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วิสัยทัศน์
“ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต ที่ดี”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
 1. จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก  สิ่งสาธารณูปโภค
 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริมและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่
 4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา  และวัฒนธรรม  พัฒนาการกีฬา  นันทนาการ
 5. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 1. เพื่อให้มีสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานมีความสะดวกและครบครัน
 2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 3. เพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็ง  น่าอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 4. เพื่อให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจ  รักและหวงแหน ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องท้องถิ่น
 5. เพื่อให้เกิดการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ  และการให้บริการเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำาบลมะขุนหวาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 (1) แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
 (2) แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคมขนส่ง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 (1) แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 (2) แนวทางการพัฒนา : พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬานันทนาการ
 (1) แนวทางการพัฒนา :ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนและการศึกษาของประชาชน
 (2) แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
 (3) แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาด้านการการกีฬานันทนาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (1) แนวทางการพัฒนา :ปลูกจิตสํานึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 (2) แนวทางการพัฒนา :บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 (1) แนวทางการพัฒนา :ส่งเสริมสุขภาพของชุมชน
 (2) แนวทางการพัฒนา :สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
 (3)  แนวทางการพัฒนา :ส่งเสริมศักยภาพของเด็ก เยาวชนและครอบครัว
 (4) แนวทางการพัฒนา :ส่งเสริมศักยภาพสตรี ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 (1) แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมประสิทธิภาพการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
 (2) แนวทางการพัฒนา : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขและการรักษาความสงบสุขในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 (1) แนวทางการพัฒนา :พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน
 (2) แนวทางการพัฒนา :ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริการจัดการและการตรวจสอบควบคุม
 (3) แนวทางการพัฒนา :จัดหาและสร้างปัจจัยสนับสนุนการบริหารงานขององค์กร
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	 	 จากวิสัยทัศน์ของ	 องค์การบริหารส่วนตำาบลที่ว่า	 “ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี”	
องค์การบริหารส่วนตำาบลมะขุนหวาน		จึงได้ดำาเนินการพัฒนาท้องถิ่นไปตามวิสัยทัศน์	ดังกล่าว	อย่างต่อเนื่อง	หลากหลาย	ทุก
โครงการ/กิจกรรม	ล้วนเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจ	และความร่วมมือของทุกภาคส่วนของสังคม	ตลอดระยะเวลากว่า	10	ปี		นับ
ต้ังแต่กระผมได้มีโอกาสเขา้รบัตำาแหน่ง	และภาระหนา้ทีร่บัใชพ้ีน้่องประชาชนชาวตำาบลมะขนุหวาน	นับเปน็โอกาสอันดี	ทีส่ามารถ
ผลักดันโครงการ/กิจกรรมต่าง	ๆ	ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	อาทิ	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต	การจัดระเบียบชุมชน	และสังคม		การส่งเสริมการศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม	ฯลฯ	หลากหลายโครงการ/กิจกรรม	ที่เกิดขึ้นนั้น	จะสำาเร็จมิได้	ถ้าหากขาดความร่วมมือ	ร่วมใจ	จากทุกภาคส่วน	อาทิ	ภาครัฐ	
ภาคเอกชน	ตลอดจนภาคประชาชน
	 กระผมในนามของคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล	ตลอดจนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น	ขององค์การบริหารส่วนตำาบลมะขุนหวาน	ต้องขอ
ขอบคุณทุก	ๆ	ท่าน	ที่ช่วยให้ท้องถิ่นของเราเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	เป็นตำาบลที่น่าอยู่	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ชุมชนเข้มแข็ง	เป็นพลังและแรงขับเคลื่อนในการพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป
	 กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	จะเป็นสื่อกลางที่ดีขององค์การบรหิารส่วนตำาบลมะขนุหวาน	และจะเปน็สิ่งทีม่ีประโยชน์ต่อการรับทราบ
ถงึบทบาท	ภารกิจ	หน้าที	่และเปน็ส่ิงทีเ่ชือ่มโยงใหท้กุทา่นเขา้ใจถงึการดำาเนินการตามอำานาจหน้าทีเ่ปน็อยา่งดยีิง่ตลอดไป	ท้ายทีส่ดุน้ี	กระผมขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรยั
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรด		ดลบันดาลประทานพรให้		ประชาชนชาวตำาบลมะขุนหวาน	ทุกท่าน		จงประสบแต่ความสุขความเจริญในทุกด้านทุกประการ

 

	 	 (นายเพชร		ยะอนันต์)
	 	 นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลมะขุนหวาน

 สารจาก...นายกองค์การบริหาร ส่วนตำาบลมะขุนหวาน
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สภาองค์การการบริหารส่วนตำาบลมะขุนหวาน

ผู้บริหารองค์การการบริหารส่วนตำาบลมะขุนหวาน

จากซ้าย   นายวัฒนา   กาปวน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
 นายกําจัด   อารีมิตร์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
 นายเพชร  ยะอนันต์  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
 นายสุวิทย์ ใจประสิทธิ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

แถวที่ 1
จากซ้าย  : นายเจริญ  ใจน้อย  สมาชิกสภา อบต.มะขุนหวาน หมู่ที่ 7
 นายเจตพงษ์  กันทาสม  สมาชิกสภา อบต.มะขุนหวาน หมู่ที่ 2
 นายชํานาญ  ปันใหม่  เลขานุการสภา อบต.มะขุนหวาน
แถวที่ 2
จากซ้าย  : นายณฤทธิ์  ถาลูน   สมาชิกสภา อบต.มะขุนหวาน หมู่ที่ 6
 นายจันติ๊บ  ก้อนใจ  รองประธานสภา อบต.มะขุนหวาน 
 นายรังสรรค์  ปัญโญแสง  ประธานสภา อบต.มะขุนหวาน 
 นายดํารงค์   ใจตา  สมาชิกสภา อบต.มะขุนหวาน หมู่ที่ 1
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พนักงานส่วนตำาบล และพนักงานจ้าง สำานักงานปลัด พนักงานส่วนตำาบล และพนักงานจ้าง กองคลัง

แถวที่ 1 จากซ้าย  :  นางสาวสิริพร   สกุลวัฒนะ นักทรัพยากรบุคคล  
  นางสาวพัชรินทร์   บุญคุ้ม     หัวหน้าสํานักปลัด 

  นางปทุมรัตน์ ขวัญดี เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
แถวที่ 2 จากซ้าย  : นายอภิเชษฐ์ เพชร์ทอง พนักงานจ้างทั่วไป
  นางสาวอัญชลี    ยะสินธ์       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  นางวิไลวรรณ    ศรีพันธ์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  นางทองพูน   นุสา    พนักงานจ้างเหมา 
แถวที่ 3 จากซ้าย  : นายอนุชา กันธิยา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
  นายชัชชัย   จินดาหลวง    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  นายดํารงศักดิ ์ เรือนคํา พนักงานจ้างเหมา
  จ.อ.พลกฤต วาสนานุกูลกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นายวุฒิพงศ์  เอกอมร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน

จากซ้าย  :  นางวราภรณ์ ใจสม เจ้าพนักงานพัสดุ
 นางเบญญาภา บุญทา ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 นางอัญชลี หนูให้ทรัพย์ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
 นางสาวอัจฉรี จี้วรรณ นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
 นางสาวลัทนี ปิตุรัตน์เจริญกุล ผู้อํานวยการกองคลัง 
 นายพงศกร เมืองแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี 
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พนักงานส่วนตำาบล และพนักงานจ้าง กองช่าง พนักงานส่วนตำาบล และพนักงานจ้าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

จากซ้าย  :  นายสายัณห์ เปาแก้ว พนักงานจ้างเหมา 
  นายเฉลิม แก้วลูน พนักงานจ้างเหมา
  นายนครินทร์ สิงห์โทราช นายช่างโยธา 
  นายพัฒน์พงษ์ สีเสือ ผู้อํานวยการกองช่าง
  นายนที เป่าพิษ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 

จากซา้ย  :  นางสาวจินตนา ทายศ เจ้าพนักงานธุรการ 
 นางสาวลําดวน บุญศรี ครู
 นายวัชรพล วิมลเมือง ผู้ช่วยนักสันทนาการ 
 นายนพดล พุทธโยธา ผู้อํานวยการกองการศึกษา ฯ
 นางดรุณี นวลศรี ครู 
 นางสาววรัชยา ประเสริฐกุล ผู้ดูแลเด็ก
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ทำาเนียบ นายก อบต.มะขุนหวาน
นายนพดล  ทรายมูล  29 ก.พ. 2547 - 28 ก.พ. 2551

นายเพชร ยะอนันต์   6 เม.ย.2551 - ปัจจุบัน

ทำาเนียบประธานสภา อบต.มะขุนหวาน
นายสังวร  คำาภิระ   1 เม.ย.2550 - 28 ก.พ.2551

นายวิจิตร  วงค์กำ่า   15 พ.ค.2551 - 4 เม.ย. 2555

นายประหยัด  ปิงคำา  6 มิ.ย. 2555 - 30 เมษายน 2560

นายรังสรรค์  ปัญโญแสง  7 เม.ย.2560 - ปัจจุบัน

ทำาเนียบ ปลัด อบต.มะขุนหวาน
น.ส.ณิสรา  บุญเฉลิม  15 มี.ค.2543 - 30 พ.ย..2549

น.ส.ภาวิณี  โพธิ์มั่น   1 ธ.ค.2549 - 30 พ.ย.2551

น.ส.จันทิมาพร  ทองนาค  1 ธ.ค. 2551 - 31 พ.ค.2557

นายตะวัน  อินต๊ะวงค ์  1 มิ.ย. 2557 - 16 พ.ย.2559

นายชินวัตร  นิลบรรพต  5 ม.ค.2560 - 31-ม.ค.2562

นายวุฒิพงศ์  เอกอมร  1  ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำาบลมะขุนหวาน

ตราหรือสัญลักษณ์ประจำา

ความหมายของตราสัญลักษณ์
รูปต้นไม	้ หมายถึง	ต้นมะขุนหวานซึ่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งคล้ายส้มเขียวหวาน	ซึ่งมีอยู่ทั่วไปทั้งตำาบล
รูปดวงอาทิตย์และทุ่งนา	 หมายถึง	ท้องถิ่นจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปและความสมบูรณ์ของการทำาการเกษตร

ประวัติ
 แต่เดิมหมู่บ้านในเขตตําบลมะขุนหวาน จะอยู่ในเขตการปกครองของตําบลมะขามหลวง อําเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากหลักฐานอ้างอิงและคําบอกเล่า
ของผู้สูงอายุ ได้ระบุว่าอําเภอสันป่าตอง แต่เดิมเป็นอําเภอบ้านแม ต่อมาปี พ.ศ. 2477 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยุบอําเภอแม่วาง และอําเภอบ้านแม รวมเป็นอําเภอ
เดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า “อําเภอบ้านแม”  ที่ว่าการอําเภอตั้งอยู่ที่บา้นเปียง  หมู่ที่ 13 ตําบลบ้านแม  ต่อมาวันที่ 4 มิถุนายน 2482  ได้มีการย้ายที่ว่าการอําเภอบ้านแม มาตั้ง 
ณ ที่บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 10  ตําบลยุหว่า  ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่ออําเภอเป็น “อําเภอสันป่าตอง” 
 ตําบลมะขุนหวาน ได้แยกการปกครองจากตาํบลมะขามหลวง และยกฐานะเป็นสภาตาํบล เม่ือปี พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นองค์การบรหิารส่วนตําบล เม่ือปี พ.ศ. 2542 ตาม
ประกาศกรทรวงมหาดไทย  ลงวันท่ี 11 สงิหาคม 2542 และปรบัขนาดจากองค์การบรหิารส่วนตําบลขนาดเลก็ เป็น องค์การบรหิาร  ส่วนตําบลขนาดกลาง เม่ือวันท่ี  27  มนีาคม  2550
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สภาพทั่วไป
 ลักษณะที่ตั้ง
 องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 5 บ้านมะขุนหวานอําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่วา่การอําเภอสันป่าตอง
ห่างจากที่ว่าการอําเภอสันป่าตอง ประมาณ 6กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 30 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  108  
 อาณาเขตติดต่อ
  ทิศเหนือ ติดต่อเขต ตําบลมะขามหลวง
  ทิศใต้     ติดต่อเขต ตําบลบ้านกลาง 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อเขต ตําบลแม่ก๊า  และตําบลมะขามหลวง
  ทิศตะวันตก  ติดต่อเขต ตําบลบ้านกลาง
 เนื้อที่
 องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวานมีเขตการปกครองและรับผิดชอบทั้งหมด 5หมู่บ้าน มีพื้นที่โดยประมาณ 9.51ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 3,794ไร ่ 

 เขตการปกครองและบริหาร
  จํานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวานมี5 หมู่บ้านได้แก่
   หมู่ที่ 1   บ้านสันทราย  
   หมู่ที่ 2   บ้านขุนคง   
   หมู่ที่ 5   บ้านมะขุนหวาน 
   หมู่ที่ 6   บ้านดงป่าซาง
   หมู่ที่ 7   บ้านดงป่างิ้ว
  จํานวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลบ้านกลาง  จํานวน  3หมู่บ้าน  ได้แก่
   หมู่ที่  3 บ้านพระบาทยั้งหวีด 
   หมู่ที่  4 บ้านม่วงพี่น้อง
   หมู่ที่  8 บ้านพระเจ้าสององค์
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หมู่ที่

1

2

5

6

7

บ้านสันทราย

บ้านขุนคง
บ้านมะขุนหวาน
บ้านดงป่าซาง
บ้านดงป่างิ้ว

นายชาญชัย	 หลวงอ้าย

นายจรัญ	 กันทะมัง
นายประหยัด	 ปิงคำา
นายธเนตร	 ต๊ะมา
นายประยุทธ	 ชัยประสิทธิ์

นายจันตี๊บ	 ก้อนใจ
นายดำารงค	์ ใจตา
นายเจตพงษ์	 กันทาสม
นายชำานาญ	 ปันใหม่
นายณฤทธิ์	 ถาลูน
นายรังสรรค์	 ปัญโญแสง
นายเจริญ	 ใจน้อย

ชื่อหมู่บ้าน กำานัน	-	ผู้ ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา	อบต.

               รวม

หมู่ที่

ข้อมูลทะเบียนราษฎร	ณ	เดือน	กันยายน	พ.ศ.2560

1

2

5

6

7

บ้านสันทราย
บ้านขุนคง
บ้านมะขุนหวาน
บ้านดงป่าซาง
บ้านดงป่างิ้ว

214

183

292

276

304
1,269

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน
จำานวนประชากร

ชาย	(คน) รวม	(คน)

จำานวนหลังคาเรือนและประชากรในตำาบล

หญิง	(คน)

253

228

358

359

408
1,606

290
226

400
396

462

1,774

543

454

758

755

870
3,380

 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน  รวมทั้งสิ้น 3,408 คน  แยกเป็น ชาย 1,618 คน  หญิง  1,790 คน  เฉลี่ยความหนาแน่นของประชากร 358  คน
/ตารางกิโลเมตร
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สภาพทางสังคม
	 การศึกษา		 1.		โรงเรียนประถมศึกษา	 	 	 จำานวน	2	 แห่ง
	 	 	 2.		โรงเรียนมัธยมศึกษา	 	 	 จำานวน	-	 แห่ง
	 	 	 3.		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 	 	 จำานวน	1	 แห่ง
	 	 	 4.		ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำาหมู่บ้าน	 จำานวน	5	 แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา	 วัด		จ�านวน		7		แห่งดังนี้
	 	 	 1.	วัดสันทรายมูล	 	 	 	 ตั้งอยู่หมู่ที่		1			บ้านสันทราย
	 	 	 2.	วัดทุ่งตูม	 	 	 	 ตั้งอยู่หมู่ที่		2	 บ้านขุนคง
	 	 	 3.	วัดส้มปล่อย	 	 	 	 ตั้งอยู่หมู่ที่		2	 บ้านขุนคง
	 	 	 4.	วัดมะขุนหวาน	 	 	 	 ตั้งอยู่หมู่ที่		5	 บ้านมะขุนหวาน
	 	 	 5.	วัดดงป่าซาง	 	 	 	 ตั้งอยู่หมู่ที่		6	 บ้านดงป่าซาง
	 	 	 6.	 วัดดงป่างิ้ว	 	 	 	 ตั้งอยู่หมู่ที่		7	 บ้านดงป่างิ้ว
	 	 	 7.		วัดหนองเต่าคำา		 	 	 ตั้งอยู่หมู่ที่		7	 บ้านดงป่างิ้ว
	 สาธารณสุข
	 	 1.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล			 	 จำานวน	1				 แห่ง

	 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	 	 1.	ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน				 จำานวน	1		 แห่ง
	 	 2.	ตู้ยามตำาบลมะขุนหวาน				 	 	 จำานวน	1				 แห่ง
	 	 3.	รถกู้ชีพ-กู้ภัยตำาบลมะขุนหวาน		 	 จำานวน		1		 คัน
	 	 4.	รถบรรทุกนำ้า		 	 	 	 จำานวน		1		 คัน
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	(พ.ศ.2561-2564๗

19 
 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2564) 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
โครงการตาม
แผนพฒันา 

 (พ.ศ.251-254) 

จํานวนโครงการ 
ทีบ่รรจุในข้อบัญญตัิ  

พ.ศ. 251 
1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 23 19 

2)  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว  4 
3)  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี  
     ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการกีฬานนัทนาการ 31 2 

4)  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอ้ม  4 
5)  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษาและคุณภาพชีวิต 39 29 
)  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน สงัคม และการป้องกนัและ   
     บรรเทาสาธารณภยั  5 

)  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 1 13 
รวมทัง้ส้ิน 131 100 

คดิเป็นร้อยละ .33 
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โครงการพฒันาตามแผนงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 251   
องค์การบริหารส่วนตาํบลมะขุนหวาน  อําเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 

แผนงบกลาง 
 

ลําดบัท่ี รายการ 
ประมาณการ 

จ่ายจริง คงเหลือ 
รายจ่าย 

1 เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 3,000.00           ,003.00          5,99.00  
2 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ     ,3,200.00      ,09,300.00  13,900.00  
3 เบ้ียยงัชีพคนพกิาร     1,434,000.00      1,431,200.00          2,00.00  
4 เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 143,000.00         132,000.00        11,000.00  
5 สาํรองจ่าย        200,000.00           53,343.      14,5.22  
 รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั (ระบบหลกัประกนัสุขภาพฯ) 11,000.00         100,000.00        1,000.00  
 เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.)          43,200.00          43,200.00                       -  

  รวม 9,92,400.00         ,99,04.         9,353.22  
 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดบัท่ี รายการ 
ประมาณการ 

จ่ายจริง คงเหลือ 
รายจ่าย 

1 โครงการบริหารศูนยอ์าสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน              10,000.00                 3,50.20              ,492.0  
  รวม              10,000.00                 3,50.20              ,492.0  

 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

แผนงบกลาง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ลําดบัท่ี รายการ ประมาณการรายจ่าย จ่ายจริง คงเหลือ 
1 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการฯ           300,000.00               91,11.00         20,39.00  
2 โครงการจดัทาํส่ือประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารอบต.มะขนุหวาน              0,000.00               53,000.00              ,000.00  
3 โครงการประชาคมประจาํเดือนระดบัตาํบล              1,000.00                 9,450.00              ,550.00  
4 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.มะขนุหวาน              24,300.00               23,515.00                 5.00  
5 โครงการพฒันาองคก์รดว้ยกิจกรรม 5 ส.              25,000.00               11,90.00            13,030.00  
 ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซมฯ              0,000.00               2,00.1              ,919.2  

  รวม           50,300.00            21,1.1         245,123.2  
 

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ชุมชน 
ลําดบัท่ี รายการ ประมาณการรายจ่าย จ่ายจริง คงเหลือ 

1 โครงการ อบต.มะขนุหวานสีขาว              10,000.00               10,000.00                          -    
2 โครงการจดักิจกรรม อบต.สญัจรพบประชาชน              10,000.00               10,000.00                          -    
3 โครงการทอ้งถ่ินไทย รวมใจภกัด์ิ รักษพ์ื้นท่ีสีเขียว              40,000.00               30,000.00            10,000.00  
4 โครงการปกป้องสถาบนัสาํคญัของชาติ              10,000.00               10,000.00                          -    
5 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษจากหมอกควนั              10,000.00               10,000.00                          -    
 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด อบต.มะขนุหวาน              ,000.00               ,235.00              ,5.00  
 โครงการพฒันาศกัยภาพเดก็และเยาวชน           150,000.00            149,45.00                 155.00  
 โครงการพฒันาศกัยภาพสตรี              25,000.00               23,200.00              1,00.00  
9 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจผุสู้งอาย ุ              15,000.00               15,000.00                          -    
10 โครงการสู่สงัคมสูงวยัอยา่งมีคุณภาพ              15,000.00               14,50.00                 150.00  

  รวม           31,000.00            340,130.00            20,0.00  
 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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แผนงานการศึกษา
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แผนงานการศึกษา 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
ประมาณการ 

จ่ายจริง คงเหลือ 
รายจ่าย 

1 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการฯ              50,000.00               4,9.00              2,311.00  
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการคกก.พฒันาการศึกษา ต.มะขนุหวาน              0,000.00               52,200.00              ,00.00  
3 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)           21,00.00            21,00.00                          -    
4 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน+ศพด.           35,400.00            313,2.40            42,51.0  
5 อุดหนุน ร.ร. บา้นม่วงพีน่อ้ง - โครงการอาหารกลางวนั           430,000.00            430,000.00                          -    
 อุดหนุน ร.ร. บา้นม่วงพีน่อ้ง - โครงการอนุรักษด์นตรีไทย              10,000.00               10,000.00                          -    
 อุดหนุน ร.ร. บา้นม่วงพีน่อ้ง - โครงการยกระดบัภาษาองักฤษ              25,000.00               25,000.00                          -    
 อุดหนุน ร.ร. บา้นม่วงพีน่อ้ง - โครงการส่งเสริมการสอนคอมฯ              50,000.00               50,000.00                          -    
9 อุดหนุน ร.ร. วดัดงป่าง้ิว - โครงการอาหารกลางวนั           19,000.00            19,000.00                          -    
10 อุดหนุน ร.ร. วดัดงป่าง้ิว - โครงการยกระดบัภาษาองักฤษ              25,000.00               25,000.00                          -    
11 อุดหนุน ร.ร. วดัดงป่าง้ิว - โครงการอนุรักษด์นตรีพื้นเมือง              10,000.00               10,000.00                          -    
12 อุดหนุน ร.ร. วดัดงป่าง้ิว - โครงการส่งเสริมการสอนคอมฯ              50,000.00               50,000.00                          -    

  รวม        1,42,200.00         1,429,51.40            52,2.0  
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แผนงานสาธารณสุข 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
ประมาณการ 

จ่ายจริง คงเหลือ 
รายจ่าย 

1 โครงการบริหารจดัการมลภาวะจากการประกอบอาชีพในชุมชน              15,000.00               12,100.00              2,900.00  
2 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคไขเ้ลือดออก              40,000.00               14,19.10            25,03.90  
3 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์              10,000.00                 ,0.00              2,220.00  
4 โครงการอาหารปลอดภยัสู่ผูบ้ริโภคอยา่งย ัง่ยนื              10,000.00                 9,950.00                    50.00  
5 อุดหนุนคกก.ม.1 (โครงการตามพระราชดาํริฯ จาํนวน 3 โครงการ)              20,000.00               20,000.00                          -    
 อุดหนุนคกก.ม.2 (โครงการตามพระราชดาํริฯ จาํนวน 3 โครงการ)              20,000.00               20,000.00                          -    
 อุดหนุนคกก.ม.5 (โครงการตามพระราชดาํริฯ จาํนวน 3 โครงการ)              20,000.00               20,000.00                          -    
 อุดหนุนคกก.ม. (โครงการตามพระราชดาํริฯ จาํนวน 3 โครงการ)              20,000.00               20,000.00                          -    
9 อุดหนุนคกก.ม. (โครงการตามพระราชดาํริฯ จาํนวน 3 โครงการ)              20,000.00               20,000.00                          -    

  รวม           15,000.00            144,02.10            30,93.90  
 
แผนงานการเกษตร 
 

ลําดับท่ี รายการ 
ประมาณการ 

จ่ายจริง คงเหลือ 
รายจ่าย 

1 โครงการส่งเสริมการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง              30,000.00               10,000.00            20,000.00  
  รวม              30,000.00               10,000.00            20,000.00  

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานการเกษตร
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลําดบัท่ี รายการ 
ประมาณการ 

จ่ายจริง คงเหลือ 
รายจ่าย 

1 ค่าจดัซ้ือโคมไฟถนนพร้อมขายดึโคม จาํนวน 30 ชุด              39,000.00               3,1.50              1,22.50  
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณซอย 1 ถึงซอย 24 หมู่ท่ี            135,000.00            135,000.00                          -    
3 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณลาํเหมืองฯ           110,000.00            110,000.00                          -    
  บา้นนายฉลอง  ตะ๊มา  หมูท่ี        
4 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณลาํเหมืองฯ           23,000.00            23,000.00                          -    
  บา้นนายสมบูรณ์  ตะ๊มา  หมู่ท่ี        
5 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ พร้อมบ่อพกั            192,000.00            192,000.00                          -    
  บริเวณลาํเหมือง ซอย1 เช่ือมซอย  หมู่ท่ี        
 โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ พร้อมบ่อพกั            211,000.00            211,000.00                          -    
  บริเวณลาํเหมืองลอ้ง หมู่ท่ี 1       
 ปรับปรุงถนนดว้ยแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  บริเวณสายบา้นดงป่าง้ิว  หมู่ท่ี             19,00.00            19,00.00                          -    
 ปรับปรุงถนนดว้ยแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  บริเวณสายบา้นดงป่าซาง  หมู่ท่ี             19,00.00            19,00.00                          -    
9 ปรับปรุงถนนดว้ยแอสฟัลทติ์กคอนกรีตบริเวณสาย บ.มะขนุหวาน  หมู่ท่ี  5           51,000.00            390,000.00         11,000.00  
10 ปรับปรุงถนนดว้ยแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  บริเวณสายบา้นสนัทราย  หมู่ท่ี  1           313,00.00            313,00.00                          -    
11 ค่าจา้งออกแบบ  จา้งควบคุมงานท่ีจ่ายใหแ้ก่เอกชนหรือนิติบุคคล              24,000.00               23,0.00                 240.00  
12 โครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู              0,000.00               33,1.00            2,32.00  

  รวม        2,315,100.00         2,10,195.50         20,904.50  
 

แผนงานเคหะและชุมชน
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ลําดบัท่ี รายการ ประมาณการรายจ่าย จ่ายจริง คงเหลือ 

1 ค่าจดัซ้ือวสัดุกีฬา              40,000.00               39,00.00                 400.00  
2 โครงการจดักิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนาหรือประเพณีทอ้งถ่ิน              0,000.00               ,015.00            12,95.00  
3 โครงการจดัทาํขอ้มูลปฏิทินวฒันธรรมและภูมิปัญญามะขนุหวาน              55,000.00               15,40.00            39,540.00  
4 อุดหนุน อ.สนัป่าตอง - จดังานประเพณีทอ้งถ่ิน              13,000.00                 3,000.00            10,000.00  
5 อุดหนุน อ.สนัป่าตอง - งานไมด้อกฯ               22,000.00               22,000.00                          -    
 อุดหนุนคกก.หมู่บา้น ม.1 - โครงการแห่งไมค้ ํ้าโพธ์ิ                3,000.00                 3,000.00                          -    
 อุดหนุนคกก.หมู่บา้น ม.1 - โครงการสรงนํ้าพระธาตุ              20,000.00               20,000.00                          -    
 อุดหนุนคกก.หมู่บา้น ม.2 - โครงการแห่งไมค้ ํ้าโพธ์ิ                5,000.00                 5,000.00                          -    
9 อุดหนุนคกก.หมู่บา้น ม.2 - สรงนํ้าพระธาตุ (วดัสม้ป่อย)              1,000.00               1,000.00                          -    
10 อุดหนุนคกก.หมู่บา้น ม.5 - โครงการแห่งไมค้ ํ้าโพธ์ิ                5,000.00                 5,000.00                          -    
11 อุดหนุนคกก.หมู่บา้น ม.5 - โครงการสรงนํ้าพระธาตุ              21,000.00               21,000.00                          -    
12 อุดหนุนคกก.หมู่บา้น ม. - โครงการแห่งไมค้ ํ้าโพธ์ิ                5,000.00                 5,000.00                          -    
13 อุดหนุนคกก.หมู่บา้น ม. - โครงการสรงนํ้าพระธาตุ              1,000.00               1,000.00                          -    
14 อุดหนุนคกก.หมู่บา้น ม. - โครงการแห่งไมค้ ํ้าโพธ์ิ                5,000.00                 5,000.00                          -    
15 อุดหนุนคกก.หมู่บา้น ม. - โครงการสรงนํ้าพระธาตุ              1,000.00               1,000.00                          -    
1 อุดหนุนวดัหนองเต่า - ประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ                5,000.00                 5,000.00                          -    
1 อุดหนุนวดัพระธาตุทุ่งตูม - ประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ              20,000.00               20,000.00                          -    
1 อุดหนุนสภาวฒันธรรม อ.สนัป่าตอง- โครงการสืบสานชาติพนัธ์ุ                5,000.00                 5,000.00                          -    
19 อุดหนุนสภาวฒันธรรม ต.มะขนุหวาน - บริหารงานสภาวฒันธรรมฯ              20,000.00               20,000.00                          -    

  รวม           3,000.00            315,05.00            2,925.00  
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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รายรับ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.251 

องค์การบริหารส่วนตาํบลมะขุนหวาน  อําเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
  

รายการ ประมาณการ รับจริง 
รายรับจริงสูง (ตํ่า) 
กว่าประมาณการ 

ร้อยละของ 
รายรับจริงท้ังส้ิน 

ก. รายได้จัดเกบ็เอง         
  หมวดภาษีอากร 11,200.00 12,29.92 11,09.92 0.44 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 13,500.00 21,5.90                2,35.90  0. 
  หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น                230,000.00              1,90.31              (2,093.9) 0.59 
  หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 39,000.00 ,53.00             (30,34.00) 0.03 
ข. รายได้ทีรั่ฐบาลจัดเกบ็แล้วจัดสรรให้ อปท.         
  หมวดภาษีจดัสรรร 13,9,300.00 15,12,302.1          1,329,002.1  53.03 
ค. รายได้ทีรั่ฐบาลอดุหนุนใหองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่         
  เงินอุดหนุนทัว่ไปสาํหรับดาํเนินการตามอาํนาจ

หนา้ท่ีฯ 
13,530,000.00 12,,.00           (52,323.00) 45.14 

          
รวมรายรับทัง้ส้ิน 27,850,000.00 28,527,686.94 677,686.94 100.00 

รายรับ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำาบลมะขุนหวาน อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
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รายจ่าย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำาบลมะขุนหวาน อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

27 
 

รายจ่าย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนตาํบลมะขุนหวาน  อําเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

รายการ 
 ประมาณการ   จ่ายจริง +   รายจ่ายจริงสูง (ตํ่า)   ร้อยละของ  

 รายจ่าย   กันเงิน   กว่าประมาณการ   รายจ่ายจริงท้ังหมด  
งบกลาง 9,0,200.00                 ,99,04.                    (10,153.22) 3.43 
งบบุคลากร         
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                1,0,200.00                1,31,520.00                    (345,0.00)                                     5.51  
  เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)                ,413,500.00                 ,159,0.00                    (253,93.00)                                   24.94  
งบดําเนินการ       
  ค่าตอบแทน                1,115,900.00                    ,030.00                    (22,0.00)                                     3.59  
  ค่าใชส้อย                3,115,000.00                 1,999,49.4                 (1,115,350.52)                                     .10  
  ค่าวสัดุ                1,24,400.00                 1,123,051.                    (151,34.12)                                     4.55  
  ค่าสาธารณูปโภค                   24,000.00                    23,9.1                      (3,130.29)                                     0.9  
งบลงทุน       
  ค่าครุภณัฑ ์                   199,00.00                    191,91.50                        (,2.50)                                     0.  
  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                2,44,100.00                 2,52,0.00                    (11,240.00)                                   10.3  
งบเงินอุดหนุน       
  เงินอุดหนุน                1,1,000.00                 1,155,000.00                      (12,000.00)                                     4.  
งบรายจ่ายอ่ืน                     33,000.00                      19,00.00                      (13,300.00)                                     0.0  

รวมรายจ่ายทัง้ส้ิน           27,850,000.00            24,695,452.35              (3,154,547.65)                              100.00  
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สํานักงานปลัด 
 

สรุปจํานวนผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ป่วยเอดส์ ท่ีได้รับเบีย้ยงัชีพ 
 

เบีย้ยงัชีพ ปีงบประมาณ  พ.ศ.251 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ผูสู้งอาย ุ 906 905 905 901 899 894 892 890 885 880 879 877 
ผูพ้ิการ 130 134 137 135 133 133 134 134 134 137 137 136 

ผูป่้วยเอดส์ 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

รวม 1,05 1,01 1,04 1,05 1,054 1,049 1,04 1,04 1,041 1,039 1,03 1,035 
 

 

การยื่นขอทาํบัตรประจาํตวัผู้พกิาร 
 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอทาํบัตรประจําตัวผู้พกิาร มีดังน้ี 
 
 1.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน    จาํนวน  1  ฉบบั 
 2.  สาํเนาทะเบียนบา้น     จาํนวน  1  ฉบบั 
 3.  ใบคาํขอมีบตัรประจาํตวัคนพิการ (ตาม พรบ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร พ.ศ.2550  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงฉบบัปัจจุบนั) 
 4.  รูปถ่าย หรือไฟลรู์ปถ่าย     จาํนวน  1  ใบ   

สำานักงานปลัด
สรุปจำานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
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การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์ ได้รับเงินอุดหนุน
	 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	26	มีนาคม	2562	ได้เห็นชอบโครงการเงินอุดหนุน	เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	โดยให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก		แรกเกิดให้กับ
ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กแรกเกิดจนอายุครบ	6	ปี	และอยู่ในครอบครัวผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน	100,000	บาท	ต่อคน	ต่อปี	หรือบิดาและมารดา	เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้	
	 1.		เด็กที่รับสิทธิ์ ในปีงบประมาณ	2559	-	2561	(เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2558	–	30	กันยายน	2561)	ยังคงรับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนอายุครบ	6	ปี	
	 2.		เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2558	–	30	กันยายน	2561	ที่ ไม่มีคุณสมบัติตามระเบียบ	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อ	
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	พ.ศ.	2561	แต่มีคุณสมบัติตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน	ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู	เด็กแรกเกิด	พ.ศ.	2562	
มีสิทธิ์ ได้รับเงินนับตั้งแต่ปีงบประมาณ	2562	จนอายุครบ	6	ปี	
	 3.		เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ	2562	ได้รับสิทธิ์จนอายุครบ	6	ปี

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์ ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	มีคุณสมบัติดังนี้	
	 1.	มีสัญชาติไทย	
	 2.	เกิดตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2558	เป็นต้นไปจนอายุครบ	6	ปี	
	 3.	ต้องไม่เป็นผู้ ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร	*	จากหน่วยงานของรัฐ	หรือ	รัฐวิสาหกิจ	หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน	
	 4.	 ต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองท่ีอยู่ในครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อย	 หรืออยู่กับบิดาและมารดา	 ท่ีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	 หรืออยู่กับมารดาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดย					
ไม่ปรากฏบิดา	หรืออยู่กับบิดาที่ชอบ	ด้วยกฎหมายถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ปรากฏมารดา	

ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	มีคุณสมบัติดังนี้	
	 1.	มีสัญชาติไทย	
	 2.	เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ ในความอุปการะเพื่อเลี้ยงดูอย่างบุตร	
	 3.	เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย	
	 4.	อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย	คือ	รายได้เฉลี่ยไม่เกิน	100,000	บาท	ต่อคน	ต่อปี
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ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	มีดังนี้	

	 1.		บิดาและมารดาที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสองคน	บิดาหรือ	มารดาสามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่		
โดยในการยื่นลงทะเบียน	ไม่ต้องมีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน	(ดร.02)	
	 2.	กรณีมารดาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	ไม่ปรากฏบิดาหรือบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย	**	(แม่เลี้ยงเดี่ยว)	และมารดาเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	สามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่
องค์กรปกครองท้องถิ่นที่	เด็กแรกเกิดอาศัยอยู่	โดยไม่ต้องมีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน	(ดร.02)
	 3.	 กรณีบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	 และไม่ปรากฏมารดา	 (พ่อเลี้ยงเดี่ยว)	 ***	 และบิดาเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่	เด็กแรกเกิดอาศัยอยู่โดยไม่ต้องมีผู้รับรองสถานระของครัวเรือน	(ดร.02)
	 4.	บิดาและมารดาที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็ก	และไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสองคน	หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฝ่ายเดียวบิดาหรือมารดา
สามารถย่ืนลงทะเบียนได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ท่ีเด็กอาศัยอยู่แต่ต้องมีผู้รับรองว่าบิดาหรือมารดาผู้ย่ืนลงทะเบียน	 อยู่ในครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อย	 มีรายได้ไม่เกิน	
100,000	บาท	ต่อคน	ต่อปี	(ดร.02)	

หมายเหตุ	:		*	ผู้ ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร	หมายถึง	ผู้ ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรเป็นประจำาทุกเดือน	
	 		 	 **	บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย	หมายถึง	บิดาได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของเด็ก	หรือบิดา	ได้จดทะเบียน	รับรองบุตร	หรือบิดาผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นบิดา
	 		 	 			โดยชอบด้วยกฎหมาย	
	 		 	 ***	กรณีพ่อเลี้ยงเดี่ยว	ที่ ไม่เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย	สามารถลงทะเบียนในฐานะผู้ปกครองได้	โดยต้องมีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน

	 5.	ผู้ปกครองที่ ไม่ใช่บิดา	มารดา	ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนต้องมีผู้รับรอง	จำานวน	2	คน	โดยไม่ต้องพิจารณาว่าผู้ปกครองที่ยื่นแบบคำารัองขอลงทะเบียนจะเป็นผู้
ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่	แต่ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องยื่นแบบคำาร้องขอลงทะเบียนในพื้นที่ของเด็กแรกเกิดอาศัยอยู่ในที่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นั้น	
กรณีหญิงตั้งครรภ์ยื่นแบบคำาร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู	เด็กแรกเกิด	สามารถยื่นแบบคำาร้องขอลงทะเบียน										ณ	ที่ทำาการ	
	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ในพื้นที่ที่หญิง	ตั้งครรภ์อาศัยอยู่	เมื่อคลอดบุตรแล้วให้ยื่นสูติบัตรเด็กแรกเกิดภายใน	30	วัน	นับจากวันที่เด็กเกิด	หากมีการ	ยื่นหลังกำา
หนดระยะเวลา	ให้นับวันที่ลงทะเบียนที่ ได้รับเอกสารครบถ้วน	และให้ดำาเนินการตรวจสอบ	คุณสมบัติกระบวนการต่อไป
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การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ 
	 1.		สถานที่รับลงทะเบียน	
	 		 1)	ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดที่มีคุณสมบัติมีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ยื่นคำาร้องขอลงทะเบียน	ณ	ที่ทำาการขององค์กรปกครอง	ส่วนท้อง
ถิ่นในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด	อาศัยอยู่	
	 		 2)	กรณีหญิงตั้งครรภ์อาจยื่นคำาร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ได้	ณ	ที่ทำาการขององค์ก	ร	ปกครองส่วนท้องถิ่น	ในพื้นที่ของหญิงตั้งครรภ์	อาศัยอยู่	
	 		 3)	ที่ทำาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หมายถึง	
	 		 	 -	กรุงเทพมหานคร		 :			ลงทะเบียนที่สำานักงานเขตทุกเขต	
	 		 	 -	เมืองพัทยา		 	 :			ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา	
	 		 	 -	ส่วนภูมิภาค		 	 :			ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำาบล	หรือเทศบาล
	 2.		เอกสารประกอบการลงทะเบียน	
	 		 1)	แบบคำาร้องขอลงทะเบียน	(ดร.02)	
	 		 2)	แบบรับรองสถานะของครัวเรือน		(ดร.02)
	 		 3)	บัตรประจำาตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์/มารดา/บิดา	หรือผู้ปกครอง
	 		 4)	สำาเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	
	 		 5)	สำาเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก	(เฉพาะหน้าที่ปรากฏชื่อหญิงตั้งครรภ์)
	 		 6)	สำาเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด	
	 		 7)	สำาเนาหน้าแรกของสมุดบญัชเีงินฝากของผู้ท่ีจะขอรบัเงินอุดหนนุเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด	(ประเภทบญัชีออมทรพัย์สะสมทรพัย์เผ่ือเรยีก)	ของธนาคารกรงุไทย	
หรือธนาคารออมสิน	หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	เว้นแต่กรณีที่มีการผูกบัญชีเงินฝากอยู่	กับธนาคาร	เข้ากับเลขประจำาตัวประชาชน	(บัญชีธนาคาร
พร้อมเพย์)	สามารถใช้สำาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากได้ทุกธนาคาร		
	 สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
	 -	 กรมกิจการเด็กและเยาวชน	เว็บไซต์	www.dcy.go.th
	 -	 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	(ศดร.)	โทร.	02-306-8694,	02-306-8697-8	หรือเว็บไซต์	csg.dcy.go.th
	 -	 สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	(พมจ.)
	 -	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	:	สำานักงานเขต	เมืองพัทยา	เทศบาล	องค์การบริหารส่วนตำาบล
	 -	 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม	OSCC	โทร.	1300	ตลอด	24	ชั่วโมง
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การขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 

เอกสารหลักฐาน
1.		สำาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	(ฉบับเดิม)
2.		สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท	ห้างหุ้นส่วนจำากัด			
	 นิติบุคคล
3.		หนังสือมอบอำานาจ	พร้อมติดอากรแสตมป์	30	บาท
4.		สำาเนาบตัรประจำาตวัประชาชนและสำาเนาทะเบยีนบ้านของผูป้ระกอบ
	 การ/ผู้แทนนิติบุคคล
5.		สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนและสำาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบ	
	 อำานาจ
6.		สำาเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งกิจการหรือหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน
7.		สำาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม	ได้แก่	รง.4	
	 หรือ	กนอ.03
8.	แผนผังกระบวนการผลิต/วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์
9.	ใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต
1.		ยื่นคำาร้องพร้อมเอกสารหลักฐานที่	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2.		เจ้าพนักงานสาธารณสุขออกตรวจสอบแนะนำาการปฏิบัติให้ถูกต้อง
	 ตามหลักสุขาภิบาล
3.	เจ้าพนักงานสาธารณสุขเสนอความเหน็ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินในการ
	 ออกใบอนุญาต
4.	เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต

ระยะเวลาการยื่นค�าร้องขอมี ใบอนุญาต
•		กรณีขอใหม่ให้ยื่นคำาร้องขอมีใบอนุญาตก่อนเปิดดำาเนินกิจการ
•		กรณีต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นต่ออายุก่อนหมดอาย	ุ30	วัน	และรับใบ	
	 อนุญาตพร้อมชำาระค่าธรรมเนียม
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กองคลัง 

33 
 

กองคลัง 
 

คาํแนะนําการชําระภาษ ี

ประเภทภาษ ี การยืน่แบบแสดงรายการ 
และการชําระภาษ ี

ภาษโีรงเรียนและทีด่ิน 
- อตัราการชาํระ ร้อยละ  12.5  ของค่ารายปี 

1.  เจา้ของทรัพยสิ์นยืน่แบบ (ภ.ร.ด.2)  ตั้งแต่  
     วนัท่ี  2   มกราคม ถึง ส้ินเดือนกมุภาพนัธ์   ของทุกปี   
2.  ชาํระภาษีภายใน  30 วนั นบัแต่ไดรั้บแจง้ การประเมิน 

ภาษบีาํรุงท้องที ่
     เสียภาษีตามราคาปานกลางท่ีดิน  

       เจา้ของท่ีดิน ยืน่แบบ  (ภ.บ.ท.5) และชาํระภาษีปีละคร้ัง  ตั้งแต่     
วนัท่ี   2 มกราคม –  30 เมษายน  ของทุกปี   

ภาษป้ีาย 
อัตราการชําระภาษ ี
1. ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้น คิด   3 บาท  
    ต่อ 500   ตร.ซม. 
2. ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนต่างประเทศหรือ 
    ปนภาพ คิด   20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 
3. ป้ายดงัต่อไปน้ี คิด  40 บาท ต่อ  500  ตร.ซม. 
    - ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทยไม่วา่จะมีภาพ หรือ เคร่ืองเคร่ืองหมายใด ๆ   
    -  ป้ายท่ีมีอกัษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมด  อยูใ่ต ้ หรือตํ่ากวา่อกัษร
ต่างประเทศ 

1.  เจา้ของป้าย ยืน่แบบ (ภป.1)  ตั้งแต่วนัท่ี   
    2   มกราคม ถึง 31   มีนาคม  ของทุกปี   
2.  ชาํระภาษีภายใน  15 วนั นบัแต่ไดรั้บแจง้ การประเมิน 
 

 
 
 

 

ค�าแนะน�าการช�าระภาษี
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การจัดเกบ็ภาษ ีประจําปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กนัยายน 2561) 
 

 

หมู่ท่ี/บ้าน 

ภาษี 
โรงเรือน 
และทีด่นิ 

(ราย) 

ภาษี 
บํารุงท้องที ่

(ราย) 

ภาษป้ีาย 
(ราย) 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ 

(ราย) 

จดทะเบียน
พาณชิย์ 
(ราย) 

รวม 
(ราย) 

หมู่ท่ี 1 บา้นสนัทราย 35 116 1 25 5 182 

หมู่ท่ี 2 บา้นขนุคง 14 53 - 7 1 75 

หมู่ท่ี 5 บา้นมะขนุหวาน 13 53 1 5 2 74 

หมู่ท่ี 6 บา้นดงป่าซาง 34 100 - 16 4 154 

หมู่ท่ี 7 บา้นดงป่าง้ิว 32 135 1 10 2 180 

รวม 128 457 3 63 14 665 
 
 
 
 

รายการเปล่ียนแปลงทรัพย์สิน 
 

รายการเปลีย่นแปลงทรัพย์สิน 
ภาษโีรงเรือนและท่ีดิน ภาษป้ีาย ภาษีบํารุงท้องท่ี 

ยกเลิกกิจการ       จาํนวน 13 ราย  
ตั้งกิจการใหม่      จาํนวน  6 ราย 

ป้ายติดตั้งใหม่  จาํนวน  1  ราย มีการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิ  จาํนวน 4 ราย 

 

การจัดเก็บภาษี ประจ�าปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

รายการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน
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กองช่าง
การขออนุญาตก่อสร้าง	ดัดแปลง	รื้อถอนอาคาร

ลักษณะอาคารที่ต้องขออนุญาต

	 1.		สร้างอาคารขึ้นใหม่
	 2.	ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้วดังนี้
	 	 2.1	 เปล่ียนโครงสร้างของอาคารคอนกรีตและเสริมเหล็กคอนกรีตอัดแรง	
หรือเปล่ียนโครงสร้างของอาคารท่ีเป็นวัสดุอ่ืน	 โดยเปลี่ยนวัสดุขนาดจำานวนหรือ
ชนิดของเดิม
	 	 2.2	 เปล่ียนแปลงส่วนต่าง	 ๆ	 ของอาคาร	 ซึ่งเป็นการเพ่ิมเติมนำ้าหนักให้
โครงสร้างของอาคารเกินร้อยละ	10
	 	 2.3		ลดหรอืขยายเนือ้ท่ีของชัน้หนึง่ช้ันใดหรอืหลังคาเกินกว่า	5	ตารางเมตร
	 	 2.4		เพิ่มหรือลดจำานวนเสา	หรือคาน
	 3.	ก่อสร้างดัดแปลงอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ ได้รับอนุญาต
	 	 3.1		ระยะท่ีต้ังของอาคารถึงขอบเขตท่ีสาธารณะผิดไปจากแผนผังบรเิวณที
ได้รับอนุญาตเกินร้อยละ	20	หรือเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ
	 	 3.2		สดัส่วนของโครงสร้างผิดไปจากแบบแปลนท่ีได้รบัอนญุาตเกิน	ร้อยละ	5
	 4.	รื้อถอนเคลื่อนย้ายอาคาร
	 5.	ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่เข้าข่ายควบคุมการใช้
	 6.	ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ	ที่กลับรถ	และทางเข้าออกรถตามมาตรา	8	(9)	
	 	 เพื่อการอื่น

เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

	 1.	แบบคำาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	(แบบ	ข1.)
	 2.	สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต				 จำานวน	1	ชุด
	 3.	สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต		 จำานวน	1	ชุด
	 4.	แบบแปลนอาคาร	มาตราส่วน	ไม่เล็กกว่า	1	:	1000	จำานวน	3	ชุด
	 5.	สำาเนาโฉนดที่ดิน	ที่ทำาการก่อสร้าง	(หรือเอกสารสิทธิ์อื่นๆ)	จำานวน	1	ชุด
	 6.	สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน		(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
	 7.	กรณีเช่าที่ดินจะต้องมีหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างในที่ดินของเจ้าของที่ดิน		
					 จำานวน	1	ชุด
	 8.	กรณีชิดเขตที่ดินของผู้อื่นจะต้องมีใบยินยอมของเจ้าของที่ดินเพื่อการอื่น
	 9.	หนังสือยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำานวณอาคาร			จำานวน	1	ชุด
	 10.	หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน			จำานวน	1	ชุด
	 11.	สำาเนาหรอืภาพถ่ายใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของ	
	 	 ผู้ควบคุมงาน	จำานวน	1	ชุด
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ค่าธรรมเนียม 
 

 1.  ใบอนุญาตก่อสร้าง                 ฉบบัละ    20  บาท   
 2.  ใบอนุญาตดดัแปลงต่อเติม     ฉบบัละ 10    บาท   
 3.  ใบอนุญาตร้ือถอน                  ฉบบัละ    20  บาท  
 4.  ใบอนุญาตเคล่ือนยา้ย            ฉบบัละ    20  บาท  
 

การขออนุญาต ประจําปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กนัยายน 2561) 
 

หมู่ท่ี/บ้าน 

ก่อสร้าง/ดดัแปลง/
ร้ือถอนอาคาร 

(ราย) 

ขุดดนิ ถมดนิ 
(ราย) 

ประกอบกิจการ
นํา้มันเช้ือเพลิง 

(ราย) 

ขอรับใบอนุญาต
เจาะนํา้บาดาล 

รวม 
(ราย) 

หมู่ท่ี 1 บา้นสนัทราย 12 1   13 

หมู่ท่ี 2 บา้นขนุคง 3   1 4 

หมู่ท่ี 5 บา้นมะขนุหวาน 12    12 

หมู่ท่ี 6 บา้นดงป่าซาง 5    5 

หมู่ท่ี 7 บา้นดงป่าง้ิว 4    4 

รวม 3 1  1 3 
 
 

ค่าธรรมเนียม
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การมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล 
 

เพ่ือใหก้ารบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมะขุนหวาน เป็นไปดว้ยความรวดเร็ว คล่องตวั รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลา    
ในการสัง่การ การอนุญาต และการอนุมติัในเร่ืองเก่ียวกบัการใหบ้ริการประชาชนโดยตรง หรือการปฏิบติัราชการท่ี นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จะพึงปฏิบติัหรือ
ดาํเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั หรือคาํสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมะขนุหวาน จึงไดมี้การมอบ
อาํนาจของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหร้องนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดงัน้ี 

 

การมอบอาํนาจนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลให้ปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบลปฏิบัติราชการแทน 
 

ที ่ อํานาจทีม่อบให้ 
ปฏบัิตริาชการแทน 

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ลักษณะงานทีม่อบให้ 
ปฏบัิตริาชการแทน 

1 - ขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย ์ - พ .ร.บ.สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2 53 
และแกไ้ขเพิม่เติมถึงฉบบัปัจจุบนั 

- อาํนาจในการออกใบอนุญาต  

2 - การอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอตัรายต่อสุขภาพ 
)ตาม ม. 2  ,ม. 2 ,ะ ม. 2 วรรค 3  แห่ง พ.ร.บ.  

การสาธารณสุข( 

- พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ .ศ. 253 
และแกไ้ขเพิม่เติมถึงฉบบัปัจจุบนั 

- พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแกไ้ขเพิม่เติมถึง
ฉบบัปัจจุบนั 

- อาํนาจในการออกตรวจสอบ   ขอ้ร้องเรียน สถาน
ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

3 - การจดัเกบ็ภาษีป้าย  
)ตาม ม.   ,ม. 10 แห่ง พ .ร.บ.ภาษีป้าย(  

- การจดัเกบ็ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี 
)ตาม ม. 9  ,ม. 1 แห่ง พ .ร.บ.ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี(  

- การจดัเกบ็ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(ตาม ม.7 ทว,ิ ม.8 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือน และ 
ท่ีดิน) 

- พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 253 
และแกไ้ขเพิม่เติมถึงฉบบัปัจจุบนั 
- พ .ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแกไ้ขเพิม่เติมถึงฉบบั
ปัจจุบนั 

- พ.ร.บ.ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี พ.ศ. 250 และแกไ้ขเพิม่เติมถึง
ฉบบัปัจจุบนั 

- พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 254 และแกไ้ข
เพิม่เติมถึงฉบบัปัจจุบนั 

- อาํนาจในการ เป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูป้ระเมินภาษีป้าย
ภาษีบาํร◌ุงทอ้งท่ี และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

4 การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร  
 

- พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2537 
และแกไ้ขเพิม่เติมถึงฉบบัปัจจุบนั 
- พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการ   พ.ศ.๒๕๔๐ 

- อาํนาจในการอนุญาตขอ้มูลข่าวสารของทางราชการตาม 
พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ยกเวน้
ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล และขอ้มูลท่ีหา้มมิใหเ้ปิดเผย) 

 

ค่าธรรมเนียม



34 รายงานผลการดำาเนินการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

38 
 

 
การมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 
 

ลําดับ 
ที ่

อาํนาจที่มอบให้ปฏิบัตริาชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตาม 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให ้
ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้รับมอบอํานาจ 

1 การอนุญาต ใชร้ถยนตส่์วนกลาง 
)รถยนตบ์รรทุกนํ้า(  

 

- พ.ร.บ .สภาตาํบลและอบต. พ.ศ.253  
  )แกไ้ขเพ่ิมเติมถึงฉบบัปัจจุบนั )  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการใชแ้ละรักษา  - 
 รถยนตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ .ศ. 254 

อาํนาจในการอนุญาต ในการใชร้ถยนต์
ส่วนกลาง  )รถยนตบ์รรทุกนํ้า (  

นายกาํจดั  อารีมิตร์ 
รองนายก อบต. คนท่ี 1 

2 การช้ีระวงั และรับรองแนวเขต 
ท่ีสาธารณประโยชน ์
 

- พ.ร.บ .สภาตาํบลและอบต. พ.ศ.253  
  )แกไ้ขเพ่ิมเติมถึงฉบบัปัจจ ◌ุบนั) 

 - พ.ร.บ.กาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ
ใหแ้ก่ อปท .พ.ศ . 2542 )แกไ้ขเพ่ิมเติมถึงฉบบั  

ปัจุจบนั ( 

ช้ีระวงัแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน ์ท่ีอยูใ่น
พื้นท่ีเขตรับผดิชอบของ อบต .มะขนุหวาน  

นายกาํจดั   อารีมิตร์ 
รองนายก อบต. คนท่ี 1 

 
นายสุวิทย ์ ใจประสิทธ์ิ 
รองนายก อบต. คนท่ี 2 

3 งานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ - พ.ร.บ .สภาตาํบลและอบต. พ.ศ.253   
  )แกไ้ขเพ่ิมเติมถึงฉบบัปัจจุบนั(  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
และวิธีการนาํเงินรายไดข้องสถานศึกษาไป

จดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาใน
สถานศึกษา สงักดั อปท.  พ .ศ . 2551 

การโตต้อบหนงัสือ การวินิจฉยัปัญหาและ
สัง่การ การอนุญาต อนุมติั หรือเห็นชอบ 
งานท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ ท่ีไม่ขดัต่อกฎหมายหรือระเบียบ 
ขอ้บงัคบัใด ๆ และอยูใ่นภายใตก้ารกาํกบั
ดูแล และกรอบนโยบายท่ีนายก อบต.
กาํหนดไว ้

นายสุวิทย ์ ใจประสิทธ์ิ 
รองนายก อบต  .คนท่ี 2  

 
 
 

การมอบอ�านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
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ชุมชนท่องเที่ยว	OTOP	นวัตวิถี
มนต์เสน่ห์ของล้านนาที่บ้านดงป่างิ้ว
	 	 	 สัมผัสความเก่าแก่ขององค์พระประธานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในพระวิหารอายุ	700	ปี	ที่วัดดงป่างิ้ว	สถานที่สำาคัญของหมู่บ้าน	,สถานปฏิบัติธรรมแห่ง	ที่	27	
ของจงัหวัดเชียงใหม่,	บ้านโบราณทียั่งมีการอนรุกัษ์ไว้ ให้นกัท่องได้มาสมัผัสด้วยตัวเองรวมถึงรสีอร์ท	บ้านพกั	โฮมสเตย์แบบโบราณประยุกต์	ซึง่เป็นจดุเด่นของคนในชุมชน	
สิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือ	ลาบไก่ดงป่างิ้ว	ด้วยรสชาติที่กลมกล่อมทำาให้ ใครมาก็ต้องลอง	แล้วยังมีสินค้า	OTOP	ที่น่าสนใจอย่าง	ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด	(เห็ดกิ๋นเล่นบ้าน
ดงป่างิ้ว),ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชผักสมุนไพร	ซึ่งมี	“กระเทียมดำา”	เป็นเอกลักษณ์,ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากการสกัดเมล็ดลำาไย,ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรหมามุ่ย	ฯลฯ

ข้อมูลจาก เพจ OTOP นวัตวิถี เชียงใหม่
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บ้านสันทราย	หมู่ที่	1	ต�าบลมะขุนหวาน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	“อยู่เย็น	เป็นสุข”	ประจ�าปี	2561

	 	 	 รางวัลโล่พระราชทาน	สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมารสีำาหรบัหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง	“อยู่เย็น	เป็นสุข”	
	 	 	 กิจกรรมภายในพื้นที่หมู่บ้าน	เช่น	ศูนย์เรียนรู้ชุมชน	,ร้านค้าสวัสดิการชุมชน,	บ่อแก๊สชีวภาพมูลไก่/วัว,	บ่อแก๊สชีวภาพจากฟาร์มวัว,	
โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในชุมชน,	นำ้าหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง	และฟาร์มวัวนมคุณชุมพล	จันทร์แก้ว

	 	 กลุ่มสัมมาชีพ	นมกิ๋นเล่น		บ้านสันทราย	ต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมเป็นไอศกรีม	ซึ่งกลุ่มสัมมาชีพบ้านสันทรายได้รับการต่อยอดจากงบประมาณโครงการ	9101	
ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี	เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
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กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมคัดแยกขยะ เพื่อโลกสีเขียว

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน

ประมวลภาพกิจกรรม สำานักงานปลัด

โครงการ อบต.สีขาว

โครงการบริหารศูนย์ อปพร.

โครงการบ้านพอเพียง โครงการปกป้องสถาบันสำาคัญของชาติ
เพื่อสร้างความสมานฉันท์
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

กิจกรรมครอบครัวไร้ควัน

ประมวลภาพกิจกรรม สำานักงานปลัด

โครงการลดมลภาวะจากการประกอบอาชีพในชุมชน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน
(การทำาปุ๋ยหมัก)

กิจกรรมสร้างบุคคลต้นแบบ

โครงการบ้านพอเพียง
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ประมวลภาพกิจกรรม สำานักงานปลัด

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

ประชุมประชาคม
ตำาบลมะขุนหวาน

ประชุมผู้บริหารและพนักงาน
ประจำาเดือน
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ประมวลภาพกิจกรรมกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

โครงการเกษตรน้อยตามรอยพ่อ

โครงการปฐมนิเทศ ศพด.ต.มะขุนหวาน

โครงการจัดกิจกรรมวันสำาคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น

กิจกรรม สืบฮีต ต๋ามฮอย ประเพณีล้านนา

กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา กิจกรรม การทำาบุญในเทศกาลเข้าพรรษา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ประมวลภาพกิจกรรมกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมเยาวชนตำาบลมะขุนหวาน จิตอาสา ทำาความดี ด้วยหัวใจ

ลานกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำาบลมะขุนหวาน
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ประมวลภาพกิจกรรมกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
โครงการเรียนรู้นอกสถานที่

โครงการปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมสร้างความปลอดภัยทางนำ้าแก่เด็กและเยาวชน
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ประมวลภาพกิจกรรมกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
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ประมวลภาพกิจกรรมกองช่าง  

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ยาว 100 ม.หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ยาว 150 ม. หมู่ที่ 6 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้า ค.ส.ล.  ยาว 47 ม. หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ยาว 200 ม.หมู่ที่ 6
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ประมวลภาพกิจกรรมกองช่าง  

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก ยาว 150 ม. หมู่ที่ 5

โครงการวางท่อระบายนำ้า ค.ส.ล. 
ยาว 135 ม. หม่ที่ 5

โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้า ค.ส.ล. ยาว 88 ม. หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้า ค.ส.ล. ยาว 116 ม. หมู่ที่ 6
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ประมวลภาพกิจกรรมกองช่าง  

ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 310 ม. หมู่ที่ 1 ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 550 ม. หมู่ที่ 5

โครงการวางท่อระบายนำ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อบ่อพัก ยาว 63 ม. หมู่ท

ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 2

ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1

ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 7
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ประมวลภาพกิจกรรมกองช่าง  

ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 130 เมตร หมู่ที่ 7 ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 150 เมตร หมู่ที่ 6
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เบอร์โทรติดต่อหน่วยงานราชการ 

ภายในตําบล 

อบต.มะขนุหวาน  0 5200 9642 อปพร.อบต.มะขนุหวาน 0 5200 0542 

รพ.สต.มะขนุหวาน(อนามยั) 0 5383 7351 ตูย้ามตาํบลมะขนุหวาน 0 5383 7856 

โรงเรียนวดัดงป่าง้ิว 0 5348 1015 โรงเรียนบา้นม่วงพี่นอ้ง 0 5383 4039 

หน่วยงานภายนอก 

ท่ีวา่การอาํเภอสนัป่าตอง 0 5331 1258 สาํนกังานทอ้งถ่ินอาํเภอ 0 5382 2705 

สาํนกังานเกษตรอาํเภอ 0 5331 1713 สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอ 0 5331 1671 

TOT สนัป่าตอง 0 5335 5240,  0 5335 5181 การไฟฟ้าอาํเภอสนัป่าตอง 0 5331 1975 

  แจง้ไฟฟ้าขดัขอ้ง 0 5331 1300, 0 5335 5228 

สาํนกังานสรรพากรอาํเภอ 0 5331 1007 สาํนกังานปศุสตัวอ์าํเภอ 0-5331 1836 

สถานีตาํรวจภูธรสนัป่าตอง 0 5331 1122 ท่ีทาํการไปรษณียส์นัป่าตอง 0-5331 1361 

โรงพยาบาลสนัป่าตอง 0 5331 1404, 0 5335 5334-5 สาํนกังานท่ีดินอาํเภอ 0- 5331 1356, 0- 53311 369 

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 0 5331 1362 สหกรณ์การเกษตรสนัป่าตอง 0-5331 1296 

ธ.กรุงไทย สาขาสนัป่าตอง 0-5331-1519-20 ธ.ก.ส. สาขา สนัป่าตอง 0-5331-1180 

ธ.ออมสิน สาขาสนัป่าตอง 0-5382-4116,0-5331-1085 ธ.ก.ส. สาขา ทุ่งเส้ียว 0-5348-1660 

ธ.กสิกรไทย สาขาสนัป่าตอง 0-5331-1111-2 ธ.ไทยพาณิชย ์สาขาสนัป่าตอง 0-5382-3411-5 

เทศบาล/อบต. 
เทศบาลตาํบลสนัป่าตอง 0-5335-5270 เทศบาลตาํบลทุ่งสะโตก 0-5302-9341-2 

เทศบาลตาํบลทุ่งตอ้ม 0-5331-2382-3 เทศบาลตาํบลยหุวา่ 0 5335 5312 

เทศบาลตาํบลบา้นกลาง 0-5348-1765-7 เทศบาลตาํบลบา้นแม 0-5383-5965 

อบต.บา้นกลาง 0-5348-1052,0-5348-1654-5 อบต.นํ้าบ่อหลวง 0-5383-6301 

อบต.สนักลาง 0-5382-3166 อบต.แม่ก๊า 0-5383-7839 

อบต.มะขามหลวง 0-5382-5006 อบต.ท่าวงัพร้าว 0-5302-5200-1 

 


