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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “แผนพัฒนา” “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” 
“แผนพัฒนาสามป” “โครงการพัฒนา” “การเพ่ิมเติม” และ“การเปลี่ยนแปลง” ในขอ ๔ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และการแกไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. ๒๕61 ใหแกไขคําวา “แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป” เปน “แผนพัฒนาทองถ่ิน”และแกไขคําวา “แผนพัฒนา” 
เปน “แผนพัฒนาทองถ่ิน” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง    
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘   
 สําหรับ  การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 12 ใหยกเลิกความใน   
ขอ 27 ของระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
พ.ศ.2548 ใหใชความตอไปนี้แทน “ขอ ๒๗ แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ไดรับแจง แผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ       
ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น”  
 

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

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

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548 (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 2 ) พ.ศ. ๒๕59   
 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 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร ร้อยละของ จ ำนวน ร้อยละของ
ตำมแผนพัฒนำ ท่ีจะด ำเนินกำร โครงกำรตำม งบประมำณ งบประมำณ

ท้องถ่ิน แผนพัฒนำท้องถ่ิน (บำท) ท้ังหมด
ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 1 100.00 20,000 0.28
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2 100.00 25,000               0.35             
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 16 6 37.50 552,000             7.75             
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 9 75.00 3,345,500          46.96

รวม 31 18 58.06 3,942,500         55.34
ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร 3 ๓ 100.00 30,000               0.42
2.2 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 ๒ 40.00 25,000               0.35             

รวม 8 5 62.50 55,000              0.77
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 7 4 57.14 125,000             1.75
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 6 100.00 105,000             1.47
3.3 แผนงานการสาธารณสุข 7 7 100.00 85,000               1.19
3.4 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12 5 41.67 65,000               0.91
3.5 แผนงานการศึกษา 19 6 31.58 56,000               0.79
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 13 8 61.54 325,000             4.56

รวม 64 36 56.25 761,000            10.68

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๖

เทศบำลต ำบลบ้ำนแป้น

1

2

3

ยุทธศำสตร์ /แผนงำน



จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร ร้อยละของ จ ำนวน ร้อยละของ
ตำมแผนพัฒนำ ท่ีจะด ำเนินกำร โครงกำรตำม งบประมำณ งบประมำณ

ท้องถ่ิน แผนพัฒนำท้องถ่ิน (บำท) ท้ังหมด

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๖

เทศบำลต ำบลบ้ำนแป้น

ยุทธศำสตร์ /แผนงำน

ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนองค์กร
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15 8 53.33 463,000             6.50
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1 100.00 10,000               0.14

รวม 16 9 56.25 473,000            6.64
ยุทธศำสตร์อุดหนุนหน่วยงำนอ่ืน

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 2 100.00 42,750               0.60
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2 100.00 25,000               0.35
5.3 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1 100.00 30,000               0.42
5.4 แผนงานการสาธารณสุข 1 1 100.00 180,000             2.53
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 8 3 37.50 200,000             2.81
5.6 แผนงานการศึกษา 3 3 100.00 1,110,000          15.58
5.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 28 22 78.57 305,000             4.28

รวม 45 34 75.56 1,892,750         26.57
164 102 62.20 7,124,250 -รวมท้ังส้ิน

4

5



1. ยุทธศาสตร์  โครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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.

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อบรม ศึกษาดูงาน เก่ียวกับการ 20,000 พ้ืนท่ีตัวอย่าง ส านักปลัด
(อพ.สธ.) อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 9 หมู่บ้านใน

เขตเทศบาล
ต าบลบ้านแป้น

20,000รวม  1  โครงการ

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

ท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6





1. ยุทธศาสตร์  โครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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.

1 โครงการคืนน้ าใสให้ล าน้ ากวง  - จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ 20,000 บริเวณแม่น้ ากวง งานป้องกันฯ
ความรู้ และเก็บผักตบชวา ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ในล าน้ ากวง ต าบลบ้านแป้น

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 5,000 ในเขตเทศบาล งานป้องกันฯ
ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง ให้ความรู้ด้านการลดค่าฝุ่นและ ต าบลบ้านแป้น ส านักปลัด
ขนาดเล็ก PM 2.5 หมอกควันให้แก่ประชาชน

25,000รวม  2  โครงการ

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

ท่ี พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6





1. ยุทธศาสตร์  โครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

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.

1 โครงการชุมชนอาสาพัฒนา ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานและ 5,000 หมู่บ้านในเขต กองสาธารณสุข
ท้องถ่ินอย่างย่ังยืน ติดตามประเมินผลการประกวด รับผิดชอบ และส่ิงแวดล้อม

หมู่บ้านตามหลักเกณฑ์ ทต.บ้านแป้น

2 โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ จัดท า 5,000 หมู่บ้านในเขต กองสาธารณสุข
ป้ายรณรงค์ห้ามท้ิงและห้ามเผา รับผิดชอบ และส่ิงแวดล้อม
ขยะในเขตเทศบาล ทต.บ้านแป้น

3 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ จัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์ 5,000 หมู่บ้านในเขต กองสาธารณสุข
ในชุมชน ปลูกจิตส านึกคัดแยกขยะ รับผิดชอบ และส่ิงแวดล้อม

การจ ากัดขยะ การน าขยะ ทต.บ้านแป้น
ย่อยสลายมาท าปุ๋ยหมักชีวภาพ
การจัดท ากองทุนขยะ

4 โครงการรักษ์บ้านเกิด สร้างถ่ินก าเนิด จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 5,000 หมู่บ้านในเขต กองสาธารณสุข
ให้น่าอยู่ ท าความสะอาดชุมชนให้เป็น รับผิดชอบ และส่ิงแวดล้อม

ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ทต.บ้านแป้น

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

พ.ศ.25๖6
ท่ี

พ.ศ.2565
โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ



1. ยุทธศาสตร์  โครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

พ.ศ.25๖6
ท่ี

พ.ศ.2565
โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

5 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิม 5,000 หมู่บ้านในเขต กองสาธารณสุข
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีสีเขียวในท่ีสาธารณะ ถนน รับผิดชอบ และส่ิงแวดล้อม
สู่ชุมชน และสถานท่ีส่วนรวม ทต.บ้านแป้น

6 โครงการปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 527,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง
หมู่บ้าน บ้านบ่อโจง  หมู่ท่ี 1 บ้านบ่อโจง โดยการติดต้ังหอถัง บ้านบ่อโจง
ต.หนองหนาม  อ.เมือง จ.ล าพูน เหล็กเก็บน้ าขนาด 20 ลบ.ม. 

สูง 20 ม. พร้อมเดินท่อเมนประปา
PVC ขนาด Ø 3 น้ิว ช้ัน 8.5
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 225 ม.
เช่ือมต่อระบบเรียบร้อย

552,000รวม   6   โครงการ







1. ยุทธศาสตร์  โครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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.

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัส ก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวง 460,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง
ทางหลวงท้องถ่ิน ลพ.ถ.15-032 ท้องถ่ิน ลพ.ถ.15-032 สาย บ้านหนองหนาม
สายบ้านหนองหนาม ซอย 1 บ้านหนองหนาม ซอย 1
บ้านหนองหนาม หมู่ท่ี 3 ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว
ต.หนองหนาม 51 ม. หนา 0.15 ม.

ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว
219 ม. หนา 0.15 ม. ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัส ก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวง 87,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง
ทางหลวงท้องถ่ิน ลพ.ถ.15-076 ท้องถ่ิน ลพ.ถ.15-076 ซอย บ้านแป้น
ซอยเทศบาลต าบลบ้านแป้น 44 เทศบาลต าบลบ้านแป้น 44 
(ท้ายซอย) บ้านแป้น หมู่ท่ี 6 (ท้ายซอย) บ้านแป้น ขนาดกว้าง
ต.บ้านแป้น 3 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีผิว คสล.รวมไม่น้อยกว่า 
150 ตร.ม.

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

ท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6



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.

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 350,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง
คสล.ซอย 9 บ้านหนองเต่า หมู่ท่ี 3 ซอย 9 บ้านหนองเต่า หมู่ท่ี 3 บ้านหนองเต่า
ต.บ้านแป้น ขนาดกว้าง 0.30 ม.ยาว 150 ม.

ลึก 0.30-0.50 ม.

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 528,500 หมู่ท่ี 2 กองช่าง
คสล. บริเวณบ้านนางวาสนา บริเวณบ้านนางวาสนา บ้านขว้าง บ้านขว้าง
บ้านขว้าง  หมู่ท่ี 2 ต.หนองหนาม หมู่ท่ี 2 ขนาดกว้าง 0.30 ม.

ลึกเฉล่ีย 0.30-0.50 ม. ยาว
215 ม.

5 โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 490,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง
(CCTV) ภายในหมู่บ้านบูชา และ (CCTV) ภายในหมู่บ้านบูชา และ บ้านบูชา
ระบบปฏิบัติการ CCTV เทศบาล ระบบปฏิบัติการ CCTV เทศบาล
ต าบลบ้านแป้น  ต าบลบ้านแป้น  จ านวน 10 จุด

พร้อมอุปกรณ์

6 โครงการปรับปรุงระบบน้ าด่ืมชุมชน ปรับปรุงระบบน้ าด่ืมชุมชน 109,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง
บ้านแป้น หมู่ท่ี 6 ต.บ้านแป้น บ้านแป้น โดยการเปล่ียนสาร บ้านแป้น

กรอง ถังกรอง ไส้กรอง หัวบรรจุ
และปรับปรุงระบบไฟฟ้า



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.

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6

7 โครงการปรับปรุงถนน คสล.รหัส ปรับปรุงถนน คสล.รหัสทางหลวง 488,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง
ทางหลวงท้องถ่ิน ลพ.ถ.15-043 ท้องถ่ิน ลพ.ถ.15-043 บริเวณ บ้านร้ัว-ทุ่ง
บริเวณซอยข้างวัดเช่ือมถนน ซอยข้างวัดเช่ือมถนน
ประชารัฐพัฒโน บ้านร้ัว-ทุ่ง หมู่ท่ี 8 ประชารัฐพัฒโน บ้านร้ัว-ทุ่ง 
ต.หนองหนาม ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว

286 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ีผิว
คสล.ไม่น้อยกว่า 572 ตร.ม.
ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว
178 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ีผิว
คสล.ไม่น้อยกว่า 356 ตร.ม.
หักพ้ืนท่ีบ่อพัก จ านวน 27 บ่อ 
มีพ้ืนท่ีผิว คสล.รวมไม่น้อยกว่า
893.46 ตร.ม.

8 โครงการวางท่อ คสล.บริเวณสาย วางท่อ คสล.บริเวณสายกลางบ้าน 333,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง
กลางบ้าน-สุพจน์ซาลาเปา (ช่วงท่ี 3)  - สุพจน์ซาลาเปา (ช่วงท่ี 3) บ้านเส้ง
บ้านเส้ง หมู่ท่ี 7 ต.บ้านแป้น บ้านเส้ง  ขนาด Ø 0.80 ม.

(มอก.ช้ัน 3) จ านวน 71 ท่อน 
และก่อสร้างบ่อพัก คสล. จ านวน
7 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
79 ม.



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.

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6

9 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 500,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง
คอนกรีต (Overlay) บริเวณถนน (Overlay) บริเวณถนนเลียบ บ้านม่วง
เลียบล าเหมืองแป้น-บวกขุด ล าเหมืองแป้น-บวกขุด บ้านม่วง
บ้านม่วง หมู่ท่ี 8 ต.บ้านแป้น ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 378 ม.

หนา 0.05 ม.หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,134 ตร.ม

3,345,500   รวม   ๙  โครงการ



 

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
2.1 แผนงานการเกษตร

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.

1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ศึกษาดูงาน จัดอบรม 10,000        เทศบาลต าบล ส านักปลัด
จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ บ้านแป้น
ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

2 โครงการคลินิกเกษตร ศึกษาดูงาน จัดอบรม 10,000        เทศบาลต าบล ส านักปลัด
จัดกิจกรรมด้านการ บ้านแป้น
ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ ศึกษาดูงาน จัดอบรม 10,000        เทศบาลต าบล ส านักปลัด
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโน บ้านแป้น
เทศบาลต าบลบ้านแป้น โลยีการเกษตร จัดท า

แปลงสาธิตพืชผักสวนครัว
พืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้
ประดับ

30,000        รวม  3  โครงการ

ท่ี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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.

1 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมแสดง 5,000          เทศบาลต าบล กองสวัสดิการ
ชุมชนและผลผลิตทาง ผลิตภัณฑ์ชุมชนผลผลิต บ้านแป้น สังคม
การเกษตรชุมชน ทางการเกษตรฯ

2 โครงการส่งเสริมอาชีพตาม จัดประชุม ฝึกอบรม 10,000        เทศบาลต าบล กองสวัสดิการ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงาน บ้านแป้น สังคม

15,000        รวม  ๒  โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม  
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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.

1 โครงการจิตอาสา จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา 20,000 1.ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
หรือตามหนังสือส่ังการต่าง ๆ ต าบลบ้านแป้น
ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัด 2.จังหวัดล าพูน
อ าเภอ ฯลฯ

2 โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ออกประชาคมหมู่บ้าน ประชุม 75,000 1.เทศบาลต าบล กองยุทธศาสตร์

"แผนกินได้" คณะกรรมการจัดท าแผน บ้านแป้น และงบประมาณ

2.หมู่บ้านในเขต
เทศบาล

3 โครงการ Banpan Smart City จัดอบรมให้ความรู้ และศึกษา 15,000 1.เทศบาลต าบล กองยุทธศาสตร์

เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ บ้านแป้น และงบประมาณ

ใช้เทคโนโลยีจากหน่วยงานอ่ืนๆ 2.หน่วยงานอ่ืน
ตามรายละเอียด
โครงการ

4 โครงการนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ 15,000 เทศบาลต าบล กองยุทธศาสตร์

ทักษะการพูด การแสดงออก บ้านแป้น และงบประมาณ

125,000รวม  4  โครงการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

ท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6





3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม  
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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.

1 โครงการบ้านแป้นร่วมใจขจัดภัย จัดกิจกรรมรณรงค์ ฝึกอบรม 30,000 1.เทศบาลต าบล งานป้องกันฯ
ยาเสพติด ให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด บ้านแป้น ส านักปลัด

ให้แก่ประชาชน ผู้บริหาร 2.ร.ร.บ้านแป้น
สมาชิกสภาฯ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พิทยาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ 10,000 เทศบาลต าบล งานป้องกันฯ
และเจ้าหน้าท่ีงานป้องกัน เจ้าหน้าท่ี อปพร.และเจ้าหน้าท่ี บ้านแป้น ส านักปลัด

งานป้องกัน

3 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการ 20,000 ตู้ยามต ารวจ งานป้องกันฯ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน บ้านแป้น ส านักปลัด

4 โครงการให้บริการการแพทย์ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้า 15,000 ในเขตเทศบาล งานป้องกันฯ
ฉุกเฉิน หน้าท่ี และจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ต าบลบ้านแป้น ส านักปลัด

ประจ ารถกู้ชีพ ค่าวัสดุวิทยา-
ศาสตร์และการแพทย์ ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

ท่ี พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6โครงการ/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.

ท่ี พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

5 โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย ฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ 10,000 1. ร.ร.อนุบาล งานป้องกันฯ
ในสถานศึกษาและชุมชน ป้องกันอัคคีภัยให้แก่นักเรียน ทต.บ้านแป้น ส านักปลัด

ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแป้น 2. ร.ร.ต าบล
บ้านแป้น

6 โครงการซ้อมแผนป้องกันและ ฝึกอบรม ทบทวน ให้ความรู้ 20,000 เทศบาลต าบล งานป้องกันฯ
บรรเทาสาธารณภัย และซักซ้อมแผน ป้องกันและ บ้านแป้น ส านักปลัด

บรรเทาสาธารณภัยให้เจ้าหน้าท่ี
ป้องกันฯ

105,000รวม    6   โครงการ







3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม
     3.3  แผนงานสาธารณสุข

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.

1 โครงการน  าประปาปลอดภัย จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 5,000 หมู่บ้านในเขต กองสาธารณสุข
เทศบาลต าบลบ้านแป้น วิเคราะห์คุณภาพน  า น  าประปา รับผิดชอบ และส่ิงแวดล้อม

ตู้หยอดน  าเหรียญ โรงงานผลิต เทศบาล
น  าด่ืมชุมชน บ้านแป้น

2 โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรค จัดฝึกอบรมให้ความรู้เฝ้าระวัง 5,000 หมู่บ้านในเขต กองสาธารณสุข
อุบัติใหม่ อุบัติซ  า หรือโรคระบาด การเกิดโรคอุบัติใหม่  อุบัติซ  า รับผิดชอบ และส่ิงแวดล้อม
ท่ีพบบ่อยในชุมชน สู่ต าบล เก่ียวกับการป้องกันควบคุมโรค เทศบาล
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืน อุบัติใหม่ อุบัติซ  าหรือโรคระบาด บ้านแป้น

3 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน า จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการ 5,000 หมู่บ้านในเขต กองสาธารณสุข
สุขภาพในชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค รับผิดชอบ และส่ิงแวดล้อม

และศึกษาดูงานกลุ่มองค์กรท่ีมี เทศบาล
ความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพ บ้านแป้น
ประชาชน

4 โครงการรณรงค์ป้องกัน จัดฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน 20,000 หมู่บ้านในเขต กองสาธารณสุข

การควบคุมโรคไข้หวัดนก ควบคุมโรคและพ่นยาเคมีป้องกัน รับผิดชอบ และส่ิงแวดล้อม

ในโรงเรือนท่ีเลี ยงสัตว์ปีก เทศบาล

ท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

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.

ท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

5 โครงการรณรงค์ป้องกัน จัดฝึกอบรมให้ความรู้ประชา 40,000 หมู่บ้านในเขต กองสาธารณสุข
และควบคุมโรคไข้เลือดออก สัมพันธ์  ส ารวจลูกน  ายุงลาย รับผิดชอบ และส่ิงแวดล้อม

ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุ โดยการ เทศบาล
ใส่ทรายทีมีฟอส 1% พ่นยาเคมี บ้านแป้น
ยุงลายกรณีเกิดโรค

6 โครงการรณรงค์ป้องกัน จัดฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์ 5,000 หมู่บ้านในเขต กองสาธารณสุข

โรคเอดส์ เผยแพร่ความรู้การจัดนิทรรศการ รับผิดชอบ และส่ิงแวดล้อม

การประกวดเรียงความการป้องกัน เทศบาล
โรคเอดส์ บ้านแป้น

7 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เจ้าของ 5,000 หมู่บ้านในเขต กองสาธารณสุข

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ในการป้องกันโรค และน าสัตว์ รับผิดชอบ และส่ิงแวดล้อม

ตามปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า เลี ยงมารับวัคซีน รณรงค์การฉีด เทศบาล
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ วัคซีนให้สัตว์เลี ยง บ้านแป้น
อัครราชกุมารี

85,000รวม   7  โครงการ







3. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม  
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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.

1 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จัดประชุม/ฝึกอบรม 20,000        9 หมู่บ้าน กองสวัสดิการฯ
เทศบาลต าบลบ้านแป้น ศึกษาดูงานเก่ียวกับผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล
(อุ้ยม่วนใจ) ต าบลบ้านแป้น

2 โครงการเสริมสร้างเครือข่าย จัดกิจกรรมช่วยเหลือคุ้มครอง 10,000 9 หมู่บ้าน กองสวัสดิการฯ
คุ้มครองเด็กเทศบาลต าบล เด็กในเขตเทศบาลต าบล ในเขตเทศบาล
บ้านแป้น บ้านแป้นท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ต าบลบ้านแป้น

3 โครงการพัฒนาบทบาทสตรี จัดประชุม/ฝึกอบรม 10,000 9 หมู่บ้าน กองสวัสดิการฯ
ศึกษาดูงาน

4 โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จัดประชุม/ฝึกอบรม 10,000 9 หมู่บ้าน กองสวัสดิการฯ
และผู้ดูแลคนพิการ ศึกษาดูงาน

5 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ จัดประชุม/ฝึกอบรม 15,000 9 หมู่บ้าน กองสวัสดิการฯ
ศึกษาดูงาน

65,000รวม    5  โครงการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลบ้านแป้น



3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม
     3.5 แผนงานการศึกษา

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.

1 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 30,000 หน่วยงานท่ีรับ ร.ร.อนุบาล/
ทางวิชาการ มหกรรมการจัดการ ทักษะทางวิชาการ เป็นเจ้าภาพ กองการ
ศึกษาท้องถ่ิน ศึกษา

2 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ 5,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
แก่นักเรียนและบุคลากรทางการ ในสังกัด /สถานศึกษา
ศึกษา ในสังกัด

3 โครงการสานสัมพันธ์ บ้าน วัด การอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ 6,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
โรงเรียน จัดบอร์ดความรู้ การประกวด ในสังกัด /สถานศึกษา

ในสังกัด

4 โครงการพัฒนาศัพยภาพคณะ จัดอบรมและน าคณะกรรมการฯ 5,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก ศึกษาดูงาน บ้านแป้น /สถานศึกษา
เล็ก คณะกรรมการบริหารสถาน ในสังกัด
ศึกษา คณะกรรมการการศึกษา
และครู บุคลากรทางการศึกษา

ท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

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.

ท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ อบรม/ศึกษาดูงาน 5,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด /สถานศึกษา

ในสังกัด

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัด 5,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ท าแผนพัฒนาการศึกษาของ ท าแผนพัฒนาการศึกษา ในสังกัด /สถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ ในสังกัด
สถานศึกษาในสังกัด

56,000รวม  6   โครงการ



3. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านสังคม
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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.

1 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน จัดการแข่งขันกีฬาสากล 50,000 สนามกีฬา กองการศึกษา
สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด และกีฬาพ้ืนบ้าน เทศบาลต าบล

บ้านแป้น

๒ โครงการแข่งขันฟุตบอล จัดการแข่งขันฟุตบอล 5,000 สนามกีฬา กองการศึกษา
ประชาชนในเขตเทศบาล เทศบาลต าบล
ต าบลบ้านแป้น (บ้านแป้นคัพ) บ้านแป้น

3 โครงการประเพณีย่ีเป็ง จัดการประกวดขบวน/นาง 150,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา
นพมาศ/โคมลอย/เจดีย์ทราย บ้านแป้น
/ซุ้มประตู/การประดิษฐ์
กระทงใบตอง

๔ โครงการพัฒนาศักยภาพสภา จัดการประชุม /ฝึกอบรม 5,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา
วัฒนธรรมเทศบาลต าบล และศึกษาดูงาน บ้านแป้น/ต่าง
บ้านแป้น จังหวัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖
เทศบาลต าบลบ้านแป้น

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณท่ี



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.

พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณท่ี

๕ โคงการวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมการแสดงของ 50,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา
เด็กนักเรียน บ้านแป้น

๖ โครงการส่งเสริมประเพณี จัดกิจกรรมเก่ียวกับ 5,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ภูมิปัญญาท้องถ่ินและอ่ืน ๆ บ้านแป้น
ท้องถ่ิน

๗ โครงการสนับสนุนกิจกรรม จัดการอบรมและศึกษา 30,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา
สภาเด็กและเยาวชน ดูงาน บ้านแป้น

๘ โครงการหล่อเทียนพรรษา จัดกิจกรรมการหล่อเทียน 30,000 ร.ร.อนุบาลฯ/ กองการศึกษา
พรรษาและถวายเทียน วัดในเขตเทศบาล

325,000รวม   ๘   โครงการ



4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านองค์กร
     4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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.

1 โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี จัดงานวันพ่อ วันแม่ กิจกรรม 53,000 1.ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
งานในวันส าคัญต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนม ต าบลบ้านแป้น

พรรษา และงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 2.จังหวัดล าพูน
ตามหนังสือส่ังการต่าง ๆ ของ
กระทรวงมหาดไทย จังหวัด 
อ าเภอฯลฯ ค่าพวงมาลา พานพุ่ม

2 โครงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 15,000 เทศบาล ส านักปลัด
ผู้น าชุมชน ก านันผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ฯลฯ ต าบลบ้านแป้น
คณะผู้บริการ สมาชิกสภาเทศบาล
(ฮอมผญ๋า อาสาคลายทุกข์)

3 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน 30,000 1.เทศบาลต าบล ส านักปลัด
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร บ้านแป้น
พนักงานเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล 2.พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ

ตามรายละเอียด
โครงการ

4 โครงการวันท้องถ่ินไทย จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 5,000 1. ทต.บ้านแป้น ส านักปลัด
และร่วมกิจกรรมของ อปท. อ่ืน 2. อปท.อ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลบ้านแป้น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6

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.

ท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

5 โครงการวันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาล บ าเพ็ญ 25,000 เทศบาล ส านักปลัด
ประโยชน์ ท าบุญตักบาตร ต าบลบ้านแป้น

6 โครงการออกหน่วยบริการเคล่ือนท่ี จัดกิจกรรมออกหน่วยเคล่ือนท่ี 10,000 หมู่บ้านในเขต ส านักปลัด
ในหมู่บ้านในเขต ทต.บ้านแป้น รับผิดชอบ

9 หมู่บ้าน

7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการ  - อบรมให้ความรู้ เพ่ือพัฒนา 15,000 เทศบาลต าบล กองยุทธศาสตร์

จัดท างบประมาณและการบริหาร ประสิทธิภาพ ทักษะในการบริหาร บ้านแป้น และงบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ

8 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงาน สร้าง/บันทึก/สืบค้น ปรับปรุง 310,000 เทศบาลต าบล กองคลัง
พัฒนารายได้แผนท่ีภาษีและ ข้อมูลแผนท่ีภาษี ปรับปรุงข้อมูล บ้านแป้น
ทะเบียนทรัพย์สิน ราคาประเมินท่ีดินให้เป็นปัจจุบัน

463,000รวม   8  โครงการ







4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านองค์กร
4.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

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.

1 โครงการบ้านแป้นใสสะอาดปราศ ฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ 10,000  -เทศบาลต าบล งานนิติการฯ
จากคอรัปช่ัน ป้องกันการทุจริตและการ บ้านแป้น ส านักปลัดฯ

คอรัปช่ัน  - หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

10,000รวม   1  โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6





5. ยุทธศาสตร์การอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน
5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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.

1 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม 18,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

การร่วมในการช่วยเหลือ ในการช่วยเหลือประชาชน หนองช้างคืน
ประชาชนขององค์กรปกครอง ของ อปท.
ส่วนท้องถ่ินอ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

 
2 อุดหนุนโครงการอบรมการ อบรมการเฝ้าระวังรักษา 24,750 ม. 3 ส านักปลัด

เฝ้าระวังรักษาความสงบ ความสงบเรียบร้อยใน บ้านหนองเต่า
เรียบร้อยในหมู่บ้านหนองเต่า หมู่บ้านหนองเต่า

42,750

พ.ศ.25๖6
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

รวม  ๒  โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2565



5. ยุทธศาสตร์การอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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.

1 อุดหนุนโครงการบริหารจัดการ อุดหนุนกิจกรรมการบริหาร 20,000 ศป.ปส.อ. งานป้องกันฯ

แบบบูรณาการของศูนย์ปฏิบัติ จัดการแบบบูรณาการของ เมืองล าพูน ส านักปลัด

 การป้องกันปราบปราม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
ยาเสพติด อ าเภอเมืองล าพูน ปราบปรามยาเสพติด 

อ าเภอเมืองล าพูน

2 อุดหนุนโครงการฝึกอบรมการ ฝึกอบรมการให้ความเข้าใจ 5,000 พ้ืนท่ีอ าเภอ งานป้องกันฯ

ให้ความเข้าใจด้านการอ านวย ด้านการอ านวยความเป็น เมืองล าพูน ส านักปลัด

ความเป็นธรรมให้กับประชาชน ธรรมให้กับประชาชนใน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ในพ้ืนท่ี หมู่บ้าน/ชุมชน ในพ้ืนท่ี
อ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน

25,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6

รวม  2  โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลบ้านแป้น



5. ยุทธศาสตร์การอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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.

1 อุดหนุนโครงการฝึกอบรม จัดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 30,000 หมู่ท่ี 3 กองสวัสดิการฯ

ส่งเสริมอาชีพ บ้านหนองเต่า ให้แก่ประชาชนบ้านหนองเต่า บ้านหนองเต่า

30,000

5.4 แผนงานสาธารณสุข

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.

1 อุดหนุนโครงการพระราชด าริ อุดหนุน การด าเนินงาน 180,000 หมู่บ้านในเขต กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน เทศบาลต าบล และส่ิงแวดล้อม

ในการด าเนินงานตาม บ้านแป้น
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

180,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลบ้านแป้น

รวม  1  โครงการ

รวม  1  โครงการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



5. ยุทธศาสตร์การอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน

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.

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 73,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง
ขยายเขตไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย พร้อมสายดับ บริเวณสวน บ้านแป้น
พร้อมสายดับ บริเวณสวน ป้าสายทอง บ้านแป้น 
ป้าสายทอง บ้านแป้น หมู่ท่ี 6 หมู่ท่ี 6

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 30,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง
ขยายเขตไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย พร้อมสายดับและโคมไฟก่ิง บ้านเส้ง
พร้อมสายดับและโคมไฟก่ิง ซอยทวีโชค บ้านเส้ง หมู่ท่ี 7
ซอยทวีโชค บ้านเส้ง หมู่ท่ี 7

3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 97,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ขนาด 1 เฟส 2 สาย พร้อม บ้านเส้ง
ขนาด 1 เฟส 2 สาย พร้อม สายดับและโคมไฟก่ิง สันก่อธง
สายดับและโคมไฟก่ิง สันก่อธง บ้านเส้ง หมู่ท่ี 7
บ้านเส้ง หมู่ท่ี 7

200,000

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6

รวม ๓  โครงการ



5. ยุทธศาสตร์การอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน
5.6 แผนงานการศึกษา

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.

๑ อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จัดท าอาหารกลางวันส าหรับ 1,050,000 ร.ร.ต าบล กองการศึกษา

นักเรียนในเขตเทศบาลต าบล เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล บ้านแป้น
บ้านแป้น

๒ อุดหนุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ 30,000 ร.ร.ต าบล กองการศึกษา

ด้านการศึกษาระดับประถม ด้านการศึกษา บ้านแป้น
ศึกษาท่ีต้ังในเขตเทศบาลต าบล
บ้านแป้น

3 อุดหนุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ 30,000 ร.ร.บ้านแป้น กองการศึกษา

ด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ด้านการศึกษา พิทยาคม
ท่ีต้ังในเขตเทศบาลต าบล
บ้านแป้น

1,110,000

พ.ศ.25๖6

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลบ้านแป้น

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รวม  ๓  โครงการ



5.ยุทธศาสตร์   การอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน
๕.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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.

1 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า อุดหนุนโครงการจัดงาน 5,000 วัดพระธาตุ กองการศึกษา
พระธาตุหริภัญชัย ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ หริภุญชัยฯ

หริภุญชัย

๒ โครงการจัดงานพระนาง อุดหนุนโครงการจัดงาน 5,000 จังหวัดล าพูน กองการศึกษา
จามเทวีและงานฤดูหนาว พระนางจามเทวีและงาน
จังหวัดล าพูน ฤดูหนาวจังหวัดล าพูน

๓ โครงการจัดงานล าไยจังหวัด อุดหนุนโครงการจัดงานล าไย 5,000 จังหวัดล าพูน กองการศึกษา
ล าพูนสนับสนุนสินค้าไทย จังหวัดล าพูนสนับสนุน
ประจ าปี 2566 สินค้าไทย ประจ าปี 256๖
(ล าไยไทย ล าไยล าพูน) (ล าไยไทย ล าไยล าพูน)

๔ โครงการถนนเด็กเดิน อุดหนุนโครงการถนนเด็กเดิน 20,000 ม.6 กองการศึกษา

เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ ต.บ้านแป้น
ความรู้แก่เด็กและเยาวชน

๕ โครงการประเพณี อุดหนุนกิจกรรมสงกรานต์ 20,000 ม.1 กองการศึกษา
สงกรานต์  บ้านบ่อโจง การแห่ไม้ค้ าโพธ์ิ บ้านบ่อโจง

รดน้ าด าหัว บ้านบ่อโจง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6



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.

๖ โครงการประเพณี อุดหนุนกิจกรรมสงกรานต์ 20,000 ม.2 กองการศึกษา
สงกรานต์บ้านขว้าง การสืบชะตา รดน้ าด าหัว บ้านขว้าง

บ้านขว้าง

๗ โครงการประเพณี อุดหนุนกิจกรรมสงกรานต์ 20,000 ม.3 กองการศึกษา
สงกรานต์บ้านหนองหนาม การแห่ไม้ค้ าโพธ์ิ บ้านหนอง

รดน้ าด าหัว บ้านหนองหนาม หนาม

8 โครงการประเพณี อุดหนุนกิจกรรมสงกรานต์ 20,000 ม.8 กองการศึกษา
สงกรานต์บ้านร้ัว-ทุ่ง การแห่ไม้ค้ าโพธ์ิ บ้านร้ัว-ทุ่ง

รดน้ าด าหัว บ้านร้ัว-ทุ่ง

9 โครงการประเพณีสงกรานต์ อุดหนุนกิจกรรมสงกรานต์ 20,000 ม.3 กองการศึกษา
บ้านหนองเต่า การสืบชะตา รดน้ าด าหัว บ้านหนอง

บ้านหนองเต่า เต่า

10 โครงการประเพณีสงกรานต์ อุดหนุนกิจกรรมสงกรานต์ 20,000 ม.5 กองการศึกษา

บ้านบูชา การแห่ไม้ค้ าโพธ์ิ บ้านบูชา
รดน้ าด าหัว บ้านบูชา

11 โครงการประเพณีสงกรานต์ อุดหนุนกิจกรรมสงกรานต์ 20,000 ม.6 กองการศึกษา

บ้านแป้น การสืบชะตา รดน้ าด าหัว บ้านแป้น
บ้านแป้น

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6



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.

12 โครงการประเพณีสงกรานต์ อุดหนุนกิจกรรมสงกรานต์ 20,000 ม.7 กองการศึกษา
บ้านเส้ง การสืบชะตา รดน้ าด าหัว บ้านเส้ง

บ้านเส้ง

13 โครงการประเพณีสงกรานต์ อุดหนุนกิจกรรมสงกรานต์ 20,000 ม.8 กองการศึกษา
บ้านม่วง การแห่ไม้ค้ าโพธ์ิ บ้านม่วง

รดน้ าด าหัว บ้านม่วง

14 โครงการประเพณีสรงน้ าพระ อุดหนุนประเพณีสรงน้ าพระ 10,000 ม.8 กองการศึกษา
วัดบ้านร้ัว-ทุ่ง สืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน บ้านร้ัว-ทุ่ง

วัดบ้านร้ัว-ทุ่ง

15 โครงการประเพณีสรงน้ าพระ อุดหนุนประเพณีสรงน้ าพระ 10,000 ม.3 กองการศึกษา
วัดหนองเต่า สืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน บ้านหนองเต่า

วัดหนองเต่า

16 โครงการประเพณีสรงน้ า อุดหนุนประเพณีสรงน้ า 10,000 ม.6 กองการศึกษา
พระธาตุเจดีย์ศรีหริภุญชัย พระธาตุฯ สืบสานวัฒนธรรม บ้านแป้น
วัดบ้านแป้น ท้องถ่ินวัดบ้านแป้น

17 โครงการ อปต.สัญจร อุดหนุน อปต.สัญจร เคล่ือนท่ี 10,000 ต.บ้านแป้น กองการศึกษา
ต าบลบ้านแป้น สู่ประชาชนประจ าต าบล

บ้านแป้น

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6



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.

18 โครงการ อปต.สัญจร อุดหนุน อปต.สัญจร เคล่ือนท่ี 10,000 ต.หนองหนาม กองการศึกษา
ต าบลหนองหนาม สู่ประชาชนประจ าต าบล

หนองหนาม

๑๙ โครงการสระเกล้าด าหัว จัดกิจกรรมสระเกล้าด าหัว 10,000 พระสงฆ์ในเขต กองการศึกษา
พระสงฆ์ในเขตต าบลบ้านแป้น พระสงฆ์ในเขตเทศบาลต าบล ต.บ้านแป้น

บ้านแป้น

๒๐ โครงการสระเกล้าด าหัว จัดกิจกรรมสระเกล้าด าหัว 10,000 พระสงฆ์ในเขต กองการศึกษา
พระสงฆ์ในเขตต าบล พระสงฆ์ในเขตเทศบาลต าบล ต.หนองหนาม
หนองหนาม หนองหนาม

๒๑ อุดหนุนโครงการส่งเสริม จัดกิจกรรมพุทธศาสนา 10,000 วัดบ้านร้ัว-ทุ่ง กองการศึกษา
คุณธรรมจริยธรรมน าชีวิต วันอาทิตย์
ศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
วัดบ้านร้ัว-ทุ่ง (โรงเรียนปริยัติ
ศึกษา)

๒๒ โครงการข้าวใหม่โบสถ์คริสต์ อุดหนุนโครงการข้าวใหม่ 10,000 คริตจักร กองการศึกษา
โบสถ์คริสต์ เบ็ธเอล

305,000

พ.ศ.25๖6
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.2565

รวม  22  โครงการ













1. แผนงานเคหะและชุมชน
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.
1 เคร่ืองสูบน  าแบบจม เคร่ืองสูบน  าแบบจม 39,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง

(Submerse) (Submerse) ขนาด 5 HP บ้านแป้น
380 V จ านวน 1 เคร่ือง 
พร้อมอุปกรณ์

39,000

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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.
1 Sola cell 3 เฟส ติดตั งระบบ Sola cell 3 เฟส 215,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง

ออนกริต พร้อมอุปกรณ์ บ้านแป้น
เพ่ือใช้กับระบบประปา
บ้านแป้น บริเวณสนามกีฬา
บ้านแป้น หมู่ท่ี 6

215,000

พ.ศ.25๖6

รวม   1  โครงการ

รวม   1  โครงการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2565

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลบ้านแป้น

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2565 พ.ศ.25๖6
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