
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 8/2563 
 

 

 

 

 

 

 
เทศบาลตำบลจริม 

อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ที่ 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

 1.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับการเรยีนการสอน ของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจรมิ  
 
 
 

เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบล 
จริม 

เครื่องคอมพวิเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า  
19 นิ้ว) จำนวน 10 เครื่อง 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พ.ค.
63 ของกระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

   300,000 
 

(กองทนุรอบ
โรงไฟฟ้า) 

 เครื่องคอมพวิเตอร์
สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน่้อยกว่า 
19 นิ้ว)  
จำนวน 10 เครื่อง 

นักเรยีน รร.
อนุบาลทต.จริม มสีื่อ
การเรยีนที่ทนัสมยั 

กองการศกึษา 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต โรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลตำบลจริม  บ้านเลิศชยั  
หมู่ที่ 4  ตำบลจริม  อำเภอท่าปลา  จังหวัด
อุตรดิตถ์   2  ช่วง             ช่วงท่ี 1 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว  74.00  เมตร 
หนา  0.15  เมตร  (รวมทั้งสองข้าง)  มี
พื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกว่า 370.00  ตาราง
เมตร      ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร 
ยาว  25.00  เมตร หนา  0.15  เมตร    มี
พื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกว่า 250.00  ตาราง
เมตร 

เพื่อใช้เป็นถนนใน
การสญัจรไป-มา 
ของโรงเรียนอนุบาล 
ทต.จริม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต โรงเรยีนอนุบาลเทศบาล
ตำบลจริม  บ้านเลิศชยั  หมู่ที่ 4  ตำบลจรมิ  อำเภอ
ท่าปลา  จังหวดัอุตรดิตถ ์  2  ชว่ง           
      ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว  74.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร  (รวมทั้งสองข้าง)  มีพื้นที่ผิว
จราจรไม่นอ้ยกว่า 370.00  ตารางเมตร                             
      ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว  25.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร    มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 250.00  ตารางเมตร 

   400,000  ถนนคอนกรตี 
ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว  74.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร  
(รวมทั้งสองข้าง)  มีพื้นที่
ผิวจราจรไมน่้อยกว่า 
370.00  ตารางเมตร                             
 ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 
10.00 เมตร ยาว  
25.00  เมตร หนา  
0.15  เมตร    มีพืน้ที่ผิว
จราจรไม่นอ้ยกว่า 
250.00  ตารางเมตร 

มีถนนสำหรับใช้สัญจร
ภายในโรงเรียน
อนุบาลทต.จริม 

กองการศกึษา 

1 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ที่ 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

 1.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการควบคมุ ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่น
สารเคมีชนิดละอองฝอย
ละเอียด (ULV) สะพาย
หลัง สำหรับพ่นหมอกควัน
ป้องกันยุงลาย 

ซื้อเครื่องพ่นสารเคมี
ชนิดละอองฝอย
ละเอียด (ULV) 
สะพายหลัง จำนวน 1 
เครื่อง  

   75,000 
 
 

(กองทุน
รอบ

โรงไฟฟ้า) 

 เครื่องพ่นสารเคมี
ชนิดละอองฝอย
ละเอียด (ULV) 
สะพายหลัง จำนวน 
1 เครื่อง 

มีเครื่องพ่น
สารเคมีสำหรับพ่น
กันยุงลายเพื่อ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

2 

 

 

 

 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ที่ 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

 1.3 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างโครงหลังคาพร้อม
ลานกีฬาเอนกประสงค์ 
ขนาด 25x45 เมตร  
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 
หมู่ที่ 4 บ้านเลิศชัย 

เพื่อให้ลานกีฬา
สำหรับออกกำลังกาย
ของประชาชนใน
ตำบลจริม 

ก่อสร้างโครงหลังคา
สูง 6 เมตร กว้าง 25
เมตร ยาว 45 เมตร 
ปูพ้ืนยางพาราโพ
ลีพร๊อพลีน 

    9,296,000 ก่อสร้างโครงหลังคา
สูง 6 เมตร กว้าง 
25เมตร ยาว 45 
เมตร ปูพ้ืนยางพารา
โพลีพร๊อพลีน 

มีลานกีฬาสำหรับ
ออกกำลังกาย 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

3 

 

 

 

 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุด
สระกักเก็บน้ำ 
 บ้านงุ้นงาม หมู่ท่ี 11 ต.จริม 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้กับหมู่บ้านให้มีแหล่ง
กักเก็บน้ำสำหรับใช้
อุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 3 เมตร 
ยาว 12 เมตร สูง 1.20 
เมตร ขุดสระกักเก็บน้ำ
ขนาดกว้าง 44 เมตร ยาว 
70 เมตร ลึก 3 เมตร 

   498,000 
 
 
(กองทุน
โรงไฟฟ้า) 

 ฝายน้ำล้นคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 3 
เมตร ยาว 12 เมตร 
สูง 1.20 เมตร ขุด
สระกักเก็บน้ำขนาด
กว้าง 44 เมตร ยาว 
70 เมตร ลึก 3 เมตร 

หมู่ท่ี 11 มีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้สำหรับ
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 

 

4 

 

 



 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 
 
 
 

โครงการวางท่อส่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร บ้านจริม หมู่ท่ี9  
ต.จริม 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
สำหรับประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับใช้อุปโภคบริโภค 

วางท่อพวีีซี ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 
13.5จำนวน 245 ทอ่น
ติดต้ังประตูน้ำเหล็กหล่อ 
ขนาด 4 นิว้วางท่อเหล็กชุบ
กัลป์วาไนซ์ ขนาด 3 นิว้ 
จำนวน 5 ท่อน 

   270,000 
 
 
(กองทุน
โรงไฟฟ้า) 

 วางท่อพวีีซี ขนาด 3 
นิ้ว ชั้น 13.5จำนวน 
245 ท่อนติดตั้ง
ประตูน้ำเหล็กหล่อ 
ขนาด 4 นิว้วางท่อ
เหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 
ขนาด 3 นิว้ จำนวน 5 
ท่อน 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

 

5 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงหอกระจาย
ข่าว บ้านเนินสูง   หมู่ท่ี 5 
ตำบลจริม 
 
 

เพื่อให้การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารในหมู่บ้านดีขึ้น
และรวดเร็วขึ้น 

ปรับปรุงหอกระจายขา่ว หมู่ที่ 
5 โดยเพิ่มจุดติดตั้งชุดลำโพง 
จำนวน 18 จุด ระยะทาง 
2,400 เมตร   (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตำบลจริม
กำหนด) 

   200,000 
 
(กองทุน
โรงไฟฟ้า) 

 ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าว หมู่ที่ 5 โดยเพิ่ม
จุดติดตั้งชุดลำโพง 
จำนวน 18 จุด 
ระยะทาง 2,400 เมตร    

การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
เป็นไปอย่างรวดเร็ว
ท่ัวไป ฉับไว 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 

เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

  
 

        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจัดซ้ือโคมไฟ 
หลอด แอลอีดี ขนาด 50วัตต์ 
พร้อมติดตั้ง 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างใน
พื้นท่ีตำบลจริม 

จัดซื้อโคมไฟหลอดแอลอีดี
ขนาด 50 วัตต์พร้อมติดตั้ง 

   500,000  ติดตั้งโคมไฟหลอด
แอลอีดี ขนาด50
วัตต์พร้อมติดตั้ง  

เส้นทางต่างใน
พื้นท่ีตำบลจริม
มีแสงสว่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการวางท่อส่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร หมูท่ี 1 บ้านปากดง 
ต.จริม  

เพื่อวางท่อส่งน้ำสำหรับ
ในการทำการเกษตร
ของหมู่ท่ี 1 

วางท่อน้ำพวีีซีขนาด 4 นิ้ว 
ชั้น 13.5 ระยะทาง 8596 
เมตร 

   3,529,000  วางท่อน้ำพวีีซีขนาด 
4 นิ้ว ชั้น 13.5 
ระยะทาง 8596 
เมตร 

เกษตรกรมีน้ำ
ใช้สำหรับทำ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการวางท่อส่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร หมูท่ี 3 บ้านดงงาม 
ต.จริม  

เพื่อวางท่อส่งน้ำสำหรับ
ในการทำการเกษตร
ของหมู่ท่ี 3 

วางท่อน้ำพวีีซีขนาด 4 นิ้ว 
ชั้น 13.5 ระยะทาง 4,800 
เมตร 

   1,956,000  วางท่อน้ำพวีีซีขนาด 
4 นิ้ว ชั้น 13.5 
ระยะทาง 4,800
เมตร 

เกษตรกรมีน้ำ
ใช้สำหรับทำ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการวางท่อส่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร หมูท่ี 4 บ้านเลิศชัย 
ต.จริม  

เพื่อวางท่อส่งน้ำสำหรับ
ในการทำการเกษตร
ของหมู่ท่ี4 

วางท่อน้ำพวีีซีขนาด 4 นิ้ว 
ชั้น 13.5 ระยะทาง 5,904 
เมตร 

   2,399,000  วางท่อน้ำพวีีซีขนาด 
4 นิ้ว ชั้น 13.5 
ระยะทาง 5,904
เมตร 

เกษตรกรมีน้ำ
ใช้สำหรับทำ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการวางท่อส่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร หมูท่ี 5 บ้านเนินสูง 
ต.จริม  

เพื่อวางท่อส่งน้ำสำหรับ
ในการทำการเกษตร
ของหมู่ท่ี5 

วางท่อน้ำพวีีซีขนาด 4 นิ้ว 
ชั้น 13.5 ระยะทาง 
14,874เมตร 

   5,968,000  วางท่อน้ำพวีีซีขนาด 
4 นิ้ว ชั้น 13.5 
ระยะทาง 14,874
เมตร 

เกษตรกรมีน้ำ
ใช้สำหรับทำ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 

เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

  
 

        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการวางท่อส่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร หมูท่ี 6 บ้านท่าช้าง 
ต.จริม  

เพื่อวางท่อส่งน้ำสำหรับ
ในการทำการเกษตร
ของหมู่ท่ี 6 

วางท่อน้ำพวีีซีขนาด 4 นิ้ว 
ชั้น 13.5 ระยะทาง 4,676 
เมตร 

   3,529,0
00 

 วางท่อน้ำพวีีซีขนาด 
4 นิ้ว ชั้น 13.5 
ระยะทาง 4,676 
เมตร 

เกษตรกรมีน้ำ
ใช้สำหรับทำ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการวางท่อส่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร หมูท่ี 7 บ้านวังชมภู 
ต.จริม  

เพื่อวางท่อส่งน้ำสำหรับ
ในการทำการเกษตร
ของหมู่ท่ี 7 

วางท่อน้ำพวีีซีขนาด 4 นิ้ว 
ชั้น 13.5 ระยะทาง 9,828 
เมตร 

   3,529,0
00 

 วางท่อน้ำพวีีซีขนาด 
4 นิ้ว ชั้น 13.5 
ระยะทาง 9,828
เมตร 

เกษตรกรมีน้ำ
ใช้สำหรับทำ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

13 

 

 

 



 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการวางท่อส่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร หมูท่ี 8 บ้านชัย
มงคล ต.จริม  

เพื่อวางท่อส่งน้ำสำหรับ
ในการทำการเกษตร
ของหมู่ท่ี 8 

วางท่อน้ำพวีีซีขนาด 4 นิ้ว 
ชั้น 13.5 ระยะทาง 
10,252 เมตร 

   4,276,000  วางท่อน้ำพวีีซีขนาด 
4 นิ้ว ชั้น 13.5 
ระยะทาง 10,252
เมตร 

เกษตรกรมีน้ำ
ใช้สำหรับทำ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

14 

 

 

 



 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการวางท่อส่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร หมูท่ี 9 บ้านจริม 
ต.จริม  

เพื่อวางท่อส่งน้ำสำหรับ
ในการทำการเกษตร
ของหมู่ท่ี 9 

วางท่อน้ำพวีีซีขนาด 4 นิ้ว 
ชั้น 13.5 ระยะทาง 7,100
เมตร 

   2,985,000  วางท่อน้ำพวีีซีขนาด 
4 นิ้ว ชั้น 13.5 
ระยะทาง 7,100
เมตร 

เกษตรกรมีน้ำ
ใช้สำหรับทำ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

15 

 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการวางท่อส่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร หมูท่ี 10 บ้าน
สีเสียด ต.จริม  

เพื่อวางท่อส่งน้ำสำหรับ
ในการทำการเกษตร
ของหมู่ท่ี 10 

วางท่อน้ำพวีีซีขนาด 4 นิ้ว 
ชั้น 13.5 ระยะทาง 1,500 
เมตร 

   602,000  วางท่อน้ำพวีีซีขนาด 
4 นิ้ว ชั้น 13.5 
ระยะทาง 1,500
เมตร 

เกษตรกรมีน้ำ
ใช้สำหรับทำ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

16 

 

 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการวางท่อส่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร หมูท่ี 11  
บ้านงุ้นงาม ต.จริม  

เพื่อวางท่อส่งน้ำสำหรับ
ในการทำการเกษตร
ของหมู่ท่ี 11 

วางท่อน้ำพวีีซีขนาด 4 นิ้ว 
ชั้น 13.5 ระยะทาง 6,304 
เมตร 

   2,610,000  วางท่อน้ำพวีีซีขนาด 
4 นิ้ว ชั้น 13.5 
ระยะทาง 6,304
เมตร 

เกษตรกรมีน้ำ
ใช้สำหรับทำ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

17 

 

 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการวางท่อส่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร หมูท่ี 13  
บ้านท่าใหม่ ต.จริม  

เพื่อวางท่อส่งน้ำสำหรับ
ในการทำการเกษตร
ของหมู่ท่ี 13 

วางท่อน้ำพวีีซีขนาด 4 นิ้ว 
ชั้น 13.5 ระยะทาง 
10,344 เมตร 

   4,358,000  วางท่อน้ำพวีีซีขนาด 
4 นิ้ว ชั้น 13.5 
ระยะทาง 10,344
เมตร 

เกษตรกรมีน้ำ
ใช้สำหรับทำ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

18 

 

 

 

 



 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการสูบน้ำเซลส์แสงอาทิตย์ 
ขนาดไม่น้อยกว่า3000 วัตต์ 
สำหรับประปาหมู่บ้าน ณ 
ประปา หมู่ท่ี 9 บ้านจริม ต.จริม 

เพื่อติดตั้งระบบสูบน้ำ
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 
ของระบบประปาหมู่ท่ี 
9 บ้านจริม 

ติดต้ังระบบสูบน้ำเซลล์
แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 
3000 วัตต์ สำหรับประปา 
หมู่ที่ 9 

   492,288  ติดต้ังระบบสูบน้ำ
เซลล์แสงอาทิตย์
ขนาดไม่น้อยกว่า 
3000 วัตต์ สำหรับ
ประปา หมู่ที่ 9 

ประหยัดค่าใช้
ไฟฟ้าสำหรับ
การสูบ
น้ำประปาเพื่อ
ให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

 

19 

 

 



 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
บริเวณที่ดิน นายสมาน เทพหล้า 
หมู่ท่ี 3 ต.จริม 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้น
สำหรับใช้ทำการเกษตร 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้นขนาดกว้าง
3 เมตร ยาว 10 เมตร สัน
ฝายสูง 1 เมตร ขุดลอกฝาย
ความยาวขา้งละ 50 เมตร 

   136,000  ก่อสร้างฝายนำ้ล้น
ขนาดกวา้ง3 เมตร 
ยาว 10 เมตร สัน
ฝายสูง 1 เมตร ขุด
ลอกฝายความยาว
ข้างละ 50 เมตร 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้ทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

 

20 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้าน
วังชมภู หมู่ท่ี 7  ต.จริม 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้น
สำหรับใช้ทำการเกษตร 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้นขนาดกว้าง
4 เมตร ยาว 10 เมตร สัน
ฝายสูง 1 เมตร ขุดลอกฝาย
ไม่น้อยกวา่ 1750 ลบ.ม 

   198,000  ก่อสร้างฝายนำ้ล้น
ขนาดกวา้ง4 เมตร 
ยาว 10 เมตร สัน
ฝายสูง 1 เมตร ขุด
ดินไม่น้อยกวา่ 
1750 ลบ.ม 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้ทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

 

21 

 

 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำ
ห้วยสีเสียด หมู่ท่ี 10 บ้าน
สีเสียด (บริเวณบ้านกำนันสุริยา 
โนจรมา)  

เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้น
สำหรับใช้ทำการเกษตร 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้นขนาดกว้าง
3 เมตร ยาว 40 เมตร สัน
ฝายสูง 1 เมตร 

   170,000  ก่อสร้างฝายนำ้ล้น
ขนาดกวา้ง3 เมตร 
ยาว 40 เมตร สัน
ฝายสูง 1 เมตร 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้ทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

 

22 

 

 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำ
ห้วยสีเสียด หมู่ท่ี 11  
บ้านงุ้นงาม ต.จริม 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้น
สำหรับใช้ทำการเกษตร 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้นขนาดกว้าง
4 เมตร ยาว 33 เมตร สัน
ฝายสูง 1 เมตร 

   178,000  ก่อสร้างฝายนำ้ล้น
ขนาดกวา้ง4 เมตร 
ยาว 33 เมตร สัน
ฝายสูง 1 เมตร 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้ทำ
การเกษตร 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำ
ห้วยสีเสียด หมู่ท่ี 11  
บ้านงุ้นงาม (บริเวณบ้านทิพย์
ธัญญา ลิมพงษ์) ต.จริม 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้น
สำหรับใช้ทำการเกษตร 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้นขนาดกว้าง
3 เมตร ยาว 15 เมตร สัน
ฝายสูง 1 เมตร ขุดลอกฝาย
ความยาวขา้งละ 50 เมตร 

   168,000  ก่อสร้างฝายนำ้ล้น
ขนาดกวา้ง3 เมตร 
ยาว 15 เมตร สัน
ฝายสูง 1 เมตร ขุด
ลอกฝายความยาว
ข้างละ 50 เมตร 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้ทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

 

24 

 

 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำ
ห้วยสีเสียด หมู่ท่ี 11  
บ้านงุ้นงาม (บริเวณบ้านนางสุรีย์ 
พรมสาร) ต.จริม 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้น
สำหรับใช้ทำการเกษตร 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้นขนาดกว้าง
3 เมตร ยาว 15 เมตร สัน
ฝายสูง 1 เมตร ขุดลอกฝาย
ความยาวขา้งละ 50 เมตร 

   168,000  ก่อสร้างฝายนำ้ล้น
ขนาดกวา้ง3 เมตร 
ยาว 15 เมตร สัน
ฝายสูง 1 เมตร ขุด
ลอกฝายความยาว
ข้างละ 50 เมตร 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้ทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

 

25 

 

 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำ
ห้วยสีเสียด หมู่ท่ี 13 
จุดท่ี 1 กว้าง 4เมตรยาว10
เมตร สูง 0.80เมตร ขุดลอก
ฝายข้าง 50 เมตร 
 
จุดท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 10 
เมตร สูง 0.80 เมตรขุดลอก
ฝายข้าง 50 เมตร 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้น
สำหรับใช้ทำการเกษตร 

จุดท่ี 1 กว้าง 4เมตรยาว
10เมตร สูง 0.80เมตร ขุด
ลอกฝายข้าง 50 เมตร 
 
จุดท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 
10 เมตร สูง 0.80 เมตร
ขุดลอกฝายข้าง 50 เมตร 

   498,000  จุดท่ี 1 กว้าง 4
เมตรยาว10เมตร 
สูง 0.80เมตร ขุด
ลอกฝายข้าง 50 
เมตร 
 
จุดท่ี 2 กว้าง 4 
เมตร ยาว 10 
เมตร สูง 0.80 
เมตรขุดลอกฝาย
ข้าง 50 เมตร 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้ทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

26 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 
(ต่อ) 

จุดท่ี 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
10 เมตร สูง 0.80 เมตร ขุด
ลอกฝายข้าง 50 เมตร 

 จุดท่ี 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 10 เมตร สูง 0.80 
เมตร ขุดลอกฝายข้าง 50 
เมตร 

     จุดท่ี 3 ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 10 
เมตร สูง 0.80 
เมตร ขุดลอกฝาย
ข้าง 50 เมตร 

 กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 
4-006สายท่าใหม่ – ชัยมงคล 
หมู่ท่ี 13 บ้านท่าใหม่ - หมู่ท่ี 8 
บ้านชัยมงคล 

เพื่อการสัญจรท่ี
สะดวกปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริม
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร ยาว 850 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

   1,940,000 1,940,000 ถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
850 เมตร หนา 0.05 
เมตร 
 

มีถนนท่ีสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

28 

 

 

 



 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง 
อต.ถ.4-0013สายทาง    ดง
งาม – ดงงาม  หมู่ท่ี 3 บ้านดง
งาม (ซอยวัดหาดสองแคว)  
ตำบลจริม 

เพื่อให้มีถนนท่ีใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

ซ่อมถนนลาดยางเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 220.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

    322,000 ถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 220.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
 

มีถนนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

29 

 

 

 



 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี8/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น  อต.ถ.4-0014 
สายทางดงงาม – ดงงาม  หมู่ท่ี 
3  บ้านดงงาม  ตำบลจริม 
 

เพื่อให้มีถนนท่ีใช้
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

     ช่วงที่ 1 ระยะทาง
ดำเนินการกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 275.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
     ช่วงที่ 2 ระยะทาง
ดำเนินการกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 655.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

   1,976,000 1,976,000 ถนนท่ีซ่อมสร้าง 
     ช่วงที่ 1 ระยะทาง
ดำเนินการกวา้ง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 
275.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 
     ช่วงที่ 2 ระยะทาง
ดำเนินการกวา้ง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 
655.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 
 

มีถนนท่ีสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

30 

 



แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 8/2563 

เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 การศึกษา ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที ่2* 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) 
 จำนวน 10 เครื่อง 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  
มีคุณลักษณะดังนี้ 
 
- มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 
core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬกิาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถใน การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
 - หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนว่ยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกนั ขนาดไม่น้อยกวา่ 12 
MB 
 - มีหนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยา่งใด
อย่างหนึ่ง หรือดกีวา่ ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกวา่ 2 GB หรือ                                                      
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ 

   300,000  กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 8/2563 



เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
    3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่ีความสามารถใน

การใช้หน่วยความจำหลกัในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB  
– มีหน่วยความจำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
 - มีหนว่ยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกวา่ 480 GB จำนวน 1 หน่วย 
 - มีDVD-RW หรือดกีวา่ จำนวน 1 หนว่ย 
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีว่า จำนวน ไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ 
ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพแ์ละเมาส ์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว จำนวน 1 
หน่วย 
 

      

 

 

 

 

แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 8/2563 

เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงานที่



2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก 
1 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 
 
 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

  จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติขนาด 150 วัตต์  
จำนวน 4 ตัว   ราคาตัวละ 7,700.00 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1. ขนาดมอเตอร์ปัม๊น้ำ 150 วัตต์  
2. แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท ์ความถี ่50 เฮิร์ต  
3. มอเตอร์เป็นชนิดคาปาซิเตอร์มอเตอร์  
4. ขนาดท่อดูดและท่อส่งมีขนาด 1 นิ้ว  
5. ระยะดดูน้ำลึก 8 เมตร  
6. ระยะส่งสูง 10 เมตร  
7. มีอุปกรณ์ Thermostat ป้องกันมอเตอรไ์หม้  
8. ถังแรงดันแบบบรรจุก๊าซไนโตรเจนพร้อมแผ่น
ยางไดอะแฟรม ไมเ่ป็นสนมิ ให้แรงดันสม่ำเสมอ 
 9. ถังเป็นแบบถังสี่เหลี่ยม พร้อมติดตั้ง  
เป็นครุภณัฑ์ที่อยู่นอกเหนือบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ปี 2563 
 

  30,800   กองช่าง 

 


