนกองการศึกษา โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 44 คน แยกเป็น 
พนักงานเทศบาล จำนวน 18 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 13 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 
จำนวน 13 คน 
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จำนวนประชากรทั้งหมด 
5,897 คน แยกเป็นเพศชายมีจำนวน 2,761 คน เพศหญิงจำนวน 3,136 คน  มีจำนวนครัวเรือน
ทัง้หมด 2,614ครัวเรือน 
  1.4) องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน 
   (1) ที่ตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 163 หมู่ที่  6 ตำบล    
ออนเหนือ อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับตำบลห้วยแก้ว และ
ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน ทิศใต้ ติดต่อกับออนกลาง และตำบลทาเหนือ อำเภอ         แม่
ออน ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลแจ้ซ้อน ตำบลเมืองปาน จังหวัดลำปาง ทิศตะวันตกติดต่อกับ
ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน  
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่เขตขององค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ มีจำนวน 10 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านแม่รวม หมู่ที่ 2 บ้านหนองหอย หมู่ที่ 3 บ้านขุนออน หมู่ที่ 4 บ้านแม่วอง 
หมู่ที่ 5 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 บ้านออนหลวย หมู่ที่ 7 บ้านออนหลวยหมู่ที่ 8 บ้านดอนทราย หมู่ที่ 9 
บ้านขุนทา และหมู่ท่ี 10 บ้านแม่ป่าขาง 
   (3) การเมืองและการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ 
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   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง และ (4) ส่วนกองการศึกษา  
 
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ จำนวนประชากร
ทั้งหมด 3,437 คน แยกเป็นเพศชายมีจำนวน 1,725 คน เพศหญิงจำนวน1,712 คน  มีจำนวน
ครัวเรือนทั้งหมด 910 ครัวเรือน 
  1.5) เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง 
   (1) ที่ตั้ง 
   เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก ตั้งอยู่ เลขที่ 39/1 หมู่ที่  5 ตำบลทุ่งสะโตก 
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ
ติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง ทิศใต้ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบล         
ทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง ทิศตะวันออกติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอ       
สันป่าตอง และทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง 
   (2) จำนวนหมู่บ้าน 
   พ้ืนที่เขตของเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก มี 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 
บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 บ้านป่าลาน-ดอนแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านพนัง หมู่ที่ 4 บ้านร้องส้มป่อย หมู่ที่ 5 บ้านป่า
อ้อย หมู่ที่ 6 บ้านร้อง หมู่ที่ 7 บ้านดงกำ หมู่ที่ 8 บ้านท่าจำปี หมู่ที่ 9 บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 10 
บ้านทุ่งสะโตก หมู่ที่ 11 บ้านหัวริน และหมู่ท่ี 12 บ้านทุ่งโค้ง 
   (3) การเมืองและการบริหารของเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 
   เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก เดิมได้รับยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การ
บริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2540 และต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 
   โครงสร้างองค์กรได้มีการจัดสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ (1) สำนักปลัด 
(2) ส่วนกองคลัง (3) ส่วนกองช่าง และ (4) ส่วนกองการศึกษา โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 57 คน แยกเป็น 
พนักงานเทศบาล จำนวน 24 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 19 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 
จำนวน 14 คน 
   (4) ประชากร 
   มีประชากรในเขตเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก จำนวนประชากรทั้งหมด 
6,217 คน แยกเป็นเพศชายมีจำนวน 2,958 คน เพศหญิงจำนวน 3,254 คน  มีจำนวนครัวเรือน
ทั้งหมด 2,361 ครัวเรือน 
 
 
 
 2) ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) 
  จุดแข็งและโอกาส 



88 
 

 

  1) มีอัตลักษณ์ มีความโดดเด่นเฉพาะท้องถิ่น เช่น ทักษะฝีมือ วัฒนธรรม เครื่อง
แต่งกาย ภาษา ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

2) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย 
3) มีการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง จัดงานนิทรรศการ 
4) มีศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชน 

  จุดอ่อนและอุปสรรค 
  1) งบประมาณในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 

2) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนทำได้ยาก เนื่องจากบุคลากรมี
ไม่เพียงพอ 

3) คนในชุมชนขาดแรงจูงใจในการสืบทอดทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 

 




