
แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เทศบาลต าบลจรมิ  
อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ ์

 
 
 

งานแผนและงบประมาณ 
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลจริม 

 



ค าน า 
 
  การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการ
วางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตาม
วัตถุประสงค์ ความรู้ และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ  การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์  
ต่าง ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนท า   ฉะนั้นจึงกล่าว
ได้ว่า การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต
เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา   
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  2548  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ซึ่งหมายถึง แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา   จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยได้น ารายละเอียดโครงการต่าง ๆ มาจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
มีประสิทธิภาพ และเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
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ส่วนที่  1บทน ำ 
 

 
        1.1 บทน า 
 

การวางแผนเป็นการมองไปข้างหน้าอาจเป็นช่วงระยะเวลาสั้น   ระยะปานกลาง  หรือระยะ
ยาว   

และเป็นกระบวนการก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร โดยก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ     ไว้ล่วงหน้าให้บรรลุ
ภารกิจ  วัตถุประสงค์  นโยบาย  เป้าหมาย  และเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะเกี่ยวข้อง
กับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาคมท้องถิ่นในอนาคต ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การที่ท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด จ าเป็นต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์   หรือภาพใน
อนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบัติ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 จึงได้ก าหนดประเภทของ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้  2  ประเภท คือ  
 1. แผนพัฒนำ หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. แผนพัฒนำท้องถิ่น  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
 3. แผนกำรด ำเนินงำน  เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจนในการด าเนินงานมากข้ึน 
 
 
     1.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบัการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
  การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน ซึ่งแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ รวมทั้งการก าหนดโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาในระยะ
ยาวอย่างต่อเนื่อง   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์และ
แนวทางในการพัฒนาในระดับต่าง ๆ  ที่ส าคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อ
ปัญหา  ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี    

ประกอบกับความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการที่จะก าหนดนโยบาย 
บริหารจัดการการเงินการคลังของตนเองได้อย่างอิสระรัฐจะเข้าไปควบคุมได้เท่าที่จ าเป็นเท่านั้นนอกจากนี้
พระราช บัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542 
มาตรา  16  และ มาตรา  17  บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและการปกครองส่วนท้องถิ่นรูป
พิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนอกจากจะ



มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมีอ านาจหน้าที่ในการประสานการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วย  
  เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการ
ปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย 
ก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในฐานะเป็น “รัฐอิสระ” แต่เป็นการมอบอ านาจ
หน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะบางส่วนให้ และยังต้องอยู่ในการ  ก ากับดูแลหรือตรวจสอบ โดยรัฐบาลและ
ประชาชนอีกด้วย   
  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักว่า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ  ได้แก่แผนพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนกระทรวง  แผนกรม และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  ซึ่งเป็น
แผนระดับชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนเป็นแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาอ าเภอในระดับอ าเภอซึ่งก าหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ระดับจังหวัดและอ าเภอนั้น ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคมจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย  
  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคือ คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก าหนดหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น  ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่
เพ่ิมขึ้น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดรูปแบบการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นอิสระมากขึ้น 
  ส าหรับ “ แผนการด าเนินงาน ” ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 นั้น  
มิใช่การจัดท าแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่ ที่
ด าเนินการ     
 
 
      1.3  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 
   1. เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  ที่ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน   
  2. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  
  3. เพ่ือให้แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน  / โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
  4. มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ 
ของแผนงาน/ โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
อีกด้วย  
 



 
     1.4  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามระเบียบฯ   
 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  ข้อ  27 )   ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอน การด าเนินการ   ดังนี้  

แผนการด าเนินงาน ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงานและประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้  

1.เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan )  
2.จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว  
3.แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ

ด าเนินงานจริง  
4.เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติการจัดท าแผนการด าเนินงาน แบ่งออก 3  ขั้นตอน  
 ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม/ แผนงาน 
ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าว
อาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอ แบบ
บูรณาการ  
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนด าเนินงาน  2 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1  บทน า 
  ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการด าเนินงาน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เมืองพัทยา /เทศบาล/ องค์การ
บริหารส่วนต าบล)  ประจ าปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้  
 



 
     1.5 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
   

การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้  
  1. บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of   Objectives ) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมาย
ปลายทางเพ่ือให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดให้ การก าหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการ
วางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่ก าหนดให้มีความแจ่มชัดก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมาย
ที่ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี  
  2. ประหยัด (Economical Operation ) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือ
คิดวิธีการให้องค์การบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่
ด าเนินมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ท า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์การ  
  3. ลดความไม่แน่นอน ( Reduction of Uncertainty  )  การวางแผนช่วยลดความไม่
แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่เก่ียวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตการวางแผน
ที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ท าการคาดคะเน
เหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว  
  4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ( Basis of control ) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้ก าหนด
หน้าที่การควบคุมข้ึน ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการ
คู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนก าหนด
จุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม  
  5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ( Encourages innovation and  
Creativity ) การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่  ๆ  
(นวัตกรรม)  และความคิดสร้างสรรค์ท้ังนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดม
ปัญญาของคณะผู้ท างานด้านการวางแผนท าให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ น ามาใช้ประโยชน์
แก่องค์การและยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างผู้บริหาร  
  6. พัฒนาแรงจูงใจ  ( Improves Motivation ) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่ง
ชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจในการท างานของผู้บริหาร และยังเป็นสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงาน
ด้วยเพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึก
และพัฒนาแรงจูงใจที่ดีส าหรับผู้บริหารในอนาคต  
  7. พัฒนาการแข่งขัน ( Improves Competitive Strength ) การวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้องค์การมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์การที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาด
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเก่ียวข้องกับการขยายขอบข่ายการท างาน เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน 
ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
  8. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination ) การวางแผนได้สร้างความ
มั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมาย
เดียวกัน มีการจัดประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การเพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายของ
องค์การ 
     
 
 



 
    1.6  การพัฒนาเทศบาลต าบลจริมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
   

 
1.6.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา  
 

“  ต าบลจริมน่าอยู่  สร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน  บนจุดยืนธรรมาภิบาล   
บูรณาการชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ” 

 
   1.6.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพการลงทุนพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ

เรียบร้อย  
 
 1.6.3 พันธกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

 1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งชุมชน พัฒนาการจัดการ
สาธารณสุข  เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในต าบลเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขอนามัยภายในต าบล ส่งเสริม
สนับสนุน การจัดการศึกษาอ านาจหน้าที่ ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ 

 2. พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  เส้นทางคมนาคมให้ครอบคลุมทั่วทั้งต าบล  
 3. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้าน

 การเกษตร และเพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตร ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สา
มามา รถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้    ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จัก 
สร้าง รายได้ให้กับท้องถิ่นได้   

 4. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม  ส่งเสริมการศึกษา 

 5. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
 สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 6. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ใน การบริหารจัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน  รักษา
 ความสงบเรียบร้อยภายในต าบล พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในเทศบาลต าบลจริม 

 
 
 
 



1.6.4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งชุมชนห่างไกลยาเสพติด 

พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในต าบลเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขอนามัย
ภายในต าบล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอ านาจหน้าที่ และสามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว้  

2. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ  เส้นทาง
คมนาคมครอบคลุมทั่วทั้งต าบล 

3. ประชาชนมีความรู้ด้านการเกษตร สามารถผลิตผลสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
ส่งออกสู ่ตลาด  มีการพัฒนาสถานที่การท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม  เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม  
สร้างรายไดใ้ห้กับประชาชนในต าบลการว่างงานในต าบลลดลง 

4. ประชาชนให้ความส าคัญกับศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
คุณธรรมจริยธรรม ได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและท่ัวถึง 

  5. ต าบลจริมมีแหล่งน้ าที่อุดมสมบูรณ์และสามารถกักเก็บไว้ใช้อย่างเพียงพอ มีการจัดการ
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  ประชาชนมีจิตส านึกและร่วมอนุรักษ์
 ธรรมชาติ 

6. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  เห็นความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  ท้องถิ่นมีความสงบเรียบร้อย   การบริหารจัดการทรัพยากรในเทศบาลต าบลจริมมี
ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า  โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 
  1.6.กลยุทธ์การพัฒนาในช่วง  5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565)  
 

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 1.1.แนวทางการสนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง 

ต่อเนื่อง  
   1.2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  เด็กเยาวชน  สตรี  ผู้ป่วย 

เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
 1.3.แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านการศึกษา  ทุกระดับและการ 

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 1.4.แนวทางการเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 

   1.5.แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีพัฒนา
ด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ 

  1.6 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและกิจกรรมนันทนาการแก่ 
ประชาชน 

1.7ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาส าหรับเด็กเยาวชน  และประชาชน  
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

      2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการคมนาคมให้มีมาตรฐานครอบคลุมและ
ทั่วถึง 
      2.2 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค 



      2.3 แนวทางการพัฒนาด้านไฟฟ้าสาธารณะ รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภค   
สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
  3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ  การลงทุน  พานิชยกรรม  และการ
ท่องเที่ยว 

      3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนในท้องถิ่นรวมไปถึงการ
ส่งเสริม  สนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน  
      3.2 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      3.3 แนวทางการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  
      3.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร   
      3.5 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      4.1 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา ทั้ง
ราชพิธีและรัฐพิธี  
      4.2 แนวทางการสร้างจิตส านึกและตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
      4.3 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้คนในท้องถิ่น 

  5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      5.1 แนวทางการสร้างจิตส านึกประชาชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
      5.2 แนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
ใน การร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      5.3 แนวทางการสร้างระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลให้ถูกวิธี 
 

  6.) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
      6.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม 
      6.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ในท้องถิ่น  ให้มีความรู้และมี
ประสิทธิภาพ ในการท างาน  
      6.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นกับประชาชน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  
      6.4 แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
 พัฒนาการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ  
      6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ส่วนท่ี  2

บญัชีสรุปโครงการ / กิจกรรม



ผด. 1 

จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย
ทีด่ าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ 

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต

1.1 แผนงานการศึกษา 23 32.40 5,649,167 19.63 กองการศึกษา
1.2 แผนงานสาธารณสุข 2 2.82 200,000 0.70 กองสาธารณสุขฯ
1.3แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 5.63 175,000 0.61 กองการศึกษา
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 7.04 650,000 2.25 ส านกัปลดั
1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 5.63 60,000 0.20 ส านกัปลดั
1.6 แผนงานงบกลาง 3 4.22 17,618,400 61.21 กองการศึกษา

รวม 41 57.74 24,352,567 84.61

9

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2563

เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวดัอุตรดิตถ ์



ผด. 1 

จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย
ทีด่ าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ 

2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค

    และสาธารณูปการ

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 4.22 2,516,000     8.74 กองช่าง
2.2 แผนงานการพาณิชย์ 2 2.82 229,180 0.80 กองช่าง

รวม 5 7.04 2,745,180 9.54

10

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2563

เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวดัอุตรดิตถ ์



ผด. 1 

จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย
ทีด่ าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ 

3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมอาชพี  การลงทุน  

พานิชยกรรม  และการท่องเทีย่ว

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.82 90,000 0.31 ส านกัปลดั

รวม 2 2.82 90,000          0.31

11

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2563

เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวดัอุตรดิตถ ์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน



ผด. 1 

จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย
ทีด่ าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ 

4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

     และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 15.49 405,000 1.40 กองการศึกษา

รวม 11 15.49 405,000        1.40

12

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2563

เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวดัอุตรดิตถ ์



ผด. 1 

จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย
ทีด่ าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ 

5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

     และสิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานการเกษตร 2 2.82 100,000 0.35 ส านกัปลดั/กองสาธารณสุขฯ

รวม 2 2.82 100,000 0.35

13

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2563

เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวดัอุตรดิตถ ์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน



ผด. 1 

จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย
ทีด่ าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ 

6.) ยุทธศาสตรก์ารจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 4 5.63 750,000 2.60 ส านกัปลดั
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2.82 160,000 0.62 ส านกัปลดั
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 5.63 180,000 0.56 ส านกัปลดั

รวม 10 14.08 1,090,000     3.79
รวมทั้งส้ิน 71 100 28,782,747 100
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2563

เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวดัอุตรดิตถ ์

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม



ผด. 1 

จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย
ทีด่ าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ 

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 3 100 -                100

15

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2563

เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวดัอุตรดิตถ ์

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.1. แผนงานการศึกษา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจ้างงานนักเรียน/  - จัดจ้างนักเรียน/นักศึกษา 70,000             เทศบาลต าบล กองการศึกษา

นักศึกษาท างานช่วงปดิภาค ช่วงปดิภาคเรียนท างานภายใน จริม

เรียน ส านักงานเทศบาลต าบลจริม
2 โครงการประกวดแข่งขัน  - จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน 30,000             เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ทกัษะทางวชิาการศูนย์ ทกัษะทางวชิาการศูนย์พฒันาเด็ก จริม

พฒันาเด็กเล็ก เล็กสังกัดเทศบาลต าบลจริมและ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในพื้นที่ใกล้เคียง

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม -จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ 30,000             เทศบาลต าบล กองการศึกษา

จริยธรรมในเด็กและเยาวชน คุณธรรมและจริยธรรมใหแ้ก่เด็ก จริม

ต าบลจริม และเยาวชนต าบลจริม

130,000            

15

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ผด.2 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563
  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ/ กิจกรรม 



ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.1. แผนงานการศึกษา
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ  - จัดกิจกรรมเนื่องในวนัเด็กแหง่ 90,000             เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ชาติใหแ้ก่เด็กในต าบล จริม

5 โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์ -จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี 20,000             เทศบาลต าบล กองการศึกษา
พฒันาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด จริม
ต าบลจริม เทศบาลต าบลจริม

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  -จัดหาอาหารกลางวนั 877,100            ศพด. กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา ใหแ้ก่ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทต.จริม
(อาหารกลางวนัศพด.) ทั้ง 6 ศูนย์ 6 แหง่

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย -สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหวัแก่เด็กใน 58,910             ศพด. กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ทต.จริม
ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน ต าบลจริม 6 แหง่
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

1,046,010         

16

  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.1. แผนงานการศึกษา
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย - สนับสนุนค่าใช้จ่าย ส าหรับค่า 41,100             ศพด. กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา เคร่ืองแบบนักเรียนส าหรับศพด. ทต.จริม

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 6 แหง่

ส าหรับศพด.
9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย -สนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับค่าจัด 304,300            ศพด. กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา การเรียนการสอนของศพด.ทั้ง ทต.จริม

 ค่าจัดการเรียนการสอน  6 แหง่ 6 แหง่

(รายหวั) ส าหรับ ศพด.

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  - สนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับ ค่า 27,400             ศพด. กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา หนังสือเรียน ส าหรับศพด. ทต.จริม

ค่าหนังสือเรียนส าหรับศพด. ทั้ง 6 แหง่ 6 แหง่

372,800            
17

พ.ศ. 2562

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563
ผด.2 

พ.ศ. 2563

  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ/ กิจกรรม 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.1. แผนงานการศึกษา
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  - สนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับ ค่า 27,400             ศพด. กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ทต.จริม

 ค่าอุปกรณ์การเรียนการ ส าหรับศพด.ทั้ง 6 แหง่ 6 แหง่

การสอน ส าหรับ ศพด.

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย -สนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับค่า 375,650 รร.อนุบาล กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวนั ค่าจัดการเรียน ทต.จริม

ของโรงเรียนอนุบาล การสอนรายหวั ค่าอุปกรณ์การเรียน

เทศบาลต าบลจริม ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่าหนังสือ

เรียน ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน
13 โครงการจัดซ้ืออาหาร -จัดซืออาหารเสริม(นม) 1,038,581 โรงเรียนสังกัด กองการศึกษา

เสริม (นม)  ส าหรับเด็ก ส าหรับเด็กอนุบาลถึงระดับ สพฐ.7 โรงเรียน

นักเรียนสังกัดสพฐ. ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 จ านวน

7 โรงเรียน

1,441,631         
18

  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ผด.2 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.1. แผนงานการศึกษา
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
14 โครงการจัดซ้ืออาหาร -จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ส าหรับ 335,335            ศพด.ทต.จริม กองการศึกษา

เสริม (นม)ส าหรับเด็กนัก เด็กนักเรียนศพด.ของเทศบาล 6  แหง่

เรียน  ศพด.สังกัดเทศบาล ต าบลจริม 6 แหง่

ต าบลจริม
15 โครงการจัดซ้ืออาหาร -จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 105,391            รร.อนุบาล กองการศึกษา

เสริม (นม)ส าหรับเด็กนัก ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน ทต.จริม

เรียนโรงเรียนอนุบาล อนุบาลเทศบาลต าบลจริม

เทศบาลต าบลจริม
16 อุดหนุนโรงเรียนคุรุประชา -อุดหนุนงบประมาณใหโ้รงเรียน 192,000            รร.คุรุประชา กองการศึกษา

สรรค์ศึกษา ส าหรับสนับ ส าหรับจัดซ้ืออาหารกลางใหเ้ด็ก สรรค์ศึกษา

สนุนอาหารกลางวนัเด็ก นักเรียนทกุคน

นักเรียน
17 อดุหนนุโรงเรียนจริมอนสุรณ์2 -อุดหนุนงบประมาณใหโ้รงเรียน 320,000            รร.จริมอนุสรณ์2 กองการศึกษา

 ส าหรับสนับสนุนอาหาร ส าหรับจัดซ้ืออาหารกลางใหเ้ด็ก

รกลางวนัเด็กนักเรียน นักเรียนทกุคน

952,726            
19

ผด.2 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563
  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.1. แผนงานการศึกษา
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
18 อุดหนุนโรงเรียนทา่ปลา -อุดหนุนงบประมาณใหโ้รงเรียน 480,000            รร.ทา่ปลาฯ2 กองการศึกษา

อนุสรณ์ 2 ส าหรับ ส าหรับจัดซ้ืออาหารกลางใหเ้ด็ก

สนับสนุนอาหารกลางวนั นักเรียนทกุคน

เด็กนักเรียน
19 อุดหนุนโรงเรียนทา่แฝก -อุดหนุนงบประมาณใหโ้รงเรียน 300,000            รร.ทา่แฝกฯ4 กองการศึกษา

อนุสรณ์ 4 ส าหรับ ส าหรับจัดซ้ืออาหารกลางใหเ้ด็ก

สนับสนุนอาหารกลางวนั นักเรียนทกุคน

เด็กนักเรียน
20 อุดหนุนโรงเรียนนิคมฯ -อุดหนุนงบประมาณใหโ้รงเรียน 260,000            รร.นิคมฯ กองการศึกษา

สงเคราะห ์ 5 ส าหรับ ส าหรับจัดซ้ืออาหารกลางใหเ้ด็ก สงเคราะห ์5

สนับสนุนอาหารกลางวนั นักเรียนทกุคน

เด็กนักเรียน
21 อุดหนุนโรงเรียนบา้นกิ่วเคียน -อุดหนุนงบประมาณใหโ้รงเรียน 96,000             รร.บา้นกิ่วเคียน กองการศึกษา

 ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั ส าหรับจัดซ้ืออาหารกลางใหเ้ด็ก

เด็กนักเรียน นักเรียนทกุคน

1,136,000         
20

ผด.2 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563
  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.1. แผนงานการศึกษา
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
22 อุดหนุนโรงเรียน -อุดหนุนงบประมาณใหโ้รงเรียน 520,000            รร.บา้นสีเสียด กองการศึกษา

บา้นสีเสียดบ ารุง ส าหรับ ส าหรับจัดซ้ืออาหารกลางใหเ้ด็ก

สนับสนุนอาหารกลางวนั นักเรียนทกุคน

เด็กนักเรียน
23 อุดหนุนโรงเรียนทา่ปลาอนุสรณ์ -อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่ รร. 50,000 รร.ท่าปลาอนุสรณ์2 กองการศึกษา

2 ส าหรับโครงการส่งเสริมความ ทา่ปลาอนุสรณ์ 2ส าหรับโครงการ

เปน็เลิศทางวชิาการ ส่งเสริมความเปน็เลิศทางวชิาการ

570,000            
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แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563
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ผด.2 



ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.2. แผนงานสาธารณสุข
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปอ้งกัน ควบคุม  จัดจ้างเหมาคนงานบริการฉีดพน่ 150,000            เทศบาลต าบล กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออก จัดซ้ือน้ ามัน และค่าเช่าหรือบริการ จริม

วสัดุที่จ าเปน็ เช่น สารเคมี
2 โครงการสัตวป์ลอดโรค จัดซ้ือวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 50,000             เทศบาลต าบล กองสาธารณสุข

คนปลอดภยัจากโรคพษิ และวสัดุอุปกรณ์อื่นๆที่จ าเปน็ จริม

สุนัขบา้

200,000            

22

  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562โครงการ/ กิจกรรม 



ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการ"ธรรมะกับผู้สูงอาย"ุ   -จัดกิจกรรมอบรม/นัทนาการ 30,000             เทศบาล กองการศึกษา

เกี่ยวกับธรรมมะ ต าบลจริม

2 โครงการสงเคราะหแ์ละ  - สงเคราะห ์จัดสวสัดิการใหแ้ก่ 100,000            หมู่ 1- หมู1่3 กองการศึกษา

จัดสวสัดิการใหแ้ก่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พกิาร ต าบลจริม

 ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส

และผู้พกิาร 
3 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ -อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอทา่ปลา 20,000             กิ่งกาชาด กองการศึกษา

ทา่ปลา สนับสนุน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยั และ อ าเภอทา่ปลา

โครงการบรรเทาทกุข์และ ผู้ด้อยโอกาส 

ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ

ภยั/ผู้ด้อยโอกาส
4 โครงการฝึกทกัษะส าหรับ -จัดกิจกรรมการฝึกทกัษะส าหรับ 25,000             เทศบาลต าบลจริม กองการศึกษา

ผู้สูงอายุและผู้พกิาร ผู้สูงอายุและผู้พกิาร

175,000            
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  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563โครงการ/ กิจกรรม 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563



ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการแข่งขันกีฬา -ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการแข่งขัน 150,000 สนามฟตุซอล ส านักปลัด

ฟตุซอลต้านยาเสพติด กีฬาฟตุซอล ต าบลจริม

2 โครงการแข่งขันกีฬามวลชน -ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการแข่งขันกีฬา 200,000            เทศบาล ส านักปลัด

ต าบลจริมต้านยาเสพติด มวลชนต าบลจริม ต าบลจริม

3 โครงการปอ้งกัน ควบคุม  - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครง 100,000            เทศบาล ส านักปลัด

ปญัหายาเสพติด การควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน ต าบลจริม
ยาเสพติดเช่นการอบรมการจัดนิทรรศการ

การศึกษาดูงานสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง

ปัญหายาเสพติดในชุมชน  ฯลฯ

4 โครงการเสริมสร้างความเข้ม -ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการพฒันาฯ 50,000             หมู่ที1่-13 ส านักปลัด

แข็งของบทบาทสตรี ในการจัดฝึกอบรมกลุ่มสตรีต าบล ต าบลจริม

จริม
5 โครงการแข่งขันกีฬา -ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการแข่งขัน 150,000 สนามฟตุซอล ส านักปลัด

ฟตุบอลต้านยาเสพติด กีฬาฟตุซอล ต าบลจริม

650,000
24

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563
  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์



ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาแข่งขัน 15,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

การแข่งขันกีฬาฟตุซอล กีฬาระดับต่าง ๆ ทา่ปลา

เทศบาลต าบลทา่ปลา

ต้านยาเสพติด
2 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาแข่งขัน 15,000             อบจ.อุตรดิตถ์ ส านักปลัด

การแข่งขันฟตุซอล กีฬาฟตุซอลที่อบจ.อุตรดิตถ์

อบจ.อุตรดิตถ์คัพ
3 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม ส่งทมีฟตุซอลรุ่นเยาวชนอายุไม่ 15,000             สนามกีฬา ส านักปลัด

การแข่งขันกีฬาฟตุซอล เกิน 12 ป ี14 ป ี16 ปี จังหวดัอุตรดิตถ์

"งานพระยาพชิัยดาบหกั และรุ่นประชาชนทั่วไป

และงานกาชาดจังหวดั
45,000

30,000             
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แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563
  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการส่งนกักฬีาเข้าร่วมการ ส่งทมีนักกีฬาฟตุซอล 15,000             ทต.ร่วมจิต ส านักปลัด

แข่งขันกฬีาฟตุซอลเทศบาล รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 12 ป ี

ต าบลร่วมจิตต้านยาเสพติด รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี

รุ่นประชาชนทั่วไป
15,000
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แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563
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โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.6 แผนงานงบกลาง

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ  -จ่ายเบี้ยยังชีพใหแ้ก่ผู้ปว่ยเอดส์ 150,000            หมู่ 1- หมู1่3 กองการศึกษา

โรคเอดส์ ตามนโยบายรัฐบาล จ านวน 25 คน ต าบลจริม

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -จ่ายเบี้ยยังชีพใหแ้ก่ผู้สูงอายุใน 12,783,600        หมู่ 1- หมู1่3 กองการศึกษา

เทศบาลต าบลจริมจ านวน 1,611 คน ต าบลจริม

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พกิาร -จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พกิารในเขต 4,684,800         หมู่ 1- หมู1่3 กองการศึกษา

เทศบาลต าบลจริม จ านวน 488 คน ต าบลจริม

17,618,400        

27

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคารอบ -ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่อเติม 860,000.00       วดัน ้าปงึ กองการศึกษา

เมรุ วดัน ้าปงึ หมู่ที่ 1    หลังคารอบเมรุ วดัน ้าปงึ ม.1 ม 1 ต.จริม

ขนาดกวา้ง 18 เมตร ยาว 21.50 

เมตร สูง 4.20 เมตร

2 โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคารอบ -ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่อเติม 851,000.00       วดัเสกษ กองการศึกษา

เมรุ วดัเสกษนาราม หมู่ที่ 7 หลังคารอบเมรุ วดัเสกษนาราม นาราม ม.7

ม. 7  ขนาดกวา้ง 18 เมตร ต.จริม

ยาว 21.50 เมตร สูง 3.80เมตร

1,711,000.00   
28
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แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563
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ผด.2

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคารอบ -ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่อเติม 805,000           วดัหว้ยอ้อย กองการศึกษา

เมรุ วดัหว้ยอ้อย หมู่ที่ 5 หลังคารอบเมรุ วดัหว้ยอ้อย ม.5 ม.5 ต.จริม

ขนาดกวา้ง 16 เมตร ยาว 21.50 

เมตร สูง 4.20เมตร

805,000           

29

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563
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ผด.2

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย -ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว 148,840 หมู่ที่ 10 ส้านักปลัด

ข่าว หมู่ที่ 10 บา้นสีเสียด หมู่ที่ 10 ตามแบบแปลนที่ บา้นสีเสียด

เทศบาลต้าบลจริม ก้าหนด

2 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว -ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว 80,340 หมู่ที่ 12 ส้านักปลัด

หมู่ที่ 12 บา้นกิ่วเคียน หมู่ที่ 12 ตามแบบแปลนที่ บา้นกิ่วเคียน

เทศบาลต้าบลจริม ก้าหนด

229,180
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เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563



ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงกรส่งเสริมสนับสนุน -จัดอบรมเกี่ยวกับอาชีพใหแ้ก่ 60,000        หมู่ที1่-13 ส านักปลัด

การพฒันาอาชีพของประชาชน ประชาชนผู้สนใจอาชีพเสริม ต าบลจริม

การท าขนมไทยชนิดต่างๆ

2 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ เพื่อใช้เปน็ค่าใช้ตามโครงการ 30,000        หมู่ที่ 1-13 ส านักปลัด

ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง อบรมเสริมสร้างความรู้ ต าบลจริม

ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

พอเพยีง เช่น การปรับประยุกต์

ใช้เศรษฐกิจพอเพยีงในชีวติ

ประจ าวนัการ/เพิ่มมูลค่าผลผลิต 90,000        

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563
เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562
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ผด.2 

3. ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านส่งเสริมอาชีพ  การลงทุน พานิชยกรรม  และการท่องเทีย่ว
3.1แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

โครงการ/ กิจกรรม 



4. ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการวนัพอ่แหง่ชาติ  -จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 20,000         เทศบาล ส านักปลัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัเพื่อ ต าบลจริม

ส านึกในพระคุณเนื่องใน

วนัพอ่แหง่ชาติ
2 โครงการวนัแม่แหง่ชาติ  -จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรัก 30,000         เทศบาล ส านักปลัด

ภกัดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ฯ ต าบลจริม

พระพนัปหีลวง เนื่องในโอกาส
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา

3 โครงการจัดงานวนัเทศบาล  -จัดพธิทีางศาสนาเพื่อเปน็สิริมงคล 30,000         เทศบาล ส านักปลัด

 -เชิดชูบทบาทของเทศบาล ต าบลจริม

 - สร้างความสามัคคีในหน่วยงาน

80,000         
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ผด.2 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563
เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ผด.2

4. ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการวนัทอ้งถิ่นไทย -ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดกิจ 20,000         เทศบาล ส านักปลัด

กรรมวนัทอ้งถิ่นไทย เช่น วางพาน ต าบลจริม

ดอกไม้สด การจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับเทศบาล

5 โครงการสืบสานประเพณี  - เพื่อจัดกิจกรรมสืนสานประเพณี 100,000        อ าเภอ กองการศึกษา

วฒันธรรมและของดีอ าเภอทา่ปลา วฒันธรรมและของดีอ าเภอทา่ปลา ทา่ปลา

ณ ที่ท าการปกครองอ าเภอทา่ปลา

6 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ -จัดกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติพระบาท 40,000 เทศบาล ส านักปลัด

พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั ร.10 ต าบลจริม

บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

7 อุดหนุนอ าเภอทา่ปลาเพื่อสนับสนุน  - สนับสนุนงบประมาณในโครงการ 25,000         อ าเภอทา่ปลา กองการศึกษา

โครงการจัดงานพระยาพชิัยดาบหกั จัดงานพระยาพิชัยดาบหักและ

และงานกาชาด จังหวดัอุตรดิตถ์ และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์

185,000        

33

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563
เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 256 พ.ศ. 2563



4. ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด -ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ 30,000         วดัในเขต กองการศึกษา

กิจกรรมเนื่องในวนัส าคัญทางศาสนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม เทศบาลต าบล

ทางศาสนา เช่นวนัมาฆบชูา ฯลฯ จริม

9 โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว -ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ 30,000 วดัหว้ยอ้อย กองการศึกษา

เชิงวฒันธรรม "ประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงวฒัน  ม.5 ต.จริม

รอบโบสถ์" ธรรม ประเพณีลอยกระทง รอบ

โบสถ์  ณ วดัหว้ยอ้อย 
10 โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรม -ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ 30,000 วดัปากลี กองการศึกษา

ทอ้งถิ่น (ประเพณีตานก๋วยสลาก) สืบสานประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิ่น ม.13 ต.จริม

(ประเพณีตานก๋วยสลาก)
11 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ -ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ 50,000 ทต.จริม กองการศึกษา

สืบสานประเพณีสงกรานต์

140,000        

34

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563
ผด.2 

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562โครงการ/ กิจกรรม 

เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์



5. ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก าจัดขยะมูลฝอย จัดอบรมใหค้วามรู้และจัดซ้ือ 50,000              เทศบาลต าบล กองสาธารณสุข

แบบประชาชนมีส่วนร่วม วสัดุอุปกรณ์ส าหรับโครงการ จริม

ก าจัดขยะมูลฝอยฯ

2 โครงการเตรียมความพร้อมการปอ้ง จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ 50,000 หมู่ที่ 1-13 ส านักปลัด

กันและควบคุมไฟปา่และหมอกควนั การปอ้งกันไฟปา่และการ ต าบลจริม

จัดท าแนวกันไฟปา่ส าหรับ

หมู่บ้านทีม่ีไฟป่าเกิดขึ้น
จริงภายในหมู่บ้าน 100,000        

35

ผด.2 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563
 เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
6.1แผนงานบรหิารงานทั่วไป
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกต้ัง เพือ่ใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง  500,000 เทศบาล ส านักปลัด

ขององค์กร ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ต าบลจริม 

ตามทีค่ณะกรรมการการเลือกต้ัง

ก าหนด 

2 โครงการจัดท าแผนทีภ่าษแีละ เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า หมูท่ี ่1 - 13 กองคลัง 

ทะเบยีนทรัพย์สิน แผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 200,000             ต าบลจริม 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

แผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน

ของอปท.พ.ศ.2557

3 โครงการเสริมสร้างปอ้งกันและปราบ -จัดกิจกรรมการอบรมใหค้วามรู้ 30,000               เทศบาล ส านักปลัด

ปรามการทจุริตในการปฏบิติังาน ด้านกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องใหแ้ก่ ต าบลจริม 

จนท.ทต.จริม คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล

4 อุดหนุนอบต.นางพญา ส าหรับด าเนิน อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่อบต. 20,000 อบต. ส านักปลัด

งานของสถานทีก่ลาง "ปฏบิติัการร่วม นางพญาส าหรับเปน็สถานทีก่ลาง นางพญา

ในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. ในการช่วยเหลือประชาชนของ

อ าเภอทา่ปลา อปท.อ าเภอทป่ลา 750,000

36

โครงการ/ กิจกรรม 

ผด.2 

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  2563
เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดติถ์

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ผด.2

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
6.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทาง  - เพือ่เปน้ค่าใช้จ่ายส าหรับการ 10,000               เทศบาล ส านักปลัด

ถนนเนือ่งในเทศกาลปใีหม่และ ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน ต าบลจริม

สงกรานต์ เนือ่งในเทศกาลปใีหม่

และเทศกาลวันสงกรานต์ 
2 โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิม่ -จัดฝึกอบรมความรู้ทีใ่ช้ในการ 150,000             เทศบาล ส านักปลัด

ศักยภาพอาสาสมัครปอ้งกันภยั ปฏบิติังานของอปพร. ต าบลจริม

ฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) 160,000             
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พ.ศ. 2562

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  2563
เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดติถ์

พ.ศ. 2563โครงการ/ กิจกรรม 



6. ภายใตยุ้ทธศาสตรก์ารพัฒนา   ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย
6.3 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการพฒันาบคุลากรในองค์กร -จัดอบรมให้ความรู้ หรือสัมมนาหรือ 100,000             เทศบาล ส านักปลัด

ทอ้งถิ่นใหม้ีความรู้และมีประสิทธิภาพ ศึกษาดูงานให้แก่ผู้น าชุมชน พนักงาน ต าบลจริม

ในการท างาน ลูกจ้างเทศบาล สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารฯ

ผู้น าส่วนราชการ รวมไปถึงคณะ

กรรมการต่างๆที่อยู่ในความดูแล

ของเทศบาล

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ -จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความ 30,000 หมูท่ี ่1 -13 ส านักปลัด

สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ปรองดองสมานฉนัท์ใหก้บั ต าบลจริม 

ของคนในชาติ ประชาชนในพืน้ทีต่ าบลจริม

3 โครงการสนับสนุนการจัดท าแผน   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 20,000               หมูท่ี ่1 - 13 ส านักปลัด

ชุมชน ด าเนินการตามโครงการส่งเสริม ต าบลจริม 
สนับสนุนการจัดแผนชุมชน  และ

กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม

ประชาคมแผนชุมชน 150,000             
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ผด.2 

เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดติถ์
แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  2563

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562



6. ภายใตยุ้ทธศาสตรก์ารพัฒนา   ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย
6.3 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการสร้างพลเมืองดีวถิปีระชาธปิไตย -จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ 30,000               ทต.จริม ส านักปลัด

เกี่ยวกับหน้าที ่สิทธิ การเปน็

พลเมืองทีดี่ใหแ้ก่ประชาชนใน

ต าบลจริม
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แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  2563
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ผด.2 
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โครงการ/ กิจกรรม 


