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1.  สภาพทั่วไป
 ที่ต้ัง  ( แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอําเภอ )
 ตําบลสันทราย ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 107 โดยมีระยะทางห่าง
จากจังหวัดเชียงใหม่ 143 กิโลเมตร อยู่ทิศใต้ของอําเภอฝาง ห่างจากตัวอําเภอฝาง ระยะทาง 7 กิโลเมตร มีพื้นที่สูงกว่าระดับ
น้ําทะเล 512 เมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  เทศบาลตําบลเวียง  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
  ทิศใต้   ติดตอ่กับ  ตําบลแม่คะ  และตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตําบลเวียง  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ตําบลม่อนปิ่น  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

 เนื้อที่  ( แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่ )
  ตําบลสันทราย  มีเนื้อที่ทั้งหมด  36,375  ไร่  หรือประมาณ  58.2  ตารางกิโลเมตร 
  พื้นที่ภูเขา  พื้นที่โล่ง  และที่สาธารณะ  จํานวน     12,404     ไร่
  พื้นที่การเกษตร     จํานวน     22,068 ไร่
  พื้นที่อยู่อาศัย     จํานวน      1,903 ไร่

 ภูมิประเทศ
 สภาพพืน้ที่ส่วนใหญเ่ป็นพืน้ทีร่าบ (บริเวณทีร่าบเชงิเขามบี้างแตเ่ปน็สว่นน้อย)มจีาํนวนนอ้ย พืน้ทีส่่วนใหญใ่ชใ้นการเกษตร  
มีแม่น้ําฝาง ลําน้ําแม่มาว ลําน้ําห้วยงู นอกจากนี้ยังมลําห้วยเล็กๆอยู่หลายแห่งซ่ึงจะมีน้ําใช้เฉพาะในฤดูฝนและส่วนใหญ่ใน        
ฤดูแล้งน้ําจะแห้ง

 ภูมิอากาศ
 ตําบลสนัทราย  มลีกัษณะภมูิอากาศเปน็แบบร้อนชื้น ไดรั้บอทิธพิลจากลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนอื และลมมรสุมตะวัน
ตกเฉียงใต้ มี 3 ฤดู คือ
  -  ฤดูร้อน  เร่ิมตั้งแต่ มีนาคม – พฤษภาคม  อากาศค่อนข้างร้อน บางคร้ังวัดได้ถึง 29 - 40 องศาเซลเซียส
  -  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่  มิถุนายน – ตุลาคม  โดยจะมีฝนตกชุก ปริมาณน้ําฝนโดยเฉล่ียต่อปีประมาณ 1.4-7 
     มิลลิเมตร
  -  ฤดูหนาว  เร่ิมตั้งแต่  ตุลาคม – กุมภาพันธ์  จะมีอากาศหนาวจัด โดยเฉพาะบริเวณบนพ้ืนที่สูง  อุณหภูมิ
     เฉลี่ยประมาณ  2 - 10  องศาเซลเซียส

ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตําบลสันทราย




สภาพแวดล้อม  
 แหล่งน้ํา
  ลําน้ํา  ลําเหมือง  ฝาย  หนองน้ํา  บอ่น้ําตื้น  บ่อบาดาล  สระน้ํา

 ประปา 
  -  ระบบประปาหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน
  -  ระบบประปาภูมิภาค  6 หมู่บ้าน

 สภาพถนน
  คอนกรีต จํานวน 125  สาย  
  ลาดยาง  จํานวน  21  สาย  
  ลูกรัง  จํานวน  55  สาย  
  หินคลุก  จํานวน  27  สาย 
ทรัพยากรธรรมชาติ
 ทรัพยากรดิน
 สภาพของดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน  เหมาะสําหรับการทําไร่  ทําสวน โดยเฉพาะกระเทียม  และมันฝร่ัง  สภาพของดิน
ที่อยู่ในพื้นที่เป็นที่ลาดถึงลาดชันเวลาฝนตกทําให้มีการชะล้างหน้าดินทําให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ จึงจําเป็นต้องมีการบํารุง
รักษาดิน

 ทรัพยากรน้ํา
 พื้นที่ส่วนใหญ่มีน้ําตามธรรมชาติ มีลําห้วยเล็กๆ อยู่หลายแห่ง  ลําห้วย เหล่านี้จะมีน้ําเฉพาะในช่วงฤดูฝน  ดังนั้นในฤดู
แล้วจะทําให้พื้นที่บางแห่งขาดแคลนน้ํา

 ทรัพยากรป่าไม้
 -  พื้นที่เกือบร้อยละ  8  เป็นป่าชุมชน





ข้อมูลด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ  
 อาชีพ
 ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่มีอาชีพทํานา  ทําไร่
  พื้นที่ทํานา  7,222 ไร่  -  พื้นที่ทําสวน  6,300 ไร่

 พื้นที่สวนที่สําคัญ  ได้แก่
  ส้ม มะม่วง   ลําไย   ลิ้นจี่ 

 พื้นที่ทําไร่และพื้นที่อ่ืนๆ  ประมาณ  4,065  ไร่
 พืชไร่ที่สําคัญได้แก่
  ถั่วเหลือง  มันฝร่ัง  กระเทียม   หอมหัวใหญ่ พริกขี้หนูใหญ่ 
 ปศุสัตว์  จํานวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ
  โค    กระบือ สุกร เป็ด  ไก่    แพะ 

การอุตสาหกรรม
 มีอุตสาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรือน  ได้แก่  การทําดอกไม้ประดษิฐ์จากดินญ่ีปุ่น พริกลาบ น้ํายาล้างจาน ผลิตภัณฑ์
แปรรูปเห็ด  ผลิตภัณฑ์แปรรูปมันฝร่ัง การผลิตไข่เค็ม  การทําผ้าห่มนวม  การทําผ้าเช็ดเท้าจากเศษผา้  การทําเครื่อง
ประดับจากเส้นด้าย  





ประชากร ณ วันที่ 30 เมษายน 2559  รวมทั้งสิ้น 11,157 คน
  แยกเป็นชาย 5,399  คน  หญิง 5,738  คน
  มีความหนาแน่นเฉล่ีย  193 คน/ตารางกิโลเมตร
  มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 4,350  ครัวเรือน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จํานวน

ครัวเรือน
จํานวนประชากร

รวม
ชาย หญิง

1 แม่มาว 238 298 338 643
2 นันทาราม 213 225 345 488
3 สันทราย 374 318 263 667
4 ห้วยงูนอก 286 371 349 759
5 ห้วยงูใน 417 618 388 1,267
6 ต้นส้าน 200 195 649 418
7 สองแคว 605 500 223 1,016
8 สันต้นดู่ 261 380 516 745
9 ห้วยงูกลาง 212 292 365 580
10 สบมาว 198 217 288 485
11 ใหม่สันต้นดู่ 302 367 268 761
12 สันป่าข่า 108 137 394 278
13 สันหนองเขียว 292 404 171 824
14 ใหม่เหนือ 182 234 420 496
15 ท่ากว้าง 202 254 262 531
16 สันทรายเหนือ 331 368 277 764
17 ต้นส้านใน 144 221 396 435

รวม 4,565 5,399 5,758 11,157





การศึกษา
 โรงเรียนมีทั้งหมด   จํานวน   5   แห่ง
  โรงเรียนวัดนันทาราม      หมู่ที่  2  ( โรงเรียนขยายถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 )
  โรงเรียนบ้านสันทราย      หมู่ที่  3  
  โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง     หมู่ที่  7 
  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่        หมู่ที่  11 
  โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง    หมู่ที่   9   ( โรงเรียนขยายถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 )

 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  4  แห่ง  
  ต้ังอยู่ที่  หมู่ที่  7  จํานวน  2  แห่ง  
  หมู่ที่  4     จํานวน  1  แห่ง  
  หมู่ที่ 11    จํานวน  1  แห่ง 

การศาสนา
 ประชาชนในตําบลสันทรายนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 94.85  มีวัดทั้งหมด  9  แห่ง ดังนี้
  วัดนันทาราม         หมู่ที่   2 บ้านนันทาราม
  วัดศรีมงคล          หมู่ที่   3 บ้านสันทราย
  วัดโสตยาราม      หมู่ที่   4 บ้านห้วยงูนอก
  วัดโสภณาราม      หมู่ที่   5 บ้านห้วยงูใน
  วัดศรีบุญเรือง       หมู่ที่   7 บ้านสองแคว
  วัดสุนทราราม      หมู่ที่   9 บ้านห้วยงูกลาง
  วัดสันต้นดู่           หมู่ที่  11 บ้านใหม่สันต้นดู่
  วัดศรีถ้อย            หมู่ที่  12 บ้านสันป่าข่า
  วัดต้นส้านสามัคคีธรรม    หมู่ที่  17 บ้านต้นส้านใน

โบสถ์คริสต์  2  แห่ง
 ร้อยละ  5.15  นับถือศาสนาคริสต์  





ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 มีสถานีตํารวจชุมชน 1 แห่ง  ตั้งอยู่ที่บ้านสันทราย หมู่ที่  3

การไฟฟ้า
 มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน  จํานวน  4,236  ครัวเรือน

ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนที่
 1) การรวมกลุ่มของชุมชน  และพื้นที่
 จํานวนกลุ่มของประชาชน   20  กลุ่ม  แยกประเภทกลุ่ม ดังนี้
  -  กลุ่มอาชีพ           15  กลุ่ม
  -  กลุ่มออมทรัพย์        5  กลุ่ม
 2) จุดเด่นของพื้นที่ ( ที่เอ้ือต่อการพัฒนาตําบล )
 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะต่อการเกษตรกรรม  การค้า  และส่งเสริมอาชีพ                                  





ผลการดําเนินงาน ตามนโยบายการบริหารราชการ

 ประจําปงบประมาณ 2559

1.   นโยบายดานเศรษฐกิจ

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ

1 โครงการจางนักเรยีน / นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน 80,000

2 โครงการสงเสริมอาชีพผูพิการ 25,000

3 โครงการอบรมสงเสริมอาชีพการทําหมูหยองและหมูกระจก 25,000

4 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสันทราย 80,000

รวมทั้งสิ้น 210,000

2.   นโยบายดานสังคม

ท่ี ชื่อโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ  หมายเหตุ

1 อุดหนุน ศป.ปส.อ.ฝาง ตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

เขตพ้ืนท่ีหมูบาน / ชุมชน อําเภอฝาง 50,000

2 อุดหนุน ศป.ปส.จ.เชียงใหม ตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดศป.ปส.จ.เชียงใหม 39,000

3 อุดหนุนกองรอย ตชด.ท่ี 334 ตามโครงการการศึกษาเพื่อตอตานการใชยา

เสพติดในเด็กนักเรียน 35,000

4 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศบาลข้ึนปใหม 30,000

5 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงสงกรานต 30,000

6 โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยผูประสบภัย ประจําป 2559 500,000

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินของงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 380,000

8 โครงการแกไขปญหาหมอกควัน 5,000

9 โครงการดําเนินการศูนยพัฒนาครอบครวัตําบลสันทราย 50,000

10 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 15,547,500

11 เบ้ียยังชีพผูพิการ 2,501,600

12 เบ้ียยังชีพผูติดเช้ือ 480,000

รวม 19,648,100





3.   นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน

ท่ี ชื่อโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ  หมายเหตุ

1 โครงการวางทอระบายนําคสล.พรอมบอพักหมูที่ 1 บานแมมาว 284,500

2 โครงการกอสรางรางระบายนํา หมูที่ 2 250,000

3 โครงการกอสรางสะพาน คสล.หมูที่ 6 3000,000

4 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 5 สายบานปะกาเกอญอ 440,000

5 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 5 ซอย 4 500,000

6 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 7 ซอย 6 147,000

7 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 8 ซอย 2 229,000

8 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 8 ซอย 4 201,000

9 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 8 ซอย 5 ถึง ซอย 7 372,000

10 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 9 ซอย 4 เชื่อม ซอย 6 177,000

11 โครงการกอสรางถนนลูกรังหมูที่ 9  ซอย5/1 122,000

12 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 11 ซอย 3 เชื่อมคสล.เดิมสายที่2 110,000

13 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 13 ซอย 3 354,000

14 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 13 ซอย 5 117,000

15 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 13 ซอย 7 174,000

16 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 13 ซอย 8/1 189,500

17 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 13 ซอย 11 288,000

18 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 13 ซอย 13 175,500

19 โครงการกอสรางถนนคสล.หมู10 บานสบมาวซอย5 เชื่อมถนนคสล.เดิมสายที่1 99,000

20 โครงการกอสรางถนนคสล.หมู10 บานสบมาวซอย6 เชื่อมถนนคสล.เดิมสายที่2 56,000

21 โครงการกอสรางถนน คสล.หมู11 บานใหมสันตนดู ซอย4 เชื่อมถนนคสล.เดิม

สายที่ 1 107,600

22 โครงการกอสรางถนนคสล.หมู11 บานใหมสันตนดู ซอย3 เชื่อมซอย 5 สายที่3 640,000

23 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูท่ี 15 บานทากวาง ซอย 4 เชื่อมถนน คสล.เดิม 107,600

24 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูท่ี 16 บานสันทรายเหนือ ซอย6 เชื่อมถนนคสล.

เดิม สายท่ี 1 90,750

25 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูท่ี 16 บานสันทรายเหนือ ซอย4 เชื่อมถนนคสล.

เดิม สายท่ี 2 136,950

26 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูท่ี 17 บานตนสานใน ซอย5 เชื่อมถนนคสล.เดิม 250,800





3.   นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ)

ท่ี ชื่อโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ  หมายเหตุ

27 คาจัดซื้อเครื่องตบดิน 21,000

28 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสาย หมูที่ 1 เชื่อมหมูที่ 4 เช่ือมหมูที่ 5 

เชื่อมหมูที่ 12 204,000

29 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสาย หมูที่ 2 เชื่อมหมูที่ 3 เช่ือมหมูที่ 6 

เชื่อมหมูที่ 11 เชื่อมหมูที่ 15 เชื่อมหมูที่ 16 316,000

30 โครงการกอสรางถนนคสล.หมูที่ 3 ซอย 7 บานสันทราย 132,000

31 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 7 ซอย 1 118,500

32 โครงการกอสรางรางระบายนํา หมูที่ 14 ซอย 3 535,000

33 โครงการวางทอระบายนํา เช่ือมทาง หมูที่ 15 45,000

34 คาจัดซื้อวัสดุดินถมพรอมปรับเกลี่ยถนนสายนําลอง หมูที่ 7 335,000

35 คาจัดซื้อวัสดุดินถมพรอมปรับเกลี่ยซอยเขาปาชา หมูที่ 12 70,000

รวมทั้งสิ้น

4.ดานการเกษตรและการพฒันาแหลงนํา

ท่ี ชื่อโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ  หมายเหตุ

1 คากอสรางประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ หมูที่ 14 2,338,955

2 คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา 19,000

3 คาจัดซื้อเครื่องวัดคาความนําไฟฟาแบบภาคสนาม 26,400

รวมทั้งสิ้น

5.ดานการเมืองและการบริหาร

ท่ี ชื่อโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ  หมายเหตุ

1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล

และพนักงานจางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 300,000

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน คณะผูบริหาร สมาชิกสภา เพื่อเพ่ิมประ

สิทธิการดําเนินงานใหแกทองถ่ิน 500,000

3 คาจางที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 35,000

4 โครงการเวทีประชาคมหมูบานตําบลสันทราย 20,000





5.ดานการเมืองและการบริหาร(ตอ)

ท่ี ชื่อโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ  หมายเหตุ

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินของงานบริหารทั่วไป 450,000

6 คาจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา 18,000

7 คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 44,000

8 คาจัดซื้อฉากกั้นหอง 27,500

9 คาจัดซื้อถังนําแบบพลาสติก 7,800

10 คาจัดซื้อพัดลมไอนํา 48,000

11 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรบังานประมวลผล 21,000

12 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 32,000

13 คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 15,200

14 คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร ขาวดํา 7,300

15 คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA 15,500

16 อุดหนุนเทศบาลตําบลเวียงฝาง  ตามโครงการศูนยรวมขอมูลขาวสารการ

จัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอําเภอฝาง ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 20,000

17 คาจัดซื้อเครื่องปมนําชนิดหัวเจ็ทคู 10,000

18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองคลัง 440,000

19 คาจัดซื้อตูบานเปด 2 บาน 6,400

20 คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร 17,000

21 คาจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว 3,300

22 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองการศึกษา 130,000

23 คาจัดซื้อโนตบุคสําหรับงานสํานักงาน 16,000

24 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองชาง 270,000

25 คาจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบสํานักงาน 16,000

26 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินของงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 360,000

รวมทั้งสิ้น





6.   นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ท่ี ชื่อโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ  หมายเหตุ

1 คาใชจายในการดําเนินงานศนูยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบลสันทราย 60,000

2 โครงการปลูกตนไม 12 สงิหามหาราชินี 5,000

7.ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ท่ี ชื่อโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ  หมายเหตุ

1 คาใชจายในการดําเนินงานศนูยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบลสันทราย 60,000

2 โครงการปลูกตนไม 12 สงิหามหาราชินี 5,000

3 โครงการหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา 90,000

4 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตําบลสันทราย 30,000

5 โครงการธรรมะสัญจรสําหรับประชาชน 15,000

6 โครงการจัดกิจกรรมประเพณลีอยกระทงประจําป 2558 400,000

7 โครงการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแหงชาติ 130,000

8 โครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ 55,000

9 โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 35,000

10 โครงการอบรมสรางจิตสํานึกการคัดแยกขยะของเสียอันตรายและรีไซเคิลให

นักเรียน 18,000

11 คาจัดซื้อกลองทอมบาพรอมขาตั้ง 4,900

12 คาจัดซื้อกลองบองโกพรอมขาตั้ง 3,000

13 คาจัดซื้อกีตารโปรงไฟฟา 8,000

14 คาจัดซื้อแทมมารีน 700

15 โครงการปลูกรักกับครอบครัว 18,000

16 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลสันทราย 3,052,000

17 คาวัสดอุาหารเสริม(นม) โรงเรียน 1,462,200

18 คาวัสดอุาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 313,700

19 อุดหนุนโรงเรียนบานสันทรายตามโครงการสงเสริมอนุรักษลานนาภูมิปญญา

ทองถิ่น 30,000





7.ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ตอ)

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ

20 อุดหนุนอําเภอฝางตามโครงการจัดงานประเพณสีงกรานต 15,000

21 อุดหนุนอําเภอฝางตามโครงการจัดงานมหกรรมไมดอกฯ 50,000

22 อุดหนุนจังหวัดเชียงใหมตามโครงการจัดงานมหกรรมไมดอกฯ 5,000

รวมทั้งสิ้น

8.ดานสาธารณสุข

ท่ี ชื่อโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ  หมายเหตุ

1 โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบาและคุมกําเนิด 90,000

2 โครงการรณรงควันเอดสโลก 10,000

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 100,000

4 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหาร 30,000

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานการแพทยฉุกเฉิน 570,000

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของงานสาธารณสุข 60,000

7 อุดหนุน อสม. หมูที่ 1-17 127,500

8 คาจัดซื้อเครื่องพนชนิดละอองฝอย 180,000

9 โครงการกีฬาประชาชนตอตานยาเสพติดตําบลสันทราย 300,000

10 โครงการกีฬาสัมพันธเยาวชนในเขตตําบลสันทราย 40,000

11 โครงการแขงขันกีฬาประชาชนทองถ่ินสัมพันธตานยาเสพติด อําเภอฝาง 

ประจําป 2559 85,000

12 โครงการเปตองคัพ 45,000

รวมทั้งสิ้น





งบรายรับ ประจําปงบประมาณ  2559

ต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2558  ถึง  วันท่ี  30  กันยายน  2559

รายการ รายรับจริง
ภาษีอากร  2,184,241.00 

คาธรรมเนียม คาปรับและคาใบอนุญาต  771,814.10 

รายไดจากทรัพยสิน  596,105.13 

รายไดเบ็ดเตลด็  280,400.00 

รายไดจากทุน  620.00 

ภาษีจัดสรร  26,731,740.48 

เงินอุดหนุน  12,093,095.00 

             รวมรายรับ  42,658,015.71 

2,184,241.00 771,814.10 

596,105.13 
280,400.00 

620.00 

26,731,740.48 

12,093,095.00 

งบรายรบั ประจําปงบประมาณ  2559

ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาปรับและคาใบอนุญาต รายไดจากทรัพยสิน รายไดเบ็ดเตล็ด รายไดจากทุน ภาษีจัดสรร เงินอุดหนุน





งบรายจาย ประจําปงบประมาณ  2559

ต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2558  ถึง  วันท่ี  30  กันยายน  2559

รายการ รายรับจริง
งบกลาง  1,665,590.33 

เงินเดือน(ฝายการเมือง)  2,841,600.00 

เงินเดือน(ฝายประจํา)  8,523,368.37 

คาตอบแทน  1,109,575.00 

คาใชสอย  7,886,365.71 

คาวัสดุ  3,224,057.98 

คาสาธารณูปโภค  286,312.44 

เงินอุดหนุน  3,110,358.51 

คาครุภัณฑ  704,880.00 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง  10,497,034.00 

         รายจายอื่น  34,925.00 
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งบรายจาย ประจําปงบประมาณ  2559

งบกลาง เงินเดือน(ฝายการเมือง) เงินเดือน(ฝายประจํา) คาตอบแทน
คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
คาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รายจายอื่น





กิจกรรมเทศบาลตําบลสันทราย

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน





กิจกรรมเทศบาลตําบลสันทราย
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์

โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควัน

โครงการดําเนินการศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลสันทราย





กิจกรรมเทศบาลตําบลสันทราย
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทําหมูหยองและหมูกระจก





กิจกรรมเทศบาลตําบลสันทราย  ด้านการเกษตรและการพัฒนาแหล่งน้ํา

สนับสนุนจุดสาธิตการเกษตรในตําบลสันทราย

โครงการปลูกต้นไม้ 12 สิงหา มหาราชินี





กิจกรรมเทศบาลตําบลสันทราย  ด้านการเมืองและการบริหาร

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านตําบลสันทราย

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้นําชุมชนและผู้บริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ท้องถิ่น





กิจกรรมเทศบาลตําบลสันทราย  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุตําบลสันทราย

โครงการกีฬาประชาชน





กิจกรรมเทศบาลตําบลสันทราย  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประเพณีย่ีเป็ง 

โครงการหล่อเที่ยน แห่เที่ยนพรรษา





กิจกรรมเทศบาลตําบลสันทราย  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลสันทราย





กิจกรรมเทศบาลตําบลสันทราย  ด้านสาธารณสุข
มหกรรมสุขภาพตําบลสันทราย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง งดเล้ียงสุราในงานศพ

อบรมให้ความรู้เกียวกับสุขาภิบาล





กําหนดการชําระภาษีประจําปี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบํารุงท้องที่

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   1 มกราคม-สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
ภาษีป้าย    1 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี
ภาษีบํารุงท้องที ่   1 มกราคม - 30 เมษายน ของทุกปี

ภาษีที่ท่านจ่าย  คือรายได้นํามาพัฒนาท้องถิ่น





สถานที่ทองเที่ยวตําบลสันทราย

พระศรีศากยมุณีมิ่งมงคล(พระนอนไม้สักทอง)

รูปป้ันครูบาศรีวิชัย สูง 19 เมตร

แหล่งขุดเจาะนํ้ามันตําบลสันทราย
เท่ียวชมแหล่งขุดเจาะนํ้ามันที่สําคัญของอําเภอฝาง ที่
บ้านต้นส้าน ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

พระนอนที่แกะสลักมาจาก ไม้สักทองอายุกว่าสามร้อย
ปีที่ถูกขุดพบจากลํานํา้ฝาง ประดิษฐาน ณ วัดศรีมงคล 
ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

รูปป้ันครูบาศรีวิชัย ขนาดกน้าตักกว้าง 9.99 เมตร  สูงจาก
ฐาน 19 เมตร ใหญ่ท่ีสุดในอําเภอฝาง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุ
วรณ์ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน และ
ให้นักท่องเที่ยวได้มาศักการะบูชฃาเพื่อเป็นศิริมงคล





เบอร์โทรศัพท์ภายใน เทศบาลตําบลสันทราย 
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  โทร 053-883726 โทรสารต่อ 15
สวนราชการ        เบอรโทรศัพทภายใน

ผูบริหาร,ปลัดเทศบาล

 นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย            ตอ 51

 รองนายกเทศมนตรีตําบลสันทราย        ตอ 41

 ปลัดเทศบาลตําบลสนัทราย        ตอ 61

สํานักปลัดเทศบาล

 งานธุรการ,งานประชาสัมพันธ       ตอ 11

 งานบุคลากร,นิติกร,งานเกษตร       ตอ 12

 งานสาธารณสุข,งานพัฒนาชุมชน         ตอ 14

กองคลัง

 ผอ.กองคลัง          ตอ 21

 งานพัสดุ           ตอ 22

 งานจัดเก็บ รายได         ตอ 23

 งานการเงินและบัญชี         ตอ 24

กองชาง

 ผอ.กองชาง                 ตอ 31

 งานธุรการกองชาง         ตอ 32

 ชางโยธา           ตอ 33

กองการศึกษา ฯ

 งานธุรการ           ตอ 13

สงแฟกซ            ตอ 15

สายตรงกูชีพกูภัยทรายเงิน      0-5388-3836

สายตรงงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย         0-5334-6844


