
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัด   เทศบาลต าบลบ้านแปะ  
ที่   59001.3/                                          วันที่   1  มีนาคม 2565 
เรื่อง รายงานผลการติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
  

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแปะ 
   

  ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านแปะ ได้ประกาศใช้แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  นั้น 
  เทศบาลต าบลบ้านแปะ ได้ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการด าเนินโครงการต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน                     

ดังนั้นเพ่ือให้การติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้
และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอองหน่วยงานาาครัปประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารการด าเนินงาน เห็นควรแจ้งผลการติดตามการด าเนินงานพร้อมปิดประกาศ
บันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์อองเทศบาลและประกาศผ่านเว็บไซต์อองเทศบาล เพ่ือให้ประชาชนทราบต่อไป 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

  
           (นางสาวกฤติมา ชัยชนันท์) 
           หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 
ความเห็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ................................................................................................... ................. 
                                                     
                                                    จ่าเอก 
                                                             (ศุากิจ  ฝั้นชมาู) 
                                                       ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแปะ 

ความเห็นนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแปะ................................................................ ........................................... 
 

 
                                                       (นายพันธ์ศักดิ์   แก้วสุดใจ) 
                                                      นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแปะ 

 
 
 



 
 
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านแปะ 
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ 2565 

รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) ในระบบ e-Plan 
--------------------------- 

               ด้วยรัปธรรมนูญ มาตรา 253  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
เปิดเผยอ้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 

               ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาอององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไอเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3  พ.ศ. ๒๕61 อ้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสาา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยาายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งาายในเดือนธันวาคมอองทุกปี 

               ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  อองระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาอององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลบ้านแปะ  จึงออประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและก ากับการบริหารการจัดการเทศบาลต าบลบ้านแปะ  ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ อองเทศบาลต าบลบ้านแปะ  
    "มีศักยาาพด้านการบริหาร เน้นบริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดีกินดี ตามวิถีพอเพียง" 

ข. พันธกิจ อองเทศบาลต าบลบ้านแปะ  
    1.สนับสนุนและเสริมสร้างความเอ้มแอ็งในาาคการเกษตรและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  
    2.ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุนชนให้เป็นที่รู้จัก  
    3.พัฒนาโครงสร้างพื้นปาน สาธารณูปโาคและสาธารณูปการ  
    4.ส่งเสริมคุณาาพชีวิต และการแก้ไอปัญหาสังคม  
    5.การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณาัย  
    6.ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด  
    7.การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
    8.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และาูมิปัญญาท้องถิ่น  
    9.ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางเศรษปกิจพอเพียง 

 



 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อองเทศบาลต าบลบ้านแปะได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นปานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษปกิจและสังคม 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษปกิจตามแนวปรัชญาเศรษปกิจพอเพียง 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและาูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาคุณาาพชีวิตอองประชาชน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  การป้องกันบรรเทาสาธารณาัย และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ง. การวางแผน 
                 เทศบาลต าบลบ้านแปะ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมอองประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงอองประชาชนในพ้ืนที่ 
                 เทศบาลต าบลบ้านแปะ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นปานเพื่อ
รองรับการ
พัฒนา
เศรษปกิจและ
สังคม 

75 
 

1,023,700.0
0 

60 
38,088,300.

00 
208 

472,297,100.
00 

293 
517,329,000.

00 
223 

469,914,450.
00 

การพัฒนา
เศรษปกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษปกิจ
พอเพียง 

0 0.00 26 415,000.00 34 728,000.00 36 678,000.00 38 1,118,000.00 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0.00 9 
24 

,000.00 
12 

40,275,000.0
0 

11 5,307,000.00 11 5,309,000.00 

การอนุรักษ ์
ฟื้นฟูและสืบ
สาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และาูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

0 0.00 15 960,000.00 17 1,045,000.00 18 1,170,000.00 18 1,170,000.00 



การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

0 0.00 88 
35,844,560.

00 
102 

42,940,687.0
0 

137 
64,684,302.0

0 
162 

79,075,807.0
0 

การป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณาัย และ
การรักษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 

0 0.00 30 478,710.00 35 1,664,000.00 42 3,987,000.00 38 2,805,000.00 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

0 0.00 11 313,000.00 17 
1,067,0 

0.00 
20 1,435,200.00 19 1,291,000.00 

รวม 75 
21,023,700.

00 
239 

76,342,570
.00 

425 
560,016,787

.00 
557 

594,590,502
.00 

509 
560,683,257

.00 

 
จ. การจัดท างบประมาณ 
               ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านแปะ ได้ประกาศใช้อ้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
อ้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 169 โครงการ งบประมาณ 11,778,130 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนปานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษปกิจและสังคม 2 515,795.00 

การพัฒนาเศรษปกิจตามแนวปรัชญาเศรษปกิจพอเพียง 26 708,000.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 136,000.00 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและาูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

15 915,000.00 

การพัฒนาคุณาาพชีวิตอองประชาชน 88 8,315,335.00 

การป้องกันบรรเทาสาธารณาัย และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

26 1,046,000.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 8 142,000.00 

รวม 169 11,778,130.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

                รายละเอียดโครงการในอ้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลบ้านแปะ ประจ าปีงบประมาณ 2565 มี
ดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นปานเพื่อ
รองรับการ
พัฒนา
เศรษปกิจและ
สังคม 

โครงการติดตั้งไฟ
กิ่งพร้อมสายดับ
าายในหมู่บ้าน 
บ้านม่อนหิน หมู่
ที่ 3 

149,195.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมไีฟก่ิง
เพื่อส่องสว่าง  

ติดตั้งไฟกิ่งพร้อมาย
ดับ าายในหมู่บา้น 
พิกัดาายใน 
หมู่บ้านม่อนหิน หมู่
ที ่3 

2.  

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นปานเพื่อ
รองรับการ
พัฒนา
เศรษปกิจและ
สังคม 

โครงการอยายเอต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรพร้อม
ติดต้ังไฟสาธารณะ 
สายทางจากแยก
โรงเรียนบ้านสบ
แจ่มฝั่งซ้าย - โรงน้ า
ดื่มบ้านดงเย็น บ้าน
สบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที ่
11 

366,600.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างได้
อย่างทั่วถึงรวมถึงความปลอดายัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ชยายเอตไฟฟ้าเพื่อ
การ เกษตรพร้อม
ติดตั้งไฟ สาธารณะ 
บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 
หมู่ที่ 11อยายเอต
ไฟฟ้า เพื่อ
การเกษตร ระบบ 3 
เฟส 4 สาย  

3.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษปกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ 
ในต าบลบ้าน
แปะ 

20,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ ผู้สูงอายุใน
ต าบลบ้าน แปะใช้เวลาให้เกิด 
ประโยชน์และสร้าง รายไดา้ายใน
ครอบ ครัว  

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
อาชีพ ให้ผู้สูงอายุ
ในต าบลบ้านแปะ 

4.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษปกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม
ต าบลบ้านแปะ 

20,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการท่อง เที่ยวเชิง
วัฒนธรรมใน พื้นที่ต าบลบา้นแปะ  

จัดโครงการเพื่อ
ส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้าน แปะ 

5.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษปกิจ
พอเพียง 

โครงการสนับสนุน
การออกร้าน OTOP 
และผลิตาัณฑ์
ชุมชนอ าเาอ
จอมทองและการ
ประชาสัมพันธก์าร
ท่องเที่ยวอ าเาอ
จอมทอง าายใน
งานฤดูหนาว และ
งาน OTOP อองดี
เมืองเชียงใหม่ 

3,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อสร้างโอกาส สรา้งรายได้ให้กลุม่
อาชีพ จากผลิตาณัฑO์TOPและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครอง อ าเาอ
จอมทอง เพื่อออก 
ร้าน OTOP และ
ผลิตาณัฑ์ ชุมชน
อ าเาอจอมทอง 

6.  
การพัฒนา
เศรษปกิจตามแนว

โครงการ
สนับสนุนการจัด

35,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา 

เพื่อใช้ในการจัดงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม ่ 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครอง อ าเาอ



ปรัชญาเศรษปกิจ
พอเพียง 

งานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จอมทอง ร่วมกิจกรรม 
ไม้ดอกไม้ประดับ 
จังหวัด เชียงใหม ่

7.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษปกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการท าเจ
ลล้างมือ บ้านสบ
แปะ 

10,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
และลดรายจ่ายาายในครัวเรือน  

จัดกิจกรรมอบรม
การท าเจลล้างมือ 
บ้านสบแปะ 

8.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษปกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการท า
น้ ายาปรับผ้านุ่ม 
บ้านนากบ 

10,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ กับประชาชน
และลด รายจ่ายาายใน ครัวเรือน  

จัดกิจกรรมอบรม
การท าน้ ายาปรบัผ้า
นุ่ม บ้านนากบ 

9.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษปกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการท าสบู่
เหลว บ้านม่อน
หิน 

10,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ กับประชาชน
และลด รายจ่ายาายใน ครัวเรือน  

จัดกิจกรรมอบรม
การท าสบู่เหลว 
บ้านม่อนหิน 

10
.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษปกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการท า
น้ ายาล้างจาน 
บ้านแปะ 

10,000.00 
ส านกั/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ กับประชาชน
และลด รายจ่ายาายใน ครัวเรือน  

จัดกิจกรรมอบรม
การท าน้ ายาล้าง
จาน บ้านแปะ 

11
.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษปกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการท า
น้ ายาปรับผ้านุ่ม 
บ้านห้วยทราย 

10,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ กับประชาชน
และลด รายจ่ายาายใน ครัวเรือน  

จัดกิจกรรมอบรม
การท าน้ ายาปรบัผ้า
นุ่มบ้านห้วยทราย 

12
.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษปกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการท าเจ
ลล้างมือ บ้าน
อ่วงเปาใต้ 

10,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสรมิอาชีพให้ กับประชาชน
และลด รายจ่ายาายใน ครัวเรือน  

จัดกิจกรรมอบรม
การท าเจลล้างมือ 
บ้านอ่วงเปาใต้ 

13
.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษปกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการท า
กล้วยฉาบอบเนย 
บ้านท่าอ้าม 

10,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ กับประชาชน
และลด รายจ่ายาายใน ครัวเรือน  

จัดกิจกรรมอบรม
การท ากล้วยฉาบอบ
เนย บ้านท่าอ้าม 

14
.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษปกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการท าไส้
อั่วสมุนไพรและ
แคบหมู บ้านสบ
แจ่มฝั่งอวา 

10,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ กับประชาชน
และลด รายจ่ายาายใน ครัวเรือน  

จัดกิจกรรมอบรม
การท าไส้อั่ว
สมุนไพรและ
แคบหมูบ้านสบแจ่ม
ฝั่งอวา 



15
.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตามแนว
ปรัชญาเศรษปกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการท าสบู่
เหลว บ้านวังตวง 

10,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ กับประชาชน
และลด รายจ่ายาายใน ครัวเรือน  

จัดกิจกรรมอบรม
การท าสบู่เหลว 
บ้านวังตวง 

16
.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษปกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการท า
น้ ายาล้างจาน 
บ้านท่ากอม่วง 

10,00 
.00 

ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ กับประชาชน
และลด รายจ่ายาายใน ครัวเรือน  

จัดกิจกรรมอบรม
การท าน้ ายาล้าง
จานบ้านท่ากอม่วง 

17
.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษปกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการท าไส้
อั่วสมุนไพร บ้าน
สบแจ่ม ฝั่งซา้ย 

10,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ กับประชาชน
และลด รายจ่ายาายใน ครัวเรือน  

จัดกิจกรรมอบรม
การท าไส้อั่ว
สมุนไพร บ้านสบ
แจ่มฝั่งซ้าย 

18
.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษปกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการท าหมู
แดดเดยีวและจิ้
นส้ม บ้านอุน
แปะ 

10,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ กับประชาชน
และลด รายจ่ายาายใน ครัวเรือน  

จัดกิจกรรมอบรม
การท าเจลล้างมือ 
บ้านอุนแปะ 

19
.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษปกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการท า
น้ ายาปรับผ้านุ่ม 
บ้านทุ่งพัฒนา 

10,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ กับประชาชน
และลด รายจ่ายาายใน ครัวเรือน  

จัดกิจกรรมอบรม
การท าน้ ายาปรบัผ้า
นุ่มบ้านทุ่งพัฒนา 

20
.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษปกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการท าหมู
แดดเดยีวและจิ้
นส้ม บ้านบนนา 

10,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ กับประชาชน
และลด รายจ่ายาายใน ครัวเรือน  

จัดกิจกรรมอบรม
การท าหมูแดดเดยีว
และจิ้นส้ม บ้านบน
นา 

21
.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษปกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการท าหมู
แดดเดยีวและจิ้
นส้ม บ้านดงเย็น 

10,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ กับประชาชน
และลด รายจ่ายาายใน ครัวเรือน  

จัดกิจกรรมอบรม
การท าหมูแดดเดยีว
และจิ้นส้มบ้านดง
เย็น 

22
.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษปกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการท า
น้ ายาล้างจาน 
บ้านโฮ่งมะค่า 

10,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ กับประชาชน
และลด รายจ่ายาายใน ครัวเรือน  

จัดกิจกรรมอบรม
การท าน้ ายาล้าง
จาน บ้านโฮ่งมะค่า 

23
.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษปกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการท าเจ
ลล้างมือ บ้านต้น
ผึ้ง 

10,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ กับประชาชน
และลด รายจ่ายาายใน ครัวเรือน  

จัดกิจกรรมอบรม
การท าเจลล้างมือ 
บ้านต้นผึ้ง 



24
.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตามแนว
ปรัชญาเศรษปกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการท า
น้ ายาล้างจาน 
บ้านบวกห้า 

10,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ กับประชาชน
และลด รายจ่ายาายใน ครัวเรือน  

จัดกิจกรรมอบรม
การท าน้ ายาล้าง
จาน บ้านบวกห้า 

25
.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษปกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการท าเจ
ลล้างมือ บ้าน
อ่วงเปา 

10,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ กับประชาชน
และลด รายจ่ายาายใน ครัวเรือน  

จัดกิจกรรมอบรม
การท าเจลล้างมือ 
บ้านอ่วงเปา 

26
.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษปกจิ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการท าหมู
แดดเดยีวและจิ้
นส้ม บ้านแม่จร 

10,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ กับประชาชน
และลด รายจ่ายาายใน ครัวเรือน  

จัดกิจกรรมอบรม
การท าหมูแดดเดยีว
และจิ้นส้ม บ้านแม่
จร 

27
.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษปกิจ
พอเพียง 

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยาาพ
แกนน าสตรีและ
ศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการ
คุณาาพชีวิตด้วย
หลักธรรมาาิบาล
และการมีส่วนรว่ม 

400,000.00 ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุม่สตรี
เทศบาลต าบลบ้านแปะ  

จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติ และศึกษาดูงาน
ให้กับ แกนน าสตรี เพื่อ
มาบริหาร จัดการ
คุณาาพชีวิตออง ดว้ย
หลักธรรมาาิบาลและ 
การมีส่วนร่วม 

28
.  

การพัฒนา
เศรษปกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษปกิจ
พอเพียง 

โครงการพัฒนา
ธุรกิจออนไลนส์ู่
ชุมชน (E-
Commerce  
tart Up) 

30,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพิม่
โอกาสในการอายสินค้าและอยาย
ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า 

ประชาชนในต าบล
บ้านแปะ 

29
.  

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน 
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ 
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม ราช
กุมาร ี

20,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการปลูก พืชตามแนว
พระราช ด าริและอนุรักษ์พันธ์ พืชให้
ยั่งยืน 

จัดกิจกรรมและ
ส่งเสริม การปลูก
พืชตามแนวพระ 
ราชด าร ิ

30
.  

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและ 
การแก้ไอปัญหา
หมอกควันไฟปา่ 

58,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าลุกลามและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

จัดท าแนวป้องกัน
ไฟป่าใน พ้ืนท่ีต าบล
บ้านแปะ 

31
.  

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส ารวจ
ประชากรสุนัอ
และแมว 

8,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อหาอ้อมูลส าหรับ ใช้ในการ
ควบคุมโรค ติดต่อในสุนัอและ แมว 

จัดกิจกรรมส ารวจ
ประชากร สุนัอและ
แมวในพ้ืนท่ีต าบล 
บ้านแปะ 



32
.  

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์
จัดเก็บและคัด 
แยกอยะก่อนท้ิง 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อความสะอาดน่า อยู่น่ามอง เพิม่
ความ เป็นระเบียบเรียบร้อย ใน
ต าบลบ้านแปะ  

จัดหาาาชนะ วัสดุ
อุปกรณ์ใน การ
รณรงค์จัดเก็บอยะ
และ คัดแยกอยะ
ก่อนท้ิง 

33
.  

การอนุรักษ ์ฟื้นฟู
และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และาูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการท าบญุ
ตักบาตรวันอ้ึนปี
ใหม ่

15,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์ สืบสาน 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  

จัดกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตร ในวันอึ้นปี
ใหม่อองทุกป ี

34
.  

การอนุรักษ ์ฟื้นฟู
และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และาูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
ประเพณียี่เป็ง 

320,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการ อนุรักษส์ืบสาน
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น  

จัดกิจกรรมอนุรักษ์
งาน ประเพณยีี่เป็ง 
มีการประ กวด การ
จัดอบวน การจัด 
ท าซุ้ม การ
จัดเตรียมสถานท่ี 
บริเวณท่าน้ าเป็นต้น 

35
.  

การอนุรักษ ์ฟื้นฟู
และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และาูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
ประเพณี 
สงกรานต ์

20, 
00.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์ สืบสาน
ศาสนาประเพณี วัฒนธรรมท้องถิน่  

จัดกิจกรรมในช่วง
ประเพณี สงกรานต์ 
จัดกิจกรรมไม้ ค้ า
โพธิ์เป็นต้น 

36
.  

การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและสืบ
สาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และามูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการสืบ
ชะตาหลวงและ
รด น้ าด าหัว
ผู้สูงอายุในต าบล
บ้าน แปะ 

90,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์ สืบสาน
ศาสนาประเพณี วัฒนธรรมท้องถิน่  

จัดกิจกรรมสืบ
ชะตาหลวง และรด
น้ าด าหัวผูสู้งอายุ 
ในต าบลบ้านแปะ 

37
.  

การอนุรักษ ์ฟื้นฟู
และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และาูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการสืบสาน
งานศิลป วัฒน 
ธรรม ประเพณี
และงานมหกรรม 
ผ้าฝ้าย อองดี
จ๋อมตอง 

125,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อประชาสมัพันธ์ อองดีในอ าเาอ
จอม ทอง ส่งเสริมแหล่ง ท่องเที่ยว
และเป็น การกระตุ้นเศรษปกิจ  

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครอง อ าเาอ
จอมทองเพื่อจัดกจิ 
กรรมสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีงานผ้าฝ้าย
อองดี จ๋อมตอง ป ี
2562 - 2565 

38
.  

การอนุรักษ ์ฟื้นฟู
และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และาูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการอุ้ยสอน
หลานสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

30,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการ อนุรักษส์ืบสาน 
ประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น  

อุดหนุนสาาวัฒนธรรม 
ต าบลบ้านแปะ จัด
กิจกรรม โครงการปู่
สอนหลาน (อุย๊ สอน
หลาน)  

39
.  

การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและสืบ
สาน 

โครงการสืบสาน
ประเพณีสระ 
เกล้าด าหัวป้อ

30,000.00 
ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อสืบสานประเพณี สระเกล้าด าหัว
ป้อ เมืองเจี๋ยงใหม่ และ สืบสาน
ประเพณี สงกรานต์วันปี๋ใหม่ เมือง

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครอง อ าเาอ
จอมทองเพื่อเอ้า



ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และามูิปัญญา
ท้องถิ่น 

เมืองเชียงใหม่
และ สืบสาน
ประเพณี
สงกรานต์วันปี๋ 
ใหม่เมืองอ าเาอ
จอมทอง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

อ าเาอจอมทอง  ร่วม กิจกรรมสระ
เกล้าด าหัวป้อ เมือง
เชียงใหม่ โดย
ด าเนิน การในปี 
2562 - 2565 

40
.  

การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและสืบ
สาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และามูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีปี 
ใหม่ม้ง 

5,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการ อนุรักษส์ืบสาน
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น  

อุดหนุนสาา
วัฒนธรรม ต าบล
บ้านแปะ เพื่อจัดกิจ 
กรรมอองชนเผ่าม้ง 

41
.  

การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและสืบ
สาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และามูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
ศาสนาคริสต ์

20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการ อนุรักษส์ืบสาน
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น  

อุดหนุนสาา
วัฒนธรรม ต าบล
บ้านแปะ เพื่อจัดกิจ 
กรรมส่งเสริม
ศาสนา 

42
.  

การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและสืบ
สาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และามูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการธรรม
สัญจร 

40,000. 
0 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจรรโลงไว้ซึ่ง พระพุทธศาสนา
สร้าง ความแอ็งแรง ความ สามัคคี  

อุดหนุนสาา
วัฒนธรรม ต าบล
บ้านแปะ เพื่อจัดกิจ 
กรรมธรรมสัญจรใน
ต าบล บ้านแปะ 

43
.  

การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและสืบ
สาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และามูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
บรรพชาสามเณร
าาค ฤดูร้อน 

20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม
ให้กับเด็ก และเยาวชน ได้ใช้ เวลา
ว่างให้เกิดประ โยชน์ในช่วงปิดาาค 
เรียน  

อุดหนุนสาา
วัฒนธรรม ต าบล
บ้านแปะ เพื่อจัดกิจ 
กรรมบรรพชา
สามเณร าาคฤดู
ร้อนในต าบลบ้าน 
แปะ 

44
.  

การอนุรักษ ์ฟื้นฟู
และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และาูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมในวัน 
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

50,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งสเริมการอนรุักษ์ สืบสาน
ประเพณี และ ปลูกฝังให้เด็กเยาวชน 
ประชาชนมีคุณธรรม 

อุดหนุนสาาวัฒนธรรม 
ต าบลบ้านแปะ เพื่อจัด
กิจ กรรมส่งเสริม
กิจกรรมในวัน ส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

45
.  

การอนุรักษ ์ฟื้นฟู
และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และาูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
การปฏิบัติธรรม 
เอ้ารุกอมลู 

20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบตัิ ตามหลักพระ
พุทธ ศาสนาและธ ารงไว้ซึ่ง ประเพณี
และการ ปฏิบัตธรรมเอ้ากรรม รุกอ
มูล  

อุดหนุนสาาวัฒนธรรม 
ต าบลบ้านแปะ เพื่อจัด
กิจ กรรมการปฏบิัติ
ธรรมเอ้า รุกอมูลใน
ต าบลบ้านแปะ 



46
.  

การอนุรักษ ์ฟื้นฟู
และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และาูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีสรงน้ า 
พระธาตุในต าบล
บ้านแปะ 

80,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนได้ สักการะพระ
ธาตุฯ และสรา้งความรัก สามัคคีออง
ประชาชน และส่งเสริมการท่อง 
เที่ยวตามประเพณ ี 

อุดหนุนสาา
วัฒนธรรม ต าบลบ้าน
แปะ เพื่อจัดกิจ กรรม
ส่งเสริมประเพณีสรง 
น้ าพระธาตุในต าบล
บ้านแปะ 

47
.  

การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟแูละสืบ
สาน 
ศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี
และามูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
การปฏิบัติธรรม 
เฉลิมพระเกียรต ิ

50,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ  

อุดหนุนสาา
วัฒนธรรม ต าบล
บ้านแปะ เพื่อจัดกิจ 
กรรมการปฏิบตัิ
ธรรมเฉลิม พระ
เกียรต ิ

48
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการแกไ้อ
ปัญหาความ
เดือด ร้อนให้แก่
ราษฎร 

80,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อแก้ไอปัญหาความ เดือดร้อน
ให้กับ ราษฏรในต าบลบ้าน แปะ  

ให้การช่วยเหลือและ
แก้ไอ ปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับ 
ประชาชนในต าบลบ้าน
แปะ 

49
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัอบ้า 

45,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและควบ คุมโรคพิษสนุัอ
บ้า ในต าบลบ้านแปะ  

จัดกิจกรรมฉีด
วัคซีนป้องกัน โรค
พิษสุนัอบ้าให้สุนัอ
และ แมวในต าบล
บ้านแปะ 

50
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการส่ง
นักกีฬาเอ้าร่วม
การ แอ่งอันกีฬา 

150,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสร้างสมัพันธ์ไม ตรีระหว่าง
ท้องถิ่น ร่วมกัน 

จัดกิจกรรมแอ่งกีฬา
ร่วม กัน 

51
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการส่งเสริม
การแอง่อันกีฬา 
เยาวชน (พ้ืนท่ี
ราบสูง) 

20,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ เวลาว่างให้
เกิด ประโยชน ์ 

จัดการแอ่งอันกีฬา
เยาวชน จ านวน 4 
หมู่บ้าน (หมู่ที ่
12,14,17,20) 

52
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการแอง่อัน
กีฬาเด็กและ 
เยาวชนต าบล
บ้านแปะ 

120,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ เวลาว่างให้
เกิด ประโยชน ์ 

จัดกิจกรรมการ
แอ่งอันกีฬา เด็ก 
เยาวชน ในต าบล 
บ้านแปะ 

53
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการแอ่งอัน
กีฬาเยาวชนและ 
ประชาชนต าบล
บ้านแปะ 

250,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ เวลาว่างให้
เกิด ประโยชน ์ 

จัดการแอ่งอันกีฬา
เยาวชน และ
ประชาชนในต าบล 
บ้านแปะ 

54
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิตออง
ประชาชน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน การ
บริหารสถานศึกษา 
ให้แก่ ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กในต าบล

1,178,205.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กได้ 
บริโาคอาหารกลางวัน ที่มีประโยชน์ 

เด็ก ศพด.ต าบล
บ้านแปะ จ านวน 
235 คน และเพิ่ม 
อึ้นร้อยละ 10 ออง
ปีท่ีผ่าน มา 



บ้าน แปะ (อาหาร
กลางวัน) 

55
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน ใน
สังกัด สพป. ในพื้นที่
ต าบล บ้านแปะ 

4,112,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กในโรงเรียน ได้บริโาค
อาหาร กลางวันท่ีมีประโยชน์  

อุดหนุนอาหารกลางวัน
นักเรียน สังกัด สพป.ใน
ต าบลบ้านแปะ จ านวน 
1,100คน และเพิ่มอึ้น 
ร้อยละ 5 อองปีที่ผ่าน
มา 

56
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน การ
บริหาร
สถานศึกษา 
ให้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลบ้าน แปะ 
(ค่าจัดการเรียน
การสอน) 

355,300.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา การผู้เรยีน ให้
ครอบ คลุมทั้ง 4 ด้าน  

เด็ก ศพด.ต าบล
บ้านแปะ จ านวน 
214 คน และเพิ่ม 
อึ้นร้อยละ 10 ออง
ปีท่ีผ่าน มา 

57
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน การ
บริหาร
สถานศึกษา 
ให้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลบ้าน แปะ 
(ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) 

23,800.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา การผู้เรยีน ให้
ครอบ คลุมทั้ง 4 ด้าน  

เด็ก ศพด.ต าบล
บ้านแปะ จ านวน 
122 คน และเพิ่ม 
อึ้นร้อยละ 10 ออง
ปีท่ีผ่าน 

58
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน การ
บริหาร
สถานศึกษา 
ให้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลบ้าน แปะ 
(ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) 

35,700.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา การผู้เรยีน ให้
ครอบ คลุมทั้ง 4 ด้าน  

เด็ก ศพด.ต าบล
บ้านแปะ จ านวน 
122 คน และเพิ่ม 
อึ้นร้อยละ 10 ออง
ปีท่ีผ่าน มา 

59
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน การ
บริหาร
สถานศึกษา 
ให้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน

23,800.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา การผู้เรยีน ให้
ครอบ คลุมทั้ง 4 ด้าน  

เด็ก ศพด.ต าบล
บ้านแปะ จ านวน 
122 คน และเพิ่ม 
อึ้นร้อยละ 10 ออง
ปีท่ีผ่าน มา 



ต าบลบ้าน แปะ 
(ค่าหนังสือเรียน) 

60
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน การ
บริหารสถานศึกษา 
ให้แก่ ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กในต าบล
บ้าน แปะ (ค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

51,170.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา การผู้เรยีน ให้
ครอบ คลุมทั้ง 4 ด้าน  

เด็ก ศพด.ต าบล
บ้านแปะ จ านวน 
235 คน และเพิ่ม 
อึ้นร้อยละ 10 ออง
ปีท่ีผ่าน มา 

61
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการจดังาน
วันเด็กแห่งชาต ิ

100,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจ กรรมและเปน็
การ สร้างความสมัพันธ์  

จัดกิจกรรมให้เด็ก
ในต าบล บ้านแปะ 
เช่น ประกวดการ 
แสดงและ
การละเล่นต่างๆ 

62
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค ์

7,400.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที1่ 
บ้านสบแปะ 

63
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิออง
สมเด็จพระกนิษปาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาเจ้าฟ้า
มหาจักรสีิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

6,300.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านกังานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที1่ 
บ้านสบแปะ 

64
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการรณรงค์
และแก้ไอปัญหา ยา
เสพติด To be 
number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่น
ในชุมชน/ หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบล รัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี 

6,300.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที1่ 
บ้านสบแปะ 

65
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

7,400.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที2่ 
บ้านนากบ 

66
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธ ิออง
สมเด็จพระกนิษปาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟา้

6,300.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที2่ 
บ้านนากบ 



มหาจักรีสิรินธรฯ 
สยาม บรมราช
กุมาร ี

67
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการรณรงค์
และแก้ไอปัญหา ยา
เสพติด To be 
number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่น
ในชุมชน/ หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบล รัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี 

6,300.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพือ่ส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที2่ 
บ้านนากบ 

68
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

7,40 
.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สอุาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที3่ 
บ้านม่อนหิน 

69
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการควบคมุ
โรคหนอนพยาธิ
อองสมเด็จพระ
กนิษปาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้
ฟ้ามหาจักรสีิริน
ธรฯ สยาม บรม
ราชกุมาร ี

6,300.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที3่ 
บ้านม่อนหิน 

70
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการรณรงค์
และแก้ไอปญัหา 
ยาเสพตดิ To be 
number one 
(ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/ 
หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อม
หญิงอุบล รัตน์
ราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวด ี

6,300.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที3่ 
บ้านม่อนหิน 

71
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค ์

7,100.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านแปะ 

72
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน

6,200.00 
ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 



อองประชาชน สมเด็จย่าด้านาัย
มะเร็ง 

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านแปะ 

73
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการควบคุมโรค
อาดสารไอโอดีน
อองสมเด็จพระ
กนิษปา ธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา เจ้าฟา้
มหาจักร ีสิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

6,700.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านแปะ 

74
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค ์

7,100.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านห้วย ทราย 

75
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่าด้านาัย
มะเร็ง 

6,200.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านห้วย ทราย 

76
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิตออง
ประชาชน 

โครงการควบคุม
โรคอาดสาร
ไอโอดีนออง
สมเด็จพระกนิษปา 
ธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา เจ้า
ฟ้ามหาจักรี สิริน
ธรฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

6,700.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านห้วย ทราย 

77
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค ์

7,100.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านอ่วง เปาใต้ 

78
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่าด้านาัย
มะเร็ง 

6,200.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านอ่วง เปาใต้ 

79
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการควบคุมโรค
อาดสารไอโอดีน
อองสมเด็จพระ
กนิษปาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จ

6,700.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านอ่วง เปาใต้ 



พระเทพ 
รัตนราชสุดา เจ้าฟา้
มหาจักร ีสิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

80
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค ์

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านท่าอ้าม 

81
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่าด้านาัย
มะเร็ง 

6,710.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านท่าอ้าม 

82
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการควบคุมโรค
อาดสารไอโอดีน
อองสมเด็จพระ
กนิษปาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาเจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธรฯ
สยามบรมราชกุมาร ี

3,890.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านท่าอ้าม 

83
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค ์

9,400.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที8่ 
บ้านสบแจ่ม ฝั่งอวา 

84
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่าด้านายั
มะเร็ง 

6,710.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที8่ 
บ้านสบแจ่ม ฝั่งอวา 

85
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการควบคุม
โรคอาดสารไอโอดีน
อองสมเด็จพระ
กนิษปาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดา เจ้าฟา้
มหาจักร ีสิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

3,890.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที8่ 
บ้านสบแจ่ม ฝั่งอวา 

86
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค ์

9 
400.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านวังตวง 



87
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่าด้านาัย
มะเร็ง 

6, 
10.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านวังตวง 

88
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการควบคุมโรค
อาดสารโอโอดีนอ
องสมเด็จพระ
กนิษปาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดา เจ้าฟา้
มหาจักร ีสิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

3,890.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านวังตวง 

89
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค ์

7,880.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
บ้าน ท่ากอม่วง 

90
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่าด้านาัย
มะเร็ง 

5,010.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
บ้าน ท่ากอม่วง 

91
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการรณรงค์
และแก้ไอปัญหายา
เสพติด To be 
number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่น
ในชุมชน/ หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบล รัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี 

7,110.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
บ้าน ท่ากอม่วง 

92
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค ์

7,880.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
บ้าน สบแจ่มฝั่งซ้าย 

93
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่าด้านาัย
มะเร็ง 

5,010.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
บ้าน สบแจ่มฝั่งซ้าย 

94
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการรณรงค์
และแก้ไอปัญหายา
เสพติด To be 
number one 

7,110.00 
ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 



(ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่น
ในชุมชน/ หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบล รัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

บ้าน สบแจ่มฝั่งซ้าย 

95
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการปรับปรุง
าาวะโาชนาการ
และสุอาาพเด็กออง
สมเด็จพระกนิษปาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จ 
พระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟา้ 
มหาจักรีสิรินธรฯ 
สยามบรมราช 
กุมาร ี

6,250.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 
บ้านอุนแปะ 

96
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการพัฒนา
ระบบสุอาาบิาลใน
โรงเรียนและชุมชน
อองสมเด็จพระ
กนิษปาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จ 
พระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟา้ 
มหาจักรีสิรินธรฯ 
สยามบรมราช 
กุมาร ี

7,500.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 
บ้านอุนแปะ 

97
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการรณรงค์
และแก้ไอปัญหายา
เสพติด To be 
number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่น
ในชุมชน/ หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบล รัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี 

6,250.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 
บ้านอุนแปะ 

98
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค ์

7,100.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 
บ้านทุ่งพัฒนา 

99
.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่าด้านายั
มะเร็ง 

6,200.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 
บ้านทุ่งพัฒนา 

10
0.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต

โครงการควบคุมโรค
อาดสารไอโอดีน
อองสมเด็จพระ

6,700.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 



อองประชาชน กนิษปาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดา เจ้าฟา้
มหาจักร ีสิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 
บ้านทุ่งพัฒนา 

10
1.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการปรับปรุง
าาวะโาชนาการ
และสุอาาพเด็กออง
สมเด็จพระกนิษปาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จ 
พระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟา้
มหา จกัรีสิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

6,250.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 
บ้านบนนา 

10
2.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการพัฒนา
ระบบสุอาาบิาลใน
โรงเรียนและชุมชน
อองสมเด็จพระ
กนิษปาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จ 
พระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟา้ 
มหาจักรีสิรินธรฯ 
สยามบรมราช 
กุมาร ี

7,500.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 
บ้านบนนา 

10
3.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการรณรงค์
และแก้ไอปัญหายา
เสพติด To be 
number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่น
ในชุมชน/ หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบล รัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี 

6,250.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 
บ้านบนนา 

10
4.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค ์

7,880.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 
บ้านดงเย็น 
 

10
5.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสบืสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่าด้านายั
มะเร็ง 

5,010.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 
บ้านดงเย็น 

10
6.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการรณรงค์
และแก้ไอปญัหา
ยาเสพตดิ To be 

7,110.00 
ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 



number one 
(ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/ 
หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อม
หญิงอุบล รัตน์
ราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวด ี

ส านักงานปลัด 
อบต. 

บ้านดงเย็น 

10
7.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค ์

9,400.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16 
บ้านโฮ่งมะค่า 

10
8.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่าด้านาัย
มะเร็ง 

6,710.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16 
บ้านโฮ่งมะค่า 

10
9.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการควบคุมโรค
อาดสารไอโอดีน
อองสมเด็จพระ
กนิษปาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา เจ้าฟา้
มหาจักร ีสิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

3,890.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16 
บ้านโฮ่งมะค่า 

11
0.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการปรับปรุง
าาวะโาชนาการ
และสุอาาพเด็กออง
สมเด็จพระกนิษปาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จ 
พระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟา้
มหา จกัรีสิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

6,250.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 
บ้านต้นผึ้ง 

11
1.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการพัฒนา
ระบบสุอาาบิาลใน
โรงเรียนและชุมชน
อองสมเด็จพระ
กนิษปาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จ 
พระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟา้ 
มหาจักรีสิรินธรฯ 
สยามบรมราช 
กุมาร ี

7,500.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 
บ้านต้นผึ้ง 

11
2.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต

โครงการรณรงค์
และแก้ไอปัญหายา
เสพติด To be 

6,250.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 



อองประชาชน number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่น
ในชุมชน/ หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบล รัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี 

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 
บ้านต้นผึ้ง 

11
3.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค ์

7,880.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 18 
บ้านบวกห้า 

11
4.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่าด้านาัย
มะเร็ง 

5,010.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 18 
บ้านบวกห้า 

11
5.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการรณรงค์
และแก้ไอปัญหายา
เสพติด To be 
number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่น
ในชุมชน/ หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบล รัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี 

7,110.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 18 
บ้านบวกห้า 

11
6.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค ์

7,100.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 19 
บ้านอ่วงเปา 

11
7.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่าด้านาัย
มะเร็ง 

6,200.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 19 
บ้านอ่วงเปา 

11
8.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการควบคุมโรค
อาดสารไอโอดีน
อองสมเด็จพระ
กนิษปาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา เจ้าฟา้
มหาจักร ีสิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

6,700.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 19 
บ้านอ่วงเปา 

11
9.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต

โครงการปรับปรุง
าาวะโาชนาการ
และสุอาาพเด็ก

6,250.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 



อองประชาชน อองสมเด็จพระ
กนิษปาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จ 
พระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้า
ฟ้ามหา จักรีสิริน
ธรฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

หมู่บ้าน หมู่ที่ 20 
บ้านแม่จร 

12
0.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการพัฒนา
ระบบสุอาาบิาลใน
โรงเรียนและชุมชน
อองสมเด็จพระ
กนิษปาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จ 
พระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟา้ 
มหาจักรีสิรินธรฯ 
สยามบรมราช 
กุมาร ี

7,500.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 20 
บ้านแม่จร 

12
1.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการรณรงค์
และแก้ไอปัญหายา
เสพติด To be 
number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่น
ในชุมชน/ หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบล รัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี 

6,250.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไอปญัหาดา้น
สุอาาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 20 
บ้านแม่จร 

12
2.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสาน
สัมพนัธ์
ครอบครัว
ลูกหลานห่วงใย
ใส่ใจผู้สูงอาย ุ

40,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้าง
ความอบอุ่นาายในครอบครัว  

จัดกิจกรรมอบรม
เชิง ปฏิบัติการ
ให้กับผู้สูงอายุ และ
บุคคลในครอบครัว 

12
3.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการจัดการ
แอ่งอันกีฬา
ประชาชนท้องถิ่น
สัมพันธ์อ าเาอ
จอมทอง 

500,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านแปะได้เอ้าร่วมการแอ่งอัน
กีฬา  

ประชาชนในต าบล
บ้านแปะ 

12
4.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา ให้แก่ 
โรงเรียนเทศบาล
บ้านแปะ 1 
(ค่าอาหาร
กลางวัน) 

365,400.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน โรงเรียน
เทศบาลบ้านแปะ 1 ใต้ ได้
รับประทาน อาหารที่ถูกสุอลักษณะ  

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลบ้านแปะ 1 

12
5.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ

158,700.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเทศบาลบา้น
แปะ 1 ใต้มีการบริหารงานอย่างมี

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลบ้านแปะ 1 



อองประชาชน บริหารสถานศึกษา 
ให้แก่ โรงเรียน
เทศบาลบ้านแปะ 1 
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน) (รายหัว) 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ระบบและมีประสิทธิาาพ  

12
6.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
ให้แก่โรงเรียน
เทศบาลบ้านแปะ 1 
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน) (รายหัวส่วน
เพิ่ม Top-Up) 

13,500.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเทศบาลบา้น
แปะ 1 มีการบริหารงานอย่างมี
ระบบและมีประ สิทธิาาพ  

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลบ้านแปะ 1 

12
7.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
ให้แก่ โรงเรียน
เทศบาลบ้านแปะ 1 
(ค่าหนังสือเรียน) 

43,450.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเทศบาลบา้น
แปะ 1 มีการบริหารงานอย่าง มี
ระบบและมีประ สิทธิาาพ  

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลบ้านแปะ 1 

12
8.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
ให้แก่ โรงเรียน
เทศบาลบ้านแปะ 1 
(ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) 

27,660.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้โรง เรียนบ้านอ่วงเปา
ใต้ มีการบริหารงานอย่าง มีระบบ
และมีประ สิทธิาาพ 

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลบ้านแปะ 1 

12
9.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
ให้แก่ โรงเรียน
เทศบาลบ้านแปะ 1 
(ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) 

29,340.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเทศบาลบา้น
แปะ 1 มีการบริหารงานอย่างมี
ระบบและมีประสิทธิาาพ 

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลบ้านแปะ 1 

13
0.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
ให้แก่โรงเรียน
เทศบาลบ้านแปะ 1 
(ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

40,110.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเทศบาลบา้น
แปะ 1 มีการบริหารงานอย่าง มี
ระบบและมีประ สิทธิาาพ 

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลบ้านแปะ 1 

13
1.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน การ
บริหารสถานศึกษา 
ให้แก่ โรงเรียน
เทศบาลบ้านแปะ 1 
(ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต
โรงเรียน) 

9,600.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเทศบาลบา้น
แปะ 1 มีการบริหารงานอย่าง มี
ระบบและมีประ สิทธิาาพ  

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลบ้านแปะ 1 

13
2.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ

22,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนยากจนไดร้บั
ทุนการศึกษา  

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลบ้านแปะ 1 



บริหาร
สถานศึกษา
ให้แก่โรงเรียน
เทศบาลบ้าน
แปะ 1 (ค่า
ปัจจัยพื้นปาน
นักเรียนยากจน) 

วัฒนธรรม 

13
3.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการเอ้าร่วม
การแอ่งอัน
ทักษะทาง
วิชาการนักเรียน
โรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

50,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เอ้าร่วมการ
แอ่งอันทักษะวิชาการ  

นักเรียนและบุคลากร
ครูโรงเรียนเทศบาล
บ้านแปะ 1 และ ศพด.
สังกัด ทต.บ้านแปะ 

13
4.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการเอ้าร่วม
การแอ่งอันกีฬา
นักเรียนสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

50,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เอ้าร่วมการ
แอ่งอันกีฬาในระดับต่าง ๆ 

นักเรียนและ
บุคลากรครูโรงเรียน
เทศบาลบ้านแปะ 1 
และ ศพด.สังกัด 
ทต.บ้านแปะ 

13
5.  

การพัฒนา
คุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณาาพ
ชีวิตคนพิการ 

30,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิคณุาาพชีวิตทีด่ี
อึ้นอองผู้พิการในชุมชน  

ผู้พิการ และผูดู้แลค
พิการในต าบลบ้าน
แปะ 

13
6.  

การป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณาัย และ
การรักษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 

โครงการตรวจคัด
กรองกลุ่มเสี่ยง ผู้
เสพหรือผู้ติดยาเสพ
ติด 

20,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและแก้ไอ ปัญหายาเสพ
ติด  

ออกตรวจคัดกรองผู้
เสพยา เสพติดใน
พื้นที่ต าบลบ้าน 
แปะ 

13
7.  

การป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณาัย และ
การรักษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 

โครงการป้องกัน
และแก้ไอปญัหา 
ยาเสพตดิออง
คณะกรรมการ
หมู่ บ้านสบแปะ 
หมู่ที่ 1 

13,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อตระหนักถึงปัญหาและป้องกัน
แก้ไอปัญหายาเสพติดาายในหมู่บา้น 

อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่ 
บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน
สบแปะ 

13
8.  

การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
าัย และการรักษา
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

โครงการป้องกัน
และแก้ไอปัญหา ยา
เสพติดออง
คณะกรรมการหมู่ 
บ้านนากบ หมู่ที ่2 

13,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อตระหนักถึงปัญหา และป้องกัน
แก้ไอปัญ หายาเสพติดาายใน 
หมู่บ้าน 

อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่ 
บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน
นากบ 

13
9.  

การป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณาัย และ

โครงการป้องกัน
และแก้ไอปัญหา ยา
เสพติดออง

13,000.00 
ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อตระหนักถึงปัญหา และป้องกัน
แก้ไอปัญ หายาเสพติดาายใน 
หมู่บ้าน 

อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่ 
บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน



การรักษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 

คณะกรรมการหมู่ 
บ้านม่อนหิน หมู่ที่ 
3 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

ม่อนหิน 

14
0.  

การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
าัย และการรักษา
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

โครงการป้องกัน
และแก้ไอปัญหา ยา
เสพติดออง
คณะกรรมการหมู่ 
บ้านแปะ หมู่ที่ 4 

13,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อตระหนักถึงปัญหา และป้องกัน
แก้ไอปัญ หายาเสพติดาายใน 
หมู่บ้าน 

อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่ 
บ้าน หมู่ที่ 4 บ้าน
แปะ 

14
1.  

การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
าัย และการรักษา
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

โครงการป้องกัน
และแก้ไอปัญหา ยา
เสพติดออง
คณะกรรมการหมู่ 
บ้านห้วยทราย หมู่
ที่ 5 

13,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อตระหนักถึงปัญหา และป้องกัน
แก้ไอปัญ หายาเสพติดาายใน 
หมู่บ้าน 

อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่ 
บ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน
ห้วยทราย 

14
2.  

การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
าัย และการ
รักษาความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 

โครงการป้องกัน
และแก้ไอปญัหา 
ยาเสพตดิออง
คณะกรรมการ
หมู่ บ้านอ่วงเปา
ใต้ หมู่ท่ี 6 

13,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อตระหนักถึงปัญหา และป้องกัน
แก้ไอปัญ หายาเสพติดาายใน 
หมู่บ้าน 

อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่ 
บ้าน หมู่ที่ 6 บ้าน
อ่วงเปา ใต้ 

14
3.  

การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
าัย และการรักษา
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

โครงการป้องกัน
และแก้ไอปัญหา ยา
เสพติดออง
คณะกรรมการหมู่ 
บ้านท่าอา้ม หมู่ที ่7 

13,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อตระหนักถึงปัญหา และป้องกัน
แก้ไอปัญ หายาเสพติดาายใน 
หมู่บ้าน 

อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่ 
บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน
ท่าอ้าม 

14
4.  

การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
าัย และการรักษา
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

โครงการป้องกัน
และแก้ไอปัญหา ยา
เสพติดออง
คณะกรรมการหมู่ 
บ้านสบแจ่มฝั่งอวา 
หมู่ที่ 8 

13,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อตระหนักถึงปัญหา และป้องกัน
แก้ไอปัญ หายาเสพติดาายใน 
หมู่บ้าน 

อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่ 
บ้าน หมู่ที่ 8 บ้าน
สบแจ่ม ฝั่งอวา 

14
5.  

การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
าัย และการรักษา
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

โครงการป้องกัน
และแก้ไอปัญหา ยา
เสพติดออง
คณะกรรมการหมู่ 
บ้านวังตวง หมู่ที ่9 

13,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อตระหนักถึงปัญหา และป้องกัน
แก้ไอปัญ หายาเสพติดาายใน 
หมู่บ้าน 

อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่ 
บ้าน หมู่ที่ 9 บ้าน
วังตวง 

14
6.  

การป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณาัย และ
การรักษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 

โครงการป้องกัน
และแก้ไอปญัหา 
ยาเสพตดิออง
คณะกรรมการ
หมู่ บ้านท่ากอ
ม่วง หมู่ที่ 10 

13,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อตระหนักถึงปัญหา และป้องกัน
แก้ไอปัญ หายาเสพติดาายใน 
หมู่บ้าน 

อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่ 
บ้าน หมู่ที่ 10 บ้าน
ท่ากอ ม่วง 

14 การป้องกัน โครงการป้องกัน 13,000.00 ส านักปลดั เพื่อตระหนักถึงปัญหา และป้องกัน อุดหนุน



7.  บรรเทาสาธารณ
าัย และการรักษา
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

และแก้ไอปัญหา ยา
เสพติดออง
คณะกรรมการหมู่ 
บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 
หมู่ที่ 11 

อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

แก้ไอปัญ หายาเสพติดาายใน 
หมู่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่ 
บ้าน หมู่ที่ 11 บ้าน
สบแจ่ม ฝั่งซา้ย 

14
8.  

การป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณาัย และ
การรักษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 

โครงการป้องกัน
และแก้ไอปญัหา 
ยาเสพตดิออง
คณะกรรมการ
หมู่ บ้านอุนแปะ 
หมู่ที่ 12 

13,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพือ่ตระหนักถึงปัญหา และป้องกัน
แก้ไอปัญ หายาเสพติดาายใน 
หมู่บ้าน 

อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่ 
บ้าน หมู่ที่ 12 บ้าน
อุนแปะ 

14
9.  

การป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณาัย และ
การรักษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 

โครงการป้องกัน
และแก้ไอปญัหา 
ยาเสพตดิออง
คณะกรรมการ
หมู่ บ้านทุ่ง
พัฒนา หมู่ที่ 13 

13,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อตระหนักถึงปัญหา และป้องกัน
แก้ไอปัญ หายาเสพติดาายใน 
หมู่บ้าน 

อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่ 
บ้าน หมู่ที่ 13 บ้าน
ทุ่งพัฒนา 

15
0.  

การป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณาัย และ
การรักษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 

โครงการป้องกัน
และแก้ไอปญัหา 
ยาเสพตดิออง
คณะกรรมการ
หมู่ บ้านบนนา 
หมู่ที่ 14 

13,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อตระหนักถึงปัญหา และป้องกัน
แก้ไอปัญ หายาเสพติดาายใน 
หมู่บ้าน 

อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่ 
บ้าน หมู่ที่ 14 บ้าน
บนนา 

15
1.  

การป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณาัย และ
การรักษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 

โครงการป้องกัน
และแก้ไอปญัหา
ยาเสพตดิออง
คณะกรรมการ
หมู่ บ้านดงเย็น 
หมู่ที่ 15 

13,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อตระหนักถึงปัญหา และป้องกัน
แก้ไอปัญ หายาเสพติดาายใน 
หมู่บ้าน 

อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่ 
บ้าน หมู่ที่ 15 บ้าน
ดงเย็น 

15
2.  

การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
าัย และการรักษา
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

โครงการป้องกัน
และแก้ไอปัญหายา
เสพติดออง
คณะกรรมการ
หมู่บ้านโฮ่งมะค่า 
หมู่ที่ 16 

13,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อตระหนักถึงปัญหา และป้องกัน
แก้ไอปัญ หายาเสพติดาายใน 
หมู่บ้าน 

อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่ 
บ้าน หมู่ที่ 16 บ้าน
โฮ่งมะคา่ 

15
3.  

การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
าัย และการรักษา
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

โครงการป้องกัน
และแก้ไอปัญหา ยา
เสพติดออง
คณะกรรมการหมู่ 
บ้านต้นผึง หมู่ที่ 
17 

13,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อตระหนักถึงปัญหา และป้องกัน
แก้ไอปัญ หายาเสพติดาายใน 
หมู่บ้าน 

อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่ 
บ้าน หมู่ที่ 17 บ้าน
ต้นผึ้ง 

15 การป้องกัน โครงการป้องกัน 13,000.00 ส านักปลดั เพื่อตระหนักถึงปัญหา และป้องกัน อุดหนุน



4.  บรรเทาสาธารณ
าัย และการรักษา
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

และแก้ไอปญัหา 
ยาเสพตดิออง
คณะกรรมการ
หมู่ บ้านบวกห้า 
หมู่ที่ 18 

อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

แก้ไอปัญ หายาเสพติดาายใน 
หมู่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่ 
บ้าน หมู่ที่ 18 บ้า
นบวห้า 

15
5.  

การป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณาัย และ
การรักษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 

โครงการป้องกัน
และแก้ไอปญัหา 
ยาเสพตดิออง
คณะกรรมการ
หมู่ บ้านอ่วงเปา 
หมู่ที่ 19 

13,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อตระหนักถึงปัญหา และป้องกัน
แก้ไอปัญ หายาเสพติดาายใน 
หมู่บ้าน 

อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่ 
บ้าน หมู่ที่ 19 บ้าน
อ่วงเปา 

15
6.  

การป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณาัย และ
การรักษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 

โครงการป้องกัน
และแก้ไอปญัหา
ยาเสพตดิออง
คณะกรรมการ
หมู่บ้านแม่จร 
หมู่ที่ 20 

10,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อตระหนักถึงปัญหา และป้องกัน
แก้ไอปัญ หายาเสพติดาายใน 
หมู่บ้าน 

อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่ 
บ้าน หมู่ที่ 20 บ้าน
แม่จร 

15
7.  

การป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณาัย และ
การรักษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน  

14,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดการเกิดอุบัติ เหตุบนท้อง
ถนน ประชาชนปฏิบัติตาม กฏ
จราจร 

จัดกิจกรรมตั้งจดุ
ตรวจ กระท า
ความผิดบนถนน ให้ 
บริการอ้อมลู 
ในช่วงเทศกาล 
จัดซื้อวัสดุที่
เกี่ยวอ้องใน 
โครงการ 

15
8.  

การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
าัย และการรักษา
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

โครงการรณรงค์
เพื่อลดอุบัตเิหตุ 
บนถนน  

5,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดการเกิดอุบัติ เหตุบนท้อง
ถนน ประชาชนปฏิบัติตาม  

จัดกิจกรรมรณรงค์ 
เผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ ตั้ง
จุดให้ บริการ
ประชาชน 

15
9.  

การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
าัย และการรักษา
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

โครงการแกไ้อ
ปัญหาความ
เดือด ร้อนให้แก่
ประชาชน 

100,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อแก้ไอปัญหาความ เดือดร้อน
ให้แก่ ประชาชนในต าบล บ้านแปะ 

ให้การช่วยเหลือ
และแก้ไอ ปัญหา
ความเดือดร้อนให้ 
กับประชาชนใน
ต าบล บ้านแปะ 

16
0.  

การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
าัย และการรักษา
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

โครงการฝึกอบรม/
ทบทวน อาสาสมัคร
ป้องกันาัยฝา่ยพล
เรือน (อปพร.) 

350,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อให้ผู้เอ้ารับการฝึกอบรม/ทบทวนมี
ความรู้ความเอ้าใจเกีย่วกับสาธารณายัได้
ถูกต้องและเหมาะสม 2. เพื่อให้ผู้เอ้ารับ
การฝึกอบรม/ทบทวน มีความรู้ความเอา้ใจ
เกี่ยวกบัระเบียบกฎหมาย บทบาทหน้าที่
ออง อปพร. ตลอดจนมาตรการเทคนิค 
วิชาการ ที่เกี่ยวอ้องกบัการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณายัและการใช้เครื่องมือ

ผู้เอ้าร่วมการ
ฝึกอบรม/ ทบทวน
อาสาสมัครป้องกัน 
าัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) จ านวน 70 
คน 



อุปกรณ์ช่วยเหลอืเพื่อลดความสูญเสียจาก
เหตุ สาธารณายั 3. เพื่อให้เกิดเครืออ่าย
ความร่วมมือที่เอ้มแอ็งกว้างอวาง ตลอดจน
เพิ่มอัตราก าลังสมาชิกอาสาสมัครฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) ในการป้องกันบรรเทาสา
ธารณาัย 

16
1.  

การป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณาัย และ
การรักษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 

โครงการ
ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงคราุัณฑ์
ยานพาหนะและ
อนส่ง 

300,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพือ่ซ่อมแซมและปรับ ปรุงครุาณัฑ์
ยานพา หนะและอนส่ง ให้ สามารถ
ใช้งานได้ปกต ิ

ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมคราุณัฑ์
ยานพาหนะและ
อนส่ง รถหมายเลอ
ทะเบียน นค-5687 
เชียงใหม่ เลอ
ครุาณัฑ์ 001-63-
004 

16
2.  

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการเพิม่
ประสิทธิาาพ
การ จัดเก็บ
รายได้ออง
เทศบาลต าบล 
บ้านแปะ 

10,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิาาพ การจัดเก็บ
รายได้ออง เทศบาลต าบล บ้านแปะ 

จัดพิมพ์เอกสารและ
แผ่นพับ ใบปลวิ 
ประชาสัมพันธ์ให ้
ความรู้เอ้าใจเกี่ยวกับ
าาษี และจัดให้มกีาร
มอบรางวัล กบั
ผู้ประกอบการที่มา
ช าระ าาษีตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
และรวมถึงการบรกิาร
ออก จัดเก็บรายได้นอก
สถานที่ 

16
3.  

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการกิจกรรม
วันส าคัญออง 
ชาติและวัน
ส าคัญทาง
ศาสนา 

32,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรมในวัน ส าคญัต่างๆ 
ทาง ศาสนา  

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครอง อ าเาอ
จอมทอง เพื่อจัด 
กิจกรรมวันส าคัญทาง 
ศาสนา  

16
4.  

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการประชุม
ประชาคมระดับ 
ต าบล 

10,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมสีว่น
ร่วมแสดงออกถึงปัญหาความ
ต้องการอองหมู่บ้านอันเป็น
ประโยชนส์่วนรวม 

จัดโครงการประชาคม 
ต าบลเพื่อเปิดเวที
ต าบล รับรองการจัดท า
แผนชุมชน 

16
5.  

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการเทศบาล
เคลื่อนที ่

10,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมออง
ประชาชนและเป็นการ
ประชาสมัพันธ์อ้อมูลอ่าวสารออง
ทางราชการและสร้างความโปร่งใส
ตรวจสอบได้และให้บริการประชาชน
นอกสถานท่ี 

จัดประชุมสัญจรพบปะ
พูด คุยและแลกเปลี่ยน
ความ คิดเห็นรวมถึง
การออก หนว่ยบรกิาร
สาธารณะจาก 
หน่วยงานตา่ง ๆ 

16
6.  

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการทบทวน
และจัดท าแผน 
ชุมชน/แผน
ต าบล 

5,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หมูบ่้าน/
ชุมชนจัดท าและทบทวนแผนชุมชน
ด้วยตนะเองและสามารถใช้เป็น
กรอบในการพัฒนาหมู่บ้าน 

จัดประชุมทบทวน
การจัด ท าแผน 
และการใช้อ้อมูล 
ระบบสารสนเทศ 



16
7.  

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดเวที
ประชาคมระดับ 
หมู่บ้านเพื่อจัดท า 
ทบทวน เพิ่ม เติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมสีว่น
ร่วมแสดงออกถึงปัญหาความ
ต้องการอองหมู่บ้านอันเป็น
ประโยชนส์่วนร่วม 

จัดโครงการ
ประชาคม ต าบล
เพื่อเปิดเวทีต าบล 
รับรองการจดัท า
แผนชุมชน 

16
8.  

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรม
พัฒนา
ประสิทธิาาพ
บุคลากรออง
เทศบาลต าบล
บ้านแปะ
หลักสตูร เทคนิค
หนังสือราชการ 
การเอียน
โครงการและการ
จัดท ารายงาน
การประชุม 

25,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดอบรมเพิ่มประสิทธิาาพใน
การท างานอองบุคลกร  

พนักงานเทศบาล, 
พนักงาน จ้างตาม
าารกิจ และพนัก 
งานจ้างทั่วไป 

16
9.  

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการบริหาร
จัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนออง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

40,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การบริหารราชการสามารถ
ส่งเสริมการช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่อององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

สนับสนุน
งบประมาณให้
เทศบาลต าบลแม่
สอย 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
                   เทศบาลต าบลบา้นแปะ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามอ้อบัญญตัิงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 27 โครงการ จ านวนเงิน 7,765,270 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 24 โครงการ จ านวนเงิน 
3,986,856 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี ้
 

ยุทธศาสตร ์
โครงกา

ร 

การก่อหน้ี
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงกา
ร 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นปานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษปกิจและ
สังคม 

2 495,798.60 2 495,798.60 

การพัฒนาเศรษปกิจตามแนวปรัชญาเศรษปกิจพอเพียง 1 35,000.00 1 35,000.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 57,980.00 
  

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและามูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

9 253,030.00 8 219,010.00 

การพัฒนาคุณาาพชีวิตอองประชาชน 10 3,182,742.00 9 3,182,167.00 

การป้องกันบรรเทาสาธารณาัย และการรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

1 6,880.00 1 6,880.00 



การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 3 48,000.00 3 48,000.00 

รวม 27 4,079,430.60 24 3,986,855.60 

                             
รายละเอียดโครงการในอ้อบัญญัตงิบประมาณเทศบาลต าบลบ้านแปะ ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้

 

  ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นปานเพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษปกิจและสังคม 

โครงการติดตั้งไฟ
กิ่งพร้อมสายดับ
าายในหมู่บ้าน 
บ้านม่อนหิน หมู่ที่ 
3 

149,195.00 144,514.75 144,514.75 4,680.25 

2.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นปานเพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษปกิจและสังคม 

โครงการอยายเอต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
พร้อมติดตั้งไฟ
สาธารณะ สายทาง
จากแยกโรงเรียนบ้าน
สบแจ่มฝั่งซ้าย - โรง
น้ าดื่มบ้านดงเย็น 
บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 
หมู่ที่ 11 

366,600.00 351,283.85 351,283.85 15,316.15 

3.  
การพัฒนาเศรษปกิจตาม
แนวปรัชญาเศรษปกิจ
พอเพียง 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเาอ
จอมทอง ตาม
โครงการสนับสนุน
การจัดงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ 

35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 

4.  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
และการแกไ้อ
ปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า 

58,000.00 57,980.00 0.00 20.00 

5.  

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและาูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการท าบญุตัก
บาตรวันอ้ึนปีใหม ่

15,000.00 4,180.00 4,180.00 10,820.00 

6.  

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและาูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
ประเพณียี่เป็ง 

320,000.00 92,830.00 92,830.00 227,170.00 

7.  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ โครงการสืบชะตา 90,000.00 34,020.00 0.00 55,980.00 



สาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและาูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

หลวงและรดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุใน
ต าบลบ้านแปะ 

8.  

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและาูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

อุดหนุนสาา
วัฒนธรรมต าบล
บ้านแปะ ตาม
โครงการส่งเสริม
ประเพณีปีใหม่ม้ง 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

9.  

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและาูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

อุดหนุนสาา
วัฒนธรรมต าบล
บ้านแปะ ตาม
โครงการส่งเสริม
ศาสนาคริสต ์

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

10.  

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและาูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

อุดหนุนสาา
วัฒนธรรมต าบล
บ้านแปะ ตาม
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมในวัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

50,000.00 7,000.00 7,000.00 43,000.00 

11.  

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและาูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

อุดหนุนสาา
วัฒนธรรมต าบล
บ้านแปะ ตาม
โครงการส่งเสริม
การปฏิบัติธรรม
เอ้ารุกอมลู 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

12.  

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและาูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

อุดหนุนสาา
วัฒนธรรมต าบล
บ้านแปะ ตาม
โครงการส่งเสริม
ประเพณีสรงน้ า
พระธาตุในต าบล
บ้านแปะ 

80,000.00 50,000.00 50,000.00 30,000.00 

13.  

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและาูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

อุดหนุนสาา
วัฒนธรรมต าบล
บ้านแปะ ตาม
โครงการส่งเสริม
การปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรต ิ

50,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 

14.  
การพัฒนาคุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการส่ง
นักกีฬาเอ้าร่วม
การแอ่งอันกีฬา 

150,000.00 575.00 0.00 149,425.00 

15.  การพัฒนาคุณาาพชีวิต โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ

1,178,205.00 543,375.00 543,375.00 634,830.00 



อองประชาชน บริหารสถานศึกษา
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบลบ้านแปะ 
(ค่าอาหารกลางวัน) 

16.  
การพัฒนาคุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

อุดหนุนโรงเรียน
ในสังกัด สพป.ใน
พื้นที่ต าบลบ้าน
แปะ ตามโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด 
สพป.ในพื้นที่ต าบล
บ้านแปะ 

4,112,000.00 2,069,592.00 2,069,592.00 2,042,408.00 

17.  
การพัฒนาคุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษาให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบลบ้าน
แปะ (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

355,300.00 351,900.00 351,900.00 3,400.00 

18.  
การพัฒนาคุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษาให้แก่
โรงเรียนเทศบาล
บ้านแปะ 1 
(ค่าอาหาร
กลางวัน) 

365,400.00 121,800.00 121,800.00 243,600.00 

19.  
การพัฒนาคุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษาให้แก่
โรงเรียนเทศบาล
บ้านแปะ 1(ค่า
จัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)) 

158,700.00 53,200.00 53,200.00 105,500.00 

20.  
การพัฒนาคุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
ให้แก่โรงเรียน
เทศบาลบ้านแปะ 1 
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัวส่วนเพิ่ม 
Top Up)) 

13,500.00 9,750.00 9,750.00 3,750.00 

21.  
การพัฒนาคุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ

27,660.00 9,505.00 9,505.00 18,155.00 



บริหารสถานศึกษา
ให้แก่โรงเรียน
เทศบาลบ้านแปะ 1 
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

22.  
การพัฒนาคุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษาให้แก่
โรงเรียนเทศบาล
บ้านแปะ 1 (ค่า
กิจกรรมพัฒนา
คุณาาพผู้เรยีน) 

40,110.00 13,445.00 13,445.00 26,665.00 

23.  
การพัฒนาคุณาาพชีวิต
อองประชาชน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษาให้แก่
โรงเรียนเทศบาล
บ้านแปะ 1 
(ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เนต็
โรงเรียน) 

9,600.00 9,600.00 9,600.00 0.00 

24.  

การป้องกันบรรเทาสา
ธารณาัย และการรักษา
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

14,000.00 6,880.00 6,880.00 7,120.00 

25.  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการเพิม่
ประสิทธิาาพการ
จัดเก็บรายได้ออง
เทศบาลต าบลบ้าน
แปะ 

10,000.00 3,000.00 3,000.00 7,000.00 

26.  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเาอ
จอมทอง ตาม
โครงการกิจกรรม
วันส าคัญอองชาติ
และวันส าคัญทาง
ศาสนา 

32,000.00 5,000.00 5,000.00 27,000.00 

27.  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนเทศบาล
ต าบลแมส่อย ตาม
โครงการบริหาร
จัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนออง
องค์กรปกครอง

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 



ส่วนท้องถิ่น 
 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 รอบท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 
เทศบาลต าบลบ้านแปะ จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ งบประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นปานเพือ่รองรับการ
พัฒนาเศรษปกิจและสังคม 

223 469,914,450.00 2 515,795.00 2 495,798.60 2 495,798.60 

2.การพัฒนาเศรษปกิจตามแนวปรชัญาเศรษปกิจ
พอเพียง 

38 1,118,000.00 26 708,000.00 1 35,000.00 1 35,000.00 

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

11 5,309,000.00 4 136,000.00 1 57,980.00 
  

4.การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศลิปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและาูมิปญัญาท้องถิ่น 

18 1,170,000.00 15 915,000.00 9 253,030.00 8 219,010.00 

5.การพัฒนาคุณาาพชีวิตอองประชาชน 162 79,075,807.00 88 8,315,335.00 10 3,182,742.00 9 3,182,167.00 

6.การป้องกันบรรเทาสาธารณายั และการรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

38 2,805,000.00 26 1,046,000.00 1 6,880.00 1 6,880.00 

7.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 19 1,291,000.00 8 142,000.00 3 48,000.00 3 48,000.00 

รวม 509 560,683,257.00 169 11,778,130.00 27 4,079,430.60 24 3,986,855.60 
 

                   
                    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวอ้องมีอ้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรืออ้อเสนอแนะ การบริหารงานออเทศบาลต าบลบ้านแปะทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการอองประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
                      จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                ประกาศ ณ วันที่  29  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
 

                                                                                     
                                                                                      (นายพันธ์ศกัดิ์  แก้วสุดใจ) 
                                                                                     นายกเทศบาลต าบลบ้านแปะ 
 

 
 

 


