




 ข้าเจ้านางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรี
ต�าบลหนองหารในฐานะผู้บรหิาร ขอกราบขอบพระคุณ
ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต�าบลหนองหารให้มีความส�าเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมา 
และข้าเจ้าหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเทศบาลต�าบลหนองหาร
ของเฮาจะต้องมีความเจริญมากย่ิงขึ้นและพ่ีน้อง
ประชาชน จะได้รับประโยชน์จากเทศบาลของเฮา
มากที่สุด จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

(นางสุพิศ เถียรทิม)
นายกเทศมนตรีต�าบลหนองหาร

สารจาก

 สวัสดีเจ้า พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลต�าบลหนองหาร
ท่ีเคารพรักทุกท่าน ด้วยความมุ่งม่ันต้ังใจสานต่อนโยบาย
การพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ในระยะเวลา 6 ปี ที่ผ่านมา กับภารกิจหน้าที่ภายใต้ต�าแหน่ง
นายกเทศมนตรีต�าบลหนองหาร ข้าเจ้าปลาบปลื้มใจอย่างย่ิง
ท่ีได้ร่วมท�างานกับทีมผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล  
ข้าราชการ และพนกังานจ้าง เทศบาลต�าบลหนองหารทุกๆ คน  
ได้ขับเคล่ือนสร้างสรรค์งาน สร้างต�าบลหนองหารให้วิวัฒน์
พัฒนาตามนโยบาย 3 ส. สร้างบ้าน สร้างคน สร้างบริการ  
จนมาถึงส้ินปีงบประมาณ 2562 ถือได้ว่าเทศบาลต�าบล
หนองหาร ได้ด�าเนินการตามภารกิจอ�านาจหน้าท่ี เทศบาล
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด ท�าให้การบริหารงานและการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง 
โดยสามารถรับรู้ถึงปญหาและความต้องการของประชาชน
โดยตรง มีการแก้ไขปญหาและสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว การท่ีจะท�าให้
เทศบาลต�าบลหนองหาร เป็นความหวังและเป็นท่ีพ่ึงของ
ประชาชนได้อย่างแท้จรงินัน้ เทศบาลต�าบลหนองหาร จะต้อง
มีการบรหิารจัดการท่ีด ี ตามหลักธรรมาภบิาล เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลต�าบลหนองหาร
ได้เป็นอย่างดีย่ิง

อีกท้ังงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมจี�ากดั ท�าให้เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่ แต่ข้าเจ้าและทีมบริหารเทศบาล
ต�าบลหนองหารทุ่มเทการท�างานโดยประสานงบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน งบประมาณจากกรม
ทางหลวงชนบท และส�านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดเชยีงใหม่ เพ่ือน�ามาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
อย่างเต็มท่ี และท�าจนประสพความส�าเร็จตามเปาหมายท่ี
ต้ังไว้ทุกประการ

นายกเทศมนตรี
ตําบลหนองหาร
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สารจาก

หน่ึงให้ประชาชนในพ้ืนที่ เทศบาลต�าบลหนองหารได้
ปรึกษา, หารือ, ติชม, ให้ค�าแนะน�าหรือเสนอแนวทางการ
ท�างานการพัฒนาในพื้นที่เทศบาลต�าบลหนองหาร จึงเป็น
ที่มาของรายงานประจ�าปีฉบับนี้
 กระผมในนามปลัดเทศบาลต�าบลหนองหาร ใน
ฐานะหัวหน้าฝายราชการประจ�าต้องขอขอบพระคุณ พ่อแม่
พ่ีน้อง ประชาชน ในพ้ืนท่ีเทศบาลต�าบลหนองหาร และ
ส่วนราชการตลอดจนผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีให้ความร่วมมือ
ในการขับเคล่ือนนโยบายร่วมกับเทศบาลเสมอมา อันเป็น
การพัฒนา โดยเน้นการมส่ีวนร่วมของประชาชนทีเ่ป็นรากฐาน
สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป
 รายงานประจ�าปีฉบับนี้ ได้เสนอให้เห็นถึงการ
ด�าเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลต�าบล
หนองหาร รวมท้ังช่องทางในการติดต่อและการรับบริการ
ของเทศบาลต�าบลหนองหาร ท่ีมุ่งหมายให้พ่อแม่พ่ีน้อง
ประชาชนได้รับการอ�านวยความสะดวก ความรวดเร็วและ
ประโยชน์อย่างแท้จรงิ โดยมุ่งหวังให้เทศบาลต�าบลหนองหาร 
เป็นเมืองสวยงามน่าอยู่ มุ่งสู่ต�าบลแห่งคุณภาพชีวิต เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม
 สุดท้ายนี้ ผมขอให้ทุกท่านจงประสพแต่ความสุข 
ความเจริญ สมหวังทุกประการตลอดไป

ปลัดเทศบาล
ตําบลหนองหาร

 สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน เทศบาลต�าบล
หนองหาร ได้จัดท�ารายงานประจ�าปี ส�าหรับรายงานผล
การด�าเนินงานโครงการและกิจกรรมของเทศบาลต�าบล
หนองหาร เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลต�าบลหนองหาร 
และหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบ รวมท้ังแนะน�าบุคลากร
ของเทศบาลต�าบลหนองหารให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเป็นช่องทาง

(นายวีระชัย กระต่ายทอง)
ปลัดเทศบาล
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สารจาก

 กราบสวัสดีพ่ีน้องชาวเทศบาลต�าบลหนองหาร
ท่ีรักทุกท่าน ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ดิฉันพร้อมด้วย
สมาชิกสภาฯ  ได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชน
ชาวเทศบาลต�าบลหนองหารให้มาเป็นตัวแทนของพ่ีน้อง
ประชาชนทุกท่าน ตลอดเวลาที่ผ่านมาสภาเทศบาลต�าบล
หนองหารปฎิบัติหน้าท่ีอย่างเข้มแข็งในการท�าหน้าท่ีให้
ความเหน็ชอบแผนยทุธศาสตร์ แผนพัฒนาต�าบล  ข้อบญัญติั
งบประมาณ และขอบญัญติัอืน่ๆ รวมทัง้การติดตาม ควบคมุ
ตรวจสอบ ตลอดจนสนับสนุน การบริหารงานของนายก
เทศมนตรีต�าบลหนองหาร เพ่ือให้บรรลุเปาหมาย และ
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด แก่พี่น้องประชาชนของเรา

      ในนามของสภาเทศบาลต�าบลหนองหาร ดิฉันขอส่ง
ความปรารถนาดีมายังพ่ีน้องชาวเทศบาลต�าบลหนองหาร 
ทุกท่าน และเราจะร่วมเดนิเคยีงข้างกันเพ่ือพัฒนาเทศบาล 
ต�าบลหนองหารต่อไปอย่างย่ังยืน

ประธานสภา
ตําบลหนองหาร

(นางวันทนา  มงคล)
ประธานสภาเทศบาลต�าบลหนองหาร
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ศูนย�พัฒนาศักยภาพเยาวสตรีแกนนําบนพ้ืนที่สูง   10
วิสัยทัศน� พันธกิจ     11
นโยบายนายกเทศมนตรีตําบลหนองหาร   12
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          เจ้าทิพวัน กฤดากร (ณ เชียงใหม่) ต.จ. เป็น
ธิดาเจ้าเทพด�ารงค์รักษาเขต ผู้รักษาเมืองชายแดน
แถบแม่น�้าสาละวิน ในสมัยพระเจ้าอินทรวิชยานนท์ 
ครองเมืองเชียงใหม่ เจ้าแม่ปิมปา (พิมพา) กนิษฐา
ของเจ้าอินทรวิชยานนท์ เป็นมารดา

เจ้าทิพวัน กฤดากร (ณ เชียงใหม่) ต.จ.
ผู้ก่อตั้งและอุทิศที่ดินเพื่อสร้าง วัดทิพวนาราม 

และ โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ)

  เจ้าทิพวัน กฤดากร ตจ. ชาตะเมื่อวันท่ี 23 
มิถุนายน 2426 ณ บ้านเจดีย์งาม (เจดีย์หน้าเทศบาล) 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพี่น้องร่วมอุทรด้วยกัน 
3 คน คือ
     1. เจ้าเทพวงศ์   ณ เชียงใหม่ (เจ้าป๊อก)
     2. เจ้าทิพวัน    กฤดากร (เจ้าเส้า)
     3. เจ้าจันทรังษี  ณ เชียงใหม่ (เจ้าน้อย)

      เจ้าทิพวัน กฤดากร เม่ือยังเยาว์วัยได้รับการศึกษา
ในส�านัก พระราชชายาเธอ เจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5 
เพราะเป็นบุตรตรีเจ้าแม่พิมพาผู้เป็นอาของพระองค์ท่าน
เจ้าทิพวันได้เติบโตมาในพระบรมมหาราชวัง จนอายไุด้ 19 ปี 
จึงได้ท�าการสมรสกับ พลเอกพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
บวรเดช เมื่อ พ.ศ.2445 ท่ีวังพระเจ้าบรมวงค์เธอกรมพระ
นเรศร์วรฤทธิ์ ท่าช้างวังหน้าพระนคร มีธิดา 1 คน แต่ได้
ถึงแก่กรรมเสียแต่เมื่อคลอด       
     เจ้าทพิวัน กฤดากร ได้ตามเสดจ็ พลเอกพระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าบวรเดช ไปยุโรปเม่ือทรงรับต�าแหน่งเป็น
เอกอัครราชทูตไทย ประจ�ากรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็น
เวลา 3 ปี และได้มีโอกาสสนองพระเดชพระคุณ ในการ
ถวายพระอภิบาลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอและเจ้านายเล็กๆ 
ที่ เสด็จไปทรงศึกษาวิชาอยู ่ ในยุโรปในเวลาน้ันหลาย
พระองค์ ในฐานะเป็นภริยาเอกอัครราชทูต สมเด็จพระศรี
พัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ได้ทรงเมตตาเป็น
พิเศษ พระราชทานเคร่ืองเพชรประดับกายอย่างสมเกียรติ
ภริยาเอกอัครราชทูตในสมัยนั้น 
      เมือ่ พ.ศ. 2455 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั 
(รัชกาลท่ี 6) ได้ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน
ตราตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.)
       เมื่อ พ.ศ. 2458 - 2462 ได้กลับมาอยู่นครเชียงใหม่
ในคราว พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช  ได้รับ
แต่งตัง้ให้เป็นอปุราชมณฑลพายพัทีเ่ชียงใหม่ บทบาทส�าคัญ
ของพระองค์เจ้าบวรเดช ในฐานะอุปราชมณฑลพายัพใน
ขณะน้ัน คือ การมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ 
ให้มีความทันสมัยทัดเทียมกับเมืองส�าคัญอื่นๆ ในตะวันตก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นประธานคณะกรรมการเทศบาล
เมืองเชียงใหม่ โดยได้เชิญผูมี้ความรูค้วามสามารถหลากหลาย
เชื้อชาติมาร่วมบริหาร 
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เจ้าทิพวันถ่ายภาพกับ
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

เจ้าทิพวนัสมรส กับพลเอกพระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าบวรเดช 

เจ้าทิพวนั  กฤดากร  ฟ้อนน�า ขันพระขวัญสมเด็จพระบรมราชนีิ คูกั่บ 
เจ้าส่วนบุญภรรยา เจ้าจักรค�าขจรศักด์ิ  ล�าพูน

 พ.ศ. 2486 ได้สร้างเตาบ่มใบยาสูบ ท่ี
บ้านหนองหาร เป็นผู้ท�าการเพาะปลูกและบ่ม
ใบยาเวอร์ยิเนียเป็นรายแรกในจังหวัดเชียงใหม่ 
เม่ือสมัยพระช่วงเกษตรศิลป เป็นผู้อ�านวยการ
สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ ในด้านการกุศล ท่าน
ได้สร้างประโยชน์ให้กับชาติศาสนาดังน้ี  
 พ.ศ. 2482 ได้อุทิศที่ดิน จ�านวน 9 ไร่ 
เพ่ือสร้างวัดและเป็นประธานในการก ่อสร ้าง
เสนาสนะ และให้การบ�ารุงอุปถัมภ์ พระภิกษุสงฆ์ 
สามเณร มาโดยล�าดับเเละได้เป็นประธานสร้าง

 และหน่ึงพระสหายที่ทรงสนิทมากที่สุดคือศาสนาจารย์ 
ดร.วิลเลียม แฮริส ครูใหญ่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ชาวอเมริกันอาจารย์แฮริส เป็นคนที่ช่วยร่างแผน โครงการต่างๆ 
นับตั้งแต่เร่ิมตั้งเทศบาล (สุขาภิบาล) จนเป็นรูปธรรมและประสบ
ความส�าเร็จจนได้รับ  ค�าชื่นชมจากทางกรุงเทพฯว่า “เป็นเทศบาล 
(สมัยน้ันเรียกว่า สุขาภิบาล) ตัวอย่างของสยาม” พยานหลักฐาน
ส�าคัญซึ่งเป็นที่ปรากฏอยู่ถึงปจจุบัน คือ รถดับเพลิงโบราณยี่ห้อ
เรยโ์นลด์ สแีดงเลอืดหมู ได้น�าเข้าโดยตรงจากสหรฐัอเมรกิา (ปจจบัุน-
จอดอยู่หน้าศูนย์ดับเพลิง) และเป็นแห่งเดียวของมณฑลในประเทศ
สยามด้วย
  พ.ศ. 2469 พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั (รชักาลที ่7) 
ได้เสดจ็ประพาสเชียงใหม่ ในวันพระราชพธีิเชิญพระขวัญตามประเพณี
โบราณ เจ้าทิพวัน กฤดากรได้ฟอนถวายในกระบวนแห่เป็นคู่หน้า
ของขบวนฟอนเจ้าหญิงฝายเหนือ เป็นเหตุให้ชาวต่างประเทศและ
ชาวไทยทีไ่ด้ชมการฟอนในวันน้ันต่างออกปากชม และสรรเสริญเป็น
เสียงเดียวกันว่า การฟอนงดงามยิ่งนักไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลย 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัวได้พระราชทานเหรียญ
รัตนาภรณ์ แก่เจ้าทิพวัน กฤดากร ในครั้งนี้ด้วย  

พระวิหาร ในปี พ.ศ. 2490 ส�าเร็จเมื่อปี พ.ศ. 
2494 ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวในการก่อสร้างครั้งนี้ 
81,500.00 บาท คณะศรัทธาจึงได้ขนานนามวัด
นี้ว่า “วัดทิพวนาราม”
 พ.ศ. 2483 ได้อุทิศท่ีดิน จ�านวน 10 ไร่ 
ติดกับวัดด้านทิศใต้สร้างโรงเรียนประชาบาล
ประจ�าต�าบลหนองหาร ซึ่งปรากฏนามตามชื่อ
ท่านว่า โรงเรียนทิพวันอุทิศปจจุบันทางราชการ
ได้ใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) 
ท่านได้สร้างอาคารเรียนและบ้านพักครูแล้วยก 
ให้เเก่รัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. 2485  
 ในด้านการสังคม พ.ศ. 2496 ได้รับ
ยกย่องให้เป็นอดีตนายกสมาคมสตรีศรีลานนา
ไทยเป็นกรรมการสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม
สตรศีรลีานนาไทย ซึง่ปจจบุนัได้รวมเป็นสมาคม
วัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทยและเคยเป ็น
กรรมการสมาคมผู้บ่มและเพาะปลูกยาสูบแห่ง
ประเทศ ไทย
 ก่อนมรณกรรม เจ้าทิพวัน กฤดากร 
ได้ไปกิจธรุะทีจั่งหวัดพระนคร พักอยู่กับคุณหญิง
สุพรรณสมบัติ ซอยเดโช ถนนสุริวงษ์ อ�าเภอ
บางรัก จังหวัดพระนคร ครั้นเมื่อวันท่ี 27 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2497 ได้มีอาการปวยเป็นลม 
เน่ืองแต่ความดันโลหิตสูงแพทย์ได้ท�าการรักษา
พยาบาลจนสุดความสามารถ และได้ถึงแก่กรรม
เม่ือเวลา 14.00 น. เศษ ด้วยความสงบ รวม
ชนมายุได้ 71 ปี
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	 เม่ือสมยัท่ี	 ครูบาสมบรูณ	์ วฑฺุฒิสาโร	 หรือ	 พระครูสมบรูณ	์
วฑฺุฒิสาโร	 อดีตเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัวิเวกวนารามไดศ้กึษากบั
ทา่นครูบาอินทจกัรรกัษา	 (วดัน�า้บอ่หลวง	 อ�าเภอสนัป่าตอง	 จงัหวดั
เชียงใหม)่	 อยูช่ว่งระยะเวลาหนึง่แลว้	 ทา่นก็ไดเ้ดนิธดุงคม์าบ�าเพญ็
วตัรปฏิบตัิธรรมมาพกัอยูท่ี่เชิงเขามอ่นฤาษี	 ไดจ้ �าพรรษาอยู	่ ณ	 ท่ีนัน้		
1	พรรษา	ทางเจา้คณะอ�าเภอสนัทรายในสมยันัน้	คือ	ทา่นพระครูมงคลคณุาธร	วดัสนัทรายมลู	พรอ้มดว้ยก�านนั
ผูใ้หญ่บา้น	และคณะศรทัธา	ทายก	ทายิกา	คดิจะสรา้งวดัขึน้	ณ	ท่ีนัน้	แตเ่หน็วา่ระยะทางไกลไปมาล�าบาก	และ
ระยะทางไกลมาก	ตัง้แต	่7-8	กิโลกวา่จะถงึหมูบ่า้นและถนนหลวง	และในสมยันัน้รถยนตถ์นนหนทางก็ไมค่อ่ยมี	
มีแต่ทางลอ้	(ทางเกวียน)	ตอ้งเดินดว้ยเทา้	พระสงฆส์ามเณร	และคณะศรทัธาไปมาล�าบาก	ท่านพระครูมงคล
คุณาธรจึงมาตรวจดูสถานท่ีนี	้ เห็นว่าเป็นวดัรา้งมาก่อน	 เพราะมีฐานสีมาพระอุโบสถปรากฎอยู่	 มีอิฐและ
กระเบือ้งแบบโบราณเรีย่ราด	 ทา่นจงึเหน็สมควรจะสรา้งเป็นวดัใหเ้ป็นส�านกัปฏิบตัธิรรมขึน้	 จงึไดนิ้มนต	์ พระครู
สมบรูณ	์วฑฺุฒิสาโร	ใหย้า้ยจากเชิงเขาม่อนฤาษี	ออกมาอยู่ท่ี	ณ	ท่ีนีเ้ม่ือวนัท่ี	17	ธันวาคม	พ.ศ.	2489	ซึ่งเป็น
ป่าทบึ	ไมมี่หมูบ่า้นอยูใ่กล	้หา่งไกลจากหมูบ่า้นประมาณ		2	กิโลเมตร
	 พืน้ท่ีวัดวิเวกวนารามนี	้	ท่านพระครูมงคล
คณุาธร		พรอ้มดว้ยก�านนัผูใ้หญ่บา้นและคณะกรรมการ	
มีพอ่หม	ูจนัทะรงัษี	เป็นประธาน	ไดพ้รอ้มใจกนัจบัจอง
เอาสถานท่ีวดัปัจจบุนันี	้มีเนือ้ท่ีทัง้หมดประมาณ		256	
ไร่	 เป็นท่ีดินของวดั	และไดข้อเจา้หนา้ท่ีท่ีดินอ�าเภอ
สนัทราย	ออกใบ	ส.ค.	1	ใหถื้อไวเ้ป็นหลกัฐาน	ตอ่มามี
ผูเ้หน็แก่ตวับกุรุกแยง่ท่ีดนิของวดั	 ทางคณะกรรมการ
และคณะศรทัธาวดัวิเวกวนาราม	 จึงไดพ้รอ้มใจกัน
จดัการขดุรอ่ง	ท�าถนนรอบทัง้	ส่ีดา้น	หมดเนือ้ท่ีไป	30	
กวา่ไร	่ เวลานีค้งเหลือท่ีดนิของวดัทัง้หมด		225	ไร	่ 	3	
งาน		80	ตารางวา	และมีใบโฉนด	เลขท่ี	10202	ใหเ้ม่ือ
วนัท่ี	 18	 พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2528	 ตอ่มาเพ่ือใหมี้การ

ประ วัติ
วัดวิเวกวนาราม

พฒันาวดัวิเวกวนารามใหเ้จริญกา้วหนา้ย่ิงๆ	 ขึน้ไป	
ทางคณะสงฆแ์ละคณะศรทัธาประชาชน	 ไดป้ระชมุ
ตกลงกนัโดยมี	พระครูสนัตยิานสุาสน	์เจา้คณะอ�าเภอ
สนัทรายในตอนนัน้เป็นประธาน	 ไดป้ระชมุตกลงมีมต	ิ
ไดม้อบถวายวดัวิเวกวนารามใหอ้ยู่ในความอุปถัมภ์
ของเจา้ประคณุ	สมเดจ็พระพทุธชินวงศ	์เจา้คณะใหญ่
หนเหนือ	 และเจา้อาวาสวดัเบญจมบพิตร	 เพ่ือพฒันา
ใหเ้ป็นศูนยฝึ์กอบรมพระภิกษุสามเณรเพ่ือการเผย
แพร่พระพุทธศาสนาในถ่ินทุรกันดาร	 จึงไดเ้ปิดการ
สอนแก่พระภิกษุสามเณรขึน้ภายในวดัตัง้แต่ปี	 พ.ศ.	
2536	เป็นตน้มา
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คา่ไฟฟา้	เดือนละประมาณ		 	 55,000		บาท
คา่อาหาร		วนัละประมาณ	 	 10,000		บาท
คา่ของใชป้ระจ�าเดือน	 	 	 10,000		บาท
ฯลฯ

โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม   
	 โรงเรียนวดัวิเวกวนาราม	 ตัง้เม่ือ	 ปี	 พ.ศ.	 2540	 ในระยะแรกเปิดสอนระดบั	 ม.ตน้	 ปัจจบุนัสงักดักอง
พุทธศาสนศึกษา	ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 เปิดสอนระดบั	ม.ตน้-ม.ปลาย	นักเรียนเป็นพระภิกษุ
สามเณรทัง้หมด		พกัประจ�าแบบกินนอนสว่นใหญ่เป็นชาวไทยภเูขา		
	 สาเหตท่ีุโรงเรียนวดัวิเวกวนารามมีนกัเรียนเป็นชาวเขา	เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัโครงการพระธรรมจาริก		
โดยเกิดจากแนวความคิดท่ีจะน�าพระพทุธศาสนาไปเผยแผ่แก่ชาวเขา	ตอ่มาเม่ือฝ่ายคณะสงฆแ์ละกรมประชา
สงเคราะห	์ เห็นชอบร่วมกันแลว้	 ในปี	2508	จึงเริ่มโครงการน�าร่องทดลองส่งพระสงฆรุ์่นแรก	50	 รูป	 	 เรียก
คณะสงฆด์งักลา่ววา่	 “พระธรรมจารกิ”	 	 ขึน้ไปเผยแผพ่ระพทุธศาสนาแก่ชาวเขาและสรา้งสมัพนัธท์างดา้นจิตใจ	
ตามหมูบ่า้นชาวเขา	จ�านวน	10		หมูบ่า้น	ๆ	ละ	5	รูป		ในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม	่	เชียงราย		แมฮ่อ่งสอน		ตาก	และ
เพชรบูรณ	์ 	 เป็นเวลา	45	วนั	ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม	2508	ผลท�าใหช้าวเขาไดรู้จ้ักพระพุทธศาสนา		
เกิดความเลือ่มใสศรทัธาแสดงตนเป็นพทุธมามกะประมาณ	 800	 คน	 สง่บตุรหลานเขา้บรรพชาเป็นสามเณร	 12	 รูป  

นบัเป็นนิมิตหมายอนัดีท่ีพระพทุธศาสนาไดมี้การแผข่ยายไปสูช่าวเขาท่ีอาศยัในถ่ินกนัดาร		
	 โครงการพระธรรมจารกิครัง้นี	้			ถือไดว้า่ประสบผลส�าเรจ็ในระดบัท่ีคาดไมถ่งึวา่ชาวเขาซึง่ปกตแิตล่ะเผา่
จะมีคตคิวามเช่ือตามจารตีประเพณีท่ีแตกตา่งจากคตคิวามเช่ือทางพระพทุธศาสนา	จนเกิดปรากฏการณเ์ป็นรูปธรรม 

นับถือพระพุทธศาสนา	 มีธรรมเนียมปฏิบตัิเย่ียงชาวพุทธทั่วไป	 เช่น	 การ
เคารพนบัถือพระสงฆ	์		การกราบไหว	้	การท�าบญุตกับาตร		การปฏิญาณตน
เป็นพุทธมามกะการส่งบุตรหลานเขา้รบัการบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุ
สามเณร	 ส่งบุตรหลานใหพ้ระธรรมจาริกน�ามาบรรพชาอุปสมบท	 พกัจ�า
พรรษาอยู่ท่ีวดัศรีโสดา	 ทางโครงการไดน้�าชาวเขาเดินทางไปประกอบพิธี
บรรพชาอปุสมบทท่ีวดัเบญจมบพิตร		กรุงเทพ	ฯ		พระภิกษุสามเณรชาวเขา		
มีจ�านวนเพ่ิมมากขึน้ทุกปี	 ต่อมาจึงไดต้ัง้โรงเรียนวดัวิเวกวนารามขึน้ในปี	
พ.ศ.	2540	โดยมีพระธรรมจาริก	น�าบุตรหลานชาวเขามาสมัครเขา้เรียน
เป็นประจ�าทกุปี

ค่าใช้จ่ายภายในวัด
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ศูนย�พัฒนา

ศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวสตรีแกนน�า บนพ้ืนทีสู่ง 
มีค�าส่ังแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ฯ โดยผู้อ�านวยการ ส�านักงาน
บริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค เมื่อวันท่ี 
26 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2549 ชื่อ “ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพเยาวสตรีแกนน�าบนพ้ืนที่สูง” เดิมเป็นโรงเรียน
ผู้ใหญ่สตรี วัดวิเวกวนาราม ภายใต้การด�าเนินงาน 
ฝายงานการศึกษาสตรี สังกัดในโครงการพระธรรมจาริก
ส่วนภูมิภาควัดศรีโสดา อนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียน เม่ือ
วันท่ี 14 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2539 ตั้งอยู่ในพื้นท่ี
วัดวิเวกวนาราม ต�าบลหนองหาร อ�าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษา
ผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ แบบชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เม่ือปีพุทธศักราช 2546 ได้ขอถอนใบอนุญาตการ
จัดตั้งโรงเรียนเน่ืองจากต้องปฎิบัติตามระเบียบของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเร่ือง การแบ่งเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

 ในปีพุทธศักราช 2549 โครงการพระธรรมจาริก
ส่วนภูมิภาค โดยความร่วมมือของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยจีงัหวัดล�าพนู ได้เปิดให้มีการเรยีนการสอนระดับ
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตร (ปวช.เกษตร) สาขา
เกษตรศาสตร์ ให้กับเยาวชนสตรีชาวเขา ณ ห้องเรียน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวสตรีชาวเขา  

ศักยภาพเยาวสตรี
แกนน�าบนพื้นท่ีสูง
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วิสัยทัศน� พันธกิจ
วิสัยทัศน์ การพัฒนาของเทศบาลต�าบลหนองหาร
“ เมืองสวยงามน่าอยู่ มุ่งสู่ต�าบลแห่งคุณภาพชีวิต เปนสังคมแห่งการเรยีนรูคู่้คณุธรรม”

พันธกิจ (ขอบเขตบทบาทหน้าท่ีหลักของ อปท.ท่ีจ�าเปนต่อการบรรลุวิสัยทัศน์)

1. จดัให้มีสิง่อ�านวยความสะดวกด้านโครงสร้างพืน้ฐาน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณปูโภค 
สาธารณูปการท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน และสะดวกครบทุกด้าน
 2. ให้ความส�าคัญกับเศรษฐกิจชุมชน การลงทุน การท่องเท่ียว ท้ังระบบ และครบวงจร
 3. มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยส่งเสริมและบริหาร
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แก่เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี อย่างท่ัวถึง
 4. มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
 5. ส่งเสริมการพัฒนาคน และสังคม
 6. พัฒนาการปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม
 7. เน้นส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
 8. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในต�าบล
 9. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต�าบล
 11.พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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  จะยดึหลักปฏิบตักิารสร้าง สร้างเสริมและปรับปรุง ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและทั่วถึง
        ในด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน และคุณภาพ ดังน้ี
1. การกระจายงบประมาณ อย่างท่ัวถึง 
2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด ในพ้ืนที่เส่ียงทุกหมู่บ้าน เพื่อยับยั้งการเกิดอาชญากรรม
3. สร้างศูนย์ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) และจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบการจัดการฌาปนสถาน (เมรุ) ของหมู่บ้าน
5. สร้าง ส่งเสริมระบบการจัดการประปาหมู่บ้านให้มีมาตรฐาน มีการจดัการระบบน�า้เสีย
6. ก่อสร้าง ปรับปรุงคุณภาพถนน ไฟฟา ให้ทั่วถึงและมีมาตรฐานทุกหมู่บ้าน
7. ภารกิจท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ

ค�าแถลงนโยบายนายกเทศมนตรตี�าบลหนองหาร
นโยบายการสร้าง 3 สร้าง (นโยบาย 3 ส.) 

นโยบาย
นายกเทศมนตรีต�าบลหนองหาร

ค�าแถลงนโยบายนายกเทศมนตรตี�าบลหนองหาร

  จะยดึหลักปฏิบัตกิารสร้าง สร้างเสรมิและปรบัปรงุ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและท่ัวถึง
        ในด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีได้มาตรฐาน และคุณภาพ ดังนี้

2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด ในพื้นท่ีเส่ียงทุกหมู่บ้าน เพื่อยับยั้งการเกิดอาชญากรรม

     จะพัฒนาคุณภาพชีวิตยกฐานะ ความเป็นอยูข่องประชาชน                            
อยู่ดีกินดีและส่งเสริมสนับสนุนภารกิจอื่นๆ ดังนี้
1. อินเตอร์เน็ตไร้สายทุกหมู่บ้าน wifi ตามศูนย์รวมใจของหมู่บ้าน เพื่อนักเรียน นักศึกษา   
ประชาชนท่ัวไป เข้าถึงอินเตอร์เน็ต
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท�า ตามหลักประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิต
4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาต้านยาเสพติด 
5. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี สร้างจิตส�านึกและร่วมอนุรักษ์
6. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสู่การเป็น บัณฑิต
7. ส่งเสริมคุณภาพและชีวิต เพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8. ส่งเสริมสนับสนุนดูแลอนุรักษ์ รักษาส่ิงแวดล้อม
9. ภารกิจท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ

จะพฒันาคุณภาพชีวิตยกฐานะ ความเป็นอยูข่องประชาชน                            

ส.2 
สร้างคน

ส.1 
สร้างบ้าน
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การบริหาร

1. จะปรับกลยุทธ์ ทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท�างานของพนักงานในเทศบาลทุกคนไปสู่การเป็น “ ข้าราชการยุคใหม่ ”  
   โดยจะน�าหลักธรรมาภิบาล 6 ข้อมาประกอบใช้
2. จะปรับปรุงกลไกการท�างานของพนักงานทุกส่วนให้มีความโปร่งใส รวดเร็ว และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
   ประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม
3. จะขยายโอกาสของประชาชนในการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการบริหาร เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มองค์กรมีส่วนร่วม
   ในการพัฒนา การตัดสินใจในการแก้ไขปญหาของเทศบาลต�าบลหนองหาร
4. จะบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรท่ีมีจ�ากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
5. จะยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม และจะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง
6. น�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพ
7. จะปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ให้เหมาะสม และเป็นธรรม
8. จะตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความส�านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม จะรีบแก้ไขปญหาสาธารณะของชุมชน และ 
   เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างทุกฝาย
9. จะยึดหลักปฏิบัติท่ีให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลหนองหารมาโดย ตลอดคือ “ผลงานเด่นชัด พัฒนา
   โปร่งใส บริหารก้าวไกล ใส่ใจถิ่นเกิด ขอเทิดและแทนคุณ”

    จะยึดหลักการบริการ และอ�านวยความสะดวกให้กับผู้มาขอรับบริการ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. บริการรับ-ส่ง ผู้ปวยและผู้ปวยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
2. คลินิกเคล่ือนที่สุขภาพที่ดีสู่ชุมชน ส�าหรับประชาชนและผู้สูงวัย
3. สร้างสุขนิสัยและเพิ่มสวัสดิการเงินออม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างนิสัย 
   การออมและเพิ่มสวัสดิการเงินออม
4. สร้างเสริมการมีสวนสุขภาพและเคร่ืองออกก�าลังกายทุกหมู่บา้น
5. ตั้งศูนย์ฟนฟูผู้พิการ และส่งเสริมอาชีพผู้พิการ
6. มีตู้ยาสามัญประจ�าบ้าน
7. งานบริการสาธารณะ อื่น ๆ ส.3 

สร้างบริการ
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ที่ตั้งและ
อาณาเขต

ลักษณะท่ัวไป

ความเปนมา
 เทศบาลต�าบลหนองหาร ตั้งอยู่ในเขตท้องที่
อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการยกฐานะ
จากองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหาร อ�าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลต�าบลหนองหาร ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลหนองหารเป็นเทศบาลต�าบลหนองหาร ลงวัน
ที่ 27 ตุลาคม 2552 และประกาศราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 128 ตอนพิเศษ 17 ง ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2554 
เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถ่ินและมีฐานะเป็น
นิติบุคคล ขอบบน         มีอักษร  “เทศบาลต�าบลหนองหาร”

ขอบล่าง  มีอักษร “จังหวัดเชียงใหม่”
ตรงกลางขอบ มีรูปวัดอันเป็นศูนย์กลาง
  ความศรัทธา

 “เป็นรูปวัดอันเป็นศูนย์กลางความศรัทธาชองชุมชนโดยมีเส้นทางเข้าสู่ภายในวัด ซึ่งภายนอกมีประชาชน
ท้องถิ่นก�าลังร่วมกิจกรรม นันทนาการรวมถึงแสดงการตีกลองสะบัดชัย อันเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวล้านนา  
มีล�าน�้าแม่หนองหารที่ส่ือถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องถ่ิน ล้อมรอบไปด้วยชื่อของเทศบาลต�าบลหนองหาร จังหวัด
เชียงใหม่”

เทศบาลต�าบลหนองหาร ตั้งอยู่ เลขที่ 399 หมู่ 7 ต�าบลหนองหาร อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ�าเภอสันทราย มีระยะทางเฉล่ียจากท่ีว่าการอ�าเภอสันทรายประมาณ 15 กิโลเมตร ห่างจาก
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 18 กิโลเมตร  

  มีพ้ืนทีเ่ขตรับผิดชอบ ประมาณ 28.28 ตารางกิโลเมตร (นอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้) หรือประมาณ 17,675 ไร่

ของภูมิศาสตร์ต�าบลหนองหาร

ท่ีตั้งของต�าบลหนองหาร

ความหมาย

ท่ีตั้งและอาณาเขต

ตราสัญลักษณ์
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ด้านเหนือ

ด้านตะวันออก

ด้านใต้

ด้านตะวันตก

ที่ตั้งและ
อาณาเขต

 หลักเขตท่ี 1 ตั้งอยู่บริเวณจุดเชื่อมล�าน�้าปิงและห้วยบง บริเวณพิกัด MA 979950

จากหลักเขตท่ี 1 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด MA 979950 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางล�าห้วยบง ซึ่งเป็นเส้น
แบ่งเขตระหว่างต�าบลหนองหาร อ�าเภอสันทราย กับต�าบลแม่แฝกใหม่ อ�าเภอสันทราย ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 1001 (เชียงใหม่-พร้าว) ตรงกิโลเมตรท่ี 
16+800 ถึงต้นน�้าล�าห้วยบงไปตามแนวสันเขา สิ้นสุดที่หลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณพิกัด 
NA 043976 รวมระยะประมาณ 8,000 เมตร

จากหลักเขตท่ี 2 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณพิกัด NA 043976 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตต�าบล
หนองหาร อ�าเภอสันทราย กับต�าบลปาไผ่ อ�าเภอสันทราย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส้ินสุดท่ี
หลักเขตท่ี 3 ซึ่งตั้งอยูต่รงบรเิวณรมิคลองชลประทานแม่แฝกฝงตะวันตก บรเิวณพิกัด NA 025892 
รวมระยะประมาณ 12,700 เมตร

จากหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณพิกัด NA 025892 เป็นเส้นเลียบริมคลองชลประทาน 
แม่แฝกฝงตะวันตก ซึง่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต�าบลหนองหาร อ�าเภอสันทราย กับ
เทศบาลเมือง แม่โจ้อ�าเภอสันทราย ไปทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือ ส้ินสุดทีห่ลกัเขตที ่4 ซึง่ตัง้อยูต่รง
บรเิวณรมิคลองส่งน�า้ชลประทานแม่แฝกฝงตะวันตก บริเวณพิกัด MA 998937 รวมระยะประมาณ 
6,300 เมตร
จากหลักเขตท่ี 4 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณพิกัด MA 998937 เป็นเส้นตรงตามแนวแบ่งเขตระหว่าง
เทศบาลต�าบลหนองหาร อ�าเภอสันทราย กับเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ�าเภอสันทราย ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ส้ินสุดท่ีหลักเขตท่ี 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1001 (เชียงใหม่-
พร้าว) ฟากตะวันออก ตรงคอสะพานข้ามห้วยเตาไหฝงเหนือ บริเวณพิกัด MA 991934 รวม
ระยะประมาณ  800 เมตร
จากหลักเขตท่ี 5 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณพิกัด MA 991934 เป็นเส้นเลียบริมล�าห้วยเตาไหฝงเหนือซึ่ง
เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลต�าบลหนองหาร อ�าเภอสันทราย กับเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ�าเภอ
สันทราย ไปทางทิศตะวันตก ส้ินสุดท่ีหลักเขตท่ี 6 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบแนวริมล�าห้วยเตา
ไหฝงเหนือกับเส้นแบ่งเขตระหว่างต�าบลเหมืองแก้ว อ�าเภอแม่ริมกับต�าบลหนองหาร อ�าเภอ
สันทราย บริเวณพิกัด MA 985934 รวมระยะประมาณ 500 เมตร

จากหลักเขตท่ี 6 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณพิกัด MA 985934 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางล�าน�้าแม่หนองหาร 
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต�าบลหนองหาร อ�าเภอสันทรายกับต�าบลเหมืองแก้ว อ�าเภอแม่ริมไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลักเขตท่ี 1 ซึ่งต้ังอยู่บริเวณพิกัด MA 979950 
รวมระยะประมาณ 2,300 เมตร  

โดยมีอาณาเขตติดต่อกับต�าบลต่าง ๆ ดังนี้
ทศิเหนือ         ตดิต่อกับเทศบาลต�าบลเจดย์ีแม่ครัว  อ�าเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเทศบาลต�าบลปาไผ่       อ�าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับเทศบาลต�าบลเหมืองแก้ว  อ�าเภอแม่ริม     จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้         ติดต่อกับเทศบาลเมืองแม่โจ้        อ�าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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เทศบาลต�าบลหนองหาร มีพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ ประมาณ 28.28 ตารางกิโลเมตร (นอกเขตเทศบาลเมือง
แม่โจ้) หรือประมาณ 17,675 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีในความรับผิดชอบออกเป็น 5 หมู่บ้าน ดังนี้

เขตการปกครอง

ปจจุบันเทศบาลต�าบลหนองหารมีประชากรในเขตรับผิดชอบทั้งหมด จ�านวน 5,478 คน แยกเป็น 
ชาย 2,543 คน  หญิง 2,935 คน

จ�านวนครัวเรือนและประชากรในเขตรับผิดชอบเทศบาลต�าบลหนองหาร ปี 2562

ท่ีมา: ฝายทะเบียนและบัตร อ�าเภอสันทราย  ( ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562 )

ประชากร

จ�านวน
ครัวเรือน

1,424   
702
578
482
335
3,521

ชาย

668
672
484
340
379
2,543

หญิง

822
727
576
361
449
2,935

รวม

1,490
1,399
1,060
701
828
5,478รวม

หมู่ที่

1

7

8

10

13

ชื่อหมู่บ้าน

  บ้านแม่เตาไห   
  บ้านหนองหาร
  บ้านวิเวก
  บ้านเกษตรใหม่
  บ้านดอยน้อยพัฒนา

รายชื่อ
ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน

  นายสมคิด   แข็งแรง  
  นายณรงค์    มะโนใจ
  นายจิรัฏฐ์    มลิพัฒน์
  นายเจริญ     ค�าปินใจ
  นายใจยา      วงค์หาร

หมายเลขโทรศัพท์

098-746-0138 
065-194-3858
061-2689835
086-114-3804
081-021-9952

หมู่ที่

1

7

8

10

13

ชื่อหมู่บ้าน

   บ้านแม่เตาไห   
  บ้านหนองหาร
  บ้านวิเวก
  บ้านเกษตรใหม่
  บ้านดอยน้อยพัฒนา

จ�านวนครัวเรือน/ประชากร ปี พ.ศ. 2562
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นายต้อม  ยาค�า
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ต�าบลหนองหาร

คณะผู�บริหารเทศบาลตําบลหนองหาร

นางสุพิศ เถียรทิม
นายกเทศมนตรี ต�าบลหนองหาร

นายพุฒ  อุทาเลิศ
รองนายกเทศมนตรี  ต�าบลหนองหาร

นายทินน์  สมณะ
รองนายกเทศมนตรี  ต�าบลหนองหาร

นางสาวสุวรรณี  เบรเรตัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ต�าบลหนองหาร
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นางวันทนา  มงคล
ประธานสภาเทศบาล ต�าบลหนองหาร

นายณรงค์ศักด์ิ  ดวงรัตน์
รองประธานสภาเทศบาล ต�าบลหนองหาร

นายโชคชัย อินยา
เลขานุการสภาเทศบาล

ต�าบลหนองหาร

นายกฤษณะ ปารมี  
สมาชิกสภา เขต 1    

นายประสงค์ ดงร�าคาญ
สมาชิกสภา เขต 2    

นายจนัทร์แก้ว  ปัญญาเป็ง
สมาชิกสภา เขต 2    

นางสาวเชษฐสดุา  เคหา
สมาชิกสภา เขต 2    

นายประยูร กองเงิน      
สมาชิกสภา เขต 1    

นายสมศักด์ิ กองเงิน       
สมาชิกสภา เขต 1    

นายณเรศ  นาแก้ว    
สมาชิกสภา เขต 1   

นายโชตอินันต์  อนิทุใสตระกูล   
สมาชิกสภา เขต 1   

สภาเทศบาลตําบลหนองหาร
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นายใจยา  วงค์หาญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 

บ้านดอยน้อยพัฒนา

กํานัน ผู�ใหญ�บ�านตําบลหนองหาร

นายเจริญ  ค�าปนใจ
ก�านัน ต�าบลหนองหาร
หมู่ 10 บ้านเกษตรใหม่

นายจิรัฎฐ์  มลิพัฒน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 

บ้านวิเวก

นายสมคิด  แข็งแรง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 

บ้านแม่เตาไห

นายณรงค์  มะโนใจ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 
บ้านหนองหาร
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N  O  N  G    H  A  R  N

S U B D I S T R I C T   2 5 6 2

แนะน�าพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง ส�านักปลัด 

12

1 2

8 9 10 11

3 4 5 6 7

13 14 15 16

1.นายนฤเบศร์           ดวงรัตน์        ต�าแหน่ง   คนงานทั่วไป
2.ว่าที่ ร.ต.ชัยณรงค์     จุมปู            ต�าแหน่ง   คนงานทั่วไป
3.นายณรงค์ฤทธิ์         อุปชัย          ต�าแหน่ง   คนงานทั่วไป
4.สิบเอกอุดม             กาติ๊บ          ต�าแหน่ง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.นายธวัชพงศ์            หิรัญบดินทร์  ต�าแหน่ง   หัวหน้าส�านักปลัด
6.นายเจริญ               ศักดิ์ฝัน        ต�าแหน่ง   คนงานทั่วไป
7.นายปฏิพัทธ์            สายประเสริฐ  ต�าแหน่ง   หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ
8.นางวิลาวรรณ           ชิณวงค์         ต�าแหน่ง   พนักงานจ้าง
9.นางสาววราภรณ์     ศรีธิ             ต�าแหน่ง   คนงานทั่วไป
10.นางกัณฐิรัศมิ์          วงศ์ค�าปัน      ต�าแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคล
11.นางสาวกรวินท์        พลดวงค�า      ต�าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชน
12.นางสาวอัจฉรียา        ศุภกิจเจริญ   ต�าแหน่ง  นิติกร
13.นางสาวจิราพรรณ    กันใจวิน        ต�าแหน่ง   นักวิชาการการศึกษา
14.นางอนงค์              มูลดี             ต�าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
15.นางสาวณีรนุช         ดุจวรรณ       ต�าแหน่ง    คนงานทั่วไป
16.นางวีรยา               ยะอนันต์       ต�าแหน่ง    คนงานทั่วไป
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 เทศบาลต�าบลหนองหารได้ด�าเนินโครงการ 1อ�าเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วัน พุธ ท่ี 26 มิถุนายน 2562

 โครงการอ�าเภอยิ้มเคลื่อนท่ีและจิตอาสา อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ณ เทศบาลต�าบลหนองหาร วัน พฤหัสบดี ท่ี 10 มกราคม 2562

ประธานในพิธี ท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
วันเสาร์ 21 กันยายน 2562 ณ วัดวิเวกวนาราม หมู่ 8 ต�าบลหนองหาร อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โดยชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ 1 อ�าเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ต�าบลหนองหาร อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โครงการธรรมะสัญจร อ�าเภอสันทราย ประจ�าปี 2562

21รายงานประจ�าปีเทศบาลหนองหาร 
2019



โครงการ พม. ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน�้าใจ ให้ผู้ด้อยโอกาส
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฯ

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
เทศบาลต�าบลหนองหาร

	 เทศบาลต�าบลหนองหารร่วมกับส�านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่	 ด�าเนินงานโครงการปั ่นปันน�้าใจ	 เพ่ือ

ให้การสงเคราะห์	 ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส	
ภายในเขตเทศบาลต�าบลหนองหาร

  พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ประชุมและลงพื้นท่ีตรวจติดตามปัญหาท่ี
ส�าคัญของต�าบลหนองหาร
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โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้รักษาส่ิงแวดล้อม 
ตามแนวพระราชด�าร ิ(กิจกรรมวนัต้นไม้ประจ�าปีของชาติ) 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

	 กิจกรรมวันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ		สืบเน่ืองจากวันวิสาขบูชาเป็น
วันท่ีองค์การสหประชาชาติยกให้เป็นวันส�าคัญสากลของโลกและคณะ
รัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจ�าปี
ของชาติ

	 การท�าแผนโครงการวันสตรีสากล	 เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี	 ส่งเสริมให้กลุ่มสตรีตระหนักถึง

	 โครงการส่งเสริมการจัดท�าบัญชีครัวเรือน	 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2562	เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้ประชาชนได้เรียนรู้การจัดท�าบัญชีครัวเรือน	ท�าให้รู้รายรับรายจ่าย	วางแผนการ
ใช้จ่ายในอนาคตได้อย่างเหมาะสม	ปลูกฝังปลูกจิตส�านึกให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลต�าบลหนองหารใช้ชีวิต
ด้วยความไม่ประมาท	และด�ารงชีวิตตามแนวปรัชญา	“เศรษฐกิจพอเพียง”

โครงการส่งเสริมการจัดท�าบัญชีครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรีสากล 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ความส�าคัญในบทบาทหน้าท่ีของตนเองและ
ส่งเสริมให้กลุ่มสตรีท�ากิจกรรมร่วมกัน	 สร้าง
ความรัก	 ความปรองดอง	 และความสามัคคี
ในกลุ่มสตรี
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โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

	 การด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ
เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุได้ด�าเนินกิจกรรมนันทนาการ	 สร้าง
สขุภาพกายและใจท่ีดใีห้กลุม่ผูส้งูอายุ	รวมท้ังเป็นอาชพีหลกัหรอื
อาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุได้

โครงการส่งเสริมการจ�าหน่ายผลผลติ 
และผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ท้องตลาด
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

	 เพ่ือส่งเสริมการจ�าหน่ายผลผลิต	
และผลิตภัณฑ์ชุมชนสู ่ท้องตลาด	เพ่ือ
ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ		กลุ่มแม่บ้านได้น�า
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์วางจ�าหน ่าย	
ช ่วยเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่าย	 และ
ประชาสัมพันธ์สินค้า

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพอาชีพ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(กิจกรรมฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว)

	 โ ค ร ง ก า ร ฝ ึ ก อบ ร มก า ร
ประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัวให้กับ
กลุ่มสตรี	 5	 หมู่บ้าน	 ภายในพ้ืนท่ี	
เพ่ือจดัตัง้กลุม่อาชพีกับสร้างรายได้
ให้แก่กลุ่มสตรี
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	 เทศบาลต�าบลหนองหารได้ออกพ้ืนท่ีฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสนัุขบ้า	ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต�าบลหนองหาร	

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย

โครงการป้องกันโรคติดต่อ

	 ด�าเนินการป้องกันโรคติดต่อ
ในเขตพ้ืนที่	 เทศบาลต�าบลหนองหาร
จ�านวน	5	หมู่บ้าน

	 นางสุพิศ	 เถียรทิม	 นายกเทศมนตรีต�าบลหนองหาร	 ได้เป็น
ประธานเปิดอบรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย
ณ	ห้องประชุมเทศบาลต�าบลหนองหาร	งบประมาณในการจัดท�า
โครงการ	จ�านวน	20,000	บาท	ด�าเนินงานในเขตพื้นท่ีเทศบาลต�าบล
หนองหารจ�านวน	5	หมู่บ้าน

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย

งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
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N  O  N  G    H  A  R  N

S U B D I S T R I C T   2 5 6 2

แนะน�าพนักงานและลูกจ้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.นางสรัญญา พะแก       ต�าแหน่ง    ครูผู้ดูแลเด็ก
2.นางเรณู สุรการกัมปนาท     ต�าแหน่ง    คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)
3.นางนิลุบล สุธรรม      ต�าแหน่ง    คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)
4.นางเจนจิรา ภูมิดี      ต�าแหน่ง    คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)
5.นางกัลยา ขยันขาย  ต�าแหน่ง    คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)

1 2 3 4 5
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งานการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส�านักปลดัเทศบาลต�าบลหนองหาร

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

	 ท่าน	สจ.สพุล	ณวิชยั	สมาชกิสภาจงัหวัดเชยีงใหม่	สนัทราย
เขต	2	พร้อมด้วย	นางสุพิศ	 เถียรทิม	นายกเทศมนตรีต�าบล
หนองหารและคณะผูบ้รหิาร	สมาชกิสภาเทศบาลต�าบลหนองหาร,	
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลหนองหาร	ร่วมกิจกรรมโครงการ
จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	ประจ�าปี	2562	วันท่ี	13	เมษายน	
2562	ณ	อาคารเอนกประสงค์เทศบาลต�าบลหนองหาร	เพ่ือ
ส่งเสริม	สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นความส�าคัญของผู้สูงอายุ
และมีส่วนร่วม	ในการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	
รวมถึงยกย่องเชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุในพื้นท่ี	 และเพื่อเป็นการ
บ�ารุงรักษาศีลปะ	 จารีตประเพณี	 และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น

โครงการสืบสานประเพณีย่ีเป็ง (ลอยกระทง)

	 โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง	(ลอยกระทง)	โดยงานการศึกษา	ศาสนาและ
วัฒนธรรม	 เทศบาลต�าบลหนองหาร	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	ณ	บริเวณ
สวนสาธารณะทางเข้า	กองก�ากับการ	ตชด.33	วันท่ี	 21	พฤศจิกายน	2561	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรม	 ประเพณีท้องถิ่น	 และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ี	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการท่ีจะอนุรักษ์บ�ารุงรักษาวัฒนธรรม	
ประเพณีท้องถิ่น
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โครงการสืบสานวันส�าคัญ ทางพระพุทธศาสนา
(วันมาฆบูชา)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

	 โครงการสืบสานวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	
(วันมาฆบูชา)	โดยงานการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	
จัดขึ้น	 ณ	 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต�าบลหนองหาร	
ระหว่างวันท่ี	 18-22	 กุมภาพันธ์	 2562	 โดยมีกิจกรรม
ท�าบุญตักบาตรและฟังพระธรรมเทศนาเน่ืองในวัน
มาฆบูชา	 ท้ังน้ีเพื่อรณรงค์ให้เด็ก	 เยาวชน	 ประชน	 ได้
ตระหนักถึงความส�าคัญของวันมาฆบูชา	 เพื่อปลูกฝังให้
ประชาชน	ได้ร่วมกันลด	ละ	เลิก	อบายมุขเพื่อส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม	 ท�าบุญตักบาตรฟัง
พระธรรมเทศนาและ	เวียนเทียน	เน่ืองในวัน	เพื่อจรรโลง
สังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีดี	 มีคุณธรรม	 จริยธรรมอย่าง
ยั่งยืน	 โดยใช้มิติทางศาสนาเป็นแนวทางในการด�าเนิน
งานมาฆบูชา

	 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.2562	 โดยงานการศึกษา	 ศาสนา
และวัฒนธรรม	 จัดขึ้น	ณ	 ลานกิจกรรมหน้าส�านักงานเทศบาลต�าบลหนองหาร	วันท่ี	 12	มกราคม	2562	
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก	เยาวชน	ได้แสดงออก	กล้าคิด	กล้าท�า	ในทางสร้างสรรค์และ
เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ	 โดยมีกิจกรรมการแสดง
ของเด็กและเยาวชน	 และซุ้มกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านสังคมด้านอารมณ์	 และด้านสติปัญญา	 ต่างๆ	
มากมาย
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	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลหนองหารได้
จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการศึกษาเพ่ือต่อต้านการ
ใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 ให้
นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษ	และ	อันตรายจากการ
ใช้สารเสพติด

							ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็เทศบาลต�าบลหนองหาร
จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียน
รู้ของนักเรียน	ณ	หมู่บ้านลึกลับ	ต�าบลสันผีเส้ือ	
อ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่	จงัหวัดเชยีงใหม่	เพ่ือให้เด็ก
ได้ศึกษาธรรมชาติรอบตัวของเด็กเก่ียวกับชนิด
สัตว์ต่างๆ	ส่งผลให้เด็กได้เกิดพัฒนาการด้าน
ร่างกาย	สงัคม	อารมณ์	สติปัญญา	และจรยิธรรม
มีการปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อสังคมและเจริญเติบโต
เป็นบุคลากรท่ีดีมีคุณภาพของประเทศต่อไป

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลหนองหาร
จัดกิจกรรมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคเพ่ือให้เด็ก
นักเรียน	 มีสุขอนามัยท่ีดี	 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสถานศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน (การทัศนศึกษานอกสถานที่) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลหนองหาร

โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

โครงการฝึกอบรมการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน
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        ควบคุมดูแลรบัผดิชอบ		การบรหิาร
การคลงัในด้านการรับจ่ายเงินของเทศบาล
สถิตข้ิอมลูต่างๆ	เก่ียวกับประเภทรายได้
ของเทศบาล	เช่น	การจดัเก็บภาษปีระเภท
ต่างๆ	อาทิ	ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน	ภาษี
ป้าย	 ภาษีบ�ารุงท้องท่ี	 ค่าธรรมเนียม	

หน้าที่รับผิดชอบ

N  O  N  G    H  A  R  N

S U B D I S T R I C T   2 5 6 2

แนะน�าพนักงาน
และลูกจ้างกองคลัง

1. นายวุฒิชัย  รัตนมงคล           ต�าแหน่ง   พนกังานจ้างเหมาบริการ
2. นางสาวณภาภัช  ทิพวรรณ        ต�าแหน่ง   เจ้าพนกังานจดัเกบ็รายได้
3. นางสาวดลยา  วงค์หาญ             ต�าแหน่ง   คนงานทั่วไป
4. ว่าที่ ร.ต.กนกพร  บุญมา            ต�าแหน่ง   คนงานทั่วไป
5. นายมนัสกร  อ�าพันธ์ศรี            ต�าแหน่ง   คนงานทั่วไป
6. นายคชนม์  จอมงาม            ต�าแหน่ง   คนงานทั่วไป
7. นางสาวสุคนธา  สุรังค์สิมันต์กุล     ต�าแหน่ง   นักวชิาการการเงนิและบัญชี
8. นางสาวทัศนีย์  แก้วยัง            ต�าแหน่ง   ผู้อ�านวยการกองคลัง
9. นางจันจิฬา  ชัยวุฒิ            ต�าแหน่ง   นักวิชาการพัสดุ
10. นางลินจง  ไชยระวัง            ต�าแหน่ง    เจ้าหน้าที่ธุรการ

ค่าปรับและค่าใบอนุญาตต่างๆ	 ทีก่ฎหมายก�าหนดโดยมีการจัดท�าและเก็บข้อมูลแผนท่ีภาษี	 และทะเบียนทรัพย์สิน
เพ่ือใช้ในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	 รวมท้ังดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	 เพ่ือพัฒนาความเจริญให้แก่
ท้องถ่ินในด้านต่างๆ	และงานอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย	ประกอบด้วยงานต่างๆ	ดังน้ี

1
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	 มีหน้าท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ
งานการเงินและบัญชี	และงานพัสดุและทรัพย์สิน	รายละเอียดมีดังน้ี
	 1.	งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
	 2.	งานควบคุมและจดท�าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
	 3.	งานจัดท�าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
	 4.	งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส�าคัญคู่จ่าย
	 5.	งานจัดท�าบัญชีและทะเบียนท่ีเกี่ยวข้องทุกประเภท
 6.	งานจดัท�ารายงานประจ�าวัน	ประจ�าเดอืน	ประจ�าปี	และรายงานอ่ืนๆ
	 7.	งานอ่ืนๆ	ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย

1.	งานจัดท�าประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อช�าระภาษี
2.งานตรวจสอบและจัดท�าบัญชีผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจาก	
				ทะเบียนคุม		ผู้ช�าระภาษี(ผ.ท.5)
3.	งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน	หรือแนบค�าร้องของผู้เสียภาษ	ี
				ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน
4.	งานพิจารณาการประเมินและก�าหนดค่าภาษี	ค่าธรรมในเบื้องต้น	เพื่อน�าเสนอ	
				พนักงานเจ้าหน้าท่ี	

1. ฝ่ายบริหารงานคลัง

1.	งานการซื้อและการจ้าง
2.	งานการซ่อมและบ�ารุงรักษา
3.	งานการจัดท�าทะเบียนพัสดุ
4.	งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
5.	งานควบคุมและจ�าหน่ายพัสดุ
6.	งานการเช่าสังหาริมทรัพย์	และอสังหาริมทรัพย์
7.	งานอ่ืนๆ	ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย

2.งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่

3.งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่

5.	งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียหาย
6.	งานจัดเก็บและช�าระรายได้จากภาษีอากร	ค่าธรรมเนียม	และรายได้อ่ืน
7.	งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและท่ีดิน	ภาษีบ�ารุงท้องท่ี	และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผล
				ประโยชน์	และทะเบียนคุมช�าระภาษี(ผ.ท.5)ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจ�าทุกวัน
8.	งานด�าเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
9.	งานเก็บรักษา	และการน�าส่งเงินประจ�าวัน
10.	งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี	ค่าธรรมเนียมและรายได้
11.	งานอ่ืนๆ	ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

รายรับ-รายจ่าย

รายจ่าย

รายรับ

รวมรายรับ  38,778,890.53

หมวดภาษีอากร     

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                

หมวดรายได้จากทุน       

หมวดภาษีจัดสรร      

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    

งบกลาง   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ายประจ�า)  
ค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอย   
ค่าวัสดุ    
ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ์  
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร่าง  
รายจ่ายอื่น  
เงินอุดหนุน   
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

รวมรายรับ  33,280,371.61
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แถวบน
1. นายธีระพัฒน์    อุตมะ (ซ้ายมือ)   ต�าแหน่ง   คนงานทั่วไป
2. นายณัฐวุฒิ       ดวงสมบูรณ์       ต�าแหน่ง   นายช่างโยธา
3.นายอุเทน           อ�าช�าฤทธิ์           ต�าแหน่ง   คนงานทั่วไป
4.นายบุญลักษณ์   บุญลอย          ต�าแหน่ง   คนงานทั่วไป
5.นายสุริยา             ทองหลอม          ต�าแหน่ง   คนงานทั่วไป

แถวล่าง
1.นายจักรพันธ์      จันออน      ต�าแหน่ง    คนงานทั่วไป
2.นายเอกลักษณ์    ตนยอม      ต�าแหน่ง    ผู้อ�านวยการกองช่าง
3.นางเปรมยุดา      จันทร์แสง       ต�าแหน่ง    คนงานทั่วไป
4.นายอนุชา           ทาแท้       ต�าแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง
5.นายอนิรุทน์        ง�าเมือง      ต�าแหน่ง    คนงานทั่วไป

1

1 2 3 4 5

2 3 4 5

แนะน�าพนักงาน 
และลูกจ้างกองช่าง

N  O  N  G    H  A  R  N

S U B D I S T R I C T   2 5 6 2
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กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส�ารวจ ออกแบบ การจัดท�าข้อมูลทางด้าน 
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการซ่อมบ�ารุง 
การควบคมุการก่อสร้างและซ่อมบ�ารุง งานแผนด้านวศิวกรรมเครือ่งจกัรกลการรวบรวมประวติั
ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติการเคร่ืองจักรกล การควบคุม การบ�ารุงรักษา เคร่ืองจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น�้ามัน
เชื้อเพลิงและปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกมาเปน 
1 ฝ่าย 4 งานคือ

กองช่าง

1

2

3

4

 งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
   งานก่อสร้างและบูรณะถนน
    งานก่อสร้างสะพาน เข่ือนทดน�้า
   งานข้อมูลก่อสร้าง

   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  งานประเมินราคา
  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
  งานออกแบบและบริการข้อมูล

   งานสาธารณูปโภค มีหน้า
ที่ความรับผิดชอบ
  งานประสานกิจการประปา
  งานไฟฟาสาธารณะ
  งานระบายน�้า

   งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังน้ี
  งานรับส่งหนังสือ
  งานจัดเก็บเอกสาร
  งานบันทึกข้อมูล

ฝ่ายแบบแผน
และก่อสร้าง
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 การตัดหญ้าท�าความสะอาด
บริเวณสองข้างทางของถนน
สายหลักในหมู่บ้านภายในเขต
รั บ ผิ ด ช อ บ เ ท ศ บ า ล ต� า บ ล
หนองหาร ตามโครงการถนน
สะอาด บ้านน่ามอง เมืองน่าอยู่ 

 งานซ่อมแซมถนน โดยกองช่างได้ด�าเนินการจัดซื้อยางมะตอยมาผสมและน�าไปซ่อมถนนที่ช�ารุด เปน
หลุมเปนบ่อ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยในการสัญจร

 งานซ่อมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
(ไฟกิ่ง) และระบบเสียงตามสาย ในเขตรับ
ผิดชอบของเทศบาลต�าบลหนองหาร

กิจกรรม N  O  N  G    H  A  R  N

S U B D I S T R I C T   2 5 6 2
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 สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ให้กับศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต�าบลหนองหาร โดยร่วมกับผู้ปกครอง
ในการด�าเนินการ  เพ่ือให้เด็กปฐมวัยให้มีความรู้ทางกาย 
ทางใจ เกิดสติปัญญา สามารถเรียนรู้ต่อยอด และสามารถ
ใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็ง โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น ตลอดจน
คนในท้องถิ่นมาช่วยกันท�า

 ตัดแต่งก่ิงไม้ข้างทาง  เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ
บนท้องถนน 

  ปรับปรุงผิวจราจรโดยใช้หินคลุก ในพ้ืนท่ี
เขตเทศบาลต�าบลหนองหาร
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          โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก  ภายในโครงการ
บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 1 บ้านแม่เตาไห  งบประมาณ
ในการด�าเนินการ 303,100 บาท

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่ งบประมาณ 411,300 
บาท

โครงการตามเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

โครงการโครงสร้างพื้นฐาน N  O  N  G    H  A  R  N

S U B D I S T R I C T   2 5 6 2
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 โครงการวางท่อประปา (ขนาด 4 น้ิว) จากแยก
อบต. เดิมถงึซอยสันติสุข หมู่ท่ี 8 บ้านวเิวก งบประมาณ 
370,700 บาท

 โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน ์บริ เวณ
ฌาปนสถานบ้านหนองหาร หมู่ท่ี 7 ต�าบล
หนองหาร งบประมาณ 336,500 บาท

โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายหมู่บ้านเอื้ออาทร เฟส 1 หมู่ที่ 1 บ้านแม่เตาไห งบประมาณ 164,700 บาท
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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ช่วงหน้าบ้านนางศรีนวล โสภาอุทก) งบประมาณ 
263,700 บาท

 โครงการก่อสร้างเมรุในฌาปนสถาน 
บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 7 ต�าบลหนองหาร งบประมาณ 
960,000 บาท

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพ่อขุน หมู่ท่ี 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา งบประมาณ 
462,100 บาท
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     โครงการปรับปรงุผิวจราจรแบบ Over-Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรตี ถนนสายหลักบ้านดอยน้อย
พัฒนา หมู่ท่ี 13 (เขตเทศบาลต�าบลหนองหาร) 
เชื่อมบ้านแม่เตาไห หมู่ที่ 1 ต�าบลหนองหาร (เขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้) งบประมาณ 1,792,000 บาท

จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โครงการ
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับงบประมาณ

N  O  N  G    H  A  R  N

S U B D I S T R I C T   2 5 6 2

โครงการก่อสร้างอาคารเรยีนเสรมิ ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลหนองหาร งบประมาณ 581,600 บาท

 โครงการก่อสร้างห้องน�้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ห้อง ใน
ฌาปนกิจสถาน หมู่ท่ี 8 บ้านวเิวก 
งบประมาณ 108,600 บาท

 โครงการก ่อสร ้างห ้องน�้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ห้อง ใน
ฌาปนกิจสถาน หมู่ที่ 7 บ้านวิเวก 
งบประมาณ 108,600 บาท
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 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่ (เขตเทศบาลต�าบลหนองหาร) ต�าบล
หนองหาร เชื่อม หมู่ท่ี 6 บ้านโปง (เขตเทศบาลต�าบลป่าไผ่) ต�าบลป่าไผ่ อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 1,818,000 บาท

 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต หมู่ท่ี 10 บ้านเกษตรใหม่ (เขตเทศบาลต�าบลหนองหาร) 
ต�าบลหนองหาร เชื่อม หมู่ท่ี 6 บ้านโปง (เขตเทศบาลต�าบลป่าไผ่) 
ต�าบลป่าไผ่ อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 1,533,000 
บาท

 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนน
สายข้างสวนนงนุช หมู่ท่ี 10 บ้านเกษตร
ใหม่ (เขตเทศบาลต�าบลหนองหาร) เชื่อม 
หมู่ท่ี 3 ต�าบลหนองหาร (เขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้) งบประมาณ 1,143,000 บาท
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(งบพัฒนาจังหวัด)

โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัดเชียงใหม่ 

N  O  N  G    H  A  R  N

S U B D I S T R I C T   2 5 6 2

 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติก ถนนสาย
ทางหน้าค่าย กก.ตชด.33 (ผ่านหน้าศิริลักษณ์รีสอร์ท) หมู่ที่ 7 ถึง
ป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 ต�าบลหนองหาร 
อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ1,437,000 บาท

        โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  บริเวณข้างศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน�้าจืดเชียงใหม่  บ้านแม่โจ้  หมู่ท่ี  4 
เชื่อมบ้านวิเวก หมู่ท่ี 8 ต�าบลหนองหาร อ�าเภอ
สันทราย จังหวดัเชียงใหม่ จ�านวน 5 ช่วง งบประมาณ
3,670,000 บาท

โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้าน
ดอยน้อยพัฒนา เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านแม่เตาไห เขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ต�าบลหนองหาร และ หมู่ที่ 10 
บ้านเกษตรใหม่ ต�าบลหนองหาร เช่ือม หมู่ท่ี 6 บ้านโปง
ต�าบลป่าไผ่ อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
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งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบาลต�าบลหนองหาร

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต�าบลหนองหาร ได้ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบอุบัติเหตุต่างๆ ในเขตพ้ืนท่ีและพืน้ท่ีใกล้เคยีงท้ังอุบัติเหตุ
บนท้องถนนในพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว

N  O  N  G    H  A  R  N

S U B D I S T R I C T   2 5 6 2

แนะน�าเจ้าหน้าท่ีบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

1.นายอุกฤต         ดวงค�า (ซ้ายมือ) ต�าแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ
2.นายสมจิต         ชัยวงศ์  ต�าแหน่ง  คนงานทั่วไป
3.นางสาวบุษบา   ไทยใหม่   ต�าแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ
4.นายประวิทย์     ฟองมี                         ต�าแหน่ง  คนงานทั่วไป
5.นายอนิรุทน์      ดวงสมบูรณ์ ต�าแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ

1 2 3 4 5
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  โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ประจ�าปี 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62                                                     

  โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ�าปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 เม.ย. – 
17 เม.ย. 2562 และอ�านวยความสะดวกในการจราจร                                                     
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การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยให้ความรู้กับประชาชน
ในพ้ืนที่อย่างละเอียดพร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย
และน�า้ฉีดล้าง  ท�าความสะอาดถนนเพ่ือลดฝุน่ละออง
ภายในหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ

N  O  N  G    H  A  R  N

S U B D I S T R I C T   2 5 6 2

แนะน�าพนักงานและเจ้าหน้าท่ี 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต�าบลหนองหาร

1. นายพิสิษฐ์  รบไพรินทร์    ต�าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก
2. นายณัฐวุฒิ  ดวงสมบูรณ์      ต�าแหน่ง  พนักงานจ้างประจ�า
3. นายประสงค์  สิริโรจน์        ต�าแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ
4. นายวีรยุทธ  โยธาแจ้ง       ต�าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง

1 2 3 4

45รายงานประจ�าปีเทศบาลหนองหาร 
2019



การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ให้การความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่กรณีขาดแคลนน�้าใช้อุปโภค

 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้ให้
การความช่วยเหลือประชาชนกรณี  เหตุอัคคีภัย 
ในเขตพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง
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ผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOP

1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าจักรเข็มทอง 
จ�าหน่าย : ผลิตภัณฑ์จากผ้า เช่น ผ้าเช็ดเท้า, เบาะรองหนัง,
เบาะพิง, หมอนหนุน, หมอนข้าง, ปลอกหมอน, กระเป๋า และ
เส้ือผ้า 

2. กลุ่มดอกไม้ผ้าใยบัวเทศบาลต�าบลหนองหาร
จ�าหน่าย : ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว เช่น ดอกลิลล่ี 
ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ดอกดาหลา ดอกชาแว็ก และดอกบัว
หลวงใหญ่ รับจัดดอกไม้ในงานอวมงคล และงานมงคล
ต่างๆ 

นายเรวัต - นางสุพิศ สุจริต 
272 บ้านเกษตรใหม่ ม.10 ซอย 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่ 50290
โทร : 086-1012741 / 083-3206940

กลุ่มสตรีเทศบาลต�าบลหนองหาร 
(นางธาราธนีิ พรหมอนิทร์ ประธานกลุ่ม)
399 หมู่ 7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชยีงใหม่ 50290
โทร : 053-106951 ต่อ 17 / 082-1823384
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5. บริษัท โมเน่ มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ�ากัด
จ�าหน่าย ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรหินแร่ธรรมชาติ 
www.thaimone.com

นางสาวอรอ�าไพ โอศิริ 
9/59 หมู่ 1 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร : 093-6516295 / 062-8367998

4. สวนดอกไม้ปทุมมา,กระเจียว 
จ�าหน่าย : หัวพันธุแ์ละไม้ตดัดอกปทมุมา, กระเจยีว 

นางกุญช์ชญา สวัสดี 
467 ม.10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
โทร : 061-6549461 / 089-6338159

3. วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรหนองหาร 
จ�าหน่าย : ข้าวหอมนิล,ข้าวกล้องหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ไม่ใช้สารเคมี 
ม.7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชยีงใหม่ 
โทร : 094-5015977 / 088-2525464
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8.วิสาหกิจกลุ่มเย็บผ้าแพรวพลอย
จ�าหน่าย : กระเป๋า/เส้ือผ้า และรับผลิต
ตามออเดอร์

นางกัญญาพิชญ์ ฐณภัทร์ปติกร
360 หมู่ 7 ต.หนองหาร อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่ 50290
โทร : 065-8924094 / 089-8834856

7.กลุ่มงอกงาม บ้านเอื้ออาทร หนองหาร
จ�าหน่าย : ไข่เค็มใบเตย ไข่เค็มน�้าแร่ ถ่ัวงอกปลอดสาร 
และลูกเดือยอบกรอบ ผักกาดดองน�้าแร่เกลือภูเขา 
จ�าหน่าย : งานฝีมือ มะม่วงแช่อ่ิม กล้วยน�า้ว้าอบโฮมเมด 
ดอกจอกสมุนไพร

นางสาววรานิษฐ์ สวัสดิ์ฐิติกร
9/1379 หมู่ 1 ต.หนองหาร อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร : 086-3516965 / 061-4486051 / 095-5969783
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ที่พัก    เบอร์โทรศัพท์

รุ้งนารา พูลวิลล่า 062-9945960
ศิริลักษณ์รีสอร์ท 094-4294222
บ้านมาลาลักษณ์ 053-848449
บ้านเริงชัย ชุ่มภิรมย์ 081-0237983
บ้านจุฑาทิพย์  083-8621426
ป.พูนทรัพย์  081-9087962,081-8442108
บ้านกุลภัสสร์  087-1020987
บ้านจันทิมา  087-8010899
บ้านพักสุภารมย์  085-8663665
บ้านลัทธิกุล  086-5474716
บ้านเลขที่ 160  082-8964594
บ้านเพชรพลอย  089-1910031
บ้านฮิมน�้า  081-5304866
บ้านพักชัยมงคล  081-9935736,086-1867137
รัชนีแอนด์รีสอร์ท 053-499040
เลอสายจันทร์  095-7896961
บ้านป้าปุ  098-8032575
หอพักลักษณ์พาณิช 093-1921184

ร้านอาหาร  เบอร์โทรศัพท์

ร้านต�ามั่ว  081-0206971
ลาบลุงลิ  095-5493641
หมาหล่าซี๊ดซาด  062-9913487
ร้านกวยเตี๋ยวจ่าดอก 087-7284954

เทศบาล
ตําบลหนองหาร
ร้านอาหาร/ท่ีพัก
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คณะผู้จัดท�า
 รายงานสรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ 
คณะผู้จัดท�าได้รวบรวมข้อมูลและผลการด�าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต�าบลหนองหาร เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน หน่วยงานของรฐั และเอกชนได้รับทราบอย่างท่ัวถงึ หากมีข้อผดิพลาด
ประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นใดๆ
สามารถติชมมาได้ เพ่ือประโยชน์ และน�าไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป ท้ายนี้ต้องขอ
ขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมช่วยเหลือการจัดท�ารายงานสรุปผลการด�าเนิน
งาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จนส�าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์

ที่ปรึกษา

นางสุพิศ   เถียรทิม                  นายกเทศมนตรีต�าบลหนองหาร
นายพุฒ    อุทาเลิศ                  รองนายกเทศมนตรีต�าบลหนองหาร
นายทินน์   สมณะ                     รองนายกเทศมนตรีต�าบลหนองหาร
นายต้อม   ยาค�า                      ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต�าบลหนองหาร
นางสาวสุวรรณี  เบรเรตัน       เลขานายกเทศมนตรีต�าบลหนองหาร

บรรณาธิการ

นายวีระชัย  กระต่ายทอง         ปลัดเทศบาลต�าบลหนองหาร

ผู้ช่วยบรรณธิการ

นายธวัชพงศ์  หิรัญบดินทร์   หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาลต�าบลหนองหาร
นายปฏิพัทธ์  สายประเสริฐ    หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการเทศบาลต�าบลหนองหาร
นายเอกลักษณ์  ตนยอม        ผู้อ�านวยการกองช่างเทศบาลต�าบลหนองหาร
นางสาวทัศนีย์  แก้วยัง          ผู้อ�านวยการกองคลังเทศบาลต�าบลหนองหาร

เรียบเรียงและรวบรวมข้อมูล/ภาพถ่าย

นางสาวกรวินท์  พลดวงค�า   นักพัฒนาชุมชนเทศบาลต�าบลหนองหาร
นางสาววราภรณ์  ศรีธิ          พนักงานจ้างทั่วไป  ช่วยงานธุรการส�านักปลัด
นายชัยณรงค์  จุมปู                พนักงานจ้างทั่วไป   ช่วยงานธุรการส�านักปลัด

ออกแบบและจัดพิมพ์โดย

บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย จ�ากัด
โทร : 053-272079, 053-272081  E-mail : iamtrio@gmail.com
Fb : https : //www.facebook.com/trioadvertisingandmedia/
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