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ดินน้ําสมบูรณ์  เพิ่มพูนผลผลิต  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามหลักธรรมาภิบาล





ผู้ปฎิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจําเป็นต้องรู้ชั่วดี 
ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อย่างกระจ่างชัดด้วย งานราชการชึ่งเป็นงานแผ่นดิน จึง

จะดําเนินไปอย่างถูกต้อง ตรงตามเป้าหมายและสําเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือความดี
ความเจริญให้เกิดแก่ประเทศชาติ และประชาชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

พระราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราโชวาทในวันข้าราชการพลเรีอน

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑



Message
from the

Mayor
สารจากนายกเทศมนตรี
นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์

นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย
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นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย

ANNUAL REPORT 2018

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตําบลสันทรายและท่านผู้อ่านทุกท่าน ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เทศบาล
ตําบลสันทรายได้ดําเนินงานและจัดทํานโยบายให้สอดคล้องกับรัฐบาลและแก้ปัญหาความต้องการของประชาชน เปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาสาธารณูปโภค             
ขั้นพื้นฐาน โดยส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาโครงการต่าง ๆให้พี่น้องประชาชน เช่น การพัฒนาโครงการด้านถนน ไฟฟ้า น้ําอุปโภค
บริโภค การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง อยู่อย่างพอเพียง อนุรักษณ์วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ การศึกษา         
การท่องเที่ยว และการเกษตร เป็นต้น ท้ังนี้ได้รับความร่วมมือจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่
เทศบาล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชนตําบลสันทรายทุกท่าน ในการมีส่วนร่วมวางแผนและตัดสินใจร่วมกัน
  กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลสันทรายขอขอบพระคุณทุกท่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน       
ที่ร่วมกันดําเนินโครงการและกิจกรรมพัฒนาต่างๆ จนสําเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดปีที่ผ่านมา และจะมุ่งม่ันพัฒนาตําบลสันทรายให้มี
ความก้าวหน้าพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป
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 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมาดิฉันและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าท่ีทุกคน ได้ดําเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ 
ภายใต้วิสัยทัศน์..“ดินน้ําสมบูรณ์...เพิ่มพูนผลผลิต...พัฒนาคุณภาพชีวิต..ตามหลักธรรมาภิบาล” 

 ด้านอุปโภคบริโภค  ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์
ต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์พัฒนาตําบลสันทรายให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ
ทางราชการและของประชาชน
 อย่างไรก็ตาม ตําบลสันทรายของเราสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายได้ ก็เนื่องมาจากได้
รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
และเจ้าหน้าท่ีทุกคนรวมถึงพี่น้องประชาชนตําบลสันทราย...ช่วยขับเคลื่อนให้ตําบลสันทราย

พัฒนาและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

สารจากปลัดเทศบาลตําบล

นางลินดารัตน์   วัชรมโนกุล
ปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลสันทราย
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นายกฤษดา  ปะริรัตน์  รองนายกเทศมนตรีฯ
นายกันตพงษ์  แก่นกล้า รองนายกเทศมนตรีฯ
นายวสันต์  คันธพรหม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายบํารุงเกียรติ  บุญวัตร เลขานุการนายกเทศมนตรี
สมนึก  สุริยะคง  ประธานสภาเทศบาลตําบลสันทราย

บรรณาธิการ
นางลินดารตัน์  วัชรมโนกุล  ปลัดเทศบาลตําบลสันทราย

กองบรรณาธิการ
นายภาณุพงศ์  บังคมเนตร  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
น.ส.อรชร  รัตนธรรม  ผู้อํานวยการคลัง

นายคมน์  เหลืองอ่อน  ผู้อํานวยการกองช่าง

สารบัญ

สารจากนายก     ๕ 
สารจากปลัดเทศบาล   ๖
คณะผู้บริหาร     ๗
สภาเทศบาล     ๙
หัวหน้าส่วนราชการ   ๑๐
ข้อมูลทั่วไป     ๑๒
รายงานผลการดําเนินงาน  ๑๔
ภาพกิจกรรม     ๑๘
งบรายรับรายจ่าย    ๓๐
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คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลสันทราย

นายกฤษดา  ปะริรัตน์
รองนายกเทศมนตรีฯ

นายกันตพงษ์  แก่นกล้า
รองนายกเทศมนตรีฯ

นายวสันต์  คันธพรหม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายบํารุงเกียรติ  บุญวัตร
เลขานุการนายกเทศมนตรี
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สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย

นายสมนึก   สุริยะคง
ประธานสภาเทศบาล

นางลินดารัตน์   วัชรมโนกุล
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่

เลขานุการสภาเทศบาล

นายวิเชียร   ธรรมศร
รองประธานสภาเทศบาล

นายเสถียรพงษ์   ปันตา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายสัมฤทธื์   อินต๊ะลอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายบุญผล   ไชยสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายสุวิทย์   สุริยะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายศรีทน   คําภีระ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายอุทิศ   บุญตัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

ส.อ.ประเสริฐ   กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นางอรุณี   ศรีมูล
เลขานุการสภาเทศบาล เขต ๒

นางนิตยา   สามล้าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
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หัวหน้าส่วนราชการ
เทศบาลตําบลสันทราย

นางลินดารัตน์   วัชรมโนกุล
ปลัดเทศบาลตําบลสันทราย

นายภาณุพงศ์   บังคมเนตร
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

นางสาวอรชร   รัตนธรรม
ผู้อํานวยการกองคลัง

นายคมน์   เหลืองอ่อน
ผู้อํานวยการกองช่าง

นายคมน์   เหลืองอ่อน
ผู้อํานวยการกองช่าง รักษาการในตําแหน่ง
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตําบลสันทราย
 เทศบาลตําบลสันทราย  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ทําการตั้งอย ๔๒๑ 
หมู่ที่ ๗ ตําบลสันทราย  อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ตามเส้นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๑๐๗ โดยมีระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ๑๔๓ กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ ๕๘.๒ ตาราง
กิโลเมตร  หรือ ประมาณ  ๓๖,๓๗๕  ไร่  อยู่ทางทิศใต้ของอําเภอฝาง  ระยะทาง  ๗  กิโลเมตร  มีพื้นที่สูงกว่า

ระดับน้ําทะเล  ๕๑๒  เมตร 

อาณาเขตติดต่อ
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ เทศบาลตําบลเวียง  อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 ทิศใต้   ติดต่อกับ ตําบลแม่คะ และตําบลแม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตําบลเวียงและตําบลแม่คะ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ตําบลม่อนปิ่น และตําบลแม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เขตการปกครอง
 จํานวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลสันทราย  จํานวน  ๑๗  หมู่บ้าน แบ่งเป็น 2 เขต ดังนี้

เขต 1 ประกอบด้วย 
หมู่ที่  ๑ บ้านแม่มาว                           
หมู่ที่ ๒ บ้านนันทาราม
หมู่ที่ ๔  บ้านห้วยงูนอก                  
หมู่ที่ ๕  บ้านห้วยงูใน
หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยงูกลาง                      
หมู่ที่ ๑๐ บ้านสบมาว
หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันป่าข่า                       
หมู่ที่ ๑๖ บ้านสันทรายเหนือ
หมู่ที่  ๑๗ บ้านต้นส้านใน

เทศบาลเขต 2 ประกอบด้วย 
หมู่ที่ ๓ บ้านสันทราย                             
หมู่ที่ ๖  บ้านต้นส้าน
หมู่ที่ ๗ บ้านสองแคว                             
หมู่ที่ ๘ บ้านสันต้นดู่
หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันหนองเขียว                   
หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่เหนือ
หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่สันต้นดู่                      
หมูที่  ๑๕  บ้านท่ากว้าง
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วิสัยทัศน์ (Vision)
 “ดินน้ําสมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ (Mission)
     ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐาน 
             ๒. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิมและที่รับถ่ายโอน โดยให้มีประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การวางแผน การตรวจสอบภายใต้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
             ๓. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
             ๔. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
             ๕.การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
             ๖.การส่งเสริมในด้านการศึกษายุคใหม่
             ๗.การส่งเสริมและดูแลด้านสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

ANNUAL REPORT 2018 รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๑ ๑๓



ANNUAL REPORT 2018รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๑๑๔



ANNUAL REPORT 2018 รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๑ ๑๕



ANNUAL REPORT 2018รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๑๑๖



ANNUAL REPORT 2018 รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๑ ๑๗



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 ซอย 7

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.ถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว

โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านนันทาราม

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่9 สายใต้เชื่อม หมู่ที่ 5
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 เข้าหน่วยจัดการต้นน้ําแม่เผอะ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 17 บ้านต้นส้านใน ซอย 4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คศล. หมู่ที่ 14 ซอย 5

โครงการก่อสร้างสะพาน คศล. หมู่ที่ 15 ซอย 1
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการตําบลสันทราย
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โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตําบลสันทราย

รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๑ANNUAL REPORT 2018 ๒๑



ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลสันทราย

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน

โครงการจัดการขยะยั่งยืนสร้างตําบลน่าอยู่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการหล่อเทียนถวายเทียนจํานําพรรษา โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตําบลสันทราย

โครงการบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิว โครงการประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุตําบลสันทราย
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการกีฬาสัมพันธ์เยาวชนในเขตตําบลสันทราย โครงการล้อมรักล้อมรั้วครอบครัวเข้มแข็ง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ผู้สูงอายุตําบลสันทราย
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ โครงการรับเบี้ยยังชีพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลแก่ประชาชน โครงการชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของตําบลสันทราย

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
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โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น(การประชุมสภาพลเมือง)

โครงการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
พร้อมของดีประจําตําบลสันทราย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2561๒๘ รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๑ ANNUAL REPORT 2018



โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

โครงการอบรมกฎหมายแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับงานสภาท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่เกี่ยวข้อง

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ANNUAL REPORT 2018 รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๑ ๒๙



กูชีพทรายเงิน เทศบาลตําบลสันทราย

อุบั ติเหตุ เจ็บปวยฉุกเฉิน
โทร. 1669 หรือ 053-346869 ฟรี 24 ชั่วโมง
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รายการ ประมาณการ รายรับจริง +
-

สูง
ต่ํา

     ภาษีอากร  
     ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต
     รายได้จากทรัพย์สิน  
     รายได้เบ็ดเตล็ด  
     รายได้จากทุน  
     ภาษีจัดสรร  
     เงินอุดหนุน 

๒,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ 
 ๙๔๖,๓๐๐.๐๐ 
 ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ 
 ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๓,๐๐๐.๐๐ 
๒๗,๕๕๐,๐๐๐.๐๐
๓๖,๐๙๐,๗๐๐.๐๐

๒,๖๐๘,๖๒๙.๖๘ 
 ๘๕๖,๙๖๗.๔๐ 
 ๓๒๙,๐๗๖.๐๔ 
 ๒๗๒,๑๐๐.๐๐ 

 ๓๒,๐๖๘,๗๘๖.๐๕ 
 ๓๔,๒๕๔,๓๑๙.๐๐ 

+ 
 + 
 + 
 + 
 + 
-
-

         ๓๘,๖๒๙.๖๘ 
-       ๘๙,๓๓๒.๖๐ 
-       ๒๐,๙๒๓.๙๖ 
-       ๑๗,๙๐๐.๐๐ 
               ๖๒๐.๐๐
-  ๔,๕๓๖,๗๘๖.๐๕ 
    ๑,๘๓๖,๓๘๑.๐๐ 

รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น  ๖๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๔๐๗,๘๗๘.๑๗ - - ๒,๖๐๗,๘๗๘.๑๗ 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ  ๙,๓๑๐,๐๐๐.๐๐ 

                            รวมรายรับทั้งสิ้น  ๗๙,๗๑๗,๘๗๘.๑๗ 

รายรับ  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

รายงานสถานะทางการเงิน
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รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน 

รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง +
-

สูง
ต่ํา

งบกลาง 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายจ่ายอื่น 
เงินอุดหนุน 

 ๒๓,๖๘๗,๙๗๑.๘๙ 
 ๒,๘๔๘,๓๒๐.๐๐ 

 ๑๑,๖๗๐,๑๖๔.๔๘ 
 ๑,๕๐๗,๗๑๘.๐๐ 
 ๙,๐๔๔,๗๕๒.๖๓ 
 ๔,๑๑๗,๔๘๒.๐๐ 

 ๓๘๓,๐๒๐.๐๐
 ๓,๖๙๘,๓๐๐.๐๐ 

 ๗,๐๙๗,๔๗๔.๔๕ 
 ๔๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๓,๖๔๑,๗๙๖.๕๕ 

 ๒๓,๐๓๖,๙๘๙.๕๒ 
 ๒,๗๒๗,๓๖๐.๐๐ 

 ๑๑,๓๒๙,๕๒๙.๐๐ 
 ๑,๔๓๑,๖๒๙.00 

 ๘,๓๓๘,๔๒๙.๓๑ 
 ๓,๕๕๐,๒๘๓.๐๕ 

 ๓๑๒,๑๙๙.๙๒ 
 ๓,๖๒๗,๗๐๐.๐๐ 
 ๗,๐๑๘,๐๐๐.๐๐ 

 ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
 ๓,๕๑๖,๐๗๖.๕๕ 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 ๖๕๐,๙๘๒.๓๗ 
 ๑๒๐,๙๖๐.๐๐ 
 ๓๔๐,๖๓๕.๔๘ 
 ๑๓๙,๐๘๙.๐๐ 
 ๗๐๖,๓๒๓.๓๒ 
 ๕๖๗,๑๙๘.๙๕ 

 ๗๐,๘๒๐.๐๘ 
 ๗๐,๖๐๐.๐๐
 ๗๙,๔๗๔.๔๕ 
 ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๑๒๕,๗๒๐.๐๐ 

รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น  ๖๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๔,๙๐๘,๑๙๖.๓๕ -  ๒,๘๙๑,๘๐๓.๖๕ 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ  ๙,๓๑๐,๐๐๐.๐๐ 

                           รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  ๗๔,๒๑๘,๑๙๖.๓๕ 
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สันทราย

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กรกฎาคม - กุมภาพันธ 

ของทุกป

ภาษีปาย
ยื่นแบบชําระ

มกราคม - มีนาคม
ของทุกป

ภาษีบํารุงทองที่
ยื่นแบบชําระ

มกราคม - เมษายน
ของทุกป

เหตุดวน สาธารณภัย โปรดแจง
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลสันทราย
ติดตอไดที่หมายเลข ๐๕๓ - ๓๔๖๘๔๔ “ตลอด ๒๔ ชั่วโมง” 

สํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย 
หมู๗ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม ๔๐๑๑๐
โทรศัพท: ๐๕๓-๓๔๖๘๗๓ โทรสาร ๐๕๓-๓๔๖๘๗๓ ตอ ๑๕
WWW.SANSAIFANG.GO.TH, FACEBOOK.COM/SANSAIFANG


