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สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก



ÃÍºÃÑèÇ·ŒÍ§¶Ôè¹ÃÍºÃÑèÇ·ŒÍ§¶Ôè¹

	 ภาคเหนือ	 เป็นพื้นที่สูง	 มียอดเขาสูงสลับซับซ้อนมากมาย	 มีเทือกเขาสำาคัญคือเทือกเขาถนนธงชัย	

ซึ่งยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือดอยอินทนนท์	 (สูง	 2,565	 เมตรจากระดับน้ำาทะเล)	 อยู่บนเทือกเขา

นี้	 โดยตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์	 จังหวัดเชียงใหม่	 ภาคเหนือยังเป็นต้นกำาเนิดของแม่น้ำาสาย

สำาคัญหลายสาย	 เช่น	 แม่น้ำาปิง	 แม่น้ำาวัง	 แม่น้ำายม	 แม่น้ำาน่าน	 (แม่น้ำาทั้ง	 4	 สายนี้รวมกันเกิดเป็นแม่น้ำา

เจ้าพระยา)	แม่น้ำากก	แม่น้ำารวก	แม่น้ำาสาย	และแม่น้ำาเมย	เป็นต้น	นอกจากนี้ภาคเหนือยังเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่

สำาคัญของไทยด้วย

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 หรือที่คนไทยนิยมเรียกสั้นๆว่าภาคอีสาน	 มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่

สูงหรือที่ราบสูง		เรียกว่าที่ราบสูงโคราช	มีภูเขาสูงอยู่ทั่วไป	ภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดของไทย	ดิน

ไม่ค่อยเหมาะสมต่อการเพาะปลูกมากนัก	 แต่กลับเป็นพื้นที่สามารถปลูกข้าวพันธุ์ดีที่สุดของไทย	 (ข้าวหอม

มะลิ)	ได้ผลผลิตดีที่สุด	แม่น้ำาสายสำาคัญของภาคอีสานคือแม่น้ำามูล	แม่น้ำาชี	และแม่น้ำาโขง

ลักษณะภูมิศาสตร์แยกตามภาค	ของประเทศไทย



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-

	 ภาคกลาง	 เป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่	 เรียกว่าพื้นที่ลุ่มน้ำาเจ้าพระยา	 เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำาคัญที่สุด

ของประเทศ	 และเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก	 นอกจากแม่น้ำาเจ้าพระยาแล้วยังมีแม่น้ำา

ป่าสัก	(หรือแม่น้ำาท่าจีน)	เป็นแม่น้ำาสายรองอีกด้วย	ทำาให้ภาคกลางมักไม่ประสบภาวะน้ำาแล้ง

	 ภาคใต้	 มีพื้นที่เป็นทิวเขาสูงสลับที่ราบลุ่มและชายหาดทะเล	 เป็นแหล่งปลูกยางพาราที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศไทย	นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยหมู่เกาะที่สวยงามทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน	นอกจากอาชีพ

ปลูกยางพาราและอาชีพบริการด้านการท่องเที่ยวแล้ว	 ประชากรในภาคใต้ยังประกอบอาชีพประมงและ

เหมืองแร่ด้วย



	 ภาคตะวันออก	 พื้นที่ของภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ลักษณะผสมผสาน	 กล่าวคือทางฝั่งตะวันออกของ

ภาคเป็นเทือกเขาสูง	 ซึ่งเป็นเส้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา	 ตอนกลางของภาคเป็น

ที่ราบซึ่งเหมาะสมต่อการเพาะปลูก	ผลผลิตหลักของพื้นที่ส่วนนี้คือผลไม้	เช่น	ทุเรียน	เงาะ	มังคุดและมะม่วง	

เป็นต้น	 ส่วนทางฝั่งตะวันตกเป็นพื้นที่ชายทะเลที่สวยงามและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก	 เช่น	

พัทยา	บางแสน	สัตหีบ	หาดแม่รำาพึง	หาดบ้านเพ	และแหลมแม่พิมพ์เป็นต้น

	 ภาคตะวันตก	 พื้นที่ของภาคตะวันตกจะมีพื้นที่	 3	 ลักษณะผสมกันกล่าวคือ	 ด้านตะวันตกที่ติดกับ

ประเทศพม่าจะเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน	 เป็นป่าไม้ที่สำาคัญแห่งหนึ่งของประเทศ	 เป็นทั้งป่าต้นน้ำาและ

แหล่งอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่	เช่น	อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	ตอนกลางของภาคเป็นที่ราบลุ่มสามารถ

เพาะปลูกได้ผลดี	 ส่วนด้านตะวันออกเป็นส่วนที่ติดกับทะเล	 จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญและมีชื่อเสียง	

เช่น	หัวหินและชะอำา	เป็นต้น	นอกจากนี้ประชากรทางฝั่งตะวันออกบางส่วนยังประกอบอาชีพประมงด้วย



มุมบริการ
-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-

	 การชำาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 และภาษีป้าย	 ประจำาปี	 2564	 	 	 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 ผู้

เสียภาษี	 คือผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 เจ้าของห้องชุด	 ผู้ครอบครองทรัพย์สิน	 หรือผู้ครอบครอง

ทรัพย์สิน	 หรือผู้ทำาประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ	 	 ขอให้ท่านเข้ามาตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	

ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	2563

	 และภาษีป้าย	 ผู้เสียภาษี	 คือ	 ผู้เป็นเจ้าของป้าย	 และผู้ครอบครองป้าย	 ยื่นแบบและชำาระภาษีป้าย	

ตั้งแต่เดือนมกราคม	-	มีนาคม	2564	ติดต่อขอชำาระได้ที่	กองคลัง

	 โทร.	053786368

การชำาระภาษี ประจำาปี 2564



น้อมรำาลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

	 องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริกร่วมพิธีน้อมรำาลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตรโดยได้ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์	

ตักบาตรพระสงฆ์	 วางพวงมาลาและถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์	 และร่วมพิธีถวายบังคม

พร้อมกัน	 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช	 บรมนาถบพิตร	 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 หาที่สุดมิได้	 ณ	 หอ

ประชุมอำาเภอแม่สรวย	จังหวัดเชียงราย

กจิกรรม อบต.
	 โดยบทบาทและอำานาจหน้าของ	 อบต.	 มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น	 อบต.แม่พริก	 ได้ตระหนัก

และดำาเนินตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับและอำานาจหน้าที่ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งในช่วงเดือน	

ตุลาคม	 -	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 ได้ดำาเนินกิจกรรมหลายๆอย่าง	 จึงขอประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ	

พอสังเขปดังนี้



วันปิยมหาราช	
	 วันที่	 23	 ตุลาคม	 2563	 องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก	 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล

แม่พริก	 พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำาบลและพนักงานจ้าง	 องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก	 ร่วมพิธีวางพวง

มาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมรูป	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์	 พระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	 ในพิธีบำาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำาลึก	 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต	 พระบาทสมเด็จพระปร

มินทรมหาจุฬาลงกรณ์	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ณ	 หอประชุมที่ว่าการอำาเภอแม่สรวย	

จังหวัดเชียงราย

-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-

จิตอาสาพระราชทาน

		 องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก	 จิตอาสาพระราชทาย	 เราทำาความดีเพื่อ	 ชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	 ณ	

บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช



“9	ธันวา	วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล”

การเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน

	 “9	ธันวา	วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล”	International	Anti-Corruption	Day	แสดงจุดยืน	ไม่ทนต่อการ

คอร์รัปชัน	 องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริกร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	 (ประเทศไทย)	 เพื่อ

การแสดงจุดยืนของคนไทยในตำาบลแม่พริกไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

	 การเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำาบลและเครือข่าย

พลังงานชุมชน	ประจำาปีงบประมาณ	 2564	 โดยองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริกร่วมกับสำานักงานพลังงาน

จังหวัดเชียงราย



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-

บิ๊กคลีนนิ่งเดย์
	 “	บิ๊กคลีนนิ่งเดย์	 “	 เมื่อวันที่	 10	ธันวาคม	2563	 เวลา	10.00	น.	ภาครัฐ	ภาคเอกชนและประชาชน	

ทุกภาคส่วน	องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก	ร่วมมือ	ร่วมใจ	ทำาบิ๊กคลีนนิ่งเดย์	เพื่อให้ความมั่นใจให้กับนัก

ท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชน

เปิดศูนย์ปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนน
	 องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริกร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

ปีใหม่และการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	 ณ	 ที่ว่าการทำาเภอแม่สรวย	 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการลด

อุบัติเหตุทางถนนที่ตำาบลแม่พริก	เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้



ความรู้ทั่วไป
	 บางครั้งการทำาข้อสอบมันก็ต้องใช้เวลาในการคิด	 วิเคราะห์	 และสรุปข้อมูลหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่

จะกลั่นกรองออกมาเป็นคำาตอบที่ถูกต้อง	 แต่ในบางครั้งนั้นเวลาในการทำาข้อสอบมันก็ไม่เป็นมิตรกับการให้

นั่งคิดหาคำาตอบเอาซะเลย

	 เทคนิคทำาข้อสอบให้ทันเวลา	ใช้ในห้องสอบแบบชิลๆ	ไม่เสียเวลา

 สรุปเนื้อหาก่อนสอบ

	 ก่อนสอบเราควรทบทวนเนื้อหา	 ว่าเรื่องไหนเรายังไม่แม่น	 จะได้ใช้เวลาอ่านให้ทันเวลา	 หรือจะอ่าน

ซ้ำาทำา	Mind	Map	หรือ	Short	Note	แบบที่ตัวเองเข้าใจสรุปสั้นๆ	ง่ายๆ	ก็ได้

 เช็กเวลาในการสอบ

	 สิ่งสำาคัญอันดับต้นๆ	 ควรเช็กให้ชัวร์ว่าวิชาไหนใช้เวลาเท่าไหร่	 ควรเช็กก่อนสอบทุกครั้งว่าข้อสอบมี

ทั้งหมดจำานวนกี่ข้อ	ควรใช้เวลาข้อละเท่าไหร่	เพื่อการบริหารเวลาให้ถูก

 ข้อยากข้ามไปก่อน

	 ถ้าเจอโจทย์ยากๆ	 ที่ต้องใช้เวลานาน	 หรือคิดยังไงก็หาคำาตอบไม่ได้ซักที่	 แนะนำาให้ปล่อยข้ามไป

ก่อนแล้วค่อยกลับมาทำาใหม่ตอนทำาข้อสอบข้ออื่นเสร็จแล้ว	 จะได้มีเวลาในการคิดอย่างเต็มที่	 ไม่อย่างนั้น

อาจจะเสียเวลาไปกับข้อนี้ข้อเดียวจนไม่ได้ทำาข้ออื่นๆ

 ตัดตัวเลือกออกไป

	 ถ้าเรากลับไปทำาข้อยาก	หรือทำาข้อสอบอยู่	แล้วคิดไม่ออก	ให้แนะนำาตัดตัวเลือกที่คิดว่าไม่ใช่คำาตอบ

แน่ๆ	ออกไปก่อน	รวมถึงข้อที่ตีความได้กว้างหรือตีความได้แคบเกินไปออกไป

 ตอบให้ตรงคำาถาม

	 โจทย์ถามอะไร	 ก็ให้ตอบไปตามนั้นหาคีย์เวิร์ดให้พบ	 เวลาอ่านตัวเลือกจะได้ไม่สับสนและจะได้ไม่

โดนตัวเลือกหลอก

ที่มา	:	https://www.sanook.com/campus/1403404/



ศรัทธาธรรม
-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-

ที่มา	 :	 https://www.facebook.com/468323210632592/photos

/a.468327567298823/887254058739503/

การสร้างบุญ

ไม่ใช่	การให้ทานอย่างเดียว

การร้าษาศิล

การเจริญเมตตาภาวนา

การฟังธรรม

เหล่านี้เป็น		“	บุ	ญ	“	ทั้งหมด....

#หลวงปู่มั่น	

ศรัทธาธรรม



องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก

สํานักปลัด
โทร : 053-786368,081-9610778

facebook : 
https://www.facebook.com/maeprikorg

www.maeprik.go.th

จดหมายข่าว อบต.แม่พริก
พิมพ์ที่ : อบต.แม่พริก
กองบรรณาธิการ : ศักดิ์ชัย เป็งคํา
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : พีรันธร ท้าวคํา
พิสูจน์อักษร : จักรี ปิงเมือง
ศิลปกรรม : พีรันธร ท้าวคํา
ถ่ายภาพ : วันชัย อาษา


