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สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม 
ในการดำเนนิงานของเทศบาลตำบลจริม 

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลจริม 
ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของเทศบาลตำบลจริม จำนวน  1  กิจกรรม/โครงการ ดังนี้  
 
 1. ชื่อกิจกรรม/โครงการ : กิจกรรมประชุมประชาคมระดับตำบลจริม 
  1.1 วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ :   14 กุมภาพันธ์ 2566 
  1.2 สถานที่ดำเนินการ :   โดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลจริม 
  1.3 ประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม  
   1)  การเสนอโครงการเพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 6/2566 
   2)  การเสนอเหตุผลความจำเป็นในการเพ่ิมโครงการเพ่ือบรรจุลงในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2566 
  1.4 สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม  
   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ จำนวน  122  คน ได้แก ่
   1) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลจริม จำนวน    14   คน  
   2) ตัวแทนครัวเรือนทุกหมู่บ้าน  จำนวน  92   คน 
   3) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน   จำนวน 9 คน 
   4) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจริม จำนวน 7 คน 
  1.5 ผลจากการมีส่วนร่วม 
   มติที่ประชุมประชาคมระดับตำบล เพ่ือเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง โครงการ สำหรับบรรจุ
ลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2566 มีมติเห็นชอบให้เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง โครงการ ดังนี้ 
   1.โครงการวางท่อน้ำเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านท่าวังโปร่ง 
   2.โครงการวางท่อน้ำเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านดงงาม 
   3.โครงการวางท่อน้ำเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 6  บ้านท่าช้าง 
   4.โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านเลิศชัย ม.4- บ้านจริม หมู่ที่ 9 
   5.โครงการขุดลอกลำห้วยรกช้าง หมู่ที่ 8 บ้านชัยมงคล  
  1.6 การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 
   จากมติท่ีประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง โครงการเพ่ือบรรจุ
ลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2566 มีมติเห็นชอบ ในบรรจุ
โครงการลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับนำโครงการไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย สำหรับการจ่ายขาดเงิน
สะสมของเทศบาลตำบลจริม ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 

 



1.7 ประมวลภาพกิจกรรม 
 

          
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2. ชื่อกิจกรรม/โครงการ : โครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบประชาชนมีส่วนร่วม  
  2.1 วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 15 พฤศจิกายน 2565 
  2.2 สถานที่ดำเนินการ : โดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลจริม 
  2.3 ประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม  
   1) อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 
   2) อบรมให้ความรู้การจัดการขยะให้ถูกวิธี 
   3) การดำเนินงานถังขยะเปียกลดโลกร้อน 
  2.4 สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม  
   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ จำนวน  80  คน ได้แก่ 
   1) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล  อสม. 
   2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจริม โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
   3) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจริม 
  2.5 ผลจากการมีส่วนร่วม 
   1. สามารถลดปริมาณขยะในชุมขนลงได้ร้อยละ 60 
   2. ประชาชนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีพฤติกรรมใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อ  

สิ่งแวดล้อม 
   3. ประชาชนมีความรู้ ความตระหนักในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและนำขยะมาใช้ 

ประโยชน์ 

  2.6 การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 
   - ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง 

2.7 ประมวลภาพกิจกรรม 

  
 

  
 
 



 3. ชื่อกิจกรรม/โครงการ : โครงการควบคุมและป้องกันเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  3.1 วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ :  21 กุมภาพันธ์ 2566 
  3.2 สถานที่ดำเนินการ : ห้องประชุมลีลาวดี เทศบาลตำบลจริม 
  3.3 ประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม  
   1) อบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
   2) อบรมให้ความรู้ความสำคัญของการจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบล 

3) อบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ/การบำบัดน้ำเสีย/การใช้จุลลินทรีย์ (อีเอ็ม) ในการลดกลิ่น 

  3.4 สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม  
   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ จำนวน  60  คน ได้แก ่
   1) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล  อสม. 
   2) ประธานประชาคม ม.1 - ม. 13 
   3) ผู้ประกอบกิจการที่ต้องควบคุมในตำบลจริม 
  3.5 ผลจากการมีส่วนร่วม 

1. ประชาชนและผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการป้องกัน
การเกิดเหตุรำคาญในชุมชน 

2. ลดปัญหาเรื่องร้องเรียน ข้อขัดแย้ง อันเนื่องมาจากเหตุรำคาญท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

   3. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจริมมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ในการอยู่ร่วมกัน 
  3.6 การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 
   - ดำเนินงานด้านการจัดการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.7 ประมวลภาพกิจกรรม 

  

  
 
 


