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คํานํา 
 

  เทศบาลตําบลสันทราย มีสภาพพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบ บริเวณที่ราบเชิงเขามีบางแตเปน
สวนนอย  พื้นที่สวนใหญใชในการเกษตร  ตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหมตามเสนทางหลวงแผนดิน  
หมายเลข  107  โดยมีระยะทางหางจากจังหวัดเชียงใหม   143  กิโลเมตร   อยูทิศใตของอําเภอฝาง   หาง
จากตัวอําเภอฝาง ระยะทาง 7 กิโลเมตร   มีพื้นที่สูงกวาระดับน้ําทะเล  512 เมตร พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบล
สันทราย มีแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม และแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวชนเผาปกาเกอะญอ  
  แผนสงเสริมการทองเที่ยว เทศบาลตําบลสันทราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดทํา
ขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยวของเทศบาลตําบลสันทราย โดยระบุถึง 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดานสงเสริมการทองเที่ยว ซึ่งหวังเปนอยางยิ่งวาแผนสงเสริมการทองเที่ยว 
เทศบาลตําบลสันทราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เลมนี้ จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลสันทราย เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอไป 
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บทน า 
เทศบาลต าบลสันทราย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน 

มีบทบาท อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยได้ก าหนดกรอบความ
เป็นอิสระในการก าหนดนโยบายท่ีจะดาเนินในการบริหารด้านต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าท่ีของตนเอง ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 โดย
ถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะท่ีจ าเป็น และรายได้ท่ีรัฐจัดเก็บได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพิ่มข้ึน เพื่อให้การด าเนินงานในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุก ๆ ด้าน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน สามารถก าหนดรูปแบบและทิศทางในการบริหารงานและการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสมดุล มี 
ประสิทธิภาพและบรรลุตามความมุ่งหมาย อันจะส่งผลให้เทศบาลต าบลสันทราย สามารถบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
และยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นท่ีให้ดีข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซ่ึงหนึ่งในภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอน คือ ภารกิจด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว เทศบาลต าบลสันทราย จึงได้จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเท่ียวเทศบาลต าบลสัน
ทราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้ึน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขต
เทศบาลต าบลสันทรายต่อไป 
 

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลต าบลสันทราย 
  เทศบาลต าบลสันทราย เดิมมีฐานะเป็นสภาต าบลสันทราย  ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลสันทราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศ ณ 
วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ ลงวันท่ี 25 
ธันวาคม พ.ศ.2539  ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลสันทราย  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นเทศบาลต าบลสันทราย  ประกาศ ณ วันท่ี 6 
กันยายน 2556 มีพื้นท่ีในการปกครอง จ านวน 17 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ท้ังหมด  36,375  ไร่  หรือประมาณ  58.2  
ตารางกิโลเมตร 
  เทศบาลต าบลสันทราย มีส านักงานตั้งอยู่ท่ี 421 หมู่ 7 ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ และได้จัดท าตราสัญลักษณ์เทศบาลต าบลสันทรายข้ึนใหม่  มีความหมายดังนี้ 
 
เรือ  นายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา เจ้าหน้าท่ี  ตัวแทนของคนในชุมชน 
นา,น  า,ปลา ความอุดมสมบูรณ์  ความเจรญิก้าวหน้า  การพัฒนาด้านอาชีพ  โครงสร้างพื้นฐาน 
บ้าน  สถาบันครอบครวัมีความสุขสมบูรณ์ 
โบสถ์  ขนบธรรมเนยีม ประเพณี  วฒันธรรม 
ภูเขา,นก,เมฆ ความสมบูรณ์ทางด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ต้นโพธ์ิ  คน หรือ ทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีความสมบูรณ์  ท้ังทางร่างกายและจิตใจ  ตลอดจนสติปัญญา 
ดวงอาทิตย ์ สถาบันชาติ  ศาสนา  และ พระมหากษัตริย ์
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ตราสัญลักษณ์เทศบาลต าบลสันทราย 

 
 

ความหมายโดยรวม 
การพัฒนาชุมชนสู่ความอุดมสมบูรณ์และความสามัคคี  ยึดม่ันในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  

พัฒนาทรัพยากรมนษุย์  ทรัพยากรธรรมชาติ  สร้างงาน  สร้างรายได้  พัฒนาอาชีพสู่เศรษฐกิจพอเพียง  รักษา
อนุรักษส์ืบสานไว้ซึ่งประเพณวีัฒนธรรมอันดีงาม  มุ่งสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยนื 
 
ส่วนที่ 1  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ท่ีตั งของหมู่บ้านหรือชุมชนต าบล 

  ต าบลสันทราย  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข   
107  โดยมีระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงใหม่   143  กิโลเมตร   อยู่ทิศใต้ของอ าเภอฝาง   ห่างจากตัว
อ าเภอฝาง ระยะทาง 7 กิโลเมตร   มีพื้นท่ีสูงกว่าระดับน้ าทะเล  512 เมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี ้

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลเวียง  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับ  ต าบลแม่คะ  และต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลเวียง  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ต าบลม่อนปิ่น  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

เนื อที่  ( แสดงเนื อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่ ) 
ต าบลสันทราย  มีเนือ้ที่ท้ังหมด  36,375  ไร่  หรือประมาณ  58.2  ตารางกิโลเมตร  
พื้นที่ภูเขา  พื้นท่ีโล่ง  และท่ีสาธารณะ จ านวน     12,404     ไร่ 
พื้นที่การเกษตร   จ านวน     22,068     ไร่ 
พื้นที่อยู่อาศัย   จ านวน      1,903     ไร่ 
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1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพพื้นที่ส่วนใหญเ่ป็นพื้นทีร่าบ (บริเวณที่ราบเชงิเขามีบ้างแต่เป็นสว่นน้อย)มีจ านวนน้อย  
พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตร  มีแม่น้ าฝาง  ล าน้ าแม่มาว  ล าน้ าห้วยงู  นอกจากนี้ยังมี  ล าห้วยเล็กๆ  
อยู่หลายแห่งซึ่งจะมีน้ าใชเ้ฉพาะในฤดูฝน  และส่วนใหญใ่นฤดูแล้งน้ าจะแห้ง 

 

1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
ต าบลสันทราย  มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบรอ้นชื้น  ได้รบัอิทธิพลจากลมมรสุม 

ตะวันออกเฉยีงเหนอื  และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  มี   3  ฤดู  คือ 
-  ฤดูร้อน  เริ่มต้ังแต่  มีนาคม – พฤษภาคม  อากาศค่อนข้างร้อน บางครั้งวัดได้ถึง  29 - 40  

องศาเซลเซียส 
-  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่  มิถุนายน – ตุลาคม  โดยจะมีฝนตกชุก  ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ยตอ่ปี

ประมาณ  1.4 - 7 มิลลิเมตร 
-  ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแต่  ตุลาคม – กุมภาพันธ์  จะมีอากาศหนาวจัด โดยเฉพาะบริเวณบนพื้นท่ี

สูง  อุณหภูมเิฉลี่ยประมาณ  2 - 10  องศาเซลเซียส 
       

     1.3 ลักษณะของดิน 
สภาพของดินสว่นใหญ่เป็นดนิร่วน  เหมาะส าหรับการท าไร่  ท าสวนโดยเฉพาะกระเทียม   

และมันฝรัง่  สภาพของดินที่อยู่ในพื้นท่ีเป็นท่ีลาดถึงลาดชนัเวลาฝนตกท าให้มีการชะล้างหน้าดินท าให้ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ์      จึงจ าเป็นต้องมีการบ ารุงรักษาดิน 
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1.4 ลักษณะของแหล่งน  า 
มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ล าน้ าฝาง และมีล าห้วยเล็กๆ อยู่หลายแห่ง  ล าหว้ย 

เหล่านี้จะมีน้ าเฉพาะในชว่งฤดูฝน  ดังนั้น  ในฤดูแล้งจะท าให้พื้นที่บางแห่งขาดแคลนน้ า 
 
1.5  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
พื้นที่เกือบร้อยละ  8  เป็นป่าชุมชน 

 
2 ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1  เขตการปกครอง 
ต าบลสันทราย ประกอบด้วยหมู่บ้าน จ านวน 17 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ท่ี 1 บ้านแมม่าว   มีพื้นท่ีประมาณ 354 ไร่    หรือ    0.57  ตารางกิโลเมตร 
หมู่ท่ี 2 บ้านนันทาราม  มีพื้นท่ีประมาณ 422 ไร่    หรือ    0.68   ตารางกิโลเมตร 
หมู่ท่ี 3 บ้านสันทราย  มีพื้นท่ีประมาณ  2,600 ไร่ หรือ    4.16   ตารางกิโลเมตร 
หมู่ท่ี 4 บ้านห้วยงูนอก    มีพื้นท่ีประมาณ 5,796 ไร่ หรือ     9.27  ตารางกิโลเมตร 
หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยงูใน  มีพื้นท่ีประมาณ 6,788 ไร่ หรือ     0.86 ตารางกิโลเมตร 
หมู่ท่ี 6 บ้านต้นส้าน    มีพื้นท่ีประมาณ 750 ไร่    หรือ    1.20   ตารางกิโลเมตร 
หมู่ท่ี 7 บ้านสองแคว   มีพื้นท่ีประมาณ  230 ไร่   หรือ    0.37   ตารางกิโลเมตร    
หมู่ท่ี 8 บ้านสันต้นดู่   มีพื้นท่ีประมาณ 5,796 ไร่ หรือ     9.27    ตารางกิโลเมตร    
หมู่ท่ี 9 บ้านห้วยงูกลาง  มีพื้นท่ีประมาณ 5,708 ไร่ หรือ    9.13    ตารางกิโลเมตร    
หมู่ท่ี 10 บ้านสบมาว   มีพื้นท่ีประมาณ 250 ไร่    หรือ    0.40    ตารางกิโลเมตร   
หมู่ท่ี 11 บ้านบ้านใหม่  มีพื้นท่ีประมาณ 4,796 ไร่ หรือ     7.67   ตารางกิโลเมตร    
หมู่ท่ี 12 บ้านสันป่าข่า   มีพื้นท่ีประมาณ 750 ไร่    หรือ    1.20    ตารางกิโลเมตร  
หมู่ท่ี 13 บ้านสันหนองเขียว  มีพื้นท่ีประมาณ 633 ไร่    หรือ    1.01    ตารางกิโลเมตร  
หมู่ท่ี 14 บ้านใหม่เหนือ  มีพื้นท่ีประมาณ 375 ไร่    หรือ    0.60    ตารางกิโลเมตร   
หมู่ท่ี 15 บ้านท่ากว้าง  มีพื้นท่ีประมาณ 562 ไร่    หรือ    0.90    ตารางกิโลเมตร    
หมู่ท่ี 16 บ้านสันทรายเหนอื  มีพื้นท่ีประมาณ 279 ไร่    หรือ    0.45    ตารางกิโลเมตร  
หมู่ท่ี 17 บ้านต้นส้านใน  มีพื้นท่ีประมาณ 286 ไร่    หรือ    0.46    ตารางกิโลเมตร 

 
2.2   การเลือกตั ง 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ี
แก้ไขเพิ่ ม เติม ถึงปัจจุบัน  มีจ านวน 17 หมู่บ้ าน หากมีการเลือกตั้ งในครั้ งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถ่ิน 
(นายกเทศมนตรี) จ านวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน 
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล จ านวน  12  คน 

 
3 ประชากร 

3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 
ข้อมูลของ ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ของเดือนธันวาคม พ.ศ.2562   
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หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

1 แม่มาว 238 298 344 642 
2 นันทาราม 214 229 261 490 
3 สันทราย 375 316 345 661 

4 ห้วยงูนอก 286 368 387 755 

5 ห้วยงูใน 419 615 643 1,258 
6 ต้นส้าน 201 191 224 415 
7 สองแคว 605 495 517 1,012 

8 สันต้นดู่ 262 383 363 746 

9 ห้วยงูกลาง 213 287 286 573 
10 สบมาว 200 217 270 487 
11 ใหม่สันต้นดู ่ 302 365 396 761 

12 สันป่าข่า 110 137 140 277 
13 สันหนองเขียว 294 412 418 830 

14 ใหม่เหนือ 182 229 262 491 
15 ท่ากว้าง 204 257 275 532 
16 สันทรายเหนอื 331 368 402 770 
17 ต้นส้านใน 145 217 214 431 

รวม 4,581 5,384 5,747 11,131 
 
 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

เกณฑ์อาย ุ ชาย หญิง รวม 
เป็นบุคคลที่ท าบัตรประจ าตัวประชาชน 46 46 92 
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลอืกตั้งอายุ 15 ปี 4,430 4,847 9,277 
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลอืกตั้งอายุ 18 ปี 4,286 4,711 8,997 
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลอืกตั้งอายุ 20 ปี 4,148 4,580 8,728 
เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 40 0 40 
เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 53 0 53 
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4 สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
  โรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลสันทราย   จ านวน   7   แห่ง 
1. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ ์  ตั้งอยู่หมู่  7   
2. โรงเรียนวัดนันทาราม      ตั้งอยู่หมู่  2  ( โรงเรียนขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ) 
3. โรงเรียนบา้นสันทราย      ตั้งอยู่หมู่ 3   
4. โรงเรียนวัดศรีบญุเรือง     ตั้งอยู่หมู่ 7  
5. โรงเรียนบา้นสันต้นดู่        ตั้งอยู่หมู่ 11  
6. โรงเรียนบา้นห้วยงูกลาง      ตั้งอยู่หมู่  9   (โรงเรียนขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3) 
7. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย ตั้งอยู่หมู่ท่ี 15 บ้านท่ากว้าง 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  4  แห่ง  ได้แก่ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันตน้ดู่ ตั้งอยู่หมู่ท่ี 8 บ้านสันต้นดู่ 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแคว ตั้งอยู่หมู่ท่ี 7 บ้านสองแคว 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่หมู่ท่ี 7 บ้านสองแคว 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหว้ยง ูต้ังอยู่หมู่ท่ี 9 บ้านห้วยงูกลาง 

    
4.2 สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  จ านวน  2  แห่ง 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านสองแคว หมู่ท่ี 7   

ตั้งอยู่  หมู่ท่ี   7  บ้านสองแคว  ต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านหว้ยงูนอก   

ตั้งอยู่  หมู่ท่ี   4  บ้านห้วยงูนอก  ต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม ่
 
  4.3 ยาเสพติด 

 สถานการณ์ยาเสพติดในเขตพื้นที่ต าบลสันทราย ท้ัง 17 หมู่บ้าน สถานะหมู่บ้าน/ชุมชน 
ประกอบดว้ย 
- หมู่บ้านสีแดง(มาก)  จ านวน 2 หมู่บ้าน 
- หมู่บ้านสีเหลอืง(ปานกลาง)  จ านวน 2 หมู่บ้าน 
- หมู่บ้านสีเขียว(เบาบาง)  จ านวน 3 หมู่บ้าน 
- หมู่บ้านสีขาว(ปลอดยาเสพตดิ)  จ านวน 10 หมู่บ้าน 
แต่ละหมู่บ้านอยู่ในข้ันตอนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วย
กระบวนการ 9 ข้ันตอน ตามแผนประชารฐัรว่มใจสร้างหมูบ่้านชุมชนม่ันคงปลอดยาเสพติด 
 
4.4 การสังคมสงเคราะห์ 

   เทศบาลต าบลสันทราย มีการจ่ายเบีย้ยังชพีแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  
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5 ระบบบริการโครงสร้างพื นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

หมู่ที ่

จ านวน 
สายทางรวม 

(สาย) 

ถนนลาดยา
งแอสฟัลส์

(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก

(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

ทางล าลอง 
(สาย) 

1 18 10 6 2 - 
2 15 2 13 - - 
3 18 1 11 6 - 
4 13 - 11 2 - 
5 19 - 5 14 - 
6 7 - 7 - - 
7 13 - 12 1 - 
8 17 3 11 3 - 
9 13 - 11 2 - 

10 7 - 7 - - 
11 13 - 8 5 - 
12 10 - 6 4 - 
13 32 2 14 16 - 
14 6 - 6 - - 
15 10 1 9 - - 
16 18 1 14 3 - 
17 8 - 8 - - 
รวม 237 20 159 58 - 

 
ถนนเช่ือมระหว่างต าบล 

สาย จ านวน 
สายทาง

รวม 
(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์
(สาย) 

ถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก

(สาย) 

ถนน
ลูกรัง
(สาย) 

ทาง
ล าลอง 
(สาย) 

1. บ้านห้วยงูใน-บ้านหนองยาว - 1 - - - 
2. บ้านสันหนองเขียว-บ้านสนัป่าเก๊ียะ - - - 1 - 
3. บ้านห้วยงูใน-บ้านเวยีงหวาย - - - 1 - 
4. บ้านห้วยงูใน-บ้านป่าหิ้น - - - 1 - 
5. บ้านห้วยงูใน-บ้านม่อนปิ่นใต้ - - - 1 - 
6. บ้านห้วยงูใน-บ้านม่อนปิ่นใต้ - - 1 - - 
7. บ้านแม่มาว-บ้านหนองบวั - - 1 - - 
8. บ้านสบมาว-บ้านสันป่าไหน่ - - 1 - - 
9. บ้านสันต้นดู-่บ้านปางผึ้ง - - 1 - - 
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5.2  การไฟฟ้า 

มีระบบไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน  จ านวน  4,581  ครัวเรือน   
5.3  การประปา 

- มีระบบน้ าประปา(การประปาส่วนภูมิภาค)  จ านวน  6  หมู่บ้าน   
ได้แก่หมู่ท่ี 1, 2, 3, 7, 10, 16 

- มีระบบน้ าประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน  13 หมู่บ้าน  
ได้แก่ หมู่ท่ี 3, 4, 5,  6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 
 

 5.4  โทรศัพท์ 
 ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นส่วนใหญ่ 
 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรอืการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณภ์ 
ท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีใกล้ท่ีสุด ได้แก่ ไปรษณีย์ฝาง  ต้ังอยู่ ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม่ ห่างจากต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปทางทิศเหนือประมาณ 7 
กิโลเมตร 

 
6 ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีมีอาชีพท านา  ท าไร่ ท าสวน 

 -  พื้นที่ท านา  7,222 ไร่ 
 -  พื้นที่ท าสวน  6,300 ไร่ 

  พื นท่ีสวนที่ส าคัญ  ไดแ้ก่ 
 ส้ม  มะม่วง  ล าไย  ลิ้นจี่ เงาะ ฯลฯ  
พื นท่ีท าไร่และพื นท่ีอื่นๆ  ประมาณ  4,065  ไร ่
 

  พืชไร่ท่ีส าคัญได้แก่ 
 ถ่ัวเหลอืง มันฝรั่ง  กระเทียม  หอมหัวใหญ่  พรกิข้ีหนู ข้าวโพด ยาสูบ ฯลฯ  
 
 6.2 การประมง 
  ไม่มี 
 
 6.3 การปศุสัตว ์
            ปศุสัตว์   สัตวเ์ลี้ยงในพื้นที ่

โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่  ฯลฯ 
 
6.4  การบริการ 

- บริการนวดแผนโบราณ จ านวน   8   แห่ง ได้แก่ 
1. นวดแผนไทย นางทองใบ  แก้วรรณี  ตั้งอยู่เลขท่ี 181 ม.1  
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2. กนกวรรณนวดแผนไทย นางธรรมวรรณ ผิวบาง  ตั้งอยู่เลขท่ี 185 ม.2 
3. นวดแผนไทย นางนงคราญ  มันทะเล ต้ังอยู่ที่ 109/1 ม.2 
4. พรรณีนวดแผนไทย นางพันธ์นี อินถา  ต้ังอยู่ที่ 68 ม.6 
5. บงกชนวดแผนไทย นางบงกช  โพธิมา  ต้ังอยู่ที่ 378 ม.7 
6. นวดแผนไทย นางแก้วมา พงษ์แดง ต้ังอยู่ที่ 34 ม.15 
7. นวดแผนไทย  นางจันทรา  ทรายปัญญา ต้ังอยู่ที่ 139 ม.15 
8. รื่นรมย์นวด  นางจันทร์แรม  ใจฟอง  ต้ังอยู่ที่ 162 ม.15 

 
- บริการรา้นเสรมิสวย  จ านวน  12  แห่ง ได้แก่ 
1. ร้านเสริมสวยอิงออม  นางสรุภี  สุวรรณน า  ตั้งอยู่ที่ 11 ม.1 
2. ร้านพรรณี  นางพรรณี  มันทะเล  ตั้งอยู่ที่ 109/1 ม.2 
3. ร้านไอติมบิวตี้ซาลอน  นายธนาธิป  อุปละปัญญา  ตั้งอยูท่ี่ 50/1 ม.3 
4. ร้านเสริมสวยนงลักษณ์  นางนงลักษณ์  กันทะวงค์  ตั้งอยูท่ี่ 72 ม.7 
5. ร้านเรอืนคิ้วสวย  นางปาริชาติ  ดวงต๋า  ต้ังอยู่ที่ 125/3 ม.7 
6. ร้านเสริมสวย นางเกศราภรณ์  ศรีมูล ต้ังอยู่ที่ 334/1 ม.7 
7. ร้านเสริมสวยนายด ารง  ผลแก้ว  ตั้งอยู่ที่ 3/2 ม.8 
8. ร้านเสริมสวยนางศรีไพร  สุแก้ว  ตั้งอยู่ที่ 118 ม.13 
9. ร้านเสริมสวยกมลทิพย์  นางยุพิน  ตาปัญญา  ตั้งอยู่ที่ 160 ม.15 
10. ร้านตัดผมชาย นายกิตติพงษ ์ แสงปุก  ตั้งอยู่ที่ 47 ม.7 
11. ร้านตัดผมชาย นายสมศักดิ์  พันลาย  ต้ังอยู่ที่ 213 ม.9 
12. ร้านตัดผมชาย  นายอ าพร  ตาเหียง  ตั้งอยู่ที่ 307 ม.5 

 
- โรงแรมในพื นท่ี  จ านวน  6   แห่ง ได้แก ่
1. โรงแรมสตาร์  นายดวงดี  คงวิจิตรานนท์  ตั้งอยู่ที่ 225 ม.1 
2. โรงแรมพาสดาว  นายพเิชษฐ ์ โกณสัก  ต้ังอยู่ที่ 209 ม.1 
3. โรงแรมแทนเจอรีนวลิล์  บรษิัท ตักทรัพย์ จ ากัด ตั้งอยู่ที่ 117,117/1 ม.2 
4. โรงแรมชิดสาอินน์  นายสาโรจน์  ป่ินทรายมูล  ตั้งอยู่ที่ 4 ม.7 

 
5. โรงแรม บีบี แอนด์ บี  นางสาวแต๋ว  เศรษฐกิจโรจน์  ตั้งอยู่ท่ี 50/5 ม.3 
6. โรงแรมฝางโมเดริ์น  นายนรนิทร์  ฟองดวง  ตั้งอยู่ที่ 405 ม.3 

 
- รีสอร์ทในพื นท่ี  จ านวน  1  แห่ง ได้แก่  
1. บ้านสวนฟ้าใส  นายนริันดร์  นาคเสน  ต้ังอยู่ที่ 58 ม.10 
- โรงสีข้าวในพื นท่ี จ านวน   4  แห่ง  ได้แก ่
1. โรงสีข้าว  นางบวัซอน  ต้นใส  ตั้งอยู่ที่ 420 ม.3 
2. โรงสีข้าว  นายสม  ถาบุรี  ตั้งอยู่ที่ 368 ม.6 
3. โรงสีข้าว  นายศรวีรรณ  แก้วพาณิช  ตั้งอยู่ที่ 30 ม.9 
4. โรงสีข้าว  นายปญัญา  จลุวรรณา  ต้ังอยู่ที่ 289 ม.16 
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- ห้างสรรพสินค้าในพื นท่ี จ านวน  1  แห่ง ได้แก่  
1. บมจ.สยามแม็คโคร ตั้งอยู่ที่ ม.3 

 
 

-   อูซ่่อมรถในพี นท่ี จ านวน   5  แห่ง  ได้แก่ 
1. อู่ช่างอ้วน  ต้ังอยู่ที่ ม.7 
2. อู่แสงมณี  ตั้งอยู่ที่ ม.7 
3. อู่สุวรรณดเีซล  ต้ังอยู่ท่ี ม.3 
4. อู่ศรีมิตรกลการ  ตั้งอยู่ที่ ม.2 
5. อู่เฉลิมพงษ์กลการ  ต้ังอยูท่ี่ ม.3 

 
  6.5 อุตสาหกรรม       

  การอุตสาหกรรม 
มีอุตสาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรือน  ได้แก่   

- การแปรรูปมันฝรั่ง ของหมู่ 8 บ้านสันต้นดู่  
- ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่  ของหมู่ 16 บ้านสันทรายเหนือ 
- หัตถกรรมเชอืกถัก ของหมู่ 3 บ้านสันทราย   

 
6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 -  กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ 5 บ้านห้วยงูใน (ท าไม้กวาดดอกหญ้า) 
 -  กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 8 บ้านสันต้นดู่ (ปลูกชะอม,ผักหวาน) 

-  กลุ่มผู้พิการต าบลสันทราย (ท าดอกไม้ประดิษฐ์) 
-  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านหว้ยงใูน (ท าสมุนไพรขิงผง, ขิงอบแห้ง) 
-  กลุ่มรักสุขภาพ ของโรงเรยีนผู้สูงอายุต าบลสันทราย (ท าลูกประคบ, สมุนไพรต้ม,  
อบไอน้ า)    

 
  6.7  แรงงาน 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม  ได้แก่   ท านา 
ท าไร่ ท าสวน  ปลูกข้าว ยาสูบ  ข้าวโพด  หอมแดง  กระเทียม  ส้ม  ลิ้นจี่  มั่นฝรั่ง  รวมท้ังปลูก
ขิง  ที่เหลือประกอบอาชพีส่วนตัวและรับจ้าง  และมีแรงงานแฝงไทใหญ่ ซึ่งอพยพเข้าสู่ประเทศ
ไทยเพื่อหนีปัญหาทางการเมืองและเข้ามาขายแรงงาน 

 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน  า) 

           7.1 ข้อมูลดา้นการเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม  ได้แก่ ท านา ท าไร่ ท า

สวนปลูกข้าว ยาสูบ  ข้าวโพด  หอมแดงและกระเทียม  ส้ม  ลิ้นจี่  มันฝรั่ง  รวมท้ังปลูกขิง 
 

           7.2 ข้อมูลดา้นแหล่งน  าการเกษตร 
      แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าฝาง  แม่น้ ามาว 
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          7.3 ข้อมูลดา้นแหล่งน  ากิน น  าใช้ (หรอืน  าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

- มีระบบน้ าประปา(การประปาส่วนภูมิภาค)  จ านวน  6  หมู่บ้าน   
ได้แก่หมู่ท่ี 1, 2, 3, 7, 10, 16 

- มีระบบน้ าประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน  13 หมู่บ้าน  
ได้แก่ หมู่ท่ี 3, 4, 5,  6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 

 
8. ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 

ประชาชนในต าบลสันทรายนบัถือศาสนาพุทธร้อยละ 94.85   
- มีวัดทั งหมด  9  แห่ง  

1. วัดนันทาราม         หมู่ท่ี   2 บ้านนันทาราม 
2. วัดศรีมงคล          หมู่ท่ี   3 บ้านสันทราย 
3. วัดโสตยาราม      หมู่ท่ี   4 บ้านห้วยงูนอก 
4. วัดโสภณาราม      หมู่ท่ี   5 บ้านห้วยงูใน 
5. วัดศรีบุญเรอืง       หมู่ท่ี   7 บ้านสองแคว 
6. วัดสุนทราราม      หมู่ท่ี   9 บ้านห้วยงูกลาง 
7. วัดสันต้นดู่           หมู่ท่ี  11 บ้านใหม่สันต้นดู่ 
8. วัดศรีถ้อย            หมู่ท่ี  12 บ้านสันป่าข่า 
9. วัดต้นส้านสามัคคีธรรม    หมู่ท่ี  17 บ้านต้นส้านใน 

- โบสถ์คริสต์ทั งหมด  5  แห่ง 
1. คริสตจักรท่ี 1 ฝาง หมู่ 10 บ้านสบมาว 
2. คริสตจักรฟิลาเดเฟีย หมู่ 5 
3. คริสตจักรพระคุณ หมู่ 5 
4. คริสตจักรธาราธรรม หมู่ 5 
5. คริสตจักรรพระแม่มาเรียอุปถัมภ์ หมู่ 5 

ร้อยละ  5.15  นับถือศาสนาคริสต์   
 

           8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  - ช่วงเดือนเมษายน จัดงานประเพณีแห่พระและประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  

- ช่วงเดือนพฤศจิกายน จัดงานประเพณีลอยกระทง 
- ช่วงเข้าพรรษา  จัดงานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 

 
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

   ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  
- มันกัลยา  จากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสันต้นดู่   
- ขิงผง, ขิงอบแห้ง จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านห้วยงูใน  
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- ลูกประคบสมุนไพร, สมุนไพรส าหรับต้ม-อบไอน้ า จากกลุม่รักสุขภาพ ของโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลสันทราย  

- ไม้กวาดดอกหญ้า จากกลุ่มผู้สูงอายุบ้านห้วยงูใน 
ภาษาถิ่น คือ  
-  ภาษาเมืองล้านนา  ภาษาปกาเกอะญอ 
 

8.4 สินค้าพื นเมืองและของท่ีระลึก 
   สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกท่ีโดดเด่น  คือ  

- มันกัลยา  จากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสันต้นดู่   
- ขิงผง, ขิงอบแห้ง จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านห้วยงูใน  
 

9. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 9.1 น  า  

  พื้นที่ส่วนใหญ่มีน้ าตามธรรมชาติไหลผา่น มีล าห้วยเล็กๆ อยู่หลายแห่ง  ล าห้วย เหล่านี้จะมีน้ า
เฉพาะในชว่งฤดูฝน  ดังนั้น  ในฤดูแล้งจะท าใหพ้ื้นที่บางแห่งขาดแคลนน้ า  
            แหล่งน  าธรรมชาติ 
  - แม่น้ าฝาง   
  - แม่น้ ามาว   

แหล่งน  าท่ีสร้างขึ น 
1. ฝาย   จ านวน  8   แห่ง ได้แก่ 
 - ม.1  จ านวน 1 แห่ง 
 - ม.5  จ านวน 5 แห่ง 
 - ม.7  จ านวน 1 แห่ง 
 - ม.12 จ านวน 1 แห่ง 
2. บ่อน้ าตื้น   จ านวน   10   แห่ง ได้แก่ 
 - ม.3  จ านวน  1  แห่ง 
 - ม.4  จ านวน  1  แห่ง 

- ม.7  จ านวน  1  แห่ง 
- ม.8  จ านวน  1  แห่ง 
- ม.9  จ านวน  2  แห่ง 
- ม.13  จ านวน  2  แห่ง 
- ม.15 จ านวน  1  แห่ง 
- ม.11  จ านวน  1  แห่ง 

  3. ระบบประปาหมู่บ้าน  จ านวน  13  แห่ง ได้แก่  หมู่ท่ี 3, 4, 5,  6, 8, 9, 11, 12, 13,  
   14, 15, 17 
- อ่างเก็บน้ า  ม.5  จ านวน  1  แห่ง   
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โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลต าบลสันทราย 
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ส่วนที่ 2 
แหล่งท่องเที่ยวต าบลสันทราย 
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1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
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2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม 

ทุ่งปอเทือง หมู่ 6 บ้านตน้ส้าน ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 
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3. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิต 
หมู่บ้านปกาเกอะญอ หมูท่ี่ 5 บ้านห้วยงูใน ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่
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ส่วนที่ 3 
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 ส่งเสริมสถานท่ี
ท่องเท่ียวต าบล 
สันทราย 

เพื่อเป็นศูนย์
ข้อมูลสถานท่ี
ท่องเท่ียวต าบล
สันทราย และ
ประชาสัมพันธ์
สถานท่ีท่องเท่ียว
ต าบลสันทรายให้
เป็นท่ีรู้จักแก่
นักท่องเท่ียว 

ศูนย์ส่งเสริม
การท่องเท่ียว
ต าบลสันทราย 

100000 100000 100000 100000 จ านวน
นักท่องเท่ียว
เพิ่มข้ึน 

1.  นักท่องเท่ียว
ได้รู้จักและ
เดินทางมา
ท่องเที่ยวต าบลสัน
ทรายมากยิ่งขึ้น 
2.  สร้างรายได้
ให้กับชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 เผยแพร่ข้อมูล
แหล่งท่องเท่ียว
ผ่านชอ่งทาง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียว
ในต าบลสันทราย
ผ่านระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น 
เว็ปไซด์, 
facebook เป็น
ต้น 
 

จัดท าสื่อ
น าเสนอข้อมูล
แหล่งท่องเท่ียว
ต าบลสันทราย 

- - - - มีการเผยแพร่
ข้อมูลแหล่ง
ท่องเท่ียวทุก
ช่องทาง 

นักท่องเท่ียวได้
รับทราบข้อมูล
แหล่งท่องเท่ียวใน
ต าบลสันทราย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

3 ผลิตสือ่
ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียว
ต าบลสันทราย 

ผลิตสือ่ สิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาเพิ่มช่อง
ทางการ
ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียว
ต าบลสันทราย 

จัดท าแผ่นพับ, 
โปสเตอร์,    
ป้าย
ประชาสัมพันธ์
,  วีดีทัศน์ 
แนะน าแหล่ง
ท่องเท่ียว
ต าบลสันทราย 

200000 200000 200000 200000 มีการจัดท าสื่อ
ครอบคลุมทุก
รูปแบบ 

นักท่องเท่ียวได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารกิจกรรม
เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเท่ียวต าบลสัน
ทราย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


