


๑

พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

งานของแผน่ดินนนัเป็นงานส่วนรวม มีผลเกียวเนืองถึง

ความเจริญขึนหรือเสีอมลงของบา้นเมืองและสุขทุกข์ของประชาชนทุกคน

ขา้ราชการผูป้ฏิบตัิบริหารงานของแผน่ดิน จึงตอ้งสํานึก

ตระหนักในความรับผิดชอบทีมีอยู่

และตงัใจพยายามปฏิบติัหนา้ทีโดยเตม็กาํลงัความสามารถ

ดว้ยความเขม้แขง็สุจริต และดว้ยปัญญารู้คดิพิจารณาวา่

สิงใดเป็นความเจริญ สิงใดเป็นความเสือม อะไรเป็นสิงทตีอ้งทาํ

อะไรเป็นสิงทตีอ้งละเวน้และกาํจดั อยา่งชดัเจนถูกตรง

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว รัชกาลที ๙

พระราชทานแก่ขา้ราชการพลเรือน เนืองในวนัขา้ราชการพลเรือน

วนัอาทิตยที์ ๑ เมษายน ๒๕๕๐

ณ พระตาํหนกัจิตรลดารโหฐาน

วนัที ๓๑ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐



๒

สารบัญ

                      หน้า

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑

แถลงผลการปฏิบตังิานของนายกเทศมนตรีตาํบลแม่หล่าย ๓

ทําเนียบคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ๔

ทําเนียบสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย ๕

ทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตําบลแม่หล่าย ๖

ข้อมูลพนืฐานเทศบาลตําบลแม่หล่าย ๗

วสัิยทศัน์การพฒันาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย ๑๑

นโยบายผู้บริหาร ยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย ๑๓

นโยบายการพฒันาเทศบาลตาํบลแม่หล่ายของผู้บริหาร ๑๔

รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ ๒๐

ประมวลภาพกิจกรรม ๒๑

หมายเลขโทรศัพท์ ๒๔



๓

รายงานผลการปฏิบัติงาน  ปีที ๔

ของนายบรรจง  ยัพวฒันา  นายกเทศมนตรีตาํบลแม่หล่าย

รายงานต่อสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย

ในการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย  สมยัสามญั  สมยัที ๒ ครังที ๑  ประจาํปี ๒๕๖๐

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย

ผูน้าํหมู่บา้น / ชุมชน  พ่อแม่พีน้องชาวเทศบาลตาํบลแม่หล่ายทีเคารพทุกท่าน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ประเด็นทีกล่าวถึงเสมอคือการกระจายอาํนาจ

การปกครองสู่ทอ้งถินมากขึน เป้าหมายสาํคญัคือการจดัให้ชุมชนทอ้งถินจดัการตนเอง กล่าวคือการ

ให้แต่ละภาคส่วนสามารถเรียนรู้สิงต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง เพือทาํให้ชุมชนทอ้งถินน่าอยู ่มีทิศทางการ

พฒันาอยา่งยงัยนื

เพราะฉะนนัจึงอาจกล่าวไดว่้า ความสาํเร็จในการสร้างชุมชนทอ้งถินจดัการตนเอง

จะเกิดขึนได ้จําเป็นต้องอาศยัสรรพกาํลงัของทุกภาคส่วนในพืนที ทังส่วนของพลเมืองอนั

ประกอบดว้ยทอ้งถิน ทอ้งที ผูน้าํจิตอาสา และกลุ่มทางสังคมทีอยากจะร่วมมือแกปั้ญหา หน่วยงาน

ทงัในพนืทีและนอกพนืที ทงัภาครัฐ ภาคเอกชน ทีอยากจะบูรณาการการทาํงานร่วมกนั ส่วนของ

ข้อมูลและความรู้ เพราะแต่ละฝ่ายต่างก็มีชุดความรู้ทีแตกต่างกัน หากนํามาประสมประสาน

ประกอบกันหรือเชือมร้อยกัน ก็จะกลายเป็นข้อมูลทีสมบูรณ์ยิงขึน ส่วนของการจดัการคือ

กระบวนการทีจะทาํให้คนและขอ้มลูนนัสามารถขบัเคลือนงานและกระจายงานออกไปได ้ส่วน

ของเครือข่ายคือการสร้างการเรียนรู้และขยายการทาํงานเพือขอ้มูลนันมีประสิทธิภาพมากยิงขึนไป

และสุดทา้ยคือส่วนของนโยบาย ซึงถือเป็นผลงานเชิงรูปธรรมซึงจะเป็นตน้แบบทีเครือข่ายและ

พืนทีสามารถหยิบนาํไปใชใ้นอนาคตได้

บทบาทใหม่ทีทา้ทายยิงกว่าเดิมคือ การทาํให้นโยบายเกิดการปฏิบติัจริงสามารถ

เปลียนความคิดผูค้นเกิดผลเป็นรูปธรรม จนเปลยีนเป็นพฤติกรรมทีเหมาะสมและพึงประสงค์ การ

ทาํงานนบัจากนีไปจะประสบผลสําเร็จถึงเป้าหมายไม่ไดเ้ลย หากขาดภาคีเครือข่ายทีทาํงานร่วมกนั

อย่างเข้มแข็ง เขา้ใจ มีความมุ่งมนัในการขบัเคลือน และไม่เคยหยดุในการกา้วเดินไปขา้งหน้า

ร่วมกนั ขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายและทีมงานของเทศบาลตาํบลแม่หล่ายครับ

(นายบรรจง   ยพัวฒันา)

          นายกเทศมนตรีตาํบลแม่หล่าย

๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๐



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานกจิการเทศบาลตาํบลแม่หล่าย  ประจาํปี ๒๕๕๙ และ แสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาํบลแม่หล่าย ปีที ๔

๔

               ทําเนียบคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลแม่หล่าย

นายบรรจง  ยพัวฒันา

                นายกเทศมนตรีตาํบลแมห่ลา่ย

                            นายสุเทพ  สุมณฑกุล                       นางนนัทน์ภสั  สุขสิริสมบรูณ์

รองนายกเทศมนตรีตาํบลแม่หล่าย                                       รองนายกเทศมนตรีตาํบลแม่หล่าย

       นางมนัทนา  จิตตธาดาพงศ์

              เลขานุการนายกเทศมนตรีตาํบลแม่หล่าย



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานกจิการเทศบาลตาํบลแม่หล่าย  ประจาํปี ๒๕๕๙ และ แสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาํบลแม่หล่าย ปีที ๔

๕

       ทําเนียบสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย

นายเทียง  กรุงศรี

   ประธานสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย

       นายพรีพงศ ์ แสงเก่ง

       รองประธานสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย

นายต๋อย หงส์บินโบก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายสมชาย คุม้ทรัพย์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายทองอินทร์ แกว้ภา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายอดินนัท์ หมืนโฮง้

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายบุญเทียร หงส์พิทกัษ์ชน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายประทีป หล่ายเจด็

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายทรงพล รัตนเมืองสอง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายพิภาค กรุงศรี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายพนัธ์ุศกัดิ ดอกแสง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายรัก ชยัยา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานกจิการเทศบาลตาํบลแม่หล่าย  ประจาํปี ๒๕๕๙ และ แสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาํบลแม่หล่าย ปีที ๔

๖

       ทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการ  เทศบาลตําบลแม่หล่าย

นางชมบุญ  หมดมลทิน

ปลดัเทศบาล

นางสาวฉวีวรรณ  จนัทร์กา

หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล

นางรุ่งสิริ เตชะพี

ผูอ้าํนวยการกองคลงั

นายศานิตย์ ชอบธรรม

ผูอ้าํนวยการกองช่าง

พนัจ่าเอกนพดล  พรมรักษา

ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม

นางสาวสรัญวรี เพ็งเพชร

นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการ  รักษาราชการแทน

ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา

นายนพดล  หล่ายดวงใจ

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิตักิาร



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานกจิการเทศบาลตาํบลแม่หล่าย  ประจาํปี ๒๕๕๙ และ แสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาํบลแม่หล่าย ปีที ๔

๗

ข้อมูลพืนฐานเทศบาลตาํบลแม่หล่าย

ลักษณะทีตงั

เทศบาลตาํบลแม่หล่ายเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินรูปแบบหนึง ซึงตงัอยูใ่นพืนทีของตาํบล

แม่หล่าย  อาํเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่  ไดรั้บการยกฐานะจาก “สุขาภิบาลแม่หล่าย” เป็น “เทศบาลตําบลแม่หล่าย” ตาม

พระราชบญัญติัเปลียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.๒๕๔๒ ซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖

ตอนที ๙ ก วนัที ๒๔ กุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ มีผลตงัแต่วนัที ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒ และในปี พ.ศ.๒๕๔๗  ได้

มีการประกาศยบุรวมเขตสภาตาํบลแม่หล่ายรวมกบัเขตเทศบาลตาํบลแม่หล่าย ซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาทวัไป

เล่มที ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๐๒ วนัที ๑๕ กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๗ และมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัทีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สาํนกังานเทศบาลตาํบลแม่หล่าย ตงัอยูเ่ลขที  ๙๙ หมู่ที ๕  ตาํบลแม่หล่าย อาํเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่

อยูห่่างจากทีว่าการอาํเภอเมืองแพร่ไปทางทิศเหนือประมาณ ๑๒ กิโลเมตร

จาํนวนพนืที

เทศบาลตาํบลแม่หล่ายมีจาํนวนพืนทีทงัสิน ๑๓.๕๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๘,๔๕๐ ไร่ โดยมีพืนที

ครอบคลุมตาํบลแม่หล่ายเต็มพืนทีมีอาณาเขตติดต่อ ดงันี

ทิศเหนือ           ติดต่อเขตตาํบลแม่คาํมีและตาํบลห้วยมา้   อาํเภอเมืองแพร่

ทิศตะวนัออก ติดต่อเขตตาํบลหว้ยมา้และตาํบลนาํชาํ  อาํเภอเมืองแพร่

ทิศใต้ ติดต่อเขตตาํบลนาํชาํและตาํบลทุ่งโฮง้   อาํเภอเมืองแพร่

ทิศตะวนัตก      ติดต่อเขตตาํบลวงัหงส์และตาํบลแม่ยม   อาํเภอเมืองแพร่

จาํนวนหมู่บ้าน / ประชากร / เขตการเลือกตงัท้องถนิ

หมู บาน ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน หมายเหตุ
 ๑ บานบุญเจริญ 245 299 544 266 เขต ๑

๒ บานแมหลาย 291 353 644 281 เขต ๑
๓ บานแมหลายกาซอง 255 259 514 227 เขต ๒
๔ บานแมหลายกาซอง 357 358 715 271 เขต ๒
๕ บานเดนเจริญ 267 289 556 278 เขต ๑
๖ บานแมหลาย 2๖๕ 320 585 246 เขต ๒
๗ บานแมหลาย 228 276 504 165 เขต ๒
๘ บานบุญเจริญ 207 231 438 144 เขต ๑
 รวม 2,115 2,385 4,500 1,878 ๒ เขต

ขอมูล ณ เดอืน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานกจิการเทศบาลตาํบลแม่หล่าย  ประจาํปี ๒๕๕๙ และ แสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาํบลแม่หล่าย ปีที ๔

๘

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

เทศบาลตาํบลแม่หล่าย มีลกัษณะพืนทีดา้นทิศเหนือและทิศใตเ้ป็นทีราบ โดยคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของพืนทีและมี

ความเหมาะสมในการทาํเกษตรกรรม ส่วนทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นเนินเขาเตียๆ โดยคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของพืนที โดย

มีลาํนาํไหลผ่านในเขตพนืทีจาํนวน ๓ สาย ไดแ้ก่

๑. แม่นาํยม ไหลผ่านดา้นทิศตะวนัตกของเขตเทศบาล

๒. ลาํนาํแม่หล่าย ไหลผ่านจากทิศตะวนัออกลงแม่นาํยมทางดา้นทิศตะวนัตกของเทศบาล

๓. คลองชลประทาน ไหลผ่านจากทิศเหนือลงสู่ทิศใตข้องเทศบาล

โดยเทศบาลตาํบลแม่หล่ายมีพืนทีสาธารณประโยชน์ (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา) ตงัอยู่ ณ

แยกโจโ้กแ้ม่หล่าย หมู่ที ๕ ซึงเป็นทีตงัอนุสาวรียส์องมหาวีรบุรุษเมืองแพร่  ปู่พญาพลและพระยาเมืองไชย (พระยาศรี

สุริยวงศ)์

ด้านเศรษฐกิจ

ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลแม่หล่ายประกอบอาชีพดา้นต่างๆ ดงันี

๑. ดา้นการเกษตรกรรมโดยมีการปลูกพืช อาทิ ขา้ว ถวัเหลือง ขา้วโพด งา ยาสูบ แตง ผกัปลงั การประมง การ

เลียงสตัว์

๒. ดา้นการปศุสัตว ์โดยมีการเลียงสัตว ์อาทิ การเลียงไก่ การเลียงโค การเลียงสุกร

๓. ดา้นการคา้ขายและการบริการโดยมีการประกอบอาชีพ อาทิ การตดัเยบ็พรมเช็ดเทา้ การเยบ็ผา้ห่ม การเพาะ

เห็ด การจกัสาน การผลิตนาํลูกยอ การตดัเยบ็เสือผา้หมอ้ห้อม การให้บริการสูบสิงปฏิกลู การคา้ขายอาหารและของฝาก

ส่วนราชการต่างๆ

โดยมีหน่วยงานหรือสถานทีราชการทีตงัอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลแม่หล่าย จาํนวน ๑๓ แห่ง  ประกอบดว้ย

๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลแม่หล่าย

๒. โรงเรียนบา้นแม่หล่าย (ประชานุสรณ์)

๓. โรงเรียนบา้นแม่หล่ายกาซอ้ง (ลือราษฎร์อุปถมัภ)์

๔. สาํนกังานขนส่งจงัหวดัแพร่

๕. ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อนาํโดยแมลง ที ๑๐.๕ แพร่

๖. สถานีวิทยกุองทพัภาคที ๓ ส่วนหนา้จงัหวดัแพร่

๗. หมวดการทางแม่หล่าย

๘. บา้นพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัแพร่

๙. สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัแพร่

๑๐. หน่วยบริการประชาชนตาํบลแม่หล่าย

๑๑. หน่วยบริการประชาชนทางหลวงแพร่

๑๒. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

        สาขาย่อยแม่หล่าย

๑๓. สถานีตาํรวจทางหลวง ๖ กองกาํกบัการตาํรวจทางหลวง ๕

        กองบงัคบัการตาํรวจทางหลวง



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานกจิการเทศบาลตาํบลแม่หล่าย  ประจาํปี ๒๕๕๙ และ แสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาํบลแม่หล่าย ปีที ๔

๙

อัตรากําลงัพนักงานเทศบาลตําบลแม่หล่าย

เทศบาลตําบลแม่หล่ายมอีัตรากําลังพนักงานเทศบาล จํานวนทังสิน ๔๙  คน ประกอบด้วย

๑. ขา้ราชการ จาํนวน ๒๘ คน

๒. ลูกจา้งประจาํ จาํนวน ๒   คน

๓. พนกังานจา้งตามภารกิจ จาํนวน ๑๐   คน

๔. พนกังานจา้งทวัไป จาํนวน   ๙ คน

โดยมี นางชมบุญ  หมดมลทิน  นักบริหารงานท้องถิน ระดบัต้น  ดาํรงตาํแหน่ง ปลัดเทศบาลตาํบลแม่หล่าย

โดยแบ่งส่วนราชการของเทศบาลออกเป็น ๕ สํานัก/กอง และอีก ๑ หน่วยตรวจสอบ ซึงประกอบด้วย

๑. สํานักปลัดเทศบาล มีจาํนวนพนกังาน ดงันี

๑. ขา้ราชการ จาํนวน ๖ คน

๒. ลูกจา้งประจาํ จาํนวน    - คน

๓. พนกังานจา้งตามภารกิจ จาํนวน ๓   คน

๔. พนกังานจา้งทวัไป จาํนวน ๕ คน

โดยมี นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา นักบริหารงานทัวไป ระดับต้น  ดาํรงตาํแหน่ง หัวหน้าสาํนักปลัดเทศบาล

๒. กองคลัง  มีจาํนวนพนกังาน ดงันี

๑. ขา้ราชการ จาํนวน ๗ คน

๒. พนกังานจา้งตามภารกิจ จาํนวน ๑ คน

๓. พนกังานจา้งทวัไป จาํนวน - คน

โดยมี นางรุ่งสิริ  เตชะพี  นักบริหารการคลัง ระดับต้น ดาํรงตาํแหน่ง ผู้อาํนวยการกองคลัง

๓. กองการศึกษา มีจาํนวนพนักงาน ดงันี

๑. ขา้ราชการ จาํนวน ๕ คน

๒. พนกังานจา้งตามภารกิจ จาํนวน ๕ คน

โดยมี นางสาวสรัญวรี เพ็งเพชร  นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ  รักษาราชการแทน ผู้อาํนวยการกองการศึกษา

๔. กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม มีจาํนวนพนกังาน ดงันี

๑. ขา้ราชการ จาํนวน ๓ คน

๒. ลูกจา้งประจาํ จาํนวน ๒   คน

๓. พนกังานจา้งตามภารกิจ จาํนวน ๑   คน

๔. พนกังานจา้งทวัไป จาํนวน ๓   คน

โดยมี พันจ่าเอกนพดล  พรมรักษา  นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น  ดาํรงตาํแหน่ง ผู้อาํนวยการกอง

สาธารณสุขและสิงแวดล้อม



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานกจิการเทศบาลตาํบลแม่หล่าย  ประจาํปี ๒๕๕๙ และ แสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาํบลแม่หล่าย ปีที ๔

๑๐

๕. กองช่าง  มีจาํนวนพนกังาน ดงันี

๑. ขา้ราชการ จาํนวน ๕ คน

๒. พนกังานจา้งตามภารกิจ จาํนวน - คน

๓. พนกังานจา้งทวัไป จาํนวน  ๑    คน

โดยมี นายศานิตย์  ชอบธรรม  นักบริหารงานช่าง ระดับต้น  ดาํรงตาํแหน่ง ผู้อาํนวยการกองช่าง

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน มีจาํนวนพนักงาน ดงันี

๑. ขา้ราชการ จาํนวน ๑ คน

โดยมี นายนพดล หล่ายดวงใจ เป็น นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ขอมูล ณ เดอืน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

รายชือกํานัน/ผู้ใหญ่บ้านตาํบลแม่หล่าย

หมู่ที ๑ บา้นบุญเจริญ นางอรสา  ยอดสาร ผูใ้หญ่บา้น

หมู่ที ๒ บา้นแม่หล่าย นายสัมพนัธ์  เครืองสนุก กาํนนัตาํบลแม่หล่าย

หมู่ที ๓ บา้นแม่หล่ายกาซอ้ง นางสุจิรา  ฟูเต็มวงศ์ ผูใ้หญ่บา้น

หมู่ที ๔ บา้นแม่หล่ายกาซอ้ง นายผดุง  เต่าทอง ผูใ้หญ่บา้น

หมู่ที ๕ บา้นเด่นเจริญ นายนรินทร์  มะยาระ ผูใ้หญ่บา้น

หมู่ที ๖ บา้นแม่หล่าย นายอนุชิต  เหมืองหมอ้ ผูใ้หญ่บา้น

หมู่ที ๗ บา้นแม่หล่าย นายวรินทร  อินกนัยา ผูใ้หญ่บา้น

หมู่ที ๘ บา้นบุญเจริญ นายอุดร  คาํพิล ผูใ้หญ่บา้น



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานกจิการเทศบาลตาํบลแม่หล่าย  ประจาํปี ๒๕๕๙ และ แสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาํบลแม่หล่าย ปีที ๔

๑๑

วิสัยทัศน์การพฒันาเทศบาลตําบลแม่หล่าย

“คุณภาพชีวติดถ้ีวนหน้า

เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนทีได้มาตรฐาน

เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงระดับประเทศ

ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

สถานะการคลัง

ปงบประมาณ ประมาณการรายรบั รายรับจริง รายจายจริง

พ.ศ.๒๕๕๕ ๓๓,๒๙๓,๕๐๐.๐๐ ๓๔,๗๐๐,๖๙๐.๙๘ ๓๐,๗๖๙,๗๙๗.๒๙

พ.ศ.๒๕๕๖ ๓๑,๒๙๐,๕๐๐.๐๐ ๔๐,๑๑๗,๑๖๑.๒๔ ๒๖,๑๑๙,๙๓๑.๖๐

พ.ศ.๒๕๕๗ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๙๒๑,๐๕๗.๔๑ ๓๒,๕๑๘,๐๒๑.๖๐

พ.ศ.๒๕๕๘ ๓๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๐๓๕,๐๔๓.๕๔ ๒๙,๐๑๑,๘๗๖.๘๕

พ.ศ.๒๕๕๙ ๓๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๔๘๖,๕๗๐.๓๕ ๒๗,๓๕๙,๖๕๙.๗๗



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานกจิการเทศบาลตาํบลแม่หล่าย  ประจาํปี ๒๕๕๙ และ แสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาํบลแม่หล่าย ปีที ๔

๑๒

งบประมาณรายรับ – รายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลตําบลแม่หล่าย อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวัดแพร่

รายรับ

รายการ

ประมาณการรายรับ

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙

รายรับจริง

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. หมวดภาษีอากร

๒. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต

๓. หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น

๔. หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

๕. หมวดรายไดเ้บด็เตลด็

๖. หมวดรายไดจ้ากทุน

๗. รายไดจ้ากรัฐบาลเกบ็แลว้จัดสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถนิ

๘. รายไดจ้ากรัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถนิ

๗๓๐,๐๐๐.๐๐

๔๓๗,๐๐๐.๐๐

๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๘๕๐,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๒๐,๖๘๐,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๗๓๘,๗๐๒.๙๕

๑,๔๐๑,๙๙๖.๘๒

๖๑๙,๗๒๖.๖๘

๙๐๑,๖๗๐.๐๐

๒๘,๙๔๐.๐๐

๖,๐๐๐.๐๐

๒๑,๘๐๙,๗๓๖.๐๐

๗,๙๗๙,๗๙๗.๐๐

รวม ๓๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๔๘๖,๕๗๐.๓๕

รายจ่าย

รายการ

ประมาณการรายจ่าย

ปีงบประมาณ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

รายจ่ายจริง

ปีงบประมาณ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. รายจ่ายงบกลาง

๒. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมอืงและฝ่ายประจาํ)

๓. หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ

๔. หมวดค่าสาธารณูปโภค

๕. หมวดเงินอุดหนุน

๖. หมวดค่าครุภณัฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง

๗. หมวดรายจ่ายอนืๆ

๑,๗๓๘,๑๖๐.๐๐

๑๓,๖๖๐,๔๔๐.๐๐

๙,๓๔๕,๑๐๐.๐๐

๑,๕๔๗,๐๐๐.๐๐

๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐

๔,๒๓๕,๗๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐.๐๐

๑,๕๗๒,๘๐๑.๒๐

๑๓,๑๓๘,๒๘๙.๐๐

๕,๑๕๙,๒๒๗.๕๗

๙๕๗,๔๐๘.๕๑

๒,๙๓๓,๒๖๓.๔๙

๓,๕๙๘,๖๗๐.๐๐

๐.๐๐

รวม ๓๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๓๕๙,๖๕๙.๗๗



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานกจิการเทศบาลตาํบลแม่หล่าย  ประจาํปี ๒๕๕๙ และ แสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาํบลแม่หล่าย ปีที ๔

๑๓

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแมหลาย

๑. ครอบครัวเปนสุขปลอดภัย

๓. มุงเนนสรางความยุตธิรรม
โปรงใสตรวจสอบได

๔. พัฒนาดานเศรษฐกิจ

๕. การบริหารจัดการดานสุขภาพ ๖. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม

๒. คุณภาพชีวิตดีข้ึน

นโยบายผูบริหารในการพัฒนาเทศบาลตําบลแมหลาย

๓. ดานเศรษฐกิจ

๕. ดานการบรหิาร
จัดการท่ีดี

๔. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน ทรัพยากร

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๒. ดานชุมชน
และสังคม

๑. ดานคน
และครอบครัว



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานกจิการเทศบาลตาํบลแม่หล่าย  ประจาํปี ๒๕๕๙ และ แสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาํบลแม่หล่าย ปีที ๔

๑๔

นโยบายการพัฒนาเทศบาลตาํบลแม่หล่ายของผู้บริหาร

๑. ครอบครัวเป็นสุขปลอดภัย

พฒันาเมืองน่าอยู ่ ชุมชนน่าอยู ่เพิมประสิทธิภาพและยกระดบัคุณภาพโครงสร้างพืนฐาน

๑.๑ ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะใหท้วัถึงครอบคลุม ทุกหมู่บา้น/ชุมชน ควบคู่ไปกบัการพฒันาระบบ

สาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอ้มให้มีสุขลกัษณะมีความสะดวกสบายเป็นระเบียบสวยงาม   เมืองมี

ระเบียบ คนมีวินัย และมารยาททางสังคมทีดี เคารพสิทธิซึงกนัและกัน รวมทังการใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์น ความ

ปลอดภยัของประชาชน เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการผงัเมือง

๑.๒ ชุมชนปลอดภยัโดยการส่งเสริมบทบาท อปพร. และอาสาสมคัรต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการพฒันาช่วยเหลือ

บรรเทาอุบติัภยัต่างๆ และการรักษาความปลอดภยัในหมู่บา้น / ชุมชน พฒันาศนูยก์ูชี้พให้มีมาตรฐาน

๑.๓ พฒันาแหล่งนาํให้เป็นแหล่งท่องเทียวควบคูไ่ปกบัการเกษตร

๑.๔  องค์กรแห่งการเรียนรู้และพฒันา

-  บุคลากรไดรั้บการพฒันาศกัยภาพและขวญักาํลงัใจ ในการทาํงาน การเรียนรู้ร่วมกนั พฒันาขีดความสามารถ

- มีการพฒันาระบบและวิธีการทาํงานโดยเน้นการบูรณาการทงัขอ้มลูคนและงาน รวมทังการทาํงานเป็นทีม

แลกเปลียนองค์ความรู้ ประสบการณ์และทกัษะร่วมกนั เพือให้ทนัต่อสภาวะการเปลียนแปลงและการแข่งขนั

- สนับสนุนพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ เพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต นําไปสู่ตาํบลต้นแบบและตาํบลสุขภาวะ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีมาตรฐาน

๑.๕  ป้องกนัและช่วยเหลือเด็กและผูห้ญิงจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  โดยสนับสนุนการศึกษาแก่

นกัเรียนทียากจนไดมี้โอกาสศึกษาต่อในระดบัทีสูงขึน

๑.๖ ครอบครัวมนัคง สงัคมมีคุณภาพ และมีความเอืออาทรซึงกนัและกนั



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานกจิการเทศบาลตาํบลแม่หล่าย  ประจาํปี ๒๕๕๙ และ แสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาํบลแม่หล่าย ปีที ๔

๑๕

๒. คุณภาพชีวิตดีขึน

เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  ความผกูพนัเอืออาทรช่วยเหลือกนัดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม

๒.๑  ส่งเสริมการพฒันาคน การคุม้ครองทางสังคมและการสงเคราะห์คนชรา ผูพิ้การและผูด้อ้ยโอกาสให้

ครอบคลุมทวัถึง  เพือให้เกิดคุณภาพชีวิตทีดีสามารถอยูร่่วมกบัสังคมได ้มีสวสัดิการและการคุม้ครองสิทธิอย่างเท่าเทียม

กนั

๒.๒ พฒันาการศึกษาทงัในระบบ และนอกระบบ รวมทงัการศึกษาตามอธัยาศยัเพือพฒันาศกัยภาพและ

กระบวนการเรียนรู้ให้ไดม้าตรฐานและสอดคลอ้งกบัโครงสร้างการผลิตและเทคโนโลยทีีเปลียนแปลงไป ส่งเสริมการ

เรียนรู้อย่างทวัถึงและเท่าเทียมกนั

๒.๓ พฒันาศนูยกี์ฬาตาํบลเพือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนไดฝึ้กทกัษะและพฒันาสู่ความเป็นเลิศ มี

จิตใจเป็นนกักีฬา สามารถเปลียนพฤติกรรมเสียงให้เป็นพฤติกรรมทีเหมาะสม เป็นบุคคลทีมีคุณภาพ  มีบุคลิกภาพทีดี

เป็นกาํลงัสาํคญัของชาติและทอ้งถินต่อไป

๒.๔ ส่งเสริมกิจกรรมผูสู้งอายุทีสร้างโอกาสการพบปะสังสรรคฟื์นฟูสุขภาพ และร่วมกิจกรรมตามความสนใจ

ทาํให้คนมีสุขภาพดีทงักายและใจ

๒.๕ ส่งเสริมกิจกรรมดา้นดนตรี ศิลปวฒันธรรม เพือสืบทอดและเสริมสร้างสุขภาพจิตทีดี เมืองมีชีวิตชีวา ไม่

เงียบเหงาโดยมีกิจกรรมทีช่วยสร้างความรืนรมยแ์ละมีพืนทีสาํหรับพลเมืองไดพ้บปะพูดคุยแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยเสรี

ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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๑๖

๓. มุ่งเน้นสร้างความยุตธิรรมโปร่งใสตรวจสอบได้

เสริมสร้างวฒันธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุมีผล ยึดมนัในหลกัปรัชญาทางการเมือง เพือให้เกิดสังคมทีพึง

ประสงค์

๓.๑ เคารพในศกัดิศรีของความเป็นมนุษย์

๓.๒  ส่งเสริมยกยอ่งให้ทุกคนทาํความดี

๓.๓ ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยทีเนน้การมีส่วนร่วมและบทบาทของประชาชนใหม้ากทีสุด ดว้ยความเสมอ

ภาคเท่าเทียมกนั ทาํให้ประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจการเมือง ดว้ยการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง

๓.๔  ส่งเสริมหลกัธรรมาภิบาลโดยเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐของภาคประชาชน  เพือมุ่งให้

เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดความพึงพอใจและมีวิธีการจดัการทีดีตามกระบวนการประชาธิปไตย เช่น การไกล่

เกลีย ประนีประนอม การทาํประชาพิจารณ์ เพือให้สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงและการพฒันาโดยรวมซึงตงัอยูบ่น

พืนฐานของการมองโลก ของความเป็นจริง

๓.๕  ส่งเสริมแนวคิด “ประชาสังคม” ทีให้ประชาชนมีจิตสํานึกร่วมกนัซึงแสดงถึงความร่วมมือกนัโดยผา่น

องคก์รทีหลากหลาย เพือร่วมรับผดิชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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๑๗

๔.  พัฒนาด้านเศรษฐกจิ

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการพฒันากลุ่มอาชีพ ตามความตอ้งการของชุมชนทงัอาชีพ

หลกั  อาชีพรองและอาชีพเสริม

๔.๑ ส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชนเพือเพิมรายได ้ สามารถพึงตนเองได้

๔.๒ ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ เพือพฒันาคุณภาพและศกัยภาพใหดี้ยงิขึน

๔.๓  ขยายเครือข่ายการตลาดให้กวา้งขวางมากยงิขึน

๔.๔ พฒันาแหล่งนาํเพือการเกษตร เกษตรกรรมปลอดสารพษิ เกษตรอินทรีย์ และโครงการอนัเนืองมาจาก

พระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง เพือเสริมสร้างรากฐานของสังคมให้เขม้แข็ง

๔.๕ ส่งเสริมแนวคิด  ลดรายจ่าย เพิมรายได ้สนับสนุนทุน (โอกาส) และเสริมสร้างทฤษฎีใหม่ โดยการใช้

เทคนิคในการให้การศึกษาแก่ชุมชน  ทีหลากหลายตามความเหมาะสม



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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๑๘

๕. การบริหารจัดการด้านสุขภาพ

โดยมุง่หวงัใหป้ระชาชนสามารถพงึตนเองดา้นสุขภาพไดแ้ละมสุีขภาพดีถว้นหนา้

๕.๑ พฒันาเพิมพูนความรู้ ความสามารถและทกัษะให้กบั  อสม.  กรรมการหมู่บา้น/ชุมชน ผูน้าํองค์กรชุมชน

ประชาคม ประชาชนทวัไป เด็กและเยาวชนรวมตลอดถึงผูด้อ้ยโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว

ชุมชน และสังคม สามารถสือสารทางดา้นสุขภาพอยา่งมีประสิทธิภาพยงิขึน

๕.๒  เสริมสร้างจิตสาํนึกการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานดา้นสาธารณสุขและการป้องกนัแกไ้ขปัญหา

โรคติดต่อ โรคระบาด การรณรงค์ลดความเสียงจากผูป่้วยเรือรังโดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและ

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัเสมอ

๕.๓ ประสานและบูรณาการทาํงานทีสอดคลอ้งเกือกลูผสมกลมกลืนกนัทุกภาคส่วน  เพือทาํให้การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพสูงสุด

๕.๔  สนับสนุนและเสริมสร้างความเขม้แข็งของครอบครัว และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหา

๕.๕  ส่งเสริมและปลูกฝังเยาวชนรักสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด โดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ อย่างถูกตอ้งและ

เหมาะสม
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๑๙

๖. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม

เพือใหเ้อือต่อการใชป้ระโยชน์  และการอนุรักษฟื์นฟ ูให้มีความ อุดมสมบูรณ์ รักษาสมดุล  ดงันี

๖.๑ ส่งเสริมการใชท้รัพยากรนาํอย่างมีประสิทธิภาพ

๖.๒ ฟืนฟทูรัพยากรดินให้สามารถใชป้ระโยชน์เพิมผลผลิตทางการเกษตร

๖.๓  ส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใชพ้ลงังานอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพรวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีพลงังาน

ทดแทนในชุมชนอนันาํไปสู่การพึงพาตนเองดา้นพลงังาน

๖.๔ ปรับปรุงภูมิทศัน์ และเพิมพืนทีสีเขียวเพือลดมลภาวะทางอากาศและฟืนฟคูวามสะอาดของแม่นาํลาํคลอง

การจดัการมลพิษไม่ให้เกินมาตรฐาน



๒๐

รางวัลองค์การทีมีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น

เนืองในโอกาสวนัสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวนัอาสาสมคัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๘

คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมนัคงของมนุษย ์ร่วมกบัสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์

โดยพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองคป์ระธานในพิธี

ประทานโล่เกียรติคุณ เมือวนัพุธที ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ณ ศนูยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ



๒๑

โครงการแข่งขันกฬีาสานสัมพันธ์ร่วมพลงัสร้างสุขภาพ

ประมวลภาพกจิกรรม/ผลงาน เทศบาลตําบลแม่หล่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กจิกรรมรณรงค์ป้องกนัโรคไข้เลอืดออก



๒๒

โครงการจัดกจิกรรมผู้สูงอายุตาํบลแม่หล่าย

โครงการเทศบาลเคลอืนที

ประมวลภาพกจิกรรม/ผลงาน เทศบาลตําบลแม่หล่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



๒๓

กจิกรรมปลูกต้นไม้เฉลมิพระเกยีรตฯิ

กจิกรรมปันเฉลมิพระเกยีรติ ๑๒ สิงหา

และโครงการคลนิิกเกษตรเคลอืนทีในพระราชานุเคราะห์ฯ

ประมวลภาพกจิกรรม/ผลงาน เทศบาลตําบลแม่หล่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



๒๔

หมายเลขตดิต่อภายในสํานักงานเทศบาลตําบลแม่หล่าย

นายกเทศมนตรี ๑๑๑

รองนายกเทศมนตรี คนที ๑ ๑๑๒

รองนายกเทศมนตรี คนที ๒ ๔๐๑

ปลดัเทศบาล ๑๐๙

สํานกัปลดัเทศบาล กองคลงั

โอเปอร์เรเตอร์ / งานประชาสมัพนัธ์ ๐ / ๑๐๑ ผูอ้าํนวยการกองคลงั ๒๐๑

หวัหนา้สํานกัปลดัเทศบาล ๑๐๒ งานการเงินและบญัชี (๑) ๒๐๒

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑๐๓ งานการเงินและบญัชี (๒) ๒๐๓

งานการเจา้หน้าที ๑๐๔ งานพสัดุและทรัพยสิ์น  (๑) ๒๐๕

งานกิจการสภา ๑๐๖ งานพสัดุและทรัพยสิ์น  (๒) ๒๐๔

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ๑๑๔ / ๑๑๖ งานพฒันาและจดัเก็บรายได้ ๒๐๖

งานนิติการ / หน่วยตรวจสอบภายใน ๔๐๖

กองช่าง กองการศึกษา

ผูอ้าํนวยการกองช่าง ๓๐๑ ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา (รักษาการฯ) ๔๐๑

งานธุรการ ๓๐๒ ห้องเรียน (๑) ๔๐๒

ห้องเรียน (๒) ๔๐๓

กองสาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม งานธุรการ ๑๐๕

ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขฯ ๔๐๕ งานพฒันาชุมชน ๔๐๔

งานธุรการ ๑๑๒

หมายเลขโทรศัพท์สํานักงาน   ๐๕๔-๖๕๒๖๖๐, ๐๕๔-๖๕๒๖๖๑ / โทรสาร ต่อ ๑๑๕

โทรศัพท์มือถอืงานป้องกนัฯ ๐๘๙-๙๕๖๑๔๔๓



๒๕

ทีปรึกษา

นายบรรจง  ยพัวฒันา นายกเทศมนตรีตาํบลแม่หล่าย

นายสุเทพ  สุมณฑกุล รองนายกเทศมนตรีตาํบลแม่หล่าย

นางนนัท์นภสั  สุขสิริสมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตาํบลแม่หล่าย

นางมนัทนา  จิตตธาดาพงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตาํบลแม่หล่าย

บรรณาธิการ

นางชมบุญ  หมดมลทิน ปลดัเทศบาลตาํบลแม่หล่าย

กองบรรณาธิการ

นางสาวฉวีวรรณ  จนัทร์กา หัวหนา้สํานกัปลดัเทศบาล

นางรุ่งสิริ  เตชะพี ผูอ้าํนวยการกองคลงั

นายศานิตย ์ ชอบธรรม ผูอ้าํนวยการกองช่าง

พนัจ่าเอกนพดล  พรมรักษา ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม

นางสาวสรัญวรี  เพ็งเพชร รักษาราชการแทนผูอ้าํนวยการกองการศึกษา

ฝ่ายจดัทาํเอกสารและประชาสัมพนัธ์

นางสาวฉวีวรรณ  จนัทร์กา หัวหนา้สํานกัปลดัเทศบาล

นายศราวุธ  ถินทิพย์ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ

นายอลงกรณ์  แสงพานิชย์ เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน

คณะผู้จัดทํา

เจ้าของ

สํานักงานเทศบาลตาํบลแม่หล่าย

๙๙ หมู่ที ๕ ตาํบลแม่หล่าย  อาํเภอเมืองแพร่  จงัหวดัแพร่ ๕๔๐๐๐

โทร. (๐๕๔) ๖๕๒๖๖๐, ๖๕๒๖๖๑  โทรสาร ต่อ ๑๑๕

Email: maelaicity@hotmail.com
Website: www.maelai.go.th

mailto:maelaicity@hotmail.com
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