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  “เศรษฐกิิจพอเพียง...จะทำำความเจริญให้้แกิ่ประเทำศได้้ แต่่ต่้องมีความเพียร แล้้วต่้องอด้ทำน 

ต่้องไม่ใจร้อน ต่้องไม่พูด้มากิ ต่้องไม่ทำะเล้าะกิัน ถ้้าทำำโด้ยเข้้าใจกิัน เชื่่�อว่าทำุกิคนจะมีความพอใจได้้...”

พระราชดำำารัสของพระบาทสมเด็ำจพระเจ้าอยู่่�หััว ร.9

พระราชทาน ณ วันท่� 4 ธัันวาคม 2541



สารจาก
นายกเทศมนตรตีำ�บลสันผีเสื้อ

เท
ศบ

าล
ตำำา

บล
สััน

ผีเ
สั้�อ

	 กราบสวััสดีี	 พ่่อแม่่พี่�น้้องประชาชน้ตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ

ทีี่�เคารพ่	กระผีม่	น้ายลักษ์์	บุญชละ	น้ายกเที่ศม่น้ตำรตีำำาบลสัน้ผีีเส้�อ	

ร้้สึกยิน้ดีีและเป็น้เกียรติำอย่างยิ�งทีี่�ได้ีรับควัาม่ไว้ัวัางใจจากพี่�น้้อง	

ประชาชน้	 ให้้เข้้าม่าที่ำาห้น้้าทีี่�บริห้ารเที่ศบาล	 เพ้่�อการพั่ฒน้า

อยา่งสร้างสรรค์	โดียคำานึ้งถึึงประโยชน์้สุข้ข้องพี่�น้้องประชาชน้

เป็น้สำาคัญ	 กระผีม่พ่ร้อม่คณะผ้้ีบริห้าร	 สม่าชิกสภาเที่ศบาล	

พ่นั้กงาน้เที่ศบาล	พ่น้กังาน้จ้างทุี่กคน้	ล้วัน้มี่ควัาม่ทุ่ี่ม่เที่แรงกาย

แรงใจและสติำปัญญาเพ้่�อจะพั่ฒน้าเที่ศบาลตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ	

พ่ร้อม่ทัี่�งบ้รณาการทุี่กภาคส่วัน้	 สร้างการมี่ส่วัน้ร่วัม่	 จากภาค

ประชาชน้และส่วัน้ราชการต่ำาง	ๆ	ให้้เกิดีผีล	สัม่ฤที่ธิิ์�อย่างเป็น้

ร้ปธิ์รรม่	 และให้้บรรลุตำาม่วััตำถุึประสงค์ข้องน้โยบายทีี่�ได้ีให้้ไว้ั

กับพี่�น้้องประชาชน้	ทัี่�งนี้�เพ้่�อสน้องต่ำอควัาม่ต้ำองการข้องประชาชน้

ใน้ท้ี่องถิึ�น้ทุี่กด้ีาน้	ห้ากข้าดีส่วัน้ใดีส่วัน้ห้นึ้�งไปแล้วั	การที่ำางาน้

ก็ย่อม่เป็น้ไปได้ียากทีี่�จะประสบควัาม่สำาเร็จได้ี	อย่างไรก็ตำาม่	ปัญห้า	อุปสรรค	ย่อม่ถ้ึอเป็น้สิ�งท้ี่าที่ายสำาห้รับ

คณะผ้้ีบริห้ารทีี่�จะต้ำองมุ่่งมั่�น้	ฝ่่าฟััน้	เพ้่�อให้้พี่�น้้องประชาชน้ชาวัตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ	มี่คุณภาพ่ชีวิัตำทีี่�ดีี	ทัี่�งใน้ด้ีาน้

เศรษ์ฐกิจ	สังคม่	มี่ควัาม่ปลอดีภัยใน้ชีวิัตำ	อัน้เป็น้เป้าห้ม่ายข้องกระผีม่และคณะผ้้ีบริห้าร

สุดีท้ี่ายนี้�	กระผีม่ห้วัังเปน็้อยา่งยิ�งว่ัา	ใน้อน้าคตำตำอ่ไปภายห้น้้า	การพ่ฒัน้าใน้ตำำาบลสนั้ผีีเส้�อ	จะมี่ศักยภาพ่

ควัาม่เจรญิอยา่งมั่�น้คง	และยั�งยน้้เพ้่�อประชาชน้ม่ชีีวิัตำควัาม่เปน็้อย่้ทีี่�ดีี	ที่ำาให้้เกิดีการสรา้งชุม่ชน้เข้้ม่แข็้งต่ำอไป

ใน้อน้าคตำ	ใน้วัาระนี้�	จึงข้ออัญเชิญอำาน้าจคุณพ่ระศรีรัตำน้ตำรัยและสิ�งศักดิี�สิที่ธิิ์�ทัี่�งห้ลาย	บัน้ดีาลให้้	ทุี่ก	ๆ 	ท่ี่าน้

พ่บแต่ำควัาม่สุข้	ควัาม่เจริญ	คิดีสิ�งใดีสม่ปรารถึน้าทุี่กประการ	และทุี่กด้ีาน้ตำลอดีไป

 นายลัักษ์์  บุุญชลัะ                          

	 น้ายกเที่ศม่น้ตำรีตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ

เท
ศบ

าลตำบลสันผีเสื้อ
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เทศบาลตำำาบลสัันผีเสั้�อ
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สารจาก
ประธานสภาเทศบาลตำาบลสันผีเสื้อ

สารจาก
ปลัดเทศบาลตำาบลสันผีเสื้อ

	 ใน้น้าม่สภาเที่ศบาลตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ	ผีม่	น้ายม่รุพ่งศ์	 ปัญญาม่ณี	ประธิ์าน้

สภาเที่ศบาลตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ	พ่ร้อม่จะที่ำาห้น้้าทีี่�กลั�น้กรอง	โครงการพ่ฒัน้าต่ำาง	ๆ 	

ให้้เป็น้ประโยชน์้ต่ำอประชาชน้	และตำอบสน้องควัาม่ต้ำองการข้องประชาชน้ให้้ม่าก

ทีี่�สุดี	พ่ร้อม่ทัี่�ง	ที่ำาห้น้้าทีี่�ติำดีตำาม่	ควับคุม่	ตำรวัจสอบ	การที่ำางาน้ข้องน้ายกเที่ศม่น้ตำรี	

และ	คณะผ้้ีบริห้ารอยา่งเต็ำม่ควัาม่สาม่ารถึ	ตำาม่อำาน้าจห้น้้าทีี่�ข้อง	สภาเที่ศบาล	

เพ้่�อให้้เกิดีประโยชน์้ส้งสุดีต่ำอเที่ศบาล	ผีม่จะดีำาเนิ้น้กิจการข้องสภาแห่้งนี้�	ตำาม่อำาน้าจ

ห้น้้าทีี่�อยา่งเต็ำม่กำาลังควัาม่สาม่ารถึให้้สม่กับทีี่�สภาแห่้งนี้�ให้้ควัาม่ไว้ัวัางใจทีี่�เล้อก

เป็น้ตัำวัแที่น้ข้องท่ี่าน้	ที่ำาห้น้้าทีี่�ประธิ์าน้สภาเพ้่�อประโยชน์้สุข้ข้องพี่�น้้องประชาชน้ตำลอดีไป

สุดีท้ี่ายนี้�	ผีม่ข้ออาราธิ์น้า	คุณพ่ระศรีรัตำน้ตำรัย	ได้ีโปรดีประที่าน้พ่รให้้ทุี่กท่ี่าน้ประสบแต่ำควัาม่สุข้ควัาม่เจริญ	

ประสงค์สิ�งใดีข้อ	ให้้ได้ีดัีงปรารถึน้าตำาม่ทีี่�ชอบทีี่�ควัร	ข้อให้้สม่ปรารถึน้าทุี่กประการ

 นายมรุุพงศ์์  ปััญญามณีี

	 ประธิ์าน้สภาเที่ศบาลตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ

	 สวััสดีีค่ะ	 พ่่อแม่่พี่�น้้องประชาชน้ตำำาบลสัน้ผีีเส้�อทีี่�เคารพ่รักทุี่กท่ี่าน้	

ตำลอดีระยะเวัลาการที่ำางาน้ทีี่�ผ่ีาน้ม่า	 ดิีฉััน้	 น้างจัน้ที่น้า	 ทิี่พ่ย์กาญจน้กุล	

ปลัดีเที่ศบาลตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ	 ซึึ่�งเป็น้ผ้้ีรับน้โยบาย	 จากคณะผ้้ีบริห้าร	 จึงต้ำอง

ตำระห้นั้กถึึงภาระห้น้้าทีี่�ควัาม่รับผิีดีชอบทีี่�มี่ต่ำอประชาชน้	 มุ่่งเน้้น้ให้้มี่การพั่ฒน้า

ตำาม่น้โยบายข้องผ้้ีบริห้ารใน้ทุี่ก	 ๆ	 ด้ีาน้	 เพ้่�อพั่ฒน้าเที่ศบาล	และตำอบสน้อง

ควัาม่ต้ำองการข้องประชาชน้	ควัาม่สำาเร็จเกิดีจากคณะผ้้ีบริห้ารทีี่�เป็น้ผ้้ีมี่วิัสัยทัี่ศน์้

ทีี่�ก้าวัไกล	 รวัม่ถึึงข้้าราชการ	พ่นั้กงาน้เที่ศบาล	 และพ่นั้กงาน้จ้างทุี่กคน้	 ทีี่�มี่

ควัาม่ตัำ�งใจใน้การปฏิิบัติำห้น้้าทีี่�	 ซึึ่�งพ่วักเราทุี่กคน้มี่ควัาม่พ่ร้อม่	 ทีี่�จะดีำาเนิ้น้งาน้

ตำาม่น้โยบายข้องผ้้ีบริห้ารฯ	เพ้่�อประโยชน์้ส้งสุดีต่ำอพี่�น้้องประชาชน้ตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ						

	 	 ดิีฉััน้	ข้อข้อบคุณ	คณะผ้้ีบริห้ารฯ	สม่าชิกสภาเที่ศบาลฯ	 ผ้้ีน้ำาชุม่ชน้ทุี่กห้ม่้่บ้าน้	 ทุี่กองค์กรภาครัฐ	และ

เอกชน้	รวัม่ทัี่�งพี่�น้้องประชาชน้ตำำาบลสัน้ผีีเส้�อทุี่กท่ี่าน้	ทีี่�ให้้ควัาม่ร่วัม่ม้่อ	ร่วัม่ใจ	ใน้การพั่ฒน้าตำำาบลสัน้ผีีเส้�อให้้เจริญ

ก้าวัห้น้้ายิ�งขึ้�น้ตำลอดีไป

 นางจัันทนา ทิพย์กาญจันกุลั

 ปลัดีเที่ศบาลตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ.25644



คณะผู้บริหาร
 

นายลัักษ์์  บุุญชลัะ
นายกเทศมนตรีตำาบลสันผีเส้ือ

นางวนิดา  ธรรมไชย
รองนายกเทศมนตรีตำาบลสันผีเส้ือ

นายภาวิต บุุญชลัะ
รองนายกเทศมนตรีตำาบลสันผีเส้ือ

นายวีระชัย  จันทพร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำาบลสันผีเส้ือ

นายวีระศัักดิ�  อภิวงค์์
ที�ปรึกษานายกเทศมนตรีตำาบลสันผีเส้ือ

เทศบาลตำาบลสันผีเสื้อ

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
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สมาชิกสภาเทศับุาลัตำาบุลัสันผีีเส้�อ เขต 2

สมาชิกสภาเทศับุาลัตำาบุลัสันผีีเส้�อ เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลสันผีเสื้อ

นายมรุพงศ์ั ปััญญามณีี
ประธานสภาเทศบาลตำาบลสันผีเส้ือ

นายสายัณีห์์ สิงห์์อินทร์
รองประธานสภาเทศบาลตำาบลสันผีเส้ือ

นายพันทิพย์ สุลััมลิั
เลขานุการสภาเทศบาลตำาบลสันผีเส้ือ

นายเทียม  สิทธิเกหัง

นายแมน  วิิจิิตรโชติ

นายชัยพร  สิงคราช

นางสมยา  ไชยรังษี

นายสมจิิตร  วิงษ์จิำารัส

นายเสาร์แก้วิ  พายุ

นายสมยศ  บัวิสอด

นายพันทิพย์  สุลัมลิ

นายมรุพงศ์  ปัญญามณี

นายสายัณห์  สิงห์อินทร์

นายปรัชญา  จิิตตคุปต์

นายทองสุข  อุทรทา

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
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กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน

ทำาเนียบเจิ้าอาวิาส

นายธนกฤต  พรมเสน
กำานันตำาบลสันผีเส้ือ

นายพิรุณี  พินุวงศ์ั
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที� 1

นายปัระภาส  พรห์มนนท์ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที� 5

นายองอาจ  ใจแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที� 3

นายวิฑููลั  จันทพร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที� 7

นายชรินทร์  ชมพู
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที� 2

นายเสรี  ค์ำาแห์ลัง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที� 6

นายสมศัักดิ�  ณี เชียงให์ม่ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที� 9

นายนิพน  อัมสัย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที� 4

พระค์รูปัระภาสปัริยัติวิมลั (อรุณี  อคุ์ค์จิตฺโต)
เจ้ิาคณะตำาบลสันผีเส้ือ/เจ้ิาอาวิาสวัิดป่าข่อยใต้/พระอุปัชฌาย์

พระอธิการอุเทน  สุจิตฺโต
เจ้ิาอาวิาสวัิดป่าข่อยเหนือ

พระค์รูปัลััดธรรมาวิวัฒน์  
อภิญานสังวโร
เจ้ิาอาวิาสวัิดท่าหลุก

พระสมุห์์ไสว  ถิิรจิตโต
เจ้ิาอาวิาสวัิดท่าเดื�อ

พระชาญชัย  กนฺตวีโร
เจ้ิาอาวิาสวัิดร้องอ้อ

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
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นางจันทนา ทิพย์กาญจนกุลั
ปลัดเทศบาลตำาบลสันผีเส้ือ

นางภูษ์ณิีศัา  ชีนาวุธ
หัวิหน้าสำานักปลัดเทศบาล

นายปัระชัน ใจวงค์์
ผู้อำานวิยการกองการศึกษา

นายไพยนต์ ค์ำาให์ญ่
ผู้อำานวิยการกองสาธารณสุข

และสิ�งแวิดล้อม

นางพิกุลั วิรัชญานนท์
ผู้อำานวิยการกองสวัิสดิการสังคม

นายบุรรเจิด ภีระตุ้ย
ผู้อำานวิยการกองคลัง

นายบุุญนิธิ กรุงวงศ์ั
ผู้อำานวิยการกองช่าง

หัวิหน้าส่วินราชการ เทศบาลตำาบลสันผีเสื้อ

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
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ผู้อำานวิยการโรงเรียนในสังกัด

ผู้อำานวิยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล

ในเขตพื้นที�ตำาบลสันผีเสื้อ

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
ในเขตพื้นที�ตำาบลสันผีเสื้อ

นายสุรเชษ์ฐ์์  ชัยชาญ
ผู้อำานวิยการโรงเรียนวัิดป่าข่อยใต้

นางสาววรัญญา  ชัยพิกุลั
ผู้อำานวิยการโรงเรียนชุมชนวัิดท่าเดื�อ

นายศัรีค์ราม  ปิัจมิตร
ผู้อำานวิยการโรงเรียนวัิดร้องอ้อ

นายชีวัน  อนัญญาวงศ์ั
ผู้อำานวิยการโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย

นางวีรพรรณี  กระจ่างพันธ์
ผู้อำานวิยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านท่าหลุก

นางสาวอัจฉรา  ไชยชนะ
ผู้อำานวิยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านป่าข่อยเหนือ

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
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คำาข้วััญตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ

“ตลัาดชุมชน ตำาบุลัดอกไม้ นำ�าปิังวิไลั ภูมิใจวัฒนธรรม”

 
	 	 เที่ศบาลตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ		ตัำ�งอย้่เลข้ทีี่�	99	ห้ม่้่ทีี่�	8	ตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ	อำาเภอเม้่องเชียงให้ม่่	จังห้วััดีเชียงให้ม่่	
ตัำ�งอย้่ใน้เข้ตำอำาเภอเม้่องเชียงให้ม่่	จังห้วััดีเชียงให้ม่่	

สภาพท่ั่�วไปและข้้อมููลพ้�นฐาน
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ฐานมรดกวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น

๑. ภูมิปญญา : เครื่องจักสาน (ภูมิปญญาในการจับสัตวน้ำ) 
และกระบวย
สาขา อุตสาหกรรมและหัตถกรรม และ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เจาของภูมิปญญา นายเสารคำ สิทธิเกหัง 
บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ ๑ บ้านป่าข่อยเหนือ โทรศัพท์ ๐๖๕-๘๖๘๗๖๕๐

๒. ภูมิปญญา : ผางประทีป
สาขา อุตสาหกรรมและหัตถกรรม
เจาของภูมิปญญา นายจรัล กอบแกว
บ้านเลขที่ ๓๘/๒ หมู่ ๑ บ้านป่าข่อยเหนือ โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๘๙๕๐๒๕

๓. ภูมิปญญา : ลวดลายปูนปน 
และเทียนบูชาสะเดาะเคราะห
สาขา ศาสนาและประเพณี
เจาของภูมิปญญา พระอธิการอุเทน สุจิตโต 
วัดป่าข่อยเหนือ หมู่ ๑ บ้านป่าข่อยเหนือ โทรศัพท์ ๐๘๖-๑๘๒๙๗๕๘

๔. ภูมิปญญา : ผาตองลาย (ฉลุลายผา) และตุง
สาขา อุตสาหกรรมและหัตถกรรม
เจาของภูมิปญญา นายบุรินทร ทองเปย 
บ้านเลขที่ ๒/๑ หมู่ ๒ บ้านป่าข่อยเหนือ โทรศัพท์ ๐๘๘-๒๖๗๖๘๖๔

๕. ภูมิปญญา : ขนมชอมวง
สาขา อุตสาหกรรมและหัตถกรรม
เจาของภูมิปญญา นางสาวปาณิภา ศุภพัฒนภูมิ 
บ้านเลขที่ ๑๕๗ หมู่ที่ ๑ บ้านป่าข่อยเหนือ โทรศัพท์ ๐๙๖-๘๒๙๙๖๕๔

๖. ภูมิปญญา : โคมไฟลานนา
สาขา อุตสาหกรรมและหัตถกรรม
เจาของภูมิปญญา นางจันทรดี พรหมรัตน 
หมู่ ๑ บ้านป่าข่อยเหนือ โทรศัพท์ ๐๖๑-๗๙๖๓๔๕๗

๗. ภูมิปญญา : ดนตรีพื้นเมือง
สาขา ศิลปกรรม
เจาของภูมิปญญา นายคำตั๋น แสนพิชัย 
บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ 2 บ้านป่าข่อยใต้ โทรศัพท์ ๐๙๐-๓๑๘๕๙๕๑

๘. ภูมิปญญา : สิ่งประดิษฐจากเศษวัสดุธรรมชาติ
สาขา อุตสาหกรรมและหัตถกรรม
เจาของภูมิปญญา นายทองอินทร กีติสิทธิ์ 
บ้านเลขที่ ๑๔/๔ หมู่ที่ ๒ บ้านป่าข่อยใต้ โทรศัพท์ ๐๘๖-๑๘๘๕๕๒๑

๙. ภูมิปญญา : กรวยดอกไม ควักหมาก
สาขา อุตสาหกรรมและหัตถกรรม
เจาของภูมิปญญา นางจันทรสม ญาติฝูง 
หมู่ ๓ บ้านท่าร้องขี้ควาย โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๒๐๓๙๗๑

๑๐. ภูมิปญญา : กลองพื้นเมือง เตนโต และนกกิงกะหรา
สาขา ศิลปกรรม
เจาของภูมิปญญา นายเนตร พันธชัยศรี 
บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ ๗ บ้านท่าหลุก โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๔๖๖๘๒๕, ๐๘๕-๗๒๔๕๕๙๘

๑๑. ภูมิปญญา : บายศรีสูขวัญ กระทงฝมือ กรวยดอกไม
สาขา อุตสาหกรรมและหัตถกรรม
เจาของภูมิปญญา นายภัทรภรณ โกมิตร 
บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ ๙ บ้านสันผีเสื้อสามัคคี โทรศัพท์ ๐๙๗-๗๗๕๑๖๓๙

สถานที่ราชการ โรงเรียน
๑. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๕๔๓๘๐-๑ 

๕. โรงเรียนชุมชนวัดทาเดื่อ
โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๕๑๗๗ 

๗. มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร 
ในพระบรมราชินูปถัมภ
โทรศัพท์ ๐๕๒-๑๑๐๕๗๐

๖. โรงเรียนบานทาหลุกสันทราย
โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๒๔๒๕๕ 

๔. โรงเรียนวัดรองออ
โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๐๕๒๙

๒. ศูนยขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่นตำบลสันผีเสื้อ
โทรศัพท์  ๐๖๒-๙๓๘๘๘๗๗

๓. โรงเรียนวัดปาขอยใต
โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๗๙๑๙๐

วัด
๑. วัดปาขอยเหนือ 
โทรศัพท์ ๐๘๖-๑๘๒๙๗๕๘

๒. วัดปาขอยใต 
โทรศัพท์ ๐๘๖-๑๙๖๕๔๔๗

๔. วัดรองออ 
โทรศัพท์ ๐๖๓-๒๖๓๖๓๙๙

๕. วัดทาเดื่อ 
โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๕๕๐๒๙๒

๖. วัดทาหลุก  
โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๖๕๐๙๐๖

๓. วัดสันกำแพงงาม

แหลงทองเที่ยวชุมชน
๑. สวนไมดอก 
Flower Lover CNX.
โทรศัพท์ ๐๙๙-๑๑๔๐๒๐๙

๕. Hidden Village 
หมูบานลึกลับไดโนเสาร
โทรศัพท์ ๐๖๔-๕๕๐๐๓๐๕

๗. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนตำบลสันผีเสื้อ 
โทรศัพท์ ๐๖๒-๙๓๘๘๘๗๗

๖. ทาเรือบานชาวนา
โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๘๔๔๖๒๑ 

๔. สนามมวย ต. สันผีเสื้อ
โทรศัพท์ ๐๙๔-๖๓๔๒๖๖๔

๒. บานชาวนานอย 
โรงเรียนภูมิปญญาทองถิ่น  
โทรศัพท์ ๐๖๒-๙๓๘๘๘๗๗

๓. ฟารมผีเสื้อ 
โทรศัพท์ ๐๖๒-๙๓๘๘๘๗๗

รานเดนดังใน ต.สันผีเสื้อ

๗. บานตา กวยเตี๋ยวเรือฮิมปง 
โทรศัพท์  ๐๘๑-๘๘๕๐๔๖๔

๑๑. โคตรจะกะเพรา  
โทรศัพท์  ๐๙๕-๙๘๙๓๕๖๒

๑๓. บานสวนสมบูรณฟารม  
โทรศัพท์  ๐๙๕-๖๗๖๔๕๒๕

๑๕. รานกาแฟ เขาชองปารคคาเฟ 
โทรศัพท์  ๐๖๕-๒๙๗๙๐๙๖

๑๗.  กวยเตี๋ยวเรือบรรจงลวก 
โทรศัพท์ ๐๘๖-๙๑๐๘๗๘๖

๑๙. ราน Warm cup cafe  
โทรศัพท์  ๐๘๖-๙๑๘๕๖๖๖

๒๐. รานกาแฟ i HOUSE 
โทรศัพท์  ๐๘๔-๐๔๕๖๘๓๓

๒๑. รานอาหารครัวชานเมือง 
โทรศัพท์  ๐๕๓-๑๑๐๗๘๕

๒๒. ครัวคำหวาน  
โทรศัพท์  ๐๙๑-๘๕๔๕๕๘๕

๒๓. Ai Sushi สันผีเสื้อ  
โทรศัพท์ ๐๙๓-๕๗๙๑๓๒๘

๒๔. รานอาหารเชียงใหมเรือนแพ ๒  
โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๕๑๙๔

๖. Hashi By Kek.  
เบอร์โทรศัพท์. ๐๘๑-๙๕๒๒๔๕๒

๒๕. VT แหนมเนือง สันผีเสื้อ  
โทรศัพท์ ๐๙๕-๑๔๑๕๑๕๑

๒๖. เจริญสวนแอก 
โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๔๐๖๑๑

๒๗. ลาบตนยาง สันผีเสื้อ 
โทรศัพท์ ๐๘๙-๔๓๓๙๗๘๖

๒๘. คาเฟดินดิน 
โทรศัพท์ ๐๘๓-๕๖๖๗๗๗๓

๒๙. Matchappen Lanna ville  
โทรศัพท์ ๐๙๒-๕๘๐๑๓๗๗

๓๐. Maitree est .๑๙๘๗ (ไมตรีปลาจุม)  
โทรศัพท์ ๐๖๓-๑๑๔๗๗๑๔

๓๑. พิษณุโลก ไทยฟูดส  
โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๔๕๑๙๐

๓๒. THE DUKE'S 
โทรศัพท์ ๐๙๓-๑๓๗๒๗๙๖

๓๓. เปดพะโลราชวัตร 
โทรศัพท์ ๐๖๔-๖๒๘๖๗๗๗

๓๔. ไกยางหวยทับทัน 
โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๔๕๔๖๕

๓๕. Sweet Garden 
โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๙๙๙๓๑๗

๑. Artisan x ๑๒๓ Glamp  
โทรศัพท์. ๐๘๐-๔๓๙๕๖๓๕

๓. รานอาหารบานสวน  
โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๕๔๑๖๙

๕. Food for you.  
เบอร์โทรศัพท์. ๐๙๒-๖๔๒๙๔๑๔

๙. รานอาหารบานชานเมือง  
โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๐๖๖๒

๑๘. ไสกรอกคุณยาย 
โทรศัพท์ ๐๘๕-๗๒๑๓๕๒๙

๑๖. รานกาแฟ Focus & Fomost  
โทรศัพท์  ๐๖๒-๐๙๓๙๔๕๖

๑๔. รานกาแฟ Under over cafe.
โทรศัพท์ ๐๙๕-๔๕๒๙๗๗๘

๑๒. กำเบอ (Gramber cafe & Restaurant)  
โทรศัพท์ ๐๘๖-๖๑๖๑๕๕๔

๒. FAA FAET ชาไขมุกฝาแฝด  
โทรศัพท์ ๐๙๕-๕๐๓๙๑๓๓

๔. รานนิยมโฮมเมด  
โทรศัพท์ ๐๘๙-๔๕๕๕๗๗๔

๘. ลานนากาแฟ 
โทรศัพท์  ๐๘๑-๘๘๕๐๔๖๔

๑๐. รติชา  
โทรศัพท์  ๐๙๘-๒๖๒๓๐๖๐

๕. Food for you.  
เบอร์โทรศัพท์. ๐๙๒-๖๔๒๙๔๑๔

๔. รานนิยมโฮมเมด  
โทรศัพท์ ๐๘๙-๔๕๕๕๗๗๔

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
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  ลัักษ์ณีะภูมิปัระเทศั

	 	 ลักษ์ณะภ้มิ่ประเที่ศโดียทัี่�วัไปเป็น้พ้่�น้ทีี่�ราบลุ่ม่		มี่แม่่น้ำ�าปิงไห้ลผ่ีาน้ซึึ่�งเป็น้แห้ล่งน้ำ�าทีี่�สำาคัญ	ทีี่�ห้ล่อเลี�ยงชุม่ชน้ใน้ตำำาบล

สัน้ผีีเส้�อ

  ลัักษ์ณีะภูมิอากาศั

	 	 สภาพ่ภ้มิ่อากาศข้องจังห้วััดีเชียงให้ม่่รวัม่ถึึงจังห้วััดีที่างภาคเห้น้้อข้องประเที่ศไที่ยจะมี่ควัาม่แตำกต่ำาง	 	 จากภ้มิ่อากาศ

ข้องภาคกลางและภาคใตำข้้องประเที่ศไที่ย	ฤด้ีห้น้าวัเริ�ม่ตัำ�งแต่ำปลายเด้ีอน้ตำลุาคม่ถึึงสิ�น้เด้ีอน้	กุม่ภาพ่นั้ธ์ิ์	อุณห้ภ้มิ่ใน้เวัลากลาง

วััน้เฉัลี�ยอย้ที่ี่�	21	องศาเซึ่ลเซีึ่ยส	และเวัลากลางค้น้ยังคงมี่อากาศเย็น้	ช่วังทีี่�มี่อากาศห้น้าวัม่ากทีี่�สุดี	ได้ีแก่	เด้ีอน้ธัิ์น้วัาคม่และ

ม่กราคม่	ฤด้ีร้อน้เริ�ม่ตัำ�งแต่ำต้ำน้เด้ีอน้มี่น้าคม่ถึึงปลาย	เด้ีอน้พ่ฤษ์ภาคม่	โดียมี่อุณห้ภ้มิ่เฉัลี�ยตำอน้กลางวััน้ประม่าณ	30	องศา

เซึ่ลเซีึ่ยส	 ช่วังทีี่�มี่อากาศร้อน้ม่ากทีี่�สุดีได้ีแก่	 เด้ีอน้เม่ษ์ายน้	ฤด้ีฝ่น้เริ�ม่ประม่าณเด้ีอน้มิ่ถุึน้ายน้จน้ถึึงสิ�น้เด้ีอน้ตุำลาคม่	ฝ่น้ตำก

ม่ากทีี่�สุดีใน้เด้ีอน้กัน้ยายน้	อุณห้ภ้มิ่โดียเฉัลี�ย	25	องศาเซึ่ลเซีึ่ยส

  เขตการปักค์รอง

	 	 เที่ศบาลตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ	มี่พ้่�น้ทีี่�ใน้เข้ตำการปกครองทัี่�งห้ม่ดีประม่าณ	12	ตำารางกิโลเม่ตำร	เน้้�อทีี่�ทัี่�งตำำาบลประม่าณ		7,500	

ไร่	มี่อาณาเข้ตำติำดีต่ำอ	ดัีงนี้�

    	 ทิี่ศเห้น้้อ	 ติำดีต่ำอ	 ตำำาบลเห้ม้่องแก้วั		 อำาเภอแม่่ริม่			 	 จังห้วััดีเชียงให้ม่่
	 	 	 	 	 ทิี่ศใต้ำ	 	 ติำดีต่ำอ	 ตำำาบลฟ้ัาฮ่่าม่			 	 อำาเภอเม้่องเชียงให้ม่่			 จังห้วััดีเชียงให้ม่่
	 	 	 	 	 ทิี่ศตำะวััน้ออก	 ติำดีต่ำอ	 ตำำาบลห้น้องจ๊อม่			 อำาเภอสัน้ที่ราย				 จังห้วััดีเชียงให้ม่่

	 	 	 	 	 ทิี่ศตำะวััน้ตำก					 ติำดีต่ำอ			ตำำาบลป่าตัำน้		 	 อำาเภอเม้่องเชียงให้ม่่		 จังห้วััดีเชียงให้ม่่

  การเล้ัอกตั�ง

	 	 เที่ศบาลตำำาบลสัน้ผีีเส้�อได้ีแบ่งเข้ตำการเล้อกตัำ�งน้ายกเที่ศม่น้ตำรีตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ	 ทัี่�งเข้ตำเที่ศบาลเป็น้	๑	เข้ตำเล้อกตัำ�ง	 ส่วัน้

สม่าชิกสภาเที่ศบาลแบ่งออกเป็น้		๒		เข้ตำ	ดัีงนี้�
     - เขตเลืัอกตั�งที� ๑ ปัรุะกอบุด้้วย 

	 	 	 	 	 	 -	ห้ม่้่ทีี่�	1	บ้าน้ป่าข่้อยเห้น้้อ	

	 	 	 	 	 	 -	ห้ม่้่ทีี่�	2	บ้าน้ป่าข่้อยใต้ำ

	 	 	 	 	 	 -	ห้ม่้่ทีี่�	3	บ้าน้ท่ี่า	(ร้องขี้�ควัาย)

	 	 	 	 	 	 -	ห้ม่้่ทีี่�	4	บ้าน้ร้องอ้อ

	 	 	 	 	 	 -	ห้ม่้่ทีี่�	6	บ้าน้ท่ี่าเด้ี�อ  

   ปัระชากร

  ข้้อม้่ลเกี�ยวักับจำาน้วัน้ประชากร
	 	 ตำารางจำาน้วัน้ห้ม่้่บ้าน้และครัวัเร้อน้	ณ	เด้ีอน้กัน้ยายน้	พ่.ศ.2563

ประชากรใน้ตำำาบลสัน้ผีีเส้�อมี่จำาน้วัน้ทัี่�งสิ�น้	11,954	คน้	แยกเป็น้ชาย	5,546	คน้	แยกเป็น้ห้ญิง	6,408	คน้	จำาน้วัน้ครัวัเร้อน้	8,940	
ครัวัเร้อน้	

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
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 - เขตเลืัอกตั�งที� ๒ ปัรุะกอบุด้้วย 

   -	ห้ม่้่ทีี่�	5	บ้าน้ขั้วัโก  

	 	 -	ห้ม่้่ทีี่�	7	บ้าน้ท่ี่าห้ลุก	

	 	 -	ห้ม่้่ทีี่�	8	บ้าน้สัน้ที่ราย	

	 	 -	ห้ม่้่ทีี่�	9	บ้าน้สัน้ผีีเส้�อสามั่คคี	



	 	 น้ายลักษ์์	 บุญชละ	 น้ายกเที่ศม่น้ตำรีตำำาบลสัน้ผีีเส้�อเข้้ารับเกียรติำบัตำรบุคคลคุณธิ์รรม่ต้ำน้แบบทีี่�สนั้บสนุ้น้
การขั้บเคล้�อน้ชุม่ชน้ห้น่้วัยงาน้	องค์กรภาครัฐและเอกชน้ด้ีวัยพ่ลังบวัร	จังห้วััดีเชียงให้ม่่	ประจำาปีงบประม่าณ	2564

พิิธีีมอบเมล็็ดพัินธ์ี�ข้า้วพิระราชทาน พัินธ์ี�ปทม์ธีานี 1นายลั็กษ์� บ์ญชล็ะ นายกเทศมนตรตีำาบล็สัันผีีเส้ั�อเข้า้รบัเกียรติบตัรบ์คคล็คณ์ธีรรมต้นแบบ

	 	 น้ายลักษ์์		บุญชละ	น้ายกเที่ศม่น้ตำรีตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ	ได้ีรับการประกาศเกียรติำคุณรางวััล	“สุดียอดีผ้้ีน้ำาท้ี่องถิึ�น้”	
สาข้า	ส่งเสริม่การเกษ์ตำร	เป็น้ผ้้ีทีี่�ได้ีน้ำาพ่าองค์กรประสบควัาม่สำาเร็จผ่ีาน้การประเมิ่น้ม่าตำรฐาน้การปฎิิบัติำราชการ	
ข้ององค์กรปกครองส่วัน้ท้ี่องถิึ�น้	และทีี่�สำาคัญมี่ผีลงาน้เป็น้ทีี่�ประจักษ์์และเป็น้ประโยชน์้ต่ำอชุม่ชน้อย่างยั�งย้น้

นายลั็กษ์�  บ์ญชล็ะ นายกเทศมนตรตีำาบล็สัันผีีเส้ั�อ ได้รบัการประกาศเกียรติคณ์รางวลั็ “ส์ัดยอดผ้้ีนำาท้องถิิ่�น” 

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
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	 	 น้ายลักษ์์	บุญชละ	น้ายกเที่ศม่น้ตำรีตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ	เป็น้ประธิ์าน้ใน้พิ่ธีิ์ม่อบเม่ล็ดีพั่น้ธ์ุิ์ข้้าวัพ่ระราชที่าน้	พั่น้ธ์ุิ์ปทุี่ม่ธิ์านี้	1	
ซึึ่�งสม่เด็ีจพ่ระกนิ้ษ์ฐาธิิ์ราชเจ้า	 กรม่สม่เด็ีจพ่ระเที่พ่รัตำน้ราชสุดีาฯ	 สยาม่บรม่ราชกุม่ารี	 ที่รงพ่ระกรุณาโปรดีเกล้า
โปรดีกระห้ม่่อม่ให้้ศ้น้ย์พั่ฒน้าพั่น้ธ์ุิ์พ้่ชจักรพั่น้ธ์ิ์เพ็่ญศิริม้่ลนิ้ธิิ์ชัยพั่ฒน้าเชิญเม่ล็ดีพั่น้ธ์ุิ์ข้้าวั	 พ่ระราชที่าน้ดัีงกล่าวั	 ม่อบให้้
เกษ์ตำรกรตำำาบลสัน้ผีีเส้�อทีี่�ประสบอุที่กภัยและปัญห้าราคาข้้าวัตำกตำำ�า	มี่เกษ์ตำรกรจำาน้วัน้	11	คน้	เข้้ารับพั่น้ธ์ุิ์ข้้าวัพ่ระราชที่าน้
จำาน้วัน้	66	กระสอบ	รวัม่ทัี่�งสิ�น้	2,040	กิโลกรัม่	ณ	ห้้องประชุม่เที่ศบาลตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ

พิิธีีมอบเมล็็ดพัินธ์ี�ข้า้วพิระราชทาน พัินธ์ี�ปทม์ธีานี 1นายลั็กษ์� บ์ญชล็ะ นายกเทศมนตรตีำาบล็สัันผีีเส้ั�อเข้า้รบัเกียรติบตัรบ์คคล็คณ์ธีรรมต้นแบบ

นายลั็กษ์�  บ์ญชล็ะ นายกเทศมนตรตีำาบล็สัันผีีเส้ั�อ ได้รบัการประกาศเกียรติคณ์รางวลั็ “ส์ัดยอดผ้้ีนำาท้องถิิ่�น” 

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
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โครงการประชม์เชงิปฏิิบติัการเพ้ิ�อจัดัทำาแผีนพัิฒนาท้องถิิ่�น

ยุุทธศาสัตำร์์ด้้านการ์พััฒนาบร์ิหาร์
จััด้การ์บ้านเมื้องที�ด้ี

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
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โครงการติดตามแล็ะประเมนิผีล็แผีนพัิฒนา

โครงการเพิิ�มประสิัทธิีภาพิการปฏิิบติัหน้าที�สัมาชกิสัภาเทศบาล็ตำาบล็สัันผีีเส้ั�อ

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
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โครงการปรบัปรง์กระบวนการแล็ะล็ดข้ั�นตอนการปฏิิบติัราชการเพ้ิ�อบรกิารประชาชน

โครงการฝึึกอบรมใหค้วามร้เ้กี�ยวกับ พิ.ร.บ.ข้อ้ม้ล็ข้า่วสัารข้องราชการ พิ.ศ.2540

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
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ยุุทธศาสัตำร์์ด้้านการ์พััฒนาด้้านเศร์ษฐกิจั
โครงการปอ้งกันแล็ะควบคม์โรคระบาดสััตว�

โครงการปอ้งกันแล็ะควบคม์การแพิรร่ะบาดข้องโรคแล็ะแมล็งศัตรพ้้ิชโดยชวีวธีิี (Biocontrol)

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
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โครงการศ้นย�เรยีนร้เ้ศรษ์ฐกิจัพิอเพีิยงชม์ชนตำาบล็สัันผีีเส้ั�อ

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
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ยุุทธศาสัตำร์์ด้้านการ์บร์ิหาร์จััด้การ์
ทร์ัพัยุากร์ธร์ร์มืชาตำิและสัิ�งแวด้ล้อมื

โครงการคล็องสัวยนำาใสั

โครงการรณรงค�แก้ไข้ปญัหาไฟปา่แล็ะหมอกควนั

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
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โครงการคัดแยกข้ยะโดยชม์ชน เพ้ิ�อชม์ชน

โครงการพัิฒนาศักยภาพิงานรกัษ์าความสัะอาด

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
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ยุุทธศาสัตำร์์ด้้านการ์อนุร์ักษ์สั้บสัาน ศิลปวัฒนธร์ร์มื 
จัาร์ีตำปร์ะเพัณีี และภููมืิปัญญาท้องถิ่ิ�น

โครงการชาวนาน้อย

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
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โครงการถิ่วายเทียนพิรรษ์า

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
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ยุุทธศาสัตำร์์ด้้านการ์พััฒนาคุุณีภูาพัชีวิตำ
โครงการรณงค�ล็ดแล็ะปอ้งกันภัยหมอกควนั กิจักรรมล็ดการเผีาในที�โล่็ง 

“พิลั็งเชยีงใหม ่ล็มหายใจัเดียวกัน”

โครงการแข้ง่ข้นักีฬาสััมพัินธี�ตำาบล็สัันผีีเส้ั�อ

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
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โครงการอบรมเชงิปฏิิบติัการทีมควบคม์โรคติดต่อ (ทีม SRRT)
แล็ะ โครงการรณรงค�ปอ้งกันแล็ะควบคม์โรคไข้เ้ล้็อดออก

โครงการพัิฒนาระบบการจัดับรกิารนำาอป์โภคบรโิภคระดับพ้ิ�นฐาน

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
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โครงการเยาวชนแข้ง็ข้นัรว่มปอ้งกันปญัหาการค้ามน์ษ์ย�

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
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โครงการส่ังเสัรมิกิจักรรมกล็์ม่ผ้้ีส้ังอาย์

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
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โครงการวนัสัตรสีัากล็ตำาบล็สัันผีีเส้ั�อ

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
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โครงการส่ังเสัรมิแล็ะสันับสัน์นกิจักรรมศ้นย�พัิฒนาคณ์ภาพิชวีติแล็ะส่ังเสัรมิอาชพีิผ้้ีส้ังอาย์ตำาบล็สัันผีีเส้ั�อ

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ.256428



โครงการฉีีดวคัซีนีปอ้งกันแล็ะควบคม์โรคพิิษ์ส์ันัข้บา้ (กิจักรรมอบรมพัิฒนาศักยภาพิอาสัาปศ์สััตว�)
ภายใต้ โครงการสััตว�ปล็อดโรค คนปล็อดภัยจัากโรคพิิษ์ส์ันัข้บา้ ตามพิระปณิธีาน ศาสัตราจัารย�

ดร.สัมเด็จัพิระเจัา้น้องนางเธีอ เจัา้ฟา้จัฬ์าภรณวลั็ยลั็กษ์ณ� อคัรราชกม์าร ีกรมพิระศรสีัวางควฒัน วรข้ติัยราชนารี

โครงการทำาหมนัส์ันัข้แล็ะแมวจัรจัดั (กิจักรรมควบคม์ประชากรสััตว�) ภายใต้ โครงการสััตว�ปล็อดโรค 
คนปล็อดภัยจัากโรคพิิษ์ส์ันัข้บา้ ตามพิระปณิธีาน ศาสัตราจัารย� ดร.สัมเด็จัพิระเจัา้น้องนางเธีอ 

เจัา้ฟา้จัฬ์าภรณวลั็ยลั็กษ์ณ� อคัรราชกม์าร ีกรมพิระศรสีัวางควฒัน วรข้ติัยราชนารี

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29



ยุุทธศาสัตำร์์ด้้านการ์จััด้ร์ะเบียุบชุมืชน สัังคุมื 
และการ์ร์ักษาคุวามืสังบเร์ียุบร์้อยุ

โครงการรกัษ์าความสังบเรยีบรอ้ยป้องกันแล็ะล็ดอบ์ติัเหตท์างถิ่นนตล็อดทั�งปี

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ.256430



กิจักร์ร์มืการ์เล้อกตำั�ง

โคุร์งการ์ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
 เน่�องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ำจำพระวิชิรเกล้าเจ้ำาอย่�หััว

โครงการอบรม กปน. แล็ะเจัา้หน้าที�รกัษ์าความปล็อดภัย
การเล้็อกตั�งสัมาชกิสัภาเทศบาล็ตำาบล็สัันผีีเส้ั�อแล็ะนายกเทศมนตรตีำาบล็สัันผีีเส้ั�อ

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 31



การรบัสัมคัรสัมาชกิสัภาเทศบาล็ตำาบล็สัันผีีเส้ั�อ แล็ะนายกเทศมนตรตีำาบล็สัันผีีเส้ั�อ
วนัที� 2 - 12 กม์ภาพัินธี� 2564

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ.256432



รณรงค�ไปใชสิ้ัทธิีเล้็อกตั�งสัมาชกิสัภาเทศบาล็ตำาบล็สัันผีีเส้ั�อ แล็ะนายกเทศมนตรตีำาบล็สัันผีีเส้ั�อ

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 33



การ์ปร์ะชุมืสัภูาเทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ คุร์ั�งแร์ก
วนัที� 9 มถิิ่น์ายน 2564

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ.256434



การ์ปร์ะชุมืสัภูาเทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
สัมืัยุสัามืัญ สัมืัยุที� 1 คุร์ั�งที� 1 ปร์ะจัำาปี 2564

วนัที� 22 มิถิ่น์ายน 2564

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 35



กิจักร์ร์มืด้้านสัาธาร์ณีสัุข การ์ปฏิิบัตำิเพั้�อป้องกัน
โร์คุตำิด้เช้�อไวร์ัสัโคุวิด้ 2019 (COVID-19)

ตรวจัเยี�ยมผ้้ีกักตัวแล็ะผ้์ีได้รบัผีล็กระทบจัากโควดิ - 19

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ.256436



ตรวจัเยี�ยมผ้้ีกักตัวแล็ะผ้์ีได้รบัผีล็กระทบจัากโควดิ - 19

ประชม์คณะทำางานควบคม์ปอ้งกันโรคติดต่อแบบบ้รณาการในพ้ิ�นที�ตำาบล็สัันผีีเส้ั�อ

รณรงค�ล็งทะเบยีนฉีีดวคัซีนีปอ้งกันโรคไวรสััโควดิ - 19

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 37



ศ้นย�ชว่ยเหล้็อประชาชนเทศบาล็ตำาบล็สัันผีีเส้ั�อ (ผ้้ีที�ได้รบัผีล็กระทบจัากสัถิ่านการณ� โควดิ-19)

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ.256438



รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 39



เส้นทางสุขภาพ

 “โควิิดส�ยพัันธ์ุ์�โอไมค์รอน
คืออะไร น่ากลััวแค่์ไห์นน่ากลััวแค่์ไห์น”

 หลัังจากเกิดการระบาดของไวรัสโควิดกลัายพัันธ์ุ์�
ชนิดใหม่่ ซ่ึ่�ง WHO หรอืองค�การอนาม่ยัโลัก ประกาศยกระดบั
ให้เป็นสายพัันธ์ุ์�ระดับท่ี่�น่ากังวลั (Variants of Concern: 
VOC) สายพัันธ์ุ์�ใหม่่ล่ัาส์ด โดยม่่รหัสท่ี่�เร่ยกว่า โควิดสายพัันธ์ุ์� 
B.1.1.529 หรือโอไม่ครอน Omicron ถููกรายงานว่าพับ
ครั�งแรก ในตอนใต้ของที่ว่ปแอฟริกาใต้ ท่ี่�ประเที่ศบอตสวานา 
ปัจจ์บันพับว่าม่่การระบาดแล้ัวในประเที่ศแอฟริกาใต้, 
บอตสวานา, นาม่เิบ่ย, เอสวาตน่ิ,ม่าลัาว่, โม่ซึ่มั่บิก, ซิึ่ม่บับเว, 
เลัโซึ่โที่, เบลัเย่ยม่, ฮ่่องกง, อิสราเอลั, ออสเตรเล่ัย, 
สหราชอาณาจักร, เยอรม่น่, แคนาดา อิตาล่ั เดนม่าร�ก 
เนเธุ์อร�แลันด� สาธุ์ารณรัชเช็ก (ข้อมู่ลั ณ วันท่ี่� 30 พั.ย. 2021)

การกลายพั่น้ธ์ุิ์ข้องเช้�อไวัรัสโควิัดี-19	ใน้ครั�งนี้�	เน้้�องจาก
มี่การกลายพ่ัน้ธ์ุิ์ข้องยีน้ม่ากถึึง	 50	 กว่ัาตำำาแห้น่้ง	 โดีย	
32	 ตำำาแห้น่้งเกิดีขึ้�น้บน้โปรตีำน้ห้น้าม่แห้ลม่	 ห้ร้อทีี่�เรียกว่ัา	
Spike	 Protein	 ซึึ่�งเป็น้โปรตำีน้ทีี่�ไวัรัสใช้ใน้การเข้้าส่้เซึ่ลล์
ข้องร่างกายม่นุ้ษ์ย์	ซึึ่�งพ่บม่ากกว่ัาทุี่กสายพั่น้ธ์ุิ์	และม่ากกว่ัา
สายพั่น้ธ์ุิ์เดีลตำา	 ถึึง	 2	 เท่ี่า	 และพ่บการกลายพั่น้ธ์ุิ์ทีี่�ส่วัน้ตัำวั
รับ	ซึึ่�งไวัรัสใช้จับยึดีกับเซึ่ลล์ข้องคน้เราถึึง	10	ตำำาแห้น่้ง

ก�รดำ�เนินก�รช่่วิยเหลือประช่�ช่น เทศบ�ลตำ�บลสันผีเส้ือจ�กผลกระทบโควิิด 19

เพรุาะฉะนั�นเมื�อมีการุกลัายพันธ์ุุ์ในตำาแหน่งดั้งกล่ัาว 
สิิ่�งที�น่ากังวลัก็คืือ

1.	 ที่ำาให้้เช้�อกัน้ว่ัาไวัรัสจะสาม่ารถึแพ่ร่กระจายได้ีเร็วักว่ัาสาย
พั่น้ธ์ุิ์เดีลตำา

2.	 สาม่ารถึเข้้าส่้ระบบร่างกายม่นุ้ษ์ย์ได้ีง่ายขึ้�น้
3.	 อาจจะห้ลบภ้มิ่คุ้ม่กัน้ได้ีม่ากขึ้�น้
4.	 มี่แน้วัโน้้ม่ต้ำาน้ประสิที่ธิิ์ภาพ่วััคซีึ่น้
5.	 คน้ทีี่�เคยติำดีเช้�อโควิัดี-19	มี่โอกาสทีี่�จะติำดีเช้�อซึ่ำ�าได้ีจาก

โควิัดีสายพั่น้ธ์ุิ์โอไม่ครอน้
6.	 ควัาม่รุน้แรงข้องโควิัดีกลายพั่น้ธ์ุิ์ตัำวันี้�	 ยังไม่่แน่้ชัดีว่ัา

จะที่ำาให้้การเจ็บป่วัยห้ร้อการติำดีเช้�อรุน้แรงขึ้�น้ห้ร้อไม่่

อาการุของโคืวิด้กลัายพันธ์ุุ์โอไมคืรุอน

1.	 อาจมี่อาการไม่่สบายแค่	1-2	วััน้
2.	 จม้่กยังสาม่ารถึได้ีกลิ�น้	ลิ�น้รับรสได้ีดีี
3.	 ไม่่ค่อยมี่ไข้้
4.	 ร้้สึกล้า	และปวัดีเม้่�อยกล้าม่เน้้�อ
5.	 มี่อาการไอเล็กน้้อย	ระคายคอ
6.	 อาการยังไม่่ชัดีเท่ี่าสายพั่น้ธ์ุิ์อ้�น้
7.	 ผ้้ีทีี่�เป็น้โรคเบาห้วัาน้	โรคหั้วัใจ	ห้ากติำดีเช้�ออาจที่ำาให้้

มี่อาการรุน้แรง
8.	 อาการโดียรวัม่	เบ้�องต้ำน้พ่บวัา่ไม่่รุน้แรง	สาม่ารถึรกัษ์า

ทีี่�บ้าน้ได้ี
	อย่างไรก็ตำาม่เราควัรเฝ้่าจับตำาม่อง	และติำดีตำาม่ข่้าวัสาร

อยา่งใกล้ชิดี	ข้ณะเดีียวักัน้ก็ปฏิิบัติำตำาม่ม่าตำรการใน้การป้องกัน้
อยา่งเคร่งครัดี	โดียเฉัพ่าะอยา่งยิ�งใน้ผ้้ีส้งอายแุละผ้้ีทีี่�ยงัไม่่ได้ี
รับวััคซีึ่น้ซึึ่�งอาจมี่ผีลกระที่บจากเช้�อโควิัดีสายพั่น้ธ์ุิ์โอไม่ครอน้
นี้�	และสำาห้รับใครทีี่�ยังไม่่ได้ีรับวััคซีึ่น้ป้องกัน้โควิัดี	ควัรได้ีรับ
วััคซีึ่น้ให้้ครบโดีส	 เพ้่�อลดีควัาม่รุน้แรงข้องอาการจากการ
ติำดีเช้�อ

โดย ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กองทุุนหลัักประกันสัุขภาพัระดับทุ้องถิ่่�นหรือพั้�นทุ่�เทุศบาลัตำำาบลัสัันผีีเสั้�อ

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ.256440
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โดย ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กองทุุนหลัักประกันสัุขภาพัระดับทุ้องถิ่่�นหรือพั้�นทุ่�เทุศบาลัตำำาบลัสัันผีีเสั้�อ

เทศ์บุาลัตำาบุลัสัิ่นผีีเสืิ่�อ อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จัังหวัด้เชียงใหม่

บัุญชีรายลัะเอียดรายรับุ - รายจ่ายจริง
ณ		วััน้ทีี่�		30	กัน้ยายน้		2564

รุายการุ  จัำานวนเงิน 

รุายจ่ัาย                                           (รุวมทั�งสิิ่�น)  83,963,918.32 

ก. รุายจ่ัายปัรุะจัำา  72,330,638.65 

งบกลาง	
เงิน้เด้ีอน้	(ฝ่่ายการเม้่อง)
เงิน้เด้ีอน้	(ฝ่่ายประจำา)
ค่าตำอบแที่น้
ค่าใช้สอย
ค่าวััสดุี
ค่าสาธิ์ารณ้ปโภค
รายจ่ายอ้�น้
เงิน้อุดีห้นุ้น้

	19,942,149.83	
	2,285,793.57	

	21,772,007.54	
	3,232,696.21	

	14,788,997.44	
	5,171,033.27	
	1,321,960.79	

	29,000.00	
	3,787,000.00	

ข. รุายจ่ัายเพื�อการุพัฒนา  10,679,869.67 

ค่าครุภัณฑ์์
ค่าทีี่�ดิีน้และสิ�งก่อสร้าง

	1,320,691.67	
	9,359,178.00	

คื. รุายจ่ัายจัากเงินอุด้หนุนรุะบุุวัตถุุปัรุะสิ่งค์ื/เฉพาะกิจั  953,410.00 

งบกลาง
เงิน้เด้ีอน้	(ฝ่่ายประจำา)
ค่าใช้สอย
ค่าวััสดุี
ค่าครุภัณฑ์์

	94,566.00	
	291,180.00	
	300,000.00	
	167,664.00	
	100,000.00	

รุายการุ  จัำานวนเงิน 

รุายรัุบุ                                           (รุวมทั�งสิิ่�น)  94,268,009.54 

ก. รุายได้้ที�จััด้เก็บุเอง  6,179,503.17 

1. หมวด้ภาษี์อากรุ  2,778,661.53 

								ภาษี์ทีี่�ดิีน้และสิ�งปล้กสร้าง
								ภาษี์โรงเริอน้และทีี่�ดิีน้
								ภาษี์บำารุงท้ี่องทีี่�
								ภาษี์ป้าย

	1,152,936.72	
	3,688.00	
	3,638.81	

	1,618,398.00	

2. หมวด้ค่ืาธุ์รุรุมเนียม ค่ืาปัรัุบุ แลัะใบุอนุญาต  1,191,121.56 

								ค่าธิ์รรม่เนี้ยม่เกี�ยวักับการควับคุม่อาคาร
								ค่าธิ์รรม่เนี้ยม่เก็บและข้น้ข้ยะม้่ลฝ่อย
								ค่าธิ์รรม่เนี้ยม่ใน้การออกห้นั้งส้อรับรองการแจ้งสถึาน้ทีี่�จำาห้น่้ายอาห้ารห้ร้อสะสม่อาห้าร
								ค่าธิ์รรม่เนี้ยม่ปิดี	โปรย	ติำดีตัำ�งแผ่ีน้ประกาศ	ห้ร้อแผ่ีน้ปลิวัเพ้่�อการโฆษ์ณา
								ค่าธิ์รรม่เนี้ยม่เกี�ยวักับที่ะเบียน้พ่าณิชย์
								ค่าธิ์รรม่เนี้ยม่อ้�น้	ๆ	
							ค่าปรับผ้้ีกระที่ำาผิีดีกฎิห้ม่ายสาธิ์ารณสุข้
								ค่าปรับการผิีดีสัญญา

	57,185.50	
	822,260.00	
	12,250.00	

	740.00	
	6,690.00	

	64,430.00	
	20,000.00	

	127,556.06	
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รุายการุ  จัำานวนเงิน 

								ค่าใบอนุ้ญาตำประกอบการค้าสำาห้รับกิจการทีี่�เป็น้อัน้ตำรายต่ำอสุข้ภาพ่
								ค่าใบอนุ้ญาตำจัดีตัำ�งสถึาน้ทีี่�จำาห้น่้ายอาห้ารห้ร้อสถึาน้ทีี่�สะสม่อาห้ารใน้ครัวั	ห้ร้อพ้่�น้ทีี่�ใดี	
ซึึ่�งมี่พ้่�น้ทีี่�เกิน้	200	ตำารางเม่ตำร
								ค่าใบอนุ้ญาตำให้้ตัำ�งตำลาดีเอกชน้
								ค่าใบอนุ้ญาตำเกี�ยวักับการควับคุม่อาคาร
								ค่าใบอนุ้ญาตำเกี�ยวักับการโฆษ์ณาโดียใช้เคร้�องข้ยายเสียง
								ค่าใบอนุ้ญาตำอ้�น้	ๆ

	20,050.00	
	9,800.00	
	1,500.00	
	6,570.00	

	60.00	
	42,030.00

3. หมวด้รุายได้้จัากทรัุพย์สิิ่น  547,091.25 

						ค่าเช่าห้ร้อบริการสถึาน้ทีี่�
						ดีอกเบี�ย

	68,296.85	
	478,794.40	

4. หมวด้รุายได้้เบ็ุด้เตล็ัด้  1,662,628.83 

									เงิน้ทีี่�มี่ผ้้ีอุทิี่ศให้้
									ค่าข้ายแบบแปลน้
									ค่ารับรองสำาเน้าและถ่ึายเอกสาร
									รายได้ีเบ็ดีเตำล็ดีอ้�น้	ๆ

	1,476,347.83	
	36,000.00	

	61.00	
	150,220.00	

5.  หมวกรุายได้้จัากทุน  - 

										ค่าข้ายที่อดีตำลาดีที่รัพ่ย์สิน้  - 

ข. รุายได้้ที�รัุฐบุาลัจััด้เก็บุ แลัะจััด้สิ่รุรุให้  88,088,506.37 

1. หมวด้ภาษี์จััด้สิ่รุรุ  53,701,736.60 

									ภาษี์และค่าธิ์รรม่เนี้ยม่รถึยน้ต์ำและล้อเล้�อน้
									ภาษี์ม้่ลค่าเพิ่�ม่	ตำาม่	พ่.ร.บ.	กำาห้น้ดีแผีน้ฯ
									ภาษี์ม้่ลค่าเพิ่�ม่ตำาม่	พ่.ร.บ.	จัดีสรรรายได้ีฯ	(	1	ใน้	9)
									ภาษี์ธุิ์รกิจเฉัพ่าะ
									ภาษี์สรรพ่สามิ่ตำ
									ค่าภาคห้ลวังแร่
									ค่าภาคห้ลวังปิโตำรเลียม่
									ค่าธิ์รรม่เนี้ยม่จดีที่ะเบียน้สิที่ธิิ์และนิ้ติำกรรม่ตำาม่ประม่วัลกฎิห้ม่ายทีี่�ดิีน้
									ภาษี์จัดีสรรอ้�น้	ๆ

	1,275,388.91	
	10,116,500.30	
	6,587,686.85	
	649,726.92	

	9,373,333.69	
	97,259.16	
	51,633.47	

	25,541,972.00	
	8,235.30	

2. หมวด้เงินอุด้หนุนทั�วไปั  33,433,359.77 

									เงิน้อุดีห้นุ้น้ทัี่�วัไป	สำาห้รับดีำาเนิ้น้การตำาม่อำาน้าจห้น้้าทีี่�	และภารกิจถ่ึายโอน้เล้อกที่ำา 	33,433,359.77	

3. หมวด้เงินอุด้หนุนรุะบุุวัตถุุปัรุะสิ่งค์ื/เฉพาะกิจั  953,410.00 

									เงิน้อุดีห้นุ้น้ทัี่�วัไประบุวััตำถุึประสงค์	-	เงิน้บำาเห้น็้จล้กจ้างประจำาถ่ึายโอน้
									เงิน้อุดีห้นุ้น้ทัี่�วัไประบุวััตำถุึประสงค์	-	ค่าจ้างล้กจ้างประจำาตำาม่โครงการถ่ึายโอน้
									เงิน้อุดีห้นุ้น้ทัี่�วัไประบุวััตำถุึประสงค์	-	กสจ
									เงิน้อุดีห้นุ้น้ทัี่�วัไประบุวััตำถุึประสงค์	-	ค่าอาห้ารเสริม่(น้ม่)
									เงิน้อุดีห้นุ้น้เพ้่�อเป็น้เงิน้รางวััลสำาห้รับองค์กรปกครองส่วัน้ท้ี่องถิึ�น้ทีี่�มี่การบริห้ารจัดีการทีี่�ดีี

	85,830.60	
	291,180.00	

	8,735.40	
	167,664.00	
	400,000.00	

เทศ์บุาลัตำาบุลัสัิ่นผีีเสืิ่�อ อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จัังหวัด้เชียงใหม่

บัุญชีรายลัะเอียดรายรับุ - รายจ่ายจริง (ต่อ)
ณ		วััน้ทีี่�		30	กัน้ยายน้		2564
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  ป้ัาย	 ห้ม่ายควัาม่ว่ัา	 ป้ายแสดีงช้�อ	 ยี�ห้้อ	 ห้ร้อ
เคร้�องห้ม่ายทีี่�ใช้ใน้การประกอบการค้าห้ร้อประกอบ
กิจการอ้�น้เพ้่�อห้ารายไดีห้้ร้อโฆษ์ณาการคา้ห้ร้อกิจการ
อ้�น้เพ้่�อห้ารายไดี	้ไม่่ว่ัาจะไดีแ้สดีงห้ร้อโฆษ์ณาไว้ัทีี่�วััตำถุึ
ใดี	ๆ 	ด้ีวัยอักษ์ร	ภาพ่	ห้ร้อเคร้�องห้ม่ายทีี่�เขี้ยน้	แกะสลัก	
จารึกห้ร้อที่ำาให้้ปรากฏิด้ีวัยวิัธีิ์อ้�น้
  ผู้ีมีห์น้าที�เสียภาษี์ป้ัาย	ค้อ	เจ้าข้องป้าย	
แต่ำใน้กรณีทีี่�ปรากฏิแก่พ่นั้กงาน้เจ้าห้น้้าทีี่�ว่ัาไม่่มี่ผ้้ีย้�น้
แบบแสดีงรายการภาษี์ป้าย	 (ภ.ป.1)	 สำาห้รับป้ายใดี	
เม้่�อพ่นั้กงาน้เจ้าห้น้้าทีี่�ไม่่อาจห้าตัำวัเจ้าข้องป้ายนั้�น้ได้ี	
ให้้ถ้ึอว่ัาผ้้ีครอบครองป้ายนั้�น้เป็น้ผ้้ีมี่ห้น้้าทีี่� เ สีย
ภาษี์ป้าย	 ถ้ึาไม่่อาจห้าตัำวั	 ผ้้ีครอบครองป้ายนั้�น้ได้ีให้้
ถ้ึอว่ัาเจ้าข้องห้ร้อผ้้ีครอบครองอาคาร	 ห้ร้อสถึาน้ทีี่�	
ห้ร้อทีี่�ดิีน้ทีี่�ป้ายนั้�น้ติำดีตัำ�งห้ร้อแสดีงอย่้เป็น้ผ้้ีมี่ห้น้้าทีี่�
เสียภาษี์ป้ายตำาม่สำาดัีบ	 และให้้พ่นั้กงาน้เจ้าห้น้้าทีี่�
แจ้งการประเมิ่น้ภาณีเป็น้ห้นั้งส้อไปยังบุคคลดัีงกล่าวั
 	ให้้เจ้าข้องป้ายมี่ห้น้้าทีี่�เสียภาษี์ป้ายโดียเสียเป็น้
รายปียกเว้ัน้ป้ายทีี่�เริ�ม่ติำดีตัำ�งห้ร้อแสดีงใน้ปีแรกให้้เสีย
ภาษี์ป้ายตัำ�งแต่ำวััน้เริ�ม่ติำดีตัำ�งห้ร้อแสดีงจน้ถึึงวััน้สิ�น้ปี	
และให้้คิดีภาษี์ป้ายเป็น้รายงวัดี	งวัดีละ	3	เด้ีอน้ข้องปี
โดียเริ�ม่เสียภาษี์ป้ายตัำ�งแต่ำงวัดีทีี่�ติำดีตัำ�งป้ายจน้ถึึงงวัดี
สุดีท้ี่ายข้องปี
	 	 งวัดีทีี่�	1	ม่กราคม่		 –	มี่น้าคม่	=	100%
	 	 งวัดีทีี่�	2	เม่ษ์ายน้	–	มิ่ถุึน้ายน้	=	75	%
	 	 งวัดีทีี่�	3	กรกฎิาคม่	–	กัน้ยายน้	=	50%
	 	 งวัดีทีี่�	4	ตุำลาคม่	–	ธัิ์น้วัาคม่	=	25	%
 	ให้้เจ้าข้องป้ายซึึ่�งจะต้ำองเสียภาษี์ป้าย		ย้�น้แบบ
แสดีงรายการภาษี์ป้ายตำาม่แบบและวิัธีิ์การทีี่�กระที่รวัง
ม่ห้าดีไที่ยกำาห้น้ดี		ภายใน้เด้ีอน้มี่น้าคม่ข้องปี

 	ใน้กรณีทีี่�เจ้าข้องป้ายอย่้น้อกประเที่ศไที่ย	
ให้้ตัำวัแที่น้ห้ร้อผ้้ีแที่น้ใน้ประเที่ศไที่ยมี่ห้น้้าทีี่�ย้�น้แบบ
แสดีงรายการภาษี์ป้ายแที่น้เจ้าข้องป้ายเจ้าข้องป้ายผ้้ีใดี
	 	 (1)	 ติำดีตัำ�งห้ร้อแสดีงป้ายอัน้ต้ำองเสียภาษี์
ภายห้ลังเด้ีอน้มี่น้าคม่
	 	 (2)	 ติำดีตัำ�งห้ร้อแสดีงป้ายให้ม่่แที่น้ป้ายเดิีม่และ
มี่พ้่�น้ทีี่�	ข้้อควัาม่	ภาพ่	และเคร้�องห้ม่ายอย่างเดีียวักับ
ป้ายเดิีม่ทีี่�ได้ีเสียภาษี์ป้ายแล้วั
	 	 (3)	 เปลี�ยน้แปลงแก้ไข้พ้่�น้ทีี่�ป้ายข้้อควัาม่ภาพ่	
ห้ร้อเคร้�องห้ม่ายบางสว่ัน้ใน้ปา้ยทีี่�ได้ีเสียภาษี์ป้ายแล้วั	
อัน้เป็น้เห้ตุำให้้ต้ำองเสียภาษี์ป้ายเพิ่�ม่ขึ้�น้
 	ให้้เจ้าข้องป้ายตำาม่	 (1)	 (2)	ห้ร้อ	 (3)	 ย้�น้แบบ
แสดีงรายการภาษี์ป้ายต่ำอพ่นั้กงาน้เจ้าห้น้้าทีี่�ภายใน้	
15	วััน้	นั้บแต่ำวััน้ทีี่�ติำดีตัำ�งห้ร้อแสดีงป้าย	ห้ร้อนั้บแต่ำวััน้
เปลี�ยน้แปลง	 แก้ไข้ข้้อควัาม่	 ภาพ่	 ห้ร้อเคร้�องห้ม่าย
ใน้ป้ายเดิีม่	แล้วัแต่ำกรณี
 	ให้้เจ้าข้องป้ายห้ร้อผ้้ีซึึ่�งเจ้าข้องป้ายม่อบห้ม่าย
ย้�น้แบบแสดีงรายการภาษี์ป้ายต่ำอพ่นั้กงาน้เจ้าห้น้้าทีี่�	
ณ	สถึาน้ทีี่�ดัีงต่ำอไปนี้�
	 	 (1)	 สำานั้กงาน้ห้ร้อทีี่�ว่ัาการข้องราชการส่วัน้
ท้ี่องถิึ�น้ทีี่�ป้ายนั้�น้ติำดีตัำ�งห้ร้อแสดีงอย้ใ่น้เข้ตำราชการสว่ัน้
ท้ี่องถิึ�น้นั้�น้
	 	 (2)	 สำานั้กงาน้ห้ร้อทีี่�ว่ัาการข้องราชการส่วัน้
ท้ี่องถิึ�น้ซึึ่�งการจดีที่ะเบียน้ยาน้พ่าห้น้ะได้ีกระที่ำาใน้เข้ตำ
ราชการส่วัน้ท้ี่องถิึ�น้นั้�น้
	 	 (3)	 สถึาน้ทีี่�อ้�น้ทีี่�ผ้้ีบริห้ารท้ี่องถิึ�น้กำาห้น้ดี	โดีย
ประกาศห้ร้อโฆษ์ณาให้้ที่ราบเป็น้เวัลาไม่่น้้อยกว่ัา
สาม่สิบวััน้นั้บแต่ำวััน้ประกาศห้ร้อโฆษ์ณา
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 	ให้้ผ้้ีมี่ห้น้้าทีี่�เสียภาษี์ป้ายชำาระภาษี์ป้ายต่ำอ
พ่นั้กงาน้เจ้าห้น้้าทีี่�	 ณ	 สถึาน้ทีี่�ทีี่�ได้ีย้�น้แบบแสดีง
รายการภาษี์ป้ายไว้ั	ห้ร้อ	ณ	สถึาน้ทีี่�อ้�น้ใดีทีี่�พ่นั้กงาน้
เจ้าห้น้้าทีี่�กำาห้น้ดี		ทัี่�งนี้�ภายใน้	15	วััน้	นั้บแต่ำวััน้ทีี่�ได้ี
รับแจ้งการประเม่ิน้	 และให้้ถ้ึอว่ัาวััน้ทีี่�ชำาระภาษี์ต่ำอ
พ่นั้กงาน้เจ้าห้น้้าทีี่�เป็น้วััน้ชำาระภาษี์ป้าย
	 	 การชำาระภาษี์ป้ายจะกระที่ำาโดียวัิธิ์ีการส่ง
ธิ์น้าณัติำห้ร้อตัำ�วัแลกเงิน้ข้องธิ์น้าคารทีี่�สั�งจ่ายเงิน้ให้้แก่
ราชการส่วัน้ท้ี่องถิึ�น้ทีี่�เกี�ยวัข้้อง	 ไปยังสถึาน้ทีี่�ตำาม่
วัรรคห้นึ้�ง	โดียส่งที่างไปรษ์ณีย์ลงที่ะเบียน้ห้ร้อส่งโดีย
วิัธีิ์อ้�น้ตำาม่	 ทีี่�รัฐม่น้ตำรีประกาศกำาห้น้ดีแที่น้การชำาระ
ต่ำอพ่นั้กงาน้เจ้าห้น้้าทีี่�ก็ได้ี	และให้้ถ้ึอว่ัาวััน้ทีี่�ได้ีที่ำาการ
ส่งดัีงกล่าวัเป็น้วััน้ชำาระภาษี์ป้าย
 	ให้้ผ้้ีมี่ห้น้้าทีี่�เสียภาษี์ป้ายแสดีงห้ลกัฐาน้การเสยี
ภาษี์ป้ายไว้ั	 ณ	 ทีี่�เปิดีเผียใน้สถึาน้ที่ี�ประกอบการค้า
ห้ร้อประกอบกิจการ
 	ให้้ผ้้ีมี่ห้น้้าทีี่�เสียภาษี์ป้ายเสียเงิน้เพิ่�ม่น้อกจาก
เงิน้ทีี่�ต้ำองเสียภาษี์ป้ายใน้กรณีและอัตำรา	ดัีงต่ำอไปนี้�
	 	 (1)	 ไม่่ย้�น้แบบแสดีงรายการภาษี์ป้ายภายใน้
เวัลาทีี่�กำาห้น้ดี	ให้้เสียเงิน้เพิ่�ม่ร้อยละ	10	ข้องจำาน้วัน้
เงิน้ทีี่�ต้ำองเสียภาษี์ป้าย	เว้ัน้แตำก่รณีทีี่�เจ้าข้องป้ายได้ีย้�น้
แบบแสดีงรายการภาษี์ป้ายก่อน้ทีี่�พ่นั้กงาน้เจ้าห้น้้าทีี่�
จะไดี้แจ้งให้้ที่ราบถึึงการละเว้ัน้นั้�น้ให้้เสียเงิน้เพิ่�ม่
ร้อยละ	5ข้องจำาน้วัน้เงิน้	ทีี่�ต้ำองเสียภาษี์ป้าย
	 	 (2)	 ย้�น้แบบแสดีงรายการภาษี์ป้ายโดีย
ไม่่ถ้ึกต้ำอง	 ที่ำาให้้จำาน้วัน้เงิน้ทีี่�จะต้ำองเสียภาษี์ป้าย
ลดีน้้อยลง	 ให้้เสียเงิน้เพิ่�ม่ร้อยละ	 10	 ข้องภาษี์ป้าย
ทีี่�ประเมิ่น้เพิ่�ม่เติำม่	 เว้ัน้แต่ำกรณีทีี่�เจ้าข้องป้ายได้ีม่าข้อ
แก้ไข้แบบแสดีงรายการภาษี์ป้ายให้้ถ้ึกต้ำองก่อน้ทีี่�
พ่นั้กงาน้เจ้าห้น้้าทีี่�แจ้งการประเมิ่น้
	 	 (3)	 ไม่่ชำาระภาษ์ป้ีายภายใน้เวัลาที่ี�กำาห้น้ดีให้้
เสียเงิน้เพิ่�ม่ร้อยละ	 2	 ต่ำอเด้ีอน้ข้องจำาน้วัน้เงิน้ทีี่�ต้ำอง
เสียภาษี์ป้าย	 เศษ์ข้องเด้ีอน้ให้้นั้บเป็น้ห้นึ้�งเด้ีอน้ทัี่�งนี้�	
ไม่่ให้้น้ำาเงิน้เพิ่�ม่ตำาม่	(1)	และ	(2)	ม่าคำาน้วัณเป็น้เงิน้เพิ่�ม่		
	 	 เม้่�อปรากฏิว่ัาเจ้าข้องป้ายมิ่ได้ีย้�น้แบบแสดีง
รายการภาษี์ป้าย	ห้ร้อย้�น้แบบแสดีงรายการภาษี์ป้าย
โดียไม่่ถ้ึกต้ำอง	 ให้้พ่นั้กงาน้เจ้าห้น้้าทีี่�มี่อำาน้าจแจ้ง
การประเมิ่น้ย้อน้ห้ลังได้ีไม่่เกิน้	 5	 ปี	 นั้บแต่ำวััน้ทีี่�
พ่นั้กงาน้เจ้าห้น้้าทีี่�แจ้งการประเมิ่น้

 	ผ้้ีมี่ห้น้้าทีี่�เสียภาษ์ีป้ายทีี่�ได้ีรับแจ้งการประเม่ิน้
ภาษ์ีป้ายแล้วัเห้็น้ว่ัาการประเม่ิน้นั้�น้ไม่่ถ้ึกต้ำอง	 มี่สิที่ธิิ์
อุที่ธิ์รณ์การประเมิ่น้ต่ำอผ้้ีบริห้ารท้ี่องถิึ�น้ห้ร้อ	 ผ้้ีซึึ่�ง
ผ้้ีบริห้ารท้ี่องถิึ�น้ม่อบห้ม่ายไดีภ้ายใน้	30	วััน้	นั้บแต่ำวััน้
ทีี่�ได้ีรับแจ้งการประเมิ่น้

  บุทลังโทษ์

	 	 ผ้้ีใดีโดียร้้อย้่แล้วัห้ร้อโดียจงใจแจ้งข้้อควัาม่
อัน้เป็น้เที่็จให้้ถ้ึอยคำาเที่็จ	 ตำอบคำาถึาม่ดี้วัยถ้ึอยคำา
อัน้เป็น้เที่็จ	 ห้ร้อน้ำาพ่ยาน้ห้ลักฐาน้เที่็จม่าแสดีง	
เพ้่�อห้ลีกเลี�ยงห้ร้อพ่ยายาม่ห้ลีกเลี�ยงการเสียภาษี์ป้าย	
ต้ำองระวัางโที่ษ์จำาคุกไม่่เกิน้	1ปี	ห้ร้อปรับตัำ�งแต่ำ	5,000	–	
50,000	บาที่ห้ร้อทัี่�งจำา	ทัี่�งปรับ
 	ผ้้ีใดีจงใจไม่่ย้�น้แบบแสดีงรายการภาษี์ป้าย	
ต้ำองระวัางโที่ษ์ปรับตัำ�งแต่ำ	5,000	–	50,000	บาที่

  บัุญชีอัตราภาษี์ป้ัาย

  ป้ัายปัรุะเภท 1
	 	 (ก)	 อักษ์รไที่ยล้วัน้	 ทีี่�เคล้�อน้ทีี่�ห้ร้อเปลี�ยน้
ข้้อควัาม่	(ป้ายไฟัวิั�ง)	อัตำรา	10	บาที่/500	ตำร.ซึ่ม่.
	 	 (ข้)	 อักษ์รไที่ยล้วัน้	 (ป้ายติำดีตัำ�งทัี่�วัไป)	 อัตำรา						
5	บาที่/	500	ตำร.ซึ่ม่.
  ป้ัายปัรุะเภท 2
	 	 (ก)	 อักษ์รไที่ยปน้กับภาษ์าอังกฤษ์	 และ
ปน้ร้ปภาพ่ห้ร้อปน้เคร้�องห้ม่ายอ้�น้ทีี่�เคล้�อน้ทีี่�ห้ร้อ
เปลี�ยน้ข้้อควัาม่	 เคร้�องห้ม่าย	 ห้ร้อภาพ่อ้�น้ไดี้	
(ป้ายไฟัวิั�ง)	อัตำรา	52	บาที่/500	ตำร.ซึ่ม่.
	 	 (ข้)	 อักษ์รไที่ยปน้กับภาษ์าอังกฤษ์	 และ
ปน้ร้ปภาพ่ห้ร้อปน้เคร้�องห้ม่ายอ้�น้	 (ป้ายติำดีทัี่�วัไป)	
อัตำรา	26	บาที่/	500	ตำร.ซึ่ม่.
  ป้ัายปัรุะเภท 3
	 	 (ก)	 ป้ายไม่่มี่อักษ์รไที่ย	และป้ายทีี่�มี่อักษ์รไที่ย
บางส่วัน้ห้ร้อทัี่�งห้ม่ดีอย่้ใต้ำห้ร้อตำำ�ากว่ัาอักษ์รต่ำางประเที่ศ	
ทีี่�เคล้�อน้ทีี่�ห้ร้อเปลี�ยน้ข้้อควัาม่	 เคร้�องห้ม่าย	 ห้ร้อ
ภาพ่อ้�น้ได้ี	(ป้ายไฟัวิั�ง)	อัตำรา	52	บาที่/500	ตำร.ซึ่ม่
	 	 (ข้)	 ป้ายไม่่มี่อักษ์รไที่ย	และป้ายทีี่�มี่อักษ์รไที่ย
บางส่วัน้ห้ร้อทัี่�งห้ม่ดีอย้่ใต้ำห้ร้อตำำ�ากว่ัาอักษ์รต่ำาง
ประเที่ศ	(ป้ายติำดีทัี่�วัไป)	อัตำรา	50	บาที่/	500	ตำร.ซึ่ม่.
ภาษี์ป้ายคิดีเป็น้รายปี	อัตำราภาษี์ป้ายขั้�น้ตำำ�า	200	บาที่		

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
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  ห์ลัักฐ์านที�ใช้ในการเสียภาษี์ป้ัาย

  กรณีีติดตั�งให์ม่

 	ใบอนุ้ญาตำติำดีตัำ�งป้าย,	 ใบเสร็จรับเงิน้ค่าที่ำาป้าย
	 	 ร้ปถ่ึายป้าย,	วััดีข้น้าดีควัาม่กว้ัาง	x	ยาวั
 	สำาเน้าที่ะเบียน้บ้าน้
 	บัตำรประจำาตัำวัประชาชน้/บัตำรข้้าราชการ/
บัตำรพ่นั้กงาน้รัฐวิัสาห้กิจ
 	กรณีเจ้าข้องป้ายเป็น้นิ้ติำบุคคลให้้แน้บห้นั้งส้อ
รับรองสำานั้กงาน้ที่ะเบียน้หุ้้น้ส่วัน้บริษั์ที่,	 ที่ะเบียน้
พ่าณิชย์	 ห้ร้อห้ลักฐาน้ข้องสรรพ่ากร	 เช่น้	 ภ.พ่.	 01,	
ภ.พ่.	09,	ภ.พ่.	20
 	ห้นั้งส้อม่อบอำาน้าจ	(กรณีไม่่สาม่ารถึย้�น้แบบได้ี
ด้ีวัยตำน้เอง	พ่ร้อม่ติำดีอากรแสตำม่ป์ตำาม่กฎิห้ม่าย)	

  กรณีีภาษี์ป้ัาย (รายเก่า) ที�ย้�นชำาระทุกปีั  

   ให้้เจ้าข้องป้ายย้�น้แบบภาษ์ีป้าย	 (ภ.ป.	 1)	
พ่ร้อม่ใบเสร็จรับเงิน้การเสียภาษี์ครั�งสุดีท้ี่าย
  		 กรณีเจ้าข้องป้ายเป็น้นิ้ติำบุคคล	 ให้้แน้บ
ห้นั้งส้อรับรองสำานั้กงาน้ที่ะเบียน้หุ้้น้ส่วัน้บริษั์ที่	
พ่ร้อม่กับการย้�น้แบบ	ภ.ป.	1
  		 ห้นั้งส้อม่อบอำาน้าจ	(กรณีไม่่สาม่ารถึย้�น้แบบ
ได้ีด้ีวัยตำน้เอง	 พ่ร้อม่ติำดีอากรแสตำม่ป์ตำาม่กฎิห้ม่าย)	
และใบเสร็จรับเงิน้การเสียภาษี์ครั�งสุดีท้ี่าย	(ถ้ึามี่)

  ตัวอย่างการค์ำานวณี

	 	 น้ายดีำา	ติำดีตัำ�งป้าย	ข้น้าดี	กว้ัาง	100	เซึ่น้ติำเม่ตำร
ยาวั	 200	 เซึ่น้ติำเม่ตำร	 มี่ข้้อควัาม่ว่ัา	 ร้าน้รำ�ารวัย	 (ข้)	
ติำดีตัำ�ง	เด้ีอน้	มี่น้าคม่
	 วิัธีิ์การคำาน้วัณ	ข้น้าดีป้าย	กว้ัาง	x	ยาวั	
	 (ห้น่้วัยเซึ่น้ติำเม่ตำร)	
	 100	x	200	=	20,000	ตำารางเซึ่น้ติำเม่ตำร	
	 20,000	÷	500	=	40	ห้น่้วัย
	 อัตำราภาษี์	5	บาที่	ต่ำอ	500	ตำารางเซึ่น้ติำเม่ตำร
	 40	x	5	=	200	บาที่	

  ดั้งนั�น	 น้ายดีำา	 ต้ำองชำาระภาษ์ีป้ายใน้อัตำรา
ขั้�น้ตำำ�าข้องภาษี์ป้าย	ค้อ	200	บาที่	

เอกสารแนะนำา
ภาษี์ป้ัาย
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แหล่่งท่่องเท่่�ยวท่างธรรมชาติิ

ฟาร์มผ่ีเส้ื้� อ 
	 	 ฟัาร์ม่ผีีเส้�อ	 ตัำ�งอย่้ห้ม่้่ทีี่�	 3	 บ้าน้ท่ี่า	 (ร้องขี้�ควัาย)	
ตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ	 อำาเภอเม้่องเชียงให้ม่่	 เปิดีให้้นั้กท่ี่อง
เทีี่�ยวัเข้้าชม่และสาม่ารถึศกึษ์าด้ีงาน้ไดี	้ซึึ่�งฟัารม์่ผีีเส้�อ
นี้�ได้ีรวับรวัม่พั่น้ธ์ุิ์ผีีเส้�อ	 และพ่รรณไม่้ต่ำาง	 ๆ	 ทีี่�เป็น้
อาห้ารข้องผีีเส้�อ	 ภายใน้ฟัาร์ม่มี่ทัี่�งส่วัน้ทีี่�จัดีแสดีง
พ่รรณไม่้น้าน้าชน้ิดีทีี่�ใช้เป็น้ไม้่ประดัีบ	 เช่น้	 ดีอกบัวั	
ดีอกเยอบีรา	 แต่ำโดียส่วัน้ให้ญ่จะเป็น้กล้วัยไม้่ทีี่�
ออกดีอกห้มุ่น้เวีัยน้ให้้ชม่ทีุ่กฤด้ีกาล	 ซึึ่�งภายใน้ฟัาร์ม่
จะมี่เร้อน้เพ่าะพั่น้ธ์ุิ์ผีีเส้�อโดียคลุม่ด้ีวัยมุ้่ง	 จัดีตำกแต่ำง
ด้ีวัยพ่รรณไม่้และมี่การจัดีแสดีงวังจรชีวิัตำข้องผีีเส้�อ	
ตัำ�งแต่ำเป็น้ห้น้อน้	ดัีกแด้ี	และตัำวัเต็ำม่วััยทีี่�กำาลังออกจาก
ดัีกแด้ี	 ส่วัน้ตัำวัเต็ำม่วััยจะมี่ทีี่�ให้้อาห้ารซึึ่�งเป็น้เกล้อแร่
ห้ร้อน้ำ�าห้วัาน้ให้้ผีีเส้�อลงม่าด้ีดีกิน้	 เกาะอย้่เป็น้กลุ่ม่ๆ	
ด้ีละลาน้ตำา	น้อกจากนี้�นั้กท่ี่องเทีี่�ยวัสาม่ารถึซึ่้�อห้าข้อง
ทีี่�ระลึกใน้ร้ปแบบต่ำางๆ	มี่ให้้เล้อกม่ากม่ายห้ลายแบบ

ท่่าเร้อบ้้านชาวนา 
	 	 เป็น้การท่ี่องเทีี่�ยวัท่ี่องเทีี่�ยวัเชิงนิ้เวัศ	 ภายใต้ำ
เข้ตำเม้่องแต่ำแฝ่งไปด้ีวัยกลิ�น้อายข้องควัาม่เป็น้อย่้ข้อง
คน้ไที่ย	 (แบบชน้บที่)	 โดียนั้�งเร้อเอี�ยม่จุ้น้ห้ร้อเร้อข้้าวั	
(เป็น้เร้อ	ไม้่สักโบราณ)	ห้ร้อเป็น้เร้อห้างยาวั	สำาห้รับการ
นั้�งเร้อนั้�น้	จะเป็น้การนั้�งชม่บรรยากาศสองฝั่�งข้องริม่แม่่
น้ำ�าปิงจากบริเวัณท่ี่าเร้อวััดีชัยม่งคล	 จน้ถึึงท่ี่าเร้อบ้าน้
ชาวัน้า	ใช้เวัลาใน้การเดิีน้ที่างประม่าณ	20	-	30	น้าทีี่	
โดียภายใน้บ้าน้ชาวัน้าได้ีจัดีเป็น้สถึาน้ทีี่�แสดีงวิัถีึชีวิัตำข้อง
ชาวัน้าใน้อดีีตำ	พ่ร้อม่แสดีงข้้าวัข้องเคร้�องใช้ข้องชาวัน้า	
แปลงพ้่ชผัีกสมุ่น้ไพ่ร	และการเลี�ยงสัตำว์ั	 และยังมี่ผีลไม้่	
เสิร์ฟัให้้กับนั้กท่ี่องเทีี่�ยวั	 รวัม่ถึึงมี่ร้าน้อาห้ารและร้าน้
กาแฟั	 ใน้บริเวัณบ้าน้ชาวัน้าอีกด้ีวัย	 โดียบ้าน้ชาวัน้า	
ตัำ�งอย่้ห้ม่้่ทีี่�	 7	 ตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ	 อำาเภอเม้่องเชียงให้ม่่	
จังห้วััดีเชียงให้ม่่	
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“วััดีป่าข่้อยเห้น้้อ”	จน้กระทัี่�งถึึงปัจจุบัน้นี้�วััดีป่าข่้อยเห้น้้อ	
ได้ีรับพ่ระราชที่าน้	วิัสุงคาม่สีม่า	เม้่�อวััน้ทีี่�	16	มี่น้าคม่	
พ่.ศ.	 2519	 มี่เน้้�อทีี่�	 กว้ัาง	 20	 เม่ตำร	 ยาวั	 40	 เม่ตำร	
แต่ำยงัไม่่ได้ีประกอบ	พิ่ธีิ์พั่น้ธิ์สีม่า	เน้้�องจากยังไม่่มี่การ
ก่อสร้างพ่ระอุโบสถึ	ตำาม่พุ่ที่ธิ์บัญญัติำ

แหล่่งท่่องเท่่�ยวเชิงวัฒนธรรม
 

วัดป่่าข่่อยเหน้อ
	 	 วััดีป่าข่้อยเห้น้้อ	มี่เน้้�อทีี่�	2	ไร่	3	งาน้	83	ตำารางวัา 
ตัำ�งอย้	่เลข้ทีี่�	63	ห้ม่้่ทีี่�	1	บ้าน้ป่าข่้อยเห้น้้อ	อำาเภอเม้่อง
เชียงให้ม่่	 จังห้วััดีเชียงให้ม่่	 เป็น้วััดีสังกัดีคณะสงฆ์	
ม่ห้านิ้กาย	ประวััติำโดียยอ่	ได้ีรับที่ราบจากท่ี่าน้ผ้้ีส้งอายุ	
ใน้ห้ม่้่บ้าน้บอกต่ำอ	ๆ	กัน้ม่าว่ัา	สร้างขึ้�น้เม้่�อประม่าณ
ปี	พ่.ศ.	2306	โดียศรัที่ธิ์าสาธุิ์ชน้	ได้ีรับจับจองพ้่�น้ทีี่�ว่ัางท้ี่าย
ห้ม่้่บ้าน้	ซึึ่�งไม่่ข่้อยห้น้าแน่้น้	จัดีตัำ�งเป็น้สำานั้กสงฆ์พ่ร้อม่
ทัี่�งอาราธิ์น้าน้มิ่น้ตำ	์พ่ระภกิษุ์สงฆ์ม่าจำาพ่รรษ์าเผียแพ่ร่
พ่ระพุ่ที่ธิ์ศาสน้า	 อบรม่สั�งสอน้อุบาสกอุบาสิกาและ
เรียกข้าน้ต่ำอ	ๆ	กัน้ม่าว่ัา	“วััดีดีงป่าข่้อยห้ลวัง”	ต่ำอม่า
บริเวัณทีี่�ตัำ�งวััดีร้างร้องไม่่มี่ภิกษุ์ม่าจำาพ่รรษ์าเป็น้เวัลา
น้าน้นั้บห้ลายสิบปี	 จน้กระทัี่�งประม่าณปี	พ่.ศ.	 2454	
จึงปรากฏิห้ลักฐาน้ทีี่�สาม่ารถึอ้างอิงได้ีว่ัาเริ�ม่มี่พ่ระภิกษุ์	
ม่าจำาพ่รรษ์าและร่วัม่ม้่อกับศรัที่ธิ์าชาวับ้าน้พั่ฒน้าปรับปรุง	
ก่อสร้างเสน้าสน้ะ	 สิ�งปล้กสร้าง	 จน้เจริญรุดีห้น้้าม่า
ตำาม่ลำาดัีบ	 และไดี้เปลี�ยน้ช้�อวััดีครั�งสุดีท้ี่ายเป็น้	

วัดป่่าข่่อยใต้ิ
	 	 วััดีป่าข่้อยใต้ำ	มี่เน้้�อทีี่�	3	ไร่	1	งาน้	50	ตำารางวัา	
ตัำ�งอย้่	เลข้ทีี่�	30	ห้ม่้่ทีี่�	2	บ้าน้ป่าข่้อยใต้ำ	ตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ	
อำาเภอเม้่องเชียงให้ม่่	 จังห้วััดีเชียงให้ม่่	 เป็น้วััดีสังกัดี	
คณะสงฆ์ม่ห้านิ้กาย	ประวััติำการสร้างวััดี	ไม่่ปรากฏิห้ลักฐาน้
แน่้ชัดีว่ัาสร้างขึ้�น้เม้่�อใดี	 เดิีม่ช้�อ	 “วััดีสัน้กำาแพ่งงาม่”	
ต่ำอม่าได้ีเปลี�ยน้ช้�อม่าเป็น้	 “วััดีป่าไผ่ีเคิบ”	 จากนั้�น้
วััดีได้ีรกร้างไประยะเวัลาห้นึ้�ง	 และภายห้ลังได้ีเปลี�ยน้
ช้�อม่าเป็น้	 “วััดีป่าข่้อยใต้ำ”	 ซึึ่�งตัำ�งช้�อตำาม่ต้ำน้ไม้่ข่้อยทีี่�
ขึ้�น้อย้่เป็น้จำาน้วัน้ม่ากภายใน้บริเวัณรองเจดีีย์อุโบสถึ	
วััดีป่าข่้อยใตำ้	 ได้ีรับพ่ระราชที่าน้วัิสุงคาม่สีม่าเม้่�อ	
พ่.ศ.	1834	เข้ตำวิัสุงคาม่สีม่ากว้ัาง	6	เม่ตำร	ยาวั	10	เม่ตำร	
(ปัจจุบัน้ได้ี	 ร้�อถึอน้เน้้�องจากชำารุดีที่รุดีโที่รม่ม่ากและ
ได้ีสร้างอุโบสถึห้ลังให้ม่่ขึ้�น้แที่น้)	 โบราณวััตำถุึทีี่�สำาคัญ
ค่้กับวััดีม่าจน้ถึึง	ปัจจุบัน้	ค้อ	พ่ระพุ่ที่ธิ์ร้ปฝ่น้แสน้ห่้า	
เป็น้พ่ระพุ่ที่ธิ์ร้ปที่องสำาริดี	 ประที่ับนั้�งปางม่ารวัิชัย	
ลักษ์ณะเป็น้พ่ระสิงห์้สาม่	 ศิลปะแบบสม่ัยเชียงแสน้	
ซึึ่�งคร้บาอุปเสน้	 อุปเสโน้	อดีีตำเจ้าอาวัาส	 ร้ปแรกข้อง

วััดีป่าข่้อยใต้ำ	 ได้ีอาราธิ์น้าอัน้เชิญม่าจากเวีัยงกุม่กาม่
ตัำ�งแต่ำ	พ่.ศ.	1834	ม่าประดิีษ์ฐาน้	ณ	วััดีป่าข่้อยใต้ำ	
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 วัดร้องอ้อ
	 	 วััดีร้องอ้อ	มี่เน้้�อทีี่�	2	ไร	97	ตำารางวัา	ตัำ�งอย่้เลข้ทีี่�	1	
ห้ม่้่ทีี่�	4	บ้าน้ร้องอ้อ	ตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ	อำาเภอเม้่องเชียงให้ม่่	
จังห้วััดีเชียงให้ม่่	เป็น้วััดีสังกัดี	คณะสงฆ์ม่ห้านิ้กาย	ประวััติำ
โดียย่อ	 แต่ำเดิีม่ช้�อว่ัา	 “วััดีร้องอ้อดีอน้ม้่ล”	 วััดีร้องอ้อ	
สร้างขึ้�น้เม้่�อ	พ่.ศ.	2280	ได้ีรับพ่ระราชที่าน้	วิัสุงคาม่สีม่า	
เม้่�อวััน้ทีี่�	1	ตุำลาคม่	พ่.ศ.	2469	ภายใน้วััดี	ประกอบด้ีวัย
อาคารเสน้าสน้ะ	 อุโบสถึกุฏิิสงฆ์	 พ่ระวิัห้าร	 ศาลา
อเน้กประสงค์	1	ห้ลัง	ศาลาบาตำร	2	ห้ลัง	ห้อฉััน้และ
โรงครัวั	 ป้ชนี้ยวััตำถุึทีี่�สำาคัญข้องวััดี	 ค้อ	พ่ระประธิ์าน้
เน้้�อที่อง	 เป็น้พ่ระพุ่ที่ธิ์ร้ปปางสม่าธิิ์	 พ่ระสิงห์้สาม่	
พ่ระพุ่ที่ธิ์ร้ปที่องฐาน้ช้าง	พ่ระเที่พ่พ่น้ม่	 เน้้�อที่อง	และ
พ่ระเจดีีย์
  

 วัดท่่าเด้�อ 
  วััดีท่ี่าเด้ี�อ	มี่เน้้�อทีี่�	3	ไร่	44	ตำารางวัา	ตัำ�งอย้	่เลข้ทีี่�	
127	ห้ม่้่ทีี่�	6	บ้าน้ท่ี่าเด้ี�อ	ตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ	อำาเภอเม้่อง	
เชียงให้ม่่	 จังห้วััดีเชียงให้ม่่	 เป็น้วััดีสังกัดีคณะสงฆ์	
ม่ห้านิ้กาย	ประวััติำโดียย่อ	วััดีท่ี่าเด้ี�อสมั่ยก่อน้นั้�น้เป็น้
วััดีร้างม่าก่อน้	 ม่ีป่าไม้่เด้ี�อขึ้�น้เตำ็ม่ห้น้าที่ึบ	 มี่ทีี่�น้า
ล้อม่รอบทัี่�ง	4	ด้ีาน้	ไม่่มี่ใครเข้้าไปอย้อ่าศัยใน้บริเวัณ	
วััดีร้างนี้�ได้ี	ใน้สมั่ยนั้�น้มี่พ่ระยาพิ่ษ์ณุ	รัตำน้ไกรศร	ีซึึ่�งรักษ์าด้ีแล	
ภายใน้ตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ	ได้ีไห้ว้ัสาปรึกษ์ากับคร้บากัน้ธิ์ะ
ซึึ่�งจำาพ่รรษ์าอย้่ใน้วััดีร้องแห้่งนี้�	 พ่ร้อม่กับชาวับ้าน้	
ประม่าณ	 50	 ห้ลังคาเร้อน้วั่า	 สถึาน้ที่ี�วััดีร้างแห่้งนี้�
สม่ควัร	ทีี่�จะตัำ�งเป็น้อาราม่บ้าน้ท่ี่าเด้ี�อ	เพ้่�อให้้ชาวับ้าน้	
พุ่ที่ธิ์ศาสน้กิชน้	ทัี่�วัไปไดีม้่าที่ำาบุญใน้อาราม่แห้ง่นี้�	ดัีงนั้�น้	
จึงได้ีร่วัม่กัน้ข้ออนุ้ญาตำสถึาน้ทีี่�จากกรม่ศาสน้า	แล้วัจึงได้ี
ร่วัม่ม้่อกัน้ข้อเที่วับุตำร	 เที่วัดีา	 แม่่ธิ์รณีเจ้าทีี่�	 เป็น้ทีี่�
เรียบร้อย	ต่ำอม่าคร้บากนั้ธิ์ะ	พ่ระยาพ่ษิ์ณุ	และ	ศรัที่ธิ์า
ชาวับ้าน้ก็เริ�ม่ถึางป่าไม้่เด้ี�อ	 แล้วัสร้างกุฏิิห้ลังเล็ก	
เพ้่�อเป็น้ทีี่�พั่กสงฆ์	และวิัห้าร	1ห้ลัง	ซึึ่�งมุ่งด้ีวัยห้ญ้าคา	
และพ่ระพ่ทุี่ธิ์ร้ปก่อตัำ�งด้ีวัย	1	องค	์จากนั้�น้คร้บากนั้ธิ์ะ
ได้ีอาราธิ์น้านิ้ม่น้ต์ำ	คร้บาจุ�ย	จากวััดีเม้่องลังกาม่าอย้ด้่ีวัย	
เพ้่�อม่าช่วัยกัน้พั่ฒน้าอาราม่ที่่าเด้ี�อ	 จึงได้ีสร้างวิัห้าร

รายงานผลการดำำาเนินงาน เทศบาลตำำาบลสัันผีีเสั้�อ
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ.256448



แบบ	 ถึาวัรขึ้�น้ห้ลังห้นึ้�ง	 และร่วัม่กัน้ไปทีี่� เ ม้่องกุม่กาม่
เพ้่�อไห้ว้ัสา	ข้อพ่ระพุ่ที่ธิ์ร้ปองค์ให้ญ่องค์ห้นึ้�ง	 เพ้่�อม่าประดิีษ์ฐาน้	 ใน้
วิัห้ารให้ม่่วััดีท่ี่าเด้ี�อ	เพ้่�อเป็น้ทีี่�สักการบ้ชา	จึงได้ีพ่ระพุ่ที่ธิ์ร้ปองค์ให้ญ่
ช้�อว่ัา	 “พ่ระพุ่ที่ธิ์ร้ปแสน้แซ่ึ่”	 (พ่ระเจ้าแสน้แซ่ึ่)	 ซึึ่�งคำาว่ัาแสน้แซ่ึ่	 มี่
ควัาม่ห้ม่ายว่ัาห้มุ่ดีทีี่�มี่ตำาม่ข้้อต่ำาง	 ๆ	 ข้องพ่ระพุ่ที่ธิ์ร้ปนั้�น้เอง	 ต่ำอม่า
กรม่ศาสน้าได้ีตัำ�งช้�อวััดีท่ี่าเด้ี�อ	 เม้่�อวััน้ทีี่�	 29	 มี่น้าคม่	พ่.ศ.	2407	 ซึึ่�ง
ที่างคณะสงฆ์ตำำาบลสัน้ผีีเส้�อและศรัที่ธิ์า	 ชาวับ้าน้จึงได้ีร่วัม่กัน้	 จัดี
ประเพ่ณีอบรม่สม่โภชพ่ระพุ่ที่ธิ์ร้ปแสน้แซ่ึ่ขึ้�น้ใน้วััน้เพ็่ญเด้ีอน้	 6	
ข้องทุี่กปี	

วัดท่่าหลุ่ก
	 	 วััดีท่ี่าห้ลุก	มี่เน้้�อทีี่�	2	ไร่	3	งาน้	13	ตำารางวัา	
ตัำ�งอย่้	 ห้ม่้่ทีี่�	 7	 ตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ	 อำาเภอเม้่องเชียงให้ม่่	
จังห้วััดีเชียงให้ม่่	 เป็น้วััดีสังกัดีคณะสงฆ์ม่ห้านิ้กาย	
วััดีท่ี่าห้ลุก	 สร้างเม้่�อวััน้ทีี่�	 4	 ธัิ์น้วัาคม่	พ่.ศ.2313	
อดีีตำตัำ�งอย้่ภายใน้คุ้ม่บ้าน้สังค์ศรีงาม่ข้องเจ้าตำระก้ล	
ณ	 เชียงให้ม่่	 ซึึ่�งมี่กว่ัา	 11	 คุ้ม่	 และมี่วััดีประจำา	 ค้อ	
วััดีสังค์ศรีงาม่	 บริเวัณคุ้ม่นี้�มี่พ้่ชพ่รรณธัิ์ญญาห้าร	
สม่บ้รณ์ทีุ่กอย่าง	 ต่ำอม่าวััดีเก่าท่ี่าห้ลุกโที่รม่จึงย้ายไป
สร้างวััดีทีี่�อ้�น้	 ช้�อว่ัาวััดีกำาแพ่งงาม่	 เจ้าน้ายได้ีแบ่ง
ทุ่ี่งน้าออกเป็น้	2	ส่วัน้	ค้อ	ทุ่ี่งป้เลย	และทุ่ี่งที่องกวัาวั	
ทุ่ี่งน้าทัี่�งสองนี้�เต็ำม่ไปด้ีวัยดีอกไม้่น้าน้าชนิ้ดี	 เจ้าน้าย
กับบ่าวัไพ่ร่จึงช่วัยกัน้ขุ้ดีลำาเห้ม้่องเอาน้ำ�าเข้้าม่าที่ำาน้า	

ที่ำาสวัน้	 เม้่�อมี่ควัาม่เจริญและสม่บ้รณ์ก็เข้้าม่าอย้่กัน้	
ห้น้าแน่้น้ขึ้�น้	 เจ้าน้ายจึงประกาศแก่ราษ์ฎิรให้้ร่วัม่กัน้
ขุ้ดีลำาเห้ม้่อง	เช่น้	ลำาเห้ม้่องวัังราวั	ลำาเห้ม้่องก่้	และยา้ย
วััดีม่าสร้างให้ม่่ทีี่�วััดีศรีงาม่	ต่ำอม่าเม้่�อน้ำ�าไม่่พ่อ	เจ้าน้าย
และราษ์ฎิรจึงขุ้ดีลำาเห้ม้่องอีกแห่้งจากแม่่น้ำ�าปิง	 และ
สร้างห้ลุกปัดีน้ำ�า	(กังหั้น้วิัดีน้ำ�า)	ขึ้�น้ม่าใช้ใน้ทุ่ี่งน้า	และ
เปลี�ยน้ช้�อวััดีศรีงาม่เป็น้วััดีท่ี่าห้ลุกใน้เวัลาต่ำอม่า	
วััดีท่ี่าห้ลุก	 ได้ีรับพ่ระราชที่าน้วิัสุงคาม่สีม่า	 เม้่�อวััน้ทีี่�	
20	พ่ฤศจิกายน้	พ่.ศ.	2467
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ค่่ายมวย ติำาบ้ล่สัื้นผ่ีเส้ื้� อ
	 	 ค่ายม่วัย	ตำ	สัน้ผีีเส้�อ	อำาเภอเม้่องเชียงให้ม่่	จังห้วััดี
เชียงให้ม่่	จัดีตัำ�งขึ้�น้โดียท่ี่าน้น้ายกลักษ์์	บุญชละ	น้ายก
เที่ศม่น้ตำรีตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ	 โดียมี่วััตำถุึประสงค์ทีี่�สำาคัญ
เพ้่�อให้้เด็ีกเยาวัชน้และประชาชน้ไดี้ออกกำาลังกาย	
เล่น้กีฬาห่้างไกลยาเสพ่ตำิดี	 ตำลอดีจน้ถึึงใช้เป็น้ศิลปะ
ใน้การป้องกัน้ตำน้เอง	 และส้บสาน้ศิลปะม่วัยไที่ยให้้
คงอย้่ตำลอดีไป	โดียมี่กิจกรรม่การฝึ่กซ้ึ่อม่ม่วัย	แข่้งขั้น้
ชกม่วัย	 และเป็น้แห้ล่งศึกษ์าด้ีงาน้ข้องผ้้ีทีี่�สน้ใจ	
ตัำ�งอย้ที่ี่�ศ้น้ยเ์รียน้ร้้บ้าน้ท่ี่าร้องขี้�ควัาย	ห้ม่้่ทีี่�	3	ตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ	
อำาเภอเม้่องเชียงให้ม่่	จังห้วััดีเชียงให้ม่่
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คณะผู้จัิดทำา
ที�ปัรึกษ์า
น�ยลักษ์�  บ์ญช่ละ	 น้ายกเที่ศม่น้ตำรีตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ

น�งวินิด�  ธุ์รรมไช่ย รองน้ายกเที่ศม่น้ตำรีตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ

น�ยภ�วิิต  บ์ญช่ละ   รองน้ายกเที่ศม่น้ตำรีตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ

บุรรณีาธิการ
น�งจันทน�  ทิพัย�ก�ญจนก์ล  

ปลัดีเที่ศบาลตำำาบลสัน้ผีีเส้�อ

ผู้ีช่วยบุรรณีาธิการ
น�งภูษ์ณิิศ�  ชี่น�ว์ิธุ์

หั้วัห้น้้าสำานั้กปลัดีเที่ศบาล
น�ยบรรเจิด  ภีระต์�ย
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