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เทศบาลตำบลจริม 

อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่9/2563 
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 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านสีเสียด แบบ 
ศพด.2 (ขนาดกลาง) 

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สีเสียด แบบ ศพด.2 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสีเสียดแบบ ศพด.2 
(ขนาดกลาง) เด็กเล็กตั้งแต่ 
51-80 คน 

    2,500,000 อาคารเรียนแบบ
ศพด.2 (ขนาดกลาง) 

เด็กเล็กมีอาคาร
เรียนแบบมาตรฐาน
และปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่9/2563 
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) 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลจริม บ้านเลิศชัย 
หมู่ท่ี 4 ต.จริม 

เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลจริมเพื่อความ
ปลอดภัยของเด็กเล็ก 

สร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 
3 เมตร สูง 1.50 เมตร จำนวน 16 
ช่อง ติดต้ังประตู 
สแตนเสล กว้าง 1.40 เมตร ยาว 
4.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง   สร้างรั้วส
แตนเลส กว้าง 0.95 เมตร สูง 2.70 
เมตร จำนวน 16 ช่อง  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 39.50 
หนา0.15 เมตร เสาธง ฐานกว้าง 2 
เมตร ยาว 4 เมตร หนา0.10 เมตร 

   498,000  ปรับปรุงภูมิทัศน์
สำหรับ รร.
อนุบาลทต.จริม 
จำนวน 1 แห่ง 

เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย ภายใน
บริเวณร้ัวของ
โรงเรียนและมีความ
เป็นสดัส่วนยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่9/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

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

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

 1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงลานกีฬา
เทศบาลตำบลจริม 

เพื่อปรับปรุงลานกีฬา
ของเทศบาลตำบลจริม 

ปรับปรุงลานกีฬาเทศบาลตำบล 
จริม 
1.ปรับปรุงสนามฟุตบอล 
2.ก่อสร้างทางเท้า 
3.ก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอล 
4.ก่อสร้างรางระบายนำ้รอบ
สนาม 

    2,500,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจ 

มีลานกีฬาสำหรับใช้
ออกกำลังกาย 

สำนักปลัด 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่9/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
       

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น  อต.ถ. 
4-0017 สายทางปากดง – ปาก
ดง  หมู่ที่ 1  บ้านปากดง – หมู่ที่ 
5 บ้านเนินสูง ตำบลจริม 

เพื่อให้มีถนนสำหรับ
สัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทางยาว  
1,000.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  ไหล่
ทางกว้าง 0.50 เมตร 

   2,500,000 2,500,000 คสล.กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว  
1,000.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  ไหล่
ทางกว้าง 0.50 เมตร 

มีถนนที่สะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่9/2563 
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 ซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง 
อต.ถ.4-0019 สายเนินสูง-เนิน
สูง หมู่ท่ี 5 บ้านเนินสูง     (ผัง 
37) - หมู่ท่ี 9 บ้านจริม (ผัง 
13)  ตำบลจริม  
 

เพื่อให้มีถนน
สำหรับสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนน 
ช่วงท่ี 1 ระยะทางดำเนินการ
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 400.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 
 ช่วงท่ี 2 ระยะทางดำเนินการ
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง

    1,821,000 ซ่อมสร้างถนน 
ช่วงที่ 1 ระยะทาง
ดำเนนิการกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 
400.00 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 
 ช่วงที่ 2 ระยะทาง
ดำเนนิการกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 

มีถนนท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 



ยาว 370.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 

370.00 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่9/2563 
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 
 
 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น อต.ถ.4-0022 สายทาง 
เนินสูง - เนินสูง  หมู่ท่ี 5     
บ้านเนินสูง (ผัง 38)  - หมู่ท่ี 8 
บ้านชัยมงคล (ผัง 12) 
 ตำบลจริม 

เพื่อให้มีถนนท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,135.00  เมตร      หนา 
0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 5,675.00 ตาราง
เมตร 

   3,176,000 3,176,000 ถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 
1,135.00  เมตร      
หนา 0.05 เมตร พื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
5,675.00 ตาราง
เมตร 

มีถนนท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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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 
 
 
 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต   รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น อต.ถ.4-0027  
สายทาง วังชมภู - วังชมภู  
 (รอบอ่างเก็บน้ำวังชมภู ผัง 9) 

เพื่อให้มีถนนท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
1,900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร 

    5,237,000 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 1,900.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

มีถนนท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 

7 



\ 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ฉบับท่ี9/2563 
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 
 
 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5    

เพื่อให้มีระบบ
ประปาท่ีได้
มาตรฐาน 

วางท่อพวีีซี แข็ง ชั้น 8.5 
ขนาด 3 นิว้ ความยาวไม่น้อย
กว่า 3,884 เมตร 

    784,000 วางท่อพวีีซี แข็ง ชั้น 
8.5 ขนาด 3 นิ้ว ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 3,884 
เมตร 

ได้ระบบประปาท่ีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่9/2563 
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 
 
 
 

โครงการจัดหาระบบผลิต
น้ำประปา ตามบัญชีนวัตกรรม
ไทย  รหัส นวัตกรรม 
01020003     แบบ POG 
ระบบขนาดเล็ก M   ณ  หมู่ท่ี 
10  บ้านสีเสียด   ต.จริม     
อ.ท่าปลา  จ.อุตรดิตถ์ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้ำด่ืมและน้ำ
ใช้ท่ีสะอาดท่ี
เพียงพอ 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ระบบประปา
แบบป๊อกแท็งค์ในบัญชี
นวัตกรรมไทย รหัส 
01020003พร้อม
ก่อสร้างและติดต้ัง 
(รายละเอียดตามแบบ
ท่ีทต.จริม กำหนด) 

    3,300,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้มีน้ำด่ืม
และน้ำใช้ท่ีสะอาด
เพียงพอ 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02/1  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่9/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

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

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

 1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาระดับชุมชน หมู่
ที่ 7 บ้านวังชมพ ู

เพื่อก่อสร้างลาน
กีฬาระดับชุมชน
สำหรับเป็น
สถานท่ีออกกำลัง
กาย 

ก่อสร้าง 1.สนามฟุตบอล 7 คน 
ขนาด กว้าง32x52 เมตร 
2.สนามฟุตซอล ขนาด 22x42 เมตร 
3.สนามวอลเลย่์บอล ขนาด 22x26 m 
4.สนามเปตอง ขนาด 12x17 เมตร 
5.สนามตะกรอ้ ขนาด 18x20 เมตร 
6.ลานออกกำลังกาย,สนามเดก็เลน่ 
พื้นที่ 1020 ตร.ม. 
7.ลานจอดรถพืน้ที่1200 ตร.ม. 
8.อาคารสำนักงาน 
9.ห้องน้ำห้องสว้ม ขนาด4x6เมตร 
10อาคารอำนวยการ,ห้องเก็บของ 
ขนาด8x12 เมตร 

    10,000,000 ก่อสร้าง 1.สนามฟุตบอล 7 คน 
ขนาด กว้าง32x52 เมตร 
2.สนามฟุตซอล ขนาด 22x42 เมตร 
3.สนามวอลเล่ย์บอล ขนาด 22x26 m 
4.สนามเปตอง ขนาด 12x17 เมตร 
5.สนามตะกร้อ ขนาด 18x20 เมตร 
6.ลานออกกำลังกาย,สนามเด็กเลน่ 
พื้นท่ี 1020 ตร.ม. 
7.ลานจอดรถพื้นท่ี1200 ตร.ม. 
8.อาคารสำนักงาน 
9.ห้องน้ำห้องส้วม ขนาด4x6เมตร 
10อาคารอำนวยการ,ห้องเก็บของ 
ขนาด8x12 เมตร 
11ลานอเนกประสงค์,เวที 7x12 m 
12.งานปรับภูมิทัศน ์

ประชาชนมีลาน
กีฬาที่ได้มาตรฐาน
และมีสถานท่ีออก
กำลังกาย 

สำนักปลัด 



11ลานอเนกประสงค์,เวท ี7x12 m 
12.งานปรับภูมิทัศน ์
13.ทางเท้ากว้าง 2 เมตร ระยะทาง 314 m 

13.ทางเท้ากว้าง 2 เมตร ระยะทาง 
314 m 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02/1  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่9/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่7 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.1 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 โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System) หมู่ที่ 5  
บ้านเนินสูง หมู่ที่ 7 บ้าน
วังชมภู หมู่ที ่8 บา้นชัย
มงคล และหมู่ที่ 9 บา้น 
จริม    

เพื่อป้องกันการ
เกิดปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นท่ี 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนดิเครอืข่ายแบบ
มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สำหรับใช้งานรกัษาความปลอดภยัทั่วไป  
มีความละเอยีดของภาพ 1,920x1,080 
pixelหรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
มีframe rate ไม่น้อยกว่า25ภาพตอ่วินาท ี 
ติดตั้งจำนวน 8 ตัวและมีคุณลกัษณะพืน้ฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับเดอืน
กันยายน 2562 ตามที่กระทรวงดิจทิัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคมกำหนด 

    1,000,000 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด จำนวน 8 
ตัว 

ลดการเกิดปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นท่ีได้ 

สำนักปลัด 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02/1  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่9/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่7 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.1 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 โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV 
System)  หมู่ที่ 5 บ้านเนินสูง 
หมู่ที่ 1 บา้นปากดง หมู่ที่ 11 
บ้านงุ้นงาม   หมู่ที่ 10 บ้าน
สีเสียด 

เพื่อป้องกันการ
เกิดปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นท่ี 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนดิเครอืข่าย
แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สำหรับใช้งานรกัษาความ
ปลอดภัยทั่วไป  
มีความละเอยีดของภาพ 
1,920x1,080 pixelหรือไม่น้อยกว่า 
2,073,600 pixel 
มีframe rate ไม่น้อยกว่า25ภาพตอ่
วินาท ี ติดตั้งจำนวน 8 ตวัและมี
คุณลักษณะพืน้ฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับเดอืน
กันยายน 2562 ตามที่กระทรวงดิจทิัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด 

    1,000,000 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด จำนวน 8 
ตัว 

ลดการเกิดปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นท่ีได้ 

สำนักปลัด 

12 



 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02/1  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่9/2563 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่7 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.1 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 โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System) หมู่ที่ 5 
บ้านเนินสูง หมู่ที่ 13  
บ้านท่าใหม ่

เพื่อป้องกันการ
เกิดปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นท่ี 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนดิเครอืข่ายแบบ
มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สำหรับใช้งานรกัษาความปลอดภยัทั่วไป  
มีความละเอยีดของภาพ 1,920x1,080 
pixelหรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
มีframe rate ไม่น้อยกว่า25ภาพตอ่วินาท ี 
ติดตั้งจำนวน 8 ตัวและมีคุณลกัษณะพืน้ฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับเดอืน
กันยายน 2562 ตามที่กระทรวงดิจทิัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคมกำหนด 

    1,000,000 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด จำนวน 8 
ตัว 

ลดการเกิดปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นท่ีได้ 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   แก้ไข ฉบับท่ี 9/2563 

เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 

เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ก่อสร้าง 

ระบบประปาแบบปอ๊กแท็งค์ในบัญชีนวตักรรมไทย รหัส
นวัตกรรมไทย 0102003 POGระบบขนาดกลาง M  
1.ถัง ACFS 1 ถัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.39 เมตร 
สูง 6.0 เมตร  
ประกอบดว้ย 

1.1 AERATION ระบบเติมอากาศ 
1.2 CLARIFIER ระบบตกตะกอน 
1.3 FILTER ระบบกรอง 
1.4 STORAGE ระบบกักเก็บน้ำ 

2.ถัง SFX ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4 เมตร  สูง       
15 เมตร ประกอบด้วย 
   2.1 STORAGE ระบบกักเก็บนำ้ 
   2.2 EXTRA FILTER  ระบบกรองซ้ำ 
3.ระบบตู้ควบคุม PnP  
   3.1 PLUG ระบบเติมสารเคมี 
   3.2 PUMP ระบบปั้ม 
-เครื่องมือตรวจวัดค่า PH น้ำ 

    3,300,000  

 

 

 


