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เทศบาลตําบลบานแปน 
อําเภอเมืองลําพูน   จังหวัดลําพูน 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลบานแปน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

********************** 
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบานแปน   

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ 
วรรค 5 และวรรค 6 บัญญัติใหนายกเทศมนตรี จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไว    
ตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป และคําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน   
ใหประกาศไว  โดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลดวยนั้น 
  กระผม นายมนัสน   หมองตะ  นายกเทศมนตรีตําบลบานแปน ไดบริหารราชการเทศบาลตําบล 
บานแปน   ซ่ึงไดมุงเนนการพัฒนาและแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ี  โดยแปลงไปสู    
การปฏิบัติดวยการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมตางๆท่ีสอดคลองกับนโยบายท่ีไดแถลงไวเพ่ือพัฒนาและสรางความ
เจริญใหกับทองถ่ิน รวมท้ังตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนและครอบคลุมภารกิจหนาท่ีท่ีกฎหมาย
กําหนดไว  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและพรหมวิหารสี่  ในการบริหารงานซ่ึงกระผมไดแถลงนโยบายไวเม่ือวันท่ี 
18  พฤษภาคม 2564  ซ่ึงรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้เปนการสรุปผลการดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ท่ีมีความสอดคลองกับนโยบายท่ีไดแถลงไว  รายละเอียดดังนี้ 

1. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

  ไดดําเนินการสงเสริมใหมีการกอสราง  ขยาย ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน  ปรับปรุงภูมิทัศน 
สวนสาธารณะใหสวยงามเพ่ือเปนศูนยรวมการพักผอนและออกกําลังกาย  สงเสริมและพัฒนาระบบน้ําประปาใหมี
คุณภาพสูงสุด กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําใหครอบคลุมพ้ืนท่ี เพ่ือใหการการะบายน้ําเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมเกิดปญหาน้ําทวมขังท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  รวมท้ังส้ิน   34  โครงการ  เปนเงินงบประมาณ 
10,681,244.24  บาท   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมูบาน บานหนองเตา หมูท่ี 3 ต.บานแปน 219,000 
2. โครงการกอสรางปายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานแปน 90,000 
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานแปน 200,000 
4. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 2-4 (ตอจากเดิม) บานหนองหนาม หมูท่ี 3 298,000 
5. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยทวีโชค บานเสง หมูท่ี 7 281,000 
6. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซอย 12 หมูท่ี 1 บานบอโจง   179,000 
7. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.บรเิวณหนาบานนายปรีชา ซอย 10 หมูท่ี 1  
    บานบอโจง 

93,500 

8. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ซอยแสวงโตะหินออน บานหนองเตา  หมูท่ี 3 194,480 
9. โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร สายสันตก บริเวณขางสวนนายบุญศร-ี 
    นางบุญยวง   ศรีวรรณ  บานแปน  หมูท่ี 6 

497,000 
 

10. โครงการปรับปรุงประปาหมูบาน  บานถํ้า-หนองหนาม หมูท่ี 3 120,000 
11. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(Overlay) ซอย 1 หมูท่ี 3 
      บานหนองหนาม 

53,000 
 
 

12. โครงการ.../ 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
12. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(Overlay) ซอย 3 หมูท่ี 1 
      บานบอโจง 

70,000 

13. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(Overlay) ซอยผูชวยสม -        
      สุพจนซาลาเปา หมูท่ี 7 บานเสง 

175,000 

14. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(Overlay)บริเวณหนาบาน 
      นางสาวรักชนก – โรงเรียนบานมวง  หมูท่ี 8 บานมวง 

330,000 

15. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay)  
      ซอยสันทรายพัฒนา หมูท่ี 5 บานบูชา 

268,000 

16. โครงการปรับปรุงระบบประปาบริเวณบานขวาง หมูท่ี 2  495,000 
17. โครงการปรับปรุงหองน้ําอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 5 บานบูชา 34,500 
18. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. บริเวณลําเหมืองสายหลังวัด บานรัว้-ทุง หมูท่ี 8 515,000 
19. โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถ่ิน ลพ.ถ.15-005  
      สายบานหนองเตา-บานขวาง หมูท่ี 3 บานหนองเตา 

1,116,000 

20. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถ่ิน     
      ลพ.ถ. 15-050 ซอย 16 หมูท่ี 7  บานเสง 

477,000 

21. โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(Overlay)รหัสทางหลวงทองถ่ิน ลพ.ถ.15-050  
      เทศบาลบานแปน ซอย 16 (ชวงท่ี 2) หมูท่ี 7 บานเสง 

782,000 

22. โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(Overlay) รหัสทางหลวงทองถ่ิน ลพ.ถ.15-001     
      เทศบาลบานแปน ซอย 16 หมูท่ี 7 บานเสง 

354,000 

23. โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(Overlay) รหัสทางหลวงทองถ่ิน ลพ.ถ.15-045  
      ซอย 3 หมูท่ี 8 บานรัว้-ทุง 

594,000 

24. โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(Overlay) รหัสทางหลวงทองถ่ิน ลพ.ถ.15-046 
      ซอย 4 หมูท่ี 8 บานรัว้-ทุง 

640,000 

25. โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(Overlay) รหัสทางหลวงทองถ่ิน ลพ.ถ.15-052 
      ซอย 2 หมูท่ี 3 บานหนองเตา 

1,036,000 

26. โครงการปรับปรุงทางวิ่งโดยรอบสนามฟุตบอล ตําบลบานแปน (สวนท่ีเหลือ) หมูท่ี 2  
      บานขวาง  (อยูระหวางหาผูรับจาง) 

320,000 

27. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยขางบานนางบานเย็น หมูท่ี 2 บานขวาง 100,000 

28. โครงการกอสรางกําแพงดินเพ่ือขยายถนนเสนทางบานบอโจง-บานขวาง ชวงท่ี 2             
      หมูท่ี 1 บานบอโจง (อยูระหวางหาผูรับจาง) 

210,000 

29. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอลฟลทติกคอนกรีต(Overlay) ซอย 1   
      (ชวงท่ี 2) หมูท่ี 3 บานหนองหนาม (อยูระหวางหาผูรับจาง) 

210,000 

30. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยหลังวัดบูชา (ชวงท่ี 2) หมูท่ี 5 บานบูชา 
      (อยูระหวางหาผูรับจาง) 

60,000 

31. โครงการ.../ 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
31. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณหนาบานนางขันคํา- บานนายสมจิต หมูท่ี 8 
      (อยูระหวางหาผูรับจาง)  

330,000 

32. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยจันยาพร (ชวงท่ี 2 ) หมูท่ี 6 บานแปน  
      (อยูระหวางหาผูรับจาง) 

200,000 

33. โครงการขยายเขตไฟฟา 1 เฟส 2 สาย พรอมสายดับและโคมไฟก่ิง บริเวณหลังโรงงาน 
      ทอใยหินสืบสวรรค  หมูท่ี 5 บานบูชา 

71,035.05 
 

34 โครงการขยายเขตไฟฟา 1 เฟส 2 สาย พรอมสายดับและโคมไฟก่ิง บริเวณถนนสายใหม     
      หมูท่ี 1 บานบอโจง 

68,729.19 
 

2. นโยบายดานเศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพ 
  ไดดําเนินการสงเสริมและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายไดใหเปนระบบและมีความเปนธรรม 
สงเสริมกลุมอาชีพ จัดตั้งศูนยการเรียนรูอาชีพแกคนพิการ สงเสริมสนับสนุนสินคาชุมชน พัฒนาสินคาใหเปนท่ี
ยอมรับสงเสริมใหชุมชนใหมีกลุมอาชีพ มีผลิตภัณฑดีเดน  สงเสริมการนวดแผนไทยเพ่ือสรางรายได  และอนุรักษ
ภูมิปญญาไทย และดูแลบํารุงรักษาตลาดสดใหไดมาตรฐาน  รวมท้ังส้ิน  9  โครงการ  เปนเงินงบประมาณ   
404,614  บาท   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการคลินิกเกษตร 9,450 

2. โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตําบลบานแปน 3,599 

3. โครงการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและผลผลิตทางการเกษตรชุมชน ทต.บานแปน 24,850 

4. โครงการสงเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 19,800 

5. โครงการเตรียมความพรอมการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งกอสราง 4,415 

6. โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 300,000 

7. โครงการเปดบานแปนสูอาเซียน “BP For AEC” 8,500 

8. โครงการจางนักเรียน-นักศึกษาชวงปดภาคเรียน (ประชารัฐรวมพลังสรางยุวแรงงาน) 14,000 

9. อุดหนุนโครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพบานหนองเตา 20,000 

3. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  ไดดําเนินการสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนดานกฎหมาย สงเสริมกิจกรรมให
ความรูแกกลุมสตรี แมบาน   สงเสริมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอเยาวชนเพ่ือลดปญหายาเสพติด และแกไขปญหา
ความขัดแยง ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและจัดตั้งศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) สงเสริม
ผูดอยโอกาส ผูพิการและผูยากไรใหไดรับความชวยเหลือ  ดูแลสงเสริมกิจกรรมและใหความรูแกกลุมสตรี แมบาน 
รวมถึงสงเสริมใหมีการคุมครองเด็กและสตรีใหพนจากการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี  รวมท้ังส้ิน             
9 โครงการ  เปนเงินงบประมาณ  129,054  บาท   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการ.../ 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการบานแปนรวมใจขจัดภัยยาเสพติด 2,500 

2. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 16,544 

3. โครงการเทศบาลหวงใยใสใจสุขภาพผูสูงอายุและดอยโอกาส (บูรณาการรวมกับโครงการ  
    โรงเรียนผูสูงอายุ) 

450 
 

4. โครงการโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานแปน(อุยมวนใจ) 39,960 

5. โครงการพัฒนาบทบาทสตร ี 15,000 

6. โครงการครอบครัวสัมพันธ 31,600 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผูดูแลคนพิการ 10,000 

8. โครงการบานแปนใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น ดําเนินการโดย
ไมใช

งบประมาณ 

9. อุดหนุนโครงการอบรมการเฝาระวังรักษาความสงบเรียบรอยในหมูบานหนองเตา 13,000 

4. นโยบายดานการเมือง การบริหารและการมีสวนรวมของประชาชน 

  ไดดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหเทศบาลเปนศูนยกลางในกาประสานความรวมมือและเปน
ศูนยกลางในการประชาสัมพันธขาวสารระหวางกลุมองคกรตาง ๆ เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  สนับสนุนการจัดต้ังและการดําเนินงานของชุมชนตาง ๆ เพ่ือเปนแนวรวม     
ในการพัฒนาทองถ่ินยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการนําระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือเปดรับขอมูล มุงเนนการ
บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล  มุงจัดองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู สงเสริมพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 
พัฒนาเครื่องมือใหมีความเหมาะสมและทันสมัย ทํางานในเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานของรัฐ เอกชนและ
หนวยงานอ่ืน ๆ  รวมท้ังส้ิน   4  โครงการ  เปนเงินงบประมาณ  90,687 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล “แผนกินได” 51,762 

2. โครงการจิตอาสา 10,900 

3. อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคปกครองสวน
ทองถ่ินอําเภอเมืองจังหวัดลําพูน 

17,000 

4. โครงการประชุมหัวหนาสวนราชการผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล (ฮอมผญา อาสาคลายทุกข) 

11,025 

 

5. นโยบาย.../ 
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5. นโยบายดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

  ไดดําเนินการสงเสริมการจัดใหมีการบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง เพ่ือตอบเสนอความ
ตองการของประชาชน ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  สงเสริมใหความรูเรื่องการปรับปรุงคุณภาพความ
สะอาด ความปลอดภัยของรานอาหาร  ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานของกิจการรานคาแกผูประกอบการทุก
ประเภท สงเสริมการจัดเก็บขยะใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สงเสริมใหองคกรภาครัฐในทองถ่ินเขามามีสวนรวม 
สงเสริมใหมีการปลูกไมดอก ไมประดับ เพ่ือลดภาวะโลกรอน สงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพของผูสูงอายุ  
และสงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.)  รวมท้ังส้ิน 18  โครงการ  
เปนเงินงบประมาณ  223,266.40  บาท   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการรณรงคปองกันการควบคุมโรคไขหวัดนก 24,830 

2. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 37,025 

3. โครงการสัตวปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ  
    เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 

5,450 

4. โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส 7,560 

5. โครงการสงเสริมสุขภาวะทางเพศในชุมชน 9,200 

6. โครงการอาหารปลอดภัยและคุมครองผูบริโภค 
    (ไมไดจัดการอบรมเนื่องจากสถานการณ (covid-19)) 

450 
 

7 .โครงการเฝาระวังการเกิดโรคอุบัติใหม อุบัติซํ้า หรือโรคระบาดท่ีพบบอยในชุมชน 
    สูตําบลควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน 

7,000 

8. อุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 93,300 

9. โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ 8,450 

10. โครงการรักษบานเกิด สรางถ่ินกําเนิดใหนาอยู 1,955 

11. โครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน 11,235 

12. โครงการชุมชนอาสาพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 450 

13. โครงการออมบุญ ออมเบี้ย ออมขยะ 6,750 

14. โครงการลดภาวะโลกรอนดวยสองมือเรา 4,950 

15. โครงการคืนน้ําใสใหลํากวง 1,559.40 

16. โครงการอนุรักษธรรมชาติเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวสูชุมชน  450 

17. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 2,202 

18. โครงการน้ําประปาปลอดภัยเทศบาลตําบลบานแปน 450 

6. นโยบาย.../ 
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6. นโยบายดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
  ไดดําเนินการสงเสริมพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพ สามารถพัฒนาเด็กใหมีศักยภาพ
ตามวัย  สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีใหมมาใชเพ่ือการเรียนรูของเยาวชนและประชาชน สงเสริมสนับสนุนการ
เลนกีฬาของประชาชน เยาวชน เพ่ือสงเสริมสุขภาพ สรางความสามัคคี ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สงเสริม
สุขภาพรางกายและสุขภาพจิต จัดกิจกรรมอยางสรางสรรคใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน ยกระดับคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาอยางรอบดานและมีความเปนมืออาชีพ  รวมท้ังส้ิน  8 โครงการ  เปนเงินงบประมาณ        
1,942,057.10 บาท   โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษา 
    ในสังกัด 

13,886 

2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 2,100 

3. โครงกรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13,900 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและคณะกรรมการ    
    สถานศึกษา ครู บุคลากร ทางการศึกษา 

9,800 

5. โครงการสนบัสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 902,371.10 

6. อุดหนุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพดานการศึกษาระดับประถมศึกษาท่ีตั้งเขตเทศบาลตําบล 
    บานแปน 

50,000 

7. อุดหนุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพดานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาท่ีตั้งในเขตเทศบาลตําบล 
    บานแปน 

40,000 

8. อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนในเขตเทศบาลตําบลบานแปน 910,000 

7. นโยบายดานการรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  ไดดําเนินการสงเสริมปรับปรุงศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และจัดใหมีเครื่องมือ 

เครื่องใชท่ีทันสมัยในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเพียงพอ  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรใหมีความรู 

ความสามารถ และมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีตลอดเวลา เพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอยาง

รวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงสุด  รวมท้ังส้ิน 3  โครงการ  เปนเงินงบประมาณ  33,486.80  บาท  โดยมีรายละเอียด 

ดังนี ้

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการซอมแผนปองกันและบรรเทาสารณภัย 18,366.80 

2. โครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน 10,620 

3. โครงการปองกันและแกปญหาหมอกควันและไฟปา 4,500 

 

8. นโยบาย.../ 
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8. นโยบายดานการบริการประชาชน 

  ไดดําเนินการสงเสริมพัฒนาทักษะของบุคลากรผูใหบริการ ใหอยูในมาตรฐานการบริการท่ีดีตอ
ประชาชน จัดใหมีศูนยบริการขอมูลขาวสารของทางราชการเพ่ือบริการประชาชน  เนนการบริการประชาชนดวย
ความถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานใหกระชับและสั้นลง  
ใหบริการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืนใหประชาชนรับทราบ  
รวมท้ังส้ิน  3   โครงการ  เปนเงินงบประมาณ  38,496 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจาหนาท่ีของเทศบาล    
    ตําบลบานแปน 

22,221 

2. โครงการใหความรูแกคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 12,650 

3. โครงการเพ่ิมทักษะดานงบประมาณ 3,625 

9. นโยบายดานการสงเสริมวัฒนธรรม  ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณี 

  ไดดําเนินการสงเสริม ฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีคุณคาของทองถ่ิน สงเสริม
สนับสนุนบํารุงวัดในเขตเทศบาล สงเสริมใหเยาวชนและประชาชนในทองถ่ินไดรูจักและตระหนักถึงวันสําคัญตาง ๆ 
ของไทย  รวมท้ังส้ิน  9  โครงการ  เปนเงินงบประมาณ  219,515 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการสานสัมพันธบาน วัด โรงเรียน 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.../ 
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ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานท่ีผานมากระผมพรอมดวยคณะผูบริหารเทศบาลตําบล       
บานแปน  ไดปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถเพ่ือท่ีจะพัฒนาเทศบาลตําบลบานใหมีความเจริญกาวหนา ให
ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีความสุขในการดําเนินชีวิต  ขอขอบพระคุณ
ทุกทานท่ีมีสวนรวมในการสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงาน  สงผลใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จดวยดี   

 

    ลงชื่อ   
                                                     (นายมนัสน      หมองตะ) 
           นายกเทศมนตรีตําบลบานแปน 

 

 

 


