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ประกาศ เทศบาลตำาบลบ้านแปะ
เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

และภาษีป้าย ประจำาปี 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดิน/เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง

เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สิน

หรือผู้ที่ทำาประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ

(ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง)

ติดต่อ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำาบลบ้านแปะ โทร 053-032128-9 ต่อ 16

ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง      : พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์               : มกราคม 2563

แจ้งการประเมินภาษี                           : มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563

ชำาระภาษี                                       : ภายใน เมษายน 2563

ผ่อนชำาระภาษี                                  : เมษายน – มิถุนายน 2563

ฐานภาษี : มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ราคาประเมินทุนทรัพย์)

เบี้ยปรับ     : 10% ของค่าภาษี มาชำาระก่อนออกหนังสือแจ้งทวงถาม

               : 20% ของค่าภาษี มาชำาระภายในวันที่กำาหนดไว้ในหนังสือทวงถาม

               : 40% ของค่าภาษี มาชำาระเกินวันที่กำาหนดไว้ในหนังสือแจ้งทวงถาม

เงินเพิ่ม      : 1% ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้างชำาระ

บทลงโทษ   : เบี้ยปรับ, เงินเพิ่ม, อายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาด ระงับการทำานิติกรรมที่ดิน

ยื่นแบบ     : มกราคม – มีนาคม 2563

ชำาระภาษี  : ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งเตือนการประเมิน

ค่าปรับ     : ไม่มายื่นแบบตามกำาหนด ปรับ 5,000 – 50,000 บาท

เงินเพิ่ม    : ไม่ชำาระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม        

               2% ของค่าภาษี ต่อเดือน

ผู้เสียภาษี  : เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย

ออกแบบ : พิมพ์ที่เฉลิมการพิมพ์  อ.จอมทอง  โทร. 053-106958
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   วัดดอยผาขาว ตั้งอยูในพื้นที่คาบเกี่ยว

ระหวางอุทยานแหงชาติออบหลวงและ

อทุยานแหงชาตอินิทนนทเปนเขตกัน้ระหวาง

อำาเภอจอมทองและแมแจม

ศนูยพฒันาโครงการหลวง

ขุนแปะแวะชมนาขั้นบันได

ระหวางทาง พื้นที่กวาง

ลดหลั่นตามความสูงชัน

และชมแปลงสง เสร�ม

ผลผลิตดอกไฮเดรนเยีย

ที่สวยที่สุด 

ฟารมดงเย็น ฟารมตัวอยางตามพระราชดำาร�เปน

ศูนยสาธ�ตและสงเสร�มดานการเล้ียงสัตวตางๆ 

การเพาะเหด็  ปลกูไมใชสอย และพนัธุขาวพระราชทาน  
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วัดพระเจาดำา รองรอย

ศิลปกรรมแบบสุโขทัยใน

ดินแดนลานนาระหวาง 

2 ดินแดน ดินแดนลานนา

และสุโขทัย 

วัดราชวิสุทธิวราราม

(วัดบานแปะ) ประกอบ

ดวยอโุบสถ วหิาร เจดีย 

ศาลาการเปรยีญ ศาลา

อเนกประสงค กุฏสิงฆ 

หอสรงนำ้าพระธาตุ 

หอพระไตร พระบรม

สารรีธิาตแุละตราหลวง

หลาบเงิน

ซุมประตูโขงและบันได

ขึ้นวิหารวัดปากแดง

แหลงทองเที่ยวแหลงทองเที่ยว
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 สาส์นจากนายกเทศมนตรีตำาบลบ้านแปะ กราบเรียน พ่อ แม่ พี่น้อง ประชาชนชาวตำาบลบ้านแปะที่เคารพรัก

ทุกท่าน  ตลอดระยะเวลาที่กระผมได้เข้ามาทำาหน้าท่ีบริหารงานเทศบาลตำาบลบ้านแปะ  ด้วยความมุ่งมั่น ต้ังใจในการ

สานตอ่นโยบายการพฒันาทอ้งถิน่ใหท้นัต่อสถานการณโ์ลกปจจบุนัทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ มุง่ใหพ้ีน่อ้งประชาชนตำาบล

บา้นแปะ มคีวามเปนอยูท่ีด่ ี ไดร้บับรกิารสาธารณะทีไ่ดม้าตรฐานอยา่งตอ่เนือ่ง สะดวก  ทนัตอ่สถานการณ ์  อีกทัง้ทุม่เทการทำางานโดย

การประสานงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนๆ

ที่เก่ียวข้อง เพื่อนำามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม และด้านอ่ืนๆ เพื่อแก้ไขปญหาและ

ความต้องการของประชาชนตำาบลบ้านแปะได้อย่างทั่วถึง และในปงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณที่ให้โอกาส

กระผมและทีมงานผูบ้รหิาร  เขา้มาบริหารงานพฒันาตำาบลบา้นแปะ กระผมไดทุ้ม่เทแรงกาย  แรงใจ  ในการบรหิารงานโดย

มุง่มัน่ดำาเนนิการตามภารกจิหนา้ท่ีเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชนในตำาบลบา้นแปะ ไมว่า่จะเปนโครงสรา้งพืน้ฐาน การพฒันา

คณุภาพชวีติ  ด้านสิง่แวดลอ้ม  ด้านงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ดา้นสาธารณสขุ ฯลฯ เปนตน้ โดยยดึหลกัการบริหารแบบ 

“เข้าใจปญหา  พัฒนาทุกด้าน  บูรณาการเครือข่าย  สู่เป้าหมายอย่างพอเพียง”

 ทา้ยนี ้ กระผมขอขอบคณุพีน่อ้งประชาชน  ผูน้ำาชมุชน  สว่นราชการภาครัฐ ภาคเอกชนตลอดจนหนว่ยงานตา่งๆ

ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลตำาบลบ้านแปะในทุกๆ ด้าน ให้สำาเร็จลุล่วงตามแผนงาน  โครงการที่วางไว้ 

และหวังเปนอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีตลอดไป ขอขอบพระคุณครับ

 

 

นายพันธ์ศักดิ์   แก้วสุดใจ

นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านแปะ

ส า ส น
จ ากน ายก
เ ท ศ ม น ต รี ต ำา บ ล บ้ า น แ ป ะ
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เรียน พ่อแม่พี่น้องตำาบลบ้านแปะที่รักและเคารพทุกท่าน

 กระผม นายอนุวัชร์พงศ์  ใจชมชื่น มีความภาคภูมิใจเปนอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจ จากพ่อแม่พี่น้องตำาบล

บ้านแปะ และสมาชิกสภาเทศบาลตำาบลบ้านแปะให้เปนประธานสภาฯ ตลอดเวลาที่ผ่านมากระผมมีความตั้งใจ 

ในการทำางาน  มุ่งเน้นถึงความผาสุกของประชาชนในพื้นที่  ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  ให้ประชาชนในพื้นท่ีมี

ส่วนในการร่วมคิด  ร่วมทำา  ร่วมวางแผนและร่วมรับผลประโยชน์  ตอบสนองปญหาและความต้องการของประชาชนให้

เกิดประโยชน์สูงสุด ยึดมั่นในความโปร่งใส  ยุติธรรม  มีจริยธรรม  พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน 

ในการทำาหนา้ทีใ่หค้วามเหน็ชอบแผนยุทธศาสตร ์ แผนพฒันาตำาบล ขอ้บญัญตังิบประมาณตา่งๆ ใหพ้อ่แมพ่ีน่อ้งในตำาบล

บา้นแปะมส่ีวนรว่มในการพฒันาตำาบลบา้นแปะ พจิารณาจดัสรรงบประมาณและโครงการตา่ง ๆ  พรอ้มดำาเนนิกจิกรรมตามแผนงาน 

นโยบายที่นำาเสนอต่อประชาชน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสร้างความรักและสามัคคีในหมู่บ้านและชุมชน พร้อมนำา

แนวทางการดำาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเปนแบบอย่างในการดำาเนินชีวิต

ของชาวท้องถิ่น

 ท้ายน้ี กระผม พร้อมท้ังสมาชิกสภาเทศบาลตำาบลบ้านแปะ ทุกท่าน ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้อง ประชาชน

ทุกท่านทุกครัวเรือน จงประสพแต่ความเจริญรุ่งเรือง ด้วยสรรพสิริสวัสดิ์ พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูนผลด้วยความสุขกาย 

สุขใจ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  มีโชคตลอดกาลเทอญฯ

                            

                   

          นายอนุวัชร์พงศ์  ใจชมชื่น

                          ประธานสภาเทศบาลตำาบลบ้านแปะ

ส า ส น
จากประธานสภา
เ ท ศ บ า ล ต ำา บ ล บ้ า น แ ป ะ

                   

          นายอนุวัชร์พงศ์  ใจชมชื่น

ส า ส นส า ส น
จากประธานสภาจากประธานสภา
เ ท ศ บ า ล ต ำา บ ล บ้ า น แ ป ะเ ท ศ บ า ล ต ำา บ ล บ้ า น แ ป ะ
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                      หมายเหตุ ป 2563  ป 2562

ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน  

สินทรัพย  

 สินทรัพยหมุนเวียน 

       เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

       เงินฝากกระทรวงการคลัง 

       เงินฝากกองทุน 

       รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 

       ลูกหนี้ค่าภาษี 

       ลูกหนี้อื่นๆ 

       สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

       รวมสินทรัพยหมุนเวียน 

รวมสินทรัพย  

ทุนทรัพยสิน  

หนี้สิน  

 หนี้สินหมุนเวียน 

       รายจ่ายค้างจ่าย 

       ฎีกาค้างจ่าย 

       เงินรับฝาก 

       รวมหนี้สินหมุนเวียน 

รวมหนี้สิน  

เงินสะสม  

 เงินสะสม 

 เงินทุนสำารองเงินสะสม 

 รวมเงินสะสม 

รวมหนี้สินและเงินสะสม  

2

     3 

     4 

     5 

     7 

     8 

     11 

    13 

    15 

    16 

    17 

    21 

    22 

52,064,359.00

56,005,723.86

38,759.00

4,480,218.86

1,130,000.00

81,950.32

321,130.12

9,000.00

62,066,782.16

62,066,782.16

52,064,359.00

5,455,416.80

192,500.00

2,988,609.07

8,636,525.87

8,636,525.87

30,071,469.62

23,358,786.67

53,430,256.29

62,066,782.16

 97,225,010.43 

 

   56,376,750.17  

      737,000.00  

    3,969,797.68  

     5,218,061.10  

        94,694.60  

       335,155.12 

 -  

66,731,458.67  

66,731,458.67  

97,225,010.43 

 

   11,902,930.44  

      135,675.88  

     1,623,700.13  

13,662,306.45 

13,662,306.45 

 

  30,895,983.02        

   22,173,169.20     

53,069,152.22     

66,731,458.67 
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ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประจำาปีงบประมาณ 2563

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)รายงานทางการเง�น



เทศบาลตำาบลบ้านแปะ16

การประชมุประชาคมแผนพฒันา

ทองถ่ิน ประจำาปงบประมาณ 

2563 เพ่ือเปดโอกาสให

ทุกภาคสวนไดมสีวนรวมในการ

แลกเปลีย่น แสดงความคิดเหน็ 

รวมถึงทราบขอมูล ปญหา 

ความตองการของประชาชน

ในพื้นที่

การประชุมประจำาเดือนพนักงาน

เทศบาลตำาบลบานแปะ ประจำาป

งบประมาณ 2563 เพื่อแลกเปลี่ยน

ความคดิเห็น  กำาหนดแนวทางปฏบิตัิ

รวมกนั รวมกนัตดัสินใจ แกไขปญหา 

ติดตามผลการดำาเนินงานที่ผานมา

โครงการเทศบาลเคล่ือนที ่ ประจำาปงบประมาณ 2563  เทศบาลตำาบบานแปะรวมกบัหนวยงานตาง ๆ  ในอำาเภอจอมทอง 

ออกใหบร�การนอกสถานที่ รวมทั้งใหคำาแนะนำา แกไขปญหา ใหกับประชาชน

การประชุมสภาเทศบาลตำาบล

บานแปะ  ประจำาปงบประมาณ 2563 

เพ่ือพิจารณารางเทศบัญญัติ 

ขอบญัญตั ิ งบประมาณรายจาย

ประจำาป ฯลฯ

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดียุทธศาสตรที่ 7

ส า ส น
จากประธานสภา
เ ท ศ บ า ล ต ำา บ ล บ้ า น แ ป ะ

นายจตุรพร  ปนตาอินทร                  นายอรรถพล  กันทาคำา                    นายทอน  แสนสิงห                          นายประสิทธิ์  สาคร   

  รองนายกเทศมนตรีฯ                     รองนายกเทศมนตรีฯ                      เลขานุการนายกฯ                     ที่ปรึกษานายกฯ

  นายอภิชาติ  วรรณการ   

      รองประธานสภา

    นายอุ่นเรือน   กิติ                       นายสมเพชร  ตะบิ                    นายวุฒิกร  สถิตวนา                     นายชัยพร  ตากลม

     สมาชิกสภาเขต 1                         สมาชิกสภาเขต 1                       สมาชิกสภาเขต 1                         สมาชิกสภาเขต 1

นายจินดา  พงษวารินทร              นายนิคม  อุ่นใจละ                        นายวิเชียร  จันตาบุญ

    สมาชิกสภาเขต 2                สมาชิกสภาเขต 2                  สมาชิกสภาเขต 2

     นางรัตนา  กันทายวง 

         เลขานุการสภา

คณะผู้บริหาร         

สมาชิกสภา

เ ท ศ บ า ล ต ำา บ ล บ้ า น แ ป ะ

เ ท ศ บ า ล ต ำา บ ล บ้ า น แ ป ะ
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ประวัติความเปนมา
 เทศบาลตำาบลบ้านแปะ ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศยกฐานะสภาตำาบลบ้านแปะ

ขึ้นเปนองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านแปะ  เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2540  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 

ตอนพิเศษ 53 ง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539  ซึ่งเปนองค์การบริหารส่วนตำาบลขนาดเล็ก ต่อมาได้ปรับขนาดองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลขนาดเล็กขึ้นเปนขนาดกลาง  เม่ือวันท่ี  4  เมษายน  2550 และได้ยกฐานะข้ึนเปนเทศบาลตำาบลบ้านแปะ 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 27  ตุลาคม 2552  เปนหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและมีฐานะเปนนิติบุคคล

  ตราสัญลักษณ
  ขอบบน   มีอักษร  “เทศบาลตำาบลบ้านแปะมีรัศมีโดยรอบ”

  ขอบล่าง  มีอักษร  “จังหวัดเชียงใหม่” 

  ตรงกลาง มีรูปพระธาตุวัดเจดีย์บ้านแปะ เปนศูนย์กลางความศรัทธาล้อมรอบด้วยรวงข้าว

ความหมาย
            พระธาตุเจดีย์วัดบ้านแปะ  หมายถึง  ศาสนสถานสำาคัญที่ตั้งอยู่   หมู่ 4  บ้านแปะก่อสร้างในสมัยพระนางวิสุทธิเทวี 

ผูค้รองลา้นนาในคราวสมยัพระนางฯ เสดจ็มาประทบั ณ เวยีงหนิบา้นแปะ ประมาณ พ.ศ. 2110 ถอืเปนพระธาตุเกา่แกข่องตำาบล

     รัศมีโดยรอบองค์พระธาตุ หมายถึง ความเจริญ ความรุ่งเรืองของตำาบลบ้านแปะ ตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนถึงปจจุบัน  

โดยเฉพาะด้านศาสนา จารีต ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

       รูปรวงข้าวโดยรอบ  หมายถึง พื้นที่ของตำาบลบ้านแปะ ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพทาง

ด้านเกษตรกรรม ได้แก่  ข้าว  ลำาไย  ตลอดถึงพืชไร่  พืชสวนต่าง ๆ 

ที่ตั้งและอาณาเขต
        เทศบาลตำาบลบ้านแปะ  เปนตำาบลที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของอำาเภอจอมทอง ตั้งอยู่เลขที่ 141 หมู่ที่ 8 ตำาบลบ้านแปะ

อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีระยะทางเฉลี่ยห่างจากที่ว่าการอำาเภอจอมทองประมาณ 30 กิโลเมตร และห่างจาก

จังหวัดเชียงใหม่  ประมาณ  86  กิโลเมตร  เส้นทางคมนาคมสายหลักที่ใช้ในการติดต่อกับที่ว่าการอำาเภอจอมทองและ

จังหวัดเชียงใหม่  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108  (ถนนสายเชียงใหม่ - ฮอด)  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 ทิศเหนือ   ติดต่อกับตำาบลดอยแก้ว ตำาบลแม่สอย  อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 ทิศตะวันออก   ติดต่อตำาบลแม่สอย  อำาเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

 ทิศใต้     ติดตำาบลบ้านตาล และตำาบลหางดง  อำาเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ 

 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับตำาบลหางดง อำาเภอฮอด  ตำาบลท่าผาและตำาบลกองแขก  อำาเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ 

อาชีพหลัก
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 85 โดยการปลูกพืช ได้แก่ลำาไย ข้าว หอมแดง 

กระเทียม  พริก ถั่วเหลือง พืชผักต่างๆ ควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิจที่สำาคัญที่สุดของตำาบลบ้านแปะ คือ ลำาไย 

ที่สร้างรายได้อันดับ 1 คิดเปนร้อยละ 65.12  ของรายได้รวมของครัวเรือนเกษตรกร  ส่วนรายได้เสริมมีอยู่ประมาณ ร้อยละ 15 

ได้แก่  การรับจ้างและการค้าขาย  

จํานวนประชากร
 ปจจบุนัเทศบาลตำาบลบา้นแปะ มปีระชากรในเขตรบัผดิชอบทัง้หมด  จำานวน  12,083  คน  แยกเปนเพศชาย 5,971 คน

 เปนเพศหญิง 6,112 คน  มีจำานวนครัวเรือน 4,068 ครัวเรือน

ที่มา  :  งานทะเบียนและบัตรอําเภอจอมทอง (ขอมูล ณ กันยายน 2563)
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โครงการปองกันและลดอบุตัเิหตทุางถนนและการอำานวยความสะดวก

ในการเดินทางใหกับประชาชนเนื่องในเทศกาลวันข�้นปใหมและ

วันสงกรานต (7 วันอันตราย)

โครงการฝกอบรมชดุปฏบิตักิาร  จ�ตอาสาภยัพบัิติประจำาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น รุนที่ 2  เพื่อเพิ่มความรูและทักษะใน

การจัดการสาธารภัยและเสร�มสรางสมรรถนะรางกายให

แข็งแรงรวมถึงการทำางานเปนทีม

     

ยุทธศาสตรที่ 6 ด้านการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
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โครงการใหความชวยเหลอืประชาชน

ที่ไดรับความเดือดรอนกรณีไดรับ

ผลกระทบจากภยัพบิตัทิางธรรมชาติ  

(วางแนวกระสอบทรายกันนำ้าทวม)

โครงการจัดทำาผาปาสมทบเพื่อ

ชวยเหลือประชาชนท่ีประสบ

อุบัติเหตุ (นำาเคร�่องตัดถาง

ชวยเหลือประชาชนผูประสบ

อุบัติเหตุในเขตพื้นที่และพื้นที่

ใกลเคียง

โครงการพนยาปองกันโคว�ด – 19

เพื่อปองกันการแพรกระจาย

ของโรค ในสถาบันการศึกษาและ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

      

โครงการพนนำ้ าฉีดล างทำา

ความสะอาดถนนลดฝุนละออง 

P.M 2.5 และงานลางทอระบายนำ้า

ในหมูบาน เพื่อสุขภาพที่ดีและ

อำานวยความสะดวกแกประชาชน
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โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจำาปงบประมาณ 2563  

สงเสร�มใหเดก็และเยาวชนกลาแสดงออก กลาคดิ  กลาทำา

ในสิง่ทีส่รางสรรค และเปนประโยชน  มสีวนรวมในการทำา

กิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ  ดังคำาขวัญ 

“เด็กไทยยุคใหม  รูรักสามัคคี  รูหนาที่พลเมืองไทย”

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมและจัดการจัดการเร�ยน

การสอนโดยใชสื่อที่พัฒนาเด็กทั้งดานรางกาย อารมณ  

สังคม และสติปญญา

เทศบาลตำาบลบานแปะรวมกับสภาวัฒนธรรมตำาบลบานแปะ

มอบทุนการศึกษาตำาบลบานแปะ ประจำาปงบประมาณ 2563

      

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำาบลบานแปะ 

ประจำาปงบประมาณ 2563 เพื่อสงเสริมใหเด็กไทยมีสุขภาพ

แข็งแรง มีนำ้าใจเปนนักกีฬา 

   

การประเมินว�ทยฐานะของครูผูสอนเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ

และสรางขวัญกำาลังใจใหกับบุคลากรการศึกษา

         

ยุทธศาสตรที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

โครงการอบรมใหความรูเร�อ่งโรคตดิตอในศนูยพัฒนาเด็กเลก็

แนะนำา การปฏิบัติตัวใหผูปกครองและเด็กรูจักปฏิบัติตน

ใหหางไกลจากโรคและมีสุขภาพอนามัยที่ดี

โครงการเหมืองแรปลอดภยัหวงใยประชาชน จัดนิทรรศการ

ใหความรูและตรวจสขุภาพทัว่ไปของประชาชนทีอ่ยูบร�เวณ

เหมืองแร

โครงการอบรมใหความรูการปองกันโรคติดตอไวรัสโคโรนา 

(COVID – 19) และมอบตูปนสุขในหมูบาน
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  รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของกองคลัง งานการเงิน การรับจ่ายเงิน เก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน 

งานตรวจสอบใบสำาคญั  ฎกีา  งานเกีย่วกบัเงนิเดอืน  คา่จา้ง  คา่ตอบแทน  เงินบำาเหนจ็  บำานาญ  เงนิอืน่  งานเกีย่วกบัการจดัทำา

งบประมาณ ฐานะทางการเงิน จัดทำาบัญชีทุกประเภท ควบคุมการเบิกจ่าย งานพัสดุของเทศบาล งานจัดเก็บรายได้ 

งานแผนที่ภาษี   งานทำางบทดลองประจำาเดือน  งานทะเบียนคุมรายได้และรายจ่ายต่างๆ 

 รบัผดิชอบเกีย่วกบัราชการทัว่ไปของสำานกัปลดัเทศบาล  งานการเจา้หนา้ที ่งานวเิคราะหน์โยบายและแผน งานธรุการ 

งานสทิธปิระโยชนแ์ละสวสัดกิารพนักงาน งานดแูลรกัษาจดัเตรยีมและใหบ้รกิารเรือ่งสถานที ่ งานประชาสมัพันธ ์ งานเลขานุการ 

งานประชุมสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำาคัญของทางราชการ   งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานเลือกตั้ง 

งานจัดทำาคำาสั่งและประกาศของเทศบาล งานนิติการและรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 

สำานักปลัดเทศบาล

กองคลัง

ส่วนราชการ
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 รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชน

เขตเทศบาลทั้งในระบบ/นอกระบบโรงเรียน งานจัดการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการรักษาและ

ดำารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชน  

งานการศกึษาปฐมวยัและอนบุาล งานสง่เสรมิกจิการศาสนา  ศลิปวฒันธรรม  จารตีประเพณ ี และภมูปิญญาทอ้งถิน่  งานส่งเสรมิกฬีา

และนันทนาการ งานธุรการ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 รับผิดชอบเก่ียวกับราชการทั่วไปของกองช่าง งานสำารวจ ออกแบบ งานจัดทำาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม งานจัดเก็บ

และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ งานตรวจสอบ งานก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  

งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำารุง งานแผนงานวิศวกรรมเครื่องจักรกล งานรวบรวมประวัติ ติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน

เครื่องจักรกล งานควบคุม การบำารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บ รักษา การเบิกจ่าย

วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำามันเชื้อเพลิง งานช่างสุขาภิบาล

 

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

13
ANNUAL  REPORT 2020 
OF  Banpae  municipality     

โครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติเพ่ือถวายเปน

พระราชกุศลฯ เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธ�เบศรมหาภูมิพล-

อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ

วันพอแหงชาติ  ( 5 ธันวาคม  2563) 

                 

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อถวายเปน

พระราชกุศลฯ วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจา

สิร�กิติ์  พระบรมราช�นีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวง 

วันแมแหงชาติ    (12  สิงหาคม  2563) 

                   

โครงการสงเสร�มกิจกรรมสำาคัญทางพระพุทธศาสนา 

สัปดาหสงเสร�มพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)

ยุทธศาสตรที่ 4 ด้านการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาท้องถิ่น

โครงการสงเสร�มศลิปะและวฒันธรรมกิจกรรมหลอเทยีนพรรษา

ประชาฯ รวมใจ เพือ่ถวายเปนพทุธบชูา  เนือ่งในเทศกาลเขาพรรษา

โครงการปฏบิตัธิรรมรกุขมลู  เพือ่ปลูกฝงใหเดก็ เยาวชนตระหนักถงึ

ความสำาคญัทางศาสนา สงเสร�มใหพทุธศาสนกิชนทำาบญุตกับาตร 

เขาวัดปฏิบัติธรรม

โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน ประจำาป

งบประมาณ 2563 งานประเพณีไหวสาพระเจาอินทว�ชยานนท  

ยอดดอยอินทนนท  ครั้งที่ 23 ณ สถูปพระเจาอินทว�ชยานนท  

ยอดดอยอินทนนท

ประเพณียี่เปงตำาบลบานแปะ ประจำาปงบประมาณ 2563 

ณ  ทานำ้าวัดทาขาม ตำาบลบานแปะ อำาเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม

      

โครงการสงเสร�มศาสนาคร�ตส    ณ   โบสถคาทอลิกอคัรเทวาดาราฟาเอล
หมู 12 บานขุนแปะ



เทศบาลตำาบลบ้านแปะ12

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนวันละบาทและ

กองทุนสวัสดิการชุมชน   ประจำาปงบประมาณ   2563

การประชมุผูแทนสมาช�กกองทุนสวัสดิการชมุชนเทศบาลตำาบล

บานแปะ ประจำาปงบประมาณ 2563

พิธ�รับพระบรมฉายาลักษณ ร.10 

และรวมกับผูนำาชุมชนปลูกตนไม

เฉลิมพระเกียรติฯ บร�เวณเทศบาล

โครงการปลกูตนไมเพ่ิมพ้ืนทีส่เีข�ยว 

ประจำาป 2563 กิจกรรมปลูกปา

และหญาแฝกเฉลมิพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวช�รา

ลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 

68 พรรษา  

ยุทธศาสตรที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมและแก ไขปญหา

หมอกควันไฟปา  ประจำาปงบประมาณ 

2563

โครงการจ�ตอาสาพระราชทาน 

“เราทำาความดี เพื่อชาติ ศาสน 

กษัตร�ย และโครงการฟารมตวัอยาง

ตานภยัโคว�ด-19 เกษตรทฤษฏีใหม
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 งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำาความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ 

รวมทัง้การดำาเนนิการปอ้งกนัและระงบัอคัคภียั ภยัธรรมชาตแิละสาธารณภยัอืน่ ๆ  เชน่ อทุกภยั วาตภยั โคลนถลม่ งานตรวจสอบ

ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำานวยความสะดวกในการป้องกันและระงับอัคคีภัยต่าง ๆ  งานจัดทำาแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย งานฝกซ้อมและดำาเนินการตามแผน  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานฝกอบรมอาสาสมัครป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

 

 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของกองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ 

ผู้สูงอายุ  ผู้ปวยเอดส์  เด็กที่ยากจนขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู งานพัฒนาอาชีพกลุ่มต่างๆ งานสวัสดิการแรงงาน งานประกันสังคม 

งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำาอาชีพการเกษตร งานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำาหมู่บ้าน งานสนับสนุนการจัดหาที่อยู่

อาศยัแกผู่ย้ากไร ้กจิกรรมชมรมผู้สงูอาย ุงานฌาปนกจิสงเคราะห ์งานกองทนุหมูบ้่าน/ชมุชนและการออมทรพัย ์งานศนูยพ์ฒันา

ครอบครัวตำาบลและหมู่บ้าน งานส่งเสริมภารกิจบทบาทหน้าที่และสิทธิสตรี งานวิสาหกิจชุมชน/การเคหะ  

กองสวัสดิการและสังคม

งานปองกันบรรเทาสาธารณภัยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



เทศบาลตำาบลบ้านแปะ10

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   รวมงบประมาณ   6,894,500 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       รวมงบประมาณ      310,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    รวมงบประมาณ      168,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาท้องถิ่น รวมงบประมาณ   1,005,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน     รวมงบประมาณ  39,149,278 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบร้อยในชุมชน  รวมงบประมาณ     846,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      รวมงบประมาณ     222,000 บาท

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวยแอสฟลทติกคอนกร�ต

แบบโอเวอรเลย  บานทากอมวง หมูที่ 10 และบานตนผึ้งหมูที่ 17

โครงการกอสรางฐานเสาไฮเมส (HighMast) พรอมติดตั้ง

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวทางแบบโอเวอรเลยดวย

แอสฟลทติกคอนกร�ตบานวังตวง หมูที่ 1 จำานวน 4 เสนทาง

โครงการปรับปรุงซอมแซมไฟสองสวางสาธารณะ

ภายในหมูบาน

โครงการสุมตรวจความหนาของผิวจราจรกอนตรวจการจาง

โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกร�ตเสร�มเหล็กภายใน

หมูบาน จำานวน   23 เสนทาง  20 หมูบาน

 ประจำาปงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตรที่ 1

สรุปผลการดำาเนินงาน

ด้านโครงสรา้งพืน้ฐานเพ� อรองรบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวยแอสฟลทติก

คอนกรีตแบบโอเวอรเลย  บานวังตวง  หมูที่ 9  

11
ANNUAL  REPORT 2020 
OF  Banpae  municipality     

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   รวมงบประมาณ   6,894,500 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       รวมงบประมาณ      310,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    รวมงบประมาณ      168,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาท้องถิ่น รวมงบประมาณ   1,005,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน     รวมงบประมาณ  39,149,278 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบร้อยในชุมชน  รวมงบประมาณ     846,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      รวมงบประมาณ     222,000 บาท

โครงการวางทอสงนำ้าระบบประปาหมูบาน บานตนผึ้ง

หมูที่ 17

 ประจำาปงบประมาณ 2563

โครงการกอสรางรางระบายนำ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

อาคารอเนกประสงคเทศบาลตำาบลบานแปะ

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคบานทุงพฒันา 

หมูที่ 13

โครงการสงเสร�มอาช�พกลุมสตร� ประจำาปงบประมาณ 2563  เพ่ือสรางโอกาสทางเลือกในการประกอบอาช�พและเพิ่ม

รายได  พัฒนาศักยภาพที่มีอยูของสตร�มาใชใหเกิดประโยชนรวมถึงการสรางความเขมแข็งและความสามัคคีในกลุม

โครงการชวยเหลือผูปวยติดเตียง ผูสูงอายุ ผูยากไรและการดูแลผูสูงอายุระยะยาว  (LTC) ประจำาปงบประมาณ 2563 

ไดมอบของใชที่จำาเปนและแนะนำาการปฏิบัติตัวและการดูแลผูปวยติดเตียง 

การทำาแชมพู

บานสบแจมฝงขวา 

การทำานำ้ายาลางจานบานทาขาม  การทำานำ้ามันสมุนไพร                                การแปรรูปอาหาร (การทำาแหนม)

ยุทธศาสตรที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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