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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ของนายกเทศมนตรีตำบลริมปิง ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล 

(รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
******************************** 

เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมปิง 

   ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลริมปิงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมปิง เมื่อวันที่   
11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และกระผม (นายเอนก  มหาเกียรติคุณ) ได้รับเลือกตั้งและความไว้วางใจจากประชาชน
ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลริมปิง และได้แถลงนโยบายในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
ริมปิง ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลริมปิง สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 
11 พฤษภาคม 2564 นั้น ได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลริมปิง โดยมีความ
มุ่งมั่น ความตั้งใจ ที่จะบริหารงานเทศบาลตำบลริมปิงให้เกิดประโยชน์สุขต่อพ่อแม่พ่ีน้องตำบลริมปิงอย่างสูงสุด  
โดยการมีส่วนร่วมของพ่อแม่พ่ีน้องและหน่วยงานทุกภาคส่วน และยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยความ
ซื่อสัตย์ โปร่งใส ครอบคลุมในทุกด้าน 
  กระผมได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลริมปิง โดยยึดแนวนโยบายของ
รัฐบาลและประโยชน์สุขอันจะเกิดกับพ่อแม่พ่ีน้องในเขตพ้ืนที่ตำบลริมปิงเป็นสำคัญ โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน มุ่งเน้นการพัฒนาและแก้ไขปัญหา โดยการพัฒนาศักยภาพขององค์กร รวมทั้ง
การบูรณาการความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำ กับทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิ งให้มีความเจริญก้าวหน้า 
และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตำบลริมปิงทุกคน กระผมจึงขอนำเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมปิงทุกท่าน 
ได้รับทราบถึงนโยบายและเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง 
น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีความพอเพียง มีการพัฒนาในทุกๆด้าน เพ่ือให้ตำบลริมปิงมีความ
เจริญก้าวหน้าเคียงคู่กับความมั่นคง ความยั่งยืน และมีความสุขตลอดไป โดยกำหนดนโยบายการบริหารและการ
พัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง ประกอบด้วย 

1. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา “การศึกษา คือรากฐานของชีวิต” 
2. นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข “มีอายุมั่น  ขวัญยืน” 
3. นโยบายการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม “ชีวิตมั่นคง” 
4. นโยบายการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม “วิถีชุมชน บนความพอเพียง” 
5. นโยบายการพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน “บำบัดทุกข ์ 

บำรุงสุข” 
6. นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน “ถนนดีถ้วนหน้า ไฟฟ้าทั่วถึง ”   
8. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน “ส่งเสริมอาชีพ เสริมสร้างรายได้” 
9. นโยบายการพัฒนาด้านการบริหาร “รู้งาน รู้คน รู้พ้ืนที่” 

   เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ 
ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
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  เทศบาลตำบลริมปิง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ ในอุดมคติ ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

 

  
 
 
   เพ่ือให้การพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ข้างต้น จึงกำหนดให้มียุทธศาสตร์การ
พัฒนาและกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา หรือวิธีการดำเนินงานที่จะต้องมุ่งเน้น เพ่ือเป็นกรอบชี้นำในการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง  
   เทศบาลตำบลริมปิง ได้จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประกาศ
บังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ รวมถึงบัญชีโอนงบประมาณ จำนวน 
160 โครงการ งบประมาณ 29,479,400 บาท ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 61 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว  
20,378,759.02  บาท ปรากฏตามตารางต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวน จำนวนโครงการ 
โครงการ ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ไม่ได้ 
ที่บรรจุใน แล้วเสร็จ ดำเนินการ ดำเนินการ 
เทศบัญญัติ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
 ปี 2564 

1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

57 8 14.04 47 82.46 2 3.51 

2. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 

12 8 66.67 0 0.00 4 33.33 

3. การพัฒนาดา้นสังคมและวัฒนธรรม 42 19 45.24 0 0.00 23 54.76 

4. การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

12 11 91.67 0 0.00 1 8.33 

5. การพัฒนาดา้นการศึกษาและการ
กีฬา 

14 4 28.57 0 0.00 10 71.43 

6. การพัฒนาดา้นการเมือง การบริหาร 15 8 53.33 0 0.00 7 46.67 

7. การป้องกันการทุจริต 8 3 37.50 0 0.00 5 62.50 

รวม 160 61 38.13 47 29.38 52 32.50 

  

 

ริมปิงน่าอยู่ เรียนรู้ตลอดชีวิต สู่แนวคิดภูมิปัญญา  

รักษาวัฒนธรรม นำพาเศรษฐกิจดี มีอายุมั่นขวัญยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  แนวทางท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี 2 ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำ 
  แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา 
  แนวทางท่ี 4 ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ 
  แนวทางท่ี 5 จัดวางระบบผังเมือง 

 มีการดำเนินการจำนวน 55 โครงการ ดังนี้ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย1 
หมู่ที่ 2 ตำบลริมปงิ อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพนู 

เทศบัญญัต ิ  160,000   133,500    26,500  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสาธารณะซอย
หน้าสวนนางสายสิงห์แก้ว 
(ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 4 
ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัด
ลำพูน 

เทศบัญญัต ิ    65,000     55,500       9,500  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสาธารณะซอย
หน้าสวนนายถา จันต๊ะรังษี  
หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอ
เมือง จังหวัดลำพูน 

เทศบัญญัต ิ    57,000     50,500       6,500  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 
ถนนสาธารณะซอย 4 หมู่ที่ 5 
ตำบลริมปิง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 

เทศบัญญัต ิ  160,000   156,000       4,000  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

5 โครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ 
ลำเหมืองสาธารณะบ้านนาง
นวลจันทร์น้อยตัน หมู่ที่ 5 
ตำบลริมปิง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 

เทศบัญญัต ิ    44,000     30,000     14,000  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

6 โครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำ
เหมืองสาธารณะบ้านนายพินิจ 
น้อยตัน หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

เทศบัญญัต ิ    28,000     24,000       4,000  ดำเนินการแลว้เสร็จ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะซอยสวนสัมพันธ ์
(ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 9 
ตำบลริมปิง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพนู 

เทศบัญญัต ิ  100,000   87,000     13,000  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดลำพูน สำหรับ
การดำเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล
ตำบลริมปิง 

เทศบัญญัต ิ  120,000  118,754.72  1,245.28  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สาธารณะซอย 6 หมู่ที่ 3 
ตำบลริมปิง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 

เทศบัญญัต ิ  160,000  0  160,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

10 โครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 
บ่อพัก ถนนสาธารณะซอย
สวนนายจันตา เสนา หมู่ที่ 4 
ตำบลริมปิง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 

เทศบัญญัต ิ   88,000  0   88,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

11 โครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมือง
สาธารณะกอโจ้ก หมู่ที่ 5 
ตำบลริมปิง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 

เทศบัญญัต ิ    28,000  0    28,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

12 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำอัตโนมัติพร้อมท่อ
ระบายน้ำ PVC และบ่อพัก
ถนนสาธารณะซอยบ้านเกาะ 
หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอ
เมือง จังหวัดลำพูน 

เทศบัญญัต ิ    50,000  0    50,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

13 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สาธารณะซอยหลังตลาด 
ริมปิง หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
 

เทศบัญญัต ิ  150,000  0  150,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะ
ซอย 11 หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

เทศบัญญัต ิ  160,000  0  160,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

15 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมราง
ระบายน้ำบริเวณลำเหมือง
สาธารณะหน้าวัดเชตุวัน 
หนองผำ หมู่ที่ 7 ตำบลริมปิง 
อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน 

เทศบัญญัต ิ    75,000  0  75,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

16 โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสาธารณะซอย 8 
หมู่ที่ 7 ตำบลริมปิง อำเภอ
เมือง จังหวัดลำพูน 

เทศบัญญัต ิ  175,000  0  175,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

17 โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะสายหลักจาก
บ้านนายคำมูล ลาพิงค์ ถึงบ้าน
นางบัวจันทร์ ภัทรสุธา หมู่ที่ 8 
ตำบลริมปิง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 

เทศบัญญัต ิ  100,000  0  100,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะเลียบลำเหมือง
เสียน้ำทางทิศใต้ (ข้างประปา) 
หมู่ที่ 8 ตำบลริมปิง อำเภอ
เมือง จังหวัดลำพูน 

เทศบัญญัต ิ  100,000  0  100,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะซอยข้างบ้าน
นายสุรสิทธิ์ อุ่นเรือนพิงค์  
หมู่ที่ 10 ตำบลริมปิง อำเภอ
เมือง จังหวัดลำพูน 

เทศบัญญัต ิ  200,000  0  200,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

20 โครงปรับปรุงถนนหินคลุกเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบ
ลำเหมืองชลประทาน (ต่อเนื่อง
ของเดิม) หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก 
ตำบลริมปิง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 

งบเหลือจ่าย  100,000  0  100,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 



6 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

21 โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณปากทางเข้า
ซอย 2 หมู่ที่ 1 บ้านปา่แก 
ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัด
ลำพูน 

งบเหลือจ่าย   50,000  0    50,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

22 โครงการติดตั้งราวกันตกถนน
เลียบลำเหมืองชลประทาน หมู่
ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

งบเหลือจ่าย    38,000  0    38,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

23 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ต่อเนื่องของเดิม)ซอย 1 หมู่ที่ 
2 บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

งบเหลือจ่าย  100,000  0  100,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

24 โครงการติดตั้งราวกันตกถนน
เลียบลำเหมืองชลประทาน 
ซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ 
ตำบลริมปิง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 

งบเหลือจ่าย    57,000  0    57,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

25 โครงการติดตั้งราวกันตกถนน
เลียบลำเหมืองชลประทาน 
ซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ 
ตำบลริมปิง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 

งบเหลือจ่าย    38,000  0    38,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

26 โครงการขยายเขตประปาถนน
สาธารณะสายหลัก (ต่อเนื่อง
ของเดิม) หมู่ที่ 2บ้านร่องกาศ 
ตำบลริมปิง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 

งบเหลือจ่าย    40,000  0    40,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะเลียบลำเหมือง
ใหม่ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 3 
บ้านฮ่องแล้ง ตำบลริมปิง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

งบเหลือจ่าย   40,000  0    40,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

 



7 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

28 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กลำเหมืองสาธารณะ ซอย 6 
(ต่อเนื่องจากบ่อพักเดิม) หมู่ที่ 3 
บ้านฮ่องแล้ง ตำบลริมปิง อำเภอ
เมือง จังหวัดลำพูน 

งบเหลือจ่าย  100,000  0  100,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

29 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะซอยหน้าสวน
นางสาย สิงห์แก้ว (ต่อเนื่อง
ของเดิม)หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน 
ตำบลริมปิง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 

งบเหลือจ่าย    10,000  0   10,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

30 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะซอยก่อธง หมู่ 
ที ่4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

งบเหลือจ่าย    40,000  0    40,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

31 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะซอยข้างสวน
นายเจตน์ ดวงวะนา (ต่อเนื่อง 
ของเดิม) หมูที่ 4 บ้านศรีบังวัน 
ตำบลริมปิง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 
 

งบเหลือจ่าย    60,000  0    60,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

32 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะซอยข้างบ้าน
นางอารี วันมาละ (ต่อเนื่อง
ของเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน 
ตำบลริมปิง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 
 

งบเหลือจ่าย    45,000  0    45,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้าน
นายบุญส่ง ปัญญาถึงลำเหมือง
สาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวนั 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
 

งบเหลือจ่าย  330,000  0  330,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 



8 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

34 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะซอยนายถา 
จันต๊ะรังษี (ต่อเนื่องของเดิม) 
หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบล
ริมปิง อำเภอเมือง จังหวัด
ลำพูน 

งบเหลือจ่าย  150,000  0  150,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

35 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า
สวน ร.อ.ทองสุข ถาปิงยศ 
(ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 5  
บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

งบเหลือจ่าย    43,000  0    43,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดเจดีย์
ขาว หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว 
ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัด
ลำพูน 

งบเหลือจ่าย  140,000  0  140,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

37 โครการวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กหน้าบ้านนางบุญชม  
นาริยะ ถึงหน้าบ้านนายสุนทร 
สิงห์แก้ว (ต่อเนื่องจากบ่อพัก
เดิม) หมู่ที่ 5บ้านเจดีย์ขาว 
ตำบลริมปิง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 

งบเหลือจ่าย    65,000  0    65,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

38 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะซอยบ้านนายมา 
มหายศ (ต่อเนื่องของเดิม) 
หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบล
ริมปิง อำเภอเมือง จังหวัด
ลำพูน 

งบเหลือจ่าย    36,000  0    36,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

39 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะซอยข้างบ้าน
นายหล้า ชัยวงค์ หมู่ที่ 5 บ้าน 
เจดีย์ขาว ตำบลริมปิง อำเภอ
เมือง จังหวัดลำพูน 
 

งบเหลือจ่าย    20,000  0    20,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 



9 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

40 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ปรับเกลี่ยเรียบถนนสาธารณะ 
ซอย 9 หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว 
ตำบลริมปิง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 
 

งบเหลือจ่าย    35,000  0    35,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

41 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะซอยจัดสรร หมู่
ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
 

 
งบเหลือจ่าย 

    
 150,000  

 
0 

     
150,000  

 
อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

42 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 
ถนนสาธารณะซอยหน้า 
สวนนายบุญเลิศ กันทะวิไล 
หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบล
ริมปิง อำเภอเมือง จังหวัด
ลำพูน 
 

งบเหลือจ่าย  200,000  0  200,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

43 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง 
ตำบลริมปิง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 
 

งบเหลือจ่าย  280,000  0  280,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

44 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สาธารณะทางเข้าสุสาน 
บ้านสันริมปิง หมู่ที่ 6 บ้านสัน
ริมปิง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 

งบเหลือจ่าย  200,000  0  200,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

45 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สาธารณะ ซอย 8 หมู่ที่ 7 
บ้านหนองผำ เชื่อมหมู่ที่ 8 
บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

งบเหลือจ่าย  200,000  0  200,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 



10 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

46 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะทางเข้าหมู่บ้าน 
(หน้าฝายพญาอุต) หมู่ที่ 7 
บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

งบเหลือจ่าย   85,000  0    85,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

47 โครงการวางท่อระบาย
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้าน
นายวิโรจน์ ผุสดีสราญจิตต์ หมู่
ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง 
อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน 

งบเหลือจ่าย    91,500  0    91,500  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

48 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบด
อัดถนนสาธารณะข้างสวนนาย
ถนอม พรหมพิงค์หมู่ที่ 8 บ้าน
ป่ายาง ตำบลริมปิง อำเภอ
เมือง จังหวัดลำพูน 

 
งบเหลือจ่าย 

     
 50,000  

 
0 

     
 50,000  

 
อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

49 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบด
อัดถนนสาธารณะข้างบ้านนาย
สวัสดิ์ สมพิงค์ หมู่ที่ 8 บ้าน 
ป่ายาง ตำบลริมปิง อำเภอ
เมือง จังหวัดลำพูน 

งบเหลือจ่าย    70,000  0    70,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

50 โครงการปรับปรุงประตูระบาย
น้ำฝายสุเมธวรวัตร (เดิม) หมู่ 
ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

งบเหลือจ่าย  130,000  0  130,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

51 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 
หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบล 
ริมปิง อำเภอเมือง จังหวัด
ลำพูน 

งบเหลือจ่าย  110,000  0  110,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

52 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สาธารณะสายหลักบ้านป่ายาง 
ตั้งแต่หน้าบ้านนางรัตติยา  
มูลสมพิงค ์ถึงลำเหมือง
สาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง 
ตำบลริมปิง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 

งบเหลือจ่าย  120,000  0  120,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

53 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะเลียบลำเหมือง
ทา (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 9 
บ้านสบปะ ตำบลริมปิง อำเภอ
เมือง จังหวัดลำพูน 

งบเหลือจ่าย  200,000  0  200,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

54 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สาธารณะเลียบลำเหมืองทา 
บริเวณหน้าโกดังนายประเสริฐ 
จันต๊ะไพ หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ 
ตำบลริมปิง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 

งบเหลือจ่าย  150,000  0  150,000  อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

55 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะซอยข้างบ้าน
นายวิชัย พรมพิงค์ (ต่อเนื่อง
ของเดิม) หมู่ที่ 10 บ้านกลาง
ทุ่ง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 

 
งบเหลือจ่าย 

     
200,000  

 
0 

     
200,000  

 
อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 
  แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรและ 
       ประชาชนที่สนใจ 

  แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 
 มีการดำเนินการจำนวน 8 โครงการ ดังนี้ 
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมศูนย์การ
เรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงตำบลริมปิง 

เทศบัญญัต ิ    30,000      29,312          688  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

2 โครงการสร้างความเข้มแข็ง
กลุ่มอาชีพในชุมชน 

เทศบัญญัต ิ    60,000  26,741.30     33,259  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพคน
พิการตำบลริมปิง 

เทศบัญญัต ิ    10,000        7,950       2,050  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

4 โครงการสร้างความเข้มแข็ง
กลุ่มเกษตรกรทำไร่ 

เทศบัญญัต ิ    10,000        9,850          150  ดำเนินการแลว้เสร็จ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

5 โครงการสร้างความเข้มแข็ง
กลุ่มเกษตรกรทำสวน 

เทศบัญญัต ิ    20,000     19,950           50  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

6 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
สำหรับผู้สูงอายุตำบลริมปิง 

เทศบัญญัต ิ    10,000  0    10,000  
ดำเนินการร่วมกับ 
โรงเรียนผู้สูงอาย ุ

7 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพผู้นำกลุ่มสตรีและ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตำบลริมปิง 

เทศบัญญัต ิ    10,000  0    10,000  
ดำเนินการร่วมกับ 
โรงเรียนผู้สูงอาย ุ
อำเภอเมืองลำพูน 

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ตำบลริมปิง 

เทศบัญญัต ิ    10,000  0    10,000  
ดำเนินการร่วมกับ 
ทีม 1 ตำบล  
1 มหาวิทยาลัย 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
  แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสถานที่สำคัญ 
  แนวทางท่ี 2  สืบสาน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา 

       ท้องถิ่น  
แนวทางท่ี 3  การแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบ 

       เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนในท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี 4  ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  คนพิการอย่างทั่วถึง 
 มีการดำเนินการจำนวน 19 โครงการ ดังนี้ 
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

1 โครงการสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอุ้ยสอนหลาน 

เทศบัญญัต ิ    16,000      15,300          700  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

2 โครงการอบรมสามเณรภาค 
ฤดูร้อน 

เทศบัญญัต ิ    20,000  0    20,000  
ดำเนินการโดย 
ไม่ใช้งบประมาณ 

3 โครงการจัดงานประเพณลีอย
กระทง เทศบัญญัต ิ  300,000  0  300,000  

ดำเนินการโดย 
ไม่ใช้งบประมาณ 

4 โครงการสรงน้ำพระธาตุวัด
ในเขตเทศบาลตำบลริมปิง 

เทศบัญญัต ิ    35,000  0   35,000  
ดำเนินการโดย 
ไม่ใช้งบประมาณ 

5 โครงการหล่อเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา 

เทศบัญญัต ิ    20,000  0   20,000  
ดำเนินการโดย 
ไม่ใช้งบประมาณ 

6 โครงการไหว้สาปารมีครูบา
เจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่ง
ล้านนา 

เทศบัญญัต ิ    10,000  0   10,000  
ดำเนินการโดย 
ไม่ใช้งบประมาณ 

7 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

เทศบัญญัต ิ    36,000        6,150     29,850  ดำเนินการแลว้เสร็จ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

8 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำเทศบาลตำบลริมปิง 

เทศบัญญัต ิ      68,700       64,620       4,080  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

9 โครงการให้ความรู้แก่
สมาชิก อปพร. ตำบลริมปิง 
ด้านการป้องกันภัยทางถนน 

เทศบัญญัต ิ     10,000  8350      1,650  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

10 เงินอุดหนุนองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามโครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 

เทศบัญญัต ิ      17,000        17,000  0 ดำเนินการแลว้เสร็จ 

11 โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุตำบลริมปิง 

เทศบัญญัต ิ      10,000         7,200       2,800  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

12 โครงการช่วยเหลือผู้
เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย
สำหรับผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนตำบลริมปิง 

เทศบัญญัต ิ      20,000  0    20,000  

ดำเนินการโดยได้รบั 
งบประมาณ
สนับสนนุ 
จากกองทุนฟื้นฟ ู
สมรรถภาพ จ.ลำพูน 

13 โครงการดูแลห่วงใยเพื่อน 
สูงวัย เทศบัญญัต ิ         5,000  0      5,000  

ดำเนินการโดยใช ้
งบประมาณจาก 
กองทุน สปสช. 

14 โครงการดูแลห่วงใยใส่ใจคน
พิการ เทศบัญญัต ิ         5,000  0      5,000  

ดำเนินการโดยใช ้
งบประมาณจาก 
กองทุน สปสช. 

15 โครงการอบรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตำบลริมปิง 

เทศบัญญัต ิ      40,000  0    40,000  
ดำเนินการร่วมกับ 
โรงเรียนผู้สูงอาย ุ

16 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เทศบัญญัต ิ 12,950,000  12,383,200   566,800  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

17 เบี้ยยังชีพคนพิการ เทศบัญญัต ิ  3,950,000   3,734,800   215,200  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

18 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เทศบัญญัต ิ    234,000     230,000       4,000  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

19 เงินสมทบกองทนุสวสัดิการ
สังคมตำบลริมปิง เทศบัญญัต ิ    350,000     350,000  0 ดำเนินการแลว้เสร็จ 

20 โครงการจัดซื้อระบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
และอุปกรณ์ประกอบพร้อม
ติดตั้ง หมู่ที่ 2, 3 และ 10 

งบเหลือจ่าย    430,000     0  430,000 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
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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 
 มีการดำเนินการจำนวน 11 โครงการ ดังนี้ 
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราช 
ดำริสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

บัญชีโอน 
งบประมาณ 

     15,000          9,502         5,498  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

2 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

เทศบัญญัต ิ       10,000  0     10,000  
ดำเนินการโดย 
ไม่ใช้งบประมาณ 

3 โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ เทศบัญญัต ิ         5,000  0        5,000  
ดำเนินการโดย 
ไม่ใช้งบประมาณ 

4 โครงการแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมในเขต 
เทศบาลตำบลริมปิง 

เทศบัญญัต ิ       20,000        19,970             30  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

5 โครงการจัดการขยะโดย
ชุมชน เทศบัญญัต ิ       30,000        23,000         7,000  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

6 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก เทศบัญญัต ิ     171,200  147,416.80  23,783.20  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

เทศบัญญัต ิ     113,000        99,107      13,893  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

8 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนคืน
สภาพลำเหมืองในเขต
เทศบาลตำบลริมปิง 
 

เทศบัญญัต ิ       80,000        63,000      17,000  ดำเนินการแลว้เสร็จ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

9 เงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

เทศบัญญัต ิ     200,000  200,000 0 ดำเนินการแลว้เสร็จ 

10 โครงการอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิง 

เทศบัญญัต ิ     120,000  0   120,000  
ดำเนินการโดย 
ไม่ใช้งบประมาณ 

11 เงินสมทบกองทนุหลัก 
ประกันสุขภาพตำบลริมปิง 

เทศบัญญัต ิ     375,000      375,000  0 ดำเนินการแลว้เสร็จ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 

  แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกระบบในท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 
  แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน 
 มีการดำเนินการจำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เทศบัญญัต ิ     350,000     324,780     25,220  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

2 เงินอุดหนุนโรงเรียนสงักัด 
สพฐ.ตามโครงการส่งเสริม
โภชนาการเด็กนักเรียน 
ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
(อาหารกลางวนั) 
ในเขตเทศบาลตำบลริมปิง 

เทศบัญญัต ิ   1,100,000    1,019,160     80,840  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

3 โครงการประชุมพบปะ
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง 

เทศบัญญัต ิ      10,000  0    10,000  
ดำเนินการโดย 
ไม่ใช้งบประมาณ 

4 โครงการอบรมและส่งเสริม
การยุติความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี 

เทศบัญญัต ิ         5,000  0      5,000  

ดำเนินการร่วมกับ 
สำนักงานพฒันา
ชุมชน อำเภอเมือง
ลำพูน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
  แนวทางท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 
  แนวทางท่ี 2 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
  แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
  แนวทางท่ี 4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี 6 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มีการดำเนินการจำนวน 8 โครงการ ดังนี้ 
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิก 
สภาเทศบาลตำบลริมปิง 

เทศบัญญัต ิ     500,000  177,728.05  322,271.95  
ดำเนินการแลว้
เสร็จ 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
เทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง
และพนักงานจา้งของ
เทศบาลตำบลริมปิง 

เทศบัญญัต ิ     100,000          8,500       91,500  
ดำเนินการแลว้
เสร็จ 

3 โครงการคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ  
วันพ่อแห่งชาติ 

บัญชีโอน 
งบประมาณ 

      30,000        20,720         9,280  
ดำเนินการแลว้
เสร็จ 

4 โครงการวันปิยมหาราช เทศบัญญัต ิ       17,000           9,430         7,570  
ดำเนินการแลว้
เสร็จ 

5 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่คณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลริมปิง 

เทศบัญญัต ิ
        

10,000  
          

8,190  
       1,810  

ดำเนินการแลว้
เสร็จ 

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ด้วยการ
ปรับปรุงระบบและฐาน 
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ
เตรียมความพร้อมรองรับ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 

เทศบัญญัต ิ
      

300,000  
      

300,000  
0 

ดำเนินการแลว้
เสร็จ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

7 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 

เทศบัญญัต ิ       73,000  0    73,000  
ดำเนินการร่วมกับ 
วัดสบปะ 

8 โครงการสถานที่ทำงาน 
น่าอยู่ น่าทำงานด้วย
กิจกรรม 5 ส. 

เทศบัญญัต ิ       10,000  0    10,000  
ดำเนินการโดย 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การป้องกันการทุจริต 

  แนวทางท่ี 1 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการ 
     ทุจริต 

  แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต 
  แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต 
  แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดองค์ความรู้แก่บุคลากรในการป้องกันการทุจริต 
  แนวทางท่ี 5 เพิ่มศักยภาพในการป้องกันการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจ 

      คุณธรรม 
 มีการดำเนินการจำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

1 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ทำความดีมีความซื่อสัตย์
สุจริต 

เทศบัญญัต ิ          5,000  755      4,245  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

2 โครงการสร้างจิตสำนึกและ
ค่านิยมความซื่อสตัย์สุจริต
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

เทศบัญญัต ิ       10,000           1,577       8,423  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

3 โครงการอาสาสมัครป้องกัน
การทุจริตตำบลริมปิง 
(อส.ปปช.) 

เทศบัญญัต ิ      10,000           5,245       4,755  ดำเนินการแลว้เสร็จ 

 
    
 
 
 
 
 


