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 คาํขวัญอาํเภอสันทราย 

เกษตรดี สตรีสวย รวยหมาก 

ของฝากข้าวแตน เน้นแฟ้นคุณธรรม 
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1.ขอมูลอําเภอสันทราย 

อําเภอสันทราย  เปนอําเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหม  ที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว  

เปนอําเภอที่มีความเจริญรองจากนครเชียงใหม จนปจจุบันอําเภอสันทราย มีสถานะอําเภอขนาดใหญ มี

จํานวนประชากรเปนอันดับ 2 ของจังหวัดเชียงใหม รองจากอําเภอเมืองเชียงใหม มีสถานประกอบการมาก

และการขยายตัวของชุมชนเมืองแมโจ ทําใหอําเภอสันทราย มีความพรอมทุกๆ ดาน ทั้งสถานศึกษา สถาน

ประกอบการ โรงงาน   บานจัดสรร จากการเติบโตอยางตอเนื่อง อําเภอสันทราย ถูกกําหนดบทบาทใหเปน

อําเภอท่ีรองรับ     ในดานแหลงที่อยูอาศัยที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม 
 

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

อําเภอสันทรายมีอาณาเขตติดตอกับอําเภอใกลเคียงดังนี้ 

• ทิศเหนือ     ติดตอกับ อําเภอแมแตง 

• ทิศตะวันออก    ติดตอกับ อําเภอดอยสะเก็ด 

• ทิศใต     ติดตอกับ อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง และ อําเภอเมืองเชียงใหม 

• ทิศตะวันตก      ติดตอกับ อําเภอเมืองเชียงใหม  และ  อําเภอแมริม 
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ที่วาการอําเภอสันทราย ตั้งอยูที่ เลขที่ 5 หมูที่ 5 ตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

50210   พิกัดที ่  18°50′55″N 99°2′42″E   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อําเภอสันทราย  มีพื้นที่  285.02  ตร.กม.  ประกอบดวย 12 ตําบล 126 หมูบาน  ในพื้นที่เปนแบบ

กึ่งเมืองและกึ่งชนบท  มีประชากร 124,677 คนและมีประชากรแฝงในพื้นที่ราว 84,000 คน เปนที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยแมโจ และหมูบานจัดสรรขนาดใหญ ซึ่งประเด็นความเจริญและความเปนอยูของผูคนมีผลตอการ

ทํางานและดูแลดานสุขภาพ ของประชาชนในพื้นที ่
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1.2 แสดงขอมูลประชากรอําเภอสันทรายแยกตามกลุมวัย ปงบประมาณ 2557-2558 ณ วันที่ 30 มค. 58 

กลุมวัย อายุ ป 2557 ป 2558 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

วัยเด็ก 0-5 ป 3,097 2.81 3,322 2.78 

วัยทํางาน 15-59  ป 9,991 9.08 9,641 8.08 

วัยเรียน   6-14 ป 78,736 71.62 85,396 71.58 

วัยสูงอายุ 60 ปขึ้นไป        18,905 17.19 20,925 17.54 
  

 

 

1.3 แสดงจํานวนประชากรอําเภอสันทรายแยกตามอายุ ป 2557  

(ประมวลผลขอมูลจาก โปรแกรมตากคิด ณ วันที่ 30 มค. 58) 

อายุ ชาย หญิง รวม 

จํานวนประชากร ทั้งหมด  55,951 63,528 119,289 

(ที่ลงทะเบียนในระบบ  มีเลข ปชช. 13 หลัก)  

0-2 ป                563                   537      1,100  

0-5 ป             1,714                 1,609             3,322  

3-5 ป           1,151                 1,072             2,223  

2.5-7 ป           2,392                 2,086             4,478  

0-14  ป * 7,255                 5,738           12,963 

5-14 ป            5,512                 5,082           10,684  

6-12 ป           4,037                 3,705             7,777  

6-14  ป            4,952                 4,653             9,641  

15-19 ป             4,167                 4,749             8,916  

15-21 ป              6,352                 7,625           13,977  

20-50 ป           26,586              30,914           57,500  

15-59 ป *            38,629               46,767           85,396  

15 ป  ขึ้นไป         49,189               57,680         106,877  

30-60 ป          29,722               32,641           58,280  

35 ป ขึ้นไป         35,344               37,672           73,016  

60 ป ขึ้นไป *         10,025               10,900          20,925  

ไมมี ว/ด/ป เกิด * 4 1 5 
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1.4 แสดงจํานวนประชากรอําเภอสันทรายแยกตามรายตําบล พ.ศ. 2557  

ลําดับ รหัส ตําบล รพ.สต./ศสช. 
จํานวน ปชก. จํานวน ปชก. 

ที่พักอาศยัในพืนที ่ ทะเบียนราษฎร 

1 05964 ต.สันทรายหลวง (501401) บานทอ 6,815 7,039 

2 05965 ต.สันทรายนอย (501402) บานสันคะยอม 19,970 17,507 

3 05966 ต.สันพระเนตร (501403) บานสันพระเนตร 6,984 7,009 

4 05967 ต.สันนาเม็ง (501404) บานสันนาเม็ง 10,232 10,282 

5 05968 ต.สันปาเปา  (501405) บานปากาง 5,116 4,393 

6 05969 
ต.หนองแหยง (501406) 

บานรองเม็ง 2,919 
5,485 

7 05970 บานแมฮัก 2,118 

8 05971 ต.หนองจอม  (501407) บานหนองไคร 14,367 17,142 

9 05972 
ต.แมแฝก  (501409) 

บานหนองมะจับ 3,379 
9,213 

10 05973 บานรมหลวง 4,719 

11 05974 ต.แมแฝกใหม  (501410) บานเจดียแมครัว 8,247 7,847 

12 05975 ต.เมืองเล็น  (501411) บานเมืองวะ 5,068 2925 
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ลําดับ รหัส ตําบล รพ.สต./ศสช. จํานวน ปชก. จํานวน ปชก. 

ที่พักอาศยัในพืนที ่ ทะเบียนราษฎร 

13 05976 
ต.ปาไผ  (501412) 

บานปาเหมือด 2,767 
14,915 

14 05977 บานศรีบุญเรือง 6,693 

15 77647 ต.หนองหาร (501408) (ศสช.) บานหนองหาร 19,895 20,807 

รวม 119,289 124,564 

 

1.5 ลักษณะภูมิประเทศ 

พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบลาดเอียงข้ึน มีภูเขาอยูดานทิศเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ทาง            

ทิศเหนือและตะวันออกเหมาะกับการปลูกพืชไร  สวนทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใตปลูกขาวไดด ี
 

 

1.6 ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 

ประชาชน รอยละ  99  นับถือศาสนาพุทธ  ที่เหลือรอยละ  0.1  นับถือศาสนาอิสลาม  และศาสนา 

คริสต ประเพณีที่ถือปฏิบัติมักเกี่ยวกับคติความเชื่อทางศาสนา เชน ประเพณีลอยกระทง เทศกาลสงกรานต 

ฯลฯ 

 

1.7 อาชีพหลัก 

ประชาชนสวนใหญ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เนื่องจากพ้ืนที่ทั้งหมดอยูในเขตชลประทานแมแฝก   

และชลประทานแมกวง  สวนที่เหลือ  ประกอบอาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรมและประกอบอาชีพอิสระ      

เชน ตัดเย็บเสื้อผา  เลี้ยงสัตว  มีการสงเสริมอาชีพในชุมชนทุกหมูบานตําบล  ฯลฯ 
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1.8 สถานศึกษา 

• มหาวิทยาลัยของรัฐ 1 แหง ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองแมโจ ตําบลหนองหาร 

• มหาวิทยาลัยของเอกชน 1 แหง ตั้งอยูเทศบาลตําบลสันทรายหลวง 

โรงเรียนมัธยมประจําอําเภอ 1 แหง 

• โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

.  วิทยาลัยเอกชน 1 แหง  
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1.9 การปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอสันทรายแบงเขตการปกครองออกเปน 12  ตําบล  126  หมูบาน   ไดแก 

ลําดับ ตําบล 
รพ.สต.            

ที่รับผิดชอบ 

จํานวน

หมูบาน 
หมูบาน 

1 สันทรายหลวง (SanSai Luang)    บานทอ 9 หมูที่ 1 ทุงยาว 

    หมูที่ 2 ปาลาน 

      หมูที่ 3 ขาวแทนหลวง 

    หมูที่ 4 สันทรายหลวง 

    หมูที่ 5 บานทอ 

    หมูที่ 6 สันปาสัก 

    หมูที่ 7 ตนซาง 

    หมูที่ 8 ปนดก 

    หมูที่ 9 สันทรายกอม 

2 สันทรายนอย (San Sai Noi)    สันคะยอม 10 หมูที่ 1 แมยอย 

    หมูที่ 2 แมยอยใต 

    หมูที่ 3 สันทรายมูล 

    หมูที่ 4 สันคะยอม 

    หมูที่ 5 บานโจ 

    หมูที่ 6 สันทรายทอง 

    หมูที่ 7 สันคะยอมใต 

    หมูที่ 8 เดนสันคะยอม 

    หมูที่ 9 สันทราย 

    หมูที่ 10 สันทรายเงิน 

3 สันพระเนตร (San Phra Net)     สันพระเนตร 7 หมูที่ 1 สันศรี 

    หมูที่ 2 แมคาว 

    หมูที่ 3 ปาไผ 

    หมูที่ 4 สันพระเนตร 

    หมูที่ 5 ใหมสามัคคี 

    หมูที่ 6 แมยอยสันศรี 

    หมูที่ 7 ทาทุม 

4 สันนาเม็ง (San Na Meng) สันนาเม็ง 12 หมูที่ 1 รองสัก 

    หมูที่ 2 ปากลัวย 

    หมูที่ 3 สันนาเม็ง 
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ลําดับ ตําบล 
รพ.สต.            

ที่รับผิดชอบ 

จํานวน

หมูบาน 
หมูบาน 

    หมูที่ 4 สันหลวง 

    หมูที่ 5 หลักปน 

    หมูที่ 6 แมกวงเหนือ 

    หมูที่ 7 คอกหมูปา 

    หมูที่ 8 รองบอนเหนือใต 

    หมูที่ 9 หลักชัย 

    หมูที่ 10 คุรุสภา 

    หมูที่ 11 แมกวงใต 

    หมูที่ 12 เจซีการเดนวิลล 

5 สันปาเปา (San Pa Pao) บานปากาง 6 หมูที่ 1 สันตนเปา 

    หมูที่ 2 ปากาง 

    หมูที่ 3 บอหิน 

    หมูที่ 4 หัวโก 

    หมูที่ 5 หนองอึ่ง 

    หมูที่ 6 พะยากนอย 

6 หนองแหยง (Nong Yaeng) รองเม็ง 11 หมูที่ 1 หนองแหยง 

  “  หมูที่ 2 รองเม็ง 

  “  หมูที่ 3 บวกเปา 

  รองเม็ง  หมูที่ 4 ทุงขาวตอก 

  แมฮักพัฒนา  หมูที่ 5 หนองบัว 

  รองเม็ง  หมูที่ 6 ดงเจริญชัย 

  แมฮักพัฒนา  หมูที่ 7 บานดอย 

  รองเม็ง  หมูที่ 8 ทุงขาวตอกใหม 

  แมฮักพัฒนา  หมูที่ 9 บานแมฮักพัฒนา 

  “  หมูที่ 10 พระบาทตีนนก 

  “  หมูที่ 11 แมฮักพัฒนาฯ 

7 หนองจอม  (Nong Chom)      หนองไคร 9 หมูที่ 1  ฟามุย 

    หมูที่ 2 นางเหลียว 

    หมูที่ 3 บานโปง 

    หมูที่ 4 ทาเกวียน 

    หมูที่ 5 แมแกดหลวง 
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ลําดับ ตําบล 
รพ.สต.            

ที่รับผิดชอบ 

จํานวน

หมูบาน 
หมูบาน 

    หมูที่ 6 หนองไคร 

    หมูที่ 7 สหกรณนิคม 

    หมูที่ 8 หนองไครหลวง 

    หมูที่ 9 ตนจันทร 

8 หนองหาร  (Nong Han) PCU หนองหาร 13 หมูที่ 1 แมเตาไห 

    หมูที่ 2 ปาบง 

    หมูที่ 3 หวยเกี๋ยว 

    หมูที่ 4 แมโจ 

    หมูที่ 5 สหกรณนิคม 

    หมูที่ 6 ทุงปาเก็ด 

    หมูที่ 7 หนองหาร 

    หมูที่ 8 วิเวก (ทายาว) 

    หมูที่ 9 ทุงหมื่นนอย 

    หมูที่ 10 เกษตรใหม 

    หมูที่ 11 สหกรณบานไร 

    หมูที่ 12 แมโจใหม 

    หมูที่ 13 ดอยนอย 

9 แมแฝก (Mae Faek) หนองมะจับ 12 หมูที่ 1 หนองมะจับ 

  “  หมูที่ 2 บานโปง 

  “  หมูที่ 3 หวยแกว 

  บานรมหลวง  หมูที่ 4 รมหลวง 

  “  หมูที่ 5 ศรีงาม 

  “  หมูที่ 6 แมแต 

  หนองมะจับ  หมูที่ 7 สหกรณนิคมหัวงาน 

  บานรมหลวง  หมูที่ 8 หนองแสะ 

  “  หมูที่ 9 พระธาตุ 

  “  หมูที่ 10 ศรีงามพัฒนา 

  “  หมูที่ 11 รมโพธิ์ทอง 

  “  หมูที่ 12 หนองไหว 

10 แมแฝกใหม (Mae Faek Mai) เจดียแมครัว 14 หมูที่ 1 แมแฝก 

    หมูที่ 2 สบแฝก 
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ลําดับ ตําบล 
รพ.สต.            

ที่รับผิดชอบ 

จํานวน

หมูบาน 
หมูบาน 

    หมูที่ 3 เจดียแมครัว 

    หมูที่ 4 ขัวมุง 

    หมูที่ 5 หวยบง 

    หมูที่ 6 แพะเจดีย 

    หมูที่ 7 วังขุมเงิน 

    หมูที่ 8 แพะหวยบง 

    หมูที่ 9 กลางพัฒนา 

    หมูที่ 10 แพะแมแฝก 

    หมูที่ 11 เจดียพัฒนา 

    หมูที่ 12 ปาปอ 

    หมูที่ 13 พระธาตุเจดีย 

    หมูที่ 14 เจดียเจริญ 

11 เมืองเล็น (Mueang Len) บานเมืองวะ 5 หมูที่ 1 เมืองวะ 

    หมูที่ 2 เมืองเล็น 

    หมูที่ 3 หัวฝาย 

    หมูที่ 4 เมืองวะ 

    หมูที่ 5 หนองกนครุ 

12 ปาไผ  (Pa Phai)   ปาเหมือด 17 หมูที่ 1 เมืองขอน 

  “  หมูที่ 2 หนองเตาคํา 

  “  หมูที่ 3 ปาไผ 

  “  หมูที่ 4 ปาเหมือด 

  “  หมูที่ 5 แมแกดนอย 

  ศรีบุญเรือง  หมูที่ 6  โปง 

  “  หมูที่ 7 ศรีบุญเรือง 

  ปาเหมือด  หมูที่ 8 ศรีวังธาร 

  ศรีบุญเรือง  หมูที่ 9 หนองเตาคําใหม 

  “  หมูที่ 10 หนองอุโบสถ 

  “  หมูที่ 11 ทายาว 

  ปาเหมือด  หมูที่ 12 บานหมอ 

  “  หมูที่ 13 พัฒนาทรายแกว 

  ศรีบุญเรือง  หมูที่ 14 หนองหลวงพัฒนา 



งานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข หนา 12 

 

 

1.10 ทองที่อําเภอสันทรายประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 12  แหง ไดแก 

1.  เทศบาลเมืองแมโจ ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของตําบลหนองจอม บางสวนของตําบลหนองหาร 

และบางสวนของตําบลปาไผ 

2. เทศบาลตําบลสันทรายหลวง ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลสันทรายหลวงทั้งตําบล ตําบลสันทรายนอยทั้ง

ตําบล บางสวนของตําบลสันพระเนตร และบางสวนของตําบลปาไผ 

3. เทศบาลตําบลสันพระเนตร ครอบคลุมพื้นที่ตําบลสันพระเนตร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตําบล               

สันทรายหลวง) 

4. เทศบาลตําบลสันนาเม็ง ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลสันนาเม็งทั้งตําบล 

5. เทศบาลตําบลหนองจอม ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลหนองจอม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแมโจ) 

6. เทศบาลตําบลแมแฝก ครอบคลุมพื้นที่ตําบลแมแฝกทั้งตําบลสํานักงานเทศบาลตั้งอยูที่บานหนอง

แสะ 

7. เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลแมแฝกใหมท้ังตําบล 

8. เทศบาลตําบลปาไผ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลปาไผ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแมโจและเทศบาล

ตําบล   สันทรายหลวง) 

9. เทศบาลตําบลเมืองเล็น ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลเมืองเล็นทั้งตําบล 

10. เทศบาลตําบลสันปาเปา ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลสันปาเปาทั้งตําบล 

11. เทศบาลตําบลหนองแหยง ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลหนองแหยงทั้งตําบล 

12. เทศบาลตําบลหนองหาร ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลหนองหาร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแมโจ) 

 

 

1.11 ทรัพยากรทางดานการดูแลสุขภาพ 

โรงพยาบาลของรัฐ 1 แหง 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 11 แหง 

ลําดับ ตําบล 
รพ.สต.            

ที่รับผิดชอบ 

จํานวน

หมูบาน 
หมูบาน 

  “  หมูที่ 15 เกษตรพัฒนา 

  “  หมูที่ 16 หนองปาขาว 

  ปาเหมือด  หมูที่ 17 แพะใตพัฒนา 

     


