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ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมฝาปดิตะแกรงเหล็ก (จาก
บา้นนายบญุเทยีม ใจเย็น - บา้นนางดาวเรือง บญุช่วย) หมู่ที่ 1 บา้น
แปน้ ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง 

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมฝาปดิตะแกรงเหล็ก (จากบา้น
นายบญุเทยีม ใจเย็น - บา้นนางดาวเรือง บญุช่วย) หมู่ที่ 1 บา้นแปน้ 
ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง

342,100.00 0 0 342,100.00

2. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บา้นสาแพะเหนอื 
ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวัดล้าปาง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างโรงเรียนบา้นสาแพะ - 
บา้นนายพงษศ์รี อินตาค้า) หมู่ที่ 7 บา้นสาแพะเหนือ ต้าบลบา้นสา 
อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง

142,500.00 0 0 142,500.00

3. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบา้นนายสมเกยีรติ สง่า
 - บา้นนายตุ๋น หมั่นตรอง) หมู่ที่ 8 บา้นแปน้พฒันา ต้าบลบา้นสา อ้าเภอ
แจ้หม่ จังหวัดล้าปาง 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบา้นนายสมเกียรติ สง่า
 - บา้นนายตุ๋น หมั่นตรอง) หมู่ที่ 8 บา้นแปน้พฒันา ต้าบลบา้นสา 
อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง

299,800.00 0 0 299,800.00

4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบา้นนางจันทรา 
ปราศรัย - บา้นนางจันทร์ดี จิตไหว) หมู่ที่ 8 บา้นแปน้พฒันา ต้าบล
บา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบา้นนางจันทรา 
ปราศรัย - บา้นนางจันทร์ดี จิตไหว) หมู่ที่ 8 บา้นแปน้พฒันา ต้าบล
บา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง

321,800.00 0 0 321,800.00

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมฝาปดิตะแกรงเหล็ก (จาก
สวนนางสนองพร ล้่าสูง - ล้าหว้ยแปน้) หมู่ที่ 9 บา้นแปน้โปง่ชัย 
ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสวนนางสนองพร ล้่า
สูง - ล้าหว้ยแปน้) หมู่ที่ 9 บา้นแปน้โปง่ชัย ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่
 จังหวดัล้าปาง

146,400.00 0 0 146,400.00

6. โครงการปรับปรุงรางระบายน ้า (จากบา้นนายบญุสม ท้าสวย - 
สะพานข้ามล้าหว้ยแปน้ทศิเหนือ) หมู่ที่ 9 บา้นแปน้โปง่ชัย ต้าบล
บา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบา้นนายบญุสม ท้า
สวย - สะพานข้ามล้าหว้ยแปน้ทศิเหนือ) หมู่ที่ 9 บา้นแปน้โปง่ชัย 
ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง

278,000.00 0 0 278,000.00

7. โครงการวางทอ่คลองส่งน ้าด้วยไฟฟา้ (จากบา้นนายเปล่ียน ปวน
สืบ - อาคารอเนกประสงค์) หมู่ที่ 10 บา้นสามัคคีเหนือ ต้าบลบา้น
สา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง 

โครงการวางทอ่คลองส่งน ้าด้วยไฟฟา้ (จากบา้นนายเปล่ียน ปวนสืบ - 
อาคารอเนกประสงค์) หมู่ที่ 10 บา้นสามัคคีเหนือ ต้าบลบา้นสา 
อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง

512,600.00 0 0 512,600.00

รายงานการด าเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2564]
เทศบาลต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง



ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจ าปี งบตาม
ข้อบญัญตัิ/เทศ

บญัญตัิ

ลงนามสัญญา เบกิจ่าย คงเหลือ

8. โครงการปรับปรุงระบบรางระบายน ้า (จากบา้นนายบญุนัก พดู
สัตย์ - บา้นนางชนัญพร ปนิตา) หมู่ที่ 1 บา้นแปน้ ต้าบลบา้นสา 
อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง 

โครงการปรับปรุงรางระบายน ้า (จากบา้นนายบญุนัก พดูสัตย์ - บา้น
นางชนัญพร ปนิตา) หมู่ที่ 1 บา้นแปน้ ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ 
จังหวดัล้าปาง

260,000.00 0 0 260,000.00

9. โครงการขยายไหล่ทาง (จากบา้นนายการณ์ ฟงัเย็น - ที่อ่าน
หนังสือพมิ์ประจ้าหมู่บา้น) หมู่ที่ 2 บา้นสบหก ต้าบลบา้นสา อ้าเภอ
แจ้หม่ จังหวดัล้าปาง 

โครงการขยายไหล่ทาง (จากบา้นนายการณ์ ฟงัเย็น - ที่อ่าน
หนังสือพมิพป์ระจ้าหมู่บา้น) หมู่ที่ 2 บา้นสบหก ต้าบลบา้นสา อ้าเภอ
แจ้หม่ จังหวดัล้าปาง

499,000.00 0 0 499,000.00

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื นที่การเกษตร 
(ถนนข้างสระยาวจากสวนนายสนั่น อินตานันท ์- ที่นาของนายภมูิ
สยาม จารุเนตรรัศมี) หมู่ที่ 2 บา้นสบหก ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่
 จังหวดัล้าปาง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื นที่ท้าการเกษตร 
(ถนนข้างสระยาว จากสวนนายสนั่น อินตานันท ์- ที่นายนายภมูิสยาม 
จารุเนตรรัศมี) หมู่ที่ 2 บา้นสบหก ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดั
ล้าปาง

101,000.00 0 0 101,000.00

11. โครงการวางทอ่คลองส่งน ้า พร้อมบอ่พกั หมู่ที่ 4 บา้นสา ต้าบล
บา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง 

โครงการวางทอ่คลองส่งน ้า พร้อมบอ่พกั หมู่ที่ 4 บา้นสา ต้าบลบา้นสา
 อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง

615,300.00 0 0 615,300.00

12. โครงการขยายไหล่ทาง (จากบา้นนายสิงหแ์ก้ว จิตมั่น - บา้น
นายสนั่น แคล้วคลาด) หมู่ที่ 5 บา้นสามัคคี ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้
หม่ จังหวดัล้าปาง 

โครงการขยายไหล่ทาง (จากบา้นนายสิงหแ์ก้ว จิตมั่น - บา้นนายสนั่น 
แคล้วคลาด) หมู่ที่ 5 บา้นสามัคคี ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดั
ล้าปาง

81,500.00 0 0 81,500.00

13. โครงการขยายไหล่ทาง (จากถนน 1035 - บา้นนางเสาร์แก้ว 
การขยัน) หมู่ที่ 5 บา้นสามัคคี ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดั
ล้าปาง 

โครงการขยายไหล่ทาง (จากถนน 1035 - บา้นนางเสาร์แก้ว การขยัน)
 หมู่ที่ 5 บา้นสามัคคี ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง

68,900.00 0 0 68,900.00

14. โครงการขยายไหล่ทาง (จากถนน 1035 - บา้นนายประชัน 
ศรีนันทา) หมู่ที่ 5 บา้นสามัคคี ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดั
ล้าปาง 

โครงการขยายไหล่ทาง (จากถนน 1035 - บา้นนายประชัน ศรีนันทา) 
หมู่ที่ 5 บา้นสามัคคี ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง

121,000.00 0 0 121,000.00

15. โครงการถนนลูกรัง (จากไร่นายสวา่ง มีเลข - ไร่นางศรีลาพรรณ
 ศรีนันทา) หมู่ที่ 5 บา้นสามัคคี ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดั
ล้าปาง 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (จากไร่นายสวา่ง มีเลข - ไร่นางศรีลา
พรรณ ศรีนันทา) หมู่ที่ 5 บา้นสามัคคี ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ 
จังหวดัล้าปาง

85,400.00 0 0 85,400.00
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16. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน 1035 - 
สวนนายศรีจันทร์ ปู่ย่า) หมู่ที่ 6 บา้นแปน้ใต้ ต้าบลบา้นสา อ้าเภอ
แจ้หม่ จังหวดัล้าปาง 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน 1035 - สวนนาย
ศรีจันทร์ ปู่ย่า) หมู่ที่ 6 บา้นแปน้ใต้ ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ 
จังหวดัล้าปาง

462,900.00 0 0 462,900.00

17. โครงการถนนลูกรังบดอัดแน่น (ซอยนายอินทลู ไวสติ - บา้น
นายบริหาร วนัตัน) หมู่ที่ 7 บา้นสาแพะเหนือ ต้าบลบา้นสา อ้าเภอ
แจ้หม่ จังหวดัล้าปาง 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น (ซอยนายอินทลู ไวสติ - บา้น
นายบริหาร วนัตัน) หมู่ที่ 7 บา้นสาแพะเหนือ ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้
หม่ จังหวดัล้าปาง

422,500.00 0 0 422,500.00

18. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมฝาปดิตะแกรงเหล้ก (จาก
บา้นนายเทศ ยาสาร - บา้นนายอ่อนแก้ว เปน็พวก) หมู่ที่ 10 บา้น
สามัคคีเหนือ ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง 

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมฝาปดิตะแกรงเหล็ก (จากบา้นนาย
เทศ ยาสาร - บา้นนายอ่อนแก้ว เปน็พวก) หมู่ที่ 10 บา้นสามัคคีเหนือ
 ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง

118,800.00 0 0 118,800.00

19. โครงการขยายไหล่ทาง (จากถนน 1035 - บา้นนางอรณิชา สด
ชื่น) หมู่ที่ 6 บา้นแปน้ใต้ ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง 

โครงการขยายไหล่ทาง (จากถนน 1035 - บา้นนางอรณิชา สดชื่น) หมู่
ที่ 6 บา้นแปน้ใต้ ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง

146,300.00 0 0 146,300.00

20. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบา้นนางหมาย 
ปู่ย่า - บา้นนายบญุมา สูงงาม) หมู่ที่ 9 บา้นแปน้โปง่ชัย ต้าบลบา้น
สา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบา้นนางหมาย ปู่ย่า - 
บา้นนายบญุมา สูงงาม) หมู่ที่ 9 บา้นแปน้โปง่ชัย ต้าบลบา้นสา อ้าเภอ
แจ้หม่ จังหวดัล้าปาง

125,800.00 0 0 125,800.00

21. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื นที่ท้าการเกษตร (จากที่นา
นายเหนี่ยม เปน็ปกึ - ไร่นายสุชาติ มีเลข) หมู่ที่ 3 บา้นสาแพะ 
ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื นที่ท้าการเกษตร (จากที่นานายเหนี่
ยม เปน็ปกึ - ไร่นายสุชาติ มีเลข) หมู่ที่ 3 บา้นสาแพะ ต้าบลบา้นสา 
อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง

853,500.00 0 0 853,500.00

22. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บา้น
สามัคคี ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บา้นสามัคคี 
ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง

198,000.00 0 0 198,000.00

23. โครงการถนนลูกรัง (จากถนน 1035 - ศาลเจ้าพอ่ผาคาง) หมู่ที่ 5 
บา้นสามคัคี ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวัดล้าปาง 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (จากถนน 1035 - ศาลเจ้าพอ่ผาคาง) หมู่ที่
 5 บา้นสามัคคี ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง

21,000.00 0 0 21,000.00

24. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบา้นนางสมพร         
  เปน็แรง - บา้นนางองอาจ หนา้ชม) หมู่ที่ 9 บา้นแปน้โปง่ชัย         
ต้าบลบา้นสา อ้าเภอแจ้หม่ จังหวัดล้าปาง 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบา้นนางสมพร เปน็
แรง - บา้นนางองอาจ หน้าชม) หมู่ที่ 9 บา้นแปน้โปง่ชัย ต้าบลบา้นสา
 อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง

84,800.00 0 0 84,800.00
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ข้อบญัญตัิ/เทศ

บญัญตัิ

ลงนามสัญญา เบกิจ่าย คงเหลือ

ด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25. โครงการบริหารจัดการศูนย์จัดการวสัดุไม่ใช้แล้วแบบมีส่วนร่วม
เทศบาลต้าบลบา้นสา 

- โครงการบริหารจัดการศูนย์จัดการวสัดุไม่ใช้แล้วแบบมีส่วนร่วม
เทศบาลต้าบลบา้นสา

100,000.00 0 0 100,000.00

26. โครงการส่งเสริมจิตส้านึกและความตะหนักในการประหยัด
พลังงานและการจัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

- โครงการเสริมสร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการประหยัด
พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

120,000.00 0 0 120,000.00

27. โครงการชุมชนปลอดขยะอันตราย  - โครงการชุมชนปลอดขยะอันตราย 20,000.00 0 0 20,000.00
28. โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาไฟปา่และหมอกควันต้าบลบา้นสา  - โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาไฟปา่และหมอกควนั 20,000.00 0 0 20,000.00
29. โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาไฟปา่และหมอกควันต้าบลบา้นสา  -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ต้าบลบา้นสา 

อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง ตามโครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาไฟ
ปา่และหมอกควนั

170,000.00 0 0 170,000.00

30. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์จากขยะเปี่ยกในชุมชน  - โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์จากขยะเปยีกในชุมชน 10,000.00 0 0 10,000.00
31. โครงการรักน ้า รักปา่ รักษาแผ่นดิน  - โครงการ รักน ้า รักปา่ รักษาแผ่นดิน 20,000.00 0 0 20,000.00
32. โครงการส่งเสริมการปลูกและขยายพนัธุพ์ชื  - โครงการส่งเสริมการปลูกและขยายพนัธุพ์ชื 6,000.00 0 0 6,000.00
33. โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชืตามพระราชด้าริสมเด็จพระเทพฯ   -โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6,000.00 0 0 6,000.00

ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
34. โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส้าคัญ  - โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส้าคัญ 20,000.00 6,920.00 6,920.00 13,080.00
35. โครงการฝึกซ้อมแผนในพื นที่เส่ียงอทุกภยั วาตภยั และดินโคลนถล่ม  - โครงการฝึกซ้อมแผนในพื นที่เส่ียงอุทกภยั วาตภยั และดินโคลนถล่ม 20,000.00 0 0 20,000.00
36. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

- โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 60,000.00 0 0 60,000.00

37. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการปอ้งกันและบรรเทา     
 สาธารณภยั 

- โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณ
ภยั

20,000.00 0 0 20,000.00

38. โครงการจัดหาอาหารกลางวนัใหก้ับนักเรียนในโรงเรียนบา้น
แปน้ 

- อุดหนุนโรงเรียนบา้นแปน้ตามโครงการจัดหาอาหารกลางวนัใหก้ับ
นักเรียน

440,000.00 214,000.00 214,000.00 226,000.00



ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจ าปี งบตาม
ข้อบญัญตัิ/เทศ
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ลงนามสัญญา เบกิจ่าย คงเหลือ

39. โครงการจัดหาอาหารกลางวนัใหก้ับนักเรียนโรงเรียนบา้นสา
แพะ 

- อุดหนุนโรงเรียนบา้นสาแพะตามโครงการจัดหาอาหารกลางวนัใหก้ับ
นักเรียน

180,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00

40. โครงการจัดหาอาหารกลางวันใหก้บันกัเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นสา  - อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบา้นสาตามโครงการจัดหาอาหารกลางวนั
ใหก้ับนักเรียน

380,000.00 178,000.00 178,000.00 202,000.00

41. โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ  - โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ 60,000.00 0 0 60,000.00
42. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา -ค่าสนับสนุนอาหารกลางวนั
 ส้าหรับเด็กปฐมวยัใน ศพด. 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าสนับสนุน
อาหารกลางวนัส้าหรับเด็กปฐมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

441,000.00 161,200.00 161,200.00 279,800.00

43. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา -ค่าสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของ ศพด. (รายหวั) ส้าหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 2 - 5 ป)ี
 ใน ศพด. 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (รายหวั)

153,000.00 58,400.00 58,400.00 94,600.00

44. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส้าหรับ ศพด. ส้าหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 3 - 5 ป)ี ใน
 ศพด. 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส้าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (ศพด.)

73,450.00 0 0 73,450.00

45. โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  - โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 150,000.00 0 0 150,000.00
46. โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบา้  - โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ 36,000.00 0 0 36,000.00
47. เงินสมทบกองทนุสวสัดิการชุมชนต้าบลบา้นสา  - เงินสมทบกองทนุสวสัดิการชุมชน 100,000.00 0 0 100,000.00
48. โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข  - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ต้าบลบา้นสา 

ส้าหรับการด้าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข

200,000.00 0 0 200,000.00

49. โครงการสงเคราะหเ์บี ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,322,400.00 3,254,600.00 3,254,600.00 7,067,800.00
50. โครงการสงเคราะหเ์บี ยยังชีพคนพกิาร  เบี ยยังชีพคนพกิาร 4,267,200.00 1,221,600.00 1,221,600.00 3,045,600.00
51. โครงการสงเคราะหเ์บี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์  เบี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 60,000.00 18,000.00 18,000.00 42,000.00
52. โครงการจัดกิจกรรมใหก้ับผู้สูงอายุต้าบลบา้นสา  - โครงการจัดกิจกรรมใหก้ับสมาชิกผู้สูงอายุต้าบลบา้นสา 20,000.00 0 0 20,000.00

53. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
(โครงการ D.A.R.E) 

- โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ
 D.A.R.E)

24,000.00 0 0 24,000.00

54. โครงการเลือกตั งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารทอ้งถิ่น  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง 500,000.00 0 0 500,000.00
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55. โครงการจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาวและของดีนครล้าปาง  อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอแจ้หม่ตามโครงการจัดงานฤดูหนาว
และของดีนครล้าปาง

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0

56. โครงการส่งเสริมและพฒันาสตรีต้าบลบา้นสา  - โครงการส่งเสริมและพฒันาสตรีต้าบลบา้นสา 10,000.00 0 0 10,000.00
57. โครงการอบรมพฒันาศักยภาพเด็กและเยาวชนต้าบลบา้นสา  - โครงการอบรมพฒันาศักยภาพเด็กและเยาวชนต้าบลบา้นสา 20,000.00 0 0 20,000.00
58. โครงการแข่งขันกีฬาขุนสาเกมส์  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขุนสาเกมส์ 220,000.00 0 0 220,000.00
59. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงต้าบลบา้นสา  - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงต้าบลบา้นสา 45,000.00 0 0 45,000.00
60. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ต้าบลบา้นสา  - โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ต้าบลบา้นสา 35,000.00 0 0 35,000.00
61. โครงการจัดงานสักการะเจ้าพอ่พญาลือต้าบลบา้นสา  - โครงการจัดงานสักการะเจ้าพอ่พญาลือต้าบลบา้นสา 25,000.00 21,360.00 0 3,640.00

62. โครงการสืบสานประเพณีวนัเข้าพรรษา  - โครงการสืบสานประเพณีวนัเข้าพรรษา 10,000.00 0 0 10,000.00

63. โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงสักการะเจ้าพอ่พญาค้าลือ  -อุดหนุนที่ที่การปกครองอ้าเภอแจ้หม่ตามโครงการจัดงานประเพณี
บวงสรวงสักการะเจ้าพอ่พญาค้าลือ อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง

50,000.00 0 0 50,000.00

64. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ต้าบลบา้นสา  -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ตามโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์ต้าบลบา้นสา

80,000.00 0 0 80,000.00

65. โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติัประจ้าองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

- โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติัประจ้าองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

80,000.00 0 0 80,000.00

66. อุดหนุนโรงเรียนบา้นแปน้ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) 

อุดหนุนโรงเรียนบา้นแปน้ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0

67. โครงการส่งเสริมทกัษะชีวติของผู้เรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงแบบยั่งยืน 

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบา้นสาตามโครงการส่งเสริมทกัษะชีวติของ
ผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงแบบยั่งยืน

60,400.00 0 0 60,400.00

68. โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน  อุดหนุนโรงเรียนบา้นสาแพะตามโครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน 42,500.00 42,500.00 42,500.00 0

69. โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในพื นที่ต้าบลบา้นสา 

-โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในพื นที่ต้าบลบา้นสา

50,000.00 0 0 50,000.00

70. โครงการสนับสนุนการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด  อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอแจ้หม่ตามโครงการสนับสนุนการ
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด

20,000.00 0 0 20,000.00
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71. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบา้นสาโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) 

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบา้นสาตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 20,000.00 0 0 20,000.00

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
72. โครงการพฒันาศักยภาพผู้น้าด้านการเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพยีง 

- โครงการพฒันาศักยภาพผู้น้าด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพยีง

30,000.00 0 0 30,000.00

73. โครงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพยีงต้าบลบา้นสา  - โครงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพยีงต้าบลบา้นสา 10,000.00 0 0 10,000.00
74. โครงการสนับสนุนการด้าเนินภารกิจของศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจ้าต้าบลบา้นสา 

- โครงการสนับสนุนการด้าเนินภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจ้าต้าบลบา้นสา

30,000.00 0 0 30,000.00

75. การช่วยเหลือเกษตรกรในการรับซื อผลผลิตทางการเกษตร  เงินช่วยเหลือเกษตรกรในการรับซื อผลผลิตทางการเกษตร 100,000.00 0 0 100,000.00
76. โครงการจัดงานเทศกาลทอ่งเที่ยวสถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆ ใน
ต้าบลบา้นสา 

โครงการจัดงานเทศกาลทอ่งเที่ยวสถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆ ในต้าบลบา้น
สา

30,000.00 0 0 30,000.00

77. โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวะภณัฑ์เพื่อปอ้งกันและก้าจัดศัตูร
พชื 

โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวะภณัฑ์เพื่อปอ้งกันและก้าจัดศัตรูพชื 50,000.00 0 0 50,000.00

ด้านการบรหิารและพัฒนาองค์กร
78. โครงการพฒันาเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติังาน  โครงการพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติังาน 20,000.00 0 0 20,000.00
79. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลต้าบลบา้นสา 250,000.00 0 0 250,000.00
80. โครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 80,000.00 0 0 80,000.00
81. โครงการจัดงานรัฐพธิ ีอ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง  อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอแจ้หม่ตามโครงการจัดงานรัฐพธิ ี

อ้าเภอแจ้หม่ จังหวดัล้าปาง
10,000.00 10,000.00 10,000.00 0

82. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สินต้าบลบา้นสา  ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สินต้าบลบา้นสา 50,000.00 0 0 50,000.00
83. โครงก่อสร้างหอ้งน ้าบริเวณเทศบาลต้าบลบา้นสา  โครงการก่อสร้างหอ้งน ้าบริเวณส้านักงานเทศบาลต้าบลบา้นสา 200,000.00 0 0 200,000.00
84. โครงการปรับปรุงหอ้งน ้าภายในส้านกังานเทศบาลต้าบลบา้นสา  โครงการปรับปรุงหอ้งน ้าภายในส้านักงานเทศบาลต้าบลบา้นสา 100,000.00 0 0 100,000.00


