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เทศบาลตำบลจริม 

อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนตาม
พระราชด าริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

ประชาชนในต าบลจริม
ได้รับความรู้และ 
ตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
สุขาภิบาลในโรงเรียน 
ท่ีพักอาศัย รวมถึงการ
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม

กองสาธารณสุขฯ1 เพ่ือให้ประชาชนในต าบลจริม
ได้รับความรู้และ ตระหนักถึง
ความส าคัญของการสุขาภิบาล
ในโรงเรียน ท่ีพักอาศัย 
รวมถึงการสุขาภิบาล
ส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
ให้แก่ แกนน านักเรียนและ
ประชาชนต าบลจริม

- - - - 40,000 กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างสระว่ายน  าพร้อม

หลังคาคลุม ณ โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลจริม

เพ่ือให้มีสระว่ายน ้าส้าหรับเด็ก
เล็ก รร.อนุบาลฯ ในการใช้
เรียนว่ายน ้า

 สระว่ายน ้า  กว้าง  6.00  เมตร
    ยาว 12.00  เมตร  ลึก  
1.20  เมตร

5,900,000  สระว่ายน ้า  กว้าง
  6.00  เมตร    
ยาว 12.00  
เมตร  ลึก  1.20  
เมตร

เด็กเล็กมีสระว่ายน ้า
ส้าหรับหัดเรียนว่ายน ้า

กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการด้าเนินงานชุมชนย่ังยืน

 เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด
แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์
ชาติ” 
(หมู่บ้านร้าร่อง บ้านดงงาม หมู่
ท่ี 3)

เพ่ือพัฒนาการด้าเนินงาน
ชุมชนย่ังยืน ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแบบครบ
วงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

พื นท่ีหมู่บ้านน้าร่อง  บ้านดงงาม
 หมู่ท่ี 3 ต้าบลจริม

15,000 15,000 ความพึงพอใจ ของ
ประชาชนในพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80

ประชาชนทุกภาคส่วน
ร่วมกันตระหนักถึง
ปัญหายาเสพติดและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา

ส้านักปลัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถ่ิน อตถ.4-001 
สายบ้านเลิศชัย - บ้านท่าใหม่ 
ต าบลจริม

เพ่ือให้มีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภัย

ถนนขนาดกว้าง 6.00  เมตร ยาว 
5,000.00  เมตร หนาเฉล่ีย 0.05
 เมตร

10,000,000 ถนนกว้าง6.00  เมตร 
ยาว 5,000.00  เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

ประชาชนมีถนนท่ี
สะดวกและปลอดภัยใน
การใช้สัญจร

กองช่าง

2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถ่ิน อตถ.4-005 
(สายทางเข้าบ้านท่าช้าง)   หมู่ท่ี
 6  ต าบลจริม

เพ่ือให้มีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภัย

 ขนาดกว้าง 6.00  เมตร ยาว 
630.00  เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร

1,100,000  ขนาดกว้าง 6.00  เมตร
 ยาว 630.00  เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

ประชาชนมีถนนท่ี
สะดวกและปลอดภัยใน
การใช้สัญจร

กองช่าง

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ท่ี 3 บ้านดงงาม ต าบลจริม

เพ่ือให้มีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภัย

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
585.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางกว้าง 0.05  เมตร

1,500,000 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว585.00  เมตร หนา
 0.15 เมตร  ไหล่ทาง
กว้าง 0.05  เมตร

ประชาชนมีถนนท่ี
สะดวกและปลอดภัยใน
การใช้สัญจร

กองช่าง

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต สายตาดหมาหอน 
  หมู่ท่ี 10 บ้านสีเสียด  
ต าบลจริม

เพ่ือให้มีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภัย

ขนาดกว้าง  5.00  เมตร ยาว 
1,300.00  เมตร หนาเฉล่ีย 0.05
 เมตร

3,900,000 ขนาดกว้าง  5.00  เมตร
 ยาว 1,300.00  เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

ประชาชนมีถนนท่ี
สะดวกและปลอดภัยใน
การใช้สัญจร

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างโรงน้ าด่ืม เพ่ือให้มีโรงน้ าด่ืม ในหมู่บ้าน ก่อสร้างโรงน้ าด่ืมสะอาด ขนาด 150,000 ก่อสร้างโรงน้ าด่ืมสะอาด ขนาด มีโรงน้ าด่ืมสะอาดในหมู่บ้าน กองช่าง

สะอาดบ้านท่าวังโปร่ง หมู่ท่ี 2 ส าหรับการบริโภค อุปโภค กว้าง 3 เมตร ยาว 2.5 เมตร พร้อม กว้าง 3 เมตร ยาว 2.5 เมตร พร้อม ท่ีสามารถใช้บริโภคและ

ติดต้ังระบบกรองน้ า 1 ชุด ติดต้ังระบบกรองน้ า 1 ชุด อุปโภค

6 โครงการก่อสร้างโรงน้ าด่ืม เพ่ือให้มีโรงน้ าด่ืม ในหมู่บ้าน ก่อสร้างโรงน้ าด่ืมสะอาด ขนาด 150,000 ก่อสร้างโรงน้ าด่ืมสะอาด ขนาด มีโรงน้ าด่ืมสะอาดในหมู่บ้าน กองช่าง

สะอาดบ้านดงงาม หมู่ท่ี 3 ส าหรับการบริโภค อุปโภค กว้าง 3 เมตร ยาว 2.5 เมตร พร้อม กว้าง 3 เมตร ยาว 2.5 เมตร พร้อม ท่ีสามารถใช้บริโภคและ

ติดต้ังระบบกรองน้ า 1 ชุด ติดต้ังระบบกรองน้ า 1 ชุด อุปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1  ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด
เดียวกัน (ALL in One Solar 
Street Light)ขนาด30วัตต์ 
จ านวน140ชุดในพ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลจริม

เพ่ือให้มีแสงส่องสว่างส าหรับ
ทางถนนภายในต าบลจริม

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด
เดียวกัน (ALL in One Solar 
Street Light)  ขนาด 30  วัตต์    
จ านวน  140  ชุด    ในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลจริม

10,000,000 ติดต้ังโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบประกอบในชุด
เดียวกัน (ALL in One 
Solar Street Light)  
ขนาด 30  วัตต์    
จ านวน  140  ชุด    ใน
พ้ืนท่ีเทศบาลต าบลจริม

ถนนภายในต าบลจริม มี
แสงส่องสว่าง

กองช่าง

2 ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ บ้านปากดง หมู่ท่ี 1
 ต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามบัญชี
นวัตกรรมไทยเลขท่ี 
01020005 รวมฐานราก 
และงานติดต้ัง

เพ่ือปรับปรุงระบบของหมู่บ้าน
ให้ดีย่ิงข้ึน

ปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ บ้านปากดง หมู่ท่ี 1 ตาม
บัญชีนวัตกรรมไทยเลขท่ี 
01020005 รวมฐานราก และ
งานติดต้ัง

900,000  ปรับปรุงระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญ่ บ้านปาก
ดง หมู่ท่ี 1 ตามบัญชี
นวัตกรรมไทยเลขท่ี 
01020005 รวมฐาน
ราก และงานติดต้ัง

ระบบประปาหมุ่บ้าน
ท างานได้เต็ม
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



7
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน

ขนาดใหญ่ บ้านท่าวังโปร่ง 
หมู่ท่ี 2 ต าบลจริม  อ าเภอ
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตามบัญชีนวัตกรรมไทยเลขท่ี
 01020005 รวมฐานราก 
และงานติดต้ัง

เพ่ือปรับปรุงระบบของ
หมู่บ้านให้ดีย่ิงข้ึน

ปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ บ้านท่าวังโปร่ง หมู่ท่ี 2 
ต าบลจริม ตามบัญชีนวัตกรรม
ไทยเลขท่ี 01020005 รวมฐาน
ราก และงานติดต้ัง

900,000 ปรับปรุงระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญ่  ม.2ตาม
บัญชีนวัตกรรมไทยเลขท่ี
 01020005 รวมฐาน
ราก และงานติดต้ัง

ระบบประปาหมุ่บ้าน
ท างานได้เต็ม
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

กองช่าง

4 ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ บ้านวังชมภู หมู่ท่ี
 7 ต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา
 จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามบัญชี
นวัตกรรมไทยเลขท่ี 
01020005 รวมฐานราก 
และงานติดต้ัง

เพ่ือปรับปรุงระบบของ
หมู่บ้านให้ดีย่ิงข้ึน

ปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ บ้านงุ้นงาม หมู่ท่ี 7  ตาม
บัญชีนวัตกรรมไทยเลขท่ี 
01020005 รวมฐานราก และ
งานติดต้ัง

900,000 ปรับปรุงระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญ่ ม.7 ตาม
บัญชีนวัตกรรมไทยเลขท่ี
 01020005 รวมฐาน
ราก และงานติดต้ัง

ระบบประปาหมุ่บ้าน
ท างานได้เต็ม
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ปรับปรุงระบบประปาผิว

ดินขนาดใหญ่ (จุดท่ี2) 
บ้านท่าใหม่  หมู่ท่ี 13  
ต าบลจริม  ตามบัญชี
นวัตกรรมไทยเลขท่ี 
01020005 รวมฐานราก 
และงานติดต้ัง

เพ่ือปรับปรุงระบบของ
หมู่บ้านให้ดีย่ิงข้ึน

ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ (จุดท่ี2)  หมู่ท่ี 13 
 ตามบัญชีนวัตกรรมไทยเลขท่ี
 01020005 รวมฐานราก และ
งานติดต้ัง

900,000 ปรับปรุงระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญ่ จุดท่ี 2    
ม.13 ตามบัญชี
นวัตกรรมไทยเลขท่ี 
01020005 รวมฐาน
ราก และงานติดต้ัง

ระบบประปาหมุ่บ้าน
ท างานได้เต็ม
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

กองช่าง

6  ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด
เดียวกัน (ALL in One Solar 
Street Light)  ขนาด 30วัตต์
จ านวน100 ชุด    ในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลจริม

เพ่ือให้มีแสงส่องสว่างส าหรับ
ทางถนนภายในต าบลจริม

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด
เดียวกัน (ALL in One Solar 
Street Light)  ขนาด 30  วัตต์    
จ านวน  100  ชุด    ในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลจริม

7,000,000 ติดต้ังโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบประกอบในชุด
เดียวกัน (ALL in One 
Solar Street Light)
ขนาด 30วัตต์ จ านวน 
100ชุด พ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลจริม

ถนนภายในต าบลจริม มี
แสงส่องสว่าง

กองช่าง

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมจุดส่องสว่างไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 200,000 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ มีแสงส่องสว่างทางถนน กองช่าง

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ ตามแนวถนนสาธารณะในหมู่ 400 เมตร พร้อมติดต้ังโคมไฟ ระยะทาง 400เมตร ท่ีใช้สัญจร

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย บ้าน จ านวน 6 ชุด พร้อมติดโคมไฟ 6 ชุด

หมู่ท่ี 2 ไปยัง หมู่ท่ี 3 ต.จริม

7 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมจุดส่องสว่างไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 150,000 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ มีแสงส่องสว่างทางถนน กองช่าง

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ ตามแนวถนนสาธารณะในหมู่ 250 เมตร พร้อมติดต้ังโคมไฟ ระยะทาง 250เมตร ท่ีใช้สัญจร

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย บ้าน จ านวน 4 ชุด พร้อมติดโคมไฟ 4 ชุด

บ้านนายเสนาะ แปงแก้ว 
หมู่ท่ี 3

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมจุดส่องสว่างไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 200,000 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ มีแสงส่องสว่างทางถนน กองช่าง

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ ตามแนวถนนสาธารณะในหมู่ 400 เมตร พร้อมติดต้ังโคมไฟ ระยะทาง 400เมตร ท่ีใช้สัญจร

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย บ้าน จ านวน 8 ชุด พร้อมติดโคมไฟ 8 ชุด

บ้านนายเประสิทธ์ิ จันทร์ธิจร
หมู่ท่ี 3

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมจุดส่องสว่างไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 200,000 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ มีแสงส่องสว่างทางถนน กองช่าง

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ ตามแนวถนนสาธารณะในหมู่ 350 เมตร พร้อมติดต้ังโคมไฟ ระยะทาง 350เมตร ท่ีใช้สัญจร

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย บ้าน จ านวน 8 ชุด พร้อมติดโคมไฟ 8 ชุด

มะพร้าวงาม หมู่ท่ี 4

10 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมจุดส่องสว่างไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 150,000 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ มีแสงส่องสว่างทางถนน กองช่าง

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ ตามแนวถนนสาธารณะในหมู่ 350 เมตร พร้อมติดต้ังโคมไฟ ระยะทาง 350เมตร ท่ีใช้สัญจร

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย บ้าน จ านวน 6 ชุด พร้อมติดโคมไฟ 6 ชุด

ข้างเทศบาลต าบลจริม ไปยัง

หมู่ท่ี 1

11 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมจุดส่องสว่างไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 200,000 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ มีแสงส่องสว่างทางถนน กองช่าง

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ ตามแนวถนนสาธารณะในหมู่ 400 เมตร พร้อมติดต้ังโคมไฟ ระยะทาง 400เมตร ท่ีใช้สัญจร

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย บ้าน จ านวน 8 ชุด พร้อมติดโคมไฟ 8 ชุด

หมู่ท่ี 5 ไปยัง หมู่ท่ี 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



11
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมจุดส่องสว่างไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 150,000 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ มีแสงส่องสว่างทางถนน กองช่าง

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ ตามแนวถนนสาธารณะในหมู่ 400 เมตร พร้อมติดต้ังโคมไฟ ระยะทาง 400เมตร ท่ีใช้สัญจร

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย บ้าน จ านวน 8 ชุด พร้อมติดโคมไฟ 8 ชุด

ข้างวัดห้วยอ้อย หมู่ท่ี 5

13 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมจุดส่องสว่างไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 200,000 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ มีแสงส่องสว่างทางถนน กองช่าง

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ ตามแนวถนนสาธารณะในหมู่ 450 เมตร พร้อมติดต้ังโคมไฟ ระยะทาง 450เมตร ท่ีใช้สัญจร

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน จ านวน 10 ชุด พร้อมติดโคมไฟ 10 ชุด

หมู่ท่ี 8 ไปยังหมู่ท่ี 6

14 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมจุดส่องสว่างไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 200,000 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ มีแสงส่องสว่างทางถนน กองช่าง

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ ตามแนวถนนสาธารณะในหมู่ 500 เมตร พร้อมติดต้ังโคมไฟ ระยะทาง 500เมตร ท่ีใช้สัญจร

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน จ านวน 10 ชุด พร้อมติดโคมไฟ 10 ชุด

หมู่ท่ี 8 ไปยังหมู่ท่ี 13

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมจุดส่องสว่างไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 150,000 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ มีแสงส่องสว่างทางถนน กองช่าง

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ ตามแนวถนนสาธารณะในหมู่ 400 เมตร พร้อมติดต้ังโคมไฟ ระยะทาง 400เมตร ท่ีใช้สัญจร

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน จ านวน 8 ชุด พร้อมติดโคมไฟ 8 ชุด

หมู่ท่ี 8 ถึงรอยต่อต าบลหาดล้า

16 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมจุดส่องสว่างไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 150,000 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ มีแสงส่องสว่างทางถนน กองช่าง

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ ตามแนวถนนสาธารณะในหมู่ 350 เมตร พร้อมติดต้ังโคมไฟ ระยะทาง 350เมตร ท่ีใช้สัญจร

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน จ านวน 10 ชุด พร้อมติดโคมไฟ 10 ชุด

หมู่ท่ี 7 ถึง รพ.สต.บ้านท่าช้าง

17 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมจุดส่องสว่างไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 100,000 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ มีแสงส่องสว่างทางถนน กองช่าง

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ ตามแนวถนนสาธารณะในหมู่ 250 เมตร พร้อมติดต้ังโคมไฟ ระยะทาง 250เมตร ท่ีใช้สัญจร

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน จ านวน 4 ชุด พร้อมติดโคมไฟ 4 ชุด
ซอยหน้าอ่างเก็บน้ าวังชมภู

หมู่ท่ี 7

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมจุดส่องสว่างไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 200,000 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ มีแสงส่องสว่างทางถนน กองช่าง

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ ตามแนวถนนสาธารณะในหมู่ 800 เมตร พร้อมติดต้ังโคมไฟ ระยะทาง 800 เมตร ท่ีใช้สัญจร

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน จ านวน 20 ชุด พร้อมติดโคมไฟ 20 ชุด

ซอยตาดหมาหอน หมู่ท่ี 10

19 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมจุดส่องสว่างไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 120,000 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ มีแสงส่องสว่างทางถนน กองช่าง

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ ตามแนวถนนสาธารณะในหมู่ 300 เมตร พร้อมติดต้ังโคมไฟ ระยะทาง 300 เมตร ท่ีใช้สัญจร

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน จ านวน 6 ชุด พร้อมติดโคมไฟ 6 ชุด

ซอยเข้าส านักสงฆ์บ้านสี

เสียด หมู่ท่ี 10

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการวางท่อส่งน้ าเพ่ือการ เพ่ือให้มีน้ าส าหรับการท าการ วางท่อส่งน้ า HDPE PN 6 PE 80 270,000 วางท่อส่งน้ า HDPE PN 6 PE 80 มีน้ าส าหรับการท าการ กองช่าง

เกษตร หมู่ท่ี 7  (จุดท่ี 4) เกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ี ขนาด 4 น้ิว ระยะทาง 552 เมตร ขนาด 4 น้ิว ระยะทาง 552 เมตร เกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ี

จุดท่ี 4 จุดท่ี 4

2 โครงการวางท่อส่งน้ าเพ่ือการ เพ่ือให้มีน้ าส าหรับการท าการ วางท่อส่งน้ า HDPE PN 6 PE 80 250,000 วางท่อส่งน้ า HDPE PN 6 PE 80 มีน้ าส าหรับการท าการ กองช่าง
เกษตร หมู่ท่ี 1  (จุดท่ี 8) เกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ี ขนาด 4 น้ิว ระยะทาง 568 เมตร ขนาด 4 น้ิว ระยะทาง 568 เมตร เกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ี

จุดท่ี 8 จุดท่ี 8

3 โครงการวางท่อส่งน้ าเพ่ือการ เพ่ือให้มีน้ าส าหรับการท าการ วางท่อส่งน้ า HDPE PN 6 PE 80 200,000 วางท่อส่งน้ า HDPE PN 6 PE 80 มีน้ าส าหรับการท าการ กองช่าง
เกษตร หมู่ท่ี 5  (จุดท่ี 9) เกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ี ขนาด 4 น้ิว ระยะทาง 500 เมตร ขนาด 4 น้ิว ระยะทาง 500 เมตร เกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ี

จุดท่ี 9 จุดท่ี 9

4 โครงการวางท่อส่งน้ าเพ่ือการ เพ่ือให้มีน้ าส าหรับการท าการ วางท่อส่งน้ า HDPE PN 6 PE 80 300,000 วางท่อส่งน้ า HDPE PN 6 PE 80 มีน้ าส าหรับการท าการ กองช่าง
เกษตร หมู่ท่ี 6  (จุดท่ี 1) เกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ี ขนาด 4 น้ิว ระยะทาง 680 เมตร ขนาด 4 น้ิว ระยะทาง680 เมตร เกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ี

จุดท่ี 1 จุดท่ี 1

2.3 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

เพ่ือจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว  เน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา

จัดกิจกรรมพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว  เน่ืองในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา

50,000 จัดกิจกรรม ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนได้น้อมร าลึก
พระมหากรุณาธิคุณ

ส านักปลัด

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการท่องเท่ียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินและการศึกษา
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบริการเตาเผาขยะลด

มลพิษประหยัดพลังงาน 
Mobile Burn (เตาเผาขยะแบบ
เคล่ือนท่ี)

- เพ่ือบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ต าบลจริมให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกหลักวิชาการ 
และสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

- ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างในชุมชนต าบลจริม หมู่
ท่ี 1 -13 ต าบลจริม  อ าเภอ
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

- - - 3,000 3,000 ต าบลจริมก าจัด
ขยะมูลฝอยใน
พ้ืนท่ีต าบลจริม
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูก
หลักวิชาการ

- ขยะมูลฝอยตกค้างในเขต
เทศบาลต าบลจริมถูก
ก าจัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกหลักวิชาการ และ
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการการก าจัดขยะ เพ่ือก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล  - การให้ความรู้/สร้างจิตส านึก 50,000 ประชาชนมีความ สามารถลดปริมาณ กองสาธารณสุขฯ

มูลฝอยแบบประชาชนมี ในเขตเทศบาลต าบลจริม ในการคัดแยกขยะ/การน าขยะกลับ พึงพอใจ ร้อยละ ยยะในชุมชนลงได้

ส่วนร่วม มาใช้ใหม่/การน าขยะมาท าปุ๋ยหมัก 80 ร้อยละ 60

 - สนับสนุนการก าจัดขยะมูลฝอย

ในรูปแบบท่ีเหมาะสม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และแหล่งน  า และส่งเสริมพัฒนา พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



221
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการประชุมคณะผู้บริหาร

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้น าหมู่บ้าน หัวหน้าส่วน
ราชการหน่วยงานต่าง ๆ ใน
พ้ืนท่ี และพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
ของเทศบาลต าบลจริม

เพ่ือให้คณะผู้บริหารเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น า
หมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 
และพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลจริม ได้มี
ส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ
ต าบลจริม

จัดประชุมคณะผู้บริหาร สท.
พนักงานเจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาลต าบลจริมและหัวหน้า
หน่วยงานในเขตพ้ืนท่ีต าบลจ
ริม จ านวน 117 คน

60,000 จัดประชุมคณะผู้บริหาร 
สท.พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ของเทศบาลต าบลจริม
และหัวหน้าหน่วยงานใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลจริม 
จ านวน 117 คน เดือน
ละ 1 คร้ัง

คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้น าหมู่บ้าน หัวหน้า
ส่วนราชการหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี และ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง ได้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ของต าบลจริม

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 7 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10/2564





แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข. 
จ านวน 3 เตียง
 (1) พนักหัวท้ายเตียงท าด้วยโลหะเหล่ียม
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2 น้ิว
ครอบด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม
 (2) พ้ืนเตียงปูด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 9
 มิลลิเมตร
 (3) มีมือหมุนยกพ้ืนเตียงได้ 2 ชุด 
ส าหรับหมุนยกพ้ืนด้านหลังให้สูงข้ึนและ
หมุนยกเข่าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้
 (3) มีมือหมุนยกพ้ืนเตียงได้ 2 ชุด 
 (4) มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว 
จ านวน 4 ล้อและมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่า 1
 คู่

49,800 49,800 กอง
สาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10/2564
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

แผนงานสาธารณสุข



แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 (5) ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 
60 เซนติเมตร (รวมท่ีนอน)

 (6) อุปกรณ์ประกอบด้วย บันไดข้ึนเตียง
โครงท าด้วยโลหะพ่นสีพ้ืนปูด้วยไม้อัด ทับ
บนด้วยพ้ืนยาง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า
20 เซนติเมตร ราวก้ันเตียงท าด้วยโลหะไม่
เป็นสนิม เล่ือนข้ึน-ลงได้

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10/2564
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง เคร่ืองผลิตน้ าประปาท่ีมีถาด 890,000 กองช่าง
เติมอากาศแบบน้ าหมุนวนและ
ระบบล้างย้อนสารกรองอัตโน

มัติ

1.เคร่ืองผลิตน้ าประปาคลีน

วารี ขนาดกลาง 7 ลบม/ชม.   
2.เคร่ืองผลิตน้ าประปาคลีนวารี ขนาดใหญ๋
10 ลบม./ชม.                       1 เคร่ือง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10/2564
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

และการโยธา


