รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของเทศบาลตําบลบานแปน
ประจําปงบประมาณ 2563

เทศบาลตําบลบานแปน
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

สรุปรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
**********************
ตามที่ ไดมอบหมายใหทุกสวนงานเทศบาลนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ. ๒๕52 มาตรา ๔๘ ทศ วรรคหาและวรรคหก
จึงไดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการจัดการดานสิ่งแวดลอมไดดําเนินการ
ทั้งสิ้น จํานวน 29 โครงการ งบประมาณ 6,703,370.50 บาท (-หกลานเจ็ดแสนสามพันสามรอยเจ็ดสิบ
บาทหาสิบสตางค-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
2. ยุ ทธศาสตร การพั ฒ นาดานเศรษฐกิจ ไดดําเนินการทั้งสิ้น จํานวน 2 โครงการ
งบประมาณ 30,720.00 บาท (-สามหมื่นเจ็ดรอยยี่สิบบาทถวน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
3. ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาด า นสั งคม ได ดํ าเนิ น การทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 27 โครงการ
งบประมาณ 810,966.63 บาท (-แปดแสนหนึ่งหมื่นเการอยหกสิบหกบาทหกสิบสามสตางค-) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบทาย
4. ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาดา นองค กร ได ดํา เนิน การทั้ งสิ้ น จํ านวน 16 โครงการ
งบประมาณ 645,172.00 บาท (-หกแสนสี่หมื่นหาพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบสองบาทถวน-) รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบทาย
5. ยุ ท ธศาสตร อุ ด หนุ น หน ว ยงานอื่ น ได ดํ า เนิ น การทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 9 โครงการ
งบประมาณ 1,343,895.48 บาท (-หนึ่งลานสามแสนสี่หมื่นสามพันแปดรอยเกาสิบหาบาทสี่สิบแปด
สตางค-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
,
รวม 5 ยุทธศาสตร 9,534,124.61 บาท (-เกาลานหาแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งรอย
ยี่สิบสี่บาทหกสิบเอ็ดสตางค-)
การดําเนิ นงานตามโครงการดังกล าว ไดดําเนินการบริหารงบประมาณใหเป นไปอยาง
ประหยั ด และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถแก ไ ขป ญ หาให กั บ ประชาชนอย า งทั่ ว ถึ ง สามารถให บ ริ ก าร
แกประชาชน และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพโดยใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดแตเกิดประโยชนสูงสุด โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหการชวยเหลือผูยากจนและ
ผูดอยโอกาส พรอมทั้งสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน ซึ่งสงผลใหมีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหดีขึ้น และเนื่องจากในปงบประมาณที่ผานมาไดเกิดวิกฤตการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19
จึงอาจทําใหการแกปญหาในบางโครงการไมบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งจะตองดําเนินการหาปรับปรุง
แกไขปญหาตอไป
***********************

ผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการจัดการดานสิ่งแวดลอม
เทศบาลตําบลบานแปน ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการจัดการดานสิ่งแวดลอม
โดยไดจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
และการจัดการสิ่งแวดลอม
1 โครงการปรับปรุงอาคารงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลบานแปน

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

182,000

172,300

กองชาง

2 โครงการขยายทอประปา สายบาน
หนองหนามใต หมูที่ 3 ต.หนองหนาม
อ.เมือง จ.ลําพูน

167,000

167,000

กองชาง

3 โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมูบาน
บานแปน หมูที่ 6 ต.บานแปน อ.เมือง
จ.ลําพูน

119,000

119,000

กองชาง

4 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย 1
บานรั้ว-ทุง หมูที่ 8 ต.หนองหนาม อ.เมือง
จ.ลําพูน

490,000

416,000

กองชาง

5 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
ซอยหลังวัด บานบอโจง หมูที่ 1
ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน

134,000

114,000

กองชาง

6 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
บริเวณซุมประตูทางเขาหมูบานบานบอโจง
หมูที่ 1 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน

197,000

164,000

กองชาง

7 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
สายกลางบาน บานมวง หมูที่ 8
ต.บานแปน อ.เมือง จ.ลําพูน

504,000

419,000

กองชาง

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย 3
บานบอโจง หมูที่ 1 ต.หนองหนาม
อ.เมือง จ.ลําพูน

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
232,000
284,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองชาง

9 โครงการปรับปรุงผิวราจรแบบเสริมผิว
แอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) ซอยหลัง
โรงเรียนบานหนองหนามเชื่อม ซอย 3
หมูที่ 3 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน

255,000

212,000

กองชาง

10 โครงการปรับปรุงผิวราจรแบบเสริมผิว
แอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 2
บานหนองหนาม หมูที่ 3 ต.หนองหนาม
อ.เมือง จ.ลําพูน

180,000

147,000

กองชาง

11 โครงการปรับปรุงระบบประปา บานรองอุย
หมูที่ 2 บานขวาง ต.หนองหนาม อ.เมือง
จ.ลําพูน

290,000

287,000

กองชาง

12 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ทางแยก
บานบูชา หมูที่ 5 ต.บานแปน อ.เมือง
จ.ลําพูน

343,000

342,000

กองชาง

13 โครงการวางทอ คสล. บริเวณสายกลางบานสุพจนซาลาเปา บานเสง หมูที่ 7 ต.บานแปน
อ.เมือง จ.ลําพูน

502,000

426,000

กองชาง

14 โครงการวางทอ คสล. พรอมบอพัก
ซอยสนามกีฬาบานแปน หมูที่ 6
ต.บานแปน อ.เมือง จ.ลําพูน

498,000

468,500

กองชาง

15 โครงการปรับปรุงผิวราจรแบบเสริมผิว
แอสฟลทติกคอนกรีต(Overlay)
ซอยหลังโรงเรียนบานแปน

241,000

211,000

กองชาง

งบจายขาด
เงินสะสม

16 โครงการปรับปรุงผิวราจรแบบเสริมผิว
แอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay)
ซอยเทศบาล 15

83,000

73,000

กองชาง

งบจายขาด
เงินสะสม

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

17 โครงการปรับปรุงผิวราจรแบบเสริมผิว
แอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay)
ซอยหลังโบสถคริสต

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
80,000
91,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองชาง

งบจายขาด
เงินสะสม

18 โครงการปรับปรุงผิวราจรแบบเสริมผิว
แอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay)
สายปงชัย-บานมวง

144,600

133,000

กองชาง

งบจายขาด
เงินสะสม

19 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเชื่อมทางหลวง
แผนดินสาย 1033 บริเวณแยกเขา
บานเดน-รองอุย

107,000

106,000

กองชาง

งบจายขาด
เงินสะสม

20 โครงการกอสรางอาคารสําหรับเก็บของ
บริเวณสุสานบานขวาง หมูที่ 2
ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน

213,000

0

กองชาง

เปลี่ยนโครงการ

21 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค
เทศบาลตําบลตําบลบานแปน

787,000

689,500

กองชาง

22 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน
บานหนองเตา บริเวณซอยหนาโรงเรียน
บานแปนพิทยาคม หมูที่ 3 ต.บานแปน

761,000

636,000

กองชาง

23 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
บริเวณหลังโรงเรียนวัดบานขวาง
ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน

141,000

137,000

กองชาง

24 โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. บานขวาง
ซอย 7 หมูที่ 2 ต.หนองหนาม อ.เมือง
จ.ลําพูน

72,000

71,000

กองชาง

เปนโครงการ
ลําดับที่ 23 และ
24 เนื่องจาก
ติดปญหาที่ดิน

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

25 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิว
แอสฟลทติกคอนกรีตบริเวณประปาบานถ้ํา
เชื่อมทางหลวงชนบท บานหนองหนาม
หมูที่ 3 ต.หนองหนาม

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
229,000
229,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองชาง

งบเงินเหลือจาย

26 โครงการวางทอ คสล.(มอก.ชั้น 3)
บริเวณลําเหมืองสันทรายพัฒนา (ชวงที่ 3)
บานเสง หมูที่ 7 ต.บานแปน อ.เมือง
จ.ลําพูน

138,000

136,000

กองชาง

งบเงินเหลือจาย

27 โครงการปรับปรุงทางวิ่งโดยรอบสนาม
ฟุตบอล แบบแอสฟลทติกคอนกรีต

282,000

281,000

กองชาง

งบเงินเหลือจาย

28 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ซอยบานนางอรุณศรี บานขวาง
หมูที่ 2 ต.หนองหนาม

181,000

168,000

กองชาง

งบเงินเหลือจาย

29 โครงการคืนน้ําใสใหลําน้ํากวง

30,000

5,525.50

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

30 โครงการชุมชนอาสาพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน

20,000

450

กอง
สาธารณสุขฯ

31 โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ

15,000

4,050

กอง
สาธารณสุขฯ

32 โครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน

20,000

9,950

กอง
สาธารณสุขฯ

33 โครงการรักษบานเกิด สรางถิ่น
กําเนิดใหนาอยู

20,000

10,000

กอง
สาธารณสุขฯ

34 โครงการลดภาวะโลกรอนดวยสองมือเรา

10,000

9,400

กอง
สาธารณสุขฯ

บูรณาการรวม
กับหนวยงานอื่น

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

35 โครงการหมูบานตัวอยางหนาบาน นามอง

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
6,300
20,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

36 โครงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพิ่มพื้นที่สีเขียวสูชุมชน

10,000

8,250

กอง
สาธารณสุขฯ

37 โครงการออมบุญ ออมเบี้ย ออมขยะ

10,000

9,750

กอง
สาธารณสุขฯ

38 โครงการรณรงคใหความรูและบริหารจัดการ
ขยะภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บานแปน

3,500

3,395

กอง
การศึกษาฯ

รวม 38 โครงการ

7,774,100 6,703,370.50

รวมเปนเงินงบประมาณที่ใชไปทั้งสิ้น 6,703,370.50 บาท
(-หกลานเจ็ดแสนสามพันสามรอยเจ็ดสิบบาทหาสิบสตางค-)

หมายเหตุ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
เทศบาลตําบลบานแปน ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ โดยไดจัดทําโครงการ/
กิจกรรม ตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1 โครงการคลินิกเกษตร
2 โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทศบาลตําบลบานแปน

รวม 2 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

15,000

14,950

กองสวัสดิการฯ

29,000

15,770

กองสวัสดิการฯ

44,000

30,720

รวมเปนเงินงบประมาณที่ใชไปทั้งสิ้น 30,720 บาท
(-สามหมื่นเจ็ดรอยยี่สิบบาทถวน-)

หมายเหตุ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
เทศบาลตําบลบานแปน ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม โดยจัดทําโครงการ/
กิจกรรม ตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
๑ โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
"แผนกินได"

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

44,000

35,906

กองวิชาการ
และแผนงาน

15,000

14,650

กองวิชาการ
และแผนงาน

3 โครงการนักประชาสัมพันธรุนเยาว

15,000

7,275

กองวิชาการ
และแผนงาน

บูรณาการ
โครงการรวมกับ
โครงการเปดบาน
แปนสูอาเซียน

4 โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมาย

15,000

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

5 โครงการบานแปนรวมใจขจัดภัย
ยาเสพติด

25,000

-

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อปพร.

15,000

-

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

7 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน

20,000

9,825

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

2 โครงการเปดบานแปนสูอาเซียน
"BP FOR AEC"

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการเทศบาลหวงใยใสใจ
สุขภาพผูสูงอายุและดอย
โอกาส

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
450
10,000
บูรณาการรวม
กับหนวยงานอื่น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

9 โครงการน้ําประปาปลอดภัย
เทศบาลตําบลบานแปน

10,000

9,950

กองสาธารณสุข
รวมกับสํานัก
งานนิคมอุตสาหกรรม ภาค
เหนือ จ.ลําพูน
และศูนยทันต
สาธารณสุข
ระหวางประเทศ
จ.เชียงใหม

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนนําสุขภาพในชุมชน

10,000

9,350

กอง
สาธารณสุขฯ

11 โครงการรณรงคปองกัน
การควบคุมโรคไขหวัดนก

30,000

22,320

กองสาธารณสุข
และอาสาสมัคร
ปศุสัตวทุกหมู
บานในเขต
ทต.บานแปน

12 โครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออก

60,000

56,932.63

กอง
สาธารณสุขฯ

๑๓ โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามปณิธานศ.ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี

10,000

5,450

กองสาธารณสุข
และสํานักงาน
ปศุสัตว อ.เมือง
ลําพูนและสํานัก
งานปศุสัตว
จังหวัดลําพูน

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการรณรงคปองกัน
โรคเอดส

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
10,000
10,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กอง
สาธารณสุขฯ

15 โครงการสงเสริมสุขภาวะทาง
เพศในชุมชน

10,000

1,350

กอง
สาธารณสุขฯ

16 โครงการหมูบานจัดการ
ดานสุขภาพ

30,000

29,800

กอง
สาธารณสุขฯ

17 โครงการอาหารปลอดภัยและ
คุมครองผูบริโภค

10,000

650

กอง
สาธารณสุขฯ

18 โครงการเฝาระวังและควบคุม
โรคไวรัสโคโรนา 19
(COVID-19)

100,000

59,214

กอง
สาธารณสุขฯ

19 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาล
ตําบลบานแปน (อุยมวนใจ)

80,000

66,475

กองสวัสดิการฯ

20 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คนพิการและผูดูแลคนพิการ

10,000

9,810

กองสวัสดิการฯ

21 โครงการพัฒนาบทบาทสตรี

15,000

11,700

กองสวัสดิการฯ

22 โครงการครอบครัวสัมพันธ

20,000

6,250

กองสวัสดิการฯ

23 โครงการสงเสริมอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000

21,050

กองสวัสดิการฯ

บูรณาการรวม
โครงการลดโลก
รอนดวยสอง
มือเรา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

24 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สถานศึกษาในสังกัด

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
14,016
20,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองการศึกษา

25 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

50,000

44,830

กองการศึกษา

26 โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

80,000

79,206

กองการศึกษาฯ

27 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

30,700

30,700

กองการศึกษาฯ

28 โครงการประเพณียี่เปง

80,000

79,152

กองการศึกษาฯ

29 โครงการหลอเทียนวันเขาพรรษา

30,000

25,515

กองการศึกษาฯ

30 โครงการแขงขันกีฬาประชาชน
สัมพันธตานภัยยาเสพติด

150,000

149,140

กองการศึกษาฯ

31 โครงการเขารวมการจัดงานมหกรรม
การจัดการศึกษาของ อปท.ระดับภาค
และระดับประเทศ

40,400

-

กองการศึกษา

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

32 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ศพด.เทศบาลตําบลบานแปน และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานแปน

30,000

-

กองการศึกษา

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

33 โครงการพัฒนาศัพยภาพคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผูเกี่ยวของดานการศึกษา

30,000

-

กองการศึกษา

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

34 โครงการวันสําคัญ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
5,000
-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองการศึกษา

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

35 โครงการสานสัมพันธบาน วัด
โรงเรียน

6,000

-

กองการศึกษา

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

36 โครงการพัฒนาศักยภาพสภา
วัฒนธรรมเทศบาลตําบลบานแปน

30,000

-

กองการศึกษา

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

37 โครงการรวมการจัดงานลําไย
จังหวัดลําพูน

20,000

-

กองการศึกษา

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

38 โครงการสงเสริมศาสนา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

40,000

-

กองการศึกษา

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

39 โครงการกีฬาประชาชนพิทักษ คุรุ
ตุรมิตร สิงหสัมพันธ ตานภัยยาเสพติด

10,000

-

กองการศึกษา

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

40 โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬา
ประชาชนกับหนวยงานอื่น

15,000

-

กองการศึกษา

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

41 โครงการฝกอบรมกีฬา
สําหรับเด็ก เยาวชน ตานภัย
ยาเสพติด
รวม 41 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
13,000
-

1,274,100

รวมเปนเงินงบประมาณที่ใชไปทั้งสิ้น 810,966.63 บาท
(-แปดแสนหนึ่งหมื่นเการอยหกสิบหกบาทหกสิบสามสตางค-)

810,966.63

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

หมายเหตุ
ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร
เทศบาลตําบลบานแปน ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร โดยจัดทําโครงการ/
กิจกรรม ตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร
1 โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี
งานในวันสําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

100,000

41,550

สํานักปลัดฯ

2 โครงการจิตอาสา

30,000

3,000

สํานักปลัดฯ

3 โครงการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
(ฮอมผญา อาสาคลายทุกข)

20,000

9,900

สํานักปลัดฯ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเจาหนาที่ของเทศบาล

160,000

122,708

สํานักปลัดฯ

5 โครงการวันทองถิ่นไทย

5,000

500

สํานักปลัดฯ

6 โครงการวันเทศบาล

25,000

7,334

สํานักปลัดฯ

7 โครงการออกหนวยเคลื่อนที่

30,000

24,750

สํานักปลัดฯ

8 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

40,000

4,680

สํานักปลัดฯ

9 โครงการเตรียมความพรอมการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งกอสราง

20,000

19,637

กองคลัง

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
304,000
300,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

11 โครงการใหความรูแกคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง

20,000

6,320

กองคลัง

12 โครงการเพิ่มทักษะดานงบประมาณ

15,000

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

13 โครงการซอมแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

19,982.80

งานปองกันฯ
สํานักปลัด

14 โครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน

15,000

5,690

งานปองกันฯ
สํานักปลัด

15 โครงการอบรมปองกันอัคคีภัย
ในสถานศึกษาและชุมชน

10,000

9,862.30

งานปองกันฯ
สํานักปลัด

16 โครงการปองกันและแกไขปญหา
หมอกควันและไฟปา

5,000

4,500

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

163,400

64,758

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

982,400

645,172.10

17 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ ประจําเทศบาลตําบลบานแปน
รวม 17 โครงการ

รวมเปนเงินงบประมาณที่ใชไปทั้งสิ้น 645,172.10 บาท
(-หกแสนสี่หมื่นหาพันหนี่งรอยเจ็ดสิบสองบาทสิบสตางค-)

หมายเหตุ

ไมดําเนินการ
เนื่องจากการ
ระบาดของโรค
COVID 19

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอุดหนุนหนวยงานอื่น
เทศบาลตําบลบานแปน ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานอุดหนุนหนาวยงานอื่น โดยจัดทําโครงการ/
กิจกรรม ตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอุดหนุน
หนวยงานอื่น
1 อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

17,000

17,000

สํานักปลัดฯ

2 อุดหนุนโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด

9,000

-

งานปองกันฯ

3 อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา
ระดับประถมศึกษาที่ตั้งในเขตเทศบาลตําบล
บานแปน

50,000

50,000

กอง
การศึกษาฯ

4 อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งในเขตเทศบาลตําบล
บานแปน

40,000

40,000

กอง
การศึกษาฯ

5 อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนในเขต
เทศบาลตําบลบานแปน

1,000,000

930,000

กอง
การศึกษาฯ

6 อุดหนุนโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

180,000

120,000

กอง

7 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการ
ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส 2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง บริเวณซอยสันทรายพัฒนา
บานบูชา

157,000

144,895.48

สํานักปลัดฯ

สาธารณสุขฯ
กองชาง

หมายเหตุ

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 อุดหนุนโครงการถนนเด็กเดิน

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
20,000
20,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กอง
การศึกษาฯ

9 อุดหนุนโครงการประเพณี
สรงน้ําพระธาตุวัดหนองเตา

10,000

10,000

กอง
การศึกษาฯ

10 อุดหนุนโครงการ อปต.สัญจรเคลื่อนที่สู
ประชาชนประจําตําบลบานแปนและตําบล
หนองหนาม

24,000

12,000

กอง
การศึกษาฯ

11 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต
บานบอโจง

20,000

-

กอง
การศึกษาฯ

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

12 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกราต
บานขวาง

20,000

-

กอง
การศึกษาฯ

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

13 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกราต
บานหนองหนาม

20,000

-

กอง
การศึกษาฯ

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

14 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกราต
บานรั้ว-ทุง

20,000

-

กอง
การศึกษาฯ

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

15 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกราต
บานหนองเตา

20,000

-

กอง
การศึกษาฯ

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกราต
บานบูชา

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
20,000
-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กอง
การศึกษาฯ

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

17 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกราต
บานแปน

20,000

-

กอง
การศึกษาฯ

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

18 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกราต
บานเสง

20,000

-

กอง
การศึกษาฯ

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

๑๙ โครงการประเพณีสงกรานต
บานมวง

20,000

-

กอง
การศึกษาฯ

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

๒๐ อุดหนุนโครงการสระเกลาดําหัวพระสงฆ
ในเขตเทศบาลตําบลบานแปน

22,000

-

กอง
การศึกษาฯ

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

21 อุดหนุนโครงการประเพณีสรงน้ําพระ
วัดบานรั้ว-ทุง

10,000

-

กอง
การศึกษาฯ

ไมมีการขอรับ
การสนับสนุน

22 อุดหนุนโครงการประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุเจดียศรีหริภุญชัยวัด
บานแปน

10,000

-

กอง
การศึกษาฯ

ไมมีการขอรับ
การสนับสนุน

23 อุดหนุนโครงการประพฤติวัตร
รุกขมูลกรรม โสสานกรรม

20,000

กอง
การศึกษาฯ

ไมมีการเบิกจาย
เนื่องจากจัด
กิจกรรมนอกเขต

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

24 อุดหนุนโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นําชีวิต ศูนยพุทธศาสนาวันอาทิตย
วัดบานรั้ว-ทุง (โรงเรียนปริยัติศึกษา)
รวม 24 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
ไมมีการขอรับ
10,000
การสนับสนุน
1,759,000 1,343,895.48

รวมเปนเงินงบประมาณที่ใชไปทั้งสิ้น 1,343,895.48 บาท
(-หนึ่งลานสามแสนสี่หมื่นสามพันแปดรอยเกาสิบหาบาทสี่สิบแปดสตางค-)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

หมายเหตุ

ผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการจัดการดานสิ่งแวดลอม
เทศบาลตําบลบานแปน ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการจัดการดานสิ่งแวดลอม
โดยไดจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
และการจัดการสิ่งแวดลอม
1 โครงการปรับปรุงอาคารงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลบานแปน

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

182,000

172,300

กองชาง

2 โครงการขยายทอประปา สายบาน
หนองหนามใต หมูที่ 3 ต.หนองหนาม
อ.เมือง จ.ลําพูน

167,000

167,000

กองชาง

3 โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมูบาน
บานแปน หมูที่ 6 ต.บานแปน อ.เมือง
จ.ลําพูน

119,000

119,000

กองชาง

4 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย 1
บานรั้ว-ทุง หมูที่ 8 ต.หนองหนาม อ.เมือง
จ.ลําพูน

490,000

416,000

กองชาง

5 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
ซอยหลังวัด บานบอโจง หมูที่ 1
ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน

134,000

114,000

กองชาง

6 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
บริเวณซุมประตูทางเขาหมูบานบานบอโจง
หมูที่ 1 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน

197,000

164,000

กองชาง

7 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
สายกลางบาน บานมวง หมูที่ 8
ต.บานแปน อ.เมือง จ.ลําพูน

504,000

419,000

กองชาง

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย 3
บานบอโจง หมูที่ 1 ต.หนองหนาม
อ.เมือง จ.ลําพูน

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
232,000
284,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองชาง

9 โครงการปรับปรุงผิวราจรแบบเสริมผิว
แอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) ซอยหลัง
โรงเรียนบานหนองหนามเชื่อม ซอย 3
หมูที่ 3 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน

255,000

212,000

กองชาง

10 โครงการปรับปรุงผิวราจรแบบเสริมผิว
แอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 2
บานหนองหนาม หมูที่ 3 ต.หนองหนาม
อ.เมือง จ.ลําพูน

180,000

147,000

กองชาง

11 โครงการปรับปรุงระบบประปา บานรองอุย
หมูที่ 2 บานขวาง ต.หนองหนาม อ.เมือง
จ.ลําพูน

290,000

287,000

กองชาง

12 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ทางแยก
บานบูชา หมูที่ 5 ต.บานแปน อ.เมือง
จ.ลําพูน

343,000

342,000

กองชาง

13 โครงการวางทอ คสล. บริเวณสายกลางบานสุพจนซาลาเปา บานเสง หมูที่ 7 ต.บานแปน
อ.เมือง จ.ลําพูน

502,000

426,000

กองชาง

14 โครงการวางทอ คสล. พรอมบอพัก
ซอยสนามกีฬาบานแปน หมูที่ 6
ต.บานแปน อ.เมือง จ.ลําพูน

498,000

468,500

กองชาง

15 โครงการปรับปรุงผิวราจรแบบเสริมผิว
แอสฟลทติกคอนกรีต(Overlay)
ซอยหลังโรงเรียนบานแปน

241,000

211,000

กองชาง

งบจายขาด
เงินสะสม

16 โครงการปรับปรุงผิวราจรแบบเสริมผิว
แอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay)
ซอยเทศบาล 15

83,000

73,000

กองชาง

งบจายขาด
เงินสะสม

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

17 โครงการปรับปรุงผิวราจรแบบเสริมผิว
แอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay)
ซอยหลังโบสถคริสต

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
80,000
91,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองชาง

งบจายขาด
เงินสะสม

18 โครงการปรับปรุงผิวราจรแบบเสริมผิว
แอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay)
สายปงชัย-บานมวง

144,600

133,000

กองชาง

งบจายขาด
เงินสะสม

19 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเชื่อมทางหลวง
แผนดินสาย 1033 บริเวณแยกเขา
บานเดน-รองอุย

107,000

106,000

กองชาง

งบจายขาด
เงินสะสม

20 โครงการกอสรางอาคารสําหรับเก็บของ
บริเวณสุสานบานขวาง หมูที่ 2
ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน

213,000

0

กองชาง

เปลี่ยนโครงการ

21 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค
เทศบาลตําบลตําบลบานแปน

787,000

689,500

กองชาง

22 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน
บานหนองเตา บริเวณซอยหนาโรงเรียน
บานแปนพิทยาคม หมูที่ 3 ต.บานแปน

761,000

636,000

กองชาง

23 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
บริเวณหลังโรงเรียนวัดบานขวาง
ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน

141,000

137,000

กองชาง

24 โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. บานขวาง
ซอย 7 หมูที่ 2 ต.หนองหนาม อ.เมือง
จ.ลําพูน

72,000

71,000

กองชาง

เปนโครงการ
ลําดับที่ 23 และ
24 เนื่องจาก
ติดปญหาที่ดิน

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

25 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิว
แอสฟลทติกคอนกรีตบริเวณประปาบานถ้ํา
เชื่อมทางหลวงชนบท บานหนองหนาม
หมูที่ 3 ต.หนองหนาม

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
229,000
229,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองชาง

งบเงินเหลือจาย

26 โครงการวางทอ คสล.(มอก.ชั้น 3)
บริเวณลําเหมืองสันทรายพัฒนา (ชวงที่ 3)
บานเสง หมูที่ 7 ต.บานแปน อ.เมือง
จ.ลําพูน

138,000

136,000

กองชาง

งบเงินเหลือจาย

27 โครงการปรับปรุงทางวิ่งโดยรอบสนาม
ฟุตบอล แบบแอสฟลทติกคอนกรีต

282,000

281,000

กองชาง

งบเงินเหลือจาย

28 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ซอยบานนางอรุณศรี บานขวาง
หมูที่ 2 ต.หนองหนาม

181,000

168,000

กองชาง

งบเงินเหลือจาย

29 โครงการคืนน้ําใสใหลําน้ํากวง

30,000

5,525.50

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

30 โครงการชุมชนอาสาพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน

20,000

450

กอง
สาธารณสุขฯ

31 โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ

15,000

4,050

กอง
สาธารณสุขฯ

32 โครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน

20,000

9,950

กอง
สาธารณสุขฯ

33 โครงการรักษบานเกิด สรางถิ่น
กําเนิดใหนาอยู

20,000

10,000

กอง
สาธารณสุขฯ

34 โครงการลดภาวะโลกรอนดวยสองมือเรา

10,000

9,400

กอง
สาธารณสุขฯ

บูรณาการรวม
กับหนวยงานอื่น

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

35 โครงการหมูบานตัวอยางหนาบาน นามอง

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
6,300
20,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

36 โครงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพิ่มพื้นที่สีเขียวสูชุมชน

10,000

8,250

กอง
สาธารณสุขฯ

37 โครงการออมบุญ ออมเบี้ย ออมขยะ

10,000

9,750

กอง
สาธารณสุขฯ

38 โครงการรณรงคใหความรูและบริหารจัดการ
ขยะภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บานแปน

3,500

3,395

กอง
การศึกษาฯ

รวม 38 โครงการ

7,774,100 6,703,370.50

รวมเปนเงินงบประมาณที่ใชไปทั้งสิ้น 6,703,370.50 บาท
(-หกลานเจ็ดแสนสามพันสามรอยเจ็ดสิบบาทหาสิบสตางค-)

หมายเหตุ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
เทศบาลตําบลบานแปน ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ โดยไดจัดทําโครงการ/
กิจกรรม ตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1 โครงการคลินิกเกษตร
2 โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทศบาลตําบลบานแปน

รวม 2 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

15,000

14,950

กองสวัสดิการฯ

29,000

15,770

กองสวัสดิการฯ

44,000

30,720

รวมเปนเงินงบประมาณที่ใชไปทั้งสิ้น 30,720 บาท
(-สามหมื่นเจ็ดรอยยี่สิบบาทถวน-)

หมายเหตุ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
เทศบาลตําบลบานแปน ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม โดยจัดทําโครงการ/
กิจกรรม ตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
๑ โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
"แผนกินได"

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

44,000

35,906

กองวิชาการ
และแผนงาน

15,000

14,650

กองวิชาการ
และแผนงาน

3 โครงการนักประชาสัมพันธรุนเยาว

15,000

7,275

กองวิชาการ
และแผนงาน

บูรณาการ
โครงการรวมกับ
โครงการเปดบาน
แปนสูอาเซียน

4 โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมาย

15,000

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

5 โครงการบานแปนรวมใจขจัดภัย
ยาเสพติด

25,000

-

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อปพร.

15,000

-

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

7 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน

20,000

9,825

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

2 โครงการเปดบานแปนสูอาเซียน
"BP FOR AEC"

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการเทศบาลหวงใยใสใจ
สุขภาพผูสูงอายุและดอย
โอกาส

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
450
10,000
บูรณาการรวม
กับหนวยงานอื่น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

9 โครงการน้ําประปาปลอดภัย
เทศบาลตําบลบานแปน

10,000

9,950

กองสาธารณสุข
รวมกับสํานัก
งานนิคมอุตสาหกรรม ภาค
เหนือ จ.ลําพูน
และศูนยทันต
สาธารณสุข
ระหวางประเทศ
จ.เชียงใหม

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนนําสุขภาพในชุมชน

10,000

9,350

กอง
สาธารณสุขฯ

11 โครงการรณรงคปองกัน
การควบคุมโรคไขหวัดนก

30,000

22,320

กองสาธารณสุข
และอาสาสมัคร
ปศุสัตวทุกหมู
บานในเขต
ทต.บานแปน

12 โครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออก

60,000

56,932.63

กอง
สาธารณสุขฯ

๑๓ โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามปณิธานศ.ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี

10,000

5,450

กองสาธารณสุข
และสํานักงาน
ปศุสัตว อ.เมือง
ลําพูนและสํานัก
งานปศุสัตว
จังหวัดลําพูน

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการรณรงคปองกัน
โรคเอดส

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
10,000
10,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กอง
สาธารณสุขฯ

15 โครงการสงเสริมสุขภาวะทาง
เพศในชุมชน

10,000

1,350

กอง
สาธารณสุขฯ

16 โครงการหมูบานจัดการ
ดานสุขภาพ

30,000

29,800

กอง
สาธารณสุขฯ

17 โครงการอาหารปลอดภัยและ
คุมครองผูบริโภค

10,000

650

กอง
สาธารณสุขฯ

18 โครงการเฝาระวังและควบคุม
โรคไวรัสโคโรนา 19
(COVID-19)

100,000

59,214

กอง
สาธารณสุขฯ

19 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาล
ตําบลบานแปน (อุยมวนใจ)

80,000

66,475

กองสวัสดิการฯ

20 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คนพิการและผูดูแลคนพิการ

10,000

9,810

กองสวัสดิการฯ

21 โครงการพัฒนาบทบาทสตรี

15,000

11,700

กองสวัสดิการฯ

22 โครงการครอบครัวสัมพันธ

20,000

6,250

กองสวัสดิการฯ

23 โครงการสงเสริมอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000

21,050

กองสวัสดิการฯ

บูรณาการรวม
โครงการลดโลก
รอนดวยสอง
มือเรา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

24 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สถานศึกษาในสังกัด

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
14,016
20,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองการศึกษา

25 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

50,000

44,830

กองการศึกษา

26 โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

80,000

79,206

กองการศึกษาฯ

27 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

30,700

30,700

กองการศึกษาฯ

28 โครงการประเพณียี่เปง

80,000

79,152

กองการศึกษาฯ

29 โครงการหลอเทียนวันเขาพรรษา

30,000

25,515

กองการศึกษาฯ

30 โครงการแขงขันกีฬาประชาชน
สัมพันธตานภัยยาเสพติด

150,000

149,140

กองการศึกษาฯ

31 โครงการเขารวมการจัดงานมหกรรม
การจัดการศึกษาของ อปท.ระดับภาค
และระดับประเทศ

40,400

-

กองการศึกษา

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

32 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ศพด.เทศบาลตําบลบานแปน และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานแปน

30,000

-

กองการศึกษา

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

33 โครงการพัฒนาศัพยภาพคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผูเกี่ยวของดานการศึกษา

30,000

-

กองการศึกษา

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

34 โครงการวันสําคัญ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
5,000
-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองการศึกษา

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

35 โครงการสานสัมพันธบาน วัด
โรงเรียน

6,000

-

กองการศึกษา

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

36 โครงการพัฒนาศักยภาพสภา
วัฒนธรรมเทศบาลตําบลบานแปน

30,000

-

กองการศึกษา

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

37 โครงการรวมการจัดงานลําไย
จังหวัดลําพูน

20,000

-

กองการศึกษา

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

38 โครงการสงเสริมศาสนา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

40,000

-

กองการศึกษา

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

39 โครงการกีฬาประชาชนพิทักษ คุรุ
ตุรมิตร สิงหสัมพันธ ตานภัยยาเสพติด

10,000

-

กองการศึกษา

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

40 โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬา
ประชาชนกับหนวยงานอื่น

15,000

-

กองการศึกษา

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

41 โครงการฝกอบรมกีฬา
สําหรับเด็ก เยาวชน ตานภัย
ยาเสพติด
รวม 41 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
13,000
-

1,274,100

รวมเปนเงินงบประมาณที่ใชไปทั้งสิ้น 810,966.63 บาท
(-แปดแสนหนึ่งหมื่นเการอยหกสิบหกบาทหกสิบสามสตางค-)

810,966.63

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

หมายเหตุ
ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร
เทศบาลตําบลบานแปน ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร โดยจัดทําโครงการ/
กิจกรรม ตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร
1 โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี
งานในวันสําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

100,000

41,550

สํานักปลัดฯ

2 โครงการจิตอาสา

30,000

3,000

สํานักปลัดฯ

3 โครงการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
(ฮอมผญา อาสาคลายทุกข)

20,000

9,900

สํานักปลัดฯ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเจาหนาที่ของเทศบาล

160,000

122,708

สํานักปลัดฯ

5 โครงการวันทองถิ่นไทย

5,000

500

สํานักปลัดฯ

6 โครงการวันเทศบาล

25,000

7,334

สํานักปลัดฯ

7 โครงการออกหนวยเคลื่อนที่

30,000

24,750

สํานักปลัดฯ

8 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

40,000

4,680

สํานักปลัดฯ

9 โครงการเตรียมความพรอมการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งกอสราง

20,000

19,637

กองคลัง

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
304,000
300,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

11 โครงการใหความรูแกคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง

20,000

6,320

กองคลัง

12 โครงการเพิ่มทักษะดานงบประมาณ

15,000

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

13 โครงการซอมแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

19,982.80

งานปองกันฯ
สํานักปลัด

14 โครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน

15,000

5,690

งานปองกันฯ
สํานักปลัด

15 โครงการอบรมปองกันอัคคีภัย
ในสถานศึกษาและชุมชน

10,000

9,862.30

งานปองกันฯ
สํานักปลัด

16 โครงการปองกันและแกไขปญหา
หมอกควันและไฟปา

5,000

4,500

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

163,400

64,758

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

982,400

645,172.10

17 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ ประจําเทศบาลตําบลบานแปน
รวม 17 โครงการ

รวมเปนเงินงบประมาณที่ใชไปทั้งสิ้น 645,172.10 บาท
(-หกแสนสี่หมื่นหาพันหนี่งรอยเจ็ดสิบสองบาทสิบสตางค-)

หมายเหตุ

ไมดําเนินการ
เนื่องจากการ
ระบาดของโรค
COVID 19

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอุดหนุนหนวยงานอื่น
เทศบาลตําบลบานแปน ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานอุดหนุนหนาวยงานอื่น โดยจัดทําโครงการ/
กิจกรรม ตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอุดหนุน
หนวยงานอื่น
1 อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

17,000

17,000

สํานักปลัดฯ

2 อุดหนุนโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด

9,000

-

งานปองกันฯ

3 อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา
ระดับประถมศึกษาที่ตั้งในเขตเทศบาลตําบล
บานแปน

50,000

50,000

กอง
การศึกษาฯ

4 อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งในเขตเทศบาลตําบล
บานแปน

40,000

40,000

กอง
การศึกษาฯ

5 อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนในเขต
เทศบาลตําบลบานแปน

1,000,000

930,000

กอง
การศึกษาฯ

6 อุดหนุนโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

180,000

120,000

กอง

7 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการ
ขยายเขตไฟฟา 1 เฟส 2 สาย พรอมสายดับ
และโคมไฟกิ่ง บริเวณซอยสันทรายพัฒนา
บานบูชา

157,000

144,895.48

สํานักปลัดฯ

สาธารณสุขฯ
กองชาง

หมายเหตุ

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 อุดหนุนโครงการถนนเด็กเดิน

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
20,000
20,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กอง
การศึกษาฯ

9 อุดหนุนโครงการประเพณี
สรงน้ําพระธาตุวัดหนองเตา

10,000

10,000

กอง
การศึกษาฯ

10 อุดหนุนโครงการ อปต.สัญจรเคลื่อนที่สู
ประชาชนประจําตําบลบานแปนและตําบล
หนองหนาม

24,000

12,000

กอง
การศึกษาฯ

11 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต
บานบอโจง

20,000

-

กอง
การศึกษาฯ

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

12 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกราต
บานขวาง

20,000

-

กอง
การศึกษาฯ

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

13 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกราต
บานหนองหนาม

20,000

-

กอง
การศึกษาฯ

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

14 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกราต
บานรั้ว-ทุง

20,000

-

กอง
การศึกษาฯ

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

15 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกราต
บานหนองเตา

20,000

-

กอง
การศึกษาฯ

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกราต
บานบูชา

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
20,000
-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กอง
การศึกษาฯ

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

17 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกราต
บานแปน

20,000

-

กอง
การศึกษาฯ

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

18 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกราต
บานเสง

20,000

-

กอง
การศึกษาฯ

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

๑๙ โครงการประเพณีสงกรานต
บานมวง

20,000

-

กอง
การศึกษาฯ

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

๒๐ อุดหนุนโครงการสระเกลาดําหัวพระสงฆ
ในเขตเทศบาลตําบลบานแปน

22,000

-

กอง
การศึกษาฯ

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

21 อุดหนุนโครงการประเพณีสรงน้ําพระ
วัดบานรั้ว-ทุง

10,000

-

กอง
การศึกษาฯ

ไมมีการขอรับ
การสนับสนุน

22 อุดหนุนโครงการประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุเจดียศรีหริภุญชัยวัด
บานแปน

10,000

-

กอง
การศึกษาฯ

ไมมีการขอรับ
การสนับสนุน

23 อุดหนุนโครงการประพฤติวัตร
รุกขมูลกรรม โสสานกรรม

20,000

กอง
การศึกษาฯ

ไมมีการเบิกจาย
เนื่องจากจัด
กิจกรรมนอกเขต

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

24 อุดหนุนโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นําชีวิต ศูนยพุทธศาสนาวันอาทิตย
วัดบานรั้ว-ทุง (โรงเรียนปริยัติศึกษา)
รวม 24 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
ไมมีการขอรับ
10,000
การสนับสนุน
1,759,000 1,343,895.48

รวมเปนเงินงบประมาณที่ใชไปทั้งสิ้น 1,343,895.48 บาท
(-หนึ่งลานสามแสนสี่หมื่นสามพันแปดรอยเกาสิบหาบาทสี่สิบแปดสตางค-)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

หมายเหตุ

