
 
ประกาศเทศบาลต าบลจริม 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม  
ฉบับท่ี 1/2562 

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

   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
หมวด 4 ข้อ 21 และ ข้อ 22 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

  เพ่ือให้เป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 4 
ข้อ 21 และ ข้อ 22 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1/2562 ของเทศบาลต าบลจริม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน    

ประกาศ  ณ  วันที่  6   เดือนสิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕62 
 
 

(นายราชัน  มหาวัน) 
นายกเทศมนตรีต าบลจริม 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

 แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม  ฉบบัที่ 1/2562 
 

 

 

 

 

 

 
เทศบาลต าบลจริม 

อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 



1
2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมการจัดท าส่ือ เพื่ออบรมให้ครูทั้งศพด./รร. จัดอบรมการท าส่ือการเรียนการ - - 30,000 30,000 30,000 จดัอบรมปีละ ครูศพด./รร.อนุบาลทต.จริม กองการศึกษา

การเรียนการสอนระดับปฐมวัย อนุบาลทต.จริม ท าส่ือการเรียน สอนของครูศพด./ครู รร.อนุบาล 1 คร้ัง ผลิตส่ือการเรียนการสอน

การสอนระดับปฐมวัยใช้ เทศบาลต าบลจริม จ านวน 15 คน (แก้ไข)

ประกอบการเรียนการสอน

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพื่อส่งเสริมศักยภาพ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่สภาเด็ก - - 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาชน กองการศึกษา

สภาเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนของ และเยาวชนต าบลจริม มีความพึงพอใจ ต าบลจริมได้รับการพัฒนา

ต าบลจริม ต าบลจริมให้มีความรู้ (แก้ไข) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ศักยภาพ

ในการด าเนินการจัด 80

กิจกรรมต่างๆ
3 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามขนาดใหญ่ 500,000      เคร่ืองเล่นสนาม การศึกษาส าหรับเด็กใน กองการศึกษา

ขนาดใหญ่ ให้แก่ศพด. พัฒนาการศึกษาส าหรับเด็กเล็ก จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย (เพิ่มเติม) ชุดใหญ่ 6 ชุด เขตต าบลจริมได้รับการ

ทั้ง 6 แห่งของทต.จริม ในศพด.ของทต.จริม ส่วนต่างๆ 8 รายการ ส่งเสริมสนับสนุน

0 500,000 60,000 60,000 60,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตทีดี่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนการเล่นดนตรี อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 70,000 ประชาชนมีความพึง กลุ่มรักสุขภาพมอีปุกรณ์ กองการศึกษา

ส าหรับสนับสนุนโครงการเล่น พื้นบ้านของกลุ่มรักสุขภาพ ส าหรับสนับสนุนโครงการเล่น (เพิ่มเติม) พอใจ ร้อยละ 80 ดนตรีไทยส าหรับเล่นและ

ดนตรีพื้นบ้านของกลุ่มรักสุขภาพ บ้านงุ้นงาม ดนตรีพื้นบ้านของกลุ่มรักสุขภาพ สามารถถา่ยทอดไปสู่เด็ก

บ้านงุ้นงาม หมู่ที่ 11 บ้านงุ้นงาม หมู่ที่ 11 และเยาวชนในหมูบ่้าน

0 0 70,000 0 -                

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตทีดี่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออก เพื่อสนับสนุนการออกก าลังกาย จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย จ านวน 100,000 จดัซ้ือเคร่ืองออก ประชาชนมีสุขภาพที่ดี กองการศึกษา

ก าลังกาย ม.4 ของประชาชน 1 ชุด (เพิม่เติม) ก าลังกาย 1 ชุด ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตทีดี่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ที ่2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
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2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างฝายน้้าล้น ม.11 เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าส้าหรับ ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที่ 11 - - 250,000 - - ฝายกว้าง 4 เมตร แหล่งน้้าส้าหรับท้าการ กองช่าง

บริเวณบ้านนายจรูญ น้อยเทพ ท้าการเกษตร ให้มีน้้า กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 33 เมตร เปลียนแปลง ยาว 33 เมตร สูง 1 เมตร เกษตรเพียงพอ

เพียงพอ สันฝายสูง 1.00 เมตร 

2 โครงการปรับปรุงซ๋อมแซม เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหอกระ ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว - - 148,840 - - ปรับปรุงหอกระจายข่าว การส่ือสารข้อมูลข่าวสาร กองช่าง

หอกระจายข่าว หมู่ที่ 10 จายข่าวภายในหมุ่บ้าน หมู่ที่ 10 เปลียนแปลง 1 แห่ง เป็นไปอยา่งรวดเร็ว

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอ เพื่อปรับปรุงหอกระจายของ ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว - - 80,340    - ปรับปรุงหอกระจายข่าว ประชาชนในหมู่บ้านได้รับ กองช่าง

กระจายข่าว หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 12 ของหมู่ที่ 12 เปลียนแปลง 1 แห่ง ข่าวสารข้อมูลได้ทั่วถึง

4 โครงการติดต้ังระบบสูบน้้า เพื่อติดต้ังระบบสูบน้้า ติดต้ังระบบสูบน้้า ปั้มน้้าขนาด 200,000 ติดต้ังระบบสูบน้้า ประชาชนในหมู่บ้านมีน้้า กองช่าง

และวางท่อส่งน้้า บ้านท่าช้าง และวางท่อน้้าให้กับหมู่บ้าน 4 แรงม้า จ้านวน 2 ตัว และวางท่อ (เพิ่มเติม) ปั้มน้้า4 แรงม้า 2 ตัว ใช้ส้าหรับการอุปโภค
หมู่ที่ 6 ส่งน้้า ขนาด 2 นิ้ว จ้านวนไม่น้อยกว่า และวางท่อ 217ท่อน บริโภคอย่างเพียงพอ

217 ท่อน
5 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร เพื่อปรับปรุงและต่อเติมอาคาร ต่อเติมหลังคาหลังอาคารส้านักงาน 38,000      ต่อเติมหลังคาหลังอาคารฯ มีพื้นที่ใช้สอยส้าหรับ ส้านักปลัด

ส้านักงานเทศบาลต้าบลจริม ส้านักงานเทศบาลต้าบลจริม กว้าง 2 เมตร ยาว 6 เมตร (เพิ่มเติม) กว้าง 2 เมตร ยาว 6 เมตร ส้านักงานฯ เพิ่มขึ้น
6 โครงการก่อสร้างสระน้้าหมู่บ้าน เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้้า ก่อสร้างสระน้้าขนาดกว้าง 37 เมตร 578,000 สระน้้ากว้าง 37 เมตร มีแหล่งน้้าส้าหรับใช้

หมู่ที่ 5 ส้าหรับใช้อุปโภคบริโภค ยาว 45 เมตร ลึก 3 เมตร (เพิ่มเติม) ยว 45เมตร ลึก 3 เมตร อุปโภคบริโภค กองช่าง

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตทีดี่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น เพือ่ให้มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับ ก่อสร้างฝายกวา้ง 3 เมตร ยาว 12 117,000    ฝายกวา้ง 3เมตร ยาว 12 มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 3  จดุที่ 1 บริเวณที่ดิน ใช้อุปโภคบริโภค เมตร สันฝายสูง 1 เมตร เมตร สันฝายสูง 1 เมตร อุปโภคบริโภค

นายสมาน เทพหล้า

8 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น เพือ่ให้มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับ ก่อสร้างฝายกวา้ง 3 เมตร ยาว 12 117,000    ฝายกวา้ง 3เมตร ยาว 12 มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 3 จดุที่2 บริเวณที่ดิน ใช้อุปโภคบริโภค เมตร สันฝายสูง 1 เมตร เมตร สันฝายสูง 1 เมตร อุปโภคบริโภค

นายเที่ยง ขันรินทร์

9 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น เพือ่ให้มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับ ก่อสร้างฝายกวา้ง 3 เมตร ยาว 20 138,000    ฝายกวา้ง 3เมตร ยาว 20 มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับใช้ กองช่าง

ห้วยเฮ๊ียะ  หมู่ที่ 4  จดุที่ 1 ใช้อุปโภคบริโภค เมตร สันฝายสูง 1 เมตร เมตร สันฝายสูง 1 เมตร อุปโภคบริโภค

10 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น เพือ่ให้มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับ ก่อสร้างฝายกวา้ง 3 เมตร ยาว 20 138,000    ฝายกวา้ง 3เมตร ยาว 20 มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับใช้ กองช่าง

ห้วยเฮ๊ียะ  หมู่ที่ 4  จดุที่ 2 ใช้อุปโภคบริโภค เมตร สันฝายสูง 1 เมตร เมตร สันฝายสูง 1 เมตร อุปโภคบริโภค

11 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น เพือ่ให้มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับ ก่อสร้างฝายกวา้ง 3 เมตร ยาว 15 124,000    ฝายกวา้ง 3เมตร ยาว 15 มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับใช้ กองช่าง

ห้วยรกช้าง หมุ่ที่ 6 ใช้อุปโภคบริโภค เมตร สันฝายสูง 1.20 เมตร เมตร สันฝายสูง 1.20 เมตร อุปโภคบริโภค

12 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น เพือ่ให้มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับ ก่อสร้างฝายกวา้ง 3 เมตร ยาว 15 124,000    ฝายกวา้ง 3เมตร ยาว 15 มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับใช้ กองช่าง

ห้วยรกช้าง หมุ่ที่ 8 ใช้อุปโภคบริโภค เมตร สันฝายสูง 1.20 เมตร เมตร สันฝายสูง 1.20 เมตร อุปโภคบริโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตทีดี่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น เพือ่ให้มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับ ก่อสร้างฝายกวา้ง 3 เมตร ยาว 15 124,000    ฝายกวา้ง 3เมตร ยาว 15 มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับใช้ กองช่าง

ห้วยสีเสียด หมู่ที่ 11 จดุที่ 1 ใช้อุปโภคบริโภค เมตร สันฝายสูง 1.20 เมตร เมตร สันฝายสูง 1.20 เมตร อุปโภคบริโภค

14 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น เพือ่ให้มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับ ก่อสร้างฝายกวา้ง 4 เมตร ยาว 20 153,000    ฝายกวา้ง 4 เมตร ยาว 20 มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับใช้ กองช่าง

ห้วยสีเสียด หมู่ที่ 11 จดุที่ 2 ใช้อุปโภคบริโภค เมตร สันฝายสูง 1.0 เมตร เมตร สันฝายสูง 1.0 เมตร อุปโภคบริโภค
15 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น เพือ่ให้มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับ ก่อสร้างฝายกวา้ง 3 เมตร ยาว 15 124,000    ฝายกวา้ง 3 เมตร ยาว 15 มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับใช้ กองช่าง

ห้วยสีเสียด หมู่ที่ 11 จดุที่ 3 ใช้อุปโภคบริโภค เมตร สันฝายสูง 1.20 เมตร เมตร สันฝายสูง 1.20 เมตร อุปโภคบริโภค

16 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น เพือ่ให้มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับ ก่อสร้างฝายกวา้ง 4 เมตร ยาว 20 138,000    ฝายกวา้ง 4 เมตร ยาว 20 มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับใช้ กองช่าง

ห้วยชมภู หมู่ที่ 13 จดุที่ 1 ใช้อุปโภคบริโภค เมตร สันฝายสูง 0.50 เมตร เมตร สันฝายสูง 0.50 เมตร อุปโภคบริโภค

17 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น เพือ่ให้มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับ ก่อสร้างฝายกวา้ง 4 เมตร ยาว 20 138,000    ฝายกวา้ง 4 เมตร ยาว 20 มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับใช้ กองช่าง

ห้วยชมภู หมู่ที่ 13 จดุที่ 2 ใช้อุปโภคบริโภค เมตร สันฝายสูง 0.50 เมตร เมตร สันฝายสูง 0.50 เมตร อุปโภคบริโภค

18 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น เพือ่ให้มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับ ก่อสร้างฝายกวา้ง 4 เมตร ยาว 20 138,000    ฝายกวา้ง 4 เมตร ยาว 20 มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับใช้ กองช่าง
ห้วยชมภู หมู่ที่ 13 จดุที่ 3 ใช้อุปโภคบริโภค เมตร สันฝายสูง 0.50 เมตร เมตร สันฝายสูง 0.50 เมตร อุปโภคบริโภค

19 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น เพือ่ให้มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับ ก่อสร้างฝายกวา้ง 3 เมตร ยาว 12 138,000    ฝายกวา้ง 3 เมตร ยาว 12 มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับใช้ กองช่าง

ห้วยชมภู หมู่ที่ 13 จดุที่ 4 ใช้อุปโภคบริโภค เมตร สันฝายสู1.0 เมตร เมตร สันฝายสูง 1.0 เมตร อุปโภคบริโภค

20 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น เพือ่ให้มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับ ก่อสร้างฝายกวา้ง 3 เมตร ยาว 15 103,000    ฝายกวา้ง 3 เมตร ยาว 15 มีแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับใช้ กองช่าง
ห้วยรกช้าง หมู่ที่ 13 ใช้อุปโภคบริโภค เมตร สันฝายสูง 0.50 เมตร เมตร สันฝายสูง 0.50 เมตร อุปโภคบริโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตทีดี่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงต่อเติม เพือ่ปรับปรุงและต่อเติม ด้าเนินการปรับปรุงต่อเติมหลังคา - - 860,000 - - ปรับปรุงต่อเติมหลังคา มีศาลาธรรมสังเวช ส้า กองช่าง

หลังคารอบเมรุ วัดน้้าปึง หมู่ที่ 1 หลังคา รอบเมรุวัดน้้าปึงส้าหรับรอบเมรุ วดัน้้าปึง  เปล่ียนแปลง รอบเมรุ วัดน้้าปึง  กว้าง 18 หรับใช้ในพิธีฌาปณกิจ
ใช้ประกอบพิธีฌาปนกิจ กวา้ง 18 เมตร ยาว 21.50 เมตร  เมตร   ยาว21.50 เมตร ของวัดน้้าปึง

สูง 4.20 เมตร สูง 4.20 เมตร

2 โครงการปรับปรุงต่อเติม เพือ่ก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช ด้าเนินการปรับปรุงต่อเติมหลังคา - - 851,000 - - ปรับปรุงต่อเติมหลังคา มีศาลาธรรมสังเวช ส้า กองช่าง
หลังคารอบเมรุ วัดเสกษนาราม ประจ้าเมรุวัดเสกษนาราม รอบเมรุ วดัเสกษนาราม เปล่ียนแปลง รอบเมรุ วัดเสกษนาราม หรับใช้ในพิธีฌาปณกิจ
หมู่ที่ 7 ส้าหรับใช้ประกอบพิธีฌาปนกิจ ขนาดกวา้ง 18 เมตร ยาว 21.50เมตร กว้าง18 เมตรยาว21.50เมตร ของวัดเสกษนาราม

สูง 3.80 เมตร สูง 3.80 เมตร

3 โครงการปรับปรุงต่อเติม เพือ่ปรับปรุงและต่อเติม ด้าเนินการปรับปรุงต่อเติมหลังคา - - 805,000 - - ปรับปรุงต่อเติมหลังคา มีศาลาธรรมสังเวช ส้า กองช่าง
หลังคา รอบเมรุ วัดห้วยอ้อย หลังคา รอบเมรุวัดห้วยอ้อย รอบเมรุ วดัห้วยอ้อย เปล่ียนแปลง รอบเมรุ วัดหว้ยออ้ย หรับใช้ในพิธีฌาปณกิจ
หมู่ที่ 5 ใช้ประกอบพิธีฌาปนกิจ ขนาดกวา้ง 16 เมตร ยาว 21.50เมตร กว้าง16เมตร ยาว 21.50เมตร ของวัดห้วยอ้อย

สูง 4.20 เมตร 0 0 สูง 4.20 เมตร

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตทีดี่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ให้มีเส้นทางใช้ส้าหรับ ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 145,000 ปรับปรุงถนนลูกรัง กวา้ง ประชาชนมีเส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นนายสะอาด วงศ์เทพ สัญจรไปมาสะดวกและสามารถ 5.00เมตร ยาว 900 เมตร (เพิม่เติม) 5.00เมตร ยาว 900เมตร ไปมาสะดวกและขนส่งผล

หมู่ที่ 3 ขนส่งผลผลิตทางเกษตรได้ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 665.00 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ ผลิตทางเกษตรได้คล่องตัว

สะดวกคล่องตัว ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีต 665.00 ลบม.พร้อมวางท่อ

2 โครงการวางทอ่คอนกรีตเสริม เพือ่ให้การระบายน้้าเป็นไป วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 149,500  วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ลดการท่วมขังของน้้าใน กองช่าง

เหล็กพร้อมบอ่พกัคอนกรีต ด้วยความสะดวกลดการท่วมขัง 0.60 เมตร จ้านวน 64 ท่อน (เพิ่มเติม) ขนาด0.60เมตร 64 ท่อน ช่วงฤดูฝน

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ่อพักคสล.ขนาด 1x1x1 จ้านวน บ่อพักคสล.ขนาด1x1x1 

7 บ่อ เมต  จ้านวน 7 บ่อ

3 โครงการก่อสร้างผนังกันดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของ สร้างผนังกันดินฐานกว้าง 2 เมตร 73,000 สร้างผนังดินฐานกวา้ง 2 m ลดการพังทลายของดิน ส้านักปลัด

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ดินในช่วงฤดู ยาว 8 เมตร หนา 0.20 เมตร (เพิ่มเติม) ยาว 8 m หนา0.20 m ได้

ขนาดผนังสูง 2.20เมตร ยาว 8 เมตร ขนาดผนังสูง2.20mยาว8m

หนา 0.20 เมตร หนา 0.20 m

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตทีดี่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการก่อสร้างผนังกันดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของ จุดที่ 1 บริเวณคอสะพานด้านทิศ 207,000 จุดที่ 1 บริเวณคอสะพาน ลดการพังทลายของดิน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ดินในช่วงฤดู เหนือ (บ้านนายทอง ใจทา) (เพิ่มเติม) ด้านทิศเหนือ (บ้าน ได้
สายห้วยสีเสียด บ้านเลิศชัย ขนาดฐานกว้าง 2.70 เมตร นายทอง ใจทา) ฐานกว้าง
หมู่ที่ 4 ยาว 8 เมตร หนา 0.20 เมตร ผนังสูง 2.70เมตร ยาว 8 เมตร

2.50เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.20 หนา 0.20 เมตร ผนังสูง
เมตร 2.50 เมตร ยาว 8 เมตร

จุดที่ 2 บริเวณคอสะพานด้านทิศใต้ หนา 0.20 เมตร 

 (บ้านนายมั่ง บุญประเสริฐ)  ขนาด จุดที่ 2 บริเวณคอสะพาน

ฐานกว้าง 2.70 เมตร ยาว 5.00 ด้านทิศใต้ (บ้านนายมั่ง

เมตร หนา 0.20 เมตร  ผนังสูง บุญประเสริฐ) ฐานกว้าง

2.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร 2.70เมตร ยาว 5 เมตร

หนา 0.20 เมตร หนา0.20เมตรผนังสูง

2.50เมตร ยาว5เมตร
หนา 0.20เมตร

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตทีดี่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



10
2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง จัดงานลอยกระทง รอบโบสถ์ - - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความพึงพอใจ ได้ส่งเสริมประเพณีลอย กองการศึกษา

เชิงวัฒนธรรม "ประเพณีลอย วฒันธรรมประเพณีลอยกระทง ณ วัดห้วยอ้อย (เพิ่มเติม) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 กระทงรอบโบสถ์ ณ วัด
กระทงรอบโบสถ์วัดห้วยอ้อย" รอบโบสถ์วดัห้วยอ้อย ห้วยอ้อย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่ พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเทีย่ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ  - จัดท าแผนที่ภาษีและ 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส ารวจและจัดท าแผนที่ องค์กรมีความสามารถใน กองคลัง

และทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรในการจัดบริการ ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร (แก้ไข) ภาษี ปีละ1 คร้ัง จัดบริการสาธารณะ

สาธารณะและการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตาม

อ านาจหน้าที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่7 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตทีดี่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562
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แบบ 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างศูนย์พฒันา เพื่อก่อสร่างอาคารเรียน กอ่สร้างศูนย์พฒันา่เด็กเล็ก 2,500,000  อาคารเรียน แบบศพด.2 เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

เด็กเล็กบา้นสีเสียด แบบ ศูนย์พัฒน่าเด็กเล็กบ้านสี บา้นสีเสียด แบบ ศพด.2 (เพิมเติม) ขนาดกลาง 1 แหง่ เด็กเล็กมีอาคารเรียน
ศพด.2 (ขนาดกลาง) เสียด แบบ ศพด.2 (ขนาดกลาง) เด็กเล็กต้ังแต่ ที่ได้มาตรฐาน

51-80 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดติถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตทีดี่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานการศึกษา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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แบบ 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงลานกีฬา เพื่อปรับปรุงลานกีฬาของ ปรับปรุงลานกีฬาเทศบาลต าบลจริม - -' - 2,500,000    - ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนสามารถใช้ ส านักปลัด

เทศบาลต าบลจริม เทศบาลต าบลจริม ด าเนินการ เปล่ียนแปลง ร้อยละ 80 ลานกีฬาส าหรับออกก าลัง

1.ปรับปรุงสนามฟุตบอล กาย

2.ก่อสร้างทางเท้า

3.ก่อสร้างร้ัวรอบสนามฟุตบอล

4.ก่อสร้างรางระบายน้ ารอบสนาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดติถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตทีดี่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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แบบ 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพื่อปรับปรุงระบบประปา ด าเนินการเปล่ียนท่อ PVC ระบบ 2,500,000  ท่อส่งน้ าประปาท่อPVC ระบบประปาของหมู่บ้าน กองช่าง

ประปา หมู่ที่ 1 บ้านปากดง ของหมู่บ้านให้ท างาน ประปา เป็นท่อขนาด 3 นิ้ว (เพิม่เติม) เปล่ียนขนาดเป็น 3 นิ้ว ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จ านวน ไม่น้อยกว่า 2,969 ท่อน จ านวน 2,969 ท่อน

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพื่อปรับปรุงระบบประปา ด าเนินการเปล่ียนท่อ PVC ระบบ 1,500,000  ท่อส่งน้ าประปาท่อPVC ระบบประปาของหมู่บ้าน กองช่าง
ประปา หมู่ที่ 2 บ้านท่าวังโปร่ง ของหมู่บ้านให้ท างาน ประปา เป็นท่อขนาด 3 นิ้ว (เพิม่เติม) เปล่ียนขนาดเป็น 3 นิ้ว ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จ านวน ไม่น้อยกว่า 1,758 ท่อน จ านวน 1,758 ท่อน

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพื่อปรับปรุงระบบประปา ด าเนินการเปล่ียนท่อ PVC ระบบ 1,600,000  ท่อส่งน้ าประปาท่อPVC ระบบประปาของหมู่บ้าน กองช่าง
ประปา หมู่ที่ 3 บ้านดงงาม ของหมู่บ้านให้ท างาน ประปา เป็นท่อขนาด 3 นิ้ว เปล่ียนแปลง เปล่ียนขนาดเป็น 3 นิ้ว ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จ านวน ไม่น้อยกว่า 1,780 ท่อน จ านวน 1,780 ท่อน
4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพื่อปรับปรุงระบบประปา ด าเนินการเปล่ียนท่อ PVC ระบบ 1,400,000  ท่อส่งน้ าประปาท่อPVC ระบบประปาของหมู่บ้าน กองช่าง

ประปา หมู่ที่ 4 บ้านเลิศชัย ของหมู่บ้านให้ท างาน ประปา เป็นท่อขนาด 3 นิ้ว (เพิม่เติม) เปล่ียนขนาดเป็น 3 นิ้ว ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จ านวน ไม่น้อยกว่า 1,553 ท่อน จ านวน 1,553 ท่อน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดติถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตทีดี่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



แบบ 02/1 14

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพื่อปรับปรุงระบบประปา ด าเนินการเปล่ียนท่อ PVC ระบบ 1,300,000  ท่อส่งน้ าประปาท่อPVC ระบบประปาของหมู่บ้าน กองช่าง

ประปา หมู่ที่ 11 บ้านงุ้นงาม ของหมู่บ้านให้ท างาน ประปา เป็นท่อขนาด 3 นิ้ว (เพิม่เติม) เปล่ียนขนาดเป็น 3 นิ้ว ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จ านวน ไม่น้อยกว่า 1,466 ท่อน จ านวน 1,466 ท่อน

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพื่อปรับปรุงระบบประปา ด าเนินการเปล่ียนท่อ PVC ระบบ 1,300,000  ท่อส่งน้ าประปาท่อPVC ระบบประปาของหมู่บ้าน กองช่าง
ประปา หมู่ที่ 13 บ้านท่าใหม่ ของหมู่บ้านให้ท างาน ประปา เป็นท่อขนาด 3 นิ้ว (เปล่ียนแปลง) เปล่ียนขนาดเป็น 3 นิ้ว ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จ านวน ไม่น้อยกว่า 1,501 ท่อน จ านวน 1,501 ท่อน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดติถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตทีดี่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



15
แบบ ผ.03

บัญชคีรุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิด 590,000       - - - กองช่าง
ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40แรงม้า
จัดซ้ือรถ  จํานวน 1 คัน
คุณสมบติั 
1.เปน็รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับ
เคล่ือน 4 ล้อ 
2.ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล ระบาย
ความร้อนด้วยน้ํา มีกําลังไม่น้อยกวา่
40 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน
2,700 รอบต่อนาที
3.มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกวา่ 8 เกียร์
และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกวา่2เกียร์
4.ระบบพวงมาลัยเปน็แบบไฮดรอลิก
หรือไฮโดรสแตติค
5.ระบบเบรกเปน็เบรกแบบจานแช่ใน
น้ํามัน

6.แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จุด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เคหะและชุมชน



16
แบบ ผ.03

บัญชคีรุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือทอ่สูบน้ า 4,900            กองช่าง
แบบทอ่พญานาคขนาด 6น้ิว  
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1) เป็นชนิดเพลาใน หัวโต  ความหนา
ไม่น้อยกว่า  1.2  มิลลิเมตร
2) ความยาวไม่น้อยกว่า  26  ฟุต  
แบ่งเป็น 2 ตอน  มี  2  ใบพลัด
3) ตัวท่อผลิตจากเหล็กเคลือบ
กัลวาไนซ์
  (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือ
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562)

ประเภท

งบประมาณ

เคหะและชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ที่ แผนงาน หมวด
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แบบ ผ.03

บัญชคีรุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือรถขุดตีนตะขาด จ านวน 1คัน 1,100,000     กองช่าง

คุณลักษณะทั่วไป
1.เป็นรถตีนตะขาบ (Hydraulic Tracked
Excavator) เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 ตัน ตัวรถสามารถหมุนได้รอบตัว 
ควบคุมการขับเคล่ือนและการขุดด้วยระบบ
ไฮดรอลิก
2.มีระบบสัญญาณไฟต่างๆตามกรมการ
ขนส่งทางบกกําหนด และตามความจําเป็น
ในการปฏิบัติงาน
3.ใช้สําหรับขุดดินหรือวัสดุใต้ระดับขึ้นมา
กองหรือเทใส่รถบรรทุกและขุดคูระบาย
คุณลักษณณะเฉพาะ
1.เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ เทอร์โบชาร์ท
 (1) ระบายความร้อนด้วยน้ํา
(2)กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,000 ซีซี
(3)แรงม้าสูงสุดไม่ตํ่ากว่า 20 แรงม้า
2.บุ้งกี๋และประสิทธิภาพในการขุด
(1) มีบุ้งกี๋พร้อมฟันและใบมีดตัดด้านข้าง

เคหะและชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

บัญชคีรุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
(2) ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.05 ลบ.ม.
ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
(3) มีระยะขุดไกลสุด(Didding Radius) ไม่
น้อยกว่า 3.00 เมตร
(4) มีระยะขุดลึกสุด (Didding Depth) ไม่น้อย

กว่า 3.00 เมตร
3.ระบบช่วงล่าง
(1) ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(2)แผ่นตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้
ผลิต
(3)ความกว้างของระยะกึ่งกลางระหว่างตีน
ตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(4) ใบมีดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
4.ระบบขับเคลื่อน
(1) ความเร็วสูงสุดในการขับเคล่ือนไม่น้อย
กว่า 4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
5.อุปกรณ์ประกอบ
(1)มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการท างานของเคร่ือง
ยนต์
(2)มีเกจวัดต่างๆครบถ้วนตามมาตฐานของ
ผู้ผลิต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

บัญชคีรุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(3) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ 
ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(4) หมวกนิรภัย ส าหรับพนักงานขับรถ
(5) กระบอกอัดจาระบี 1 ชุด
(6) ขุดประแจบล๊อกสหรับใช้กับรถ 1 ชุด
(7) ชุดประแจปากตายส าหรับใช้กับรถ
1 ชุด
(8) เคร่ืองมือประจ ารถ 1 ชุด
(9) มีสัญญาณ และอุปกรณ์อื่นๆ ตาม
มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
(10) กรวยสะท้อนแสง 1 ชุด
(11) หนังสือคู่มือ 1 ชุด ประกอบด้วย
1.คู่มือการบ ารุงรักษา(Operation Manual)
2.คู่มือการซ่อม (Shop Manual)
3.คู่มืออะไหล่ (Part Book)
เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชี
มาตฐานครุภัณฑ์ ปี 2562

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562



20

แบบ ผ.03

บัญชคีรุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเทรลเลอร์ ชนิดลากจูง 
ขนาดบรรทุกน้ําหนักได้ไม่น้อยกวา่
3,500  กิโลกรัม คุณลักษณะพืน้ฐาน 
1) ลักษณะทั่วไป

1.1 เป็นรถเทรลเลอร์พืน้ตํ่า แบบ  4  ล้อ  
สําหรับบรรทุกรถขุดขนาดเล็กโดยใช้รถยนต์
ลากจงูโครงสร้างทําด้วยเหล็ก 
มีขนาดและความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับ
น้ําหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกวา่ 3,500  กิโลกรัม
ได้อยา่งปลอดภัย  และมีความสะดวก
ในการนํารถขุดขนาดเล็กที่มีความสามารถ
ขึ้นทางชันได้ไม่เกิน 30% ขึ้นลง เป็นของใหม่
ไม่เคยใช้งานมาก่อน
2) ขนาดและมิติของตัวรถเทรลเลอร์

2.1 โครงสร้างเป็นเหล็ก และพืน้กระบะ
สําหรับบรรทุกเป็นไม้เนื้อแข็งเข้ารางล้ิน

2.2 ตัวรถเทรลเลอร์มีความยาวตลอดคัน
ไม่น้อยกวา่ 6,300  มิลลิเมตร 
(ความยาวต้ังแต่ขอลากจงูรวมส่วนกระบะบรรทุก)
2.3 ส่วนกระบะบรรทุกมีความยาวทั้งส้ิน
ไม่น้อยกวา่ 6,300 มิลลิเมตร

เคหะและชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



21

แบบ ผ.03

บัญชคีรุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โดยมีระยะความยาวในช่วงพืน้ที่สําหรับใช้
บรรทุกรถขุดขนาดเล็ก
 มีความยาวไม่น้อยกวา่ 
5,300  มิลลิเมตร
2.4 ตัวรถเทรลเลอร์มีความกวา้งทั้งหมด
ไม่น้อยกวา่ 2,000  มิลลิเมตร (รวมบังโคลนคลุมล้อ)

2.5 ส่วนพืน้กระบะบรรทุกมีความกวา้ง  
ไม่น้อยกวา่ 1,800  มิลลิเมตร และสามารถ
ปรับมุม   เพือ่สะดวกในการนํารถขุดขนาดเล็ก 
ขึ้น-ลงซ่ึงเมื่อปรับมุมแล้วต้องมีความชันไม่เกิน 
เกิน 30 %
3) ระบบรองรับน้ําหนักเป็นแบบ HAVY DUTY  
พร้อมล้อยาง จํานวน  4  ล้อ (ข้างละ 2 ล้อ) 
โดยใช้ยางดอกเรียบ
มีขนาดไม่น้อยกวา่ 7..50 – 15 มีบังโคลนคลุมล้อ
ทั้งสองด้าน 
สามารถรับน้ําหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกวา่ 
3,500 กิโลกรัม
ได้อยา่งปลอดภัย และเป็นไปตาม

มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



22

แบบ ผ.03

บัญชคีรุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4) มีหู  ห่วง  หรือจดุยดึ  จํานวน  4  จดุ  
สําหรับร้อยชุดอุปกรณืล็อครถบดส่ันสะเทือน
แบบผสมในขณะทําการ
เคล่ือนยา้ย และมีการติดต้ังการ์ดหรือ
อุปกรณ์ป้องกันรถบดส่ันสะเทือนแบบผสม

ชนด้านตัวเทรลเลอร์
5) ติดต้ังระบบไฟสัญญาณ และอุปกรณ์สะท้อน
แสงต่างๆตามมาตรฐานบรัทผู้ผลิต

6) มีระบบห้ามล้อ (Overrun Brake)
พร้อมเบรกจอด 
(Parking Brake)
7) มีขาคํ้ายนัสําหรับใช้ในกรณ๊จอดรถเทรลเลอร์

8) รายละเอียดอื่นๆให้เป็นไปตามแบบ
มาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

9) ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบแปลนและ
แสดงรายการคํานวณความแข็งแรง
โครงสร้างของตัวรถเทรลเลอร์พร้อมให้วศิวกร  
สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกลไม่ตํ่ากวา่
ระดับสามัญวศิวกรเซ็น
รับรอง เพือ่ประกอบการพิจารณา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

บัญชคีรุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10) เคร่ืองมือและคู่มือประจํารถ
10.1 ประแจถอดน๊อดล้อ  จํานวน  1  ตัว
10.2 ค้อนพร้อมด้ามขนาดไม่น้อยกวา่

0.5  กิโลกรัมจํานวน1  อัน
10.3 ชุดประแจปากตตายขนาดระหวา่ง

15  มิลลิเมตรถึง26 มิลลิเมตร จํานวน  1 ชุด
10.4 ประแจเล่ือน ขนาดความยาวไม่น้อยกวา่ 

10  นิ้ว  จํานวน  1  ตัว
10.5 ไขควงปากแบนและปากแฉก  
ขนาดไม่น้อยกวา่10นิ้วจํานวนอยา่งละ1 ตัว
10.6 แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยวา่  

5ตันพร้อมอุปกรณืจํานวน1ชุด
10.7 สายรดสินค้า/ขง พร้อมคันโยก  

ขนาดความกวา้งไม่น้อยกวา่
1 นิ้วจํานวน4 เส้น
11) อื่นๆ

11.1 ผู้เสนอราคาต้องทําการติดต้ังปล๊ักไฟฟ้า  
อุปกรณ์ต่างๆ และขอลากบริเวณ
ด้านหลังรถบรรทุก  6 ล้อ

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562



24

แบบ ผ.03

บัญชคีรุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ใช้ลากจงู เพือ่ใช้ต่อกับรถเทรลเลอร์ 

สําหรับการขนยา้ยรถบด

ส่ันสะเทือนแบบผสม

11.2 รายละเอียดอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุให้

ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุด

ของบริษัทผู้ผลิต

11.3 เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่

11.4 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนผู้จําหน่าย  

ผู้แทนจําหน่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต
รถเทรลเลอร์พร้อมแสดงหลักฐาน

เพือ่ประกอบการพิจารณา

11.5 รับประกันคุณภาพไน้อยกวา่  1  ปี  

นับจากวนัตรวจรับพัสดุ

11.6 ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานการ

ยืน่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์รถเทรลเลอร์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



25

แบบ ผ.03

บัญชคีรุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

และจะต้องส่งมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์ดังกล่าว 

ให้แก่ผู้ซ้ือก่อนเบิกจา่ยเงิน

 11.7 ผู้เสนอราคาจะต้องทําการส่งมอบรถ

เทรลเลอร์ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลจริม

11.8 ผู้เสนอราคาจะต้องทําการทดสอบ

แนะนําการใช้การบํารุงรักษารถเทรลเลอร์

ให้กับเจา้หน้าที่ของเทศบาลตําบลจริม 

ในวนัส่งมอบโดยผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จา่ยในการดําเนินการทั้งหมด

11.9 ผู้เสนอราคาต้องจทัําตราเคร่ืองหมาย

ประจําเทศบาลตําบลจริม  

 โดยการพ่นสีตราเคร่ืองหมายมีขนาด

ความกวา้งหรือความยาวไม่น้อยกวา่ 18

เซนติเมตรและมีอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตําบล

จริม ขนาดความสูงไม่น้อยกวา่ 5เซนติเมตร 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



26

แบบ ผ.03

บัญชคีรุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หรือใช้ตัวยอ่ของหน่วยงานความสูงตัวอักษร

ไม่น้อยกวา่7.5เซนติเมตร ที่

ที่ตัวรถเทรลเลอร์

โดยเทศบาลตําบลจริม

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี

11.10 ผู้เสนอราคาต้อง พ่นสีรถตามมาตรฐาน

บริษัทผู้ผลิตเองโดยเทศบาลตําบลจริม 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี

11.11 เทศบาลตําบลจริม สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา 

เสนอราคาที่มีการแก้ไขขูดลบขีดฆ่า

ตัดต่อดัดแปลงรูปแบบสินค้า

11.12 รถเทรลเลอร์ต้องผลิตหรือประกอบ
จากโรงงานซ่ึงได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานจากสํานักงานอุตสาหกรรม (รง.4) 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์



27

แบบ ผ.03

บัญชคีรุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โดยประเภทหรือชนิดของใบอนุญาตล าดับที่ 
70, 77(1) ,77(2)

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการพร้อมแสดง
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

12) หลักเกณฑ์การพิจารณา ผู้เสนอราคา

ต้องเสนอสินค้าที่มีรายละเอียดคุฯลักษณะ
เฉพาะถูกต้องครบถ้วนตรงตาม

ข้อกําหนดในประกาศ และใช้เกณฑ์ด้านราคา

ของผู้เสนอราคาที่มีราคาตํ่าสุดเป็นการ
ตัดสิน

(เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



28
แบบ ผ.03

บัญชคีรุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกกําลัง 100,000       สํานักปลัด
นันทนาการ ใหแ้ก่ หมู่ที่ 4 บา้นเลิศชัย

จํานวน 8 เคร่ือง
1เคร่ืองออกกําลังกายแขน
2เคร่ืองออกกําลังกายเข่า
3เครืองซิทอัพหน้าทอ้ง
4เคร่ืองออกกําลังกายขา
5เคร่ืองบริหารข้อสะโพก
6เคร่ืองบริหารเข่า
7เคร่ืองบริหารไหล่และขา
8เคร่ืองบริหารขาและสะโพก

การศาสนาวฒันธรรมและ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



29
แบบ ผ.03

บัญชคีรุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ครุภนัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามขนาดใหญ่ 500,000       กองการศึกษา

จํานวน 6 ชุด ใหแ้ก่ ศพด.ทั้ง 6 แหง่
ของทต.จริม ประกอบด้วย
1.ตัวบา้น
2.กระดานล่ืนรางคู่
3.กระดานล่ืนวน
4.ผนังกั้น
5.ตัวการ์ตูนประดับเสา
6.บนัไดทางขึ้น
7.ขาต้ังสถานี
8.ขาต้ังสถานีบนัได

การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1/2562
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ


