กิจกรรมปรับปรุงที่อยูอาศัยใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองตนเปา
ประจําปงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองตนเปารวมกับศูนยพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการตําบลตนเปา
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาสันกําแพง และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหมได
มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมปรับปรุงที่อยูอาศัยใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองตนเปา
ในป งบประมาณ 2561 ได รับการจั ดสรรงบประมาณในการดํ าเนิ นการดั งกล าว จํ านวน 7 หลั ง จํ านวน
งบประมาณที่ไดรับเปนเงิน 396,000 บาทโดยมีรายละเอียดของงบประมาณดังนี้
1. งบประมาณของธนาคารอาคารสงเคราะห
1.1 ซอมแซมที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ(กรณีสูงอายุและพิการ)
งบประมาณค าซ อมแซม จํ านวนเงิ นหลั งละ 50,000 บาทและค าอุ ปโภคบริ โภค หลั งละ
3,000 บาท จํานวน 2 หลัง รวมเปนเงินทั้งสิ้น 106,000 บาท ไดแก
1. นายอินถา มูลคํา อายุ 66 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 8 หมู 1 ตําบลตนเปา อําเภอสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม
2. นายเมืองแกว สุภา อายุ 69 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 39 หมู 9 ตําบลตนเปา อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
1.2 ซอมแซมที่อยูอาศัยของผูดอยโอกาส ผูยากไร
งบประมาณคาซอมแซม จํานวนเงินหลังละ 50,000 บาท จํานวน 5 หลัง รวมเปนเงิน
250,000 บาท ไดแก
1.นางสาวอารยา เมืองมาหลาอายุ 25 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 104 หมู 1 ตําบลตนเปา
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
2.นางสาวจามวัน ไชยซาววงคอายุ 64 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 41 หมู 4 ตําบลตนเปา
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
3. นายนาค ดีปญโญอายุ 74 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 19 หมู 5ตําบลตนเปา อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
4.นางสาวเจติญา ณ เชียงใหมอายุ 30 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 107 หมู 8 ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม
5. นายประเสริฐ ไชยมหา อายุ 54 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 44/1 หมู 9 ตําบลตนเปา
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
2. งบประมาณของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
การปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหแกคนพิการจํานวนเงินหลังละ 20,000 บาท
จํานวน 2 หลัง ไดแก
1. นายเมื องแก ว สุ ภ า อายุ 69 ป อาศั ยอยู บานเลขที่ 39 หมู 9 ตํ าบลต นเปา
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
2. นายนาค ดีปญโญอายุ 74 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 19 หมู 5ตําบลตนเปา อําเภอสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม

ที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นายอินถา มูลคํา
อายุ 66 ป

กิจกรรมปรับปรุงที่อยูอาศัยใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองตนเปา
ประจําปงบประมาณ 2561
งบประมาณ (บาท)
ที่อยู
พมจ.
ธนาคาร ธอส.
ธนาคาร ธอส.
ธนาคาร ธอส.
เชียงใหม ผูสูงอายุและพิการ คาเครื่องอุปโภคบริโภค ผูดอยโอกาส
บานเลขที่ 8 หมู 1 ตําบลต นเปา
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
50,000
3,000.-

นายเมืองแกว สุภา
อายุ 69 ป

บ านเลขที่ 39หมู 9 ตํ าบลต น เปา
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
20,000.-

2
3
4
5
6
7

นางสาวอารยา เมืองมาหลา
อายุ 25 ป

รวมเปนเงิน
53,000.-

50,000

3,000.-

-

73,000.-

บานเลขที่ 104 หมู 1 ตําบลตนเปา
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

-

-

-

50,000.-

50,000.-

นางสาวจามวัน ไชยซาววงค บ านเลขที่ 41 หมู 4 ตํ าบลต น เปา
อายุ 64 ป
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

-

-

-

50,000.-

50,000.-

-

-

50,000.-

70,000.-

-

-

-

50,000.-

50,000.-

-

-

-

50,000.-

50,000.-

นายนาค ดีปญโญ
อายุ 74 ป

บ านเลขที่ 19 หมู 5ตํ าบลต น เปา
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
20,000.-

นางสาวเจติญา ณ เชียงใหม บานเลขที่ 107 หมู 8 ตํ าบลต นเปา
อายุ 30 ป
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
นายประเสริฐ ไชยมหา
อายุ 54 ป

บานเลขที่ 44/1 หมู 9 ตําบลตนเปา
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

396,000.-

