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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 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 1/2563 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.1. แผนงานบริหารงานทัว่ไป

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 โครงการจัดพธิรัีบพระราชทาน จัดพธิรัีบพระราชทานพระบรม 180,000            โดมอเนกประสงค์ ส านักปลัด

พระบรมฉายาลักษณ์ ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ ทต.จริม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระเจ้าอยู่หวัและสมเด็จพระนาง

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ เจ้าฯ พระบรมราชินี 

พระบรมราชินี  ณ โดมอเนกประสงค์ ทต.จริม

เนื่องในโอกาสพระราชพธิ ี

บรมราชาภเิษก

พทุธศักราช 2562

1

ผด.2 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2563
  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านคุณภาพชีวิต
1.2. 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 โครงการสงเคราะหแ์ละ  - สงเคราะห ์จัดสวสัดิการใหแ้ก่ 315,000            หมู่ 1- หมู1่3 กองการศึกษา

จัดสวสัดิการใหแ้ก่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พกิาร ต าบลจริม

 ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส

และผู้พกิาร 

315,000            

2

  เทศบาลต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดิตถ์

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563โครงการ/ กิจกรรม 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2563



ผด.2

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1.เงินอุดหนุนชดุอุปกรณ์ส าหรบัห้องเรยีนคุณภาพแห่งการเรยีนรู้ดา้นสือ่ DLTV
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 โครงการชุดอุปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียน 1.โทรทศัน์ ( LED TV) แบบ 30,700               ศพด.บา้น กองการศึกษา

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วย smart TV หรือ (Android TV) ทา่ใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 2.ชุดรับสัญญาณโทรทศัน์ผ่าน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นทา่ใหม่ ดาวเทยีม
ทต.จริม อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 3.เคร่ืองรับสัญญาณภาพดาวเทยีม

IRD
(ตามแบบทีก่รมส่งเสริมฯ ก าหนด)

2 โครงการชุดอุปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียน 1.โทรทศัน์ ( LED TV) แบบ 30,700               ศพด.บา้น กองการศึกษา
โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วย smart TV หรือ (Android TV) เนินสูง
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 2.ชุดรับสัญญาณโทรทศัน์ผ่าน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเนินสูง ดาวเทยีม
ทต.จริม อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ 3.เคร่ืองรับสัญญาณภาพดาวเทยีม

IRD
(ตามแบบทีก่รมส่งเสริมฯ ก าหนด)
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เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดติถ์

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  2563 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที่ 1/2563



ผด.2

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2.เงินอุดหนุนส าหรบัการก่อสรา้ง/ปรบัปรงุซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถ่ิน
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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาด ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาด 3,130,000           หมูท่ี ่6 กองช่าง

ยางจากบา้นนายหลอดถึงบา้นนายบญุ ยางจากบ้านนายหลอดถึงบ้านนายบุญ บา้นทา่ช้าง
ยัง รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น อต.ถ.4-005 ยัง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.4-005

สายทา่ช้าง-ทา่ช้าง หมูท่ี ่6 บา้นทา่ช้าง สายท่าช้าง-ท่าช้าง หมู่ที่ 6 บ้านท่าช้าง

ต.จริม กว้าง 5 เมตร ยว 1,840 เมตร ต.จริม กว้าง 5 เมตร ยว 1,840 เมตร

หนา 0.05 เมตร ทต.จริม อ.ทา่ปลา หนา 0.05 เมตร 

จ.อุตรดิตถ์

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาด ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาด 3,030,000           หมูท่ี ่9 กองช่าง
ยางบริเวณ รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น ยางบริเวณ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บา้นจริม
อต.ถ.4-004 สายเนินสูง-จริม ม.9 อต.ถ.4-004 สายเนินสูง-จริม ม.9

ต.จริม กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ต.จริม กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร

ยาว 1,580 เมตร ทต.จริม อ.ทา่ปลา ยาว 1,580 เมตร 

จ.อุตรดิตถ์
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แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  2563 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที่ 1/2563
เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดติถ์

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ผด.2

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
3 เงินอุดหนุนส าหรบัการก่อสรา้งและปรบัปรงุเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมูบ่้าน

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 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบ ก่อสร้างระบบประปาแบบ 4,540,000           หมูท่ี ่9 กองช่าง

ผิวดินขนาดใหญ่ หมูท่ี ่9 บา้นจริม ผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านจริม บา้นจริม
ต.จริม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยา ต.จริม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยา

กรน้ า ทต.จริม อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์ กรน้ า ทต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ 1,188,000           หมูท่ี ่10 กองช่าง
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่10 บา้นสีเสียด ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสีเสียด บา้นสีเสียด
ต.จริม  อ.ทา่ปลา ต.จริม อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 

5

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  2563 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที่ 1/2563
เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดติถ์

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
4 เงินอุดหนุนส าหรบัสนับสนุนการก่อสรา้งอาคารเรยีนและอาคารประกอบ

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 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ขนาด 6,153,300           หมูท่ี ่4 กองการศึกษา

200 คน 8 หอ้งเรียน (ฐานแผ่) ส าหรับ 200 คน 8 ห้องเรียน (ฐานแผ่) ส าหรับ บา้นเลิศชัย
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลจริม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลจริม

สังกัดเทศบาลต าบลจริม อ.ทา่ปลา ตามแบบกรมส่งเสริมฯ ก าหนด

จ.อุตรดิตถ์ 
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แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  2563 เพ่ิมเตมิ ฉบบัที่ 1/2563
เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จงัหวัดอุตรดติถ์

โครงการ/ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563


