
 

 

 

   ประกาศเทศบาลต าบลแม่อาย 
เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

********************************** 
 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 2๕ '๖๒                
มาตรา ๔๘  ทศ วรรค ๕ และวรรค ๖ บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี และค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี  และรายงานแสดงผล               
การปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย นั้น 

 

บัดนี้ นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย ได้จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล              
พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย                               
ของนายกเทศมนตรีที่ ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 รายละเอียดปรากฏ                             
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้  

 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
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ส.ต.อ.   
            (ณรงค์  ปิติปุญญพัฒน์) 

                     ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
            นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
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	 	 สวััสดีีครัับ	ผมนายชุุมพรั	 แสงเป๊๊ก	มีควัามยินดีีเป๊็นอย่างยิ�งที่ี�ไดี้รัับหน้าที่ี�	

ป๊รัะธานสภาเที่ศบาลตำำาบลแมอ่าย	และขอขอบคณุพ่�นอ้งป๊รัะชุาชุน	ที่ี�ไดี้ไวัว้ัางใจใหโ้อกาส

ผมเข้ามาที่ำาหน้าที่ี�เป๊็นตัำวัแที่นเพ่�อดีูแลพ่�น้องป๊รัะชุาชุนในเขตำเที่ศบาลตำำาบลแม่อายของ

เรัาให้ได้ีรัับป๊รัะโยชุน์สูงสุดีจากการัดีำาเนินงานใน	 โครังการัต่ำาง	ๆ	ตำามทีี่�เที่ศบาลได้ีรัับ

การัจัดีสรัรังบป๊รัะมาณ

	 	 ตำลอดีรัะยะเวัลาที่ี�ผ่านมานับตำั�งแตำ่สมาชุิกสภาไดี้รัับการัเลือกตำั�งให้เข้ามา

ดีำารังตำำาแหนง่นั�น	ผมและที่มีงาน	ไดีท้ี่ำาหนา้ที่ี�เพ่�อพ่�นอ้งป๊รัะชุาชุนที่ั�งสองตำำาบลอยา่งเตำม็

ควัามสามารัถอกีที่ั�งไดีร้ับัควัามรัว่ัมมอืเป๊น็อยา่งดีจีากพนกังานเที่ศบาลที่กุที่า่น	ที่กุฝ่า่ย 

ทีุ่กกองงาน	ที่ำาให้ภารักิจตำ่าง	ๆ	สำาเรั็จลุล่วังไป๊ไดี้ดี้วัยดีีตำามแผนงานที่ี�กำาหนดีไวั้

	 	 สุดีท้ี่ายนี� 	 ผมขอขอบคุณสมาชิุกสภาเที่ศบาลตำำาบลแม่อายทุี่กท่ี่าน 

คณะผู้บรัิหารั	หัวัหน้าส่วันรัาชุการั	ตำลอดีจนพนักงานเที่ศบาลทีุ่กที่่านที่ี�ไดี้ไวั้วัางใจ	และให้ควัามรั่วัมมือตำลอดีรัะยะ

เวัลาที่ี�ผมไดีเ้ขา้มารับัตำำาแหนง่ป๊รัะธานสภาเที่ศบาลตำำาบลแมอ่าย	ผมขอใหท้ี่กุที่า่นไดีร้ับัแตำสิ่�งที่ี�ดี	ีๆ 	และโชุคดีตีำลอดีไป๊ครับั

	 	 กรัาบสวัสัดี	ีพ่อแม่พ่�น้องป๊รัะชุาชุนชุาวัเที่ศบาลตำำาบลแมอ่ายที่ี�เคารัพ	กรัะผม	

นายพิรัุณ		ธงชุัยสุวัรัรัณ	ในฐานะนายกเที่ศมนตำรัีตำำาบลแม่อาย	รัู้สึกยินดีีและเป๊็นเกียรัตำิอย่างยิ�ง 

ที่ี�ไดี้รัับควัามไว้ัวัางใจจากพ่�น้องป๊รัะชุาชุนให้เข้ามาที่ำาหน้าที่ี�บรัิหารัเที่ศบาล	 เพ่�อการัพัฒนา

อย่างสรั้างสรัรัค์โดียคำานึงถึงป๊รัะโยชุน์สุข	 ของพ่�น้องป๊รัะชุาชุนเป๊็นสำาคัญ	 ในป๊ีงบป๊รัะมาณ	

2565	ที่ี�ผ่านมา	กรัะผมพร้ัอมคณะผู้บริัหารั	สมาชิุกสภาเที่ศบาล	พนักงานเที่ศบาลทุี่กคน	

ล้วันมีการัทีุ่่มเที่แรังกายแรังใจ	และสตำิป๊ัญญาเพ่�อพัฒนา	เที่ศบาลตำำาบลแม่อาย	พรั้อมที่ั�งบูรัณาการั 

ที่กุภาคสว่ัน	สรัา้งการัมสีว่ันรัว่ัมจากภาคป๊รัะชุาชุนและสว่ันรัาชุการัตำา่งๆ	ใหเ้กดิีผลสมัฤที่ธิ�

อย่างเป๊็นรัูป๊ธรัรัม	 และให้บรัรัลุตำามวััตำถุป๊รัะสงค์ของนโยบายการับรัิหารัรัาชุการัที่ี�ให้ไวั ้

กับพ่�น้องป๊รัะชุาชุน	 ตำามวัิสัยที่ัศน์	 “เทศบาลตำำาบลแม่่อายน่่าอย่่ เชิิดช่ิคุุณธรรม่ 

ก้้าวน่ำาก้ารศึก้ษาและก้ารก้ีฬา พััฒน่าก้ารเก้ษตำร”	ภายใตำ้กรัอบแนวัคิดี	 “สาน่งาน่ตำ่อ  

ก้่องาน่ใหม่่ ใส่ใจประชิาชิน่”	ที่ั�งนี�เพ่�อสนองตำ่อควัามตำ้องการัของป๊รัะชุาชุนในทีุ่กดี้าน	เพ่�อให้พ่�น้องป๊รัะชุาชุนชุาวัเที่ศบาล

ตำำาบลแม่อาย	 ไดี้มีคุณภาพชีุวัิตำที่ี�ดีี	 ที่ั�งในด้ีานเศรัษฐกิจ	 สังคม	 มีควัามป๊ลอดีภัยในชีุวัิตำและที่รััพย์สิน	 อันเป็๊นเป้๊าหมายของ

กรัะผมและคณะผู้บรัิหารั

	 	 สุดีที่้ายนี�	กรัะผมหวัังเป๊็นอย่างยิ�งวั่า	ในอนาคตำตำ่อไป๊ภายหน้า	การัพัฒนาเที่ศบาลตำำาบลแม่อาย	จะมีควัาม

เจรัิญอย่างมั�นคง	 และมีศักยภาพ	พ่�น้องของเรัามีชีุวัิตำควัามเป๊็นอยู่ที่ี�ดีีที่ำาให้เกิดีการัสรั้างชุุมชุนเข้มแข็งที่ี�ดีี	 ไดี้อย่างยั�งยืน 

ตำ่อไป๊ในอนาคตำ	 ขออัญเชุิญอำานาจคุณพรัะศรัีรััตำนตำรััยและสิ�งศักดีิ�สิที่ธิ�ที่ั�งหลาย	 บันดีาลให้ทีุ่กๆที่่านพบแตำ่ควัามสุข 

ควัามเจรัิญ	คิดีสิ�งใดีให้สมป๊รัารัถนาทีุ่กป๊รัะการั	และทีุ่กดี้านตำลอดีไป๊

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ

นายกเทศมนตรีตำาบลแม่อาย

นายชุมพร แสงเป๊ก

ประธานสภาเทศบาลตำาบลแม่อาย

สารจากนายกเทศมนตรีตำาบลแม่อาย

สารจากประธานสภาเทศบาลตำาบลแม่อาย
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	 	 กรัะผมในฐานะป๊ลัดีเที่ศบาลตำำาบลแม่อาย	มีหน้าที่ี�ในการัรัับผิดีชุอบ
บรัิหารังานเพ่�อแก้ไขป๊ัญหาควัามเดีือดีรั้อนของป๊รัะชุาชุน	ภายใตำ้กรัอบของกฎหมาย	
รัะเบียบข้อบังคับทีี่�เกี�ยวัข้อง	และสนับสนุนการันำานโยบายของผูบ้ริัหารั	และสมาชิุกสภา
เที่ศบาลตำำาบลแม่อาย	 มาป๊ฏิิบัติำให้เกิดีป๊รัะโยชุน์สูงสุดี	 โดียเน้นการัมีส่วันร่ัวัมของ
ป๊รัะชุาชุนในการับรัิหารัจัดีการัที่้องถิ�น	 เพ่�อให้เที่ศบาลตำำาบลแม่อาย	 เกิดีการัพัฒนาที่ี�
เขม้แขง็และยั�งยนื	สามารัถแกป้๊ญัหาและตำอบสนองควัามตำอ้งการัของป๊รัะชุาชุนไดีอ้ยา่ง
ที่ั�วัถงึ	ภายใตำค้วัามรัว่ัมมอืของบคุคลหลายๆ	ฝ่า่ย	ที่ั�งฝ่า่ยบรัหิารั	ฝ่า่ยสภา	หนว่ัยงาน
ภาครััฐ	ภาคเอกชุน	ตำลอดีจนบุคลากรัของเที่ศบาลตำำาบลแม่อาย	 และทีี่�สำาคัญก็คือ 
พ่�นอ้งป๊รัะชุาชุนชุาวัเที่ศบาลตำำาบลแมอ่ายที่ี�ใหค้วัามรัว่ัมมอืและเขา้มามสีว่ันรัว่ัมในการั
พัฒนาชุุมชุนในเขตำเที่ศบาลตำำาบลแม่อายของเรัา
	 	 รัายงานผลการัดีำาเนินงาน	ป๊รัะจำาป๊ี	 2565	ฉบับนี�	 จัดีที่ำาข้�นเพ่�อแสดีงให้พ่�น้องป๊รัะชุาชุนไดี้เห็นถึง	
ขอ้มลูสรัปุ๊ผลการัดีำาเนนิงานตำามโครังการัตำา่ง	ๆ 	ของเที่ศบาลตำำาบลแมอ่ายในรัอบป๊ทีี่ี�ผา่นมา	และควัามโป๊รัง่ใสในการั
ใชุ้งบป๊รัะมาณจากภาษีของพ่�น้องป๊รัะชุาชุนเพ่�อดีูแลทีุ่กข์	 สุข	 และป๊ากที่้องของพ่�น้องป๊รัะชุาชุนอย่างคุ้มค่าและเพ่�อ
ป๊รัะโยชุน์สูงสุดี	ตำลอดีจนเพ่�อเป๊็นสื�อในการัเผยแพรั่	 สร้ัางควัามเข้าใจในแนวัที่างการับรัิหารังานและการัพัฒนาของ
เที่ศบาลตำำาบลแม่อาย
  ในท้ี่ายนี�กรัะผมขออารัาธนาคุณพรัะศรัรีัตัำนตำรััยและสิ�งศกัดีิ�สทิี่ธิ�ที่ั�งหลายโป๊รัดีดีลบันดีาล	ป๊รัะที่านพรั 
ให้ทีุ่กที่่านจงป๊รัะสบแตำ่ควัามสุขควัามเจรัิญในทีุ่กดี้านทีุ่กป๊รัะการั		 	 	 	 	 	

สารจากปลัดเทศบาลตำาบลแม่อาย

ส.ต.อ. ณรงค์ ปิติปุญญพัฒน์

ปลัดเทศบาลตำาบลแม่อาย

1. พััฒนาด้้านโครงสร้างพั้�นฐานให้้ครอบคลุุมแลุะทั่ั�วถึึงภายในเขตเทั่ศบาลุตำาบลุแม่อาย

2. ส่งเสริมแลุะพััฒนาเศรษฐกิิจตามแนวทั่างปรัชญาเศรษฐกิิจพัอเพัียงไปส่่ความยั�งยืน

3. กิารบริห้ารจัด้กิารทั่รัพัยากิรธรรมชาติ สิ�งแวด้ลุ้อมแลุะระบบนิเวศน์อย่างยั�งยืน

4. กิารอนุรักิษ์ ฟื้้�นฟืู้แลุะสืบสาน ศิลุปวัฒนธรรม จารีตประเพัณีีแลุะภ่มิปัญญาทั่้องถึิ�น

5. กิารพััฒนาคุณีภาพัชีวิตของประชาชน

6. กิารจัด้ระเบียบชุมชน สังคมแลุะกิารรักิษาความสงบเรียบร้อย

7. พััฒนากิารบริห้ารจัด้กิารบ้านเมืองทั่ี�ด้ี
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คำาแถลงนโยบาย
ของ นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำาบลแม่อาย

แถลงต่อสภาเทศบาลตำาบลแม่อาย วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

เรีียน   ท่่านปรีะธานสภาเท่ศบาลตำบลแม่่อาย

    ตาม่ท่ี�คณะกรีรีม่การีการีเลือกต้�ง (กกต.) ได้้ม่ีม่ติรี้บรีองผลการีเลือกต้�งนายกเท่ศม่นตรีีตำบลแม่่อาย ในการี

ปรีะชุุม่ครี้�งท่ี� 49/2564 เม่ื�อวั้นท่ี� 27 เม่ษายน 2564 ปรีะกาศผลการีเลือกต้�งนายกเท่ศม่นตรีีตำบลแม่่อาย และในวั้นนี�สภา

เท่ศบาลตำบลแม่่อาย ได้้กำหนด้ให้ม่ีการีปรีะชุุม่สภาเท่ศบาลตำบลแม่่อาย ให้ข้้าพเจ้้าได้้แถลงนโยบายต่อสภาเท่ศบาลตำบล

แม่่อาย  เพื�อให้เป็นไปตาม่รีะเบียบ ตาม่ม่าตรีา 48 ท่ศ วัรีรีคหน่�ง แห่งพรีะรีาชุบ้ญญ้ติเท่ศบาล พ.ศ. 2496 รีวัม่แก้ไข้เพิ�ม่เติม่ถง่ 

ฉบ้บท่ี� 14 พ.ศ. 2562

  ด้ง้น้�นตอ้งแถลงนโยบายการีบรีหิารีรีาชุการีตอ่สภาเท่ศบาลตำบลแม่อ่ายเพื�อใหเ้ปน็การีปฏิบิต้ติาม่บท่บญ้ญต้ิ 

ม่าตรีา 50 และม่าตรีา 51 แห่งพรีะรีาชุบ้ญญ้ติเท่ศบาล พ.ศ. 2496 รีวัม่ถ่งฉบ้บแก้ไข้เพิ�ม่เติม่ (ฉบ้บท่ี�14) พ.ศ. 2562 และ

ม่าตรีา 16 แหง่พรีะรีาชุบญ้ญติ้กำหนด้แผนและข้้�นตอนการีกรีะจ้ายอำนาจ้ให้แกอ่งคก์รีปกครีองสว่ันท้่องถิ�น พ.ศ. 2542 ข้า้พเจ้า้

จ้่งข้อแถลงนโยบายการีบรีิหารีรีาชุการีข้องข้้าพเจ้้าต่อสภาเท่ศบาลตำบลแม่่อาย เพื�อให้ท่่านสม่าชุิกสภาได้้ท่รีาบถ่ง  นโยบาย

การีบรีิหารีรีาชุการีข้องข้้าพเจ้้าโด้ยม่ีวัิส้ยท่้ศน์ “เทศบาลตำบลแม่่อายน่่าอย่่ เชิิดชิ่คุุณธรรม่ ก้้าวน่ำก้ารศึก้ษาและก้ารก้ีฬา 

พััฒน่าก้ารเก้ษตร” ภายใต้กรีอบแนวัคิด้ “สาน่งาน่ต่อ ก้่องาน่ใหม่่ ใส่ใจประชิาชิน่” โด้ยม่ีพ้นธกิจ้  จ้ำนวัน 4 พ้นธกิจ้ ด้้งนี� 

1. พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ1. พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุม

3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต
เทศบาลตำาบลแม่อายให้ดีขึ้นเทศบาลตำาบลแม่อายให้ดีขึ้น

4. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล4. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 จ้ากสภาพปัจ้จุ้บ้นข้องเท่ศบาลตำบลแม่่อายถนน 

ในเข้ตชุุม่ชุนม่ีการีก่อสรี้างครีอบคลุม่ม่ากกวั่ารี้อยละ 90  

ถนนภาคการีเกษตรีท่ี�สาม่ารีถสญ้จ้รีได้ต้ลอด้ป ี ม่ากกวัา่  รีอ้ยละ 70 

รีางรีะบายน�ำในเข้ตชุุม่ชุนครีอบคลุม่พื�นท่ี�ตาม่ควัาม่จ้ำเป็นได้้

ม่ากกวั่า รี้อยละ 70 คลองส่งน�ำในเข้ตชุุม่ชุนเข้ตเกษตรีกรีรีม่  

ซึ่่�งม่วีัต้ถปุรีะสงค์เพื�อภาคการีเกษตรีครีอบคลุม่พื�นท่ี�ตาม่ควัาม่

จ้ำเป็น รี้อยละ 30 รีะบบน�ำปรีะปาภูม่ิภาคม่ีจ้ำนวันผู้ใชุ้น�ำ

ปรีะม่าณ รี้อยละ 30  รีะบบน�ำปรีะปาหมู่่บ้านซึ่่�งม่ีทุ่กหมู่่บ้าน

แต่ข้าด้แคลนงบปรีะม่าณสน้บสนุนและการีบริีหารีจ้้ด้การีท่ี�ด้ี

รีะบบแสงสวั่าง การีข้ยายเข้ตไฟฟ้า ก็ย้งม่ีการีร้ีองข้อจ้าก

ปรีะชุาชุนอกีจ้ำนวันม่ากตลอด้จ้นรีะบบแสงสวัา่งภายในชุุม่ชุน

ด้้านการีพ้ฒนาคุณภาพชีุวัิต ท่ี�ผ่านม่าเท่ศบาลตำบลแม่่อาย
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ด้ำเนินการีดู้แลและพ้ฒนาตาม่อำนาจ้หน้าท่ี� รี้กษาสิท่ธิข้อง

ปรีะชุาชุนในกลุ่ม่ต่าง ๆ ด้้านการีบริีหารีท่รี้พยากรีธรีรีม่ชุาติ  

ตาม่บรีิบท่ข้องเท่ศบาลตำบลแม่่อายแบ่งได้้เป็น  

 1. สภาพแวดล้้อมชุุมชุน 

 2. สภาพแวดล้้อมนอกชุุมชุน  ได้มีการ

พัฒนาแล้ะรักษาอยู่่�ในระดับที่ี�ดี

 ข้้าพเจ้้าในฐานะอด้ีตผู้บรีิหารี ได้้บรีิหารีรีาชุการี

เท่ศบาลตำบลแม่่อาย ให้เป็นเท่ศบาลน่าอยู่เป็นส้งคม่ที่�เชุิด้ชุู

คุณธรีรีม่ ม่ีการีร้ีกษาและพ้ฒนาคุณภาพการีศ่กษา ส้งคม่

ปลอด้ยาเสพติด้ การีพ้ฒนาและส่งเสริีม่เพื�อให้ปรีะชุาชุนมี่

คุณภาพชุีวัิตท่ี�ด้ีม่าโด้ยตลอด้ 

 แต่หลายปีท่ี�ผ่านม่า ปรีะเท่ศไท่ยได้้รี้บผลกรีะท่บ 

จ้ากเศรีษฐกิจ้และควัาม่ข้้ด้แย้งรีะด้้บโลกควัาม่วัุ่นวัายท่าง 

การีเม่อืงท้่�งหม่ด้นี�ย่อม่สง่ผลกรีะท่บตอ่สภาพเศรีษฐกจิ้ การีเงนิ   

ตอ่ปรีะเท่ศไท่ย และยอ่ม่สง่ผลกรีะท่บตอ่เท่ศบาลตำบลแม่อ่าย

ด้ว้ัยเชุน่ก้น นอกจ้ากนี� การีเกดิ้โรีครีะบาด้โรีคตดิ้เชุื�อไวัรีส้โคโรีนา่ 

2019 หรีือโควัิด้ 19 ส่งผลกรีะท่บหลายด้้านต่อปรีะเท่ศและ

ต่อท่้องถิ�น ปรีะกอบก้บบรีิบท่ข้องเท่ศบาลตำบลแม่่อาย ม่ี

จ้ำนวันพื�นท่ี� 40 ตารีางกิโลเม่ตรี จ้ำนวัน 19 หมู่่บ้าน ม่ีควัาม่

หลากหลายข้องพื�นท่ี�ด้ว้ัยเชุน่กน้  เพื�อใหเ้ท่ศบาลตำบลแม่อ่าย

เป็นไปตาม่วัิส้ยท่้ศน์  “เท่ศบาลตำบลแม่่อายน่าอยู่ เชุิด้ชุู

คุณธรีรีม่ ก้าวันำการีศ่กษาและการีกีฬา พ้ฒนาการีเกษตรี” 

 จากวิสัยู่ที่ัศน์แล้ะพันธกิจ ดังกล้�าวข้้างต้้น 

ข้้าพเจ้าจึงได้กำาหนดนโยู่บายู่การบริหารราชุการ

เที่ศบาล้ต้ำาบล้แม�อายู่ ออกเป็็น 5 ด้าน  ดังนี�

 1. นโยู่บายู่ด้านโครงสร้างพ้�นฐาน

 พฒ้นาโครีงสรีา้งพื�นฐาน  เพื�อรีองรีบ้การีข้ยายตว้ัข้อง

ชุุม่ชุนและเพื�อพ้ฒนารีะบบสาธารีณูปโภคข้้�นพื�นฐานให้

ครีอบคลุม่แก่ปรีะชุาชุนในเข้ตเท่ศบาลตำบลแม่่อาย ด้้งนี�

 1.1 พ้ฒนาถนนท่ี�ใชุ้ส้ญจ้รีภายในหมู่่บ้าน

 1.2 พฒ้นาถนนสำหรีบ้ใชุข้้นสง่ผลผลติท่างการีเกษตรี

 1.3 พ้ฒนาแหล่งน�ำเพื�อการีเกษตรี ตาม่หล้กการี        

น�ำคือชุีวัิต 

 1.4 สน้บสนุนการีข้ยายเข้ตไฟฟ้าภายในหมู่่บ้านให ้

ครีอบคลมุ่และสง่เสรีมิ่การีใชุไ้ฟฟา้สอ่งสวัา่งแบบพลง้งานแสงอาท่ติย์   

ในจุ้ด้ที่�การีข้ยายเข้ตไฟฟ้าข้องการีไฟฟ้าส่วันภูม่ิภาคไม่่สาม่ารีถ

เข้้าไปด้ำเนินการีติด้ต้�งไฟฟ้าได้้ เชุ่น พื�นท่ี�ท่ำการีเกษตรี

 1.5 สน้บสนุนการีข้ยายปรีะปาภูม่ิภาค และปรีะปา

หมู่่บ้าน

 1.6 พ้ฒนารีะบบการีปรีะชุาส้ม่พ้นธผ์า่นเสยีงตาม่สาย

ข้องเท่ศบาลตำบลแม่่อายให้ครีอบคลุม่ทุ่กหมู่่บ้าน

 1.7 ด้ำเนนิการีข้ออนญุาตหนว่ัยงานท่ี�เกี�ยวัข้อ้งในการี

ก่อสร้ีางโครีงสรี้างพื�นฐานให้ถูกต้อง เชุ่น กรีม่ป่าไม้่ คณะ

กรีรีม่การีท่รี้พยากรีลุ่ม่น�ำ ฯลฯ

 1.8 ก่อสรี้างโครีงสรี้างพื�นฐานในเข้ต พื�นท่ี�ป่า  พื�นท่ี�

ป่าสงวันแห่งชุาติ ตาม่แนวัท่าง ถูกใจ้ ถูกต้อง โด้ยผ่านข้้�นตอน 

การีอนุญาตหน่วัยงานท่ี�เกี�ยวัข้้องอย่างถูกต้องก่อนด้ำเนินการี 

เชุ่น กรีม่ป่าไม่้  พรี้อม่ท่้�งได้้สรี้างจ้ิตสาธารีณะให้แก่ปรีะชุาชุน

ในการีดู้แลสิ�งก่อสรี้างให้เข้ตพื�นท่ี�ข้องตนเอง

 2.นโยู่บายู่ด้านการพัฒนาสิ�งแวดล้้อมแล้ะ

ที่รัพยู่ากรธรรมชุาต้ิ

        การีบรีิหารีท่รี้พยากรีธรีรีม่ชุาติและสิ�งแวัด้ล้อม่และ

พ้ฒนากรีะบวันการีลด้ปรีิม่าณข้ยะในชุุม่ชุน ด้้งนี�

 2.1 ส่งเสรีิม่การีลด้ปรีิม่าณข้ยะจ้ากครี้วัเรีือนโด้ยจ้้ด้

ท่ำโครีงการีการีม่ีส่วันรี่วัม่ข้องปรีะชุาชุนในการีกำจ้้ด้ข้ยะ

ม่ลูฝอย ตาม่แนวัท่าง เกบ็สะอาด้ เกบ็หม่ด้ ตาม่บรีบิท่เท่ศบาล

 2.2 จ้้ด้เก็บข้ยะมู่ลฝอยอย่างท่้�วัถ่งสะอาด้และถูก

สุข้ล้กษณะ

 2.3 สน้บสนุนการีจ้้ด้ท่ำกองทุ่นปุ�ยหม่้กชุีวัภาพหรีือ

ปุ�ยอินท่รีีย์ เพื�อลด้ปรีิม่าณข้ยะมู่ลฝอย

 2.4 สง่เสริีม่การีเพิ�ม่พื�นท่ี�สเีข้ยีวัในพื�นท่ี�สาธารีณะ

และในชุุม่ชุน
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 2.5 การีตรีวัจ้สอบคุณภาพแหล่งน�ำเพื�ออุปโภค 

บรีิโภคในพื�นท่ี�เพื�อให้ปรีะชุาชุนในเข้ตเท่ศบาลตำบลแม่่อาย  

ม่ีน�ำอุปโภค บรีิโภคท่ี�สะอาด้และปลอด้ภ้ย

 2.6 การีดู้แลรี้กษาควัาม่สะอาด้แหล่งน�ำเพื�อ

การีเกษตรีและแหล่งน�ำในชุุม่ชุน

 2.7 การีแก้ไข้ปัญหาหม่อกควั้นและไฟป่า

 3. นโยู่บายู่ด้านเศรษฐกิจแล้ะการที่�องเที่ี�ยู่ว

 พ้ฒนาเศรีษฐกิจ้ในชุุม่ชุน โด้ยอาศ้ยหล้กปรี้ชุญา

เศรีษฐกิจ้พอเพียงในการีข้้บเคลื�อน การีสรี้างงานสรี้างอาชุีพ 

อย่างย้�งยืนให้ก้บชุุม่ชุน  ด้้งนี�

 3.1 ส่งเสรีิม่การีท่ำเกษตรีเชุิงพาณิชุย์และปลอด้ภ้ย

 3.2 สง่เสริีม่การีสร้ีางท้่กษะให้กลุม่่อาชีุพต่างๆ ในเข้ต

พื�นท่ี�เท่ศบาลตำบลแม่่อาย

 3.3 ส่ง เสริีม่การีเพิ�ม่พื�นท่ี�การีจ้ำหน่ายสินค้า 

บาท่วิัถีตาม่แนวัท่างการีแบ่งปันหรีือพื�นท่ี�อื�นท่ี�เป็นไปตาม่

รีะเบียบกฎหม่ายพื�นท่ี�สาธารีณะต่างๆโด้ยชุุม่ชุนม่ีส่วันรี่วัม่

 3.4 ส่งเสรีิม่ชุ่องท่างการีข้ายผลผลิตท่างการีเกษตรี  

ผลิตภ้ณฑ์์จ้ากชุุม่ชุน ผ่านชุ่องท่างตลาด้ออนไลน์

 3.5 ส่งเสริีม่การีท่่องเท่ี�ยวัเชุิงอนุรี้กษ์ โด้ยมุ่่งเน้นให้

ชุุม่ชุนได้้ม่ีส่วันรี่วัม่ในการีบรีิหารีจ้้ด้การี  

 3.6 การีสง่เสรีมิ่การีท่่องเที่�ยวัเชุงิเกษตรี เพื�อใหชุ้มุ่ชุน

ได้้อนุรี้กษ์วัิธีการีท่ำการีเกษตรีและสาม่ารีถสร้ีางรีายได้้ให้ก้บ

ชุุม่ชุน

 4. นโยู่บายู่ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาแล้ะ

วัฒนธรรม

 พ้ฒนาคุณภาพชีุวัิตข้องปรีะชุาชุนในเข้ตเท่ศบาล

ตำบลแม่อ่ายเพื�อให้เกดิ้สง้คม่แห่งการีเรียีนรีูต้ลอด้ชีุวัติ รีวัม่ท้่�ง

สง่เสริีม่การีอนรุีก้ษศ์ลิปว้ัฒนธรีรีม่และปรีะเพณีในเข้ตเท่ศบาล

ให้สืบต่อไป

 4.1 ส่งเสรีิม่การีอนุรี้กษ์ศิลปวั้ฒนธรีรีม่และปรีะเพณี

ต่างๆ เชุ่น สรีงน�ำพรีะนางม่ะลิกา, งานต้�งธรีรีม่หลวัง,             

การีสวัด้ม่นต์ข้้าม่ปี, ต้กบาตรีปีใหม่่, ปรีะเพณีสงกรีานต์, 

ปรีะเพณีลอยพรีะอุปคุต,  ปรีะเพณียี�เป็ง ฯลฯ

 4.2 สง่เสริีม่กิจ้กรีรีม่ผูสู้งอายุ ท่างด้้านจิ้ตใจ้  ท่างด้า้น

รี่างกาย การีท่ำปรีะโยชุน์ต่อส่วันรีวัม่  การีฝึกอาชุีพ

 4.3 ส่งเสรีิม่และสน้บสนุน การีจ้้ด้กรีะบวันการีหรืีอ

กิจ้กรีรีม่สรี้างเสรีิม่สุข้ภาพและการีป้องก้นโรีคกลุ่ม่ปรีะชุาชุน

ในพื�นท่ี� สน้บสนุนการีดู้แลสุข้ภาพข้องปรีะชุาชุนทุ่กกลุ่ม่ว้ัย

และองค์กรีหรืีอหน่วัยงานอื�นในเข้ตเท่ศบาลและสนบ้สนุนการี

จ้้ด้บริีการีสาธารีณสุข้ ศูนย์พ้ฒนาคุณภาพชีุวัิตและผู้สูงอายุ

และผูพิ้การีในเข้ตเท่ศบาลตำบลแม่อ่ายและศนูยพ์ฒ้นาเด้ก็เลก็

โด้ยผา่นกองท่นุหลก้ปรีะกน้สขุ้ภาพเท่ศบาลตำบลแม่อ่ายหรีอื 

งบปรีะม่าณในส่วันอื�นท่ี�เป็นไปตาม่อำนาจ้หน้าท่ี�

 4.4 พ้ฒนาคุณภาพการีศก่ษาข้องศูนย์พฒ้นาเด้็กเลก็

และโรีงเรียีนอนุบาลเท่ศบาลตำบลแม่อ่าย (บ้านเด่้น) ตาม่หลก้

การีอุ่นใจ้เพรีาะใกล้บ้าน

 4.5 ส่งเสรีิม่กิจ้กรีรีม่เด้็กและเยาวัชุน และสภาเด้็ก

และเยาวัชุน

 4.6 สง่เสรีมิ่ปรีะชุาชุนท่กุกลุม่่วัย้เสรีมิ่สรีา้งสขุ้ภาพให้

แข้ง็แรีง ด้้วัยการีกีฬา และรีวัม่ถ่งมุ่ง่เน้นพ้ฒนานก้กีฬาในพื�นท่ี�

ให้เข้้าสู่การีเป็นน้กกีฬาอาชุีพ

 4.7 การีอนุรี้กษ์และรี้กษาโบรีาณสถานและโบรีาณ

วั้ตถุในเข้ตเท่ศบาล

 4.8 การีอำนวัยควัาม่สะด้วักในการีจ้่ายเบี�ยย้งชุีพแก่

ปรีะชุาชุนในเข้ตเท่ศบาล

 4.9 พ้ฒนารีะบบการีชุ่วัยเหลือผู้ปรีะสบอุบ้ติเหตุ       

ณ จุ้ด้เกิด้เหตุบนถนน (EMS)

 4.10 การีพ้ฒนาศ้กยภาพด้้านอาสาสม่้ครีป้องก้นภ้ย

ฝ่ายพลเรีือน

 4.11  พฒ้นาบคุลากรีท่ี�ปฏิบิต้งิานปอ้งกน้และบรีรีเท่า

สาธารีณภ้ยและเครีื�องม่ือให้ม่ีควัาม่พรี้อม่ในการีปฏิิบ้ติงาน

 4.12 ส่งเสรีิม่รี้กษาม่าตรีฐานโรีงฆ่่าส้ตวั์ เพื�อให้
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ปรีะชุาชุนในเข้ตเท่ศบาลตำบลแม่่อายม่ีเนื�อส้ตวั์(สุกรี)            

ท่ี�สะอาด้ ปลอด้ภ้ยต่อการีบรีิโภค

 4.13 สน้บสนุนและส่งเสรีิม่กิจ้กรีรีม่กรีณีเกิด้โรีค

รีะบาด้หรีือภ้ยพิบ้ติในพื�นท่ี�ในการีป้องก้นและแก้ไข้ปัญหา

สาธารีณสุข้ได้้ตาม่ควัาม่จ้ำเป็น เหม่าะสม่และท่้นต่อ

สถานการีณ์ได้้เรี่งด้่วัน อาท่ิเชุ่น “New Normal” ก้ารดำเน่ิน่

ชิีวิตอย่างใหม่่ที�แตก้ต่างจาก้อดีตต้องปรับตัวเพ่ั�อรับม่่อกั้บ

สถาน่ก้ารณ์ปัจจุบัน่ใน่บริบทสถาน่ก้ารณ์ก้ารแพัร่ระบาด

ของโรคุติดเชิ่�อไวรัสโคุโรน่่า  2019  หร่อ โคุวิด 19 โด้ยผ่าน

กองทุ่นหล้กปรีะก้นสุข้ภาพเท่ศบาลตำบลแม่่อาย หรีือ           

งบปรีะม่าณในส่วันอื�นท่ี�เป็นไปตาม่อำนาจ้หน้าท่ี�

 4.14 การีป้องก้นและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด้ในเข้ต

เท่ศบาลตำบลแม่่อาย

 5. นโยู่บายู่ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ี�ดี

 บรีิหารีงานโด้ยย่ด้หล้กธรีรีม่าภิบาลและพ้ฒนา

ศ้กยภาพข้องบุคลากรีเพื�อรีองรี้บการีให้บรีิการีสาธารีณะ      

แก่ปรีะชุาชุน

 5.1  สง่เสริีม่ให้ปรีะชุาชุนสาม่ารีถเข้า้ถง่ข้อ้มู่ลข้า่วัสารี

ข้องเท่ศบาลตำบลแม่อ่ายท่้�งท่างกายภาพและในรีปูแบบข้อ้ม่ลู

อิเล็กท่รีอนิกส์

 5.2 พ้ฒนาบุคลากรีเท่ศบาลตำบลแม่่อายให้ม่ี

ศ้กยภาพและควัาม่พรี้อม่ในการีให้บรีิการีปรีะชุาชุนและใชุ้

รีะบบคุณธรีรีม่ในการีบรีิหารีงานบุคคล

 5.3 ส่งเสริีม่ให้ปรีะชุาชุนได้้มี่ส่วันร่ีวัม่ในการีด้ำเนิน

งานข้องเท่ศบาลตำบลแม่อ่ายในรีปูแบบตว้ัแท่นจ้ากปรีะชุาคม่

และเพื�อเข้้าร่ีวัม่ตรีวัจ้สอบผลการีด้ำเนินงานและเพิ�ม่ชุ่องท่าง 

การีแสด้งควัาม่คิด้เห็นข้องปรีะชุาชุนให้ม่ีหลากหลายชุ่องท่าง

 5.4 การีจ้้ด้หาเครีื�องม่ือเครีื�องใชุ้ให้เพียงพอต่อการี 

ให้บรีิการีสาธารีณะแก่ปรีะชุาชุน

 5.5 บรีหิารีงานด้ว้ัยควัาม่โปรีง่ใส สจุ้รีติ ตรีวัจ้สอบได้้

และปฏิิบ้ติตาม่กฎหม่าย

 และท่า้ยนี� ข้า้พเจ้้าข้อเรีียนว่ัา นโยบายด้้งกล่าวัข้า้งตน้ 

จ้ะเกดิ้ผลสำเรีจ็้ได้้อยา่งม่ปีรีะสิท่ธภิาพและเกดิ้ปรีะโยชุนส์งูสดุ้

ก้บปรีะชุาชุนอย่างแท้่จ้ริีงและย้�งยืนได้้น้�น ไม่่ได้้เกิด้จ้ากการี

บรีิหารีงานข้องนายกเท่ศม่นตรีีตำบลแม่่อาย แต่จ้ะต้องได้้รี้บ

ควัาม่รีว่ัม่ม่อืจ้ากสภาเท่ศบาลตำบลแม่อ่ายด้ว้ัย ท่ี�จ้ะม่สีว่ันรีว่ัม่

ในการีตรีวัจ้สอบ ให้ข้้อคิด้เห็น ข้้อเสนอแนะเกี�ยวัก้บแผนงาน 

โครีงการีท่ี�จ้ะด้ำเนินการีตาม่นโยบาย ตลอด้จ้นการีให้ควัาม่

เ ห็ น ชุ อ บ ก า รี ใชุ้ จ้่ า ย ง บ ป รี ะ ม่ า ณ ต า ม่ เ ท่ ศ บ้ ญ ญ้ ติ 

งบปรีะม่าณรีายจ่้ายปรีะจ้ำปีงบปรีะม่าณ ท่ี�ได้้นำนโยบายท่ี�ได้้

แถลงต่อสภาเท่ศบาลตำบลแม่่อายในวั้นนี� ไปกำหนด้เป็น   

แผนงานโครีงการีป้องก้นและแก้ไข้ปัญหาควัาม่เดื้อด้รี้อน    

ข้องปรีะชุาชุนให้เกิด้ผลสำเรี็จ้อย่างเป็นรีูปธรีรีม่

 ด้ง้น้�นในการีด้ำเนินกรีะบวันการีนำนโยบายท่ี�ได้แ้ถลง

ในวั้นนี�ไปปฏิิบ้ติในทุ่กแผนงานทุ่กโครีงการีข้อข้อบคุณท่่าน

ปรีะธานสภาเท่ศบาลตำบลแม่่อาย ท่่านรีองปรีะธานสภา

เท่ศบาลตำบลแม่่อาย ท่่านเลข้านุการีปรีะธานสภาเท่ศบาล

ตำบลแม่่อาย และท่่านสม่าชุิกสภาเท่ศบาลตำบลแม่่อาย      

ท่กุท่า่นอีกคร้ี�งหน่�ง ท่ี�ได้ร้ีบ้ฟังการีแถลงนโยบายในการีบริีหารี

งานเท่ศบาลตำบลแม่่อายในวั้นนี�   ข้อข้อบคุณครี้บ
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สารัจากนายกเที่ศมนตำรัีตำำาบลแม่อาย

สารัจากป๊รัะธานสภาเที่ศบาลตำำาบลแม่อาย

สารัจากป๊ลัดีเที่ศบาลเที่ศบาลตำำาบลแม่อาย

วัิสัยที่ัศน์	พันธกิจ

นโยบายนายกเที่ศมนตำรัีตำำาบลแม่อาย

ข้อมูลที่ั�วัไป๊		/	ตำรัาสัญลักษณ์

อำานาจหน้าที่ี�ของเที่ศบาล	

ที่ำาเนียบคณะผู้บรัิหารั	

ที่ำาเนียบสมาชุิกสภา

ที่ำาเนียบป๊ลัดีและรัองป๊ลัดี	/	หน่วัยตำรัวัจสอบภายใน	

ที่ำาเนียบสำานักป๊ลัดีเที่ศบาล		

ที่ำาเนียบกองคลัง	

ที่ำาเนียบกองชุ่าง	

ที่ำาเนียบกองการัศึกษา	

ที่ำาเนียบกองสาธารัณสุขและสิ�งแวัดีล้อม	

ยุที่ธศาสตำรั์การัพัฒนาของเที่ศบาลตำำาบลแม่อาย

	 ดี้านโครังสรั้างพ่�นฐาน

 ดี้านส่งเสรัิมและพัฒนาเศรัษฐกิจตำามแนวัที่างป๊รััชุญาเศรัษฐกิจพอเพ่ยง

	 ดี้านการับรัิหารัจัดีการัที่รััพยากรัธรัรัมชุาตำิ	สิ�งแวัดีล้อม

	 ดี้านการัอนุรัักษ์	ฟื้้�นฟืู้และสืบสาน	ศิลป๊วััฒนธรัรัม	

	 ดี้านการัพัฒนาคุณภาพชุีวัิตำของป๊รัะชุาชุน

	 ดี้านการัจัดีรัะเบียบชุุมชุน	สังคมและการัรัักษาควัามสงบเรัียบรั้อย

	 ดี้านการับรัิหารัจัดีการับ้านเมืองที่ี�ดีี

สรัุป๊รัายรัับ	–	รัายจ่าย	ป๊รัะจำาป๊ีงบป๊รัะมาณ	2565	

สรัุป๊ผลการัดีำาเนินงาน	ป๊รัะจำาป๊ีงบป๊รัะมาณ	2565	

แหล่งที่่องเที่ี�ยวัในเขตำเที่ศบาลตำำาบลแม่อาย

กำาหนดีการัยื�นแบบชุำารัะภาษี

1
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สารบัญ



8

 เทศบาลตำำาบลแม่่อาย ได้เปลี�ยน่แปลง
ฐาน่ะจาก้สุขาภิิบาลแม่่อาย เป็น่เทศบาลตำำาบล
แม่่อาย เม่่�อ วัน่ที� 25 พัฤษภิาคุม่ 2542 ตำั�งอย่่
หม่่ท่ี� 4 บา้น่ใหม่ป่่�แชิ ่ตำำาบลแม่อ่าย อำาเภิอแม่อ่าย 
จังหวัดเชีิยงใหม่่ ห่างจาก้ตัำวเม่่องเชีิยงใหม่่ 
ประม่าณ 174 ก้ิโลเม่ตำร ห่างจาก้ตำัวจังหวัด

เชิยีงราย   107 ก้โิลเม่ตำร ม่ภีิม่่ปิระเทศ เปน็่พั้�น่ที�ราบ ประก้อบดว้ยตำำาบลแม่อ่าย จำาน่วน่ 10 หม่่บ้่าน่ 
และตำำาบลม่ะลิก้า 9 หม่่่บ้าน่ รวม่ทั�งหม่ด 19 หม่่่บ้าน่ ม่ีประชิาก้รทั�งสิ�น่ประม่าณ 10,500 คุน่ 
ประชิาก้รส่วน่ใหญ่่ใน่เขตำเทศบาลตำำาบลแม่่อายเป็น่ชิาวไทยพ้ั�น่เม่่อง และชิาวไทยใหญ่่ ส่วน่ใหญ่่
น่ับถื่อศาสน่าพัุทธ  ม่ีสถืาน่ที�ท่องเที�ยวที�สำาคุัญ่ ได้แก้่ อนุ่สาวรีย์พัระน่างม่ะลิก้า วัดดงส้ม่สุก้     
วัดพัระธาตำุป่แชิ่ และวัดแม่่อายหลวง ม่ีประเพัณีที�สำาคุัญ่ ๆ เชิ่น่  ประเพัณีปีใหม่่เม่่อง รดน่ำ�าดำาหัว
ประเพัณีไหวพ้ัระอุปคุุตำ ประเพัณีตำกั้บาตำรพัระอุปคุตำ ประเพัณีตำกั้บาตำรเทโวฯ ประเพัณีสลาก้ภัิตำ 
ประเพัณยีี�เปง็ ประเพัณหีลอ่เทยีน่พัรรษา เปน็่ตำน้่ ทั�งน่ี�ชิาวเทศบาลตำำาบลแม่อ่ายยงัคุงม่กี้ารส่บสาน่ 
อนุ่รัก้ษ์วัฒน่ธรรม่และขน่บธรรม่เน่ียม่ประเพัณีล้าน่น่าไว้ให้คุงอย่่ส่บไป

ลายกนก
สัญลักษณ์ของศิลป๊ะที่ี�แสดีงถึงควัามเป๊็น

เอกลักษณ์ของไที่ย	กนกหมายถึง	ที่อง	

เป๊รัียบเสมือนแผ่นดีินของชุาวัแม่อาย	ที่ี�มี

ควัามอุดีมสมบูรัณ์	มีข้าวัในนา	มีป๊ลาในนำ�า

กำแพง 
สัญลักษณ์แสดีงถึงควัามเข้มแข็ง	การัป๊กป๊ักรัักษา

และควัามมั�นคงแข็งแรังที่ี�ป๊กป๊้องให้ป๊ลอดีภัย																		

จากภยันอันตำรัายนานัป๊การั	ตำลอดีจนการัแสดีงถึง 

ควัามรัักใครั่สามัคคี

ประวััติิดวังติรา
เทศบาลติำบลแม่่อาย

เที่ศบาลตำำาบลแม่อาย	มีดีวังตำรัาป๊รัะจำาเที่ศบาล

เป๊็นรัูป๊พรัะนางมะลิกา	ลายกนก	ล้อมรัอบดี้วัยกำาแพงเมือง

ซึ่ึ�งมีควัามหมาย	ดีังนี�

พระนางม่ะลิกา
พรัะองค์ที่รังก่อตำั�งเมืองมะลิกา	(อำาเภอแม่อายในป๊ัจจุบัน)	

จ้งเป๊็นสัญลักษณ์แสดีงถึงควัามเคารัพนับถือ	

ยึดีเหนี�ยวัจิตำใจของชุาวัแม่อาย	และเพ่�อป๊รัะกาศเกียรัตำิคุณ

รัะลึกถึงคุณงามควัามดีี	ที่ี�พรัะนางมะลิกา	ไดี้ที่รังสรั้างบ้านแป๊งเมือง

ตำลอดีจนป๊กป๊ักรัักษา	คุ้มครัอง	เมืองแม่อายให้คงอยู่มาจนถึง	

ป๊ัจจุบัน
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มาต้รา 50 
เที่ศบาล้ต้ำาบล้มีหน้าที่ี�ต้้องที่ำาในเข้ต้เที่ศบาล้ดังต้�อไป็นี�

 (1) รี้กษาควัาม่สงบเรีียบรี้อยข้องปรีะชุาชุน

 (2) ให้ม่ีการีบำรีุงท่างบกและท่างน�ำ

 (3) รีก้ษาควัาม่สะอาด้ข้องถนนหรีอืท่างเด้นิและ

ท่ี�สาธารีณะ รีวัม่ท่้�งการีกำจ้้ด้มู่ลฝอยและสิ�งปฏิิกูล

 (4) ป้องก้นและรีะง้บโรีคติด้ต่อ

 (5) ให้ม่ีเครีื�องใชุ้ในการีด้้บเพลิง

 (6) ให้รีาษฎรีได้้รี้บการีศ่กษาอบรีม่

 (7) ส่งเสรีิม่การีพ้ฒนาสตรีี เด้็ก เยาวัชุน             

ผู้สูงอายุ และผู้พิการี

 (8) บำรุีงศิลปะ จ้ารีีตปรีะเพณี ภูม่ิปัญญา     

ท่้องถิ�น และวั้ฒนธรีรีม่อ้นด้ีข้องท่้องถิ�น

 (9) หน้าท่ี�อื�นตาม่ท่ี�กฎหม่ายบ้ญญ้ติให้เป็น

หน้าท่ี�ข้องเท่ศบาล

 การีปฏิิบ้ติงานตาม่อำนาจ้หน้าท่ี�ข้องเท่ศบาล

ตอ้งเปน็ไปเพื�อปรีะโยชุน์สขุ้ข้องปรีะชุาชุน โด้ยใชุว้ัธิกีารี

บรีิหารีกิจ้การีบ้านเม่ืองท่ี�ด้ีและให้คำน่งถ่งการีม่ี 

สว่ันรีว่ัม่ข้องปรีะชุาชุนในการีจ้ด้้ท่ำแผนพฒ้นาเท่ศบาลและ 

การีเปิด้เผยข้อ้มู่ลข้า่วัสารี ท่้�งท่ี� ให้เปน็ไปตาม่กฎหม่าย 

รีะเบียบ ข้้อบ้งค้บด้้วัยการีน้�น และหล้กเกณฑ์์และวิัธี

การีท่ี�กรีะท่รีวังม่หาด้ไท่ยกำหนด้

มาต้รา 51
เที่ศบาล้อาจจัดที่ำากิจการใด ๆ ในเข้ต้เที่ศบาล้ ดังต้�อไป็นี�

(1) ให้ม่ีน�ำสะอาด้หรีือปรีะปา

(2) ให้ม่ีโรีงฆ่่าส้ตวั์

(3) ให้ม่ีตลาด้ ท่่าเท่ียบเรีือหรีือท่่าข้้าม่

(4) ให้ม่ีสุสานและฌาปนสถาน

(5) บำรีุงและส่งเสรีิม่การีท่ำม่าหากินข้องรีาษฎรี

(6) ใหม้่แีละบำรุีงสถานท่ี�ท่ี�ท่ำการีพิท่ก้ษ์รีก้ษาคนเจ้บ็ไข้้

(7) ให้ม่แีละการีบำรุีงการีไฟฟ้าหรีอืแสงสว่ัางโด้ยวิัธอีื�น

(8) ให้ม่ีและบำรีุงท่างรีะบายน�ำ

(7) เท่ศพาณิชุย์

 ภารีกิจ้อำนาจ้หน้าท่ี�ข้องเท่ศบาลตาม่พรีะรีาชุ

บ้ญญ้ติกำหนด้แผนและข้้�นตอนการีกรีะจ้ายอำนาจ้ให้

แก่องค์กรีปกครีองส่วันท่้องถิ�น พ.ศ.2542 ม่าตรีา 16 

ให้เท่ศบาล เม่ืองพ้ท่ยา และองค์การีบรีิหารีส่วันตำบล 

ม่อีำนาจ้และหนา้ท่ี�ในการีจ้ด้้รีะบบการีบรีกิารีสาธารีณะ

เพื�อปรีะโยชุน์ข้องปรีะชุาชุนในท่้องถิ�นข้องตนเอง ด้้งนี�

 การบรกิารสาธารณะเพ้�อป็ระโยู่ชุนข์้องป็ระชุาชุน

ในที่้องถิ่ิ�นข้องต้นเอง ดังนี�

(1) การีจ้้ด้ท่ำแผนพ้ฒนาท่้องถิ�นข้องตนเอง

(2) การีจ้้ด้ให้ม่ีและบำรีุงรี้กษาท่างบก ท่างน�ำ และท่าง

รีะบายน�ำ

(3) การีจ้้ด้ให้ม่ีและควับคุม่ตลาด้ ท่่าเท่ียบเรีือ ท่่าข้้าม่ 

และท่ี�จ้อด้รีถ

(4) การีสาธารีณูปโภคและการีก่อสรี้างอื�น ๆ

(5) การีสาธารีณูปการี

(6) การีส่งเสรีิม่ การีฝึก และการีปรีะกอบอาชุีพ

(7) การีพาณิชุย์ และการีส่งเสรีิม่การีลงทุ่น

(8) การีส่งเสรีิม่การีท่่องเท่ี�ยวั

(9) การีจ้้ด้การีศ่กษา

(10) การีส้งคม่สงเครีาะห์ และการีพ้ฒนาคุณภาพชุีวัิต

เด้็ก สตรีี คนชุรีา และผู้ด้้อยโอกาส

(11) การีบำรีุงรี้กษาศิลปะ จ้ารีีตปรีะเพณี ภูม่ิปัญญา

ท่้องถิ�น และวั้ฒนธรีรีม่อ้นด้ีข้องท่้องถิ�น

(12) การีปรี้บปรีุ งแหล ่ง ชุุม่ชุนแออ้ด้และ      

การีจ้้ด้การีเกี�ยวัก้บท่ี�อยู่อาศ้ย 

(13) การีจ้้ด้ให้ม่ีและบำรีุงรี้กษาสถานท่ี�พ้กผ่อน

หย่อนใจ้
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(14)  การีส่งเสรีิม่กีฬา

(15) การีส่งเสรีิม่ปรีะชุาธิปไตย ควัาม่เสม่อภาค         

และสิท่ธิเสรีีภาพข้องปรีะชุาชุน

(16) ส่งเสริีม่การีมี่ส่วันร่ีวัม่ข้องรีาษฎรีในการีพ้ฒนา 

ท่้องถิ�น

(17) การีรี้กษาควัาม่สะอาด้และควัาม่เป็นรีะเบียบ

เรีียบรี้อยข้องบ้านเม่ือง

(18) การีกำจ้้ด้มู่ลฝอย สิ�งปฏิิกูล และน�ำเสีย

(19) การีสาธารีณสุข้ การีอนาม่้ยครีอบคร้ีวั และการี

รี้กษาพยาบาล

(20) การีจ้้ด้ให้ม่ีและควับคุม่สุสานและฌาปนสถาน

(21) การีควับคุม่การีเลี�ยงส้ตวั์

(22) การีจ้้ด้ให้ม่ีและควับคุม่การีฆ่่าส้ตวั์

(23) การีรี้กษาควัาม่ปลอด้ภ้ย ควัาม่เป็นรีะเบียบ

เรีี ยบ ร้ีอย  และการีอนาม่้ ย  โรี งม่หรีสพและ  

สาธารีณสถานอื�น ๆ

(24) การีจ้้ด้การี การีบำรีุงรี้กษา และการีใชุ้ปรีะโยชุน์

จ้ากป่าไม่้ท่ี�ด้ินท่รี้พยากรีธรีรีม่ชุาติ และสิ�งแวัด้ล้อม่

(25) การีผ้งเม่ือง

(26) การีข้นส่งและการีวัิศวักรีรีม่จ้รีาจ้รี

(27) การีดู้แลรี้กษาท่ี�สาธารีณะ

(28) การีควับคุม่อาคารี

(29) การีป้องก้นและบรีรีเท่าสาธารีณภ้ย

(30) การีรี้กษาควัาม่สงบเรีียบร้ีอย การีส่งเสริีม่และ 

การีสน้บสนุนการีป้องก้นและรี้กษาควัาม่ปลอด้ภ้ยใน      

ชุีวัิตและท่รี้พย์สิน

(31) กิจ้การีอื�นใด้ท่ี�เป็นผลปรีะโยชุน์ข้องปรีะชุาชุนใน

ท่้องถิ�นตาม่ท่ี�คณะกรีรีม่การีปรีะกาศกำหนด้

 ภารกิจหล้ักแล้ะภารกิจรองที่ี�เที่ศบาล้ 

จะดำาเนินการ

 1. ด้านโครงสร้างพ้�นฐาน

     ภารกิจหล้ัก

(1) พฒ้นาปรีบ้ปรีงุเสน้ท่างคม่นาคม่ภายในเข้ตเท่ศบาล

ให้ได้้ม่าตรีฐาน และม่ีโครีงสรี้างเชุื�อม่โยงก้น อย่างเป็น

รีะบบ เชุ่น ถนน สะพาน รีางรีะบายน�ำ

(2) จ้้ด้วัางรีะบบผ้งเมื่องรีวัม่ในชุุม่ชุน ให้สาม่ารีถร้ีบ 

การีเจ้รีญิข้องชุมุ่ชุนภายในอนาคต จ้ำแนกโซึ่นการีใชุท้่ี�ด้นิ 

แต่ละปรีะเภท่ เชุ่น แหล่งเกษตรีกรีรีม่ แหล่งพาณิชุยกรีรีม่ 

แหลง่อตุสาหกรีรีม่แหลง่ท่ี�อยูอ่าศย้ แหลง่ปรีะกอบการี

ด้้านปศุส้ตวั์

(3) พฒ้นาปรีบ้ปรีงุรีะบบไฟฟา้สาธารีณะ ให้ครีอบคลมุ่

ท่กุพื�นท่ี�ในเข้ตเท่ศบาล อยา่งเปน็รีะบบและได้ม้่าตรีฐาน 

โด้ยเฉพาะถนนสายหล้กและตรีอกซึ่อยต่าง ๆ ในเข้ต

เท่ศบาล

 ภารกิจรอง

(1) พ้ฒนาปรี้บปรีุงแหล่งน�ำเพื�อการีเกษตรี

(2) พ้ฒนาแหล่งน�ำเพื�อการีอุปโภคบรีิโภค ให้ม่ีปรีิม่าณ

น�ำเพียงพอต่อควัาม่ต้องการีข้องปรีะชุาชุน
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(3) กอ่สร้ีางรีะบบรีะบายน�ำภายในชุมุ่ชุนให้ได้ม้่าตรีฐาน

และสาม่ารีถรีะบายน�ำได้้อย่างม่ีปรีะสิท่ธิภาพ

(4) ปรี้บปรีุงรีะบบการีจ้รีาจ้รีให้ได้้ม่าตรีฐาน สรี้างวัิน้ย

จ้รีาจ้รีให้ปรีะชุาชุนในท่้องถิ�น

 2. ด้านส�งเสริมคุณภาพชุีวิต้

      ภารกิจหล้ัก

(1) เสริีม่สรี้างคุณภาพชีุวัิตให้ก้บปรีะชุาชุน จ้้ด้การี

สาธารีณสุข้มู่ลฐานให้ท่้�วัถ่ง

(2) ปัญหาด้้านยาเสพติด้ในชุุม่ชุน

(3) สน้บสนุนด้้านสวั้สด้ิการี พ้ฒนาคุณภาพชุีวัิต ผู้ด้้อย

โอกาสในส้งคม่

(4) พฒ้นาปรีบ้ปรุีงกิจ้การีโรีงงานฆ่า่ส้ตว์ั ให้ได้้ม่าตรีฐาน

(5) สน้บสนุนส่งเสรีิม่ให้หน่วัยงาน องค์การี ชุุม่ชุน และ

ปรีะชุาชุนม่ีส่วันรี่วัม่ในการีแก้ไข้ปัญหาส้งคม่

(6) ด้แูลจ้ด้้การีด้า้นสวัส้ด้กิารีแกชุ่มุ่ชุน เชุน่ คนชุรีา เด้ก็ 

ผู้ติด้เชุื�อเอด้ส์

(7) พ้ฒนาปรี้บปรีุงด้้านสุสาน ฌาปนสถานให้ได้้

ม่าตรีฐาน

 ภารกิจรอง

(1) ส่งเสรีิม่การีกีฬาให้กลุ่ม่เยาวัชุนได้้ม่ีการีใชุ้เวัลาวั่าง

ท่ำกิจ้กรีรีม่ท่ี�เป็นปรีะโยชุน์

(2) สน้บสนุนส่งเสริีม่ด้้านการีศ่กษาข้องเยาวัชุน 

ปรีะชุาชุน ในท้่องถิ�นท้่�งในรีะบบและนอกรีะบบโรีงเรียีน

 3. ด้านการจัดระเบียู่บชุุมชุน สังคม แล้ะ

การรักษาความสงบเรียู่บร้อยู่

     ภารกิจหล้ัก

(1) การีรี้กษาควัาม่สะอาด้ ควัาม่เป็นรีะเบียบเรีียบรี้อย

ข้องชุุม่ชุน

(2) พ้ฒนาปรี้บปรุีงด้้านการีป้องก้นและบรีรีเท่า

สาธารีณภ้ยให้เป็นไปอย่างม่ีปรีะสิท่ธิภาพ

(3) ส่งเสรีิม่ วัางแผน จ้้ด้การีด้้านควัาม่ปลอด้ภ้ยในชุีวัิต

และท่รี้พย์สินข้องปรีะชุาชุน

(4) ควับคมุ่ด้แูล การีปรีะกอบกจิ้การีตลาด้ใหเ้ป็นไป

ตาม่พรีะรีาชุบ้ญญ้ติการีสาธารีณสุข้ พ.ศ.2535 อย่าง

เครี่งครี้ด้

 ภารกิจรอง

(1) รีณรีงค์ส่งเสรีิม่ให้ปรีะชุาชุนม่ีส่วันรี่วัม่ในการีจ้้ด้

รีะเบียบภายในชุุม่ชุน

 4. ดา้นการวางแผน การส�งเสรมิการล้งที่นุ 

พาณิชุยู่กรรมแล้ะการที่�องเที่ี�ยู่ว

    ภารกิจหล้ัก

(1) พ้ฒนาส่งเสรีิม่อาชุีพให้กลุ่ม่อาชุีพต่าง ๆ สน้บสนุน

การีรีวัม่กลุ่ ม่อา ชีุพ ต่ า งๆ  ส่ ง เ ส ริีม่ผ ลิต ภ้ณฑ์ ์

ท่างการีเกษตรี

(2) สน้บสนุนด้้านการีพาณิชุย์ ส่งเสรีิม่การีลงทุ่น

   ภารกิจรอง

(1) พ้ฒนาและปรี้บปรีุงแหล่งท่่องเท่ี�ยวั
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เทั่ศบาลุตำาบาลุแม่อาย

สมาชิกิสภาเทั่ศบาลุตำาบาลุแม่อาย

ทั่ำาเนียบคณีะผู้่้บริห้าร

ทั่ำาเนียบ

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ
นายกเทศมนตรี
ตำาบลแม่อาย 

นายชุมพร  แสงเป๊ก
ประธานสภา
เทศบาลตำาบลแม่อาย

นายอานันต์  ศรียาหล้า
รองนายกเทศมนตรี 
ตำาบลแม่อาย 

นางนงลักษณ์  ทานันท์
รองประธานสภา
เทศบาลตำาบลแม่อาย 

นายพนม  เดชะวงศ์
เลขานุการสภา
เทศบาลตำาบลแม่อาย 

นางรัตติกาล ศรีอุทธา
รองนายกเทศมนตรี 
ตำาบลแม่อาย 

นายมงคล คำาดา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำาบลแม่อาย 

สมาชิกิสภาเทั่ศบาลุตำาบาลุแม่อาย
ทั่ำาเนียบ

เขต 1

นายส่งสุข มูลเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล

นางนงลักษณ์ ทานันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประพันธ์ วรรณปัน 
สมาชิกสภาเทศบาล

นางพัชริดา สรรพจารย์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายยุทธกร แก้วงาม
สมาชิกสภาเทศบาล

นายพัสกร มหาวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
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สมาชิกิสภาเทั่ศบาลุตำาบาลุแม่อาย

เทั่ศบาลุตำาบาลุแม่อาย

เทั่ศบาลุตำาบาลุแม่อาย

สมาชิกิสภาเทั่ศบาลุตำาบาลุแม่อาย

ทั่ำาเนียบปลุัด้แลุะรองปลุัด้

ห้น่วยตรวจสอบภายใน

ทั่ำาเนียบ
เขต 2

ส.ต.อ.ณรงค์ ปิติปุญญพัฒน์
ปลัดเทศบาล
ตำาบลแม่อาย 

ส.ต.อ.ณรงค์ ปิติปุญญพัฒน์
ปลัดเทศบาล
ตำาบลแม่อาย 

นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย
รองปลัด
เทศบาลตำาบลแม่อาย 

นางเจนจิรา  อินนา
นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 

นายภาคิม จิรจตุรพรกุล
รองปลัด
เทศบาลตำาบลแม่อาย

นายชุมพร แสงเป๊ก
สมาชิกสภาเทศบาล

นายปรีชา กันทะวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสัญญา แสนศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวเรณู เป็งจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายพนม เดชะวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายมณเฑียร มะลิกา
สมาชิกสภาเทศบาล
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เทั่ศบาลุตำาบาลุแม่อาย

เทั่ศบาลุตำาบาลุแม่อาย

เทั่ศบาลุตำาบาลุแม่อาย

ทั่ำาเนียบสำานักิปลุัด้เทั่ศบาลุ

ทั่ำาเนียบกิองคลุัง

ทั่ำาเนียบกิองช่าง

น่างเด่อน่เพั็ญ่ อิน่ตำ๊ะแก้้ว

หัวหน่้าสำาน่ัก้ปลัดเทศบาล

น่างชิม่ชิน่ก้ ม่ณีพัรหม่

ผู้่้อำาน่วยก้ารก้องคุลัง

น่ายก้สิณ พััน่ธวงคุ์

ผู้่้อำาน่วยก้ารก้องชิ่าง

น่างเก้ศิน่ี จัน่ทร์เลน่
หัวหน่้าฝ่�ายปก้คุรอง

น่างสาวอาริตำา ตำ่อเพัชิร
หัวหน่้าฝ่�ายบริหารงาน่คุลัง

น่างโยษิตำา ไชิยสุ 
หัวหน่้าฝ่�ายพััฒน่ารายได้

น่างสาวสุน่ัน่ธา จีน่า 
น่ัก้วิชิาก้ารเงิน่และ
บัญ่ชิีปฏิิบัตำิก้าร

 น่างสาวพััฒน่์น่รี น่ำาชิัย
เจ้าพัน่ัก้งาน่พััสดุชิำาน่าญ่งาน่

น่างสาวพัิณทิยา สุวรรณ  
เจ้าพัน่ัก้งาน่ธุรก้ารชิำาน่าญ่งาน่

น่ายธวัชิชิัย บุษดี
น่ายชิ่างโยธาอาวุโส

 น่างสาวพัิม่พัร สิทธิสุริน่ทร์ 
เจ้าพัน่ัก้งาน่ธุรก้ารปฏิิบัตำิงาน่

น่ายอาน่ัน่ตำ์ สม่ศรี 
พัน่ัก้งาน่ขับเคุร่�องจัก้รก้ลขน่าดเบา

น่างสาวภิัทราน่ิษฐ์  วิวัฒน่์ชิัยพัร  
น่ัก้ประชิาสัม่พััน่ธ์ปฏิิบัตำิก้าร

น่างสาววิสุลัดดา  ทรายคุำา 
หัวหน่้าฝ่�ายอำาน่วยก้าร

 น่ายภิาสก้ร  หม่้อก้รอง
เจ้าพัน่ัก้งาน่ป้องก้ัน่และบรรเทา 

สาธารณภิัยชิำาน่าญ่งาน่

น่างสาวณัฐก้าน่ตำ์  เป็งจัน่ทร์ 
น่ัก้จัดก้ารงาน่ทะเบียน่และ

บัตำรชิำาน่าญ่ก้าร

น่างสาวลภิัสรดา  ม่ณีวรรณ์ 
เจ้าพัน่ัก้งาน่พััฒน่าชิุม่ชิน่ปฏิิบัตำิงาน่

น่ายพัิเชิียร  ทาแก้ง
น่ัก้วิเคุราะห์น่โยบายและ

แผู้น่ปฏิิบัตำิก้าร

น่ายประม่วล  เสน่สุข
เจ้าพัน่ัก้งาน่ธุรก้าร
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เทั่ศบาลุตำาบาลุแม่อาย

เทั่ศบาลุตำาบาลุแม่อาย

ทั่ำาเนียบกิองกิารศึกิษา

ทั่ำาเนียบกิองสาธารณีสุขแลุะสิ�งแวด้ลุ้อม

น่ายภิาคุิม่ จิรจตำุรพัรกุ้ล
รองปลัดเทศบาล รัก้ษาราชิก้ารแทน่ 

ผู้่้อำาน่วยก้ารก้องสาธารณสุข  
และสิ�งแวดล้อม่

น่ายอธิศัก้ดิ� ทองคุำา

น่ัก้วิชิาก้ารวัฒน่ธรรม่ชิำาน่าญ่ก้าร

รัก้ษาราชิก้ารแทน่ ผู้่้อำาน่วยก้าร 

ก้องก้ารศึก้ษา

น่างสาวจุฑาม่าศ ก้วางทุม่
เจ้าพัน่ัก้งาน่ธุรก้ารปฏิิบัตำิงาน่

น่ายน่ฤน่าท ม่่ลดี 
คุน่งาน่ประจำารถืขยะ

น่างสาววัน่วิสา หน่่อรัตำน่์
น่ัก้วิชิาก้ารศึก้ษาชิำาน่าญ่ก้าร

น่างสาวใจแก้้ว ม่หาวัน่
คุร่

น่างสาวณัฐชิญ่า ปัน่ชิัย
คุร่

น่ายอธิศัก้ดิ� ทองคุำา
น่ัก้วิชิาก้ารวัฒน่ธรรม่ชิำาน่าญ่ก้าร

น่างสาวก้ัญ่ญ่อัญ่ญ่์ ศรีวิไชิย
คุร่

 น่างสาวพััชิรา ก้ิตำิวงคุ์
คุร่

น่างธัญ่ชิน่ก้ โพัน่ยะเขตำ
คุร่

น่างสาวก้ัน่ทน่า ก้าน่ิล
คุร่

น่างภิัทราวรรณ สุทธปรีดา
คุร่

น่างพัรรณี อิน่ตำ๊ะ
คุร่

น่างก้ิตำตำิก้า อาสาก้ิจ
คุร่

น่างสาวบัวน่วล คุำาปา
คุร่

น่างจิรารัตำน่์ บุตำรแก้้ว
คุร่
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 เทศบาลตำำาบลแม่อ่ายมี่ก้ารพััฒน่าด้าน่โคุรงสร้างพ้ั�น่ฐาน่ เพ้ั�อให้ประชิาชิน่ได้รับคุวาม่สะดวก้เข้าถึืงบริก้ารสาธารณะ
ที�ม่ีคุุณภิาพัและเท่าเทียม่ เชิ่น่ ก้ารก้่อสร้างถืน่น่ ก้ารขยายผู้ิวจราจร ก้ารก้่อสร้างรางระบายน่ำ�า ก้ารปรับปรุงถืน่น่ที�ชิำารุด 
เสยีหาย ใหอ้ย่ใ่น่สภิาพัใชิก้้ารไดด้ ีอกี้ทั�งยงัเปน็่ก้ารลดอบุตัำเิหตำใุน่ก้ารเดนิ่ทาง ทำาใหป้ระชิาชิน่สญั่จรไดอ้ยา่งสะดวก้ ปลอดภิยั
 เทศบาลตำำาบลแม่อ่าย โดยงาน่สถืาน่ที�และไฟฟา้สาธารณะ ออก้หน่ว่ยซ่อ่ม่แซ่ม่ไฟฟา้สอ่งสวา่งสาธารณะใน่พั้�น่ที�เขตำ
เทศบาลตำำาบลแม่่อายเพ้ั�อให้อุปก้รณ์ไฟฟ้าสาธารณะตำ่างๆ อย่่ใน่สภิาพัพัร้อม่ใชิ้งาน่ได้ดี อีก้ทั�งเป็น่ก้ารลดพั้�น่ที�เสี�ยงและ
ปอ้งก้นั่ก้ารเก้ดิอบุตัำเิหตำบุน่ทอ้งถืน่น่ใน่เวลาก้ลางคุ่น่ ทำาใหป้ระชิาชิน่ผู้่ส้ญั่จรไปม่าไดร้บัคุวาม่ปลอดภิยัใน่ชิวีติำและทรพััยส์นิ่

 เทศบาลตำำาบลแม่่อายม่ีก้ารส่งเสริม่อาชิีพัและเสริม่สร้างขีดคุวาม่สาม่ารถืของประชิาชิน่บน่ฐาน่ขององคุ์คุวาม่ร่้   
คุวาม่คุดิสรา้งสรรคุ ์น่วตัำก้รรม่ ม่กี้ารพััฒน่าใน่ก้ารประก้อบอาชิพีัโดยยดึหลกั้ปรชัิญ่าเศรษฐก้จิพัอเพัยีง โดยไดจ้ดัโคุรงก้าร
และกิ้จก้รรม่ให้แก้่ประชิาชิน่ก้ลุ่ม่เป้าหม่ายให้ม่ีส่วน่ร่วม่ และร่วม่พััฒน่าองค์ุคุวาม่ร่้ ขยายผู้ลไปส่่ก้ารปรับเปลี�ยน่ก้ระบวน่
ทัศน่์ใน่ก้ารดำาเน่ิน่ชิีวิตำ

ยุุทธศาสตร์์การ์พััฒนาของเทศบาลตำาบลแม่่อายุ
1. ยุทั่ธศาสตร์กิารพััฒนาด้้านโครงสร้างพั้�นฐาน

2. ยุทั่ธศาสตร์ด้้านส่งเสริมแลุะพััฒนาเศรษฐกิิจตามแนวทั่างปรัชญาเศรษฐกิิจพัอเพัียง

โคุรงก้ารก้่อสร้างก้ำาแพังก้ัน่ดิน่

โคุรงก้ารก้่อสร้างรางระบายน่ำ�า

โคุรงก้ารทำาน่ำ�าม่ัน่น่วดสมุ่น่ไพัรไทย
โคุรงก้ารส่งเสริม่ก้ารปล่ก้ผู้ัก้ปลอดสารพัิษ ห่างไก้ล        

โคุวิด-19 ตำาม่แน่วปรัชิญ่าเศรษฐก้ิจพัอเพัียง

ก้ารออก้ซ่่อม่แซ่ม่ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

โคุรงก้ารก้่อสร้างขยายผู้ิวจราจร โคุรงก้ารก้่อสร้างถืน่น่ คุ.ส.ล.
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 เทศบาลตำำาบลแม่อ่ายไดม้่กี้ารพััฒน่าดา้น่ทรพััยาก้รธรรม่ชิาตำแิละสิ�งแวดลอ้ม่ เพ้ั�อใหป้ระชิาชิน่ม่คุีุณภิาพัชิวิีตำที�ดขี้�น่ 
ทุก้ภิาคุส่วน่มี่ส่วน่ร่วม่ใน่ก้ารอนุ่รัก้ษ์ฟ้�น่ฟูและบริหารจัดก้ารทรัพัยาก้รธรรม่ชิาตำิและสิ�งแวดล้อม่ใน่พ้ั�น่ที� ม่ีก้ารปล่ก้จิตำ
สำาน่ึก้ใน่ก้ารอนุ่รัก้ษ์ทรัพัยาก้รธรรม่ชิาตำิ ป้องก้ัน่และแก้้ไขปัญ่หาสิ�งแวดล้อม่ เชิ่น่ปัญ่หาหม่อก้คุวัน่ไฟป�า PM2.5 ก้ารปล่ก้
ตำน้่ไม่เ้พิั�ม่พ้ั�น่ที�สเีขยีว ก้ารพััฒน่าลำาหว้ย/ลำาน่ำ�า เป็น่ตำน้่ เพ้ั�อใหท้กุ้ภิาคุส่วน่ไดต้ำระหนั่ก้ถืงึคุวาม่สำาคุญั่ และมี่จติำสำาน่กึ้ใน่คุุณคุ่า
ของทรัพัยาก้รธรรม่ชิาตำิและสิ�งแวดล้อม่

ก้ิจก้รรม่ Kick off รณรงคุ์ป้องก้ัน่

และแก้้ไขปัญ่หาหม่อก้คุวัน่ไฟป�าและฝุ่�น่ PM2.5

ก้ิจก้รรม่ปล่ก้ตำ้น่ไม่้เพัิ�ม่พั้�น่ที�สีเขียว
ฌาปน่สถืาน่แก้้วม่งคุลชิัย

ก้ิจก้รรม่ปล่ก้ตำ้น่ก้ล้วย ลดโลก้ร้อน่

และเพัิ�ม่พั้�น่ที�สีเขียว ณ โรงฆ่่าสัตำว์

ก้ิจก้รรม่พััฒน่าลำาน่ำ�าห้วยธาตำุ

ก้ิจก้รรม่พััฒน่าลำาห้วยเพัียงดิน่

3. ยุทั่ธศาสตร์กิารพััฒนาด้้านทั่รัพัยากิรธรรมชาติแลุะสิ�งแวด้ลุ้อม
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4. ยุทั่ธศาสตร์ด้้านกิารอนุรักิษ์ฟื้้�นฟืู้แลุะสืบสานศิลุปวัฒนธรรม

 เทศบาลตำำาบลแม่อ่ายม่กี้ารอน่รุกั้ษ ์ฟ้�น่ฟ ูสบ่สาน่ศลิปวฒัน่ธรรม่จารตีำประเพัณ ีและภิม่่ปิญั่ญ่าทอ้งถืิ�น่ โดยไดม้่กี้าร
จดัโคุรงก้ารตำา่ง ๆ  เช่ิน่ ก้ารรดน่ำ�าดำาหวัผู้่ส้ง่อายุ ประเพัณีสรงน่ำ�าพัระน่างม่ะลิก้า ประเพัณีหล่อเทียน่พัรรษา ประเพัณีตำกั้บาตำร
เทโวโรหณะ ประเพัณียี�เป็ง ประเพัณีสลาก้ภิัตำ เป็น่ตำ้น่ โดยม่ีวัตำถืุประสงคุ์เพั้�ออนุ่รัก้ษ์และส่บสาน่วัฒน่ธรรม่ประเพัณีที�ดีงาม่
ของท้องถืิ�น่ ถื่ายทอดองคุ์คุวาม่ร่้ส่่เยาวชิน่ เพั้�อสร้างทัศน่คุตำิให้เยาวชิน่หวงแหน่ม่รดก้ทางวัฒน่ธรรม่อัน่ดีงาม่ให้อย่่คุ่่แผู้่น่
ดิน่ล้าน่น่าม่ิให้ส่ญ่หายและให้คุงอย่่ส่บไป

ประเพัณีตำัก้บาตำรเทโวโรหณะ

ประเพัณีรดน่ำ�าดำาหัวผู้่้ส่งอายุ

ประเพัณีหล่อเทียน่พัรรษา

ประเพัณียี�เป็ง

ประเพัณีสลาก้ภิัตำ

ประเพัณีสรงน่ำ�าพัระน่างม่ะลิก้า
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5. ยุทั่ธศาสตร์ด้้านกิารพััฒนาคุณีภาพัชีวิตของประชาชน

 เทศบาลตำำาบลแม่่อายได้มี่ก้ารพััฒน่าคุุณภิาพัชิีวิตำ ของเด็ก้ เยาวชิน่ สตำรี ผู้่้ส่งอายุและผู้่้ด้อยโอก้าสทางสังคุม่              
ใหส้อดคุลอ้งก้บัก้ารเปลี�ยน่แปลงทางสงัคุม่ โดยม่กี้ารปอ้งก้นั่และคุวบคุุม่โรคุ สง่เสรมิ่และสน่บัสน่นุ่ใหป้ระชิาชิน่ม่ทีกั้ษะใน่ก้าร
ด่แลสุขภิาพั รวม่ทั�งตำระหน่ัก้ถืึงคุวาม่สำาคุัญ่ของก้ารออก้ก้ำาลังก้าย เพั้�อพััฒน่าด้าน่จิตำใจ ด้าน่สุขภิาพัและอารม่ณ์ ได้พับปะ
แลก้เปลี�ยน่คุวาม่คุิดเห็น่ซ่ึ�งก้ัน่และก้ัน่ เป็น่ก้ารสร้างคุวาม่เข้ม่แข็งให้แก้่ชิุม่ชิน่

ก้ารลงพั้�น่ที�ก้ำาจัดล่ก้น่ำ�ายุงลายป้องก้ัน่โรคุไข้เล่อดออก้ 

น่ำาโดย น่ายพัิรุณ ธงชิัยสุวรรณ น่ายก้เทศม่น่ตำรีตำำาบลแม่่อาย

ก้ารออก้ให้บริก้ารด่เเลผู้่้ส่งอายุที�ม่ีภิาวะพั่�งพัิง โดย 

อาสาสม่ัคุรบริบาลท้องถืิ�น่ ของเทศบาลตำำาบลแม่่อาย

เทศบาลตำำาบลแม่่อายได้ลงพั้�น่ที�ม่อบถืุงยังชิีพั ให้แก้่ผู้่้ป�วย   

โคุวิด และผู้่้ที�ตำ้องก้ัก้ตำัวใน่ชิ่วงสถืาน่ก้ารณ์ Covid-19

เทศบาลตำำาบลแม่่อาย จัดก้ารแข่งขัน่ก้ีฬาประชิาชิน่ 

เพั้�อส่งเสริม่ให้ประชิาชิน่ม่ีสุขภิาพัร่างก้ายแข็งแรงสม่บ่รณ์

เทศบาลตำำาบลแม่่อาย จัดอบรม่เก้ี�ยวก้ับก้ารน่วดเพั้�อสุขภิาพัใน่ผู้่้ส่งอายุ 

เพั้�อให้ผู้่้ส่งอายุม่ีคุวาม่ร่้วิธีก้ารน่วดที�ถื่ก้ตำ้อง และปลอดภิัย

ก้ารออก้พั้�น่ที�ให้บริก้ารฉีีดวัคุซ่ีน่ป้องก้ัน่โรคุพัิษสุน่ัขบ้า    

ตำาม่โคุรงก้ารสัตำว์ปลอดโรคุ คุน่ปลอดภิัยจาก้โรคุพัิษสุน่ัขบ้า

ก้ารออก้เยี�ยม่ผู้่้ส่งอายุ ผู้่้พัิก้าร และผู้่้ด้อยโอก้าสทางสังคุม่ 

โดยงาน่สวัสดิก้ารสังคุม่ เทศบาลตำำาบลแม่่อาย

เทศบาลตำำาบลแม่่อาย รณรงคุ์ให้ประชิาชิน่ใน่เขตำเทศบาล

ตำำาบลแม่่อายฉีีดวัคุซ่ีน่ป้องก้ัน่โรคุ Covid-19



20

6. ยุทั่ธศาสตร์ด้้านกิารจัด้ระเบียบชุมชน สังคมแลุะกิารรักิษาความสงบเรียบร้อย

 ก้ารจัดระเบียบชิุม่ชิน่สังคุม่เพ้ั�อก้ารบริหารจัดก้ารและบ่รณาก้ารทุก้ภิาคุส่วน่ใน่ก้ารป้องก้ัน่บรรเทาสาธารณภิัย 
ทั�งใน่ด้าน่บุคุลาก้ร เคุร่�องม่่อ อุปก้รณ์และก้ารพััฒน่าเคุร่อข่าย เพั้�อให้ม่ีประสิทธิภิาพั สาม่ารถืรับม่่อก้ับสาธารณภิัยตำ่าง ๆ 
สาม่ารถืใชิ้ชิีวิตำอย่างปก้ตำิสุข ลดปัญ่หาคุวาม่ไม่่ปลอดภิัยใน่ชิีวิตำและทรัพัย์สิน่ โดยก้ารให้คุวาม่ร่้ เฝ้่าระวัง ประชิาสัม่พััน่ธ์ 
รณรงคุ์แน่วทางใน่ก้ารป้องก้ัน่ และบรรเทาสาธารณภิัยด้าน่ตำ่าง ๆ

 เทศบาลตำำาบลแม่่อาย ม่ีก้ารด่แล บำารุงรัก้ษา อุปก้รณ์

เคุร่�องม่อ่เคุร่�องใชิ้ให้พัรอ้ม่ใชิง้าน่อย่เ่สม่อ เพ้ั�อเตำรยีม่สำาหรบัก้าร

ออก้ปฏิิบัตำิหน่้าที�ใน่ก้รณีเก้ิดเหตำุสาธารณภิัยด้าน่ตำ่าง ๆ

 เทศบาลตำำาบลแม่่อายได้จัดโคุรงก้ารพััฒน่าศัก้ยภิาพั

ก้ารป้องก้ัน่และบรรเทาสาธารณภิัย เพั้�อให้เจ้าหน่้าที�ที�ปฏิิบัตำิงาน่

ด้าน่ก้ารป้องก้ัน่และบรรเทาสาธารณภิัย ม่ีคุวาม่พัร้อม่ด้าน่

บุคุลาก้ร อุปก้รณ์ เคุร่�องม่่อ เคุร่�องใชิ้ อัน่จะเป็น่ประโยชิน่์ตำ่อก้าร

ชิ่วยเหล่อผู้่้ประสบภิัยได้อย่างรวดเร็วและทัน่ท่วงที

 ก้ารฝ่กึ้อบรม่อาสาสม่คัุรปอ้งก้นั่ภิยัฝ่�ายพัลเรอ่น่(อปพัร.) 

หลัก้ส่ตำรจัดตำั�ง ของเทศบาลตำำาบลแม่่อาย ประจำาปี พั.ศ. 2565

 น่ายพิัรุณ ธงชัิยสุวรรณ น่ายก้เทศม่น่ตำรีตำำาบลแม่่อาย        

ได้ลงพั้�น่ที�ตำรวจสอบสถืาน่ก้ารณ์อุทก้ภิัย พัร้อม่น่ำาก้ำาลังเจ้าหน่้าที�

ชิว่ยเหลอ่ประชิาชิน่ เช่ิน่ ก้ารขน่ของข้�น่ที�สง่ เก็้บเศษขยะ กิ้�งไม้่ออก้จาก้

ลำาน่ำ�า ม่อบก้ระสอบทรายให้ประชิาชิน่ไว้สำาหรับป้องกั้น่น่ำ�าท่วม่เข้า 

บา้น่เรอ่น่ และหลงัจาก้สถืาน่ก้ารณน์่ำ�าลด เทศบาลฯไดน้่ำารถืบรรทกุ้น่ำ�าฉีดี 

ล้างดิน่ โคุลน่ บน่ถืน่น่ และบ้าน่เร่อน่ ให้ก้ลับส่่สภิาวะปก้ตำิ
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7. ยุทั่ธศาสตร์ด้้านกิารบริห้ารจัด้กิารบ้านเมืองทั่ี�ด้ี
 เทศบาลตำำาบลแม่อ่าย ม่กี้ารบริหารจดัก้ารองค์ุก้รภิายใตำห้ลกั้ธรรม่าภิบิาล สง่เสรมิ่ก้ารม่สีว่น่รว่ม่จาก้ทุก้ภิาคุส่วน่ 
และใหบ้รกิ้ารสาธารณะแก้ป่ระชิาชิน่อยา่งม่ปีระสทิธภิิาพัและทั�วถืงึ ม่กี้ารสรา้งจติำสำาน่กึ้และพััฒน่าขดีคุวาม่สาม่ารถืบคุุลาก้ร
ใน่หน่่วยงาน่ให้เตำรียม่พัร้อม่ก้ารพััฒน่าท้องถืิ�น่ เข้าส่่ Thailand 4.0 รวม่ทั�งพััฒน่าขีดคุวาม่สาม่ารถืของบุคุลาก้ร ให้ม่ี 
น่วัตำก้รรม่ใน่ก้ารบริหารจัดก้ารก้ารทำางาน่ที�จะมุ่่งไปส่่ประโยชิน่์ของประชิาชิน่ 

โคุรงก้าร Big Cleaning Day

 น่ายพัริณุ ธงชิยัสวุรรณ น่ายก้เทศม่น่ตำรตีำำาบลแม่อ่าย พัรอ้ม่

พัน่ัก้งาน่ใน่สังก้ัด ได้ร่วม่ใจตำ่อตำ้าน่ก้ารทุจริตำคุอรัปชิั�น่

 เทศบาลตำำาบลแม่่อายม่ีก้ารจัดงาน่วัน่ท้องถืิ�น่ไทย โดยร่วม่ก้ัน่

ทำาก้จิก้รรม่สาธารณประโยชิน์่ และเพ้ั�อให้สาธารณชิน่ได้เห็น่คุวาม่สำาคุญั่

ขององคุ์ก้รปก้คุรองส่วน่ท้องถืิ�น่

 เทศบาลตำำาบลแม่อ่าย ไดจ้ดัเวทปีระชิาคุม่ เพ้ั�อรบัฟงัคุวาม่คุดิเหน็่

ของพัี�น่้องประชิาชิน่ใน่เขตำเทศบาลตำำาบลแม่่อาย

   ก้องคุลงั โดย ฝ่�ายพััฒน่า

รายได ้ม่กี้ารออก้ใหบ้รกิ้าร

เก้็บภิาษีน่อก้สถืาน่ที�
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ประเภทั่รายรับ

รายได้้จัด้เกิ็บเอง

หมวัดีภาษีอากรั

หมวัดีค่าธรัรัมเนียม	ค่าป๊รัับ	และใบอนุญาตำ

หมวัดีรัายไดี้จากที่รััพย์สิน

หมวัดีรัายไดี้จากสาธารัณูป๊โภคและการัพาณิชุย์

หมวัดีรัายไดี้เบ็ดีเตำล็ดี

หมวัดีรัายไดี้จากทีุ่น

รายได้้ทั่ี�รัฐบาลุเกิ็บแลุ้วจัด้สรรให้้แกิ่องค์กิรปกิครองส่วนทั่้องถึิ�น

หมวัดีภาษีจัดีสรัรั

รัายไดี้ที่ี�รััฐอุดีหนุนให้องค์กรัป๊กครัองส่วันที่้องถิ�น

หมวัดีเงินอุดีหนุน

รวมรายรับ

ประเภทั่รายจ่าย

งบกลาง

งบบุคลากรั

งบดีำาเนินงาน

งบลงทีุ่น

งบเงินอุดีหนุน

งบรายจ่ายอื�น

รวมรายจ่าย

ประมาณีกิารรายรับ (บาทั่)

745,000.00

505,900.00

944,100.00

-

2,916,500.00

-

40,359,500.00

43,529,000.00

89,000,000.00

ประมาณีกิารรายจ่าย (บาทั่)

26,066,167.11

25,294,774.19

20,208,658.70

14,153,300.00

3,237,100.00

40,000.00

89,000,000.00

รัับจรัิง	(บาที่)

401,544.04

401,544.04

จ่ายจรัิง	(บาที่)

401,544.04

401,544.04

รายรับจริง (บาทั่)

1,600,963.52

504,514.80

1,176,025.80

-

1,483,455.30

-

45,232,358.79

44,708,105.00

94,705,423.21

รายจ่ายจริง (บาทั่)

23,504,897.10

24,486,859.66

16,788,662.83

13,605,780.00

3,198,600.00

29,000.00

81,613,799.59

รายรับ-รายจ่าย ทั่ี�ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณีรายจ่าย

เงินอุดีหนุนที่ี�ไม่ตำ้องนำามาตำรัาเป๊็นงบป๊รัะมาณรัายจ่าย

   รวมรับจ่าย-รายจ่าย ทั่ี�ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณีรายจ่าย
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ลุำาด้ับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

โครงกิาร

เบี�ยยังชุีพผู้สูงอายุ

เบี�ยยังชุีพควัามพิการั

เบี�ยยังชุีพผู้ป๊่วัยเอดีส์

โครังการั	Big	Cleaning	day

โครังการัพัฒนาบุคลากรัเที่ศบาลและสมาชุิกสภาเที่ศบาลตำำาบลแม่อาย

โครังการับรัิการัรัับชุำารัะภาษีนอกสำานักงาน

โครังการัสำารัวัจป๊รัับป๊รัุงข้อมูลแผนที่ี�ภาษีและที่ะเบียนที่รััพย์สินในเขตำเที่ศบาล

โครังการัชุ่วัยเหลือผู้ป๊รัะสบภัย	ณ	จุดีเกิดีเหตำุบนที่้องถนนโดียรัะบบการัแพที่ย์ฉุกเฉิน

โครังการัชุ่วัยเหลือผู้ป๊รัะสบสาธารัณภัย

โครังการัฝ่ึกอบรัมอาสาสมัครัป๊้องกันภัยฝ่่ายพลเรัือน	เที่ศบาลตำำาบลแม่อาย	

หลักสูตำรัจัดีตำั�งและหลักสูตำรัที่บที่วัน

โครังการัพัฒนาศักยภาพการัป๊้องกันและบรัรัเที่าสาธารัณภัย

เงินอุดีหนุนคณะกรัรัมการัหมู่บ้าน

ค่าใชุ้จ่ายโครังการัสนับสนุนค่าใชุ้จ่ายการับรัิหารัสถานศึกษา

โครังการัสนับสนุนค่าใชุ้จ่ายบรัิหารัสถานศึกษา

เงินอุดีหนุนกองรั้อยตำำารัวัจตำรัะเวันชุายแดีน		ที่ี�		334

เงินอุดีหนุนโรังเรัียนไที่ยรััฐวัิที่ยา		12

เงินอุดีหนุนโรังเรัียนบ้านดีอนชุัย

เงินอุดีหนุนโรังเรัียนบ้านสันป๊่าเหียวั

รัายจ่ายเพ่�อให้ไดี้มาซึ่ึ�งบรัิการั

ค่าใชุ้จ่ายในการัเดีินที่างไป๊รัาชุการั

โครังการัป๊ลูกตำ้นไม้เพิ�มพ่�นที่ี�สีเขียวัในเขตำเที่ศบาลตำำาบลแม่อาย

โครังการัป๊้องกันควับคุมการัแพรั่รัะบาดีโรัคตำิดีเชุื�อไวัรััสโคโรันา	2019	หรัือโควัิดี-19

โครังการัมีส่วันรั่วัมของป๊รัะชุาชุน	ในการัจัดีการัขยะชุุมชุน

โครังการัสัตำวั์ป๊ลอดีโรัคคนป๊ลอดีภัยจากโรัคพิษสุนัขบ้า

เงินอุดีหนุนที่ี�ที่ำาการัป๊กครัองอำาเภอแม่อาย

เงินอุดีหนุนคณะกรัรัมการัหมู่บ้าน	บ้านชุัยสถาน	หมู่ที่ี�	7	ตำำาบลมะลิกา

เงินอุดีหนุนคณะกรัรัมการัหมู่บ้าน	บ้านดีอนชุัยใตำ้	หมู่ที่ี�	2	ตำำาบลแม่อาย

เงินอุดีหนุนคณะกรัรัมการัหมู่บ้าน	บ้านดีอนชุัยเหนือ	หมู่ที่ี�	3	ตำำาบลแม่อาย

เงินอุดีหนุนคณะกรัรัมการัหมู่บ้าน	บ้านดีอยแก้วั	หมู่ที่ี�	1	ตำำาบลแม่อาย

งบประมาณี 

18,413,400.00

3,242,400.00

408,000.00

10,000.00

20,000.00

10,000.00

200,000.00

420,200.00

200,000.00

50,000.00

20,000.00

110,000.00

1,499,450.00

1,197,550.00

43,000.00

1,764,000.00

555,000.00

483,000.00

100,000.00

15,000.00

5,000.00

20,000.00

25,000.00

10,000.00

80,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

งบประมาณีทั่ี�

เบิกิจ่าย

17,598,900.00

2,833,800.00

342,500.00

450.00

10,000.00

6,372.00

160,400.00

420,200.00

834,262.00

229,514.30

4,800.00

100,000.00

1,173,865.00

745,973.00

43,000.00

1,673,700.00

478,800.00

401,100.00

78,000.00

32,296.00

3,400.00

20,000.00

5,000.00

4,575.00

80,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00
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เงินอุดีหนุนคณะกรัรัมการัหมู่บ้าน	บ้านป๊่าบง	หมู่ที่ี�	2	ตำำาบลมะลิกา

เงินอุดีหนุนคณะกรัรัมการัหมู่บ้าน	บ้านป๊่าบงใตำ้	หมู่ที่ี�	9	ตำำาบลมะลิกา

เงินอุดีหนุนคณะกรัรัมการัหมู่บ้าน	บ้านมงคลนิมิตำ	หมู่ที่ี�	10	ตำำาบลมะลิกา

เงินอุดีหนุนคณะกรัรัมการัหมู่บ้าน	บ้านแม่แหลง	หมู่ที่ี�	10	ตำำาบลแม่อาย

เงินอุดีหนุนคณะกรัรัมการัหมู่บ้าน	บ้านแม่แหลงหลวัง	หมู่ที่ี�	11	ตำำาบลแม่อาย

เงินอุดีหนุนคณะกรัรัมการัหมู่บ้าน	บ้านแม่อายหลวัง	หมู่ที่ี�	5	ตำำาบลแม่อาย

เงินอุดีหนุนคณะกรัรัมการัหมู่บ้าน	บ้านสันโค้ง		หมู่ที่ี�	6	ตำำาบลมะลิกา

เงินอุดีหนุนคณะกรัรัมการัหมู่บ้าน	บ้านสันป๊่าเหียวั	หมู่ที่ี�	4	ตำำาบลมะลิกา

เงินอุดีหนุนคณะกรัรัมการัหมู่บ้าน	บ้านสันผักหละ	หมู่ที่ี�	5	ตำำาบลมะลิกา

เงินอุดีหนุนคณะกรัรัมการัหมู่บ้าน	บ้านโห้งหน้อย	หมู่ที่ี�	6	ตำำาบลแม่อาย

เงินอุดีหนุนคณะกรัรัมการัหมู่บ้าน	บ้านโห้งหลวัง	หมู่ที่ี�	7	ตำำาบลแม่อาย

เงินอุดีหนุนคณะกรัรัมการัหมู่บ้าน	บ้านใหม่ปู๊่แชุ่	หมู่ที่ี�	4	ตำำาบลแม่อาย

เงินอุดีหนุนคณะกรัรัมการัหมู่บ้าน	บ้านเอก	หมู่ที่ี�	8	ตำำาบลมะลิกา

เงินอุดีหนุนคณะกรัรัมการัหมู่บ้าน	บ้านโฮ้้ง	หมู่ที่ี�	8	ตำำาบลแม่อาย

โครังการัส่งเสรัิมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเที่ศบาลตำำาบลแม่อาย

เงินอุดีหนุนสำานักงานพัฒนาชุุมชุนจังหวััดีเชุียงใหม่

โครังการัแข่งขันกีฬา	ป๊รัะชุาชุนในเขตำเที่ศบาล

โครังการัป๊รัะเพณีถวัายเที่ียนพรัรัษาและอาสาฬหบูชุา

โครังการัป๊รัะเพณียี�เป๊็ง

โครังการัป๊รัะเพณีสงกรัานตำ์

โครังการัสรังนำ�าพรัะนางมะลิกา

โครังการัสรังนำ�าพรัะธาตำุ	และสลากภัตำตำ์	(วััดีสันตำ้นม่วัง)

โครังการัมหกรัรัมไม้ดีอกไม้ป๊รัะดีับครัั�งที่ี�	46	ป๊รัะจำาป๊ี	2565

โครังการัก่อสรั้างกำาแพงกันดีิน	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาลซึ่อย	39	หมู่ที่ี�	7	ตำ.	แม่อาย

โครังการัก่อสรั้างกำาแพงกันดีิน	ค.ส.ล.ถนนเที่ศบาลซึ่อย	37/2	หมู่ที่ี�	7	ตำ.แม่อาย

โครังการัก่อสรั้างขยายผิวัจรัาจรั	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย		39/4	หมู่ที่ี�	9	ตำ.มะลิกา

โครังการัก่อสรั้างขยายผิวัจรัาจรั	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย	4/2	หมู่ที่ี�	1	ตำ.	แม่อาย

โครังการัก่อสรั้างขยายผิวัจรัาจรั	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาลซึ่อย	34	(ที่ั�ง	2	ฝ่ั�ง)	หมู่

ที่ี�	10	ตำ.แม่อาย

โครังการัก่อสรั้างขยายผิวัจรัาจรั	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย		53	หมู่ที่ี�	5	ตำ.มะลิกา

โครังการัก่อสรั้างขยายผิวัจรัาจรั	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย	58/1	หมู่ที่ี�	8	ตำ.มะลิกา

โครังการัก่อสรั้างขยายผิวัจรัาจรั	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย	58/5		หมู่ที่ี�	8	ตำ.มะลิกา
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โครังการัก่อสรั้างคลองส่งนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาลซึ่อย	53/4	(ชุ่วังที่ี�	1)	หมู่ที่ี�		5	ตำ.มะลิกา

โครังการัก่อสรั้างคลองส่งนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาลซึ่อย	29/1	หมู่ที่ี�	7	ตำ.แม่อาย

โครังการัก่อสรั้างคลองส่งนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาลซึ่อย	39/13	หมู่ที่ี�		2	ตำ.มะลิกา

โครังการัก่อสรั้างคลองส่งนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย		39/12	หมู่ที่ี�	9	ตำ.มะลิกา

โครังการัก่อสรั้างถนน		ค.ส.ล.	พรั้อมก่อสรั้างรัางรัะบายนำ�า	ค.ส.ล.	ถนน

เที่ศบาลซึ่อย	4	หมู่ที่ี�	1	ตำำาบลแม่อาย

โครังการัก่อสรั้างถนน	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาลซึ่อย	64		หมู่ที่ี�		3	ตำ.มะลิกา

โครังการัก่อสรั้างถนน	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาลซึ่อย	1/1	หมู่ที่ี�	1	ตำำาบลแม่อาย

โครังการัก่อสรั้างถนน	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาลซึ่อย	35/3	หมู่ที่ี�	6,7	ตำำาบลแม่อาย	(ที่ั�ง	2	ฝ่ั�ง)

โครังการัก่อสรั้างถนน	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาลซึ่อย	35/6	หมู่ที่ี�	5	ตำำาบลแม่อาย

โครังการัก่อสรั้างถนน	ค.ส.ล	.ถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	36	หมู่ที่ี�	4	ตำ.	แม่อาย

โครังการัก่อสรั้างถนน		ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	64/A	หมู่ที่ี�	10	ตำ.	มะลิกา

โครังการัก่อสรั้างถนน		ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	9/3	หมู่ที่ี�	11	ตำ.	แม่อาย

โครังการัก่อสรั้างถนน	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย	54/2	หมู่ที่ี�	8	ตำ.แม่อาย

โครังการัก่อสรั้างถนน	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย	57/7A	หมู่ที่ี�	8	ตำ.แม่อาย

โครังการัก่อสรั้างถนน	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย	4/2A	หมู่ที่ี�	1	ตำ.	แม่อาย

โครังการัก่อสรั้างที่่อเหลี�ยม	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย	76	หมู่ที่ี�	7	ตำ.มะลิกา

โครังการัก่อสรั้างรัางรัะบายนำ�า	ค.ส.ล.		ถนนเที่ศบาลซึ่อย	33		หมู่ที่ี�	5		ตำำาบลแม่อาย

โครังการัก่อสรั้างรัางรัะบายนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย	53/A	หมู่ที่ี�	5	มะลิกา

โครังการัก่อสรั้างรัางรัะบายนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย	58	หมู่ที่ี�	8	ตำำาบลมะลิกา

โครังการัก่อสรั้างรัางรัะบายนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาลซึ่อย	28/1	หมู่ที่ี�	3	ตำำาบลแม่อาย

โครังการัก่อสรั้างรัางรัะบายนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาลซึ่อย	29/1	หมู่ที่ี�	7	ตำำาบลแม่อาย

โครังการัก่อสรั้างรัางรัะบายนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาลซึ่อย	57/8	หมู่ที่ี�	6	ตำำาบลมะลิกา

โครังการัก่อสรั้างรัางรัะบายนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย	17	หมู่ที่ี�	3	ตำ.	แม่อาย

โครังการัก่อสรั้างรัางรัะบายนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย	29	หมู่ที่ี�	4	ตำ.	แม่อาย

โครังการัก่อสรั้างรัางรัะบายนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย	39/13	หมู่ที่ี�	6	ตำ.	แม่อาย

โครังการัก่อสรั้างรัางรัะบายนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย	57/8	หมู่ที่ี�	6	ตำ.มะลิกา

โครังการัก่อสรั้างรัางรัะบายนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาลซึ่อย	68/2	(ตำ่อรัางเดีิม)	หมู่ที่ี�	4	ตำ.	มะลิกา

โครังการัก่อสรั้างรัางรัะบายนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาลซึ่อย	68/	3	หมู่ที่ี�	4	ตำ.	มะลิกา

โครังการัก่อสรั้างรัางรัะบายนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย	22	หมู่ที่ี�	2	ตำ.	แม่อาย

โครังการัก่อสรั้างรัางรัะบายนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย	34/3	หมู่ที่ี�	10	ตำ.	แม่อาย

โครังการัก่อสรั้างรัางรัะบายนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย	35/4	หมู่ที่ี�	6	ตำ.	แม่อาย

โครังการัก่อสรั้างรัางรัะบายนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย	37/A		หมู่ที่ี�	7	ตำ.	แม่อาย
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โครังการัก่อสร้ัางรัางรัะบายนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย	46	หมูท่ี่ี�	4	ตำ.	แม่อาย

โครังการัก่อสรั้างรัางรัะบายนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย	57	(	ที่ั�ง	2	ฝ่ั�ง	)	หมู่ที่ี�		6	ตำ.มะลิกา

โครังการัก่อสรั้างรัางรัะบายนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย	58/4	หมู่ที่ี�	8	ตำ.	มะลิกา

โครังการัก่อสรั้างรัางรัะบายนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย	74/1หมู่ที่ี�	7	ตำ.มะลิกา

โครังการัก่อสรั้างรัางรัะบายนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย	9/1	หมู่ที่ี�	11	ตำ.	แม่อาย

โครังการัก่อสรั้างรัาวักันตำกถนนเที่ศบาลซึ่อย	9	หมู่ที่ี�	11	ตำ.	แม่อาย

โครังการัก่อสรั้างวัางที่่อนำ�า	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาล	ซึ่อย	50	หมู่ที่ี�	5	ตำ.	แม่อาย

โครังการัก่อสรั้างอาคารัเรัียน	ขนาดี	3	ห้องเรัียน	ศูนย์พัฒนาเดี็กเล็กเที่ศบาลตำำาบลแม่อาย(บ้านเดี่น)

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรั		ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาลซึ่อย	65	หมู่ที่ี�	10	ตำ.	มะลิกา

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรั	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาลซึ่อย	68	หมู่ที่ี�	10	ตำ.	มะลิกา

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรัถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	16/4	หมู่ที่ี�	2	ตำ.แม่อาย

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรัถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	22/3	หมู่ที่ี�	2	ตำ.แม่อาย

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรัถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	22/4	หมู่ที่ี�	2	ตำ.แม่อาย

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรัถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	26/1	หมู่ที่ี�	3	ตำ.แม่อาย

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรัถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	29	หมู่ที่ี�	5	ตำ.แม่อาย

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรัถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	29/2A	หมู่ที่ี�	7	ตำ.แม่อาย

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรัถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	29/4	หมู่ที่ี�	5	ตำ.แม่อาย

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรัถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	29/6	หมู่ที่ี�	5	ตำ.แม่อาย

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรัถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	30/2	หมู่ที่ี�	3	ตำ.แม่อาย

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรัถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	35/3A	หมู่ที่ี�	6	ตำ.แม่อาย

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรัถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	35/3B	หมู่ที่ี�	7	ตำ.แม่อาย

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรัถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	35/4B	หมู่ที่ี�	6	ตำ.แม่อาย

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรัถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	39/13A	หมู่ที่ี�	2	ตำ.มะลิกา

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรัถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	41	หมู่ที่ี�	8	ตำ.มะลิกา

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรัถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	53/10	หมู่ที่ี�	5	ตำ.มะลิกา

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรัถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	53/4	หมู่ที่ี�	5	ตำ.มะลิกา

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรัถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	57/12	หมู่ที่ี�	6	ตำ.มะลิกา

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรัถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	57/13A	หมู่ที่ี�	6	ตำ.มะลิกา

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรัถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	57/15	หมู่ที่ี�	6	ตำ.มะลิกา

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรัถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	57/17	หมู่ที่ี�	6	ตำ.มะลิกา

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรัถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	57/18	หมู่ที่ี�	6	ตำ.มะลิกา

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรัถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	57/2	หมู่ที่ี�	6	ตำ.มะลิกา

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรัถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	57/8B	หมู่ที่ี�	6	ตำ.มะลิกา

โครังการัป๊รัับป๊รัุงผิวัจรัาจรัถนนเที่ศบาล		ซึ่อย	9/7		หมู่ที่ี�	11	ตำ.แม่อาย

โครังการัป๊รัับป๊รัุงสะพาน	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาลซึ่อย	52/3	หมู่ที่ี�	8	ตำ.แม่อาย

โครังการัรัก่อสรั้างถนน	ค.ส.ล.	ถนนเที่ศบาลซึ่อย	72/2	หมู่ที่ี�	7	ตำำาบลมะลิกา
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อนุสาวัรัีย์พรัะนางมะลิกา
	 พรัะนางมะลิกา	 เป็๊นพรัะรัาชุบุตำรีัของพรัะเจ้าฝ่าง	 และ	 พรัะนางมะลิกา	 เป็๊นพรัะรัาชุบุตำรีัของพรัะเจ้าฝ่าง	 และ
พรัะนางสามผิวั	 เจ้าเมืองฝ่าง	พรัะนางไดี้อพยพผู้คนจำานวันหนึ�งพรัะนางสามผิวั	 เจ้าเมืองฝ่าง	พรัะนางไดี้อพยพผู้คนจำานวันหนึ�ง
มาสรั้างเมืองแม่อาย	ซึ่ึ�งเป๊็นเมืองที่ี�อุดีมสมบูรัณ์	พรัะนางมะลิกาไดี้มาสรั้างเมืองแม่อาย	ซึ่ึ�งเป๊็นเมืองที่ี�อุดีมสมบูรัณ์	พรัะนางมะลิกาไดี้
ป๊กป๊ักรัักษาเมืองแม่อายจากข้าศึกไวั้ให้ลูกหลานชุาวัแม่อายได้ีอยู่ป๊กป๊ักรัักษาเมืองแม่อายจากข้าศึกไวั้ให้ลูกหลานชุาวัแม่อายได้ีอยู่
จนถึ งป๊ัจจุบัน 	 ชุาวัอำา เภอแม่อายจ้ง ไดี้สรั้ างอนุสาวัรัีย์ จนถึ งป๊ัจจุบัน 	 ชุาวัอำา เภอแม่อายจ้ง ไดี้สรั้ างอนุสาวัรัีย์ 
พรัะนางมะลิกาไวั้	 เพ่�อน้อมรัำาลึกถึงพรัะคุณของพรัะนางมะลิกา	พรัะนางมะลิกาไวั้	 เพ่�อน้อมรัำาลึกถึงพรัะคุณของพรัะนางมะลิกา	
อีกที่ั�งอนุสาวัรัีย์พรัะนางมะลิกา	ยังเป๊็นสถานที่ี�ศักดีิ�สิที่ธิ�และเป๊็นที่ี�อีกที่ั�งอนุสาวัรัีย์พรัะนางมะลิกา	ยังเป๊็นสถานที่ี�ศักดีิ�สิที่ธิ�และเป๊็นที่ี�
ยึดีเหนี�ยวัจิตำใจของชุาวัอำาเภอแม่อายยึดีเหนี�ยวัจิตำใจของชุาวัอำาเภอแม่อาย

วัด้พัระธาตุป่แช่
	 สร้ัางโดีย	พรัะนางมะลิกาวีัรัะสตำรีั

แห่งเวัียงพรัหมจรัรัย์	เป๊็นวััดีเก่าแก่	มีเจดีีย์

ศลิป๊ะลา้นนาผสมไที่ยใหญ	่อายยุาวันานถงึ	

400	 กวั่าป๊ี	 เหตำุที่ี�ชุื�อเวีัยงพรัหมจรัรัย์				

(ตำ่อมาคือ	 อำาเภอแม่อาย)	 เพรัาะพรัะนาง

มะลิกาและเหล่าที่หารัซึ่ึ�งเป๊็นหญิงล้วัน	สตำรัี

ถือเพศพรัหมจรัรัย์	พรัะนางไดี้สรั้างเจดีีย์

ข้�น	 เพ่�ออยากจะพ้นวัิบากกรัรัม	 เมื�อสรั้าง

เสรัจ็จ้งไดีบ้รัรัจพุรัะบรัมสารีัรักิธาตำ	ุจ้งไดี้

ขนานนามวั่า	"พรัะธาตำุปู๊แชุ่"

วัด้แม่อายห้ลุวง
 วัดัีแม่อายหลวัง	เป็๊นวัดัีเก่าแกอ่ายุ

กวั่า 	 90	 ป๊ี 	 เป๊็นสถาป๊ัตำยกรัรัมของ															

ชุาวัไที่ยใหญ่	 สรั้างข้�นเมื�อปี๊	พ.ศ.	 2469			

รัูป๊ที่รังสวัยงามดี้วัยศิลป๊ะแบบไที่ยใหญ่	

ห ลั ง ค า สู ง เ ป๊็ น ชุั� น แ บ บ ป๊ รั า ส า ที่																																			

เพ่�อใชุป้๊รัะกอบศาสนพธิทีี่างเขา้บรัเิวัณวัดัี													

มพีรัะอุป๊คตุำองค์ใหญ่	สีขาวัที่องเป็๊นที่ี�กรัาบ

ไหวั้สักการัะของชุาวัไที่ยใหญ่และชุาวัไที่ย

พ่�นเมือง

วัด้ด้งส้มสุกิ
	 โบรัาณสถานแห่งพุที่ธศาสนา	
อายุรัว่ัม	1000	ปี๊	ตำั�งอยูใ่นเขตำ	ตำำาบลมะลิกา 
อำาเภอแมอ่าย	จงัหวัดัีเชุยีงใหม	่พ่�นที่ี�บรัเิวัณ
โดียรัอบเป๊น็ป๊า่ไมย้นืตำน้ขนาดีเลก็	สว่ันใหญ่
เป๊น็ตำน้ส้มสุก	ตำอ่มากรัมศิลป๊ากรั	ไดีด้ีำาเนนิ
การัขดุีแต่ำงที่างโบรัาณคดีพีบจารัก้โบรัาณ	
อักษรัฝั่กขามบนแผ่นอิฐกว่ัา	 200	 ชุิ�น							
วัดัีดีงส้มสุกจ้งเป็๊นแหล่งโบรัาณสถานขนาดี
ใหญ่ที่ี�สุดีในแอ่งที่ี�รัาบฝ่าง	 ที่ั�งหมดียังอยู่
รัะหวั่างการัศึกษาโดียผู้ เชุี�ยวัชุาญจาก			
ก รั ม ศิ ล ป๊ า ก รั 	 เ พ่� อ ข ย า ย ผ ล เ ชิุ ง
ป๊รัะวััตำิศาสตำรั์และโบรัาณคดีี

วัด้แม่อายห้ลุวงวัด้แม่อายห้ลุวง

วัด้พัระธาตุป่แช่วัด้พัระธาตุป่แช่

วัด้ด้งส้มสุกิวัด้ด้งส้มสุกิ
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เพัลุิงไห้ม้ เห้ตุด้่วน เห้ตุร้ายแจ้ง
งานป้องกิันแลุะบรรเทั่าสาธารณีภัย

ห้มายเลุข 053-459111, 053-459035 ตลุอด้ 24 ชั�วโมง

กิ่้ชีพั อุบัติเห้ตุ เจ็บป่วยฉุุกิเฉุิน EMS
 ห้มายเลุข 053-459555, 1669 ตลุอด้ 24 ชั�วโมง

กิำาห้นด้กิารยื�นแบบชำาระภาษี
ภาษีทั่ี�ด้ินแลุะสิ�งปลุ่กิสร้าง

ตั�งแต่วันทั่ี� 1 มกิราคม – 30 เมษายน

ค่าปรับ ไม่มายื�นแบบตามกิำาห้นด้ ปรับตั�งแต่ 
5,000 – 50,000 บาทั่

เงินเพั่�ม ไม่ชำาระเงินภายใน 15 วันนับแต่วันแจ้งประเมิน
คิด้เงินเพั่�ม 2% ของภาษี ต่อเด้ือน

ภาษีป้าย
ตั�งแต่วันทั่ี� 1 มกิราคม – 31 มีนาคม

ชำาระภาษี ภายใน 15 วัน
นับแต่วันทั่ี�ได้้รับแจ้งประเมิน



สำนักงานเทศบาลตำบลแมอาย
เลขที่ 459 ถนนฝาง-ทาตอน หมูที่ 4 ตำบลแมอาย

อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 50280

ชองทางการติดตอ เทศบาลตำบลแมอาย

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ 
นายอานันต ศรียาหลา 
นางรัตติกาล ศรีอุทธา 

นายมงคล คำดา 
ส.ต.อ. ณรงค ปติปุญญพัฒน 

นางสาวสายทอง ตะวิชัย 
นายภาคิม จิรจตุรพรกุล 

นายกเทศมนตรีตำบลแมอาย
รองนายกเทศมนตรีตำบลแมอาย
รองนายกเทศมนตรีตำบลแมอาย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแมอาย
ปลัดเทศบาลตำบลแมอาย
รองปลัดเทศบาลตำบลแมอาย
รองปลัดเทศบาลตำบลแมอาย

เทศบาลตำบลแมอาย
053-459000 โทรสาร 053-459255

สำนักทะเบียนทองถิ่น
053-459066

เหตุดวน - เหตุราย เพลิงไหม
053-459111, 053-459035 ตลอด 24 ชั่วโมง

กูชีพ อุบัติเหตุ เจ็บปวยฉุกเฉิน EMS
053-459555, 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแมอาย (บานเดน)
053-459044 

คณะที่ปรึกษา

คณะผูจัดทำ
งานประชาสัมพันธ สำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท 053 459000 ตอ 107
โทรสาร 053 459255
เว็บไซต www.maeai.go.th


