
 
ประกาศเทศบาลตำบลจริม 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพิ่มเติม  
ฉบับท่ี 13/2564 

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

   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 13/2564 ของเทศบาลตำบลจริม 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน    

ประกาศ  ณ  วันที่   28  เดอืนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
 
 

(นายราชัน  มหาวัน) 
นายกเทศมนตรีตำบลจริม 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 13/2564 
 

 

 

 

 

 

 
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)

ประชาชนผู้ติดเช้ือต าบลจริม 
ท่ีรักษาหายแล้วแต่ต้องกักตัว
ตามมาตรการ/ท่ีรักษาหาย
แล้วแต่ต้องกักตัวตามมาตรการ
 ประชาชนผู้รับบริการวัคซีน
ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
 2019 ประชาชนกลุ่มเส่ียง
ท่ัวไป

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019(COVID-19)ต าบลจริม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เกิดการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมการ
แพร่ระบาดโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)
 ไม่ให้เกิดการแพร่
ระบาดในพ้ืนท่ีเป็น
วงกว้าง

กอง
สาธารณสุขฯ

1 เพ่ือให้เกิดการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา  2019 
(COVID-19) ไม่ให้เกิดการ
แพร่ระบาดในพ้ืนท่ี

- - - 200,000 200,000 กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแล 
และปฏิบัติตน
อย่างถูกต้องตาม
แนวทาง
สาธารณสุข
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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 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับ

กฎหมายจราจรและการลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายจราจรและการลด
อุบัติเหตุทางถนน

จัดอบรมเยาวชนและประชาชน
ท่ัวไปท่ีสนใจประมาณ 70 คน

30,000       เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปท่ี
สนใจประมาณ 70
 คน

เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมี
ความรู้กฎหมายจราจร

ส านักปลัด

2 โครงการอบรมป้องกันการ
จมน ้าในเด็กอายุต ้ากว่า 15 ปี

เพ่ือให้เด็กมีความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันและการช่วยเหลือ
การเกิดจมน้ า

จัดอบรมเด็กอายุต่ ากว่า 15ปี 
จ านวน 50 คน ระดับช้ัน ป.3-
ป.6

30,000       เด็กนักเรียนมี
ความพึงพอใจร้อย
ละ 80

เด็กมีความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันและการ
ช่วยเหลือการเกิดจมน้ า

ส านักปลัด

3 โครงการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับอัคคีภัยและการ
อพยพหนีไฟในสถานศึกษา
เขตต าบลจริม

เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันและการอพยพหนีไฟ
ในสถานศึกษา

จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กฯ 
และรร.อนุบาล ทต.จริม จ านวน 
60 คน

30,000       ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
ผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนมีความพึง
พอใจร้อยละ 80

ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันและการ
อพยพหนีไฟใน
สถานศึกษา

ส านักปลัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

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

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขจัดความขัดแย้งด้วย

การมีส่วนร่วมในชุมชน
เพ่ือสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ลดความขัดแย้ง
ในชุมชน

จัดกิจกรรมขจัดความขัดแย้งใน
ชุมชน ผู้น าชุมชน และประชาชน
ท่ัวไป ประมาณ 70 คน

30,000 ผุ้น าชุมชน 
ประชาชน มีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 80

ผุ้น าชุมชน 'ประชาชน
 มีความปรองดอง
สมานฉันท์ ลดความ
ขัดแย้งในชุมชน

ส านักปลัด

2 โครงการจิตอาสา ท าความดี
ด้วยหัวใจ

เพ่ือสร้างความสามัคคี 
สมานฉันท์ สร้างจิตอาสา 
การท าความดีตอบแทนชุมชน

จัดกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบ
ต่างๆประชาชนเข้าร่วมประมาณ
 100 คนต่อคร้ัง จัดข้ึนจ านวน 3
 คร้ัง

20,000     ประชาชน มีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 80

ประชาชนมีความ
สามัคคี เสียสละ มีจิต
อาสาท่ีจะเสียสละ
เพ่ือส่วนาวม

ส านักปลัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ - เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ - จัดฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 21,000 21,000 21,000 นักเรียนมีความรู้เร่ือง กองการศึกษา

การป้องกันยาเสพติด เร่ืองยาเสพติด เร่ืองสถานการณ์และภัยยาเสพติด ยาเสพติดและมีภูมิ

ในสถานศึกษา - เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อภัย ในปัจจุบัน คุ้มกัน

ยาเสพติดท้ังในสถานศึกษา - จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

และชุมชน ต่อภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

(1) โรงเรียนละ 15,000 บาท

(2) ครูแกนน า โรงเรียนละ 1 คนๆ ละ

    3,000 บาท

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข



(3) เจ้าหน้าท่ี อปท.ๆ ละ 1 คนๆ ละ

    3,000 บาท

5
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการส่งเสริมศักยภาพ - เพ่ือให้สถานศึกษามี - เบิกหักผลักส่งเงิน 16,800 16,800 16,800 1 แห่ง สถานศึกษามีเครือข่าย กองการศึกษา

การจัดการศึกษาท้องถ่ิน เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิตอล งบประมาณให้กับโรงเรียนใน เทคโนโลยีดิจิตอล

เพ่ือการศึกษาท่ีสนองตอบต่อ สังกัดเทสบาลต าบลจริม เพ่ือการศึกษา

ความต้องการของผู้เรียนและ จ านวน 1 แห่ง

ผู้ใช้บริการอย่างท่ัวถึงและ - ADSL ร.ร. ละ 9,600 บาท/ปี

มีประสิทธิภาพ - WiFi ร.ร. ละ 7,200 บาท/ปี

7 โครงการสนับสนุนการ - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด - เบิกหักผลักส่งเงิน 20,000 20,000 20,000 1 แห่ง มีการปรับปรุงหลักสุตร กองศึกษา

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประชุมพัฒนาปรับปรุง งบประมาณให้กับโรงเรียนใน สถานศึกษาให้มีคุณภาพ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข



หลักสูตรสถานศึกษาของ สังกัดเทศบาลต าบลจริม

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลจริม

จ านวน 1 แห่ง

ให้มีคุณภาพ (โรงเรียนละ 20,000 บาท/ปี)

6
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด - เบิกหักผลักส่งเงิน 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง เด็กนักเรียนมีนิสัย กองการศึกษา

กิจกรรมรักการอ่านใน กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรัก งบประมาณให้กับโรงเรียนใน รักการอ่าน

สถานศึกษาสังกัดองค์กร การอ่าน หรือ จัดหาส่ือ/หนังสือ สังกัดเทศบาลต าบลจริม

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน จ านวน 1 แห่ง

ในสถานศึกษา (โรงเรียนละ 50,000 บาท/ปี)

9 โครงการค่าใช้จ่ายในดครงการ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ - ส่งครูเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร 33,000 33,000 33,000 บุคลากรมีความรู้ กองการศึกษา

สัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพ ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม โครงการฯท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เก่ียวกับการประกัน

การศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่า หรือสถาบันการศึกษาจัดข้ึน คุณภาพการศึกษาใน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2562

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข



ปฐมวัยขององค์กรปกครอง อาหารว่างและค่าเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน- จัดสรรอัตรา คนละ 11,000 บาท/ สถานศึกษา

ส่วนท้องถ่ินตามกฎกระทรวง วิทยากร ค่าเอกสารและวัสดุเพ่ือ /คน/ปี

การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบการอบรม และอ่ืนๆ

0 0 83,000 83,000 83,000
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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 โครงการรณรงค์แก้ไข เพ่ือให้เยาวชนได้รับรู้และรับ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมพลัง 100,000 100,000 100,000 เยาวชนท่ีเข้ารับ เยาวชนได้รับทราบ กองสาธารณสุข

ปัญหายาเสพติด TO  ทราบพิษภัยของยาเสพติด เยาวชนห่างไกลยาเสพติดให้แก่ การอบรม มีความ ถึงพิษภัยของยาเสพติด และส่ิงแวดล้อม

BE  NUMBER ONE แกนน า to be number one พึงพอใจ ร้อยละ80 และมีการจัดต้ัง

ภายใต้กิจกรรมอบรม ทุกหมู่บ้านๆ5คน รวม 65 คน ศูนย์เรียนรู้ส าหรับ

เชิงปฏิบัติการ เยาวชน

เสริมพลังเยาวชน 

ห่างไกลยาเสพติด 

2 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน เพ่ือให้แกนน ามีความรู้ด้าน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 120,000 120,000 120000 แกนน าสามารถ แกนน ามีความรู้ด้าน กองสาธารณสุข

ในพระราชประสงค์ สุขภาพเก่ียวกับการรักษา ให้แก่หมอหมู่บ้านในพระราช ดูแลสุขภาพเบ้ีองต้น สุขภาพเก่ียวกับการ และส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2562

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข



พยาบาลเบ้ืองต้นและการ ประสงค์ให้แก่แกนน าสุขภาพ ได้รอ้ยละ 80 รักษาพยาบาลเบ้ืองต้น

รักษาโรคอย่างง่าย ทุกหมู่ 100 คน และดูแลตนเองของได้

ในเบ้ืองต้น

0 0 220,000 220,000 220,000
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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)
3 โครงการสืบสานพระ เพ่ือเป็นการให้ความรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 40,000 40,000 40,000 ประชาชนกลุ่มเส่ียง กลุ่มเส่ียงได้รับการ กองสาธารณสุข

ราชปณิธานสมเด็จย่า เร่ืองโรคมะเร็งปากมดลูก ดูแลใส่ใจสตรี มีสุขภาพดี ได้รับการตรวจคัด ตรวจคัดกรองมะเร็ง และส่ิงแวดล้อม

ต้านภัยมะเร็งเต้านม และมะเร็งเต้านม ให้แก่ ตรวจค้นหาโรคมะเร็งปาก กรอง เต้านม มะเร็งปากมดลูก

ภายใต้กิจกรรมอบรม กลุ่มแกนน า มดลูก และมะเร็งปาก มะเร็งเต้านม

เชิงปฏิบัติการ เพ่ือส่งเสริมการคัดกรอง มดลูก และมะเร็งเต้านม มะเร็จปากมดลูก

ดูแลใส่ใจสตรี มีสุขภาพ ค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้า ให้แก่แกนน า อสม.ทุก ครอบคลุม

ดี ตรวจค้นหาโรคมะเร็ง นมและมะเร็งปากมดลูกใน หมู่ๆละ 5 คน รวม 65 คน ร้อยละ 70

ปากมดลูก และมะเร็ง กลุ่มเส่ียง

เต้านม 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2562

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข



9
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงรถยรต์ เพ่ือปรับปรุงรถฉุกเฉินให้เป็น ปรับปรุงและจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับ 250,000 อุปกรณ์ส าหรับกู้ชีพ มีรถกู้ชีพกู้ภัยระดับพ้ืน ส านักปลัด

(รถฉุกเฉิน) เพ่ือใช้เป็นรถกู้ชีพ รถกู้ชีพกู้ภัยระดับพ้ืนฐาน ปฏิบัติการส าหรับการกู้ชีพกู้ภัย กู้ภัยพ้ืนฐาน เช่น ฐานไว้ส าหรับบริการ

กู้ภัยระดับพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน เช่น เปลขนย้ายผู้ป่วย เปลขนย้ายผู้ป่วย ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล

กล่องหรือเวชภัณฑ์และเคร่ืองมือ กล่องหรือเวชภัณฑ์ จริม

แพทย์ท่ีจ าเป็น ฯลฯ และเคร่ืองมือแพทย์

ท่ีจ าเป็น ฯลฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2562

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข



120
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 โครงการรณรงค์แก้ไข เพ่ือให้เยาวชนได้รับรู้ จัดอบรมและแลกเปล่ียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000     เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน กองสาธารณสุข

ปัญหายาเสพติด รับทราบปัญหาและพิษ เรียนรู้เก่ียวกับยาเสพติด จ านวนไม่น้อย ได้รับรู้และรับทราบ และส่ิงแวดล้อม

TO BE NUMBER ONE ภัยของยาเสพติด เด็กและเยาวชน บ้านวังชมภู กว่า 30 คน ปัญหาและพิษภัย

บ้านวังชมภู หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 7  จ านวน 30 คน ของยาเสพติด

26 โครงการสืบสานพระราช เพ่ือให้กลุ่มตรีอายุ จัดอบรมให้ความรู้แก่ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000       กลุ่มสตรีอายุ กลุ่มสตรีมีความรู้เก่ียวกับ กองสาธารณสุข

ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย 30-70ปีมีความรู้เร่ือง กลุ่มสตรีท่ีมีอายุ 30-70ปี 30-70ปี โรคมะเร็งเต้านมและ และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม บ้านชัยมงคล โรคมะเร็งเต้านมและ บ้านชัยมงคล หมู่ที 8 จ านวนไม่น้อย โรคมะเร็งปากมดลูก

หมู่ท่ี 8 โครมะเร็งปากมดลูก จ านวน 50 คน กว่า   50   คน และสามารถดูแลตนได้

27 โครงการส่งเสริม ป้องกัน เพ่ือให้ประชาชนบริโภค จัดอบรมให้ความรู้และจัด 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000       ประชาชน ม.8 ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานสาธารณสุข

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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข



โรคขาดสารไอโอดีน เกลือไอโอดีนและอาหาร หาเกลือไอโอดีนให้แก่ จ านวนมีไม่น้อยกว่า และความเข้าใจใน และส่ิงแวดล้อม

เพ่ิมไอโอดีนเสริมปัญญา เสริมไอโอดีนครบทุก ประชาชนบ้านชัยมงคล 87 ครัวเรือน การใช้เกลือผสมไอ

บ้านชัยมงคล หมู่ที 8 ครัวเรือน หมู่ท่ี 8  จ านวน 87 ครัวเรือน โอดีน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000          

121
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 โครงการรณรงค์แก้ไข เพ่ือให้เยาวชนได้รับรู้ จัดอบรมและแลกเปล่ียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000     เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน กองสาธารณสุข

ปัญหายาเสพติด รับทราบปัญหาและพิษ เรียนรู้เก่ียวกับยาเสพติด จ านวนไม่น้อย ได้รับรู้และรับทราบ และส่ิงแวดล้อม

TO BE NUMBER ONE ภัยของยาเสพติด เด็กและเยาวชน บ้านชัยมงคล กว่า 30 คน ปัญหาและพิษภัย

บ้านชัยมงคล หมู่ที 8 หมู่ท่ี 8  จ านวน 30 คน ของยาเสพติด

29 โครงการสืบสานพระราช เพ่ือให้กลุ่มตรีอายุ จัดอบรมให้ความรู้แก่ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000       กลุ่มสตรีอายุ กลุ่มสตรีมีความรู้เก่ียวกับ กองสาธารณสุข

ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย 30-70ปีมีความรู้เร่ือง กลุ่มสตรีท่ีมีอายุ 30-70ปี 30-70ปี โรคมะเร็งเต้านมและ และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม บ้านจริม โรคมะเร็งเต้านมและ บ้านจริม หมู่ท่ี 9 จ านวนไม่น้อย โรคมะเร็งปากมดลูก

หมู่ท่ี 9 โครมะเร็งปากมดลูก จ านวน 50 คน กว่า  50    คน และสามารถดูแลตนได้

30 โครงการส่งเสริม ป้องกัน เพ่ือให้ประชาชนบริโภค จัดอบรมให้ความรู้และจัด 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000       ประชาชน  ม.9 ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานสาธารณสุข

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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข



โรคขาดสารไอโอดีน เกลือไอโอดีนและอาหาร หาเกลือไอโอดีนให้แก่ จ านวนมีไม่น้อยกว่า และความเข้าใจใน และส่ิงแวดล้อม

เพ่ิมไอโอดีนเสริมปัญญา เสริมไอโอดีนครบทุก ประชาชน บ้านจริม 84 ครัวเรือน การใช้เกลือผสมไอ

บ้านจริม หมู่ท่ี 9 ครัวเรือน หมู่ท่ี 9 จ านวน  84 ครัวเรือน โอดีน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000          

122
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
31 โครงการรณรงค์แก้ไข เพ่ือให้เยาวชนได้รับรู้ จัดอบรมและแลกเปล่ียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000     เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน กองสาธารณสุข

ปัญหายาเสพติด รับทราบปัญหาและพิษ เรียนรู้เก่ียวกับยาเสพติด จ านวนไม่น้อย ได้รับรู้และรับทราบ และส่ิงแวดล้อม

TO BE NUMBER ONE ภัยของยาเสพติด เด็กและเยาวชน บ้านจริม กว่า 30 คน ปัญหาและพิษภัย

บ้านจริม หมู่ท่ี 9 หมู่ท่ี 9  จ านวน 30 คน ของยาเสพติด

32 โครงการสืบสานพระราช เพ่ือให้กลุ่มตรีอายุ จัดอบรมให้ความรู้แก่ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000       กลุ่มสตรีอายุ กลุ่มสตรีมีความรู้เก่ียวกับ กองสาธารณสุข

ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย 30-70ปีมีความรู้เร่ือง กลุ่มสตรีท่ีมีอายุ 30-70ปี 30-70ปี โรคมะเร็งเต้านมและ และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม โรคมะเร็งเต้านมและ บ้านสีเสียด หมู่ท่ี 10 จ านวนไม่น้อย โรคมะเร็งปากมดลูก

บ้านสีเสียด หมู่ท่ี 10 โครมะเร็งปากมดลูก จ านวน 50 คน กว่า  50    คน และสามารถดูแลตนได้

33 โครงการส่งเสริม ป้องกัน เพ่ือให้ประชาชนบริโภค จัดอบรมให้ความรู้และจัด 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000       ประชาชน  ม.10 ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



โรคขาดสารไอโอดีน เกลือไอโอดีนและอาหาร หาเกลือไอโอดีนให้แก่ จ านวนมีไม่น้อยกว่า และความเข้าใจใน และส่ิงแวดล้อม

เพ่ิมไอโอดีนเสริมปัญญา เสริมไอโอดีนครบทุก ประชาชน 85  ครัวเรือน การใช้เกลือผสมไอ

บ้านสีเสียด หมู่ท่ี 10 ครัวเรือน บ้านสีเสียด หมู่ท่ี 10 โอดีน

จ านวน 85 ครัวเรือน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000          

123
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 โครงการรณรงค์แก้ไข เพ่ือให้เยาวชนได้รับรู้ จัดอบรมและแลกเปล่ียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000     เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน กองสาธารณสุข

ปัญหายาเสพติด รับทราบปัญหาและพิษ เรียนรู้เก่ียวกับยาเสพติด จ านวนไม่น้อย ได้รับรู้และรับทราบ และส่ิงแวดล้อม

TO BE NUMBER ONE ภัยของยาเสพติด เด็กและเยาวชน บ้านสีเสียด กว่า 30 คน ปัญหาและพิษภัย

บ้านสีเสียด หมู่ท่ี 10 หมู่ท่ี 10  จ านวน 30 คน ของยาเสพติด

35 โครงการสืบสานพระราช เพ่ือให้กลุ่มตรีอายุ จัดอบรมให้ความรู้แก่ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000       กลุ่มสตรีอายุ กลุ่มสตรีมีความรู้เก่ียวกับ กองสาธารณสุข

ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย 30-70ปีมีความรู้เร่ือง กลุ่มสตรีท่ีมีอายุ 30-70ปี 30-70ปี โรคมะเร็งเต้านมและ และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม บ้านงุ้นงาม โรคมะเร็งเต้านมและ บ้านงุ้นงาม หมู่ท่ี 11 จ านวนไม่น้อย โรคมะเร็งปากมดลูก

หมู่ท่ี 11 โครมะเร็งปากมดลูก จ านวน 50 คน กว่า   50   คน และสามารถดูแลตนได้

36 โครงการส่งเสริม ป้องกัน เพ่ือให้ประชาชนบริโภค จัดอบรมให้ความรู้และจัด 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000       ประชาชน ม.11 ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



โรคขาดสารไอโอดีน เกลือไอโอดีนและอาหาร หาเกลือไอโอดีนให้แก่ จ านวนมีไม่น้อยกว่า และความเข้าใจใน และส่ิงแวดล้อม

เพ่ิมไอโอดีนเสริมปัญญา เสริมไอโอดีนครบทุก ประชาชน 127  ครัวเรือน การใช้เกลือผสมไอ

บ้านงุ้นงาม หมู่ท่ี 11 ครัวเรือน บ้านงุ้นงาม หมู่ท่ี 11 โอดีน

จ านวน 127 ครัวเรือน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000          
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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)
37 โครงการรณรงค์แก้ไข เพ่ือให้เยาวชนได้รับรู้ จัดอบรมและแลกเปล่ียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000     เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน กองสาธารณสุข

ปัญหายาเสพติด รับทราบปัญหาและพิษ เรียนรู้เก่ียวกับยาเสพติด จ านวนไม่น้อย ได้รับรู้และรับทราบ และส่ิงแวดล้อม

TO BE NUMBER ONE ภัยของยาเสพติด เด็กและเยาวชน บ้านงุ้นงาม กว่า 30 คน ปัญหาและพิษภัย

บ้านงุ้นงาม หมู่ท่ี 11 หมู่ท่ี 11  จ านวน 30 คน ของยาเสพติด

38 โครงการสืบสานพระราช เพ่ือให้กลุ่มตรีอายุ จัดอบรมให้ความรู้แก่ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000       กลุ่มสตรีอายุ กลุ่มสตรีมีความรู้เก่ียวกับ กองสาธารณสุข

ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย 30-70ปีมีความรู้เร่ือง กลุ่มสตรีท่ีมีอายุ 30-70ปี 30-70ปี โรคมะเร็งเต้านมและ และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม บ้านก่ิวเคียน โรคมะเร็งเต้านมและ บ้านก่ิวเคียน หมู่ท่ี 12 จ านวนไม่น้อย โรคมะเร็งปากมดลูก

หมู่ท่ี 12 โครมะเร็งปากมดลูก จ านวน 30 คน กว่า   30   คน และสามารถดูแลตนได้

39 โครงการส่งเสริม ป้องกัน เพ่ือให้ประชาชนบริโภค จัดอบรมให้ความรู้และจัด 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000       ประชาชน  ม.12 ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



โรคขาดสารไอโอดีน เกลือไอโอดีนและอาหาร หาเกลือไอโอดีนให้แก่ จ านวนไม่น้อยกว่า และความเข้าใจใน และส่ิงแวดล้อม

เพ่ิมไอโอดีนเสริมปัญญา เสริมไอโอดีนครบทุก ประชาชน 37 ครัวเรือน การใช้เกลือผสมไอ

บ้านก่ิวเคียน หมู่ท่ี 12 ครัวเรือน บ้านก่ิวเคียน หมู่ท่ี 12 โอดีน

จ านวน 37 ครัวเรือน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000          
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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)
40 โครงการรณรงค์แก้ไข เพ่ือให้เยาวชนได้รับรู้ จัดอบรมและแลกเปล่ียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000     เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน กองสาธารณสุข

ปัญหายาเสพติด รับทราบปัญหาและพิษ เรียนรู้เก่ียวกับยาเสพติด จ านวนไม่น้อย ได้รับรู้และรับทราบ และส่ิงแวดล้อม

TO BE NUMBER ONE ภัยของยาเสพติด เด็กและเยาวชน บ้านก่ิวเคียน กว่า 30 คน ปัญหาและพิษภัย

บ้านก่ิวเคียน หมู่ท่ี 12 หมู่ท่ี 12  จ านวน 30 คน ของยาเสพติด

41 โครงการสืบสานพระราช เพ่ือให้กลุ่มตรีอายุ จัดอบรมให้ความรู้แก่ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000       กลุ่มสตรีอายุ กลุ่มสตรีมีความรู้เก่ียวกับ กองสาธารณสุข

ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย 30-70ปีมีความรู้เร่ือง กลุ่มสตรีท่ีมีอายุ 30-70ปี 30-70ปี โรคมะเร็งเต้านมและ และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม โรคมะเร็งเต้านมและ บ้านท่าใหม่ หมู่ท่ี 13 จ านวนไม่น้อย โรคมะเร็งปากมดลูก

บ้านท่าใหม่ หมู่ท่ี 13 โครมะเร็งปากมดลูก จ านวน 50 คน กว่า   50   คน และสามารถดูแลตนได้

42 โครงการส่งเสริม ป้องกัน เพ่ือให้ประชาชนบริโภค จัดอบรมให้ความรู้และจัด 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000       ประชาชน  ม.13 ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



โรคขาดสารไอโอดีน เกลือไอโอดีนและอาหาร หาเกลือไอโอดีนให้แก่ จ านวนไม่น้อยกว่า และความเข้าใจใน และส่ิงแวดล้อม

เพ่ิมไอโอดีนเสริมปัญญา เสริมไอโอดีนครบทุก ประชาชน  บ้านท่าใหม่ 115 ครัวเรือน การใช้เกลือผสมไอ

บ้านท่าใหม่ หมู่ท่ี 13 ครัวเรือน หมู่ท่ี13 จ านวน 115 ครัวเรือน โอดีน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000          
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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)
43 โครงการรณรงค์แก้ไข เพ่ือให้เยาวชนได้รับรู้ จัดอบรมและแลกเปล่ียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000     เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน กองสาธารณสุข

ปัญหายาเสพติด รับทราบปัญหาและพิษ เรียนรู้เก่ียวกับยาเสพติด จ านวนไม่น้อย ได้รับรู้และรับทราบ และส่ิงแวดล้อม

TO BE NUMBER ONE ภัยของยาเสพติด เด็กและเยาวชน บ้านท่าใหม่ กว่า 30 คน ปัญหาและพิษภัย

บ้านท่าใหม่ หมู่ท่ี 13 หมู่ท่ี 13  จ านวน 30 คน ของยาเสพติด

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000          

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จัดซ้ือพัดลมติดผนัง เพ่ือจัดซ้ือพัดลมติดผนัง จัดซ้ือพัดลมติดผนัง 4,000 - - - - พัดลม 2 ตัว มีพัดลมติดผนังส าหรับใช้ กองคลัง

ส านักงานเทศบาลต าบลจริม ใช้ในส านักงานเทศบาล ขนาด 18 น้ิว จ านวน 2 ตัว งานภายในส านักงาน

ต าบลจริม เทศบาลต าบลจริม

2 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร เพ่ือใช้เก็บเอกสารส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารทรงสูง 4,500 - - - - ตู้เก็บเอกสาร มีตู้เก็บเอกสารใช้ กองคลัง

ทรงสูง เทศบาลต าบลจริม เทศบาลต าบลจริม บานเปิดกระจก จ านวน 1 ตู้ จ านวน 1 ตู้ ภายในส านักงาน

เทศบาลต าบลจริม

8,500

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการศึกษาดูงานด้านการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้แก่ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000        ปีละ 1 คร้ัง บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา

ศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาในสถานศึกษาต้นแบบและมี ได้รับความรู้และปรับ

มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับ ใช้กับหน่วยงานได้

ปฐมวัย

2 โครงการจัดท าส่ือการสอน เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาส่ือและจัดท าส่ือ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000        ปีละ 1 คร้ัง บุคลากรทางการศึกษามีการ

ระดับปฐมวัย ได้ผลิตส่ือการสอนใช้ในระดับ การเรียนการสอนระดับปฐมวัย ผลิตส่ือการสอนใช้ในระดับ กองการศึกษา

ปฐมวัย ส าหรับใช้ในศพด.และรร ระดับปฐมวัยของศพด

ในสังกัดทต.จริม และรร.ในสังกัดทต.จริม

3 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้มีคอมพิวเตอร์ส าหรับ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์,เคร่ือง - - 60,000    60,000    - เคร่ืองคอมพิว บุคลากรทางการศึกษมีคอมกองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



ส าหรับรร.อนุบาล ทต.จริม การจัดการเรียนการสอน ส ารองไฟ และเคร่ืองพร้ินเตอร์ เตอร์พร้อมอุป พิวเตอร์ใช้ส าหรับงานส านัก

ในโรงเรียน ส าหรับใช้ในรร.อนุบาล ทต.จริม กรณ์ครบชุด งานท่ัวไป

จ านวน 2 ชุด 2 ชุด

80,000 80,000 140,000 140,000 80,000          
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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)
4 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน เพือให้มีตู้เหล็กเก็บเอกสาร จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 70,000    ตู้แหล็ก มีตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก กองการศึกษา

กระจก ส าหรับศพด.ทต.จริม ส าคัญทางราชการ 4ฟุต  จ านวน 14 ตู้ บานเล่ือนกระจก ส าหรับจัดเก็บเอกสารทางราช

และรร.อนุบาลทต.จริม จ านวน 14 ตู้ การ

5 โครงการจัดซ้ือล าโพงช่วยสอน เพ่ือให้มีล าโพงช่วยสอน จัดซ้ือล าโพงช่วยสอนส าหรับ 40,000    ล าโพงช่วยสอน มีล าโพงช่วยเหลือเป็นส่ือในการกองการศึกษา

ส าหรับใช้ในศพด.ทต.จริม ส าหรับใช้การเรียนการสอน ใช้ในการเรียนการสอน จ านวน 8 ตัว จัดการเรียนการสอน

และรร.อนุบาลทต.จริม ของศพด.ทต.จริมและ จ านวน 8 ตัว

รร.อนุบาลทต.จริม

6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม เด็กและเยาวชนในต าบลจริม - 30,000 30,000 30,000 30,000       เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



จริยธรรมในเด็กและเยาวชน จริยธรรมในเด็กและเยาวชน จ านวนไม่น้อยว่า   40 คน เข้าร่วมกิจกรรม จิตส านึกคุณธรรมและ
ต าบลจริม ในต าบลจริม ไม่น้อยกว่า40 คน จริยธรรมมากข้ึน

30,000 140,000       30,000 30000
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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)
7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการศึกษา ค่าใช้จ่ายส าหรับ 6 ศูนย์พัฒนา  ร้อยละความพึงพอ กองการ

บริหารสถานศึกษาของศูนย์ ในระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลจริม ใจไม่น้อยกว่าร้อย ศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก  - ค่าอาหารกลางวัน ละ 80 เด็กเล็กได้รับประทานอาหาร

20 บาท/คน/245 วัน กลางวันครบทุกคน

1.ศพด.บ้านปากดง=25 คน 122,500      122,500     122,500     122,500      

2.ศพด.บ้านสีเสียด=32คน 156,800      171,500     171,500     171,500      

3.ศพด.บ้นดงงาม=51 คน 249,900      269,500     269,500     269,500      

4.ศพด.บ้านเนินสูง=17 คน 83,300        122,500     122,500     122,500      

5.ศพด.บ้านท่าใหม่=25 คน 122,500        147,000       147,000       147,000        

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



6.ศพด.รร.จริมอนุสรณ์2=31คน 151,900        171,500       171,500       171,500        

886,900      1,004,500 1,004,500 1,004,500   
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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)
-ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  เด็กเล็กได้รับการจัดการเรียน

(อายุ2-5ปี) 1,700 บาท/คน/ปี การสอนอย่างมีคุณภาพ

1.ศพด.บ้านปากดง=25 คน 42,500        42,500         42,500         42,500          

2.ศพด.บ้านสีเสียด=32คน 54,400     59,500         59,500         59,500          

3.ศพด.บ้นดงงาม=51 คน 86,700        93,500         93,500         93,500          

4.ศพด.บ้านเนินสูง=17 คน 82,900        42,500         42,500         42,500          

5.ศพด.บ้านท่าใหม่=25 คน 42,500        51,000         51,000         51,000          

6.ศพด.รร.จริมอนุสรณ์2=31คน 52,700        59,500         59,500         59,500          

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



361,700        348,500       348,500       348,500        
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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)
 - ค่าหนังสือเรียน(อายุ3-5ปี)  เด็กเล็กได้รับการจัดการเรียน

200 บาท/คน/ปี การสอนอย่างมีคุณภาพ
1.ศพด.บ้านปากดง=19 คน 3,800         4,000        4,000        4,000         

2.ศพด.บ้านสีเสียด=26คน 5,200         5,200        5,200        5,200         

3.ศพด.บ้นดงงาม=46 คน 9,200         9,200        9,200        9,200         

4.ศพด.บ้านเนินสูง=13คน 2,600         3,000        3,000        3,000         

5.ศพด.บ้านท่าใหม่=21คน 4,200         4,200        4,200        4,200         

6.ศพด.รร.จริมอนุสรณ์2=27 5,400         5,400        5,400        5,400         

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



30,400          31,000         31,000         31,000          
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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)
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน(อายุ3-5ปี)  เด็กเล็กได้รับการสนับสนุน

200 บาท/คน/ปี ครบทุกคน

1.ศพด.บ้านปากดง=19 คน 3,800       4,000      4,000      4,000       
2.ศพด.บ้านสีเสียด=26คน 5,200       5,200      5,200      5,200       
3.ศพด.บ้นดงงาม=46 คน 9,200       9,200      9,200      9,200       
4.ศพด.บ้านเนินสูง=13คน 2,600       3,000      3,000      3,000       
5.ศพด.บ้านท่าใหม่=21คน 4,200       4,200      4,200      4,200       
6.ศพด.รร.จริมอนุสรณ์2=27 5,400       5,400      5,400      5,400       

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



30,400          31,000    31,000    31,000     
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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)
-ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน(อายุ3-5ปี) เด็กเล็กได้รับการสนับสนุน

300 บาท/คน/ปี ครบทุกคน

1.ศพด.บ้านปากดง=19 คน 5,700         6,000        6,000        6,000         

2.ศพด.บ้านสีเสียด=26คน 7,800         7,800        7,800        7,800         

3.ศพด.บ้นดงงาม=46 คน 13,800       13,800      13,800      13,800       

4.ศพด.บ้านเนินสูง=13คน 3,900         4,500        4,500        4,500         

5.ศพด.บ้านท่าใหม่=21คน 3,600         6,300        6,300        6,300         

6.ศพด.รร.จริมอนุสรณ์2=27 8,100         8,100        8,100        8,100         

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



42,900          46,500         46,500         46,500          
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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)
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กเล็กได้รับการจัดการเรียน

(อายุ3-5ปี)430บาท/คน/ปี การสอนอย่างมีคุณภาพ

1.ศพด.บ้านปากดง=19 คน 8,170       8,600      8,600      8,600       
2.ศพด.บ้านสีเสียด=26คน 11,180     11,180    11,180    11,180     
3.ศพด.บ้นดงงาม=46 คน 19,780     19,780    19,780    19,780     
4.ศพด.บ้านเนินสูง=13คน 5,590       6,450      6,450      6,450       
5.ศพด.บ้านท่าใหม่=21คน 9,030       9,030      9,030      9,030       
6.ศพด.รร.จริมอนุสรณ์2=27 11,610     11,610    11,610    11,610     

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



65,360          66,650         66,650         66,650          
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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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการ ค่าใช้จ่ายส าหรับโรงเรียนอนุบาล ร้อยละความพึงพอ

บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน การศึกษาในระดับอนุบาลได้อย่างเทศบาลต าบลจริม จ านวน 33 คน ใจไม่น้อยกว่าร้อย กองการศึกษา

อนุบาลเทศบาลต าบลจริม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  - ค่าอาหารกลางวัน 132,000 240,000 340,000 400,000   ละ 80  - เด็กเล็กได้รับประทาน

20 บาท/คน/200 วัน อาหารกลางวันครบทุกคน

 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 56,100 102,000 144,500 170,000    - เด็กเล็กได้รับการจัดการเรียน

1,700 บาท/คน/ปี การสอนอย่างมีคุณภาพ

 - ค่าหนังสือเรียน 6,600 12,000 17,000 200,000    - เด็กเล็กได้รับการจัดการ

200 บาท/คน/ปี เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



194,700 354,000 501,500 770,000        
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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)
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 6,600 12,000 17,000 200,000  - เด็กเล็กได้รับการ

200 บาท/คน/ปี สนับสนุนครบทุกคน

 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 9,900 18,000 25,500 30,000  - เด็กเล็กได้รับการ

300 บาท/คน/ปี สนับสนุนครบทุกคน

 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 14,190 27,000 36,550 43,000  - เด็กเล็กได้รับการจัด

430 บาท/คน/ปี การเรียนการสอน

อย่างมีคุณภาพ

9 โครงการแข่งขันความเป็นเลิศ เพ่ือส่งเสริม พัฒนาความรู้ นักเรียนและครูในสังกัดเทศบาล - 50,000 60,000 70,000 80,000 ร้อยละ 80  - นักเรียนและครูได้ กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



ทางวิชาการ ความสามารถ และทักษะทาง ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ของ นร. และ เข้าร่วมการแข่งขัน

วิชาการให้กับนักเรียนและครู ทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ ครูได้เข้าร่วม ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ในสังกัดเทศบาลต าบลจริม เช่น ระดับภาค ระดับประเทศ ในระดับต่างๆ

เป็นต้น 80,690 117,000 149,050 353,000
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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)
10 โครงการจัดท าส่ือการสอน  - พัฒนาครูให้มีความรู้ความ ครูทุกคนของเทศบาลต าบลจริม - - 30,000 30,000 30,000     ครูของทต.จริม  -ครูมีความรู้ความเข้าใจ กองการศึกษา

ระดับปฐมวัย สามารถในด้านการจัดท าส่ือ ทุกคนท าส่ือ เร่ืองการท าส่ือระดับ

ระดับปฐมวัย การเรียนการ ปฐมวัยเพ่ิมข้ึน

 - ครูมีส่ือการเรียนการสอน สอนได้  - มีส่ือปฐมวัยส ารับใช้จัด

ระดับปฐมวัยเพ่ิมข้ึน คนละ1ช้ิน การเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน

11 โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และ  - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีศูนย์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง /ปี เด็กเล็กมีพัฒนาการ กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กต าบลจริม พัฒนาการศึกษาส าหรับเด็ก พัฒนาเด็กเล็กต าบลจริม ท่ีดีจากการแข่งขัน

กีฬา

12 โครงการประกวดแข่งขัน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และ  - จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง /ปี การศึกษาส าหรับเด็กใน กองการศึกษา

ทักษะทางวิชาการศูนย์ พัฒนาการศึกษาส าหรับเด็ก ทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก ต าบลจริมได้รับการส่งเสริม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตต าบลจริม เล็กสังกัดเทศบาลต าบลจริมและ สนับสนุนและพัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ีใกล้เคียง

13 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญ  - จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเด็กแห่ง 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ปีละ 1 คร้ัง เด็กได้รับความส าคัญ กองการศึกษา

ของเด็กในฐานะอนาคต ชาติให้แก่เด็กในต าบล พัฒนาในทางท่ีถูกต้อง

ของชาติ 140,000 140,000 170,000 170,000 170,000
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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)
14 โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และ  - สนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็ก 45,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชน การศึกษาส าหรับเด็กใน กองการศึกษา

สภาเด็กและเยาวชนต าบลจริม พัฒนาการศึกษาส าหรับเด็ก และเยาวชนต าบลจริม มีความพึงพอใจ เขตต าบลจริมได้รับการส่งเสริม

ร้อยละ 80 สนับสนุนและพัฒนา 

15 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการส าหรับ -จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็ก 1,092,234 1,048,162  1,034,748 1,034,748 1,034,748 7 โรงเรียน เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

ส าหรับเด็กนักเรียนสังกัดสพฐ. เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล นักเรียนสังกัดสพฐ.ท้ัง 7 โรงเรียน ประทานนมทุกคน

ต าบลจริม

16 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการส าหรับ -จัดซ้ืออาหารเสริมนม ให้แก่เด็ก 275,933 346,833   344,916 344,916 344,916 6 ศูนย์ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กนักเรียนในศพด.ของเทศบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ประทานนมทุกคน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลจริม ต าบลจริม ต าบลจริม จ านวน 6 ศูนย์

17 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการส าหรับ -จัดซ้ืออาหารเสริมนมให้แก่เด็ก 34,492 63,235     114,972 162,877 191,620 1 แห่ง เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ประทานนมทุกคน

อนุบาลเทศบาลต าบลจริม เทศบาลต าบลจริม ต าบลจริม 

1,447,659 1,488,230 1,524,636 1,572,541 1,601,284
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการจ้างงานนักเรียน เพ่ือให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิด  - สนับสนุนการมีงานท าของ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ปีละ 1 คร้ัง เด็กใช้เวลาว่างให้เกิด กองการศึกษา

/นักศึกษาท างานช่วงปิด ประโยชน์และสามารถแบ่ง นักเรียน นักศึกษาท างานในช่วง แบ่งเบาภาระค่า

ภาคเรียน เบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ค่าใช้จ่าย

ปิดเทอม ใช้จ่ายผู้ปกครอง

19 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ เด็กนักเรียนจ านวน 25 คน - - - 30,000 30,000 เด็กนักเรียน เด็กได้รับความรู้และ กองการศึกษา

นอกสถานท่ีของรร.อนุบาล นักเรียนอนุบาลทต.จริม ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อนุบาล ประสบการณ์ตรง

ทต.จริม จากการเรียนรู้ของ

จ านวน 25 คน สถานท่ีจริง

20 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือสงเสริมสนับสนุน จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรุ้ 30,000    - 30,000    30,000    30,000 6 ศพด./1รร. บุคลากรทางศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



บุคลากรทางการศึกษาทต.จริม พัฒนาศักยภาพบุคลากร แก่บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ กองการศึกษา

ทางการศึกษา ใช้ปฏิบัติหน้าท่ีได้

100,000 70,000 100,000 130,000 130,000
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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)
21 สนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและ  - สนับสนุนอาหารกลางวันส า นักเรียนมีความพึง การศึกษาส าหรับ กองการศึกษา

ส าหรับเด็กนักเรียน พัฒนาการศึกษาส าหรับ หรับ เด็กนักเรียนทุกโรงเรียน พอใจ ร้อยละ 80 เด็กในต าบลจริม

ทุกโรงเรียนในเขต เด็กในเขตต าบลจริม ในเขตเทศบาลต าบลจริม ได้รับการส่งเสริม

เทศบาลต าบลจริม 1โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์2 448,000 468,000 480,000 480,000 480,000 สนับสนุนและพัฒนา 

2.โรงเรียนบ้านสีเสียดบ ารุง 728,000 592,000 560,000 560,000 560,000

3.โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์4 380,000 340,000 340,000 340,000 340,000

4.โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 208,000 180,000 200,000 200,000 200,000

5.โรงเรียนจริมอนุสรณ์2 236,000 260,000 320,000 320,000 320,000

6.โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ฯ5 280,000 264,000 280,000 280,000 280,000

7..โรงเรียนบ้านก่ิวเคียน - 84,000 100,000 100,000 100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



22 โครงการความเป็นเลิศ เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ -อุดหนุนโรงเรียนเจ้าภาพ 50,000    50,000     50,000 50,000 50,000     จัดกิจกรรม เด็กนักเรียนในเขต กองการศึกษา

ทางวิชาการ ให้แก่นักเรียนในเขต ท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมความ ปี ละ 1 คร้ัง เทศบาลต าบลจริม

พ้ืนท่ีเทศบาลต าบล เป็นเสิศทางวิชาการให้แก่ ได้รับการพัฒนา

จริม เด็กนักเรียนในเขต ทต.จริม

2,330,000 2,238,000 2,330,000 2,330,000 2,330,000
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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)
23 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก เพ่ือด าเนินการสร้างสนามเด็กเล่น สร้างฐานการเรียนรู้จ านวน 2ฐาน - 60,000 - - - สร้างฐาน เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสม กองการศึกษา

ปฐมวัยท้องถ่ินไทย ผ่านการเล่น สร้างปัญญาให้เด็กปฐมวัยให้มี ฐาน2 สระทารก ขนาดกว้าง5.80 เมตร การเรียนรู้ จ านวน บูรณ์ตามวัยผ่านการเล่นสนาม

พัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยผ่านการ ยาว 7.40 เมตร 2 ฐาน เด็กเล่นไม่น้อยกว่าร้อยละ70

เล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ฐาน3 ค่ายกล SPIDER MAN

ขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 3 เมตร

(ตามแบบท่ี ทต.จริม  ก าหนด)

24 โครงการวันส าเร็จการศึกษาของ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ เด็กเล็กท่ีเรียนอยู่ในศูนย์พัฒนา ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ เด็กเล็ก เด็กเล็กมีแรงจูงใจ กองการศึกษา

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล กับเด็กเล็กท่ีเรียนอยู่ เด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ จ านวน 160 ในการเข้ารับการ

ต าบลจริม ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 160 คน คน ศึกษาต่อในระดับ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



สังกัดเทศบาลต าบลจริม ช้ันท่ีสูงข้ึน

ในการเข้ารับการศึกษา

ต่อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน 60,000
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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 โครงการเสริมสร้างความ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000        สตรีต าบลจริม สตรีต าบลจริมกล้าแสดง ส านักปลัด

เข้มแข็งของบทบาทสตรี บทบาทสตรีต าบลจริมให้มี บทบาทสตรีต าบลจริม จ านวนไม่น้อย ออกและมีบทบาท

ต าบลจริม ส่วนร่วมในกาพัฒนาท้องถ่ิน จ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน กว่า 50 คน ส าคัญในการพัฒนา

ท้องถ่ิน

2 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เพ่ือให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้ออกก าลัง ส านักปลัด

ต้านยาเสพติด เกิดประโยชน์ ลดปัญหายาเสพ ต้านยาเสพติด พีงพอใจร้อยละ 80 กายและใช้เวลาว่าง

ติด ให้เกิดประโยชน์

3 โครงการแข่งขันกีฬามวลชน เพ่ือให้ประชาชนใช้เวลาว่าง  - จัดการแข่งขันกีฬามวลชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ ปัญหายาเสพติดลดลง ส านักปลัด 

ต าบลจริมต้านยาเสพติด ให้เกิประโยชน์ ลดปัญหา ต าบลจริมต้านยาเสพติด พีงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนใช้เวลาว่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



ยาเสพติด เกิดประโยชน์

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด  - บ าบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติดให้ 26,000 - 25,000 25,000 25,000 ประชาชนมีความ สามารถควบคุมป้องกัน ส านักปลัด 

ยาเสพติด ในหมู่วัยรุ่น วัยท างาน หายขาดคืนสู่สังคม พีงพอใจร้อยละ 80 ปัญาหายาเสพติดไม่ให้

พ้ืนท่ีต าบลจริม  - จัดกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับยา แพร่ระบาดได้

เสพติด เช่น การอบรม การประชุม 426,000 400,000 425,000 425,000 425,000
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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)
5 โครงการป้องกันควบคุมปัญหา เพ่ือควบคุม ป้องกัน ปัญหา  - จัดกิจกรรมเก่ียวกับการป้องกัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000     ประชาชนมีความ สามารถควบคุมป้องกัน ส านักปลัด 

ยาเสพติด ยาเสพติด การป้องกัน ควบคุม พึงพอใจร้อยละ 80 ปัญหายาเสพติด
ปัญหาของยาเสพติด ไม่ให้แพร่ระบาดได้
เช่น  การอบรม
 การจัดนิทรรศการ
การประชุม  ฯลฯ 

6 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพ่ือให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล - 200,000      200,000     - - ประชาชนมีความ ประชาชนได้ออกก าลัง ส านักปลัด

ต้านยาเสพติด เกิดประโยชน์ ลดปัญหายาเสพ ต้านยาเสพติด พึงพอใจร้อยละ 80 กายและใช้เวลาว่าง

ติด 100,000 300,000 300,000 100,000 100,000 ให้เกิดประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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)
7 โครงการชวนกันเข้าวัดปฏิบัติธรรม เพ่ือให้พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ผู้เข้าร่วม พนักงานเทศบาล กองการศึกษา

และประชาชนในต าบล คณผู้บริหาร สมาชิกสภา กิจกรรม คณะผู้บริหาร

จริมปฏิบัติธรรม และประชาชนในต าบล จ านวน สมาชิกสภา

ร่วมกันท าบุญตักบาตร จริมท่ีใกล้เขตวัดท่ีจัด 150คน/คร้ัง และประชาชน

พัฒนาจิตใจ กิจรรม ได้ร่วมสืบสาน

การท าบุญและ

การพัฒนาจิตใจ

ด้วยการรักษาศีล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้าง อาคาร เพ่ือให้มีสถานท่ีส าหรับการ ก่อสร้างอาคารกว้าง  2 เมตร 148,000 - - - - อาคาร 1แห่ง มีเคร่ืองออกก าลังกาย กองช่าง

พร้อมติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย ออกก าลังกายไว้บริการ ยาว   16 เมตร  เคร่ืองออกก าลัง ไว้บริการประชาชนท่ีอยู่ /ส านักปลัด

บริเวณส านักงานเทศบาลต าบล ประชาชนใกล้เคียงส านักงาน ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย กาย จ านวน ใกล้เคียงส านักงานฯ

จริม เทศบาลต าบลจริม จ านวน  8 เคร่ือง 8 ชุด

2 โครงการก่อสร้าง อาคาร เพ่ือให้มีสถานท่ีส าหรับการ ก่อสร้างอาคารกว้าง  2 เมตร 148,000 - - - - อาคาร 1แห่ง มีเคร่ืองออกก าลังกาย กองช่าง

พร้อมติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย ออกก าลังกายไว้บริการ ยาว   16 เมตร  เคร่ืองออกก าลัง ไว้บริการประชาชน /ส านักปลัด

ณ บ้านปากดง หมู่ท่ี 1 ประชาชน ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย กาย จ านวน

จ านวน  8 เคร่ือง 8 ชุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



3 โครงการก่อสร้าง อาคาร เพ่ือให้มีสถานท่ีส าหรับการ ก่อสร้างอาคารกว้าง  2 เมตร 148,000 - - - - อาคาร 1แห่ง มีเคร่ืองออกก าลังกาย กองช่าง

พร้อมติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย ออกก าลังกายไว้บริการ ยาว   16 เมตร  เคร่ืองออกก าลัง ไว้บริการประชาชน /ส านักปลัด

ณ บ้านสีเสียด หมู่ท่ี 10 ประชาชน ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย กาย จ านวน

จ านวน  8 เคร่ือง 8 ชุด

444,000
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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)
4 โครงการก่อสร้าง อาคาร เพ่ือให้มีสถานท่ีส าหรับการ ก่อสร้างอาคารกว้าง  2 เมตร 148,000 - - - - อาคาร 1 แห่ง มีเคร่ืองออกก าลังกาย กองช่าง

พร้อมติดต้ังเคร่ืองออกก าลัง ออกก าลังกายไว้บริการ ยาว   16 เมตร  เคร่ืองออกก าลัง ไว้บริการประชาชน /ส านักปลัด

กาย ณ บ้านงุ้นงาม หมู่ท่ี 11 ประชาชน ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย กาย จ านวน 8 ชุด

จ านวน  8 เคร่ือง

5 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและ ส่งทีมฟุตซอลรุ่นเยาวชนอายุไม่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000     ส่งทีมฟุตซอล เยาวชนและประชาชน ส านักปลัด

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประชาชนท่ัวไปได้มีการ เกิน 12 ปี 14 ปี 16 ปี เข้าร่วมไม่น้อย ของต าบลจริมได้ออก

"งานพระยาพิชัยดาบหัก ออกก าลังกายและใช้เวลา และรุ่นประชาชนท่ัวไป กว่า 1 ทีม ก าลังกายและใช้เวลา

และงานกาชาดจังหวัด ว่างให้เกิดประโยชน์ห่าง จ านวน 4 ทีม ว่างให้เกิดประโยชน์

อุตรดิตถ์" ไกลยาเสพติด ห่างไกลยาเสพติด

6 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและ ส่งทีมนักกีฬาฟุตซอล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000     ส่งทีมฟุตซอล เยาวชนและประชาชน ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



แข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาล ประชาชนท่ัวไปได้มีการ รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี เข้าร่วมไม่น้อย ของต าบลจริมได้ออก

ต าบลร่วมจิตต้านยาเสพติด ออกก าลังกายและใช้เวลา รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี กว่า 1 ทีม ก าลังกายและใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์ห่าง รุ่นประชาชนท่ัวไป ว่างให้เกิดประโยชน์

ไกลยาเสพติด 188,000     40,000        40,000       40,000       40,000        ห่างไกลยาเสพติด
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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)
7 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม เพ่ือสนับสนุนการออก าลังกาย  - สนับสนุนการแข่งขันกีฬา หรือ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ส่งทีมฟุตซอล ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ส านักปลัด

การแข่งขันฟุตซอล ของประชาชน การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมไม่น้อย ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์

อบจ.อุตรดิตถ์ กีฬาในระดับต่าง ๆ 1 ทีม

8 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและ ส่งทีมนักกีฬาฟุตซอล เข้าร่วมแข่งขัน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ส่งทีมฟุตซอล ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ส านักปลัด

แข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศกาล ประชาชนได้ออกก าลังกายและ จ านวน3ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี เข้าร่วมไม่น้อย ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์

ลางสาด ลองกองหวาน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 2 ทีม

และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์

9 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เพ่ือสนับสนุนการออก าลังกาย ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาแข่งขัน 20,000 - 20,000 20,000 20,000 ปีละ พนักงาน ลูกจ้างได้ออกก าลังส านักปลัด

กีฬาเบญจสัมพันธ์ ของพนักงาน ลูกจ้างของ กีฬาระดับต่าง ๆ เช่น กีฬาเบญจ 1 คร้ัง กาย และเช่ือมสัมพันธ์

เทศบาลต าบลจริม สัมพันธ์และค่าใช้จายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น ระหว่างหน่วยงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



50,000 30,000 50,000 50,000 50,000
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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)
10 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือส่งเสริมการออกก าลัง  - ก่อสร้างลานกีฬาขนาด - - 100,000 - - 1 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ีส าหรับ กองการศึกษา

หมู่ท่ี 2 กายและกิจกรรมนันทนาการ กว้าง  20 เมตร ออกก าลังกายและใช้ท ากิจ

ให้แก่ประชาชน เมตร ยาว 20 เมตร กรรมนันทนาการต่าง ๆ 

11 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือส่งเสริมการออกก าลัง  - ก่อสร้างลานกีฬาขนาด - - 100,000 - - 1 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ีส าหรับ กองการศึกษา

หมู่ท่ี 3 กายและกิจกรรมนันทนาการ กว้าง  20 เมตร ออกก าลังกายและใช้ท ากิจ

ให้แก่ประชาชน เมตร ยาว 20 เมตร กรรมนันทนาการต่าง ๆ 

12 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือส่งเสริมการออกก าลัง  - ก่อสร้างลานกีฬาชุมชนตามแบบ - - - 80,000 - 1 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ีส าหรับ กองการศึกษา

ชุมชนตามแบบแปลนมาตรฐาน กายและกิจกรรมนันทนาการ แปลนมาตรฐาน (สนามเปตอง) ฯลฯ ออกก าลังกายและใช้ท ากิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



(สนามเปตอง)ฯลฯหมู่ท่ี 6 ให้แก่ประชาชน ณ หมู่ท่ี 6 ต าบลจริม กรรมนันทนาการต่าง ๆ 

13 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือส่งเสริมการออกก าลัง  - ก่อสร้างลานกีฬาขนาด - - - 100,000 - 1 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ีส าหรับ กองการศึกษา

หมู่ท่ี 8 กายและกิจกรรมนันทนาการ กว้าง  20 เมตร ออกก าลังกายและใช้ท ากิจ

ให้แก่ประชาชน เมตร ยาว 20 เมตร กรรมนันทนาการต่าง ๆ 

200,000 180,000
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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)
14 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง เพ่ือสนับสนุนการออก าลังกาย จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง 100,000 - - - - เคร่ืองออกก าลังกาย ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี กองการศึกษา

  ณ ส านักงาน ทต.จริม ม.5 ของประชาชน กาย จ านวน 1 ชุด 1ชุด ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์

15 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง เพ่ือสนับสนุนการออก าลังกาย จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง 100,000 - - - - เคร่ืองออกก าลังกาย ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี กองการศึกษา

ม.1 ของประชาชน กาย จ านวน 1 ชุด 1ชุด ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์

16 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง เพ่ือสนับสนุนการออก าลังกาย จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง - - - - 100,000 เคร่ืองออกก าลังกาย ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี กองการศึกษา

ม.5 ของประชาชน กาย จ านวน 1 ชุด 1ชุด ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์

17 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง เพ่ือสนับสนุนการออก าลังกาย จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง - - 100,000 - - เคร่ืองออกก าลังกาย ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี กองการศึกษา

ม.2 ของประชาชน กาย จ านวน 1 ชุด 1ชุด ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์

18 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง เพ่ือสนับสนุนการออก าลังกาย จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง - - 100,000 - - เคร่ืองออกก าลังกาย ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี กองการศึกษา

ม.3 ของประชาชน กาย จ านวน 1 ชุด 1ชุด ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์

19 โครงการบรรพชาสามเณรภาค เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดพิธีบรรพชาส าหรับสามเณร - - 50,000         50,000         50,000          บวชสามเณร ประชาชนมีความพึงพอใจ กองการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์



ฤดูร้อน ไม่น้อยว่า 10 คน ร้อยละ 80

20 โครงการปรับปรุงสนาม เพ่ือเป็นสนามฝึกซ้อม ปรับปรุงสนามกีฬาโดยการปูแผ่นพ้ืน - - 2,500,000  - - ปูแผ่นพ้ืน ประชาชนมีความพึงพอใจ กองการศึกษา

ฟุตซอลเทศบาลต าบลจริม กีฬาฟุตซอลของเด็ก สนามฟุตซอลโพลีพร๊อพโพลีนโคโพลี สนามฟุตซอล ร้อยละ 80

เยาวชน และนักกีฬา เมอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 924 ตร.ม. โพลีพร๊อพโพ

ของเทศบาลต าบลจริม 200,000 2,750,000 50,000 150,000 ลีนโคโพลีเมอร์
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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)
21 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง เพ่ือสนับสนุนการออก าลังกาย จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง - - - - 100,000 1 ชุด ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี กองการศึกษา

ม.8 ของประชาชน กาย จ านวน 1 ชุด ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์

22 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง เพ่ือสนับสนุนการออก าลังกาย จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง 100,000 - - - - 1 ชุด ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี กองการศึกษา

ม.10 ของประชาชน กาย จ านวน 1 ชุด ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์

23 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง เพ่ือสนับสนุนการออก าลังกาย จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง 100,000 - - - - 1 ชุด ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี กองการศึกษา

ม.11 ของประชาชน กาย จ านวน 1 ชุด ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์

24 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา  ดังต่อไปน้ี 70,000        ร้อยละ 80 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ส านักปลัด

ส าหรับหมู่บ้านและ ประชาชนออกก าลังกายเสริมสร้าง 1.ลูกฟุตบอล  จ านวน 50 ลูก ประชาชนในหมู่ ก าลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ

และเทศบาลต าบลจริม สุขภาพและสร้างความแข็งแรงของ2.ลูกฟุตซอล จ านวน 30 ลูก (งบโรงไฟฟ้า) บ้านพึงพอใจต่อ และความแข็งแรงของร่างกาย

ร่างกายและลดปัญหาการยุ่งเก่ียว 3.ลูกวอลเลย์บอล จ านวน 10 ลูก การจัดอุปกรณ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



กับยาเสพติด 4.ตะกร้อ  จ านวน 15 ลูก กีฬาให้แก่หมู่บ้าน

5.ตาข่ายวอลเลย์บอล  จ านวน 3 ผืน

6.ตาข่ายเซปักตะกร้อ จ านวน 3 ผืน

7.ลูกเปตอง  1 ชุด จ านวน 12 ลูก 200,000 70,000 100,000
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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 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือช่วยเหลือค่าครองชีพ จ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 11,454,000 11,900,400 13,617,600 15,388,800 17,388,800   ร้อยละความ ผู้สูงอายุมีค่าครองชีพใช้ กองการศึกษา

ผู้สูงอายุตามนโยบาย ตามนโยบายรัฐบาล พึงพอใจไม่น้อย จ่ายเพ่ือการด ารงชีพ

รัฐบาล กว่าร้อยละ 80

2 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้พิการ เพ่ือช่วยเหลือค่าครองชีพ จ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้พิการ 5,385,600 4,857,600 5,097,600 5,376,000 6,000,000   ร้อยละความ ผู้พิการมีค่าครองชีพใช้ กองการศึกษา

ผู้พิการตามนโยบายรัฐบาล ตามนโยบายรัฐบาล พึงพอใจไม่น้อย จ่ายเพ่ือการด ารงชีพ

กว่าร้อยละ 80

3 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือ เพ่ือช่วยเหลือค่าครองชีพ  -จ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 ร้อยละความ ผู้ป่วยเอดส์มีค่าครองชีพ กองการศึกษา

โรคเอดส์ ตามนโยบายรัฐบาล ตามนโยบายรัฐบาล พึงพอใจไม่น้อย ใช้เพ่ือการด ารงชีพ

กว่าร้อยละ 80

17,001,600 16,920,000 18,877,200 20,926,800 23,550,800    97,276,400

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.6 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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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 โครงการจ่ายเบ้ียเย่ียมบ้านผู้สูง เพ่ืออ านวยความสะดวก ผู้สูงอายุ จ านวน 1,390คน ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุและผู้ กองการศึกษา

อายุและผู้พิการ ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้พิการ จ านวน 540  1390 คน พิการได้รับความ

ในการรับเบ้ียยังชีพ ผู้พิการ สะดวกในการ

540 คน รับเบ้ียยังชีพ

5 โครงการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการ เพ่ือให้ผู้สูงอายุและผู้ ผู้สูงอายุ จ านวน 500คน ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ผู้สูงอายุ ผู้สุงอายุ กองการศึกษา

ผู้ป่วยเร้ือรังและฟ้ืนฟูผู้ป่วยทุพพล พิการ ผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้พิการ จ านวน 200 คน 500คน ผู้พิการ

ภาพ มีสุขภาพจิตท่ีดีและมีก า ผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้พิการ ผู้ป่วยเร้ือรัง

ลังใจในการด ารงชีวิต จ านวน 100คน 200 คน มีสุขภาพจิตท่ีดี

ผู้ป่วยเร้ือรัง และมีก าลังใจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.6 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



100 คน ด าเนินชีวิตต่อไป
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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 โครงการสงเคราะห์และจัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ยากไร้ คุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ กองการศึกษา

สวัสดิการให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและ ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ

ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ผู้ไร้โอกาสและผู้พิการ และผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ไม่น้อยกว่า 150 คน จ านวนไม่น้อย

กว่า 150

2 โครงการ "ธรรมะกับผู้สูงอายุ" เพ่ือส่งเสริมการใช้หลักธรรม   -จัดกิจกรรมอบรม/นัทนาการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนพึงพอใจ ผู้สูงอายุสามารถเข้าใจ กองการศึกษา

ในชีวิตประจ าวัน เก่ียวกับธรรมมะ ร้อยละ 80 หลักธรรมและถ่ายทอด

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 แก่ลูกหลานได้

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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.7 แผนงานสังคมสังเคราะห์



155
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์อ่าน จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก - 700 - - - อุปกรณ์อ่าน มีอุปกรณ์อ่านบัตรฯ กองการศึกษา

บัตรแบบอเนกประสงค์ ประสงค์(Smart Card Reader) ด าเนินการ บัตรแบบอเนก ไว้ส าหรับบริการประชาชน

(Smart Card Reader) จ านวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะ ดังน้ี ประสงค์ ผู้มาติดต่อราชการ

1.สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตร (Smart Card 

แบบเอนกประสงค์(Smart Card Reader) Reader)

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ จ านวน 1 เคร่ือง

2.มีความเร็วสัญญาณนาฬิการไม่

น้อยกว่า 4.8 MHz

3.สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.7 แผนงานสังคมสังเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ท่ี 2 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข



( Interface) แบบ USB ได้ 

4.สามารถใช้กับบัตรอเนกประสงค์

(Smart Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5

Volts,3voltsและ1.8 volts ได้เป็นอย่างน้อย



4
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเมรุ 
วัดห้วยต้าใต้ หมู่ท่ี 4 บ้านเลิศชัย 
ต าบลจริม

เพ่ือให้มีหลังคาคลุมเมรุใน
การท าพิธีฌาปนกิจ ป้องกัน
ความร้อนและฝนในช่วงฤดูฝน

ก่อสร้างหลังคาคลุมเมรุ ขนาดกว้าง 
19.00 เมตร ยาว 14.15 เมตร สูง 
4.40 เมตร     800,000

ก่อสร้างหลังคาคลุมเมรุ 
ขนาดกว้าง 19.00 เมตร 
ยาว 14.15 เมตร สูง 
4.40 เมตร

มีหลังคาคลุมเมรุในการท า
พิธีฌาปนกิจ ป้องกันความ
ร้อนและฝนในช่วงฤดูฝน กองการศึกษา

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต รหัสทางหลวงท้องถ่ินอต.ถ.
4-005 สายทางบ้านท่าช้าง 
หมู่ท่ี 6 ต.จริม

เพ่ือให้เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก ปลอดภัย

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 5.00 
เมตร ยาว630 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.05
 เมตร

   1,200,000 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง
 5.00 เมตร ยาว630 
เมตร  หนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร

มีเส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



2
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

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 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

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

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



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

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

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



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

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)

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



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

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

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



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

10
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

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



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

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

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



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

12
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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



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

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

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



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

14
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

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



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. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 15

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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



0 0 -          
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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)

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



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
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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)

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



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    
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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)

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



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
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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)

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



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

476,200

172

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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



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
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

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



(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

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



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

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)

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 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   

932,000
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

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



(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
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



(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   
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



(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

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)

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



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
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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)

2.2 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



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   
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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)

2.2 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



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

182
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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



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
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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)

2.2 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



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
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)

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



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

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

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



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.
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

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



(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
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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)

2.2 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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



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
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

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



(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

980,000
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



(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 

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



(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
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



(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
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



(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
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



(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)

1,050,000 600,000
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



(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

บริโภคเพียงพอ บริโภคเพียงพอ 

1,600,000 300,000
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



(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
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



(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 

กลาง 1.50 เมตร ให้กับหมู่บ้าน

ละ 5 วง ม. 8

400,000
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



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

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

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



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 

ประสงค์กลางหมู่บ้าน 1.50 เมตร

หมู่ท่ี 9  (ผัง13)
500,000   

199
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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



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

ได้อย่างเต็มท่ี 

11,400,000
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



(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

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



(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

256,000

202
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



(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.

2.อุปกรณ์ประตูน้ า จ านวน 1 ชุด

3.ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 1 ตู้

1,128,000

203
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



(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

1,200,000 300,000
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



(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
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



(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

ยาว 10 เมตร

1,700,000

206
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



(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

หอน จุดท่ี 2 หมู่ท่ี 10 

บ้านสีเสียด

250,000 2,300,000

207
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



(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
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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

จ านวน 1 ชุด เคร่ืองขยายเสียง ข้ึน

จ านวน 1ชุด

388,500
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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

ภายในหมู่บ้าน

72,000 600,000 300,000 200,000
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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

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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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
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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



(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
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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



(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
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



(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
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  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



5
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรม เพ่ือความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน

เพ่ืออบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
คุณธรรมจริยธรรม ในการ
สร้างความโปร่งใสส าหรับ
การด าเนินงาน

จัดอบรมให้แก่พนักงาน 
ข้าราชการเทศบาลต าบล  
จริมและคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภา ปีละ 1 คร้ัง 
จ านวน  80 คน

40,000 ข้าราชการ พนักงาน
เทศบาลและคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มี
ความพึงพอใจ ร้อยละ 80

ข้าราชการ พนักงาน
เทศบาล คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภา ฯ ให้
ความรู้เก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรม ในการสร้าง
ความโปร่งใสส าหรับ
การด าเนินงาน

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13/2564
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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 โครงการอบรมให้ความรู้

กรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง
เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการ
จัดซ้ือ จัดจ้าง ภาครัฐ แก่
กรรมการจัดซ้ือจัดจ้างของ
เทศบาลต าบลจริม

จีดอบรมให้ความรุ้เก่ียวกับ
กฎหมายการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ภาครัฐแก่พนักงาน ข้าราชการ 
เทศบาลต าบล จริม รวมถึง
ประชาชนท่ัวไปท่ีรับการแต่งต้ัง
เป็นคณะกรรมการฯ

30,000 คณะกรรมการฯ  ท่ีเข้า
รับการอบรม มีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 80

คณะกรรมการจัดซ้ือจัด
จ้าง มีความรู้เก่ียวกับ
การจัดซ้ือจัดจ้าง ภาครัฐ

กองคลัง

6.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13/2564

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 7 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
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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 โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วย เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาด้าน กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 1,000,000 ติดต้ังกล้อง ลดการเกิดปัญหาอาชญากรรม กองช่าง

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาชญากรรมในพ้ืนท่ี แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก โทรทัศน์ ในพ้ืนท่ีได้

(CCTV System) หมู่ท่ี 7 บ้านวังชมภู อาคาร แบบท่ี 1  มีความละเอียดภาพ วงจรปิด

หมู่ท่ี8 บ้านชัยมงคล และหมู่ท่ี 9 สูงสุดไม่น้อยกว่า1,920x1,080 pixel จ านวนไม่น้อย

บ้านจริม หรือไม่น้อยกว่า2,073,600 pixel กว่า 8 ตัว
และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับเดือน
ตุลาคม 2561 ตามท่ีกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด

1,000,000 1,000,000

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 7 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย
6.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี



232
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วย เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาด้าน กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 1,000,000 ติดต้ังกล้อง ลดการเกิดปัญหาอาชญากรรม กองช่าง

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาชญากรรมในพ้ืนท่ี แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก โทรทัศน์ ในพ้ืนท่ีได้

(CCTV System) หมู่ท่ี 1 บ้านปากดง อาคาร แบบท่ี 1  มีความละเอียดภาพ วงจรปิด

หมู่ท่ี 10 บ้านสีเสียด และหมูท่ี 11 สูงสุดไม่น้อยกว่า1,920x1,080 pixel จ านวนไม่น้อย

บ้านงุ้นงาม หรือไม่น้อยกว่า2,073,600 pixel กว่า 8 ตัว
และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับเดือน

ตุลาคม 2561 ตามท่ีกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด

1,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 7 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย
6.4 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)
3 โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วย เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาด้าน กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 1,000,000 ติดต้ังกล้อง ลดการเกิดปัญหาอาชญากรรม กองช่าง

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาชญากรรมในพ้ืนท่ี แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก โทรทัศน์ ในพ้ืนท่ีได้

(CCTV System) หมู่ท่ี 5 บ้านเนินสูง อาคาร แบบท่ี 1  มีความละเอียดภาพ วงจรปิด

หมู่ท่ี 13 บ้านท่าใหม่ สูงสุดไม่น้อยกว่า1,920x1,080 pixel จ านวนไม่น้อย

หรือไม่น้อยกว่า2,073,600 pixel กว่า 8 ตัว
และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับเดือน

ตุลาคม 2561 ตามท่ีกระทรวงดิจิทัล 1,000,000

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 7 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.4 แผนงานเคหะและชุมชน


