รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามคําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
ตําบลบานแปน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔

เทศบาลตําบลบานแปน
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลบานแปน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
**********************

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบานแปน

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ
วรรค 5 และวรรค 6 บัญญัติใหนายกเทศมนตรี จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไว
ตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป และคําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ใหประกาศไว โดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลดวยนั้น
กระผม นายมนัสน หมองตะ นายกเทศมนตรีตําบลบานแปน ไดบริหารราชการเทศบาลตําบล
บานแปน ซึ่งไดมุงเนนการพัฒนาและแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับพี่นองประชาชนในพื้นที่ โดยแปลงไปสู
การปฏิบัติดวยการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมตางๆที่สอดคลองกับนโยบายที่ไดแถลงไวเพื่อพัฒนาและสรางความ
เจริญใหกับทองถิ่น รวมทั้งตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนและครอบคลุมภารกิจหนาที่ที่กฎหมาย
กําหนดไว โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและพรหมวิหารสี่ ในการบริหารงานซึ่งกระผมไดแถลงนโยบายไวเมื่อวันที่
18 พฤษภาคม 2564 ซึ่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้เปนการสรุปผลการดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีความสอดคลองกับนโยบายที่ไดแถลงไว รายละเอียดดังนี้
1. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ได ดําเนิ นการส งเสริ มให มีการกอสราง ขยาย ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ปรับปรุงภูมิทัศน
สวนสาธารณะใหสวยงามเพื่อเปนศูนยรวมการพักผอนและออกกําลังกาย สงเสริมและพัฒนาระบบน้ําประปาใหมี
คุ ณ ภาพสู งสุ ด ก อ สร า งปรั บ ปรุ ง ระบบระบายน้ํ าให ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ เพื่ อ ให ก ารการะบายน้ํ า เป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ ไมเกิดปญหาน้ําทวมขังที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสิ้น 34 โครงการ เปนเงินงบประมาณ
10,681,244.24 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
1. โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมูบาน บานหนองเตา หมูที่ 3 ต.บานแปน
2. โครงการกอสรางปายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานแปน
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานแปน
4. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 2-4 (ตอจากเดิม) บานหนองหนาม หมูที่ 3
5. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยทวีโชค บานเสง หมูที่ 7
6. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซอย 12 หมูที่ 1 บานบอโจง
7. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.บริเวณหนาบานนายปรีชา ซอย 10 หมูที่ 1
บานบอโจง
8. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ซอยแสวงโตะหินออน บานหนองเตา หมูที่ 3
9. โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร สายสันตก บริเวณขางสวนนายบุญศรีนางบุญยวง ศรีวรรณ บานแปน หมูที่ 6
10. โครงการปรับปรุงประปาหมูบาน บานถ้ํา-หนองหนาม หมูที่ 3
11. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(Overlay) ซอย 1 หมูที่ 3
บานหนองหนาม

งบประมาณ
(บาท)
219,000
90,000
200,000
298,000
281,000
179,000
93,500
194,480
497,000
120,000
53,000
12. โครงการ.../
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12. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(Overlay) ซอย 3 หมูที่ 1
บานบอโจง
13. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(Overlay) ซอยผูชวยสม สุพจนซาลาเปา หมูที่ 7 บานเสง
14. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(Overlay)บริเวณหนาบาน
นางสาวรักชนก – โรงเรียนบานมวง หมูท ี่ 8 บานมวง
15. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay)
ซอยสันทรายพัฒนา หมูที่ 5 บานบูชา
16. โครงการปรับปรุงระบบประปาบริเวณบานขวาง หมูที่ 2
17. โครงการปรับปรุงหองน้ําอาคารอเนกประสงค หมูที่ 5 บานบูชา
18. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. บริเวณลําเหมืองสายหลังวัด บานรัว้ -ทุง หมูที่ 8
19. โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-005
สายบานหนองเตา-บานขวาง หมูที่ 3 บานหนองเตา
20. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น
ลพ.ถ. 15-050 ซอย 16 หมูที่ 7 บานเสง
21. โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(Overlay)รหัสทางหลวงทองถิน่ ลพ.ถ.15-050
เทศบาลบานแปน ซอย 16 (ชวงที่ 2) หมูที่ 7 บานเสง
22. โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(Overlay) รหัสทางหลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-001
เทศบาลบานแปน ซอย 16 หมูที่ 7 บานเสง
23. โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(Overlay) รหัสทางหลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-045
ซอย 3 หมูที่ 8 บานรัว้ -ทุง
24. โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(Overlay) รหัสทางหลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-046
ซอย 4 หมูที่ 8 บานรัว้ -ทุง
25. โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(Overlay) รหัสทางหลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-052
ซอย 2 หมูที่ 3 บานหนองเตา
26. โครงการปรับปรุงทางวิ่งโดยรอบสนามฟุตบอล ตําบลบานแปน (สวนที่เหลือ) หมูที่ 2
บานขวาง (อยูระหวางหาผูรับจาง)
27. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยขางบานนางบานเย็น หมูที่ 2 บานขวาง
28. โครงการกอสรางกําแพงดินเพื่อขยายถนนเสนทางบานบอโจง-บานขวาง ชวงที่ 2
หมูที่ 1 บานบอโจง (อยูระหวางหาผูรับจาง)
29. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอลฟลทติกคอนกรีต(Overlay) ซอย 1
(ชวงที่ 2) หมูที่ 3 บานหนองหนาม (อยูระหวางหาผูรับจาง)
30. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยหลังวัดบูชา (ชวงที่ 2) หมูที่ 5 บานบูชา
(อยูระหวางหาผูรับจาง)

งบประมาณ
(บาท)
70,000
175,000
330,000
268,000
495,000
34,500
515,000
1,116,000
477,000
782,000
354,000
594,000
640,000
1,036,000
320,000
100,000
210,000
210,000
60,000
31. โครงการ.../
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31. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณหนาบานนางขันคํา- บานนายสมจิต หมูที่ 8
(อยูระหวางหาผูรับจาง)
32. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยจันยาพร (ชวงที่ 2 ) หมูที่ 6 บานแปน
(อยูระหวางหาผูรับจาง)
33. โครงการขยายเขตไฟฟา 1 เฟส 2 สาย พรอมสายดับและโคมไฟกิ่ง บริเวณหลังโรงงาน
ทอใยหินสืบสวรรค หมูที่ 5 บานบูชา
34 โครงการขยายเขตไฟฟา 1 เฟส 2 สาย พรอมสายดับและโคมไฟกิ่ง บริเวณถนนสายใหม
หมูที่ 1 บานบอโจง

งบประมาณ
(บาท)
330,000
200,000
71,035.05
68,729.19

2. นโยบายดานเศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพ
ได ดํ า เนิ น การส งเสริ มและพั ฒ นาระบบการจั ดเก็บ รายได ให เป น ระบบและมี ความเปน ธรรม
สงเสริมกลุมอาชีพ จัดตั้งศูนยการเรียนรูอาชีพแกคนพิการ สงเสริมสนับสนุนสินคาชุมชน พัฒนาสินคาใหเปนที่
ยอมรับสงเสริมใหชุมชนใหมีกลุมอาชีพ มีผลิตภัณฑดีเดน สงเสริมการนวดแผนไทยเพื่อสรางรายได และอนุรักษ
ภูมิปญญาไทย และดู แลบํารุ งรักษาตลาดสดใหได มาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ เป นเงิ นงบประมาณ
404,614 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
1. โครงการคลินิกเกษตร
2. โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตําบลบานแปน
3. โครงการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและผลผลิตทางการเกษตรชุมชน ทต.บานแปน
4. โครงการสงเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงการเตรียมความพรอมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งกอสราง
6. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
7. โครงการเปดบานแปนสูอาเซียน “BP For AEC”
8. โครงการจางนักเรียน-นักศึกษาชวงปดภาคเรียน (ประชารัฐรวมพลังสรางยุวแรงงาน)
9. อุดหนุนโครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพบานหนองเตา

งบประมาณ
(บาท)
9,450
3,599
24,850
19,800
4,415
300,000
8,500
14,000
20,000

3. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ไดดําเนินการสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนดานกฎหมาย สงเสริมกิจกรรมให
ความรูแกกลุมสตรี แมบาน สงเสริมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอเยาวชนเพื่อลดปญหายาเสพติด และแกไขปญหา
ความขั ด แย ง ฝ กอบรมพั ฒ นาศั กยภาพและจั ดตั้ งศู น ย อาสาสมั ครป องกั น ภั ย ฝ ายพลเรื อน (อปพร.) ส งเสริ ม
ผูดอยโอกาส ผูพิการและผูยากไรใหไดรับความชวยเหลือ ดูแลสงเสริมกิจกรรมและใหความรูแกกลุมสตรี แมบาน
รวมถึ งส งเสริ มให มี การคุ มครองเด็ กและสตรี ให พ น จากการกระทํ าความรุ น แรงต อเด็ กและสตรี รวมทั้ งสิ้ น
9 โครงการ เปนเงินงบประมาณ 129,054 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการ.../
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1. โครงการบานแปนรวมใจขจัดภัยยาเสพติด

งบประมาณ
(บาท)
2,500

2. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน
3. โครงการเทศบาลหวงใยใสใจสุขภาพผูสูงอายุและดอยโอกาส (บูรณาการรวมกับโครงการ
โรงเรียนผูสูงอายุ)
4. โครงการโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานแปน(อุยมวนใจ)

16,544

5. โครงการพัฒนาบทบาทสตรี

15,000

6. โครงการครอบครัวสัมพันธ

31,600

7. โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผูดูแลคนพิการ
8. โครงการบานแปนใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น

10,000

9. อุดหนุนโครงการอบรมการเฝาระวังรักษาความสงบเรียบรอยในหมูบานหนองเตา

450
39,960

ดําเนินการโดย
ไมใช
งบประมาณ
13,000

4. นโยบายดานการเมือง การบริหารและการมีสวนรวมของประชาชน
ไดดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหเทศบาลเปนศูนยกลางในกาประสานความรวมมือและเปน
ศูนยกลางในการประชาสัมพันธขาวสารระหวางกลุมองคกรตาง ๆ เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาทองถิ่น สนับสนุนการจัดตั้งและการดําเนินงานของชุมชนตาง ๆ เพื่อเปนแนวรวม
ในการพัฒนาทองถิ่นยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อเปดรับขอมูล มุงเนนการ
บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล มุงจัดองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู สงเสริมพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
พัฒนาเครื่องมือใหมีความเหมาะสมและทันสมัย ทํางานในเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานของรัฐ เอกชนและ
หนวยงานอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ เปนเงินงบประมาณ 90,687 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล “แผนกินได”
2. โครงการจิตอาสา
3. อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคปกครองสวน
ทองถิ่นอําเภอเมืองจังหวัดลําพูน
4. โครงการประชุมหัวหนาสวนราชการผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล (ฮอมผญา อาสาคลายทุกข)

งบประมาณ
(บาท)
51,762
10,900
17,000
11,025

5. นโยบาย.../

-55. นโยบายดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ไดดําเนินการสงเสริมการจัดใหมีการบริการด านสาธารณสุขอยางทั่ว ถึง เพื่อตอบเสนอความ
ตองการของประชาชน ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา สงเสริมใหความรูเรื่องการปรับปรุงคุณภาพความ
สะอาด ความปลอดภัย ของร า นอาหาร ยกระดับ คุณภาพ มาตรฐานของกิจการรานคาแกผูป ระกอบการทุก
ประเภท สงเสริมการจัดเก็บขยะให มีประสิทธิภาพสูงสุ ด สงเสริมใหองค กรภาครัฐในทองถิ่ นเขามามีสวนรว ม
สงเสริมใหมีการปลูกไมดอก ไมประดับ เพื่อลดภาวะโลกรอน สงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของผูสูงอายุ
และสงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ
เปนเงินงบประมาณ 223,266.40 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
1. โครงการรณรงคปองกันการควบคุมโรคไขหวัดนก
2. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
3. โครงการสัตวปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
4. โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส
5. โครงการสงเสริมสุขภาวะทางเพศในชุมชน
6. โครงการอาหารปลอดภัยและคุมครองผูบริโภค
(ไมไดจัดการอบรมเนื่องจากสถานการณ (covid-19))
7 .โครงการเฝาระวังการเกิดโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา หรือโรคระบาดที่พบบอยในชุมชน
สูตําบลควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
8. อุดหนุนโครงการพระราชดําริดา นสาธารณสุข

งบประมาณ
(บาท)
24,830
37,025
5,450
7,560
9,200
450
7,000
93,300

9. โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ

8,450

10. โครงการรักษบานเกิด สรางถิ่นกําเนิดใหนาอยู

1,955

11. โครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน
12. โครงการชุมชนอาสาพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

11,235
450

13. โครงการออมบุญ ออมเบี้ย ออมขยะ

6,750

14. โครงการลดภาวะโลกรอนดวยสองมือเรา

4,950

15. โครงการคืนน้ําใสใหลํากวง
16. โครงการอนุรักษธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวสูชุมชน
17. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)
18. โครงการน้ําประปาปลอดภัยเทศบาลตําบลบานแปน

1,559.40
450
2,202
450
6. นโยบาย.../

-66. นโยบายดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
ไดดําเนินการสงเสริมพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพ สามารถพัฒนาเด็กใหมีศักยภาพ
ตามวัย สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีใหมมาใชเพื่อการเรียนรูของเยาวชนและประชาชน สงเสริมสนับสนุนการ
เลนกีฬาของประชาชน เยาวชน เพื่อสงเสริมสุขภาพ สรางความสามัคคี ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สงเสริม
สุขภาพรางกายและสุขภาพจิต จัดกิจกรรมอยางสรางสรรคใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน ยกระดับคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาอยางรอบดานและมีความเปนมืออาชีพ รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ เปนเงินงบประมาณ
1,942,057.10 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา
ในสังกัด
2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
3. โครงกรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู บุคลากร ทางการศึกษา
5. โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา
6. อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพดานการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ตั้งเขตเทศบาลตําบล
บานแปน
7. อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพดานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งในเขตเทศบาลตําบล
บานแปน
8. อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนในเขตเทศบาลตําบลบานแปน

งบประมาณ
(บาท)
13,886
2,100
13,900
9,800
902,371.10
50,000
40,000
910,000

7. นโยบายดานการรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ได ดํ า เนิ น การส ง เสริ ม ปรั บ ปรุ ง ศู น ย ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย และจั ด ให มี เ ครื่ อ งมื อ
เครื่องใชที่ทันสมัยในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเพียงพอ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถ และมีความพรอมในการปฏิ บัติห นาที่ตลอดเวลา เพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดอยาง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ เปนเงินงบประมาณ 33,486.80 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
โครงการ
1. โครงการซอมแผนปองกันและบรรเทาสารณภัย
2. โครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน
3. โครงการปองกันและแกปญหาหมอกควันและไฟปา

งบประมาณ
(บาท)
18,366.80
10,620
4,500
8. นโยบาย.../

-78. นโยบายดานการบริการประชาชน
ไดดําเนินการสงเสริมพัฒนาทักษะของบุคลากรผูใหบริการ ใหอยูในมาตรฐานการบริการที่ดีตอ
ประชาชน จัดใหมีศูนยบริการขอมูลขาวสารของทางราชการเพื่อบริการประชาชน เนนการบริการประชาชนดวย
ความถู ก ต อ ง รวดเร็ ว เป น ธรรมและมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยลดระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง านให ก ระชั บ และสั้ น ลง
ใหบริการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นใหประชาชนรับทราบ
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ เปนเงินงบประมาณ 38,496 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจาหนาที่ของเทศบาล
ตําบลบานแปน
2. โครงการใหความรูแกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง

งบประมาณ
(บาท)
22,221
12,650
3,625

3. โครงการเพิ่มทักษะดานงบประมาณ
9. นโยบายดานการสงเสริมวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี

ไดดําเนินการสงเสริม ฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่มีคุณคาของทองถิ่น สงเสริม
สนับสนุนบํารุงวัดในเขตเทศบาล สงเสริมใหเยาวชนและประชาชนในทองถิ่นไดรูจักและตระหนักถึงวันสําคัญตาง ๆ
ของไทย รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ เปนเงินงบประมาณ 219,515 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
1. โครงการสานสัมพันธบาน วัด โรงเรียน

งบประมาณ
(บาท)
1,700

2. โครงการประเพณียี่เปง

80,000

3. โครงการหลอเทียนวันเขาพรรษา

25,815

4. โครงการประเพณีสงกรานต บานรั่ว-ทุง

20,000

5. โครงการประเพณีสงกรานต บานหนองเตา

20,000

6. โครงการประเพณีสงกรานต บานบูชา

20,000

7. โครงการประเพณีสงกรานต บานแปน

20,000

8. โครงการประเพณีสรงน้ําพระ บานหนองเตา

20,000

9. อุดหนุนศูนย อปต. สัญจรตําบลบานแปนและตําบลหนองหนาม

12,000

ตลอดระยะ.../

-8ตลอดระยะเวลาในการบริ ห ารงานที่ ผา นมากระผมพรอ มด ว ยคณะผู บ ริ ห ารเทศบาลตํา บล
บานแปน ไดปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถเพื่อที่จะพัฒนาเทศบาลตําบลบานใหมีความเจริญกาวหนา ให
ประชาชนมีความเปนอยูที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีความสุขในการดําเนินชีวิต ขอขอบพระคุณ
ทุกทานที่มีสวนรวมในการสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงาน สงผลใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จดวยดี

ลงชื่อ

(นายมนัสน หมองตะ)
นายกเทศมนตรีตําบลบานแปน

