
 
ประกาศเทศบาลต าบลจริม 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพิ่มเติม  
เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 3/2563 

**************************** 
   

   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
หมวด 4 ข้อ “ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการ 
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจ 
ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
หมวด 4 22/2 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่
3/2563 ของเทศบาลต าบลจริม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน    

ประกาศ  ณ  วันที่   3    เดือน มกราคม   พ.ศ.  ๒๕63 
 
 

(นายราชัน  มหาวัน) 
นายกเทศมนตรีต าบลจริม 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563 
 

 

 

 

 

 

 
เทศบาลต าบลจริม 

อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
        

แบบ ผด. 02 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3/2563 
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ที่ 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดพิธีรับพระราชทาน
พระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินี เนื่องใน 
โอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

เพื่อน้อมส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณอันหา
ท่ีสุดมิได้และเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชา 
ภิเษก พุทธศักราช 
2562 

จัดพิธีรับโพระราชทานพระ
บรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี ณ โดมอเนกประสงค์  
ทต.จริม จ านวนผู้เข้ารับ 
2,319 คน 

  200,000   จ านวนผู้เข้ารับ 
พระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ์ ฯ 
2,319 คน 

ประชาชนต าบล 
จริมได้น้อมส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
และเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องใน
โอกาสราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 

ส านักปลัด 

 

     1 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
        

แบบ ผด. 02 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3/2563 
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ที่ 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

 
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห์และจัด 
สวัสดิการให้แก่ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสและผูพ้ิการ 
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
และ 

ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบ 
ปัญหาความเดือดร้อนของผู้
ยากไร 

100,000 100,000 315,000 150,000 150,000 ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
พิการจ านวนไม่น้อย
กว่า 150 คนได้รับ
ความช่วยเหลือ 

ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
พิการ มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

 

2 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
        

แบบ ผด. 02 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3/2563 
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาลต าบลจริม 

เพื่อจัดตั้งชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลจริมที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

อบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
จ านวน 50 คน 

  250,000   อบรมจิตอาสาภยั
พิบัติจ านวน 50 คน 

มีชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิ
ประจ าเทศบาล
ต าบลจริมที่
สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือ
เจ้าพนักงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ส านักปลัด 

3 



แบบ ผ.03 
บันชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563 
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

ผลผลิตของครภุัณฑ ์

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
1 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องเช่ือมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ 
1)  ใช้กับไฟบา้น 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 เช่ือมต่อเนื่องได้มากกว่า  
80 เส้น 
5)  ใช้ลวดเชื่อมขนาด 3.2  เชื่อมต่อเนื่องได้มากกว่า 
80 เส้น 
6)  ความยาวสายเช่ือมไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
7)  ความยาวสายดินไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
8)  มีอุปกรณ์มาตรฐาน ตัวเครื่อง สายเช่ือม    
สายดิน แปรง  หน้ากาก  
9)  มีรับประกันสินค้า 1  ปี 

 (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 
2563) 

  7,000   กองช่าง 

 

4 



แบบ ผ.03 
บันชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563 
    เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์                                                5 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

ผลผลิตของครภุัณฑ ์

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
2 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ  ขนาดไม่น้อยกว่า  27  แรงม้า 

คุณลักษณะทั่วไป 
1. เป็นรถตีนตะขาบ (Hydraulic Tracked Excavator) 
เครื่องยนต์ดีเซล ควบคุมการขุดด้วยระบบไฮดรอลิก 
2. มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบก
ก าหนด และตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
3. ใช้ส าหรับขุดดินหรือวัสดุใต้ระดับขึ้นมากองหรือเทใส่
รถบรรทุกและขุดคูระบาย 

ข้อมูลทั่วไป 
- ชนิดห้องคนขับเปิดโล่ง 
- มีชุดสายต่ออุปกรณ์เสริม 
- น้ าหนักขณะใช้งาน (รวมน้ าหนักของผู้ขับ)  ไม่น้อย
กว่า 3,200 กิโลกรัม 
- ประเภทของห้องโดยสารเป็นแบบ 4 เสา ROPS 
ระบบเครื่องยนต์ 
- เครื่องยนต์ดีเซล  
 - แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  27   แรงม้า 
- ความเร็วรอบสูงสุดไม่น้อยกวา่ 2,200  รอบ/นาท ี
- ความจุของถังน้ ามันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า  40  ลิตร 
ขนาดตัวรถ 
- ความยาวรวมในการขนส่ง ไม่น้อยกว่า   4.40  เมตร 
- ความสูงรวมไม่น้อยกว่า     2.40  เมตร 
- ความกว้างรวมไม่น้อยกว่า (ขอบแทร๊คนอก) 1.50   

 1,100,000    กองช่าง 



เมตร 
ช่วงการท างาน 
- ระยะขุดไกลสุดไม่น้อยกว่า   4.50  เมตร 
- ระยะขุดสูงสุดไม่น้อยกว่า    4.50  เมตร 
- ระยะขุดลึกสุดไม่น้อยกว่า    2.80  เมตร  
- ระยะเทสูงสุดไม่น้อยกว่า     3.10  เมตร 
ระบบไฮดรอลิก 
- ระบบขับเคลื่อนแบบไฮดรอลิก เพื่อควบคุมการท างาน 
ของตัวรถได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   
ระบบขับเคลื่อน 
- ความเร็วเดินทาง (ต่ าสุด/สูงสุด)ไม่น้อยกวา่  2.70 / 
4.00  กโิลเมตร/ชั่วโมง-ความยาวตีนตะขาบไม่น้อย
กว่า    2.00   เมตร 
ระบบการเหวี่ยง 
- ความเร็วในการหมุนของชุดอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า  
2.7/4.0 8.5 รอบ/นาท ี
หัวขุด / บุ้งกี ๋
- ขนาดความกว้างของปากบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า  0.5  เมตร 
 (วัดจากขอบนอกของ Side Cutter) 
- ปริมาตรความจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกวา่   0.10 ลบ.ม. 
อุปกรณ์ประกอบ 
(1) มีมิเตอร์บอกชัว่โมงการท างานของเครื่องยนต์ 
(2)มีเกจ์วัดต่าง ๆ  ครบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
 (3)  มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น  ๆ  ตามมาตรฐาน
โรงงานผู้ผลิต 
(4)  หมวกนิรภยั  ส าหรับพนักงานขับรถ 
(5)  กระบอกอัดจาระบ ี     จ านวน ๑ ชุด 
(6)  ชุดประแจบล็อกส าหรับใช้กับรถ        
จ านวน ๑ ชุด 
 
 
(7)  ชุดประแจปากตายส าหรับใช้กับรถ        
จ านวน    ๑  ชุด 
 (8)  เครื่องมือประจ ารถ       จ านวน ๑  ชุด 



 (9)  มีสัญญาณ    และอุปกรณ์อื่นๆ  ตามมาตรฐาน
ของโรงงานผู้ผลิต 
 (10) กรวยสะทอ้นแสง         จ านวน ๑  ชุด 
 (11)  หนังสือคู่มอื              จ านวน  ๑  ชุด  
ประกอบดว้ย 
๑.  คู่มือการบ ารุงรักษา (Operation  Manual) 
๒.  คู่มือการซ่อม (Shop   Manual) 
๓.  คู่มืออะไหล่ (parts   Book)   

 

 
 

 


