
 
ประกาศเทศบาลต าบลจริม 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพิ่มเติม  
ฉบับท่ี 2/2562 

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

   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
หมวด 4 ข้อ 22 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

  เพ่ือให้เป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 4 
22 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2562 ของเทศบาลต าบลจริม 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน    

ประกาศ  ณ  วันที่    17    เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕62 
 
 

(นายราชัน  มหาวัน) 
นายกเทศมนตรีต าบลจริม 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2/2562 
 

 

 

 

 

 

 
เทศบาลต าบลจริม 

อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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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 โครงการซ่อมแซมผิวพื้นสนาม เพื่อซ่อมแซมพื้นสนามฟุตซอล ซ่อมแซมผิวพื้นสนามฟุตซอล 300,000 ซ่อมแซมพืน้สนาม มีพื้นสนามที่ได้ ส านักปลัด

โพลียูริเทน สนามฟุตซอล ส าหรับใช้การแข่งขันกีฬา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 924 ตร.ม. ขนาด 924 ตร.ม. มาตรฐานและปลอดภัย

ของเทศบาลต าบลจริม ฟุตซอลของเทศบาลต าบลจริม ส าหรับการเล่นกีฬา

ณ โรงเรียนบ้านสีเสียด ฟุตซอล

หมู่ที่ 2 ต.จริม

2 โครงการปรับปรุงต่อเติม เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคาร เทคอนกรีตรอบอาคารกว้าง3.80 1,300,000 คอนกรีตรอบอาคาร อาคารสนามฟุตซอล ส านักปลัด

อาคารสนามฟุตซอลเทศบาล สนามฟุตซอลให้เหมาะสม เมตร มุงหลังคาด้านข้างตามยาว กวา้ง 3.80 เมตร มีพืน้ที่ใช้สอยได้อยา่ง

ต าบลจริม กับการใช้งานและการเก็บวัสดุ ทั้ง2ด้าน สร้างห้องเก็บของ 2 ห้อง ห้องเก็บของ 2 ห้อง ครบครัน

อุปกรณ์ต่างๆ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร
เวที กวา้ง 3 เมตร 

ยาว  5 เมตร

สร้างเวทีอเนกประสงค์ กว้าง 3 เมตร
ยาว 5  เมตร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่2/2562

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตทีดี่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต



0 0 1,600,000 0 0
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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 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาขีพ จัดฝึกอบรม และส่งครูเข้ารับาการ - - 6,000 6,000 6,000       ส่งครูอบรม ผู้ประกอบวิชาชีพครูในรร. กองการศึกษา

ข้าราชการครูของโรงเรียน ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปก อบรมหลักสูตรที่กรมฯ 2 คน สังกดัอปท.มคุีณภาพมาตรฐาน

ในสังกัด อปท. ครองส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพ อัตรา 3,000 บาท/คน/ปี มาตรฐานและจรรยาบรรณ

2 โครงการสนับสนุนการพัฒนา - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ - เบิกหักผลักส่งเงิน - - 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 คร้ังง - โรงเรียนอนุบาล ทต.จริม กองการศึกษา

และปรับปรุงห้องสมุด พัฒนาปรับปรุงห้องสมุด งบประมาณให้กับโรงเรียนใน มหีอ้งสมดุทีม่คุีณภาพ 

โรงเรียน โรงเรียนให้มีคุณภาพและ สังกัดเทศบาลต าบลจริม และมาตรฐาน รองรับการ

มาตรฐาน (โรงเรียนละ 100,000 บาท/ปี) จดัการศึกษา จดักจิกรรม

- เพื่อสร้างเสริมสังคม การเรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้บัผู้เรียน

แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และประชาชนในท้องถิน่

0 0 106,000 106,000 106,000        

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่2/2562

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)
3 โครงการสนับสนุน - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม - ปรับปรุง/ซ่อมแซม - - 150,000 150,000 150,000 1 แห่ง - โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา

การปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารเรียน ทต.จริม มีอาคารเรียน

อาคารเรียน และอาคาร
ประกอบ

ให้มีสภาพสมบูรณ์เอื้อต่อการ อาคารประกอบต่างๆ อาคารประกอบที่มีสภาพ

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี ของโรงเรียนสังกัด สมบุรณ์'พร้อมใช้งาน

คุณภาพ เทศบาลต าบลจริม จ านวน 1 แห่ง

- เพื่อสร้างเสริมสังคม (โรงเรียนละ 150,000 บาท/ปี)

แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4 โครงการสนับสนุนการพัฒนา - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ - เบิกหักผลักส่งเงิน - - 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง มีแหล่งเรียนรู้ภายใน กองการศึกษา

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริม งบประมาณให้กับโรงเรียน โรงเรียน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ ในสังกัดเทศบาลต าบลจริม

ส่ิงแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม จ านวน 1  แห่ง

และแนวคิดตามหลัก (โรงเรียนละ 50,000 บาท/ปี)

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่2/2562

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 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ - เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ - จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบั 21,000 21,000 21,000 นักเรียนมีความรู้เร่ือง กองการศึกษา

การป้องกันยาเสพติด เร่ืองยาเสพติด เร่ืองสถานการณ์และภยัยาเสพติด ยาเสพติดและมีภูมิ

ในสถานศึกษา - เพือ่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อภัย ในปัจจบุัน คุ้มกัน

ยาเสพติดทั้งในสถานศึกษา - จดักจิกรรมเสริมสร้างภมูคุ้ิมกนั

และชุมชน ต่อภยัยาเสพติดในสถานศึกษา

(1) โรงเรียนละ 15,000 บาท

(2) ครูแกนน า โรงเรียนละ 1 คนๆ ละ

    3,000 บาท

(3) เจา้หน้าที ่อปท.ๆ ละ 1 คนๆ ละ

    3,000 บาท

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่2/2562

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 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการส่งเสริมศักยภาพ - เพื่อให้สถานศึกษามี - เบิกหักผลักส่งเงิน 16,800 16,800 16,800 1 แห่ง สถานศึกษามีเครือข่าย กองการศึกษา

การจัดการศึกษาท้องถิ่น เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิตอล งบประมาณให้กับโรงเรียนใน เทคโนโลยีดิจิตอล

เพื่อการศึกษาที่สนองตอบต่อ สังกัดเทสบาลต าบลจริม เพื่อการศึกษา

ความต้องการของผู้เรียนและ จ านวน 1 แห่ง

ผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและ - ADSL ร.ร. ละ 9,600 บาท/ปี

มีประสิทธิภาพ - WiFi ร.ร. ละ 7,200 บาท/ปี

7 โครงการสนับสนุนการ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด - เบิกหักผลักส่งเงิน 20,000 20,000 20,000 1 แห่ง มีการปรับปรุงหลักสุตร กองศึกษา

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประชุมพัฒนาปรับปรุง งบประมาณให้กับโรงเรียนใน สถานศึกษาให้มีคุณภาพ

หลักสูตรสถานศึกษาของ สังกัดเทศบาลต าบลจริม

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลจริม

จ านวน 1 แห่ง

ให้มีคุณภาพ (โรงเรียนละ 20,000 บาท/ปี)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่2/2562

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

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



6
2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  -เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดั - เบิกหักผลักส่งเงิน 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง เด็กนักเรียนมีนิสัย กองการศึกษา

กิจกรรมรักการอ่านใน กจิกรรมส่งเสริมใหน้ักเรียนมนีิสัยรัก งบประมาณให้กับโรงเรียนใน รักการอ่าน

สถานศึกษาสังกัดองค์กร การอา่น หรือ จดัหาส่ือ/หนังสือ สังกัดเทศบาลต าบลจริม

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่ส่งเสริมใหน้ักเรียนรักการอา่น จ านวน 1 แห่ง

ในสถานศึกษา (โรงเรียนละ 50,000 บาท/ปี)

9 โครงการค่าใช้จา่ยในดครงการ  - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ - ส่งครูเขา้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร 33,000 33,000 33,000 บุคลากรมีความรู้ กองการศึกษา

สัมมนา "การจดัระบบประกนัคุณภาพ ลงทะเบียนเขา้รับการอบรม โครงการฯทีก่รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ เกี่ยวกับการประกัน

การศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย ค่าทีพ่ัก ค่าอาหาร ค่า หรือสถาบันการศึกษาจดัขึน้ คุณภาพการศึกษาใน

ปฐมวัยขององค์กรปกครอง อาหารว่างและค่าเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน- จดัสรรอตัรา คนละ 11,000 บาท/ สถานศึกษา

ส่วนท้องถิน่ตามกฎกระทรวง วิทยากร ค่าเอกสารและวัสดุเพือ่ /คน/ปี

การประกนัคุณภาพการศึกษา ประกอบการอบรม และอืน่ๆ

0 0 83,000 83,000 83,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่2/2562

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

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



7
2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์แกไ้ข เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้และรับ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมพลัง 100,000 100,000 100,000 เยาวชนที่เข้ารับ เยาวชนได้รับทราบ กองสาธารณสุข

ปญัหายาเสพติด TO  ทราบพิษภัยของยาเสพติด เยาวชนห่างไกลยาเสพติดให้แก่ การอบรม มีความ ถึงพิษภัยของยาเสพติด และส่ิงแวดล้อม

BE  NUMBER ONE แกนน า to be number one พึงพอใจ ร้อยละ80 และมีการจัดต้ัง

ภายใต้กจิกรรมอบรม ทุกหมู่บ้านๆ5คน รวม 65 คน ศูนย์เรียนรู้ส าหรับ

เชิงปฏบิติัการ เยาวชน

เสริมพลังเยาวชน 

หา่งไกลยาเสพติด 

2 โครงการอบรมหมอหมู่บา้น เพื่อให้แกนน ามีความรู้ด้าน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 120,000 120,000 120000 แกนน าสามารถ แกนน ามีความรู้ด้าน กองสาธารณสุข

ในพระราชประสงค์ สุขภาพเกี่ยวกับการรักษา ให้แก่หมอหมู่บ้านในพระราช ดูแลสุขภาพเบี้องต้น สุขภาพเกี่ยวกับการ และส่ิงแวดล้อม

พยาบาลเบื้องต้นและการ ประสงค์ให้แก่แกนน าสุขภาพ ได้รอ้ยละ 80 รักษาพยาบาลเบื้องต้น

รักษาโรคอย่างง่าย ทุกหมู่ 100 คน และดูแลตนเองของได้

ในเบื้องต้น

0 0 220,000 220,000 220,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่2/2562

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 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการสืบสานพระ เพื่อเปน็การใหค้วามรู้ จัดอบรมเชิงปฏบิติัการ 40,000 40,000 40,000 ประชาชนกลุ่มเส่ียง กลุ่มเส่ียงได้รับการ กองสาธารณสุข

ราชปณิธานสมเด็จย่า เร่ืองโรคมะเร็งปากมดลูก ดูแลใส่ใจสตรี มสุีขภาพดี ได้รับการตรวจคัด ตรวจคัดกรองมะเร็ง และส่ิงแวดล้อม

ต้านภยัมะเร็งเต้านม และมะเร็งเต้านม ใหแ้ก่ ตรวจค้นหาโรคมะเร็งปาก กรอง เต้านม มะเร็งปากมดลูก

ภายใต้กิจกรรมอบรม กลุ่มแกนน า มดลูก และมะเร็งปาก มะเร็งเต้านม

เชิงปฏบิติัการ เพื่อส่งเสริมการคัดกรอง มดลูก และมะเร็งเต้านม มะเร็จปากมดลูก

ดูแลใส่ใจสตรี มีสุขภาพ ค้นหาผู้ปว่ยโรคมะเร็งเต้า ใหแ้กแ่กนน า อสม.ทกุ ครอบคลุม

ดี ตรวจค้นหาโรคมะเร็ง นมและมะเร็งปากมดลูกใน หมู่ๆละ 5 คน รวม 65 คน ร้อยละ 70

ปากมดลูก และมะเร็ง กลุ่มเส่ียง

เต้านม 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่2/2562

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 ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงรถยรต์ เพื่อปรับปรุงรถฉุกเฉินให้เป็น ปรับปรุงและจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับ 250,000 อุปกรณ์ส าหรับกู้ชีพ มีรถกู้ชีพกู้ภัยระดับพื้น ส านักปลัด

(รถฉุกเฉิน) เพื่อใช้เป็นรถกู้ชีพ รถกู้ชีพกู้ภัยระดับพื้นฐาน ปฏิบัติการส าหรับการกู้ชีพกู้ภัย กู้ภัยพืน้ฐาน เช่น ฐานไว้ส าหรับบริการ

กู้ภัยระดับพื้นฐาน พื้นฐาน เช่น เปลขนย้ายผู้ป่วย เปลขนยา้ยผู้ป่วย ประชาชนในพื้นที่ต าบล

กล่องหรือเวชภัณฑ์และเคร่ืองมือ กล่องหรือเวชภัณฑ์ จริม

แพทย์ที่จ าเป็น ฯลฯ และเคร่ืองมือแพทย์

ที่จ าเป็น ฯลฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่2/2562

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 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้สัญจร ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง กว้าง 400,000 ถนนลาดยางกว้าง มีถนนส าหรับใช้สัญจร กองช่าง

ลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบ้าน ไป - มา ที่สะดวก ปลอดภัย 5 เมตร ยาว 260 เมตร 5 เมตร ยาว 260เมตร ไป - มา ที่สะดวก ปลอดภัย

ท่าวังโปร่ง หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง หนา 0.04 เมตร หนา 0.04 เมตร

อต.ถ.4-009 สายท่าวังโปร่ง-

ท่าวังโปร่ง 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้สัญจร ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ 1,710,000 ถนนลาดยาง กว้าง มีถนนส าหรับใช้สัญจร กองช่าง

ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ไป - มา ที่สะดวก ปลอดภัย ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร  ยาว 740 เมตร ไป - มา ที่สะดวก ปลอดภัย

บ้านเลิศชัย หมู่ที่ 4-บ้านงุ้นงาม 740 เมตร  หนา 0.04 เมตร หนา 0.04 เมตร

ม.11 (ซอยข้างรพ.สต.จริม)
อต.ถ.4-0012 สายทางเลิศชัย- (เปล่ียนแปลง

เลิศชัย ระยะทาง

และงบประมาณ)

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่2/2562

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตทีดี่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



11

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการซ่อมสร้างถนนลาด เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้สัญจร ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ถนนกว้าง 600,000  ถนนลาดยางกวา้ง 5 เมตร มีถนนส าหรับใช้สัญจร กองช่าง

ยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ไป - มา ที่สะดวก ปลอดภัย 5 เมตร  ยรว 380 เมตร หนา0.04 ยาว 380 เมตร หนา ไป - มา ที่สะดวก ปลอดภัย

สายบ้านวังชมภู  หมู่ที่ 7 เมตร 0.04 เมตร

บ้านวังชมภู

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้สัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 170,000    ถนนคอนกรีตเสริม ระยะทาง มีถนนส าหรับใช้สัญจร กองช่าง

เสริมเหล็กรอบสระน้ า หมู่ที่ 2 ไป - มา ที่สะดวก ปลอดภัย ระยะทาง 95 เมตร 95 เมตร ไป - มา ที่สะดวก ปลอดภัย

5 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีต เพือ่ให้มีไหล่ทางส าหรับใช้สัญจร ขยายไหล่ทางข้างละ 1 เมตร 300,000    ไหล่ทางคอนกรีต ระยะทาง มีไหล่ทางส าหรับใช้สัญจร กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยวัดหาดสองแคว ไป - มา ที่สะดวก ปลอดภัย ระยะทาง 250 เมตร 250 เมตร ไป - มา ที่สะดวก ปลอดภัย

หมู่ที่ 3 วางท่อ ศก 0.40 เมตร จ านวน วางท่อ 4 ท่อน

4 ท่อน งานก าแพงปากท่อคสล

ศก0.40 เมตร 1 แห่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่2/2562

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
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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)
6 โครงการขย่ายไหล่ทางคอนกรีต เพือ่ให้มีไหล่ทางส าหรับใช้สัญจร ขยายไหล่ทาง ข้างละ 1เมตร 1,000,000   ขยายไหล่ ข้างละ 1เมตร มีไหล่ทางส าหรับใช้สัญจร กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยคอกวัว ไป - มา ที่สะดวก ปลอดภัย ระยะทาง 900 เมตร ระยะทาง 900 เมตร ไป - มา ที่สะดวก ปลอดภัย

หมู่ที 3

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้สัญจร ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3เมตร 1,400,000 ก่อสร้างถนนคสล.ระยะทาง มีถนนส าหรับใช้สัญจร กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยบ้าน ไป - มา ที่สะดวก ปลอดภัย ระยทาง 600 เมตร หนา0.15เมตร 600 เมตร ไป - มา ที่สะดวก ปลอดภัย

นายประสิทธิ์ ธิจร หมู่ที่ 3 วางท่อศก.0.60เมตร 6 ท่อน วางท่อศก.0.60เมตร 6 ท่อน

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้สัญจร ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3เมตร 330,000    ก่อสร้างถนนคสล.ระยะทาง มีถนนส าหรับใช้สัญจร กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยบ้าน ไป - มา ที่สะดวก ปลอดภัย ระยทาง 200 เมตร หนา0.15เมตร 200 เมตร ไป - มา ที่สะดวก ปลอดภัย

นายเสนาะ แปงแก้ว หมู่ที่ 3 วางท่อศก.0.60เมตร 6 ท่อน

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้มีถนนส าหรับใช้สัญจร ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร 450,000    ก่อสร้างถนนคสล.ระยะทาง มีถนนส าหรับใช้สัญจร กองช่าง

เสริมเหล็ก ต่อจากของเดิม ไป - มา ที่สะดวก ปลอดภัย ระยะทาง 200 เมตร 200 เมตร ไป - มา ที่สะดวก ปลอดภัย

(นางถวิล กล่ันเขียว)  ม.8

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่2/2562

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
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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)
10 โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริม เพือ่เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000    เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก มีพืน้ที่ส าหรับใช้สอย กองช่าง

เหล็ก บริเวณสระน้ าหอประปา รอบสระน้ า หอประปา หมู่ที 3 กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร พืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่ 290 เพิม่ขึ้น

ถังสูง หมู่ที่ 3 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 290 ตร.ม. ตร.ม.

11 โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริม เพือ่เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 350,000    เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก มีพืน้ที่ส าหรับใช้สอย กองช่าง

เหล็ก บริเวณสระน้ า วัดประชา บริเวณสระน้ าวดัประชาธรรม กว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร พืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่ 516 เพิม่ขึ้น

ธรรม หมู่ที่ 11 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า516 ตร.ม. ตร.ม.

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้มีขึ้นส าหรับการเติมน้ า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนส าหรับใช้สัญจร กองช่าง

เสริมเหล็กทางขึ้นประปาหอ ใส่หอประปาถังสูงของหมุ่บ้าน ยาว 120 เมตร กว้าง3เมตร ยาว 120 เมตร กวา้ง 3 เมตรไป - มา ที่สะดวก ปลอดภัย

ถังสูง บริเวณบ้านผช.ชล

หมู่ที่ 11

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่2/2562

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
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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 โครงการวางท่อส่งน้ าอุปโภค เพื่อวางท่อส่งน้ าส าหรับการ วางท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 500,000  วางท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว หมู่บ้านมีน้ าส าหรับการ กองช่าง

บริโภค หมู่ที่ 8 บ้านชัยมงคล อุปโภคบริโภคให้เพียงพอ ระยะทาง 5,500 เมตร ชั้น 8.5 ระยะทาง อุปโภคและบริโภค
ภายในหมู่บ้าน 5,500 เมตร อย่างเพียงพอ

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 70,000    ขยายเขตไฟฟ้า 1 แห่ง หมู่บ้านมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
จังหวัดอุตรดิตถ์ ส าหรับ ให้กับประชาชน ให้แก่  หมู่ที่ 2 บ้านท่าวังโปร่ง ใช้อย่างทั่วถึง
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
หมู่ที่ 2 บ้านท่าวังโปร่ง

3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 120,000  ขยายเขตไฟฟ้า 1 แห่ง หมู่บ้านมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
จังหวัดอุตรดิตถ์ ส าหรับ ให้กับประชาชน ให้แก่  หมู่ที่ 7 บ้านวังชมภู ใช้อย่างทั่วถึง
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
หมู่ที่ 7 บ้านวังชมภู

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่2/2562

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตทีดี่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.2 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)
4 โครงการจัดซ้ือโคมไฟ เพื่อเพิ่มแสงสว่างใน จัดซ้ือโคมไฟหลอดแอลอดีี 500,000 จัดซ้ือพร้อมติดต้ัง เส้นทางต่างๆในต าบล กองช่าง

หลอด แอลอดีี ขนาด 50 วัตต์ พื้นที่ต าบลจริม ขนาด 50 วัตต์ พร้อมติดต้ัง โคมไฟหลอดแอลอีดี มีแสงสว่างเพียงพอ
พร้อมติดต้ัง จ านวน 95 ชุด จ านวน 95 ชุด จ านวน 95 ชุด ในการสัญจร

5 โครงการกอ่สร้างอาคารกรอง เพื่อใหม้จีุดกรองน้ าด่ืม กอ่สร้างอาคารพร้อมติดต้ัง 120,000  ก่อสร้างอาคารพร้อม มีจุดกรองน้ าด่ืมสะอาด กองช่าง
น้ าด่ืมสะอาด จุดบา้นนายลิ สะอาดภายในหมู่บา้น เคร่ืองกรองน้ าด่ืมสะอาด ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าด่ืม เพิ่มขึ้นภายในหมู่บ้าน

ใจแก้ว หมู่ที่ 3 1 แห่ง

6 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อเพิ่มแสงสว่างใน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 2 แห่ง 100,000 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เส้นทางต่างๆในต าบล กองช่าง

ซอยบ้านท่าเรือและซอยบ้าน พื้นที่ต าบลจริม 2 แห่ง มีแสงสว่างเพียงพอ

ตาอุดม  หมู่ที่ 2 ในการสัญจร

7 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 140,000 ขยายเขตไฟฟ้า 1 แห่ง หมู่บ้านมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

จังหวัดอุตรดิตถ์ส าหรับโครงการ ให้กับประชาชน ให้แก่  หมู่ที่ 3ระยะทาง 300 เมตร ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายไฟฟ้าแรงต่ าซอยบ้าน

นานยประสิทธิ์ ธิจร หมู่ที3่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่2/2562

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตทีดี่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
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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)
8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 140,000 ขยายเขตไฟฟ้า 1 แห่ง หมู่บ้านมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

จังหวัดอุตรดิตถ์ส าหรับโครงการ ให้กับประชาชน ให้แก่  หมู่ที่ 3 ระยะทาง 300เมตร ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายไฟฟ้าแรงต่ าซอยบ้าน

นายเสนาะ แปงแก้ว  หมู่ที3่

9 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 200,000 ขยายเขตไฟฟ้า 1 แห่ง หมู่บ้านมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

จังหวัดอุตรดิตถ์ส าหรับโครงการ ให้กับประชาชน ให้แก่  หมู่ที่ 8 ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายไฟฟ้าแรงต่ าเข้าที่ท ากิน

  ซอยข้าง รร.จริมอนุสรณ์2

หมู่ที่ 8-หมู่ที่ 13

10 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายไฟฟ้าสาธารณะ ด าเนินการขยายไฟฟ้าสาธารณะ 150,000  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ มีแสงส่องสว่าง ทั่วถึง กองช่าง

จังหวัดอุตรดิตถ์ส าหรับโครงการ ให้มีพื้นที่ส่องสว่าง 5 จุด 5 จุด

ขยายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่2/2562

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตทีดี่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ


