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อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓0 (๕) 
กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา 
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นให้ประซาซนใบท้องถิ่นทราบในที่เจดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ 
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องจดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย 
จละหน็่งครั้งภายใบเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลตำบลริมปิงจีงฃอประกาศผลการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียด 
ปรากฏตามเอกสารแบบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วับท่ี พ เดอน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

นายกเทศมนตรีตำบลริมจง



คานา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประขาขนในท้องถิ่นทราบในที่เปีดเผยภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปีดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหน็่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมปีงได้ดำเนินการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยนำข้อมูล 
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และที่มีการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มาติดตามและประเมินผล

ในนามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมปีง ขอขอบคุณ 
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล คณะกรรมการฯทุกท่าน และผู้ท ี่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันในการรวบรวมข้อมูล 
ให้ความร่วมมือในการดำเนินการของคณะกรรมการฯ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฟัฒนา
เทศบาลตำบลริมปีง
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ส่วนที, 1 

บทนำ

ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพื่อประชาชนทั้งในด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้าน 
การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านคืลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิบีญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ท้ัง 
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณี เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตบเอง โดยให้จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู,บ้านหรือแผนชุมชน อันมี 
ลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใบเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด 
ประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใบเขตจังหวัดไปใช้เป็น 
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการชองประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำ 
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพใบท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด 
ประโยชน์สูงสุดต่อประซาซนในท้องถ่ิน

ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่ 
การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่ม 
จังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
Thailand 4.0 และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจำเป็นต้องตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ 
สามารถปงซี้ความสำเร็จของแผนได้โดยการวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการคือ
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1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที'จะเกิดข้ึนใบอนาคต
2. ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
3. ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
4. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซํ้าซ้อน
5. ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังน้ัน การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attem pt) เพื่อตัดสินใจเลือก 
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งขึ้ถึงผลการดำเนินงานที่ 
เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้น จืงต้องมีการติดตาม 
และประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถดำเนินงานได้ตามเปัาหมายที่วางไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ เทศบาลตำบล 
ริมปังได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและได้ประกาศใข้ไปเมื่อวันท่ี 1 4 มิถุนายน 2562

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลริมปังเป็นไปตาม 
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงประกอบไปด้วย

1. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ 
ประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาที่ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 
15 พฤษภาคม 2562

2. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ 
ประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีบรรจุใน 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุต ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 
15 พฤษภาคม 2562
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3. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประซาซนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ 
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลริมปิงจึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 ดังบี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประซาซนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ 
แต่วันรายงาบผลและเสนอความเห็บดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12)

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ซ่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งช้ี-ว่า ผลจากการตำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเบีาหมาย 
หรือไม่อย่างไร เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก 
ออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลบีอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการตำเนินงานโครงการ บีญหาที่กำลังเผซิญอยู่และ 
ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมล่งผลให้เกิดความล่าข้า ใบ 
การดำเนินงาบให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเบีาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ 
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดบีญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาบเสียเวลาใบการ 
ตรวจสอบความขัดแย้งใบการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที,ได้รับ 
ประโยซน่จากโครงการ ในทางตรงกันข้าม หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่าง  ๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย 
ของโครงการต่างๆ การระบุบีญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้บีญหา การติดตามดูความสามารถ 
ในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพใบการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ใน
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โครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ 
ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึง 
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิด 
ความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ 
ในแต่ละโครงการ เพราะฉะน้ันจะเห็นไต้ว่าการวางระบบติดตามไม'จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือ 
มีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว 
โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) 
เพ ียงจำนวนหนึ่งท ี่ม ีความเช ี่ยวชาญในการทำการค ักษาต ิดตามเพ ื่อจะเล ือกใช ้ว ิธ ีต ิดตามท ี่ก ่อให ้เก ิด 
ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” (Evaluation) น้ัน เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็น 
สำหรับการดำเนินการเซ่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ไต้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก่ไข การ 
ขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง 
เป็นสิ่งที่จะบ่งซี้ว่าแผนงานที่กำหนดไวิไต้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวซี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ 
ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น่าไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตาม 
และประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ี 
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการ 
ตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวบการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ 
โดยใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม

ดังน้ัน การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะซี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อ 
หรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ 
ดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและ 
ที่ไต้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ 
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกขน ภาคประขาสังคม สมาขิกสภาท้องถิ่น ประซาซบใน 
ท้องถ่ินล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมาย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการ 
วางแผน

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ 
กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลใน 
องค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริง 
หรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประซาซนหรือผู้ที่ม ีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและ 
ประเมินผลนี้ไม'ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่ 
เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การ
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พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่ 
กำหนดไว่ในรูปชองการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาซนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตาม 
เป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่น 
หรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซี่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environm ents or contexts) การประเมิน 
ป้จจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใซ้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบ้ติ 
(im plem entation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย 
(policy outcom es) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) ส่ิงท่ีจะได้รับหรือสนองตอบกลับ 
จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือใบการปรับปรุงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้ 
เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า ต่อ 
ประชาชนหรือประซาซนไม่พึงพอใจ ซี่งการติดตามและประเมินผลบี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผน สมาซิกสภาท้องถ่ิน ประซาชนในพ้ืนท่ี องค์กรภาคประซาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กร 
เอกซน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบ 
โครงการโดยตรง

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตาม 
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม, ทำให้ทราบและ 
กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths), 
จุดอ่อน (weaknesses), โอกาส (opportunities), ปิญหาหรืออุปสรรค (threats) ซองแผนพัฒนา โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มืส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง 
แผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ 
ประซาซบและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ้เซิงคุณค่าใบกิจการสาธารณะ 
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยาย 
โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งบี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ด้อง 
เร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย 
สิ่งที่เป็นป้ญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้1ด้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี 
ข้ึน ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยซน่เพื่อดำเนินการขยาย 
แผนงาน โครงการ งาบต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่าบี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการ 
พัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวบการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมี 
ความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดีย่ิง
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
1. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประขาซน 

และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาขนได้เป็นอย่างดี
2. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
3. เพ่ือรู้ถีงความต้องการท่ีแท้จริงของประซาซนใบพ้ืนท่ี และแกไขไต้ตรงกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน
4. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
5. เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้ันตอนท่ี 1

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย

1) สมาซิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประขาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัตเลือกกันเองจำนวนสองคน
5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม (1 )(2 )(3 ) (4) และ (5 ) ข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจ 

ได้รับการคัดเลือกอีกไต้

ขั้นตอนที่ 2
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)

ข้ันตอนท่ี, 3
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)
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ขั้นดอนหี่ 4
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา 
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ 
ประซาขนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ 
ต้องปิดประกาศไว้เปีนระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนี่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก 
ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ข้อ 29 (3) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12

ข้ันตอนที' 5
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา 

ท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประซาซนในท้องถ่ินทราบในที่ 
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด 
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) 
ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13

- 7 -



ผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประซาขนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย 
ภายใน!บห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารห้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ 
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสาม!บวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน 
ธันวาคมของทฺกปี
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4. เครื่องมือหเช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการตำเนินการ 

ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตังนี้

(1) การประเมินผลในเซิงปริมาณ (Quantity) โดยใช้เครื่องมือดังต่อไปบี้
1.1) แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
1.2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ 

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
1.3) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ 

ติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
1.4) แบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา โดยใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-plan : electronic plan)

(2) การวัดผลในเซิงคุณภาพ (Quality) โดยใช้เครื่องมือดังต่อไปบี้
2.1) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาลตำบล 

ริมปิง โดยตำเนิบการประเมินโดยหน่วยงานภายนอก กำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 
1 คร้ัง หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณบ้ัน  ๆ หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

2 .2 ) แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโครงการรายโครงการโดยผู้รับผิดขอบ 
โครงการเป็นผู้ดำเนินการตามความเหมาะสม พร้อมทั้งสรุปบีญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

5. ประโยซน่ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) ทำให้ผู้บริหารทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติว่าบรรลุวัตอุประสงค์เพียงใด มืบีญหา 

อุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม่
2) เห็บจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแกไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ข้ันตอน 

การปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ 
นำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

3) ทำให ้ทราบว่าจะต ้องเปล ี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ ้างให ้เหมาะสม ระดับการ 
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง เข่น การเปลี่ยนแปลง 
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดขอบการนำ 
โครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
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4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าว 
เกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกิไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการ 
นำไปปฎิบ้ติให้บรรลุวัตถุประสงค์ย่ิงข้ึน

5) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างซัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร 
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมิปิญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ 
แกิไฃปีญหาควรจะยุติโครงการเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่ปีโครงการที่มิลักษณะแข่งขันกัน 
การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมิประสิทธิภาพในการแก้ไขปีญหาของสาธารณซน สมควรสนับสนุน 
ให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จก็ควรยกเลิก
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ส่วนท่ี 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลริมปีง

1. วิสัยทัศน์ (vision)
เทศบาลตำบลริมปิงได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย 

ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่าง 
รอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต้านต่างๆจึงกำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะเกิดขึ้นใน 
อนาคต ตังนี้

— —  ■

ริมปีงน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเฟ็ยง 

เพียงพอในคุณภาพชิวิต รักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาห้องถ่ิน มีอายุม่ันขวัญยืน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลริมปีงร่วมกับประซาคมท้องถิ่น ส่วนราซการ รัฐวิสาหกิจ รวมท้ัง 

องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง ตังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ะ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเซิงเกษตรและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรท่ี์ 4 : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตรท่ี์ 5 : การพัฒนาด้านการสิกษาและการกีฬา
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
ยุทธศาสตรท่ี์ 7 : การป้องกันการทุจริต

3. เป้าประสงค์
1. การคมนาคมมืความสะดวก รวดเร็ว สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไฟฟ้า ประปาเพียงพอและทั่วถึง
2. ประซาซนตำบลริมปิงมีรายได้และอาชีพท่ีมั่นคง ชุมช'นมีค'วามเข้มแข็ง
3. ประชาซนตำบลริมปิงเห็นความสำคัญของสิลปวัฒนธรรม ฃนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปีญญา

ท้องถ่ิน
4. ประขาซนตำบลริมปิงมืความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ประซาซนกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการใบตำบลริมปิงได้รับสวัสดิการชุมซบท่ีท่ัวถึง
6. บุคลากรสาธารณสุขได้รับการพัฒนา
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7. ระบบสุขภาพชุมซนมีประสิทธิภาพ
8. ชุมซนต่างๆใบตำบลริมปิงมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี
9. เด็ก เยาวซน ประซาชนตำบลริมปิงได้รับการดิกษาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม
10. เทศบาลตำบลริมปีงมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประซาซบ
11. เทศบาลตำบลริมจงมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสปลอดการทุจริต

4. ตัวช้ี'วัด
1. ประชาซนตำบลริมจงมีสาธารณูปโภคพื้นฐานเพียงพอและทั่วถึง การเดินทางสัญจรสะดวก 

ปลอดภัย
2. ประซาซนตำบลริมจงมีอาชีพและรายได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและอัตราการว่างงานลดลง
3. ประซาซนตำบลริมจงเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านดิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 

ภูมิปีญญาห้องถิ่นของตำบลริมปิง
4. ประซาซนตำบลริมปิงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการได้รับการดูแลและเข้าถึงสวัสดิการต่างๆได้อย่างทั่วถึง
6. ประซาซนตำบลริมปิงสามารถพี่งตนเองได้ทางด้านสุขภาพ
7. ตำบลริมปิงมีส่ิงแวดล้อมที่ดี เอ้ือต่อการดำรงชีวิตของคบในชุมซน
8. เด็กและเยาวซบตำบลริมปิงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
10. ประซาซนตำบลริมปิงทั่ง 10 หมู1บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารงานและมีความพึงพอใจในการ 

จัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลริมปิง
11. เทศบาลตำบลริมปิงไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับปีญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

5. ค่าเป้าหมาย
1. ประซาซนท่ัง 10 หมู่บ้านมีสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง ตลอดจนได้ใข้เล้นทาง 

คมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย
2. ประซาซนท่ัง 10 หมู่บ้านมีอาชีพและรายได้ท่ีมั่นคง
3. ประซาซนท่ัง 10 หมู่บ้านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ประซาซนท่ัง 10 หมู,บ้านเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรงภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดิ เอื้อต่อ 

การดำรงชีวิต
5. ประซาซบท่ัง 10 หมู่บ้านได้ข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการของ

ท้องถ่ิน
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6. กลยุทธ์ /  แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แนวทางท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท่ีสาธารณะในท้องถ่ิน 
แนวทางท่ี 2 ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า 

รางระบายนํ้า
แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา 
แนวทางท่ี 4 ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งบํ้า 
แนวทางท่ี 5 จัดวางระบบผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเซิงเกษตรและวัฒนธรรม
แนวทางท่ี 1 ล่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางท่ี 2 ล่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร 

และประซาซนท่ีสนใจ
แนวทางท่ี 3 ล่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเซิงเกษตรและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางท่ี 1 ล่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและการอนุรักษ์ ฟันฟูสถานท่ีสำคัญ 
แนวทางท่ี 2 สืบสาน อนุรักษ์และฟันฟูดิลปวัฒนธรรม ฃนบธรรมเนียมประเพณี 

และภูมิชญญาท้องถิ่น
แนวทางท่ี 3 การแกไขบีองกันบีญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบ 

เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประซาซบในท้องถิ่น 
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการอย่าง 

ท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
แนวทางท่ี 1 สร้างเสริมระบบสุขภาพขุมซน
แนวทางท่ี 2 สร้างเสริมระบบสุขภาพ ควบคุมและบีองกันโรคในขุมซน
แนวทางท่ี 3 ล่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและระบบสุขภาพ
แนวทางท่ี 4 ล่งเสริมและสนับสบุนการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
แนวทางท่ี 5 สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมซาดิและส่ิงแวดล้อม
แนวทางท่ี 6 การเฝืาระวังและบีองกันทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางท่ี 7 การอนุรักษ์และฟันฟูทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางท่ี 8 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาค้านการสิกษาและการกีฬา
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสิกษาทุกระบบใบท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาพักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาค้านการเมือง -  การบริหาร
แนวทางท่ี 1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาและเพิ่มพักยภาพบุคลากรในองค์กร
แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เคร่ืองใช้และสถานท่ีปฎินัตงานให้มืประสิทธิภาพ
แนวทางท่ี 4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถ่ิน
แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประซาซนใบท้องถ่ิน
แนวทางท่ี 6 การส่ือสารและประซาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การป้องกับการทุจริต
แนวทางท่ี 1 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ 

ป้องกันการทุจริต
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดองค์ความรู้แก'บุคลากรในการป้องกันการทุจริต 
แนวทางท่ี 5 เพ่ิมพักยภาพในการป้องกับการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจ 

คุณธรรม
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ส่วนท่ี 3
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำชี้แจง ะ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก  ๆ คร้ัง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใต้ประกาศใช้ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินแล้ว

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประเด็นการพัฒนา มี

การดำเนินงาบ
ไม่มี

การดำเนินงาน
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

1.1 มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน V
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน ร
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสมรเสมอ ร
1.4 มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสบุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสมุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน ร

2. การจัดหำแผนพัฒนาท้องถ่ิน
2.1 มีการประชุมประซาคมท้องถ่ิน (ระดับตำบล/หมู่บ้าน) ร
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประซาซนเข้ามาม ีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
2.3 มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบป้ญหาความต้องการ ประเด็นการ 

พัฒนา ประเด็นท ี่เก่ียวข้อง และแนวทางปฏิบัติท ี่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี
ร

2.4 ม ีการรวมรวมข้อมูลจากข้อ 2.3 เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน

ร
2.5 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพิจารณา 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน
2.6 ม ีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมีนผลโครงการตามแนวทางการพิจารผาการ 

ติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน
✓

2.7 ม ีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินประจำปีงบประมาณ
2.8 ม ีข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต
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การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ถูกกำหนดข้ึนโดยหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท ้องถ ิ่น พ .ศ.2 5 4 8 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3 ) พ .ศ .2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งซองการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยเทศบาลตำบลริมปิงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เมื่อวันท่ี 
29 ตุลาคม 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถ่ิน

คณะกรรมการติดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมป ิงต ้องดำเน ินการ 
ให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีรายละเอียดของเกณฑ์การให้คะแนนและ 
คะแนนประเมินท่ีได้รับ (ค่าเฉลี่ย) ตามตารางดังนี้

ตารางที่ 1 ะ ประเด็นการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. การให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ,ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ,ศ. 2566

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม

คะแนนที่ได้
คะแนน ร้อยละ

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน 20 20.00 100

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และดักยภาพ 20 19.00 95
3. ยุทธศาสตร์ 60 53.00 88.33

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) (8.00) 80
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (8.00) 80
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (8.00) 80
3.4 วิสัยทัศนั (5) (5.00) 100
3.5 กลยุทธ์ (5) (5.00) 100
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (4.50) 90
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (4.50) 90
3.8 แผนงาน (5) (5.00) 100
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (5.00) 100

รวมคะแนน 100 92.00 92
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ตารางที่ 2 ะ รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุหธศาสตร์ เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไ,ป ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี 20 20.00
และข้อมูลพ้ืนฐาน 
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน

1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เซ่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมซน/ 
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ 
ดิน ลักษณะของแหล่งน้ํา ลักษณะซองไม้/บ้าไม้ ฯลฯ ด้าน 
การเมือง/การ1ปกครอง เซ่น เซตก่ารปกครอง การเสือกต้ัง 
ฯลฯ

(3) (3.00)

2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เซ่น เขตการ 
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประซากร เซ่น ข้อมูลเก่ียวกับ 
จำนวนประซากร และซ่วงอายุและจำนวนประซากร ฯลฯ

(2) (2.00)

3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เซ่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาซญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ

(2) (2.00)

4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เซ่น การคมนาคม 
ซนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ

(2) (2.00)

5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เซ่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การ 
พาณิซย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ

(2) (2.00)

6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เซ่น การนับ 
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิป้ญญาท้องถิ่น 
ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ

(2) (2.00)

7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมซาติ เซ่น น้ํา บ้าไม้ ภูเขา 
คุณภาพซองทรัพยากรธรรมซาติ ฯลฯ

(2) (2.00)

8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน หรือการใข้ข้อมูล จปฐ.

(2) (2.00)

9) การประชุมประซาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ 
ดำเนินการประชุมประซาคมท้องถ่ิน โดย'1ซ้กระบวนการ 
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ 
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถ่ิน ตามอำนาจหน้าท่ี 
ซององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(3) (3.00)
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนห่ีได้
2. การวิเคราะห์ ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี 20 19.00
สภาวการณ์และ 
ศักยภาพ

1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ และ Thailand 4.0

(5) (5.00)

2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ 
การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อ 
การพัฒนาท้องถ่ิน

(3) (3.00)

3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปีญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมืปีญญาท้องถ่ิน 
เปีนต้น

(3) (3.00)

4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา 
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ 
ท่ัวไป เป็นตัน

(3) (3.00)

5) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเชียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์ 
ท่ีมืผลต่อส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา

(3) (2.00)

6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ 
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ 
ท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการ 
ดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength(จุดแฃ็ง), พ -พ eakness 
(จุดอ่อน), 0-Opportunity(โอกาส), T-Threat(อุปสรรค)

(3) (3.00)

3. ยุทธศาสตร์ ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี 60 53.00
3.1 ยุทธศาสตร์ฃอง 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมซอง 
ท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน และเช่ือมโยงหลักประซารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0

(10) (8.00)
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแบบเต็ม คะแนนท่ีได้
3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมฃองท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ 
เช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0

(10) (8.00)

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ 
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสซ. และนโยบายรัฐบาลหลักประซารัฐ แผนยุทธศาสตร์ 
ซาติ 20 ปี และ Thailand 4.0

(10) (8.00)

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซ่ีงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง 
ซัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะ 
เฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสัมพันธ์กับ 
โครงการพัฒนาท้องถ่ิน

(5) (5.00)

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องทำ ตาม 
อำนาจหน้าท่ีซององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะนำสู่การ 
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความซัดเจนในส่ิงท่ีจะ 
ตำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน

(5) (5.00)

3.6 เป้าประสงค์ซอง 
แต่ละประเด็นกลยุทธ์

เป้าประสงค์ซองแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง 
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่งหมายส่ิงหน่ีงส่ิงใด 
ท่ีซัดเจน

(5) (4.50)

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ใบการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากศักยภาพซองพื้นที่จริง ทีจ่ะนำไปสู่ผลสำเร็จ 
ทางยุทธศาสตร์

(5) (4.50)

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนด 
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือแผนงานที่เกิดจาก 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ 
ซัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง 
ตังกล่าว

(5) (5.00)
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้
3.9 ความเช่ือมโยงชอง 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ 
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาชององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(5) (5.00)

รวมคะแนน 100 92.00

3. การให้คะแนนตามแนวหางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ถูกกำหนดขึ้นโดยหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ตามแนวทางการพิจารณา 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แกํไชเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนดให้ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็น 
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยเทศบาลตำบลริมปิงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณและใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมป ิงต ้องดำเน ินการ 
ให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเป็นโครงการที่ปรากฏตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยรายละเอียดชองเกณฑ์การให้คะแนนและ 
คะแนนประเมินท่ีได้รับ (ค่าเฉลี่ย) ตามตารางดังนี้
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ตารางที่ 1 ะ ประเด็นการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ห้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม

คะแนนที่ได้
คะแนน ร้อยละ

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.00 80
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาห้องถ่ินไปปฎิฟ้ตในเชิง 
ปริมาณ 10 8.00 80

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาห้องถ่ินไปปฏิบติในเชิง 
คุณภาพ 10 9.00 90

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.00 90
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 56.00 93.33

5.1 ความขัดเจนของซ่ือโครงการ (5) (5.00) 100
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5.00) 100
5.3 เป็าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความขัดเจนนำไปสู่การต้ัง 

งบประมาณได้ถูกต้อง (5) (5.00) 100

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (4.00) 80
5.5 เป๋าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(5) (4.00) 80

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.00) 80
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (5.00) 100
5 .8 โครงการแกํไฃป้ญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ 

ประเทศชาติมั่นคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประซารัฐ (5) (4.00) 80

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตฃอง 
โครงการ) (5) (5.00) 100

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ 
งบประมาณ (5) (5.00) 100

5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที,คาดว่าจะได้รับ (5) (5.00) 100

5.12 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (5.00) 100
รวมคะแนน 100 90.00 90
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ตารางที่ 2 ะ รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1 . การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ป้จจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ 
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ 
ศ ักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด ้านสังคม,ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม)

10 8.00

2. การประเมินผลการ 
นำแผนพัฒนาห้องถ่ิน 
ไปปฏิบัติใบเซิงปริมาณ

1) การควบคุมทีมการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผล 
ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งาน 
ต่างๆ กีคือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปีาหมาย 
เอาไว้หรือไม1 จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีได้กำหนดไว้ 
เท่าไหร่ จำนวนท่ีไม่สามารถดำเนินการได้ม ีจำนวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอำนาจหน้าท่ีที่ได้กำหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี 
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)

10 8.00

3. การประเมินผลการ 
นำแผนพัฒนาห้องถ่ิน 
ไปปฏิบัติเซิงคุณภาพ

1) การประเมินประสิทธิผลชองแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
ด ือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช ้เพ ื่อว ัดว่าภารก ิจ 
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ 
ตรงต่อความต้องการชองประซาซนหรือไม'และเป็นไปตาม 
อำนาจหน้าท่ีหรือไม' ประซาซนพึงพอใจหรือไม' สิงชอง 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ ม สีภาพหรือลักษณะ 
ถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ 
หรือไม่ ซ ึ่ง เป ็น ไป ตาม ห ล ัก เกณ ฑ ์ป ระส ิท ธ ิผล  
(Effectiveness) ผลการปฏิบ ัต ิราชการที่บรรลุว ัตถ ุ 
ประสงค์และเป้าหมายซองแผนการปฏิบัติราชการตามที่ 
ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง 
กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี 
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

10 9.00
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนห่ีได้
4. แผนงาบและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) 
/Global Demand/Trend ห ร ื อ ห ล ั ก บ ู ร ณ า ก า ร  
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่บที่มีพื้นที่ 
ติดต่อกับ
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เก ิดจากด้านต่างๆ ท่ี 
สอดคล้องกับการแก้ไขป้ญหาความยากจบ หลักประชารัฐ

10 9.00

5. โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของ 
ซ่ือโครงการ

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการ 
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินท่ีกำหนดไว้ ซ่ือโครงการมิความชัดเจน มุ่งไป 
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน 
อนาคต

60
(5)

56.00
(5.00)

5.2กำหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ

มีวัตถุประสงค์ขัดเจน (clearobjective)โครงการต้อง 
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ 
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ 
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มิความเป็นไป 
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

(5) (5.00)

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
ชัดเจนนำไปสู่การต้ัง 
งบประมาณได้ถูกต้อง

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นทิศทางท่ีต้องไป 
ให้ถึง เป้าหมายต้องซัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ 
ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทำท่ีไหน เร่ิมต้นใบช่วงเวลาใดและ 
จบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก 
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ 
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง

(5) (5.00)
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนห่ีได้
5.4โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี

โครงการมีความสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การ 
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอ 
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ 
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้ 
เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

(5) (4.00)

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ฃองโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 2 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด 
เป็าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ 
นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ้ีอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ี 
ต่อยอด'ไปสู่ผลสัมฤทธ้ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้ 
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน 
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป 
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลด 
ความเหลื่อมลํ้าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยง 
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ

(5) (4.00)
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน 
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ 
เศรษฐกิจท่ีฃับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มาก เช่น 
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ใปสู่สินค้าเชิง 
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย 
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และบวัตกรรม (3) เปล่ียนจากการเน้น 
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เต ิมเต ็มด้วยวิทยาการ ความคิด 
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ 
วิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบ 
เทียบ เซ่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ

(5) (4.00)

5.7 โครงการพัฒนา 
สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา 
ของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กำหนดข้ึน เพ่ือขับเคล่ือนการ 
พัฒนาท้องถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารสแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ 
เช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกับกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ 
กำหนดข้ึนท่ีเป็นปัจจุบัน

(5) (5.00)

5.8 โครงการแกไข 
ปัญหาความยากจน 
หรือการเสริมสร้างให้ 
ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังค่ัง ย่ังยืน ภายใต้ 
หลักประซารัฐ

เป็นโครงการท่ีดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ 
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ 
ต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประซาซนต้องการ 
เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถ่ินมคีวาม 
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ 
พัฒนาตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง

(5) (4.00)

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเปัาหมาย 
(ผลผลิตชองโครงการ)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 
5 ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหล่ือมลํ้า 
ในการพัฒนาท้องถ่ิน นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency)

(5) (5.00)
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแบบเต็ม คะแนนท่ีได้
5.10 มีการประมาณ 
การราคาถูกต้องตาม 
หลักวิธีการงบประมาณ

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ 
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักซองราคา 
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีดวามโปร่งใสในการกำหนด 
ราคาและตรวจสอบได้ในเซิงประจักษ์

(5) (5.00)

5.11 มีการกำหนด 
ตัวช้ี'รัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ 
วัตถประสงค์และ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ม ีการกำหนดดัชน ีช ี้ว ัดผลงาน (Key Performance 
Indicator: KPI) ท่ีสามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก 
ประสิทธิผล (effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency)ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ 
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุ 
ประสงค์ท่ีเกิดข้ึน ส่ิงท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ 
ได้รับ)

(5) (5.00)

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะ 
ไต้รับสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม 
โครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทีต้ั่งไว้ การ 
ได้ผลหรือผลที,เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ 
มากกว่าวัตถุประสงค์ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใบการ 
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ 
ความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่าง 
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล 
ต่อการบ่งบอกเวลาได้

(5) (5.00)

รวมคะแนน 100 90.00
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4. แบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้ข้อมูล 
จากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

ประกาศ เทศบาลตำบลริมปีง
เร่ือง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปีดเผยข้อมูลและ 
รายงานผลการดำเนินงานให้ประซาขนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอ 
ผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประซาขนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปีด เผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ 
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลริมปิง จึงขอประกาศผลการดำเนินงาบการจัดทำ 
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใบรอบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประซาขนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ 
เทศบาลตำบลริมปีง ดังน้ี

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลริมปิง
''ริมปิงบ่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพียงพอในคุณภาพชีวิต รักษาวัฒนธรรมภูมิ 

บีญญาท้องถิ่น มีอายุมั่นขวัญยืน"

ข. พันธุกิจ ของเทศบาลตำบลริมปิง

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลริมปีงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 
7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเซิงเกษตรและวัฒนธรรม
การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
การพัฒนาด้านการสืกษาและการกีฬา
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
การป้องกันการทุจริต

ง,,,การวาง.แผน
เหศบาลตำบลริมปีง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ตามกระบวนการท่ีบัญญ้ติไว้ในระเปียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประซาซน เซ่น การจัด 
เวทีประซาคม การประชุมกรรมการขุมซน เพื่อรับฟ้งปีญหาและความต้องการที่แท้จริงของประซาขนในพื้นที่ 
ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลริมปิง ได้ประกาศใซ้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการท่ีจะ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาร ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์
2561 2562 2563 2564 2565

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำบวบ งบประมาณ

การพัฒนาด้าบโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารฌูปการ

136 28,923,500.00 169 30,584,625.00 196 93,944,925.00 255 195,986,125.00 159 43,542,975.00

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยวเชิง 
เกษตรและวัฒนธรรม

14 335,000.00 14 335,000.00 14 335,000.00 14 335,000.00 18 379,000.00

การพัฒนาด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม

53 15,362,400.00 54 15,412,400.00 56 15,483,000.00 55 15,473,000.00 59 15,538,000.00

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิงแวดล้อม

20 1,139,000.00 24 1,340,100.00 25 1,404,000.00 27 1,534,000.00 32 1,787,000.00

การพัฒนาด้านการสืกษา 
และการกีฬา

20 3,695,000.00 19 2,795,000.00 19 2,795,000.00 19 2,795,000.00 19 2,795,000.00

การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร

30 2,675,000.00 31 2,775,000.00 34 2,520,000.00 33 2,320,000.00 35 2,343,000.00

การ{เองกันการทุจริต 23 570,000.00 23 570,000.00 23 660,000.00 23 570,000.00 23 570,000.00

รวม 296 52 ,699 ,900.00 334 53 ,812 , 125.00 367 117 , 141,925.00 426 219 ,013 , 125.00 345 66 ,954 ,975.00
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จ. การจัดหำงบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลริมแง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน 

ข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 116โครงการงบประมาณ 6,764,210 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ  

ตามข้อบ ัญญัต ิ
การพัฒนาต้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 31 4,210,164.00
การพัฒนาต้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเซิงเกษตรและวัฒนธรรม 13 79,100.00
การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 29 128,345.00
การพัฒนาต้านสาธารณสุฃและส่ิงแวดล้อม 16 893,375.00
การพัฒนาต้านการศึกษาและการกีฬา 12 1,360,275.00
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 12 86,351.00
การป้องกันการทุจริต 3 6,600.00

รวม 116 6 ,7 64 ,2 1 0 .0 0

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลริมแง มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 
งบประมาณ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

วัตถุ 
ประศงค์ ผลผสิต

1 . การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สารารฌูปการ

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
บ้านฮ่องแล้ง (ม.3)

250,000.00 ลำบัก/กองซ่าง, 
ลำบักช่าง, กอง 
มธา, กองประปา

เพื้อใช้เป็นสถานที่ในการ 
จัดกิจกรรมชองหมู่บ้าน

ปรับปรุง/ก่อสร้าง อาคาร 
อเนกประสงค์

2. การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ถนนลาธารณะเลียนลำ 
เหมืองชลประทาน(ต่อเนื่อง 
ของเดิมXม.!)

200,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
โยธา, กองประปา

เพื้อให้ประชาซบที่สัญจร 
โปมาได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 
น.ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. หริอมืพ้ืบทโม่น้อย 
กว่า 3,000 ตรม.

3. การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ซอย 2 (ต่อเน่ือง 
ของเดิม) (ม. 2)

191,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
โยธา, กองประปา

เพื่อให้ประชาซนท่ีสัญจร 
โปมาได้รับความสะดวก

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 
ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมืพื้นที่เทคอนกรีตๆ 
โม่น้อย กว่า 600.00 ตรม.

4. การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรางระบายนํ้า ถนน 
สาธารณะตั้งแต่หน้าบ้านนาย 
ทรงเดช นันต๊ะวันนา ลิง ลำ 
เหมืองใหม่ (ม.4)

240,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
โยธา, กองประปา

เพื่อระบาย'นา ฟ้องกัน 
ป็ญหาป้าท่วมชัง

รางระบายป้าคสล. ขนาด 
กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.40 ฆ. ยาว 498 ม.

5. การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

ก่อร้างรางระบายนำคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 
4 (ม.5)

150,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
โยธา, กองประปา

เพื่อระบายป้า ฟ้องกัน 
ป้ญหาป้าท่วมชัง

รางระบายป้า คสล. ขนาด 
กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.40 ม.ยาว 180 ม.
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ยุทธคาสตร โครงการ
จำนวน 

งบประมาณ
หน่วยงานท ี
รับผิดขอบ

วัตถุ 
ประศงค

ผลผลิด

6. การพัฒนาด้าน 
;ครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

เครงการก่อสร้างรางระบายนำ 
คอนกรีตเสร็มเหลีก ถนน 
สาธารณะข้างบ้านนางอร ศรี 
จันตา หม่ที่ 8 บ้านบ้ายาง 
ตำบลรีมจง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน

84,0๓ .00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
โยธา, กองประปา

เพื่อระบาย’นา ป้องกัน 
ป้ญหานํ้าท่วมขัง

รางระบายป้า คสล. ขนาด 
กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.40 ม.ยาว 54.00 ม.

7. การพัฒนาด้าน 
เครงสร้างพนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหลีก ถนนสาธารณะซอยสวน 
สัมพันธ์(ต่อเน๋ึองฃองเติม)
(ม.9)

96,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
โยธา, กองประปา

เพ่ือให้ประชาซนที่สัญจร 
โปมาได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย

ถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 
513 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,539 
ตรม.

8. การพัฒนาด้าน 
๒-รงสร้าง'พ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีม 
เหล็ก ถนนสาธารณะซอย 
ด้านหน้าบ้าน นางแสงหล้า มะ 
โนใจ(ต่อเ'นองของเดิม) (ม.10)

96,ร๓ .00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
โยธา, กองประปา

เพ่ือให้ประชาซนที่สัญจร 
โปมาได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย

ถนน คลล. ชบาดกว้าง 3 ม. 
ยาว 332 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 996 
ตรม.

9. การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

ก่อสร้างถนบคอนกรีตเสรีม 
เหล็ก ถนนสาธารณะซอย 2 
(ต่อเ,นองของเดิม) (ม. 10)

118,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
โยธา, กองประปา

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร 
โปมาได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย

ถนน คสล. ชนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 436 ม. หนา 0.15 ม. 
หรีอมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,744 ตรม.

10. การพัฒนาด้าน 
๒รงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

วางท่อระบายป้าคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ถนนสาธารณะหน้าบ้าน 
นายบุญช่วย คำชั่ง ถึง ลำ 
เหมือง (ม.ร)

115,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
โยธา, กองประปา

เพื่อระบายป้า ป้องกับ 
ป้ญหาป้าท่วมขัง

ท่อระบายป้าคสล.

11. การพัฒนาด้าน 
เครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

ก่อสร้างถบนคอนกรีตเสรีม 
เหล็ก ถนนสาธารณะซอยหล่อ 
พระแม่แกบก้อง (ม.ร)

96,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
โยธา, กองประปา

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร 
โปมาใด้รับความสะดวก 
ปลอดภัย

ถนน คสล.

12. การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดลำพูน

664.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักข่าง, กอง 
โยธา, กองประปา

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วน 
ภูมิภาคจังหวัดลำพูน 
ลำหรับจ่ายเป็นค่า 
ดำเนินการซยายเขตไฟฟ้า 
และย้ายเสาไฟฟ้าภายใน 
เขตเทศบาลตำบลรีมจง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดลำพูน

13. การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

การรกอบรม พัฒนาบุคลากร 
ที่มี,หน้าท่ี ใบการจัดทำและวาง 
ระบบผังเมือง

0.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
โยธา, กองประปา

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี 
ความรู้ความสามารถใบ 
การวางระบบผังเมือง

บุคลากร มีหน้าที่โนการ 
จัดท่าและวางระบบผังเมือง 
โห้มิประสิทธิภาพ

14. การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟิลทํติ 
กคอนกรีตถนนสาธารณะซอย 
1 (ม.6)

105,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
โยธา, กองประปา

เพื่อให้ประซาซบท่ีสัญจร 
โปมาได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย

ถนนแอสฟ้ลท่ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
74.00 ม. หนา 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีปูแอสฟ้ลท์ฯไม่ 
น้อยกว่า 296.00 ตรม.
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ยุทรศาสตรี โครงการ
จำนวน 

งบประมาณ
หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

วัตท 
ประสงค์

ผลผลิต

15. การพัฒนาด้าน 
;ครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารญปโภค 
สาธารณูปการ

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ้ลท่ที 
กคอนกรีต ถนนสาธารณะซอย 
3 (ม.6)

368,000.00 สำนัก/กองซ่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
บธา, กองประปา

เพื่อให้ประ‘ชาซนทีสัญจร 
ปมาโด้รับความสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนแอสฟ้ลท์ดิกคอนกรีต 
ซนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
250.00 ม. หนา 0.05 ม. 
หรือมืพื้บท่ีปูแอสฟ้ลท่ฯไม่ 
น้อยกว่า 1,000.00 ตรม.

16. การพัฒนาด้าน 
;ครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารญปโภค 
สาธารญปการ

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ้ลทีติ 
กคอนกรีต ถนนสาธารณะซอย 
6 หมู่ที 4 บ้านศรีบังวัน ตำบล 
รินปิง อำเภอเมือง จังหวัด 
ลำพูน

100,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
๒ธา, กองประปา

เพื่อพัฒนาคุณภาพถนนให้ 
มืสภาพที การเดินทาง 
สะดวกและปลอดภัยมาก 
ยิ่งข้ึน

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
82.00 เมตร หบา 0.05 
เมตร หรือมืพื้บทีปแอสฟ้ลห์ 
ดิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 287 
ตารางเมตร

17. การพัฒนาด้าน 
เครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารญปการ

ก่อสร้างรางระบายบํ้าคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 8 จากหน้า 
บ้านบายจิต คำมา ถึงลำ 
เหมืองสาธารณะ หมู่ที 6 บ้าน 
สับริมจง ตำบลริมจง อำ๓ อ 
เมือง จังหวัดลำพูน

160,000.00 สำนัก/กองซ่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
[ยธา, กองประปา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ระบายนํ้า

รางระบายบํ้าฃนาดกว้าง 
0.30 เมตร ยาว 64.00 
เมตร ลึก 0.40-0.50 เมตร

18. การพัณนาด้าน 
เครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม 
เหล็กถนนสายหลัก บริเวณ 
ปากหางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที 7 
บ้านหนองพำ ตำบลริมจง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

90,000.00 สำนัก/กองซ่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
เยรา, กองประปา

เพื่อพัฒนาคุณภาพถนนให้ 
มืสภาพดี การเดินทาง 
สะดวกและปลอดภัยมาก 
ยิ่งขึ้น

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
30.00 ฌตร หนา 0.15 
เมตร หรอมีพื้นที่เทคอนกรีต 
เม'น้อยกว่า 120.00 ตาราง 
เมตร หูข้างทางเข้า 22.00 
ตร.ม.

19. การพัฒนาด้าน 
เครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สารารณูปการ

ติดตงราวกับตก ถนน 
สาธารณะเลียบลำเหมืองบัเอ๊ด 
หมู่ที 7 บ้านหนองพำ ตำบล 
ริมจง อำเภอเมือง จังหวัด 
ลำพูน

159,600.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
[ยธา, กองประปา

เพื่อฟ้องกับอุบัติเหตุที่ 
เกิดขึ้น

ความยาวราวกับตก ยาว 
84.00 เมตร

20. การพัฒนาด้าน 
เครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

ขยายถนนสายหลักโดยการเท 
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน 
นายณรงค์ อินต๊ะพิงค์ ถึงบ้าน 
นายเย็น อ้ายพิงค์ หมู่ที 8 
บ้านปายาง ตำบลรีมจง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

205,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
๒ธา, กองประปา

เพื่อพัฒนาคุณภาพถนนให้ 
มืสภาพที การเดินทาง 
สะดวกและปลอดภัยมาก 
ยิ่งข้ึน

ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ยาว 390.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรีอมีพ้ืนท่ีเท 
คอนกรีตโม่น้อยกว่า 
390.00 ตารางเมตร หูข้าง 
ทางเข้า 22.00 ตร.ม.

21. การพัฒนาด้าน 
เครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

วางท่อระบายบํ้าคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ลำเหมืองสาธารณะปาก 
ทางขอย 1 หมู่ที 8 บ้านปา 
ยาง ตำบลริมจง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน

93,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
[ยธา, กองประปา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ระบายนํ้า

ขนาดเส้นฝานศูนย์กลาง 
0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก 
ความยาวรวน 26.00 เมตร
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ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 
งบประมาณ

หน่วยงานที 
รับผิดขอบ

วัตถุ
ประสงค์ ผลผลิต

22. การพัฒนาด้าน 
๒รงสร้างพนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด ถนน 
สาธารณะแยกสวนบายจรัล 
พรมพิงค์ หมุ่ที 10 บ้านกลาง 
ทุ่ง ตำบลริมจง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน

73,000.00 ลำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
โยธา, กองประปา

เพื่อพัฒนาคุณภาพถนนให้ 
มืสภาพดี การเดินทาง 
สะดวกและปลอดภัยมาก 
ย่ีงซ้ีน

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
270.00 เมตร หนา 0.02 
เมตร ห'รีอมืพ้ืนท่ีลงลูกรัง’โม, 
น้อยกว่า 810.00 ตาราง 
เมตร

23. การพัฒนาด้าน 
[ครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

ขยายเขตประปาโดยการวาง 
ท่อ PVC ถนนสาธารณะซอย 
เลียบลำเหมืองโค้ง หมู่ท่ี 9 
บ้านสบปะ ตำบลริมจง อำเภอ 
เมือง จังหวัดลำพูน

98,000.00 สำนัก/กองข่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
โยธา, กองประปา

เพื่อขยายเขตระบบ 
ประปาหมู่บ้าน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 
น้ิว พร้อมอุปกรณ์ ความยาว 
700 เมตร

24. การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

ก่อสร้างประตูระบายนํ้า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมือง 
สาธารณะกอโก* .เหมืองเจ้า 
หมู่ที 9 บ้านสบปะ ตำบล 
ริมปิง อำเภอเมือง จังหวัด 
ลำพูน

130,000.00 สำนัก/กองข่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
โยธา, กองประปา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การจัดหาแหล่งนํ้าเพื่อ 
การเกษตร

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ลัก 
1.20 เมตร จำบวบ 2 จุด

25. การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

นาสะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย 0.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
โยธา, กองประปา

เพ่ือ'โห้'ประชาชนปี'นา 
สะอาดสำหรับอุปโภค 
บริโภค

ประขาซนตำบลริมจง

26. การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรางระบาย 
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ 
บ้านนายมา ดวงสน่ัน ลิงลำ 
เหมืองลัก หมู่ที 4 บ้านศรีบัง 
วัน ตำบลริมจง อำเภอเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน

155,000.00 สำนัก/กองข่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
โยธา, กองประปา

เพื่อให้มีระบบการระบาย 
นาทีดโนหมู่บ้าน

กว้าง 0.30 เมตร ยาว 85 
เมตร ลิกเฉลี่ย 0.50-0.60 
เมตร

27 . การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า 
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ 
บ้านนายบุญช่วย คำชั่ง ลิง 
บ้านนางวรรณ วรกา (ต่อเน่ือง 
ของเดิม) หมู่ที 5 บ้านเจดีย์ 
ขาว ตำบลริมจง อำเภอเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน

127,200.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
โยธา, กองประปา

เพื่อให้มีระบบการระบาย 
นาทีดีโนหมู่บ้าน

กว้าง 0.30 เมตร ยาว 48 
เมตร ลักเอลี่ย 0.40-0.50 
ฌตร

28. การพัฒนาด้าน 
เครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรางระบายบํ้า 
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ 
บ้านนางรุจี มะโนวรรณนา ลิง 
บ้านนายชญานนท์ สุวรรณเลิศ 
(ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ท่ี 5 
บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมจง 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด 
ลำพูน

74,200.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
โยธา, กองประปา

เพื่อให้มืระบบการระบาย 
นาทีดีในหมู่บ้าน

กว้าง 0.30 เมตร ยาว 28 
ฌตร ลักเฉลี่ย 0.40-0.50 
เมตร
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ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 
งบประมาณ

หน่วยงานพ ี
รันผิดชอบ

วัตถ ุ
'ชระสงค์ ผลผลิต

29. การพัฒนาด้าน 
ฟ้รงสร้างพื้นฐาน 
สาธารญปโภฅ 
สาธารญปการ

.ครงการปรับปรุงผิวจราจร 
แอสพีลท์ติกคอนกรีต บริเวณ 
ทางเข้ารทปนสถาน หมู่ที 6 
บ้านสันริมปิง ตำบลริมปีง 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด 
ลำพูน

250,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
บธา, กองประปา

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อให้ประชาซนใช้ 
สัญจรได้อย่างสะดวก

กว้าง 3 เมตร ยาว 220 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
พร้อมหูช้าง พ้ืนทีใม่น้อย 
กว่า 670 ตารางเมตร

30 . การพัฒนาด้าน 
[ครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารญ!]โภค 
สาธารณูปการ

^รงการก่อสร้างรางระบายนํ้า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ 
บ้านนายทรงคิด ตา!!ง ถึงบ้าน 
นางนาค ศรีวิชัย หมู่ที 7 บ้าน 
หนองผำ ตำบลริมจง อำ๓ อ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

250,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
[ยธา, กองประปา

เพื่อให้มืระบบการระบาย 
นาทีดีในหมู่บ้าน

กว้าง 0.30 เมตร ยาว 93 
เมตร ล็กเอลี่ย 0.40-0.50 
เมตร

31. การพัฒนาด้าน 
๒ รงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

[ครงการวางห่อระบาย'นา 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ 
บ้านบายศรี พรมมิบทร์ ถึง 
บ้านบางอุไร ศรีบุญอ้าย ถึงลำ 
เหมืองเสืยนํ้า หมู่ที 8 บ้านบ้า 
ยาง ตำบลริมจง อำ๓ อเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน

134,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง 
๒ธา, กองประปา

เพื่อให้มีระบบการระบาย 
นาทีดีใบหมู่บ้าน

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 
111 เมตร

32. การพัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจและการ 
ท่องเทียวเชิง 
เกษตรและ 
วัฒนธรรม

ส่งเสรีมศูนย์การเรียนร้วิถึชีวิต 
เศรษฐกิจ พอเพียงตำบลริมจง

0.00 สำนัก/กอง 
สวัสดิการสังคม

เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอ

ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียงตำบล 
ริมจง จำนวน 2 แหล่ง

33. การพัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจและการ 
ท่องเที่ยวเซิง 
เกษตรและ 
วัฒนธรรม

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตาม 
แนวพระราชดำริ

3,000.00 สำนัก/กอง 
สวัสดิการสังคม

เพ่ือให้ประซาซนได้ใช้ชีวิต 
อย่างเพียงพอตาม 
แนวทางพระราชดำริ

ประซาซบในเขตเทศบาลฯ 
ท้ัง 10 หมู่บ้าน

34. การพัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจและการ 
ท่องเที่ยวเซิง 
เกษตรและ 
วัฒนธรรม

สร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ 
1นซุฆซนตำบลริมจง

0.00 สำนัก/กอง 
สวัสดิการสังคม

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
กลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง

กลุ่มอาชีพต่างๆในเซต 
เทศบาลฯ

35. การพัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจและการ 
ท่องเที่ยวเซิง 
เกษตรและ 
วัฒนธรรม

ผิกอบรมอาชีพคนพีการหรือ 
ผู้ดูแลคนพีการ

0.00 สำนัก/กอง 
สวัสดิการสังคม

เพ่ือสนับสนนการสร้าง 
งานให้กับครอบครัวคน 
พีการให้มีรายได้

ผกิอบรมอาชีพคนพีการหรีอ 
ผูดู้แลคบพีการในตำบล 
ริมจง
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ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 
งบประมาณ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

วัตถ 
ประสงค์ ผลผลิต

36. การพัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจและการ 
ท่องเที่ยวเชิง 
เกษตรและ 
วัฒนธรรม

ฝิกอบรมฮาชิพสำหรับ 
ผู้ด้อยโอกาสตำบลริมจง

0.00 สำนัก/กอง 
สวัสดิการสังคม

เพื่อส่งเสริมอาชิพและ 
สร้างรายไต้ให้กับ 
ผู้ด้อยโอกาส

ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล 
ฯท่ีง 10 หมู่บ้าน

37 . การพัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจและการ 
ท่องเที่ยวเชิง 
เกษตรและ 
วัฒนธรรม

พัฒนาการผสิตลำไยคุณภาพ 0.00 สำนัก/กอง 
สวัสดิการสังคม

เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ 
การผลิตลำไยคุณภาพ

เกษตรกรผู้ปลูกลำไย

38. การพัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจและการ 
ท่องเที่ยวเชิง 
เกษตรและ 
วัฒนธรรม

สร้างความเข้มแข็งกลุ่ม 
เกษตรกรทำไร่ตำบลริมจง

8,050.00 สำนัก/กอง 
สวัสดิการสังคม

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
กลุ่มเกษตรกรทำไรให้มี 
ความรู้เพื่มฃื้น

สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำไร่ 
ตำบลริมจง

39. การพัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจและการ 
ท่องเที่ยวเซิง 
เกษตรและ 
วัฒนธรรม

สร้างความเข้มแข็งกลุ่ม 
เกษตรกรทำสวบตำบลริมจง

11,050.00 สำนัก/กอง 
สวัสดิการสังคม

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
กลุ่มเกษตรกรทำสวนให้มี 
ความรู้เพื่มฃี้บ

สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำ 
สวนตำบลริมจง

40. การพัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจและการ 
ท่องเที่ยวเชิง 
เกษตรและ 
วัฒนธรรม

พัฒนาศักยภาพผู้•นากลุ่มสตรี 
และคณะ กรรมการกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตริตำบลริมจง

0.00 สำนัก/กอง 
สวัสดิการสังคม

เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ทักษะ และเพื่มชิด 
ความสามารถต่อการ 
พัฒนาสตรีในการที่จะ 
บริหาร

กลุ่มผู้น่ากลุ่มสตรีและ 
คณะกรรมการกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตรีตำบล 
ร้มปิง

41. การพัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจและการ 
ท่องเที่ยวเชิง 
เกษตรและ 
วัฒนธรรม

โห้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี 
รายได้น้อย

0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต.

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี 
รายได้น้อย

เกษตรกรในพื่นที่ตำบล 
ริมจง

42. การพัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจและการ 
ท่องเที่ยวเซิง 
เกษตรและ 
วัฒนธรรม

อุดหนุบที่ทำการปกครอง 
อำเภอเมืองลำ'พูน ตาม 
เครงการจัดงาบลำไยเพื่อ 
สนับสบุนสินค้าไทย ประจำปี 
2565 (ลำไยไทย ลำไยลำพูบ)

0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต.

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
โหัแก่เกษตรกรให้สามารถ 
นำความรู้และเทคโนโลยีที่ 
โต้รับการถ่ายทอดไป 
ปฏิบัติทุกขั้นตอน และมี 
การเชื่อมโยงและการใช้ 
ประโยชน์จากฐานข้อมูล 
ทางด้านการเกษตร

หน่วยงาบภาครัฐ องค์กร 
ภาคเอกขน เกษตรกรและ 
ประซาซนในพ้ืนท่ี
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ยุทธคาสตร โครงการ
จำนวน 

งบประมาณ
หน่วยงานที 
รับผิดขอบ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

43. การพัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจและการ 
ท่องเทียวเชีง 
เกษตรและ 
วัฒนธรรม

อุดหนุนททีำการปกครอง 
อำเภอเมืองลำพูน ตาม 
;ครงการจัดงาบพระบางจาม 
เทวีและงาบฤดูหนาวจังหวัด 
ลำพูน

12,0๓.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต.

เพื่อส่งเสริมและ 
ประซาสัมพันธ์การ 
ท่องเทียวซองอำเภอเมือง 
ลำพูน

หน่วยงานภาครัฐ องค์กร 
ภาคเอกซน เกษตรกรและ 
ประชาซบในพ้ีนที

44. การพัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจและการ 
ท่องเทียวเชีง 
เกษตรและ 
วัฒนธรรม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิต

45,000.00 สำนัก/กอง 
สวัสดิการสังคม

เพื่อช่วยเหลือประซาซนผู้ 
.ด้รับความเดือดร้อน 
หางด้านคุณภาพชีวิต

ประซาซนผู้ได้รับความ 
เดือดร้อนตำบลริมจง

45. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

ปฏิบัติธรรมสัญจรตำบลริมจง 10,950.00 สำนัก/กอง 
การทีกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพื่อเป็นการกล่อมเกลา 
และพัฒนาจิตใจ ให้ 
ประพฤติปฎินัติตาม 
หลักธรรมคำสอนหาง 
พระพุทธศาสนา และใต้ 
นำหลักธรรมมาใช้ในการ 
ดำเนินชีวิต

จัดกิจกรรมธรรมสัญจร วัต 
7 วัตในเขตเทศบาล

46. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
(ธรรมะน่าร ู้)

0.00 สำนัก/กอง 
ทาร?เกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมให้ประซาขนม ี 

คุณธรรมจริยธรรมและ 
สามารถดำเนินชีวิตได้ 
อย่างม คีวามสุข

ประซาซนท้ัง 10 หมู่บ้านใน 
เขตเทศบาลฯ

47. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

อบรมสามเณรและประซาชน 
ภาคฤดูร้อน

0.00 สำนัก/กอง 
การทีกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพื่อปลูกผิงจิตสำนึกและ 
ค่านิยมท ีด ิงามให้สามเณร 
1ห ้เป็นต ู้ม คุีณธรรม'ชีวิต 
จริยธรรมใน การดำเนิน 
ชีวิต

จัดอบรมสามเณรภาคฤดู 
ร้อน

48. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

พาลูกจงหลานเข้าวัด 0.00 สำนัก/กอง 
สวัสดิการสังคม

เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัว 
ปลูกผิงคุณธรรมจริยธรรม 
ขนบธรรมเปียมประเพณี 
อันเป็น แบบอย่างทีดีแก' 
เด็กและเยาวซน

เด็กและเยาวซนพร้อม 
ครอบครัวในเขตฯ

49. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

จัดงานประเพณีลอยกระทง 0.00 สำนัก/กอง 
การทีกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมลืบ 
สานประเพณีลอยกระหง

จัดงาบประเพณีลอยกระทง

50. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

ลาบทีลปวัฒนธรรมสายใย 
ชุมชนตำบลริมจง

0.00 สำนัก/กอง 
การทีกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ทีลปวัฒนธรรม ภูมิจญญา 
ห้องถ่ินให้คงอยู่ต่อไป

จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม

51. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

อบรมหล่อเทียนพรรษา 675.0C สำนัก/กอง 
การทีกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีของ 
ซาวพุทธ

จัดกิจกรรมหล่อเทียน 
พรรษาในวันเข้าพรรษา วัด 
7 วัด ในเขตเทศบาล
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ยุทรศาสตรี โครงการ จำนวน 
งบประมาณ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

วัตถุ 
ประสงค

ผลผลิต

52. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

ส่งเสริมสืบสานกิลปวัฒนธรรม 
ด้านนา

0.00 สำนัก/กอง 
การทีกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมและอบุรักษ 
วัฒนธรรมด้านนา

ประชาขนในเขตเทศบาลทั้ง 
10 หมู่บ้าน

53. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

สิบทอดภูมิปีญญาอุยสอน 
หลาน

15,300.00 สำนัก/กอง 
การทีกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี 
ความภาคภูมิใจ 
ทีลปะวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปีญญาท้องถิ่น'ของตน

เด็กและเยาวชนในตำบล 
ริมจง

54. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

1หวัสาปารมีครูบาเจ้าศรีวิชัย 
นักบุญแห่งด้านนา

450.00 สำนัก/กอง 
การทีกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพื่อเป็นการระลึกและ 
ตามรอยครูบาศรีวิชัย 
นักบุญหลวงแห่งล้านนา

จัดกิจกรรมตามรอยครูบาศรี 
วิชัย

55. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
ท้องถิ่น(รุกฃมูลกรรฆ)

0.00 สำนัก/กอง 
การทีกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพื่อเผยแพร่พุทธธรรม 
และทำกิจกรรมทางพุทธ 
ศาสนา

จัดกิจกรรมเข้ารูกฃมูลกรรม

56. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

ส่งเสริมประเพณีสลากภัต 
(สลากย้อม) ตำบลริมจง

9,000.00 สำนัก/กอง 
การทีกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีทีดี 
งามให้คงอยู่คู่สังคม 
ล้านบา

ประซาซนท้ัง 10 หมู'บ้าน
* * X  d เนเขตเทศบาลฯและพนท
1กด้เคียง

57. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

สรงป้าพระธาตุวัดในเฃต 
เทศบาลตำบล ริมจง

25,000.00 สำนัก/กอง 
การทีกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพื่อเป็นการสืบสาบ 
อนุรักษ์วัฒนธรรมและ 
ประเพณีอันดีงามชอง 
ตำบลริมจง

วัด 7 วัดในเฃตเทศบาลฯ

58. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

อนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน การ 
ฟ้อนฝ็เสัอบ้าน

10,0๓ .00 สำนัก/กอง 
การทีกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีพื่ดี 
งามให้คงอยู่คู่สังคม 
ล้านนา

ประชาขนทั้ง 10 หมู,บ้านโน 
เชตเทศบาลฯ

59. การพัฒนาต้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

ป้องกันและลดอุบ้ติเหตุทาง 
ลนน'ในช่วงเทศกาล

3,150.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต.

เพื่อเฝืาระวังและป้องกัน 
การเกิดอุบัติเหตุใบช่วง 
เทศกาลทีสำคัญต่างๆ

ตั๊งจุดตรวจร่วมกับ ชมรม 
กำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วย 
บริการประชาซนตำบลรีมจง

60. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

สร้างจิตสำบีกต้านการใช้รถ ใช้ 
ทนน ให้แก,เด็ก เยาวชนใบเขต 
เทศบาลตำบลริมจง

0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต.

เพื่อสร้างจิตสำนกในการ 
1ช้รท ใช้ถนน อย่าง 
ปลอดภัย

เยาวชน และนักเรียน ท้ัง 3 
[รงเรียบในเซตเทศบาลๆ

61. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

ซ้อมแผนป้องกันสาธารณะภัย 
ตำบลริมจง

33,820.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล 
สำนักงานปลัด 
อบต.

เพื่อเป็นการป้องกันและ 
เตรียมความพร้อมเมื่อเกิด 
สาธารณะภัยต่างๆ

บุคลากรชองเทศบาลตำบล 
ริมจง

- 3 6 -



ยุทธศาสตร์ โศรงการ จำนวน 
งบประมาณ

หน่วยงานท ี
รับผิดชอบ

วัตถุ 
ประสงค ผลผลิต

62. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

การให้ความรุ้แก่สมาซิก อป 
ทร. ด้านการฟ้องกับภัยทาง 
ถนน

0.00 สำนักปลัด อบจ.,
ลำนักปลัดเทศบาล, 
ลำนักงานปลัด 
อบต.

ทื่อให้ อปพร.มีความรู้ 
เกี่ยวกับการให้บริการและ 
ฟ้องกันภัยทางถนน

อปพร.ตำบลริมจง

63. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

พัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 
และส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ 
ตำบลริมจง

0.00 ลำนัก/กอง 
สวัสดิการสังคม

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใน 
ขุมซบมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และสามารถประกอบ 
อาชีพเพื่อสร้างรายใต้

ซมรฆผู้สูงอายุตำบลริมจง

64. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

ดูแลห่วงใยใส่ใจคบพิการ 0.00 ลำนัก/กอง 
สวัสดิการสังคม

เพื่อเยี่ยมเยือนและให้ 
กำลังใจระหว่างคนพิการ 
ด้วยกัน

คบพิการทั้ง 10 หมู่บ้าน ใบ 
เซตเทศบาลฯ

65. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

กีฬาสานสัมพันธผ์ูสู้งอายุตำบล 
ริมจง

0.00 ลำนัก/กอง 
สวัสดิการสังคม

เพื่อส่งเสริมการออกกำลัง 
กายและมีสุฃภาพท่ี 
แซงนรง

ผู้สูงอายุทั้ง 10 หมู่บ้านใน 
เขตเทศบาลฯ

66. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

กีฬาสานสัมพันธ์คนพิการ 
ตำบลริมจง

0.00 สำนัก/กอง 
สวัสดิการสังคม

เพื่อส่งเสริมการออกกำลัง 
กายและมีสุขภาพท่ี 
แข็งแรง

คนพิการทั้ง 10 หมู่บ้านใน 
เซตเทศบาลฯ

67. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตคนพิการตำบลริมจง

0.00 สำนัก/กอง 
สวัสดิการสังคม

เพื่อส่งเสริมให้คบพิการใน 
ขุมซนมคีุณภาพชีวิตท่ีดี

คนพิการทั้ง 10 หมู่บ้าน ใน 
เซตเทศบาลๆ

68. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

อบรมส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล 
ริมจง

0.00 สำนัก/กอง 
สวัสดิการสังคม

เพ่ือส่งเสริมใหผู้สู้งอายุใน 
ขุมซนมคีุณภาพชีวิตท่ีดี 
ชีน

ผู้สูงอายุทั้ง 10 หมู่บ้านใน 
เขตเทศบาลฯ

69. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

พัฒนาพักยภาพคณะกรรมการ 
กองทุนสวัสดิการขุมซบตำบล 
ริมจง

0.00 สำนัก/กอง 
สวัสดิการสังคม

เพื่อเสริมสร้างทักษะ 
ความรู้ และเพิ่มขีด 
ความสามารถของ 
คณะกรรมการในการ 
บริหารจัดการกองทุน*เให้ 
มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกองหุน 
สวัสดิการชุมชนตำบลริมปีง

70. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

อุดหนุนท่ีทำการปกครอง 
อำเภอเมองลำพูน ตาม 
[ครงการรัตงานประเพณสรง 
นาพระธาตุหริภุญขัยจังหวัด 
ลำพูน

0.00 ลำนก/กอง 
การสืกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี 
สิลปวัฒนธรรมที่ดงิามไว้ 
ตลอดใป

เยาวชน ประชาซนใน,สันท่ี 
หน่วยงานภาครัฐ องค์กร 
เอกขน

71. การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

พัฒนาพักยภาพบุคลากรใน 
งานฟ้องกับและบรรเทาสา 
ธารณภัยเทศบาลตำบลริมจง

0.00 สำนักปลัด อบจ., 
ลำนักปลัดเทศบาล 
สำนักงาบปลัด 
อบต.

เพ่ือให ้ผู้ปฏิบัติหน้าที่มี 
ความรู้ความเข้าใจในการ 
ช่วยเหลออย่างถูกวิธี

คณะผู้บริหาร สมาซิกสภา 
ผู้แทนขุมซน เจ้าหน้าที่ 
เทศบาล อาสาฟ้องกัน 
บรรเทาสาธารณภัย
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ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 
งบประมาณ

หน่วยงานที 
รันผิดขอบ

วัตลุ 
ประสงค ผลผลิต

72 . การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

อบรมด้านสาธารณภัยและ 
ข้อมแผนสาธารณภัยใน 
สถานสิกษา

0.00 สำนักปลัด อบจ., 
ลำนักปลัดเทคบาล, 
สำนักงาบปลัด 
อบต.

เพื่อป้องกับและเตรียม 
ความพร้อมรับมือกับสา 
ธารณภัยในสถานสิกษา

บุคลากรทางการสิกษาและ 
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเลก 
เทศบาลตำบลริมจง

73 . การพัฒนาด้าน 
สังคมและ 
วัฒนธรรม

อุดหนุนทีทำการ,ปกครอง 
อำเภอเมองลำพูน ตาม 
โครงการบริหารจัดการแบบ 
บูรพาการของศูนย์ปฏิบัติการ 
บ่!องกันและปราบปรามยาเสพ 
ติดอำเภอเมืองลำพูน

20,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัคเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต.

เพื่อเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งของหมู่บ้าน/
ชุมซน โดยให้หมู่บ้าน/ 
ชุมชนปีส่วนร่วมในการ 
ป้องกันแก้ไขป้ญหายาเสพ 
ติดให้ยั่งยืน

ท่ีทำการปกครองอำเภอ 
เมืองลำพูน

74. การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุขและ 
สิงแวดล้อม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณ 
ภัย ภัยแล้งและหมอกควัน

4,950.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงาบปลัด 
อบต.

เพื่อป้องกันและแก้ไข 
ป้ญหาภัยแล้งและหมอก 
ควันในเขตเทศบาลฯ

ประซาขนในเขตเทศบาลฯ 
ท้ัง 10 หมู่บ้าน

75 . การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุขและ 
สิงแวดล้อม

สบทบกองทุนประกันสุฃภาพ 
ตำบลริมจง

270,000.00 สำนัก/กอง 
สาธารณสุข, กอง 
ส่งเสริมคุณภาพ 
ชีวิต, กอง 
การแพทย์

เพ่ือสนับสนนและส่งเสริม 
การดำเนินงานระบบ 
หล้กประกันสุขภาพใน 
ระดับท้องถิ่นหรือท้องที่

กองทุบหลักประกันสุขภาพ 
ตำบลริมจง

76. การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุขและ 
สิงแวดล้อม

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ท้ัง 10 หมู่บ้านเพื่อจัดทำ 
[ครงการ ตามพระราขดำริด้าน 
สาธารณสุข ดังบี้ 1. โครงการ 
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราฃ 
ประสงค 2.โครงการส่งเสริม 
น้าชนาการและสุฃภาพอนามัย 
แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ 
รัตนราซสุดาๆสยามบรมราช 
กุมารี 3. โครงการพัฒนาระบบ 
สุขาภิบาลใบโรงเรียนและ 
ชุมซนของสมเด็จพระเทพ 
รัตนราขสุดาฯสยามบรมราข 
กุมารี ฯลฯ

200,000.00 สำนัก/กอง 
สาธารณสุข, กอง 
ส่งเสริมคุณภาพ 
ชีวิต, กอง 
การแพทย์

เพื่ออุดหนุนสำหรับการ 
ดำเนินงาบตามแนวทาง 
๒ รงการพระราชดำริด้าน 
สาธารณสุข และภารกิจ 
ถ่ายโอบ

อสม.ท้ัง 10 หมู่บ้าน

77. การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุขและ 
สิงแวดล้อม

รณรงค์ควบคุมและบ่!องกันโรค 
พิษสุนัขบ้า

93,000.00 สำนัก/กอง 
สาธารณสุข, กอง 
ส่งเสริมคุณภาพ 
ชีวิต, กอง 
การแพทย์

เพ่ือควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
โบสัตว์ให้ลดและหมดโป

สุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่ 
เป็นพาหนะนำโรคฯในเขต 
เทศบาลตำบลริมจง
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ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 
งบประมาณ

หน่วยงานที 
รับผิคขอบ

วัตค ุ
ประสงค์

ผลผลิต

78. การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุขและ 
สิงแวดล้อม

ป้องกันและควบคุมโรค 
1ฃ้เลือดออก

174,969.00 สำนัก/กอง 
สาธารณสุข, กอง 
ส่งเสริมคุณภาพ 
ชีวิต, กอง 
การแพทย์

เพื่อฟ้องกับและควบคุม 
[รคไข้เลือดออก'โบเขต 
เทศบาลตำบลริมจง

ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลริมจง

79 . การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุขและ 
สิงแวดล้อม

ประซาคมสุขภาพตำบลริมจง 0.00 สำนัก/กอง 
สาธารณสุข, กอง 
ส่งเสริมคุณภาพ 
ชีวิต, กอง 
การแพทย์

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
และพัฒนาพักยภาพ 
ประขาคมสุขภาพตำบลให้ 
เกิดการมีส่วนร่วมสร้าง 
ระบบสุขภาพที่เหมาะสม 
เอื้อประโยชน์ต่อการมี 
สุขภาพดีและการมี "อายุ 
มั่นขวัญยืน''ของประขาซน 
ตำบลริมจง

คณะผู้บริหารฯ สมาซิก สภา 
ฯ ภาคีเครือข่าย เอกซน 
นักวิชาการ สถานประกอบ 
การ ผู้ประกอบอาชีพองค์กร 
ชุมชน ตัวแหบ ประซาขบ

80. การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุขและ 
สิงแวดล้อม

แล้1ฃปีญหาด้านสิงแวดล้อมใน 
เซตเทศบาลตำบลริมจง

10,000.00 สำนัก/กอง 
สาธารณสุข, กอง 
ส่งเสริมคุณภาพ 
ชีวิต, กอง 
การแพทย์

เพ่ือให้สามารถแก้ไข 
ปีญหาเหตุรำคาญได้อย่าง 
ต่อเนื่องและมีความยั่งยืน

กลุ่มผู้ประกอบกิจการเลี้ยง 
สัตว์

81. การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุขและ 
สิงแวดล้อม

อนุรักษ์และพื้นคืนสภาพลำ 
เหมืองในชุมชนตำบลริมจง

3,150.00 สำนัก/กอง 
สาธารณสุข, กอง 
ส่งเสริมคุณภาพ 
ชีวิต, กอง 
การแพทย์

เพื่อแก้ไขปึญหาการใช้'นา 
จากสำเหมืองในช่วงฤดู 
แล้งให้มีความเพียงพอต่อ 
ความต้องการของ 
ประซาขน

สำเหมืองสาธารณะในเขต 
เทศบาลๆ

82. การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุขและ 
สิงแวดล้อม

จัดการขยะโดยชุมซน 18,500.00 สำนัก/กอง 
สาธารณสุข, กอง 
ส่งเสริมคุณภาพ 
ชีวิต, กอง 
การแพทย์

1.เพ่ือให้ชุมซบมีความ 
ตระหนักเกิดจิตสำนึกและ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
กำจัดขยะมูล ฝอยภายใน 
ชุมซน 2,เพ่ือให้'ชุม,ซบมี 
ความรู้ความเข้าเข้าใจใบ 
การลดปริมาณขยะ พัด 
แยกขยะและสามารถคัด 
แยกได้ถูกต้อง

ภายใบเขตเทศบาล

83. การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุขและ 
สิงแวดล้อม

วันต้นโม้แห่งซาติ 0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต.

เพื่อปลูกต้นไม้เพื่อเพื่ม 
พื่นที่สีเขียวในเขตเทศบาล

พื้นที่ใบเขตเทศบาล

84. การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุขและ 
ส ิงแวดล ้อม

อนุรักษ์พันธุกรรมพีซ อับ 
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
ส ม เด ็จ พ ร ะ เท พ ร ัต น ราช ส ุต าฯ  
สยามบรมราชกุมาริ

0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน ป ล ัด  
อบต.

เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพื่ซ หง 10 หมู่บ้านในเขต 
เทศบาลฯ
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ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 
งนประมาณ

หน่วยงาบหี 
รับผิดขอบ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

85. การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุขและ 
สิงแวดล้อม

ควบคุมประซากรสุนัขและแมว 
จรจัด เทศบาลตำบลริมจง 
ประจำจ 2565

0.00 สำนัก/กอง 
สาธารณสุข, กอง 
ส่งเสริมคุณภาพ 
ชีวิต, กอง 
การแพทย์

เพื่อควบคุมประชากรสุนัข 
และแมว

สุนัขและแมวในพื่นที่ตำบล 
ริมจง

86. การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุขและ 
สิงแวดล้อม

ป็องกันและควบคุมโรคติดต่อ 0.00 สำนัก/กอง 
สาธารณสุข, กอง 
ส่งเสริมคุณภาพ 
ชีวิต, กอง 
การแพทย์

เพื่อควบคุมโรคติดต่อตาม 
ฤดูกาล

พื้นที่ตำบลริมปิง 10 
หมู่บ้าน

87. การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุขและ 
สิงแวดล้อม

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ 
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า 
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร 
ราซกุมารี กรมพระศรีสวาง 
ควัฒบ วรฃัตติยราขนารี

93,000.00 สำนัก/กอง 
สาธารณสุข, กอง 
ส่งเสริมคุณภาพ 
ชีวิต, กอง 
การแพทย์

เพื่อจองกันและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้า

พื้นที่ตำบลริมจง 10 
หมู่บ้าน

88. การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุขและ 
สิงแวดล้อม

ปฏิบัติงานขุดปฏิบัติการ 
อุกเรนเบื้องต้นตามระบบ 
บริการการแพทย์อุกเธน 
เทศบาลตำบลริมจง ประจำปี 
พ.ศ.2565

9,989.00 สำนัก/กอง 
สาธารณสุข, กอง 
ส่งเสริมคุณภาพ 
ชีวิต, กอง 
การแพทย์

เพ่ือให้ประซาซนสามารถ 
เช้าลิงระบบบริการ 
การแพทย์ใด้มากขึ้น

จัด^กอบรมและจัดชื้อวัสดุ 
การแพทย์

89. การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุขและ 
สิงแวดล้อม

ลำพูนเมืองบ่าเยือน บ้าบเฮอน 
บ่าอยู่ เทศบาลตำบลริมจง 
ประจำปี 2565

15,817.00 สำนัก/กอง 
สาธารณสุข, กอง 
ส่งเสริมคุณภาพ 
ชีวิต, กอง 
การแพทย์

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศ'นใน 
พื่นที่ตำบลริมจงให้สะอาด 
สวยงาม

จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้ง 
10 หมู่บ้าน

90. การพัฒนาด้าน 
การรกษ'าและการ 
กีฬา

รุตหนุนค่าใช้จ่ายสนับสบุน 
ส่งเสริมโภชนาการเด็กนักเรียน 
โรง เรียน ลังกัด สพฐ.

1,091,790.00 สำนัก/กอง 
การสิกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพื่อส่งเสรีมแสะสนับสบุบ 
[ภชนาการซองเด็ก 
นักเรียนใบเขตฯ

[รงเรียนในเฃตเทศบาลๆ 
จำนวน 3 โรงเรียบ

91. การพัฒนาด้าน 
การสิกษาและการ 
กีฬา

จัดการแข่งขับกีฬาเปตอง 
ตำบลริมจง

11,050.00 สำนัก/กอง 
การสิกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน 
ประชาชนในเขตเทศบาล 
โต้ออกกำลังกาย

ประชาขบในเขตเทศบาลฯ 
ท้ัง 10 หมู่บ้าน

92. การพัฒนาด้าน 
การสิกษาและการ 
กีฬา

จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ 
เยาวชนตำบลริมจง

0.00 สำนัก/กอง 
การสิกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ 
เยาวชนใบเซตเทศบาลๆ 
โช้เวลาว่างให้เป็น 
ประโยขนัโมพงพายาเสพ 
ติดและอบายมุข

เด็กและเยาวชนในเขต 
เทศบาลฯทั้ง 10 หมู่บ้าน
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ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 
งบประมาณ

หน่วยงานที 
รับผิดขอบ

วัตถุ 
น่ระสงค ผลผลิต

93. การพัฒนาด้าน 
การ!กษาและการ 
กีฬา

ส่งเสริม สนับสนุน การแข่งขัน 
กีฬาเด็ก เยาวซน และ 
ประซาซนทั้งภายในและ 
ภายบอกเขตเทศบาลฯ

0.00 สำนัก/กอง 
การ!กษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ 
เยาวขนใบเขตเทศบาลฯ 
แสดงออกลิง 
ความสามารถในการเล่น 
กีฬา

เด็กและเยาวซนใบเขต 
เทศบาลฯทั้ง 10 หมู'บ้าน

94. การพัฒนาด้าน 
การ!กษาและการ 
กีฬา

เยาวซนวัยใสพร้อมใจด้านภัย 
ยาเสพติดและเอดส์

0.00 สำนัก/กอง 
การ!กษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เด็กและเยาวซนเช้าใจและ 
ตระหนักลิงสาระสำคัญ 
ของการปกครองระบอบ 
ประขาธิปไตยและมีทักษะ 
ร่เวิตใบการฟ้องกันแก้ไข 
ปีญหาเรื่องยาเสพติดและ 
[รคเอดส์

เด็กและเยาวฃนใบเซต 
เทศบาลฯทั้ง 10 หมู่บ้าน

95. การพัฒนาด้าน 
การ!กษาและการ 
กีฬา

วันเด็กแฟงชาติ 0.00 สำนัก/กอง 
การ!กษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพ่ือให้เด็กได้แสดงออก 
อย่างเหมาะสมตามวัย 
และความสามารถของเด็ก

เด็กในเฃตเทศบาลๆ ท้ัง 10 
หม,บ้าน

96. การพัฒนาด้าน 
การ!กษาและการ 
กีฬา

จ้างนักเรียน นัก!กษาทำงาน 
ซ่วงปิดภาคฤดูร้อน

0.00 สำนัก/กอง 
สวัสดิการสังคม

เพื่อให้นักเรียน นัก!กษา 
สามารถใช้เวลาว่างในช่วง 
ปิตภาคเรียบให้เกิด 
ประโยซน!ม'เป็นภาระของ 
ครอบครัว

นักเรียน นัก!กษา ในเซต 
พื้นที่ตำบลริมจง

97. การพัฒนาด้าน 
การ!กษาและการ 
กีฬา

ประขุมพบปะผู้ปกครองศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล 
เมจง

0.00 สำนัก/กอง 
การ!กษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพื่อเผยแพร่ 
ประซาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กแก่ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการศูนย์ๆ

ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กเทศบาลฯ

98. การพัฒนาด้าน 
การ!กษาและการ 
กีฬา

เสริมสร้างพัฒนาการเรียบ! 
1ท้แก'เด็กก่อนวัย วัยเรียนศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล 
ริมจง

0.00 สำนัก/กอง 
การ!กษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพื่อเสรีมสร้างพัฒนาการ 
เรียน!ให้แก่เด็ก

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตำบลรีมป็ง

99. การพัฒนาด้าน 
การ!กษาและการ 
กีฬา

พัฒนาสติจญญาเด็กตำบล 
ริมจง

0.00 สำนัก/กอง 
การ!กษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพื่อพัฒนาเด็กแรกเกิดลิง 
5 ปี ให้ได้รับการ 
เสริมสร้างสติป็ญญาให้ 
เต็ม

เด็กแรกเกิดลิง 5 จ ในเซต 
เทศบาลฯ

100 การพัฒนาด้าน 
การ!กษาและการ 
กีฬา

เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก เทศบาลตำบลริมจง

0.00 สำนัก/กอง 
การ!กษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์ฯ 
มีความ!ความเช้าใจ 
เกี่ยวกับหลักการซอง 
เศรษฐกิจพอเพียง

เด็กศูนย์ฯ เช้าใจไนหลักของ 
เศรษฐกิจหอเพียง

101 การพัฒนาด้าน 
การ!กษาและการ 
กีฬา

สนับสบุนค่าใช้จ่ายใบการ 
บริหารสถาน!กษา

257,435.00 สำนัก/กอง 
การ!กษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพื่ออุดหนุบศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ ได้แก่ ค่าอาหาร 
กลางวัน เงินรายหัว และ 
ค่าพัฒนาคักยภาพครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล 
ตำบลริมจง
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ยุทธศาสตร์ โครงการ จ้านวน 
งบประมาณ

หน่วยงานที 
รันผิดชอบ

วัตถุ 
น่ระสงค์ ผลผลิต

102 การพัฒนาด้าน 
การเมือง การ 
บริหาร

วันเทศบาล(24 เมษายน) 450.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต.

เพิ่อความเป็นสิริมงคลแก่ 
พนักงาบและองค์กรและ 
.ผยแพร่กิจกรรมฯ

ช้าราชการ พนักงาบ 
เจ้าหน้าทีเทศบาลฯ

103 การพัฒนาด้าน 
การเมือง การ 
บริหาร

วันท้องถ่ินไทย 4,900.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต.

เพื่อเป็นการรำลึกถึง 
ความสำคัญของการ 
ปกครองท้องถ่ิน

จัดกิจกรรมวันท้องถิ่น 
จำนวน 1 วัน

104 การพัฒนาต้าน 
การเมือง การ 
นริ'หาร

พัฒนาพักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเหศบาล พนักงาบ 
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ 
เทศบาลตำบลริฆปิง

12,436.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต.

เพี่อพัฒนาและเพิ่ม 
พักยภาพของบุคลากร

บุคลากรเทศบาลตำบลริมจง

105 การพัฒนาต้าน 
การเมือง การ 
บริหาร

สถานทีทำงานน่าอยู่น่าทำงาน 
ด้วยกิจกรรม 5 ส.

0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงาบปลัด 
อบต.

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
สถานทีทำงานให้สวยงาม 
เหมาะสมกับการทำงาน

จัดกิจกรรม 5 ส. สำนักงาน 
เทศบาลตำบลริมจง จ้านวน 
5 คร้ัง

106 การพัฒนาด้าน 
การเมือง การ 
บริหาร

เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บ 
รายไต้

0.00 สำนัก/กองคลัง เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
รายโต้ของเทศบาลฯ

การจัดหำบ้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ การ 
อบรมให้ ความรู้ผู้,ชำระภาษี

107 การพัฒนาด้าน 
การเมือง การ 
บริหาร

เสริมสร้างพักยภาพการจัดทำ 
แผนพัฒนาหม่บ้านเพี่อการ
J 7 *ฃบเคลอนแผนแบบบูรณาการ

45,565.00 สำนัก/กอง 
ยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ, สำนัก 
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ 
แผนงาน

เพ่ือให้หมู่บ้านไต้จัดทำ 
แผนพัฒนาหมู่บ้านของ 
ตนเอง และนำแผนพัฒนา 
หมู่บ้านบรรจุไว้ในการ 
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
แผนพัฒนาเทศบาล

108 การพัฒนาด้าน 
การเมือง การ 
บริหาร

เสริมสร้างศักยภาพ 
คณะกรรมการแผนพัฒนา 
เทศบาลตำบลริมจง

0.00 สำนัก/กอง 
ยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ, สำนัก 
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ 
แผนงาน

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
คณะกรรมการแผนทั้ง 3 
ชุด

คณะกรรมการแผนพัฒนา 
เทศบาลทั้ง 3 ชุด

109 การพัฒนาด้าน 
การเมือง การ 
บริหาร

วันจยมหาราช 0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต.

เพื่อเป็นการสดุดี และ 
น้อมรำลึกถ็งพระมหา 
กรุณาธิคุณชองรัชกาลที 5

ประขาขนใบเขตเทศบาล ท้ัง 
10 หมู่บ้าน

110 การพัฒนาด้าน 
การเมือง การ 
บริหาร

๒รงการเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระบางเจ้าสิริกิตี้ พระ 
บรมราชนนีพันปีหลวง เน่ีอง 
1นโอกาสเa ลิมหระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม

0.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต.

เพี่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระ 
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริทิต พระบรมราชินีนาถ 
และเทิดทูบพระคุณฃอง 
แม่ที่มีต่อครอบครัวและ 
สังคม

ประชาซนในเขตเทศบาล ท้ัง 
10 หมู่บ้าน
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ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน 
งบประมาณ

หน่วยงานที 
รับผิดชอบ

วัตถ 
'ประสงค์ ผลผลิต

I l l การพ ัฒนาด้าน 
การเม ือง การ 
บริหาร

อบรมเพ ิ่มศ ักยภาพสมารก 
สภาให้ร้ใบบทบาท หน้าพิ่ตาม 
กฎหมายกำหนด

0.00 สำนัก/กอง 
ยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ, สำนัก 
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ 
แผนงาน

เพิ่อให้สมาชิกสภามี 
ความเบหบาท อำนาจ 
หน้าที่ ในการตรวจสอบ 
การบริหารงานเทศบาล

สมาซ ิกสภาเทศบาลตำบล 
ริมปิง

112 การพ ัฒนาด้าน 
การเม ือง การ 
บริหาร

อุดหนุนพิ่ทำการปกครอง 
อำนาอเมืองลำพูน ตาม 
เครงการฟิกอบรมการให้ 
ความเด ้านการอำนวยความ 
เป็นธรรมให้กับประซาซบใบ 
หมู่บ ้าน/ชุมชน ในพื้นที่อำเภอ 
เมืองลำพูน

5,000 .00 สำนักปลัด อบจ., 
สำน ักปลัดเทศบาล, 
สำนักงาบปลัด 
อบต.

เพิ่อให้ประซาซบใบ 
หมู่บ ้าน/ชุมซบมีความ 
เช ้าใจใบกฎหมายเบ ื้องต้น 
และกฎหมายที่เก ียวช ้อง 
กับการดำเน ินการ 
ประนิประนอมช้อพิพาท

ประซาซนไนพื้นที่

113 การพ ัฒนาด้าน 
การเม ือง การ 
บริหาร

อุดหนุนที่ทำการปกครอง 
อำเภอเม ืองลำพ ูน ตาม 
เครงการวัดต ั้งค ูนย1ปฎิบ ้ตการ 
ร่วมใบการช่วยเหลอประซาซบ 
ขององค์กรปกครองส่วน 
ห้องถิ่น อำเภอเม ืองลำพ ูน 
จังหวัดลำพูน

18,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำน ักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต.

เพ ี่อเป ็นการช่วยเหลือ 
ประซาซนตามโครงการ 
จัดตั๊งศ ูนย์ปฏิบ ัต ิการร่วม 
เนการช่วยเหลือ 
ประซาซนขององค์กร 
ปกครองส่วนห้องถิ่น

ประซาซบใบพื้นที่

114 การ{เองกันการ 
ทุจริต

สร้างจิตสำนิกและค่านิยม 
ความซึ๋อล ัตย ์ สุจริต คุณธรรม 
จริยธรรม เพิ่อฟ ้องกันการ 
ทุจริต ให้แก’คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ช ้าราชการ 
พนักงาบ ล ูกจ้างท ุกคน

6,600 .00 สำนัก/กอง 
ยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ, สำนัก 
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ 
แผนงาน

เพ ี่อสร้างจิตสำนิกในการ 
ฟ้องกันการทุจริตให้แก่ 
คณะผู้บริหารสมาซิกสภา 
ช ้าราชการ พนักงาบ 
ลูกจ้างท ุกคบ

คณะผู้ป ิหาร สมาซิกสภาฯ 
ช้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
เทศบาลๆ

115 การ{เองกันการ 
ทุจริต

เป็นคนดีมีคุณธรรมหนูทำได้ 0 .00 สำนัก/กอง 
การสืกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพ ี่อสร้างจิตสำนึกใบการ 
เป ็นคนดีมืคุณธรรม แก่ 
เด ็กน ักเร ียนสภาเด ็กและ 
เยาวชนตำบลริมปีง

น ักเร ียนใบเขตเทศบาลฯ 
สภาเด ็กและเยาวชนตำบล 
ริมปีง

116 การ{เองกันการ 
ทุจริต

เตไปไม่โกง 0.00 สำน ัก/กอง 
การสืกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

เพ ี่อปลูกผิงให้เด ็กและ 
เยาวชนมีความพ ิ่อล ัดย ์

เด ็กและเยาวชนใบเขต 
เทศบาลฯทั้ง 10 หมู่บ ้าน



ฉุ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตำบลริมปิง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้ 

มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 62 โครงการ จำนวนเงิน 6,742,546 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จำนวน 40 โครงการ จำนวนเงิน 3,573,240 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา

โครงการ การเบิกจ่าย 
งบประมาณ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 28 4,193,500.00 6 1,042,600.00

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเซิงเกษตรและ 
วัฒนธรรม 4 67,100.00 4 67,100.00

การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 9 119,345.00 9 119,345.00
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 11 891,568.60 11 891,568.60
การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 3 1,359,675.00 3 1,359,675.00
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 6 86,351.00 6 86,351.00
การบิองกันการทุจริต 1 6,600.00 1 6,600.00

รวม 62 6,724,139.60 40 3,573,239.60

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลริมปีง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 
มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ ซื่อโครงการตามแผน
งบตามข ้อบ ัญ ญ ัต ิ/ 

เทศบัญญัติ
ลงนามสัญญา เบ ิกจ ่าย คงเหลีอ

1 . การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

เครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 
ท่ี 3 บ้านฮ่องแล้ง ตำบลริมจง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน

250,000.00 250,000.00 (กันเงิน) 0.00 0.00

2. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

01) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็น 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมือง 
ชลประทาน (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ท่ี 1 
บ้านปาแก ตำบลรีมปิง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน

200,000.00 189,000.00 (ก่อหนี้ผูกพัน 
แล้ว) 0.00

11,000.00

3. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

02) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เป็น 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำเหมือง 
ชลประทาน (ต่อเนื่องของเดิม) ซอย 2 หมู่ 
ท่ี 2 บ้านบ้านร่องกาศ ตำบลรีมปิง อำเภอ 
เมือง จังหวัดลำพูน

191,000.00 191,000.00 (ก่อหนี้ผูกพัน 
แล้ว) 0.00

0.00

-  44  -



ยุทธศาสตร์ ซื่อโครงการตามแผน
งบตามข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

4. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

03) โครงการวางท่อระบายนำพร้อมบ่อ 
พัก เลียบถนนสาธารณะซอยโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุฃภาพตำบลริมจงจากหน้าบ้าบ 
บายหรงเดช บันตะวับนา ถึง ลำเหมือง 
เลียนํ้า หมู่ที่ 4  บ้านศรีบังวัน ตำบลริมจง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูบ

240,000.00 240,000.00 (กันเงิน) 0.00 0.00

5. การพัฒนาต้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารญปการ

06) โครงการก่อสร้างรางระบายป้า 
คอบกริตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ถบน 
สาธารณะ ซอย 4 (ต่อเนื่องซองเติม) หมู่ 
ท่ี 5 บ้านเจดีย์ซาว ตำบลริมจง อำเภอ 
เมือง จังหวัดลำพูน

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00

6. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน ส าธารฟ ู[ภ ค  
สาธารณปการ

1ครงการก่อสร้างรางระบายป้าคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนสาธารณะข้างบ้านนาง 
อร ศริจันตา หมู่ที่ 8 บ้านบ้ายาง ตำบล 
เมจง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

84,000.00 84,000.00 (กันเงิน) 0.00 0.00

7. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารญปโภค 
สาธารณูปการ

15) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเจนถนน 
คอนกรีตเสรีมเหล็กถนนสาธารณะซอย 
สวบสัมพันธ์ (ต่อเนื่องซองเดิม) หมู่ท่ี 9 
บ้านสบปะ ตำบลริมจง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน

96,500.00 96,500.00 (ก่อหนี้ผูกพัน 
แล้ว) 0.00

0.00

8. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

17) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเจนถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะซอย 
ข้างบ้านนางแสงหล้า มะโนใจ (ต่อเน่ือง 
ของเติม) หมู่ท่ี 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบล 
ริมจง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

96,500.00 96,500.00 (ก่อหนี้ผูกพัน 
แล้ว) 0.00

0.00

9. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

16) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเจน 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะ 
ซอย 2 (ต่อเนื่องของเติม) หมู่ท่ี 10 บ้าน 
กลางทุ่ง ตำบลริมจง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน

118,500.00 118,500.00 (ก่อหนี้ผูกพัน 
แล้ว) 0.00

0.00

10. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

07) โครงการก่อสร้างรางระบายป้า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายบุญ 
ช่วย คำชั่ง (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ท่ี 5 
บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมจง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน

115,000.00 115,000.00 (กันเงิน) 0.00 0.00

น . การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

05) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็น 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันพระ 
เซ่ือมถนนแม่นกบก้อง หมู่ท่ี 5 บ้านเจดีย์ 
ซาว ตำบลริมจง อำเภอเมือง จังหวัด 
ลำพูน

96,000.00 96,000.00 (ก่อหน้ีผูกพัน 
แล้ว) 0.00

0.00

- 4 5 -



ยุทธศาสตร ซี่อโครงการตามแผน
งบตามข้อปัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลีอ

12. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารญ,ชโภค 
สาธารญปการ

09) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ้ลท 
ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ท่ี 6 บ้านสัน 
ริมจง ตำบลริมจง อำเภอเมอง จังหวัด 
ลำพูน

105,000.00 105,000.00 105,000.00 0.00

13. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

10) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ้ลท่ 
ติกคอนกรีต ซอย 3 หมู่ท่ี 6 บ้านสัน 
รีมจง ตำบลริมจง อำเภอเมือง จังหวัด 
ลำพูน

368,000.00 368,000.00 368,000.00 0.00

14. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน สาธารพู!เโภค 
สาธารณูปการ

04) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟิลท่ 
ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะซอย 6 หม่ท่ี 
4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมจง อำเภอเมอง 
จังหวัดลำพูน

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

15. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

08) โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 จากหน้า 
บ้านบายจิต คำมา ถ็ง ลำเหมือง 
สาธารณะ หมู่ท่ี 6 บ้านสันริมจง ตำบล 
เมจง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

160,000.00 160,000.00 160,000.00 0.00

16. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารฌูปการ

11) โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีต 
เสริมเหล็กถนนสายหลัก บริเวณปาก 
ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านหนองผำ 
ตำบลรีมจง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

90,000.00 85,000.00 (ก่อหนี้ผูกพัน 
แล้ว) 0.00

5,000.00

17. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

12) โครงการติคตั้งราวกันตกถนน 
สาธารณะเลียบลำเหมืองบ้โอิด หมู,ท่ี 7 
บ้านหนองผำ ตำบลริมจง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน

159,600.00 159,600.00 159,600.00 0.00

18. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

13) โครงการซยายถนนสายหลักโดยการ 
เทคอบกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย 
ณรงค์ อินติะฟิงค์ ถึงบ้านนายพีน อ้าย 
พิงค์ หมู่ท่ี 8 บ้านบ้ายาง ตำบลริมจง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

205,000.00 205,000.00 (ก่อหน้ีผูกพัน 
แล้ว) 0.00

0.00

19. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

14) โครงการวางท่อระบาย■ น้ําคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ลำเหมืองสาธารณะปากหาง 
ซอย 1 หมู่ท่ี 8 บ้านบ้ายาง ตำบลรีมจง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

93,000.00 93,000.00 (ก่อหนี้ผูกพัน 
แล้ว) 0.00

0.00

20. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

18) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด 
ถนนสาธารณะแยกสวนนายจรัล พรม 
พิงค์หมู่ท่ี 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมจง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูบ

73,000.00 73,000.00 (ก่อหนี้ผูกพัน 
แล้ว) 0.00

0.00
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ยุทธศาสตร์ ซื่อโครงการตามแผน
งบตามข้อปัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

21. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

ว!) โครงการซยายเซตประปาโดยวางห่อ 
PVC ถนนสาธารณะซอยเลียบลำเหมือง 
[ด้ง หมู่ท่ี 9 บ้าบสบปะ ตำบสริมจง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

98,000.00 98,0๓ .00 (กันเงิน) 0.00 0.00

22. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

01) โครงการก่อสร้างประตูระบายนํ้า 
คอนกรีตเสริมเหลีก ลำเหมืองสาธารณะ 
กอโก* เหมืองเจ้า หมู่ท่ี 9 บ้านสบปะ 
ตำบลริมจง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูบ

130.000.0C 130,000.00 (ก่อหนี้ผูกพัน 
แล้ว) 0.00

0.00

23. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

เครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีต 
เสริมเหล็กบริเวณบ้านนายมา ดวงสน่ัน 
ถ็งลำเหมืองลึก หมู่ท่ี 4 บ้านศรีบังวัน 
ตำบลริมจง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด 
ลำพูน

155,๓0.00 155,000.00 (กันเงิน) 0.00 0.00

24. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

[ครงการก่อสร้างรางระบายป้าคอนกรีต 
เสรีมเหล็กบริเวณบ้านนายบุญช่วย คำชั่ง 
ลึงบ้านนางวรรณ วรกา (ต่อเน่ือง 
ของเดิม) หมู'ท่ี 5 บ้านเจดีย์ซาว ตำบล 
เมจง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

127,200.00 127,200.00 (กับเงิน) 0.00 0.00

25. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

[ครงการก่อสร้างรางระบายบํ้าคอนกรีต 
เสรีมเหล็กบริเวณบ้านนางรุจี มะโน 
วรรณนา ถึงบ้านนายซญานนท์ สุวรรณ 
เลิศ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ 
ซาว ตำบลรีมจง อำ๓ อเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน

74,2๓.00 74,200.00 (กันเงิน) 0.00 0.00

26. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

[ครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟิลท์ติ 
กลอนกรีต บริเวณทางเข้าฌาปนสถาน 
หมู่ท่ี 6 บ้านสันริมจง ตำบลริมจง 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

250,000.00 250,๓ 0.00 (กันเงิน) 0.00 0.00

27. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

๒ รงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายทรงคิด ตาจง 
ถึงบ้านนางนาค ศริวิชัย หมู่ที่ 7 บ้าน 
หนองผำ ตำบลรีมจง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน

250,000.00 250,000.00 (กันเงิน) 0.00 0.00

28. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

[ครงการวางท่อระบายป้าคอนกรีตเสริม 
เหล็ก บริเวณบ้านนายศรี พรมมินทร์ ถึง 
บ้านนางอุไร ศรีบุญอ้าย ถึงลำเหมืองเลีย 
ป้า หมู่ท่ี 8 บ้านบ้ายาง ตำบลริมจง 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

134,000.00 134,000.00 (กันเงิน) 0.0C 0.00

29. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเหี่ยวเช้ง 
เกษตรและวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตาม 
แนวพระราชดำริ

3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00
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ยุทธศาสตร์ ซี่อโครงการตามแผน
งบตามข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

30. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยวเซิง 
เกษตรและวัฒนธรรม

^ รงการสร้างศวามเข้มแข็งกลุ่ม 
เกษตรกรทำไร่ตำบลริมป็ง

8,050.00 8,050.00 8,050.00 0.00

31. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยวเซิง 
เกษตรและวัฒนธรรม

!ศรงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม 
เกษตรกรทำสวนตำบลริมป็ง

11,050.00 11,050.00 11,050.00 0.00

32. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยวเซิง 
เกษตรและวัฒนธรรม

๒รงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00

33. การพัฒนาด้านสังดมและ 
วัฒนธรรม

โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรตำบลริมปิง 
เฉลมพระเกียรติๆ

10,950.00 10,950.00 10,950.00 0.00

34. การพัฒนาด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม

[ครงการหล่อเทียนและถวายเทียน 
พรรษา

675.00 675.00 675.00 0.00

35. การพัฒนาด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม

[ครงการสิบทอดภูมินิญญาฟ้องถิ่นอุ้ย 
สอนหลาบ

15,300.00 15,300.00 15,300.00 0.00

36. การพัฒนาด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม

๒รงการไหว้สาปารมีครูบาเจ้าศรีวิชัย 
นักบุญแห่งล้านนา

450.00 450.00 450.00 0.00

37. การพัฒนาด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม

โครงการสรงน้ําพระธาตุวัดในเซต 
เทศบาลตำบลริมปิง

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00

38. การพัฒนาด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม

๒รงการอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน การ 
ฟ้อนฝึเสิอบ้าน

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00

39. การพัฒนาด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม

โครงการฟ้องกับและลดอุบัติเหตุทาง 
ทนบในช่วงเทศกาล

3,150.00 3,150.00 3,150.00 0.00

40. การพัฒนาด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม

โครงการ'3 กอบรมเชิงปฦบัติการเพื่อลด7 .ความเสยงต่อการเกดอคคภัยและการ 
ซ้อมแผนการป็องกันอัคคีภัย

33,820.00 33,820.00 33,820.00 0.00

41. การพัฒนาด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง 
ลำพูน (คูนย์ปฏิบัติการฟ้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพตดอำเภอเมืองลำพูบ) 
(ศป.ปส.อ.เมืองลำพูบ) ตามโครงการ 
บริหารจัดการแบบบูรณาการของศูนย์ 
ปฏิบัติการฟ้องกับและปราบปรามยาเสพ 
ติด อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ 2565

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

42. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิงแวดล้อม

เครงการฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภัยแล้งและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ. 
2565

4,950.00 4,950.00 4,950.00 0.00

43. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิงแวดล้อม

เงินสมทบกองทุบหลักประกันสุขภาพ 
ตำบลริมปิง

270,000.00 270,000.00 270,000.00 0.00
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ยุทธศาสตรี ซี่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

44. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิงแวดส้อม

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานฟ้าม 
แนวทางโครงการพระราฃดำริด้าน 
สาธารณสุข

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00

45. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิงแวดล้อม

เครงการสัตว์ปลอด'โรค คนปลอดภัยจาก 
.รคพิษสุนัขบ้า ดามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องบาง 
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช 
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒบ วรฃัตติย 
ราชนารี

93,000.00 93,0๓ .00 93,0๓ .00 0.00

46. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิงแวดล้อม

๒ รงการป็องกันและควบคุม'โรค 
โฃัเลอดออก

174,969.00 173,162.60 173,162.60 1,806.40

47. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิงแวดล้อม

โครงการแก้ไขบิญหาด้านสิงแวดล้อม 
เทศบาลตำบลริมจง ประจำปี พ.ศ.2565

10.000.0C 10,000.00 10,000.00 0.00

48. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิงนวดล้อม

โครงการอนุรักษ์และพ้ืนฟูคืบสภาพสำ 
เหมือง เทศบาลตำบลรีมจง ประจำปี 
2565

3.150.0C 3,150.00 3,150.00 0.00

49. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิงแวดล้อม

โครงการจัดการขยะโดยชุมชน (ชมชน 
ด้นแบบ) เทศบาลตำบลรีมปิง อำเภอ 
เมือง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565

18.500.0C 18,5๓ .00 18,500.00 0.00

50. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิงแวดล้อม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คบปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าบ้องนาง 
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช 
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒบ วรฃ้ตติย 
ราชนารี

93,000.00 93,000.00 93,000.00 0.00

51. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิงแวดล้อม

โครงการ’ปฏิบัติงาน1ชุดปฎิบัติการฉุกเฉิบ 
เบองต้นตามระบบบริการการแพทย์ 
อุกเฉิน เทศบาลตำบลรีมจง ประจำปี 
พ.ศ.2565

9,989.00 9,989.00 9,989.00 0.00

52. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิงแวดล้อม

๒ รงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเยือน 
น่าอยู่ เทศบาลตำบลริมจง ประจำปี 
2565

15,817.00 15,817.00 15,817.00 0.00

53. การพัฒนาด้านการสกษา 
และการกีฬา

โครงการส่งเสรีมโภชบาการเด็กนักเรียบ 
โนโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อาหารกลางวัน) 
โบเขตเทศบาลตำบลริมปีง

1,091,790.00 1,091,790.00 1,091,790.00 0.00

54. การพัฒนาด้านการสกษา 
และการกีฬา

เครงการจัดการแข่งขับกีฬาเปตองตำบล 
เมจง

11,050.00 11,050.00 11,050.00 0.00

55. การพัฒนาด้านการสืกษา 
และการกีฬา

โครงการสนับสบุบค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานสกษา

257,435.00 256,835.00 256,835.00 600.00
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ยุทธศาสตร์ ซื่อโครงการตามแผน
งบคามข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ
ลงนามสัญญา เนิกจ่าย คงเหลือ

56. การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร

(ครงการวันเทศบาล 450.0C 450.00 450.00 0.00

57. การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร

โครงการวันฟ้องถ่ินไทย 4,900.00 4,900.00 4,900.00 0.00

58. การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร

เครงการพัฒนาพักยภาทผู้บริหาร 
สมา’ว็เกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล 
เมจง

12,436.00 12,436.00 12,436.00 0.00

59. การพัฒนาค้านการเมือง 
การบริหาร

เครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำ 
แผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการขับเคลื่อบ 
แผบแบบบูรณาการ

45,565.00 45,565.00 45,565.00 0.00

60. การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง 
ลำพูน ตามโครงการแกอบรมการให้ 
ความเด้าบการอำบวยความเป็นธรรม 
เห้กับประซาขนในหมู่บ้าน/ขุมซนใน 
พื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ประจำปี พ.ศ. 
2565

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00

61. การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร

อุดหนุบที่ทำการปกครองอำเภอเมือง 
ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏบัติการร่วมใน 
การช่วยเหลือประขาซนขององค์กร 
ปกครองส่วนฟ้องถิ่น อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน

18,0๓.00 18,0๓ .00 18,000.00 0.00

62. การป้องกันการทุจริต เครงการสร้างจิตส่าปีกและค่านิยมความ 
ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ 
ป้องกันการทุจริต

6,600.00 6,600.00 6,600.00 0.00
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565  
เทศบาลตำบลริมปีง เมืองลำพูน จ.ลำพูน

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด อนุฟ้ตังบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

ยุทรศาสตริ จำนวน
โครงการ งบประมาณ จำนวน

โครงการ งบประมาณ จำนวน
โครงการ งบประมาณ จำนวน

โครงการ งบประมาณ

1 .การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารญปโภค สาธารญปการ 159 43,542,975.00 31 4,210,164.00 28 4,193,500.00 6 1,042,600.00

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ 
ท่องเที่ยวเซิงเกษตรและวัฒนธรรม

18 379,000.00 13 79,100.00 4 67,100.00 4 67,100.00

3,การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 59 15,538,000.00 29 128,345.00 9 119,345.00 9 119,345.00

4.การพัฒนาด้านสาธารณสุฃและ 
สิงแวดล้อม 32 1,787,000.00 16 893,375.00 11 891,568.60 11 891,568.60

5.การพัฒนาด้านการสิกษาและการกีฬา 19 2,795,000.00 12 1,360,275.00 3 1,359,675.00 3 1,359,675.00

6.การพัฒบาด้านการเมือง การบริหาร 35 2,343,000.00 12 86,351.00 6 86,351.00 6 86,351.00

7.การป็องกันการทุจริต 23 570,000.00 3 6,600.00 1 6,600.00 1 6,600.00

รวม 345 66 ,954,975 .00 116 6,764 ,210 .00 62 6 ,724 ,139 .60 40 3 ,573 ,239 .60

จากตารางด ังกล ่าว เทศบาลตำบลริมป ิงม ืโครงการตามแผนพัฒนาท ้องถ ิ่น  (พ .ศ.2561-2565) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 345 โครงการ โดย'จำแนกเปีน

- โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวน 1 1 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.62 ของโครงการ 
ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ ท้ังหมด

- โครงการท ี่ม ีการลงนามส ัญ ญ า จำนวน 62 โครงการ ค ิด เป ็น ร ้อ ยละ 5 3 .4 4  ของโครงการ 
ที่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกเป็น

- โครงการที่ม ีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวน 40 โครงการ คิดเป็น 
ร้อยละ 64.51 ของโครงการที่ได้มีการลงนามสัญญา

- โครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน (รอเบิกจ่าย) จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
17.74 ของโครงการที่ได้มีการลงนามสัญญา

- โครงการที่มีการกันเงิน (รอดำเนินการ) จำนวน จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อย 
ละ 17.74 ของโครงการที่ได้มีการลงนามสัญญา

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมปง
1. การให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็นการพิจารณาการให้ 
คะแนน ควรจะมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ซัดเจน และการให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาการ 
ติดตามและใ]ระเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ควรจะมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ซัดเจนเซ่นกัน
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2. โครงการที่เทศบาลตำบลริมปิงจะดำเนินการในแต่ละปีนั้น แนะนำให้ทำเป็นแผนผังดำเนินงานในแต่ 
ละช่วงเวลา เพื่อให้ผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ 
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการติดตาม ตรวจเช็คว่าโครงการใดได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และโครงการใดที่ 
ยังไม่ได้ดำเนินการ และควรจะต้องปรับโครงการให้เหมาะสมตามช่วงเวลาที่จะดำเนินการ ก่อส้ิน
ปีงบประมาณนั้นๆ

3. การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีควรมีความเหมาะสมและใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของ 
จำนวนโครงการและงบประมาณ และไม่ควรบรรจุโครงการไว่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป 
ควรคำนึงถึงงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ รวมถึง 
ควรมีการวางแนวทางการดำเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกซึ่ง 
เป็นโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลริมปิงและต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก

ซ. คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ซื่อ ตำแหน ่ง เบอร์โทรศ ัพท ์ เบอร์ม ือถ ือ e m a il
นายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลริมปง 

(ประธานคณะกรรมการ)
053-500984 - -

นายศุภกฤต วันมาละ รองนายกเทศมนตรีตำบลริมปง 053-500984 - -
นายอำนวย คำฟู รองนายกเทศมนตรีตำบลรีมปง 053-500984 - -
นายสทุน จันต๊ะรังษี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรีมปง 053-500984 - -

นายนิกร กาวิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมปง 053-500984 - -
นายประเสริฐ จันทะมา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรีมปง 053-500984 - -
นายมิตร สิงห์โตวะนา กำนันตำบลริมปง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) - - -
นายสรรพงษ์ วงศ์วิราช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 9 (ผู้ทรงคุณวุฒิ) - - -
นายประพันธ์ แสงพิงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
- ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลรีมปง 

(ผู้แทนภาคราชการ)
- - -

- ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีบังวัน 
(ผ ูแ้ทนภาคราชการ)

- - -

- ผูอ้ำนวยการ รพ.สต.ตำบลรีมปง 
(ผูแ้ทนภาคราชการ)

- - -

- ผูอ้ำนวยการโรงเรียนวัดปายาง - - -

นายถนอม จันทร์วงคํ ผูแ้ทนประชาคม - - -

นายทองอินทร์ วงค์จันเสือ ผ ู้แทนประชาคม - - -

นางสุมิตรา เหล่ียมโสภณ ผู้แทนประชาคม - - -

นายชาญชัย นวคุณานนท์ 
นายวัชระ พรมพิงคํ 
นายบุญเรือง บัวระวงคํ

ผ ู้แทนประชาคม 
ผู้แทนประชาคม 
ผ ู้แทนประชาคม
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ซ่ือ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพห์ เบอร์มือถือ email
นางจันยวรรธน์ กันริมา ปลัดเทศบาลตำบลริมแง 

(กรรมการและเลขานุการ)
053-500984 - -

นางสาวเกตุกนก จอมจันทร์ 
ยอง

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ (กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ)

053-500984 ต่อ 17

นางสาวดุ'ษยา ผลประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ 
งบประมาณ (ผู้ช่วยเลขานุการ)

053-500984 ต่อ 17 - -

นางนนท์ลภัส กินร นักวิเคราะห์นโยบายและ 
แผนปฏิบติการ (ผู้ช่วยเลขานุการ)

053-500984 ต่อ 17 - -

2. คณะกรรมการติดตามแผนฯ
ซื่อ ตำแหน ่ง เบอร์โทรศ ัพท ์ เบอร์ม ือถ ือ e m a il

นายอรุณ วงค์จันเสือ สมาขิกสภาเทศบาลตำบลริมปิง 053-500984 - -
นางจารี สิงห์ทอน สมาขิกสภาเทศบาลตำบลริมปิง 053-500984 - -
นางจรัล ถาพิวงค์ สมาขิกสภาเทศบาลตำบลริมปิง 053-500984 - -
นายทวนทอง อุ่นใจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 (ผ ูแ้ทน 

ประชาคมท้องถ่ิน)
- - -

นายเอนก นันทะพงษ์ ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน - - -
- พัฒนากรประจำตำบลริมแง 

(ผู้แทนภาคราชการ)
- - -

- เกษตรประจำตำบลริมปิง (ผ ูแ้ทน 
ภาคราชการ)

- - -

นายลัมฤทธ้ิ พัฒนรังสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - - -
นางชุมพร จันต๊ะพิงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - - -

นางจีรวรรณ ปลาสุวรรณ ผู้อำนวยการกองคลัง 053-500984 ต่อ 20 - -

นางสาวเกตุกนก จอมจันทร์ 
ยอง

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ

053-500984 ต่อ 17 - -

- -
- -
- -
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3. คณะกรรมการฝึนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ซ่ือ ตำแหน่ง เบอร์โทรสัพท เบอร์มีอถือ email

นางจันยวรรธน์ กันธิมา ปลัดเทศบาลตำบล'รืมปิง 
(ประธานคณะกรรมการ)

053-500984 ต่อ 13 - -

นางอาจารยา รังสรรค์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 053-500984 ต่อ 11 - -
นางจีรวรรณ ปลาสุวรรณ ผู้อำนวยการกองคลัง 053-500984 ต่อ 20 - -
นายอุเทียน คำเดซศักด้ิ ผู้อำนวยการกองช่าง 053-500984 ต่อ 16 - -
- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ 

ส่ิงแวดล้อม
053-500984 ต่อ 14 - -

นางกาญจนา คำมุงคุณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 053-500984 ต่อ 22 - -
นางขวัญเรือน โลหะกิจ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการลังคม 053-500984 ต่อ 18 - -
นางสมศรี กันธิยะ ผู้แทนประซาคมท้องถ่ิน - - -
นายวิฑูรย์ ทาแกง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 (ผู้แทน 

ประซาคมท้องถ่ิน)
- - -

นางนงเยาวิ จีสันติ ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน - - -
นางสาวเกตุกนก จอมจันทร์ 
ยอง

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ (กรรมการและ 
เลขานุการ)

053-500984 ต่อ 17

นางสาวดุ'ษยา ผลประเสรีฐ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ 
งบประมาณ (ผู้ช่วยเลขานุการ)

053-500984 ต่อ 17 - -

นางนันท์ลภัส กินร นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบ้ติการ (ผู้ช่วยเลขานุการ)

053-500984 ต่อ 17 - -

ทั้งนี้ หากประขาขนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีฃ้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ 
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตำบลริมปงทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการ 
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาซนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2565

(นายเอนก มหาเกียรตฦณ)
นายกเทศมนตรีตำบลริมปง
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