
 
 ประกาศเทศบาลต าบลจริม 

เรื่อง  การใช้แผนด าเนินงานประจ าปงงบประมา  .ศศศ5 63 เ.ิ่มเติม ฉบับที่ 3/5 63 
---------------------------------- 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2548  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 

  บัดนี้ เทศบาลต าบลจริม ได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการประจ าปี งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2563  เพ่ือให้บรรลุประสงค์ของแผนด าเนินงาน ต่อไป 
  
  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายราชัน   มหาวัน) 
นายกเทศมนตรีต าบลจริม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

เพิ่มเติม ฉบบัที่ 3/2563 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เทศบาลต าบลจรมิ  
อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ ์

 
 
 

งานแผนและงบประมาณ 
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลจริม 



 

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

 
 

     งานแผนและงบประมาณ 
   ส านักปลัด  เทศบาลต าบลจริม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

เรื่อง                     หน้า  

สารบัญ 

ค าน า        
ส่วนที่  1            1 
 - บทน า           1 

-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น     1 
-  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน       3 

 -  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน       3 
 -  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน       4 
 -  การพัฒนาเทศบาลต าบลจริมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565     5 
ส่วนที่ 2  บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม         8 
  (ผด.1)  ผนวก จ.   
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต       9 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  10
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ  การลงทุน  พานิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 11 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  12 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   13 
 - ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   14 
 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ          
 
  (ผด.2) ผนวก ฉ.   
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต       15 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  28 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ  การลงทุน  พานิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 31 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  32 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   35 
 - ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   36 
 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ          
  
 (ผด.2/1)          40 

 
 
 
 
 



ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.1 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 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ จัดการอบรมเชิงปฏบิติัการใหค้วามรู้ 150,000            เทศบาลต าบล กองสาธาณสุข

ใหค้วามรู้ในการปอ้งกนัโรคติดเชื้อ แกประชาชนในการปอ้งกันการติด จริม และส่ิงแวดล้อม

ไวรัสโคโรนา2019  (COVID-19) เชื้อไวรัสโคโรน่า2019และจัดท า
และการจัดท าหน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยเพื่อการปอ้งกัน
เพื่อการปอ้งกันตนเอง ตนเอง

1

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563
  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์



1.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1.1แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดซ้ือเคร่ืองเชื่อมไฟฟ้า  

ระบบอินเวอร์เตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

1) ใช้กับไฟบ้าน 220V/50Hz

2)  กระแสไฟเชื่อม(Output Current 

 Range) : 20-400 Amp

3) ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of 

Tungsten) : Ø 1.6-4.0 mm

4)  ใช้ลวดเชื่อมขนาด 2.6 เชื่อมต่อเนื่อง

ได้มากกว่า 80 เส้น

2

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิม่เติม คร้ังที ่3/2563

เทศบาลต าบลจริม

ทต.จริม กองช่าง

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ(บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

1 ก่อสร้าง 5,990

แบบ ผด.02/1 



1.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1.1แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5)  ใช้ลวดเชื่อมขนาด 3.2  เชื่อม

ต่อเนื่องได้มากกว่า 80 เส้น

6)  ความยาวสายเชื่อมไม่น้อยกว่า 2 เมตร

7)  ความยาวสายดินไม่น้อยกว่า 1เมตร

8)  มีอุปกรณ์มาตรฐาน ตัวเคร่ือง สายเชื่อม

สายดิน แปรง  หน้ากาก 

9) มีรับประกันสินค้า 1  ปี

3

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิม่เติม คร้ังที ่3/2563
เทศบาลต าบลจริม

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ(บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.02/1 



1.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1.1แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 ก่อสร้าง จัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบขนาดไม่น้อย 1,100,000 ทต.จริม กองช่าง

กว่า 27 แรงม้า จ านวน 1  คัน

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

คุณลักษณะทั่วไป

1. เป็นรถตีนตะขาบ (Hydraulic Tracked 

Excavator) เคร่ืองยนต์ดีเซล 

ควบคุมการขุด

2. มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ 

ตามกรมการขนส่งทางบกก าหนด 

4

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิม่เติม คร้ังที ่3/2563

เทศบาลต าบลจริม

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ(บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02/1 



1.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1.1แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

และตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน

3. ใช้ส าหรับขุดดินหรือวัสดุใต้ระดับขึ้นมา

กองหรือเทใส่รถบรรทุกและขุดคูระบาย

ข้อมูลทั่วไป

- ชนิดห้องคนขับเปิดโล่ง

- มีชุดสายต่ออุปกรณ์เสริม

- น้ าหนักขณะใช้งาน (รวมน้ าหนัก

ไม่น้อยกว่า3,200 กิโลกรัม

- ประเภทของห้องโดยสารเป็นแบบ 

4 เสา ROPS

5

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิม่เติม คร้ังที ่3/2563

เทศบาลต าบลจริม

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ(บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02/1 



1.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1.1แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระบบเคร่ืองยนต์

- เคร่ืองยนต์ดีเซล 

- แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  27 แรงม้า

-ความเร็วรอบสูงสุดไม่น้อยกว่า

2,200  รอบ/นาที

-ความจุของถังน้ ามันเชื้อเพลิง

ไม่น้อยกวา่  40 ลิตร

ขนาดตัวรถ

- ความยาวรวมในการขนส่ง

ไม่น้อยกวา่4.40  เมตร
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- ความสูงรวมไม่น้อยกว่า 2.40  เมตร

- ความกว้างรวมไม่น้อยกว่า (ขอบแทร๊คน
อก) 1.50   เมตร

ช่วงการท างาน

- ระยะขุดไกลสุดไม่น้อยกว่า   4.50  เมตร

- ระยะขุดสูงสุดไม่น้อยกว่า    4.50  เมตร

- ระยะขุดลึกสุดไม่น้อยกว่า    2.80  เมตร

- ระยะเทสูงสุดไม่น้อยกว่า     3.10  เมตร

ระบบไฮดรอลิก

- ระบบขับเคล่ือนแบบไฮดรอลิก 
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เพื่อควบคุมการท างานของตัวรถได้อย่างมี

ประสเทธิภาพสูงสุด  

ระบบขับเคลื่อน

-ความเร็วเดินทาง (ต่ าสุด/สูงสุด)ไม่น้อยกว่า

2.70 / 4.00  กิโลเมตร/ชั่วโมง

-ความยาวตีนตะขาบไม่น้อยกว่า   2.00  เมตร

ระบบการเหวี่ยง

- ความเร็วในการหมุนของชุดอุปกรณ์ไม่
น้อยกว่า  8.5 รอบ/นาที

หัวขุด / บุ้งกี๋

- ขนาดความกว้างของปากบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 
0.5 เมตร
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- ปริมาตรความจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.10 
ลบ.ม.

อุปกรณป์ระกอบ

(1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการท างานของเคร่ืองยนต์

(2)มีเกจ์วัดต่าง ๆ  ครบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิต

 (3)  มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น  ๆ  ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

 (4)  หมวกนิรภัย  ส าหรับพนักงานขับรถ

(5)  กระบอกอัดจาระบี  จ านวน  ๑  ชุด

(6)  ชุดประแจบล็อกส าหรับใช้กับรถจ านวน๑ชุด

(7)  ชุดประแจปากตายส าหรับใช้กับรถจ านวน๑ชุด
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1.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
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 (8)  เคร่ืองมือประจ ารถจ านวน  ๑  ชุด

(9)  มีสัญญาณ และอุปกรณ์อื่นๆ  ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

(10) กรวยสะท้อนแสงจ านวน  ๑  ชุด

(11)  หนังสือคู่มือจ านวน  ๑  ชุด  
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