
 
ประกาศเทศบาลตำบลจริม 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 15/2565 

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

      อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
หมวด 4  ข้อ 22 และข้อ ๒๒/2 เมื ่อแผนพัฒนาท้องถิ ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 22
และข้อ 22/2 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
15/2565 ของเทศบาลตำบลจริม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน    

ประกาศ  ณ  วันที่   26    เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕65 
 
 

(นายราชัน  มหาวัน) 
นายกเทศมนตรีตำบลจริม 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) 

เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับที่ 15/2565 
 

 

 

 

 

 

 
เทศบาลตำบลจริม 

อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
         

 
 

1 
 

แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

 1.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ก่อสร้างสระว่ายน้ำ
พร้อมหลังคาคลุม 
ณ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลจริม 
หมู่ที่ 4 บ้านเลิศชัย 
เทศบาลตำบลจริม 
อ.ท่าปลา  
จ.อุตรดติถ์  

เพื่อให้มีสระว่ายน้ำ
สำหรับเด็กเล็ก รร.
อนุบาลฯ ในการใช้เรียน
ว่ายนำ้ 

ก่อสร้างสระว่ายน้ำพรอ้มหลังคา
คลุม ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบล จริม บา้นเลิศชัย หมู่ที ่4 
ตำบลจริม หลังคาคลุมขนาดกว้าง 
20.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร 
สูง 12.00 เมตร  สระวา่ยน้ำ 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร  

      

 7,000,000 ก่อสร้างสระว่ายน้ำพรอ้ม
หลังคาคลุม ณ โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล จริม 
บ้านเลิศชัย หมู่ที่ 4 ตำบล 
จริม หลังคาคลุมขนาดกวา้ง 
20.00 เมตร ยาว 36.00 
เมตร สูง 12.00 เมตร  สระ
ว่ายนำ้ ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 12.00 เมตร ลึก 
1.20 เมตร  

เด็กเล็กมีสระว่ายนำ้
สำหรับหัดเรียนวา่ย
น้ำ 

กองการศึกษา 

           



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
  

 
 

2 
แบบ ผด. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 

เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

  
 

        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

 1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา
อเนกประสงค์
เทศบาลตำบล 
จริม 

เพื่อให้มีลานกีฬา
อเนกประสงค์สำหรับ
เล่นกีฬาและออก
กำลังกาย 

ก่อสร้างสนามฟุตซอล พื้นปูด้วยยาง
ธรรมชาติ (ยางพารา) ขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทย กับสำนักงาน
งบประมาณ รหัส 01010018 
ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2564 

    5,000,000 ก่อสร้างสนามฟุตซอล 
พื้นปูด้วยยางธรรมชาต ิ
(ยางพารา) ขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทย กับ
สำนักงานงบประมาณ 
รหัส 01010018 
ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 
2564 

มีลานกีฬา
อเนกประสงค์
สำหรับเล่นกีฬา
และออกกำลังกาย 

สำนักปลัด 

 



 
 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
         

 
 
 

3 
แบบ ผด. 02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 

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 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่
ท่ี 5 บ้านเนินสูง  ต.จริม 
อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภคภายในหมู่บ้าน  

วางท่อพีวีซี  ขั้น 8.5  
ขนาด 3 น้ิว ความยาว
ไม่น้อย 10,200 เมตร 

    2,700,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

                                                                                                                                                                                                           



 
 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
         

 
 
 

4 
แบบ ผด. 02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 

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 โครงการระบบผลิต
น้ำประปาขนาดใหญ่ 
กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง บ้านสีเสีย 
หมู่ท่ี 10 เทศบาลตำบล 
จริม อ.ท่าปลา  
จ.อุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการ
อุปโภคของหมู่บ้าน 

ติดต้ังระบบผลิต
น้ำประปา (water 
treatment system) 
POG ระบบขนาดกลาง L  
รองรับ 121-300 
ครัวเรือน กำลังการผลิต 
10 ลบ.ม./ชม.  ตาม
แบบบัญชีนวัตกรรมไทย 
01020003 

    5,300,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 



                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
         

 
 
 

5 
แบบ ผด. 02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 

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 โครงการระบบผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา 
ระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 
10 กิโลวัตต์  หมู่ที่ 2 บ้าน
ท่าวังโปร่ง เทศบาลตำบล 
จริม อำเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีระบบสูบน้ำจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในการชว่ย
ผลิตระบบน้ำประปาของ
หมู่บ้าน 

ติดต้ังระบบผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา
ระบบประปาหมู่บ้าน 
ขนาด 10 กิโลวัตต์ 

    500,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับการอปุโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

                                                                                                                                                                                                                                    

  
          



 
 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
  

 
 

6 
แบบ ผด. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 

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 โครงการระบบผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา 
ระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 
10 กิโลวัตต์  หมู่ที่ 3 บ้าน
ดงงาม เทศบาลตำบล 
จริม อำเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีระบบสูบน้ำจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในการชว่ย
ผลิตระบบน้ำประปาของ
หมู่บ้าน 

ติดต้ังระบบผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา
ระบบประปาหมู่บ้าน 
ขนาด 10 กิโลวัตต์ 

    500,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับการอปุโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

               
 
                                                                                                                                                 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
         

 
 
 

7 
แบบ ผด. 02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 

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 โครงการระบบผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา 
ระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 
10 กิโลวัตต์  หมู่ที่ 4 บ้าน
เลิศชัย เทศบาลตำบล 
จริม อำเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีระบบสูบน้ำจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในการชว่ย
ผลิตระบบน้ำประปาของ
หมู่บ้าน 

ติดต้ังระบบผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา
ระบบประปาหมู่บ้าน 
ขนาด 10 กิโลวัตต์ 

    500,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับการอปุโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
         

 
 
 

8 
แบบ ผด. 02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 

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 โครงการระบบผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา 
ระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 
10 กิโลวัตต์  หมู่ที่ 5 บ้าน
เนินสูง เทศบาลตำบล 
จริม อำเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีระบบสูบน้ำจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในการชว่ย
ผลิตระบบน้ำประปาของ
หมู่บ้าน 

ติดต้ังระบบผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา
ระบบประปาหมู่บ้าน 
ขนาด 10 กิโลวัตต์ 

    500,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับการอปุโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
         

 
 
 

9 
แบบ ผด. 02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 

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 โครงการระบบผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา 
ระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 
10 กิโลวัตต์  หมู่ที่ 6 บ้าน
ท่าช้าง เทศบาลตำบล 
จริม อำเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีระบบสูบน้ำจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในการชว่ย
ผลิตระบบน้ำประปาของ
หมู่บ้าน 

ติดต้ังระบบผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา
ระบบประปาหมู่บ้าน 
ขนาด 10 กิโลวัตต์ 

    500,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับการอปุโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 

 
 
 
        

 
 
  



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  

10 
แบบ ผด. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 

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 โครงการระบบผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา 
ระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 
10 กิโลวัตต์  หมู่ที่ 7 บ้าน
วังชมภู เทศบาลตำบล 
จริม อำเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีระบบสูบน้ำจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในการชว่ย
ผลิตระบบน้ำประปาของ
หมู่บ้าน 

ติดต้ังระบบผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา
ระบบประปาหมู่บ้าน 
ขนาด 10 กิโลวัตต์ 

    500,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับการอปุโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
        

 
 
 
  



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  11 
แบบ ผด. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 

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 โครงการระบบผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา 
ระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 
10 กิโลวัตต์  หมู่ที่ 8 บ้าน
ชัยมงคล เทศบาลตำบล 
จริม อำเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีระบบสูบน้ำจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในการชว่ย
ผลิตระบบน้ำประปาของ
หมู่บ้าน 

ติดต้ังระบบผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา
ระบบประปาหมู่บ้าน 
ขนาด 10 กิโลวัตต์ 

    500,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับการอปุโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

      
 
                 
 
 

 
 
        

 
  



 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

   
12 

แบบ ผด. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 
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) 

10 โครงการระบบผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา 
ระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 
10 กิโลวัตต์  หมู่ที่ 9 
บ้านจริม เทศบาลตำบล 
จริม อำเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีระบบสูบน้ำจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในการชว่ย
ผลิตระบบน้ำประปาของ
หมู่บ้าน 

ติดต้ังระบบผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา
ระบบประปาหมู่บ้าน 
ขนาด 10 กิโลวัตต์ 

    500,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับการอปุโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผด. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 

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) 

11 โครงการระบบผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา 
ระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 
10 กิโลวัตต์  หมู่ที่ 11 
บ้านงุ้นงาม เทศบาลตำบล 
จริม อำเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีระบบสูบน้ำจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในการ
ช่วยผลิตระบบนำ้ประปาของ
หมู่บ้าน 

ติดต้ังระบบผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา
ระบบประปาหมู่บ้าน 
ขนาด 10 กิโลวัตต์ 

    500,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับการอปุโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
         

 
 
 

14 
แบบ ผด. 02  



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 

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) 

12 โครงการระบบผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา 
ระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 
10 กิโลวัตต์  หมู่ที่ 13 
 (จุดที่ 1 )  บา้นท่าใหม ่
เทศบาลตำบลจริม  อำเภอ
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ ์

เพื่อให้มีระบบสูบน้ำจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในการชว่ย
ผลิตระบบน้ำประปาของ
หมู่บ้าน 

ติดต้ังระบบผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา
ระบบประปาหมู่บ้าน 
ขนาด 10 กิโลวัตต์ 

    500,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับการอปุโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น   แบบ ผด. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 

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) 

13 โครงการระบบผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา 
ระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 
10 กิโลวัตต์  หมู่ที่ 13 
 (จุดที่ 2 )  บา้นท่าใหม ่
เทศบาลตำบลจริม  อำเภอ
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ ์

เพื่อให้มีระบบสูบน้ำจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในการชว่ย
ผลิตระบบน้ำประปาของ
หมู่บ้าน 

ติดต้ังระบบผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา
ระบบประปาหมู่บ้าน 
ขนาด 10 กิโลวัตต์ 

    500,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับการอปุโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผด. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 

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) 

14 โครงการติดตั้งระบบไฟส่อง
สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 45 วัตต์  จำนวน 
140 ชุด หมู่ที ่1 ถึง  หมู่
ที่ 13 เทศบาลตำบลจริม   
อำเภอทา่ปลา  จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

เพื่อให้มีแสงส่องสว่าง
ระหว่างหมู่บ้าน 

ติดต้ังระบบไฟส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 45 วัตต์  จำนวน 
140 ชุด หมู่ที ่1 ถึง  
หมู่ที่ 13 

    10,000,000 ติดต้ังระบบไฟส่อง
สว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 45 
วัตต์  จำนวน 140 
ชุด 

มีแสงส่องสว่าง
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                         แบบ ผด. 02 
                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 
                    เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

  2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเนิน
สูง-เนินสูง รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
อต.ถ.4-0019  หมู่ที่ 5 บ้าน
เนินสูง  ถึงหมู่ที่ 9 บา้นจริม 
เทศบาลตำบลจริม   

เพื่อให้มีถนนสำหรับ
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภยั 

ซ่อมสร้างถนน ช่วงที่ 1 ระยะทาง
ดำเนินการกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 100.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 
ระยะทางดำเนินการกวา้ง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 370.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

    1,300,000 ซ่อมสร้างถนนช่วงที่ 1 
ระยะทางดำเนินการกวา้ง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 100.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
ช่วงที่ 2 ระยะทางดำเนินการ
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 
370.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 
เมตร 

มีถนนที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต สายบา้นวังชมภ ูม.7 ต.จริม 

เพื่อให้มีถนนสำหรับ
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภยั 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 
5.00เมตร ยาว 945 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,725 ตร.ม. 

    1,300,000 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ขนาด
กว้าง 5.00เมตร ยาว 945 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,725 ตร.ม. 

มีถนนที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02/1  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

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

 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System)  บ้านทา่
วังโปร่ง   หมู่ที ่2 ตำบล 
จริม เทศบาลตำบลจริม 
อำเภอทา่ปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
 

เพื่อป้องกันการ
เกิดปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นท่ี 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
สำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ มีความละเอียด
ของภาพ 1,920x1,080 pixelหรือไม่น้อยกว่า 
2,073,600 pixel มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 
ภาพต่อวินาที  ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ัง
อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้องทำงานได้ที่อุณหภูมิ-
10องศา ถึง 50 องศาเซลเซียส ติดต้ังจำนวน 8 ตัว
และมีคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด 

    500,000 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด จำนวน 8 
ตัว 

ลดการเกิดปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นท่ีได้ 

สำนักปลัด 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02/1  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

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

 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System)  บ้านดง
งาม  หมู่ที่ 3 ตำบล 
จริม เทศบาลตำบลจริม 
อำเภอทา่ปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
 

เพื่อป้องกันการ
เกิดปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นท่ี 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่สำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร สำหรับใช้งาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ มีความ
ละเอียดของภาพ 1,920x1,080 pixelหรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel มี frame rate ไม่
น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที  ตัวกล้องได้มาตรฐาน 
IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง
ทำงานได้ที่อุณหภูมิ-10องศา ถึง 50 องศา
เซลเซียส ติดต้ังจำนวน 8 ตัวและมีคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับเดือน
มิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกำหนด 

    500,000 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด จำนวน 8 
ตัว 

ลดการเกิดปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นท่ีได้ 

สำนักปลัด 

 

20 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02/1  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

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

 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System)  บ้านทา่
ช้าง  หมู่ที่ 6 ตำบล 
จริม เทศบาลตำบลจริม 
อำเภอทา่ปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
 

เพื่อป้องกันการ
เกิดปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นท่ี 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่สำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร สำหรับใช้งาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ มีความ
ละเอียดของภาพ 1,920x1,080 pixelหรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel มี frame rate ไม่
น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที  ตัวกล้องได้มาตรฐาน 
IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง
ทำงานได้ที่อุณหภูมิ-10องศา ถึง 50 องศา
เซลเซียส ติดต้ังจำนวน 8 ตัวและมีคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับเดือน
มิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกำหนด 

    500,000 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด จำนวน 8 
ตัว 

ลดการเกิดปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นท่ีได้ 

สำนักปลัด 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แบบ ผด. 02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 

เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

  
 

        

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

 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System)  บ้านวัง
ชมภู  หมู่ที่ 7 ตำบล 
จริม เทศบาลตำบลจริม 
อำเภอทา่ปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
 

เพื่อป้องกันการ
เกิดปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นท่ี 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่สำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร สำหรับใช้งาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ มีความ
ละเอียดของภาพ 1,920x1,080 pixelหรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel มี frame rate ไม่
น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที  ตัวกล้องได้มาตรฐาน 
IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง
ทำงานได้ที่อุณหภูมิ-10องศา ถึง 50 องศา
เซลเซียส ติดต้ังจำนวน 8 ตัวและมีคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับเดือน
มิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกำหนด 

    500,000 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด จำนวน 8 
ตัว 

ลดการเกิดปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นท่ีได้ 

สำนักปลัด 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02/1  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

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

 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System)  บ้านชยั
มงคล  หมู่ที่ 8 ตำบล 
จริม เทศบาลตำบลจริม 
อำเภอทา่ปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
 

เพื่อป้องกันการ
เกิดปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นท่ี 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
สำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ มีความละเอียด
ของภาพ 1,920x1,080 pixelหรือไม่น้อยกว่า 
2,073,600 pixel มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 
ภาพต่อวินาที  ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ัง
อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้องทำงานได้ที่อุณหภูมิ-
10องศา ถึง 50 องศาเซลเซียส ติดต้ังจำนวน 8 ตัว
และมีคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด 

    500,000 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด จำนวน 8 
ตัว 

ลดการเกิดปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นท่ีได้ 

สำนักปลัด 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผด. 02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 

เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  
 

  
 

        

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

 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System)  บ้าน 
จริม  หมู่ที ่9 ตำบล 
จริม เทศบาลตำบลจริม 
อำเภอทา่ปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
 

เพื่อป้องกันการ
เกิดปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นท่ี 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
สำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ มีความละเอียดของภาพ 
1,920x1,080 pixelหรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 
pixel มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที  ตัว
กล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติม
สำหรับหุ้มกล้องทำงานได้ที่อุณหภูมิ-10องศา ถึง 50 
องศาเซลเซียส ติดต้ังจำนวน 8 ตัวและมีคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับเดือน
มิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกำหนด 

    500,000 ติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด จำนวน 
8 ตัว 

ลดการเกิดปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นท่ีได้ 

สำนักปลัด 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02/1  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

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

 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System)  บ้าน 
สีเสียด  หมู่ที่ 10 ตำบล 
จริม เทศบาลตำบลจริม 
อำเภอทา่ปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
 

เพื่อป้องกันการ
เกิดปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นท่ี 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
และงานอื่นๆ มีความละเอียดของภาพ 1,920x1,080 pixel
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel มี frame rate ไม่น้อยกว่า 
25 ภาพต่อวินาที  ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ัง
อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้องทำงานได้ที่อุณหภูมิ-10องศา ถึง 
50 องศาเซลเซียส ติดต้ังจำนวน 8 ตัวและมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับเดือนมิถุนายน 2564 
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด 

    500,000 ติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด จำนวน 
8 ตัว 

ลดการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นท่ีได้ 

สำนักปลัด 

                   25 

 



 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02/1  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

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

 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System)  บ้าน 
งุ้นงาม  หมู่ที่ 11 ตำบล 
จริม เทศบาลตำบลจริม 
อำเภอทา่ปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
 

เพื่อป้องกันการ
เกิดปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นท่ี 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
สำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ มีความละเอียดของภาพ 
1,920x1,080 pixelหรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 
pixel มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที  ตัว
กล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติม
สำหรับหุ้มกล้องทำงานได้ที่อุณหภูมิ-10องศา ถึง 50 
องศาเซลเซียส ติดต้ังจำนวน 8 ตัวและมีคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับเดือน
มิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกำหนด 

    500,000 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด จำนวน 8 
ตัว 

ลดการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นท่ีได้ 

สำนักปลัด 

                                                                          
26 แบบ ผด. 02/1  



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 15/2565 
 เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
      

 
  

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

  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

  6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System)  บ้านทา่
ใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบล 
จริม เทศบาลตำบลจริม 
อำเภอทา่ปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
 

เพื่อป้องกันการ
เกิดปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นท่ี 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่สำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร สำหรับใช้งาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ มีความ
ละเอียดของภาพ 1,920x1,080 pixelหรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel มี frame rate ไม่
น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที  ตัวกล้องได้มาตรฐาน 
IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง
ทำงานได้ที่อุณหภูมิ-10องศา ถึง 50 องศา
เซลเซียส ติดต้ังจำนวน 8 ตัวและมีคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับเดือน
มิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกำหนด 

    500,000 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด จำนวน 8 
ตัว 

ลดการเกิดปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นท่ีได้ 

สำนักปลัด 

 

 



แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 15/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 

เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ก่อสร้าง 

ระบบประปาแบบปอ๊กแท็งค์ในบัญชีนวตักรรมไทย รหัส
นวัตกรรมไทย 01020003 POG ระบบขนาดกลาง L 
1.มีกำลังการผลิต 10 ลบ.ม./ชม. รองรับ 121-300 
ครัวเรือน  
2.มีพื้นที่ติดต้ังอุปกรณ์บนพื้นฐานคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 80 ตารางเมตร 
3.โรงสูบน้ำอเนกประสงค์(PNP) ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า      
กว่า 4 ตร.ม.วัสดุโรงเรือนเป็นเหล็กมุงด้วยหลังคาวัสดุ
เมทัลชีส ติดตั้งอุปกรณ์จ่ายสารเคมีและถังเคมี จำนวน 3 
ชุด ติดตั้งปั้มสำหรับสุบน้ำขึ้นถังสูง  จำนวน 1 ชุด 
สามารถเข้าออกภายในเพื่อทำการเซอร์วิส มีตุ้สำหรับ
ระบบควบคุมการทำงานของระบบ POG ทั้งหมด เช่น 
การล้างย้อน การสูบนำ้ เป้นต้น 
4.ถังอเนกประสงค์ACPS ประกอบด้วยถาดเติมอากาศ 
ระบบตกตะกอน ระบบกรองภายใน ถังกักเก็บน้ำ หน้า
วาล์ว รวมศูนย์ที่มวีาล์วไฟฟ้าสำหรับระบบล้างย้อนสาร
กรองอัตโนมัติแมนโฮลและบันไดสำหรับการซอมบำรุง 

    5,000,000  

 

 

 

 



แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 15/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

 

   

5.ถังสูง SFX ประกอบด้วยถังเก็บน้ำ ระบบกรองภายใน 
หน้าวาล์วรวมศูนย์ที่มวีาลว์ไฟฟ้าสำหรบัระบบล้างย้อน
สารกรองอัตโนมัติแมนโฮลและบันไดสำหรับการซอม
บำรุง 
6.มีถังกักเก็บน้ำภายใน ACFS ความจุไม่น้อยกว่า 100 
ลบ.ม.และมีถังเก็บน้ำภายใน SFX ความจุไม่น้อยกว่า 30 
ลบ.ม. 
 

      

 

 

 

 

 

 

 


