
 
ประกาศเทศบาลตำบลจริม 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 14/2564 

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

      อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
หมวด 4  “ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 4 
22/1 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 14/2564 ของ
เทศบาลตำบลจริม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน    

ประกาศ  ณ  วันที่     3    เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕64 
 
 

(นายราชัน  มหาวัน) 
นายกเทศมนตรีตำบลจริม 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

 แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 14/2564 
 

 

 

 

 

 

 
เทศบาลตำบลจริม 

อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 14/2564 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

 1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ์กีฬาสำหรับ
หมู่บ้านและเทศบาล
ตำบลจริม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนและประชาชน
ออกกำลังกาย
เสริมสร้างสุขภาพและ
สร้างความเข้มแข็งของ
ร่างกายและลดปัญหา
การยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาดังนี้ 
1.ตะกร้อ จำนวน 17 ลูก 
2.ตาข่ายฟุตซอล จำนวน 2 คู่ 
3.ตาข่ายฟุตบอล จำนวน 2 คู่ 
4.วอลเล่ย์บอล จำนวน 15 ลูก 
5.ฟุตบอล เบอร์5 สำหรับใช้
ฝึกซ้อม จำนวน 30 ลูก 

    100,000 จัดซื้ออุปกรณก์ีฬาดังนี ้
1.ตะกร้อ จำนวน 17 ลกู 
2.ตาข่ายฟุตซอล จำนวน 2 คู ่
3.ตาข่ายฟุตบอล จำนวน 2 คู ่
4.วอลเลย่์บอล จำนวน 15 ลกู 
5.ฟุตบอล เบอร์5 สำหรับใช้
ฝึกซ้อม จำนวน 30 ล ู

เด็กและเยาวชนและ
ประชาชนออกกำลัง
กายเสริมสร้าง
สุขภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ร่างกายและลด
ปัญหาการยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 

สำนักปลัด 

 
 

 
        

 
  



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 
  

 
2 

แบบ ผด. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 14/2564 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

 1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   6.ฟุตบอล เบอร์ 4 จำนวน 20 ลูก 
7.ฟุตซอล สำหรับฝึกซ้อม จำนวน 
30 ลูก 
8.ฟุตซอล สำหรับใช้แข่งขันจริง 
จำนวน 13 ลูก 
9.ฟุตบอลเบอร์ 5 สำหรับใช้แข่งขัน
จริง จำนวน 13 ลูก 

        

 

 
 

 
        

 
  



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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แบบ ผด. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 14/2564 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการสูบน้ำเซลล์
แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 3,000 วัตต์ สำหรับ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
หมู่ท่ี 2 บ้านท่าวังโปร่ง 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอ
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีระบบสูบน้ำจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในการ
ช่วยผลิตระบบน้ำประปา
ของหมู่บ้าน   

งานก่อสร้างระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 3,000 วัตต์ 
และจัดหาครุภัณฑ์
อินเวอร์เตอร์สำหรับป้ัม
น้ำพร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด 

    500,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

                                                                                                                                                                                                           
 
 

 
 
        

 
  



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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แบบ ผด. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 14/2564 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2 โครงการสูบน้ำเซลล์
แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 3,000 วัตต์ สำหรับ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
หมู่ท่ี 3 บ้านดงงาม  
เทศบาลตำบลจริม อำเภอ
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีระบบสูบน้ำจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในการ
ช่วยผลิตระบบน้ำประปา
ของหมู่บ้าน 

งานก่อสร้างระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 3,000 วัตต์ 
และจัดหาครุภัณฑ์
อินเวอร์เตอร์สำหรับป้ัม
น้ำพร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด 

    500,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 

 
 
 
        

 
 
  



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
  

5 
แบบ ผด. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 14/2564 

เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

  
 

        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3 โครงการสูบน้ำเซลล์
แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 3,000 วัตต์ สำหรับ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
หมู่ท่ี 4 บ้านเลิศชัย  
เทศบาลตำบลจริม อำเภอ
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีระบบสูบน้ำจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในการ
ช่วยผลิตระบบน้ำประปา
ของหมู่บ้าน 

งานก่อสร้างระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 3,000 วัตต์ 
และจัดหาครุภัณฑ์
อินเวอร์เตอร์สำหรับป้ัม
น้ำพร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด 

    500,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
            
 
                                                                                                                                                                                                                                    



 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
         

 
 
 

6 
แบบ ผด. 02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 14/2564 

เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

  
 

        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการสูบน้ำเซลล์
แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 3,000 วัตต์ สำหรับ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
หมู่ท่ี 5 บ้านเนินสูง  
เทศบาลตำบลจริม อำเภอ
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีระบบสูบน้ำจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในการ
ช่วยผลิตระบบน้ำประปา
ของหมู่บ้าน 

งานก่อสร้างระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 3,000 วัตต์ 
และจัดหาครุภัณฑ์
อินเวอร์เตอร์สำหรับป้ัม
น้ำพร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด 

    500,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

                                   
                                                                                                                                                                       



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
         

 
 
 

7 
แบบ ผด. 02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 14/2564 

เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

  
 

        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 โครงการสูบน้ำเซลล์
แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 3,000 วัตต์ สำหรับ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
หมู่ท่ี 7 บ้านวังชมพู  
เทศบาลตำบลจริม อำเภอ
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีระบบสูบน้ำจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในการ
ช่วยผลิตระบบน้ำประปา
ของหมู่บ้าน 

งานก่อสร้างระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 3,000 วัตต์ 
และจัดหาครุภัณฑ์
อินเวอร์เตอร์สำหรับป้ัม
น้ำพร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด 

    500,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
         

 
 
 

8 
แบบ ผด. 02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 14/2564 

เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

  
 

        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 โครงการสูบน้ำเซลล์
แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 3,000 วัตต์ สำหรับ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
หมู่ท่ี 9  บ้านจริม 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอ
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีระบบสูบน้ำจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในการ
ช่วยผลิตระบบน้ำประปา
ของหมู่บ้าน 

งานก่อสร้างระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 3,000 วัตต์ 
และจัดหาครุภัณฑ์
อินเวอร์เตอร์สำหรับป้ัม
น้ำพร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด 

    500,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
         

 
 
 

9 
แบบ ผด. 02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 14/2564 

เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุม  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7 โครงการสูบน้ำเซลล์
แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 3,000 วัตต์ สำหรับ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
หมู่ท่ี 11 บ้านงุ้นงาม  
เทศบาลตำบลจริม อำเภอ
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีระบบสูบน้ำจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในการ
ช่วยผลิตระบบน้ำประปา
ของหมู่บ้าน 

งานก่อสร้างระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 3,000 วัตต์ 
และจัดหาครุภัณฑ์
อินเวอร์เตอร์สำหรับป้ัม
น้ำพร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด 

    500,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

 
 
        

 
  



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 
  

 
10 

แบบ ผด. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 14/2564 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 โครงการสูบน้ำเซลล์
แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 3,000 วัตต์ สำหรับ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
หมู่ท่ี 13 บ้านท่าใหม่ 
(จุดท่ี 1) เทศบาลตำบล 
จริม อำเภอท่าปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีระบบสูบน้ำจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในการ
ช่วยผลิตระบบน้ำประปา
ของหมู่บ้าน 

งานก่อสร้างระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 3,000 วัตต์ และ
จัดหาครุภัณฑ์
อินเวอร์เตอร์สำหรับปั้ม
น้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

    500,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

                                                                                                                                                                                                                                                   
 

  
          



 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
  

 
 

11 
แบบ ผด. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 14/2564 

เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

  
 

        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานเคหะและชุม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9 โครงการสูบน้ำเซลล์
แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 3,000 วัตต์ สำหรับ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
หมู่ท่ี 13 บ้านท่าใหม่ 
(จุดท่ี2) เทศบาลตำบลจ
ริม อำเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีระบบสูบน้ำจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในการ
ช่วยผลิตระบบน้ำประปา
ของหมู่บ้าน 

งานก่อสร้างระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 3,000 วัตต์ และ
จัดหาครุภัณฑ์
อินเวอร์เตอร์สำหรับปั้ม
น้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

    500,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

                                                                                                                                                                                                                                                  
           



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
  

 
 

12 
แบบ ผด. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 14/2564 

เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

  
 

        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เสริมผวิแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 

4-0014 สายทาง ดงงาม-ดง
งาม หมู่ที ่3 บ้านดงงาม ช่วงที่ 
1 ระยะทางดำเนนิการกว้าง 
4.00เมตร ยาว 275 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  เทศบาล
ตำบลจริม อ.ท่าปลา จ.
อุตรดิตถ ์

เพื่อให้มีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถ่ิน อต.ถ.4-0014 
สายทาง ดงงาม-ดงงาม หมู่ที่ 
3 บ้านดงงาม ช่วงที่ 1 
ระยะทางดำเนินการกว้าง 
4.00เมตร ยาว 275 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

    2,300,000 ถนนลาดยางเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถ่ิน อต.ถ.4-
0014 สายทาง ดงงาม-ดง
งาม หมู่ที่ 3 บ้านดงงาม 
ช่วงที่ 1 ระยะทาง
ดำเนินการกว้าง 4.00เมตร 
ยาว 275 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

มีเส้นทางสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

 
        

 
  



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
  

 
13 

แบบ ผด. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 14/2564 

เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

  
 

        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 ช่วงที่ 2 ระยะทาง
ดำเนินการกวา้ง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 655 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

 ช่วงที่ 2 ระยะทาง
ดำเนินการกวา้ง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 655 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

     ช่วงที่ 2 ระยะทาง
ดำเนินการกวา้ง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 
655 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

 กองช่าง 

 

 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
         

 
 
 

14 
แบบ ผด. 02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 14/2564 

เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

  
 

        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น อต. 4-0022  สายทาง 
เนินสงู-เนินสูง หมู่ที่ 5 บ้านเนินสูง 
ถึงหมู่ที่ 8 บ้านชัยมงคล ตำบลจริม 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 
1,135 เมตร หนา 0.05 เมตร 
เทศบาลตำบลจริม อ.ท่าปลา  
จ.อุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีเส้นทางสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถ่ิน อต. 4-0022  สาย
ทาง เนินสูง-เนินสูง หมู่ที่ 5 
บ้านเนินสูง ถึงหมู่ที่ 8 บ้านชัย
มงคล ตำบลจริม ขนาดกว้าง 5 
เมตร ระยะทางยาว 1,135 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

    3,500,000 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถ่ิน อต. 4-0022  
สายทาง เนินสูง-เนินสูง หมู่
ที่ 5 บ้านเนินสูง ถึงหมู่ที่ 8 
บ้านชัยมงคล ตำบลจริม 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 1,135 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

มีเส้นทางสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
         

 
 
 

15 
แบบ ผด. 02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 14/2564 

เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

  
 

        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์บ้านงุ้นงาม 
หมู่ท่ี 11 ตำบลจริม 
อำเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีโดมเอนกประสงค์
สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 15.00 เมตร ยาว 
16 เมตร สูง 9.00 เมตร 

    1,300,000 ก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 15.00 เมตร 
ยาว 16 เมตร สูง 
9.00 เมตร 

มีโดมเอนกประสงค์
สำหรับจัดกิจกรรม
ต่างๆในหมู่บ้าน 

สำนักปลัด 

 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
         

 
 
 

16 
แบบ ผด. 02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 14/2564 

เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

  
 

        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์หน้าศาลา
ประชาธิปไตย บ้านดง
งาม หมู่ท่ี 3 ตำบลจริม 
อำเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีโดมเอนกประสงค์
สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 15.00 เมตร ยาว 
16 เมตร สูง 9.00 เมตร 

    1,200,000 ก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 15.00 เมตร 
ยาว 16 เมตร สูง 
9.00 เมตร 

มีโดมเอนกประสงค์
สำหรับจัดกิจกรรม
ต่างๆในหมู่บ้าน  

สำนักปลัด 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
         

 
 
 

17 
แบบ ผด. 02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 14/2564 

เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

  
 

        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เข้าอ่างเก็บน้ำหวยรกช้าง 
หมู่ท่ี 6 บ้านท่าช้าง 
ตำบลจริม อำเภอท่าปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีเส้นทางสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย 

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 3 
เมตร ยาว 130 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางกว้าง 0.50 เมตร 

    250,000 กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
3 เมตร ยาว 130 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางกว้าง 0.50 
เมตร 

มีเส้นทางสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
         

 
 
 

18 
แบบ ผด. 02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 14/2564 

เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

  
 

        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการวางท่อน้ำเพ่ือ
การเกษตร บ้านดงงาม 
หมู่ท่ี 3 ตำบลจริม อำเภอ
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีน้ำสำหรับการ
อุปโภคและบริโภคและมีน้ำ
สำหรับการทำการเกษตร 

วางท่อ 

 จุดที่ 1 วางทอ่ พวีีซี ขนาด 
3 นิ้ว ชัน้ 13.5 จำนวน 
120 ท่อน พรอ้มติดตั้ง
ประตูน้ำเหล็กหลอ่ ขนาด 4 
นิ้ว 

    260,000 วางท่อ 

 จุดที่ 1 วางทอ่ พวีีซี 
ขนาด 3 นิ้ว ชัน้ 13.5 
จำนวน 120 ทอ่น พร้อม
ติดตั้งประตนู้ำเหลก็หล่อ 
ขนาด 4 นิ้ว 

มีน้ำสำหรับการ
อุปโภคและบริโภค
และมีน้ำสำหรับ
การทำการเกษตร 

กองช่าง 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
         

 
 
 

19 
แบบ ผด. 02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 14/2564 

เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

  
 

        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

    จุดที่ 2 วางทอ่ พวีีซี ขนาด 3 นิว้ ชั้น 
13.5 จำนวน 29 ทอ่น พร้อมติดตั้ง
ประตูน้ำเหล็กหลอ่ ขนาด 4 นิ้ว 
จุดที่ 3 วางทอ่ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ชัน้ 
13.5 จำนวน 25 ทอ่น พร้อมติดตั้ง
ประตูน้ำเหล็กหลอ่ ขนาด 4 นิ้ว 
 

     จุดที่ 2 วางทอ่ พีวีซี ขนาด 
3 นิ้ว ชัน้ 13.5 จำนวน 29 
ท่อน พรอ้มติดตั้งประตนู้ำ
เหล็กหล่อ ขนาด 4 นิว้ 
จุดที่ 3 วางทอ่ พีวีซี ขนาด 
3 นิ้ว ชัน้ 13.5 จำนวน 25 
ท่อน พรอ้มติดตั้งประตนู้ำ
เหล็กหล่อ ขนาด 4 นิว้ 

 กองช่าง 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 14/2564 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2. พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการส่งเสริมอาชีพ  การลงทุน  พานิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพการลงทุนพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการฝึกปฏิบัติการ
กะเทาะเม็ดมะม่วงหิม
พานต์ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพกะเทาะ
เม็ดมะม่วงให้กับเกษตรกร
หรือผู้ที่ว่างงาน 

ฝึกปฏิบัติการกะเทาะเม็ด
มะม่วงกับเกษตรกร/ผู้
ว่างงาน จำนวน 100 คน
และจัดซื้อเครื่องกะเทาะ
เม็ดมะม่วง จำนวน 100 
เครื่อง 

    500,000 ฝึกปฏิบัติการกะเทาะ
เม็ดมะม่วงกับ
เกษตรกร/ผู้ว่างงาน 
จำนวน 100 คนและ
จัดซ้ือเครื่องกะเทาะ
เม็ดมะม่วง จำนวน 
100 เครื่อง 

ไดส้่งเสริมอาชีพ
กะเทาะเม็ดมะม่วง
ให้กับเกษตรกรหรือ
ผู้ท่ีว่างงาน 

สำนักปลัด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


