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ผนการด านินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทศบาลต าบลจริม  
อ าภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 
 

งานผนละงบประมาณ 

ส านักปลัด  ทศบาลต าบลจริม 



 

 

 

ค าน า 
 
  การวางผนป็นการพิจารณาละก าหนดนวทางปฏิบัติงาน฿หบรรลุป้าหมายทีไปรารถนา 
ปรียบสมือนป็นสะพานชืไอมยงระหวางปัจจุบันละอนาคต ป็นการคาดการณ์สิไงทีไยังเมกิดขึๅน ฉะนัๅนการ
วางผนจึงป็นกระบวนการทางสติปัญญาทีไพิจารณาก าหนดนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสิน฿จตาม
วัตถุประสงค์ ความรู ละการคาดคะนอยาง฿ชดุลยพินิจ  การวางผนจึงมีความกีไยวของกับการคาดการณ์  
ตาง โ ฿นอนาคตละตัดสิน฿จลือกนวทางปฏิบัติทีไดีทีไสุด ดยผานกระบวนการคิดกอนท า   ฉะนัๅนจึงกลาว
เดวา การวางผนคือ ความพยายามทีไป็นระบบ พืไอตัดสิน฿จลือกนวทางปฏิบัติทีไดีทีไสุดส าหรับอนาคต
พืไอ฿หองค์การบรรลุผลทีไปรารถนา   
  ตามระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิไน พ.ศ.  2548  ก าหนด฿หองค์กรปกครองสวนทองถิไนด านินการจัดท าผนการด านินงาน  ซึไงหมายถึง 
ผนการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทองถิไนทีไสดงถึงรายละอียดผนงาน ครงการพัฒนาละ
กิจกรรมทีได านินการจริงทัๅงหมด฿นพืๅนทีไองค์กรปกครองสวนทองถิไนประจ าปีงบประมาณนัๅน  ดยตองจัดท า
฿หลวสรใจภาย฿นดือนธันวาคมของปีงบประมาณนัๅน หรือภาย฿นสามสิบวันนับตวันทีไอนุมัติ฿หพิไมติมหรือ
ปลีไยนปลงผนพัฒนาสามปีพืไอ฿หด านินครงการ฿นปีงบประมาณนัๅน   
  ทศบาลต าบลจริม  อ าภอทาปลา   จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงเดจัดท าผนการด านินงาน
ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  2558  ดยเดน ารายละอียดครงการตาง โ มาจากทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255 8   พืไอ฿ชป็นนวทาง฿นการด านินงาน฿หบรรลุตามวัตถุประสงค์  
มีประสิทธิภาพ ละป็นการปฏิบัติตามระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิไน พ.ศ.  2548 
 
 

 
 

      งาน ผนละงบประมาณ 

              ส านกัปลดั  ทศบาลต าบลจริม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สารบัญ 

รื่อง                     หนา  

สารบัญ 

ค าน า        

สวนที่  1            1 

 - บทน า           1 
-  องค์กรปกครองสวนทองถิไนกับการวางผนพัฒนาทองถิไน     1 
-  วัตถุประสงค์ของผนการด านินงาน       3 

 -  ขัๅนตอนการจัดท าผนการด านินงาน       3 
 -  ประยชน์ของผนการด านินงาน       5 
 -  การพัฒนาทศบาลต าบลจริมตามผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560     6 
สวนที่ 2  บัญชีสรุปครงการ / กิจกรรม         8 

  (ผด.1)  ผนวก จ.   

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต       10 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานครงสรางพืๅนฐาน สาธารณูปภคละสาธารณูปการ  11 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานสงสริมอาชีพ  การลงทุน  พานิชยกรรม  ละการทองทีไยว 12 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทองถิไนละ  
 การศึกษา          13 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม    14 
 - ยุทธศาสตร์การจัดระบียบชุมชน/สังคม ละการรักษ าความสงบรียบรอย   15 
  (ผด.2) ผนวก ฉ.   

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต       16 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานครงสรางพืๅนฐาน สาธารณูปภคละสาธารณูปการ  28 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานสงสริมอาชีพ  การลงทุน  พานิชยกรรม  ละการทองทีไยว 33 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทองถิไนละ  
 การศึกษา          38 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม    43 
 - ยุทธศาสตร์การจัดระบียบชุมชน/สังคม ละการรักษ าความสงบรียบรอย   46 
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ส่วนท่ี  2
บญัชีสรุปโครงการ / กิจกรรม



ผด. 1 

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

1.) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดานคุณภาพชีวติ
     1.1 นวทางการสนับสนุน฿หมีการฝ้าระวัง ป้องกนัละ 2 1.15 305,000 0.95 สป.

          กเขปัญหายาสพติดอยางตอนืไอง 
     1.2 นวทางการสงสริมละพฒันาผูสูงอายุ  ผูพกิาร  ดใก 8 4.60 13,938,000 43.56 สป./ กศ./ งบกลาง
          ยาวชน  สตรี  ผูปวยอดส์  ละผูดอยอกาส
     1.3 นวทางการสงสริม สนับสนุน ละพฒันาดาน 13 7.47 5,690,000 17.78  กศ./ งบกลาง
          การศึกษา  ทุกระดับละการรียนรูตลอดชวิีต
     1.4 นวทางการพิไมชองทาง฿นการรับรูขาวสาร฿หก 0 0.00 0 0.00

          ประชาชน
     1.5 นวทางการสงสริมละสนับสนุน฿หประชาชนมี 11 6.32 648,000 2.03 สธ./ กศ./ งบกลาง
          สุขภาพละสุขภาวะทีไดี  ละพฒันาดานสาธารณสุข
          ฿หมีคุณภาพ
     1.6 นวทางการสงสริมละสนับสนุนดานกฬีาละ 7 4.02 538,200 1.68  สป./ กช
          กจิกรรมนันทนาการกประชาชน

รวม 41 23.56 21,119,200 66.00

10

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2558

เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวดัอุตรดิตถ ์



ผด. 1 

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

2.) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดานครงสรางพืๅนฐาน สาธารณปูภค
    ละสาธารณปูการ
     2.1 นวทางการพฒันาดานการพฒันาการคมนาคม฿หมี 4 2.30 1,000,000 3.13 กช.

          มาตรฐานครอบคลุมละทัไวถงึ
     2.2 นวทางการพฒันาดานหลงนๅ าส าหรับอปุภค บริภค 6 3.45 702,600 2.20 สป./ กช. 

     2.3 นวทางการพฒันาดานเฟฟา้สาธารณะ รวมเปถงึระบบ 0 0.00 0 0.00

          สาธารณูปภค สาธารณูปการอยางทัไวถงึ 
รวม 10 7.63 1,702,600 5.32

11

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2558

เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวดัอุตรดิตถ ์

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 



ผด. 1 

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

3.) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดานสงสรมิอาชีพ  การลงทนุ  
พานิชยกรรม  ละการทองทีย่ว
     3.1 นวทางการพฒันาสงสริมละพฒันาอาชพีของคน฿น 1 0.57 100,000 0.31 กช/กศ
          ทองถิไนรวมเปถงึการสงสริม สนับสนุนการด านินงาน
          ของกลุมอาชพีตาง โ ฿นชมุชน 
     3.2 นวทางการสงสริมละสนับสนุนการด านินชวิีต 0 0.00 0 0.00

          ตามปรัชญาศรษฐกจิพอพยีง
     3.3 นวทางการจัดหาละพฒันาหลงนๅ าพืไอการกษตร 2 1.15 250,000 0.78 กช.

     3.4 นวทางการพฒันา ปรับปรุงสนทางคมนาคมสูหลง 0 0.00 0 0.00

          ทองทีไยวละสนทางขนถายผลผลิตทางการกษตร  
     3.5 สงสริมการประชาสัมพนัธ์ละจัดกจิกรรมสงสริม 0 0.00 0 0.00

          การทองทีไยว
รวม 3 1.72 350,000        1.09

12

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2558

เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวดัอุตรดิตถ ์



ผด. 1 

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

4.) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดานศิลปะ วฒันธรรม จารตีประพณี
     ละภูมิปัญญาทองถ่ินละการศึกษา
     4.1 นวทางการสงสริม สนับสนุน การจัดกจิกรรมนืไอง฿น 7 4.02 855,000 2.67 สป/กศ
          วันส าคัญทางศาสนา ทัๅงราชพธีิละรัฐพธีิ 
     4.2 นวทางการสรางจิตส านึกละตระหนักถงึคุณคาละ 4 2.30 280,000 0.88 กศ
          ความส าคัญศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมนียม ประพณี 
          ละภูมิปัญญาทองถิไน  
     4.3 นวทางการพฒันาการสริมสรางคุณธรรมละ 0 0.00 0 0.00

          จริยธรรม฿หคน฿นทองถิไน
     4.4 สงสริมสนับสนุนการรียนรูดานภาษาส าหรับดใก 0 0.00 0 0.00

          ยาวชน  ละประชาชน พืไอรองรับการขาสู
          ประชาคมอาซียน

รวม 11 6.32 1,135,000     3.55

13

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2558

เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวดัอุตรดิตถ ์

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 



ผด. 1 

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

5.) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดานการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
     ละสิง่วดลอม 
     5.1 นวทางการสรางจิตส านึกประชาชน฿นการอนุรักษ ์ 3 1.72 90,000 0.28 สธ.

          ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 
     5.2 นวทางการประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน 0 0.00 0 0.00

          ตางโทัๅงภาครัฐละอกชน฿นการรวมกนัดูลรักษา
          ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม 
     5.3 นวทางการสรางระบบก าจัดขยะละสิไงปฏิกลู฿หถกูวิธี 1 0.57 50,000 0.16 สธ.

รวม 4 2.30 140,000 0.44

14

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2558

เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวดัอุตรดิตถ ์

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม



ผด. 1 

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

6.) ยทุธศาสตรก์ารจดัระบียบชุมชน/สังคม ละการรกัษา
    ความสงบรยีบรอย 
    6.1 สงสริมการปกครองระบอบประชาธิปเตยอนัมี 7 4.02 260,000 0.81 สป
         พระมหากษตัริย์ทรงป็นประมุขตลอดจนการมีสวนรวม
         ของประชาชนละกระบวนการประชาสังคม
    6.2 นวทางการพฒันาบุคลากร฿นองค์กร ฿นทองถิไน  ฿หมี 2 1.15 330,000 1.03 สป./กศ
         ความรูละมีประสิทธิภาพ฿นการท างาน 
    6.3 นวทางการพฒันาดานการสนับสนุน฿หมีการประสาน 3 1.72 150,000 0.47 สป./กองคลงั/กช
         งานระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิไนกบัประชาชน 
         ละหนวยงานราชการตาง โ ทัๅง฿นพืๅนทีไละนอกพืๅนทีไ 
    6.4 นวทางการสริมสรางประสิทธิภาพละธรรมาภิบาล 4 2.30 609,400 1.90 สป. / กองคลงั
         ฿นการบริหารจัดการละพฒันาการ฿หบริการประชาชน กช./ กศ./ สธ.

         ฿นดานตาง โ 
    6.5 สงสริมสนับสนุนการป้องกนัละบรรทาสาธารณภัย 2 1.15 580,000 1.81 สป/งบกลาง

รวม 18 10.34 1,349,400     6.03

รวมทั้งส้ิน 87 50.00 25,796,200 80.61
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บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2558

เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวดัอุตรดิตถ ์

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 



1. ภาย฿ตยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดานคุณภาพชีวิต
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน
1.1. นวทางการพัฒนา  การสนับสนุน฿หมีการฝ้าระวังป้องกันละกเขปัญหายาสพติดอยางตอนืไอง

ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ครงการปอ้งกัน ควบคุม  - คา฿ชจาย฿นการด านินกิจกรรมตามครง ทศบาล ส านักปลัด
ปญัหายาสพติด การควบคุม  ปอ้งกัน  ละกเขปญัหาดาน ต าบลจริม

ยาสพติด  ชน  การอบรม  การจัดนิทรรศการ
การศึกษาดูงาน  สรางครือขายฝ้าระวังปญัหา
ยาสพติด฿นชุมชน  ฯลฯ

งบประมาณ  55,000.-  บาท 
2 ครงการขงขันกีฬาตาน  - จัดการขงขันกีฬามวลชนต าบล ทศบาล ส านักปลัด

ยาสพติด จริมตานยาสพติด ต าบลจริม
 - จัดการขงขันกีฬาฟตุซอลตานยา
สพติด
 -จัดสงนักกีฬาขารวมการขงขัน
กีฬา฿นระดับตางโ

งบประมาณ  250,000.-  บาท 

16

พ.ศ. 2558พืๅนที ่ ครงการ/ กิจกรรม 

ผด.2 

ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558

  ทศบาลต าบลจริม   อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์
(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต )

พ.ศ. 2557



1. ภาย฿ตยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดานคุณภาพชีวิต
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน
1.2 นวทางการพัฒนา  ดานการสงสริมละพัฒนาผูสูงอายุ  ผูพิการ  ดใก  ยาวชน  สตรี  ผูปวยอดส์  ละผูดอยอกาส
    นวทางการพัฒนา ดานสังคม
ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ครการ"สานสัมพนัธ์  - จัดกิจกรรมสงสริมขวัญก าลัง฿จ ทศบาล กองการศึกษา

สาย฿ยรักผูพกิาร" ฿หกผูพกิารสามารถด ารงชีพ฿น ต าบลจริม

สังคมเด   งบประมาณ 20,000 บาท
2 สนับสนุนบีๅยยังชีพผุสูงอายุ  -จายบีๅยยังชีพ฿หกผูสูงอายุ หมู 1- หมู13 กองการศึกษา

ตามนยบายรัฐบาล ต าบลจริม
งบประมาณ  10,152,000.-  บาท 

3 สนับสนุนบีๅยยังชีพคนพกิาร  -จายบีๅยยังชีพ฿หกผูพกิาร หมู 1- หมู13 กองการศึกษา

ตามนยบายรัฐบาล ต าบลจริม
งบประมาณ  3,426,000  บาท 

4 สนับสนุนบีๅยยังชีพผูติดชืๅอ  -จายบีๅยยังชีพ฿หกผูปวยอดส์ หมู 1- หมู13 กองการศึกษา

รคอดส์ ตามนยบายรัฐบาล ต าบลจริม

 งบประมาณ 150,000   บาท
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พ.ศ. 2558

(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต )

ผด.2 

ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ พ.ศ. 2557

ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558

  ทศบาลต าบลจริม   อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์



ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 อุดหนุนหลากาชาดอ าภอ  -สนับสนุนงบประมาณตาม หลากาชาด/ กองการศึกษา

ละจังหวัดพืไอสนับสนุน ครงการบรรทาทกุข์ละ กิไงกาชาด

ครงการบรรทาทกุข์ละ ชวยหลือประชาชนผุประสบภัย
ชวยหลือประชาชนผุประสบภัย ผูดอยอกาส ผูยากเร อ าภอ
ผูดอยอกาส ผูยากเร อ าภอ /จังหวัด
/จังหวัด  งบประมาณ 50,000  บาท

6 ครงการสงคราะห์ละ  - สงคราะห ์จัดสวัสดิการ฿หก หมู 1- หมู13 กองการศึกษา

พฒันาคุณภาพชีวิตก  ดใก ผูดอยอกาส ผูยากเร ต าบลจริม

ยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ   งบประมาณ 100,000  บาท
ผูพกิาร  ละผูปวยรคอดส์

7 ครงการฝกทกัษะส าหรับผู  -ฝกอบรมอาชีพกผูสูงอายุละ ทศบาล กองการศึกษา

สูงอายุละคนพกิาร ผูพกิาร ต าบลจริม

 งบประมาณ 20,000   บาท
8 ครงการ "ธรรมะกับผูสูงอายุ"   -จัดกิจกรรมอบรม/นัทนาการ ทศบาล กองการศึกษา

กีไยวกับธรรมมะ ต าบลจริม

 งบประมาณ 20,000   บาท
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พ.ศ. 2558พ.ศ. 2557ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ 
ผด.2 



1. ภาย฿ตยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดานคุณภาพชีวิต
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน
1.3.นวทางการสงสริม สนับสนุน ละพัฒนาดานการศึกษา ทุกระดับละการรียนรูตลอดชีวิต
    นวทางการพัฒนา ดานการศึกษา
ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดหาอาหารกลางวัน฿หกดใก  -จัดหาอาหารกลางวัน ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

฿นศูนย์พฒันาดใกลใก ฿หกศูนย์พฒันาดใกลใก ดใกลใก

ทัๅง 6 ศูนย์ ฿นขตทศบาล

 งบประมาณ 1,002,400   บาท
2 จัดหาอาหารสริม (นม) ฿หก  -จัดหาอาหารสริม(นม) ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

ดใก฿นศูนย์พฒันาดใกลใก ฿หกศูนย์พฒันาดใกลใก ดใกลใก

ทัๅง 6 ศูนย์ ฿นขตทศบาล

 งบประมาณ 350,900  บาท
3 ครงการจัดประชุมผูปกครอง   - จัดประชุมผูปกครองศูนย์ ทศบาลต าบล กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาดใกลใกต าบลจริม พฒันาดใกลใกต าบลจริม จริม

 งบประมาณ 15,000  บาท
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  ทศบาลต าบลจริม   อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์
(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต )

ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558

ผด.2 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ 



ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ครงการขงขันกีฬาสีศูนย์  - จัดกิจกรรมขงขันกีฬาสีศูนย์ ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

พฒันาดใกลใกต าบลจริม พฒันาดใกลใกต าบลจริม ดใกลใก

 งบประมาณ 20,000  บาท ฿นขตทศบาล
5 ครงการวันส ารใจการศึกษา  -จัดกิจกรรมวันส ารใจการศึกษา ทศบาลต าบล กองการศึกษา

ของศูนย์พฒันาดใกลใก ของศูนย์พฒันาดใกลใก จริม

ต าบลจริม ต าบลจริม
 งบประมาณ 10,000  บาท

6 ครงการประกวดขงขัน  - จัดกิจกรรมการประกวดขงขัน ทศบาลต าบล กองการศึกษา

ทกัษะทางวิชาการศูนย์พฒันา ทกัษะทางวิชาการศูนย์พฒันาดใก จริม

ดใกลใก ลใกสังกัดทศบาลต าบลจริมละ
ศูนย์พฒันาดใกลใก฿นพืๅนทีไ฿กลคียง

 งบประมาณ 15,000  บาท
7 สนบัสนนุอาหารกลางวันส าหรับ  - สนับสนุนอาหารกลางวันส า รงรียน฿น กองการศึกษา

ดใกนกัรียนทกุรงรียน฿นขต หรับ ดใกนักรียนทกุรงรียน ขตทศบาล

ทศบาลต าบลจริม(อดุหนนุ) ฿นขตทศบาลต าบลจริม ต าบลจริม

 งบประมาณ 2,780,000  บาท
8 จัดหาอาหารสริม(นม)  - จัดหาอาหารสริม (นม) ส าหรับ รงรียน฿น กองการศึกษา

ดใกนักรียนทกุรงรียน฿นขต ขตทศบาล

ทศบาลต าบลจริม ต าบลจริม

 งบประมาณ 1,175,800  บาท
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พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ผด.2 

ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ 



ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 ครงการฝกทกัษะส าหรับดใก  - จัดกิจกรรมฝกทกัษะส าหรับดใก ทศบาลต าบล กองการศึกษา

ละยาวชน฿นขตทศบาล ละยาวชน฿นขตทศบาลต าบลจริม จริม

ต าบลจริม  งบประมาณ 55,000  บาท
10 ครงการสนบัสนนุกจิกรรมของ  - สนับสนุนกิจกรรมของสภาดใก สภาดใกละ กองการศึกษา

สภาดใกละยาวชนต าบลจริม ละยาวชนต าบลจริม ยาวชน

 งบประมาณ 30,000  บาท ต าบลจริม
11 ครงการวันดใกหงชาติ  - จัดกิจกรรมนืไอง฿นวันดใกหง ทศบาลต าบล กองการศึกษา

ชาติ฿หกดใก฿นต าบล จริม 
งบประมาณ 120,000  บาท

12 ครงการจางงานนักรียน  - สนับสนุนการมีงานท าของ ทศบาลต าบล กองการศึกษา
/นักศึกษาท างานชวงปด นักรียน นักศึกษาท างาน฿นชวง จริม
ภาครียน ปดทอม

 งบประมาณ 50,000  บาท
13 ครงการสนับสนุนทนุ  - จัดสรรทนุ฿นการด านินชีวิตละทนุ ทศบาลต าบล กองการศึกษา

การศึกษา การศึกษากดใกนักรียนทีไยากจน จริม

รียนดีละดใกดอยอกาส 
 งบประมาณ 66,000  บาท

พ.ศ. 2557
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ผด.2 

ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ พ.ศ. 2558



1. ภาย฿ตยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดานคุณภาพชีวิต
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน
1.4. นวทางการพัฒนา  การพิไมชองทาง฿นการรับรูขาวสาร฿หกประชาชน
    นวทางการพัฒนา การรับรูขาวสาร
ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -  -  -
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 ทศบาลต าบลจริม  อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์
ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558

(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต )

พืๅนที ่ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558ครงการ/ กิจกรรม 



1. ภาย฿ตยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดานคุณภาพชีวิต
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน
1.5. นวทางการพัฒนา  การสงสริมละสนับสนุน฿หประชาชนมสีุขภาพละสุขภาวะทีดี่ละพัฒนาดานสาธารณสุข฿หมคุีณภาพ
    นวทางการพัฒนา ดานสุขภาพอนามัย
ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ครงการปอ้งกัน ควบคุม   - ปอ้งกัน ละควบคุมการพร หมู 1- หมู13 กอง

รคเขลือดออก / มาลรีย ระบาดรคเขลือดออก/มาลรีย ต าบลจริม สาธารณสุข

 - จัดซืๅอสารก าจัดลูกนๅ ายุงลาย ละ
สารคมี฿นการควบคุมปอ้งกัน
รคเขลือดออก
 - จัดซืๅอสารคมีพนฝอยละอียด
ULV  ก าจัดมลง
 - จัดซืๅอครืไองพนหมอกควัน

 งบประมาณ 30,000  บาท
2 ครงการคุมครองผูบริภค ดยการรณรงค์ตรวจอาหาร฿นชุมชน หมู 1- หมู13 กอง

ละ฿หความรูกผูประกอบการ ละ ต าบลจริม สาธารณสุข
ฝ้าระวังการจ าหนายอาหาร สินคา อุปภค บริภค
 ฿นชุมชน     งบประมาณ 20,000  บาท

3 ครงการควบคุมละปอ้งกัน  ดยจัดกิจกรรมรณรงค์ละ฿ห หมู 1- หมู13 กอง
รคอดส์ ความรูนักรียน ยาวชนละมบาน ต าบลจริม สาธารณสุข

 งบประมาณ 20,000  บาท

ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558

 ทศบาลต าบลจริม  อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์
(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต )
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ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ครงการยีไยมบานผุปวย  - ยีไยมบานผูปวยรืๅอรังละฟนฟู หมู 1- หมู13 กอง

รืๅอรังละฟนฟผููปวยทพุล สุขภาพผูปวยรืๅอรัง  ทพุลภาพ พกิาร ต าบลจริม สาธารณสุข

ภาพละพกิาร จัดท าครืไองมือ/อุปกรณ์฿นการ
ติดตามดูลผูปวย

 งบประมาณ 50,000  บาท
5 ครงการปอ้งกันรคพษิ  - รณรงค์ ละจัดหาวัคฉีนปอ้งกัน หมู 1- หมู13 กอง

สุนัขบา รคพษิสุนัขบาละยาฉีดคุมก านิด ต าบลจริม สาธารณสุข

สุนัขละมว

 งบประมาณ 50,000  บาท
6 ครงการสงสริมละสนับ  - อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน หมู 1- หมู13 กอง

สนุนสาธารณสุขมูลฐาน หมูบาน ทัๅง 13 หมูบาน ฿นขต ต าบลจริม สาธารณสุข

หมูบาน ทศบาลต าบลจริม
 งบประมาณ 195,000  บาท

7 ครงการสงสริมการนวด  - จัดอบรมการนวดผนเทย฿ห หมู 1- หมู13 กอง

ผนเทย ละพทย์ผนเทย กประชาชนทีไสน฿จ ต าบลจริม สาธารณสุข

 งบประมาณ 40,000  บาท
8 ครงการสมทบกองทนุหลัก  - สมทบงินงบประมาณส าหรับ หมู 1- หมู13 กอง

ประกันสุขภาพทศบาลต าบล การด านินกิจกรรมของกองทนุ ต าบลจริม สาธารณสุข/

จริม หลักประกันสุขภาพทศบาลต าบล ส านักปลัด 
จริม 

 งบประมาณ 143,000  บาท
24

ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ผด.2 



ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 ครงการควบคุมละปอ้งกัน  - ควบคุมละปอ้งกันหตุร าคาญ หมู 1- หมู13 กอง

หตุร าคาญละกิจการทีไปน็ ละกิจการทีไอาจปน็อันตรายตอ ต าบลจริม สาธารณสุข

อันตรายตอสุขภาพ สุขภาพ
 - ส ารวจ ขึๅนทะบยีน สถานประกอบ
การละสถานทีไลีๅยงสัตว์฿นขต
ทศบาลต าบลจริม
 - ประชุมชิงปฏิบติัการผูประกอบ
การ฿นการปฏิบติัตาม พรบ.

สาธารณสุข พ.ศ. 2535

 - จัดตัๅงคณะกรรมการออกตรวจสอบ
สถานประกอบการ

 งบประมาณ 20,000  บาท
10 ครงการกีฬาสัมพนัธ์   -สงสริมการออกก าลังกายละ หมู 1- หมู13 กอง

อาสาสมัคร อสม. สรางความรวมมือ฿นการปฏิบติังาน ต าบลจริม สาธารณสุข

 งบประมาณ 50,000  บาท
11 ครงการปอ้งกัน ควบคุม   - ปอ้งกัน ละควบคุมการพร หมู 1- หมู13 กอง

รคเขหวัดนก ละรคติดตอ ระบาดรคเขหวัดนกละรคติดตอ ต าบลจริม สาธารณสุข

อุบติั฿หม อุบติั฿หม
 งบประมาณ 30,000  บาท
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ผด.2 

ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



1. ภาย฿ตยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดานคุณภาพชีวิต
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน
1.6. นวทางการพัฒนา  การสงสริมละสนับสนุนดานกีฬาละกิจกรรมนัทนาการกประชาชน
    นวทางการพัฒนา ดานการออกก าลังกายละนันทนาการ
ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ครงการกอสรางสนามกีฬา  - กอสรางสนามกีฬาฟตุซอล หมู 5 กองชาง

ฟตุซอลส าหรับยาวชนต าบล ส าหรับยาวชนต าบลจริมณ  หมูทีไ 5  ต าบลจริม ต าบลจริม

จริม ณ หมูทีไ 5  ต าบลจริม  งบประมาณ 100,000  บาท
 จายขาดงินสะสม 154,000 บาท

2 ครงการกอสรางสนามปตอง  - กอสรางลานกีฬาชุมชน หมู  12 กองชาง

พรอมระบบเฟ  (สนามปตอง) ฯลฯ ต าบลจริม

หมูทีไ 12 ต าบลจริม ณ หมูทีไ 12 ต าบลจริม

 งบประมาณ 50,000  บาท
3 ครงการกีฬาสรางสรรค์นันทนา  - จัดหาครืไองออกก าลังกาย หมู  12 ส านักปลัด

การสริมสรางสุขภาพ หมู12 ฿หกหมูทีไ 12 ต าบลจริม ต าบลจริม

 งบประมาณ 98,200  บาท
4 สงนักกีฬาขารวมขงขัน คา฿ชจาย฿นการสงนกักฬีาขงขันกฬีาระดับตาง โ ทศบาลต าบล ส านักปลัด

กีฬาบญจสัมพนัธ์  ชน กฬีาบญจสัมพนัธ์ละคา฿ชจายอืไนโทีไจ าปน็ จริม

 งบประมาณ 40,000  บาท
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ทศบาลต าบลจริม   อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์
(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต )

พ.ศ. 2558ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ พ.ศ. 2557

ผด.2 

ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558



ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ครงการสนับสนุนการขงขัน  - สนับสนุนการขงขันกีฬา หรือการจัดสงนักกีฬา ทศบาลต าบล ส านักปลัด

กีฬา ขารวมการขงขันกีฬา฿นระดับตาง โ จริม

 งบประมาณ 100,000  บาท
6 อุดหนุนจังหวัดพืไอสนับสนุน  - อุดหนุนงบประมาณ฿นการจัดการ ทศบาลต าบล ส านักปลัด

การจัดการขงขันกีฬาหงชาติ ขงขันกีฬาหงชาติภาค5ครัๅงทีไ44 จริม

ภาค5ครัๅงทีไ44 ละกีฬาคนพกิาร ละกีฬาคนพกิารหงชาติ ครัๅงทีไ 34

หงชาติ ครัๅงทีไ 34  งบประมาณ 50,000  บาท
7 ครงการกอสรางสนามกีฬา  - กอสรางสนามกีฬาฟตุซอล หมู 8 กองชาง

ฟตุซอลส าหรับยาวชนต าบล ส าหรับยาวชนต าบลจริม ต าบลจริม

จริมณ  หมูทีไ 8  ต าบลจริม ณ  หมูทีไ 8  ต าบลจริม 
 งบประมาณ 100,000  บาท

จายขาดงินสะสม 154,000 บาท
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ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ผด.2 



2. ภาย฿ตยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดานครงสรางพืๅนฐาน  สาธารณูปภค  ละสาธารณูปการ
     วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   ประชาชนเดรับบริการดานครงสรางพืๅนฐาน สาธารณูปภค  ละสาธารณูปการ฿นต าบลครบถวนละทัไวถึง
2.1 นวทางการพัฒนา ดานการพัฒนาการคมนาคม฿หมีมาตรฐานครอบคลุมละทัไวถึง
    นวทางการพัฒนา   ดานครงสรางพืๅนฐาน
ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ปรับปรุงซอมซมถนนลาดยาง  - ปรับปรุงซอมซมถนนลาดยาง หมู 7 กองชาง

จากหมูทีไ 7- หมูทีไ 13 จากหมูทีไ 7- หมูทีไ 13 ยาว 1,500 ม. ต าบลจริม

ณ หมูทีไ 7 ต าบลจริม
 งบประมาณ 500,000  บาท

จายขาดงินสะสม 700,000 บาท
2 กอสรางรางระบายนๅ าพรอม  - กอสรางรางระบายนๅ าพรอมฝาปด หมู 4 กองชาง

ฝาปดคอนกรีตสริมหลใก คอนกรีตสริมหลใกสองขางทางคุมวังมัจฉา ต าบลจริม

สองขางทางคุมวังมัจฉา  ยาว 500 มตร฿หกหมูทีไ 4 ต าบลจริม
฿หกหมูทีไ 4 ต าบลจริม  งบประมาณ 200,000  บาท

จายขาดงินสะสม 241,500 บาท
3 กอสรางรางระบายนๅ าพรอม  - กอสรางรางระบายนๅ าพรอมฝาปด หมู 6 กองชาง

ฝาปดสองขางทาง สองขางทางกวาง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ต าบลจริม

 ณ หมูทีไ 6 ต าบลจริม ยาว 1,200 ม. ณ หมูทีไ 6 ต าบลจริม 
 งบประมาณ 150,000  บาท

จายขาดงินสะสม 178,100 บาท

พ.ศ. 2557

ผด.2 

ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558

ทศบาลต าบลจริม   อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์
(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานครงสรางพืๅนฐาน  สาธารณูปภค  ละสาธารณูปการ )

พ.ศ. 2558ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ 



ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 กอสรางรางระบายนๅ าคอนกรีต จุดทีไ6 หนารงรียนทาฝก หมู 13 กองชาง
สริมหลใก ณ บานทา฿หม อนุสรณ์4 ถึง สะพานหนา ต าบลจริม
 ม 13 บาน อ .ชะรียม ม.13

 งบประมาณ 150,000  บาท
จายขาดงินสะสม 216,600 บาท

ผด.2 

ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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2. ภาย฿ตยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดานครงสรางพืๅนฐาน  สาธารณูปภค  ละสาธารณูปการ
     วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   ประชาชนเดรับบริการดานครงสรางพืๅนฐาน สาธารณูปภค  ละสาธารณูปการ฿นต าบลครบถวนละทัไวถึง
2.2 นวทางการพัฒนา ดานหลงนๅ าอุปภค บริภค
    นวทางการพัฒนา   ดานครงสรางพืๅนฐาน
ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ครงการปรับปรุงซอมซม  -ขุดสระนๅ าพืไอพิไมประสิทธิภาพระ หมู 3 กองชาง

ระบบประปาหมูบานหมู 3 บบประปาหมูบาน (ตามบบของทต.) ต าบลจริม

 งบประมาณ 136,100  บาท
2 ครงการปรับปรุงซอมซม  -กอสรางรงรือนพรอมติดตัๅงระบบกรองนๅ า หมู 6 กองชาง

ระบบประปาหมูบานหมู 6 ประปา ณ บานทาชาง ม.6 ต าบลจริม

 งบประมาณ 105,500  บาท
3 ครงการปรับปรุงซอมซม  - ขุดบอนๅ าตืๅนพรอมจัดหาปัมนๅ าจ านวน 1 หมู 9 กองชาง

ระบบประปาหมู 9 ครืไองพรอมวางทอพวีีซีพืไอวางระบบประปา ต าบลจริม

 งบประมาณ 150,000  บาท
จายขาดงินสะสม 200,00 บาท

4 ครงการปรับปรุงซอมซม  -ปรับปรุงคุณภาพ ดยการปลีไยนระบบกรอง หมู 11 กองชาง

ระบบประปาหมู 11  จุดบนวัด งบประมาณ 105,500  บาท ต าบลจริม

จายขาดงินสะสม 80,000 บาท 
5 ครงการจัดหาครืไองกรอง  - กอสรางรงรือนพรอมจัดหาครืไองกรองนๅ า หมู 3 กองชาง

นๅ า฿หกหมูบาน  ม.3 ฿หกับหมูบาน฿หกหมูทีไ 3  ต าบลจริม ต าบลจริม

 งบประมาณ 105,500  บาท 30

(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานครงสรางพืๅนฐาน  สาธารณูปภค  ละสาธารณูปการ )

ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558

ทศบาลต าบลจริม   อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

ผด.2 



ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 ครงการจัดหาครืไองกรองนๅ า  -ปรับปรุงคุณภาพ ดยการปลีไยนระบบกรอง หมู 2 กองชาง

ส าหรับระบบประปา บริวณถัง  3 จุด  จุดทีไ1หลังบานนายวช  รินสาร ต าบลจริม

พกันๅ าประปา ม.2 ต.จริม จุดทีไ2หลังบานอาปาน

จุดทีไ3บานลุงต

งบประมาณ 100,000 บาท
จายขาดงินสะสม 140,000 บาท
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ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ผด.2 



2. ภาย฿ตยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดานครงสรางพืๅนฐาน  สาธารณูปภค  ละสาธารณูปการ
     วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   ประชาชนเดรับบริการดานครงสรางพืๅนฐาน สาธารณูปภค  ละสาธารณูปการ฿นต าบลครบถวนละทัไวถึง
2.3 นวทางการพัฒนา ดานเฟฟ้าสาธารณะรวมเปถึงระบบสาธารณูปภคอยางทัไวถึง
    นวทางการพัฒนา   ดานครงสรางพืๅนฐาน
ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
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ผด.2 

ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558

ทศบาลต าบลจริม   อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์
(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานครงสรางพืๅนฐาน  สาธารณูปภค  ละสาธารณูปการ )

ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ครงการกอสรางอาคารปรรูป  - กอสรางรงรือนส าหรับกระทาะ หมูทีไ 1 กองชาง
มลใดมะมวงหมิพานต์ มใดมะมวงหมิพานต์฿หกับกลุม ต าบลจริม
บานปากดง  หมู 1 ปรรูปมใดมะมวงหมิพานต์บาน

ปากดง ตามบบปลนของทศบาล
 งบประมาณ 100,000 บาท
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ผด.2 

3. ภาย฿ตยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดานสงสริมอาชีพ  การลงทุน พานิชยกรรม  ละการทองทีไยว
    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   ประชาชนมีความรูดานการกษตร สามารถผลิตผลสินคาทางกรกษตรทีไมีตุณภาพ สรางรายเด฿หกับประชาชน
3.1 นวทางการพัฒนา  สงสริมละพัฒนาอาชีพของคน฿นทองถิไนรวมเปถึงการสงสริม  สนับสนุนการด านินงานของกลุมอาชีพตางโ  ฿นชุมชน
    นวทางการพัฒนา ดานศรษฐกิจละอาชีพ

ครงการ/ กิจกรรม 

ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558

ทศบาลต าบลจริม   อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์
(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานสงสริมอาชีพ  การลงทุน พานิชยกรรม  ละการทองที่ยว  )

พ.ศ. 2558พ.ศ. 2557พืๅนที ่ 



ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
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ผด.2 

ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558

ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

3. ภาย฿ตยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดานสงสริมอาชีพ  การลงทุน พานิชยกรรม  ละการทองทีไยว
    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   ประชาชนมีความรูดานการกษตร สามารถผลิตผลสินคาทางกรกษตรทีไมีตุณภาพ สรางรายเด฿หกับประชาชน
3.2 นวทางการพัฒนา  การสงสริมละสนับสนุนการด านินชีวิตตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
    นวทางการพัฒนา ดานศรษฐกิจละอาชีพ

ทศบาลต าบลจริม   อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์
(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานสงสริมอาชีพ  การลงทุน พานิชยกรรม  ละการทองที่ยว  )



ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ครงการขุดลอกสระนๅ า ขุดลอกสระนๅ า ขนาด กวาง 38 ม. ยาว 43 ม. หมู 1 กองชาง
ณ บานปากดง หมูทีไ 1 ลึกฉลีไย 1 มตร ณ บานปากดง  ม. 1 ต าบลจริม

ต าบลจริม ตามบบปลนของทศบาล
งบประมาณ 100,000 บาท

2 ครงการกอสรางฝายนๅ าลนตรงจุด กอสรางฝายนๅ าลน ณ บานสีสียด หมูทีไ 10 หมูทีไ 10 กองชาง
บอนๅ าตืๅน ณ บานสีสียด หมูทีไ10 ขนาดกวาง 3 มตร ยาว 12 มตร  ตามบบ ต าบลจริม
ต าบลจริม ปลนของทศบาล

งบประมาณ 150,000 บาท
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(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานสงสริมอาชีพ  การลงทุน พานิชยกรรม  ละการทองที่ยว  )

ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558

ทศบาลต าบลจริม   อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   ประชาชนมีความรูดานการกษตร สามารถผลิตผลสินคาทางกรกษตรทีไมีตุณภาพ สรางรายเด฿หกับประชาชน
3.3 นวทางการพัฒนา  การจัดหาละพัฒนาหลงนๅ าพืไอการกษตร
    นวทางการพัฒนา ดานครงสรางพืๅนฐาน

ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ผด.2 

3. ภาย฿ตยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดานสงสริมอาชีพ  การลงทุน พานิชยกรรม  ละการทองทีไยว



ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

3.4 นวทางการพัฒนา  ปรับปรุง สนทางคมนาคมสูหลงทองทีไยวละสนทางขนถายผลผลิตทางการกษตร
    นวทางการพัฒนา ดานครงสรางพืๅนฐาน

ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

36

    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   ประชาชนมีความรูดานการกษตร สามารถผลิตผลสินคาทางกรกษตรทีไมีตุณภาพ สรางรายเด฿หกับประชาชน

ผด.2 

ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558

ทศบาลต าบลจริม   อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์
(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานสงสริมอาชีพ  การลงทุน พานิชยกรรม  ละการทองที่ยว  )

3. ภาย฿ตยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดานสงสริมอาชีพ  การลงทุน พานิชยกรรม  ละการทองทีไยว



ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
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    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   ประชาชนมีความรูดานการกษตร สามารถผลิตผลสินคาทางกรกษตรทีไมีตุณภาพ สรางรายเด฿หกับประชาชน
3.5 นวทางการพัฒนา  สงสริมการประชาสัมพันธ์ละจัดกิจกรรมสงสริมการทองทีไยว
    นวทางการพัฒนา ดานศรษฐกิจละอาชีพ

ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

3. ภาย฿ตยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดานสงสริมอาชีพ  การลงทุน พานิชยกรรม  ละการทองทีไยว

ผด.2 

ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558

ทศบาลต าบลจริม   อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์
(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานสงสริมอาชีพ  การลงทุน พานิชยกรรม  ละการทองที่ยว  )



4. ภาย฿ตยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดานการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทองถิไน
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   ประชาชน฿นพืๅนทีไ฿หความส าคัญตอศาสนาละขารวมประพณีของทองถิไน
4.1. นวทางการพัฒนา สงสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมนืไอง฿นวันส าคัญทางศาสนา ทัๅงราชพิธิละรัฐพิธี
    นวทางการพัฒนา  สงสริม สนับสนุน  การจัดกิจกรรมนืไอง฿นวันส าคัญ
ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ครงการสืบสานประพณีสงกรานต์  - สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน หมู 1 -หมู13 กองการศึกษา
รดนๅ าด าหวัผูสูงอายุ สงกรานต์  ละรดนๅ าด าหวัผูสูงอายุ ต าบลจริม

งบประมาณ 150,000 บาท
2 ครงการสืบสานประพณี  - สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน หมู 1 -หมู13 กองการศึกษา

วันลอยกระทง   ละวันลอยกระทง ต าบลจริม

งบประมาณ 250,000 บาท
3 อุดหนุนอ าภอทาปลาพืไอสนับสนุน  - สนับสนุนครงการจัดงานราชพธีิ อ าภอทาปลา กองการศึกษา

ครงการจัดงานราชพธีิละรัฐพธีิ ละรัฐพธีิ ระดับอ าภอ / จังหวัด
อ าภอทาปลา ปี2558 งบประมาณ 5,000 บาท

4 ครงการวันพอหงชาติ  -จัดกิจกรรมฉลิมพระกียรติพระบาท หมู 1 -หมู13 ส านักปลัด

สมดใจพระจาอยูหวัพืไอสดงความจงรัก ต าบลจริม

ภักดีละส านึก฿นพระคุณนืไอง฿นวัน
พอหงชาติ

งบประมาณ 200,000 บาท

ผด.2 

ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558

ทศบาลต าบลจริม  อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์
(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานการอนุรักษ์  ประพณี วัฒนธรรมละภูมิปัญญาทองถ่ิน )

ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

38



ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ครงการจัดงานวันมหงชาติ  -จัดกิจกรรมพืไอสดงความจงรัก หมู 1 -หมู13 ส านักปลัด

ภักดีละส านึก฿นพระคุณมนืไอง฿น ต าบลจริม

วันมหงชาติ
งบประมาณ 50,000 บาท

6 ครงการจัดงานวันทศบาล  -จัดพธีิทางศาสนาพืไอปน็สิริมงคล ทศบาล ส านักปลัด

 -ชิดชูบทบาทของทศบาล ต าบลจริม

 - สรางความสามัคคี฿นหนวยงาน
งบประมาณ 50,000 บาท
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ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



4. ภาย฿ตยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดานการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทองถิไน
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   ประชาชน฿นพืๅนทีไ฿หความส าคัญตอศาสนาละขารวมประพณีของทองถิไน
4.2. นวทางการพัฒนา สรางจิตส านึกละตระหนักถึงคุณคาละความส าคัญศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมนียม ประพณีละภูมิปัญญาทองถิไน
    นวทางการพัฒนา  ดานศาสนา  ประพณี  วัฒนธรรม
ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อุดหนุนอ าภอทาปลาพืไอสนับสนุน  - สนับสนุนงบประมาณ฿นครงการ อ าภอทาปลา กองการศึกษา
ครงการจัดงานพระยาพชิัยดาบหกั จัดงานพระยาพชิัยดาบหกัละงานกาชาด
ละงานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

งบประมาณ 15,000 บาท
2 อุดหนุนอ าภอทาปลาพืไอสนับสนุน  - สนับสนุนงบประมาณ฿นครงการจัดงาน อ าภอทาปลา กองการศึกษา

ครงการจัดงานทศกาลลางสาดหวาน ทศกาลลางสาดหวานละของดี
ละของดีมืองอุตรดิตถ์ มืองอุตรดิตถ์

งบประมาณ 15,000 บาท
3 ครงการสืบสานประพณีวัฒนธรรม  -จัดกิจกรรมพืไอสืบสานประพณี หมู 1 -หมู13 กองการศึกษา

ทองถิไนตานกวยสลากต าบลจริม ของทองถิไน ชน ตานกวยสาลาก  กลองปูจา ต าบลจริม
งบประมาณ 100,000 บาท

4 ครงการสืบสานประพณี  - พืไอจัดกิจกรรมสืนสานประพณี ทศบาล กองการศึกษา

วัฒนธรรมของดีอ าภอทาปลา วัฒนธรรมละของดีอ าภอทาปลา ต าบลจริม
งบประมาณ 150,000 บาท
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ผด.2 

ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558

ทศบาลต าบลจริม  อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์
(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานการอนุรักษ์  ประพณี วัฒนธรรมละภูมิปัญญาทองถ่ิน )

ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



4. ภาย฿ตยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดานการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทองถิไน
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   ประชาชน฿นพืๅนทีไ฿หความส าคัญตอศาสนาละขารวมประพณีของทองถิไน
4.3. นวทางการพัฒนา การสริมสรางคุณธรรมละจริยธรรม฿หคน฿นทองถิไน
    นวทางการพัฒนา  ดานศาสนา  ประพณี  วัฒนธรรม
ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
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ผด.2 

ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558

ทศบาลต าบลจริม  อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์
(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานการอนุรักษ์  ประพณี วัฒนธรรมละภูมิปัญญาทองถ่ิน )

ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



4. ภาย฿ตยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดานการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทองถิไน
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   ประชาชน฿นพืๅนทีไ฿หความส าคัญตอศาสนาละขารวมประพณีของทองถิไน
4.4. นวทางการพัฒนา สงสริมสนับสนุนการรียรรูดานภาษาส าหรับดใก ยาวชน ละประชาชน พืไอรองรับการขาสูประชาคมอาซียน
    นวทางการพัฒนา  ดานศาสนา  ประพณี  วัฒนธรรม
ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
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ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ผด.2 

ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558

ทศบาลต าบลจริม  อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์
(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานการอนุรักษ์  ประพณี วัฒนธรรมละภูมิปัญญาทองถ่ิน )













5. ภาย฿ตยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   มกีารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม อยางป็นระบบละยัไงยืน
5.1. นวทางการพัฒนา  การสรางจิตส านึกประชาชน฿นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม
    นวทางการพัฒนา   ดานสาธารณสุขละสิไงวดลอม
ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ครงการปลูกตนเม  - พืไอจายปน็คา฿ชจายตามครงการ หมูทีไ 1-13 กองสาธารณสุข
ปลูกตนเม฿นวันส าคัญตางโ ชน วันพอ ฯลฯ ต าบลจริม ละสิไงวดลอม

งบประมาณ 30,000 บาท
2 ครงการพิไมพืๅนทีไสีขียวพืไอลดภาวะ  - อบรม฿หความรูกีไยวกับการ หมูทีไ 1-13 กองสาธารณสุข

ลกรอน ควบคุมปอ้งกันการกิดเฟปา ต าบลจริม ละสิไงวดลอม

 - จัดท านวขตกันเฟปา฿นพืๅนทีไ
สีไยงกับการกิดเฟปา 

งบประมาณ 30,000 บาท
3 ครงการชุมชนนาอยูหนาบานนามอง  - สรางชุมชน฿หนาอยู  หนาบานนามอง หมูทีไ 1-13 กองสาธารณสุข

 - ประกวดบาน คุม ชุมชนตัวอยาง ต าบลจริม ละสิไงวดลอม

ตามหลักสุขาภิบาลละหมูบาน
ปลอดภัย ละสนับสนุนการปลูกผัก
สวนครัวบริวณบานละชุมชน

งบประมาณ 30,000 บาท
43

ผด.2 

ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558

 ทศบาลต าบลจริม   อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์
(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานการจดัการทรัพยากรธรรมชาติละสิง่วดลอม)

ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



5. ภาย฿ตยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม อยางป็นระบบละยัไงยืน
5.2. นวทางการพัฒนา  การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตาง โ ทัๅงภายรัฐละอกชน฿นการรวมกันดูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม
    นวทางการพัฒนา   ดานสาธารณสุขละสิไงวดลอม
ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ผด.2 

ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558

 ทศบาลต าบลจริม   อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์
(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานการจดัการทรัพยากรธรรมชาติละสิง่วดลอม)
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ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



5. ภาย฿ตยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลอม อยางป็นระบบละยัไงยืน
5.3. นวทางการพัฒนา  การสรางระบบก าจัดขยะละสิไงปฏิกูล฿หถูกวิธี
    นวทางการพัฒนา   ดานสาธารณสุขละสิไงวดลอม
ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ครงการการก าจัดขยะมูลฝอย  - พืไอจายปน็คา฿ชจายตามครงการก าจัด หมูทีไ 1 -13 กองสาธารณสุข
บบประชาชนมีสวนรวม ขยะมูลฝอยบบประชาชนมีสวนรวม  ชน ละสิไงวดลอม

การอบรม  การสรางจิตส านึก  การรียนรูการ
คัดยกขยะ  ฯลฯ

งบประมาณ  50,000.-  บาท

ผด.2 
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พ.ศ. 2557

 ทศบาลต าบลจริม   อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์
ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558

(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานการจดัการทรัพยากรธรรมชาติละสิง่วดลอม)

ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที ่ พ.ศ. 2556



6. ภาย฿ตยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   ดานการจัดระบียบชุมชน/สังคม  ละรักษาความสงบรียบรอย
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร ์  ทองถิไนมีความสงบรียบรอย การบริหารงานมีความปรง฿ส สามารถตรวจสอบเดละ฿หประยชน์คุมคา
6.1. นวทางการพัฒนา  สงสริมการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุขตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชนละกระบวนการประชาสังคม
    นวทางการพัฒนา   ดานการมือง การบริหาร ละการบริการ
ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ครงการสงสริมการมีสวนรวม  - พืไอจายปน็คา฿ชจาย฿นการจัดกิจกรรม ทศบาล ส านักปลัด
ของสตรี฿นการมืองระดับทองถิไน ตามครงการสงสริมการมีสวนรวมของสตรี ต าบลจริม 

฿นการมืองระดับทองถิไน 
งบประมาณ  30,000.-  บาท

2 ครงการสงสริมสนับสนุนการมี  - สงสริมสนับสนุนการมีสวนรวม ทศบาล ส านักปลัด
สวนรวมของประชาชน ของประชาชน ต าบลจริม 

งบประมาณ  30,000.-  บาท
3 ครงการประชุมประชาคมหมูบานละ  - ประชาคมหมูบาน / ประชาคมต าบล หมูทีไ 1 -13 ส านักปลัด

ต าบลจริม งบประมาณ  50,000.-  บาท
4 ครงการสงสริมการจัด  - พืไอจัดกิจกรรมฉลิมพระกียรติ ทศบาล ส านักปลัด

กิจกรรมฉลิมพระกียรติ พืไอประชาชน ปกปอ้งสถาบนัส าคัญ ต าบลจริม   
ของชาติ ชน กิจกรรมทีไปน็ประยชน์
ตอสังคมดยรวม หรือสาธารณะ ฯลฯ

งบประมาณ  50,000.-  บาท

ผด.2 

ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558

ทศบาลต าบลจริม  อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์
(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานการจดัระบียบชุมชน/สงัคม  ละรักษาความสงบรียบรอย)

ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที่  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

46



ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ครงการปกปอ้ง  ทดิทนู  - จัดกิจกรรมปกปอ้งสถาบนัส าคัญ ทศบาล ส านักปลัด
สถาบนัพระมหากษตัริย์ ของชาติ  กิจกรรม฿หประชาชน ต าบลจริม 

มีจิตส านึก กิดความสามัคคี จงรักภักดี
ตอสถาบนัชาติ ศาสนา ละพระ-

มหากษตัริย์ ฯลฯ  
 - สนับสนุนการจัดกิจกรรมตาม
ครงการภูมิปญัญาหงผนดิน 
ขยายผลสูปวงชนชาวเทย 

งบประมาณ 30,000 บาท
6 ครงการกเขปญัหาดาน  - สนับสนุน สงสริม จัดกิจกรรมกีไยว ทศบาล ส านักปลัด

อาชญากรรมรคอดส์ กับการกเขปญัหาดานอาชญากรรม ต าบลจริม 

การละมิดสิทธิดใกละสตรี รคอดส์ การละมิดสิทธิดใกละสตรี
งบประมาณ 20,000 บาท

7 ครงการสงสริมสนับสนุนการลือกตัๅง  - พืไอ฿ชจายส าหรับการลือกตัๅงขององค์กร  ทศบาล ส านักปลัด
ปกครองสวนทองถิไนตามทีไคณะกรรมการ ต าบลจริม 
การลือกตัๅงก าหนด 

งบประมาณ 50,000 บาท
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พืๅนที่  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ผด.2 

ครงการ/ กิจกรรม 



6. ภาย฿ตยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   ดานการจัดระบียบชุมชน/สังคม  ละรักษาความสงบรียบรอย
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร ์  ทองถิไนมีความสงบรียบรอย การบริหารงานมีความปรง฿ส สามารถตรวจสอบเดละ฿หประยชน์คุมคา
6.2. นวทางการพัฒนา  บุคลากร฿นองค์กร ฿นทองถิไน ฿หมีความรู ละมีประสิทธิภาพ฿นการท างาน
    นวทางการพัฒนา   ดานการมือง การบริหาร ละการบริการ
ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ครงการพฒันาบคุลากร฿น  - จัดอบรม ประชุม สัมมนา หรือ ทศบาล ส านักปลัด

องค์กรทองถิไน฿หมีความรู ศึกษาดูงาน฿หกผูน าชุมชน สมาชิก ต าบลจริม 

ละมีประสิทธิภาพ฿นการ สภาฯ พนักงาน ละลูกจางของ

ท างาน ทศบาลผูน าสวนราชการ รวมเปถึง

คณะกรรมการตางโ ทีไอยู฿นความดูล
ของทศบาล

งบประมาณ 250,000 บาท
2 ครงการพฒันาศักยภาพ  - จัดกิจกรรมครงการอบรมครู/ผูดู ทศบาล กองการศึกษา

บคุลากรทางการศึกษาสังกัด ลดใก ละบคุลากรทางการศึกษา ต าบลจริม 

ทศบาลต าบลจริม กองการศึกษา ทศบาลต าบลจริม
ทกุคน฿หมีความรูความสามารถ฿น
การปฏิบติัหนาทีไการจัดการศึกษา
ศูนย์พฒันาดใกลใก

งบประมาณ 80,000 บาท
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(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานการจดัระบียบชุมชน/สงัคม  ละรักษาความสงบรียบรอย)

ผด.2 

ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558

ทศบาลต าบลจริม  อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

พืๅนที่  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558ครงการ/ กิจกรรม 



6. ภาย฿ตยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   ดานการจัดระบียบชุมชน/สังคม  ละรักษาความสงบรียบรอย
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร ์  ทองถิไนมีความสงบรียบรอย การบริหารงานมีความปรง฿ส สามารถตรวจสอบเดละ฿หประยชน์คุมคา
6.3. นวทางการพัฒนา  ดานการสนับสนุน฿หมีการประสานงานระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิไนกับประชาชน ละหนวยงานราชการตาง โ  ทัๅง฿นพืๅนทีไละนอกพืๅนทีไ
    นวทางการพัฒนา   ดานการมือง การบริหาร ละการบริการ
ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ครงการสนับสนุนกลุม  - สนับสนุนงบประมาณส าหรับ หมูทีไ 1 -13 ส านักปลัด

ออมทรัพย์สวัสดิการชุมชน กลุมออมทรัพย์สวัสดิการชุมชนต าบลจริม
ต าบลจริม งบประมาณ 100,000 บาท

2 ครงการวางผนละปรับปรุงผังมือง
 - จัดสรรงบประมาณ฿นการจัดท าผัง หมูทีไ 1 -13 กองชาง

รวม/ชุมชน ละการจัดท าผังชุมขน มืองรวมรวมกับยธาธิการจังหวัด
งบประมาณ 30,000 บาท

3 ครงการศูนย์รวมขาวสารการจัดซืๅอ  - อุดหนุนอปท.ทีไปน็จาภาพการบริหารจัดการ อปท. กองคลัง
จัดจาง ศูนย์รวมขอมูลขาวสารการจัดซืๅอจัดจางประจ า ทีไปน็จาภาพ

ต าบล/อ าภอ
งบประมาณ 20,000 บาท
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ผด.2 

(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานการจดัระบียบชุมชน/สงัคม  ละรักษาความสงบรียบรอย)

ครงการ/ กิจกรรม 

ทศบาลต าบลจริม  อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

พ.ศ. 2558พืๅนที่  พ.ศ. 2557

ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558



6. ภาย฿ตยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   ดานการจัดระบียบชุมชน/สังคม  ละรักษาความสงบรียบรอย
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร ์  ทองถิไนมีความสงบรียบรอย การบริหารงานมีความปรง฿ส สามารถตรวจสอบเดละ฿หประยชน์คุมคา
6.4. นวทางการพัฒนา  สริมสรางประสิทธิภาพละธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการละพัฒนาการ฿หบริการประชาชน฿นดานตาง  โ
    นวทางการพัฒนา   ดานการมือง การบริหาร ละการบริการ
ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ครงการจัดท าผนทีไภาษีละ   - พืไอจายปน็คา฿ชจาย฿นการจัดท าผนทีไ หมูทีไ 1 - 13 กองคลัง 
ทะบยีนทรัพย์สิน ภาษีละทะบยีนทรัพย์สินตามระบยีบ ต าบลจริม 

กระทรวงมหาดเทยวาดวยผนทีไภาษีละ

ทะบยีนทรัพย์สินของ  อปท.  พ.ศ.2557

งบประมาณ   20,000.-  บาท 
2 ครงการสนับสนุนการจัดท า   - พืไอจายปน็คา฿ชจาย฿นการด านินการ หมูทีไ 1 - 13 ส านักปลัด

ผนชุมชน / ผนพฒันาทองถิไน ตามครงการสงสริม  สนับสนุนการจัด ต าบลจริม 
ผนชุมชน  ละกิจกรรมสนับสนุนการจัด
ประชุมประชาคมผนชุมชน

งบประมาณ  20,000.- บาท

3 ครงการสนับสนุนการด านิน   -พืไอจายปน็คา฿ชจาย฿นการจัดกิจกรรม หมูทีไ 1 - 13 ส านักปลัด

งานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ฿นการด านินงานของศูนย์ปรองดองฯ ต าบลจริม 
งบประมาณ  50,000.- บาท

ผด.2 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558

(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานการจดัระบียบชุมชน/สงัคม  ละรักษาความสงบรียบรอย)

ครงการ/ กิจกรรม 

ทศบาลต าบลจริม  อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

พืๅนที่  

50



ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ครงการบริหารงานบคุคล ละ  - จัดหาพสัดุ ครุภัณฑ์ ทีไจ าปน็ส าหรับ ทศบาล ส านักปลัด
พิไมประสิทธิภาพการปฏิบติังาน การบริหารงานของบคุลากร฿นองค์กร ต าบลจริม กองคลัง 

 - จัดหาพสัดุ ครุภัณฑ์ ทีไจ าปน็ส าหรับ กองชาง

การปฏิบติังานตามภารกิจ อ านาจหนา กองการศึกษา

ทีไ ของทศบาล กองสาธารณสุขฯ

 -จัดสรรงบประมาณส าหรับคาสาธาร
ณูปภค ทีไจ าปน็ ชน คานๅ า คาเฟฟา้
คาบริการทรคมนาคม ฯลฯ
 -งินประยชน์ตอบทนอืไน ฯลฯ

งบประมาณ 519,400 บาท
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ผด.2 

ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที่  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



6. ภาย฿ตยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   ดานการจัดระบียบชุมชน/สังคม  ละรักษาความสงบรียบรอย
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร ์  ทองถิไนมีความสงบรียบรอย การบริหารงานมีความปรง฿ส สามารถตรวจสอบเดละ฿หประยชน์คุมคา
6.5. นวทางการพัฒนา  ดานการสนับสนุนการป้องกันละบรรทาสาธารณภัยดานตาง  โ
    นวทางการพัฒนา   ดานการมือง การบริหาร ละการบริการ
ล าดับ รายละอียดของกิจกรรม หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด านินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ครงการปอ้งกันละบรรทา  - พืไอจายปน็คา฿ชจาย฿นการปอ้งกันละ ทศบาล ส านักปลัด
สาธารณภัย บรรทาสาธารณภัย ต าบลจริม

  - ติดตัๅงกลองทรทศัน์วงจรปด CCTV ส าหรับ
บริวณส านักงาน

งบประมาณ 100,000 บาท
 - คา฿ชจาย฿นกรณีจ าปน็รงดวนหรือฉุกฉิน
กรณีกิดภัยหรือสาธารณภัยตางโ

งบประมาณ 400,000 บาท
2 ครงการปอ้งกันละลดอุบติัหตุทาง  - พืไอปน้คา฿ชจายส าหรับการ ทศบาล ส านักปลัด

ถนนนืไอง฿นทศกาลป฿ีหมละ ปอ้งกันละลดอุบติัหตุทางถนน ต าบลจริม   
สงกรานต์ นืไอง฿นทศกาลป฿ีหมละทศกาลวันสงกรานต์ 

งบประมาณ 80,000 บาท
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(ตอบสนองตอยทุธศาสตร์การพัฒนาดานการจดัระบียบชุมชน/สงัคม  ละรักษาความสงบรียบรอย)

ครงการ/ กิจกรรม พืๅนที่  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ทศบาลต าบลจริม  อ าภอทาปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

ผด.2 

ผนด านินงานประจ าปีงบประมาณ  2558


	»¡ ¤Ó¹Ó ÊÒÃºÑ�.pdf
	ºÑ�ªÕÊÃØ»â¤Ã§¡ÒÃ ¡Ô¨¡ÃÃÁ (¼´.1).pdf
	ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´â¤Ã§¡ÒÃ ¡Ô¨¡ÃÃÁ (¼´.2).pdf

