สรุปผลการดาเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
(บาท)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยช่างพงศ์
บ้านหนองเต่า
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้าน
นายมนตรี ทองงาม บ้านหนองเต่า
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4 (ต่อเนื่อง)
บ้านหนองเต่า
โครงการปรับปรุงบ่อเกษตร (วัดห่าง)
หมู่ที่ 8 บ้านม่วง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายปัน
บ้านหนองหนาม
โครงการวางท่อ คสล.เลียบถนนสายใหม่
หมู่ที่ 1 บ้านบ่อโจง
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบ้านแป้น
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสนามกีฬาหลังตลาด บ้านแป้น หมู่ท6ี่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายร่องอุยบ้านขว้าง หมู่ที่ 2 ต.หนองหนาม
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(แบบ Overlay) ซอยเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ซอย 18,20 ,22 บ้านเส้ง หมู่ที่ 7

175,000

11

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(แบบ Overlay) ซอยหน้าวัดบ้านรั้ว-ทุง่
หมู่ที่ 8 บ้านรั้ว-ทุง่

382,000

12

โครงการก่อสร้างโรงผลิดน้าดื่มเพือ่ อุปโภค
หมู่ที่ 5 บ้านบูชา

150,000

13

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
หมู่ที่ 5 บ้านบูชา

218,000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

235,500
70,000
100,000
164,000
400,000
400,000
324,500
284,000
464,000

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
(บาท)

15

โครงการปรับปรุงต่อเติมผนังกั้นห้องเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแป้น

133,000

16

โครงการคืนน้าใสให้น้ากวง

17

โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ

14,950

18

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนและ
ธนาคารขยะรีไซเคิล

35,800

19

โครงการจัดเก็บขยะของเทศบาล

20

โครงการออมบุญ ออมขยะ ออมเบีย้

20,000

21

โครงการรักษ์บ้านเกิด สร้างถิ่นกาเนิดให้น่าอยู่

18,450

22

โครงการลดโลกร้อนด้วยสองมือเรา

17,750

23

โครงการหมู่บ้านตัวอย่าง หน้าบ้าน น่ามอง

25,350

24

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิม่
พืน้ ทีส่ ีเขียวสู่ชุมชน

25

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
หมู่ที่ 8 บ้านม่วง

26

โครงการขยายสายดับพร้อมโคมไฟกิ่ง ภายใน
หมู่บ้านหนองหนาม

258,436.02

27

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(แบบ Overlay) ซอยเทศบาลตาบลบ้านแป้น
28 หมู่ที่ 5

-

28

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหน้าบ้าน
อ.นิรันดร์ ขันแก้วหล้า บ้านม่วง หมู่ที่ 8
ต.บ้านแป้น

-

12,686.70

1,268,000

ใช้งบ สสส.
บูรณาการร่วมกับ
โครงการนวัตกรรม
298,000

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย
(บาท)

30

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหน้าสวน
นายเกษม คาภิคา บ้านขว้าง หมู่ที่ 2
ต.หนองหนาม

-

31

โครงการขุดลอกลาเหมืองสายบ้านเส้ง-บ้าน
หนองเต่า หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 3 ต.บ้านแป้น

-

32

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแป้น หมู่ที่ 2
ต.หนองหนาม

-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลาดับ
ที่
1
2
3
4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการจ้างนักเรียน-นักศึกษา เพือ่ แก้ไขปัญหา
ความยากจน
โครงการคลินิกเกษตร
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเทศบาลตาบลบ้านแป้น

งบประมาณ
ทีเ่ บิกจ่าย
(บาท)
44,520
43,200
82,881
14,440

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย(บาท)

1

โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนทีแ่ ละสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ

59,700

2

โครงการกิจกรรมวัน อปพร.

14,750

3

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน

ดาเนินการไม่ใช้งบประมาณ

4

โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

9,650

5

โครงการบ้านแป้นร่วมใจ ขจัดภัยยาเสพติด
และกิจกรรม To be number one

18,250

6

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนเทศบาลตาบลบ้านแป้น

30,000

7

โครงการจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐานเพือ่ จัดทาแผน
พัฒนาเทศบาล

5,175

8

โครงการเปิดบ้านแป้นสู่อาเซียน
"BP FOR AEC "

7,050

9

โครงการรณรงค์ป้องกันการควบคุม
โรคไข้หวัดนก

18,000

10

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และการควบคุมกาเนิดสุนัข และแมว

7,500

11

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

20,000

12

โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส

2,850

13

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาสุขภาพ
ในชุมชน

483,978

14

โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้
เลือดออก

20,000

15

โครงการหมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพ

29,700

16

โครงการอาหารปลอดภัยและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

20,000

17

โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในชุมชน

18,830

18

โครงการชุมชนอาสาพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน

97,600

19

โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น

160,000

20

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

149,284

21

โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตาบลบ้านแป้น

14,735

22

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและอาสา
สมัครดูแลคนพิการทีบ่ ้าน

12,700

23

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว

11,990

24

เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

10810100.00

25

เบีย้ ยังชีพผู้พิการ

3936200.00

26

เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

27

โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแป้น
โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแป้น

182,500

573,159.34

โครงการอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนในเขต
เทศบาลตาบลบ้านแป้น
28

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

580,000

29

โครงการเข้าร่วมการจัดงานมหกรรมการศึกษา
ของ อปท.ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับ
ประเทศ

16,451

30

โครงการวันสาคัญทางศาสนาและวันสาคัญ
ของชาติ

3,030

31

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหาร

107,850

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพืน้ ฐานและผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

32

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการ
เล่นกีฬาของเยาวชน

1,970

33

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตาบลบ้านแป้น

19,950

35

โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ปีใ๋ หม่เมือง

81,180

36

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น

50,249

37

โครงการหล่อเทียนวันเข้าพรรษา

29,520

38

โครงการวันเด็กเทศบาลตาบลบ้านแป้น

ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

39

โครงการสานสัมพันธ์ วัด บ้าน โรงเรียน

ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

40

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบลบ้านแป้น และโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแป้น

บูรณาการร่วมกับโครงการ
พัฒนาศักยภาพฯ

41

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลบ้านแป้น

บูรณาการร่วมกับโครงการ
พัฒนาศักยภาพฯ

42

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า

ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร
ลาดับที่

โครงการ /กิจกรรม

1

โครงการวันท้องถิ่นไทย

2

โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- โครงการวันปิยมหาราช

- โครงการแสดงความอาลัยเพือ่ เป็นพระบรม
ราชานุสรณ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช (กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อสานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณและเรียนรู้พระราชกรณียกิจ)
- โครงการแสดงความอาลัยเพือ่ เป็นพระบรม
ราชานุสรณ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

งบประมาณทีเ่ บิกจ่าย(บาท)
5,000

1,500
53,778

22,485

อดุลยเดช (กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรูป้ ระดิษฐ์

ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความอาลัยเข้าร่วมใน
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ)
- โครงการวันแม่
- โครงการแสดงความอาลัยเพือ่ เป็นพระบรม
ราชานุสรณ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช (กิจกรรมปรับปรุงภูมทิ ัศน์ในเขต

27,750
8,448

เทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพิ ลอดุลยเดชฯ)

3

4

โครงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นาชุมชน
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจาปีงบประมาณ 2560
"ฮอมผญ๋า อาสาคลายทุกข์"
โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

17,950

2,210

5

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนงาน

164,250

โครงการ และกิจกรรมของเทศบาล

6

โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
"แผน 360 องศา"

13,870

7

โครงการเพิม่ ทักษะด้านงบประมาณขององค์กร

12,600

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่ ความเป็นเลิศ

8

โครงการวันเทศบาล

22,500

9

โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน
เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลตาบลบ้านแป้น

266,750

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอุดหนุนหน่วยงานอื่น

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ทีเ่ บิกจ่าย
(บาท)

1

อุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

30,000

2

โครงการสนับสนุนภารกิจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพือ่ ประชาชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560

25,000

3

อุดหนุนเพือ่ พัฒนาการศึกษาระดับประถมศึกษา
ในเขตเทศบาล

70,000

4

อุดหนุนเพือ่ พัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ในเขตเทศบาล

40,000

5

โครงการอุดหนุน อสม. ในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น

67,500

6

อุดหนุนโครงการส่งเสริมพุทธศาสนาของวัด
ในเขตเทศบาล

90,000

7

อุดหนุนโครงการขนบธรรมเนียมประเพณี
ของหมู่บ้านในเขตเทศบาล

135,000

8

โครงการอุดหนุน อปต.ลาพูน สัญจรเคลื่อนที่
สู่ประชาชน ต.หนองหนาม และ ต.บ้านแป้น

12,000

9

อุดหนุนศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์
วัดบ้านรั้ว-บ้านทุง่

10,000

