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ค าน า 

 
เทศบาลต าบลแม่อาย  มีพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 40 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ประกอบพ้ืนที่

ราบลุ่มและพ้ืนที่ป่า  โดยมีจ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบทั้งสิ้นจ านวน 19 หมู่บ้าน  และมีความ
หลากหลายในด้านเชื้อชาติ ประกอบด้วย ชนพื้นเมือง  ไทยใหญ่ มูเซอ  ด้วยความหลากหลายด้านเชื้อชาติท า
ให้มีประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่าง  รวมทั้งในพื้นที่ยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ท าให้มีความเหมาะสม
ในส่งเสริมการท่องเที่ยวได้   

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลแม่อาย โดยระบุถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ าหมาย  
ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยแผนงานจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เทศบาลต าบลแม่อาย   ทั้งนี้  เทศบาลต าบลแม่อาย หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลแม่อาย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เล่มนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่อาย  เพ่ือพัฒนาและบริหารราชการให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพแก่ประชาชนต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ด้านกายภาพ 

    เทศบาลต าบลแม่อาย  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่บริเวณบ้านใหม่ปู่แช่   
ต าบลแม่อาย    อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่    ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่   174   
กิโลเมตร   ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย107  กิโลเมตร  หากจากกรุงเทพมหานคร 900  กิโลเมตร   โดยได้
เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลแม่อายเป็นเทศบาลต าบลแม่อายเมื่อวันที่   25   พฤษภาคม   2542  ตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล เป็นเทศบาลต าบล  พ.ศ.  2542  มีพื้นท่ี   40   ตาราง
กิโลเมตร    และมีอาณาเขต ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  
                    ตั้งแต่หลักเขตท่ี 1 ตั้งอยู่ริมทางไปดอยลางด้านตะวันตก ตรงกิโลเมตรที่    2,400 เลียบ
ตามเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่  9และหมู่ท่ี  6 ต าบลมะลิกา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตท่ี   2   
ซ่ึงต้ังอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  107 ฝาง – ท่าตอน  ด้านเหนือตรงกิโลเมตรที่  18,800 

   ทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่  2  เลียบตามเส้นแบ่งเขตหมู่ที่  2  ต าบลแม่อาย  
กับหมู่ที่  6  ต าบลมะลิกา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จนถึงหลักเขตที่ 3  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าฝางฝั่งเหนือ
บนเส้นแบ่งเขตต าบลแม่อาย  กับต าบลแม่นาวาง 

   ทิศใต้  จากหลักเขตที่  3 เลียบตามริมน้ าฝางฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึง
หลักเขตที่  4 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ าฝางกับล าน้ าแม่สาวฝั่งเหนือ  จากหลักเขตท่ี 4  เลียบตามแนว
เส้นแบ่งเขตต าบลแม่อายกับต าบลแม่สาว  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  5 ซึ่งตั้งอยู่ริมทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข  107  ถนนฝาง – ท่าตอน  ฝากตะวันตก  ตรงกิโลเมตร  11,500   

   ทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่  5  เลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตต าบลแม่อายกับต าบล   
แม่สาวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะทาง 500 เมตร ถึงหลักเขตท่ี  6และจากหลักเขตท่ี  6 เลียบตาม
แนวเส้นแบ่งเขตของหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 8 หมู่ที่  4และหมู่ที่  5 ต าบลแม่อาย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
บรรจบหลักเขตท่ี  1  

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 การปกครอง 
      เทศบาลต าบลแม่อายมีพ้ืนที่เขตการปกครองและบริหารครอบคลุมพ้ืนที่  2  ต าบล  19 หมู่บ้าน  ดังนี้ 
   1.  ต าบลแม่อาย     จ านวน  10  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
    1.  บ้านดอยแก้ว  หมู่ที่   1 
    2.  บ้านดอนชัยใต้ หมู่ที่   2 
    3.  บ้านดอนชัยเหนือ หมู่ที่   3 
    4.  บ้านใหม่ปู่แช่  หมู่ที่   4 
    5.  บ้านแม่อายหลวง หมู่ที่   5 
    6.  บ้านโฮ้งน้อย  หมู่ที่   6 
    7.  บ้านโฮ้งหลวง หมู่ที่   7 
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    8.  บ้านโห้งเหนือ หมู่ที่   8 
    9.  บ้านแม่แหลง  หมู่ที   10 
    10.บ้านแม่แหลงหลวง หมู่ที่   11 

   2.  ต าบลมะลิกา      จ านวน  9  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
    1.  บ้านป่าบง  หมู่ที่   2 
    2.  บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่   3 
    3.  บ้านสันป่าเหียว หมู่ที่   4 
    4.  บ้านสันผักหละ หมู่ที   5 
    5.  บ้านสันโค้ง  หมู่ที่   6 
    6.  บ้านชัยสถาน  หมู่ที่  7 
    7.  บ้านเอก  หมู่ที่   8 
    8.  บ้านป่าบงใต้  หมู่ที่   9 
    9.  บ้านมงคลนิมิต หมู่ที่    10 
   

2.2  ด้านการเมือง  
2.2.1 เทศบาลต าบลแม่อาย  มีรูปแบบการบริหารและการปกครองแบบนายกเทศมนตรีและ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อายมีทั้งหมด  10  คน  ประกอบด้วย 
   1.  นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ      นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
   2.  นายอานันต์  ศรียาหล้า      รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
   3.  นายส่งสุข มูลเมือง            รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
   4.  นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์      ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
   5.  นางรัตติกาล   ศรีอุทธา      รองประธานสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
   6.  นายสมบูรณ์    ดวงฤทธิ ์      สมาชิกสภาเทศบาล 
   7.  นางนงลักษณ์  ทานันท์      สมาชิกสภาเทศบาล 
   8.    นายสัญญา   แสนศรี      สมาชิกสภาเทศบาล 
   9.    นายชุมพร     แสงเป๊ก      สมาชิกสภาเทศบาล  
   10.  นายประพันธ์ การินทร์บุตร์       สมาชิกสภาเทศบาล 
   11.  นายณรงค์    ปัญญากุล      สมาชิกสภาเทศบาล 
   12.  นายอินปั๋น    มะโนน้อม      สมาชิกสภาเทศบาล 
   13.  นายพนม     เดชะวงค์      สมาชิกสภาเทศบาล 
2.2.2 โครงสร้างและเจ้าหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลแม่อาย          
มีโครงสร้างส่วนบริหารงานเทศบาล  5  ส่วน  ประกอบด้วย 
  - ส านักปลัดเทศบาล 
  - กองคลัง 
  - กองช่าง 
  - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  - กองการศึกษา        
                      ปัจจุบันเทศบาลต าบลแม่อายมีพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างรวม
ทั้งหมด 100  คนแยกเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ  30   คน ลูกจ้างประจ า 7 คนพนักงานจ้าง  63  คน      
( ณ วันที่ 30  เมษายน  2561) 
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3.  ประชากร  
จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย  ตามสถิติการทะเบียนราษฎร   
ณ  วันที่  30  เมษายน  2561  ดังนี้ 

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 
จ านวนหลังคา

เรือน 
ความหนาแน่น
ประชากร/พื้นที่ 

0 – 15 ป ี 748 727 1,475 

4,112 242.65 

16 – 30 ป ี 903 937 1,840 
31-45 ป ี 935 1,027 1,962 

46 – 60 ปี 1,245 1,404 2,649 
60 ปีขึ้นไป 772 1,008 1,780 

รวม 9,706 
 
4.  ระบบบริการพื้นฐาน 
4.1  การคมนาคม  การจราจร 
  เทศบาลต าบลแม่อาย  อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่  174  กิโลเมตร  ติดต่อกับ
อ าเภอฝาง  มีทางหลวงจังหวัด  สายฝาง – ท่าตอน  (1089)  มีรถโดยสารประจ าทางบริการประชาชนและ
ติดต่อกับจังหวัดเชียงราย  ทางหลวงจังหวัดสายท่าตอน – แม่จัน  มีรถโดยสารประจ าทางบริการประชาชน
สามารถอ านวยประโยชน์ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
  ส าหรับถนนภายในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย  ซึ่งมีทั้งหมด  76 ซอย  ได้ก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีตเสริมไม้ไผ่  ถนนลาดยาง   และถนนดินลูกรัง  สามารถอ านวยความสะดวกในการคมนาคมและการ
ขนส่งผลผลิตการเกษตรได้อย่างสะดวกพอสมควร โดยถือได้ว่าเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตประชาชน 

ตารางแสดงถนนและสะพานในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย 
ประเภทถนน ความกว้าง (เมตร) ความยาว  (เมตร) จ านวนสาย/แห่ง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 3,024 2 
4 2,226.25 3 

ถนนดินลูกรัง 4 1,462 32 
2.5 140 1 
3 448 6 

3.5 213 2 
สะพาน 4 140 27 

5 25 5 
   

การจราจรในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย  ส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความสะดวกมีการจราจรคับคั่ง
ในช่วงเช้ากับช่วงเย็น  แต่มีเจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่จราจรตามจุดที่ส าคัญ  เช่นบริเวณหน้าโรงเรียน
บริเวณหน้าตลาดอยู่เป็นประจ า  ส่วนการจราจรในเส้นทางระหว่างหมู่บ้านและถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่
เป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ก็มีบางเส้นทางที่จราจรล าบากโดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูฝน  เพราะยังเป็นถนนดินลูกรังอยู่ 
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 4.2  การประปา 
  1.  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  3,469  ครัวเรือน 
  2.  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  มีดังนี้ การประปาภูมิภาค  ประปาภูเขาของเทศบาล
ต าบลแม่อาย และประปาภูเขาของหมู่บ้าน 
  3.  น้ าประปาที่ผลิตได้จ านวน  50  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้ าประปาที่ใช้   เฉลี่ย  50  
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
  4.  แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปา  ใช้ล าน้ าแม่อาย  อ่างเก็บน้ าแม่แหลงหลวง 
 
 4.3  ไฟฟ้า 
  1.  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  4,425  ครัวเรือน 
  2.  พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า  คิดเป็นร้อยละ  99  ของพื้นที่ทั้งหมด 
  3.  ไฟฟ้าสาธารณะ  จ านวน  450  จุด  ครอบคลุมถนน  76  ซอย 

 4.4  การสื่อสาร 
  1.  จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่มี  3,000  หมายเลข 
  2.  จ านวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพ้ืนที่มี 1 ชุมสาย  และจ านวนเลขหมายที่ สามารถ 
ให้บริการได้สูงสุด  2,221  หมายเลข 
  3.  ที่ท าการไปรษณีย์   1 แห่ง คือ ที่ท าการไปรษณีย์อ าเภอแม่อาย 
  4.  ระบบเสียงตามสายของเทศบาลต าบลแม่อาย  สามารถให้บริการได้  ครอบคลุมร้อยละ  
20  ของพ้ืนที่ 
   5.  หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพ้ืนที่    คือ    ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่อาย                 
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอแม่อาย  สาธารณสุขอ าเภอแม่อาย  ทหาร   ต ารวจตระเวนชายแดน โรงพยาบาลแม่
อายและเทศบาลต าบลแม่อาย                                                                                                                                                                                                                     
   4.5  ลักษณะการใช้ที่ดิน 

ที ่ ลักษณะการใช้ที่ดิน จ านวน (ไร่) ร้อยละ 
1. พ้ืนที่พักอาศัย 3,937 16.36 
2. พ้ืนที่พาณิชยกรรม 312 1.30 
3. พ้ืนที่เกษตรกรรม 13,003.75 54.04 
4. พ้ืนที่อุตสาหกรรม 0 0 
5. พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ 718.75 2.99 
6. พ้ืนที่ตั้งสถานศึกษา 250 1.04 
7. สวนสาธารณะ / นันทนาการ 1 0.004 
8. พ้ืนที่สาธารณะ 5,000 20.78 
9. พ้ืนที่ว่าง 500 2.08 

10. พ้ืนที่ป่าไม้ 340 1.41 
รวม 24,062.5 100 
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6.  ระบบเศรษฐกิจ 
        6.1  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ของประชากร 

ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การท านา  ท าสวน 
เพาะปลูกพืชไร่ พืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประชาชน ได้แก่  ข้าว พริก กระเทียม  ข้าวโพด        ถั่ว
เหลือง เป็นต้น ส่วนการประกอบอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร ไก่ การเลี้ยงปลาการพาณิชย์การ
รับจ้างและบริการการอุตสาหกรรมเป็นต้นและรายได้เฉลี่ยของประชากรจ านวน  31,000 บาท / คน / ปี 

 6.2  การเกษตรกรรม 
  การเกษตรกรรม ถือเป็นอาชีพหลักของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย โดยมีครัวเรือน
เกษตรกร ประมาณ 1,744  ครัวเรือน และผลผลิตการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว พริก กระเทียม  ข้าวโพด ถั่วเหลือง 
เป็นต้น มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ประมาณ  43,070,000.-  บาท 

 6.3  การพาณิชยกรรมและบริการ 
  1.  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
       ก.  สถานีบริการน้ ามัน  1 แห่ง 
       ข.  ตลาดสด    3 แห่ง 
       ค.  ร้านค้าทั่วไป                 112 แห่ง 
  2.  สถานประกอบการเทศพาณิชย์  มีโรงฆ่าสัตว์  1  แห่ง 
  3.  สถานประกอบการด้านบริการ 
       ก.  โรงแรม   - แห่ง  จ านวนห้องพัก - ห้อง 
       ข.  ธนาคาร   4 แห่ง 
       ค.  สถานที่จ าหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ สาธารณสุข  35  แห่ง 
  6.4  การอุตสาหกรรม 
         อุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลแม่อายเป็นอุตสาหกรรมนาดเล็กในครัวเรือน  คือ  โรงสีข้าว  
จ านวน 8 แห่ง  สามารถสร้างรายได้และการมีงานท าของประชาชนได้จ านวนหนึ่ง 
  6.5  การท่องเที่ยว 
                  ในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย  มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ อนุเสาวรีย์พระนางมะลิกา ผู้ซึ่งเป็นเจ้าผู้
เมืองเวียงมะลิกาในอดีต   ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  ต าบลมะลิกา บนเนินเขาสามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามภายในเขต
เทศบาลต าบลแม่อายได้เป็นอย่างดีและยังเป็นสถานที่ประชาชนนิยมไปสักการะบูชาเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่
ตนเอง  นอกจากนี้   ยังมีวัดพระธาตุปูแช่ ซึ่งมีประธาตุปูแช่ที่เก่าแก่คู่เมือง แม่อาย   วัดแม่อายหลวงเป็นวัดที่
มีเอกลักษณ์ คือ มีศิลปะแบบไทยใหญ่และวัดดงส้มสุกเป็นวัดเก่าแก่และรุ่งเรืองในอดีต  วัดพระธาตุปูแช่ 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่เมืองแม่อายเป็นพระธาตุที่
ประชาชนให้ความศรัทธาและมีการจัดประเพณีสรงน้ าพระธาตุเป็นประจ าทุกปี 
 6.6  การปศุสัตว์ 
 การเลี้ยงสัตว์ที่ส าคัญของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย   คือ   โค กระบือ   สุกร   เป็ด   ไก่   
และการเลี้ยงปลา    ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้เสริม   พ้ืนที่การปศุสัตว์  50   ไร่  จ านวน
ครัวเรือนในภาพการปศุสัตว์  350  ครัวเรือน  มูลค่าผลผลติทางการปศุสัตว์ 1,050,000.-  บาท 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1 ข้อมูลแหล่งน้ า 
        แม่น้ าสายหลักในพ้ืนที่ ได้แก่   น้ าฝาง, น้ าอาย, น้ าสาว, น้ าแหลง 

อ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่ ได้แก่ อ่างเก็บน้ าแม่แหลงหลวง,อ่างเก็บน้ าสันกาบโปก1,อ่างเก็บน้ าสันกาบโปก 2 
ฝาย ในพื้นที่ ได้แก่  ฝายต้นตอง, ฝายหิน, ห้วยเวียง, ฝายกลางบ้าน, ฝายน้ าแหลง, ฝายห้วยธาตุ 

7.2 ข้อมูลพืชท่ีปลูก 
พืชที่ปลูก จ านวน(ไร่) ผลผลิต/ไร่ ร้อยละของพ้ืนที่ 

ทัง้หมด 
ข้าว 29,358 1,570 81.5 
ข้าวโพด 978 2,776 2.71 
ลิ้นจี่ 107.5 8,320 0.29 
พริก 900 1,870 2.49 
ถั่วเหลือง 1,195 7,060 3.31 
มะม่วง 800 4,660 2.22 
ยางพารา 345 137 0.95 
กระเทียม 2,205 26,800 6.13 
ส้ม 40 9,300 0.12 
ล าไย 20 105 0.06 
เงาะ 7 160 1.02 
อ้อย 50.5 1,000 0.14 
กะหล่ าปลี 1.5 3,285 0.01 
หญ้าแฝก 4 - 0.02 
ผักสวนครัว 10 300 0.03 

 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1  ศาสนา 
 1. ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ91ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย        
มีวัดจ านวน  12  วัด 
 2.  ผู้นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ3ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย 
               และไม่มีมัสยิด 
 3. ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 6 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย 
              และไม่มีโบสถ์คริสต์ 
8.2 ประเพณี วัฒนธรรม 
 ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ 
 1.  ประเพณีตักบาตรต้นปี  เสริมป๋ารมีไหว้สาเจ้าแม่ เดือนมกราคม 
 2.  ประเพณีสงกรานต์เดือนเมษายนของทุกปี  มีกิจกรรมประเพณีสาระด าหัวเจ้าแม่มะลิกา 
              สรงน้ าพระธาตุปูแช่  
 3.  ประเพณีบวชเนกขัมมะบารี  เดือนเมษายน-พฤษภาคม  
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4. ประเพณีแห่เทียนพรรษา(ถวานเทียน)เดือนมิถนุายน – สิงหาคม   
 5.  ประเพณีบูชาพระอุปคุต  เดือนกันยายน  
 6.  ประเพณีตานก๋วยสลาก  เดือนกันยายน-ตุลาคม  
 7.  ประเพณียี่เป็ง เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมของทุกปี  
          8.  ประเพณีตักบาตรเทโว เดือนกันยายน – ตุลาคมของทุกปี 
 9.  ประเพณีสลากภัตร เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 
 10. ประเพณีปอยเตียนออกหว่า (เป็นประเพณีการออกพรรษาของชาวไทยใหญ่เดือน 
              กันยายน ของทุกปี)  มีกิจกรรม  ท าบุญตักบาตร 

 
9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 ด้านการเกษตร 
      -ลักษณะการใช้ท่ีดิน 

ที ่ ลักษณะการใช้ที่ดิน จ านวน (ไร่) ร้อยละ 
1. พ้ืนที่พักอาศัย 3,937 16.36 
2. พ้ืนที่พาณิชยกรรม 312 1.30 
3. พ้ืนที่เกษตรกรรม 13,003.75 54.04 
4. พ้ืนที่อุตสาหกรรม 0 0 
5. พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ 718.75 2.99 
6. พ้ืนที่ตั้งสถานศึกษา 250 1.04 
7. สวนสาธารณะ / นันทนาการ 1 0.004 
8. พ้ืนที่สาธารณะ 5,000 20.78 
9. พ้ืนที่ว่าง 500 2.08 

10. พ้ืนที่ป่าไม้ 340 1.41 
รวม 24,062.5 100 

7.2  แหล่งน้ า 
  1.  หนอง  บึง  จ านวน  1  แห่ง   ได้แก่  หนองผักบุ้ง 
        หนองผักบุ้ง  ปริมาณการกักเก็บน้ าประมาณ  5,000  ลูกบาศก์เมตร 
        หนองปลาขาว  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  ต าบลแม่อาย  กว้าง  100  เมตร  ยาว 180 
                          เมตร  ลึก  3  เมตร   ขนาดบรรจุน้ า  18,000 ลบ.ม.   
  2.  ล าน้ า  ล าธาร  ล าห้วย  คลอง  ได้แก่ 
       2.1  คลองส่งน้ าแม่แหลง 
       2.2  คลองส่งน้ าแม่อาย 
       2.3  ล าน้ าอาย     
       2.4  ล าน้ าสาว 
       2.5  ล าน้ าฝาง 
  3.  อ่างเก็บน้ า  จ านวน  1  แห่ง  ได้แก่ อ่างเก็บน้ าแม่แหลงหลวง 
                          อ่างเก็บน้ าแม่แหลงหลวง  ปริมาณการกักเก็บน้ า 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตร   
                          มีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ าจ านวน  3,250    ไร่   มีหมู่บ้านที่ได้รับ 
                          ประโยชน์จ านวน 9  หมู่บ้าน   
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์และยทุธศาสตรก์ารพัฒนา 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่อาย 
 

3.1.1. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลแม่อาย  (Maeai municipality’s Vision) 
 เทศบาลต าบลแม่อายเมืองน่าอยู่     เชิดชูคุณธรรม  ก้าวล้ าด้านการศึกษา 
   

3.1.2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ                        
 3. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน                        
 4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                            
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                                                              
3.1.3  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 ก.แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. จัดสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ได้แก่ ถนน ตรอก ซอย สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า     
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่และซ่อมแซม ให้มีสภาพที่ดี 
 2.  ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทบทวนแผนและกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปรับปรุงหรือ  
สร้างสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การเชื่อมโยง  การด าเนินงานเพื่อลดความซ้ าซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           ข.แนวทางการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  

  1.ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้สูงอายุ     
 ค. แนวทางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์           
อย่างยั่งยืน             
   1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.  บริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 
   3.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
   4. ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่(Zoning) การบังคับใช้โดยออกข้อบัญญัติต าบล เทศบัญญัติและรวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ง. แนวทางการพัฒนาตามยุทธการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น(งานประเพณี รัฐพิธี ราชพิธี) 
3.  สนับสนุนให้ชุมชนและองค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ถ่ายทอดวัฒนธรรมจารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 จ. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   1. ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาให้กับประชาชน 
   2. ป้องกันและบ าบัดยาเสพติด 
   3. สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์และประสบปัญหา 
สาธารณภัย 
   4. สนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน 
   5. สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   6. รักษาความสะอาดในชุมชนและสาธารณสถาน 
   7. พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษา 
   8. พัฒนาเยาวชนในเขตเทศบาล 
   9. จัดท าที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
 ฉ. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   1.  การพัฒนารายได้เพ่ือเพ่ิมงบประมาณให้มีขีดความสามารถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
ค่าธรรมเนียม 
   2.  ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.  ข้อมูลข่าวสารโดยเคร่งครัด  เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
   3.  ปรับกระบวนทัศน์และสร้างจิตส านักของบุคลากรและภาครัฐในทุกระดับตลอดจนขีดความสามารถ
ของบุคลากรของภาครัฐให้มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการท างานที่จะมุ่งไปสู่ประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดย
ประชาชนได้รับความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนก่อให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 ช. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   1.  ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
   2.  ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
   3.  บูรณาการการท างาน การพิทักษ์ และคุ้มครองสิทธิ์อย่างเป็นระบบการประชาสัมพันธ์รณรงค์
ให้ประชาชนรับทราบในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 
 3.3.4  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 โดยนายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีต าบลแม่อายแถลงต่อสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2554 
  1.ด้านชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
  จะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  จะรักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนและ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือเชิดชูทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
  2. ด้านกฎหมายและระเบียบ 
  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายได้ก าหนดให้เทศบาลปฏิบัติและเผยแพร่กฎหมายอื่นที่เก่ียวกับ
การปฏิบัติงานของเทศบาลให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้างและประชาชนทราบ  โดยจะ
ด าเนินการดังนี้ 
  -  จัดหาและรวบรวมกฎหมาย  ระเบียบเทศบาลและที่เกี่ยวข้อง 
  -  อบรมสัมมนาบุคลากรเทศบาลด้านระเบียบและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเทศบาลเพื่อ
เป็นการเผยแพร่ให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลอย่างเคร่งครัด 
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3. ด้านการบริหารราชการ 
  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลบรรลุซึ่งความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลโดย
จะด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเทศบาลต าบลแม่อายที่เอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น  
โดยด าเนินการดังนี้ 
  -  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถในงานแต่ละด้านที่บุคลากรนั้นสังกัดอยู่ 
                     -  ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบและประสิทธิภาพของระบบงาน 
  -  เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  โดยการลดขั้นตอนการท างาน  จัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม   
                     -  สร้างจิตส านึกให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างในการให้บริการประชาชน
โดยยึดถือประโยชน์สุขและความพึงพอใจของประชาชนเป็นส าคัญ 
  -  ประสานการปฏิบัติงานของเทศบาลกับส่วนราชการอ่ืน ๆ  เช่น  อ าเภอ   ทหาร   
ต ารวจภูธร  ต ารวจตระเวนชายแดน  โรงพยาบาล  สถานศึกษา  รัฐวิสาหกิจ  พ่อค้าและประชาชน   
  -  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนรว่ม  
สามารถตรวจสอบได้ 
  -  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาลอย่างเหมาะสม 

4.ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
  เพ่ือให้เทศบาลต าบลแม่อายเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของอ าเภอแม่อาย  ประชาชนมี
อาชีพมีรายได้ที่พอเพียงและมั่นคงภาคการเกษตรได้รับการช่วยเหลือและพัฒนา  โดยจะด าเนินการดังนี้ 
  -  สนับสนุนให้มีการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างเทศบาลต าบลแม่อายกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาวาง เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
  -  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตลาดให้มีคุณภาพมาตรฐาน  เช่น  ตลาดชุมชน  ตลาดเอกชน 
  -  โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้มีรายได้  มีอาชีพที่มั่นคงตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  โดยค านึงถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 
  -  ขุดลอก  ปรับปรุง  ระบบชลประทานและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
  -  สร้างและปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  เสริมสร้างความเข้มแข็งของพนังน้ าสาว        
พนังน้ าฝางและพนังน้ าแหลง  ให้มีความแข็งแรงสามารถสัญจรได้ตลอดปี 
  -  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกล  เพื่อพัฒนาการเกษตร 
  -  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว  ส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่  เพ่ือให้ประชาชนมี
รายได้จากการท่องเที่ยว  ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว  
                        -  พัฒนาศักยภาพให้กับประชาชน  กลุ่ม  กองทุนต่าง ๆ เพ่ือให้มีความเข้มแข็งสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ 

5. ด้านการสาธารณสุข 
  เพ่ือให้ประชาชนในเทศบาลต าบลแม่อายมีสุขภาพที่สมบูรณ์  แข็งแรง  โดยจะด าเนินการดังนี้ 
-  สนับสนุนให้ประชาชนออกก าลังกาย   แข่งขันกีฬา  มีอุปกรณ์การกีฬาอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 

-  สร้างและปรับปรุงลานกีฬาให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
  -  สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ  อสม.  ศูนย์ ศสมช.  เพ่ือให้มีคุณภาพ
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
  -  ปรับปรุงการจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและแสวงหาที่ก าจัดขยะแหล่งใหม่
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 
  -  สนับสนุนให้มีโรงฆ่าสัตว์เทศบาลที่ถูกหลักสุขาภิบาลและเหมาะสม 
  -  สร้างและพัฒนาเครือข่ายสุขภาพร่วมกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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6. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมของเทศบาลให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่  สวยงาม  ร่มรื่นและมีมาตรการ
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี   โดยด าเนินการดังนี้ 
                     -  เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาลเพื่อใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม   
  -  สร้างและปรับปรุงล าน้ า  ล าคลองให้มีความสะอาด  สวยงาม 
  -  ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ  เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   พัฒนา
เครือข่ายเพื่อความยั่งยืน 

7. ด้านการศึกษา 
  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียนให้สูงขึ้นเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยจะด าเนินการดังนี้   
  -  ส่งเสริมให้มีการยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
  -  พัฒนาคุณภาพของการศึกษาก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) 
  -  สนับสนุนการรับโอนโรงเรียนมาสังกัดเทศบาล    

-  สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารกิจกรรม  วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  -  สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  แหล่งข้อมูลให้มีคุณภาพ  มาตรฐาน  เช่น  ห้องสมุด  
แหล่งเรียนรู้ประจ าหมู่บ้าน  ศูนย์อินเตอร์เน็ตของเทศบาล 

8. ด้านศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           เพ่ือบ ารุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรม
โบราณสถาน  ศาสนสถาน  เทวสถาน  เพื่อความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์  เผยแพร่และพัฒนาเพื่อ          
การท่องเที่ยว  โดยด าเนินการดังนี้  

-  สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือการบ ารุงศาสนา  กิจกรรมของวัดในเขตเทศบาล 
  -  สนับสนุนการอนุรักษ์  บูรณะศาสนสถาน   โบราณสถานปูชนียสถานและพัฒนาเพ่ือ        
การท่องเที่ยว 

-  สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา  สร้างจิตส านึกที่ดีงาม  ความภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

9. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค 
  เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความสะดวกสบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคอย่างเหมาะสมอันเนื่องมาจากการด าเนินงานของเทศบาล  โดยด าเนินการดังนี้ 
  -  สร้างและปรับปรุงถนน  สะพานในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานเพื่อให้การสัญจรไปมาของ
ประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก 
  -  สร้างและปรับปรุงคลองส่งน้ า  รางระบายน้ าอย่างทั่วถึง 
  -  ติดตั้งสัญญาณไฟจารจร  เครื่องหมายจารจร  เช่น ป้ายภายในหมู่บ้าน ป้ายซอย            
บริเวณทางแยก  ทางข้าม  เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน 

-  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  โคมไฟสาธารณะให้ครอบคลุมพ้ืนที่ของเทศบาล 
  -  พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพและใช้ได้ตลอดปี 
  -  พัฒนาน้ าดื่มชุมชนให้ได้มาตรฐานของคณะกรรมการอาหารและยาส าหรับการบริโภคและ
เพ่ือการจ าหน่าย 
  -  สร้างและปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสาร  เช่น  เสียงตามสายของเทศบาล  หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้านให้มีคุณภาพและทั่วถึง 
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10. ด้านการพัฒนาประชาชน  สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 
  เพ่ือให้ประชาชนสามารถด ารงชีพอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข   สามารถพ่ึงพาตนเองได้
โดยด าเนินการดังนี้ 
  -  สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยยังชีพอย่างเป็นธรรม
และท่ัวถึง 
  -  สนับสนุนให้ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
  -  สนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่ประชาชน  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ประสบภัย
และกลุ่มองค์กรภาคสังคม 
  -  สนับสนุนการด าเนินกิจกรรม  กองทุน  เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของประชาชน  กลุ่ม
ต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
  -  สนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน  กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพเพ่ือให้มีรายได้และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ย่างเหมาะสมต่อไป 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของเทศบาล
ต าบลแม่อาย 
จุดแข็ง 
 มีการจัดโครงสร้างทางด้านบุคลากรที่เหมาะสมและครอบคลุมในงานทุกด้านสอดคล้องกับภารกิจที่

ได้รับการถ่ายโอน 
 สถานที่ตั้งติดกับถนนสายหลักและส่วนราชการ ท าให้คมนาคมสะดวก 
 มีการบริการด้านสาธารณูปโภคท่ีสามารถให้บริการกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นซึ่งยังสามารถ

ขยายตัวได้ 
 มีหน่วยงานพัฒนาชุมชนและองค์กรเอกชน    ที่ให้ค าแนะน าและให้การช่วยเหลือในการด าเนินงาน

ของกลุ่มอาชีพต่างๆ   ภายในต าบลแม่อายและต าบลมะลิกา 
 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและมีการจัด

กิจกรรมด้านประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรม  ตลอดทั้งปี 
 มีการพัฒนาด้านบุคลากร   โดยจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 พ้ืนที่รับผิดชอบมีขนาดกว้าง ซึ่งยังคงสามารถพัฒนาพื้นที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรและ

ของเศรษฐกิจ 
จุดอ่อน 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่รับผิดชอบมีขนาดกว้าง  ซึ่งจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการดูแลด้าน

โครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
 ขาดบุคลากรในบางต าแหน่งซึ่งท าให้ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางและบุคลากรที่มีอยู่ปฏิบัติงาน

ได้ดีเท่าที่ควร 
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 สภาพสังคมของเทศบาลต าบลแมอ่าย เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งจ าเป็นต้องใช้งบประมาณใน

การดูแลประชาชนด้านนีเ้พิ่มขึน้ 

 ขาดแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวใหเ้ข้ามาในพื้นที่ 

 บุคลากรในหนว่ยงานมกีารโอน(ย้าย)  ท าให้การท างานต้องใช้ระยะเวลาในการสานต่องานเดิม

และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานได้ 

 การเดินทางเพื่อไปติดตอ่ราชการในจังหวัดเชียงใหมไ่ด้ต้องระยะเวลาในการเดินทางเพราะอยู่

หา่งไกล 

โอกาส 

 รัฐบาลได้มนีโยบายจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อกระจายงบประมาณให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของเงนิอุดหนุน 

 รัฐบาลมีนโยบายด้านส่งเสริมการลงทุนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกับประเทศ

เพื่อนบ้าน  ซึ่งจะเปิดพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน  โดยเน้นทางการคมนาคมที่เปิดพรมแดน

กับประเทศพมา่ซึ่งพืน้ที่อ าเภอแม่อายเป็นจุดที่เชื่อมต่อเส้นทางยุทธศาสตร์ ท าให้มีโอกาสใน

ด้านการค้าและการลงทุนของบุคคลภายนอก 

 รัฐบาลได้ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยได้มนีโยบายประกันราคาข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ

ในพืน้ที่อ าเภอแม่อายที่มกีารเพาะปลูกเป็นจ านวนมาก ประกอบกับอาชีพส่วนใหญ่ของ

ประชาชนในพื้นที่เป็นการท าการเกษตร 

 รัฐบาลได้มยีุทธศาสตรก์ารค้าในระดับภาครัฐต่อรัฐ  ซึ่งท าให้มีการส่งเสริมประชาชนให้มกีาร

ผลติพืชเศรษฐกิจที่มคีุณภาพ เพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 

 มีสถาบันทางการเงินทั้งของหนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนที่

พร้อมใหค้ าแนะน าและเป็นแหลง่เงนิทุนส าหรับประชาชน 

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในอ าเภอแมอ่าย ท าให้มีการจัดตัง้สถาบันทางการเงินและ

ร้านค้าเพิ่มขึน้ท าให้เทศบาลต าบลแมอ่าย  สามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น 

 มีการใชเ้ทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาในกระบวนการผลิต เช่น มีน ารถปลูกข้าว  รถเกี่ยวข้าว  ท า

ให้ประชาชนสามารถลดต้นทุนการผลิตและท าให้มรีายได้จาการขายผลผลติมากขึ้น     ซึ่ง

ปัจจุบันประชาชนได้หันมาท าการเกษตรเพิ่มขึ้น สง่ผลใหเ้ศรษฐกิจภายในอ าเภอแม่อาย  มกีาร

ขยายตัว 

อุปสรรค 

 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีนอ้ยลงท าให้การพัฒนาท าได้ไม่เต็มที่ 

 การพัฒนาด้านการเมอืงการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นงานที่ต้องใช้จติส านึกในการท างานที่ดี

ของผู้บริหารและสมาชิกเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างซึ่งเป็นสิ่ง

ที่สามารถวัดผลการด าเนินงานในรูปธรรมได้ยาก 
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 การมพีืน้ที่ติดกับแนวตะเข็บชายแดน ท าให้มีประชากรแฝงในพืน้ที่ซึ่งได้เข้ามาใช้บริการ           

ด้านพืน้ที่ซึ่งส่งผลใหร้ัฐไม่สามารถจัดสรรงบประมาณใหก้ับกลุ่มประชากรแฝงได้   ท าให้การ

ให้บริการด้านสาธารณะไม่ทั่วถึงและเพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแตล่ะปี  

 ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความรูใ้นระดับประถมศกึษาซึ่งท าให้การพัฒนาเพื่อใหค้วามรูเ้พื่อ

รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนท าได้เพียงระดับหนึ่ง  

 มีการเปลี่ยนแปลงผูน้ าชุมชนและแกนน าชุมชนบ่อย  ท าให้การตดิต่อประสานงานไม่ต่อเนื่อง 

 ขาดความเสถียรภาพทางการเมอืงในระดับประเทศ ซึ่งท าให้มกีารเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บ่อยครั้งส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานตามนโยบายไม่สามารถด าเนินการได้อย่างตอ่เนื่อง 
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ส่วนที่ 3 

แผนส่งเสรมิการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลแม่อาย 
ต าบลแม่อาย  อ าเภอแม่อาย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
ที ่
 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

 
ตัวชี้วัด 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. โครงการตักบาตร 
วันขึ้นปีใหม่ 

-เพ่ือให้ประชาชนได้ท าบุญ 
ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 

จัดกิจกรรมท าบุญ  
ตักบาตร 

- มีประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าจ านวน 
200 คน 

ประชาชนท าบุญ 
ตักบาตรเนื่องในวัน
ขึ้นปีใหม่ 

กองการศึกษา 

2. โครงการประเพณีสงกรานต์ -เพ่ือให้ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลแม่อายได้
ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี 
อันดีงาม 

จัดกิจกรรมรดน้ า ด าหัว
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลแม่อาย 
-จัดกิจกรรมสรงน้ า
พระพุทธรูป 

30,000 มีประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าจ านวน 
200 คน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล   
แม่อายได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณี 
อันดีงาม 

กองการศึกษา 

3. โครงการพิธีสรงน้ า 
พระนางมะลิกา 

เพ่ือแสดงถึงความเคารพ 
พระนางมะลิกาตามประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมสรงน้ าพระ
นางมะลิกา 

6๐,๐๐๐ มีประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าจ านวน 
300 คน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล   
แม่อายได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณี 
อันดีงาม 

กองการศึกษา 
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ที ่
 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณ 

 
ตัวชี้วัด 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4. โครงการประเพณีถวายเทียน
พรรษาและอาสาฬหบูชา 

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ประเพณีถวายเทียนใน 
วันส าคัญทางศาสนา 

จัดกิจกรรมหล่อเทียน
เข้าพรรษา 

10๐,๐๐๐ 
 

มีประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าจ านวน 
250 คน 

ได้สืบทอดประเพณี
ส าคัญทางพระพุทธ 
ศาสนา 

กองการศึกษา 

5. โครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 
ครั้งที่ 42ประจ าปี 2561 

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการ
จัดงานไม้ดอกไม้ประดับ  
ครั้งที่ 42ประจ าปี 2561 
 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

10,000 ได้อุดหนุนที่ท า
การการปกครอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
แม่อายได้เข้า
ร่วมงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ 

กองการศึกษา 

6. โครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 
ครั้งที่ 42ประจ าปี 2561 

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการ
จัดงานไม้ดอกไม้ประดับ  
ครั้งที่ 42ประจ าปี 2561 
 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแม่อาย 

10,000 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
แม่อาย 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
แม่อายได้เข้า
ร่วมงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ 

กองการศึกษา 

7. การเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ผ่านช่องทางสารสนเทศ 

เพ่ือน าเสนอข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
ต าบลแม่อาย ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์และสื่อโซเซียล
มีเดีย 

จัดท าสื่อข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
ต าบลแม่อาย 

- มีการเผยแพร่
ข้อมูล 

ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่อง 

ส านักปลัด 

 


