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คำนำ 
 
  การวางแผนเป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการ
วางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตาม
วัตถุประสงค์ ความรู้ และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ  การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์  
ต่าง ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทำ   ฉะนั้นจึงกล่าว
ได้ว่า การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต
เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา   
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
จัดทำแผนการดำเนินงาน  ซึ่งหมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณนั้น  ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รั บ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้อง
ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  เทศบาลตำบลจริม  อำเภอท่าปลา   จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยได้นำรายละเอียดโครงการต่าง ๆ มาจากเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
มีประสิทธิภาพ และเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 27 
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ส่วนที่  1บทนำ 
 

 
        1.1 บทนำ 
 

การวางแผนเป็นการมองไปข้างหน้าอาจเป็นช่วงระยะเวลาสั้น   ระยะปานกลาง  หรือระยะ 
ยาว  และเป็นกระบวนการกำหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร โดยกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้บรรลุ
ภารกิจ  วัตถุประสงค์  นโยบาย  เป้าหมาย  และเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะเกี่ยวข้อง
กับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาคมท้องถิ่นในอนาคต ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การที่ท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด จำเป็นต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์   หรือภาพใน
อนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบัติ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 จึงได้กำหนดประเภทของแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้  2  ประเภท คือ  
 1. แผนพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนพัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
 3. แผนการดำเนินงาน  เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจนในการดำเนินงานมากข้ึน 
 
     1.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
  การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน ซึ่งแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่ งหมาย 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ รวมทั้งการกำหนดโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาในระยะ
ยาวอย่างต่อเนื่อง   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์และ
แนวทางในการพัฒนาในระดับต่าง ๆ  ที่สำคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อ
ปัญหา  ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี    

ประกอบกับความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการที่จะกำหนดนโยบาย 
บริหารจัดการการเงินการคลังของตนเองได้อย่างอิสระรัฐจะเข้าไปควบคุมได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นนอกจากนี้
พระราช บัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา  16  และ มาตรา  17  บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและการปกครองส่วนท้องถิ่นรูป
พิเศษมีอำนาจหน้าทีใ่นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนอกจากจะ                          
                                                                                                                     1 

 



มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ของตนเองแล้วยังมีอำนาจหน้าที่ในการประสานการจัดทำ 
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดอีกด้วย  
  เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายการ
ปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และการปฏิบัติตามอำนาจหน้ าที่ที่กฎหมาย 
กำหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในฐานะเป็น “รัฐอิสระ” แต่เป็นการมอบอำนาจ
หน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะบางส่วนให้ และยังต้องอยู่ในการ  กำกับดูแลหรือตรวจสอบ โดยรัฐบาลและ
ประชาชนอีกด้วย   
  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักว่า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ  ได้แก่แผนพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนกระทรวง  แผนกรม และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  ซึ่งเป็น
แผนระดับชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนเป็นแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาอำเภอในระดับอำเภอซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ระดับจังหวัดและอำเภอนั้น ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคมจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย  
  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคือ คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำหนดหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น  ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่
เพ่ิมขึ้น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542  ได้กำหนดรูปแบบการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นอิสระมากขึ้น 
  สำหรับ “ แผนการดำเนินงาน ” ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 นั้น  มิใช่
การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่ ที่ดำเนินการ     
 
      1.3  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 
   1. เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน   
  2. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  
  3. เพ่ือให้แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน  / โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะ
ดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
  4. มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ 
ของแผนงาน/ โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
อีกด้วย  
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     1.4  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามระเบียบฯ   
 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ  27 )   ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
แผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน การดำเนินการ   ดังนี้  

แผนการดำเนินงาน ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องดำเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิน่  
  แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ดำเนินงานและประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้  

1.เป็นแผนทีแ่ยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan )  
2.จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว  
3.แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ

ดำเนินงานจริง  
4.เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน แบ่งออก 3  ขั้นตอน  
 ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม/ แผนงาน 
ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าว
อาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนพัฒนาจังหวัด /อำเภอ หรือกิ่งอำเภอ แบบ
บูรณาการ  
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนดำเนินงาน  2 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1  บทนำ 
  ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศแผนการดำเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการดำเนินงาน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เมอืงพัทยา /เทศบาล/ องค์การ
บริหารส่วนตำบล)  ประจำปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้  
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     1.5 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
   

การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้  
  1. บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of   Objectives ) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมาย
ปลายทางเพ่ือให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดให้ การกำหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการ
วางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดให้มีความแจ่มชัดก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมาย
ที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี  
  2. ประหยัด (Economical Operation ) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือ
คิดวิธีการให้องค์การบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่
ดำเนินมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์การ  
  3. ลดความไม่แน่นอน ( Reduction of Uncertainty  )  การวางแผนช่วยลดความไม่
แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่เก่ียวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตการวางแผน
ที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ทำการคาดคะเน
เหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว  
  4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ( Basis of control ) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนด
หนา้ที่การควบคุมข้ึน ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการ
คู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนกำหนด
จุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม  
  5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ( Encourages innovation and  
Creativity ) การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่  ๆ  
(นวัตกรรม)  และความคิดสร้างสรรค์ท้ังนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดม
ปัญญาของคณะผู้ทำงานด้านการวางแผนทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ นำมาใช้ประโยชน์
แก่องค์การและยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างผู้บริหาร  
  6. พัฒนาแรงจูงใจ  ( Improves Motivation ) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่ง
ชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานของผู้บริหาร และยังเป็นสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงาน
ด้วยเพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึก
และพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้บริหารในอนาคต  
  7. พัฒนาการแข่งขัน ( Improves Competitive Strength ) การวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพ ทำให้องค์การมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์การที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาด
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเก่ียวข้องกับการขยายขอบข่ายการทำงาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน 
ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
  8. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination ) การวางแผนได้สร้างความ
มั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมาย
เดียวกัน มีการจัดประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การเพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายของ
องค์การ 
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    1.6  การพัฒนาเทศบาลตำบลจริมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
   

 
1.6.1 วิสัยทศัน์การพัฒนา  
 

“  ตำบลจริมน่าอยู่  สร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน  บนจุดยืนธรรมาภิบาล   
บูรณาการชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ” 

 
   1.6.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  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 เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในตำบลเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขอนามัยภายในตำบล ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาอำนาจหน้าที่ ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ 

 2. พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  เส้นทางคมนาคมให้ครอบคลุมทั่วทั้งตำบล  
 3. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้าน

การเกษตร และเพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตร ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามารถ
ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้   ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จัก สร้างรายได้
ให้กับท้องถิ่นได้   

 4. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม  ส่งเสริมการศึกษา 

 5. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 6. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน  รักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในตำบล พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในเทศบาลตำบลจริม 
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1.6.4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งชุมชนห่างไกลยาเสพติด 

พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในตำบลเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขอนามัย
ภายในตำบล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอำนาจหน้าที่ และสามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว้  

2. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ  เส้นทาง
คมนาคมครอบคลุมทั่วทั้งตำบล 

3. ประชาชนมีความรู้ด้านการเกษตร สามารถผลิตผลสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
ส่งออกสู ่ตลาด  มีการพัฒนาสถานที่การท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม  เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม  
สร้างรายได้ให้กับประชาชนในตำบลการว่างงานในตำบลลดลง 

4. ประชาชนให้ความสำคัญกับศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
คุณธรรมจริยธรรม ได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและท่ัวถึง 

  5. ตำบลจริมมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์และสามารถกักเก็บไว้ใช้อย่างเพียงพอ มีการจัดการ
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  ประชาชนมีจิตสำนึกและร่วมอนุรักษ์
 ธรรมชาติ 

6. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  เห็นความสำคัญของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  ท้องถิ่นมีความสงบเรียบร้อย   การบริหารจัดการทรัพยากรในเทศบาลตำบลจริมมี
ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า  โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

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

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 1.1.แนวทางการสนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่าง 

ต่อเนื่อง  
   1.2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  เด็กเยาวชน  สตรี  ผู้ป่วย 

เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
 1.3.แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านการศึกษา  ทุกระดับและการ 

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 1.4.แนวทางการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 

   1.5.แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี
พัฒนาด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ 

  1.6 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและกิจกรรมนันทนาการแก่ 
ประชาชน 

1.7ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาสำหรับเด็กเยาวชน  และประชาชน  
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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  2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
      2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการคมนาคมให้มีมาตรฐานครอบคลุมและ 

ทั่วถึง               
      2.2 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค 
      2.3 แนวทางการพัฒนาด้านไฟฟ้าสาธารณะ รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภค   

สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
  3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ  การลงทุน  พานิชยกรรม  และการ
ท่องเที่ยว 

      3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนในท้องถิ่นรวมไปถึงการ
ส่งเสริม  สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน  
      3.2 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      3.3 แนวทางการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  
      3.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร   
      3.5 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      4.1 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา 
ทั้งราชพิธีและรัฐพิธี  
      4.2 แนวทางการสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
      4.3 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้คนในท้องถิ่น 

  5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      5.1 แนวทางการสร้างจิตสำนึกประชาชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
      5.2 แนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและ
เอกชนใน การร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      5.3 แนวทางการสร้างระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลให้ถูกวิธี 
 

  6.) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
      6.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม 
      6.2 แนวทางการพฒันาบุคลากรในองค์กร ในท้องถิ่น  ให้มีความรู้และมี
ประสิทธิภาพ ในการทำงาน  
      6.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นกับประชาชน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  
      6.4 แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
 พัฒนาการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ  
      6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ส่วนท่ี  2
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม



ผด. 1 

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย
ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ 

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานการศึกษา 23 29.48 5,419,450 19.67 กองการศึกษา
1.2 แผนงานสาธารณสุข 7 8.97 686,100 2.49 กองสาธารณสุขฯ
1.3แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 5.12 160,000 0.58 ส านักปลัด
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 6.41 560,000 2.03 ส านักปลัด
1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 5.12 60,000 0.21 ส านักปลัด
1.6 แผนงานงบกลาง 3 3.84 18,473,400 67.06 ส านักปลัด

รวม 46 59.00 25,358,950 92.06

9

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2565
เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 



ผด. 1 

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย
ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ 

2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค
    และสาธารณูปการ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 2.56 298,000   1.08 กองช่าง
2.2 แผนงานการเกษตร 4 5.12 965,000 3.50 กองช่าง

รวม 6 7.68 1,263,000 4.58

10

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2565
เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 



ผด. 1 

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย
ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ 

3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ  การลงทุน  
พานิชยกรรม  และการท่องเท่ียว
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.56 110,000 0.40 ส านักปลัด

รวม 2 2.56 110,000   0.40

11

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2565
เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 



ผด. 1 

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย
ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ 

4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
     และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10 12.82 215,000 0.78 กองการศึกษา

รวม 10 12.82 215,000  0.78

12

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2565
เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม



ผด. 1 

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย
ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ 

5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
     และส่ิงแวดล้อม 
5.1 แผนงานการเกษตร 2 2.56 70,000 0.25 ส านักปลัด/กองสาธารณสุขฯ

5.2แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.56 53,000 0.19

รวม 4 5.12 123,000 0.44

13

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2565
เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 



ผด. 1 

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย
ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ 

6.) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 5.12 184,345 0.66 ส านักปลัด
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2.56 160,000 0.58 ส านักปลัด
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 5.12 130,000 0.47 ส านักปลัด

รวม 10 12.82 474,345     1.72
รวมท้ังส้ิน 78 100 27,544,295 100
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2565
เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 



ผด. 1 

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย
ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ 

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
1.การก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถ่ิน 1 100 5,237,000   100 กองช่าง

รวม 1 100 5,237,000  100
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เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2565



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.1. แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

นักศึกษาท างานช่วงปิดภาค ช่วงปิดภาคเรียนท างานภายใน จริม

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

ทักษะทางวิชาการศูนย์ ทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก จริม

พัฒนาเด็กเล็ก เล็กสังกัดเทศบาลต าบลจริมและ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ีใกล้เคียง

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม -จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 20,000           เทศบาลต าบล กองการศึกษา

จริยธรรมในเด็กและเยาวชน คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็ก จริม

ต าบลจริม และเยาวชนต าบลจริม
120,000         
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ผด.2 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2565
  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.1. แผนงานการศึกษา
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  - จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเด็กแห่ง 90,000           เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ชาติให้แก่เด็กในต าบล จริม

5 โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์ -จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี 20,000           เทศบาลต าบล กองการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด จริม
ต าบลจริม เทศบาลต าบลจริม

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  -จัดหาอาหารกลางวัน 725,445         ศพด. กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.จริม
(อาหารกลางวันศพด.) ท้ัง 6 ศูนย์ 6 แห่ง

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย -สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัวแก่เด็กใน 30,100           ศพด. กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ทต.จริม
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ต าบลจริม 6 แห่ง
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

865,545         
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แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2565
  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.1. แผนงานการศึกษา
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย - สนับสนุนค่าใช้จ่าย ส าหรับค่า 21,000           ศพด. กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา เคร่ืองแบบนักเรียนส าหรับศพด. ทต.จริม

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 6 แห่ง

ส าหรับศพด.
9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย -สนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับค่าจัด 239,700         ศพด. กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา การเรียนการสอนของศพด.ท้ัง ทต.จริม

 ค่าจัดการเรียนการสอน  6 แห่ง 6 แห่ง

(รายหัว) ส าหรับ ศพด.

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  - สนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับ ค่า 14,000           ศพด. กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา หนังสือเรียน ส าหรับศพด. ทต.จริม

ค่าหนังสือเรียนส าหรับศพด. ท้ัง 6 แห่ง 6 แห่ง

274,700         
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แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2565
ผด.2 

พ.ศ. 2565

  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2564



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.1. แผนงานการศึกษา
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  - สนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับ ค่า 14,000           ศพด. กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ทต.จริม

 ค่าอุปกรณ์การเรียนการ ส าหรับศพด.ท้ัง 6 แห่ง 6 แห่ง

การสอน ส าหรับ ศพด.

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย -สนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับค่า 492,100 รร.อนุบาล กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียน ทต.จริม

ของโรงเรียนอนุบาล การสอนรายหัว ค่าอุปกรณ์การเรียน

เทศบาลต าบลจริม ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่าหนังสือ

เรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 โครงการจัดซ้ืออาหาร -จัดซืออาหารเสริม(นม) 1,015,586 โรงเรียนสังกัด กองการศึกษา

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

นักเรียนสังกัดสพฐ. ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน

7 โรงเรียน
1,521,686      
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พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.2 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2565
  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ/ กิจกรรม 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.1. แผนงานการศึกษา
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
14 โครงการจัดซ้ืออาหาร -จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ส าหรับ 270,185         ศพด.ทต.จริม กองการศึกษา

เสริม (นม)ส าหรับเด็กนัก เด็กนักเรียนศพด.ของเทศบาล 6  แห่ง

เรียน  ศพด.สังกัดเทศบาล ต าบลจริม 6 แห่ง

ต าบลจริม
15 โครงการจัดซ้ืออาหาร -จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 134,134         รร.อนุบาล กองการศึกษา

เสริม (นม)ส าหรับเด็กนัก ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน ทต.จริม

เรียนโรงเรียนอนุบาล อนุบาลเทศบาลต าบลจริม

เทศบาลต าบลจริม
16 อุดหนุนโรงเรียนคุรุประชา -อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียน 210,000         รร.คุรุประชา กองการศึกษา

สรรค์ศึกษา ส าหรับสนับ ส าหรับจัดซ้ืออาหารกลางให้เด็ก สรรค์ศึกษา

สนุนอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนทุกคน

นักเรียน
17 อุดหนุนโรงเรียนจริมอนุสรณ์2 -อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียน 336,000         รร.จริมอนุสรณ์2 กองการศึกษา

 ส าหรับสนับสนุนอาหาร ส าหรับจัดซ้ืออาหารกลางให้เด็ก

รกลางวันเด็กนักเรียน นักเรียนทุกคน

950,319         
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ผด.2 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2565
  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.1. แผนงานการศึกษา
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 อุดหนุนโรงเรียนท่าปลา -อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียน 487,200         รร.ท่าปลาฯ2 กองการศึกษา

อนุสรณ์ 2 ส าหรับ ส าหรับจัดซ้ืออาหารกลางให้เด็ก

สนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรียนทุกคน

เด็กนักเรียน
19 อุดหนุนโรงเรียนท่าแฝก -อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียน 327,600         รร.ท่าแฝกฯ4 กองการศึกษา

อนุสรณ์ 4 ส าหรับ ส าหรับจัดซ้ืออาหารกลางให้เด็ก

สนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรียนทุกคน

เด็กนักเรียน
20 อุดหนุนโรงเรียนนิคมฯ -อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียน 260,400         รร.นิคมฯ กองการศึกษา

สงเคราะห์  5 ส าหรับ ส าหรับจัดซ้ืออาหารกลางให้เด็ก สงเคราะห์ 5

สนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรียนทุกคน

เด็กนักเรียน
21 อุดหนุนโรงเรียนบ้านก่ิวเคียน -อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียน 100,800         รร.บ้านก่ิวเคียน กองการศึกษา

 ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับจัดซ้ืออาหารกลางให้เด็ก

เด็กนักเรียน นักเรียนทุกคน
1,176,000      
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ผด.2 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2565
  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.1. แผนงานการศึกษา
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
22 อุดหนุนโรงเรียน -อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียน 504,000         รร.บ้านสีเสียด กองการศึกษา

บ้านสีเสียดบ ารุง ส าหรับ ส าหรับจัดซ้ืออาหารกลางให้เด็ก

สนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรียนทุกคน

เด็กนักเรียน
23 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ค่าใช้จ่ายส าหรับบริการระบบ 7,200             รร.อนุบาล กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย อินเตอร์เน็ตโรงเรียนส าหรับ ทต.จริม

อินเตอร์เน็ตโรงเรียนส าหรับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
511,200         
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ผด.2 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2565



ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.2. แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการป้องกัน ควบคุม  จัดจ้างเหมาคนงานบริการฉีดพ่น 150,000         หมู่ท่ี 1-หมู่ท่ี13 กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออก จัดซ้ือน้ ามัน และค่าเช่าหรือบริการ
วัสดุท่ีจ าเป็น เช่น สารเคมี ทรายอะเบท

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 56,100           หมู่ท่ี 1-หมู่ท่ี13 กองสาธารณสุข

คนปลอดภัยจากโรคพิษ และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีจ าเป็น

สุนัขบ้า
3 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 100,000         เทศบาลต าบล กองสาธารณสุข

ยาเสพติดTO BE NUMBER ONE การเสริมพลังเยาวชนห่างไกล จริม

ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิง ยาเสพติดให้เยาวชนได้รับรู้และ

ปฏิบัติการเสริมพลังเยาวชน รับทราบพิษภัยยาเสพติด

ห่างไกลยาเสพติด
4 โครงการควบคุมและป้องกัน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 20,000           เทศบาลต าบล กองสาธารณสุข

เหตุร าคานและกิจการท่ีเป็น ตามพรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 จริม

อันตรายต่อสุขภาพ

326,100         
23

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564โครงการ/ กิจกรรม 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2565
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ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.2. แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมให้ความรู้เพ่ือให้ตระหนัก 200,000         เทศบาลต าบล กองสาธารณสุข

ควบคุมป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส ถึงความส าคัญของการป้องกันตัว จริม

โคโรนา 2019 (Coronavirus เองจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า2019

Disease 2019) 
6 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ 120,000         เทศบาลต าบล กองสาธารณสุข

พระราชประสงค์ รักษาพยาบาลเบ้ืองต้น ควบคุม จริม

ป้องกันโรค
7 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาระบบ 40,000           เทศบาลต าบล กองสาธารณสุข

ในโรงเรียนและชุมชน สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน จริม

ตามพระราชด าริของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี 360,000         
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โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการ"ธรรมะกับผู้สูงอายุ"   -จัดกิจกรรมอบรม/นัทนาการ 20,000           เทศบาล ส านักปลัด

เก่ียวกับธรรมมะ ต าบลจริม

2 โครงการสงเคราะห์และ  - สงเคราะห์ จัดสวัสดิการให้แก่ 100,000         หมู่ 1- หมู่13 ส านักปลัด

จัดสวัสดิการให้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ต าบลจริม

 ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส

และผู้พิการ 
3 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอ -อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอท่าปลา 20,000           ก่ิงกาชาด ส านักปลัด

ท่าปลา สนับสนุน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ อ าเภอท่าปลา

โครงการบรรเทาทุกข์และ ผู้ด้อยโอกาส 

ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ

ภัย/ผู้ด้อยโอกาส
4 โครงการฝึกทักษะส าหรับ -จัดกิจกรรมการฝึกทักษะส าหรับ 20,000           เทศบาลต าบลจริม ส านักปลัด

ผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้พิการ

160,000         
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ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการแข่งขันกีฬา -ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการแข่งขัน 100,000 สนามฟุตซอล ส านักปลัด

ฟุตซอลต้านยาเสพติด กีฬาฟุตซอล ต าบลจริม

2 โครงการแข่งขันกีฬามวลชน -ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการแข่งขันกีฬา 250,000         เทศบาล ส านักปลัด

ต าบลจริมต้านยาเสพติด มวลชนต าบลจริม ต าบลจริม

3 โครงการป้องกัน ควบคุม  - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครง 80,000           เทศบาล ส านักปลัด

ปัญหายาเสพติด การควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน ต าบลจริม
ยาเสพติดเช่นการอบรมการจัดนิทรรศการ

การศึกษาดูงานสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง

ปัญหายาเสพติดในชุมชน  ฯลฯ

4 โครงการเสริมสร้างความเข้ม -ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการพัฒนาฯ 80,000           หมู่ท่ี1-13 ส านักปลัด

แข็งของบทบาทสตรี ในการจัดฝึกอบรมกลุ่มสตรีต าบล ต าบลจริม

จริม
5 โครงการแข่งขันกีฬา -ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการแข่งขัน 50,000 สนามฟุตซอล ส านักปลัด

ฟุตบอลต้านยาเสพติด กีฬาฟุตซอล ต าบลจริม

560,000
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ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล กีฬาระดับต่าง ๆ ท่าปลา

เทศบาลต าบลท่าปลา

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

การแข่งขันฟุตซอล กีฬาฟุตซอลท่ีอบจ.อุตรดิตถ์

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

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล เกิน 12 ปี 14 ปี 16 ปี จังหวัดอุตรดิตถ์

"งานพระยาพิชัยดาบหัก และรุ่นประชาชนท่ัวไป

และงานกาชาดจังหวัด
45,000
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ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ ส่งทีมนักกีฬาฟุตซอล 15,000           ทต.ร่วมจิต ส านักปลัด

แข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาล รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 

ต าบลร่วมจิตต้านยาเสพติด รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี

รุ่นประชาชนท่ัวไป
15,000
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ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.6 แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือ  -จ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 150,000         หมู่ 1- หมู่13 ส านักปลัด

โรคเอดส์ ตามนโยบายรัฐบาล จ านวน 25 คน ต าบลจริม

2 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ -จ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุใน 13,776,000    หมู่ 1- หมู่13 ส านักปลัด

เทศบาลต าบลจริมจ านวน 1,738คน ต าบลจริม

3 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้พิการ -จ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการในเขต 4,547,400      หมู่ 1- หมู่13 ส านักปลัด

เทศบาลต าบลจริม จ านวน 471 คน ต าบลจริม

18,473,400    
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างโรงน ้าด่ืมสะอาด ก่อสร้างโรงน ้าด่ืมสะอาด 149,000        หมู่ท่ี 3 กองช่าง

บ้านดงงาม หมู่ท่ี 3 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร บ้านดงงาม

ยาว 3 เมตร พร้อมติดตั งระบบ

กรองน ้า ณ บ้านนายลิ ใจแก้ว

2 โครงการก่อสร้างโรงน ้าด่ืมสะอาด ก่อสร้างโรงน ้าด่ืมสะอาด 149,000        หมู่ท่ี 3 กองช่าง

บ้านท่าวังโปร่ง หมู่ท่ี 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร บ้านดงงาม

ยาว 3 เมตร พร้อมติดตั งระบบ

กรองน ้า ณ บ้านนายเล็ก ธิปัตย์

298,000.00   
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แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2565
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โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ผด.2

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.2 แผนงานการเกษตร
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการวางส่งน ้าเพ่ือการเกษตร วางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร 249,000        หมู่ท่ี 1 กองช่าง

หมู่ท่ี 1 เป็นท่อน ้า HDPE PN6 PE80 บ้านปากดง

ขนาด4 นิ วระยทาง 568เมตร

(จุดท่ี8) พิกัดN17.826268

E100.349973

2 โครงการวางส่งน ้าเพ่ือการเกษตร วางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร 198,000        หมู่ท่ี 5 กองช่าง

หมู่ท่ี 5 เป็นท่อน ้า HDPE PN6 PE80 บ้านเนินสูง

ขนาด4 นิ วระยทาง 500 เมตร

(จุดท่ี9) พิกัดN17.811479

E100.3411911

3 โครงการวางส่งน ้าเพ่ือการเกษตร วางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร 260,000        หมู่ท่ี 6 กองช่าง

หมู่ท่ี 6 เป็นท่อน ้า HDPE PN6 PE80 บ้านท่าช้าง

ขนาด4 นิ วระยทาง 680 เมตร

(จุดท่ี1) พิกัดN17.816885

E100.336540 707,000        
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โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

พ.ศ. 2565



ผด.2

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.2 แผนงานการเกษตร
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการวางส่งน ้าเพ่ือการเกษตร วางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร 258,000        หมู่ท่ี 7 กองช่าง

หมู่ท่ี 7 เป็นท่อน ้า HDPE PN6 PE80 บ้านวังชมภู

ขนาด4 นิ วระยทาง 552 เมตร

(จุดท่ี4) พิกัดN17.794888

E100.332752
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมสนับสนุน -จัดอบรมเก่ียวกับอาชีพให้แก่ 80,000      หมู่ท่ี1-13 ส านักปลัด

การพัฒนาอาชีพของประชาชน ประชาชนผู้สนใจอาชีพเสริม ต าบลจริม

การท าขนมไทยชนิดต่างๆ

2 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ เพ่ือใช้เป็นค่าใช้ตามโครงการ 30,000      หมู่ท่ี 1-13 ส านักปลัด

ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อบรมเสริมสร้างความรู้ ต าบลจริม

ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียง เช่น การปรับประยุกต์

ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิต

ประจ าวันการ/เพ่ิมมูลค่าผลผลิต 110,000    

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  2565
เทศบำลต ำบลจริม   อ ำเภอท่ำปลำ  จังหวัดอุตรดิตถ์

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564
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ผด.2 

3. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   ด้านส่งเสริมอาชีพ  การลงทุน พานิชยกรรม  และการท่องเท่ียว
3.1แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร/ กิจกรรม 



4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ่ือ ต าบลจริม

ส านึกในพระคุณเน่ืองใน

วันพ่อแห่งชาติ
2 โครงการวันแม่แห่งชาติ  -จัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความจงรัก 10,000       เทศบาล ส านักปลัด

ภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ฯ ต าบลจริม

พระพันปีหลวง เน่ืองในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา

3 โครงการจัดงานวันเทศบาล  -จัดพิธีทางศาสนาเพ่ือเป็นสิริมงคล 20,000       เทศบาล ส านักปลัด

 -เชิดชูบทบาทของเทศบาล ต าบลจริม

 - สร้างความสามัคคีในหน่วยงาน
50,000       

50,000       
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แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2565
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ผด.2

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

กรรมวันท้องถ่ินไทย เช่น วางพาน ต าบลจริม

ดอกไม้สด การจัดนิทรรศการ
เก่ียวกับเทศบาล

5 โครงการสืบสานประเพณี  - เพ่ือจัดกิจกรรมสืนสานประเพณี 50,000       อ าเภอ กองการศึกษา

วัฒนธรรมและของดีอ าเภอท่าปลา วัฒนธรรมและของดีอ าเภอท่าปลา ท่าปลา

ณ ท่ีท าการปกครองอ าเภอท่าปลา

6 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท -จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท 40,000 เทศบาล ส านักปลัด

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10 ต าบลจริม

ทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้า  เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนม

เจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

พระชนมพรรษา

7 อุดหนุนอ าเภอท่าปลาเพ่ือสนับสนุน  - สนับสนุนงบประมาณในโครงการ 25,000       อ าเภอท่าปลา กองการศึกษา

โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหัก จัดงานพระยาพิชัยดาบหักและ
และงานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์

135,000     35
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4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

กิจกรรมเน่ืองในวันส าคัญทางศาสนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม เทศบาลต าบล

ทางศาสนา เช่นวันมาฆบูชา ฯลฯ จริม

9 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม -ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ 30,000 วัดปากลี กองการศึกษา

ท้องถ่ิน (ประเพณีตานก๋วยสลาก) สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน ม.13 ต.จริม

(ประเพณีตานก๋วยสลาก)
10 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ -ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ 20,000 ทต.จริม กองการศึกษา

สืบสานประเพณีสงกรานต์

80,000       

36
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พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564โครงการ/ กิจกรรม 

เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์





5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู จัดกิจกรรมอบรมสร้าง 20,000            เทศบาลต าบล กองสาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จิตส านึกให้ประชาชนใน จริม

ในชุมชนต าบลจริม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม

ชาติและส่ิงแวดล้อม
2 โครงการเตรียมความพร้อมการป้อง จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 50,000 หมู่ท่ี 1-13 ส านักปลัด

กันและควบคุมไฟป่าและหมอกควัน การป้องกันไฟป่าและการ ต าบลจริม

จัดท าแนวกันไฟป่าส าหรับ

หมู่บ้านท่ีมีไฟป่าเกิดข้ึน
จริงภายในหมู่บ้าน 70,000        

70,000        
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แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2565
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5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการการก าจัดขยะมูลฝอย จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เก่ียว 50,000            ทต.จริม กองสาธารณสุข

แบบประชาชนมีส่วนร่วม กับการก าจัดขยะมูลฝอย

2 โครงการบริการเตาเผาขยะ จัดกิจกรรมบริการ 3,000              ทต.จริม กองสาธารณสุข

ลดมลพิษประหยัดพลังงาน เตาเผาขยะแบบเคล่ือนท่ี

 MOBILE BURN(เตาเผาขยะ
แบบเคล่ือนท่ี)

53,000            
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
6.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกต้ัง เพ่ือใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง  38,345 เทศบาล ส านักปลัด

ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน ต าบลจริม 

ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ก าหนด 

2 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า หมู่ท่ี 1 - 13 กองคลัง 

ทะเบียนทรัพย์สิน แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 96,000             ต าบลจริม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ของอปท.พ.ศ.2557

3 โครงการเสริมสร้างป้องกันและปราบ -จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ 30,000             เทศบาล ส านักปลัด

ปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้แก่ ต าบลจริม 

จนท.ทต.จริม คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล

4 อุดหนุนอบต.ท่าปลา ส าหรับด าเนิน อุดหนุนงบประมาณให้แก่อบต. 20,000 อบต. ส านักปลัด

งานของสถานท่ีกลาง "ปฏิบัติการร่วม ท่าปลา ส าหรับเป็นสถานท่ีกลาง ท่าปลา

ในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. ในการช่วยเหลือประชาชนของ

อ าเภอท่าปลา อปท.อ าเภอท่ปลา 184,345

184,345 39
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แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2565
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ผด.2

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง  - เพ่ือเป้นค่าใช้จ่ายส าหรับการ 10,000             เทศบาล ส านักปลัด

ถนนเน่ืองในเทศกาลปีใหม่และ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ต าบลจริม

สงกรานต์ เน่ืองในเทศกาลปีใหม่

และเทศกาลวันสงกรานต์ 
2 โครงการฝึกอบรมทบทวนเพ่ิม -จัดฝึกอบรมความรู้ท่ีใช้ในการ 150,000           เทศบาล ส านักปลัด

ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย ปฏิบัติงานของอปพร. ต าบลจริม

ฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) 160,000           

160,000           
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6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กร -จัดอบรมให้ความรู้ หรือสัมมนาหรือ 50,000             เทศบาล ส านักปลัด

ท้องถ่ินให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพ ศึกษาดูงานให้แก่ผู้น าชุมชน พนักงาน ต าบลจริม

ในการท างาน ลูกจ้างเทศบาล สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารฯ

ผู้น าส่วนราชการ รวมไปถึงคณะ

กรรมการต่างๆท่ีอยู่ในความดูแล

ของเทศบาล

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ -จัดกิจกรรมเก่ียวกับการสร้างความ 30,000 หมู่ท่ี 1 -13 ส านักปลัด

สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ปรองดองสมานฉันท์ให้กับ ต าบลจริม 

ของคนในชาติ ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลจริม

3 โครงการสนับสนุนการจัดท าแผน   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 20,000             หมู่ท่ี 1 - 13 ส านักปลัด

ชุมชน ด าเนินการตามโครงการส่งเสริม ต าบลจริม 
สนับสนุนการจัดแผนชุมชน  และ

กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม

ประชาคมแผนชุมชน 100,000           

100,000           
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6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย -จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 30,000             ทต.จริม ส านักปลัด

เก่ียวกับหน้าท่ี สิทธิ การเป็น

พลเมืองท่ีดีให้แก่ประชาชนใน

ต าบลจริม
30,000             

42

เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ/ กิจกรรม 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ผด.2 



ผด.2

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1.เงินอุดหนุนส าหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถ่ิน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริม ซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิว 5,237,000        หมู่ท่ี 7 กองช่าง

ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง บ้านวังชมภู
หลวงท้องถ่ิน อต.ถ.4-0027 สายทาง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา
วังชมภู-วังชมภู หมู่ท่ี 7 บ้านวังชมภู เฉล่ีย 0.05 เมตร
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