
 
ประกาศเทศบาลตำบลจริม 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพิ่มเติม  
ฉบับท่ี 12/2564 

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

   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
หมวด 4 ข้อ 22 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

  เพ่ือให้เป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  และฉบับที่  3 พ.ศ.2561 หมวด 4 
22 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 12/2564 ของเทศบาลตำบลจริม 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน    

ประกาศ  ณ  วันที่    31   เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
 
 

(นายราชัน  มหาวัน) 
นายกเทศมนตรีตำบลจริม 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 12/2564 
 

 

 

 

 

 

 
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)
1 โครงการโซล่าร์เซลส์ระบบ

ประปา หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10บ้าน
สีเสียด

เพ่ือให้ระบบประปาหมู่บ้าน
ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน

ติดต้ังโซล่าเซลล์พร้อมระบบควบคุม
 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์

230,000 ติดต้ังโซล่าเซลล์พร้อม
ระบบควบคุม ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์

ระบบประปาหมู่บ้าน
ท างานได้เต็ม
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

กองช่าง

2 โครงการโซล่าร์เซลส์ระบบ
ประปา หมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 บ้าน
ก่ิวเคียน

เพ่ือให้ระบบประปาหมู่บ้าน
ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน

ติดต้ังโซล่าเซลล์พร้อมระบบควบคุม
 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์

220,000 ติดต้ังโซล่าเซลล์พร้อม
ระบบควบคุม ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์

ระบบประปาหมู่บ้าน
ท างานได้เต็ม
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

กองช่าง

2.1 แผนงานพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 12/2564

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 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

ประปาเพ่ือติดต้ังจุดปล่อยน้ า 
บ้านปากดง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้มีน้ าประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ติดต้ังจุดปล่อยน้ าเพ่ือการเกษตร 
จ านวน 3 จุด

37,000 ติดต้ังจุดปล่อยน้ าเพ่ือ
การเกษตร จ านวน 3 จุด

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างท่ัวถึง กองช่าง

2 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ประปาเพ่ือติดต้ังจุดปล่อยน้ า 
บ้านท่าวังโปร่ง หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้มีน้ าประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึง

วางท่อ พีวีซี ช้ัน 8.5 ขนาด
ศูนย์กลาง 2 น้ิว ยาว 344.00 
เมตร 47,000

วางท่อ พีวีซี ช้ัน 8.5 
ขนาดศูนย์กลาง 2 น้ิว 
ยาว 344.00 เมตร

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างท่ัวถึง กองช่าง

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ประปาเพ่ือติดต้ังจุดปล่อยน้ า 
บ้านดงงาม หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้มีน้ าประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึง

วางท่อ พีวีซี ช้ัน 8.5 ขนาด
ศูนย์กลาง 2 น้ิว ยาว 924.00 
เมตร

    63,000
วางท่อ พีวีซี ช้ัน 8.5 
ขนาดศูนย์กลาง 2 น้ิว 
ยาว 924.00 เมตร

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างท่ัวถึง กองช่าง

4 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ประปาเพ่ือติดต้ังจุดปล่อยน้ า 
บ้านเลิศชัย หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีน้ าประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึง

วางท่อ พีวีซี ช้ัน 8.5 ขนาดศูนย์กลาง 
2 น้ิว ยาว 724.00 เมตรวางท่อ พีวีซี
 ช้ัน 8.5 ขนาดศูนย์กลาง 3 น้ิว ยาว 
188.00 เมตร และวางท่อ พีวีซี ช้ัน 
8.5 ขนาดศูนย์กลาง 4 น้ิว ยาว 
12.00 เมตร

  110,000 วางท่อ พีวีซี ช้ัน 8.5 ขนาด
ศูนย์กลาง 2 น้ิว ยาว 724.00
 เมตรวางท่อ พีวีซี ช้ัน 8.5 
ขนาดศูนย์กลาง 3 น้ิว ยาว 
188.00 เมตร และวางท่อ 
พีวีซี ช้ัน 8.5 ขนาดศูนย์กลาง
 4 น้ิว ยาว 12.00 เมตร

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 12/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



3
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

ประปาเพ่ือติดต้ังจุดปล่อยน้ า 
บ้านเนินสูง หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้มีน้ าประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ติดต้ังจุดปล่อยน้ าเพ่ือการเกษตร 
จ านวน 3 จุด     37,000

ติดต้ังจุดปล่อยน้ าเพ่ือ
การเกษตร จ านวน 3 จุด

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างท่ัวถึง กองช่าง

6 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ประปาเพ่ือติดต้ังจุดปล่อยน้ า 
บ้านท่าช้าง หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้มีน้ าประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ติดต้ังจุดปล่อยน้ าเพ่ือการเกษตร 
จ านวน 2 จุด     25,000

ติดต้ังจุดปล่อยน้ าเพ่ือ
การเกษตร จ านวน 2 จุด

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างท่ัวถึง กองช่าง

7 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ประปาเพ่ือติดต้ังจุดปล่อยน้ า 
บ้านวังชมภู หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีน้ าประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ติดต้ังจุดปล่อยน้ าเพ่ือการเกษตร 
จ านวน 2 จุด     25,000

ติดต้ังจุดปล่อยน้ าเพ่ือ
การเกษตร จ านวน 2 จุด

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างท่ัวถึง กองช่าง

8 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ประปาเพ่ือติดต้ังจุดปล่อยน้ า 
บ้านชัยมงคล หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้มีน้ าประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ติดต้ังจุดปล่อยน้ าเพ่ือการเกษตร 
จ านวน 3 จุด  โดยวางท่อ พีวีซี ช้ัน
 8.5 ขนาดศูนย์กลาง 2 น้ิว ยาว 
264.00 เมตร

    58,000

ติดต้ังจุดปล่อยน้ าเพ่ือ
การเกษตร จ านวน 3 จุด  
โดยวางท่อ พีวีซี ช้ัน 8.5 
ขนาดศูนย์กลาง 2 น้ิว ยาว
 264.00 เมตร

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 12/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



4
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

ประปาเพ่ือติดต้ังจุดปล่อยน้ า 
บ้านจริม หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้มีน้ าประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ติดต้ังจุดปล่อยน้ าเพ่ือการเกษตร 
จ านวน 2 จุด

25,000    ติดต้ังจุดปล่อยน้ าเพ่ือ
การเกษตร จ านวน 2 จุด

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างท่ัวถึง กองช่าง

10 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ประปาเพ่ือติดต้ังจุดปล่อยน้ า 
บ้านสีเสียด หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้มีน้ าประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ติดต้ังจุดปล่อยน้ าเพ่ือการเกษตร 
จ านวน 2 จุด

25,000    ติดต้ังจุดปล่อยน้ าเพ่ือ
การเกษตร จ านวน 2 จุด

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างท่ัวถึง กองช่าง

11 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ประปาเพ่ือติดต้ังจุดปล่อยน้ า 
บ้านงุ้นงาม หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้มีน้ าประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ติดต้ังจุดปล่อยน้ าเพ่ือการเกษตร 
จ านวน 2 จุด

25,000    ติดต้ังจุดปล่อยน้ าเพ่ือ
การเกษตร จ านวน 2 จุด

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างท่ัวถึง กองช่าง

12 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ประปาเพ่ือติดต้ังจุดปล่อยน้ า 
บ้านท่าใหม่ หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้มีน้ าประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ติดต้ังจุดปล่อยน้ าเพ่ือการเกษตร 
จ านวน 3 จุด

37,000    ติดต้ังจุดปล่อยน้ าเพ่ือ
การเกษตร จ านวน 3 จุด

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างท่ัวถึง กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 12/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



4
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 12/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.2 แผนงานการเกษตร



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 30  วัตต์    
จ านวน  100  ชุด    ใน
พ้ืนท่ีเทศบาลต 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



9
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



13
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



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 15

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

0 0 -          

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)
41 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้มีถนนส าหรับใช้สัญจร  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   - - - - 300,000 ถนนคสล.ระยะทาง มีถนนส าหรับใช้สัญจร กองช่าง

เสริมเหล็กสายศาลาหมู่บ้าน ไป - มา ท่ีสะดวก ปลอดภัย สายกลางหมู่บ้าน กว้าง 4 ม. 100 เมตร ไป - มา ท่ีสะดวก ปลอดภัย

 ณ หมู่ท่ี 8 ต าบลจริม ยาว 100 เมตร ณ หมู่ท่ี 8 ต าบลจริม

42 ขยายไหล่ทางถนน เพ่ือให้มีถนนส าหรับใช้สัญจร ขยายไหล่ถนน    - -   - 300,000 - ขยายไหล่ถนน มีถนนส าหรับใช้สัญจร กองช่าง

ซอยเข้าวัด ณ.หมู่ท่ี 10 ไป - มา ท่ีสะดวก ปลอดภัย ซอยเข้าวัด กว้าง  4 เมตร  ความยาว ระยะทาง 150เมตร ไป - มา ท่ีสะดวก ปลอดภัย

ต าบลจริม 150 เมตร  ณ หมู่ท่ี 10   ต าบลจริม  
43 โครงการก่อสร้างบล็อก เพ่ือป้องกันน้ าท่วม  - ก่อสร้างท่อเหล่ียมขนาดใหญ่   - -   - - 2,000,000 สร้างท่อเหล่ียม 1 แห่ง สามารถป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง

คอนเวิร์ด หมู่ 13 ต าบลจริม  1 จุด ใกล้บ้านนายสุวิทย์เพชรสุวรรณ ปัญหาผิวถนนถูกน้ ากัดเซาะ

44 โครงการก่อสร้างบล็อก เพ่ือป้องกันน้ าท่วม  - ก่อสร้างท่อเหล่ียมขนาดใหญ่  - -  - - 650,000 สร้างท่อเหล่ียม สามารถป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง 

คอนเวิร์ด หมู่ 5 ต าบลจริม หน้าบ้านนายสมหมาย 2 ช่อง ระยะทาง 10 เมตร ปัญหาผิวถนนถูกน้ ากัดเซาะ

ยาว 10 เมตร ณ หมู่ท่ี 5 ต าบลจริม

300,000 2,950,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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)
45 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางขนส่งด าเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 1 จ านวน - 124,700   -  - - ถนนลูกรังได้รับ ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง กองช่าง

สายหมูท่ี1  บ้านปากดง ผลผลิตทางเกษตรท่ีสะดวกคล่องตัว5 สาย ดังน้ี ด าเนินการแล้ว การปรับปรุงเป็น สัญจรไปมาสะดวกและขนส่ง

1สายบ้านผู้ใหญ่บ้านปากดง หมู่ท่ี 1 ระยะทาง รวม ผลผลิตทางเกษตรได้สะดวก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร ไม่น้อยกว่า คล่องตัวย่ิงข้ึน

2.สาย อต.ถ.4-0018 หมู่ท่ี 1 กว้าง 4.00 2,800 เมตร

เมตร ยาว 400 เมตร

3.สาย อต.ถ.4-0016 หมู่ท่ี 1กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 900 เมตร

4.สายซอยฟาร์มกบ หมู่ท่ี 1 กว้าง 4.00

เมตร ยาว 900 เมตร

5.สายบ้านปากดง-บ้านปากดง ซอย1 

หมู่ท่ี 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300เมตร

124,700    

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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)
46 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางขนส่ง ด าเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง - 45,000  -  - - ถนนลูกรังระยะทาง ประชาชนใช้สัญจรและขนส่ง กองช่าง

สายบ้าน สท.ชาญ หมู่ท่ี 2 ผลผลิตทางเกษตรท่ีสะดวกคล่องตัว สายบ้านสท.ชาญ หมู่ท่ี 2 กว้าง 3.00 เมตร ด าเนินการแล้ว 1600 เมตร ผลผลิตได้สะดวกและคล่องตัว

บ้านท่าวังโปร่ง ยาว 1,600 เมตร

47 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางขนส่ง ด าเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 3 - 55,300  -  - - ถนนลูกรังได้รับ ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง กองช่าง

หมู่ท่ี 3 บ้านดงงาม ผลผลิตทางเกษตรท่ีสะดวกคล่องตัว จ านวน 2 สาย  ดังน้ี ด าเนินการแล้ว การปรับปรุงเป็น สัญจรไปมาสะดวกและขนส่ง

1.สายต่อจากถนน อต.ถ.4-0014 ระยะทาง รวม ผลผลิตทางเกษตรได้สะดวก

(ฝายปู่เหรียญ) กว้าง 4.00 เมตร ไม่น้อยกว่า คล่องตัวย่ิงข้ึน

ยาว 1,200 เมตร 1,700 เมตร

2.สายโรงปุ่ยไปบ้านนายใหญ่ หมุ่ท่ี 3

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร

100,300

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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)
48 โครงการปร้บปรุงสระน้ าหมู่บ้าน เพ่ือให้มีแหล่งน้ าส าหรับการใช้ ด าเนินการปรับปรุงสระน้ า ขนาดกว้าง - 419,000  -  - - สระน้ าได้รับการ ประชาชนมีแหล่งน้ าส าหรับ กองช่าง

บ้านดงงาม หมูjท่ี 3 อุปโภคบริโภค 25.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร ลึก 2.00 ด าเนินการแล้ว ปรับปรุงให้มี การใช้อุปโภคและบริโภค

เมตร สร้างร้ัวคอนกรีต ชนาดกว้าง 30.00 ความลึกไม่น้อย อย่างเพียงพอ

เมตร ยาว 45.00 เมตร สูง 2.00 เมตร กว่า 2.00เมตร

และล้อมร้ัว

ระยะทางยาว

2,561 45 เมตร

49 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางขนส่ง ด าเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 6 - 57,200  -  - - ถนนลูกรังได้รับ ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง กองช่าง

หมู่ท่ี 6บ้านท่าช้าง ผลผลิตทางเกษตรท่ีสะดวกคล่องตัวจ านวน 2 สาย ดังน้ี ด าเนินการแล้ว การปรับปรุงเป็น สัญจรไปมาสะดวกและขนส่ง

1.สายอ่างเก็บน้ าห้วยรกช้างฝ่ังซ้าย หมู่ท่ี 6 ระยะทาง รวม ผลผลิตทางเกษตรได้สะดวก

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ไม่น้อยกว่า คล่องตัวย่ิงข้ึน

2.สายอ่างเก็บน้ าห้วยรกช้างฝ่ังขวา หมู่ท่ี 6 1,400 เมตร

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 400 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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)
50 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางขนส่ง ด าเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 9 36,000  -  - - ถนนลูกรังได้รับ ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง กองช่าง

หมูท่ี 9 บ้านจริม ผลผลิตทางเกษตรท่ีสะดวก จ านวน 2 สาย ดังน้ี ด าเนินการแล้ว การปรับปรุงเป็น สัญจรไปมาสะดวกและขนส่ง

คล่องตัว 1.สายบ้านลุงเคร่ือง หมู่ท่ี 9 ระยะทาง รวม ผลผลิตทางเกษตรได้สะดวก

กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 700 เมตร ไม่น้อยกว่า คล่องตัวย่ิงข้ึน

2.สายบ้านนางกอบ หมู่ท่ี 9 1,000 เมตร

กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 300 เมตร

51 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางขนส่ง ด าเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 10 32,700  -  - - ถนนลูกรังได้รับ ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง กองช่าง

หมู่ท่ี  10บ้านสีเสียด ผลผลิตทางเกษตรท่ีสะดวก จ านวน 2 สาย ดังน้ี ด าเนินการแล้ว การปรับปรุงเป็น สัญจรไปมาสะดวกและขนส่ง

คล่องตัว 1.สาย อต.ถ.4-0029 หมู่ท่ี 10 ระยะทาง รวม ผลผลิตทางเกษตรได้สะดวก

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 400 เมตร ไม่น้อยกว่า คล่องตัวย่ิงข้ึน

2.สาย ซอยตาดหมาหอน 700 เมตร

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร

68,700

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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)
52 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้มีเส้นทางสัญจรไปมา ซ่อมสร้างถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 370 645,000 - - - - ถนนกว้าง ประชาชนมีสัญจรไปมา กองช่าง

แอสฟัลท์ติก ซอยหน้าวัดน้ าปึง สะดวกปลอดภัย เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีผิว 5 เมตร สะดวกปลอดภัย

รหัสสายทาง อต.ถ.4-003 จราจรไม่น้อยกว่า 1,850ตารางเมตร ยาว 370เมตร

สายทางเนินสูง-ปากดง

(หมู่ท่ี 1)
53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้มีเส้นทางสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 348,000 - - - ถนนกว้าง ประชาชนมีสัญจรไปมา กองช่าง

เสริมเหล็ก สายทางซอย สะดวกปลอดภัย 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร 3 เมตร ยาว สะดวกปลอดภัย

ข้างสระน้ าบ้านท่าวังโปร่ง หนา 0.15 เมตร 200 เมตร

(หมู่ท่ี 2)
54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้มีเส้นทางสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 574,000 - - - ถนนกว้าง ประชาชนมีสัญจรไปมา กองช่าง

เสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านตา สะดวกปลอดภัย 4.00 เมตร  ยาว 250 เมตร 4 เมตร สะดวกปลอดภัย

อ้วน (หมู่ท่ี 3) หนา 0.15 เมตร ยาว 250เมตร

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้มีเส้นทางสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 240,000 - - - ถนนกว้าง ประชาชนมีสัญจรไปมา กองช่าง
สายทางซอยบ้านลุงเผ่า  (หมู่ท่ี 7)สะดวกปลอดภัย 3.00 เมตร  ยาว 138 เมตร 3 เมตรยาว สะดวกปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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



หนา 0.15 เมตร 138 เมตร
645,000 1,162,000
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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)
56 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือให้มีเส้นทางสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3 เมตร 300,000 ประชาชนมีความพึงพอใจ มีเส้นทางสัญจรไปมา กองช่าง

พร้อมท่อลอดเหล่ียมคสล. สะดวกปลอดภัย ยาว 1500 เมตร พร้อมท่อลอดเหล่ียม ร้อยละ80 สะดวกปลอดภัย
ซอยเกษตรสุข หมู่ท่ี 2 จ านวน 1 จุด

57 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือให้มีเส้นทางสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร 50,000 ประชาชนมีความพึงพอใจ มีเส้นทางสัญจรไปมา กองช่าง
เข้าสระน้ าสาธารณะ หมู่ท่ี 8 สะดวกปลอดภัย ยาว 300 เมตร ร้อยละ80 สะดวกปลอดภัย

58 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้มีเส้นทางสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน กว้าง 2 เมตร ยาว 500,000  ประชาชนมีความพึงพอใจ มีเส้นทางสัญจรไปมา กองช่าง
รอบสระน้ าสาธารณะ หมู่ท่ี 8 สะดวกปลอดภัย 450 เมตร หนา 0.15 เมตร ร้อยละ80 สะดวกปลอดภัย

59 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้มีเส้นทางสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500,000 ประชาชนมีความพึงพอใจ มีเส้นทางสัญจรไปมา กองช่าง
เข้าอ่างเก็บน้ าห้วยรกช้าง หมู่ท่ี6 สะดวกปลอดภัย 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ร้อยละ80 สะดวกปลอดภัย

60 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือให้มีเส้นทางสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนกว้าง 3 เมตร 36,000    ประชาชนมีความพึงพอใจ มีเส้นทางสัญจรไปมา กองช่าง
ซอยบ้านลุงเคร่ือง หมู่ที 9 สะดวกปลอดภัย ยาว 300 เมตร ร้อยละ80 สะดวกปลอดภัย

61 โครงการก่อสร้างถนน คลส. เพ่ือให้มีเส้นทางสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 320,000 ประชาชนมีความพึงพอใจ มีเส้นทางสัญจรไปมา กองช่าง
เข้าอ่างเก็บน้ าสระรองไกร สะดวกปลอดภัย 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ร้อยละ80 สะดวกปลอดภัย
หมู่ท่ี 10

62 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือให้มีเส้นทางสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน กว้าง 4เมตร 100,000 ประชาชนมีความพึงพอใจ มีเส้นทางสัญจรไปมา กองช่าง
เข้าพ้ืนท่ีท าการเกษตรเขตต่อ สะดวกปลอดภัย ยาว 600 เมตร ร้อยละ80 สะดวกปลอดภัย

หมู่ท่ี1-หมู่ท่ี 11

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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



300,000 150,000 2,356,000    
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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 โครงการก่อสร้างห้องน้ าส านักงาน เพ่ือให้มีห้องน้ าส าหรับใช้ใน ก่อสร้างห้องน้ า ขนาดกว้าง 444,000 - - - - ห้องน้ า จ านวน 11 ห้อง มีห้องน้ าส าหรับบริการ กองช่าง

เทศบาลต าบลจริม การบริการประชาชนผู้มาติดต่อ 4 เมตร  ยาว  6  เมตร   ด าเนินการแล้ว ประชาชนผู้มาติดต่อ

ราชการ จ านวน 11 ห้อง ราชการ

2 จัดซ้ือโคมไฟหลอด LED เพ่ือให้มีแสงส่องสว่างตามทาง ติดต้ังโคมไฟหลอด LED ขนาด 100w 488,000 - - - - ติดต้ังโคมไฟ มีแสงส่องสว่างตามทาง กองช่าง

ขนาด 100w  ติดต้ัง 36 จุด สาธารณะภายในต าบลจริม ติดต้ัง  36 จุด  จ านวน 61 ชุด ด าเนินการแล้ว สาธารณะ สาธารณะภายในต าบล
จ านวน 61 ชุด พร้อมติดต้ัง ม.1 จ านวน 3 จุด  จ านวน 36 จุด จริม

ม.2 จ านวน 1 จุด   

ม.3 จ านวน 3 จุด   

ม.4 จ านวน 3 จุด   

ม.5 จ านวน 3 จุด   

ม.6 จ านวน 1 จุด   

ม.7 จ านวน 4 จุด  
ม.8 จ านวน 2 จุด   
ม.9 จ านวน 2 จุด   

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



932,000
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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)
2 จัดซ้ือโคมไฟหลอด LED เพ่ือให้มีแสงส่องสว่างตามทาง ติดต้ังโคมไฟหลอด LED 100w

(ต่อ) ขนาด 100w  ติดต้ัง 36 จุด สาธารณะภายในต าบลจริม ติดต้ัง  36 จุด  จ านวน 61 ชุด (ต่อ)

จ านวน 61 ชุด พร้อมติดต้ัง ม.10 จ านวน 3 จุด   

ม.11 จ านวน 2 จุด   

ม.12 จ านวน 3 จุด   

ม.13 จ านวน 6 จุด  

จัดซ้ือโคมไฟหลอด LED 100 w

จ านวน 61 โคม

จัดซ้ือขาโคม ความยาวไม่

น้อยกว่า 1.50 เมตร จ านวน61อัน

อุปกรณ์ยึดเสา จ านวน 61 ชุด

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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)
3 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังสัญญาณเตือน เพ่ือให้มีไฟสัญญาณเตือนบริเวณ ติดต้ังไฟสัญญาณเตือนบริเวณทางแยก 495,000  - - - - ติดต้ังไฟสัญญาณ มีสัญญาณไฟเตือนตาม กองช่าง

บริเวณทางแยกต าบลจริม ทางแยกต าบลจริม ต าบลจริม จ านวน 22 จุด 45 ดวง ด าเนินการแล้ว เตือนบริเวณ ทางแยกในต าบลจริม

ม.1 จ านวน 3 จุด 6 ดวง ทางแยก 22 จุด
ม.2 จ านวน 1 จุด 2 ดวง

ม.3 จ านวน 2 จุด 4 ดวง

ม.4 จ านวน 1 จุด 2 ดวง

ม.5 จ านวน 3 จุด 6 ดวง

ม.6 จ านวน 1 จุด 3 ดวง

ม.7 จ านวน 3 จุด 6 ดวง

ม.8 จ านวน 2 จุด 4 ดวง

ม.9 จ านวน 2 จุด 4 ดวง

ม.11 จ านวน 1 จุด 2 ดวง

ม.13 จ านวน 3 จุด 6 ดวง

495,000   

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ส านักสงฆ์มีไฟฟ้าใช้ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด - 200,000  - - - ประชาชนมีความพึงพอใจ ส านักสงฆ์และประชาชน กองช่าง

บ้านสีเสียด ซอยเข้าท่ีพักสงฆ์ และประชาชนได้ประโยชน์ อุตรดิตถ์ในการขยายเขตไฟฟ้า ร้อยละ 80 ได้มีไฟฟ้าใช้ในการท าพิธี
สีเสียด หมู่ท่ี 10 ในการท าพิธีทางศาสนา ทางศาสนา

5 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังโคม เพ่ือให้มีแสงส่องสว่างทางเข้าหมู่จัดซ้ือพร้อมติดต้ังโคมไฟโซล่าเซลล์ - 124,500 - - - ชุดโคมไฟ ทางเข้าหมู่บ้าน มีแสง กองช่าง

ไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 30 วัตตถ์ บ้าน ขนาด 30 วัตต์ ณ หมู่ท่ี 12 โซล่าเซลล์ ส่องสว่าง
หมู่ท่ี 12 บ้านก่ิวเคียน จ านวน 5 จุด ขนาด 30 

วัตต์

จ านวน 5 จุด

6 ก่อสร้างฝายน้ าล้น ม.11 เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับ กว้าง 7.00 เมตร สันฝายสูง - - 600,000 - - สร้างฝาย1 แห่ง แหล่งน้ าส าหรับท าการ กองช่าง

บริเวณบ้านนายจรูญ น้อยเทพ ท าการเกษตร ให้มีน้ า 1.50 เมตร ผนังสูง 3.00 เมตร เกษตรเพียงพอ

เพียงพอ

7 ก่อสร้างโรงผลิตน้ าด่ืม เพ่ือให้มีแหล่งน้ าสะอาด ก่อสร้างโรงผลิตน้ าด่ืม - - - 117,000 - สร้างโรงผลิตน้ าด่ืม มีแหล่งผลิตน้ าด่ืม กองช่าง

บริเวณ บ้านนายเล็ก  ธนปัตย์ ไว้ส าหรับบริโภค หมู่ท่ี 2 1 แห่ง ท่ีสะอาด

หมู่ท่ี 2

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



324,500  600,000  117,000
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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)
8 โครงการขยายท่อจ่ายน้ า เพ่ือให้มีน้ าเพียงพอส าหรับ ขยายท่อจ่ายน้ าประปา - - 200,000 - - ขยายท่อประปา ประชาชนมีน้ าเพียงพอ กองช่าง

ประปาหมู่ท่ี 2 จากท้ายซอย การอุปโภคและบริโภค ระยะทาง 200 เมตร ระยะทาง 200เมตร ส าหรับการใช้อุปโภค
รวมพลัง ไปหมู่ท่ี 3 และบริโภค

9 โครงการขยายท่อจ่ายน้ า เพ่ือให้มีน้ าเพียงพอส าหรับ ขยายท่อจ่ายน้ าประปา - - 100,000 - - ขยายท่อประปา ประชาชนมีน้ าเพียงพอ กองช่าง
ประปาหมู่ท่ี 2 จากท้ายซอย การอุปโภคและบริโภค ระยะทาง 100 เมตร ระยะทาง 100เมตร ส าหรับการใช้อุปโภค
เกษตรสุข ไปทางเข่ือนดิน 2,561 และบริโภค

10 โครงการปรับปรุงระบบประป่า เพ่ือให้มีน้ าใช้เพียงพอส าหรับ ปรับปรุงระบบประปา วางท่อPVC - - - 1,500,000 - ปรับปรุงระบบประปา ประชาชนในหมู่บ้านมี กองช่าง

วางท่อ PVC พร้อมป้ัมน้ าจาก การอุปโภคและบริโภค พร้อมติดต้ังป้ัมน้ าจากอ่างแก้มลิง วางท่อ ระยะทาง 1000 เมตรน้ าส าหรับการใช้อุปโภค

อ่างแก้มลิง ม.3 มาประปาหอ ระยทาง 1,000 เมตร และบริโภค

ถังสูง
11 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม  - ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด - - - - 300,000 สร้างรางระบายน้ า สามารถป้องกันน้ าท่วมและลด กองช่าง 

ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนถูกกัดเซาะ คอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทาง ระยะทาง 500 เมตร ปัญหาผิวถนนถูกน้ ากัดเซาะ
สองข้างทางคุ้มวังมัจฉา คุ้มวังมัจฉา ยาว 500 เมตร
ให้แก่หมู่ท่ี 4 ต าบลจริม ให้แก่หมู่ท่ี 4 ต าบลจริม

300,000  1,500,000 300,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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)
12 โครงการขุดลอกอ่างห้วย เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ -ขุดลอกอ่างห้วยรกช้าง หมู่ท่ี 6 1,000,000 - - - - ขุดลอกอ่างห้วยรกช้าง ประชาชนมีน้ าส าหรับการ

รกช้าง หมู่ท่ื 6 อุปโภค บริโภค  1 แห่ง อุปโภค บริโภค กองช่าง

13 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าวัง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ - ขุดลอกอ่างเก็บน้ าวังชมภูจุดน้ าต้ืน - - - 1,000,000 - ขุดลอกอ่างเก็บน้ าวังชมภู ประชาชนมีน้ าส าหรับการ กองช่าง
ชมภู บริเวณจุดน้ าต้ืน ม.7 อุปโภค บริโภค  1 แห่ง อุปโภค บริโภค 

14 โครงการขุดลอกล าห้วย เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ ขุดลอกเพ่ิมความลึกเป็น 2.50 เมตร - - - 500,000 - ความลึกของล าห้วย ประชาชนมีน้ าส าหรับการ กองช่าง
รกช้าง หมู่ท่ี 8 อุปโภค บริโภค  ยาว800 เมตร  กว้าง 5 เมตร เพ่ิมข้ึน 2.50 เมตร อุปโภค บริโภค 

15 โครงการขุดบ่อน้ าต้ืนข้างห้วยน้ ารี เพ่ือให้มีน้ าส าหรับการอุปโภค ขุดบ่อน้ าต้ืน ข้างห้วยน้ ารี ม.12 - - - 300,000  - ขุดบ่อน้ าต้ืน 1 แห่ง มีน้ าเพียงพอส าหรับการใช้ กองช่าง

ม.12 และบริโภคอย่างเพียงพอ ในการอุปโภคและบริโภค

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้มีรางระบายน้ าส าหรับการ ก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปิด - - - - 300,000  สร้างรางระบายน้ า สามารถลดการท่วมขังของ กองช่าง

พร้อมฝาปิด จากบ้านผู้ใหญ่พูน ระบายน้ าในช่วงฤดูฝนลดการท่วม หมู่ท่ี 1 1 แห่ง น้ าบนถนน

มาถึงบ้านนายชาตรี ศรีเขือนแก้ว ขังของน้ า

หมู่ท่ี1
1,000,000 1,800,000 300,000   

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



181
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือให้มีการระบายน้ าช่วง ขนาดเส้นผ่านศก.80 เซนติเมตร - - -' 700,000 - สร้างรางระบายน้ า มีรางส าหรับระบายน้ า กองช่าง

น้ าพร้อมบ่อพักน้ า หมู่ท่ี 8 ฤดูฝน ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร

18 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม  - ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด - - -  - 350,000 สร้างรางระบายน้ า สามารถป้องกันน้ าท่วมและลด กองช่าง

ฝาปิดสองข้างทาง ถนนถูกกัดเซาะ สองข้างทางกว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ปัญหาผิวถนนถูกน้ ากัดเซาะ

ณ หมู่ท่ี 11 ต าบลจริม ยาว 200 เมตร ณ หมู่ท่ี 11 ต าบลจริม

19 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือป้องกันน้ าท่วม ก่อสร้างรางระบายน้ าจ านวน 3 จุด สร้างรางระบายน้ า

น้ าคสล.พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 7 จุดท่ี 1 หน้าวัดเสกษนาราม - - - - 140,000 1จุด สามารถป้องกันน้ าท่วมและ

ระยะทาง 100 เมตร ปัญหาผิวถนนถูกน้ ากัดเซาะ กองช่าง

จุดท่ี2 หน้าบ้าน ผญ สุวัช พิมพ์แก้ว - - - - 140,000 1จุด

ระยะทาง 100 เมตร

จุดท่ี 3 หน้าบ้านนายบุญมี อินตา - - - - 140,000 1จุด

ระยะทาง 300 เมตร

700,000 770,000

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



182
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการขุดลอกขยายหน้า เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ -ขุดหน้าฝายกว้าง 3 เมตร - - - - 100,000 ขุดหน้าฝาย ประชาชนมีน้ าส าหรับการ กองช่าง

ฝายพร้อมเรียงหิน หมู่ท่ี 1 อุปโภค บริโภค  ระยะทาง 40 เมตร ระยะทาง40 เมตร อุปโภค บริโภค 

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุง  - ซ่อมแซมถังน้ าประปา บริเวณบ้าน - - 100,000  - - ซ่อมแซมถีงประปา หมู่บ้านมีระบบน้ าประปา กองช่าง 

ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ 3 รักษาระบบประปาให้สามารถ บริเวณบ้าน นายทอง  ขันมูล จ านวน 1 จุด ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค

ใช้การได้ดีมีน้ าส าหรับอุปโภค หมู่ท่ี 3 ต าบลจริม

บริโภคเพียงพอ 

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุง  - ปรับเปล่ียนท่อน้ าประปาใน - -  - 100,000  เปล่ียนท่อน้ า ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษา กองช่าง

ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ 5 รักษาระบบประปาให้สามารถ หมู่บ้าน ณ หมู่ท่ี 5 ต าบลจริม ประปา 1 แห่ง ระบบประปาให้สามารถใช้

ใช้การได้ดีมีน้ าส าหรับอุปโภค การได้ดีมีน้ าส าหรับอุปโภค

บริโภคเพียงพอ บริโภคเพียงพอ

23 โครงการปรับปรุงสระน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ - ปรับปรุงสระน้ า ชนาดกว้างยาว - - - 100,000 ปรับปรุงสระน้ า ประชาชนมีน้ าส าหรับการ

ร่องข้าวหลาม หมู่ท่ี 2 อุปโภค บริโภค   2 ไร่ พ้ืนท่ี 2 ไร่ อุปโภค บริโภค กองช่าง
100,000 100,000 200,000

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



183
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงการขุดลอกสระน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ -ขุดเพ่ิมความลึก 3 เมตร - - 150,000 - - ขุดเพ่ิมความลึกของ ประชาชนมีน้ าส าหรับการ

ตรงข้ามประปาหอถึงสูง อุปโภค บริโภค  สระน้ า ม.3 อุปโภค บริโภค กองช่าง

หมู่ท่ี3 ลึกเพ่ิม 3 เมตร

25 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เพ่ือให้เทศบาลต าบลจริม  - ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารส านัก - - 200,000  - ซ่อมแซม ปรับปรุง การบริหารงานของเทศบาล ส านักปลัด

อาคารส านักงานและห้อง เป็นสถานท่ีราชการท่ีสามารถ งานเทศบาลต าบลจริม ให้น่าอยู่ ส านักงาน ทต.จริม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ประชุมเทศบาลต าบลจริม ต้อนรับและบริการประชาชน -   -  - 1 คร้ัง

ได้อย่างเต็มท่ี 

26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือพัฒนาไฟฟ้าสาธารณะให้  - ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ 10 จุด ไฟฟ้าสาธารณะได้รับการ กองช่าง 
ไฟฟ้าสาธารณะ มีแสงสว่างเพียงพอในหมู่บ้าน ให้แก่หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบล พัฒนาท าให้หมู่บ้านมีแสง

จริม สว่างเพียงพอ 

27 ก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับ  - ก่อสร้างฝายน้ าล้น    - - -  - 465,000 สร้างฝายน้ าล้น แหล่งน้ าส าหรับท าการ กองช่าง
หมู่ท่ี 13 ท าการเกษตร ให้มีน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยรกช้าง  1 แห่ง เกษตรเพียงพอ

เพียงพอ กว้าง 12 เมตร  สูง 1.20 เมตร

หมู่ท่ี 13

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



100,000 100,000 450,000 100,000 565,000
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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)
28 โครงการขุดอ่างเก็บน้ าแก้มลิง เพ่ือให้มีน้ าส าหรับการอุปโภค ขุดสระน้ า กว้าง 40 เมตร - - - - 127,000 ขุดสระน้ ากว้าง มีน้ าเพียงพอส าหรับการใช้ กองช่าง

บริเวณ สนามโรงเรียนสีเสียด และบริโภคอย่างเพียงพอ ยาว 55 เมตร 40 เมตร ในการอุปโภคและบริโภค

บ ารุง (เก่า)   ม.11

29 โครงการปรับปรุงสระน้ า เพ่ือให้มีแหล่งน้ าอุปโภค  - ปรับปรุงสระน้ าบ้านท่าวังโปร่งเพ่ือ  - - - 1,500,000 ปรับปรุงสระน้ า มีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค กองช่าง

บ้านท่าวังโปร่ง  หมู่ท่ี 2 และบริโภค กักเก็บน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค  1 แห่ง และบริโภค

30 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 4 จุด - - - - 300,000 ขุดบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ าส าหรับการ กองช่าง

หมู่ท่ี 10 อุปโภค บริโภค  1.บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 4 จุด อุปโภค บริโภค 

2.บ้านนางสาย แสงปัน

3.บ้านนายประสาท มณีสีทอง

4.บ้านนางสุทธิดา เพ็ชรเสา

31 โครงการก่อสร้างฝายขนาด เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ ก่อสร้างฝาย ขนาดกว้าง 12 เมตร - - - - 800,000 สร้างฝาย 1แห่ง ประชาชนมีน้ าส าหรับการ กองช่าง

ใหญ่ บริเวณห้วยคลอง อุปโภค บริโภค  สันฝายสูง 1.50เมตร อุปโภค บริโภค 

ชมภู หมู่ที 13 ผนังข้าง สูง 3 เมตร

ตามแบบ มท 2527

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



1,500,000 1,227,000
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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)
32 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 4 จุด - - - 300,000 - ขุดบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ าส าหรับการ กองช่าง

หมู่ท่ี 13  จ านวน 4 จุด อุปโภค บริโภค  1.บ้านนางซ่อนกล่ิ จันต๊ะสุรินทร์ จ านวน 4 จุด อุปโภค บริโภค 

2.บ้านนายยอด นันชม

3.บ้านนายตัน เข่ือนจะนะ

4.บ้านผญ.ก่ิง ชุ่มขัน

33 ก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับ  - ก่อสร้างฝายน้ าล้น   - -   - 200,000 - สร้างฝายน้ าล้น แหล่งน้ าส าหรับท าการ กองช่าง
หมู่ท่ี 6 ท าการเกษตร ให้มีน้ าเพียงพอ คอนกรีตเสริม จ านวน 1 จุด เกษตรเพียงพอ

ขนาดกว้าง 1.5 ม.

 ยาว 50 ม.จ านวน

1 จุด  ณ บริเวณ

บ้านนายเมตร มีรินทร์

หมู่ท่ี 6 ต าบลจริม 

34 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม  - ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด   - -    - 400,000 สร้างรางระบายน้ า สามารถป้องกันน้ าท่วมและลด กองช่าง

ฝาปิดสองข้างทางต้ังแต่ส่ีแยก ถนนถูกกัดเซาะ สองข้างทางต้ังแต่ส่ีแยกผัง 13 ถึง ระยะทาง 600 เมตร ปัญหาผิวถนนถูกน้ ากัดเซาะ

ผัง 13 ถึงสะพานห้วยตะขบ สะพานห้วยตะขบ ความยาว 600 ม.

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



ณ หมู่ท่ี 9 ต าบลจริม ณ หมู่ท่ี 9 ต าบลจริม
500,000 400,000
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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)
35 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม  - ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด   - -   -   - 200,000 สร้างรางระบายน้ า สามารถป้องกันน้ าท่วมและลดกองช่าง 

ฝาปิดสองข้างถนนซอยบ้าน ถนนถูกกัดเซาะ สองข้างถนนซอยบ้านนายสังวาลย์ ระยะทาง 500 เมตร ปัญหาผิวถนนถูกน้ ากัดเซาะ

นายสังวาลย์เต็มรินทร์ เต็มรินทร์ กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.

 หมู่ท่ี 1 ต าบลจริม ยาว 500 ม. หมู่ท่ี 1 ต าบลจริม

36 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม  - ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด    - -   -   - 150,000 สร้างรางระบายน้ า สามารถป้องกันน้ าท่วมและลดกองช่าง 

ฝาปิดสองข้างถนนซอย ถนนถูกกัดเซาะ สองข้างถนนซอยเทศบาลต าบลจริม ระยะทาง 280เมตร ปัญหาผิวถนนถูกน้ ากัดเซาะ

เทศบาลต าบลจริม กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. 

 ณ หมู่ท่ี 1 ต าบลจริม ยาว 280 ม. ณ หมู่ท่ี 1 ต าบลจริม

37 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม  - ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมวาง  - -   -   - 1,500,000 สร้างรางระบายน้ า สามารถป้องกันน้ าท่วมและลดกองช่าง 

วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนถูกกัดเซาะ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้น ระยะทาง 1500 เมตร ปัญหาผิวถนนถูกน้ ากัดเซาะ

ณ หมู่ท่ี 2 ต าบลจริม ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว

1,500 ม. ณ หมู่ท่ี 2 ต าบลจริม 

1,850,000

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



187
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
38 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือให้มีการระบายน้ าช่วง ระยะทาง785 เมตร - - - - 1,100,000 สร้างรางระบายน้ า มีรางส าหรับระบายน้ า กองช่าง

น้ า หมุ่ท่ี 8 ผัง 12 ต.จริม- ฤดูฝน กว้าง 0.30 เมตร ระยะทาง 785 เมตร

ผัง 1 ต.หาดล้า ลึก 0.50 เมตร

39 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม  - ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด  - - -    - 600,000 สร้างรางระบายน้ า สามารถป้องกันน้ าท่วมและลด กองช่าง 
ฝาปิดสองข้างทาง ถนนถูกกัดเซาะ สองข้างทางกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ระยะทาง 1200 เมตร ปัญหาผิวถนนถูกน้ ากัดเซาะ

 ณ หมู่ท่ี 6 ต าบลจริม ยาว 1,200 ม. ณ หมู่ท่ี 6 ต าบลจริม 

40 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน เพ่ือให้มีถนนส าหรับใช้สัญจร  - ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาย    - - 300,000   - - สร้างรางระบายน้ า มีถนนส าหรับใช้สัญจร กองช่าง

นายปัน สิทธิใจ ไป - มา ท่ีสะดวก ปลอดภัย ปัน สิทธิใจ กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. ระยะทาง 150 เมตร ไป - มา ท่ีสะดวก ปลอดภัย

ณ หมู่ท่ี 10 ต. จริม ณ หมู่ท่ี 10 ต. จริม 

41 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม  - ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด  - - -  - 400,000 สร้างรางระบายน้ า สามารถป้องกันน้ าท่วมและลด กองช่าง

ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนถูกกัดเซาะ คอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงเรียนจริม- 1 แห่ง ปัญหาผิวถนนถูกน้ ากัดเซาะ

ข้างโรงเรียนจริม-อนุสรณ์ 2 อนุสรณ์ 2 ณ หมู่ท่ี 8 ต าบลจริม

ณ หมู่ท่ี 8 ต าบลจริม

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



300,000 2,100,000
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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)
42 วางท่อระบายน้ า หน้าบ้าน เพ่ือป้องกันน้ าท่วม  - วางท่อระบายน้ าขนาด 1.20 ม.  - - -  - 150,000 วางท่อระบายน้ า สามารถป้องกันน้ าท่วมและลด กองช่าง 

นางบุญรัตน์  อินต๊ะรัตน์ จ านวน 10 ท่อน หน้าบ้านนางบุญรัตน์ จ านวน  10ท่อน ปัญหาผิวถนนถูกน้ ากัดเซาะ

 ณ หมู่ท่ี 4 ต าบลจริม อินต๊ะรัตน์ ณ หมู่ท่ี 4 ต าบลจริม

43 โครงการวางท่อระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วม - วางท่อระบายน้ า ขนาด 80 เซนติเมตร วางท่อระบายน้ า สามารถป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง 
หมู่ท่ี 3 จ านวน 3 จุด  จุดท่ี 1 โรงปุ่ย - - - - 50,000 จ านวน 3 จุด ปัญหาผิวถนนถูกน้ ากัดเซาะ

จุดท่ี 2 ซอยไปหมู่ท่ี 2 - - - - 50,000

จุดท่ี 3 ซอยบ้านนายเรียน - - - - 50,000

44 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุง  - ก่อสร้างถังเก็บน้ าขนาด 100 คิว  - - -   - 500,000 สร้างถังเก็บน้ า จ านวน ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษา กองช่าง

ระบบประปาหมู่ 9 รักษาระบบประปาให้สามารถ จ านวน  2 ลูก  ณ หมู่ท่ี 9 ต าบลจริม 2 ลูก ระบบประปาให้สามารถใช้

ใช้การได้ดีมีน้ าส าหรับอุปโภค  - จัดหาท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์  - - -  - 180,000 การได้ดีมีน้ าส าหรับอุปโภค

บริโภคเพียงพอ กลาง 2 น้ิว ยาว 2,000 เมตร ส าหรับ บริโภคเพียงพอ 

เปล่ียนท่อราชด าริ (จ านวนท่อ 

500 เส้น) ณ หมู่ท่ี 9 ต าบลจริม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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



980,000
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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)
45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุง  - วางท่อพีวีซีจากอ่างเก็บน้ า ม.6 ถึง  - - -  - 1,000,000 วางท่อน้ า ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษา กองช่าง

ระบบประปาหมู่ 13 รักษาระบบประปาให้สามารถ ฝายน้ าล้นบ้านนายนพรัตน์  โมอินทร์ และจัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ า ระบบประปาให้สามารถใช้

ใช้การได้ดีมีน้ าส าหรับอุปโภค  -จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ า 2 จุด 2 จุด การได้ดีมีน้ าส าหรับอุปโภค

46 โครงการขุด  บ่อน้ าต้ืน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ  - ขุดบ่อน้ าต้ืนจุดบ้านนายด า มีรินทร์  - - -  - 250,000 ขุดบ่อน้ าต้ืน 2 จุด ประชาชนมีน้ าส าหรับการ กองช่าง
 หมู่10 อุปโภค บริโภค  และจุดบ้านนายเพียร  ใจเงิน อุปโภค บริโภค 

ณ  หมู่ท่ี  10 ต าบลจริม 2,563
47 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุง  - ปรับปรุงระบบประปาโดยขยาย   - - 100,000  - ขยายท่อน้ า ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษา กองช่าง

ระบบประปาหมู่ 10 รักษาระบบประปาให้สามารถ ท่อพีวีซี ขนาด 2 น้ิว ยาว  1000 ม. ระยะทาง 1000 เมตร ระบบประปาให้สามารถใช้

ใช้การได้ดีมีน้ าส าหรับอุปโภค ณ หมู่ท่ี 10  ต าบลจริม การได้ดีมีน้ าส าหรับอุปโภค

บริโภคเพียงพอ  บริโภคเพียงพอ 

48 โครงการขุดเจาะ ซ่อมแซม เพ่ือให้มีน้ าส าหรับใช้ในการ  - เจาะบ่อบาดาล  -  - -  - 500,000 เจาะบ่อบาดาล มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค กองช่าง 

บ่อบาดาล หมู่ 8 อุปโภคและบริโภค ให้แก่หมู่ท่ี  8 ต าบลจริม จ านวน 1 จุด บริโภคเพียงพอ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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



100,000 1,750,000
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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)
49 โครงการขุดเจาะ ซ่อมแซม เพ่ือให้มีน้ าส าหรับใช้ในการ  - เจาะบ่อบาดาลจ านวน 3 จุด  -  -  - 200,000  - เจาะบ่อบาดาล 3 จุด มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค กองช่าง 

บ่อบาดาล หมู่ 9 อุปโภคและบริโภค ให้แก่หมู่ท่ี  9 ต าบลจริม บริโภคเพียงพอ 

50 โครงการขุด  บ่อน้ าต้ืน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ  - ขุดบ่อน้ าต้ืน บริเวณล าห้วยรีพร้อม  - - - 250,000 - ขุดบ่อต้ืน จ านวน 1จุด ประชาชนมีน้ าส าหรับการ กองช่าง

 หมู่12 อุปโภค บริโภค  มิสเตอร์น้ าณ หมู่ท่ี 12 ต าบลจริม อุปโภค บริโภค 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ  - ขุดลอกคลองหน้าฝายเพ่ือกักเก็บ  - - - 150,000 - ขุดลอกคลอง ประชาชนมีน้ าส าหรับการ

อุปโภค บริโภค  น้ าใช้อุปโภคบริโภค จุดต้นน้ าผลิต เก็บน้ าใช้ 1 จุด อุปโภค บริโภค 

ประปาหมู่บ้าน ณ หมู่ท่ี 12 

ต าบลจริม

51 โครงการขุดลอกสระน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ -ขุดสระกว้าง85 เมตร ยาว 160 - - - - 3,500,000 ขุดสระน้ า ประชาชนมีน้ าส าหรับการ

สาธารณะพร้อมเทดาดคอน อุปโภค บริโภค  เมตร ลึก 2 เมตร ระยะทาง 160 เมตร อุปโภค บริโภค กองช่าง

กรีตรอบสระ

หมู่ท่ี 2
600,000 3,500,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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



191
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
52 ก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับ  -ก่อสร้างฝายชะลอน้ าคอนกรีต - - - 300,000  - สร้างฝาย 3 จุด แหล่งน้ าส าหรับท าการ กองช่าง  

หมู่ท่ี 4 ท าการเกษตร ให้มีน้ าเพียงพอ จ านวน 3 จุด ระหว่าง เกษตรได้รับการพัฒนาและ

บ้านนางสุกัญญาปัญญาหล้า มีน้ าไว้ใช้เพียงพอ 

53 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม  - ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด  -  - - 900,000 - สร้างรางระบายน้ า สามารถป้องกันน้ าท่วมและลด กองช่าง 

ฝาปิดสองข้างถนนสายหลัก ถนนถูกกัดเซาะ สองข้างถนนสายยืนกว้าง 0.50 ม. ระยะทาง 2000 ม. ปัญหาผิวถนนถูกน้ ากัดเซาะ

ณ หมู่ท่ี 1 ต าบลจริม ลึก 0.50 ม. ยาว 2,000 ม. 

ณ หมู่ท่ี 1 ต าบลจริม

54 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพ่ือให้มีการระบายน้ าช่วงฤดู ก่อสร้างรางระบายน้ า ระยะทาง - - - - 1,200,000 สร้างรางระบายน้ า มีรางส าหรับระบายน้ า กองช่าง
น้ าพร้อมฝาปิดสองข้างทาง ฝน 800 เมตร 800 เมตร

หมู่ท่ี 12

55 ปรับปรุงสระน้ ากลาง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้  -ปรับปรุง ซ่อมแซมสระน้ ากลาง  -  - - 250,000  - ซ่อมแซมสระน้ า มีแหล่งท่องเท่ียวและแหล่ง กองช่าง  
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 เป็นแหล่งท่องเท่ียวและแหล่ง หมู่บ้านตรงจุดท่ีร่ังซึม ล้อมร้ัวตาข่าย และล้อมร้ัว ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ

ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ สูง 1 ม.  หมู่ท่ี 1 ขนาดสูง 1 เมตร
1,450,000  1,200,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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)
56 ก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับ  ก่อสร้างฝายน้ าล้น   - -   -   - 3,000,000 สร้างฝายน้ าล้น แหล่งน้ าส าหรับท าการ กองช่าง

หมู่ท่ี 5 ท าการเกษตร ให้มีน้ าเพียงพอ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3 ฝาย เกษตรได้รับการ

กว้าง 12 เมตร ยาว 12 พัฒนาและ

เมตร จ านวน 3 ฝาย มีน้ าไว้ใช้เพียงพอ 

 ซ่ึงมีขนาดเท่า

กันท้ัง 3 ฝาย ณ  

หมู่ท่ี 5 ต าบลจริม

57 ก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับ  - ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.   - -   -   - 500,000 สร้างฝายน้ าล้น แหล่งน้ าส าหรับท าการ กองช่าง
หมู่ท่ี 10 ท าการเกษตร ให้มีน้ า 5 จุด บริเวณคลองห้วยสีเสียด 5 จุด เกษตรได้รับการพัฒนาและ

เพียงพอ หมู่ท่ี 10 ต าบลจริม มีน้ าไว้ใช้เพียงพอ 

58 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม  - ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด สร้างรางระบายน้ า สามารถป้องกันน้ าท่วมและลด กองช่าง

ฝาปิดสองข้างทาง ม13 ถนนถูกกัดเซาะ สองข้างทาง จ านวน 5 จุด  5 จุด ปัญหาผิวถนนถูกน้ ากัดเซาะ

(เส้นท่ี1) จุดท่ี 1 หน้าบ้านนายก่ิง  ชุ่มขัน - -  -  - 300,000  1 เส้น
3,800,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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)
59 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม   เส้นทาง  สามแยกบ้านนายด่ัน อิสสระ  -  - -  - 300,000 สร้างรางระบายน้ า สามารถป้องกันน้ าท่วมและลด กองช่าง

ฝาปิดสองข้างทาง ม13 ถนนถูกกัดเซาะ ถึงบ้านนายจ ารัส มีรินทร์ ระยะทาง 300 ม. ปัญหาผิวถนนถูกน้ ากัดเซาะ

(เส้นท่ี2) ความยาว 300 ม. 

60 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม  - ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด - -  - 800,000 - สร้างรางระบายน้ า สามารถป้องกันน้ าท่วมและลด กองช่าง

ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนถูกกัดเซาะ คอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทางซอยยืน ระยะทาง 3000 ม. ปัญหาผิวถนนถูกน้ ากัดเซาะ

สองข้างทางซอยยืนเร่ิมจาก ยาว 3,000 ม. เร่ิมจากผัง 11 - ผัง 12

ผัง11 - ผัง 12 ณ หมู่ท่ี 8 ณ หมู่ท่ี 8 ต าบลจริม

61 จัดหาฝาปิดรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ  - จัดหาฝาปิดรางระบายน้ า  - -  - 250,000 - หาฝาปิดราง สามารถป้องกันอุบัติเหตุ กองช่าง 

ซอยสองเนิน ณ หมู่ท่ี 4 ซอยสองเนิน ยาว 200 เมตร ระบายน้ า ระยะทาง200ม.

ณ หมู่ท่ี 4 ต าบลจริม

62 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม  เส้นทาง หน้าบ้านนายประชัน นันชม - 300,000 สร้างระบายน้ า สามารถป้องกันน้ าท่วมและลด กองช่าง

ฝาปิดสองข้างทาง ม13 ถนนถูกกัดเซาะ ถึง บ้านผช.พยุง ความยาว 300  ม. ระยะทาง 300 ม. ปัญหาผิวถนนถูกน้ ากัดเซาะ

(เส้นท่ี3)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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



1,050,000 600,000
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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)
63 ก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับ  - ก่อสร้างฝายน้ าล้น     - -  - 500,000  - สร้างฝายน้ าล้น แหล่งน้ าส าหรับท าการ กองช่าง

หมู่ท่ี 7 ท าการเกษตร ให้มีน้ า คอนกรีตเสริมบริเวณ 1 แห่ง เกษตรเพียงพอ

เพียงพอ ห้วยรกช้าง 

ณ หมู่ท่ี 7 ต.จริม

64 ก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับ  - ก่อสร้างฝายน้ าล้น    - -  - 800,000  - สร้างฝายน้ าล้น แหล่งน้ าส าหรับท าการ กองช่าง

หมู่ท่ี 8 ท าการเกษตร ให้มีน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยรกช้าง 1 แห่ง เกษตรเพียงพอ

เพียงพอ ขนาดกว้าง 12 ม. สูง 1.20 ม.

65 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม  เส้นทาง บ้านนายก่ิง จันจร ถึงบ้าน  -  - - - 300,000 สร้างรางระบายน้ า กองช่าง

ฝาปิดสองข้างทาง ม13 ถนนถูกกัดเซาะ นายตอม กิติกังวาล ความยาว400 ม. ความยาว 400 ม.

(เส้นท่ี4)

66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุง  - ขยายท่อประปาภูเขาเป็นท่อพีวิซี   - -   - 300,000 ขยายท่อประปา ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษา กองช่าง

ระบบประปาหมู่ 12 รักษาระบบประปาให้สามารถ เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 น้ิว ความยาว ระยะทาง 1500ม. ระบบประปาให้สามารถใช้

ใช้การได้ดีมีน้ าส าหรับอุปโภค 1,500 เมตร ณ หมู่ท่ี 12 ต าบลจริม การได้ดีมีน้ าส าหรับอุปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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



บริโภคเพียงพอ บริโภคเพียงพอ 

1,600,000 300,000
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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)
67 โครงการขุดเจาะ ซ่อมแซม บริโภคเพียงพอ 

บ่อบาดาล หมู่ 3 เพ่ือให้มีน้ าส าหรับใช้ในการ  - เจาะบ่อบาดาล จ านวน  5 บ่อ  -  -   - 1,200,000   - เจาะบ่อบาดาล5 จุด มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค กองช่าง 

อุปโภคและบริโภค ให้แก่หมู่ท่ี 3  ต าบลจริม บริโภคเพียงพอ 

68 บ่อบาดาล หมู่ 4 เพ่ือให้มีน้ าส าหรับใช้ในการ  - เจาะบ่อบาดาล จ านวน  30 บ่อ   -   -   - 600,000   - เจาะบ่อบาดาล30 จุด มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค กองช่าง 

อุปโภคและบริโภค ให้แก่หมู่ท่ี 4   ต าบลจริม บริโภคเพียงพอ 

69 โครงการขุดเจาะ ซ่อมแซม เพ่ือให้มีน้ าส าหรับใช้ในการ  - เจาะบ่อบาดาล จ านวน 40 บ่อ   -  - 1,000,000  - เจาะบ่อบาดาล40 จุด มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค กองช่าง 

บ่อบาดาล หมู่ 5 อุปโภคและบริโภค ให้แก่หมู่ท่ี  5  ต าบลจริม บริโภคเพียงพอ 

70 โครงการก่อสร้าง จัดหา เพ่ือให้มีท่ีเก็บกักน้ าเพ่ือใช้  - จัดหาวงบ่อซีเมนต์ 5 วง ขนาด - - - 100,000 - จัดหาวงบ่อ50 จุด มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค

ภาชนะ เก็บกักน้ าหมู่1 ส าหรับการอุปโภคบริโภค 1.50 เมตร บริโภคเพียงพอ กองช่าง

  หมู่ท่ี 1 ต าบลจริม

71 โครงการก่อสร้าง จัดหา เพ่ือให้มีท่ีเก็บกักน้ าเพ่ือใช้  - ก่อสร้างวงบ่อให้จุดละ  - - - 100,000 - สร้างวงบ่อ50 จุด มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค กองช่าง

ภาชนะ เก็บกักน้ า  หมู่2 ส าหรับการอุปโภคบริโภค 5 วง  ให้แก่หมู่ท่ี  2  ต าบลจริม บริโภคเพียงพอ 

3,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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)
72 โครงการก่อสร้าง จัดหา เพ่ือให้มีท่ีเก็บกักน้ าเพ่ือใช้  - จัดหาวงบ่อซีเมนต์ 5 วง ขนาด - - - 100,000 - จัดหาวงบ่อ 50 จุด มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค กองช่าง

ภาชนะ เก็บกักน้ า  หมู่3 ส าหรับการอุปโภคบริโภค 1.5 เมตร หมู่ท่ี 3 บริโภคเพียงพอ 

73 โครงการก่อสร้าง จัดหา เพ่ือให้มีท่ีเก็บกักน้ าเพ่ือใช้  - จัดหาวงบ่อซีเมนต์ 5 วง ขนาด - -  - 100,000  - จัดหาวงบ่อ50 จุด มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค กองช่าง

ภาชนะ เก็บกักน้ า  หมู่4 ส าหรับการอุปโภคบริโภค 1.50 เมตร บริโภคเพียงพอ 

 หมู่ท่ี 4 ต าบลจริม

74 โครงการก่อสร้าง จัดหา เพ่ือให้มีท่ีเก็บกักน้ าเพ่ือใช้  - จัดหาวงบ่อส าหรับกักเก็บน้ าเพ่ือ  - - - 100,000 - จัดหาวงบ่อ50 จุด มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค กองช่าง

ภาชนะ เก็บกักน้ า  หมู่ 7 ส าหรับการอุปโภคบริโภค การอุปโภคบริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์ บริโภคเพียงพอ 

กลาง 1.50 เมตร ให้กับหมู่บ้าน

ละ 5 วง  ม. 7

75 โครงการก่อสร้าง จัดหา เพ่ือให้มีท่ีเก็บกักน้ าเพ่ือใช้  - จัดหาวงบ่อส าหรับกักเก็บน้ าเพ่ือ  - - - 100,000 - จัดหาวงบ่อ50 จุด มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค กองช่าง

ภาชนะ เก็บกักน้ า  หมู่ 8 ส าหรับการอุปโภคบริโภค การอุปโภคบริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์ บริโภคเพียงพอ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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



กลาง 1.50 เมตร ให้กับหมู่บ้าน

ละ 5 วง ม. 8

400,000
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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)
76 โครงการก่อสร้าง จัดหา เพ่ือให้มีท่ีเก็บกักน้ าเพ่ือใช้  - จัดหาวงบ่อส าหรับกักเก็บน้ าเพ่ือ  - - - 170,000 - จัดหาวงบ่อ50 จุด มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค กองช่าง

ภาชนะ เก็บกักน้ า  หมู่ 9 ส าหรับการอุปโภคบริโภค การอุปโภคบริโภค เส้นØ.1.50 ม. บริโภคเพียงพอ 

 ให้กับครัวเรือน ม.9

77 โครงการก่อสร้าง จัดหา เพ่ือให้มีท่ีเก็บกักน้ าเพ่ือใช้  - จัดหาวงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่าศูนย์  - - - 100,000 - จัดหาวงบ่อ50 จุด มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค กองช่าง

ภาชนะ เก็บกักน้ า  หมู่ 10 ส าหรับการอุปโภคบริโภค กลาง 1.50 เมตร ให้กับหมู่บ้าน บริโภคเพียงพอ 

ละ 5 วง ณ หมู่ท่ี 10 ต าบลจริม

78 โครงการก่อสร้าง จัดหา เพ่ือให้มีท่ีเก็บกักน้ าเพ่ือใช้  - จัดหาวงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่าศูนย์  - - - 100,000  - จัดหาวงบ่อ50 จุด มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค

ภาชนะ เก็บกักน้ า  หมู่ 11 ส าหรับการอุปโภคบริโภค กลาง 1.50 เมตร ให้ บริโภคเพียงพอ กองชาง

ละ 5 วง ณ หมู่ท่ี 11 ต าบลจริม

79 โครงการก่อสร้าง จัดหา เพ่ือให้มีท่ีเก็บกักน้ าเพ่ือใช้  - จัดหาถังเก็บน้ าขนาด 2,000 ลิตร  - - - 100,000  - จัดหาวงบ่อ50 จุด มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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



ภาชนะ เก็บกักน้ า  หมู่ 12 ส าหรับการอุปโภคบริโภค จ านวน  56 ถัง ณ หมู่ท่ี  12 ต.จริม บริโภคเพียงพอ กองช่าง

470,000
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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)
80 โครงการก่อสร้าง จัดหา เพ่ือให้มีท่ีเก็บกักน้ าเพ่ือใช้  - จัดหาวงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่าศูนย์ - - - 100,000  - จัดหาวงบ่อ50 จุด มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค

ภาชนะ เก็บกักน้ า  หมู่ 13 ส าหรับการอุปโภคบริโภค กลาง 1.50 เมตร บริโภคเพียงพอ กองช่าง

ละ 5 วง ณ หมู่ท่ี 13 ต าบลจริม

81 โครงการก่อสร้าง จัดหา เพ่ือให้มีท่ีเก็บกักน้ าเพ่ือใช้  - จัดหาวงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่าศูนย์ - - - 100,000  - จัดหาวงบ่อ50 จุด มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค

ภาชนะ เก็บกักน้ า  หมู่ 5 ส าหรับการอุปโภคบริโภค กลาง 1.50 เมตร บริโภคเพียงพอ กองช่าง

ละ 5 วง ณ หมู่ท่ี 5 ต าบลจริม

82 โครงการก่อสร้าง จัดหา เพ่ือให้มีท่ีเก็บกักน้ าเพ่ือใช้  - จัดหาวงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่าศูนย์ - - - 100,000  - จัดหาวงบ่อ50 จุด มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค

ภาชนะ เก็บกักน้ า  หมู่ 6 ส าหรับการอุปโภคบริโภค กลาง 1.50 เมตร บริโภคเพียงพอ กองช่าง

ละ 5 วง ณ หมู่ท่ี 6 ต าบลจริม

83 โครงการก่อสร้างวงบ่อเก็บน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ ก่อสร้างวงบ่อ จ านวน 2 บ่อ - - - 200,000 - สร้างวงบ่อเก็บน้ า ประชาชนมีน้ าส าหรับการ กองช่าง

เพ่ิมเติมบริเวณศาลาอเนก อุปโภค บริโภค  บ่อละ 12 วง ขนาดเส้นผ่านศก 1 แห่ง อุปโภค บริโภค 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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



ประสงค์กลางหมู่บ้าน 1.50 เมตร

หมู่ท่ี 9  (ผัง13)
500,000   
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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)
84 โครงการกก่อสร้างแทงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ ก่อสร้างแทงค์น้ า ขนาด 100 คิว - - - 600,000 - สร้างแทงค์น้ า1 แห่ง ประชาชนมีน้ าส าหรับการ กองช่าง

น้ าส าหรับกับเก็บน้ า หมู่ท่ี 9 อุปโภค บริโภค   ณ บริเวณท่ีดิน ผช.เสง่ียม รินสาร อุปโภค บริโภค 

85 โครงการเพ่ิมเฟสไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือพัฒนาด้านไฟฟ้ารวมไปถึง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าให้ภายในเขต - - - 300,000  - ขยายไฟฟ้าแรงต่ า มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง กองช่าง

จาก 2เฟสเป็น3เฟส ระบบสาธารณูปโภค หมู่ท่ี 13 1 จุด

หมู่ท่ี 13 สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง 

86 โครงการขุดลอก เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับ  - ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยยาง-  - - - 500,000 - ขุดลอกอ่างเก็บ แหล่งน้ าส าหรับท าการ กองช่าง  

อ่างเก็บน้ า  หมู่ท่ี 1 ท าการเกษตร ให้มีน้ า นกกระโทง  ณ  หมู่ท่ี 1 ต าบลจริม 1 แห่ง เกษตรได้รับการพัฒนาและ

เพียงพอ มีน้ าไว้ใช้เพียงพอ 

87 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้เทศบาลต าบลจริม  - ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล  - -   - 10,000,000 - สร้างอาคารส านักงาน การบริหารงานของ ส านักปลัด

ส านักงานเทศบาลต าบลจริม เป็นสถานท่ีราชการท่ีสามารถ ต าบลจริมตามแบบแปลนมาตรฐาน 1 แห่ง เทศบาลเป็นไปตาม

ต้อนรับและบริการประชาชน  หลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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



ได้อย่างเต็มท่ี 

11,400,000
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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)
88 โครงการต่อเติมห้องเก็บครุภัณฑ์ เพ่ือให้มีห้องเก็บครุภัณฑ์ของหมู่ ขนาดกว้าง4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร - - 64,000 - - ประชาชนพึงพอ มีห้องเก็บส าหรับเก็บครุภัณฑ์ กองช่าง

ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 1 บ้าน งบโรงไฟฟ้าฯ ใจไม่น้อยกว่า ต่างๆของหมู่บ้าน

สูง3.20 เมตร ร้อยละ 80

89 โครงการปรับปรุงโรงครัว เพ่ือปรับปรุงโรงครัววัดห้วยต้าใต้ ก่อผนังอาคาร กว้าง 5.70 เมตร - - 64,000 - - ประชาชนพึงพอ มีโรงครัวส าหรับท ากิจกรรม กองช่าง

วัดห้วยต้าใต้ หมู่ท่ี 4 ส าหรับการท ากิจกรรมของวัด ยาว 13.20 เมตร สูง 2.60 เมตร งบโรงไฟฟ้าฯ ใจไม่น้อยกว่า ต่างๆของหมู่บ้านภายในวัด

ร้อยละ 80

90 โครการปรับปรุงศาลา เพ่ือปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน ก่ออิฐผนังสูง 1.00 เมตร ติดต้ังตาข่ายถัก - - 64,000 - - ประชาชนพึงพอ ศาลากลางหมู่บ้านมีพ้ืนท่ี กองช่าง

กลางหมู่บ้าน  หมู่ท่ี5 ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต้ังฝ้าเพดานอาคารเดิมไม่น้อยกว่า งบโรงไฟฟ้าฯ ใจไม่น้อยกว่า ส าหรับใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึน

128 ตร.ม. ร้อยละ 80

91 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพ่ือปรับปรุงระบบประปาของ ติดต้ังป๊ัมหอยโข่งขนาด 5 แรงม้า - - 64,000 - - ประชาชนพึงพอ ระบบประปาหมู่บ้าน กองช่าง

ประปาในหมู่บ้านท่าช่าง หมู่ท่ี 6 หมู่บ้าน จ านวน 2 ตัวและติดต้ัง ตู้ควบคุมป๊ัมหอย งบโรงไฟฟ้าฯ ใจไม่น้อยกว่า สามารถท างานได้เต็มประสิทธิ

โข่งขนาด 5 แรงม้า  จ านวน 4 ตัว ร้อยละ 80 ภาพ

92 โครงการปรับปรุงศาลา เพ่ือปรับปรุงศาลาประชาธิปไตย ปรับปรุงหลังคาเมทัลชีท กว้าง 12.00 - - 64,000 - - ประชาชนพึงพอ ศาลากลางหมู่บ้านมีพ้ืนท่ี กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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



ประชาธิปไตย  หมู่ท่ี 7 ของหมู่บ้านส าหรับท ากิจกรรม เมตร ยาว 12.00 เมตร งบโรงไฟฟ้าฯ ใจไม่น้อยกว่า ส าหรับใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึน

ต่างๆภายในหมู่บ้าน ร้อยละ 80

320,000
201

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
93 โครงการล้อมร้ัวลวดหนาม เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีการใช้งาน ล้อมร้ัวลวดหนาม ขนาดกว้าง160.00 เมตร - - 64,000 - - ประชาชนพึงพอ ศาลาอเนกประสงค์มีพ้ืนท่ี กองช่าง

บริเวณศาลาเอนกประสงค์ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ได้มี ยาว 160.00 เมตร งบโรงไฟฟ้าฯ ใจไม่น้อยกว่า ส าหรับใช้สอยเป็นสัดส่วน

บ้านชัยมงคลหมู่ท่ี 8 ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ร้อยละ 80

94 โครงการขุดลอกสระน้ าเพ่ือ เพ่ือปรับปรุงสระน้ าของหมู่ ขุดลอกขนาดกว้าง 18.00 เมตร - - 64000 - - ประชาชนพึงพอ มีแหล่งเก็บน้ าส าหรับ กองช่าง

การอุปโภคบริโภคบ้านจริมหมู่ท่ี 9 บ้านให้มีปริมาณน้ าเพียงพอ ยาว 30.00 เมตร ขุดลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร งบโรงไฟฟ้าฯ ใจไม่น้อยกว่า การอุปโภคบริโภคอย่าง

ร้อยละ 80 เพียงพอ

95 โครงการปรับปรุงศาลา เพ่ือปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ก่อผนัง 31.96 ตร.ม - - 64,000 - - ประชาชนพึงพอ ศาลาอเนกประสงค์มีพ้ืนท่ี กองช่าง

อเนกประสงค์ หมุ่ท่ี 10 ส าหรับการใช้ท ากิจกรรมต่างๆ งานฉาบปูน 61.52 ตร.ม. งบโรงไฟฟ้าฯ ใจไม่น้อยกว่า ส าหรับการท ากิจกรรมต่างๆ

ของหมุ่บ้าน ติดต้ังประตูม้วน ขนาด4.20 x 3.40 ม. ร้อยละ 80 เพ่ิมมากข้ึน

96 โครงการก่อสร้างถังพักน้ าพร้อม เพ่ือให้มีท่ีเก็บน้ าส าหรับใช้อุปโภค เทคอนกรีต กว้าง 6.50 เมตร - - 64,000 - - ประชาชนพึงพอ มีแหล่งเก็บน้ าส าหรับ กองช่าง

ระบบท่อประปา หมู่ท่ี 11 และอุปโภคในหมู่บ้าน ยาว 7.50เมตร หนา 0.20 เมตร งบโรงไฟฟ้าฯ ใจไม่น้อยกว่า การอุปโภคบริโภคอย่าง

ร้อยละ 80 เพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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



256,000

202
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
97 โครงการต่อเติมหอประชุม เพ่ือต่อเติมหอประชุมหมู่บ้าน ต่อเติมห้องขนาดขนาดกว้าง 8.00 เมตร - - 64,000 - - ประชาชนพึงพอ หอประชุมของหมู่บ้านมี กองช่าง 

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 12 ให้มีพ้ืนท่ีส าหรับท ากิจกรรมต่างยๆาว 4.30 เมตร สงู 4.50 เมตร งบโรงไฟฟ้าฯ ใจไม่น้อยกว่า พ้ืนท่ีใช้สอยประโยชน์มากข้ึน

เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 80

98 โครงการต่อเติมศาลาเก็บวัสดุ เพ่ือให้มีห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างต่ๆอเติมห้องขนาดกว้าง 4.00 - - 64,000 - - ประชาชนพึงพอ มีห้องเก็บวัสดุและห้องน้ า กองช่าง 

อุปกรณ์และห้องน้ าประจ า และห้องน้ าส าหรับใช้ในศาลา เมตร ยาว 8.00 เมตรสูง 3.00 เมตร งบโรงไฟฟ้าฯ ใจไม่น้อยกว่า ส าหรับศาลากลางหมู่บ้าน

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 กลางหมู่บ้าน ร้อยละ 80 ในการท ากิจกรรมต่างๆของ

หมู่บ้าน

99 โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ า เพ่ือให้ปรับปรุงระบบสูบน้ า 1จัดซ้ือป้ัมน้ าขนาด 60 แรงม้าจ านวน1 ชุด - - 1,000,000 - - ประชาชนพึงพอ ระบบสูบน้ าสามารถท างาน กองช่าง 

วัดห้วยต้าใต้ หมู่ท่ี 4 เขตพ้ืนท่ีท างานได้เต็มประสิทธิภาพประกอบด้วยป้ัมน้ าขนาด 60 แรงม้า 380 ใจไม่น้อยกว่า ได้เต็มประสิทธิภาพ

volt 50 HZความเร็วรอบมอเตอร์ 2900 ร้อยละ 80

rpm ระยะส่งไม่น้อยกว่า 90เมตร

ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 70 ลบ.ม./ชม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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



2.อุปกรณ์ประตูน้ า จ านวน 1 ชุด

3.ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 1 ตู้

1,128,000

203
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
100 โครงการปรับปรุงสระน้ า เพ่ือปรับปรุงสระน้ าของหมู่ ปรับปรุงสระน้ า และล้อมร้ัว - - - - 300,000 ปรับปรุงสระน้ า มีแหล่งน้ าส าหรีบการใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี 5 บ้านให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภค ณ สระน้ าหมู่ท่ี 5 และล้อมร้ัว  1 แห่ง อุปโภคบริโภคอย่างเพียง

อย่างเพียงพอ พอ

101 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า เพ่ือให้มีท่ีกักเก็บน้ าส าหรับใช้ ก่อสร้างถังเก็บน้ าขนาด 4.50เมตร - - - 400,000 - สร้างถังเก็บน้ าและวาง มีแหล่งน้ าส าหรีบการใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี 1 พร้อมวางระบบท่อส่งน้ า อุปโภคบริโภค ยาว 5.00เมตร สูง 3.00 เมตร ระบบท่อส่งน้ ากว้าง4.50 อุปโภคบริโภคอย่างเพียง

บ้านนายเลย จรรยานะ เมตรยาว5เมตรสุง3เมตร พอ

102 โครงการขุดลอกสระน้ า เพ่ือให้มีท่ีกักเก็บน้ าส าหรับใช้ ขุดลอกสระน้ า ขนาดกว้าง 40 เมตร - - - 400,000 - ขุดสระหลังศาลาอเนก มีแหล่งน้ าส าหรีบการใช้ กองช่าง

บริเวณหลังศาลาอเนกประสงค์ อุปโภคบริโภค ยาว 60เมตร ลึก 3 เมตร ประสงค์ ลึก 3 เมตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียง

ผัง 13  หมู่ท่ี 9 พอ

103 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า เพ่ือให้มีท่ีกักเก็บน้ าส าหรับใช้ กอ่สร้างอ่างเก็บน้ า 400,000 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า มีแหล่งน้ าส าหรีบการใช้ กองช่าง

บ้านท่าใหม่ หมู่ท่ี 13 อุปโภคบริโภค หมุ่ท่ี 13 พ้ืนท่ี 2 ไร่ พ้ืนท่ี 2 ไร่ อุปโภคบริโภคอย่างเพียง

พอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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



1,200,000 300,000

204
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
104 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ า เพ่ือให้ติดต้ังระบบเครืองกรอง ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าส าหรับระบบ - - - - 250,000 ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าส าหรับ ระบบประปาหมุ่บ้าน กองช่าง

ส าหรับระบบประปา หมู่ท่ี 10 น้ าส าหรับระบบประปาหมู่ ประปา หมู่ท่ี 10 ระบบประปา หมู่ท่ี 10 ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ

บ้าน

105 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า เพ่ือให้มีแหล่งกักเก็บน้ า ก่อสร้างถังเก็บน้ าขนาดกว้าง5เมตร - - - 500,000 - สร้างถังเก็บน้ ากว้าง5เมตร มีแหล่งเก็บน้ าส าหรับ กองช่าง

ความจุ 50 คิว หมู่ท่ี 12 ส าหรับอุปโภคบริโภค ยาว5 เมตร สุง 2 เมตร ยาว5 เมตร สุง 2 เมตร ใช้อุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

ความจุ 50 คิว ความจุ 50 คิว

500,000 250,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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



205
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
107 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพ่ือปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน - - - - 200,000 ปรับปรุงระบบประปา ระบบประปาหมู่บ้าน กองช่าง

ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6  หมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ  หมู่ท่ี 6  หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ

ดีย่ิงข้ึน 1 แห่ง

108 โครงการเทดาดคอนกรีตสระน้ า เพือเทดาดคอนกรีตสระน้ า เทดาดกว้าง 40 เมตร ยาว 70 เมตร - - - - 400,000 เทดาดกว้าง 40 เมตร ป้องกันวัชพืชและการกัด กองช่าง

หมุ่ท่ี 4 ป้องกันวัชพืชและการกัด ลึก 2 เมตร ยาว 70 เมตรลึก 2 เมตร เซาะตะกอนลงในสระน้ า

เซาะตะกอนลงในสระน้ า

109 โครงการเทดาดคอนกรีต เพือเทดาดคอนกรีตสระน้ า เทดาดคอนกรีต ท ารางระบายน้ า - - - - 800,000 เทดาดคอนกรีตท าราง ป้องกันวัชพืชและการกัด กองช่าง

และท ารางระบายน้ ารอบสระ ป้องกันวัชพืชและการกัด และพร้อมเรียงหินสระน้ าท่าวังโปร่ง ระบายน้ าและพร้อมเรียงหิน เซาะตะกอนลงในสระน้ า

พร้อมเรียงหินสระน้ าท่าวังโปร่ง เซาะตะกอนลงในสระน้ า หมู่ท่ี 2 สระน้ าท่าวังโปร่งหมู่ท่ี 2

หมู่ท่ี 2 1 แห่ง

110 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือให้มีแหล่งน้ าส าหรับ สร้างฝายน้ าล้น ขนาดกว้าง1.50 ม. - - - - 300,000 สร้างฝายน้ าล้น มีแหล่งเก็บน้ าส าหรับ กองช่าง

คลองสิงห์ หมู่ท่ี 3 การใช้อุปโภคบริโภค ยาว 10.0 ม. ขนาดกว้าง1.5 ยาว 10 เมตร ใช้อุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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



ยาว 10 เมตร

1,700,000
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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)
111 โครงการสร้างถังเก็บน้ าความจุ เพ่ือให้มีแหล่งเก็บน้ าส าหรับ สร้างถังเก็บน้ าความจุ 50 คิว  -  - - 1,500,000 สร้างถังเก็บน้ าความจุ 50 คิว มีแหล่งเก็บน้ าส าหรับ กองช่าง

50 คิว หมู่ท่ี 11 การใช้อุปโภคบริโภค ขนาดกว้าง 5.0เมตร ยาว 5 เมตร ขนาดกว้าง 5.0เมตรยาว 5 เมตรใช้อุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

สูง 2 เมตร จ านวน 3 จุด สูง 2 เมตร จ านวน 3 จุด

112 โครงการขุดลอกสระน้ า หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้มีแหล่งเก็บน้ าส าหรับ ขุดลอกสระน้ า หมู่ท่ี 1  -  - - 800,000  ขุดลอกสระน้ า หมู่ท่ี1 มีแหล่งเก็บน้ าส าหรับ กองช่าง

(สระอบต.) การใช้อุปโภคบริโภค บริเวณสระอบต. 1  แห่ง ใช้อุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

113 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือให้มีแหล่งเก็บน้ าส าหรับ สร้างฝายน้ ากว้าง 5 เมตร  - 110,000  -  - - สร้างฝายน้ ากว้าง 5 เมตร มีแหล่งเก็บน้ าส าหรับ กองช่าง

แบบผสมผสาน ห้วยตาดหมา การใช้อุปโภคบริโภค สันฝายสูง 1.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ใช้อุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

หอน จุดท่ี 1 หมู่ท่ี 10 

บ้านสีเสียด

114 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือให้มีแหล่งเก็บน้ าส าหรับ สร้างฝายน้ ากว้าง 4 เมตร  - 140,000  -  - - สร้างฝายน้ ากว้าง 4 เมตร มีแหล่งเก็บน้ าส าหรับ กองช่าง

แบบผสมผสาน ห้วยตาดหมา การใช้อุปโภคบริโภค สันฝายสูง 2.00 เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร ใช้อุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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



หอน จุดท่ี 2 หมู่ท่ี 10 

บ้านสีเสียด

250,000 2,300,000
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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)
115 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือให้มีแหล่งเก็บน้ าส าหรับ สร้างฝายน้ ากว้าง 5 เมตร  - 120,000  -  -  - สร้างฝายน้ ากว้าง 5 เมตร มีแหล่งเก็บน้ าส าหรับ กองช่าง

แบบผสมผสาน ห้วยชมภู การใช้อุปโภคบริโภค สันฝายสูง 1.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ใช้อุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

 จุดท่ี 1 หมู่ท่ี 13 บ้านท่าใหม่

116 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือให้มีแหล่งเก็บน้ าส าหรับ สร้างฝายน้ ากว้าง 5 เมตร  - 120,000  -  -  - สร้างฝายน้ ากว้าง 5 เมตร มีแหล่งเก็บน้ าส าหรับ กองช่าง

แบบผสมผสาน ห้วยชมภู การใช้อุปโภคบริโภค สันฝายสูง 1.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ใช้อุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

 จุดท่ี 2 หมู่ท่ี 13 บ้านท่าใหม่

117 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือให้มีแหล่งเก็บน้ าส าหรับ สร้างฝายน้ ากว้าง 5 เมตร  - 120,000  -  -  - สร้างฝายน้ ากว้าง 5 เมตร มีแหล่งเก็บน้ าส าหรับ กองช่าง

แบบผสมผสาน ห้วยชมภู การใช้อุปโภคบริโภค สันฝายสูง 1.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ใช้อุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

 จุดท่ี 3 หมู่ท่ี 13 บ้านท่าใหม่

360,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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)
118 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ือง เพ่ือให้รถไทยแลนด์ของเทศบาลจัดซ้ือเคร่ืองยนต์ดีเซลล์ขนาด - 64,000 - - - เคร่ืองยนต์ดี รถไทยแลนด์ของเทศบาล กองช่าง

ยนต์ดีเซลล์ ขนาด 16 แรงม้า ต าบลจริมใช้งานในการปฏิบัติ 16 แรงม้าจ านวน 1 เคร่ือง เซลล์ ขนาด ต าบลจริมใช้งานได้

ส าหรับรถไทยแลนด์ของ ราชการได้สะดวกคล่องตัว 16 แรงม้า สะดวกคล่องตัวย่ิงข้ึน

เทศบาลต าบลจริม 1 เคร่ือง

119 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังโคม เพ่ือให้มีแสงส่องสว่างทางเข้าหมู่จัดซ้ือพร้อมติดต้ังโคมไฟโซล่าเซลล์ - 124,500 - - - ชุดโคมไฟ ทางเข้าหมู่บ้าน มีแสง กองช่าง

ไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 30 วัตตถ์ บ้าน ขนาด 30 วัตต์ ณ หมู่ท่ี 12 โซล่าเซลล์ ส่องสว่าง

หมู่ท่ี 12 บ้านก่ิวเคียน จ านวน 5 จุด ขนาด 30 

วัตต์

จ านวน 5 จุด

120 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จัดซ้ือและเปล่ียนสายดรอปวาย - 200,000 - - - เปล่ียนสาย การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ส านักปลัด

บ้านเนินสูง หมู่ท่ี 5 ข้อมูลต่างๆภายในหมู่บ้าน ล าโพงฮอร์น เคร่ืองขยายเสียง ดรอปวาย ข่าวสารต่างๆภายในหมู่

และระบบควบคุม ล าโพงฮอร์ บ้านมีประสิทธิภาพดีย่ิง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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



จ านวน 1 ชุด เคร่ืองขยายเสียง ข้ึน

จ านวน 1ชุด

388,500
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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)
121 โครงการจัดซ้ือป้ัมน้ าหอยโข่ง เพ่ือใช้ในกิจการประปาของ จัดซ้ือป้ัมน้ าหอยโข่งขนาด 15แรงม้า - 72,000 - - - ป้ัมน้ าหอย ระบบประปาของเทศบาล กองช่าง

ขนาด 15 แรงม้าส าหรับกิจการ เทศบาลต าบลจริม จ านวน  2 เคร่ือง โข่ง ขนาด15 ต าบลจริมใช้งานได้เต็ม
ประปาของเทศบาลต าบลจริม แรงม้า 2เคร่ือง ประสิทธิภาพ

122 โครงการขยายบ่อเก็บน้ าประปา เพ่ือให้มีแหล่งเก็บน้ าส าหรับ ด าเนินการขยายบ่อเก็บน้ าประปา 200,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ใช้อุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี1 อุปโภคบริโภคเพียงพอ

ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด

123 โครงการก่อสร้างร้ัวลวดหนาม เพ่ือป้องกันไม่สัตว์เล้ียงเข้าไป ล้อมร้ัวลวดหนาม ระยะทาง 400,000 ล้อมร้ัวลวดหนาม ระยะทาง ป้องกันไม่สัตว์เล้ียงเข้าไป กองช่าง

ท่ีสูบน้ าประปา อ่างวังชมภู ถ่ายมูลบริเวณท่ีท าน้ าประปา 1,100 เมตร 1,100 เมตร ถ่ายมูลบริเวณท่ีท าน้ าประปา

หมู่ท่ี 7

124 โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ เพ่ือให้มีแหล่งเก็บน้ าส าหรับ ขุดลอกสระน้ ากว้าง 40 เมตร 200,000 ขุดลอกสระน้ ากว้าง 40 เมตร ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง

ระหว่างผังท่ี 12-11 หมู่ท่ี 8 ใช้อุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้านยาว 60 เมตร ยาว 60 เมตร อุปโภคบริโภคเพียงพอ

125 โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีส าหรับใช้สอย ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ 300,000 ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ประชาชนมีพ้ืนท่ีใช้สอย กองช่าง

หลังศาลาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 ส าหรับประชาชนท ากิจกรรม กว้าง8 เมตร ยาว 12 เมตร กว้าง8 เมตร ยาว 12 เมตรภายในศาลาหมู่บ้าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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



ภายในหมู่บ้าน

72,000 600,000 300,000 200,000
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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)
126 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ า เพ่ือให้มีเครืองกรองน้ า จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ าพร้อมติดต้ัง - - 200,000 - - จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ าพร้อมติดต้ัง มีเครืองกรองน้ า กองช่าง

สะอาด หมู่ท่ี 9 ส าหรับกรองน้ าสะอาดใช้อุปโภค จ านวน 2 จุด จ านวน 2 จุด ส าหรับกรองน้ าสะอาดใช้อุปโภค

บริโภค บริโภค

127 โครงการปรับปรุงซ๋อมแซม เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมหอกระ ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว - - 100,000 - - ประชาชนมีความพึงพอใจ การส่ือสารข้อมูลข่าวสาร กองช่าง

หอกระจายข่าว หมู่ท่ี 10 จายข่าวภายในหมุ่บ้าน หมู่ท่ี 10 ร้อยละ 80 เป็นไปอย่างรวดเร็ว

128 โครงการเรียงหินปิดหน้าดิน เพ่ือป้องกันวัชพืชและตะกอน เรียงหินใช้พ้ืนท่ีไมน้อยกว่า - - 200,000 - - ประชาชนมีความพึงพอใจ ป้องกันวัชพืชและตะกอน กองช่าง

สระน้ าหน้าวัดประชาธรรม ดินลงในสระน้ าหมู่บ้าน 560 ตารางเมตร ร้อยละ 80 ดินลงในสระน้ าหมู่บ้าน

หมู่ท่ี 11

129 โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ เพ่ือให้มีโดมส าหรับใช้งาน ก่อสร้างโดม ขนาดกว้าง 13.50 เมตร - - - 800,000 - ประชาชนมีความพึงพอใจ มีโดมส าหรับใช้งาน กองช่าง

หมู่ท่ี 11 หรือกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน ยาว18 เมตร ร้อยละ 80 หรือกิจกรรมต่างๆใน

หมู่บ้าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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



130 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า เพ่ือให้มีท่ีกักเก็บน้ าส าหรับใช้ สร้างถังเก็บน้ า ความจุไม่น้อยกว่า - - 250,000 - - ประชาชนมีความพึงพอใจ มีท่ีกักเก็บน้ าส าหรับใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี 12 อุปโภคบริโภค 5 ลบ.ม.จ านวน 10 จุด ร้อยละ 80 อุปโภคบริโภค
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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)
131 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอ เพ่ือปรับปรุงหอกระจายของ ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว - - - 100,000 ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนในหมู่บ้านได้รับ กองช่าง

กระจายข่าว หมู่ท่ี 12 หมู่ท่ี 12 ของหมู่ท่ี 12 ร้อยละ 80 ข่าวสารข้อมูลได้ท่ัวถึง

132 โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์เพ่ือป้องกันความร้อนและกันน้ าก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ - - - 2,400,000 ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนในหมู่บ้านได้เล่น กองช่าง

สนามกีฬาฟุตซอล หมู่ท่ี 9 ในช่วงฤดูฝน ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 32 เมตร ร้อยละ 80 กีฬาในท่ีร่ม

133 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ า เพ่ือให้มีสระส าหรับฝึกว่ายน้ า ก่อสร้างสระว่ายน้ าพร้อมหลังคาคลุม - - - 700,000 เด็กนักเรียนมีความพึงพอใจเด็กนักเรียนได้ฝึกทักษะ กองการศึกษา

รร.อนุบาล ทต.จริม ของเด็กในรร.อนุบาลทต.จริม (ตามแบบ ทต.จริม ก าหนด) ร้อยละ80 การว่ายน้ า

134 โครงการปรับปรุงลานกีฬา เพ่ือปรับปรุงลานกีฬา ปรับปรุงลานกีฬาของเทศบาลต าบล - - - 2,400,000 ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนได้เล่นกีฬา กองการศึกษา

เทศบาลต าบลจริม ของเทศบาลต าบลจริม จริม( ตามแบบท่ีก าหนด) ร้อยละ 80 หลากชนิดจากลานกีฬา

135 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระยะทาง - - - 500,000 ประชาชนมีความพึงพอใจ ถนนสายอต.ถ.4-001 กองช่าง
ถนนอต.ถ.4-001 สายทาง สายทางเลิศชัย-ท่าใหม่ 2,000 เมตร ร้อยละ80 มีภูมิทัศน์สวยงาน

เลิศชัย-ท่าใหม่ ให้สวยงาม

136 โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ เพ่ือให้มีโดมเอนกประสงค์ส า ก่อสร้างโดม ขนาดกว้าง 12เมตร - - 650,000 - - ประชาชนมีความพึงพอใจ มีโดมส าหรับท ากิจกรรม กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

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



หน้าศาลาประชาธิปไตย หมู่ท่ี3 หรับท ากิจกรรมของหมู่บ้าน ยาว 16 เมตร ร้อยละ80 ภายในหมู่บ้าน

650,000 6,000,000 100,000
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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 โครงการก่อสร้างศาลาธรรม เพ่ือก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช ก่อสร้างศาลาธรรมสังเวชขนาดกว้าง - 321,000    - - - ศาลาธรรม มีสถานท่ีส าหรับใช้ประกอบ กองการศึกษา

สังเวชประจ าเมรุวัดห้วยต้าใต้ ประจ าเมรุวัดห้วยต้าใต้ส าหรับ 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 4.35 เมตร ด าเนินการแล้ว สังเวชประจ า พิธีฌาปนกิจ

(หมู่ท่ี4) ใช้ประกอบพิธีฌาปนกิจ วัดห้วยต้าใต้

1 แห่ง

2 โครงการก่อสร้างศาลาธรรม เพ่ือก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช ก่อสร้างศาลาธรรมสังเวชขนาดกว้าง - 741,000    - - - ศาลาธรรม มีสถานท่ีส าหรับใช้ประกอบ กองการศึกษา

สังเวชประจ าเมรุวัดปากลี ประจ าเมรุวัดปากลี ส าหรับ 13.50เมตร  ยาว18 เมตร ด าเนินการแล้ว สังเวชประจ า พิธีฌาปนกิจ

(หมู่ท่ี13) ใช้ประกอบพิธีฌาปนกิจ สูง 7.50 เมตร วัดปากลี

1 แห่ง

3 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล เพ่ือก่อสร้างสนามฟุตซอล ก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดกว้าง - 276,000 - - - สนามฟุตซอล มีสนามฟุตซอล กองการศึกษา
(หมู่ท่ี 9) ส าหรับออกก าลังกายกีฬาฟุตซอล 20เมตร ยาว 30 เมตร ด าเนินการแล้ว 1 แห่ง 1 แห่ง

หนา0.12 เมตร

4 โครงการเทพ้ืนคอนกรีต เพ่ือให้มีเส้นทางสัญจร เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.12 - - 250,000 ประชาชนมีความพึงพอใจ มีพ้ืนท่ีส าหรับใช้สอย กองช่าง
รอบเมรุ วัดห้วยต้าใต้ หมู่ท่ี 4 บริเวณเมรุ วัดห้วยต้าใต้ เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 530 ตร.ม. รอ้ยละ 80 รอบเมรุวัดห้วยต้าใต้

5 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือให้มีลานส าหรับการออก ก่อสร้างลานกว้าง24 เมตรยาว40เมตร - - - - 700,000  ประชาชนมีความพึงพอใจ กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



หมู่ท่ี 4 ก าลังกายของหมู่บ้าน หนา0.12เมตร พร้อมรางระบายน้ า รอ้ยละ 80 

1,338,000 250,000 700,000  
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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 โครงการปรับปรุงต่อเติม เพ่ือปรับปรุงและต่อเติม ด าเนินการปรับปรุงต่อเติมหลังคา - - 500,000 - - ประชาชนมีความพึงพอใจ กองช่าง

หลังคา รอบเมรุ วัดน้ าปึง หมู่ท่ี 1 หลังคา รอบเมรุวัดน้ าปึงส าหรับรอบเมรุ วัดน้ าปึง  ร้อยละ 80 

ใช้ประกอบพิธีฌาปนกิจ (ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด)

7 โครงการก่อสร้างศาลาธรรม เพ่ือก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช ก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช - - - 450,000 - ประชาชนมีความพึงพอใจ มีศาลาธรรมสังเวช ส า กองช่าง
สังเวช ประจ าเมรุ วัดท่าแฝก ประจ าเมรุวัดท่าแฝก ส าหรับ ประจ าเมรุ วัดท่าแฝก ร้อยละ 80 หรับใช้ในพิธีฌาปณกิจ
 หมู่ท่ี 2 ใช้ประกอบพิธีฌาปนกิจ กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร ของวัดท่าแฝก

8 โครงการปรับปรุงต่อเติม เพ่ือปรับปรุงและต่อเติม ด าเนินการปรับปรุงต่อเติมหลังคา - - 500,000 - - ประชาชนมีความพึงพอใจ มีศาลาธรรมสังเวช ส า กองช่าง
หลังคา รอบเมรุ วัดห้วยอ้อย หลังคา รอบเมรุวัดห้วยอ้อย รอบเมรุ วัดห้วยอ้อย ร้อยละ 80 หรับใช้ในพิธีฌาปณกิจ
หมู่ท่ี 5 ใช้ประกอบพิธีฌาปนกิจ (ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด) ของวัดห้วยอ้อย

1,000,000 450,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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)
9 โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ เพ่ือใช้โดมเอนกประสงค์ ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ - - 800,000 - - ประชาชนมีความพึงพอใจ มีโดมเอนกประสงค์ กองช่าง

หน้าศาลาการเปรียญ วัดห้วยอ้อยส าหรับการท าพิธิทางศาสนา หน้าศาลาการเปรียญ วัดห้วยอ้อย ร้อยละ 80 ส าหรับใช้ประกอบพิธี
หมู่ท่ี 5 และการท าบุญต่างๆของ กว้าง 13.50 เมตร ยาว18 เมตร กรรมทางศาสนา
 ประชาชน

10 โครงการปรับปรุงต่อเติม เพ่ือก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช ด าเนินการปรับปรุงต่อเติมหลังคา - - - - 500,000  ประชาชนมีความพึงพอใจ มีศาลาธรรมสังเวช ส า กองช่าง

หลังคารอบเมรุ วัดเสกษนาราม ประจ าเมรุวัดเสกษนาราม รอบเมรุ วัดเสกษนาราม ร้อยละ 80 หรับใช้ในพิธีฌาปณกิจ
หมู่ท่ี 7 ส าหรับใช้ประกอบพิธีฌาปนกิจ (ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด) ของวัดเสกษนาราม

11 โครงการก่อสร้างศาลาธรรม เพ่ือก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช ก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช - - 800,000 - - ประชาชนมีความพึงพอใจ มีศาลาธรรมสังเวช ส า กองช่าง
สังเวช ประจ าเมรุ ส านักสงฆ์ ประจ าเมรุวัดส านักสงฆ์ ประจ าเมรุ ส านักสงฆ์บ้านสีเสียด ร้อยละ 80 หรับใช้ในพิธีฌาปณกิจ
บ้านสีเสียด หมู่ท่ี 10 บ้านสีเสียด  ส าหรับใช้ กว้าง 13.50 เมตร ยาว18 เมตร ของส านักสงฆ์บ้าน

ประกอบพิธีฌาปนกิจ สีเสียด
12 โครงการเทพ้ืนคอนกรีต เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีส าหรับการ เทพ้ืนคอนกรีต หนา0.12 เมตร - - - 360,000 - ประชาชนมีความพึงพอใจ มีพ้ืนท่ีส าหรับใช้สอย กองช่าง

รอบเมรุ วัดปากลี หมู่ท่ี 13 ท าพิธีฌาปนกิจ ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. ร้อยละ 80 ในการท าพิธีฌาปณกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้มีถนนส าหรับใช้สัญจร ก่อสร้างถนนกว้าง 4 เมตร - - - - 420,000  ประชาชนมีความพึงพอใจ มีถนนส าหรับใช้สัญจร กองช่าง
เสริมเหล็กเข้าเมรุวัดท่าแฝก เข้าไปในวัดท่าแฝก ยาว 175เมตร ร้อยละ 80 

1,600,000 360,000 920,000  



5
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครุภัณฑ์ การเกษตร   จัดซ้ือ เคร่ืองตัดหญ้าใช้ติดท้ายรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี
  1) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าใช้ติดท้ายรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ ขนาด 30-40 แรงม้า  
  2) จ านวนใบตัด  4  ใบ
   3) ระยะแขตัด  1  เมตร
   4) สามารถตัดหญ้าในแนวราบและย่ืน
ออกไปตัดหญ้าลาดเอียงไหล่ทางได้
   5) สามารถตัดหญ้าในแนวด่ิง
   6) ปรัปมุมด้วยระบบไฮดรอริค
  7) ส่งก าลังจาก PTO รถไถ  
  เป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่นอกเหนือบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2564 

140,000 กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 12/2564
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

แผนงานเคหะและชุมชน



6

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง จัดซ้ือบุ้งก๋ี   รถขุดตีนตะขาบ  ขนาดกว้าง 
 25  เซนติเมตร จ านวน  1  บุ้งก๋ี  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี
  1)  บุ้งก๋ีใช้ได้กับรุ่นรถขุดตีนตะขาบเล็ก 
ของคูโบต้า KX 91-3
  2)  ตัวบุ้งก๋ีผลิตจากเหล็กคุณภาพดีไม่
แตกหักง่าย
3)  มีขนาดกว้าง วัดจากภายนอกได้  25  
เซนติเมตร
4)  มีเล็บขุดจ านวน 2 เล็บ สามารถถอด
เปล่ียนได้
5) ขนาดรูสลัก  40  มิลลิเมตร
6) ด้านข้าง ติดแก้มบุ้งก๋ีท้ัง 2 ด้าน 
สามารถถอดเปล่ียนได้โดยใช้น๊อตยึด
7) ตัวบุ้งก๋ีไม่รวมตัวสลักล็อค
   เป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่นอกเหนือบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2564  

17,000 กองช่างแผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 12/2564
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)

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปล่ียนแปลง  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
(2) ความจุบุ้งก๋ีไม่น้อยกว่า 0.05 ลบ.ม.
ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
(3) มีระยะขุดไกลสุด(Didding Radius) ไม่
น้อยกว่า 3.00 เมตร
(4) มีระยะขุดลึกสุด (Didding Depth) ไม่น้อย

กว่า 3.00 เมตร
3.ระบบช่วงล่าง
(1) ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(2)แผ่นตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้
ผลิต
(3)ความกว้างของระยะก่ึงกลางระหว่างตีน
ตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(4) ใบมีดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
4.ระบบขับเคล่ือน
(1) ความเร็วสูงสุดในการขับเคล่ือนไม่น้อย
กว่า 4 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง
5.อุปกรณ์ประกอบ
(1)มีมิเตอร์บอกช่ัวโมงการท างานของเคร่ือง
ยนต์
(2)มีเกจวัดต่างๆครบถ้วนตามมาตฐานของ
ผู้ผลิต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปล่ียนแปลง  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



19

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(3) มีสัญญาณและอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(4) หมวกนิรภัย ส าหรับพนักงานขับรถ
(5) กระบอกอัดจาระบี 1 ชุด
(6) ขุดประแจบล๊อกสหรับใช้กับรถ 1 ชุด
(7) ชุดประแจปากตายส าหรับใช้กับรถ
1 ชุด
(8) เคร่ืองมือประจ ารถ 1 ชุด
(9) มีสัญญาณ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ตาม
มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
(10) กรวยสะท้อนแสง 1 ชุด
(11) หนังสือคู่มือ 1 ชุด ประกอบด้วย
1.คู่มือการบ ารุงรักษา(Operation Manual)
2.คู่มือการซ่อม (Shop Manual)
3.คู่มืออะไหล่ (Part Book)
เป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่นอกเหนือบัญชี
มาตฐานครุภัณฑ์ ปี 2562

20

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปล่ียนแปลง  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์



แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเทรลเลอร์ ชนิดลากจูง 
ขนาดบรรทุกน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า
3,500  กิโลกรัม คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1) ลักษณะท่ัวไป

1.1 เป็นรถเทรลเลอร์พ้ืนต่ า แบบ  4  ล้อ  
ส าหรับบรรทุกรถขุดขนาดเล็กโดยใช้รถยนต์
ลากจูงโครงสร้างท าด้วยเหล็ก 
มีขนาดและความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะรองรับ
น้ าหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 3,500  กิโลกรัม
ได้อย่างปลอดภัย  และมีความสะดวก
ในการน ารถขุดขนาดเล็กท่ีมีความสามารถ
ข้ึนทางชันได้ไม่เกิน 30% ข้ึนลง เป็นของใหม่
ไม่เคยใช้งานมาก่อน
2) ขนาดและมิติของตัวรถเทรลเลอร์

2.1 โครงสร้างเป็นเหล็ก และพ้ืนกระบะ
ส าหรับบรรทุกเป็นไม้เน้ือแข็งเข้ารางล้ิน

2.2 ตัวรถเทรลเลอร์มีความยาวตลอดคัน
ไม่น้อยกว่า 6,300  มิลลิเมตร 
(ความยาวต้ังแต่ขอลากจูงรวมส่วนกระบะบรรทุก)
2.3 ส่วนกระบะบรรทุกมีความยาวท้ังส้ิน
ไม่น้อยกว่า 6,300 มิลลิเมตร

21

เคหะและชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปล่ียนแปลง  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562
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)

โดยมีระยะความยาวในช่วงพ้ืนท่ีส าหรับใช้
บรรทุกรถขุดขนาดเล็ก
 มีความยาวไม่น้อยกว่า 
5,300  มิลลิเมตร
2.4 ตัวรถเทรลเลอร์มีความกว้างท้ังหมด
ไม่น้อยกว่า 2,000  มิลลิเมตร (รวมบังโคลนคลุมล้อ)

2.5 ส่วนพ้ืนกระบะบรรทุกมีความกว้าง  
ไม่น้อยกว่า 1,800  มิลลิเมตร และสามารถ
ปรับมุม   เพ่ือสะดวกในการน ารถขุดขนาดเล็ก 
ข้ึน-ลงซ่ึงเม่ือปรับมุมแล้วต้องมีความชันไม่เกิน 
เกิน 30 %
3) ระบบรองรับน้ าหนักเป็นแบบ HAVY DUTY  
พร้อมล้อยาง จ านวน  4  ล้อ (ข้างละ 2 ล้อ) 
โดยใช้ยางดอกเรียบ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 7..50 – 15 มีบังโคลนคลุมล้อ
ท้ังสองด้าน 
สามารถรับน้ าหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 
3,500 กิโลกรัม
ได้อย่างปลอดภัย และเป็นไปตาม

มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

22

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปล่ียนแปลง  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562
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)

4) มีหู  ห่วง  หรือจุดยึด  จ านวน  4  จุด  
ส าหรับร้อยชุดอุปกรณืล็อครถบดส่ันสะเทือน
แบบผสมในขณะท าการ
เคล่ือนย้าย และมีการติดต้ังการ์ดหรือ
อุปกรณ์ป้องกันรถบดส่ันสะเทือนแบบผสม

ชนด้านตัวเทรลเลอร์
5) ติดต้ังระบบไฟสัญญาณ และอุปกรณ์สะท้อน
แสงต่างๆตามมาตรฐานบรัทผู้ผลิต

6) มีระบบห้ามล้อ (Overrun Brake)
พร้อมเบรกจอด 
(Parking Brake)
7) มีขาค้ ายันส าหรับใช้ในกรณ๊จอดรถเทรลเลอร์

8) รายละเอียดอ่ืนๆให้เป็นไปตามแบบ
มาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

9) ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบแปลนและ
แสดงรายการค านวณความแข็งแรง
โครงสร้างของตัวรถเทรลเลอร์พร้อมให้วิศวกร  
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลไม่ต่ ากว่า
ระดับสามัญวิศวกรเซ็น
รับรอง เพ่ือประกอบการพิจารณา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปล่ียนแปลง  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10) เคร่ืองมือและคู่มือประจ ารถ
10.1 ประแจถอดน๊อดล้อ  จ านวน  1  ตัว
10.2 ค้อนพร้อมด้ามขนาดไม่น้อยกว่า

0.5  กิโลกรัมจ านวน1  อัน
10.3 ชุดประแจปากตตายขนาดระหว่าง

15  มิลลิเมตรถึง26 มิลลิเมตร จ านวน  1 ชุด
10.4 ประแจเล่ือน ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 

10  น้ิว  จ านวน  1  ตัว
10.5 ไขควงปากแบนและปากแฉก  
ขนาดไม่น้อยกว่า10น้ิวจ านวนอย่างละ1 ตัว
10.6 แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยว่า  

5ตันพร้อมอุปกรณืจ านวน1ชุด
10.7 สายรดสินค้า/ขง พร้อมคันโยก  

ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า
1 น้ิวจ านวน4 เส้น
11) อ่ืนๆ

11.1 ผู้เสนอราคาต้องท าการติดต้ังปล๊ักไฟฟ้า  
อุปกรณ์ต่างๆ และขอลากบริเวณ
ด้านหลังรถบรรทุก  6 ล้อ

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปล่ียนแปลง  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562
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แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ีใช้ลากจูง เพ่ือใช้ต่อกับรถเทรลเลอร์ 

ส าหรับการขนย้ายรถบด

ส่ันสะเทือนแบบผสม

11.2 รายละเอียดอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีระบุให้

ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุด

ของบริษัทผู้ผลิต

11.3 เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่

11.4 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนผู้จ าหน่าย  

ผู้แทนจ าหน่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต
รถเทรลเลอร์พร้อมแสดงหลักฐาน

เพ่ือประกอบการพิจารณา

11.5 รับประกันคุณภาพไน้อยกว่า  1  ปี  

นับจากวันตรวจรับพัสดุ

11.6 ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานการ

ย่ืนจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิรถเทรลเลอร์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปล่ียนแปลง  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

และจะต้องส่งมอบทะเบียนกรรมสิทธ์ิดังกล่าว 

ให้แก่ผู้ซ้ือก่อนเบิกจ่ายเงิน

 11.7 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการส่งมอบรถ

เทรลเลอร์ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลจริม

11.8 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการทดสอบ

แนะน าการใช้การบ ารุงรักษารถเทรลเลอร์

ให้กับเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลจริม 

ในวันส่งมอบโดยผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท้ังหมด

11.9 ผู้เสนอราคาต้องจัท าตราเคร่ืองหมาย

ประจ าเทศบาลต าบลจริม  

 โดยการพ่นสีตราเคร่ืองหมายมีขนาด

ความกว้างหรือความยาวไม่น้อยกว่า 18

เซนติเมตรและมีอักษรช่ือเต็มของเทศบาลต าบล

จริม ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 5เซนติเมตร 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปล่ียนแปลง  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หรือใช้ตัวย่อของหน่วยงานความสูงตัวอักษร

ไม่น้อยกว่า7.5เซนติเมตร ท่ี

ท่ีตัวรถเทรลเลอร์

โดยเทศบาลต าบลจริม

ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกสี

11.10 ผู้เสนอราคาต้อง พ่นสีรถตามมาตรฐาน

บริษัทผู้ผลิตเองโดยเทศบาลต าบลจริม 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกสี

11.11 เทศบาลต าบลจริม สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจารณา 

เสนอราคาท่ีมีการแก้ไขขูดลบขีดฆ่า

ตัดต่อดัดแปลงรูปแบบสินค้า

11.12 รถเทรลเลอร์ต้องผลิตหรือประกอบ
จากโรงงานซ่ึงได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานจากส านักงานอุตสาหกรรม (รง.4) 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปล่ียนแปลง  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์
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แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โดยประเภทหรือชนิดของใบอนุญาตล าดับท่ี 
70, 77(1) ,77(2)

ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ทางราชการพร้อมแสดง
เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา

12) หลักเกณฑ์การพิจารณา ผู้เสนอราคา

ต้องเสนอสินค้าท่ีมีรายละเอียดคุฯลักษณะ
เฉพาะถูกต้องครบถ้วนตรงตาม

ข้อก าหนดในประกาศ และใช้เกณฑ์ด้านราคา

ของผู้เสนอราคาท่ีมีราคาต่ าสุดเป็นการ
ตัดสิน

(เป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่นอกเหนือบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปล่ียนแปลง  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



28
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง 100,000       ส านักปลัด
นันทนาการ ให้แก่ หมู่ท่ี 4 บ้านเลิศชัย

จ านวน 8 เคร่ือง
1เคร่ืองออกก าลังกายแขน
2เคร่ืองออกก าลังกายเข่า
3เครืองซิทอัพหน้าท้อง
4เคร่ืองออกก าลังกายขา
5เคร่ืองบริหารข้อสะโพก
6เคร่ืองบริหารเข่า
7เคร่ืองบริหารไหล่และขา
8เคร่ืองบริหารขาและสะโพก

การศาสนาวัฒนธรรมและ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปล่ียนแปลง  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



29
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ครุภันฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามขนาดใหญ่ 500,000       กองการศึกษา

จ านวน 6 ชุด ให้แก่ ศพด.ท้ัง 6 แห่ง
ของทต.จริม ประกอบด้วย
1.ตัวบ้าน
2.กระดานล่ืนรางคู่
3.กระดานล่ืนวน
4.ผนังก้ัน
5.ตัวการ์ตูนประดับเสา
6.บันไดทางข้ึน
7.ขาต้ังสถานี
8.ขาต้ังสถานีบันได

การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปล่ียนแปลง  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562
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)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปล่ียนแปลง  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562
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)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปล่ียนแปลง  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562
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)

16 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง 100,000 - - - - ส านักปลัด

ให้แก่ หมู่ท่ี 11 บ้านงุ้นาม (ด าเนินการแล้ว)

จ านวน 8 เคร่ือง
1เคร่ืองออกก าลังกายแขน
2เคร่ืองออกก าลังกายเข่า
3เครืองซิทอัพหน้าท้อง
4เคร่ืองออกก าลังกายขา
5เคร่ืองบริหารข้อสะโพก
6เคร่ืองบริหารเข่า
7เคร่ืองบริหารไหล่และขา
8เคร่ืองบริหารขาและสะโพก

17 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 7,500            ส านักปลัด

จ านวน  3 เคร่ือง มีคุณลักษณะ
1.มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
    กว่า800 VA (480 Watts)
2.สามารถส ารองไฟฟ้าไม่น้อย
   กว่า 15 นาที

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป



251
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 แผนงานบริหาร งานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 4 ฟุต - 6,000               - - - กองคลัง
จ านวน 2 ตู้ ด าเนินการแล้ว
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี    

1.   ขนาดไม่น้อยกว่า 118.4 cm.(W) 
X40.6 cm.(D) X 87.4 cm.(H)  
2.   บานเล่ือนกระจก 2 ประตู 
3.   ภายในมีช้ันปรับระดับ 2 แผ่น 
แผ่นช้ันวางสามารถปรับระดับได้
4.   มีกุญแจล๊อค

19 ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 2 ตัว   - 2,000            - - - กองช่าง

(นอกเหนือมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและ ด าเนินการแล้ว
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์)

-พนักพิงหลังติดต้ังสปริงโยกได้ เก้าอ้ีหมุน

ได้โดยรอบ

-มีท่ีท้าวแขน

-ปรับข้ึนลงได้

-เป็นขาเหล็ก 5 แฉก พร้อมล้อเล่ือน

งานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



252
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจกจ านวน1ตัว - 5,000            - - - กองช่าง

(นอกเหนือมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและ ด าเนินการ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์)

-ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 

- โต๊ะท างาน4ล้ินชัก พร้อมกุญแจล็อค 

- หน้าโต๊ะเหล็กพร้อมกระจกปูโต๊ะ

- ขาโต๊ะเหล็ก

21 ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก4 ฟุตจ านวน1หลัง - 3,000            - - - กองช่าง

 (นอกเหนือมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและ ด าเนินการ

คุณลักษณะพ้ืนฐาน)

1.   ขนาดไม่น้อยกว่า 118.4 cm.(W)

X40.6 cm.(D) X 87.4 cm.(H)  

2.   บานเล่ือนกระจก 2 ประตู

3.   ภายในมีช้ันปรับระดับ 2 แผ่น

แผ่นช้ันวางสามารถปรับระดับได้

4.   มีกุญแจล๊อค

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

งานเคหะและชุมชน

งานเคหะและชุมชน



253
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 ครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ยาน จัดซ้ือเคร่ืองยนต์ดีเซลล์ขนาด16แรงม้าส าหรับ - 64,000             - - - กองช่าง

พาหนะและขนส่ง รถไทยแลนด์ของเทศบาลต าบลจริม ด าเนินการ
 (นอกเหนือมาตรฐานเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์)
คุณลักษณะดังน้ี
- เคร่ืองยนต์ดีเซล  4 จังหวะ ลูกสูบนอน 
ระบายความร้อนด้วยน้ า
- ระบบห้องเผาไหม้ แบบ ไดเรคอินเจคช่ัน
- จ านวนกระบอกสูบ  1  กระบอกสูบ
- ระบบระบายความร้อนแบบรังผ้ึง
- ระบบการสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ใช้เฟือง
ทดมือหมุน
- ก าลังม้าสูงสุด  16  แรงม้า
- ประเภทน้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล
หมุนเร็ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

งานเคหะและชุมชน



254
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ จัดซ้ือโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  (นอกเหนือ - 124,500           - - - กองช่าง

วิทยุ ฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ ด าเนินการ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์)
- เสาเหล็กกาวในคาดน้ าเงิน สูง 5.6 เมตร 
พร้อมเพลทเหล็กเจาะรู 4 รู
- แผงโซล่าเซลล์ขนาด  100  วัตต์
- ตู้ควบคุมการประจุไฟฟ้ากันน้ า
- โคมไฟแอลอีดี ขนาด  30  วัตต์
- ฐานตอม่อคอนกรีตพร้อมน๊อตยึด  4  ตัว
- เคร่ืองชาร์ทแบตเตอร่ีสามารถควบคุม
ปิดเปิดของไฟได้โดยอัตโนมัติ หลอดไฟ
ติดเวลากลางคืนและดับเวลากลางวัน

งานเคหะและชุมชน

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



255
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล - 19,300             - - - กองการศึกษา

ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล ด าเนินการ
จ านวน 1 ตัว
มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1.เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital
Camera
2.ความละเอียดท่ีก าหนดเป็นความละเอียด
ท่ีเซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)
3.มีระบบเฟลชในตัว
4.สามารถถอดเปล่ียนส่ือบันทึกได้อย่าง
สะดวกเม่ือข้อมูลเต็มหรือเม่ือต้องการ
เปล่ียน
5.สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยัง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้
6.มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

การศึกษา

งบประมาณ



256
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเก้าอ้ีเอนกประสงค์ - 42,000 - - - ส านักปลัด

ส านักงาน 1.ขนาด 440x550x900 มม (ด าเนินการแล้ว)

2.โครงขาเก้าอ้ีท าด้วยเหล็ก 

หนา ไม่น้อยกว่า 1.00 มม.ดัดข้ึนรูป

ก่ึงอัตโนมัติชุบโครเม่ียม

3.ระหว่างขาด้านหน้ามาด้านหลัง

มีเหล็กคานเช่ือมยึดไว้เพ่ือความ

แข็งแรง

4.ท่ีน่ังและพนักพิงท าด้วยไม้บุ
ด้วยฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม
5.ปลายขามีจุกอุดกันล่ืนกันรอย
ขีดข่วนหรือวัสดุเทียบเท่า
6.สามารถเก็บซ้อนได้

บริหารงานท่ัวไป

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



257
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์  - 22,500 - - - ส านักปลัด

ส านักงาน 1.ขนาด 75x180x75ซม. (ด าเนินการแล้ว)

2.โครงขาท าด้วยเหล็กเหล่ียม หนาไม่น้อย

กว่า 0.9 มม.มีเหล็กกล่องเช่ือมยึดขาท้ัง
สองข้างท าดว้ยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า
0.9 มม. ขาชุบโครเม่ียม
3.คานรองรับหน้าโต๊ะท าด้วยเหล็ก
หนาไม่น้อยกว่า0.9 มม.เช่ือมเหล็กแผ่น
ข้ึนรูปเจาะรูไว้ส าหรับยึดติดกับขาโต๊ะ
พ่นสี EPOXY

4.หน้าโต๊ะท าด้วยไม้ปาติเก้ิลเพาะ
โครง ปิดดด้วยไม้อัด 2 ด้าน ปิดทับ
ด้วยโฟเมก้า ขาวมัน ปิดขอบด้วยยาง
PVC สีด า
5.สามารถพับเก็บได้
6.ปลายขาโต๊ะมีปุ่มปรับระดับสูง-ต่ า

บริหารงานท่ัวไป

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



258
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพัดลมติดผนัง ขนาด 18 น้ิว จ านวน - 16,000 - - - กองการศึกษา

ผนัง จ านวน 8 เคร่ือง

28 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือโต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับศพด. - 80,500 - - - กองการศึกษา

และรร.อนุบาลทต.จริม
จ านวน 23 ชุด

29 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก - 700 - - - กองการศึกษา

ประสงค์(Smart Card Reader) (ด าเนินการแล้ว)

จ านวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะ ดังน้ี

1.สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตร

แบบเอนกประสงค์(Smart Card Reader)

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้

2.มีความเร็วสัญญาณนาฬิการไม่

น้อยกว่า 4.8 MHz

3.สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ

( Interface) แบบ USB ได้ 

การศึกษา

การศึกษา

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

สังคมสงเคราะห์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



259
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.สามารถใช้กับบัตรอเนกประสงค์
(Smart Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5
Volts,3voltsและ1.8 volts ได้เป็นอย่างน้อย

30 คุรภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง 6,000            กองช่าง

สูง 9 เมตร  ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

31 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 7,500            กองช่าง

จ านวน  3 เคร่ือง มีคุณลักษณะ
1.มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
    กว่า800 VA (480 Watts)
2.สามารถส ารองไฟฟ้าไม่น้อย
   กว่า 15 นาที

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป



260
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 ครุภัณฑ์ เคร่ืองดับเพลิง 1.จัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห์ - 79,000 - - - ส านักปลัด

3 ช้ัน ขนาด 2.5 น้ิว ยาว 20.00 เมตร พร้อมข้อต่อ (ด าเนินการแล้ว)
ทองเหลืองหัวท้าย  จัดซ้ือจ านวน 5 เส้น

-ช้ันในผลิดจากยางสังเคราะห์ NITRILE BLEND

RUBBER'-ช้ันกลางผลิตจากใยสังเคราะห์POLYESTER100%

-ช้ันนอกเคลือบด้วยยางสังเคราะห์

NITRILE BLEND RUBBER

-ทนแรงดันแตกระเบิดท่ี 725 PSI

-ทนต่อสภาพอากาศท่ี -37องศาเซลเซียสและ

สูงสุดท่ี +50 องศาเซลเซียส

-ทนต่อน้ าทะเล น้ ากร่อย โอโซน  รังสีอุลต้าไวโอเลต

-ท าความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน้ า ม้วนเก็บได้ทันที

หลังใช้งานโดยไม่ต้องท าให้แห้งก่อน

-ทนต่การเสียดสีได้ดี เหมาะกับการใช้งานท้ังภายใน

และภายนอกอาคาร

2.จัดซ้ือสายส่งน้ าแบบไม่มีข้อต่อ ขนาด30เมตร - 66,000 - - -

จ านวน 4 เส้น ชนิดยางสังเคราะห์ 3ช้ัน ขนาด (ด าเนินการแล้ว)
2.5น้ิว ยาว 30เมตร เป็นชนิดยางสังเคราะห์

-ช้ันในผลิดจากยางสังเคราะห์ NITRILE BLEND

RUBBER'-ช้ันกลางผลิตจากใยสังเคราะห์POLYESTER100%

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี



-ช้ันนอกเคลือบด้วยยางสังเคราะห์

261
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

NITRILE BLEND RUBBER

-ทนแรงดันแตกระเบิดท่ี 725 PSI

-ทนต่อสภาพอากาศท่ี -37องศาเซลเซียสและ

สูงสุดท่ี +50 องศาเซลเซียส

-ทนต่อน  าทะเล น  ากร่อย โอโซน  รังสีอุลต้าไวโอเลต

-ท าความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน  า ม้วนเก็บได้ทันที

หลังใช้งานโดยไม่ต้องท าให้แห้งก่อน

-ทนต่การเสียดสีได้ดีเหมาะกับการใช้งานทั งภายใน

และภายนอกอาคาร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



262
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง - - 100,000 - - ส านักปลัด

ให้แก่ หมู่ท่ี 2 บ้านท่าวังโปร่ง
จ านวน 8 เคร่ือง
1เคร่ืองออกก าลังกายแขน
2เคร่ืองออกก าลังกายเข่า
3เครืองซิทอัพหน้าท้อง
4เคร่ืองออกก าลังกายขา
5เคร่ืองบริหารข้อสะโพก
6เคร่ืองบริหารเข่า
7เคร่ืองบริหารไหล่และขา
8เคร่ืองบริหารขาและสะโพก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ



263
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง - - 100,000 - - ส านักปลัด

ให้แก่ หมู่ท่ี 3 บ้านดงงาม
จ านวน 8 เคร่ือง
1เคร่ืองออกก าลังกายแขน
2เคร่ืองออกก าลังกายเข่า
3เครืองซิทอัพหน้าท้อง
4เคร่ืองออกก าลังกายขา
5เคร่ืองบริหารข้อสะโพก
6เคร่ืองบริหารเข่า
7เคร่ืองบริหารไหล่และขา
8เคร่ืองบริหารขาและสะโพก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ



264
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง - -' - - 100,000 ส านักปลัด

ให้แก่ หมู่ท่ี 8 บ้านชัยมงคล
จ านวน 8 เคร่ือง
1เคร่ืองออกก าลังกายแขน
2เคร่ืองออกก าลังกายเข่า
3เครืองซิทอัพหน้าท้อง
4เคร่ืองออกก าลังกายขา
5เคร่ืองบริหารข้อสะโพก
6เคร่ืองบริหารเข่า
7เคร่ืองบริหารไหล่และขา

36 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือช้ันวางของ 3 ช่อง 20,000 20,000 - - - กองการศึกษา

ขนาด 42 ซม.ลึก 30 ซม. 
สุง 87 ซม.
จ านวน 30 อัน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

การศึกษา

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



265
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับศพด. - - - 50,000 50,000 กองการศึกษา

และรร.อนุบาลทต.จริม
จ านวน 50 ชุด

38 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะรับประทาน - - - 50,000 50,000 กองการศึกษา

อาหารส าหรับศพด.
และรร.อนุบาลทต.จริม
จ านวน 20 ชุด

39 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ จัดซ้ือ ตู้ล าโพง 2 ทาง ขนาด 15 น้ิว - - - 244,000      - ส านักปลัด

วิทยุ ให้ก าลังขับไม่น้อยกว่า 350 WRMS

จ านวน 4 ช้ิน
จัดซ้ือ ตู้ล าโพงซับ ขนาด 18 น้ิว ให้ก าลัง
ขับไม่น้อยกว่า 2,000 WRMS 
จ านวน 4 ช้ิน
จัดซ้ือ มิกเซอร์ ขนาด 16 Channal 
 12 Mono 2 Sterrio จ านวน 1 ช้ิน
จัดซ้ือ เพาเวอร์แอมป์ ขนาดก าลังขับไม่
น้อยกว่า1500 W x 2 @ 8 Ohms 
จ านวน 1 ช้ิน

การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

การศึกษา

บริหารงานท่ัวไป



266
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จัดซ้ือ เพาเวอร์แอมป์ ขนาดก าลังขับไม่
น้อยกว่า 2000 W x 2 @ 8 Ohms 
จ านวน 1 ช้ิน

จัดซ้ือ  ครอสดิจิตอล  จ านวน 1 ช้ิน

จัดซ้ือไมค์ลอยชนิดไมค์คู่ ย่านความถ่ี UHF
จ านวน2 อัน
จัดซ้ือ ปล้ักไฟขนาด 9 ช่อง มีสวิทซ์ปิด-เปิด
พร้อมไฟแสดงสภาวะการท างาน
จ านวน 1 อัน
จัดซ้ือไมค์สายชนิด DYNAMIC 
จ านวน 2 อัน
จัดซ้ือ แร็คไม้ ขนาด 3 U 
 จ านวน 2 อัน
11.แร็ค ABS ขนาด 4U
จ านวน 2 อัน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท



267
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ ซ้ือป้ัมน้ าหอยโข่ง ขนาด 15 แรงม้า 72,000          กองช่าง
 จ านวน 2 ตัว  (นอกเหนือมาตรฐาน ด าเนินการ

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์)    คุณลักษณะดังน้ี
1. เป็นป๊ัมน้ าหอยโข่งแบบมีหน้าแปลน 
ชนิดใบพัดเด่ียว ขนาด 15 แรงม้า
2. ตัวเรือนป๊ัมและฝาครอบท าจากเหล็ก
หล่อใบพัดท าจากทองเหลือง หน้า
แปลนผลิตจากเหล็กหล่อ
3. ระบบไฟฟ้า 380 V 5 Hz
4. ระยะส่งสูงไม่น้อยกว่า  80  เมตร
5. ระยะดูดไม่น้อยกว่า  30  เมตร
6. ปริมาณน้ า  0-500  ลิตร/นาที
7. มาตรฐานการกันน้ า  IPSS
8. ชนิดของมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ชนิด 
อินดักช่ันมอเตอร์
9. ความเร็วรอบมอเตอร์ 2500 รอบ/นาที

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

งานเคหะและชุมชน



268
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 ครุภัณฑ์ ส านักงาน ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน เคร่ือง 55,900          กองช่าง
ราคารวมค่าติดต้ัง ชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) จ านวน 1 เคร่ือง
- ขนาด 48,000 บีทียู (บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า
 48,000 บีทียู
แบบแยกส่วน 2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคา
ท่ีรวมค่าติดต้ัง
 3) เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความสามารถใน
การท าความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

งานเคหะและชุมชน



269
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบ
ส าเร็จรูปท้ังชุดท้ังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน
5) เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ 
เช่น แผ่นฟอกอากาศตะแกรงไฟฟ้า 
(Electric grids) หรือเคร่ืองผลติประจุไฟฟ้า
 (Ionizer) เป็นต้น
สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละอองและ
อุปกรณ์สามารถท้าความสะอาดได้
-ชนิดต้ังพนังหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
ส าหรับชนิดตู้ต้ังพนัง เป็นเคร่ืองปรับ
อากาศท่ีไม่มีระบบฟอกอากาศ
6) มีความหน่วงเวลาการท้างานของ
คอมเพรสเซอร์
7) การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ 
(นอกจากข้อ 3)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



270
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติคร้ังท่ี3/2539 
2539 (คร้ังท่ี 57) เม่ือ วันท่ี 14 มิถุนายน
 2539 เก่ียวกับการประหยัดพลังงาน 
โดยให้พิจารณาจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
(EER)นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณ
สมบัติ คือ
- ถ้าจ านวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณา
เปรียบเทียบจ้านวนวัตต์ท่ีน้อยกว่า
- ถ้าจ านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้น าจ านวน 
บีทียูหารด้วยจ้านวนวัตต์ 
(บีทียูต่อวัตต์)ผลท่ีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ 
ถ้าค่าของ EER สูง
ถือว่าเคร่ืองปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง
สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า

หมวด ประเภท

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน



271
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์
ดังน้ี   สวิตช์1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับ หมุนฉนวนยาว4 เมตร 
สายไฟยาวไม่เกนิ 15 เมตร
9) ค่าติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ  (กรณี
ต้องการแสดงค่าติดต้ังแยกจากราคา
เคร่ืองปรับอากาศ)
(1) ชนิดต้ังพนัง หรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ ากว่า  13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
2) ชนิดตู้ต้ังพน้ง
ขนาดไม่ต่ ากว่า  33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท
 (3) ชนิดติดผนัง
ขนาด12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



272
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 44,000       กองช่าง

แบบท่ี 1*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  

จ านวน 2 เคร่ือง

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 

4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย

มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory

ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ 

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 

หรือดีกว่า  ดังน้ี

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก

แผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า 

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วย

ประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานเคหะ

และชุมชน



273

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics

Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ า 

หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า2 GB

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมี

ความสามารถในการใช้หน่วยความจ า

หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า

 2 GB

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 

หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) 

ชนิด SATAหรือดีกว่าขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด

Solid State Drive ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย

-มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



274

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(Network Interface)แบบ10/100/1000

 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า

1 ช่อง

-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 

หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า 

มีContrast Ratio 

ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด

 ไม่น้อยกว่า19 น้ิว  จ านวน 1 หน่วย

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์



275

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 30,000          กองคลัง

แบบท่ี 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) (ด าเนินการแล้ว)

คุณลักษณะพ้ืนฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 

(4 core) จ านวน 1 หน่วย

มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน

ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง

หน่ึงหรือดีกว่า ดังน้ี

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยก

จากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

แผนงานบริหาร

งานท่ัวไป



276

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ

ติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 

แบบ Graphics Processing Unit 

สามารถใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า

2 GB  หรือ

 3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ

ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า

หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 

DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) 

ชนิด SATA หรือดีกว่า 

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 

หรือ ชนิด Solid State Drive 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



277

แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 

GB  จ านวน 1 หน่วย

-มี DVD – RW  หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 

(Network Interface) 

แบบ10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า

 1 ช่อง

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ

USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า

  3 ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี 

Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า

600 : 1 และมี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



278

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 

จ านวน 1 หน่วย

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ประจ าปี 2561 

ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



279

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 ครุภัณฑ์ การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพ่นฝอยละเอียด(ULV) - - -     100,000 - กองสาธารณสุขฯ

คุณสมบัติ(นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)

1.เคร่ืองยนต์ 2 จังหวะระบาย

ความร้อนด้วยอากาศ

2.สมรรถนะเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า2แรงม้า

3.ความจุของถังเช้ือเพลิงไม่น้อยกว่า1ลิตร

4.ความจุของถังน้ ายาเคมีไม่ร้อยกว่า3ลิตร

5.ปริมาณลมจากป๊ัมโรตาร่ีไม่น้อยกว่า

     35 ลบ.ม./ชม.

6.ความเร็วลมท่ีหัวฉีดประมาณ

    200 เมตร / วินาที

7.ขนาดละออง  (VMD)  เล็กกว่า 30 

ไมโครเมตร

8.พิสัยการพ่นตามลม พ่นได้ไกล 

     50-100 เมตร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

สาธารณสุข

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



280

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด  LED สี 10,000    - - - - ส านักปลัด

 แบบ Network  จ านวน 1 เคร่ือง ด าเนินการแล้ว

 มีคุณลักษณะดังน้ี

1.มีความละเอียดในการพิมพ์

ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

2.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า

ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม

น้อยกว่า 18หน้า ต่อนาที(ppm)

4.สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า

อัตโนมัติ

5.มีหน่วยความจ า (Memory) 

ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 

6.มีช่องเช่ือมต่อ (Interface)

แบบ USB2.0 หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



281

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย

(Network Interface)แบบ10/100

Base-Tหรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน

เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้

8.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 

250 แผ่น

9.สามารถใช้ได้กับ A4, Letter

   และ custom

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



282

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 7,900 - - - - ส านักปลัด

LED  ขาวด า ชนิด NETWORK ด าเนินการแล้ว

แบบท่ี 1 (27หน้า/นาที)   1 เคร่ือง

1.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่

น้อยกว่า 1,200x1,200  dpi

2.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อย

กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 

3.สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า

4.มีหน่วยความจ า (memory) 

ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB

5.มีช่องเช่ือมต่อ ( interface)

แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6.มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย

(Network Interface ) 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนงานบริหารงาน



283

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 แบบ 10/100 Base-T

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1

ช่องหรือสามารถใช้งานผ่านเครือ

ข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้

7.มีถาดใส่กระดาษได้รวมก้นไม่

น้อยกว่า 250 แผ่น

8.สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter

Legalและ Custom

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



284

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 ครุภัณฑ์ วัสดุกีฬา จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา  ดังต่อไปน้ี       70,000 ส านักปลัด

1.ลูกฟุตบอล  จ านวน 50 ลูก

2.ลูกฟุตซอล จ านวน 30 ลูก

3.ลูกวอลเลย์บอล จ านวน 10 ลูก

4.ตะกร้อ  จ านวน 15 ลูก

5.ตาข่ายวอลเลย์บอล  จ านวน 3 ผืน

6.ตาข่ายเซปักตะกร้อ จ านวน 3 ผืน

7.ลูกเปตอง  1 ชุด จ านวน 12 ลูก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์



285

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อย       17,000 กองสาธารณสุข

กว่า 2 แกนหลัก (2core) โดยมีความเร็ว และส่ิงแวดล้อม

ส้ญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0

GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา

ได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ

ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย

2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย

ความจ าแบบ Cache Memory รวมในระ

ดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4

MB

3.มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4

หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ

ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

แผนงานสาธารณสุข



286

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อย

กว่า 1,366*768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อย

กว่า 12 น้ิว

6.มีช่องเช่ือมต่อ (lnterface)แบบUSB2.0

7.มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ า

นวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

8.มีช่องเช่ือมต่อระหว่างเครือข่าย

(Network Interface) แบบ 10/100/

1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง

9.สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WI-FI

หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



287

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุค       16,000 กองสาธารณสุข

1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) และส่ิงแวดล้อม

ไม่น้อยกว่า 2 แกน(2 core)โดยมีความ

เร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า

2.0GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถ

ในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย

2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วย

ความจ าแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ(Level)เดียวกันขนาดไม่น้อย4MB

3.มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิดDDR4

หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ

ดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือ

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 120GB จ านวน 1 หน่วย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

แผนงานสาธารณสุข



288

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อย

กว่า 1366x768 Pixel และมีขนาดไม่

น้อยกว่า 12 น้ิว

6.มีช่องเช่ือมตัว(lnterface)แบบUSB2.0 

หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

7.มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือVGA 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

8.มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย(Network

lnterface) แบบ10/100/1000 Base-T

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

9.สามารถใช้งานได้น้อยกว่า Wi-Fi

(IEEE 802.11b,g,n,ac)และBluetooth

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



289

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 42,300     กองสาธารณสุข

ขนาด 32000 BTU จ านวน และส่ิงแวดล้อม

1 ชุด

1.ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า32000

บีทียู

2.ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง

3.เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการ

ท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40000 บีทียู

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

4.ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบส า

เร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็นและ

หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5.มีความหน่วงเวลาการท างานของคอม

เพรสเซอร์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

แผนงานสาธารณสุข
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แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ

(นอกจากข้อ 3 ) นอกเหนือจากการพิจาร

ณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัด

พลังงานควรพิจารณาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอา

กาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดู

กาล (SEER) สูงกว่า

7.การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

 (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์

ดังน้ี สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม

ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 

เมตร

8.ค่าติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ (กรณีต้องการ

แสดงค่าติดต้ังแยกจากราคาเคร่ืองปรับอา

กาศ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(1) ชนิดต้ังพ้ืนหรือขนิดแขวน

   ขนาดไม่ต่ ากว่า 13000 บีทียู 4000 บาท

   ขนาดไม่ต่ ากว่า 40000 บีทียู 3000 บาท

(2) ชนิดตู้ต้ังพ้ืน

   ขนาดไม่ต่ ากว่า 13000 บีทียู 5000 บาท

   ขนาดไม่ต่ ากว่า 42000 บีทียู 6000 บาท

(3) ชนิดติดผนัง ขนาด 12000 - 24000

บีทียู 3000 บาท

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ


