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สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและข.อมูลพื้นฐาน
1. ด.านกายภาพ

1.1 ประวัติความเป:นมาของตําบล
ความเป)นมาตําบลสันโป(ง เดิมมี 4 หมูบ-าน คือ บ-านหนองอาบช-าง บ-านป(าติ้ว บ-านสันโป(ง
และบ-านหม-อ มีพอหมื่นอาจนรกิจ บ-านหนองอาบช-างเป)นกํานันตําบลสันโป(ง หมูบ-านสวนใหญ อยูติดถนน
สาย (เชียงใหม-ฝาง) ชาวบ-านเรียกวา บ-านสายบน ตอมาทางราชการได-นําตําบลบ-านดง ซึ่งมี บ-านดง บ-านวัง
หมุ-น บ-านน้ําหลง และบ-านร-องเกิด ซึ่งขณะนั้นมีพอหมื่นผดุงดง เป)นกํานันตําบล มารวมเข-าไว-ด-วยกัน โดยมี
พอหมื่นอาจนรกิจเป)นกํานันตําบลสันโป(งในขณะนั้น ปDจจุบัน ตําบลสันโป(งมีทั้งหมด 11 หมูบ-าน และมี นาย
เดชาวัต เอสันเทียะ เป)นกํานันตําบลสันโป(ง
♦ ที่ตั้ง
ตําบลสันโป(ง ตั้งอยูทางทิศเหนือของอําเภอแมริม หางจากที่วาการอําเภอแมริมประมาณ 4
กิโลเมตร หางจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหมระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ คือ
ทิศเหนือ
ติดกับ
ตําบลขี้เหล็ก
ทิศใตติดกับ
ตําบลริมเหนือ
ทิศตะวันออก
ติดกับ
อําเภอสันทราย
ทิศตะวันตก
ติดกับ
ตําบลห-วยทราย

♦ ลักษณะภูมิอากาศ

-2ลักษณะอากาศของจังหวัดเชียงใหมขึ้น อยูกับอิทธิพลของลมมรสุมที่ พัดประจําฤดูกาล 2
ชนิด คือ ลม มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห-งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทย
ในชวงฤดู หนาว ทําให-จังหวัดเชียงใหมมีอากาศหนาวเย็นและแห-งทั่วไป กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต- ซึ่งพัด
พามวล อากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในชวงฤดูฝน ทําให-จังหวัดเชียงใหมมีฝนตก
ทั่วไป ฤดูกาล ฤดูกาลของจังหวัดเชียงใหม พิจารณาตามลักษณะลมฟ9าอากาศของประเทศไทย
ฤดูกาล แบงออกได-เป)น 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร- อน เริ่ม ประมาณกลางเดื อนกุม ภาพั น ธ1 ถึ งกลางเดื อนพฤษภาคม มี อากาศร- อนอบอ- าวทั่ วไป
โดยเฉพาะในเดือนเมษายนเป)นเดือนที่มีอากาศร-อนอบอ-าว มากที่สุดในรอบป
ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป)นระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต-พัดเข-าสูประเทศไทย อากาศจะเริ่มชุมชื้น และมีฝนตกชุกตั้งแตประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป)นต-นไป
เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม
ฤดู ห นาว เริ่ ม ประมาณ กลางเดื อ นตุ ล าคมถึ ง กลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ1 ซึ่ ง เป) น ชวงที่ ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห-ง เดือนที่มีอากาศหนาว
ที่สุด คือเดือนมกราคม อุณหภูมิ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมอยูทางภาคเหนือตอนบน พื้นที่สวนใหญเป)นภูเขา
สู งสลั บ ซั บ ซ- อ นปกคลุ ม ท า ให- มี อ ากาศหนาวเย็ น ในฤดู ห นาว อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย ทั้ งป25.8 องศาเซลเซี ย ส
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.2 องศา เซลเซียส โดยมีอากาศร-อนที่สุดอยูในเดือนเมษายน เคยตรวจอุณ หภูมิสูง
ที่สุดได- 42.5 องศาเซลเซียส เมื่ อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ที่ศู นย1อุตุ นิยมวิทยาภาคเหนือ อําเภอเมือง
สวนฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 20.8 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศหนาวที่สุดอยูในเดือน
มกราคม ซึ่งเคยตรวจอุณหภูมิต่ําที่สุดของจังหวัดนี้ 3.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2517 ที่สถานี
อากาศเกษตรแมโจ- อําเภอสันทราย
♦ ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ตําบลสันโป(ง เป)นที่ราบเชิงเขา มีแมน้ําปPงไหลผานทางทิศตะวันออกและมี
คลองชลประทานจากน้ําแมแตงไหลผานด-านทิศตะวันตก มีเส-นทางคมนาคมสายหลักคือ ทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 107 (เชียงใหม - ฝาง) มีเนื้อที่ประมาณ 21.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,497 ไร มี
จํานวนหมูบ-าน ทั้งหมด 11 หมูบ-าน ได-แก
หมูที่ 1
บ-านหนองอาบช-าง
หมูที่ 2
บ-านป(าติ้ว
หมูที่ 3
บ-านสันโป(ง
หมูที่ 4
บ-านวังหมุ-น
หมูที่ 5
บ-านบ-านดง
หมูที่ 6
บ-านหม-อ
หมูที่ 7
บ-านร-องเกิด
หมูที่ 8
บ-านใหม
หมูที่ 9
บ-านดงเหนือ
หมูที่ 10 บ-านน้ําหลง
หมูที่ 11 บ-านใหมจอมแตง

-3♦ จํานวนหมูบ.าน/ประชากร
ประชากรในตําบลสันโป(งมีจํานวนทั้งสิ้น ๔,688 ครัวเรือน มีประชากร จํานวน 10,231 คน
แยกเป)นเพศชาย จํานวน 4,773 คน คิดเป)นร-อยละ 46.65 เพศหญิง จํานวน 5,458 คน คิดเป)นร-อยละ
53.35 ประชากรมีความหนาแนนเฉลี่ย ๔73.65 คน / ตารางกิโลเมตร
หมูบ.าน
1. บ-านหนองอาบช-าง
2. บ-านป(าติ้ว
3. บ-านสันโป(ง
4. บ-านวังหมุ-น
5. บ-านดง
6. บ-านหม-อ
7. บ-านร-องเกิด
8. บ-านใหม
9. บ-างดงเหนือ
10. บ-านน้ําหลง
11. บ-านใหมจอมแตง
รวมทั้งหมด

จํานวนครัวเรือน
1,010
1,059
454
233
247
693
77
157
218
384
156
4,688

เพศชาย
(คน)
971
1,053
358
266
323
567
112
210
312
402
199
4,773

เพศหญิง
(คน)
1,104
1,256
416
323
383
657
107
219
335
414
244
5,458

จํานวนรวม
(คน)
2,075
2,309
774
589
706
1,224
219
429
647
816
443
10,231

สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชาชนในตํ าบลสั น โป( ง สวนใหญมี ก ารประกอบอาชีพ เกษตรกรรรมเป) น สวนใหญ แตก็ มีก าร
ประกอบอาชี พ อื่ น เชน ค- า ขาย รั บ ราชการ ประกอบธุ ร กิ จ สวนตั ว และอาชี พ อื่ น ๆ เชน รั บ จ- า ง
ประชาชนในตําบลสันโป(งมีรายได-เฉลี่ยตอคน ตอปแยกตามหมูบ-าน ดังตอไปนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หมูบ.าน
หมูที่ 1 บ-านหนองอาบช-าง
หมูที่ 2 บ-านป(าติ้ว
หมูที่ 3 บ-านสันโป(ง
หมูที่ 4 บ-านวังหมุ-น
หมูที่ 5 บ-านดง
หมูที่ 6 บ-านหม-อ
หมูที่ 7 บ-านร-องเกิด
หมูที่ 8 บ-านใหม
หมูที่ 9 บ-านดงเหนือ
หมูที่ 10 บ-านน้ําหลง
หมูที่ 11 บ-านใหมจอมแตง
เฉลี่ยรายได.ตอคนตอป$

รายได.เฉลี่ยตอคนตอป$ (บาท)
96,136
85,529
86,175
88,878
54,893
113,651
78,801
81,585
91,302
96,563
97,599
90,611

-4สถานประกอบการเอกชนในเขตตําบลสันโปง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปDTมน้ํามัน
ตลาดเอกชน
โรงสี
โรงทําปราสาท
โรงบมใบยา
โรงบรรจุกUาซหุงต-ม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
1
6
2
4
1

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

ด.านการเกษตร
ประชาชนสวนใหญที่ ประกอบอาชี พเกษตรกรรมจะตั้ งบ-า นเรื อนในบริเวณ 11 หมูบ- านในเขต
เทศบาลตําบลสันโป(ง โดยจะปลูกพืชหลัก ๆ คือ ข-าว ถั่วเหลือง ข-าวโพด มะเขือเทศ คิดเป)น 60% ของ
จํานวนประชากรทั้งหมด
ด.านการบริการ
ด-านการบริการก็จะเป)นร-านค-าของชํา รับเหมากอสร-าง รับจ-างทั่วไป ร-านเสริมสวย ร-านซอมรถยนต1
ร-านซอมมอเตอร1ไซค1 ร-านอาหาร ร-านขายเครื่องดื่ม ปDWมน้ํามัน โดยรวมแล-วก็มีอยูประมาณ 60 ราย
ด.านการทองเที่ยว
ตําบลสันโป(ง เป)นตําบลที่มีวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกันของประชากร มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มี
วัฒนธรรมความเชื่อ จารีตประเพณี มีที่ยึดเหนียวจิตใจ คือพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี
เอื้ออาทรและสันติสุขอยางยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ อความสุขความเจริญ อยางแท-จริง มีการ
บริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใสสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทุกกระบวนการพัฒนา ทั้งรวมกันคิด
รวมกันตัดสินใจ รวมกันติดตามและประเมินผล เพื่อประโยชน1สุขแกประชากรอยางยั่งยืน และมีประเพณี ที่
เกี่ยวข-องกับพุทธศาสนา อาทิเชน
- ประเพณีปอยลูกแก.ว/ปอยน.อย
เป)นงามเฉลิมฉลองในประเพณีพิธีการบรรพชาหรือบวชเณร ซึ่งจะทํากันในเดือน 5,6,7,8 เหนือ คือ
ราวเดือนกุมภาพันธ1ถึงเดือนพฤษภาคม จุดประสงค1ของปอยลูกแก-วหรือปอยบวชหรือปอยน-อย ก็เพื่อลูกศิษย1
วัดที่เรียกวาขะโยมวัดที่คอยมาอยูรับใช-ทํางานในวัดเป)นเวลาพอสมควร และได-เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ
แล-ว ทางวัดและญาติผู-ใหญก็จะรวมกันจัดงานพิธีบรรพชาให-เป)นสามเณรในพุทธศาสนา
เมื่อกําหนดวันเป)นที่แนนอนแล-ว พอแมหรือญาติผู-ใหญที่เป)นเจ-าภาพในการบรรพชาสามเณรแตละ
รูป ก็จัดหาเครื่องอัฏฐบริขารสําหรับเณรบวชใหม ให-พร-อมสรรพ ผ-าเครื่องบวชมี สบงธรรมดา 1 ผืน จีวร 1
ผืน อังสะ 1 ผืน บาตร กลองเข็ม มีดโกน ผ-ากรองน้ํา ลูกประคํา สวนผ-ารัดเอว(รัดประคด)จะใช-หรือไมใช-ก็ไดเครื่องสักการะมี เทียนบวช(เมื่อกอนใช- 6 แทง ปDจจุบันใช- 3 แทง)ดอกไม-ใสควัก(กระทง) หรือทําเป)นชอใสลง
ไปในพานสําหรับขอบวช 1 ขอสรณคมน1และศิล 1 ขออุปDชฌายะ 1 ในรายที่พอแมไมมีเงินพอก็จะออกบอก
บุญ เรี่ยไร ไปตามญาติพี่น-องผู-มี ฐานะดี ให-ชวยบริจาคคนละชิ้ นหรือสองชิ้ น เมื่อได-ค รบแล- วก็รวบรวมไว-ใหเป)หมวดหมู ทุกฝ(ายต-องมีการประสานงานกัน ผู-ที่มีบทบาทมกก็คือญาติของผู-จะบรรพชาและกรรมการวัด
เจ-าภาพแตละคนก็มันจะพิมพ1บัตรเชิญ เชิญไปตามหมูบ-านตางๆตามญาติของครอบครัวให-มารวมทําบุญ สวน
ผู-ที่จะบวชต-องเตรียมตัวฝZกทองคําขอบวชให-จําได-ในระหวางที่เป)นขะโยมวัดนั้น ในสมัยกอนนั้นจะต-อง

-5สามารถอานอักขระภาษาพื้นเมืองได-เพราะเมื่อบวชเรียนแล-วจะต-องอานตัวหนังสือในพระธรรมคัมภีร1ตางๆไดรวมทั้งทองบทสวดมนต1ทําวัตร ฝZกกิริยาทาทาง การกราบไหว- เมื่ออยูในสมนเพศแล-วจะได-ปฏิบัติได-ถูกต-อง
กอนจะถึงวันงานนั้นจะมีการแองผ-าอุ-ม คือนําเอาเครื่องใช-ของสงฆ1ที่ซื้อมาแล-วนั้นใสบนพานคนอุ-ม
และมีคนกางสัปทน จัดขบวนซึ่งอาจมีตีฆ-องกลองแหไปตามหมูบ-านตางๆในละแวกใกล-เคียงเพื่อประกาศงาน
บุญนั้นๆด-วย
เมื่อถึงวันงาน เจ-าภาพจะไปพร-อมกันที่วัดใกล-เคียงนําผู-ที่จะบรรพชามาแตงตัวทรงเครื่อง สมมติใหเหมือนอยางเจ-าสิทธาตถ1หรือเจ-าชายสิทธัตถะยามจะออกบวชมีเครื่องทรงที่สวยงาม ลูบไล-ด-วยน้ําอบน้ําหอม
ทาแป9งแตงตัวเต็มที่ เรียกวาลูกแก-วชายฉกรรจ1ที่แข็งแรงทําหน-าที่เป)นม-ากัณฐักหรือม-ากัณฐกะให-ลูกแก-วขี่คอ
บางคนอาจขี่ม-าและบางคนใช-ช-างเป)นพาหนะก็ได- ขบวนลูกแก-วจะแหแหนไปรอบๆหมูบ-านและขึ้นไปบนบ-าน
บุคคลที่มีอาวุโสให-ผูกข-อมือให-พร เมื่อขบวนลูกแก-วกลับถึงวัด ลูกแก-วก็จะเปลี่ยนเครื่องแตงตัวเป)นนุงขาวหม
ขาวเพื่อเข-าพิธีบวชโดยมีพระอุปDชฌาย1เป)นผู-บวชใหในงานทําบุญปอยลูกแก-ว ปอยบวชหรือปอยน-อยนี้ จะมีมหรสพเฉลิมฉลองเพื่อให-ความบันเทิงแกผูมารวมงาน จะมี ม ากเพี ยงใดก็ ยอมแล-วแตฐานะของผู-ที่ เป)น เจ-าภาพคือ บรรดาพอแมหรือญาติ ผู- ใหญของ
ลูกแก-วที่บวช มหรสพที่มักจะเป)นมหรสพยืนพื้น คือ ซอกับการขับตอบโต-ของนักขับชายหญิงโดยมีป\สี่คอยเป(า
ประกอบหากเจ-าภาพจัดหาชางซอที่มีชื่อเสียง จํานวนผู-คนที่มารวมทําบุญก็จะมีมากขึ้นเทานั้น สวนเจ-าภาพ
จะต-องเตรียมอาหารมื้อกลางวันที่จะเลี้ยงบรรดาแขกที่มารวมทําบุญด-วย สําหรับเด็กวัดหรือขะโยมบางคนที่
พอแมยากจนทางวัดและศรัทธาที่มีฐานะดีในหมูบ-านก็จะรวมกันเป)นเจ-าภาพใหพอบวชลูกแก-วนี้ถือเป)นการทานอีกลักษณะหนึ่งที่ชาวล-านนา ถือวามีอานสิงส1มาก เพราะการได-รวม
สร-างเนื้ อนาบุญในบวรพระพุทธศาสนาเป)นโอกาสการทานครั้งยิ่งใหญของบุคคลในชุมชน ซึ่งอาจรวมเป) น
เจ-าภาพซื้อปDจจัยอัฎฐบริขาร อาจรวมเป)นเจ-าภาพเลี้ยงภัตตาหารแดพระสงฆ1หรือเลี้ยงแขกที่มารวมงานหรือ
อาจรวมบริ จาคทรัพ ย1 ปD จจั ย เล็ กๆน-อยๆตามศรัท ธานั บเป) น โอกาสการทํ าบุ ญ ให- ท านที่ เอื้ ออานิ สงส1ห ลาย
รูปแบบ ตามกําลังศรัทธาผู-ของถวายทาน
ประเพณีกิ๋นสลาก
ทานสลากภัต หรือกิ๋นสลากหรือตานก_วยสลาก เป)นประเพณีเกาแกที่มีมาตั้งแตพุทธกาล เรื่องมีอยูวา
ขณะที่พระพุทธเจ-าประทับ ณ พระเชตะวันมหาวิหารนั้น วันหนึ่งนางกุมารีได-อุ-มลูกชายวิ่งหนีนางยักขินีผู-มีเวร
ตอกันหลายชาติ แล-วติดตามจะทําร-ายลูกชายของนาง นางเห็นจวนตัวจะวิ่งหนีไปที่อื่นไมได-จึงวิ่งเข-าไปใน
เชตวัน ไปพึ่งพระพุทธเจ-า ขณะที่พระพุทธองค1ทรงแสดงธรรม พระองค1ทรงตรัสสอนไมให-จองเวรตอกัน นาง
ทั้งสองเห็นชอบชั่วดี นางยักขินีรับศีล 5 แล-วกราบทูลพระพุทธองค1วานางไมรู-จะไปทําอะไรเพราะนางรักษา
ศีลแล-ว ฝ(ายนางกุมารีเห็นดังนั้นจึงอาสาพานางยักขินีไปอุปการะ นางยักขินีจึงตอบแทนอุปการคุณ แกนาง
กุมารีแ ละยังบอกแกประชาชนทั่ วไปจนร่ํารวย เพื่อตอบแทนคุณ นางยักขินีคนเหลานั้ นจึงพากั นเอาเครื่อง
อุปโภค บริโภค อาหารการกิน เครื่องใช-มามอบให-นางเป)นอันมากจนเหลือใช- นางจึงมาทําเป)นสลากภัต โดย
ให-พระสงฆ1ทําการจับสลากอุปโลกป`กรรมคือของที่ถวายมีทั้งราคามาก ราคาน-อย พระสงฆ1องค1ใดได-ของมีคา
น-อยก็อยาเสียใจให-ถือวาเป)นโชคดีของตนไมดี
ประเพณีทําบุญตานก_วยสลากหรือกิ๋นสลากของชาวเหนือนับเป)นประเพณีทําบุญกลางบ-านที่ยิ่งใหญ
และสําคัญยังเป)นเอกลักษณ1 ของท-องถิ่นจนมาถึงทุ กวันนี้เป) นประเพณี ที่ ดีงามควรที่จะได-ชวยกันรักษาและ
อนุรักษ1ไว- เป)นประเพณีที่มีคติธรรมมาจากศาสนาพุทธที่มีแกนสารที่สําคัญ คือเป)นการสั่งสอนใจคนให-รู-จัก
บาปบุญคุณโทษสอนให-สร-างความดีในชาตินี้เพื่อผลบุญในชาติหน-าสอนให-ลูกหลานมีความกตัญaูกตเวทีตอ
พอแมปู(ยาตายายผู-ลวงลับไปแล-วด-วยการตานก_วยสลากเองเมื่อถึงแกกรรมแล-ว

-6กอนพิธี 1 วัน เรียกวาวันดาสลาก ผู-หญิงจะจัดเตรียมสิ่งของปDจจัยเครื่องไทยทานเพื่อบรรจุในก_วย
(ตะกร-าไม-ไผ) ซึ่งผู-ชายสานเตรียมไว-ด-านหน-าก_วยสลากจะมี “เส-นสลาก” หรือข-อความจารึกชื่อผู-ถวายพร-อม
ระบุด-วยวา เพื่ออะไรสําหรับผู-ใด ในวันตานสลาก พระภิกษุตามวัดตางๆจะได-รับนิมนต1ให-มารวมกับการถวาย
ทาน ชาวบ- านที่ เป) น ที่ เป) นศรัท ธาวัด ก็จะนํ าก_ วยสลากด- วยกรรมการวัด มีหน- าที่ จัดเตรียมสลากอี ก ชุดหนึ่ ง
เทากับจํานวนสลากที่ชาวบ-านจะถวาย เมื่อถึงเวลาก็นิมนต1พระสงฆ1ที่มารวมพิธีทุกรูปจับสลากได-เบอร1ใดก็จะ
ออกเดินค-นหาต-นสลากที่วางไว- เมื่อพบแล-วชาวบ-านก็จะถวายทานต-นสลาก หรือบางทีพระสงฆ1ก็อาจอานชื่อ
ศรัทธาตามเส-นสลากเพื่อเรียกให-ศรัทธานําเอาก_วยสลากไปถวาย พระสงฆ1จะให-พรเป)นอันเสร็จพิธี
ทางคติธรรม การตานก_วยสลาก จะสอนใจพระสงฆ1และสามเณรมิให-ยึดติดในลาภสักการะรู-จักการตัด
กิเลศและหลักการทําบุญตานก_วยสลากนั้นเป)นวิธีการปฏิบัติธรรมอยางหนึ่ง คือ การบริจาคด-วยความบริสุทธิ์
ใจ รู-จักเสียสละเพื่อสวนรวมไมเห็นแกตัว ไมยึดมั่นถือมั่นในลาภ ยศ สุข สรรเสริญ นอกจากนี้ยังแสดงถึงพลัง
ความสามัคคีของชาวบ-านที่รวมมือรวมใจกันทําบุญกุศลโดยพร-อมหน-ากัน

สภาพทางสังคม
1) การศึกษา
1. โรงเรียนประถมศึกษา
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา
3. ที่อานหนังสือพิมพ1ประจําหมูบ-าน
4. ศูนย1พัฒนาเด็กเล็ก
5. โรงเรียนอนุบาล
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑
1
12
1
4
1

2) สถาบันและองคGกรทางศาสนา
1. วัด/สํานักสงฆ1
จํานวน
9
1.1. วัดสระฉัททัณต1 หมู 1 บ-านหนองอาบช-าง
1.2. วัดศรีชมพู
หมู 2 บ-านป(าติ้ว
1.3. วัดสันโป(ง
หมู 3 บ-านสันโป(ง
1.4. วัดโพธินิมิต หมู 4 บ-านวังหมุ-น
1.5. วัดกุมภประดิษฐ1 หมู 6 บ-านหมู
1.6. วัดมณีประดิษฐ1 หมู 7 บ-านร-องเกิด
1.7. วัดนันทาราม หมู 8 บ-านใหม
1.8. วัดสุวรรณวาส หมู 9 บ-านดง
1.9. วัดพระธาตุจอมแตง หมู 11 บ-านใหมจอมแตง
2. โบสถ1
จํานวน
1
3. ป9อมยามตํารวจตําบลสันโป(ง
จํานวน
1
3) การสาธารณสุข
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล
2. ศูนย1ฟfTนฟู
3. อสม. ในตําบลสันโป(ง 11 หมูบ-าน

จํานวน
จํานวน
จํานวน

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง ประกอบด-วย

แหง
แหง
1
1
175

แหง
แหง
คน
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การบริการพื้นฐาน
1) การคมนาคม การติ ดตอระหวางอํ าเภอและตํ าบลใกล-เคี ยง ใช- ทางหลวงแผนดิ น หมายเลข
107 (เชียงใหม - ฝาง) และถนน รพช. และถนนเชื่อมระหวาง หมูบ-าน – ตําบล สวนใหญเป)นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและถนนแอสฟDลท1ติกคอนกรีต ซึ่งสร-างจากงบประมาณของเทศบาลและงบอุดหนุนเฉพาะกิจจากก
รมสงเสริมการปกครองท-องถิ่น
2) การโทรคมนาคม
1. หอกระจายขาว/เสียงตามสายทุกหมูบ-าน
จํานวน
11
2. งานประชาสัมพันธ1เสียงตามสายเทศบาลตําบลสันโป(ง จํานวน 1

แหง
แหง

3) การไฟฟJา
ในตําบลสันโป(งทุกหมูบ-านมีไฟฟ9าใช-อยางทั่วถึง
4) แหลงน้ําธรรมชาติ
1. ลําน้ํา, ลําห-วย
2. บึง, หนองและอื่น ๆ

จํานวน
จํานวน

1
3

แหง
แหง

5) แหลงน้ําที่สร.างขึ้น
1. ระบบประปาหมูบ-าน

จํานวน

11

แหง

การเมือง/การปกครอง
1. การเมือง การปกครอง
ตําบลสั นโป( งแบงเขตการปกครองเป) น 2 เขตเลือกตั้ง มีจํานวน 11 หมูบ- าน เป) นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย และการปกครองตามระบบของทางราชการ คือ มีนายกเทศมนตรี ซึ่งปDจจุบันได-แก พัน
ตํารวจตรีศุภวัฒน1 สุพันธ1 กํานันประจําตําบลสันโป(ง นายเดชาวัต เอสันเทียะ และผู-นําแตละหมูบ-านอีก 10
หมูบ-าน ซึ่งเป)นการปกครองตนเองพึ่งพาอาศัยกันและกัน มีสวนรวมในการปกครองแตละพื้นที่
2. การเลือกตั้ง
♦ แบงเขตการเลือกตั้งตามจํานวนหมูบ.าน
ตําบลสันโป(งแบงเขตการเลือกตั้งเป)น 14 หนวย ได-แก
- หนวยที่ 1, 2 หมูที่ 1 บ-านหนองอาบช-าง วัดสระฉัททัณฑ1
- หนวยที่ 3, 4 หมูที่ 2 บ-านป(าติ้ว วัดศรีชมพู
- หนวยที่ 5 หมูที่ 3 บ-านสันโป(ง ศาลา SML
- หนวยที่ 6 หมูที่ 4 บ-านวังหมุ-น ศาลา SML
- หนวยที่ 7 หมูที่ 5 บ-านดง ศาลา SML
- หนวยที่ 8, 9 หมูที่ 6 บ-านหม-อ วัดกุมภประดิษฐ1
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- หนวยที่ 11
- หนวยที่ 12
- หนวยที่ 13
- หนวยที่ 14

หมูที่ 7 บ-านร-องเกิด ศาลากองทุนหมูบ-าน
หมูที่ 8 บ-านใหม ศาลาอเนกประสงค1 (หน-าวัดนันทาราม)
หมูที่ 9 บ-านดงเหนือ ศาลา SML
หมูที่ 10 บ-านน้ําหลง ศาลา SML
หมูที่ 11 บ-านใหมจอมแตง ศาลาหมูบ-าน

โครงสร.างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
ด-านการเมืองการบริหาร
เทศบาลตําบลสันโป(ง ได-แบงสวนการบริหารออกเป)น 5 หนวยงาน เพื่อให-การบริหารงาน
เป)นไปอยางมีประสิทธิภาพ คลองตัว รายละเอียด ดังนี้
1. สํานักปลัเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองชาง
4. กองการศึกษา
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล-อม
โดยมีจํานวนพนักงานเทศบาล
ข-าราชการประจํา
ลูกจ-างประจํา
พนักงานจ-างตามภารกิจ
พนักงานจ-างทั่วไป
พนักงานจ-างเหมารายวัน

37
24
1
8
8
17

คนแยกเป:น
คน
คน
คน
คน
คน

โครงสร.างและอํานาจหน.าที่ของเทศบาลตําบลสันโปง
โครงสร-างการบริหาร
การจัดโครงสร-างการบริหารของเทศบาลตําบลสันโป(ง ประกอบด-วย
สภาเทศบาลตํ า บลสั น โปง ประกอบประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล รวมทั้งหมด 12 คน 2 เขตเลือกตั้ง มีหน-าที่เป)น
ฝ(ายนิติบัญญัติและควบคุมดูแลการบริหารงานของฝ(ายบริหารให-เป)นไปตามนโยบาย ดํารงตําแหนงคราวละ
4 ป
คณะผู. บ ริ ห ารเทศบาลตํ า บลสั น โปง ประกอบด- ว ย นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน รวมทั้งหมด 5 คน
มีหน-าที่บริหารกิจการของเทศบาลตําบล ให-เป)นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและสอดคล-องกับ
ความต-องการของท-องถิ่น นอกจากนั้นยังประกอบด-วยพนักงานเทศบาลตําบล ลูกจ-างประจําและพนักงาน
จ-าง เป)นผู-ปฏิบัติราชการเพื่อสนองนโยบายฝ(ายการเมืองที่กําหนดไว-เป)นแผนงาน / โครงการ และปฏิบัติงาน
ตามระเบียบปฏิบัติ ของทางราชการสนองนโยบายของรัฐบาล โดยมีปลัดเทศบาลเป)นผู-บังคับบัญชา และ
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลให-เกิดประโยชน1สูงสุดและถูกต-องตามระเบียบ
กฎหมายตาง ๆ
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แผนผังเทศบาลตําบลสันโปง
เทศบาลตําบล
สันโปง

คณะผู-บริหาร

สภาเทศบาลตําบล
ตําบลสันโป(ง

นายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาล
ตําบลสันโป(ง

ตําบลสันโป(ง

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

ตําบลสันโป(ง

ตําบลสันโป(ง

รองประธานสภาเทศบาล
ตําบลสันโป(ง

เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตําบลสันโป(ง

สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลสันโปง

สวนที่ 3
แผนสงเสริมการทองเที่ยวเทศบาลตําบลสันโปง
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ประจําป$งบประมาณ 2559 - 2561
กิจกรรม

ระยะเวลา

สถานที่ดําเนินการ

1. กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต1
2. โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนางาน
3. โครงการทําบุญ 9 วันวิถีชาวพุทธ
4. กิจกรรมแหเทียนเข-าพรรษา

เม.ย. 60
ตลอดทั้งป
ชางเข-าพรรษา
ก.ค. 60

เทศบาลตําบลสันโป(ง
พื้นที่ตําบลสันโป(ง
วัดในพื้นที่ ต.สันโป(ง 9 วัด
เทศบาลตําบลสันโป(ง

ตลอดทั้งป

วุดพุตะเคียน

ตลอดทั้งป

พื้นที่ตําบลสันโป(ง

ตลอดทั้งป

วัดกุมภประดิษฐ1

6. โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา
7. สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวใน
เขตพื้นที่
-ทองเที่ยวเชิงเกษตร
-ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
8. โครงการหมูบ-านรักษาศิล 5

หมายเหตุ

