
เหตุด�วน  สาธารณภัย  โปรดแจ�ง

งานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลบ�านแหวน 

ติดต�อได�ที่หมายเลข  053 – 441961 หรือ 065 – 7315660  

"ตลอด 24 ชั่วโมง"

อุบัติเหตุ  เจ็บป�วย  ฉุกเฉิน   โปรดแจ�ง

งานบริการการแพทย�ฉุกเฉิน เทศบาลตําบลบ�านแหวน 

ติดต�อได�ที่หมายเลข  1669  หรือ 061 – 1876677

"ตลอด 24 ชั่วโมง"

สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแหวน
182 หมู�ที่ 4 ตําบลบ�านแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม� 50230

โทรศัพท�  053 – 441961  โทรสาร  053 – 441961 ต�อ 14  
Website/www.baanwan.go.th, Facebook.com/ทต.บ�านแหวน อําเภอหางดง

ภาษีที่ทานจาย คือรายไดที่นํามาพัฒนาเทศบาล

กําหนดเวลายื่นแบบและชําระภาษี ประจําป�
***ขอเชิญผู�อยู�ในข�ายชําระภาษี ไปชําระภาษี ภายในระยะเวลาที่กําหนด***

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร�าง

ชําระภาษีภายในเดือนเมษายน 
ของทุกป�

ขยายเวลาการให�บริการประชาชน
นอกจากการรับชําระภาษีในเวลาราชการ (วันจันทร� – ศุกร�) เทศบาลตําบลบ�านแหวน

ยังอํานวยความสะดวกให�แก�ประชาชน

โดยให�บริการรับชําระภาษีในช�วงกลางวันในวันทําการ     

เวลา  12.00 – 13.00 น.
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแหวน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่

กองคลัง  โทรศัพท� 065-7315659

ภาษีป�าย

ยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษี
ตั้งแต�เดือนมกราคม  

ถึงเดือนมีนาคม ของทุกป�

ยินดีรับชําระเงินค�าธรรมเนียมขยะ
ผ�าน QR CODE ทุกธนาคาร

PROMPT PAY พร�อมเพย� ธนาคารกรุงไทย
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ออกแบบและพิมพที่ : โรงพิมพนันทพันธพริ้นติ้ง 33/4-5 หมู 6 ถ.เชียงใหม-หางดง ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 
   โทร. (053) 804908-9, (086) 4700506
   fb.com/nuntapun.printing    www.nuntapun.com    E-mail: mk@nuntapun.com



๏ สถานท่ีชาํระภาษี
 เทศบาล ชําระที่สํานักงานเทศบาล
 อบต. ชําระที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
 กทม. ชําระที่สํานักงานเขต
 เมืองพัทยา ชําระที่ศาลาวาการเมืองพัทยา

๏ อัตราภาษี

 เบี้ยปรับ คือ คาปรับที่เกิดจากการชําระ
ภาษีไมครบถวนภายในเวลาที่กําหนด ซ่ึงแบง
กรณีไดดังนี้
1. ไมไดชาํระภาษภีายในเวลาทีก่าํหนด และไดรบั

หนังสือแจงเตือน 
– เสียเบี้ยปรับ 40% ของจํานวนภาษีคางชําระ

2. ไมไดชําระภาษีในเวลาที่กําหนด แตชําระภาษี
ตามเวลาที่แจงไวตามหนังสือแจงเตือน 
– เสียเบี้ยปรับ 20% ของจํานวนภาษีคางชําระ

3. ไมไดชําระภาษีภายในเวลาท่ีกําหนด แตชําระ
ภาษีกอนจะไดรับหนังสือแจงเตือน 
– เสียเบี้ยปรับ 10% ของจํานวนภาษีคางชําระ

 เงนิเพ่ิม คอื ดอกเบีย้ทีเ่กดิจากการชาํระภาษี
ลาชากวาทีก่าํหนด โดยคดิในอตัรา 1% ตอเดอืน 
(เศษของเดือนของเงินปดเปน 1 เดือน) ของเงิน
ภาษทีีค่างชาํระโดยไมคดิทบตน โดยเริม่นบัเมือ่
พนกําหนดเวลาชําระภาษีจนถึงวันที่ชําระภาษี 
 ทัง้นี ้กฎหมายกาํหนดเพดานดอกเบ้ียไว
สงูสดุไมเกนิจาํนวนเงนิภาษีทีจ่ะชําระ (แตถาได
รบัการขยายกาํหนดเวลาชําระภาษี และชําระภาษี
ภายในกําหนดนั้น อัตราเงินเพิ่มจะลดลงเหลือ 
0.5% ตอเดือน)

๏ บทลงโทษ

เบี้ยปรบั เงนิเพ่ิม

สรงพระมุรธาภิเษก
เปนกษัตริยโดยสมบูรณ
ตามขัตติยราชประเพณี

สถาปนาพระบรมราชินี

เฉลิมพระราชมณเฑียร

เสด็จออก ณ สีหบัญชร

ทรงรับน้ําอภิเษก ทรงรับการถวาย
พระสุพรรณบัฏ เครื่องราชกกุธภัณฑ

เครื่องขัตติยราชวราภรณ
เครื่องขัตติยราชูปโภค และพระแสง

เสด็จออกมหาสมาคม

พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย
พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ 

พระบรมวงศ

เสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค

พระปฐมบรมราชโองการ

ประกาศพระองคเปนพุทธศาสนูปถัมภก
ถวายพระราชสักการะพระบรมราชบุพการี

เสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

บ้านหลังหลัก
เป็นเจา้ของบ้านและท่ีดิน
และมีชือ่ในทะเบียนบ้าน

ได้ยกเวน้
50 ลานบาท

อัตราเพดานและจดัเก็บเหมือน
ประเภทอ่ืนๆ และเพ่ิมอัตราภาษี 

0.3% ทุก 3 ปี
แต่ภาษีรวมไม่เกิน 3%

เป็นเจา้ของเฉพาะบ้าน
และมีชือ่ในทะเบียนบ้าน

ได้ยกเวน้
10 ลานบาท
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป� ๒๕๖๒ เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
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สารบัญ
 สารจากนายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน ๑

 สารจากประธานสภาเทศบาลตําบลบานแหวน ๒

 สารจากปลัดเทศบาลตําบลบานแหวน

 วิสัยทัศนเทศบาลตําบลบานแหวน ๓

 คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานแหวน ๔

 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแหวน ๕

 นโยบายสูการพัฒนาตําบลบานแหวน 

  นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ๖-๗

  นโยบายการพัฒนาดานประชาชนอยูดีมีสุข ๘-๑๐

  นโยบายการพัฒนาดานสังคมอยูเย็นเปนสุข ๑๑-๑๘

  นโยบายการพัฒนาดานการบริหารจัดการ ๑๙-๒๑

  และการมีสวนรวมในการบริหาร

  นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ ๒๒-๒๓

  และสิ่งแวดลอม 

 งบแสดงฐานะการเงิน ๒๔

 สรุปโครงการ/เงินอุดหนุน ประจําป ๒๕๖๒ ๒๕-๒๖

 สาระนารู ๒๗

 สรุปรายละเอียดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ๒๘

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา :

นายชุมพร จาปญญะ นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน

นายเจริญ อุเต็ม รองนายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน

นายธีณภัทร คําแสน รองนายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน

นายพิทักษ ตอใจ เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน

นายสมเพชร ฝายริพล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน

นายบุญทา วงศมูล ประธานสภาเทศบาลตําบลบานแหวน

กองบรรณาธิการ :

นายจรูญโรจน แกวมณี ปลัดเทศบาลตําบลบานแหวน

นายวรวัจน บุญญผลานันท รองปลัดเทศบาลตําบลบานแหวน

นายขวัญชัย ศิริ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

นางจิราลักษณ หวังทวยทิพย ผูอํานวยการกองคลัง

นายวีระเชษฐ คําคง หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง

นางสาวอณูพรรณ มณีวงศ ผูอํานวยการกองการศึกษา

นายอุดร กองแกว ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

นายสุวรรณสิทธิ์ เรืือนคํา หัวหนาฝายอํานวยการ

นางสาวกันตพร โนลา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

จัดทําโดย :

งานประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน

สารนายกเทศมนตรตํีาบลบ้านแหวน

 สวสัดคีรับพีน่�องประชาชนตาํบลบ�านแหวน ทกุท�าน ในการพฒันาเทศบาล

ตําบลบ�านแหวนในรอบป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ�านมา กระผมได�เข�ามา

รับใช�พ�อแม� พ่ี น�อง ประชาชน ในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลบ�านแหวน 

พร�อมด�วยคณะผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งได�ตระหนักมาโดยตลอดว�า

จะนําพาความเจริญรุ�งเรอืงและคณุภาพชีวติทีด่มีาสู�พีน่�องประชาชน จงึได�ทุ�มเท

การทํางานให�บังเกิดผลสําเร็จและพัฒนาด�านต�างๆ ภายใต�วิสัยทัศน� “ชุมชน

แห�งการเรียนรู� สู�เสริมสร�างเศรษฐกิจ มุ�งเน�นคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยเป�ดโอกาส

ให�ประชาชนร�วมคิด ร�วมทํา และร�วมตัดสินใจในการดําเนินงาน ยึดหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหาร เพื่อให�ประชาชนมีความเป�นอยู�ที่ดีจากการบริการ

สาธารณะที่ได�มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว จัดทําโครงการต�างๆ มากมาย

ภายใต�กรอบยทุธศาสตร�ทีก่าํหนด โดยมุ�งเน�นและยกระดบัการพฒันาคณุภาพชีวติ 

ส�งเสริมอาชีพให�แก�ประชาชน พฒันาระบบสาธารณูปโภค สนับสนุนด�านการศกึษา 

ส�งเสริมด�านวฒันธรรมและผู�สงูอาย ุประเพณีท�องถิน่ พฒันาด�านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ส�งเสริมด�านความมั่นคงและ

ความสงบเรียบร�อยในชุมชน ติดตั้งกล�อง CCTV ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 

เพื่อมุ�งผลสัมฤทธิ์พัฒนาตําบลบ�านแหวนให�เกิดประโยชน�สูงสุดและครอบคลุม

ทุกด�าน กระผมพร�อมทีมงานร�วมใจกันขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนา โดย

เน�นการมีส�วนร�วมของประชาชนเป�นรากฐานสําคัญ 

 กระผมพร�อมคณะผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล 

เจ�าหน�าที ่ขอขอบคณุพ�อแม�พีน่�องทกุๆท�าน และหน�วยงานทีเ่กีย่วข�องทกุภาคส�วน 

ที่ร�วมกันดําเนินโครงการและกิจกรรมพัฒนาต�างๆ จนสําเร็จลุล�วงด�วยดี

ตลอดป�ทีผ่�านมา และจะมุ�งมัน่พฒันาตําบลบ�านแหวนให�มคีวามก�าวหน�าพฒันา

ไปอย�างต�อเน่ืองและยัง่ยนื และกระผมหวงัเป�นอย�างยิง่ว�าจะได�เหน็ความสามคัคี 

และความร�วมมือร�วมใจในการพัฒนาตําบลบ�านแหวนของเราสืบไป

 

(นายชุมพร  จาป�ญญะ)

นายกเทศมนตรีตําบลบ�านแหวน
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สารจากปลัดเทศบาลตําบลบ้านแหวน

สารจากประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านแหวน

(นายจรูญโรจน  แกวมณี)

ปลัดเทศบาลตําบลบานแหวน

 ในรอบป� พ.ศ. ๒๕๖๒ ทีผ่�านมา กระผมในฐานะปลดัเทศบาลตาํบลบ�านแหวน 

ได�ดาํเนนิภารกจิต�างๆ มากมายภายใต�นโยบายของรัฐบาลและตอบสนองป�ญหาความต�องการ

ของประชาชน โดยมุ�งเน�นเป�ดโอกาสให�ประชาชนได�มสี�วนร�วมในการพฒันา ภายใต�กรอบ

ยุทธศาสตร�ที่กําหนด ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส�งเสริมอาชีพให�แก�ประชาชน 

พฒันาระบบสาธารณูปโภค สนับสนุนด�านการศกึษา ส�งเสริมด�านวฒันธรรมและผู�สงูอายุ 

ประเพณีท�องถิน่ พฒันาด�านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล�อม การจดัการขยะมลูฝอย

ในชุมชน ส�งเสริมด�านความมัน่คงและความสงบเรียบร�อยในชุมชน ตดิต้ังกล�อง CCTV 

ตามแผนพฒันาท�องถิน่ เพือ่มุ�งผลสมัฤทธ์ิพฒันาตาํบลบ�านแหวนให�เกิดประโยชน�สงูสดุและ

ครอบคลมุทกุด�าน 

 กระผมพร�อมด�วยคณะผู�บริหาร พนักงานเทศบาลและเจ�าหน�าที ่ ได�ร�วมปฏิบตังิาน

ด�วยความมุ�งมัน่ สามคัคี เสยีสละ เพือ่เป�าหมายให�ประชาชนในพืน้ทีม่คุีณภาพชีวิตทีด่ ีและ

ขอขอบพระคุณทกุท�านทีม่สี�วนร�วมในการส�งเสริมการทาํงานของเทศบาลตาํบลบ�านแหวน

ในภารกจิต�างๆ และจะมุ�งปฏบิติังานในหน�าทีท่ีรั่บผดิชอบอย�างเตม็กาํลงัความสามารถ 

เพือ่พฒันาตาํบลบ�านแหวนต�อไป 

 กระผมนายบุญทา วงศ�มูล ประธานสภาเทศบาลตําบลบ�านแหวน เข�ามารับใช�

พ�อแม�พี่น�องประชาชน โดยทําหน�าที่ดําเนินกิจการของสภาเทศบาลตําบลบ�านแหวน 

ทางนิติบัญญัติ อาทิเช�น พิจารณากลั่นกรองและอนุมัติกฎหมายต�างๆ รวมถึงกลั่นกรอง

โครงการที่เป�นประโยชน�ต�อประชาชนให�มากที่สุด เพื่อเป�นการตอบสนองป�ญหาและ

ความต�องการของประชาชน ตามกระบวนการทางสภาอย�างต�อเน่ือง ตลอดระยะเวลา 

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ�านมา 

 อย�างไรก็ตาม การพัฒนาในด�านต�างๆ ของเทศบาลตําบลบ�านแหวนสําเร็จลุล�วง

ไปด�วยดี ต�องขอขอบคุณความร�วมมือจากทุกภาคส�วนนับต้ังแต� คณะผู�บริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล พนักงานเจ�าหน�าทีจ่ากทกุภาคส�วน และพ�อแม�พีน่�องประชาชนตาํบลบ�านแหวน

ที่มีความสมัครสมานสามัคคีร�วมใจกัน ดําเนินโครงการกิจกรรมต�างๆ ให�สําเร็จลุล�วงตาม

วัตถุประสงค�และช�วยขับเคลื่อนให�ตําบลบ�านแหวนพัฒนาและเจริญก�าวหน�ายิ่งขึ้นต�อไป

(นายบุญทา วงศมูล)
ประธานสภาเทศบาลตําบลบานแหวน
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TT๓เทศบาลตําบลบานแหวน

๏ พันธกิจการพัฒนา
 ส�งเสริมการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู�สูงอายุ ผู�พิการและผู�ด�อยโอกาส และพัฒนาระบบสาธารณสุข

เพื่อคนทุกวัยมีสุขภาพดี

 เสริมสร�างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน

 ส�งเสริมการพฒันาระบบการศกึษา กฬีา ตลอดจนการอนุรักษ�ศลิปวัฒนธรรม ภูมปิ�ญญาท�องถิน่ และส�งเสริมการกฬีาให�เดก็ เยาวชน 

และประชาชนทั่วไป

 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให�ได�มาตรฐานและเพียงพอต�อความต�องการของประชาชน

 การพัฒนาส�งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน อาทิเช�น การสร�างงานและอาชีพ

 อนุรักษ� ฟ��นฟู บํารุงรักษา และเสริมสร�างสภาพแวดล�อมที่ดีในชุมชน

 การพัฒนาด�านการบริหารและการปกครองตามหลักบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี โดยคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชน

วสัิยทัศน์การพัฒนา
“ชุมชนแห�งการเรียนรู�  สู�เสริมสร�างเศรษฐกิจ  มุ�งเน�นคุณภาพชีวิตที่ดี”

กิจกรรมจติอาสา
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TT รายงานผลการดําเนินงาน ป ๒๕๖๒๔

นายชุมพร  จาปัญญะ
นายกเทศมนตรตํีาบลบ้านแหวน

นายเจรญิ  อุเต็ม
รองนายกเทศมนตรตํีาบลบ้านแหวน

นายธณีภัทร  คําแสน
รองนายกเทศมนตรตํีาบลบ้านแหวน

นายสมเพชร  ฝ่ายรพิล
ท่ีปรกึษานายกเทศมนตรี

ตําบลบ้านแหวน

นายพิทักษ์  ต่อใจ
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ตําบลบ้านแหวน

เท
ศบ

าลต
ำบลบ�านแหวน

จังหวัดเชียงใ
หม

�

TT  คณะผู้บรหิาร เทศบาลตําบลบ้านแหวน



เท
ศบ

าลต
ำบลบ�านแหวน

จังหวัดเชียงใ
หม

�

TT๕เทศบาลตําบลบานแหวน
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ศบ

าลต
ำบลบ�านแหวน
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�

TT  สมาชกิสภา เทศบาลตําบลบ้านแหวน

สมาชกิสภา เขต ๑

สมาชกิสภา เขต ๒

นางสังวาลย์  ศรวีไิล
สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๒

นายสมศักด์ิ  อินสุข
รองประธานสภาเทศบาล

นายอุดม ปินตา
สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๒

นายอินสม  สายขัด
สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๑

นายสวา่ง  ธลิา
สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๒

นายสวา่ง  สายคําอ้าย
สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๑

นายบุญทา  วงศ์มูล
ประธานสภาเทศบาล

นายมงคล  กันธยิะ
สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๒

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล
สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๑

นายสมบูรณ์  ยารงัฝั้ น
สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๒

นายกมล  อินทรจ์นัทร์
สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๑

นายปั๋ นแก้ว  ศรบุีญเรอืง
สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๑
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�

TT รายงานผลการดําเนินงาน ป ๒๕๖๒๖

โครงการกอสรางกําแพงกันดินลําเหมืองแมทาชาง บานชางคํานอย หมูที่ ๔๑

โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บานชางคําหลวง หมูที่ ๕๒

โครงการกอสรางวางทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บานชางคําหลวง หมูที่ ๕๓

๑ยุทธศาสตรที่
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปากกอง หมูที่ ๖๔



เท
ศบ

าลต
ำบลบ�านแหวน

จังหวัดเชียงใ
หม

�

TT๗เทศบาลตําบลบานแหวน

โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดู หมูที่ ๑๑๕

โครงการกอสรางกําแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙.๒ บานดอนไฟ หมูที่ ๑๒๖

โครงการเสริมไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศรีสรร หมูที่ ๑๓๘

โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศรีสรร หมูที่ ๑๓๗
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TT รายงานผลการดําเนินงาน ป ๒๕๖๒๘

โครงการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ หลักสูตรการประดิษฐของชํารวย๑

โครงการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ หลักสูตรสานตะกราจากเชือกมัดฟาง๒

๒ยุทธศาสตรที่
การพัฒนาดานประชาชนอยูดีมีสุข

โครงการสงเสริมการปลูกผักสวนครัวและผักปลอดสารพิษ๓
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TT๙เทศบาลตําบลบานแหวน

โครงการจางนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานชวงปดภาคเรียน๔

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลบานแหวน 

สวัสดิการกรณีเสียชีวิตสวัสดิการรับขวัญเด็กแรกเกิด สวัสดิการเกี่ยวกับการเจ็บปวย

๖

กองทุนสวัสดิการชุมชน สวัสดิการกรณีประสบเหตุวาตภัย๕
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TT รายงานผลการดําเนินงาน ป ๒๕๖๒๑๐

กองทุนสวัสดิการชุมชน สวัสดิการการมอบทุนเรียนดี๗

กิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุตําบลบานแหวน

โครงการฝกอบรมและสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาครอบครัว กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ

๘

๙
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TT๑๑เทศบาลตําบลบานแหวน

๓ยุทธศาสตรที่ การพัฒนาดานสังคมอยูเย็นเปนสุข

การตรวจสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร๑

การตรวจสถานประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ๒
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TT รายงานผลการดําเนินงาน ป ๒๕๖๒๑๒

กิจกรรมถวายเทียนเขาพรรษา๓

กิจกรรมบัณฑิตนอย๔
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TT๑๓เทศบาลตําบลบานแหวน

โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคติดตอในเด็กปฐมวัย๕

โครงการอนุรักษประเพณีปใหมเมือง๖
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TT รายงานผลการดําเนินงาน ป ๒๕๖๒๑๔

กิจกรรมรดนํ้าดําหัว๗

โครงการกีฬาประชาชนตําบลบานแหวน๘
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TT๑๕เทศบาลตําบลบานแหวน

๙ โครงการแขงขันทักษะวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โครงการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก๑๐
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TT รายงานผลการดําเนินงาน ป ๒๕๖๒๑๖

๑๑
โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา

โครงการจัดงานวันเด็ก
๑๒

โครงการธรรมสัญจร
๑๓
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TT๑๗เทศบาลตําบลบานแหวน

๖ โครงการเปดบานวิชาการ๑๔

โครงการสงเสริมทันตสุขภาพในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก๑๖

โครงการเรียนรูสูโลกกวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก๑๕
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TT รายงานผลการดําเนินงาน ป ๒๕๖๒๑๘

๑๗ โครงการอนุรักษประเพณียี่เปง

โครงการออกกําลังกายเตนแอโรบิค๑๘
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TT๑๙เทศบาลตําบลบานแหวน

๒ โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนชุมชนของเทศบาลตําบลบานแหวน

การปฏิบัติงานดานการบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS)๑
๔ยุทธศาสตรที่

การพัฒนาดานการบริหารจัดการ และการมีสวนรวมในการบริหาร
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TT รายงานผลการดําเนินงาน ป ๒๕๖๒๒๐

โครงการปองกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องตน

โครงการฝกอบรมบทบาทของผูนําชุมชนในการประนอมและระงับขอพิพาทระดับทองถิ่น

๓

๔

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตําบลบานแหวน๕
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TT๒๑เทศบาลตําบลบานแหวน

๗ โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต

โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา๖
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TT รายงานผลการดําเนินงาน ป ๒๕๖๒๒๒

๒ โครงการรณรงคทําความสะอาด big cleaning day

๕ยุทธศาสตรที่
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการลดขยะในชุมชน

๑

๑
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๔ งานรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๓ โครงการสรางจิตสํานึกใหประชาชนคัดแยกขยะ
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เทศบาลตําบลบ�านแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม�

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทุนทรัพยสิน 74,862,891.11 73,342,271.73

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน
รายจายคางจาย 6,969,245.78 5,866,367.44

เงินรับฝาก 1,013,091.15 1,923,945.49

รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,982,336.93 7,790,312.93

หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้เงินกู 4,983,030.63 6,057,089.98

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 4,983,030.63 6,057,089.98

รวมหนี้สิน 12,965,367.56 13,847,402.91

เงินสะสม
เงินสะสม 57,344,205.36 41,364,801.85

เงินทุนสํารองเงินสะสม 38,299,439.24 35,402,338.96

รวมเงินสะสม 95,643,644.60 76,767,140.81

รวมหนี้สินและเงินสะสม 108,609,012.16 90,614,543.72

ป 2562 ป 2561

ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน 74,862,891.11 73,342,271.73

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 91,155,373.13 74,640,784.00

เงินฝากกระทรวงการคลัง 2,500.00 -

เงินฝากกองทุน 6,721,112.83 5,229,537.07
ลูกหนี้คาภาษี 15,036.20 32,232.65

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 97,897,022.16 79,902,553.72

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ทรัพยสินเกิดจากเงินกู 10,711,990.00 10,711,990.00

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 10,711,990.00 10,711,990.00

รวมสินทรัพย 108,609,012.16 90,614,543.72
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สรุปโครงการ/เงินอุดหนุน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานบรหิารงานท่ัวไป งบประมาณรายจา่ย

1

2

3

4

งานบริหารงานทั่วไป

โครงการรณรงค�ป�องกันและลดป�ญหาอุบัติเหตุทางถนน

โครงการอบรมกฎหมายแก�พนักงานและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ.ข�อมูลข�าวสาร

โครงการอบรมสัมมนาประจําป�พนักงานเทศบาลและพนักงานจ�าง

เงินอุดหนุน

โครงการบริหารจัดการศูนย�ปฏิบัติการร�วมในการช�วยเหลือประชาชนขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม�

50,000

50,000

100,000

20,000

งานวางแผนสถิติและวชิาการ

1

2

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่นและแผนชุมชนของเทศบาลตําบลบ�านแหวน

โครงการเพิ่มศักยภาพกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น

40,000

50,000

งานบรหิารงานคลัง

1 โครงการปรับปรุงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน เทศบาลตําบลบ�านแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม� 250,000

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

1

2

งานป�องกันภัยฝ�ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

โครงการฝ�กอบรมทบทวนอาสาสมัครป�องกันภัยฝ�ายพลเรือน (อปพร.)

โครงการศูนย�ประสานงานสร�างความปรองดองสมานฉันท�สร�างความสุขยั่งยืนเทศบาลตําบลบ�านแหวน

100,000

30,000

แผนงานการศึกษา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

งบดําเนินงาน

โครงการแข�งขันทักษะวิชาการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการเป�ดบ�านวิชาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู�ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการเรียนรู�สู�โลกกว�าง

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการบริหารสถานศึกษา (ค�าจัดการเรียนการสอน รายหัว) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กช�างคําหลวง

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการบริหารสถานศกึษา (ค�าจดัการเรียนการสอน รายหวั) ศนูย�พฒันาเดก็เลก็ท�าวบญุเรือง

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการบริหารสถานศึกษา (ค�าจัดการเรียนการสอน รายหัว) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านไร�

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการบริหารสถานศึกษา (ค�าจัดการเรียนการสอน รายหัว) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการบริหารสถานศกึษา (ค�าหนังสอืเรียน/อปุกรณ�การเรียน/เคร่ืองแบบนักเรียน/กจิกรรมพฒันาผู�เรียน)

ศนูย�พฒันาเดก็เลก็ช�างคาํหลวง

โครงการสนบัสนนุค�าใช�จ�ายการบรหิารสถานศกึษา (ค�าหนังสอืเรียน/อปุกรณ�การเรียน/เคร่ืองแบบนักเรียน/กจิกรรมพฒันาผู�เรียน) ศนูย�พฒันาเดก็เลก็ท�าวบญุเรือง

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการบริหารสถานศกึษา (ค�าหนังสอืเรียน/อปุกรณ�การเรียน/เคร่ืองแบบนักเรียน/กจิกรรมพฒันาผู�เรียน) ศนูย�พฒันาเดก็เลก็บ�านไร�

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการบริหารสถานศกึษา (ค�าหนังสอืเรียน/อปุกรณ�การเรียน/เคร่ืองแบบนักเรียน/กจิกรรมพฒันาผู�เรียน)

ศนูย�พฒันาเดก็เลก็วดัจอมทอง

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กช�างคําหลวง

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท�าวบุญเรือง

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านไร�

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ�านท�าวบุญเรือง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ�านไร� สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดจอมทอง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดช�างคํา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

40,000

35,000

40,000

35,000

68,000

51,000

49,300

51,000

22,600

20,340

23,730

21,470

196,000

147,000

142,100

147,000

484,000

436,000

484,000

552,000

แผนงานสาธารณสุข

1

2

3

4

5

6

7

8

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

โครงการควบคุมและป�องกันโรคไข�เลือดออก

โครงการควบคุมและป�องกันโรคติดต�อและโรคระบาดในพื้นที่ตําบลบ�านแหวน

โครงการจัดหาภาชนะในการคัดแยกขยะ

โครงการรณรงค�ทําความสะอาด (Big Cleanning Day)

โครงการลดขยะในชุมชน

โครงการสร�างจิตสํานึกให�ประชาชนคัดแยกขยะ

โครงการสตัว�ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนัขบ�าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย� ดร.สมเดจ็พระเจ�าลกูเธอ เจ�าฟ�าจฬุาภรณวลัยลกัษณ� อคัรราชกมุารี

เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ�าน ตามโครงการพระราชดําริด�านสาธารณสุข

150,000

30,000

20,000

50,000

80,000

30,000

50,000

260,000
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แผนงานเคหะและชุมชน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

โครงการก�อสร�างโรงเก็บพัสดุ เทศบาลตําบลบ�านแหวน

โครงการก�อสร�างโรงจอดรถ เทศบาลตําบลบ�านแหวน

โครงการก�อสร�างกําแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9/1 บ�านดอนไฟ หมู�ที่ 12

โครงการก�อสร�างกําแพงกันดินพร�อมราวกันตก บ�านต�นเฮือด หมู�ที่ 8

โครงการก�อสร�างกําแพงกันดินลําเหมืองแม�ท�าช�าง บ�านช�างคําน�อย หมู�ที่ 4

โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ�านนายสี ทิพย�จักร บ�านช�างคําน�อย หมู�ที่ 4

โครงการก�อสร�างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านศรีสรร หมู�ที่ 13 เลียบหมู�บ�านธารดง

โครงการก�อสร�างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก บ�านช�างคําหลวง หมู�ที่ 5

โครงการก�อสร�างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านเดื่อ หมู�ที่ 9

โครงการก�อสร�างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านป�าหมาก หมู�ที่ 7

โครงการก�อสร�างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 เชื่อมซอย 4 บ�านท�าวบุญเรือง หมู�ที่ 3

โครงการก�อสร�างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านจอมทอง หมู�ที่ 10

โครงการก�อสร�างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านดู� หมู�ที่ 11

โครงการก�อสร�างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านปากกอง หมู�ที่ 6

โครงการก�อสร�างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบสนามกีฬา บ�านโขงขาว หมู�ที่ 2

โครงการก�อสร�างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก (ฝ��งด�านทิศเหนือ) บ�านไร� หมู�ที่ 1

โครงการขยายเขตไฟฟ�า 3 เฟส เพื่อรองรับระบบประปา บ�านดู� หมู�ที่ 11

โครงการขุดลอกลําเหมืองในเขตเทศบาลตําบลบ�านแหวน จํานวน 35 สายทาง

โครงการวางท�อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/2 บ�านเดื่อ หมู�ที่ 9

โครงการวางท�อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านปากกอง หมู�ที่ 6

โครงการวางท�อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 บ�านช�างคําหลวง หมู�ที่ 5

โครงการเสริมไหล�ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก บ�านศรีสรร หมู�ที่ 13

356,000

119,100

481,000

524,700

413,000

164,000

285,000

200,000

175,000

495,500

523,800

464,000

301,000

260,000

496,800

579,400

192,500

418,000

266,000

277,000

368,000

193,000

งานกําจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

1 ค�าจ�างเหมากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตําบลบ�านแหวน 2,300,000

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

1

2

3

4

โครงการจ�างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช�วงป�ดภาคเรียน

โครงการป�องกันและเฝ�าระวังป�ญหายาเสพติดของหมู�บ�าน

โครงการฝ�กอบรมและส�งเสริมกิจกรรมการพัฒนาครอบครัวในตําบลบ�านแหวน

โครงการฝ�กอบรมและส�งเสริมอาชีพ

50,000

30,000

200,000

50,000

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

งานกีฬาและนันทนาการ

โครงการแข�งขันกีฬาประชาชนตําบลบ�านแหวน

โครงการจัดแข�งขันกีฬาเด็กปฐมวัย

โครงการจัดงานวันเด็ก

โครงการส�งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาของตําบลเข�าร�วมการแข�งขันกีฬา

งานศาสนาวัฒนธรรมท�องถิ่น

โครงการธรรมสัญจร

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวฯ และพระราชวงศ�

โครงการอนุรักษ�ประเพณีเข�าพรรษา

โครงการอนุรักษ�ประเพณีเดือนยี่เป�ง

โครงการอนุรักษ�ประเพณีป�ใหม�เมือง

เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหางดง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและประเพณีท�องถิ่น อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม�

อุดหนุนวัดจอมทอง ตามโครงการสรงนํ้าพระธาตุวัดจอมทอง

อุดหนุนวัดช�างคําหลวง ตามโครงการสรงนํ้าพระธาตุวัดช�างคําหลวง

อุดหนุนวัดเทพประสิทธิ์ (ต�นเฮือด) ตามโครงการสรงนํ้าพระธาตุวัดเทพประสิทธิ์ (ต�นเฮือด)

อุดหนุนวัดป�าหมาก ตามโครงการสรงนํ้าพระธาตุวัดป�าหมาก

อุดหนุนวัดวรเวทย�วิสิฐ ตามโครงการสรงนํ้าพระธาตุวัดวรเวทย�วิสิฐ

งานวิชาการวางแผนและส�งเสริมการท�องเที่ยว

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหางดง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดงานมหกรรมไม�ดอกไม�ประดับ

350,000

35,000

100,000

150,000

25,000

60,000

20,000

150,000

150,000

20,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

30,000

แผนงานการเกษตร

1 โครงการส�งเสริมการปลูกผักสวนครัวและผักปลอดสารพิษ 50,000

สรุปโครงการ/เงินอุดหนุน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต�อ)
แผนงานบรหิารงานท่ัวไป งบประมาณรายจา่ย
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ไวรสัโคโรน่า คืออะไร
 ไวรัสโคโรน�า คือ โรคติดต�อทางระบบ

ทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว�า Corona 

Virus (CoV) มช่ืีอทางการว�า “โรคระบาดปอดอกัเสบ

จากเช้ือไวรัสโคโรน�าสายพันธุ�ใหม�” ซึ่งไวรัสตัวน้ี

อยู�ในตระกูลเดียวกับไวรัส ที่ก�อให�เกิด โรคซาร�ส 

(SARS) หรือ โรคเมอร�ส (MERS) แต�ก็ไม�ร�ายแรงเท�า

และมอีตัราการเสยีชวีติตํา่กว�า โดยเชือ้ไวรัสโคโรน�า 

PM 2.5 คือ ?
 PM 2.5 คือ ฝุ�นละอองขนาดเล็กไม�เกิน 2.5 ไมครอน เทียบได�ว�ามีขนาด

ประมาณ 1 ใน 25 ส�วนของเส�นผ�านศูนย�กลางเส�นผมมนุษย� เล็กจนขนจมูกของมนุษย�

ที่ทําหน�าที่กรองฝุ�นน้ันไม�สามารถกรองได� จึงแพร�กระจายเข�าสู�ทางเดินหายใจ 

กระแสเลอืด และเข�าสู�อวยัวะอืน่ๆ ในร�างกายได� ตวัฝุ�นเป�นพาหะนําสารอืน่เข�ามาด�วย 

เช�น แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก และสารก�อมะเร็งอื่นๆ ร�างกายของผู�ที่แข็งแรง

เมื่อได�รับฝุ�น PM 2.5 อาจจะไม�ส�งผลกระทบให�เห็นในช�วงแรกๆ แต�หากได�รับติดต�อ

กนัเป�นเวลานาน หรือสะสมในร�างกาย สดุท�ายกจ็ะก�อให�เกดิอาการผดิปกตขิองร�างกาย

ในภายหลัง โดยแบ�งได�เป�นผลกระทบทางร�างกาย และผลกระทบทางผิวหนัง

 การป�องกันและลดปริมาณฝุ�นละออง PM 2.5 ด�วยการลดกจิกรรมที่เสีย่งต�อ

การเพิ่มข้ึนของฝุ�นละออง ลดการเผา สําหรับการป�องกันตนเอง ให�สวมหน�ากาก

ป�องกนัฝุ�นละอองทีเ่หมาะสม หลกีเลีย่งการออกกาํลงักายหรือกจิกรรมกลางแจ�งทกุชนิด

สาระน่ารู ้

อันตรายและการป�องกันฝุ�นละอองขนาดเล็ก

สามารถแพร�กระจายจากคนสู�คนได�จากการไอ จาม สัมผัสตัวหรือสารคัดหลั่ง เช�น นํ้ามูก นํ้าลาย ของผู�ที่ป�วย อาการเบื้องต�นที่สังเกตได�จาก

การตดิเช้ือไวรัสโคโรน�า หรือ "COVID - 19" มดีงัน้ี 1) มไีข�สงู มากกว�า 37.5 องศาเซลเซยีส  2) ไอ 3) เจบ็คอ 4) น้ํามกูไหล 5) หายใจเหน่ือยหอบ 

หายใจลําบาก โดยเฉพาะผู�ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ�มเสี่ยงที่มีการแพร�ระบาดของโรค

 ป�องกันโรคได�ด�วย การล�างมือ (ล�างมือก�อนรับประทานอาหาร + ล�างมือหลังเข�าห�องนํ้า สัมผัสสิ่งสกปรก ลูกบิดประตู หรือสิ่งของ

สาธารณะ + ล�างมือด�วยสบู�และนํ้า หรือแอลกอฮอล� เจลล�างมือ) เลี่ยงการติดโรค (เลี่ยงการสัมผัสผู�ป�วยที่มีอาการหวัด + เลี่ยงการเข�าไปใน

พื้นที่แออัดหรือพื้นที่ระบาดโดยไม�จําเป�น หากเลี่ยงไม�ได�ให�สวมหน�ากากผ�าหรือหน�ากากอนามัยและหมั่นล�างมือ) ลดการแพร�กระจายเช้ือ 

(ลดระยะเวลาการอยู�ในที่ชุมนุมชน + ลดกิจกรรมที่ทําร�วมกันของคนหมู�มาก + ลดการแพร�กระจายเชื้อ หากเจ็บป�วยให�แยกตัวเองจากผู�อื่น

และปฏิบัติตามข�อแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขอย�างเคร�งครัด)
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สรุปรายละเอียดภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้ง

๏ ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้งคืออะไร
 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร�าง หรือที่เรียกกันย�อๆ ว�า ภาษีที่ดิน เป�นภาษีที่จัดเก็บเป�น

รายป�ตามมูลค�าที่ดินและสิ่งปลูกสร�าง (เช�น บ�าน อาคาร) ที่ครอบครอง โดยมีองค�กร

ปกครองส�วนท�องถิ่น เช�น เทศบาล องค�การบริหารส�วนตําบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร 

เมืองพัทยา เป�นหน�วยงานรับผิดชอบการจัดเก็บ เริ่มบังคับใช�ตั้งแต� 13 มีนาคม 2562 และ

เริ่มเก็บภาษีตั้งแต� 1 มกราคม 2563 เป�นต�นไป โดยอัตราภาษีจะคํานวณตามประเภทการ

ใช�ประโยชน� ซึ่งอัตราสูงสุดที่เป�นไปได�อยู�ที่ป�ละ 3% ของมูลค�าที่ดินและสิ่งปลูกสร�าง

๏ ผู้เสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้ง
 คือ เจ�าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร�าง หรือผู�ครอบครองหรือทําประโยชน�ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร�างที่เป�นทรัพย�สินของรัฐ โดยจะเป�น

บคุคลธรรมดากไ็ด� ถ�าใครเป�นเจ�าของหรือครอบครองทีด่นิหรือสิง่ปลกูสร�างอยู�ในวันที ่1 มกราคม ของป�ไหน กใ็ห�เป�นผู�มหีน�าทีเ่สยีภาษสีาํหรับ

ป�นั้นไป

 ถ�าเจ�าของที่ดินและเจ�าของสิ่งปลูกสร�างบนที่ดินนั้นเป�นคนละคนกัน ก็ให�เจ�าของที่ดินเสียภาษีเฉพาะส�วนของมูลค�าที่ดิน ส�วนเจ�าของ

สิ่งปลูกสร�างก็เสียภาษีเฉพาะส�วนของมูลค�าสิ่งปลูกสร�าง

๏ ท่ีดินหรอืส่ิงปลูกสรา้งท่ีต้องเสียภาษี
 โดยทั่วไป ที่ดินและสิ่งปลูกสร�าง (เช�น บ�าน อาคาร) จะต�องเสียภาษีโดยใช�มูลค�าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร�างเป�นฐานในการ

คํานวณภาษี โดยแยกตามรายการดังนี้

ที่ดิน >> ใช�ราคาประเมินทุนทรัพย�ที่ดินจากกรมธนารักษ�

สิ่งปลูกสร�าง >> ใช�ราคาประเมินทุนทรัพย�สิ่งปลูกสร�างจาก

กรมธนารักษ�

สิง่ปลกูสร�างทีเ่ป�นห�องชุด (คอนโด) >> ใช�ราคาประเมนิทนุทรพัย�

ห�องชุดจากกรมธนารักษ�

การคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร�างจะใช�คํานวณแบบข้ันบันได

ตามมูลค�าของฐานภาษีแต�ละขั้น โดยใช�สูตรเบื้องต�น คือ

องค�กรปกครองส�วนท�องถิน่เป�นผู�ประเมนิให� และจะส�งแบบประเมนิ

ภาษีให�แก�ผู�เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ�ของแต�ละป� และต�อง

ชําระภาษีภายใน 30 เมษายนของป�น้ัน โดยแบบประเมินภาษี

ประกอบด�วย

 รายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร�าง   ราคาประเมินทุนทรัพย�

 อัตราภาษี       จํานวนภาษีที่ต�องชําระ

๏ วธิคํีานวณภาษีและวธิเีสียภาษี

วธิคํีานวณ วธิเีสียภาษี

มูลค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้ง – มูลค่าของฐานภาษีท่ีได้รบัยกเวน้
= มูลค่าของฐานภาษี

มูลค่าของฐานภาษี × อัตราภาษี
= ค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้ง



๏ สถานท่ีชาํระภาษี
 เทศบาล ชําระที่สํานักงานเทศบาล
 อบต. ชําระที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
 กทม. ชําระที่สํานักงานเขต
 เมืองพัทยา ชําระที่ศาลาวาการเมืองพัทยา

๏ อัตราภาษี

 เบี้ยปรับ คือ คาปรับที่เกิดจากการชําระ
ภาษีไมครบถวนภายในเวลาที่กําหนด ซ่ึงแบง
กรณีไดดังนี้
1. ไมไดชาํระภาษภีายในเวลาทีก่าํหนด และไดรบั

หนังสือแจงเตือน 
– เสียเบี้ยปรับ 40% ของจํานวนภาษีคางชําระ

2. ไมไดชําระภาษีในเวลาที่กําหนด แตชําระภาษี
ตามเวลาที่แจงไวตามหนังสือแจงเตือน 
– เสียเบี้ยปรับ 20% ของจํานวนภาษีคางชําระ

3. ไมไดชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด แตชําระ
ภาษีกอนจะไดรับหนังสือแจงเตือน 
– เสียเบี้ยปรับ 10% ของจํานวนภาษีคางชําระ

 เงินเพิม่ คือ ดอกเบีย้ทีเ่กิดจากการชําระภาษี
ลาชากวาทีก่าํหนด โดยคดิในอตัรา 1% ตอเดือน 
(เศษของเดือนของเงินปดเปน 1 เดือน) ของเงิน
ภาษทีีค่างชาํระโดยไมคดิทบตน โดยเริม่นบัเมือ่
พนกําหนดเวลาชําระภาษีจนถึงวันที่ชําระภาษี 
 ทัง้น้ี กฎหมายกาํหนดเพดานดอกเบีย้ไว
สงูสดุไมเกนิจาํนวนเงนิภาษทีีจ่ะชาํระ (แตถาได
รบัการขยายกาํหนดเวลาชาํระภาษ ีและชาํระภาษี
ภายในกําหนดน้ัน อัตราเงินเพิ่มจะลดลงเหลือ 
0.5% ตอเดือน)

๏ บทลงโทษ

เบี้ยปรบั เงนิเพ่ิม

สรงพระมุรธาภิเษก
เปนกษัตริยโดยสมบูรณ
ตามขัตติยราชประเพณี

สถาปนาพระบรมราชินี

เฉลิมพระราชมณเฑียร

เสด็จออก ณ สีหบัญชร

ทรงรับน้ําอภิเษก ทรงรับการถวาย
พระสุพรรณบัฏ เครื่องราชกกุธภัณฑ

เครื่องขัตติยราชวราภรณ
เครื่องขัตติยราชูปโภค และพระแสง

เสด็จออกมหาสมาคม

พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย
พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ 

พระบรมวงศ

เสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค

พระปฐมบรมราชโองการ

ประกาศพระองคเปนพุทธศาสนูปถัมภก
ถวายพระราชสักการะพระบรมราชบุพการี

เสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

บ้านหลังหลัก
เป็นเจา้ของบ้านและท่ีดิน
และมีชือ่ในทะเบียนบ้าน

ได้ยกเวน้
50 ลานบาท

อัตราเพดานและจดัเก็บเหมือน
ประเภทอ่ืนๆ และเพ่ิมอัตราภาษี 

0.3% ทุก 3 ปี
แต่ภาษีรวมไม่เกิน 3%

เป็นเจา้ของเฉพาะบ้าน
และมีชือ่ในทะเบียนบ้าน

ได้ยกเวน้
10 ลานบาท



เหตุด�วน  สาธารณภัย  โปรดแจ�ง

งานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลบ�านแหวน 

ติดต�อได�ที่หมายเลข  053 – 441961 หรือ 065 – 7315660  

"ตลอด 24 ชั่วโมง"

อุบัติเหตุ  เจ็บป�วย  ฉุกเฉิน   โปรดแจ�ง

งานบริการการแพทย�ฉุกเฉิน เทศบาลตําบลบ�านแหวน 

ติดต�อได�ที่หมายเลข  1669  หรือ 061 – 1876677

"ตลอด 24 ชั่วโมง"

สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแหวน
182 หมู�ที่ 4 ตําบลบ�านแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม� 50230

โทรศัพท�  053 – 441961  โทรสาร  053 – 441961 ต�อ 14  
Website/www.baanwan.go.th, Facebook.com/ทต.บ�านแหวน อําเภอหางดง

ภาษีที่ทานจาย คือรายไดที่นํามาพัฒนาเทศบาล

กําหนดเวลายื่นแบบและชําระภาษี ประจําป�
***ขอเชิญผู�อยู�ในข�ายชําระภาษี ไปชําระภาษี ภายในระยะเวลาที่กําหนด***

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร�าง

ชําระภาษีภายในเดือนเมษายน 
ของทุกป�

ขยายเวลาการให�บริการประชาชน
นอกจากการรับชําระภาษีในเวลาราชการ (วันจันทร� – ศุกร�) เทศบาลตําบลบ�านแหวน

ยังอํานวยความสะดวกให�แก�ประชาชน

โดยให�บริการรับชําระภาษีในช�วงกลางวันในวันทําการ     

เวลา  12.00 – 13.00 น.
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแหวน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่

กองคลัง  โทรศัพท� 065-7315659

ภาษีป�าย

ยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษี
ตั้งแต�เดือนมกราคม  

ถึงเดือนมีนาคม ของทุกป�

ยินดีรับชําระเงินค�าธรรมเนียมขยะ
ผ�าน QR CODE ทุกธนาคาร

PROMPT PAY พร�อมเพย� ธนาคารกรุงไทย

เท
ศบ

าลต
ำบลบ�านแหวน

จังหวัดเชียงใ
หม

�

TT
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