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อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 



 
ประกาศเทศบาลตำบลจริม 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 4/2565 

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

   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
หมวด 4 ข้อ 22 และ ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น   
อำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล 
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”  
  

เพ่ือให้เป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 4 
ข้อ 22 และ ข้อ 22/1 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่
4/2565 ของเทศบาลตำบลจริม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน    

ประกาศ  ณ  วันที่    29   เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕65 
 
 

(นายราชัน  มหาวัน) 
นายกเทศมนตรีตำบลจริม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

  1.1 แผนงานสังคมสังเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าท่ี 

เพื่อให้การ
ช่วยเหลือประชาชน
ในพื้นท่ีกรณีประสบ
เหตุนอกเหลือจาก
ภัยพิบัติ 

ให้การช่วยเหลือประชาชน
สำหรับให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านอื่นๆ รวมถึง
การฟื้นฟู เยียวยา การ
สงเคราะห์และบรรเทา
ผลกระทบของประชาชน
ด้านอื่นๆ เช่น ฟ้าผ่า ทำให้
เสียชีวิตหรือทรัพย์สิน
เสียหาย การจมน้ำเสียชีวิต 
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีใน
การช่วยเหลือผู้อื่น  ฯลฯ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือตาม
จำนวนเหตุท่ีเกิดขึ้น
จริง 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือตาม
อำนาจหน้าท่ีของ
เทศบาลท่ีจะ
ช่วยเหลือได้ 

สำนักปลัด 

 

1 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 
(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลจริม 

เพื่อให้นักเรียนมีอาคาร
เรียนสำหรับใช้ทำกิจกรรม
การเรียนการสอนอยา่ง
เพียงพอ 

ก่อสร้างอาคารเรียน  4 ชั้น 
12 ห้องเรียน ขนาด 10.50 
เมตร ยาว 36.00 เมตรตาม
แบบมาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(รหัส สน.ศพ.4/12)  

- 13,000,000  - - อาคารเรียน คสล. 
4 ชั้น 12 
ห้องเรียน ขนาด 
10.50 เมตร ยาว 
36.00 เมตรตาม
แบบมาตรฐานของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
(รหัส สน.ศพ.
4/12) 

มีอาคารเรียน
เพียงพอสำหรับการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

กองการศึกษา 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างสระ
ว่ายนำ้โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล 
จริม   
เทศบาลตำบลจริม  

เพื่อให้มีสระ
สำหรับฝึกวา่ยนำ้
ของเด็กใน 
รร.อนุบาลทต.จริม 

ก่อสร้างสระว่ายน้ำพรอ้ม
หลังคาคลุม ณ โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล จริม 
บ้านเลิศชัย หมู่ที่ 4 ตำบลจริม 
หลังคาคลุมขนาดกว้าง 
20.00 เมตร ยาว 36.00 
เมตร สูง 12.00 เมตร  สระ
ว่ายนำ้ ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 12.00 ลึก 1.20 
เมตร 

 6,100,000  

    

ก่อสร้างสระว่ายน้ำพรอ้ม
หลังคาคลุม ณ โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล จริม 
บ้านเลิศชัย หมู่ที่ 4 ตำบลจ
ริม หลังคาคลุมขนาดกว้าง 
20.00 เมตร ยาว 36.00 
เมตร สูง 12.00 เมตร  
สระว่ายนำ้ ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 12.00 
ลึก 1.20 เมตร 
 

เด็กนักเรียนได้ฝึก
ทักษะการว่ายน้ำ 

กองการศึกษา 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-
80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสีเสียด 
เทศบาลตำบลจริม  

เพื่อให้มีอาคารเรียน
สำหรับเด็กเล็ก ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขนาด 51-80 คน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสีเสียด 
บ้านท่าวังโปร่ง หมู่ที่ 2 ตาม
แบบ (สถ.ศพด.2) กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   2,600,000  

    

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขนาด 51-80 คน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สีเสียด บ้านท่าวังโปร่ง 
หมู่ที่ 2 ตามแบบ (สถ.
ศพด.2) กรมส่งเสริม
การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

มีอาคารเรียนสำหรับ
เด็กเล็ก ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

กองการศึกษา 

 

 

4 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวบ้านท่าใหม่ 
หมู่ท่ี 13 
เทศบาลตำบลจริม 
 
 
 

เพื่อปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวของหมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ติดตั้งลำโพงฮอร์น จำนวน 18 
จุด เดินสายลำโพง ระยะทาง 
3,400 เมตร 

 250,000    ติดตั้งลำโพงฮอร์น 
จำนวน 18 จุด 
เดินสายลำโพง 
ระยะทาง 3400 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน
หอกระจายข่าวของ
หมู่บ้านได้ดียิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

 

 

     5 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวบ้านงุ้นงาม 
หมู่ท่ี 11 
เทศบาลตำบลจริม 
 
 
 
 

เพื่อปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวของหมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ติดตั้งลำโพงฮอร์น จำนวน 16 
จุด เดินสายลำโพง ระยะทาง 
2,700 เมตร 

 250,000    ติดตั้งลำโพงฮอร์น 
จำนวน 16 จุด 
เดินสายลำโพง 
ระยะทาง 2700 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน
หอกระจายข่าวของ
หมู่บ้านได้ดียิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

 

 

6 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวบ้านชัยมงคล 
หมู่ท่ี 8  
เทศบาลตำบลจริม 
 
 
 

เพื่อปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวของหมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ติดตั้งลำโพงฮอร์น จำนวน 18 
จุด เดินสายลำโพง ระยะทาง 
2,500 เมตร 

 250,000    ติดตั้งลำโพงฮอร์น 
จำนวน 18 จุด 
เดินสายลำโพง 
ระยะทาง 2500 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน
หอกระจายข่าวของ
หมู่บ้านได้ดียิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

 

7 

 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวบ้านท่าช้าง 
หมู่ท่ี 6 
 เทศบาลตำบลจริม 
 
 
 

เพื่อปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวของหมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ติดตั้งลำโพงฮอร์น จำนวน 14 
จุด เดินสายลำโพง ระยะทาง 
1900 เมตร 

 250,000    ติดตั้งลำโพงฮอร์น 
จำนวน 14 จุด 
เดินสายลำโพง 
ระยะทาง 1900 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน
หอกระจายข่าวของ
หมู่บ้านได้ดียิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

 

 

8 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวบ้านดงงาม
หมู่ท่ี 3  
เทศบาลตำบลจริม 
 
 
 
 

เพื่อปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวของหมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ติดตั้งลำโพงฮอร์น จำนวน 18 
จุด เดินสายลำโพง ระยะทาง 
2,700 เมตร 

 250,000    ติดตั้งลำโพงฮอร์น 
จำนวน 18 จุด 
เดินสายลำโพง 
ระยะทาง 2700 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน
หอกระจายข่าวของ
หมู่บ้านได้ดียิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

 

 

9 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวบ้านท่าวัง
โปร่ง หมู่ท่ี 2  
เทศบาลตำบลจริม 
 
 
 

เพื่อปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวของหมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ติดตั้งลำโพงฮอร์น จำนวน 18 
จุด เดินสายลำโพง ระยะทาง 
2,800 เมตร 

 250,000    ติดตั้งลำโพงฮอร์น 
จำนวน 18 จุด 
เดินสายลำโพง 
ระยะทาง 2800 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน
หอกระจายข่าวของ
หมู่บ้านได้ดียิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

 

 

10 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวบ้านปากดง
หมู่ท่ี 1 
เทศบาลตำบลจริม 
 
 
 

เพื่อปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวของหมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ติดตั้งลำโพงฮอร์น จำนวน 18 
จุด เดินสายลำโพง ระยะทาง 
2,800 เมตร 

 250,000    ติดตั้งลำโพงฮอร์น 
จำนวน 18 จุด 
เดินสายลำโพง 
ระยะทาง 2,800 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน
หอกระจายข่าวของ
หมู่บ้านได้ดียิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

 

11 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน  
(ALL in One Solar Street 
Light)  ขนาด 30 วัตต ์  
จำนวน 140 ชุด  หมู่ที ่ 1  
ถึง  หมู่ที่  13    เทศบาล
ตำบลจริม   อำเภอท่าปลา  
จังหวัดอุตรดิตถ์  

เพื่อให้มีแสงส่องสว่าง
เส้นทางสัญจรไปมา มี
ความปลอดดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด
เดียวกัน  (ALL in One Solar 
Street Light)  ขนาด 30 วัตต ์  
จำนวน 140 ชุด  หมู่ที ่ 1  ถึง  
หมู่ที่  13 

  9,800,000 

      

ติดต้ังโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบประกอบในชุด
เดียวกัน  (ALL in One 
Solar Street Light)  
ขนาด 30 วัตต์   
จำนวน 140 ชุด  หมู่ที ่ 
1  ถึง  หมู่ที่  13 

มีแสงส่องสว่าง
เส้นทางสัญจรไปมา 
มีความปลอดดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

12 

 

 



 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 

9 โครงการปรับปรุงสนาม 
ฟุตซอล บ้านเนินสูง หมู่ท่ี 
5  ตำบลจริม    
เทศบาลตำบลจริม 

เพื่อให้มีสนามฟุตซอลที่ได้
มาตรฐาน สำหรับฝึกซ้อม
และเล่นกีฬา 

ปรับปรุงสนามฟุตซอลเทศบาล
ตำบลจริม บ้านเนินสูง หมู่ที่ 5 
ตำบลจริม ขนาดกว้าง 25.00 
เมตร ยาว 45.00เมตร ตามบัญชี
นวัตกรรมเลขที่ 01010018 
 ก.ย.64 

  2,800,000 

      

ปรับปรุงสนามฟุตซอล
เทศบาลตำบลจริม บ้าน
เนินสูง หมู่ที่ 5  
ตำบลจริม ขนาดกวา้ง 
25.00 เมตร ยาว 
45.00เมตร 
ตามบัญชีนวัตกรรมเลขที่ 
01010018 ก.ย.64 
 

มีสนามฟุตซอลที่ได้
มาตรฐาน สำหรับ
ฝึกซ้อมและเล่น
กีฬา 

สำนักปลัด 

 

13 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอ่างเก็บนำ้บ้าน
วังชมภู หมู่ที ่7 บา้นวัง
ชมภู ตำบลจริม  

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
อ่างเก็บน้ำวังชมภูและ
พัฒนาลานกีฬาระดับ
ชุมชนให้ประชาชนใน
พื้นที่และใกล้เคียงได้
พักผ่อนและออกกำลังกาย 

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าง
เก็บน้ำบ้านวังชมภูและก่อสร้าง 
ลานอเนกประสงค์ออกกำลัง เวที 
อาคารสำนักงาน อาคาร
อเนกประสงค์ ห้องเก็บของ ลาน
จอดรถ ลานเครื่องออกกำลังกาย 
สนามเด็กเล่น สนามฟุตซอล 
สนานตะกร้อ สนามเปตอง 
ห้องน้ำ สนามวอลเลย์  สร้างทาง
เท้าคสล.  สนามฟุตซอล (ปูหญา้)  
งานไฟฟ้าสนามและงานปรับภูมิ
ทัศน์ 

      10,000,000 

      

ดำเนนิการปรับปรุงภูมทิัศน์
อ่างเก็บน้ำวังชมภูและ
ก่อสร้าง ลานอเนกประสงค์
ออกกำลัง เวที อาคาร
สำนักงาน อาคาร
อเนกประสงค์ ห้องเก็บของ 
ลานจอดรถ ลานเครือ่งออก
กำลังกาย สนามเด็กเล่น 
สนามฟุตซอล สนานตะกรอ้ 
สนามเปตอง ห้องน้ำ สนาม
วอลเลย์  สร้างทางเท้าคสล.  
สนามฟุตซอล (ปูหญ้า)  งาน
ไฟฟ้าสนามและงานปรับภูมิ
ทัศน ์

มีแหล่งท่องเที่ยวอ่าง
เก็บน้ำวังชมภแูละมี
ลานกีฬาระดับชุมชน
ให้ประชาชนในพื้นที่
และใกล้เคียงได้
พักผ่อนและออก
กำลังกาย 

สำนักปลัด 

14 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น  
 อตถ 4-0014  สายทาง ดงงาม – 
ดงงาม  หมู่ที่ 3 บ้านดงงาม ตำบล 
จริม  ช่วงที่ 1 ระยะทางดำเนินการ
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
275.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 
เมตร    ช่วงที่ 2 ระยะทาง
ดำเนินการกวา้ง   5.00  เมตร 
ระยะทางยาว 655.00  เมตร หนา
เฉลี่ย  0.05  เมตร    เทศบาล
ตำบล จริม    

เพื่อให้มีเส้นทาง
สำหรับใช้สัญจรที่
สะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตช่วงที่ 1 
ระยะทางดำเนินการกวา้ง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 275.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 2 ระยะทางดำเนินการ
กว้าง   5.00  เมตร ระยะทาง
ยาว 655.00  เมตร หนา  
0.05  เมตร 

   2,400,000 

      

ก่อสร้างถนนลาดยาง
เสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตช่วงที่ 1 
ระยะทางดำเนินการ
กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 275.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 2 ระยะทาง
ดำเนินการกวา้ง   
5.00  เมตร ระยะทาง
ยาว 655.00  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

มีถนนท่ีสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

15 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น  อตถ 4-
0013  สายทาง ดงงาม – 
ดงงาม  (ซอยวัดหาดสอง
แคว) บ้านดงงาม หมู่ที่ 3  
ตำบลจริม   
เทศบาลตำบลจริม    

เพื่อให้มีเส้นทางสำหรับใช้
สัญจรที่สะดวกปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทาง
ดำเนินการกวา้ง  4.00  เมตร  
ระยะทางยาว   220.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร  

      400,000 

      

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ระยะทาง
ดำเนินการกวา้ง  4.00  
เมตร  ระยะทางยาว   
220.00 เมตร หนา
เฉลี่ย  0.05 เมตร  

มีถนนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

16 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น อตถ.4-005 (สาย
ทางเข้าบ้านท่าชา้ง)        
บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6   
ตำบลจริม 
 เทศบาลตำบลจริม  

เพื่อให้มีเส้นทางสำหรับใช้
สัญจรที่สะดวกปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 
ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร ยาว 
630.00  เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 

  1,400,000
  

      

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง  5.00  เมตร 
ยาว 630.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 

มีถนนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

17 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น อตถ.4-0020 สาย
เนินสูง-เนินสูง บ้านเนินสูง 
หมู่ที่ 5  ตำบลจริม เทศบาล
ตำบลจริม  

เพื่อให้มีเส้นทางสำหรับใช้
สัญจรที่สะดวกปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 
ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร ยาว
570.00  เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,850 ตร.ม. 

  1,300,000
  

      

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง  5.00  เมตร 
ยาว570.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,850 ตร.ม. 

มีถนนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

18 

 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น อต.ถ.4-0022 สาย
ทาง เนินสูง – เนินสูง หมู่ที่ 
5     บา้นเนินสูง ถึง หมู่ที่ 
8 บ้านชยัมงคล ตำบลจริม  
เทศบาลตำบลจริม 

เพื่อให้มีเส้นทางสำหรับใช้
สัญจรที่สะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก  คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00  
เมตร ระยะทางยาว  1,135.00 
เมตร หนา  0.05 เมตร  พื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่  
5,675.00 ตารางเมตร   

   3,700,000 

      

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก  คอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 5.00  
เมตร ระยะทางยาว  
1,135.00 เมตร หนา  
0.05 เมตร  พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  
5,675.00 ตาราง
เมตร   

มีถนนท่ีสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

19 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น อตถ.4-001   สาย
บ้านเลิศชัย – บา้นท่าใหม ่ 
หมู่ที่ 4 บา้นเลิศชัย – หมู่ที่ 
13 บ้านทา่ใหม่  
เทศบาลตำบลจริม   

เพื่อให้มีเส้นทางสำหรับใช้
สัญจรที่สะดวกปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00  
เมตร ยาว 4,000.00  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  

   10,000,000 

      

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ขนาดกวา้ง 
6.00  เมตร ยาว 
4,000.00  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร  

มีถนนท่ีสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

20 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการเครื่องผลิต
น้ำประปาขนาดใหญ่ 
กำลังการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
บ้านเลิศชัย หมู่ท่ี 4 
เทศบาลตำบลจริม   

เพื่อให้น้ำประปามี
คุณภาพท่ีดีสำหรับการ
ใช้อุปโภคและบริโภค 

ติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาท่ีมี
ถาดเติมอากาศแบบหมุนวน
และระบบล้างย้อนสารกรอง
อัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลบ.
ม./ชม. เลขนวัตกรรม 
01020005 ตามรหัส 
01020005 

 948,000    ติดตั้งเครื่องผลิต
น้ำประปาท่ีมีถาดเติม
อากาศแบบหมุนวน
และระบบล้างย้อน
สารกรองอัตโนมัติ 
ขนาดใหญ่ 10 ลบ.
ม./ชม. เลขนวัตกรรม 
01020005ตาม
รหัส 01020005 

น้ำประปามีคุณภาพ
ท่ีดีสำหรับการใช้
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

 

 

21 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการเครื่องผลิต
น้ำประปาขนาดใหญ่ 
กำลังการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
บ้านเนินสูง หมู่ท่ี 5  
เทศบาลตำบลจริม   

เพื่อให้น้ำประปามี
คุณภาพท่ีดีสำหรับการ
ใช้อุปโภคและบริโภค 

ติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาท่ีมี
ถาดเติมอากาศแบบหมุนวน
และระบบล้างย้อนสารกรอง
อัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลบ.
ม./ชม. เลขนวัตกรรม 
01020005ตามรหัส 
01020006 

 948,000    ติดตั้งเครื่องผลิต
น้ำประปาท่ีมีถาดเติม
อากาศแบบหมุนวน
และระบบล้างย้อน
สารกรองอัตโนมัติ 
ขนาดใหญ่ 10 ลบ.
ม./ชม. เลขนวัตกรรม 
01020005ตาม
รหัส 01020006 

น้ำประปามีคุณภาพ
ท่ีดีสำหรับการใช้
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

 

22 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการเครื่องผลิต
น้ำประปาขนาดใหญ่ 
กำลังการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
บ้านชัยมงคล หมู่ท่ี 8  
เทศบาลตำบลจริม   

เพื่อให้น้ำประปามี
คุณภาพท่ีดีสำหรับการ
ใช้อุปโภคและบริโภค 

ติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาท่ีมี
ถาดเติมอากาศแบบหมุนวน
และระบบล้างย้อนสารกรอง
อัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลบ.
ม./ชม. เลขนวัตกรรม 
01020005 ตามรหัส 
01020007 

 948,000    ติดตั้งเครื่องผลิต
น้ำประปาท่ีมีถาดเติม
อากาศแบบหมุนวน
และระบบล้างย้อน
สารกรองอัตโนมัติ 
ขนาดใหญ่ 10 ลบ.
ม./ชม. เลขนวัตกรรม 
01020005ตาม
รหัส 01020007 

น้ำประปามีคุณภาพ
ท่ีดีสำหรับการใช้
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

 

23 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการเครื่องผลิต
น้ำประปาขนาดใหญ่ 
กำลังการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
บ้านวังชมภู หมู่ท่ี 7  
เทศบาลตำบลจริม   

เพื่อให้น้ำประปามี
คุณภาพท่ีดีสำหรับการ
ใช้อุปโภคและบริโภค 

ติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาท่ีมี
ถาดเติมอากาศแบบหมุนวน
และระบบล้างย้อนสารกรอง
อัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลบ.
ม./ชม. เลขนวัตกรรม 
01020005ตามรหัส 
01020008 

 948,000    ติดตั้งเครื่องผลิต
น้ำประปาท่ีมีถาดเติม
อากาศแบบหมุนวน
และระบบล้างย้อน
สารกรองอัตโนมัติ 
ขนาดใหญ่ 10 ลบ.
ม./ชม. เลขนวัตกรรม 
01020005ตาม
รหัส 01020008 

น้ำประปามีคุณภาพ
ท่ีดีสำหรับการใช้
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

 

24 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการเครื่องผลิต
น้ำประปาขนาดใหญ่ 
กำลังการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
บ้านจริม หมู่ท่ี 9 เทศบาล
ตำบลจริม   

เพื่อให้น้ำประปามี
คุณภาพท่ีดีสำหรับการ
ใช้อุปโภคและบริโภค 

ติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาท่ีมี
ถาดเติมอากาศแบบหมุนวน
และระบบล้างย้อนสารกรอง
อัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลบ.
ม./ชม. เลขนวัตกรรม 
01020005 ตามรหัส 
01020009 

 948,000    ติดตั้งเครื่องผลิต
น้ำประปาท่ีมีถาดเติม
อากาศแบบหมุนวน
และระบบล้างย้อน
สารกรองอัตโนมัติ 
ขนาดใหญ่ 10 ลบ.
ม./ชม. เลขนวัตกรรม 
01020005ตาม
รหัส 01020009 

น้ำประปามีคุณภาพ
ท่ีดีสำหรับการใช้
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

 

 

25 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการเครื่องผลิต
น้ำประปาขนาดใหญ่ 
กำลังการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
บ้านท่าใหม่  หมู่ท่ี 13 
เทศบาลตำบลจริม   

เพื่อให้น้ำประปามี
คุณภาพท่ีดีสำหรับการ
ใช้อุปโภคและบริโภค 

ติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาท่ีมี
ถาดเติมอากาศแบบหมุนวน
และระบบล้างย้อนสารกรอง
อัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลบ.
ม./ชม. เลขนวัตกรรม 
01020005 ตามรหัส 
01020010 

 948,000    ติดตั้งเครื่องผลิต
น้ำประปาท่ีมีถาดเติม
อากาศแบบหมุนวน
และระบบล้างย้อน
สารกรองอัตโนมัติ 
ขนาดใหญ่ 10 ลบ.
ม./ชม. เลขนวัตกรรม 
01020005 
ตามรหัส 
01020010 

น้ำประปามีคุณภาพ
ท่ีดีสำหรับการใช้
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

 

 

26 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการระบบผลิต
น้ำประปา ขนาดใหญ่   
กำลังการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตร บ้านสีเสียด
หมู่ท่ี 10  
เทศบาลตำบลจริม   

เพื่อปรับปรุงระบบการ
ผลิตน้ำประปาของ
หมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ระบบผลิตน้ำประปาแบบป๊อก
แท็งค์ขนาดใหญ่ในบัญชี
นวัตกรรมไทย รหัส 
0102003 แบบ POG ระบบ
ขนาดใหญ่ L 

 5,500,000    ระบบผลิตน้ำประปา
แบบป๊อกแท็งค์ขนาด
ใหญ่ในบัญชี
นวัตกรรมไทย รหัส 
0102003 แบบ 
POG ระบบขนาด
ใหญ่ L 

ระบบการผลิต
น้ำประปาของ
หมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

 

 

27 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา 
หมู่บ้านแบบผิวดิน บ้าน
เนินสูง หมู่ท่ี 5 
เทศบาลตำบลจริม   

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วางท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 3 
น้ิว ความยาวไม่น้อยกว่า 
10,200 เมตร  

 2,650,000    วางท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 
ขนาด 3 น้ิว ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 
10,200 เมตร 

ระบบประปา
หมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

 

 

 

28 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน บ้านดงงาม 
 หมู่ท่ี 3   
เทศบาลตำบลจริม 
 
 

เพื่อวางท่อส่งน้ำสำหรับ
การใช้อุปโภคบริโภค
ของประชาชนในพื้นท่ี 

วางท่อน้ำ HDPE PN6 PE80 
ขนาด 4 น้ิว ระยะทางรวม 
7500 เมตร จำนวน 5 จุด  

 3,100,000    วางท่อน้ำ HDPE 
PN6 PE80 ขนาด 4 
น้ิว ระยะทางรวม 
7500 เมตร จำนวน 
5 จุด 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 

 

 

29 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน บ้านชัยมงคล 
หมู่ท่ี 8  
เทศบาลตำบลจริม 
 
 
 

เพื่อวางท่อส่งน้ำสำหรับ
การใช้อุปโภคบริโภค
ของประชาชนในพื้นท่ี 

วางท่อน้ำ HDPE PN6 PE80 
ขนาด 4 น้ิว ระยะทางรวม 
10,972 เมตร จำนวน 9 จุด 

 4,500,000    วางท่อน้ำ HDPE 
PN6 PE80 ขนาด 4 
น้ิว ระยะทางรวม 
10,972 เมตร 
จำนวน 9 จุด 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน บ้านจริม  
หมู่ท่ี 9  
เทศบาลตำบลจริม 
  
 
   
 

เพื่อวางท่อส่งน้ำสำหรับ
การใช้อุปโภคบริโภค
ของประชาชนในพื้นท่ี 

วางท่อน้ำ HDPE PN6 PE80 
ขนาด 4 น้ิว ระยะทางรวม 
7,420 เมตร จำนวน 5 จุด 

 3,000,000    วางท่อน้ำ HDPE 
PN6 PE80 ขนาด 4 
น้ิว ระยะทางรวม 
7,420 เมตร จำนวน 
5 จุด 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน บ้านสีเสียด 
หมู่ท่ี 10  
เทศบาลตำบลจริม 
 
 
 

เพื่อวางท่อส่งน้ำสำหรับ
การใช้อุปโภคบริโภค
ของประชาชนในพื้นท่ี 

วางท่อน้ำ HDPE PN6 PE80 
ขนาด 4 น้ิว ระยะทางรวม 
1,580เมตร จำนวน 1 จุด 

 650,000    วางท่อน้ำ HDPE 
PN6 PE80 ขนาด 4 
น้ิว ระยะทางรวม 
1,580เมตร จำนวน 
1 จุด 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน บ้านงุ้นงาม 
หมู่ท่ี 11  
เทศบาลตำบลจริม 
 
 
 

เพื่อวางท่อส่งน้ำสำหรับ
การใช้อุปโภคบริโภค
ของประชาชนในพื้นท่ี 

วางท่อน้ำ HDPE PN6 PE80 
ขนาด 4 น้ิว ระยะทางรวม  
6,544 เมตร จำนวน 3 จุด 

 2,600,000    วางท่อน้ำ HDPE 
PN6 PE80 ขนาด 4 
น้ิว ระยะทางรวม  
6,544 เมตร จำนวน 
3 จุด 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน บ้านท่าใหม่  
หมู่ท่ี 13 
เทศบาลตำบลจริม 
 
 

เพื่อวางท่อส่งน้ำสำหรับ
การใช้อุปโภคบริโภค
ของประชาชนในพื้นท่ี 

วางท่อน้ำ HDPE PN6 
PE80 ขนาด 4 น้ิว 
ระยะทางรวม  10,820 
เมตร จำนวน 13 จุด 

 4,600,000    วางท่อน้ำ HDPE 
PN6 PE80 ขนาด 4 
น้ิว ระยะทางรวม  
10,820 เมตร 
จำนวน 13 จุด 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System) จำนวน 
8 ตัว บ้านสีเสียด 
หมูท่ี่10 ต.จริม 
 เทศบาลตำบลจริม 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ 
สำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร
สำหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทัว่ไปและงานอื่นๆ 
วิเคราะห์สภาพความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080pixelหรือไม่
น้อยกว่า2,073,600pixelและ
มีคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กำหนด 

 500,000    ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่ สำหรับติดต้ังภายนอก
อาคารสำหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไปและงาน
อื่นๆ วิเคราะห์สภาพความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไม่
น้อยกว่า 
1,920x1,080pixel
หรือไม่น้อยกว่า
2,073,600pixelและมี
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กำหนด 

เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

สำนักปลัด 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System) จำนวน 
8 ตัว บ้านงุ้นงาม 
หมูท่ี่ 11 ต.จริม 
 เทศบาลตำบลจริม 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ 
สำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร
สำหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทัว่ไปและงานอื่นๆ 
วิเคราะห์สภาพความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080pixelหรือไม่
น้อยกว่า2,073,600pixelและ
มีคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กำหนด 

 500,000    ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่ สำหรับติดต้ังภายนอก
อาคารสำหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไปและงาน
อื่นๆ วิเคราะห์สภาพความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไม่
น้อยกว่า 
1,920x1,080pixel
หรือไม่น้อยกว่า
2,073,600pixelและมี
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กำหนด 

เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

สำนักปลัด 

36 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System) จำนวน 
8 ตัว บ้านท่าใหม่ 
หมูท่ี่13 ต.จริม เทศบาล
ตำบลจริม 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ 
สำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร
สำหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทัว่ไปและงานอื่นๆ 
วิเคราะห์สภาพความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080pixelหรือไม่
น้อยกว่า2,073,600pixelและ
มีคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กำหนด 

 500,000    ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่ สำหรับติดต้ังภายนอก
อาคารสำหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไปและงาน
อื่นๆ วิเคราะห์สภาพความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไม่
น้อยกว่า 
1,920x1,080pixel
หรือไม่น้อยกว่า
2,073,600pixelและมี
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กำหนด 

เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

สำนักปลัด 

37 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System) จำนวน 
8 ตัว บ้านท่าวังโปร่ง  
หมูท่ี่ 2 ต.จริม เทศบาล
ตำบลจริม 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ 
สำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร
สำหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทัว่ไปและงานอื่นๆ 
วิเคราะห์สภาพความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080pixelหรือไม่
น้อยกว่า2,073,600pixelและ
มีคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กำหนด 

 500,000    ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่ สำหรับติดต้ังภายนอก
อาคารสำหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไปและงาน
อื่นๆ วิเคราะห์สภาพความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไม่
น้อยกว่า 
1,920x1,080pixel
หรือไม่น้อยกว่า
2,073,600pixelและมี
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กำหนด 

เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

สำนักปลัด 

38 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System) จำนวน 
8 ตัว บ้านดงงามหมู่ท่ี 3  
ต.จริม เทศบาลตำบลจริม 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ 
สำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร
สำหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทัว่ไปและงานอื่นๆ 
วิเคราะห์สภาพความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080pixelหรือไม่
น้อยกว่า2,073,600pixelและ
มีคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กำหนด 

 500,000    ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่ สำหรับติดต้ังภายนอก
อาคารสำหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไปและงาน
อื่นๆ วิเคราะห์สภาพความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไม่
น้อยกว่า 
1,920x1,080pixel
หรือไม่น้อยกว่า
2,073,600pixelและมี
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กำหนด 

เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

สำนักปลัด 

 

39 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System) จำนวน 
8 ตัว บ้านท่าช้าง หมู่ท่ี 6 
ต.จริม เทศบาลตำบลจริม 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ 
สำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร
สำหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทัว่ไปและงานอื่นๆ 
วิเคราะห์สภาพความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080pixelหรือไม่
น้อยกว่า2,073,600pixelและ
มีคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กำหนด 

 500,000    ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่ สำหรับติดต้ังภายนอก
อาคารสำหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไปและงาน
อื่นๆ วิเคราะห์สภาพความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไม่
น้อยกว่า 
1,920x1,080pixel
หรือไม่น้อยกว่า
2,073,600pixelและมี
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กำหนด 

เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

สำนักปลัด 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System) จำนวน 
8 ตัว บ้านวังชมภู 
หมู่ที 7  ต.จริม เทศบาล
ตำบลจริม 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ 
สำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร
สำหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทัว่ไปและงานอื่นๆ 
วิเคราะห์สภาพความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080pixelหรือไม่
น้อยกว่า2,073,600pixelและ
มีคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กำหนด 

 500,000    ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่ สำหรับติดต้ังภายนอก
อาคารสำหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไปและงาน
อื่นๆ วิเคราะห์สภาพความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไม่
น้อยกว่า 
1,920x1,080pixel
หรือไม่น้อยกว่า
2,073,600pixelและมี
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กำหนด 

เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

สำนักปลัด 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System) จำนวน 
8 ตัว บ้านชัยมงคล 
หมูท่ี 8 ต.จริม เทศบาล
ตำบลจริม  

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ 
สำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร
สำหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทัว่ไปและงานอื่นๆ 
วิเคราะห์สภาพความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080pixelหรือไม่
น้อยกว่า2,073,600pixelและ
มีคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กำหนด 

 500,000    ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่ สำหรับติดต้ังภายนอก
อาคารสำหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไปและงาน
อื่นๆ วิเคราะห์สภาพความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไม่
น้อยกว่า 
1,920x1,080pixel
หรือไม่น้อยกว่า
2,073,600pixelและมี
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กำหนด 

เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

สำนักปลัด 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผด. 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 
เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
  

 
        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

 6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System) จำนวน 
8 ตัว บ้านจริม   
หมู่ท่ี 9 ต.จริม  
เทศบาลตำบลจริม 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ 
สำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร
สำหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทัว่ไปและงานอื่นๆ 
วิเคราะห์สภาพความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080pixelหรือไม่
น้อยกว่า2,073,600pixelและ
มีคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กำหนด 

 500,000    ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่ สำหรับติดต้ังภายนอก
อาคารสำหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไปและงาน
อื่นๆ วิเคราะห์สภาพความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไม่
น้อยกว่า 
1,920x1,080pixel
หรือไม่น้อยกว่า
2,073,600pixelและมี
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กำหนด 

เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

สำนักปลัด 
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