
 
ประกาศเทศบาลต าบลจริม 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) แก้ไข 
ฉบับท่ี 7/2563 

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

   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
หมวด 4 ข้อ 21 “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน 
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย”   

เพ่ือให้เป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 4 
ข้อ 21 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 7/2563 ของเทศบาลต าบลจริม 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน    

ประกาศ  ณ  วันที่  8    เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕63 
 
 

(นายราชัน  มหาวัน) 
นายกเทศมนตรีต าบลจริม 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

แก้ไข  ฉบบัท่ี 7/2563 
 

 

 

 

 

 

 
เทศบาลต าบลจริม 

อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการ ค่าใช้จ่ายส าหรับโรงเรียนอนบุาล ร้อยละความพึงพอ

บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน การศึกษาในระดับอนุบาลได้อย่างเทศบาลต าบลจริม จ านวน 61 คน ใจไม่น้อยกวา่ร้อย กองการศึกษา

อนุบาลเทศบาลต าบลจริม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  - ค่าอาหารกลางวัน 132,000 320,000 360,000 480,000   ละ 80  - เด็กเล็กได้รับประทาน

20 บาท/คน/200 วัน อาหารกลางวันครบทุกคน

 - ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว) 56,100 140,000 150,000 204,000    - เด็กเล็กได้รับการจัดการเรียน

1,700 บาท/คน/ปี การสอนอย่างมีคุณภาพ

 - ค่าหนังสอืเรียน 6,600 16,000 18,000 24,000      - เด็กเล็กได้รับการจัดการ

200 บาท/คน/ปี เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

476,000 528,000 708,000        

194,700 952,000 1,056,000 1,416,000     

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  แก้ไข ฉบับที ่7/2563

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตทีดี่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ที ่2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 6,600 16,000 18,000 24,000  - เด็กเล็กได้รับการ

200 บาท/คน/ปี สนับสนุนครบทุกคน

 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 9,900 24,000 27,000 36,000  - เด็กเล็กได้รับการ

300 บาท/คน/ปี สนับสนุนครบทุกคน

 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 14,190 35,000 39,000 52,000  - เด็กเล็กได้รับการจัด

430 บาท/คน/ปี การเรียนการสอน

75,000 84,000 112,000 อย่างมีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  แก้ไข ฉบับที ่7/2563

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตทีดี่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ที ่2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการส าหรับ -จัดซ้ืออาหารเสริมนมให้แก่เด็ก 34,492 63,235     153,000 172,000 229,000 1 แหง่ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ประทานนมทุกคน
อนุบาลเทศบาลต าบลจริม เทศบาลต าบลจริม ต าบลจริม 

3 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการส าหรับ -จัดซ้ืออาหารเสริมนม ให้แก่เด็ก 275,933 346,833   350,000 350,000 350,000 6 ศูนย์ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กนักเรียนในศพด.ของเทศบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ประทานนมทุกคน

เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลจริม ต าบลจริม ต าบลจริม จ านวน 6 ศูนย์

4 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการส าหรับ -จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็ก 1,092,234 1,048,162  1,054,000 1,054,000 1,054,000 7 โรงเรียน เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

ส าหรับเด็กนักเรียนสังกัดสพฐ. เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล นักเรียนสังกัดสพฐ.ทั้ง 7 โรงเรียน ประทานนมทุกคน

ต าบลจริม 1,557,000 1,576,000 1,633,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  แก้ไข ฉบับที ่7/2563

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตทีดี่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ที ่2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก


