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สารบัญ 
 

              หนา 
สวนท่ี ๑  บทนํา          

-  บทนํา          1 
-  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน     1 
-  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน     4 
-  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน      4 

 

สวนท่ี 2 บัญชโีครงการ/กิจกรรม 

     -  บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ     5  
     -  บัญชีโครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ             7   
 

 

 



 
 
 
 

ตามท่ี  เทศบาลตําบลบานแปน  ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบรอยแลวนั้น  เพ่ือใหการดําเนินงานตามเทศบัญญัติเปนไปอยาง  มีประสิทธิภาพ
ตามกําหนดระยะเวลา  จําเปนท่ีจะตองมีการวางแผนเพ่ือใหเปนไปตามหวงระยะเวลาและสอดคลองกับ
งบประมาณ  ดังนั้น  เทศบาลตําบลบานแปน  จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สําหรับใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม โดยแผนการดําเนินงานนี้จัดทําข้ึนเพ่ือแสดง
ถึงรายละเอียด วัตถุประสงค ข้ันตอน และประโยชนของแผนการดําเนินงาน รวมท้ังรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาท่ีแนนอนท่ีแสดงถึงการดําเนินงานจริง โดยแตละโครงการจะอยูภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแปน ท่ีไดรับงบประมาณดําเนินการ      
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือมุงไปสูการบรรลุวิสัยทัศนในการพัฒนาตอไป 

  เทศบาลตําบลบานแปน  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้ จะเปนคูมือในการ
ปฏิบัติงานของผูมีหนาท่ีรับผิดชอบและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการนําแผนไปปฏิบัติ รวมท้ังเปนคูมือในการ
ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลเพ่ือนําผลท่ีไดไป
ปรับปรุงการดําเนินงาน ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป 
 
 

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
เทศบาลตําบลบานแปน 

 

คํานํา 



 

 

 

 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2561  ใหแกไขคําวา “แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป” เปน “แผนพัฒนา
ทองถ่ิน”และแกไขคําวา “แผนพัฒนา” เปน “แผนพัฒนาทองถ่ิน” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัด ทํ าแผนพัฒ นาขององคกรปกครองส วนท อง ถ่ิน  พ .ศ . ๒๕๔๘   ซ่ึ งแก ไขเพ่ิม เติม โดยระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. ๒๕61        
ทุกแหง และใหยกเลิกบทนิยามคําวา “แผนพัฒนา” “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” “แผนพัฒนาสามป” 
“โครงการพัฒนา” “การเพ่ิมเติม” และ“การเปลี่ยนแปลง” ในขอ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
 สําหรับ  การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ท่ีกําหนดไว ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๗ แผนการ
ดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจง แผนงานและโครงการจากหนวยราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ปงบประมาณนั้น  
 

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

 แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมาย เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ท่ีดําเนินงานจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  แผนการดําเนินงาน
เปนเอกสารท่ีระบุ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดําเนินงานในปงบประมาณนั้น  ทําใหแนวทางใน
การดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  มีการ
ประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ  ของแผนงาน/โครงการ     
ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึนอีก 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2558 (หมวด 5 ขอ 26) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน 
โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองการดําเนินงาน 
ในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํารางแผนการ
ดําเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานตาง ๆ 
 ๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   นํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอ 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 

/๔. คณะกรรมการ… 

สวนที่ 1 บทนํา 
การจัดทําแผนการดําเนินงาน 



 ๔. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
เพ่ือใหความเห็นชอบ 
 ๕.  เม่ือผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว ใหประกาศเปนแผนการ
ดําเนินงาน โดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศเพ่ือใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
 
จากข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิได ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. ๒๕61   
 ขอ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช 
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจง แผนงาน
และโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการใน
พ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น  
 “การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน” 
 

/แนวทาง...

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

คณะกรรมการ 
พัฒนาเทศบาล 

 

ผูบริหารเทศบาล 

รวบรวมโครงการกิจกรรม 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดาํเนินงาน 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

ผูบริหารเทศบาลใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 

เทศบาล 

หนวยงานอ่ืน 





แนวทางการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญ ในการบริหารงานของผูบริหารงานทองถ่ิน   เพ่ือควบคุม
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน 
และประเมินผล  ดังนั้นแผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา  ดังนี้ 
 ๑. เปนแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนดําเนินงาน (Action Plan) 
 ๒. จัดทําหลังจากท่ีไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 
 ๓. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ  ระยะเวลาท่ีชัดเจน  และแสดงถึงการ
ดําเนินงานจริง 
 ๔. เปนการรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินงานในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ข้ันตอนการจัดแผนการดําเนนิงาน 

ข้ันตอนท่ี  ๑  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมท่ีจะมี
การดําเนินงานจริง  ในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะมีโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแหงนั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนจะเขามาดําเนินงานในพ้ืนท่ี   โดยขอมูลดังกลาวอาจ
ตรวจสอบไดจากหนวยงานในพ้ืนท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อําเภอ แบบบูรณาการ 

ข้ันตอนท่ี  ๒  การจัดทํารางแผนการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนดําเนินงานโดยพิจารณา     
จัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร         
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมีเคาโครงแผนปฏิบัติการ ๒ สวน  คือ 

สวนท่ี  ๑  บทนํา 
องคประกอบ ประกอบดวย 
- บทนํา 
- วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
- ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 - ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
สวนท่ี  ๒  บัญชโีครงการ/กิจกรรม 
 องคประกอบ ประกอบดวย 
 - บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
 - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

ข้ันตอนท่ี  ๓  การประกาศแผนการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือ
ประกาศใช การประกาศแผนการดําเนินงาน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําประกาศขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือปดประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบ และสามารถตรวจสอบได 

/ประโยชน… 

 



 

ประโยชนของแผนการดําเนนิงาน 
 ๑.  เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารเทศบาล 

๒. เปนเครื่องมือในการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๓.  เปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาล 
 

 
*************** 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ รอยละของ จํานวน รอยละของ

ตามแผนพัฒนา ที่จะดําเนินการ โครงการตาม งบประมาณ งบประมาณ

ทองถิ่น แผนพัฒนาทองถิ่น (บาท) ทั้งหมด

ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐานและการจัดการดานสิ่งแวดลอม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 61 18 29.51 4,656,000 54.74

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2 100.00 35,000               0.41             

1.3 แผนงานสาธารณสุข 9 8 88.89 100,000             1.18             

1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1 100.00 30,000               0.35

รวม 73 29 39.73 4,821,000         56.68

ยุทธศาสตรพัฒนาดานเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร 4 2 50.00 30,000               0.35

รวม 4 2 50.00 30,000              0.35

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 5 100.00 90,000               1.06

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 6 100.00 120,000             1.41

3.3 แผนงานการสาธารณสุข 12 11 91.67 190,000             2.23

3.4 แผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 10 6 60.00 134,000             1.58

3.5 แผนงานการศึกษา 26 11 42.31 313,000             3.68

3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 14 10 71.43 488,000             5.74

รวม 73 49 67.12 1,335,000         15.70

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5

เทศบาลตําบลบานแปน

1

2

3

ยุทธศาสตร /แผนงาน



จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ รอยละของ จํานวน รอยละของ

ตามแผนพัฒนา ที่จะดําเนินการ โครงการตาม งบประมาณ งบประมาณ

ทองถิ่น แผนพัฒนาทองถิ่น (บาท) ทั้งหมด

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5

เทศบาลตําบลบานแปน

ยุทธศาสตร /แผนงาน

ยุทธศาสตรพัฒนาดานองคกร

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 18 10 55.56 555,000             6.53

รวม 18 10 55.56 555,000            6.53

ยุทธศาสตรอุดหนุนหนวยงานอื่น

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 2 100.00 30,000               0.35

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1 100.00 9,000                 0.11

5.3 แผนงานการศึกษา 3 3 100.00 1,090,000          12.82

5.4 แผนงานการสาธารณสุข 1 1 100.00 180,000             2.12

5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2 100.00 149,000             1.75

5.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 21 17 80.95 306,000             3.60

รวม 30 26 86.67 1,764,000         20.74

198 116 58.59 8,505,000 -รวมทั้งสิ้น

4

5



 





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.

1 โครงการกอสรางปายโรงเรียน จัดทําปายโรงเรียนอนุบาล 90,000 ทต.บานแปน กองชาง

อนุบาลเทศบาลตําบลบานแปน เทศบาลตําบลบานแปน

2 โครงการปรับปรุงระบบประปาบาน ติดตั้งหอถังสูงแบบแชมแปญ 497,000 ม.2 กองชาง

ขวาง บริเวณกลางบาน บานขวาง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. ต.หนองหนาม

และถังกรองสนิมเหล็ก 1.15 ม.

พรอมเชื่อมตอระบบเรียบรอย

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ ปูพื้นดวยซีเมนบลอกบริเวณ 200,000 ทต.บานแปน กองชาง

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล หนาอาคารเรียน

บานแปน

4 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ ขุดเจาะบอบาดาลขนาด  6 นิ้ว 498,000 ม.6 กองชาง

การเกษตรสายสันตก บริเวณขาง ลึก 120 ม. พรอมอุปกรณ ต.บานแปน

สวนนายบุญศรี-นางบุญยวง ศรีวรรณ เชื่อมระบบเรียบรอย

บานแปน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5

เทศบาลตําบลบานแปน

พ.ศ.25๖5
ลําดับ

พ.ศ.2564



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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5

เทศบาลตําบลบานแปน

พ.ศ.25๖5
ลําดับ

พ.ศ.2564

5 โครงการปรับปรุงหองน้ําอาคาร ปรับปรุงหองน้ําอาคารเอนก 35,000 ม.5 กองชาง

เอนกประสงคบานบูชา ประสงค จํานวน 5 หอง ต.บานแปน

1.เปลี่ยนประตูหองน้ํา จํานวน

3 บาน  2.เปลี่ยนโถฉี่ผูชาย

จํานวน 4 อัน  3.เปลี่ยนชักโครก

จํานวน 4 อัน

6 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย ปรับปรุงเสียงตามสายภายใน 220,000 ม.3 กองชาง

ภายในหมูบานบานหนองเตา หมูบาน ต.บานแปน

7 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย กอสรางถนน คสล. กวาง 4 ม. 284,000 ม.7 กองชาง

ทวีโชค บานเสง หนา0.15 ม. ยาว 143 ม. หรือ ต.บานแปน

มีพื้นที่ไมนอยกวา 572 ตร.ม.

8 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. กอสรางรางระบายน้ํา คสล. กวาง 214,000 ม.1 กองชาง

บริเวณ ซอย 12 บานบอโจง 0.30 ม. ลึก 0.30-0.40 ม. ต.หนองหนาม

ยาว 96 ม.



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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5

เทศบาลตําบลบานแปน

พ.ศ.25๖5
ลําดับ

พ.ศ.2564

9 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. กอสรางรางระบายน้ํา คสล. กวาง 118,000 ม.1 กองชาง

บริเวณหนาบานนายปรีชา ซอย 10 0.30 ม. ลึก 0.30-0.50 ม. ต.หนองหนาม

บานบอโจง ยาว 50 ม.

10 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. กอสรางรางระบายน้ํา คสล. กวาง 243,000 ม.3 กองชาง

ซอยแสวงโตะหินออน บานหนองเตา 0.30 ม. ลึก 0.30-0.50 ม. ต.หนองหนาม

ยาว 104 ม.

11 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู วางทอประปา PVC ขนาด 3 นิ้ว 130,000 ม.3 กองชาง

บานถ้ํา-หนองหนาม ชั้น 8.5 ความยาวรวมไมนอยกวา ต.หนองหนาม

606 ม.

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริม ปรับปรุงผิวจราจรฯกวาง 4.00 ม. 500,000 ม.8 กองชาง

ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) หนา 0.05 ม. ยาว 372 ม. ต.บานแปน

บริเวณหนาบาน นางสาวรัชนก-  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

โรงเรียนบานมวง หมูที่ 8  1488 ตร.ม.



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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5

เทศบาลตําบลบานแปน

พ.ศ.25๖5
ลําดับ

พ.ศ.2564

13 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย กอสรางถนน คสล. กวาง 4 ม. หนา 299,000 ม. 3 กองชาง

2-4 (ตอจากเดิม) บานหนองหนาม 0.15 ม. ยาว 155 ม. หรือมีพื้นที่ ต.หนองหนาม

ไมนอยกวา 620 ตร.ม.

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริม ปรับปรุงผิวจราจรฯ กวาง 3 ม. 70,000 ม.3 กองชาง

ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) หนา 0.05 ม. ยาว 72 ม. หรือ ต.หนองหนาม

ซอย 1 บานหนองหนาม มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

216 ตร.ม.

15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริม ปรับปรุงผิวจราจรฯ ชวงที่ 1 99,000 ม.1 กองชาง

ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) กวาง 2.50 ม. หนา 0.05 ม. ต.หนองหนาม

ซอย 3 บานบอโจง ยาว 93 ม. ชวงที่ 2 กวาง 3 ม.

หนา 0.05 ม. ยาว 25 ม.

ยาวรวม 188 ม. หรือมีพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 307.5 ตร.ม.



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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5

เทศบาลตําบลบานแปน

พ.ศ.25๖5
ลําดับ

พ.ศ.2564

16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริม ปรับปรุงผิวจราจรฯกวาง 3.50 ม. 258,000 ม.7 กองชาง

ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) หนา0.05 ม. ยาว 232 ม. ต.บานแปน

ซอยผูชวยสม-สุพจน ซาลาเปา หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

บานเสง 812 ตร.ม.

17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริม ปรับปรุงผิวจราจรฯ ชวงที่ 1 385,000 ม.5 กองชาง

ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) กวาง 3.70 ม. หนา 0.05 ม. ต.บานแปน

ซอยสันทรายพัฒนา บานบูชา ยาว 10 ม. 

ชวงที่ 2  กวาง 3.00  ม. หนา

0.05 ม. ยาว 10 ม. 

ชวงที่ 3  กวาง 2.80 ม. หนา

0.05 ม. ยาว 12 ม.

ชวงที่ 4 กวาง 3 ม.หนา 0.05 ม.

ยาว 354 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 1,134 ตร.ม.



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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5

เทศบาลตําบลบานแปน

พ.ศ.25๖5
ลําดับ

พ.ศ.2564

18 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. วางทอ ขนาด 0.60 ม.(มอก.ชั้น3) 516,000 ม.8 กองชาง

บริเวณลําเหมือง สายหลังวัด จํานวน 163 ทอน พรอมบอพัก ต.หนองหนาม

บานรั้ว-ทุง หมูมที่ 8 ต.หนองหนาม คสล. ขนาด 0.80 x  1.00 ม.

จํานวน 18 บอ ความยาวรวม

ไมนอยกวา 181 ม.

3,336,000



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.

1 โครงการคืนน้ําใสใหลําน้ํากวง  - จัดกิจกรรมรณรงคให 30,000 บริเวณแมน้ํากวง งานปองกันฯ

ความรู และเก็บผักตบชวา ในเขตเทศบาล สํานักปลัด

ในลําน้ํากวง ตําบลบานแปน

2 โครงการปองกันและแกไขปญหา  - จัดกิจกรรมรณรงค 5,000 ในเขตเทศบาล งานปองกันฯ

หมอกควันและไฟปา ประชาสัมพันธ ใหความรู ตําบลบานแปน สํานักปลัด

ใหแกประชาชน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานแปน

ลําดับ
พ.ศ.2564 พ.ศ.25๖5





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.

1 โครงการชุมชนอาสาพัฒนา จัดอบรมและประชาสัมพันธการ 10,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

ทองถิ่นอยางยั่งยืน ดําเนินและติดตามประเมินผล รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

การประกวดหมูบานตามหลักเกณฑ ทต.บานแปน

2 โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ อบรมและประชาสัมพันธใหความรู 10,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

จัดทําปายรณรงคหามทิ้งและ รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

หามเผาขยะในเขตเทศบาล ทต.บานแปน

3 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ จัดกิจกรรมใหความรูและรณรงค 20,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

ในชุมชน ปลูกจิตสํานึกคัดแยกขยะ รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

การจํากัดขยะ ยอยสลายมาทํา ทต.บานแปน

ปุยหมักชีวภาพ

4 โครงการรักษบานเกิด สรางถิ่น จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน 20,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

กําเนิดใหนาอยู ทําความสะอาดชุมชนใหเปน รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

ระเบียบเรียบรอยและสวยงาม ทต.บานแปน

5 โครงการลดภาวะโลกรอน จัดฝกอบรมใหความรูรณรงค 10,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

ดวยสองมือเรา การใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

ลดการใชกลองโฟม ทต.บานแปน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานแปน

    1.3  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
พ.ศ.2564 พ.ศ.25๖5

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.

6 โครงการหมูบานตัวอยาง จัดกิจกรรมประกวดบาน ตัวอยาง 10,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

หนาบาน นามอง การปรับปรุงบริเวณบานและ รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

หนาบานใหสะอาดสวยงาม ทต.บานแปน

7 โครงการอนุรักษธรรมชาติและ จัดอบรมใหความรูและรณรงคปลูก 10,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

สิ่งแวดลอมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสาธารณะ รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

สูชุมชน ถนน สถานที่สวนรวม ทต.บานแปน

8 โครงการออมบุญ ออมเบี้ย รณรงคคัดแยกขยะ รีไซเคิล 10,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

ออมขยะ และนํามาบริจาครวมทั้งการ รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

ประกวดหมูบานที่มีสวนรวม ทต.บานแปน

ในการจัดการขยะรีไซเคิล

100,000

พ.ศ.25๖4
ลําดับ โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.2563







1. ยุทธศาสตร  โครงสรางพื้นฐานและการจัดการดานสิ่งแวดลอม

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.

1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อนุรักษพืชพรรณ และจัดทํา 30,000 เทศบาล สํานักปลัด

(อพ.สธ) ศูนยขอมูลพันธุกรรม ตําบลบานแปน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานแปน

    1.4  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ
พ.ศ.2564 พ.ศ.25๖5





 

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 โครงการคลินิกเกษตร ฝกอบรมกลุมเกษตรกรให 15,000        9 หมูบาน กองสวัสดิการฯ

ความรูดานการเกษตรกร

และศึกษาดูงาน

2 โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนย สงเสริมกิจกรรมของศูนย 15,000        9 หมูบาน กองสวัสดิการฯ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ และบริการของศูนย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานแปน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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 30,000  -เทศบาลตําบล กองวิชาการ

"แผนกินได" ประชุมคณะกรรมการในการจัด บานแปน และแผนงาน

ทําแผนตาง ๆ  -หมูบานในเขต

เทศบาล

โครงการเปดบานแปนสูอาเซียน  - ฝกอบรม  รณรงคใหความรูเพื่อ 15,000 เทศบาลตําบล กองวิชาการ

"BP FOR AEC" เตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน บานแปน และแผนงาน

โครงการบานแปนใสสะอาดปราศ  - อบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา 15,000  -เทศบาลตําบล กองวิชาการ

จากคอรัปชัน ศักยภาพของคณะทํางาน ผูนํา บานแปน และแผนงาน

ชุมชน  - หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

โครงการเพิ่มทักษะดานงบประมาณ  - อบรมใหความรู เพื่อพัฒนา 15,000 เทศบาลตําบล กองวิชาการ

ทักษะดานการจัดทํางบประมาณ บานแปน และแผนงาน

โครงการนักประชาสัมพันธรุนเยาว  - ฝกอบรมใหความรูความเขาใจ 15,000 เทศบาลตําบล กองวิชาการ

ทักษะการพูด การแสดงออก บานแปน และแผนงาน

5

4

3.1

1

3

2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานแปน

ลําดับที่
พ.ศ.2564 พ.ศ.25๖5



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.
ลําดับที่

พ.ศ.2564 พ.ศ.25๖5







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.

1 โครงการบานแปนรวมใจขจัดภัย  - จัดกิจกรรมรณรงคและ 30,000 โรงเรียนบาน งานปองกันฯ

ยาเสพติด สงเสริมความรูเกี่ยวกับ แปนพิทยาคม สํานักปลัด

ยาเสพติดใหแกนักเรียนใน

เขตเทศบาลฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.  - ฝกอบรมใหความรูแก 25,000 ศาลาประชาคม งานปองกันฯ

เจาหนาที่ อปพร. เมืองเทศบาล สํานักปลัด

ตําบลบานแปน

3 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน  - รณรงคใหความรูในการ 20,000 ตูยามตํารวจ งานปองกันฯ

ปองกันและลดอุบัติเหตุ บานแปน สํานักปลัด

ทางถนน

4 โครงการซอมแผนปองกันและ  -ฝกอบรม ทบทวน ใหความรู 20,000 เทศบาลตําบล งานปองกันฯ

บรรเทาสาธารณภัย และซักซอมแผน ปองกันและ บานแปน สํานักปลัด

บรรเทาสาธารณภัยให

เจาหนาที่ปองกันฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานแปน

ลําดับ
พ.ศ.2564 พ.ศ.25๖5



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.
ลําดับ

พ.ศ.2564 พ.ศ.25๖5

5 โครงการใหบริการการแพทย  - คาใชจายในการดําเนิน 15,000 ในเขตเทศบาล งานปองกันฯ

ฉุกเฉิน งาน คาเวชภัณฑ ตําบลบานแปน สํานักปลัด

คาวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย เครื่องแตงกาย

คาซอมแซมอุปกรณ

วัสดุอุปกรณประจํารถกูชีพ

คาซอมแซมยานพาหนะ

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

ในสถานศึกษาและชุมชน การปองกันอัคคีภัยใหแก พิทยาคมและ สํานักปลัด

นักเรียนและชุมชนในเขต ร.ร.อนุบาล

เทศบาลตําบลบานแปน ทต.บานแปน



3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม

     3.3  แผนงานสาธารณสุข

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.

1 โครงการเทศบาลหวงใยใสใจ จัดฝกอบรมใหความรูและสาธิต 10,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

สุขภาพผูสูงอายุและดอยโอกาส ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

แบบพึ่งตนตามหลักแพทยวิถีธรรม เทศบาล

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บานแปน

2 โครงการน้ําประปาปลอดภัย จัดฝกอบรมใหความรูตรวจ 10,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

เทศบาลตําบลบานแปน วิเคราะหคุณภาพน้ํา น้ําประปา รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

ตูหยอดน้ําเหรียญ โรงงานผลิต เทศบาล

น้ําดื่ม ชุมชน บานแปน

3 โครงการเฝาระวังการเกิดโรค จัดฝกอบรมใหความรูเฝาระวัง 10,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

อุบัติใหม อุบัติซ้ํา หรือโรคระบาด การเกิดโรคอุบัติใหม  อุบัติซ้ํา รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

ที่พบบอยในชุมชน สูตําบล เทศบาล

ควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน บานแปน

4 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา จัดฝกอบรมใหความรูในการสงเสริม 10,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

สุขภาพในชุมชน สุขภาพ การปองกันโรคและศึกษา รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

ดูงานกลุมองคกรที่มีความเปนเลิศ เทศบาล

ในการดูแลสุขภาพประชาชน บานแปน

ลําดับ
พ.ศ.2564 พ.ศ.25๖5

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานแปน



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.
ลําดับ

พ.ศ.2564 พ.ศ.25๖5

5 โครงการรณรงคปองกัน จัดฝกอบรมใหความรูการปองกัน 30,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

การควบคุมโรคไขหวัดนก ควบคุมโรคและพนยาเคมีปองกัน รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

ในโรงเรือนที่เลี้ยงสัตวปก เทศบาล

6 โครงการรณรงคปองกัน จัดฝกอบรมใหความรูประชาสัมพันธ 50,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

และควบคุมโรคไขเลือดออก สํารวจลูกน้ํายุงลายทําลายแหลง รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

เพาะพันธุ โดยการใสทรายทีมีฟอส เทศบาล
1% บานแปน

7 โครงการรณรงคปองกัน จัดฝกอบรมใหความรูและรณรงค 10,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

โรคเอดส เผยแพรความรูการจัดนิทรรศการ รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

การประกวดเรียงความการปองกัน เทศบาล

โรคเอดส บานแปน

8 โครงการสงเสริมสุขภาวะทาง จัดฝกอบรมใหความรูสงเสริม 10,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

เพศในชุมชน สุขภาวะทางเพศการปองกันและ รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

แกไขการตั้งครรภไมพรอมใน เทศบาล

วัยรุน บานแปน

9 โครงการสัตวปลอดโรคคน จัดฝกอบรมใหความรูแกเจาของ 10,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา สัตวการปองกันโรค และนําสัตว รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

ตามปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจา เลี้ยงมารับวัคซีน รณรงคการฉีด เทศบาล

ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ วัคซีน บานแปน

อัครราชกุมารี



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.
ลําดับ

พ.ศ.2564 พ.ศ.25๖5

10 โครงการหมูบานจัดการ กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการดูแล 30,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

ดานสุขภาพ สุขภาพดวยหลัก 8อ.2ส. การจัด รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

นิทรรศการการประกวดอาหาร เทศบาล

เมนูชูสุขภาพ การประกวดออก บานแปน

กําลังกาย

11 โครงการอาหารปลอดภัยและคุม จัดฝกอบรมใหความรูอาหาร 10,000 หมูบานในเขต กองสาธารณสุข

ครองผูบริโภค ปลอดภัยและคุมครองผูบริโภค รับผิดชอบ และสิ่งแวดลอม

แกผูประกอบรานคา แผงลอย เทศบาล

จําหนายอาหาร ตลาดสด บานแปน









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.

1 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ จัดประชุม/ฝกอบรม 60,000        9 หมูบาน กองสวัสดิการฯ

เทศบาลตําบลบานแปน ศึกษาดูงานผูสูงอายุ

(อุยมวนใจ)

2 โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จัดประชุม/ฝกอบรม 10,000        9 หมูบาน กองสวัสดิการฯ

และผูดูแลคนพิการ ศึกษาดูงาน

3 โครงการพัฒนาบทบาทสตรี จัดประชุม/ฝกอบรม 15,000        9 หมูบาน กองสวัสดิการฯ

ศึกษาดูงาน

4 โครงการครอบครัวสัมพันธ จัดประชุม/ฝกอบรม 20,000        9 หมูบาน กองสวัสดิการฯ

ศึกษาดูงาน

5 โครงการสงเสริมอาชีพตามแนว จัดประชุม/ฝกอบรม 15,000        9 หมูบาน กองสวัสดิการฯ

ทางเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงาน

6 โครงการประชารัฐรวมพลัง สราง จางนักเรียนหรือนักศึกษา 14000 9 หมูบาน กองสวัสดิการฯ

ยุวแรงงาน เพื่อจางนักเรียน

หรือนักศึกษาในชวงปดภาคเรียน

ลําดับ
พ.ศ.2564 พ.ศ.25๖5

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานแปน



3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม

     3.5 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.

1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการ อบรม/ทบทวนการจัดทําแผน 20,000 ร.ร.อนุบาลหรือ กองการศึกษา

ศึกษาขององคกรปกครองสวน พัฒนการศึกษาทองถิ่นและของ เทศบาลฯ

ทองถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษา

2 โครงการประกันคุณภาพการ การอบรม  การประชุม  การ 30,000 ร.ร.อนุบาลหรือ กองการศึกษา

ศึกษา ศพด.เทศบาลตําบลบาน ติดตามงาน เทศบาลฯ

แปน และโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลบานแปน

3 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา เขารวมการอบรม 4,500 ตามที่กรมสงเสริม กองการศึกษา

ศักยภาพเด็ก เยาวชน ดานกีฬา การปกครองทองถิ่น

และนันทนาการ กําหนด

4 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร อบรม/ศึกษาดูงาน 20,000 ในจังหวัดหรือ กองการศึกษา

ทางการศึกษา ตางจังหวัด

ลําดับ
พ.ศ.2564 พ.ศ.25๖5

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานแปน



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.
ลําดับ

พ.ศ.2564 พ.ศ.25๖5

5 โครงการพัฒนาศัพยภาพคณะ อบรม/ศึกษาดูงาน 30,000 ในจังหวัดหรือ กองการศึกษา

กรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็ก ตางจังหวัด

เล็ก และคณะกรรมการสถาน

ศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา

6 โครงการรณรงคใหความรูและ การอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู 3,500 ร.ร.อนุบาลฯ กองการศึกษา

บริหารจัดการขยะภายใน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

บานแปน

7 โครงการวันสําคัญ จัดกิจกรรมการประกวดวาด 5,000 ร.ร. อนุบาลฯ กองการศึกษา

ภาพระบายสี จัดบอรดความรู  

8 โครงการสงเสริมฯ "สถานศึกษา กิจกรรมสงเสริมการจัดการ 100,000 ร.ร. อนุบาลฯ ร.ร.อนุบาล

พอเพียง" สูศูนยการเรียนรูฯ เรียนรู กองการศึกษา

9 โครงการสงเสริมกิจกรรมรัก กิจกรรมสงเสริมการอาน 50,000 ร.ร. อนุบาลฯ ร.ร.อนุบาล

การอานในสถานศึกษา กองการศึกษา

10 โครงการสานสัมพันธ บาน วัด การอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู 6,000 ร.ร. อนุบาลฯ กองการศึกษา

โรงเรียน จัดบอรดความรู การประกวด

11 โครงการอบรมสัมมนาการจัด การสงบุคลากรเขารวมการอบรม 44,000 ตามที่กรมสงเสริม ร.ร.อนุบาล

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา การปกครองทองถิ่น กองการศึกษา

ในสถานศึกษาปฐมวัย กําหนด ศพด.







3. ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม

3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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.

1 โครงการเขาคายเด็กและ จัดประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน 35,000 ในจังหวัดหรือ กองการศึกษาฯ

เยาวชน ตางจังหวัด

2 โครงการประเพณียี่เปง จัดการแสดงและกิจกรรม 80,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษาฯ

ตาง ๆ บานแปนหรือ

หมูบาน

3 โครงการพัฒนาศักยภาพสภา จัดกิจกรรม ประชุม /อบรม 30,000 ศาลาประคมฯ กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรมเทศบาลตําบล คณะกรรมการสภา

บานแปน วัฒนธรรม

๔ โครงการรวมการจัดงานลําไย รวมกิจกรรมงานลําไย 20,000 จังหวัดลําพูน กองการศึกษาฯ

จังหวัดลําพูน

๕ โครงการหลอเทียนวันเขา กิจกรรมการหลอเทียน 30,000 ร.ร.อนุบาลฯหรือ กองการศึกษาฯ

พรรษา ถวายเทียนพรรษา เทศบาลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2564 พ.ศ.25๖5

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานแปน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณลําดับ



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.

พ.ศ.2564 พ.ศ.25๖5
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณลําดับ

๖ โครงการสงเสริมศักยภาพเด็ก สงเสริมพัฒนาการเด็กและ 80,000 เทศบาลตําบล กองการศึกษาฯ

และเยาวชน เยาวชนในดานตาง ๆ บานแปน

๗ โครงการสงเสริมศาสนา การรวมกิจกรรมสงเสริม 40,000 ทต.บานแปน กองการศึกษาฯ

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ ศาสนา  ประเพณี ศิลปะ

ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมกับหนวยงาน

ตาง ๆ 

8 โครงการแขงขันกีฬาประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล 150,000 สนามกีฬา กองการศึกษา

สัมพันธตานภัยยาเสพติด รวมการแขงขันกีฬา เทศบาลตําบล

บานแปน

9 โครงการสนับสนุนการแขงขัน รวมการแขงขันกีฬา 10,000 หนวยงานที่เปน กองการศึกษา

กีฬาประชาชนกับหนวยงานอื่น เจาภาพ

10 โครงการฝกอบรมกีฬาสําหรับ การอบรม/ฝกปฏับัติการ 13,000 สนามกีฬา กองการศึกษา

เด็ก เยาวชน ตานภัยยาเสพติด เลนกีฬา เทศบาลตําบล

บานแปน







4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานองคกร

     4.1  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.

1 โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี จัดงานวันพอ วันแม กิจกรรม 90,000 ในนเขตเทศบาล สํานักปลัด

งานในวันสําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนม /จังหวัดลําพูน

พรรษาและงานตาง ๆ ที่เกี่ยว

ของตามหนังสือสั่งการตาง ๆ 

ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัด

อําเภอ ฯลฯ

2 โครงการจิตอาสา จัดกิจกรรมตามโครงการจิต 30,000 ในนเขตเทศบาล สํานักปลัด

อาสาวมถึงเปนคาอาหาร /จังหวัดลําพูน

อาหารวาง คาเครื่องดื่ม

คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย

อื่นๆ ตามหนังสือสั่งการตางๆ

ของกระทรวงมหาดไทย

จังหวัด อําเภอ ฯลฯ

3 โครงการประชุมหัวหนาสวนราชการ จัดประชุมหัวหนาสวนราชการ 20,000 เทศบาล สํานักปลัด

ผูนําชุมชน กํานันผูใหญบาน ผูนําชุมชน ฯลฯ ตําบลบานแปน

คณะผูบริการ สมาชิกสภาเทศบาล

(ฮอมผญา อาสาคลายทุกข)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลตําบลบานแปน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลําดับ
พ.ศ.2564 พ.ศ.25๖5



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.
ลําดับ

พ.ศ.2564 พ.ศ.25๖5

4 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน 30,000 เทศบาล สํานักปลัด

บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตําบลบานแปน

พนักงานเจาหนาที่ของเทศบาล /อื่นๆ

5 โครงการวันทองถิ่นไทย จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 5,000 1.ทต บานแปน สํานักปลัด

และรวมกิจกรรมของ อปท. อื่น 2.อปท.อื่นที่
เกี่ยวของ

6 โครงการวันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาล บําเพ็ญ 25,000 เทศบาล สํานักปลัด

ประโยชน ทําบุญตักบาตร ตําบลบานแปน

7 โครงการออกหนวยเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่ 10,000 หมูบานในเขต สํานักปลัด

ในหมูบานในเขต ทต.บานแปน รับผิดชอบ

9 หมูบาน

8 โครงการเตรียมความพรอมการ 1.สํารวจพื้นที่ 20,000 เทศบาล กองคลัง

จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งกอสราง 2.ทําบัญชีรายการที่ดินและ ตําบลบานแปน

สิ่งปลูกสราง

3.ประกาศบัญชี

4.ประชาสัมพันธ

9 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี บันทึกขอมูลโปรแกรมแผนที่ 305,000 เทศบาล กองคลัง

และทะเบียนทรัพยสิน ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ตําบลบานแปน

10 โครงการใหความรูแกคณะกรรมการ อบรมใหความรูแกคณะกรรม 20,000 เทศบาล กองคลัง

จัดซื้อจัดจาง การจัดซื้อจัดจาง ตําบลบานแปน



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.
ลําดับ

พ.ศ.2564 พ.ศ.25๖5









5.ยุทธศาสตร   การอุดหนุนหนวยงานอื่น

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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.
1 อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติ อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวม 17,000 เทศบาลตําบล สํานักปลัด

การรวมในการชวยเหลือ ในการชวยเหลือประชาชน หนองชางคืน

ประชาชนขององคกรปกครอง ของ อปท.

สวนทองถิ่นอําเภอเมือง

จังหวัดลําพูน

 

2 อุดหนุนโครงการอบรมการ อบรมการเฝาระวังรักษา 13,000 ม. 3 สํานักปลัด

เฝาระวังรักษาความสงบ ความสงบเรียบรอยใน บานหนองเตา

เรียบรอยในหมูบานหนองเตา หมูบานหนองเตา

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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.
1 อุดหนุนโครงการปองกันและ อุดหนุนกิจกรรมการปองกัน 9,000 ศป.ปส.อ. งานปองกันฯ

แกไขปญหายาเสพติด และแกไขปญหายาเสพติด เมืองลําพูน สํานักปลัด

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานแปน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2564 พ.ศ.25๖5

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.25๖4

ลําดับ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม



5.ยุทธศาสตร   การอุดหนุนหนวยงานอื่น

5.3 แผนงานการศึกษา

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.
1 อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพดาน กิจกรรมการเขาคาย 50,000 ร.ร.ตําบล กองการศึกษา

การศึกษาระดับประถมศึกษา บานแปน

ที่ตั้งในเขตเทศบาลตําบล

บานแปน

2 อุดหนุนคาอาหารกลางวัน จัดทําอาหารกลางวันสําหรับ 1,000,000 ร.ร.ตําบล กองการศึกษา

นักเรียนในเขตเทศบาลตําบล เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล บานแปน

บานแปน

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

ดานการศึกษาระดับมัธยม ดานการศึกษา พิทยาคม

ศึกษาที่ตั้งในเขตเทศบาลตําบล

บานแปน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.25๖4

ลําดับ

เทศบาลตําบลบานแปน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564



5.ยุทธศาสตร   การอุดหนุนหนวยงานอื่น

5.4 แผนงานสาธารณสุข

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.
1 อุดหนุนโครงการพระราชดําริ อุดหนุน การดําเนินงาน 180,000 9 หมูบาน กองสาธารณสุข

ดานสาธารณสุข ใหแกคณะกรรมการหมูบาน และสิ่งแวดลอม

ในการดําเนินงานตาม

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข

5.5 แผนงานเคหะและชุมชน

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.
1 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟา1 เฟส 2 สาย 80,000 ม.5 กองชาง

พรอมสายดับและโคมไฟกิ่ง บานบูชา
บริเวณหลังโรงงานทอใยหิน
สืบสวรรค

2 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟา1 เฟส 2 สาย 69,000 ม.1 กองชาง
พรอมสายดับและโคมไฟกิ่ง บานบอโจง
บริเวณถนนสายใหม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.25๖4

ลําดับ

ลําดับ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบานแปน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.25๖4



5.ยุทธศาสตร   การอุดหนุนหนวยงานอื่น

5.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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.
1 อุดหนุนโครงการถนนเด็กเดิน จัดกิจกรรมสงเสริมใหความรู 20,000 ม.6 กองการศึกษา

แกเด็กและเยาวชน ต.บานแปน

2 อุดหนุนโครงการประเพณี จัดกิจกรรมสงกรานต 20,000 ม.1 กองการศึกษา

สงกรานต  บานบอโจง การแหไมค้ําโพธิ์ บานบอโจง

รดน้ําดําหัว

3 อุดหนุนโครงการประเพณี จัดกิจกรรมสงกรานต 20,000 ม.2 กองการศึกษา

สงกรานตบานขวาง การสืบชะตา รดน้ําดําหัว บานขวาง

4 อุดหนุนโครงการประเพณี จัดกิจกรรมสงกรานต 20,000 ม.3 กองการศึกษา

สงกรานตบานหนองหนาม การแหไมค้ําโพธิ์ บานหนอง

รดน้ําดําหัว หนาม

5 อุดหนุนโครงการประเพณี จัดกิจกรรมสงกรานต 20,000 ม.8 กองการศึกษา

สงกรานตบานรั้ว-ทุง การแหไมค้ําโพธิ์ บานรั้ว-ทุง

รดน้ําดําหัว

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.25๖4

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบานแปน

ลําดับ



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.

6 โครงการประเพณีสงกรานต จัดกิจกรรมสงกรานต 20,000 ม.3 กองการศึกษา

บานหนองเตา การสืบชะตา รดน้ําดําหัว บานหนอง

เตา

7 อุดหนุนโครงการประเพณี จัดกิจกรรมสงกรานต 20,000 ม.5 กองการศึกษา

สงกรานตบานบูชา การแหไมค้ําโพธิ์ บานบูชา

รดน้ําดําหัว

8 อุดหนุนโครงการประเพณี จัดกิจกรรมสงกรานต 20,000 ม.6 กองการศึกษา

สงกรานตบานแปน การสืบชะตา รดน้ําดําหัว บานแปน

9 อุดหนุนโครงการประเพณี จัดกิจกรรมสงกรานต 20,000 ม.7 กองการศึกษา

สงกรานตบานเสง การสืบชะตา รดน้ําดําหัว บานเสง

10 โครงการประเพณีสงกรานต จัดกิจกรรมสงกรานต 20,000 ม.8 กองการศึกษา

บานมวง การแหไมค้ําโพธิ์ บานมวง

รดน้ําดําหัว

11 อุดหนุนโครงการประเพณี จัดประเพณีสรงน้ําพระ 10,000 ม.8 กองการศึกษา

สรงน้ําพระวัดบานรั้ว-ทุง สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น บานรั้ว-ทุง

12 อุดหนุนโครงการประเพณี จัดประเพณีสรงน้ําพระ 10,000 ม.3 กองการศึกษา

สรงน้ําพระธาตุวัดหนองเตา สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น บานหนองเตา

พ.ศ.2563 พ.ศ.25๖4
ลําดับ 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.

13 อุดหนุนโครงการประเพณี จัดประเพณีสรงน้ําพระ 10,000 ม.6 กองการศึกษา

สรงน้ําพระธาตุเจดียศรี สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น บานแปน

หริภุญชัยวัดบานแปน

14 อุดหนุนโครงการ อปต.สัญจร จัดกิจกรรม อปต.สัญจร 24,000 ต.บานแปน กองการศึกษา

ตําบลบานแปนและตําบล เคลื่อนที่สูประชาชนประจํา ต.หนองหนาม

หนองหนาม ตําบลบานแปนและตําบล

หนองหนาม

15 อุดหนุนโครงการประพฤติวัตร จัดกิจกรรมรุกขมูลกรรม 20,000 ต.บานแปน กองการศึกษา

รุกขมูลกรรม โสสานกรรม ต.หนองหนาม

16 อุดหนุนโครงการสงเสริม จัดกิจกรรมพุทธศาสนา 10,000 วัดบานรั้ว-ทุง กองการศึกษา

คุณธรรมจริยธรรมนําชีวิต วันอาทิตย

ศูนยพุทธศาสนาวันอาทิตย 

วัดบานรั้ว-ทุง (โรงเรียนปริยัติ

ศึกษา)

17 อุดหนุนโครงการสระเกลาดําหัว จัดกิจกรรมสระเกลาดําหัว 22,000 พระสงฆในเขต กองการศึกษา

พระสงฆในเขตเทศบาลตําบล พระสงฆในเขตเทศบาลตําบล ทต.บานแปน

บานแปน บานแปน

พ.ศ.25๖4
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.2563








	วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
	ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
	เทศบาล
	ผู้บริหารเทศบาล
	ประกาศใช้

	แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงาน
	ขั้นตอนการจัดแผนการดำเนินงาน
	ขั้นตอนที่  ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล
	ขั้นตอนที่  ๒  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
	ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศแผนการดำเนินงาน
	บัญชีสรุป
	ย.1.1 แผนงานแคหะและชุมชน
	ย.1.2 แผนงานการรักษาความสงบ
	ย.1.3 แผนงานสาธาณสุข
	ย 1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ย.2.1 แผนงานการเกษตร
	ย.3.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ย.3.2แผนงานการรักษาความสงบ
	ย.3.3 แผนงานสาธารณสุข
	ย.3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
	ย.3.5 แผนงานการศึกษา
	ย.3.6 แผนงานการศาสนา
	ย.4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ย.5 อุดหนุนหน่วยงานอื่น

