
4 ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานองคกร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการวันทองถิ่นไทย จัดกิจกรรม/รวมกิจกรรม 5,000 อบจ.ลําพูน สํานักปลัด

ของ อปท.

โครงการจัดงานพระราชพิธี อาทิ  จัดกิจกรรมรวมกิจกรรมเกี่ยว 100,000 เทศบาล สํานักปลัด

วันพอ วันแม เฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ กับ งานพระราชพิธีตางๆ ตําบลบานแปน

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 50,000 เทศบาล สํานักปลัด

บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ บุคลากรของ ทต.บานแปน ตําบลบานแปน

พนักงานเจาหนาที่ของเทศบาล /อื่นๆ

โครงการออกหนวยเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่ 10,000 หมูบานในเขต สํานักปลัด

ในหมูบานในเขต ทต.บานแปน รับผิดชอบ

9 หมูบาน

โครงการประชุมหัวหนาสวนราชการ จัดกิจกรรม/การประชุมรวมกัน 30,000 เทศบาล สํานักปลัด

(ฮอมผญา อาสาคลายทุกข) ระหวางหนวยงานราชการ ตําบลบานแปน

ผูนําชุมชน ฯลฯ

5

3

4

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลบานแปน

4.1

ลําดับที่
พ.ศ.2561 พ.ศ.25๖2

1

2



โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการวันเทศบาล จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร 25,000 เทศบาล สํานักปลัด

บําเพ็ญประโยชน ตําบลบานแปน

โครงการเตรียมความพรอมการ อบรม ประชาสัมพันธใหความรู 20,000 เทศบาล กองคลัง

จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งกอสราง แกเจาหนาที่และประชาชนใน ตําบลบานแปน

พื้นที่

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให 280,000 เทศบาล กองคลัง

และทะเบียนทรัพยสิน สมบูรณ ตําบลบานแปน

โครงการใหความรูแกคณะกรรมการ อบรมใหความรูแกคณะกรรม 20,000 เทศบาล กองคลัง

จัดซื้อจัดจาง การจัดซื้อจัดจาง ตําบลบานแปน

9

6

ลําดับที่

7

พ.ศ.25๖2

8

พ.ศ.2561







จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน รอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) ทั้งหมด

ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐานและการจัดการดาน

สิ่งแวดลอม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 19 18.81 4,339,000 54.80

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 1.98 35,000                 0.44

1.3 แผนงานสาธารณสุข 8 7.92 130,000               1.64

รวม 29 28.71 4,504,000            56.89

ยุทธศาสตรพัฒนาดานเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร 2 1.98 40,000                 0.51

รวม 2 1.98 40,000                 0.51

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 4.95 100,000               1.26

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 5.94 120,000               1.52

3.3 แผนงานการสาธารณสุข 10 9.90 185,000               2.34

3.4 แผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 11 10.89 211,500               2.67

3.5 แผนงานการศึกษา 6 5.94 145,000               1.83

3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 8.91 377,000               4.76

รวม 47 46.53 1,138,500            14.38

เทศบาลตําบลบานแปน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

1

2

3

ยุทธศาสตร /แผนงาน หนวยดําเนินการ



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน รอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) ทั้งหมด

เทศบาลตําบลบานแปน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร /แผนงาน หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรพัฒนาดานองคกร

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 8.91 540,000               6.82

รวม 9 8.91 540,000               6.82

ยุทธศาสตรอุดหนุนหนวยงานอื่น

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.99 17,000                 0.21

5.2 แผนงานการศึกษา 3 2.97 998,000               12.60

5.3 แผนงานการสาธารณสุข 1 0.99 180,000               2.27

5.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2 1.98 160,000               2.02

5.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 6.93 340,000               4.29

รวม 14 13.86 1,695,000            21.41

101 100 7,917,500 100รวมทั้งสิ้น
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1 ยุทธศาสตร  โครงสรางพื้นฐานและการจัดการดานสิ่งแวดลอม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการตอเติมสถานที่รับบริการ ตอเติมสถานที่รับบริการชําระ 54,000 ม.2 กองชาง

ชําระภาษี เทศบาลตําบลบานแปน ภาษี เทศบาลตําบลบานแปน ต.หนองหนาม

โครงการกอสรางถนน คสล. สรางถนน คสล. กวาง 3.50ม. 97,000 ม.2 กองชาง

บริเวณซอย 2 - สวนนายยงยุทธ หนา 0.15 ม. ยาว 50 ม. ต.หนองหนาม

บานขวาง หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 

175 ตร.ม.

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 500,000 ม.8 กองชาง

คสล. บริเวณหนาบานนางอนัญญา ปากรางกวางไมนอยกวา 0.30 ต.บานแปน

หมื่นสิทธิโรจน และบริเวณ ซอย1 ลึกไมนอยกวา 0.30-0.50 ม.

บานมวง หมูที่8 ต.บานแปน ยาวรวมไมนอยกวา 225 ม.

กอสรางถนน คสล. ซอย3 สรางถนน คสล.กวาง 3.50 ม. 528,000 ม.3 กองชาง

บานหนองหนาม หมูที3่ หนา 0.15 ม. ยาว 127 ม. ต.หนองหนาม

ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

444.50 ตร.ม.

พ.ศ.25๖2

3

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2

เทศบาลตําบลบานแปน

ลําดับที่
พ.ศ.2561

2

1

4



1 ยุทธศาสตร  โครงสรางพื้นฐานและการจัดการดานสิ่งแวดลอม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.25๖2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2

เทศบาลตําบลบานแปน

ลําดับที่
พ.ศ.2561

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก สรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 74,000 ม.6 กองชาง

คอนกรีต (แบบOVERLAY) กวาง 2.5 ม. หนาโดยเฉลี่ย ต.บานแปน

ซอยขางวัดบานแปน หมูที่6 0.05 ม. ยาว 98 ม.

ต.บานแปน อ.เมือง จ.ลําพูน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

245 ตร.ม.

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก สรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 500,000 ม.5 กองชาง

คอนกรีต (แบบOVERLAY) ชวงที่ 1 กวาง 4.5 ม. หนา ต.บานแปน

สายหนาวัดบูชา - บานมวง โดยเฉลี่ย 0.05 ม. ยาว 67 ม.

หมูที่ 5 ต.บานแปน อ.เมือง ชวงที่2 กวาง 4 ม. หนาโดย

จ.ลําพูน เฉลี่ย 0.05 ม. ยาว 208 ม.

ชวงที่3 กวาง 5 ม. หนาโดย

เฉลี่ย 0.05 ม.ยาว 105 ม.

หรือมีพื้นผิวจราจรไมนอยกวา

1,658.50 ตร.ม.

5
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1 ยุทธศาสตร  โครงสรางพื้นฐานและการจัดการดานสิ่งแวดลอม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.25๖2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2

เทศบาลตําบลบานแปน

ลําดับที่
พ.ศ.2561

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 92,000 ม.3 กองชาง

คสล. ซอย 1 (บานลอง)บานหนองเตา ขนาดกวางไมนอยกวา 0.30 ม. ต.บานแปน

หมูที่3  ต.บานแปน อ.เมือง ยาวรวมไมนอยกวา 44 ม. ลึกไม

จ.ลําพูน นอยกวา 0.30 ม.

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 346,000 ม.3 กองชาง

คสล. ซอย เทศบาลตําบลบานแปน 1 ขนาดกวางไมนอย กวา0.30ม. ต.บานแปน

หมูที่ 3 บานหนองเตา ต.บานแปน ยาวรวมไมนอยกวา 121 ม.

อ.เมือง จ.ลําพูน ลึกไมนอยกวา 0.50 ม.

โครงการกอสรางถนน คสล. กอสรางถนน คสล. กวาง 161,000 ม.8 กองชาง

ซอย3 บานรั้ว-ทุง หมู8 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ต.หนองหนาม

ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน ยาว 97 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 291 ตร.ม.

8
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1 ยุทธศาสตร  โครงสรางพื้นฐานและการจัดการดานสิ่งแวดลอม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.25๖2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2

เทศบาลตําบลบานแปน

ลําดับที่
พ.ศ.2561

โครงการกอสรางถนน คสล. กอสรางถนน คสล. กวาง 239,000 ม.8 กองชาง

บริเวณ ซอย 4 เชื่อมถนนประชา- 3.50-4.00 ม. หนา 0.15 ต.หนองหนาม

รัฐพัฒโน หมูที่ 8  ต.หนองหนาม ยาว 113 ม. หรือมีพื้นที่

อ.เมือง จ.ลําพูน ผิวจราจรไมนอยกวา 423.75

ตร.ม.

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 327,000 ม.2 กองชาง

คสล. ซอย 1 หมูที่ 2 ขนาดปากรางกวางไมนอยกวา ต.หนองหนาม

ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน 0.30 ม. ยาวรวมไมนอยกวา

134 ม. ลึกไมนอยกวา0.30ม.

โครงการกอสรางถนน ซอยบาน กอสรางถนนคสล.กวาง 3.00ม. 143,000 ม.1 กองชาง

นายชายศิลป บานบอโจง หมูที่ 1 หนา 0.15 ม. ยาว 84 ม. ต.หนองหนาม

ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

252 ตร.ม.
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1 ยุทธศาสตร  โครงสรางพื้นฐานและการจัดการดานสิ่งแวดลอม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.25๖2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2

เทศบาลตําบลบานแปน

ลําดับที่
พ.ศ.2561

โครงการขยายคอสะพานบริเวณ ขยายคอสะพาน กวาง 4 ม. 76,000 ม.2 กองชาง

เสื้อบาน บานรองอุย หมูที่2 ยาว 1.50 ม. สูง 2.6 ม. ต.หนองหนาม

บานขวาง ต.หนองหนาม พรอมราวกันตก

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 221,000 ม.6 กองชาง
คสล. ซอยขางวัดบานแปน หมูที่6 ขนาดปากรางกวางไมนอยกวา ต.บานแปน

ต.บานแปน อ.เมือง จ.ลําพูน 0.30ม. ยาวรวมไมนอยกวา

98 ม. ลึกไมนอยกวา 

0.30-0.50 ม.

โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก 62,000 ม.3 กองชาง

ซอยหนา ร.ร.บานแปนพิทยาคม ขนาด 1.15 X 1.20 ม. ต.บานแปน

บานหนองเตา หมูที่ 3 ต.บานแปน

อ.เมือง จ. ลําพูน

โครงการกอสรางรั้วสุสานบาน สรางรั้วสุสานบานบอโจง 163,000 ม.6 กองชาง

บอโจง หมูที่ 6 ต.หนองหนาม ยาว 53 ม. สูง 1.6 เมตร ต.หนองหนาม

อ.เมือง จ.ลําพูน

13

16

15

14



1 ยุทธศาสตร  โครงสรางพื้นฐานและการจัดการดานสิ่งแวดลอม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.25๖2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2

เทศบาลตําบลบานแปน

ลําดับที่
พ.ศ.2561

โครงการกอสรางศาลาอเนก งานอาคาร กวาง 8.00 ม. 167,000 ม.6 กองชาง

ประสงคสุสานบานบอโจง หมูที6่ ยาว 10.00 ม. สูง 5.00 เมตร ต.หนองหนาม 

ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา

80 ตร.ม.

โครงการปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อใช กอสรางโรงสูบขนาดกวาง 89,000 ม.6 กองชาง

ในการเกษตรซอยหนาโบสถคริสต 2x2 ม.พรอมติดตั้งมิเตอรไฟฟา ต.บานแปน

หมูที่ 6 ต.บานแปน อ.เมือง ขนาด 15A 3เฟส

จ.ลําพูน

โครงการกอสรางอาคารอเนก กอสรางอาคารอเนกประสงค 500,000 ม.7 กองชาง

ประสงค บริเวณดานหลังอาคาร กวาง 6 ม. ยาว 16 ม. ต.บานแปน

อเนกประสงคหมูบาน บานเสง สูง 3.4 ม. หรือมีพื้นที่ใชสอย

หมูที่ 7 ต.บานแปน อ.เมือง ไมนอยกวา 96 ตร.ม.

จ.ลําพูน
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1 ยุทธศาสตร  โครงสรางพื้นฐานและการจัดการดานสิ่งแวดลอม

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการคืนน้ําใสใหลําน้ํากวง  - จัดกิจกรรมรณรงคให 30,000 บริเวณแมน้ํากวง งานปองกันฯ

ความรู และเก็บผักตบชวา ในเขตเทศบาล สํานักปลัด

ในลําน้ํากวง ตําบลบานแปน

โครงการปองกันและแกไขปญหา  - จัดกิจกรรมรณรงค 5,000 ในเขตเทศบาล งานปองกันฯ

หมอกควันและไฟปา ประชาสัมพันธ ใหความรู ตําบลบานแปน สํานักปลัด

ใหแกประชาชน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลบานแปน

ลําดับที่
พ.ศ.2561 พ.ศ.25๖2

1

2





1 ยุทธศาสตร  โครงสรางพื้นฐานและการจัดการดานสิ่งแวดลอม

สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการชุมชนอาสาพัฒนา จัดอบรมและประชาสัมพันธการ 30,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

ทองถิ่นอยางยั่งยืน ดําเนินและติดตามประเมินผล รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

การประกวดหมูบานตามหลักเกณฑ ทต.บานแปน

โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ อบรมและประชาสัมพันธใหความรู 10,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

จัดทําปายรณรงคหามทิ้งและ รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

หามเผาขยะในเขตเทศบาล ทต.บานแปน

โครงการรณรงคคัดแยกขยะ จัดกิจกรรมใหความรูและรณรงค 20,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

ในชุมชน ปลูกจิตสํานึกคัดแยกขยะ รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

การจํากัดขยะ ยอยสลายมาทํา ทต.บานแปน

ปุยหมักชีวภาพ

โครงการรักษบานเกิด สรางถิ่น จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน 20,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

กําเนิดใหนาอยู ทําความสะอาดชุมชนใหเปน รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

ระเบียบเรียบรอยและสวยงาม ทต.บานแปน

       1.3  แผนงานสาธารณสุข

1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลบานแปน

ลําดับที่
พ.ศ.2561 พ.ศ.25๖2

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

2

3

4



สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการลดภาวะโลกรอน จัดฝกอบรมใหความรูรณรงค 10,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

ดวยสองมือเรา การใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

ลดการใชกลองโฟม ทต.บานแปน

โครงการหมูบานตัวอยาง จัดกิจกรรมประกวดบาน ตัวอยาง 20,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

หนาบาน นามอง การปรับปรุงบริเวณบานและ รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

หนาบานใหสะอาดสวยงาม ทต.บานแปน

โครงการอนุรักษธรรมชาติและ จัดอบรมใหความรูและรณรงคปลูก 10,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

สิ่งแวดลอมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสาธารณะ รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

สูชุมชน ถนน สถานที่สวนรวม ทต.บานแปน

โครงการออมบุญ ออมเบี้ย รณรงคคัดแยกขยะ รีไซเคิล 10,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

ออมขยะ และนําบริจาครวมทั้งการประกวด รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

หมูบานที่มีสวนรวมในการ ทต.บานแปน

จัดการขยะรีไซเคิล

8

5

6

7

ลําดับที่
พ.ศ.2561 พ.ศ.25๖2

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ







 

2. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  

2.1 แผนงานการเกษตร

ลําดับ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการคลินิคเกษตร  - ฝกอบรมกลุมเกษตรกร 20,000 9 หมูบาน กองสวัสดิการ

ใหความรูดานการเกษตร สังคม

และทัศนศึกษา

2 โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนย  - สงเสริมกิจกรมของศูนย 20,000 9 หมูบาน กองสวัสดิการ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และบริการของศูนย สังคม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลบานแปน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



3 ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม  

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย

กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  - ออกประชาคมหมูบาน  จัด 40,000  -เทศบาลตําบล กองวิชาการ

"แผน 360 องศา" ประชุมคณะกรรมการในการจัด บานแปน และแผนงาน

ทําแผนตาง ๆ  -หมูบานในเขต

เทศบาล

โครงการเปดบานแปนสูอาเซียน  - ฝกอบรม  รณรงคใหความรูเพื่อ 15,000 เทศบาลตําบล กองวิชาการ

"BP FOR AEC" เตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน บานแปน และแผนงาน

โครงการอบรมใหความรู  - อบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา 20,000  -เทศบาลตําบล กองวิชาการ

ดานกฎหมาย ศักยภาพของคณะทํางาน ผูนํา บานแปน และแผนงาน

ชุมชน และจัดตั้งกลุมนักกฎหมาย  - หนวยงาน

นอยเพื่อใหความรูเบื้องตนแก ที่เกี่ยวของ

ประชาชนในเขตเทศบาล

2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลบานแปน

ลําดับที่
พ.ศ.2561 พ.ศ.25๖2

3.1

1

3



โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย

กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - อบรมใหความรู เพื่อพัฒนา 15,000 เทศบาลตําบล กองวิชาการ

จัดทํางบประมาณ ทักษะดานการจัดทํางบประมาณ บานแปน และแผนงาน

โครงการสงเสริม สนับสนุน  - ฝกอบรมใหความรู และสนับ 10,000 เทศบาลตําบล กองวิชาการ

การขับเคลื่อนแผนหมูบาน สนุนการจัดทําแผนหมูบาน บานแปน และแผนงาน

พ.ศ.25๖2

5

4

ลําดับที่
พ.ศ.2561



3 ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม  

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการบานแปนรวมใจขจัดภัย  - จัดกิจกรรมรณรงคและ 30,000 โรงเรียนบาน งานปองกันฯ

ยาเสพติด สงเสริมความรูเกี่ยวกับ แปนพิทยาคม สํานักปลัด

ยาเสพติดใหแกนักเรียนใน

เขตเทศบาลฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.  - ฝกอบรมใหความรูแก 25,000 ศาลาประชาคม งานปองกันฯ

เจาหนาที่ อปพร. เมืองเทศบาล สํานักปลัด

ตําบลบานแปน

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน  - ฝกอบรมใหความรูในการ 20,000 เทศบาลตําบล งานปองกันฯ

ปองกันและลดอุบัติเหตุ บานแปน สํานักปลัด

ทางถนน

โครงการซอมแผนปองกันและ  -ฝกอบรม ทบทวน ใหความรู 20,000 เทศบาลตําบล งานปองกันฯ

บรรเทาสาธารณภัย และซักซอมแผน ปองกันและ บานแปน สํานักปลัด

บรรเทาสาธารณภัยให

เจาหนาที่ปองกันฯ

1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลบานแปน

ลําดับที่
พ.ศ.2561 พ.ศ.25๖2

2

4

3



โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการใหบริการการแพทย  - คาใชจายในการดําเนิน 15,000 ในเขตเทศบาล งานปองกันฯ

ฉุกเฉิน งาน คาเวชภัณฑ ตําบลบานแปน สํานักปลัด

คาวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย เครื่องแตงกาย

คาซอมแซมอุปกรณ

วัสดุอุปกรณประจํารถกูชีพ

คาซอมแซมยานพาหนะ

โครงการอบรมปองกันอัคคีภัย  - ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ 10,000 ร.ร.บานแปน งานปองกันฯ

ในสถานศึกษา การปองกันอัคคีภัยใหแก พิทยาคม สํานักปลัด

นักเรียนในเขตเทศบาลตําบล

บานแปน

5

พ.ศ.2561 พ.ศ.25๖2
ลําดับที่

6







3 ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการเทศบาลหวงใยใสใจ จัดฝกอบรมใหความรูและสาธิต 15,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

สุขภาพผูสูงอายุและดอยโอกาส ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

แบบพึ่งตนตามหลักแพทยวิถีธรรม เทศบาล

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บานแปน

โครงการน้ําประปาปลอดภัย จัดฝกอบรมใหความรูตรวจ 10,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

เทศบาลตําบลบานแปน วิเคราะหคุณภาพน้ํา น้ําประปา รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

ตูหยอดน้ําเหรียญ โรงงานผลิต เทศบาล

น้ําดื่ม ชุมชน บานแปน

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา จัดฝกอบรมใหความรูในการสงเสริม 20,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

สุขภาพในชุมชน สุขภาพ การปองกันโรคและศึกษา รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

ดูงานกลุมองคกรที่มีความเปนเลิศ เทศบาล

ในการดูแลสุขภาพประชาชน บานแปน

1

2

3

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลบานแปน

       3.3  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่
พ.ศ.2561 พ.ศ.25๖2



โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการรณรงคปองกัน จัดฝกอบรมใหความรูการปองกัน 35,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

การควบคุมโรคไขหวัดนก ควบคุมโรคและพนยาเคมีปองกัน รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

ในโรงเรือนที่เลี้ยงสัตวปก เทศบาล

บานแปน

โครงการรณรงคปองกัน จัดฝกอบรมใหความรูประชาสัมพันธ 45,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

และควบคุมโรคไขเลือดออก สํารวจลูกน้ํายุงลายทําลายแหลง รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

เพาะพันธุ โดยการใสทรายทีมีฟอส เทศบาล
1% บานแปน

โครงการรณรงคปองกัน จัดฝกอบรมใหความรูแกเจาของ 10,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

โรคพิษสุนัขบา สัตวการปองกันโรค และนําสัตว รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

เลี้ยงมารับวัคซีน รณรงคการฉีด เทศบาล

วัคซีน บานแปน

โครงการรณรงคปองกัน จัดฝกอบรมใหความรูและรณรงค 10,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

โรคเอดส เผยแพรความรูการจัดนิทรรศการ รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

การประกวดเรียงความการปองกัน เทศบาล

โรคเอดส บานแปน

โครงการสงเสริมสุขภาวะ จัดฝกอบรมใหความรูสงเสริม 10,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

ทางเพศในชุมชน สุขภาวะทางเพศการปองกันและ รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

แกไขการตั้งครรภไมพรอมใน เทศบาล

วัยรุน บานแปน

7

8

ลําดับที่
พ.ศ.2561

6

พ.ศ.25๖2

5

4



โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการหมูบานจัดการ กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการดูแล 20,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

ดานสุขภาพ สุขภาพดวยหลัก 8อ.2ส. การจัด รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

นิทรรศการการประกวดอาหาร เทศบาล

เมนูชูสุขภาพ การประกวดออก บานแปน

กําลังกาย

โครงการอาหารปลอดภัยและคุม จัดฝกอบรมใหความรูอาหาร 10,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

ครองผูบริโภค ปลอดภัยและคุมครองผูบริโภค รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

แกผูประกอบรานคา แผงลอย เทศบาล

จําหนายอาหาร ตลาดสด บานแปน

พ.ศ.2561 พ.ศ.25๖2

10

9

ลําดับที่









3 ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานสังคม  

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ จัดประชุม/ฝกอบรม 80,000        9 หมูบาน กองสวัสดิการฯ

เทศบาลตําบลบานแปน ศึกษาดูงานผูสูงอายุ

(อุยมวนใจ)

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จัดประชุมและอบรมให 15,000        9 หมูบาน กองสวัสดิการฯ

และผูดูแลคนพิการ ความรูแกคนพิการและ

ผูดูแลคนพิการ

โครงการเสริมสรางกระบวนการ จัดประชุม/ฝกอบรมใหความ 15,000        9 หมูบาน กองสวัสดิการฯ

คุมครองและพิทักษสิทธิผูดอย รูเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิ

โอกาสในชุมชน ของผูดอยโอกาส

โครงการสํารวจขอมูลคลัง จัดประชุม ฝกอบรมและจัด 20,000        9 หมูบาน กองสวัสดิการฯ

ปญญาผูสูงอายุ เก็บขอมูลคลังปญญาของ

ผูสูงอายุ

โครงการเสริมสรางความรูดาน อบรมใหผูสูงอายุมีความรู 15,000        9 หมูบาน กองสวัสดิการฯ

สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ ความเขาใจในกฎหมาย

1

3

4

5

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลบานแปน

ลําดับที่
พ.ศ.2561 พ.ศ.25๖2

2



โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการพัฒนาบทบาทสตรี  - จัดประชุมและอบรมเพื่อ 10,000        9 หมูบาน กองสวัสดิการฯ

เพิ่มศักยภาพใหแกสตรีในเขต

พื้นที่เทศบาล

โครงการสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก จัดประชุม/ฝกอบรม ใหความ 10,000        9 หมูบาน กองสวัสดิการฯ

ที่พึงรู รูเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิ

สตรีและสิทธิเด็ก   

โครงการครอบครัวสัมพันธ จัดประชุม  ฝกอบรม เพื่อให 15,000        9 หมูบาน กองสวัสดิการฯ

ครอบครัวแลกเปลี่ยนเรียนรู

โครงการนักสังคมสงเคราะหนอย จัดประชุม/ฝกอบรมสงเสริม 17,000        9 หมูบาน กองสวัสดิการฯ

ใหเด็กและเยาวชนมีการรวม

พลังทํากิจกรรมที่สรางสรรค

รวมกัน

โครงการเสริมสรางใหผูอายุใช  - จัดประชุม  ฝกอบรม และ 15,000        9 หมูบาน กองสวัสดิการฯ

ภูมิปญญาในการสรางอาชีพ สงเสริมการจัดกิจกรรมของ

และรายได ชมรมผูสูงอายุ

โครงการสงเสริมอาชีพตามแนว จัดประชุมและอบรมให 30,000        9 หมูบาน กองสวัสดิการฯ

ทางเศรษฐกิจพอเพียง ความรูเกี่ยวกับอาชีพทางเลือก

11

10

9

7

8

6

ลําดับที่
พ.ศ.2561 พ.ศ.25๖2



3 ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม

4 แผนงานการศึกษา

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการเขารวมการจัดงาน เขารวมแขงขันทักษะทาง 70,000 ตามที่กรมสงเสริม กองการศึกษา

มหกรมการจัดการศึกษาของ วิชาการ การปกครองทองถิ่น รร.อนุบาลฯ

อปท.ระดับภาค  และระดับ กําหนด

ประเทศ

โครงการประกันคุณภาพการ ๑.ประชุมผูปกครอง 20,000 ร.ร.อนุบาล กองการศึกษา

ศึกษา ศพด.เทศบาลตําบลบาน ๒.ประชุมคณะกรรมการ ศพด.

แปน และโรงเรียนอนุบาล บริหารศูนย รร.อนุบาลฯ

เทศบาลตําบลบานแปน ๓.ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา

4.การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก /ผู กิจกรรมฝกอบรมครูผูดูแลเด็ก 20,000 ศาลาประชาคม กองการศึกษา

ดูแลเด็ก ของ ศพด.และโรงเรียน ของ ศพด.และโรงเรียนอนุบาล

อนุบาลเทศบาลตําบลบานแปน เทศบาลตําบลบานแปน

1

2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลบานแปน

ลําดับที่
พ.ศ.2561 พ.ศ.25๖2

3



โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ลําดับที่

พ.ศ.2561 พ.ศ.25๖2

โครงการพัฒนาศัพยภาพคณะ อบรม/ศึกษาดูงาน 20,000 ศาลาประชาคม กองการศึกษา

กรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก และคณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานและผูเกี่ยวของ

ดานการศึกษา

โครงการวันสําคัญตางๆ หลอเทียน กิจกรรมประกวดฯ 5,000 ร.ร. อนุบาลฯ กองการศึกษา

จัดบอรดความรู วัดในเขตฯ ศพด.

รร.อนุบาลฯ

โครงการสานสัมพันธบาน วัด อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู 10,000 ศาลาประชาคม กองการศึกษา

โรงเรียน จัดบอรดความรู  กิจกรรมการ

ประกวดตาง ๆ 

6

5

4



โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ลําดับที่

พ.ศ.2561 พ.ศ.25๖2



โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ลําดับที่

พ.ศ.2561 พ.ศ.25๖2



โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ลําดับที่

พ.ศ.2561 พ.ศ.25๖2













3.ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม

3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการหลอเทียนวันเขา หลอเทียน ถวายเทียน 10,000 ศาลาประชาคม กองการศึกษาฯ

พรรษา พรรษา วัดในเขตฯ

๒ โครงการวันเด็กเทศบาลตําบล การแสดงตางๆของนักเรียน 80,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษาฯ

บานแปน บานแปน

๓ โครงการประเพณียี่เปง ประกวดซุมประตูปา/เจดีย 80,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษาฯ

ทราย บานแปน

๔ โครงการรวมการจัดงานลําไย รวมกิจกรรมงานลําไย 20,000 จังหวัดลําพูน กองการศึกษาฯ

จังหวัดลําพูน

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพสภา จัดกิจกรรม ประชุม /อบรม 20,000 ศาลาประชมฯ กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรมเทศบาลตําบล คณะกรรมการสภา

บานแปน วัฒนธรรม

๖ โครงการสภาเด็กและเยาวชน จัดประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน 35,000 ศาลาประชมฯ กองการศึกษาฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2561 พ.ศ.25๖2

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลบานแปน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ



ลําดับ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561 พ.ศ.25๖2
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

ใหแกสภาเด็กและเยาวชน

๗ โครงการแขงขันกีฬาประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 สนามกีฬา กองการศึกษา

สัมพันธตานภัยยาเสพติด รวมการแขงขันกีฬา เทศบาลตําบล

บานแปน

๘ โครงการสนับสนุนการแขงขัน รวมการแขงขันกีฬา 20,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษา

กีฬาประชาชนกับหนวยงานอื่น บานแปน

๙ โครงการฝกอบรมใหความรู จัดการอบรมทักษะเบื้องตน 12,000 อําเภอเมือง กองการศึกษา

ทักษะในการเลนกีฬาของ เกี่ยวกับการเลนกีฬาใหแก ลําพูน

เยาวชน เยาวชน







5.ยุทธศาสตร   การอุดหนุนหนวยงานอื่น

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติ อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวม 17,000 ทต.เวียงยอง สํานักปลัด

การรวมในการชวยเหลือ ในการชวยเหลือประชาชน

ประชาชนขององคกรปกครอง ของ อปท.

สวนทองถิ่นอําเภอเมือง

จังหวัดลําพูน

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลบานแปน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.25๖2



5.ยุทธศาสตร   การอุดหนุนหนวยงานอื่น

5.2 แผนงานการศึกษา

ลําดับ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพดาน จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพ 50,000 ร.ร.บานหนอง กองการศึกษา

การศึกษาระดับประถมศึกษา ดานการศึกษา ฯลฯ หนาม

ที่ตั้งในเขตเทศบาลตําบล ร.ร.วัดบอโจง

บานแปน ร.ร.ต.บานแปน

2 อุดหนุนคาอาหารกลางวัน จัดทําอาหารกลางวันสําหรับ 908,000 ร.ร.บานหนอง กองการศึกษา

นักเรียนในเขตเทศบาลตําบล เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล หนาม

บานแปน ร.ร.วัดบอโจง

ร.ร.ต.บานแปน

3 อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ 40,000 ร.ร.บานแปน กองการศึกษา

ดานการศึกษาระดับมัธยม ดานการศึกษา พิทยาคม

ศึกษาที่ตั้งในเขตเทศบาลตําบล

บานแปน

998,000

เทศบาลตําบลบานแปน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.25๖2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562



5.ยุทธศาสตร   การอุดหนุนหนวยงานอื่น

5.3 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนโครงการพระราชดําริ อุดหนุน การดําเนินงาน 180,000 9 หมูบาน กองสาธารณสุข

ดานสาธารณสุข ใหแกคณะกรรมการหมูบาน และสิ่งแวดลอม

ในการดําเนินงานดาน

สาธาณสุข

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลบานแปน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.25๖2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



5.ยุทธศาสตร   การอุดหนุนหนวยงานอื่น

5.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ สถานที่ หนวย
ที ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟา 60,000 ม.6 กองชาง

โครงการขยายเขตไฟฟา 2 เฟส 2 เฟส 2 สาย ซอยหนา ต.บานแปน
2 สาย ซอยหนาโบสถคริสต โบสถคริสต บานแปน
บานแปน

2 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟา 100,000 ม.8 กองชาง

โครงการขยายเขตไฟฟา 1 เฟส 1 เฟส 2 สาย พรอมสายดับ ต.หนองหนาม

2 สาย พรอมสายดับและ และโคมไฟกิ่ง  ซอย 1 

โคมไฟกิ่ง ซอย 1 บานรั้ว - ทุง บานรั้ว - ทุง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลบานแปน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.2561 พ.ศ.25๖2



5.ยุทธศาสตร   การอุดหนุนหนวยงานอื่น

5.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนโครงการถนนเด็กเดิน จัดกิจกรรมสงเสริมใหความรู 20,000 ม.6 กองการศึกษา

แกเด็กและเยาวชน ต.บานแปน

2 อุดหนุนโครงการขาวใหม จัดกิจกรรมทําบุญขาวใหม 10,000 คริตจักร กองการศึกษา

โบสถคริสต เบ็ธเอล

3 อุดหนุนโครงการอนุรักษขนบ จัดกิจกรรมอนุรักษขนบ 180,000 9 หมูบาน กองการศึกษา

ธรรมเนียมประเพณีของหมูบาน ประเพณีของหมูบาน ในเขตเทศบาล

จัดกิจกรรมแหไมค้ําโพธิ์

4 อุดหนุนโครงการสงเสริม จัดกิจกรรมสงเสริมพระพุทธ 90,000 9 วัด กองการศึกษา

พุทธศาสนาของวัดในเขต ศาสนาของวัดในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล

เทศบาล

5 อุดหนุนโครงการ อปต.สัญจร  จัดกิจกรรม อปต.สัญจร 10,000 ต.หนองหนาม กองการศึกษา

เคลื่อนที่สูประชาชนประจํา เคลื่อนที่สูประชาชนประจํา

ตําบลหนองหนาม ตําบลหนองหนาม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลบานแปน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.25๖2



ลําดับ สถานที่ หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 อุดหนุนโครงการรุกขมูลกรรม จัดกิจกรรมรุกขมูลกรรม 20,000 ต.บานแปน กองการศึกษา

วัดในเขตเทศบาลตําบล ต.หนองหนาม

บานแปน

7 อุดหนุนโครงการพุทธศาสนา จัดกิจกรรมพุทธศาสนา 10,000 วัดบานรั้ว-ทุง กองการศึกษา

วันอาทิตย วัดบานรั้ว-ทุง วันอาทิตย

(โรงเรียนปริยัติศึกษา)

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.25๖2
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