
 
ประกาศเทศบาลต าบลจริม 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพิ่มเติม  
  ฉบับท่ี 5/2563 

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

   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
หมวด 4 ข้อ “ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
หมวด 4 ข้อ 22/2 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่5/2563 ของ
เทศบาลต าบลจริม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน    

ประกาศ  ณ  วันที่    9     เดือน มีนาคม   พ.ศ.๒๕63 
 
 

(นายราชัน  มหาวัน) 
นายกเทศมนตรีต าบลจริม 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 5/2563 
 

 

 

 

 

 

 
เทศบาลต าบลจริม 

อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
        

แบบ ผด. 02 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 5/2563 
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ที่ 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

 
1.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 (COVID-19) และการจัดท า
หน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกัน
ตนเอง 

เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติให้
ความรู้แก่ประชาชนใน
การป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19 )และการ
จัดท าหน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันตนเอง 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ในการป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการ
จัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อ
ป้องกันตนเอง 
 

  150,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีเข้ารับ
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

ประชาชนมีความรู้
ในการป้องกันโรค
ติดเชื้อ covid-19 
และการท าหน้ากาก
อนามัยส าหรับ
ป้องกันตนเอง 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิง่แวดล้อม 

 

     1 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
        

แบบ ผด. 02 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 5/2563 
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ที่ 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

 
1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Coronavirus 
Disease 2019)  

- เพื่อให้ประชาชน 
 มีความรู้ความเขา้ใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การป้องกันตนเองจากโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease 
2019) 
- เพื่อให้มวีัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
เฝ้าระวัง ควบคุม ปอ้งกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Coronavirus 
Disease 2019) 

- แกนน า สุขภาพ 
 จ านวน 65 คน  
- ประชาชนในพื้นที่
ต าบลจริม 

- - - 200,000 200,000 - กลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้  ทัศนคติ และ
การปฏิบัติตนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

- ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและมีการปฏิบัติตวั
ในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease 
2019) 
- มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ
ต่อการปฏบิัติงานเฝ้าระวัง 
ควบคุม ป้องกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease 
2019) 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
        

แบบ ผด. 02 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 5/2563 
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ที่ 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

 
1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย ์ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจา้ฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนาร ี

- เพื่อควบคุมปอ้งกันโรค
พิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล
ต าบลจริม 

 

- ส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ในเขตเทศบาลต าบลจริม 
- จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสุนัขและแมว 
 

- - - 56,100 56,100 - ประชาชนมีความพึง
พอใจ ร้อยละ 80 

- สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลต าบลจริม
ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
- ไม่พบผู้ป่วยด้วยโรค
พิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาลต าบลจริม 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

3 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
        

แบบ ผด. 02 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 5/2563 
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   

 
2.1 แผนงานเคหะและชุม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงระบบ
สูบน้ าวัดห้วยต้าใต้ บ้าน
เลิศชัย หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้มีระบบสูบน้ าท่ีมี
คุณภาพท าให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบสูบน้ า ณ 
วัดห้วยต้าใต้ หมู่ท่ี 4 

   5,617,500  ปรับปรุงระบบสูบน้ า 
ณ วัดห้วยต้าใต้ 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบผิว
ดินขนาดใหญ่ บ้านท่าช้าง 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญ่ ณ หมู่ท่ี 
6 

   4,519,000  ระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบผิว
ดินขนาดใหญ่ บ้านชัย
มงคล หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญ่ ณ หมู่ท่ี 
8 

   3,824,000  ระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

4 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   

 
2.1 แผนงานเคหะและชุม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
ความจุ 50 ลูกบาศก์เมตร 
 พร้อมระบบส่งน้ า บริเวณ
ท่ีท ากิน นายบุญส่ง หล้า
แดง  บ้านกิ่วเคียน หมู่ท่ี 
12 ต.จริม 
 

เพื่อให้มีถังเก็บน้ าส าหรับ
การใช้อุปโภค 

ก่อสร้างถังเก็บน้ าขนาด 
50 ลบ.ม.กว้าง 5.35 
เมตร ยาว 5.35 เมตร
สูง 2.70 เมตร 

  383,000   ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้มีน้ า
ส าหรับการอปุโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
        

แบบ ผด. 02 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 5/2563 
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   

 
2.1 แผนงานเคหะและชุม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลจริม บ้าน
เลิศชัย หมู่ท่ี 4 ต.จริม 

เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลจริมเพื่อความ
ปลอดภัยของเด็กเล็ก 

สร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 3 เมตร สูง 1.50 เมตร 
จ านวน 16 ช่อง ติดต้ังประตูส
แตกเสล กว้าง 1.40 เมตร ยาว 
4.50 เมตร จ านวน 2 ช่อง   
สร้างรั้วสแตนเลส กว้าง 0.95 
เมตร สูง 2.70 เมตร จ านวน 16 
ช่อง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว39.50 หนา
0.15 เมตร เสาธง ฐานกว้าง 2 
เมตร ยาว 4 เมตร หนา0.10 
เมตร 

  498,000   ปรับปรุงภูมิทัศน์
ส าหรับ รร.
อนุบาลทต.จริม 
จ านวน 1 แห่ง 

เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย ภายใน
บริเวณร้ัวของ
โรงเรียนและมีความ
เป็นสัดส่วนยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
        

แบบ ผด. 02 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 5/2563 
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   

 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมเมรุวัดท่าแฝก หมู่ท่ี 
2 บ้านท่าวังโปร่ง 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใช้ส าหรับในงานพิธี
ฌาปนกิจในการกันความ
ร้อนจากแสงแดดและฝน 

ก่อสร้างหลังคาคลุมเมรุ 
ขนาดกว้าง 16 เมตร 
ยาว 15.00 เมตร สูง 
9.00 เมตร 

   880,000  ก่อสร้างหลังคาคลุม
เมรุ ขนาดกว้าง 16 
เมตร ยาว15.00 
เมตร สูง 9.00 เมตร 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการจัด
งานฌาปนกิจยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
        

แบบ ผด. 02 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 5/2563 
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   

 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมเมรุท่ีพักสงฆ์บ้าน
สีเสียด หมู่ท่ี 10 
บ้านสีเสียด 
 
 
 
 

เพื่อใช้ส าหรับในงานพิธี
ฌาปนกิจในการ 

ก่อสร้างหลังคาคลุมเมรุ 
ขนาดกว้าง 17 เมตร 
ยาว 17.00 เมตร สูง 
9.00 เมตร 

   730,000  ก่อสร้างหลังคาคลุม
เมรุ ขนาดกว้าง 17 
เมตร ยาว17.00 
เมตร สูง 9.00 เมตร 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการจัด
งานฌาปนกิจยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
        

แบบ ผด. 02 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 5/2563 
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   

 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมเมรุ วัดประชาธรรม 
หมู่ท่ี 11  บ้าน งุ้นงาม 
 
 
 
 
 

เพื่อใช้ส าหรับในงานพิธี
ฌาปนกิจในการ 

ก่อสร้างหลังคาคลุมเมรุ 
ขนาดกว้าง 13 เมตร 
ยาว 21.00 เมตร สูง 
8.50 เมตร 

   800,000  ก่อสร้างหลังคาคลุม
เมรุ ขนาดกว้าง13 
เมตร ยาว 21.00 
เมตร 8.50 เมตร 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการจัด
งานฌาปนกิจยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
        

แบบ ผด. 02 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี5/2563 
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ 
สายบ้านเลิศชัย ม.4 - บ้านจริม 
ม.9  ต.จริม 
 
 
 
 
 
 

เพื่อก่อสร้างถนนดินตัด
ใหม่ส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนดินตัดใหม่
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หรือผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 7,200 
ตาราเมตร 

   500,000  ถนนดินตัดใหม่ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,200 เมตรหรือผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
7,200 ตารางเมตร 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ.03 

     

              บัญชีครุภัณฑ์  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5/2563 

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

            

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน 

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 
รับผิดชอบ

หลัก 
  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   

1 
แผนงาน

สาธารณสุข 
 ครุภณัฑ ์ การแพทย์ 

จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอนิฟาเรด 
มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 

1. สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายในช่วงระหวา่ง 
32.0 c ถึง 42.2 c (89.6 – ) 

2. มีจอแสดงผล LCD อ่านง่ายชัดเจน 
3. วัดอุณหภูมิเป็น “ C หรือ  ) ได้ 
4. ความแม่นย าสูง แบบไม่สัมผัส 
5. ตั้งค่าเตือนเสียง เมื่อมีอุณหภูมิสูงเกิน

ก าหนด 
6. ปิดอัตโนมัติภายใน 10 วินาท ี
7. ความถูกต้องแม่นย า ± 0.3   
8. ใช้แบตเตอรี่ในการท างาน 

    จัดซื้อจ านวน  20   เครื่อง 

  70,000    

  
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

              

 

 



     
 

     

แบบ ผ.03 

     

              บัญชีครุภัณฑ์  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5/2563 

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

            

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน 

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 
รับผิดชอบ

หลัก 
  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   

1 
เคหะและ

ชุมชน 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ป้ัมน้ าหอยโข่ง ขนาด 3 แรงมา้ 
220  โวลท ์  จ านวน   2 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้     
1.  ตัวปั๊มหอยผลิตจากเหล็กทอ่ ขนาด 3 แรงม้า ( 2.2 
KW) 
 2.  ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ 50  เอิร์ต  1  เฟส 
3.  ระยะส่งสูง  14 - 25  เมตร ชนิดแรงดันปานกลาง 
4.  อัตราการไหลของน้ า 0-200  ลิตรต่อนาท ี
5.  เป็นปั๊มน้ าหน้าแปลน   
6.  ขนาดท่อน้ าเข้า-ออก  2 x 2  นิ้ว  
7.  ความเร็วของมอเตอร์  2,900  รอบต่อนาท 
8.  มอเตอร์ไฟฟ้าชนิด IP 55 ฉนวนไฟฟ้า  class  F 
 (เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ปี 2563)  

  24,000   

  
กองช่าง 

              

 



     
 

     

แบบ ผ.03 

     

              บัญชีครุภัณฑ์  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5/2563 

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

            

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน 

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 
รับผิดชอบ

หลัก 
  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   

2 
เคหะและ

ชุมชน 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อ  ป้ัมน้ าหอยโข่ง ขนาด 5 แรงมา้ 380  โวลท์ 
จ านวน   2 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
1.  ตัวปั๊มหอยผลิตจากเหล็กทอ่ ขนาด 5 แรงม้า ( 3.7 
KW) 2.  ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 380 โวลท์ 50  เอิร์ต  3  
เฟส 
3.  ระยะส่งสูง  40 - 30  เมตร ชนิดแรงดันปานกลาง 
4.  อัตราการไหลของน้ า 0-450  ลิตรต่อนาท ี
5.  เป็นปั๊มน้ าหน้าแปลน   
6.  ขนาดท่อน้ าดูด   2  นิ้ว   
7.  ขนาดท่อส่งน้ า   1  นิ้ว 2 หุน (1.1/4)  
8.  ความเร็วของมอเตอร์  2,900  รอบต่อนาที
  
 (เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ปี 2563) 

  124,500   

  
กองช่าง 

              

 


