
 
ประกาศเทศบาลตำบลจริม 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม  
ฉบับท่ี 2/2565 

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

   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 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 4 
ข้อ 22 และ ข้อ 22/1 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลจริม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน    

ประกาศ  ณ  วันที่    8       เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕65 
 
 

(นายราชัน  มหาวัน) 
นายกเทศมนตรีตำบลจริม 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) 

เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2/2565 
 

 

 

 

 

 
เทศบาลตำบลจริม 

อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการการให้บริการ เพ่ือให้มีการด าเนินงาน จัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดบริการ ประชาชนในต าบลจริม ส านักลัด

การแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์ฉุกเฉิน ภายในต าบลจริม อย่างน้อย 6 คร้ัง/ปี ได้รับบริการทันท่วงที กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการเฝ้าระวังป้องกัน เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันและ ประชาชนและประชาชนกลุ่มเสียง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  กลุ่มเป้าหมายได้รับ เกิดการเฝ้าระวังป้องกัน กองสาธารณสุขฯ

และควบคุมโรคอุบัติใหม่ ควบคุมการแพร่ระบาดของ ในต าบลจริม การดูแลและปฏิบัติ และควบคุมการแพร่

และอุบัติซ้ าในต าบลจริม โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า ตนอย่างถูกต้องตาม ระบาดของโรคอุบัตใหม่

ในต าบลจริม แนวทางสาธารณสุข และอุบัติซ้ าไม่ให้เกิดการ

ระบาดในพ้ืนทีเป็นวง

กว้าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2565

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

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

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการ ค่าใช้จ่ายส าหรับโรงเรียนอนุบาล ร้อยละความพึงพอ  - เด็กเล็กได้รับประทาน

บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน การศึกษาในระดับอนุบาลได้อย่างเทศบาลต าบลจริมจ านวน80คน ใจไม่น้อยกว่าร้อย อาหารกลางวันครบทุกคน กองการศึกษา

อนุบาลเทศบาลต าบลจริม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  - ค่าอาหารกลางวัน ละ 80  - ได้รับการจัดการเรียน

21 บาท/คน/200 วัน 336,000 336,000 378,000 378,000 420,000     การสอนอย่างมีคุณภาพ

 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  - ได้รับการจัดการ

1,700 บาท/คน/ปี 136,000 136,000 153,000 153,000 170,000     เรียนการสอนอย่างมี

 - ค่าหนังสือเรียน มีคุณภาพ

200 บาท/คน/ปี 16,000 16,000 18,000 18,000 20,000        

488,000 488,000 549,000 549,000 610,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2565

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี5  ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ินและการศึกษา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน  - เด็กเล็กได้รับการ

200 บาท/คน/ปี 16,000 16,000 18,000 18,000 20,000        สนับสนุนครบทุกคน

 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  - เด็กเล็กได้รับการ

300 บาท/คน/ปี 24,000 24,000 27,000 27,000 30,000        สนับสนุนครบทุกคน

 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  - เด็กเล็กได้รับการจัด

430 บาท/คน/ปี 34,400 34,400 38,700 38,700 43,000        การเรียนการสอน

อย่างมีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2565

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี5  ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ินและการศึกษา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับ

กฎหมายจราจรและการลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายจราจรและการลด
อุบัติเหตุทางถนน

จัดอบรมเยาวชนและประชาชน
ท่ัวไปท่ีสนใจประมาณ 70 คน

30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปท่ี
สนใจประมาณ 70
 คน

เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมี
ความรู้กฎหมายจราจร

ส านักปลัด

2 โครงการอบรมป้องกันการ
จมน ้าในเด็กอายุต ้ากว่า 15 ปี

เพ่ือให้เด็กมีความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันและการช่วยเหลือ
การเกิดจมน้ า

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

30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      เด็กนักเรียนมี
ความพึงพอใจร้อย
ละ 80

เด็กมีความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันและการ
ช่วยเหลือการเกิดจมน้ า

ส านักปลัด

3 โครงการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับอัคคีภัยและการ
อพยพหนีไฟ

เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันและการอพยพหนีไฟ
ในสถานศึกษา

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

30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
ผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนมีความพึง
พอใจร้อยละ 80

ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันและการ
อพยพหนีไฟใน
สถานศึกษา

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2565

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี5  ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ินและการศึกษา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ

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

การมีส่วนร่วมในชุมชน
เพ่ือสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ลดความขัดแย้ง
ในชุมชน

จัดกิจกรรมขจัดความขัดแย้งใน
ชุมชน ผู้น าชุมชน และประชาชน
ท่ัวไป ประมาณ 70 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผุ้น าชุมชน 
ประชาชน มีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 80

ผุ้น าชุมชน 'ประชาชน
 มีความปรองดอง
สมานฉันท์ ลดความ
ขัดแย้งในชุมชน

ส านักปลัด

2 โครงการจิตอาสา ท าความดี
ด้วยหัวใจ

เพ่ือสร้างความสามัคคี 
สมานฉันท์ สร้างจิตอาสา 
การท าความดีตอบแทนชุมชน

จัดกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบ
ต่างๆประชาชนเข้าร่วมประมาณ
 100 คนต่อคร้ัง จัดข้ึนจ านวน 
3 คร้ัง

20,000    20,000     20,000    20,000    20,000     ประชาชน มีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 80

ประชาชนมีความ
สามัคคี เสียสละ มีจิต
อาสาท่ีจะเสียสละ
เพ่ือส่วนาวม

ส านักปลัด

3 โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ิออบรมให้ความรู้แก่ผู้เสีย จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ประชาชน มีความ ประชาชนมีความรู้ กองคลัง

เก่ียวกับภาษีแก่ประชาชน ภาษีและประชาชนท่ัวไป ผู้เสียภาษีและประชาชนท่ัวไป พึงพอใจ ร้อยละ 80 เก่ียวกับการเสียภาษี

จ านวน 100 คน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2565

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี5  ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ินและการศึกษา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมชน
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและ ส่งทีมนักกีฬาฟุตซอล 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000     ส่งทีมฟุตซอล เยาวชนและประชาชน ส านักปลัด

แข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาล ประชาชนท่ัวไปได้มีการ รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี เข้าร่วมไม่น้อย ของต าบลจริมได้ออก

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

ว่างให้เกิดประโยชน์ห่าง รุ่นประชาชนท่ัวไป ว่างให้เกิดประโยชน์

ไกลยาเสพติด ห่างไกลยาเสพติด

15,000 15,000 15,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2565

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี5  ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ินและการศึกษา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเมรุ 

วัดห้วยต้าใต้ หมู่ท่ี 4 บ้านเลิศชัย 
ต าบลจริม

เพ่ือให้มีหลังคาคลุมเมรุใน
การท าพิธีฌาปนกิจ ป้องกัน
ความร้อนและฝนในช่วงฤดูฝน

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

ก่อสร้างหลังคาคลุมเมรุ 
ขนาดกว้าง 19.00 เมตร 
ยาว 14.15 เมตร สูง 
4.40 เมตร

มีหลังคาคลุมเมรุในการท า
พิธีฌาปนกิจ ป้องกันความ
ร้อนและฝนในช่วงฤดูฝน กองการศึกษา

2 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 1,100,000 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง มีถนนท่ีสะดวกและปลอด กองช่าง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 370เมตร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 370 ภัยต่อการสัญจร

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน อต.ถ. ให้ใช้ได้สะดวกปลอดภัย หนา 0.05 เมตร  เมตร หนา 0.05 เมตร

4-0019 สายเนินสูง-เนินสูง

หมู่ท่ี 9 บ้านจริม

1,900,000 0 0 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2565

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือสร้างฝายน้ าล้นส าหรับ สร้างฝายน้ าล้น ขนาด 3 เมตร 200,000  ฝายน้ าล้น ขนาด 3 เมตร มีฝายน้ าล้นกักเก็บน้ า กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน กักเก็บน้ าใช้ในการท าการเ ยาว 40 เมตร สันฝายสูง 0.80 ยาว 40 เมตร สันฝายสูง ไว้ใช้ในฤดุแล้ง

ก านันสุริยา โนจรมา หมู่ท่ี 10 เกษตร เมตร สูง 0.80 เมตร
บ้านสีเสียด

4 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือสร้างฝายน้ าล้นส าหรับ สร้างฝายน้ าล้น ขนาด 4 เมตร 300,000  ฝายน้ าล้น ขนาด 4 เมตร มีฝายน้ าล้นกักเก็บน้ า กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาย กักเก็บน้ าใช้ในการท าการเ ยาว 33 เมตร สันฝายสูง 0.80 ยาว 33 เมตร สันฝายสูง ไว้ใช้ในฤดุแล้ง

จรูญ น้อยเทพ หมู่ท่ี 11 เกษตร เมตร สูง 0.80 เมตร

บ้านงุ้นงาม

500,000 0 0 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2565

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 350,000  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนคอนกรีต ใช้ส าหรับ กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านก่ิวเคียน หมู่ท่ี 12 ส าหรับการสัญจร เข้าออก กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เ มตร กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตรสัญจรภายในหมู่บ้าน

ต.จริม ภายในหมุ่บ้าน หนา 0.15 เมตร วางท่อคอนกรีต หนา 0.15 เมตรเมตร

เสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.60 เมตร เสริมเหล็ก ขนาด ศกก ขนาด
จ านวน 6 ท่อน  1 จุด จ านวน 6 ท่อน่อน

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสสายทาง อต.ถ.
4-0024 สายชัยมงคล - ชัย
มงคล บ้านชัยมงคล หมู่ท่ี 8

เพ่ือสร้างถนนคอนกรีต ในการ
เดินทางท่ีสะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน

สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800
 ตารางเมตร

    550,000

สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 4 เมตร ยาว
 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร

มีถนนคอนกรีต ใช้ส าหรับ
สัญจรภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2565

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้มีรางระบายน้ าส าหรับ ก่อสร้างระบายน้ าคอนกรีตเสริม 1,200,000 ก่อสร้างระบายน้ าคอนกรีตเสริม มีรางระบายน้ าส าหรับ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย ระบายน้ าช่วงฤดูฝน เหล็ก ขนาด 0.50x0.50 เมตร เหล็ก ขนาด 0.50x0.50 เมตร ระบายน้ าช่วงฤดูฝน

ทาง อต.ถ.4-0025 สายชัย ยาว 261 เมตร ฝารางระบาย ยาว 261 เมตร ฝารางระบาย

มงคล-ชัยมงคล หมู่ท่ี 8 ขนาด 0.50x0.40 เมตร จ านวน ขนาด 0.50x0.40 เมตร จ านวน

653 ฝา บ่อพักดักตะกอนกรีตเสริม 653 ฝา บ่อพักดักตะกอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด1.00x1.00 เมตร เหล็ก ขนาด1.00x1.00 เมตร

สูง 1.20 เมตร จ านวน 9 บ่อ สูง 1.20 เมตร จ านวน 9 บ่อ

ฝาบ่อพักดักตะกอน ขนาด ฝาบ่อพักดักตะกอน ขนาด

0.79x0.79 เมตร จ านวน 9 ฝา 0.79x0.79 เมตร จ านวน 9 ฝา

คอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะ คอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะ

ท่ีปลายท่อระบายน้ า ขนาดกว้าง ท่ีปลายท่อระบายน้ า ขนาดกว้าง

2.60 เมตร ยาว 4.00 เมตร 1,200,000 0 0 0 0 2.60 เมตร ยาว 4.00 เมตร

จ านวน 2 ฝ่ัง จ านวน 2 ฝ่ัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2565

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก



11

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการก่อสร้างเสาคอนกรีต เพ่ือป้องกันการพังทะลาย ติดต้ังเสาคอนกรีตร้ัวลวดหนาม 380,000 ติดต้ังเสาคอนกรีตร้ัวลวดหนาม ป้องกันการพังทะลาย กองช่าง

ร้ัวลวดหนาม พร้อมเทคอน ของดินลงไปในสระน้ า ขนาดสูง 2.00เมตร ยาว 274.50 ขนาดสูง 2.00เมตร ยาว 274.50 ของดินลงไปในสระน้ า

กรีตเสริมเหล็กรอบสระน้ า ของหมู่บ้าน เมตร ประตูเหล็กตาข่ายเหล็กหยิก เมตร ประตูเหล็กตาข่ายเหล็กหยิก ของหมู่บ้าน

บ้านท่าใหม่ หมู่ท่ี 13 ขนาดสูง 2.00เมตร ยาว 274.50 ขนาดสูง 2.00เมตร ยาว 274.50

เมตร ประตูเหล็กตาข่ายเหล็กหยิก เมตร ประตูเหล็กตาข่ายเหล็กหยิก

ขนาด 1.30x1.80 เมตร จ านวน ขนาด 1.30x1.80 เมตร จ านวน

4 บาน คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ 4 บาน คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ

สระน้ า ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สระน้ า ขนาดกว้าง 2.00 เมตร

ยาว 256.50 เมตร หนา 0.10 ยาว 256.50 เมตร หนา 0.10

เมตร งานเรียงหิน ไม่น้อยกว่า เมตร งานเรียงหิน ไม่น้อยกว่า

4.00 ลบ.ม. 4.00 ลบ.ม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2565

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ขนาดเล็กมีช้ัน
ลอย โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลจริม

เพ่ือให้อาคารเอนกประสงค์
ส าหรับใช้ท ากิจกรรมของ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล 
ทต.จริม

อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีช้ัน
ลอย โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลจริม จ านวน 1 หลัง

- 7,000,000 - - - อาคารอเนกประสงค์
ขนาดเล็กมีช้ันลอย 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลจริม จ านวน 1 หลัง

อาคารอเนกประสงค์
ขนาดเล็กมีช้ันลอยฯ 
ส าหรับใช้ท ากิจกรรม
ของนักเรียน

กองการศึกษา

2 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 
คสล. 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ใต้
ถุนโล่ง) (แบบฐานแผ่) โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลจริม

เพ่ือให้นักเรียนมีอาคารเรียน
ส าหรับใช้ท ากิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างเพียงพอ

อาคารเรียน คสล. 4 ช้ัน 12 
ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบล จริม จ านวน 1 หลัง

- 13,000,000 - - - อาคารเรียน คสล. 4 ช้ัน
 12 ห้องเรียน โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบล 
จริม จ านวน 1 หลัง

มีอาคารเรียนเพียงพอ
ส าหรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

กองการศึกษา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2565

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิต เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนน าหลักปรัชญา ประชาชนในต าบลจริม ส านักปลัด

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ กิจกรรมเสริมเกียวกับการน า ของเศรษฐกิจพอเพียง น าหลักปรัชญาของ

พอเพียง พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ มาปรับใช้ในชีวิตประข าวัน เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ไมน้อยกว่าร้อยละ 80 ในชีวิตประจ าวัน

แก่ประชาชน จ านวน 65 คน

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพการลงทุนพานิชยกรรมและการท่องเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2565

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี2. พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ด้านการส่งเสริมอาชีพ  การลงทุน  พานิชยกรรม และการท่องเท่ียว
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ

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

จริยธรรม เพ่ือความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน

เพ่ืออบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
คุณธรรมจริยธรรม ในการ
สร้างความโปร่งใสส าหรับ
การด าเนินงาน

จัดอบรมให้แก่พนักงาน 
ข้าราชการเทศบาลต าบลจริม
และคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภา ปีละ 1 คร้ัง จ านวน  80
 คน

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

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

ส านักปลัด

2 โครงการจัดเวทีประชาคม เพ่ือจัดเวทีประชาคม รับฟัง จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิด 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    จัดเวทีประชาคมรับฟังความ ได้มีข้อมูลในการวางแผน ส านักปลัด

ความคิดเห็นของประชาชน เห็นของประชาชน อย่างน้อย คิดเห็นของประชาชน พัฒนาท้องถ่ิน

เก่ียวกับการจัดท าแผนชุมชน ปีละ 2 คร้ัง อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง

แผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเก่ียวกับ

อ านาจหน้าท่ีของ ทต.จริม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2565

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมให้ความรู้

กรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง
เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการ
จัดซ้ือ จัดจ้าง ภาครัฐ แก่
กรรมการจัดซ้ือจัดจ้างของ
เทศบาลต าบลจริม

จีดอบรมให้ความรุ้เก่ียวกับ
กฎหมายการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ภาครัฐแก่พนักงาน ข้าราชการ 
เทศบาลต าบล จริม รวมถึง
ประชาชนท่ัวไปท่ีรับการแต่งต้ัง
เป็นคณะกรรมการฯ

30,000  30,000  30,000  30,000  30,000  คณะกรรมการฯ  ท่ีเข้า
รับการอบรม มีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 80

คณะกรรมการจัดซ้ือจัด
จ้าง มีความรู้เก่ียวกับ
การจัดซ้ือจัดจ้าง ภาครัฐ

กองคลัง

6.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2565

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้ 20,000      20,000      20,000      20,000      อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร บุคลากรของเทศบาลต าบล ส านักปลัด

คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์ บุคลากรของเทศบาลต าบลจริม กับบุคลากรของเทศบาลต าบล ของเทศบาลต าบลจริม จริม มีคุณธรรมจริยธรรม

กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเสริม ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร จริม จ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน จ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน ย่ิงข้ึนในการปฏิบัติงาน

สร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต สุจริต

3 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ อบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้าน 30,000      30,000      30,000      30,000      อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร บุคลากรของเทศบาลต าบล ส านักปลัด

ด้านการต่อต้านการทุจริต ในการต่อต้านการทุจริตให้แก่ การทุจริตให้แก่บุคลากรของ ของเทศบาลต าบลจริม จริมมีองค์ความรู้ด้าน

บุคลากรของเทศบาลต าบลจริม เทศบาลต าบลจริมไม่น้อยกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน การต่อต้านการทุจริต

50 คน
4 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฏ เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิก อบรมเก่ียวกับกฎ ระเบียบ 30,000      30,000      30,000      30,000      อบรมเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ผู้บริหารและสมาชิสภา ส านักปลัด

ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง สภาท้องถ่ินทต.จริมได้เพ่ิมพูน กฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้แก่ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้แก่ ทต.จริมบริหารงานด้วย

ส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้อง ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้อง ความโปร่งใสเป็นไปตาม

ท้องถ่ิน หมายท่ีเก่ียวข้อง ถ่ิน จ านวน 15 ท่าน ถ่ิน จ านวน 15 ท่าน ระเบียบกฎหมาย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย
6.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2565

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติ เพ่ือบริหาร อุดหนุนงบประมาณให้แก่ 20,000 20,000 ได้รับเงินอุดหนุนจากอปท. มีศูนย์กลางในการ ส านักปลัด

การร่วมในการช่วยเหลือ การจัดหาและบริหารค่าใช้จ่าย อปท. ท่ีเป็นศูนย์กลาง เขตอ าเภอท่าปลา ด าเนินการจัดหาและ
ประชาชนขององค์กร ของ(สถานท่ีกลาง)ศูนย์ปฺฏิบัติ การบริหารค่าใช้จ่ายส าหรับศูนย์ บริหารค่าใช้จ่ายศูนย์

ปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือใช้เป็น การร่วมในการช่วยเหลือ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ปฏิบัติการร่วมใน

สถานท่ีกลาง ส าหรับองค์กรปก ประชาชนขององค์กร ประชาชนขององค์กรปกครอง การช่วยเหลือ

ครองส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนท่ี ปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ ประชาชนระดับ

อ าเภอท่าปลา ระดับอ าเภอ ปีละ 1 คร้ัง อ าเภอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2565

เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย
6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก














