
 
ประกาศ เทศบาลต าบลจริม 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 
******************************************* 

     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) 
ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลต าบลจริม จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลจริม ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลจริม  
    "ต าบลจริมน่าอยู่ สร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน บนจุดยืนธรรมาภิบาล บูรณาการชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลจริม  
    1.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งชุมชน พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพ
สาธารณสุขภายในต าบลเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยในต าบล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอ านาจหน้าที่ ให้
สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้  
    2.พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เส้นทางคมนาคมให้ครอบคลุมทั่วทั้งต าบล  
    3.ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและเพ่ิม
คุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตร ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพให้แก่ประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้
ให้กับตนเองและครอบครัวได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นทีรู้จัก สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้   
    4.ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริม
การศึกษา  
    5.ให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    6.พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในต าบล 
พัฒนาการบริการจัดการทรัพยากรในเทศบาลต าบลจริม  
    
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลจริมได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 



    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
        1. การสนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง  
        2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาผุ้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กเยาวชน สตรี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
        3. การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษาทุกระดับและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        4. การเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
        5. การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีและพัฒนาด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ 
        6. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและกิจกรรมนันทนาการแก่ประชาชน 
    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
        1. การพัฒนาด้านการคมนาคมให้มีมาตรฐานครอบคลุมและท่ัวถึง 
        2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค 
        3. การพัฒนาด้านไฟฟ้าสาธารณะรวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึง  
    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
        1. การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนในท้องถิ่นรวมไปถึงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ
กลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน 
        2. การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        3. การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
        4. การพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร  
        5. การพัฒนาส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        1. การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนาทั้งราชพิธีและรัฐพิธี 
        2. การสร้างจิตส านึกและตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
        3. การพัฒนาการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้คนในท้องถิ่น 
        4. การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาส าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนเพื่อรองรับเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
    5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. การสร้างจิตส านึกประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2. การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในรัฐและเอกชนในการร่วมกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        3. การสร้างระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลให้ถูกวิธี 
    6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1. การพัฒนาส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม 
        2. การพัฒนาบุคลากรในองค์กรในท้องถิ่นให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการท างาน  
        3. การพัฒนาด้านการสนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนและ
หน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ 



        4. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและพัฒนาการให้บริการประชาชนในด้าน
ต่างๆ  
        5. การพัฒนาสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องจักรที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานเพ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถของอปท.ในการจัดบริการสาธารณะและการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่  
        6. การพัฒนาด้านการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 
ง. การวางแผน 
    เทศบาลต าบลจริม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    เทศบาลต าบลจริม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) 

ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 40 24,552,852.00 47 20,122,500.00 47 19,222,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

12 3,517,200.00 31 22,305,000.00 33 35,600,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ การ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

2 70,000.00 2 150,000.00 2 150,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8 435,000.00 11 635,000.00 11 635,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 210,000.00 5 210,000.00 5 210,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 

21 1,140,000.00 18 1,480,000.00 18 1,180,000.00 

รวม 88 29,825,052.00 114 44,902,500.00 116 56,997,500.00 

 
 
 
 
 
 



จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลจริม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 88โครงการ งบประมาณ 30,016,552บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 40 24,552,852.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 12 3,517,200.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  2 151,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 8 435,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 210,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 21 1,150,000.00 

รวม 88 30,016,552.00 

 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลจริม มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันควบคุมปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬามวลชนต าบลจริม
ต้านยาเสพติด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุต 
ซอลต้านยาเสพติด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนทั่วไป 162,500.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุนทั่วไป 11,134,800.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุนทั่วไป 5,674,000.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเช่ือโรคเอดส ์ เงินอุดหนุนทั่วไป 162,000.00 
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จ านวน

งบประมาณ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต 
อุดหนุนเหล่ากาชาติจังหวัดเพื่อ
สนับสนุนโครงการบรรเทาทุกข์และ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการ
ให้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ"ธรรมะกับผู้สูงอายุ" เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลจริม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.00 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลต าบลจริม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการประกวดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 35,000.00 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนทุกโรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลจริม (อุดหนุน) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,572,000.00 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เงินอุดหนุนทั่วไป 90,000.00 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษา
ท างานช่วงปิดภาคเรียน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.00 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสมทบทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลจริม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน ควบคุม โรค
ไข้เลือดออก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลจริม เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กร "ท่า
ปลาเกมส์ " 

เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000.00 
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21. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขัน กีฬาเบญจสัมพันธ์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การ
แข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาล
ต าบลท่าปลา ต้านยาเสพติด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.00 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การ
แข่งขันฟุต 
ซอลอบจ.อุตรดิตถ์ ครั้งท่ี 2 
ประจ าปี 2560 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกทักษะส าหรับเด็ก
และเยาวชนในเขตต าบลจริม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาครูศพด./ผดดของ
ศพด.) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวันศพด.) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 818,300.00 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) ส าหรับ 
ศพด. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 255,000.00 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลจริม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 102,450.00 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับเด็กนักเรียนอนุบาล 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 
จริม 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค ์

30,000.00 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ส าหรับเด็กนักเรียนสังกัดสพฐ 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค ์

1,232,117.00 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่ ศพด.ทต.จริม 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค ์

320,010.00 

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการสานสัมพันธ์ สายใยรักผู้
พิการ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 
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34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐาน หมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 97,500.00 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เทศบาลต าบลจริม หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนทั่วไป 233,100.00 

36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์กลุ่มสตรีบ้านปาก
ดง หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุนทั่วไป 279,100.00 

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
แข่งขันฟุตบอลเยาวชนและ 
ประชาชน ครั้งท่ี 13 ประจ าปี 
2560 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การ
แข่งขันกีฬาฟุตซอล "เทศบาล
เมืองอุตรดิตถ์ คัพ" ครั้งท่ี 3 
ประจ าปี 2560 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการก่อสร้างหลังคาคุลม
ทางเดินเช่ือมต่ออาคารศพด. 
(ศพด.บ้านปากดง) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 41,900.00 

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศพด.
ต าบลจริม ณ ศพด.รร.จริมอ
นุสรณ2์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 67,500.00 

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. สาย
เข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 

เงินอุดหนุนทั่วไป 120,000.00 

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านบ้านท่าช้างหมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุนทั่วไป 243,500.00 

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ าและ
วางท่อระบายน้ าพร้อมขุดลอก
ล าห้วยรกช้าง หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุนทั่วไป 362,400.00 
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44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระ
น้ าบริเวณข้างวัดประชาธรรม
และสระน้ ากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 
11 

เงินอุดหนุนทั่วไป 139,600.00 

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก 2ข้างถนน หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนทั่วไป 304,100.00 

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุนทั่วไป 220,000.00 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนทั่วไป 268,800.00 

48. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
พร้อมรางระบายน้ า หมู่ท่ี 5 
ส านักงานเทศบาลต าบลจริม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 384,400.00 

49. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุนทั่วไป 335,700.00 

50. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ ารอง
ไกร หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุนทั่วไป 265,700.00 

51. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง
อาคารส านักงานและห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลจริม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 566,000.00 
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งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

52. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังในเขตพื้นท่ีต าบลจริม 21 
สายทาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 307,000.00 

53. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมอาชีพ การลงทุน 
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอบรมเสริมสร้าง 
ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

54. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมอาชีพ การลงทุน 
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพของประชาชน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

55. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทาง
ศาสนา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

56. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการวันท้องถิ่นไทย เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

57. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานวันเทศบาล เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

58. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาต ิ เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

59. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาต ิ เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 

60. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการงานสืบสานงาน 
ประเพณีวัฒนธรรมและของดี 
อ าเภอท่าปลา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 

 
 
 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

61. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนอ าเภอท่าปลา โครงการ
จัดกิจกรรมร่วมงานพระยาพิชัย
ดาบหักและงานกาชาดจังหวัด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.00 

62. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุอ าเภอท่าปลา โครงการ
จัดกิจกรรมร่วมงานเทศกาล
ลางสาดหวานและของดีเมือง
อุตรดิตถ ์

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

63. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการการก าจัดขยะ มูลฝอย
แบบประชาชนมี ส่วนร่วม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

64. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการเตรียมความพร้อม การ
ป้องกันและควบคุมไฟป่า และ
หมอกคัน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

65. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม ้ เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

66. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรักน้ ารักป่ารักษา
แผ่นดิน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

67. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกทบทวนองค์ความรู้ 
เครือข่ายอาสาสมัครไฟป่าและ 
หมอกควัน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

68. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 

69. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการสนับสนุนการ จัดท า
แผนชุมชน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

70. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันและลดอุบัติ 
เหตุทางถนนเนื่องในเทศกาล ปี
ใหม่และสงกรานต ์

เงินอุดหนุนทั่วไป 80,000.00 

71. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 

 
 
 



 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

72. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการแก้ไขปัญหาด้าน 
อาชญากรรมโรคเอดส์ การ
ละเมิดสิทธิเด็กและสตร ี

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

73. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการปกป้อง เทิดทูน 
สถาบันพระมหากษัตริย ์

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

74. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการประชุมประชาคม 
หมู่บ้านและต าบล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

75. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการพัฒนาบุคลากรใน 
องค์กรท้องถิ่นให้มีความรู้ และมี
ประสิทธิภาพในการ ท างาน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 

76. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน การมี
ส่วนร่วมของ ประชาชน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

77. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการส่งเสริมการจัด 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

78. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการสนับสนุนการด าเนิน 
งานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

79. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ
เลือกตั้ง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 175,000.00 

 
 
 
 



 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

80. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.00 

81. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด
เทศบาลต าบลจริม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

82. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการศึกษาดูงานด้าน
การศึกษาของบุคลกรทาง
การศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

83. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจัดท าค่าพิกัดแนวเขต
การปกครอง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

84. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการวางและปรับปรุงผัง
เมืองรวม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

85. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการเสริมสร้าง การป้องกัน
และปราบปราม การทุจริตใน
การปฏิบัติงาน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

86. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการเพิ่มองค์ความรู้ เพื่อ
ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 
ในพื้นที่ เทศบาลต าบลจริม 
ให้กับเจ้าหน้าที่อปพร. ผู้น า
ชุมชน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

 
 
 
 
 
 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

87. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
การจัดท าดอกไม้จันทน์ ให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

88. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบาท สมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลจริม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 60โครงการ จ านวนเงิน 25,984,091บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 55 
โครงการ จ านวนเงิน 24,847,416 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 32 22,164,847.00 29 21,387,772.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

11 2,917,700.00 9 2,558,100.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ การลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

1 113,699.00 1 113,699.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 53,013.00 4 53,013.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 96,570.00 2 96,570.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 

10 638,261.50 10 638,261.50 

รวม 60 25,984,091.50 55 24,847,415.50 

 
 
 



 
ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลจริม ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2560 ไตรมาสที่ 3-4 ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน  2560ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญๆ ดังนี้ 
 
1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.1 โครงการ “ธรรมะกับผู้สูงอายุ” 
 

 
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2.1 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ า หมู่ที่ 5 ส านักงานเทศบาลต าบลจริม 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
  2.2 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ ารองไกร  หมู่ที่ 10 
 

 
 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 3.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของประชาชน  
 

 
 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          4.1 โครงการวันเทศบาล 
 

 
 



 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 โครงการฝึกทบทวนองค์ความรู้เครือข่ายอาสาสมัครไฟป่าและหมอกควัน 
 

 
 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
6.1 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 
 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลจริมทราบ สามารถติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรงและเว็บไซด์ของเทศบาลต าบลจริม www.jarim.go.th เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป  
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 
                  ประกาศ ณ วันที่ 30  ตุลาคม  2560 

 
 

                    (นายราชัน   มหาวัน) 
                    นายกเทศมนตรีต าบลจริม 


