
1 ยุทธศาสตร์  โครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย  - ปรับปรุงเสียงตามสาย 6 จุด 370,000 เขตเทศบาล กองช่าง

ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแป้น 1.บ้านหนองหนาม ต าบลบ้านแป้น

(เฟส 2) 2. บ้านเส้ง  
3. บ้านหนองเต่า
4. บ้านขว้าง
5. บ้านบ่อโจง
๖. บ้านล้อง-บ้านร่องอุย

โครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุ  - ปรับปรุงประตูและหน้าต่าง 30,000 ม.2 กองช่าง

ไฟฟ้า เทศบาลต าบลบ้านแป้น อาคารเก็บวัสดุไฟฟ้าของ ต.หนองหนาม

เทศบาลต าบลบ้านแป้น
โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้าน  -ก่อสร้างลานกีฬาขนาดกว้าง 461,000 ม.6 กองช่าง

แป้น หมู่ท่ี 6  ต.บ้านแป้น  30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว ต.บ้านแป้น

30 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
900  ตร.ม.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

ล าดับ
ท่ี

พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1



โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการก่อสร้างถนน คสล. .ซอย ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. 187,000 ม.6 กองช่าง

สนามกีฬา-หลังตลาดบ้านแป้น หนา 0.15 ม.  ยาว 83  ม. ต.บ้านแป้น

(ต่อเน่ืองปี 60) หมู่ท่ี 6 หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า
332 ตร.ม.

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 196,000 ม.5 กองช่าง

คอนกรีต (แบบOverlay) ซอยข้าง คอนกรีต กว้าง 2.50-3.00 ม. ต.บ้านแป้น

ร้านข้าวซอย บ้านบูชา หมู่ท่ี 5 หนาโดยเฉล่ีย 0.05 ม.  
ยาว 186  ม. หรือมีพ้ืนผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 486.50
ตร.ม.

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 431,000 ม.5 กองช่าง

คอนกรีต (แบบOverlay) ซอยเจ๊จิตคอนกรีต กว้าง  4  ม.  หนา ต.บ้านแป้น

บ้านบูชา หมู่ท่ี 5  โดยเฉล่ีย 0.05 ม.  ยาว
270  ม. หรือมีพ้ืนผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,080  ตร.ม.

ล าดับ
ท่ี

พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1
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โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน 359,000 ม.7 กองช่าง

คอนกรีต (แบบOverlay) ซอย กรีต กว้างโดยเฉล่ีย 3-4 ม. ต.บ้านแป้น

เทศบาลต าบลบ้านนแป้น 24 หนาโดยเฉล่ีย 0.05 ม. ยาวรวม
บ้านเส้ง หมู่ท่ี 7  254  ม. หรือมีพ้ืนผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 898.50  ตร.ม.

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน 162,000 ม.7 กองช่าง

คอนกรีต (แบบOverlay) ซอย กรีต กว้างโดยเฉล่ีย 3.30 - ต.บ้านแป้น

เทศบาลต าบลบ้านนแป้น 14 4.00 ม.หนาโดยเฉล่ีย 0.05 ม.
บ้านเส้ง หมู่ท่ี 7  ยาว 110  ม. หรือมีพ้ืนผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 401.50
ตร.ม.

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน 123,000 ม.7 กองช่าง

คอนกรีต (แบบOverlay) ซอย กรีต กว้างโดยเฉล่ีย 4.00  ม. ต.บ้านแป้น

เทศบาลต าบลบ้านนแป้น 22 หนาโดยเฉล่ีย 0.05 ม. ยาว
บ้านเส้ง หมู่ท่ี 7  76 ม. หรือมีพ้ืนผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 304  ตร.ม.

พ.ศ.25๖1ล าดับ
ท่ี

พ.ศ.2560
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โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรปรับปรุงซ่อมแซมถนน 248,000 ต.บ้านแป้น กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบOverlay)แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง
ถนนประชารัฐพัฒโน (บริเวณแยก 5 ม. หนาโดยเฉล่ีย 0.05 ม. 
ข้างตลาดวังตาล) ยาว 124 ม. หรือมีพ้ืนผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม.

โครงการก่อสร้างระบบประปา 1. เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้น 609,000 ม.2 กองช่าง

หมู่บ้าน บ้านขว้าง  หมู่ท่ี 2 ผ่าศูนย์กลาง 5  น้ิว  ลึก ต.หนองหนาม

120 ม.  
2. ก่อสร้างแท็งค์ประปาแบบ
แชมเปญ  ขนาดความจุ 
20 ลบ.ม. สูง 20 ม.
3. ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.15 ม.

โครงการก่อสร้างระบบประปา 1. เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้น 612,000 ม.8 กองช่าง

หมู่บ้าน บ้านม่วง  หมู่ท่ี 8 ผ่าศูนย์กลาง 5 น้ิว ลึก 120 ม. ต.บ้านแป้น

2. ก่อสร้างแท็งค์ประปาแบบ
แชมเปญ ขนาดความจุ 
20 ลบ.ม. สูง 20 ม.
3. ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.15 ม.

ล าดับ
ท่ี

พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1
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โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 219,000 ม.8 กองช่าง

คสล. ซอย 1-2  บ้านร้ัว-ทุ่ง กว้าง 0.30 ม.  ลึกโดยเฉล่ีย ต.หนองหนาม

หมู่ท่ี  8 0.30 ม. ยาว 94 ม. พร้อม
บ่อพักขนาด 1 x 1 ม. 
จ านวน  1  บ่อ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 317,000 ม.3 กองช่าง

คสล. ซอยบ้านนางสาวปราณี กว้าง 0.30 ม.  ลึกโดยเฉล่ีย ต.บ้านแป้น

ใจศรี  บ้านหนองเต่า  หมู่ท่ี 3 0.30 - 0.40 ม.  จ านวน
2 ข้างทาง  ยาวรวม 140 ม.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 630,000 ม.3 กองช่าง

คสล. โรงหนังสือพิมพ์-บริเวณหน้า กว้าง 0.30 ม.  ลึกโดยเฉล่ีย ต.หนองหนาม

วัดหนองหนาม  บ้านหนองหนาม 0.30 - 0.40 ม.  ยาวรวม
หมู่ท่ี 3 277 ม.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 333,000 ม.8 กองช่าง

คสล.  ซอย 6  บ้านร้ัว-บ้านทุ่ง กว้าง 0.30 ม.  ลึกโดยเฉล่ีย ต.หนองหนาม

หมู่ท่ี 8 0.30-0.60 ม. ยาว 138 ม.
พร้อมบ่อพักขนาด 1 x 1 ม. 
จ านวน  1  บ่อ

ล าดับ
ท่ี

พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1
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โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 212,000 ม.1 กองช่าง

คสล.  ซอยบ้านนายมนู  นันตาสิน กว้าง 0.30 ม.  ลึกโดยเฉล่ีย ต.หนองหนาม

บ้านบ่อโจง  หมู่ท่ี 1 0.30-0.40 ม. ยาวรวม 
93  ม.

โครงการวางท่อ คสล.เลียบถนนสายวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์ 398,000 ม.1 กองช่าง

ใหม่ (ต่อเน่ืองปี 60) บ้านบ่อโจง กลาง 1 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ต.หนองหนาม

หมู่ท่ี 1 ขนาด 1.44 x 1.44 ม.
จ านวน 10 บ่อ ยาวรวม
100  ม.

โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 73,000 ม.3 กองช่าง

(มอก.ช้ัน 3) หน้าบ้านนายไพร เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ต.บ้านแป้น

โพธิศาสตร์  บ้านหนองเต่า หมู่ท่ี 3พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 
1 x 1 ม. จ านวน  3 บ่อ 
ยาวรวม  26  ม.

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 1 เฟส ขยายเขตไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 80,000 ม.3 กองช่าง

2 สาย ซอยสถานปฏิบัติธรรม ระยะทาง 150  เมตร ต.บ้านแป้น

บ้านหนองเต่า

พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1
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ล าดับ
ท่ี



โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการขยายเขตไฟฟ้า 1 เฟส ขยายเขตไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 50,000 ม.3 กองช่าง

2 สาย พร้อมสายดับ ซอยบ้าน พร้อมสายดับ  ระยะทาง ต.บ้านแป้น

นายสุทัศน์  ค าภิค า  บ้านหนองเต่า90 เมตร
โครงการขยายเขตไฟฟ้า 1 เฟส ขยายเขตไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 100,000 ม.3 กองช่าง

2 สาย และ 3 เฟส 4 สาย พร้อม และ  3  เฟส  4  สายพร้อม ต.บ้านแป้น

สายดับ  ซอยพงษ์อลูมิเนียม สายดับ ระยะทาง 165 เมตร
บ้านหนองเต่า
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส  - ช่วงท่ี 1 กว้างเฉล่ีย 5 ม. ####### ม.6 - ม.8 กองช่าง

ฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านแป้นหนาโดยเฉล่ีย 0.05 ม. ยาว ต.บ้านแป้น

หมู่ท่ี 6 - บ้านแป้น หมู่ท่ี 8 62 ม. หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่
ต.บ้านแป้น น้อยกว่า 310 ตร.ม.

 - ช่วงท่ี 2 กว้างเฉล่ีย 4 ม.
หนาโดยเฉล่ีย 0.05 ม. ยาว 
279 ม. หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,116 ตร.ม.

 - ช่วงท่ี 3 กว้างเฉล่ีย 5 ม.
หนาโดยเฉล่ีย 0.05 ม. ยาว 
1,577 ม. หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 7,885 ตร.ม.

ล าดับ
ท่ี

พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1
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โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 693,800 ม. 8 กองช่าง

ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านร้ัว-ทุ่ง คอนกรีต  กว้างเฉล่ีย 4 ม. ต.หนองหนาม

เช่ือมถนนประชารัฐพัฒโน หมู่ท่ี 8 หนาโดยเฉล่ีย 0.05 ม. ยาว 
ต.หนองหนาม 685 ม. หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่

น้อยกว่า 2,740 ตร.ม.

ล าดับ
ท่ี

พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1

24



1 ยุทธศาสตร์  โครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการคืนน้ าใสให้ล าน้ ากวง  - จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ 50,000 บริเวณแม่น้ า งานป้องกันฯ

ความรู้ และเก็บผักตบชวา กวง ส านักปลัด

ในล าน้ ากวง

ล าดับ
ท่ี

พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1

1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลบ้านแป้น



1 ยุทธศาสตร์  โครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการชุมชนอาสาพัฒนาท้องถ่ิน  - จัดอบรมประชาสัมพันธ์ 50,000 เขตเทศบาล กอง

อย่างย่ังยืน การด าเนินงาน และติดตาม สาธารณสุข

ประเมินผลการประกวดหมู่
บ้านตามหลักเกณฑ์

โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ  -จัดอบรมและประชาสัมพันธ์ 10,000 เขตเทศบาล กอง

ให้ความรู้รวมท้ังจัดท าป้าย สาธารณสุข

รณรงค์ห้ามท้ิงและห้ามเผาขยะ
ในเขตเทศบาล

โครงรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน  -จัดอบรมให้ความรู้และรณรงค์ 100,000 เขตเทศบาล กอง

และรณรงค์ปลูกจิตส านึกการ สาธารณสุข

คัดแยกขยะ การมอบอุปกรณ์
สาธิตในการก าจัดขยะย่อย
สลายได้และน ากลับมาท าเป็น
ปุ๋ยหมักชีวภาพ

3

1

2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

1.3
ล าดับ
ท่ี

พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1



โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการรักษ์บ้านเกิดสร้าง  -จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง 10,000 เขตเทศบาล กอง

ถ่ินก าเนิดให้น่าอยู่ ภูมิทัศน์ ท าความสะอาดชุมชนให้ สาธารณสุข

เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

โครงการลดภาวะโลกร้อน ด้วยสอง  -จัดอบรมและประชาสัมพันธ์ 10,000 เขตเทศบาล กอง

มือเรา ให้ความรู้และรณรงค์ลดภาวะ สาธารณสุข

โลกร้อน การใช้ถุงผ้า ตะกร้า
แทนถุงพลาสติก การลดการ
ใช้กล่องโฟม

โครงการหมู่บ้านตัวอย่าง หน้าบ้าน  -จัดกิจกรรมรณรงค์ประกวด 20,000 เขตเทศบาล กอง

น่ามอง หน้าบ้าน น่ามอง การจัดบ้าน สาธารณสุข

ตัวอย่าง  การปรับปรุงบริเวณ
หน้าบ้านให้สะอาดสวยงาม

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ  -จัดอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ 10,000 เขตเทศบาล กอง

ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวสู่ชุมชน ส่ิงแวดล้อมประจ าหมู่บ้าน สาธารณสุข

การณรรงค์ปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ี
สีเขียวในท่ีสาธารณะ  ถนน
สถานท่ีส่วนรวม

6

7

5

พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1

4

ล าดับ
ท่ี



โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการออมบุญ ออมเบ้ีย ออมขยะ -รณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล 10,000 เขตเทศบาล กอง

และน ามาบริจาค รวมท้ังการ สาธารณสุข

ประกวดหมู่บ้านนท่ีมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะรีไซเคิล

พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1

8

ล าดับ
ท่ี



3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานสาธารณสุข

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจ  - อบรมให้ความรู้และสาธิตพร้อม 10,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ ต.บ้านแป้น

แบบพ่ึงตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน า  - อบรมให้ความรู้ในการส่งเสริม 50,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

สุขภาพในชุมชน สุขภาพ การป้องกันโรค และศึกษา ต.บ้านแป้น

ดูงานกลุ่มองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศ
ในการดูแลสุขภาพของประชาชน

โครงการณรงค์ป้องกันการ  - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความ 10,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ควบคุมโรคไข้หวัดนก รู้การป้องกันควบคุมโรคและพ่น ต.บ้านแป้น

น้ ายาเคมี ป้องกันโรคไข้หวัดนก
ในโรงเรือนท่ีเล้ียงสัตว์ปี

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ  - อบรมให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์ใน 10,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

สุนัขบ้าและวางแผนครอบครัว การป้องกันโรคและการน าสัตว์มารับ ต.บ้านแป้น

สุนัขและแมว วัคซีน  รณรงค์การฉีดวัคซีนรวมท้ัง
การท าหมัน ตอนสุนัขและแมว

4

3

2

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

3.3
ล าดับ
ท่ี

พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1

1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการณรงค์ป้องกัน และ  -อบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์10,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ควบคุมโรคไข้เลือดออก การป้องกันและควบคุมโรค ส ารวจ ต.บ้านแป้น

ลูกน้ ายุงลาย ท าลายแหล่งเพาะ
พันธ์ุยุงลาย  ใส่ทรายทีมีฟอส 1%

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์  - อบรมให้ความรู้ และรณรงค์ 10,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

เผยแพร่ความรู้  จัดนิทรรศการ  ต.บ้านแป้น

จัดประกวดเรียงความการป้องกัน
โรคเอดส์ในวันเอดส์โลก

โครงการส่งเสริมสุขภาวะ  - อบรมให้ความรู้การส่งเสริม 20,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ทางเพศ สุขภาพวะทางเพศ  การป้องกัน ต.บ้านแป้น

และการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
โครงการอาหารปลอดภัยและ  - อบรมให้ความรู้ด้านอาหาร 10,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

การคุ้มครองผู้บริโภค ปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภค ต.บ้านแป้น

แก่ผู้ประกอบการ  ร้านอาหาร
แผงลอย จ าหน่ายอาหาร ตลาดสด
ร้านขายของช า และโรงงานผลิด
อาหารในชุมชน
 - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้าน
อาหารปลอดภัยและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี

8

6

7

พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1

5

ล าดับ
ท่ี



โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการหมู่บ้านจัดการด้าน  - จัดกิจกรรมรณรงค์เก่ียวกับการ 20,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

สุขภาพ ดูแลสุขภาพด้วยหลัก 8 อ. 2 ส. ต.บ้านแป้น

จัดนิทรรศการ  ประกวดอาหาร
เมนูชูสุขภาพ  ประกวดการออก
ก าลังกาย

ล าดับ
ท่ี

พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1

9



2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
2.1 แผนงานการเกษตร

ล าดับ สถานท่ี หน่วย

ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดต้ังคลินิคเกษตร - ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร 30,000 9 หมู่บ้าน กองสวัสดิการ

ให้ความรู้ด้านการเกษตร สังคม

และทัศนศึกษา

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ - ส่งเสริมกิจกรมของศูนย์ 30,000 9 หมู่บ้าน กองสวัสดิการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและบริการของศูนย์ สังคม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

โครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  - ออกประชาคมหมู่บ้าน  จัด 40,000  -เทศบาลต าบล กองวิชาการ

"แผน 360 องศา" ประชุมคณะกรรมการในการจัด บ้านแป้น และแผนงาน

ท าแผนต่าง ๆ  -หมู่บ้านในเขต

เทศบาล

โครงการเปิดบ้านแป้นสู่อาเซียน  - ฝึกอบรม  รณรงค์ให้ความรู้เพ่ือ 20,000  -เทศบาลต าบล กองวิชาการ

"BP FOR AEC" เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน บ้านแป้น และแผนงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย  - อบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนา 30,000  -เทศบาลต าบล กองวิชาการ

ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบล ศักยภาพของคณะท างานเครือ บ้านแป้น และแผนงาน

บ้านแป้น ข่ายยุติธรรมชุมชน  - หน่วยงานท่ีเก่ียว

ข้องกับการด าเนิน

งานของเครือข่าย

ยุติธรรมชุมชน

3

1

2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

3.1

ล าดับ
ท่ี

พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1



โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการเพ่ิมทักษะด้านงบประมาณ - อบรมให้ความรู้ เพ่ือพัฒนา 20,000  -เทศบาลต าบล กองวิชาการ

ของ อปท. เพ่ือความเป็นเลิศ ทักษะด้านการจัดท างบประมาณ บ้านแป้น และแผนงาน

โครงการส่งเสริม สนับสนุน  - ฝึกอบรมให้ความรู้ และสนับ 20,000  -เทศบาลต าบล กองวิชาการ

การขับเคล่ือนแผนหมู่บ้าน สนุนการจัดท าแผนหมู่บ้าน บ้านแป้น และแผนงาน

5

ล าดับ
ท่ี

พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1

4



4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านองค์กร
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการจัดงานพระราชพิธี  รัฐพธี 1.จัดกิจกรรมตามหนังสือส่ังการ 100,000  - เทศบาลต าบล ส านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา 2.จัดงานวันพ่อ  วันแม่ บ้านแป้น

และนโยบายข้อส่ังการของรัฐบาล 3.กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  - หมู่บ้านในเขต

คสช.กระทรวงมหาดไทย เทศบาล

โครงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  - ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 30,000  - เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ผู้น าชุมฃน ก านันผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้ บ้านแป้น

บริหาร สมาชิกสภา  

(ฮอมผญ๋า อาสาคลายทุกข์)

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร - ศึกษาดูงาน ,จัดกิจกรรมพัฒนา 60,000  - เทศบาลต าบล ส านักปลัด

สท.และพนักงานเจ้าหน้าท่ีของ ทต.ศักยภาพบุคลากร บ้านแป้น

บ้านแป้น

โครงการวันท้องถ่ินไทย  - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 5,000  - เทศบาลต าบล ส านักปลัด

บ้านแป้น

3

4

1
 

2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

4.1
ล าดับ
ท่ี

พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1



โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการวันเทศบาล  - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 25,000  - เทศบาลต าบล ส านักปลัด

บ้านแป้น

โครงการออกหน่วยบริการเคล่ือนท่ี  - กิจกรรมออกหน่วยให้ความรู้ 10,000  -เทศบาลต าบล ส านักปลัด

แก่ประชาชน บ้านแป้น

 -หมู่บ้านในเขต

เทศบาล

6

ล าดับ
ท่ี

พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1

5



3 ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ  - จัดประชุมและอบรมให้ 20,000  9 หมู่บ้าน กองสวัสดิการ

และอาสาสมัครดูแลคนพิการท่ี ความรู้แก่อาสาสมัคร
บ้าน

โครงการส่งเสริมการพัฒนา  - จัดประชุมและอบรมให้ 15,000  9 หมู่บ้าน กองสวัสดิการ

ครอบครัวบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ ความรู้ด้านการด ารงชีวิต การอยู่
พอเพียง ร่วมกันในครอบครัวบนพ้ืนฐาน

เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์  - จัดประชุม  ฝึกอบรม และ ###### 9 หมู่บ้าน กองสวัสดิการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม ศึกษาดูงานแก่ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
อาชีพผู้สูงอายุ เทศบาล

โครงการส่งเสริมอาชีพตาม  - จัดประชุมและอบรมให้ 30,000  9 หมู่บ้าน กองสวัสดิการ

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เก่ียวกับอาชีพทางเลือก
4

2

3

พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1

1

ล าดับ
ท่ี



โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการสายใยรักสู่ครอบครัว  - จัดประชุม  ฝึกอบรม และ 30,000  9 หมู่บ้าน กองสวัสดิการ

ศึกษาดูงานแก่ประชาชนในเขต
เทศบาล

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น าเพ่ือ  - จัดประชุมและอบรมเพ่ือ 20,000  9 หมู่บ้าน กองสวัสดิการ

พัฒนาศักยภาพสตรี เพ่ิมศักยภาพให้แก่สตรีในเขต
ท้ืนท่ีเทศบาล

6

ล าดับ
ท่ี

พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1

5



3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานการศึกษา

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการเข้าร่วมการจัดงาน เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 70,000 ในภาคเหนือ กองการศึกษา

มหกรมการจัดการศึกษาของ 1.แข่งขันวาดภาพระบายสี และภายใน

อปท.ระดับภาค  และระดับ 2.แข่งขันเต้นฮูล่าฮุป ประเทศ

ประเทศ 3.แข่งขันเดินตัวหนอน
4.แข่งขันผลิตส่ือการเรียน
5.แข่งขันวาดภาพตัดปะ ฯลฯ

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

ศึกษา ศพด.เทศบาลต าบลบ้าน ๒.ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ เทศบาลต าบล

แป้น และโรงเรียนอนุบาล ๓.ประชุมคณะกรรมการบริหาร บ้านแป้น

เทศบาลต าบลบ้านแป้น สถานศึกษา

๔.กิจกรรมเข้าค่ายกลางวัน

๕.กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา

๖.อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเก่ียวกับ

พัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน

2

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลบ้านแป้น

ล าดับ
ท่ี

พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1

1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก /ผู้ กิจกรรมฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กของ 20,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ดูแลเด็ก ของ ศพด.และโรงเรียน ศพด.และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล บ้านแป้น

อนุบาลเทบาลต าบลบ้านแป้น ต าบลบ้านแป้น

โครงการพัฒนาศัพยภาพคณะ กิจกรรมจัดอบรมคณะกรรมการ 20,000 ร.ร. อนุบาลฯ กองการศึกษา

กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ
เล็ก และคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผู้เก่ียวข้อง
ด้านการศึกษา

โครงการวันส าคัญทางศาสนา ๑.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 5,000 ร.ร. อนุบาลฯ กองการศึกษา

และวันส าคัญของชาติ ๒.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
๓.กิจกรรมวันเข้าพรรษา
๔.กิจกรรมวันครู

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ค่าจัด 970,280 ร.ร. อนุบาลฯ กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา การเรียนการสอน ค่าเคร่ืองแบบ ศพด.

ค่าหนังสือ ค่าพัฒนากิจกรรมผู้เรียน 

ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าปรับปรุง

หลักสูตร  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

พัฒนาข้าราชการครู ค่าอินเตอร์เนต 

ล าดับ
ท่ี

พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1

6

5

4

3



โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสานสัมพันธ์บ้าน วัด  1.จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 20,000 ร.ร.อนุบาล กองการศึกษา

โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา

 2.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เครือข่าย

ผู้ปกครอง

 3.กิจกรรมมอบเกียรติบัตรทุนการ

ศึกษานักเรียนเรียนดี

ล าดับ
ท่ี

พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1

7



3.ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านสังคม
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ สถานท่ี หน่วย

ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โ

ค
1. จัดการประกวดหนูน้อย 80,000 เทศบาล กองการศึกษาฯ

นพมาศ ต าบล
 2. จัดกิจกรรมเก่ียวกับ บ้านแป้น
ประเพณีย่ีเป็ง

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพสภาพจัดกิจกรรม ประชุม /อบรม 15,000 เทศบาล กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรมเทศบาลต าบลบ้านคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ต าบล
แป้น บ้านแป้น

๓ โ
ค
ร่วมกิจกรรมงานล าไย 20,000 จังหวัด กองการศึกษาฯ

จั
ง

ล าพูน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

โครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1



๔ โครงการวันเด็กเทศบาล1. การแสดงต่างๆของนักเรียน 80,000 ศพด./ร.ร. กองการศึกษาฯ

ต าบลบ้านแป้น2. การจัดบอร์ดนิทรรศการ
วันเด็ก
3. การวาดภาพระบายสี

4. กิจกรรมการละเล่นต่าง ๆ
๕ โครงการสภาเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมประชุม/อบรม 35,000 เทศบาล กองการศึกษาฯ

ตามโครงการ ต าบล
1.โครงกการค่าบยอรบรม บ้านแป้น
คุธรรม จริยธรรม
2. โครงการการท้องไม่พร้อม
ก่อนวัยเรียน
3. โครงการป้องกันยาเสพติด

๖ โครงการหล่อเทียนวันเข้าหล่อเทียนพรรษาถวายวัด 25,000 วัดใน กองการศึกษาฯ

พรรษาในเขตเทศบาล จ านวน 9 วัด เขตฯ

๗ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน - จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 150,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา

สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด1. กีฬาฟุตบอล บ้านแป้น
2. กีฬาเปตอง
3. กีฬาพ้ืนบ้าน
4. กีฬาวอลเลย์บอง
5. กีฬาเซปัคตะกร้อ



๘ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ - จัดการอบรมทักษะเบ้ืองต้น 12,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ทักษะในการเล่นกีฬาของเก่ียวกับการเล่นกีฬา เช่น บ้านแป้น
เยาวชน1. กีฬาฟุตบอล
2. กีฬาวอลเลย์บอล
3. กีฬาเซปัคตะกร้อ
4. กีฬาเปตอง

๙ โครงการสนับสนุนการแข่งขัน - ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ 20,000 อ าเภอเมือง กองการศึกษา

กีฬาประชาชนกับหน่วยงานอ่ืนแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน ล าพูน



5.ยุทธศาสตร์   การอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน
5.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ สถานท่ี หน่วย

ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

โครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1



1 อุดหนุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ 70,000 ร.ร.บ้าน
หนอง

กองการศึกษา

การศึกษาระดับประถมศึกษาด้านการศึกษา ฯลฯ หนาม
ท่ีต้ังในเขตเทศบาลต าบล ร.ร.วัดบ่อ

โจง
บ้านแป้น ร.ร.ต.บ้าน

แป้น

2 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันจัดท าอาหารกลางวันส าหรับ 812,000

ร.ร.บ้าน
หนอง

กองการศึกษา

นักเรียนในเขตเทศบาลต าบลเด็กนักเรียนในเขตเทศบาล หนาม

บ้านแป้น
ร.ร.วัดบ่อ
โจง
ร.ร.ต.บ้าน
แป้น

3 อุดหนุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดโครงการพัฒนาคุณภาพ 40,000 ร.ร.บ้านแป้น กองการศึกษา

ด้านการศึกษาระดับมัธยมด้านการศึกษา พิทยาคม
ศึกษาท่ีต้ังในเขตเทศบาลต าบล
บ้านแป้น

922,000



5.ยุทธศาสตร์   การอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน
5.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ สถานท่ี หน่วย

ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขอุดหนุนการปฏิบัติงานของ 45,000 อสม. 9 หมู่ กองสาธารณสุข

(อสม.)ในเขตเทศบาลต าบลอาสาสมัครสาธารณสุข บ้าน และส่ิงแวดล้อม

บ้านแป้น

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

โครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1



5.ยุทธศาสตร์   การอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน
5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ สถานท่ี หน่วย

ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนโครงการถนนเด็กเดินจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ 25,000 ม.6 กองการศึกษา

แก่เด็กและเยาวชน ต.บ้านแป้น

2 อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ขนบจัดกิจกรรมอนุรักษ์ขนบ 207,000 9 หมู่บ้าน กองการศึกษา

ธรรมเนียมประเพณีของหมู่บ้านประเพณีของหมู่บ้าน ในเขตเทศบาล
จัดกิจกรรมแห่ไม้ค้ าโพธ์ิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

โครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1



3 อุดหนุนโครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธ 135,000 9 วัด กองการศึกษา

พุทธศาสนาของวัดในเขตศาสนาของวัดในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล
เทศบาล

4 อุดหนุนโครงการ อปต.สัญจร จัดกิจกรรม อปต.สัญจร 24,000 ต.บ้านแป้น กองการศึกษา

เคล่ือนท่ีสู่ประชาชนประจ าเคล่ือนท่ีสู่ประชาชนประจ า ต.หนองหนาม
ต าบลหนองหนามต าบลหนองหนาม

5 อุดหนุนโครงการรุกขมูลกรรมจัดกิจกรรมรุกขมูลกรรม 40,000 ต.บ้านแป้น กองการศึกษา

วัดในเขตเทศบาลต าบล ต.หนองหนาม
บ้านแป้น

ล าดับ สถานท่ี หน่วย

ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 อุดหนุนโครงการพุทธศาสนาจัดกิจกรรมพุทธศาสนา 10,000 วัดบ้านร้ัว-ทุ่ง กองการศึกษา

วันอาทิตย์ วัดบ้านร้ัว-ทุ่ง วันอาทิตย์
(โรงเรียนปริยัติศึกษา)

โครงการ/กิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.25๖1


















































