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สาสนจากนายก

- สาสนจากประธานสภาฯ

- ประชาสัมพันธ
  โครงการสงเสริมการออม

- คณะผูบริหาร
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ยุทธศาสตรการดําเนินงาน

รายงานทางการเงิน 
ประจําปงบประมาณ 2562

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ผลการดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่เทศบาลตําบลบานแปะ

เทศบาลตําบลบานแปะ02

ANNUAL  REPORT 2018  OF  Banpae  municipality     



 ในปงบประมาณ 2562 ท่ีผานมา ตองขอขอบคุณ พอ แม พี่นอง ประชาชนชาวตําบลบานแปะ 

ที่ใหโอกาสกระผมและทีมงานผูบริหารเขามาบริหารงานพัฒนาตําบลบานแปะ กระผมไดทุมเท แรงกาย 

แรงใจ ในการบริหารงานมุงมั่นดําเนินการตามภารกิจหนาที่เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในตําบลบานแปะ 

ไมวาจะเปนโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานส่ิงแวดลอม ดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ดานสาธารณสุข เปนตน โดยยึดหลักการบริหารแบบ “เขาใจปญหา พัฒนาทุกดาน บูรณาการเครือขาย สูเปาหมาย

อยางพอเพียง”

 สุดทายนี้ ขอขอบคุณพี่นองประชาชน ผูนําชุมชน สวนราชการภาครัฐ เอกชนทุกหนวยงาน ที่ไดมีสวนรวม

ในการพฒันาเทศบาลตาํบลบานแปะในทกุ ๆ  ดาน ใหสาํเรจ็ลลุวงตามแผนงานโครงการทีว่างไว และหวงัเปนอยางยิง่วา

คงไดรับความรวมมือจากทานดวยดีตลอดไป ขอขอบพระคุณครับ

                             

                              นายพันธศักดิ์   แกวสุดใจ

           (นายกเทศมนตรีตําบลบานแปะ)

 

สาสนจากนายก
เทศมนตรีตําบลบานแปะ
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      ประชาสัมพันธ
  โครงการสงเสรมิการออม
     กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตําบลบานแปะ 

“ÍÍÁãËŒµÅÍ´ ËÂÍ´ÇÑ¹ÅÐºÒ·  
äÁ‹¢Ò´·Õè¾Öè§”

       เปดใหบริการมาแลว 2 ป 6 เดือน

วิสัยทัศน 
 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลบานแปะ 

เปนศูนยกลางและเครือขายการเรียนรูทุนสวัสดิการ 

สรางหลกัประกนัความมัน่คงของชมุชนฐานราก  ฟนฟทูนุ

ทางสงัคม เสรมิสรางความเขมแขง็ของชมุชนในการจดัการ

ดูแลชวยเหลือเกื้อกูลกัน เพ่ือพัฒนาคน และสังคมใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

  เงื่อนไขและขอกําหนดสมาชิก

  สวัสดิการเรื่องการเกิด

  สวัสดิการเรื่องการศึกษา

  สวัสดิการเรื่องการเจ็บปวย

  สวัสดิการเรื่องการเสียชีวิต

  สวัสิดการเรื่องการบวช

 รายละเอียดอานตอดานใน

สาสนจาก
ประธานสภาฯ
สาสนจากสาสนจาก
ประธานสภาฯประธานสภาฯ

 

เรียน พอแมพี่นองตําบลบานแปะที่รักและเคารพทุกทาน
 กระผม นายอนุวัชรพงศ ใจชมชื่น มีความ
ภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งที่ไดรับความไววางใจ จากพอแม
พี่นองตําบลบานแปะ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
บานแปะ ใหเปนประธานสภาฯ ตลอดเวลาที่ผานมา
กระผมมคีวามตัง้ใจ มุงเนนถงึผลประโยชนของประชาชน 
ยึดมั่นในความโปรงใส ยุติธรรม มีจริยธรรม ใหพอแม
พี่นองในตําบลบานแปะมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล
บานแปะ พิจารณาจัดสรรงบประมาณและโครงการ
ตาง ๆ  เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิด
ประโยชนสูงสุด พรอมดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 
นโยบายที่นําเสนอตอประชาชน รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีสรางความรักและสามัคคีในหมูบานและชุมชน 
พรอมนําแนวทางการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาเปนแบบอยางใน
การดาํเนนิชวีติของชาวทองถิน่ กระผมในนามสภาเทศบาล
ตําบลบานแปะ พรอมทั้งสมาชิกสภาทุกทาน จึงยึดหลัก
บริหารบานเมืองที่ดี โดยยึดบริหารบานเมืองที่ไดเพื่อจะ
ไดบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคในการพัฒนาทองถิ่น
ใหมีความเจริญ
 ทายน้ี ขออวยพรใหพอแมพี่นอง ประชาชน
ทุกทานทุกครัวเรือน จงประสพแตความเจริญรุงเรือง 
ดวยสรรพสิริสวัสด์ิ พิพัฒนมงคล สมบูรณพูลผลดวย
ความสุขกาย สุขใจ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
มีโชคตลอดกาลเทอญฯ

       นายอนุวัชรพงศ  ใจชมชื่น
 (ประธานสภาเทศบาลตําบลบานแปะ)
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แถวนั่งจากซาย  
นายอุนเรือน  กิติ

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมชื่น (ประธานสภาฯ)

นายจินดา  พงษวารินทร

นายอภิชาต วรรณการ  (รองประธานสภาฯ)

นางรัตนา  กันทะยวง (เลขานุการสภาฯ)

เรียงจากซายไปขวา  
นายทอน  แสนสิงห  (เลขานุการนายกฯ)

นายอรรถพล  กันทาคํา  (รองนายกฯ)

นายพันธศักดิ์  แกวสุดใจ (นายกฯ)

นายจตุรพร  ปนตาอินทร (รองนายกฯ)

นายประสิทธิ์  สาคร  (ที่ปรึกษานายกฯ)

แถวยืนจากซาย
นายหมอกวา  ปอโซโร

นายชัยพร  ตากลม

นายนิคม อุนใจละ

นายวิเชียร จันตาบุญ

นายสมเพชร  ตะบิ

นายวุฒิกร  สถิตวนา

รูปกิจกรรมกองทุน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

คณะผูบริหาร เทศบาลตําบลบานแปะ

สมาชิกสภา เทศบาลตําบลบานแปะ
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ผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น

หร�อพื้นที่เทศบาลตําบลบานแปะ

กิจกรรม : โครงการศพปลอดเหลา

กิจกรรม : โฮงเฮียนชราภิบาล

สรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   รวมงบประมาณ 15,005,000 บาท

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    รวมงบประมาณ     279,712 บาท

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    รวมงบประมาณ       28,110 บาท

ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น รวมงบประมาณ 937,566.88 บาท

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน      รวมงบประมาณ   7,171,700 บาท

ยุทธศาสตรที่ 6 การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน รวมงบประมาณ    327,680  บาท

ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี       รวมงบประมาณ     106,740 บาท
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ลําดับที่ โครงการ งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1 โครงการปรับปรุงระบบทอสงน้ําประปาหมูบานทากอมวง (ภายในหมูบาน) 371,500.-

2 โครงการปรับปรุงระบบทอสงน้ําประปาหมูบานทาขาม 131,000.-

3 โครงการวางทอสงน้ําระบบประปาหมูบาน บานตนผึ้ง หมูที่ 17 348,000.-

4 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร เอนกประสงค บานทุงพัฒนา  หมูที่ 13 149,500.-

5 โครงการกอสรางฐานเสาไฮแมส (High Mast) พรอมติดตั้ง 200,000.-

6 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บานขุนแปะ หมูที่ 12 สายหนาคริสตจักรราฟาแอล 124,000.-

7 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บานขุนแปะ หมูที่ 12 สายหนาอนามัยขุนแปะ 220,000.-

8 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บานนากบ หมู ที่ 2 สายบานนายธันวา  สุภาใจ-ลําเหมือง 40,500.-

9 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บานนากบ หมู ที่ 2 สายสี่แยก-บอขยะหมูบานนา กบ หมูที่ 2 307,000.-

10 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บานแปะ หมูที่ 4 สายแยกถนนเขาวัดถาตอง-ทุง นายเนือง  แสนคาเพีย 348,000.-

11 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บานมอนหิน หมูที่ 3 สายบานนางอวน   แสนสุข –นายมูล  ใจทะนัน 357,000.-

12 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมจร หมู ที่ 20 สายสะพานหหวยกุม-ทางไป ปากทาง 348,000.-

13 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบแปะ หมูที่ 1 สายทางซอยเขาบานนายยง ยุทธ แกวเมืองบาง ฟากประตูวัด 69,500.-

14 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบแปะ หมูที่ 1 สายบานครูพวงเพขร มาทา ม – บานนางอาพร  จุมปาทอง 72,500.-

15 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบแปะ หมูที่ 1 สายบานนางมอญ  ศรีวิชัย – บานนายสวงค  อินตะคา 73,500.-

16 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบแปะ หมูที่ 1 สายบานนายสีวัง ใฝนันตา -บานนายเขียน กันทะวงค 185,000.-

17 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู บาน หมูที่ 9 บานวังตวง 345,000.-

18 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขาง บานนายสวาง เกิดใหม หมูที่ 16 บานโฮงมะคา 258,000.-

19 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขาง บานนายสะอาด  แกวกุนา หมูที่ 15 บานดงเย็น 139,000.-

20 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ขางบาน ด.ต.ประพันธ  มูลรังษี หมู ที่ 5 บานหวยทราย 133,500.-

21 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ขางบานหมวดประยูร  เทียนแกว หมูที่ 5 บานหวยทราย 75,500.-

22 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ขางศุภนิมิต หมูที่ 5 บานหวยทราย 82,500.-

23 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน นายก ฤษดากรณ  วรินทร(ชางดิ๊ก) - กาด ดอกแกว หมูที่ 7 บานทาขาม 171,500.-

24 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนาย ตัน จุมปาจม-บานนายแหลง กันภัย หมูที่ 18 บานบวกหา 192,000.-

25 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายนิ รันดร กันภัย-บานนางเสาวลักษณ กันภัย หมูที่ 18 บานบวกหา 138,500.-

26 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนาง ฟองคา เรือนงาม -บานนายอุทัย แดงติ๊บ หมูที่ 15 บานดงเย็น 241,000.-

27 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนาง สุดา  ปนตาโน -บานนายจานงค เต ชะทิศ หมูที่ 8 บานสบแจมฝงขวา 463,000.-

28 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนาย ดวงแกว  คาจา - บานนายอนันต ปญญามา หมูที่ 19 บานขวงเปา 420,000.-

29 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเอนก ประสงคเทศบาลตาบลบานแปะ หมู ที่ 8 199,000.-

30 โครงการซอมแซมถนนเขาพื้นที่ ทางการเกษตรดวยหินคลุกปรับ เกลี่ย บานทุงพัฒนา  หมูที่ 13 199,000.-

31 โครงการฝายนาลนคอนกรีตเสริม เหล็กกั้นลําหวย บานบนนา  หมูที่ 14 398,000.-

32 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบแปะ หมูที่ 1 หมวด 6 สายจากโรงน้ําดื่มสบแปะลาง – บานนายอินปน  ทาตุเม 205,000.-

33 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบแปะ หมูที่ 1 หมวด 2 สายบานนายประพันธ  มาทาเม – บานนางคํามา  คําจันทรใจ 134,000.-

34 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบแปะ หมูที่ 1 หมวด 3 สายบานนายเลิศ  กันทะฟู – บานนายสุทัศน  ทาตุเม 100,000.-

35 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคลานกีฬาประจําหมูบาน บานนากบ หมูที่ 2 400,000.-

36 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานมอนหิน หมูที่ 3 สายจากบานนายคํามูล คําเหล็กดี 403,000.-

37 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแปะ หมูที่ 4 สายนาแพะใต 400,000.-

38 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หัวสะพานฌาปนสถาน –บานนางสาววัฒนา ศรีสองเมือง หมูที่ 5 บานหวยทราย 276,000.-

39 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขางรานพันธุทิพยการเกษตร –บานนางมา ปญโนจา หมูที่ 5 บานหวยทราย 122,000.-

40 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนางเลี่อน แกวเมืองบาง – บานนางเกสร  วงคกิติ – บานนายรัตน  อินตะคํา หมูที่ 6 บานขวงเปาใต 424,000.-

41 โครงการจัดหาเครื่องออกกําลังกายกลางแจงพรอมติดตั้งบานทาขาม หมูที่ 7 299,500.-

42 โครงการปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาวประจําหมูบานทาขาม หมูที่ 7 116,000.-

43 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอางสาธารณะหมูที่ 8 บานสบแจมฝงขวา 444,000.-

44 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนายศรีเพชร  ตางใจรักษ –บานนายจํานงค พรมปญญา  หมูที่ 9 บานวังตวง 400,000.-
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45 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนผิวจราจรดวยแอสฟลติกคอนกรีตแบบโอเวอรเลย บานทากอมวง หมูที่ 10 402,000.-

46 โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลลหมูบานสบแจมฝงซาย หมูที่ 11 160,500.-

47 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนายปญญา สุภาวงค – บานนายฉันท ปยาโน หมูที่ 11 บานสบแจมฝงซาย 254,000.-

48 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขุนแปะ หมูที่ 12 สายหยอมปากลวยบานนายสุแฮ  ตาคํา 400,000.-

49 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทุงพัฒนา หมูที่ 13 สายบานนางอําพร ตาบุญใจ – บานนายดวงแกว สุทธา 177,000.-

50 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทุงพัฒนา หมูที่ 13 สายทางบานนายดวงขาล หมูเทพ – บานนายนวล ตากลม 124,000.-

51 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทุงพัฒนา หมูที่ 13 สายเขาโรงสูบน้ําประปาหมูบาน 121,000.-

52  โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบนนา  หมูที่ 14 สายหยอมกองยอ 436,000.-

53 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขางสวนนายบุญมา โปธิวัน หมูที่ 15 บานดงเย็น 154,000.-

54 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 หมูที่ 15 บานดงเย็น 247,000.-

55 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานยายปน  เชื้อหมอ – สวนนายพงษศิริ ตนะพงษ หมูที่ 16 บานโฮงมะคา 361,000.-

56 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวยแอสฟลติกคอนกรีตแบบโอเวอรเลยบานตนผึ้ง หมูที่ 17 สายจากบานนายขวี่ดี  บุญญานุกุล 403,000.-

57 โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลลหมูบานบวกหา หมูที่ 18 160,500.-

58 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนายประพจน  วงคเปง – บานนางจําป  ไชยวงค หมูที่ 18  บานบวกหา 222,000.-

59 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายมิ่ง ลอจาก – บานนายเปลี่ยน  จันตาบุญ หมูที่ 19  บานขวงเปา 459,000.-

60 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมจร หมูที่ 20 สายจากหอประชุมหมูบาน – สะพานหวยกุง 400,000.-

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

61 โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตําบลบานแปะโฮงเฮียนชราภิบาลตําบลบานแปะ 59,712.-

62 โครงการสงเสริมการจัดทาบัญชี ครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 20,000.-

63 โครงการสงเสริมอาชีพกลุมแมบาน 20หมูบาน 200,000.-

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

64 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการแกไขปญหาหมอกควันไฟปา 57,860.-

65 โครงการสงเสริมเกษตรอินทรียและ ฟนฟูสิ่งแวดลอม 21,360.-

66 โครงการกาจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหลงน้ํา 19,470.-

67 โครงการรณรงคจัดเก็บและคัดแยก ขยะกอนทิ้ง 29,420.-

ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

68 โครงการสงเสริมประเพณีปใหมมง 10,000.-

69 โครงการสงเสริมศาสนาคริสต 20,000.-

70 โครงการธรรมสัญจร 40,000.-

71 โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูรอน 20,000.-

72 โครงการสงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญทางพุทธศาสนา 50,000.-

73 โครงการสงเสริมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 40,000.-

74 โครงการสงเสริมการปฏิบัติธรรมเขารุกขมูล 20,000.-

75 โครงการสงเสริมประเพณีสรงน้ําพระธาตุในตําบลบานแปะ 70,000.-

76 โครงการมหกรรมผาฝายทอมือ 100,000.-

77 โครงการทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม 14,300.-

78 โครงการสงเสริมประเพณียี่เปง 381,626.88

79 โครงการสงเสริมประเพณีสงกรานต 20,000.-

80 โครงการสืบชะตาหลวงและรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในตําบลบานแปะ 88,660.-

81 โครงการอุยสอนหลานสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 30,000.-

82 โครงการแลกเปลี่ยนแนวคิดงานวัฒนธรรมระดับตําบล 9,980.-

83 โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติและศาสนา 23,000.-

84 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 41,373.-

85 โครงการสํารวจขอมูลประชากร สุนัขและแมว 9,429.-

86 โครงการแขงขันกีฬาเด็กและ เยาวชนตําบลบานแปะ 113,841.-
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45 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนผิวจราจรดวยแอสฟลติกคอนกรีตแบบโอเวอรเลย บานทากอมวง หมูที่ 10 402,000.-

46 โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลลหมูบานสบแจมฝงซาย หมูที่ 11 160,500.-

47 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนายปญญา สุภาวงค – บานนายฉันท ปยาโน หมูที่ 11 บานสบแจมฝงซาย 254,000.-

48 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขุนแปะ หมูที่ 12 สายหยอมปากลวยบานนายสุแฮ  ตาคํา 400,000.-

49 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทุงพัฒนา หมูที่ 13 สายบานนางอําพร ตาบุญใจ – บานนายดวงแกว สุทธา 177,000.-

50 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทุงพัฒนา หมูที่ 13 สายทางบานนายดวงขาล หมูเทพ – บานนายนวล ตากลม 124,000.-

51 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทุงพัฒนา หมูที่ 13 สายเขาโรงสูบน้ําประปาหมูบาน 121,000.-

52  โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบนนา  หมูที่ 14 สายหยอมกองยอ 436,000.-

53 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขางสวนนายบุญมา โปธิวัน หมูที่ 15 บานดงเย็น 154,000.-

54 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 หมูที่ 15 บานดงเย็น 247,000.-

55 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานยายปน  เชื้อหมอ – สวนนายพงษศิริ ตนะพงษ หมูที่ 16 บานโฮงมะคา 361,000.-

56 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวยแอสฟลติกคอนกรีตแบบโอเวอรเลยบานตนผึ้ง หมูที่ 17 สายจากบานนายขวี่ดี  บุญญานุกุล 403,000.-

57 โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาเซลลหมูบานบวกหา หมูที่ 18 160,500.-

58 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนายประพจน  วงคเปง – บานนางจําป  ไชยวงค หมูที่ 18  บานบวกหา 222,000.-

59 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายมิ่ง ลอจาก – บานนายเปลี่ยน  จันตาบุญ หมูที่ 19  บานขวงเปา 459,000.-

60 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมจร หมูที่ 20 สายจากหอประชุมหมูบาน – สะพานหวยกุง 400,000.-

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

61 โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตําบลบานแปะโฮงเฮียนชราภิบาลตําบลบานแปะ 59,712.-

62 โครงการสงเสริมการจัดทาบัญชี ครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 20,000.-

63 โครงการสงเสริมอาชีพกลุมแมบาน 20หมูบาน 200,000.-

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

64 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการแกไขปญหาหมอกควันไฟปา 57,860.-

65 โครงการสงเสริมเกษตรอินทรียและ ฟนฟูสิ่งแวดลอม 21,360.-

66 โครงการกาจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหลงน้ํา 19,470.-

67 โครงการรณรงคจัดเก็บและคัดแยก ขยะกอนทิ้ง 29,420.-

ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

68 โครงการสงเสริมประเพณีปใหมมง 10,000.-

69 โครงการสงเสริมศาสนาคริสต 20,000.-

70 โครงการธรรมสัญจร 40,000.-

71 โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูรอน 20,000.-

72 โครงการสงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญทางพุทธศาสนา 50,000.-

73 โครงการสงเสริมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 40,000.-

74 โครงการสงเสริมการปฏิบัติธรรมเขารุกขมูล 20,000.-

75 โครงการสงเสริมประเพณีสรงน้ําพระธาตุในตําบลบานแปะ 70,000.-

76 โครงการมหกรรมผาฝายทอมือ 100,000.-

77 โครงการทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม 14,300.-

78 โครงการสงเสริมประเพณียี่เปง 381,626.88

79 โครงการสงเสริมประเพณีสงกรานต 20,000.-

80 โครงการสืบชะตาหลวงและรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในตําบลบานแปะ 88,660.-

81 โครงการอุยสอนหลานสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 30,000.-

82 โครงการแลกเปลี่ยนแนวคิดงานวัฒนธรรมระดับตําบล 9,980.-

83 โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติและศาสนา 23,000.-

84 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 41,373.-

85 โครงการสํารวจขอมูลประชากร สุนัขและแมว 9,429.-

86 โครงการแขงขันกีฬาเด็กและ เยาวชนตําบลบานแปะ 113,841.-

ลําดับที่ โครงการ งบประมาณ

87 โครงการอาหารกลางวัน สาหรับเด็กนักเรียนระดับกอน ประถมศึกษาและประถมศึกษาของ โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบานแปะ 4,131,000.-

88 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาเยาวชน และประชาชนตําบลบานแปะ 222,055.-

89 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 170,491.-

90 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาเยาวชน (พื้นที่ราบสูง) 19,500.-

91 โครงการความรวมมือดาเนิน กิจกรรมกับอําเภอ/จังหวัด 10,315.-

92 โครงการจัดหาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนในเขตพื้นที่ (อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่) 1,714,030.-

93 โครงการเขารวมการแขงขันกีฬา 123,268.-

94 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชนตาบลบานแปะ 19,510.-

95 โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 19,950.-

96 โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนบานหวยทราย 10,000.-

97 โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนบานขุนแปะ 10,000.-

98 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผูดูแล เด็กและบุคลากรทางการศึกษา 19,940.-

99 โครงการใหความรูทางกฎหมาย เกี่ยวกับการละเมิดทางวินัย 84,998.-

100 โครงการแกไขปญหาความเดือด รอนใหแกราษฎร 52,000.-

101 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 400,000.-

ยุทธศาสตรที่ 6 การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน

102 โครงการสนับสนุนการสรางความปรองดองและสมานฉันท 59,660.-

103 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7,020.-

104 โครงการรณรงคเพื่อลดอุบัติเหตุบนถนน 4,000.-

105 โครงการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดของคณะกรรมการหมูบานสบแปะ หมูที่ 1 13,000.-

106 โครงการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดของคณะกรรมการหมูบานนากบ หมูที่ 2 13,000.-

107 โครงการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดของคณะกรรมการหมูบานมอนหิน หมูที่ 3 13,000.-

108 โครงการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดของคณะกรรมการหมูบานแปะ หมูที่ 4 13,000.-

109 โครงการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดของคณะกรรมการหมูบานหวยทราย หมูที่ 5 13,000.-

110 โครงการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดของคณะกรรมการหมูบานขวงเปาใต หมูที่ 6 13,000.-

111 โครงการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดของคณะกรรมการหมูบานทาขาม หมูที่ 7 13,000.-

112 โครงการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดของคณะกรรมการหมูบานสบแจมฝงขวา หมูที่ 8 13,000.-

113 โครงการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดของคณะกรรมการหมูบานวังตวง หมูที่ 9 13,000.-

114 โครงการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดของคณะกรรมการหมูบานทากอมวง หมูที่ 10 13,000.-

115 โครงการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดของคณะกรรมการหมูบานสบแจมฝงซาย หมูที่ 11 13,000.-

116 โครงการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดของคณะกรรมการหมูบานขุนแปะ หมูที่ 12 13,000.-

117 โครงการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดของคณะกรรมการหมูบานทุงพัฒนา หมูที่ 13 13,000.-

118 โครงการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดของคณะกรรมการหมูบานบนนา หมูที่ 14 13,000.-

119 โครงการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดของคณะกรรมการหมูบานดงเย็น หมูที่ 15 13,000.-

120 โครงการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดของคณะกรรมการหมูบานโฮงมะคา หมูที่ 16 13,000.-

121 โครงการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดของคณะกรรมการหมูบานตนผึ้ง หมูที่ 17 13,000.-

122 โครงการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดของคณะกรรมการหมูบานบวกหา หมูที่ 18 13,000.-

123 โครงการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดของคณะกรรมการหมูบานขวงเปา หมูที่ 19 13,000.-

124 โครงการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดของคณะกรรมการหมูบานแมจร หมูที่ 20 10,000.-

ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

125 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบลบานแปะ 10,860.-

126 โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแปะ 6,700.-

127 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 9,900.-

128 โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 35,000.-

129 โครงการความรวมมือดําเนินกิจกรรมกับอําเภอ/จังหวัด 29,280.-

130 โครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้ง ที่ 43 ประจําป 2562 15,000.-
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ดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตรที่

1
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ดานการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่

2
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ดานการบร�หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่

3
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ดานการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจาร�ตประเพณีและ

ภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่

4
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ยุทธศาสตรที่

5ดานการพัฒนาคุณภาพช�ว�ตของประชาชน  

เทศบาลตําบลบานแปะ14

ANNUAL  REPORT 2018  OF  Banpae  municipality     



ดานการพัฒนาคุณภาพช�ว�ตของประชาชน  

ยุทธศาสตรที่

6ดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปน

ระเบียบเร�ยบรอยในชุมชน
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ยุทธศาสตรที่

7ดานการบร�หารจัดการบานเมืองที่ดี
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รายงานทางการเงิน ประจําปงบประมาณ 2562

รายจาย

 เงินเดือน  (ฝายการเมือง)      2,778,085.00

 เงินเดือน  (ฝายประจํา)      17,159,449.12

 คาตอบแทน           401,515.24

 คาใชสอย        7,826,855.18

 คาวัสดุ           4,371,078.99

 คาสาธารณูปโภค      13,688,490.19

 เงินอุดหนุน         5,196,000.00

 รายจายอื่น            30,425.00

 งบกลาง      26,239,550.19

 คาครุภัณฑ         946,896.00

 คาที่ดินและสิ่งกอสราง              7,458,500.00

รายรับ

ภาษีอากร          1,765,161.76

คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต      1,747,926.00

รายไดจากทรัพยสิน              739,166.18

รายไดเบ็ดเตล็ด               149,334.00

รายไดจากทุน                    1,845.00

ภาษีจัดสรร               33,603,115.62

เงินอุดหนุนทั่วไป             54,286,897.62
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# ทองเที่ยววิถีไทยใส ใจชุมชน  # ดอยขุนแปะ

# ทุงดอกไฮเดรนเยีย ขุนแปะ

# จุดชมวิวดอยขี้คางคาว # ไรกะหล่ำ 

# นาขั้นบันไดขุนแปะ

บรรยากาศจุดชมพระอาทิตยขึ้น  ทุงหญาและทะเลหมอก # เขาบาโจโขว 
# จุดชมวิว 360  บานขุนแปะ

Cr. เฟสบุคสาโรส  หมีสีสม

แหลงทองเที่ยว

เทศบาลตําบลบานแปะ18

ANNUAL  REPORT 2018  OF  Banpae  municipality     



เทศบาลตําบลบานแปะ19

ANNUAL  REPORT 2018  OF  Banpae  municipality     



เทศบาลตําบลบานแปะ20

ANNUAL  REPORT 2018  OF  Banpae  municipality     

 053-032128-9 053-032128-9 053-032128-9เทศบาลตําบลบานแปะเทศบาลตําบลบานแปะเทศบาลตําบลบานแปะ


