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ค าน า 

 
  การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการ
วางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตาม
วัตถุประสงค์ ความรู้ และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ  การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์  
ต่าง ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนท า   ฉะนั้นจึงกล่าว
ได้ว่า การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต
เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา   
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ .ศ.  2548  และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน  ซึ่งหมายถึง แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น  ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆท่ีต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา   จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  2560  โดยได้น ารายละเอียดโครงการต่าง ๆ มาจากเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25 60   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
มีประสิทธิภาพ และเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

 
 

        1.1 บทน า 
 

การวางแผนเป็นการมองไปข้างหน้าอาจเป็นช่วงระยะเวลาสั้น   ระยะปานกลาง  หรือระยะยาว   
และเป็นกระบวนการก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร โดยก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ    ไว้ล่วงหน้าให้บรรลุภารกิจ  
วัตถุประสงค์  นโยบาย  เป้าหมาย  และเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะเกี่ยวข้องกับชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึนของประชาคมท้องถิ่นในอนาคต ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การที่ท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด จ าเป็นต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์   หรือภาพในอนาคต
และแปลงมาสู่การปฏิบัติ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  จึงได้ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไว้  2  ประเภท คือ  
 1. แผนพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึง
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
 3. แผนการด าเนินงาน  เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจนในการด าเนินงานมากขึ้น 
 
 
     1.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
  การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
ซึ่งแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์  รวมทั้งการก าหนดโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง   
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาใน
ระดับต่าง ๆ  ที่ส าคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อปัญหา  ความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี    

ประกอบกับความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการที่จะก าหนดนโยบายบริหาร 
จัดการการเงินการคลังของตนเองได้อย่างอิสระรัฐจะเข้าไปควบคุมได้เท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้นนอกจากนี้พระราช 
บัญญัติ ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา  16  
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และ มาตรา  17   บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปพิเศษมีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมีอ านาจหน้าที่ในการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วย  
  เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการปกครอง
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย ก าหนด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในฐานะเป็น “รัฐอิสระ” แต่เป็นการมอบอ านาจหน้าที่ในการ
จัดบริการสาธารณะบางส่วนให้ และยังต้องอยู่ในการ  ก ากับดูแลหรือตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาชนอีกด้วย   
  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักว่า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ  ได้แก่แผนพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนกระทรวง  แผนกรม และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  ซึ่งเป็นแผน
ระดับชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนเป็นแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาอ าเภอในระดับอ าเภอซึ่งก าหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับจังหวัดและ
อ าเภอนั้น ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคมจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย  
  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ .ศ. 2542  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นคือ คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก าหนดหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น  ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นท่ีเพ่ิมข้ึน และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542  ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีความเป็นอิสระมากขึ้น 
  ส าหรับ “ แผนการด าเนินงาน ” ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2548  และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 นั้น  มิใช่การจัดท าแผนพัฒนา แต่
เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ ที่ด าเนินการ     
 
 
      1.3  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 
   1. เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการด าเนินงาน   
  2. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  
  3. เพ่ือให้แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน  / โครงการ /กิจกรรม ทั้งหมดท่ีจะ
ด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
  4. มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ 
ของแผนงาน/ โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีก
ด้วย  
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     1.4  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามระเบียบฯ   
 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ  27 )   ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงานโดยมีขั้นตอน การด าเนินการ   ดังนี้  

แผนการด าเนินงาน ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆท่ีต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและ
ประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้  

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

ด าเนินงานจริง  
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 

ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติการจัดท าแผนการด าเนินงาน แบ่งออก 3  ขั้นตอน  
 ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ /กิจกรรม/ แผนงาน ที่
จะมีการด าเนินการจริงในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ /กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ /กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอ แบบบูรณาการ  
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนด าเนินงาน  2 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1  บทน า 
  ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการด าเนินงาน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เมืองพัทยา /เทศบาล/ องค์การบริหารส่วน 
ต าบล)  ประจ าปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้  
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     1.5 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
   

การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้  
  1. บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of   Objectives ) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมาย
ปลายทางเพ่ือให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดให้ การก าหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน 
ถ้าจุดมุ่งหมายที่ก าหนดให้มีความแจ่มชัดก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้
ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี  
  2. ประหยัด (Economical Operation ) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือคิด
วิธีการให้องค์การบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ด าเนินมี
ความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ท า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์การ  
  3. ลดความไม่แน่นอน ( Reduction of Uncertainty  )  การวางแผนช่วยลดความไม่
แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตการวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ท าการคาดคะเนเหตุการณ์ใน
อนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนไว้แล้ว  
  4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ( Basis of control ) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้ก าหนด
หน้าที่การควบคุมข้ึน ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการคู่
กันอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนก าหนดจุดมุ่งหมาย
และมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม  
  5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ( Encourages innovation and  
Creativity ) การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่  ๆ  (นวัตกรรม)  
และความคิดสร้างสรรค์ท้ังนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้
ท างานด้านการวางแผนท าให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ น ามาใช้ประโยชน์แก่องค์การและยัง
เป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างผู้บริหาร  
  6. พัฒนาแรงจูงใจ  ( Improves Motivation ) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็น
ถึงความร่วมแรงร่วมใจในการท างานของผู้บริหาร และยังเป็นสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขา
รู้อย่างชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนา
แรงจูงใจที่ดีส าหรับผู้บริหารในอนาคต  
 
  7. พัฒนาการแข่งขัน ( Improves Competitive Strength ) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ 
ท าให้องค์การมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์การที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพราะการวางแผนจะเก่ียวข้องกับการขยายขอบข่ายการท างาน เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
  8. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination ) การวางแผนได้สร้างความม่ันใจ
ในเรื่องเอกภาพท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มี
การจัดประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ 
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    1.6  การพัฒนาเทศบาลต าบลจริมตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  
   

 
1.6.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา  
 

“  ต าบลจริมน่าอยู่  สร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน  บนจุดยืนธรรมาภิบาล   
บูรณาการชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ” 

 
   1.6.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วง  3 ปี  
 

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

 
 1.6.3 พันธกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

 1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งชุมชน พัฒนาการจัดการสาธารณสุข 
 เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในต าบลเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขอนามัยภายในต าบล ส่งเสริมสนับสนุน
 การจัดการศึกษาอ านาจหน้าที่ ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ 

 2. พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  เส้นทางคมนาคมให้ครอบคลุมทั่วทั้งต าบล  
 3. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้าน

 การเกษตร และเพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตร ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามามา
 รถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้    ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ให้เป็นที่รู้จัก สร้าง
 รายได้ให้กับท้องถิ่นได้   

 4. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างคุณธรรม
 จริยธรรม  ส่งเสริมการศึกษา  

 5. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
 สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 6. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
 การบริหารจัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน   รักษา
 ความสงบเรียบร้อยภายในต าบล พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในเทศบาลต าบลจริม 
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1.6.4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 1. ประชาชนมี คุณภาพชีวิต ที่ดีข้ึน   พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งชุมชน ห่างไกลยาเสพติด  

 พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในต าบลเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขอนามัย
 ภายในต าบล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอ านาจหน้าที่ และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา
 ตามที่ ไดต้ั้งเป้าหมายไว้  

 2. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ  เส้นทางคมนาคม
 ครอบคลุมทั่วทั้งต าบล 

 3. ประชาชนมี ความรู้ด้านการเกษตร สามารถผลิตผลสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพส่งออกสู่
 ตลาด  มีการพัฒนาสถานที่ การท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม  เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม  สร้างรายได้
 ให้กับประชาชนในต าบล การว่างงานในต าบลลดลง 
  4. ประชาชนให้ความส าคัญกับ ศาสนา วัฒนธรรม  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณธรรม
 จริยธรรม ได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและทั่วถึง  
  5. ต าบลจริมมี แหล่งน้ า ที่อุดมสมบูรณ์และสามารถกักเก็บไว้ใช้อย่างเพียงพอ  มีการจัดการ
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบและยั่งยืน  ประชาชนมีจิตส านึกและร่วมอนุรักษ์
 ธรรมชาติ  

 6. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  เห็นความส าคัญของ การ
 มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 ท้องถิ่นมี ความสงบเรียบร้อย    การบริหารจัดการทรัพยากรใน เทศบาลต าบลจริมมีประสิทธิภาพ                  
 เกิดความคุ้มค่า  โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 
  1.6.5   แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วง  3 ปี (พ.ศ. 2560 -2562)  
 

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 1.1. แนวทางการสนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
ต่อเนื่อง  

  1.2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  เด็กเยาวชน  สตรี  ผู้ป่วยเอดส์  
 และผู้ด้อยโอกาส 

 1.3. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านการศึกษา  ทุกระดับและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 1.4. แนวทางการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 

  1.5. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี  และ
 พัฒนาด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ 
  1.6 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและกิจกรรมนันทนาการแก่ประชาชน 

1.7ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาส าหรับเด็กเยาวชน  และประชาชน เพ่ือ
 รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
      2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการคมนาคมให้มีมาตรฐานครอบคลุมและท่ัวถึง  
      2.2 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค 
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      2.3 แนวทางการพัฒนาด้านไฟฟ้าสาธารณะ รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภค 
 สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
 

  3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ  การลงทุน  พานิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
      3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนในท้องถิ่นรวมไปถึงการส่งเสริม 
 สนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน  
      3.2 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      3.3 แนวทางการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  
      3.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางขนถ่าย
 ผลผลิตทางการเกษตร   
      3.5 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

  4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
  การศึกษา 

      4.1 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา ทั้งราช
 พิธีและรัฐพิธี  
      4.2 แนวทางการสร้างจิตส านึกและตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญศิลปวัฒนธรรม
 ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
      4.3 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้คนในท้องถิ่น 
 

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

  6.) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
      6.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม 
      6.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ในท้องถิ่น  ให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพ
 ในการท างาน  
      6.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครอง
 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 12 17.14 5,598,620 19.80 กองการศึกษา
1.2 แผนงานสาธารณสุข 3 4.28 197,000 0.69 กองสาธารณสุขฯ
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 4.28 150,000 0.53 กองการศึกษา/ส านกัปลดั

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.42 233,100 0.82 กองช่าง
1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.42 279,100 0.98 กองช่าง
1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 7.14 562,500 1.99 ส านกัปลดั
1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 5.71 85,000 0.30 กองการศึกษา
1.8 แผนงานงบกลาง 3 4.28 16,924,800 59.94 ส านกัปลดั/กองการศึกษา

รวม 32 45.72 24,030,120 85.11

9

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2560

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 แผนงานเคหะและชุมชน 6 8.57 1,538,400     5.44 กองช่าง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 4.28 860,100 3.04 กองช่าง
2.3 แผนงานการเกษตร 1 1.42 265,700 0.94 กองช่าง

รวม 10 14.29 2,664,200 9.44

10

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2560

เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวดัอุตรดิตถ ์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 



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 2.86 70,000 0.25 ส านกัปลดั

รวม 2 2.86 70,000          0.25

11

เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวดัอุตรดิตถ ์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2560



ผด. 1 

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

4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

     และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 11.43 435,000 1.54 กองการศึกษา

รวม 8 11.43 435,000        1.54

12

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2560

เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวดัอุตรดิตถ ์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน



ผด. 1 

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

5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

     และสิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานการเกษตร 4 5.70 160,000 0.56 ส านกัปลดั/กองสาธารณสุขฯ

รวม 4 5.70 160,000 0.56

13

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2560

เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวดัอุตรดิตถ ์



ผด. 1 

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

6.) ยุทธศาสตรก์ารจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 3 4.28 295,000 1.04 ส านักปลัด
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2.85 230,000 0.81 ส านักปลัด
6.3 แผนงานการศึกษา 1 1.42 30,000 0.10 กองการศึกษา
6.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 8.57 300,000 1.06 ส านักปลัด
6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 2.85 20,000 0.07 กองช่าง

รวม 14 20.00 875,000        3.10
รวมทั้งส้ิน 70 100.00 28,234,320 100.00
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2560

เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวดัอุตรดิตถ ์



ผด. 1 

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

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน ้าอยา่งบูรณาการ 3 60 9,855,000     57.22 กองช่าง
2.การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 40 7,366,000     42.78 กองช่าง

รวม 5 100 17,221,000   100
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เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวดัอุตรดิตถ ์

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2560





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  - สนับสนุนการมีงานท าของ 60,000               เทศบาลต าบล กองการศึกษา

/นักศึกษาท างานช่วงปดิ นักเรียน นักศึกษาท างานในช่วง จริม

ภาคเรียน ปดิเทอม
2 โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์  - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีศูนย์ 20,000               เทศบาลต าบล กองการศึกษา

พฒันาเด็กเล็กต าบลจริม พฒันาเด็กเล็กต าบลจริม จริม

3 โครงการประกวดแข่งขัน  - จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน 35,000               เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ทกัษะทางวชิาการศูนย์พฒันาทกัษะทางวชิาการศูนย์พฒันาเด็ก จริม

เด็กเล็ก เล็กสังกัดเทศบาลต าบลจริมและ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในพื้นที่ใกล้เคียง

4 โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง   - จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์ 15,000               เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลจริม พฒันาเด็กเล็กต าบลจริม จริม
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ผด.2 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560
  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/ 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. 
5 โครงการฝึกทกัษะส าหรับเด็ก  - จัดกิจกรรมฝึกทกัษะส าหรับเด็ก 30,000               เทศบาลต าบล กองการศึกษา

และเยาวชนในเขตเทศบาล และเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลจริม จริม
ต าบลจริม

6 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ  - จัดกิจกรรมเนื่องในวนัเด็กแหง่ 90,000               เทศบาลต าบล กองการศึกษา
ชาติใหแ้ก่เด็กในต าบล จริม

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย -จัดกิจกรรมการอบรมส าหรับครู 20,000.0             เทศบาลต าบล กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา ผดด.และผดด.ศพด.ที่ได้รับการจัด จริม
(ค่าใช้จ่ายการพฒันาครู สรร อัตราคนละ 2,000 บาท
ผดด./ผดด. ศพด.

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  -จัดหาอาหารกลางวนั 818,300              ศูนย์พฒันา กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา ใหแ้ก่ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็ก
(อาหารกลางวนัศพด.) ทั้ง 6 ศูนย์ ในเขตเทศบาล

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย -สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหวัแก่เด็กใน 255,000              เทศบาลต าบล กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษาค่าจัด ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จริม
การเรียนการสอน (รายหวั) ต าบลจริม
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
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โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560



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. 
10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย - สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหวั ส าหรับ 102,450              รร.อนุบาล กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษาของ เด็กนักเรียนอนุบาลสังกัดโรงเรียน ทต.จริม

รร.อนุบาล  ทต.จริม อนุบาลเทศบาลต าบลจริม
11 จัดหาอาหารเสริม(นม)  - จัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับ 1,580,870.00       โรงเรียนใน กองการศึกษา

เด็กนักเรียนทกุโรงเรียนในเขต เขตเทศบาล

-จัดหาอาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็ก

ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดทต.จริม

-จัดหาอาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็ก

นักเรียนอนุบาลทต.จริม ต าบลจริม

12 สนบัสนนุอาหารกลางวัน  - สนับสนุนอาหารกลางวนัส า 2,572,000           โรงเรียนใน กองการศึกษา

ส าหรับเด็กนกัเรียนทกุ หรับ เด็กนักเรียนทกุโรงเรียน เขตเทศบาล

โรงเรียนในเขต ในเขตเทศบาลต าบลจริม ต าบลจริม

เทศบาลต าบลจริม(อดุหนนุ) ทั้ง 7 โรงเรียน
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โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2559

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560
ผด.2 

พ.ศ. 2560

  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์



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 โครงการปอูงกัน ควบคุม   -ค่าจ้างเหมาบริการพน่สารเคมีก าจัด 50,000               หมู่ 1- หมู1่3 กอง

โรคไข้เลือดออก ยุงลาย ต าบลจริม สาธารณสุขฯ

-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

2 โครงการปอูงกันโรคพษิสุนัข -ค่าใช้ส าหรับการจัดซ้ือวคัซีน 50,000               หมู่ 1- หมู1่3 กอง

บา้ ปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้ ต าบลจริม สาธารณสุขฯ

3 โครงการส่งเสริมและสนับ  - อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 97,000               หมู่ 1- หมู1่3 กอง

สนุนสาธารณสุขมูลฐาน หมู่บา้น ทั้ง 13 หมู่บา้น ในเขต ต าบลจริม สาธารณสุขฯ

หมู่บา้น เทศบาลต าบลจริม
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พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559โครงการ/ กิจกรรม 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560
  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์



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 20,000               เทศบาล กองการศึกษา

เกี่ยวกับธรรมมะ ต าบลจริม

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

จัดสวสัดิการใหแ้ก่เด็ก เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ต าบลจริม

 สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 

ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส
3 อุดหนุน โครงการบรรเทา -อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวดั 30,000               เหล่ากาชาด กองการศึกษา

ทกุข์และช่วยเหลือประชาชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยั และ จังหวดัอุตรดิตถ์

ผู้ประสบภยั และผู้ด้อยโอกาสผู้ด้อยโอกาส 

ในจังหวดัอุตรดิตถ์ของ

เหล่ากาชาดจังหวดั
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  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/ กิจกรรม 

ผด.2 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.4. แผนงานเคหะและชมุชน
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 โครงการก่อสร้างลานกีฬา -ก่อสร้างสนามเปตอง 2 คอร์ท 233,100              เทศบาล กองช่าง

เทศบาลต าบลจริม หมู่ที่ 5 กวา้ง 13 เมตร ยาว 18 เมตร ต าบลจริม

-ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล

กวา้ง 13 เมตร ยาว 2 เมตร

-ก่อสร้างสนามตะกร้อ 

กวา้ง 9 เมตร ยาว 18 เมตร
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พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559

  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560

โครงการ/ กิจกรรม 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการก่อสร้างศาลา -ก่อสร้างศาลา ขนาดกวา้ง 8 เมตร 279,100              หมู่ที่ 1 กองช่าง

เอนกประสงค์ กลุ่มสตรี ยาว 16 เมตร สูง 4.50 เมตร บา้นปากดง

บา้นปากดง หมู่ที่ 1
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แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560

พ.ศ. 2559โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2560

ผด.2 

  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.6 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 โครงการแข่งขันกีฬาฟตุซอล -ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการแข่งขัน 100,000 สนามฟตุซอล ส านักปลัด

ต้านยาเสพติด กีฬาฟตุซอล ต าบลจริม

2 โครงการแข่งขันกีฬามวลชน -ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการแข่งขันกีฬา 150,000              เทศบาล ส านักปลัด

ต าบลจริมต้านยาเสพติด มวลชนต าบลจริม ต าบลจริม

3 โครงการปอูงกัน ควบคุม  - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครง เทศบาล ส านักปลัด

ปญัหายาเสพติด การควบคุมปูองกันและแก้ไขปัญหาด้าน ต าบลจริม
ยาเสพติดเช่นการอบรมการจัดนิทรรศการ

การศึกษาดูงานสร้างเครือข่ายเฝูาระวัง

ปัญหายาเสพติดในชุมชน  ฯลฯ 50,000
4 โครงการปอูงกันและแก้ไข -ค่าใช้จ่ายส าหรับการบ าบดั หมู่ที1่-13 

ปญัหายาเสพติด ฟื้นฟผุู้ติด/เสพและส่งเสริมการ 162,500              ต าบลจริม ส านักปลัด

ฝึกอบรมอาชีพ

5 โครงการพฒันาศักยภาพ -ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการพฒันาฯ 100,000              หมู่ที1่-13 ส านักปลัด

สตรีต าบลจริม ในการจัดฝึกอบรมกลุ่มสตรีต าบล ต าบลจริม

จริม
23

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560
  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

ผด.2 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.7 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 -เข้าร่วมการแข่งกีฬาเชื่อมความ 40,000               ทอ้งถิ่นที่รับ ส านักปลัด

การแข่งขันกีฬาเชื่อม สัมพนัธร์ะหวา่งองค์กร ผิดชอบด าเนิน

ความสัมพนัธร์ะหวา่ง การแข่งขัน

องค์กร"ทา่ปลาเกมส์" "ทา่ปลาเกมส์"

2 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาแข่งขัน อ าเภอทา่ปลา ส านักปลัด

กีฬาเบญจสัมพนัธ์  กีฬาระดับต่าง ๆเช่น กีฬาเบญจสัมพันธ์

ค่าใช้จายอื่นๆที่จ าเป็น 20,000               
3 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาแข่งขัน

การแข่งขันกีฬาฟตุซอล กีฬาระดับต่าง ๆ 15,000               เทศบาลต าบล ส านักปลัด

เทศบาลต าบลทา่ปลา ทา่ปลา

ต้านยาเสพติด
4 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาแข่งขัน

การแข่งขันฟตุซอล กีฬาฟุตซอลที่อบจ.อุตรดิตถ์ 10,000               อบจ.อุตรดิตถ์ ส านักปลัด

อบจ.อุตรดิตถ์คัพ

24

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560
  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.8 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  -จ่ายเบี้ยยังชีพใหแ้ก่ผู้ปวุยเอดส์ 162,000              หมู่ 1- หมู1่3 กองการศึกษา

โรคเอดส์ ตามนโยบายรัฐบาล ต าบลจริม

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -จ่ายเบี้ยยังชีพใหแ้ก่ผู้สูงอายุใน 11,089,200          หมู่ 1- หมู1่3 กองการศึกษา

เทศบาลต าบลจริม ต าบลจริม

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พกิาร -จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พกิารในเขต 5,673,600.00       หมู่ 1- หมู1่3 กองการศึกษา

เทศบาลต าบลจริม ต าบลจริม

25

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560
  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

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 โครงการวางทอ่ระบายน้้าพร้อมบอ่ - วางท่อขนาด เส้นศก.0.60 304,100           หมุ่ทื4่ กองช่าง

พกั 2 ข้างถนน หมู่ที่ 4 เมตร จ้านวน 247 ท่อน ต้าบลจริม

บ่อพัก 29 บ่อ ระยะทาง 276เมตร

2 โครงการวางทอ่ระบายน้้าพร้อมบอ่ -วางท่อขนาด เส้นศก.0.60เมตร 220,000           หมู่ทื่ 9 กองช่าง

หมู่ที่ 9 จ้านวน 179 ท่อน บ่อพัก ต้าบลจริม

21 บ่อ ระยะทาง 200 เมตร

3 โครงการวางทอ่ระบายน้้าพร้อมบอ่ -วางท่อขนาด เส้นศก.0.60เมตร 268,800           หมู่ที่ 5 กองช่าง

หมู่ที่ 5 จ้านวน 221 ท่อน บ่อพัก ต้าบลจริม

25 บ่อ ระยะทาง 246 เมตร

26

ผด.2 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

พ.ศ. 2560โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2559



2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.1 แผนงานเคหะและชมุชน
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 โครงการปรับปรุงระบบประปา -วางท่อขนาด 2 นิ้ว 243,500           หมู่ที่ 6 กองช่าง

หมู่บา้น บา้นทา่ช้าง หมู่ที่ 6 ระยะทาง 2120 เมตร ต้าบลจริม

5 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้้าและวาง -ขุดลอกห้วย ขนาด 362,400           หมู่ที่ 8 กองช่าง

ทอ่ระบายน้้าพร้อมขุดลอก ล้าหว้ย กว้าง  5 เมตร  ยาว 380 เมตร ต้าบลจริม

รกช้าง หมู่ที่ 8 ลึก 1  เมตร

6 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์สระน้้า -ปรับพื้นที่สระน้้าข้างวัด 139,600           หมู่ที่ 11 กองช่าง

บริเวณข้างวดัประชาธรรม กว้าง  50 เมตร ยาว 67 เมตร ต้าบลจริม

และสระน้้ากลางหมุ่บา้น หมู่ที่ 11 -ปรับสระน้้ากลางหมู่บ้าน 

กว้าง 23เมตร ยาว 41 เมตร

27

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต -ก่อสร้างถนนคอนกรีต 120,000           หมู่ที่ 12

เสริมเหล็กสายเข้าหมู่บา้น หมู่ที่ 12 เสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ต้าบลจริม กองช่าง

ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 355,700           หมู่ที่ 3 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เหล็ก กว้าง4 เมตร ยาว

156 เมตร หนา 0.15 เมตร

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต - ก่อสร้างถนนคสล. 384,400           เทศบาล กองช่าง

เสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้้า กว้าง 4 เมตร ยาว 42 เมตร ต้าบลจริม

หมู่ที่ 5ส้านักงานเทศบาลต้าบล หนา 0.15 เมตร

จริม -รางระบายน้้ากว้าง 0.50เมตร

 ยาว 170.50 เมตร  ลึก

0.50 ท้องราง กว้าง 0.30 เมตร

28

ผด.2 

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์



2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.3 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 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้า -ขุดลองอ่างเก็บน้้ารองไกร 265,700           หมู่ที่ 10 กองช่าง

รองไกร หมู่ที่ 10 กว้าง 40.00 เมตร ยาว 100 เมตร

ลึก 2 เมตร

29

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ผด.2 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์



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 โครงกรส่งเสริมสนับสนุนการพฒันา -จัดอบรมเกี่ยวกับอาชีพใหแ้ก่ 40,000        หมู่ที1่-13 ส านักปลัด

อาชีพของประชาชน ประชาชนผู้สนใจอาชีพเสริม

2 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ เพื่อใช้เปน็ค่าใช้ตามโครงการ 30,000        หมู่ที่ 12 ส านักปลัด

ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง อบรมเสริมสร้างความรู้ ต าบลจริม

ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

พอเพยีง เช่น ปลูกผักร้ัวกินได้

การท าน้ ายาอเนกประสงค์

การปลูกผักปลอดสารพษิ

30

ผด.2 

3. ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านส่งเสริมอาชีพ  การลงทุน พานิชยกรรม  และการท่องเทีย่ว
3.1แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

โครงการ/ กิจกรรม 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559



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  -จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท เทศบาล ส านักปลัด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัเพื่อแสดงความจงรัก ต าบลจริม

ภกัดีและส านึกในพระคุณเนื่องในวนั

พอ่แหง่ชาติ 200,000        
2 โครงการจัดงานวนัแม่แหง่ชาติ  -จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรัก 30,000         เทศบาล ส านักปลัด

ภกัดีและส านึกในพระคุณแม่เนื่องใน ต าบลจริม

วนัแม่แหง่ชาติ

3 โครงการจัดงานวนัเทศบาล  -จัดพธิทีางศาสนาเพื่อเปน็สิริมงคล 30,000         เทศบาล ส านักปลัด

 -เชิดชูบทบาทของเทศบาล ต าบลจริม

 - สร้างความสามัคคีในหน่วยงาน
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ผด.2 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



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 ต าบลจริม

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด -ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ 30,000         วดัในเขต กองการศึกษา

กิจกรรมเนื่องในวนัส าคัญทางศาสนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม เทศบาลต าบล

ทางศาสนา จริม

6 โครงการสืบสานประเพณี  - เพื่อจัดกิจกรรมสืนสานประเพณี 100,000        อ าเภอ กองการศึกษา

วฒันธรรมและของดีอ าเภอทา่ปลา วฒันธรรมและของดีอ าเภอทา่ปลา ทา่ปลา
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โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์



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. 
7 อุดหนุนอ าเภอทา่ปลาเพื่อสนับสนุน สนับสนุนงบประมาณในโครงการจัดงาน อ าเภอทา่ปลา กองการศึกษา

โครงการจัดงานเทศกาลลางสาดหวาน เทศกาลลางสาดหวานและของดี 10,000         
และของดีเมืองอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์

8 อุดหนุนอ าเภอทา่ปลาเพื่อสนับสนุน  - สนับสนุนงบประมาณในโครงการ 15,000         อ าเภอทา่ปลา กองการศึกษา

โครงการจัดงานพระยาพชิัยดาบหกั จัดงานพระยาพิชัยดาบหักและ

และงานกาชาด จังหวดัอุตรดิตถ์ และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
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โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

ผด.2 



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 โครงการปลูกต้นไม้  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย หมู่ที่ 1-13 กองสาธารณสุข

ตามโครงการฯ 30,000              ต าบลจริม และส่ิงแวดล้อม

ในการจัดซ้ือพนัธไ์ม้

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

และควบคุมไฟปา่ การปอ้งกันไฟปา่ ต าบลจริม

3 โครงการรักน้ า รักปา่ -ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ 30,000 หมู่ที่ 1-13 ส านักปลัด

รักษาแผ่นดิน รักน้ ารักปา่รักษาแผ่นดิน ต าบลจริม

ในการปลูกต้นไม้บนพื้นที่

สาธารณะประโยชน์
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ผด.2 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560
 เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



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. 
4 โครงการก าจัดขยะมูลฝอยแบบ -ค่าใช้จ่ายส าหรับวสัดุ 50,000              หมู่ที่ 1-13 กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนมีส่วนร่วม อุปกรณ์ในการอบรม ต าบลจริม

-ค่าตอบแทนวทิยากร
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พ.ศ. 2560โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2559

ผด.2 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560
 เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์



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 เพื่อใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง  เทศบาล ส านักปลัด

ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 175,000             ต าบลจริม 
ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง

ก าหนด 

2 โครงการจัดท าแผนทีภ่าษแีละ เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า หมูท่ี ่1 - 13 กองคลัง 

ทะเบยีนทรัพย์สิน แผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 100,000             ต าบลจริม 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

แผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน

ของอปท.พ.ศ.2557

3 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น -เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้ส าหรับศูนย์ 20,000               อ าเภอทา่ปลา กองคลัง 

ทีเ่ปน็เจ้าภาพการบริหารจัดการศูนย์ ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง
ระดับต าบล/อ าเภอ

36

ผด.2 

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดติถ์

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/ กิจกรรม 



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 80,000               เทศบาล ส านักปลัด

ถนนเนือ่งในเทศกาลปใีหม่และ ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน ต าบลจริม

สงกรานต์ เนือ่งในเทศกาลปใีหม่

และเทศกาลวันสงกรานต์ 
2 โครงการฝึกอบรมเพิม่ศักยภาพอาสา เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับการฝึก 150,000             เทศบาล ส านักปลัด

สมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบรม ทบทวนความรู้ อปพร. ต าบลจริม
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พ.ศ. 2559

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  2560
เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดติถ์

พ.ศ. 2560โครงการ/ กิจกรรม 

ผด.2 



6. ภายใตยุ้ทธศาสตรก์ารพัฒนา   ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย
6.3 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 โครงการพฒันาศักยภาพ -จัดกิจกรรมโครงการอบรมครู/ 30,000               เทศบาลต าบล กองการศึกษา

บคุลากรทางการศึกษา ผดด.และบคุลากรทางการศึกษา จริม

สังกัด ทต.จริม  กองการศึกษา ทต.จริม

ใหม้ีความรู้ความเข้าใจในการปฏบิติั

หน้าทีก่ารจัดการศึกษา ศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก

38

ผด.2 

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  2560

โครงการ/ กิจกรรม 

เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดติถ์

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



6. ภายใตยุ้ทธศาสตรก์ารพัฒนา   ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย
6.4 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 โครงการแก้ไขปญัหาอาชญากรรม - ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการแก้ไข 20,000               หมูท่ี ่1-13 ส านักปลัด

โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและ ปัญหาอาชญากรรม โรคเอดส์ฯ ต าบลจริม 

สตรี

2 โครงการปกปอ้ง  เทดิทนู
 - จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันส าคัญ 30,000               หมูท่ี่1-13 ส านักปลัด

สถาบนัพระมหากษตัริย์
ของชาติ  กิจกรรมให้ประชาชน

ต าบลจริม

มีจิตส านึก เกิดความสามัคคีจงรักภักดี

ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระ-

มหากษัตริย์ ฯลฯ  

3 โครงการประชุมประชาคมหมูบ่า้นและ  - ประชาคมหมู่บ้าน / ประชาคมต าบล หมูท่ี ่1 -13 ส านักปลัด

ต าบลจริม เพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา 50,000               
ท้องถิ่น

4 โครงการพฒันาบคุลากรในองค์กร -จัดอบรม สัมมนา หรือศึกษา 150,000             เทศบาล ส านักปลัด

ทอ้งถิ่นใหม้ีความรู้และมีประสิทธิภาพ ดูงานให้แก่ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาฯ ต าบลจริม

ในการท างาน พนักงานและลูกจ้างเทศบาล

ผู้น าส่วนราชการ รวมไปถึงคณะ

กรรมการต่างๆที่อยู่ในความดูแล

ของเทศบาล
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แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  2560

พ.ศ. 2559

ผด.2 

เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดติถ์

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2560



6. ภายใตยุ้ทธศาสตรก์ารพัฒนา   ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย
6.4 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. 
5 โครงการสนับสนุนการจัดท า   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ หมูท่ี ่1 - 13 ส านักปลัด

แผนชุมชน ด าเนินการตามโครงการส่งเสริม ต าบลจริม 

สนับสนุนการจัดแผนชุมชน  

และกิจกรรมสนับสนุนการจัด 20,000               
ประชุมประชาคมแผนชุมชน

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมี  - ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม 30,000               หมูท่ี ่1 -13 ส านักปลัด

ส่วนร่วมของประชาชน ของประชาชน 
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ผด.2 

พ.ศ. 2560

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  2560

พ.ศ. 2559



ผด.2 

6. ภายใตยุ้ทธศาสตรก์ารพัฒนา   ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย
6.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการจัดท าค่าพกิัดแนวเขตการ -เพือ่จ่ายตามโครงการจัดท า 10,000               หมูท่ี่1-13 กองช่าง

ปกครอง ค่าพกิัดแนวเขตการปกครอง ต าบลจริม

2 โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม -เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการ 10,000               หมูท่ี่1-13 กองช่าง

วางและปรับปรุงผังเมืองรวม ต าบลจริม

เช่น การจัดท าผังชุมชน ผังเทศบาล
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โครงการ/ กิจกรรม 



เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1.โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการบรหิารจัดการน้ าอย่างบุรณาการ
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 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ ด าเนินการสร้าง 3,198,000       หมูท่ี ่4 กองช่าง

บา้นแบบผิวดินขนาดใหญ่ 1.ก่อสร้างอาคารหอถังขนาด บา้นเลิศชัย

หมูท่ี ่4 บา้นเลิศชัย ต.จริม ถังขนาด 30 ลบ.ม. ต.จริม
อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 2.ก่อสร้างอาคารกรองน้ าขนาด

ขนาด 10 ลบ.ม.
3.ก่อสร้างถังเก็บน้ าใส 
ขนาด 100 ลบ.ม.
4.วางระบบทอ่จ่ายและ
ระบบทอ่สูบน้ า
5.วางระบบไฟฟา้ภายในและภายนอก
6.ก่อสร้างอาคารสูบน้ า

2 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ ด าเนินการสร้าง 3,576,000       หมูท่ี ่2 กองช่าง
บา้นแบบผิวดินขนาดใหญ่ 1.ก่อสร้างอาคารหอถังขนาด บา้นทา่วังโปร่ง

หมูท่ี ่2 บา้นทา่วังโปร่ง ต.จริม ถังขนาด 30 ลบ.ม. ต.จริม
อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 2.ก่อสร้างอาคารกรองน้ าขนาด

ขนาด 10 ลบ.ม.
3.ก่อสร้างถังเก็บน้ าใส 
ขนาด 100 ลบ.ม.
4.วางระบบทอ่จ่ายและ
ระบบทอ่สูบน้ า
5.วางระบบไฟฟา้ภายในและภายนอก
6.ก่อสร้างอาคารสูบน้ า
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เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1.โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการบรหิารจัดการน้ าอย่างบุรณาการ
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 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ ด าเนินการสร้าง 3,081,000       หมูท่ี ่11 กองช่าง

บา้นแบบผิวดินขนาดใหญ่ 1.ก่อสร้างอาคารหอถังขนาด บา้นงุ้นงาม

หมูท่ี ่11 บา้นงุ้นงาม ต.จริม ถังขนาด 30 ลบ.ม. ต.จริม
อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 2.ก่อสร้างอาคารกรองน้ าขนาด

ขนาด 10 ลบ.ม.
3.ก่อสร้างถังเก็บน้ าใส 
ขนาด 100 ลบ.ม.
4.วางระบบทอ่จ่ายและ
ระบบทอ่สูบน้ า
5.วางระบบไฟฟา้ภายในและภายนอก
6.ก่อสร้างอาคารสูบน้ า
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เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2.การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ก่อสรา้ง/ซ่อมแซมถนนที่รบัถ่ายโอนภารกิจ)
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 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 3,109,000           หมูท่ี ่4-หมูท่ี ่5 กองช่าง

เสริมผิวพาราแอสฟลัต์คอนกรีต เสริมผิวพาราแอสฟลัต์คอนกรีต ต.จริม
ถนนสายทาง อต.4055 ระหว่าง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,350 เมตร
กมที ่0+000 ถึงกม.ที ่1+350 หนา 0.04 เมตร
บา้นเลิศชัย หมูท่ี ่4 บา้นเนินสุง
หมูท่ี ่5 ต.จริม 

2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 4,257,000           หมูท่ี่5-หมูท่ี่13 กองช่าง
เสริมผิวพาราแอสฟลัต์คอนกรีต เสริมผิวพาราแอสฟลัต์คอนกรีต ต.จริม
ถนนสายทาง อต.4055 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,854 เมตร
บา้นเนินสุง หมูท่ี่5 -บา้นทา่ใหม่ หนา 0.04 เมตร
หมูท่ี ่13 ต.จริม
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