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ส่วนที่ 1 

บทนำ 
 

  ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ือประชาชนทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้าน
การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้ง
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมี
ลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่ การจัดทำ
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

   ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือนำไปสู่
การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่ แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
Thailand 4.0  และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจำเป็นต้องตอบสนองต่อการทำงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและ
สามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้โดยการวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการคือ  

1.  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
2.  ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
3.  ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
4.  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน  
5.  ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน  
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  ดังนั้น การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่
เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการติดตาม
และประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ เทศบาลตำบล
ริมปิงได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561–2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  

   เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลริมปิงเป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงประกอบไปด้วย   

   1.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งเป็นโครงการที่บรรจุ
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  

  2.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

  จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลริมปิงจึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29  ดังนี้ 
    (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12)   
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1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  “ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมาย
หรือไม่อย่างไร เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน   

  การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ใน
การดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้าม หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถ
ในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ  ใน
โครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้
ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึง
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิด
ความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่
ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือ
มีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว 
โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  
เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” (Evaluation) นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็น
สำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การ
ขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตาม
และประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการ
ตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์
โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม  

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ดำเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและ
ที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนใน
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ท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการ
วางแผน  

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ 
กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลใน
องค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริง
หรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและ
ประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่
เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่
กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่น
หรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมิน
ปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย 
(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ 
จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้
เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า ต่อ
ประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กร
เอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง   

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ทำให้ทราบและ
กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths), 
จุดอ่อน (weaknesses), โอกาส (opportunities), ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่ การปรับปรุง
แผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยาย
โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยาย
แผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
   1. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
   2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
   3. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
  4. เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
   5. เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 1   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย  
1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ  

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

ได้รับการคัดเลือกอีกได้  

ขั้นตอนที่ 2   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการ

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

ขั้นตอนที่ 3    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)   

ขั้นตอนที่ 4    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
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ข้อ 29 (3) ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 12    

ขั้นตอนที่ 5    
   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5)  
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 13   

 

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อ สภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละคร้ังภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  4. เครื่องมือที่ใชใ้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ
ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณา
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

   (1)  การประเมินผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้ 
1.1) แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
1.2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
1.3) แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

การพัฒนา โดยใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan : electronic plan)         

(2)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) โดยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้   
2.1)  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาลตำบล

ริมปิง โดยดำเนินการประเมินโดยหน่วยงานภายนอก กำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  
1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น ๆ หรือตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

2.2) แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโครงการรายโครงการ โดยผู้รับผิดชอบ
โครงการเป็นผู้ดำเนินการตามความเหมาะสม พร้อมทั้ งสรุปปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ 

 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

 1)  ทำให้ผู้บริหารทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติว่าบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่      
   2)  เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน
การปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
นำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

  3)  ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้ เหมาะสม ระดับการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำ
โครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

  4)  ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุอะไร เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการ
นำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

 5)  การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาควรจะยุติโครงการเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน 
การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน สมควรสนับสนุน
ให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ ก็ควรยกเลิก 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลริมปิง 

 
1. วิสัยทัศน์ (vision)  

เทศบาลตำบลริมปิงได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย 
ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่าง
รอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆจึงกำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิงร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง

องค์กรต่างๆที่เก่ียวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การป้องกันการทุจริต 

3. เป้าประสงค์ 
  1. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไฟฟ้า ประปาเพียงพอและท่ัวถึง 

2. ประชาชนตำบลริมปิงมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
  3. ประชาชนตำบลริมปิงเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  4. ประชาชนตำบลริมปิงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5. ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการในตำบลริมปิงได้รับสวัสดิการชุมชนที่ทั่วถึง 
  6. บุคลากรสาธารณสุขได้รับการพัฒนา 
  7. ระบบสุขภาพชุมชนมีประสิทธิภาพ 
  8. ชุมชนต่างๆในตำบลริมปิงมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

9. เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลริมปิงได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม 
  10. เทศบาลตำบลริมปิงมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  11. เทศบาลตำบลริมปิงมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสปลอดการทุจริต 

ริมปิงน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เพียงพอในคุณภาพชีวิต รักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีอายุมั่นขวัญยืน 
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4. ตัวช้ีวัด 
1. ประชาชนตำบลริมปิงมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพียงพอและทั่วถึง  การเดินทางสัญจรสะดวก 

ปลอดภัย  
  2. ประชาชนตำบลริมปิงมีอาชีพและรายได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและอัตราการว่างงานลดลง 
  3. ประชาชนตำบลริมปิงเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลริมปิง 
  4. ประชาชนตำบลริมปิงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5. ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการได้รับการดูแลและเข้าถึงสวัสดิการต่างๆได้อย่างทั่วถึง 
6. ประชาชนตำบลริมปิงสามารถพ่ึงตนเองได้ทางด้านสุขภาพ 
7. ตำบลริมปิงมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี เอ้ือต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน 
8. เด็กและเยาวชนตำบลริมปิงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
9. ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 
10.ประชาชนตำบลริมปิงทั้ง 10 หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารงานและมีความพึงพอใจในการ

จัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลริมปิง 
11.เทศบาลตำบลริมปิงไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชั่น 

5. ค่าเป้าหมาย 
1. ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง ตลอดจนได้ใช้เส้นทาง

คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย 
2. ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
3. ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรงภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี เอ้ือต่อ

การดำรงชีวิต 
5. ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านได้ข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการของ

ท้องถิ่น 

6. กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

แนวทางท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น 
 แนวทางที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า 

     รางระบายน้ำ 
 แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา 
 แนวทางท่ี 4 ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ 
 แนวทางท่ี 5 จัดวางระบบผังเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 
 แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร 
                      และประชาชนที่สนใจ 
 แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสถานที่สำคัญ 
 แนวทางท่ี 2  สืบสาน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
                      และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

แนวทางท่ี 3 การแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบ 
      เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น 

แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการอย่าง
ท่ัวถึง    

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี 1 สร้างเสริมระบบสุขภาพชุมชน 
 แนวทางท่ี 2 สร้างเสริมระบบสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน 
 แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและระบบสุขภาพ 
 แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 
 แนวทางท่ี 5 สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี 6 การเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี 7 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี 8 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 
 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกระบบในท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 
 แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร 
 แนวทางท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 
 แนวทางท่ี 2 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
 แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 แนวทางท่ี 4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี 6 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การป้องกันการทุจริต 
แนวทางท่ี 1 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือ  

     ป้องกันการทุจริต 
 แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต 
 แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต 
 แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดองค์ความรู้แก่บุคลากรในการป้องกันการทุจริต 

แนวทางที่ 5 เพิ่มศักยภาพในการป้องกันการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจ 
 คุณธรรม 
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ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

…………………………………………… 
 

1. แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้ว 

-------------------------------------------------------------- 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลริมปิง  อำเภอเมืองลำพูน  จงัหวัดลำพูน 

ประเด็นการพัฒนา มี 
การดำเนินงาน 

ไม่มี 
การดำเนินงาน 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
  1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
  1.3 มีการจัดประชุมอยา่งต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
  1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
  1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
  1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล/หมู่บ้าน) ✓  
  2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
  2.3 มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการ
พัฒนา ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  

✓  

  2.4 มีการรวมรวมข้อมูลจากข้อ 2.3 เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

✓  

  2.5 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

  2.6 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

  2.7 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ✓  
  2.8 มีข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ✓  
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2. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ท่ีด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จ านวน จ านวน
โครงการ โครงการ
ตามแผน ท่ีอนุมัติ

พัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

215 57 8 14.04 47 82.46 2 3.51

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

14 12 8 66.67 0 0.00 4 33.33

3. การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 55 42 19 45.24 0 0.00 23 54.76

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

22 12 11 91.67 0 0.00 1 8.33

5. การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 19 14 4 28.57 0 0.00 10 71.43

6. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 30 15 8 53.33 0 0.00 7 46.67

7. การป้องกันการทุจริต 24 8 3 37.50 0 0.00 5 62.50

รวม 379 160 61 38.13 47 29.38 52 32.50

จากตารางเป็นข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) มีเป้าหมายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 379 โครงการ

2. โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 160 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 42.22 
ของโครงการตามแผนพัฒนาฯ
3. ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังน้ี
    3.1 โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 61 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.13 ของโครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ
    3.2 โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.38 ของโครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ
    3.3 โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.50 ของโครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จ านวนโครงการ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ไม่ได้
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ

จ านวน ร้อยละจ านวน ร้อยละ จ านวน
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ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-plan)

       โครงการท่ีมีการด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 62 โครงการ เป็นเงินจ านวน 20,378,759.02 บาท

ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบัญญัติ 160,000     133,500     26,500        ด าเนินการแล้วเสร็จ
ถนนสาธารณะซอย 1 หมู่ท่ี 2 ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบัญญัติ 65,000      55,500      9,500          ด าเนินการแล้วเสร็จ
ถนนสาธารณะซอยหน้าสวนนางสาย
สิงห์แก้ว (ต่อเน่ืองของเดิม) หมู่ท่ี 4
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบัญญัติ 57,000      50,500      6,500          ด าเนินการแล้วเสร็จ
ถนนสาธารณะซอยหน้าสวนนายถา
จันต๊ะรังษี หมู่ท่ี 5 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต เทศบัญญัติ 160,000     156,000     4,000          ด าเนินการแล้วเสร็จ
เสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนสาธารณะซอย 4
หมู่ท่ี 5 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าพูน

5 โครงการวางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบัญญัติ 44,000      30,000      14,000        ด าเนินการแล้วเสร็จ
บริเวณล าเหมืองสาธารณะบ้านนางนวลจันทร์
น้อยตัน หมู่ท่ี 5 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

6 โครงการวางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบัญญัติ 28,000      24,000      4,000          ด าเนินการแล้วเสร็จ
บริเวณล าเหมืองสาธารณะบ้านนายพินิจ
น้อยตัน หมู่ท่ี 5 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

3. รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) และเพ่ิมเติม แก้ไข เปล่ียนแปลง

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เฉพาะท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ



- 14 -

ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน เทศบัญญัติ 100,000     87,000      13,000        ด าเนินการแล้วเสร็จ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
สวนสัมพันธ์ (ต่อเน่ืองของเดิม) หมู่ท่ี 9
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าพูน เทศบัญญัติ 120,000     118,754.72 1,245.28      ด าเนินการแล้วเสร็จ
ส าหรับการด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในเขตเทศบาลต าบลริมปิง

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบัญญัติ 160,000     0 160,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
ถนนสาธารณะซอย 6 หมู่ท่ี 3 ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

10 โครงการวางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบัญญัติ 88,000      0 88,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
พร้อมบ่อพัก ถนนสาธารณะซอยสวน
นายจันตา เสนา หมู่ท่ี 4 ต าบลริมปิง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

11 โครงการวางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบัญญัติ 28,000      0 28,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
ล าเหมืองสาธารณะกอโจ้ก หมู่ท่ี 5
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

12 โครงการก่อสร้างระบบระบายน  าอัตโนมัติ เทศบัญญัติ 50,000      0 50,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
พร้อมท่อระบายน  า PVC และบ่อพักถนน
สาธารณะซอยบ้านเกาะ หมู่ท่ี 6 ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต เทศบัญญัติ 150,000     0 150,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
เสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยหลังตลาด
ริมปิง หมู่ท่ี 6 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เทศบัญญัติ 160,000     0 160,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีต ถนนสาธารณะซอย 11 หมู่ท่ี 6
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ

15 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมรางระบายน  า เทศบัญญัติ 75,000      0 75,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
บริเวณล าเหมืองสาธารณะหน้าวัดเชตุวัน
หนองผ า หมู่ท่ี 7 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

16 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกเป็นถนน เทศบัญญัติ 175,000     0 175,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 8
หมู่ท่ี 7 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

17 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบัญญัติ 100,000     0 100,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
ถนนสาธารณะสายหลักจากบ้านนายค ามูล
ลาพิงค์ ถึงบ้านนางบัวจันทร์ ภัทรสุธา
หมู่ท่ี 8 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน เทศบัญญัติ 100,000     0 100,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบ
ล าเหมืองเสียน  าทางทิศใต้ (ข้างประปา)
หมู่ท่ี 8 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน เทศบัญญัติ 200,000     0 200,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
ข้างบ้านนายสุรสิทธ์ิ อุ่นเรือนพิงค์ หมู่ท่ี 10
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

20 โครงปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีต งบเหลือจ่าย 100,000     0 100,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
เสริมเหล็ก เลียบล าเหมืองชลประทาน
(ต่อเน่ืองของเดิม) หมู่ท่ี 1 บ้านป่าแก
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

21 โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก งบเหลือจ่าย 50,000      0 50,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
บริเวณปากทางเข้าซอย 2 หมู่ท่ี 1 บ้านป่าแก
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

22 โครงการติดตั งราวกันตกถนนเลียบล าเหมือง งบเหลือจ่าย 38,000      0 38,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
ชลประทาน หมู่ท่ี 1 บ้านป่าแก ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ

23 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน งบเหลือจ่าย 100,000     0 100,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อเน่ืองของเดิม)
ซอย 1 หมู่ท่ี 2 บ้านร่องกาศ ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

24 โครงการติดตั งราวกันตกถนนเลียบล าเหมือง งบเหลือจ่าย 57,000      0 57,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
ชลประทาน ซอย 1 หมู่ท่ี 2 บ้านร่องกาศ
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

25 โครงการติดตั งราวกันตกถนนเลียบล าเหมือง งบเหลือจ่าย 38,000      0 38,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
ชลประทาน ซอย 2 หมู่ท่ี 2 บ้านร่องกาศ
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

26 โครงการขยายเขตประปาถนนสาธารณะ งบเหลือจ่าย 40,000      0 40,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
สายหลัก (ต่อเน่ืองของเดิม) หมู่ท่ี 2
บ้านร่องกาศ ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน งบเหลือจ่าย 40,000      0 40,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบ
ล าเหมืองใหม่ (ต่อเน่ืองของเดิม) หมู่ท่ี 3
บ้านฮ่องแล้ง ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

28 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก งบเหลือจ่าย 100,000     0 100,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
ล าเหมืองสาธารณะ ซอย 6 (ต่อเน่ืองจาก
บ่อพักเดิม) หมู่ท่ี 3 บ้านฮ่องแล้ง ต าบล
ริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

29 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน งบเหลือจ่าย 10,000      0 10,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
หน้าสวนนางสาย สิงห์แก้ว (ต่อเน่ืองของเดิม)
หมู่ท่ี 4 บ้านศรีบังวัน ต าบลริมปิง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ

30 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน งบเหลือจ่าย 40,000      0 40,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
ก่อธง หมู่ท่ี 4 บ้านศรีบังวัน ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

31 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน งบเหลือจ่าย 60,000      0 60,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
ข้างสวนนายเจตน์ ดวงวะนา (ต่อเน่ือง
ของเดิม) หมูท่ี 4 บ้านศรีบังวัน ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

32 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน งบเหลือจ่าย 45,000      0 45,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
ข้างบ้านนางอารี วันมาละ (ต่อเน่ืองของเดิม)
หมู่ท่ี 4 บ้านศรีบังวัน ต าบลริมปิง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต งบเหลือจ่าย 330,000     0 330,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
เสริมเหล็ก หน้าบ้านนายบุญส่ง ปัญญา
ถึงล าเหมืองสาธารณะ หมู่ท่ี 4 บ้านศรีบังวัน
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

34 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน งบเหลือจ่าย 150,000     0 150,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
นายถา จันต๊ะรังษี (ต่อเน่ืองของเดิม)
หมู่ท่ี 5 บ้านเจดีย์ขาว ต าบลริมปิง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน

35 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน งบเหลือจ่าย 43,000      0 43,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสวน ร.อ.ทองสุข
ถาปิงยศ (ต่อเน่ืองของเดิม) หมู่ท่ี 5 บ้าน
เจดีย์ขาว ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต งบเหลือจ่าย 140,000     0 140,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
เสริมเหล็ก หน้าวัดเจดีย์ขาว หมู่ท่ี 5 บ้าน
เจดีย์ขาว ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ

37 โครการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้าน งบเหลือจ่าย 65,000      0 65,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
นางบุญชม นาริยะ ถึงหน้าบ้านนายสุนทร
สิงห์แก้ว (ต่อเน่ืองจากบ่อพักเดิม) หมู่ท่ี 5
บ้านเจดีย์ขาว ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

38 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน งบเหลือจ่าย 36,000      0 36,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
บ้านนายมา มหายศ (ต่อเน่ืองของเดิม)
หมู่ท่ี 5 บ้านเจดีย์ขาว ต าบลริมปิง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน

39 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน งบเหลือจ่าย 20,000      0 20,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
ข้างบ้านนายหล้า ชัยวงค์ หมู่ท่ี 5 บ้าน
เจดีย์ขาว ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

40 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังปรับเกล่ียเรียบ งบเหลือจ่าย 35,000      0 35,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
ถนนสาธารณะ ซอย 9 หมู่ท่ี 5 บ้านเจดีย์ขาว
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

41 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน งบเหลือจ่าย 150,000     0 150,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
จัดสรร หมู่ท่ี 6 บ้านสันริมปิง ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

42 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต งบเหลือจ่าย 200,000     0 200,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
เสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนสาธารณะซอยหน้า
สวนนายบุญเลิศ กันทะวิไล หมู่ท่ี 6 บ้าน
สันริมปิง ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

43 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารป้องกันและ งบเหลือจ่าย 280,000     0 280,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
บรรเทาสาธารณภัย หมู่ท่ี 6 บ้านสันริมปิง
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ

44 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต งบเหลือจ่าย 200,000     0 200,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
เสริมเหล็ก ถนนสาธารณะทางเข้าสุสาน
บ้านสันริมปิง หมู่ท่ี 6 บ้านสันริมปิง ต าบล
ริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

45 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก งบเหลือจ่าย 200,000     0 200,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
ถนนสาธารณะ ซฮย 8 หมู่ท่ี 7 บ้านหนองผ า
เช่ือมหมู่ท่ี 8 บ้านป่ายาง ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

46 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก งบเหลือจ่าย 85,000      0 85,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
ถนนสาธารณะทางเข้าหมู่บ้าน (หน้าฝาย
พญาอุต) หมู่ท่ี 7 บ้านหนองผ า ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

47 โครงการวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก งบเหลือจ่าย 91,500      0 91,500        อยู่ระหว่างด าเนินการ
ข้างบ้านนายวิโรจน์ ผุสดีสราญจิตต์ หมู่ท่ี 7
บ้านหนองผ า ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

48 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดถนน งบเหลือจ่าย 50,000      0 50,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
สาธารณะข้างสวนนายถนอม พรหมพิงค์
หมู่ท่ี 8 บ้านป่ายาง ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

49 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดถนน งบเหลือจ่าย 70,000      0 70,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
สาธารณะข้างบ้านนายสวัสด์ิ สมพิงค์ 
หมู่ท่ี 8 บ้านป่ายาง ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

50 โครงการปรับปรุงประตูระบายน  าฝายสุเมธ งบเหลือจ่าย 130,000     0 130,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
วรวัตร (เดิม) หมู่ท่ี 8 บ้านป่ายาง ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

51 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก งบเหลือจ่าย 110,000     0 110,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีต ซอย 5 หมู่ท่ี 8 บ้านป่ายาง ต าบล
ริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ

52 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต งบเหลือจ่าย 120,000     0 120,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
เสริมเหล็ก ถนนสาธารณะสายหลักบ้าน
ป่ายาง ตั งแต่หน้าบ้านนางรัตติยา มูลสมพิงค์
ถึงล าเหมืองสาธารณะ หมู่ท่ี 8 บ้านป่ายาง
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

53 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน งบเหลือจ่าย 200,000     0 200,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบ
ล าเหมืองทา (ต่อเน่ืองของเดิม) หมู่ท่ี 9
บ้านสบปะ ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

54 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก งบเหลือจ่าย 150,000     0 150,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
ถนนสาธารณะเลียบล าเหมืองทา บริเวณ
หน้าโกดังนายประเสริฐ จันต๊ะไพ หมู่ท่ี 9
บ้านสบปะ ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

55 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน งบเหลือจ่าย 200,000     0 200,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
ข้างบ้านนายวิชัย พรมพิงค์ (ต่อเน่ืองของเดิม)
หมู่ท่ี 10 บ้านกลางทุ่ง ต าบลริมปิง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน

56 โครงการน  าสะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย เทศบัญญัติ 30,000      0 30,000        ไม่ได้ด าเนินการ

57 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวาง เทศบัญญัติ 10,000      0 10,000        ไม่ได้ด าเนินการ
และปรับปรุงผังเมืองรวม เมือง/ชุมชนต าบล
ริมปิง

5,833,500   655,254.72 5,178,245.28 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 57 โครงการ
โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 8 โครงการ
โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 47 โครงการ
โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1



- 21 -

ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

1 โครงการเทศกาลล าไยไทย ล าไยล าพูน เทศบัญญัติ 25,000       0 25,000       ไม่ได้ด าเนินการ

25,000      0 25,000      -

2 โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิต เทศบัญญัติ 30,000       29,312       688           ด าเนินการแล้วเสร็จ
เศรษฐกิจพอเพียงต าบลริมปิง

3 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ เทศบัญญัติ 60,000       26,741.30   33,259       ด าเนินการแล้วเสร็จ
ในชุมชน

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการต าบล เทศบัญญัติ 10,000       7,950         2,050         ด าเนินการแล้วเสร็จ
ริมปิง

5 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร เทศบัญญัติ 10,000       9,850         150           ด าเนินการแล้วเสร็จ
ท าไร่

6 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร เทศบัญญัติ 20,000       19,950       50             ด าเนินการแล้วเสร็จ
ท าสวน

7 โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ เทศบัญญัติ 10,000       0 10,000       ด าเนินการร่วมกับ
ต าบลริมปิง โรงเรียนผู้สูงอายุ

8 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้น ากลุ่มสตรี เทศบัญญัติ 10,000       0 10,000       ด าเนินการร่วมกับ
และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน

9 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา เทศบัญญัติ 10,000       0 10,000       ด าเนินการร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนต าบลริมปิง ทีม 1 ต าบล 

1 มหาวิทยาลัย

10 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว เทศบัญญัติ 10,000       0 10,000       ไม่ได้ด าเนินการ
พระราชด าริ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รวม
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

11 โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับผู้ด้อยโอกาส เทศบัญญัติ 10,000       0 10,000       ไม่ได้ด าเนินการ
ต าบลริมปิง

12 โครงการพัฒนาการผลิตล าไยคุณภาพ เทศบัญญัติ 10,000       0 10,000       ไม่ได้ด าเนินการ

190,000    93,803.30  96,196.70  -
215,000      93,803.30   121,196.70  -

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 12 โครงการ
โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 8 โครงการ
โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ
โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2
รวม
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

1 โครงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทศบัญญัติ 16,000        15,300        700            ด าเนินการแล้วเสร็จ
อุ้ยสอนหลาน

2 โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน เทศบัญญัติ 20,000        0 20,000        ด าเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ

3 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบัญญัติ 300,000      0 300,000      ด าเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ

4 โครงการสรงน  าพระธาตุวัดในเขตเทศบาล เทศบัญญัติ 35,000        0 35,000        ด าเนินการโดย
ต าบลริมปิง ไม่ใช้งบประมาณ

5 โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เทศบัญญัติ 20,000        0 20,000        ด าเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ

6 โครงการไหว้สาปารมีครูบาเจ้าศรีวิชัย เทศบัญญัติ 10,000        0 10,000        ด าเนินการโดย
นักบุญแห่งล้านนา ไม่ใช้งบประมาณ

7 โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรต าบลริมปิง เทศบัญญัติ 20,000        0 20,000        ไม่ได้ด าเนินการ
เฉลิมพระเกียรติฯ

8 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ธรรมะ เทศบัญญัติ 10,000        0 10,000        ไม่ได้ด าเนินการ
น่ารู้) ส าหรับเด็กและเยาวชน

9 โครงการลานศิลปวัฒนธรรมไทยสายใย เทศบัญญัติ 120,000      0 120,000      ไม่ได้ด าเนินการ
ชุมชนต าบลริมปิง

10 โครงการส่งเสริมประเพณีสลากภัตต์ เทศบัญญัติ 15,000        0 15,000        ไม่ได้ด าเนินการ
(สลากย้อม) ต าบลริมปิง

11 โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรม เทศบัญญัติ 25,000        0 25,000        ไม่ได้ด าเนินการ
ล้านนา

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

12 โครงการสรงน  าพระบรมธาตุหริภุญชัย เทศบัญญัติ 5,000         0 5,000         ไม่ได้ด าเนินการ

13 โครงการอนุรักษ์ประเพณีพื นบ้าน การฟ้อนผี เทศบัญญัติ 30,000        0 30,000        ไม่ได้ด าเนินการ
เสื อบ้าน

14 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน เทศบัญญัติ 50,000        0 50,000        ไม่ได้ด าเนินการ
(รุกขมูลกรรม)

15 เงินอุดหนุนศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เทศบัญญัติ 80,000        0 80,000        ไม่ได้ด าเนินการ
วัดเจดีย์ขาว 
ตามโครงการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

756,000     15,300      740,700     -

16 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศบัญญัติ 36,000        6,150         29,850        ด าเนินการแล้วเสร็จ
ในช่วงเทศกาล

17 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา เทศบัญญัติ 68,700        64,620        4,080         ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลริมปิง

18 โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก อปพร. ต าบล เทศบัญญัติ 10,000        8350 1,650         ด าเนินการแล้วเสร็จ
ริมปิง ด้านการป้องกันภัยทางถนน

19 เงินอุดหนุนองค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบัญญัติ 17,000        17,000        0 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามโครงการจัดตั งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

20 โครงการกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด เทศบัญญัติ 285,000      0 285,000      ไม่ได้ด าเนินการ

21 โครงการซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย เทศบัญญัติ 15,000        0 15,000        ไม่ได้ด าเนินการ
ต าบลริมปิง

22 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบัญญัติ 10,000        0 10,000        ไม่ได้ด าเนินการ
ภัยแล้ง และหมอกควัน

รวม
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

23 โครงการฝึกทบทวนกู้ชีพต าบลริมปิง เทศบัญญัติ 10,000        0 10,000        ไม่ได้ด าเนินการ

24 โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบัญญัติ 15,000        0 15,000        ไม่ได้ด าเนินการ
ต าบลริมปิง

25 โครงการฟ้ืนฟูและบ าบัดผู้เสพยาเสพติด เทศบัญญัติ 20,000        0 20,000        ไม่ได้ด าเนินการ
ในเขตเทศบาลต าบลริมปิง

26 โครงการรวมพลังไทยทั งชาติ ขจัดสิ นยาเสพติด เทศบัญญัติ 15,000        0 15,000        ไม่ได้ด าเนินการ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดเทศบาลต าบลริมปิง (ศป.ปส.ทต.
ริมปิง)

27 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความ เทศบัญญัติ 15,000        0 15,000        ไม่ได้ด าเนินการ
ปรองดองและสมานฉันท์เทศบาลต าบลริมปิง

28 โครงการสร้างจิตส านึกด้านการใช้รถใช้ถนน เทศบัญญัติ 15,000        0 15,000        ไม่ได้ด าเนินการ
แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลริมปิง

531,700     96,120      435,580     -

29 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม เทศบัญญัติ 10,000        7,200         2,800         ด าเนินการแล้วเสร็จ
อาชีพผู้สูงอายุต าบลริมปิง

30 โครงการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้านท่ีอยู่อาศัย เทศบัญญัติ 20,000        0 20,000        ด าเนินการโดยได้รับ
ส าหรับผู้ด้อยโอกาสในชุมชนต าบลริมปิง งบประมาณสนับสนุน

จากกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ จ.ล าพูน

31 โครงการดูแลห่วงใยเพ่ือนสูงวัย เทศบัญญัติ 5,000         0 5,000         ด าเนินการโดยใช้
งบประมาณจาก
กองทุน สปสช.

32 โครงการดูแลห่วงใยใส่ใจคนพิการ เทศบัญญัติ 5,000         0 5,000         ด าเนินการโดยใช้
งบประมาณจาก
กองทุน สปสช.

รวม
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

33 โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ เทศบัญญัติ 40,000        0 40,000        ด าเนินการร่วมกับ
ชีวิตผู้สูงอายุต าบลริมปิง โรงเรียนผู้สูงอายุ

34 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์คนพิการต าบล เทศบัญญัติ 15,000        0 15,000        ไม่ได้ด าเนินการ
ริมปิง

35 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุต าบล เทศบัญญัติ 15,000        0 15,000        ไม่ได้ด าเนินการ
ริมปิง

36 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เทศบัญญัติ 10,000        0 10,000        ไม่ได้ด าเนินการ
ต าบลริมปิง

37 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบัญญัติ 5,000         0 5,000         ไม่ได้ด าเนินการ
คนพิการต าบลริมปิง

125,000     7,200        117,800     -

38 โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด เทศบัญญัติ 30,000        0 30,000        ไม่ได้ด าเนินการ

30,000      0 30,000      -

39 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบัญญัติ 12,950,000  12,383,200  566,800      ด าเนินการแล้วเสร็จ

40 เบี ยยังชีพคนพิการ เทศบัญญัติ 3,950,000   3,734,800   215,200      ด าเนินการแล้วเสร็จ

41 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เทศบัญญัติ 234,000      230,000      4,000         ด าเนินการแล้วเสร็จ

42 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมต าบลริมปิง เทศบัญญัติ 350,000      350,000      0 ด าเนินการแล้วเสร็จ

17,484,000  16,698,000  786,000     -
18,926,700  16,816,620  2,110,080  -

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 42 โครงการ
โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 19 โครงการ
โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ
โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 23 โครงการ

รวม
รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3

รวม

3.5 แผนงานงบกลาง

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

รวม
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก บัญชีโอน 15,000        9,502         5,498         ด าเนินการแล้วเสร็จ
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งบประมาณ
สยามบรมราชกุมารี

2 โครงการรักน  า รักป่า รักษาแผ่นดิน เทศบัญญัติ 10,000        0 10,000        ด าเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ

3 โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ เทศบัญญัติ 5,000         0 5,000         ด าเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ

30,000      9,502        20,498      -

4 โครงการแก้ไขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมในเขต เทศบัญญัติ 20,000        19,970        30             ด าเนินการแล้วเสร็จ
เทศบาลต าบลริมปิง

5 โครงการจัดการขยะโดยชุมชน เทศบัญญัติ 30,000        23,000        7,000         ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบัญญัติ 171,200      147,416.80  23,783.20   ด าเนินการแล้วเสร็จ

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค เทศบัญญัติ 113,000      99,107        13,893        ด าเนินการแล้วเสร็จ
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค
วัฒน วรขัตติยราชนารี

8 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนคืนสภาพล าเหมือง เทศบัญญัติ 80,000        63,000        17,000        ด าเนินการแล้วเสร็จ
ในเขตเทศบาลต าบลริมปิง

9 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เทศบัญญัติ 200,000      200000 0 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

10 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินเพ่ือดูแล เทศบัญญัติ 120,000      0 120,000      ด าเนินการโดย
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ไม่ใช้งบประมาณ

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

4.2 แผนงานสาธารณสุข
รวม
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

11 โครงการประชาคมสุขภาพต าบลริมปิง เทศบัญญัติ 30,000        0 30,000        ไม่ได้ด าเนินการ

764,200     552,494     211,706     -

12 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบัญญัติ 375,000      375,000      0 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ต าบลริมปิง

375,000     375,000     0 -
1,169,200  936,996     232,204     -

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 12 โครงการ
โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 11 โครงการ
โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ
โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ

4.3 แผนงานงบกลาง
รวม

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 4
รวม
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เทศบัญญัติ 350,000      324,780      25,220       ด าเนินการแล้วเสร็จ
สถานศึกษา

2 เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. เทศบัญญัติ 1,100,000   1,019,160   80,840       ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อาหารกลางวัน)
ในเขตเทศบาลต าบลริมปิง

3 โครงการประชุมพบปะผู้ปกครองศูนย์พัฒนา เทศบัญญัติ 10,000       0 10,000       ด าเนินการโดย
เด็กเล็กเทศบาลต าบลริมปิง ไม่ใช้งบประมาณ

4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนา เทศบัญญัติ 5,000         0 5,000         ไม่ได้ด าเนินการ
เด็กเล็กเทศบาลต าบลริมปิง

5 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ เทศบัญญัติ 20,000       0 20,000       ไม่ได้ด าเนินการ
เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลริมปิง

6 โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานของ เทศบัญญัติ 5,000         0 5,000         ไม่ได้ด าเนินการ
สภาเด็กและเยาวชนต าบลริมปิง

7 โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กต าบลริมปิง เทศบัญญัติ 50,000       0 50,000       ไม่ได้ด าเนินการ

8 โครงการเยาวชนวัยใสต้านภัยยาเสพติด เทศบัญญัติ 25,000       0 25,000       ไม่ได้ด าเนินการ

1,565,000  1,343,940  221,060    -

9 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน เทศบัญญัติ 140,000      0 140,000      ไม่ได้ด าเนินการ
ต าบลริมปิง

10 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองต าบล เทศบัญญัติ 15,000       0 15,000       ไม่ได้ด าเนินการ
ริมปิง

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

5.1 แผนงานการศึกษา

รวม
5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

11 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบัญญัติ 30,000       0 30,000       ไม่ได้ด าเนินการ

12 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เทศบัญญัติ 20,000       0 20,000       ไม่ได้ด าเนินการ
เด็ก เยาวชน และประชาชนต าบลริมปิง
ท้ังภายในและภายนอกเขตเทศบาลต าบล
ริมปิง

205,000    0 205,000    -

13 โครงการอบรมและส่งเสริมการยุติความ เทศบัญญัติ 5,000         0 5,000         ด าเนินการร่วมกับ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี ส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอเมืองล าพูน

14 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างาน เทศบัญญัติ 120,000      0 120,000      ไม่ได้ด าเนินการ
ช่วงปิดภาคฤดูร้อน

125,000    0 125,000    -
1,895,000  1,343,940  551,060    -

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 14 โครงการ
โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 4 โครงการ
โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ
โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 10 โครงการ

รวม
รวมยุทธศาสตร์ท่ี 5

รวม
5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิก เทศบัญญัติ 500,000      177,728.05  322,271.95  ด าเนินการแล้วเสร็จ
สภาเทศบาลต าบลริมปิง

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบัญญัติ 100,000      8,500         91,500       ด าเนินการแล้วเสร็จ
เทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลริมปิง

3 โครงการคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาท บัญชีโอน 30,000       20,720       9,280         ด าเนินการแล้วเสร็จ
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณ
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

4 โครงการวันปิยมหาราช เทศบัญญัติ 17,000       9,430         7,570         ด าเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย เทศบัญญัติ 10,000       8,190         1,810         ด าเนินการแล้วเสร็จ
แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลริมปิง

6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เทศบัญญัติ 300,000      300,000      0 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ด้วยการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือเตรียมความ
พร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง

7 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า เทศบัญญัติ 73,000       0 73,000       ด าเนินการร่วมกับ
สิริกิต์ิพระบรมราชนนีพันปีหลวง เน่ืองใน วัดสบปะ 
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

8 โครงการสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน เทศบัญญัติ 10,000       0 10,000       ด าเนินการโดย
ด้วยกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช้งบประมาณ

9 โครงการวันท้องถ่ินไทย เทศบัญญัติ 10,000       0 10,000       ไม่ได้ด าเนินการ

10 โครงการวันเทศบาล เทศบัญญัติ 15,000       0 15,000       ไม่ได้ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

11 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริและ เทศบัญญัติ 5,000         0 5,000         ไม่ได้ด าเนินการ
พระราชเสาวณีย์

12 โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย เทศบัญญัติ 5,000         0 5,000         ไม่ได้ด าเนินการ
ยุติธรรมชุมชนต าบลริมปิง

13 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดท าแผน เทศบัญญัติ 50,000       0 50,000       ไม่ได้ด าเนินการ
พัฒนาหมู่บ้านเพ่ือการขับเคล่ือนแผนแบบ
บูรณาการ

14 โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการ เทศบัญญัติ 5,000         0 5,000         ไม่ได้ด าเนินการ
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิง

1,130,000  524,568    605,432    -

15 โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน เทศบัญญัติ 10,000       0 10,000       ไม่ได้ด าเนินการ
ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิง

10,000      0 10,000      -
1,140,000  524,568    615,432    -

ยุทธศาสตร์ท่ี 6
โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 15 โครงการ
โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 8 โครงการ
โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ
โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 7 โครงการ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 6

6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
รวม

รวม
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

1 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าความดี เทศบัญญัติ 5,000        755 4,245          ด าเนินการแล้วเสร็จ

มีความซ่ือสัตย์สุจริต

2 โครงการสร้างจิตส านึกและค่านิยมความ เทศบัญญัติ 10,000       1,577            8,423          ด าเนินการแล้วเสร็จ

ซ่ือสัตย์สุจริตคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือป้องกัน
การทุจริต

3 โครงการอาสาสมัครป้องกันการทุจริตต าบล เทศบัญญัติ 10,000       5,245            4,755          ด าเนินการแล้วเสร็จ

ริมปิง (อส.ปปช.)

4 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล เทศบัญญัติ 5,000        0 5,000          ไม่ได้ด าเนินการ
ต าบลริมปิง

5 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองพระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ 5,000        0 5,000          ไม่ได้ด าเนินการ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและกฎหมาย
ท้องถ่ิน

6 โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกัน เทศบัญญัติ 5,000        0 5,000          ไม่ได้ด าเนินการ
การทุจริตคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง

40,000     7,577           32,423       -

7 โครงการโตไปไม่โกง เทศบัญญัติ 10,000       0 10,000         ไม่ได้ด าเนินการ

8 โครงการเป็นคนดีมีคุณธรรมหนูท าได้ เทศบัญญัติ 25,000       0 25,000         ไม่ได้ด าเนินการ

35,000     0 35,000       -
75,000     7,577           67,423       -

29,479,400  20,378,759.02  9,100,640.98  -

ยุทธศาสตร์ท่ี 7
โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 8 โครงการ
โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 3 โครงการ
โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ
โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ

รวมท้ังส้ิน 160 โครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การป้องกันการทุจริต

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รวม
รวมยุทธศาสตร์ท่ี 7

7.2 แผนงานการศึกษา
รวม
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ
ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ งบประมาณ
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีได้รับ ท่ีเบิกจ่าย

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ✓ 998,000     800,000     อบจ.ล าพูน

เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก ด าเนินการจัดซ้ือ

คอนกรีต (Over Lay) สายทาง จัดจ้างและเบิกจ่าย

แยกวัดศรีปิงชัย(ทุ่งป่าแก) งบประมาณเอง

หมู่ท่ี 1 ต าบลริมปิง เช่ือมบ้าน

วังมุย หมู่ท่ี 1 ต าบลประตูป่า

อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ✓ 1,099,000   740,000     อบจ.ล าพูน

เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก ด าเนินการจัดซ้ือ

คอนกรีต (Over Lay) สายทาง จัดจ้างและเบิกจ่าย

บ้านเจดีย์ขาว หมู่ท่ี 5 ต าบล งบประมาณเอง

ริมปิง เช่ือมบ้านต้นแงะ หมู่ท่ี 9

ต าบลประตูป่า อ าเภอเมืองล าพูน

จังหวัดล าพูน

- - - 2,097,000 1,540,000 -

ผลการด าเนินการ งบประมาณ

รวม  2  โครงการ

4. ผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/หน่วยงานอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     4.1 โครงการท่ีได้รับการจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
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5. การให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ถูกกำหนดขึ้นโดยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิงได้ให้คะแนนตามแนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–
2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในคราวการประชุม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
จึงได้รวบรวมคะแนนการประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง 
ที่มาประชุม จำนวน 12 ท่าน สามารถสรุปผลการประเมินเป็นคะแนนเฉลี่ย ได้ดังนี้ 

   สรุปผลการให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้คะแนนเฉลี่ย 90.00 
คะแนน ซ่ึงมีรายละเอียดของเกณฑ์การให้คะแนน และคะแนนประเมินที่ได้รับ (ค่าเฉลี่ย) ตามตารางดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 : ประเด็นการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และคะแนนที่ได้รับ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได ้

คะแนน ร้อยละ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.00 80 

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.00 80 

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.00 90 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.00 90 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 56.00 93.33 

    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5.00) 100 

    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5.00) 100 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูก่ารตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง (5) (5.00) 100 

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

(5) 
 

(4.00) 
 

80 
 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
 

(5) 
 

(4.00) 
 

80 
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ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ทีได้ 
ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (5.00) 100 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.00) 80 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (5.00) 100 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (5.00) 100 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) (5.00) 100 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (5.00) 100 
รวมคะแนน 100 90.00 90 

 
ตารางท่ี 2 : รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคะแนนที่ได้รับ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้าน เศรษฐกิจ,ด้ านสั งคม,ด้ านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 
 
 
 

10 8.00 

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผล 
ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้
เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
 
 
 
 

10 8.00 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบตัิเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้ เพื่ อวัดว่าภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
ห รื อ ไม่  ซึ่ ง เป็ น ไป ต าม ห ลั ก เก ณ ฑ์ ป ระ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบั ติ ราชการที่ บ รรลุ วัตถุ  
ประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 

10 9.00 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) 
/Global Demand/Trend ห รื อ ห ลั ก บู ร ณ า ก า ร 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน 
2) วิ เคราะห์แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้ านต่ างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
 

10 9.00 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ 
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 
 

60 
(5) 

56.00 
(5.00) 

5.2กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  
 
 

(5) (5.00) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตัง้
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นทิศทางที่ต้องไป 
ให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 
 
 

(5) (5.00) 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี

โครงการมีความสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 
 
 

(5) (4.00) 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่ รายได้สู ง  
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

(5) (4.00) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มาก เช่น 
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่ เติม เต็มด้ วยวิทยาการ ความคิด 
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบ 
เทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 
 
 

(5) (4.00) 

5.7 โครงการพัฒนา
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่ ง ไม่สามารถแยกส่ วน ใดส่ วนหนึ่ งออกจากกัน ได้  
นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 
 
 

(5) (5.00) 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต ้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

(5) (4.00) 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

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

(5) (5.00) 
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5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
 

(5) (5.00) 

5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดั ชนี ชี้ วัด ผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิท ธิผล  (effectiveness) ใช้บอกประสิท ธิภ าพ
(efficiency) ได้  เช่น  การกำหนดความพึงพอใจ การ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุ  
ประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 
 

(5) (5.00) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

(5) (5.00) 

รวมคะแนน 100 90.00 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

..................................................... 

 เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่ได้แพร่ระบาดไปหลายประเทศทั่วโลก นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยห้ามผู้ใดจัดให้มี
กิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกันหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย  เช่น การ
ประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ การจัดเลี้ยง เว้นแต่เป็นการจัดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่  
หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย
หนึ่งเมตร สถานที่จัดกิจกรรมต้องโล่งแจ้งหรือไม่แออัด ใช้ระยะเวลาทำกิจกรรมไม่นาน และมีมาตรการป้องกัน
โรคตามที่ทางราชการกำหนด ในกรณีเป็นการประชุม การสัมมนา ควรจัดประชุมด้วยวิธีการตามพระราช
กำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน  
พ.ศ. 2563 ทำให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมทั้งเทศบาลตำบลริมปิงไม่สามารถดำเนินการจัดประชุม อบรม 
หรือทำกิจกรรมตามโครงการที่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนหลายโครงการ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีโครงการตามแผนฯ จำนวน 379 โครงการ และโครงการที่มีการอนุมัติ
งบประมาณ จำนวน 160 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 61 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.13 ของ
จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ โดยแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 - มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 57 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน  
8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.04  
  - มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.46 (เป็นโครงการที่ได้ 
กันเงินงบประมาณไว้) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 
 - มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน  
8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 - มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 42 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน  
19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.24  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 - มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน  
11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 
 - มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 14 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน  
4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
 - มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 15 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน  
8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.33  

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การป้องกันการทุจริต 
 - มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 8 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน  
3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 

 ในส่วนของโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น ทางเทศบาลตำบลริมปิงได้รับการอนุมัติ
จากสภาเทศบาลตำบลริมปิง ในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลริมปิง ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ประชุม
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

  และรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
ข้อ 30 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลริมปิง ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ. 2564 ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 จึงเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้การ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลริมปิง มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และ
ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิงจึงมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้   

  1. ควรตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   2. ควรให้มีบทสรุปปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานแต่ละโครงการแนบท้ายแบบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ทราบว่าโครงการนั้นสามารถบรรลุตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือไม ่

  3. ควรเพ่ิมรายละเอียดชี้แจงของเงินงบประมาณที่มีการโอนลดและโอนเพิ่มเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในหมวดของค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  4. ควรมีการกำหนดโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลตำบลริมปิง  

  5. เนื่องจากมีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมากเกินไปส่งผลให้ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ครบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีวางไว้ จึงทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขาดศักยภาพ 

  6. ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีละ  
2 ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ภาคผนวก 





ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 1 หมู่ท่ี 2 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยหน้าสวนนางสาย สิงห์แก้ว (ต่อเน่ืองของเดิม) หมู่ท่ี 4

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยหน้าสวนนายถา จันต๊ะรังษี หมู่ท่ี 5

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนสาธารณะซอย 4 หมู่ท่ี 5 

รูปภาพกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



5. โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณล้าเหมืองสาธารณะบ้านนางนวลจันทร์ น้อยตัน หมู่ท่ี 5

6. โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณล้าเหมืองสาธารณะบ้านนายพินิจ น้อยตัน หมู่ท่ี 5

7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยสวนสัมพันธ์ (ต่อเน่ืองของเดิม) หมู่ท่ี 9



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

1. โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงต าบลริมปิง

2. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพในชุมชน

    2.1 หลักสูตรการท าอาหารและขนมไทย

    2.2 หลักสูตรการท าไม้กวาดทางมะพร้าว

    2.3 หลักสูตรการประดิษฐ์ของใช้จากยางรถยนต์



3. โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการต าบลริมปิง

.

4. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรท าไร่

5. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรท าสวน

6. โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุต าบลริมปิง



7. โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้น าสตรีและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบลริมปิง

8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนต าบลริมปิง



ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

1. โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

2. โครงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินอุ้ยสอนหลาน

3. โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน

.



4. โครงการสรงน ้าพระธาตุวัดในเขตเทศบาลต้าบลริมปิง

5. โครงการไหว้สาปารมีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา

6. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

7. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ้าเทศบาลต้าบลริมปิง



8. โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก อปพร. ต้าบลริมปิง ด้านการป้องกันภัยทางถนน

9. โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต้าบลริมปิง

10. การจ่ายเบี ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

11. โครงการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้านท่ีอยู่อาศัยส้าหรับผู้ด้อยโอกาสในชุมชนต้าบลริมปิง



12. โครงการดูแลห่วงใยเพ่ือนผู้สูงวัย และโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจคนพิการ

13. โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต้าบลริมปิง



ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ

.

3. โครงการแก้ไขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมในเขตเทศบาลต าบลริมปิง

4. โครงการจัดการขยะโดยชุมชน



5. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

6. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

7. โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนคืนสภาพล าเหมืองในเขตเทศบาลต าบลริมปิง



ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

1. โครงการประชุมพบปะผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลริมปิง

2. โครงการอบรมและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี



ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

1. การเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิง

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลริมปิง

3. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิง

4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การป้องกันการทุจริต

1. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าความดี มีความซ่ือสัตย์สุจริต

2. โครงการสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริตคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือป้องกันการทุจริต

3. โครงการอาสาสมัครป้องกันการทุจริตต าบลริมปิง (อส.ปปช.)

.


