
 

 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557-2560 
1.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตามท่ีเทศบาลต าบลริมปิงได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 
อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ซึ่งเป็นแผนท่ีมี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด อ าเภอและแผนชุมชน กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดล าพูน และนโยบายการพัฒนาเทศบาลของคณะผู้บริหาร โดยเทศบาลได้ใช้
แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี       มาโดยตลอด 

ท้ังนี้ เทศบาลได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวตาม
แผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) 
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 

สามปี 
(โครงการ) 

แผน
ด าเนินงาน 
(โครงการ) 

การต้ังงบประมาณ
รายจ่าย 

ประจ าปี 2557 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

50 36 5,511,000.00 4,902,296.99 

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

22 9 175,000.00 161,000.00 

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

60 36 2,783,000.00 2,688,000.00 

4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

9 5 110,000.00 105,000.00 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการ
กีฬา 

23 16 1,733,000.00 1,933,000.00 

6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 13 6 595,000.00 575,000.00 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง-การ
บริหาร 

44 22 858,000.00 753,200.00 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

23 5 60,000.00 45,000.00 

รวมทั้งสิ้น 244 135 11,825,000.00 11,162,496.00 
 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2557 – 2560) 



โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 

สามปี 
(โครงการ) 

แผน
ด าเนินงาน 
(โครงการ) 

การต้ังงบประมาณ
รายจ่าย 

ประจ าปี 2558 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

113 44 6,494,336.00 6,248,903.24 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

18 9 200,000.00 99,571.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

64 41 2,752,000.00 1,667,000.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

8 5 110,000.00 105,000.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการกีฬา 

25 17 2,075,000.00 1,785,000.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

17 6 610,000.00 595,000.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง-การบริหาร 

30 19 642,800.00 592,725.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน       
การป้องกันการทุจริต 

24 5 60,000.00 45,000.00 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
299 

 
146 

 
12,944,136.00 

 
11,138,199.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 

สามปี 
(โครงการ) 

แผน
ด าเนินงาน 
(โครงการ) 

การต้ังงบประมาณ
รายจ่าย 

ประจ าปี 2559 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

109 30 4,645,000.00 4,273,200.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

18 12 270,000.00 148,295.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

58 40 2,421,000.00 1,314,396.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

6 4 105,000.00 101,400.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการกีฬา 

19 14 2,462,500.00 1,283,557.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

13 4 200,000.00 125,054.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง-การบริหาร 

25 15 441,000.00 271,372.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน       
การป้องกันการทุจริต 

25 5 60,000.00 25,900.00 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
273 

 
124 

 
10,604,500.00 

 
7,543,174.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 

สามปี 
(โครงการ) 

แผน
ด าเนินงาน 
(โครงการ) 

การต้ังงบประมาณ
รายจ่าย 

ประจ าปี 2560 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

71 11 1,920,000.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ
เบิกจ่าย 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
และวัฒนธรรม 

14 12 267,500.00  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

48 37 15,118,400.00  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

14 6 175,000.00  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการกีฬา 

16 12 645,000.00  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง-การบริหาร 

26 18 1,088,000.00  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
การป้องกันการทุจริต 

22 5 80,000.00  

 
รวมทั้งสิ้น 

 
211 

 
101 

 
19,294,180.00 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏบิัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

เทศบาลให้ 
บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 

1.2.1 เชิงปริมาณ 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 
โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผน   จ านวน  244  โครงการ 
สามารถด าเนินการได้  จ านวน  135  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  55.33   
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 
โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผน   จ านวน  299  โครงการ 
สามารถด าเนินการได้  จ านวน  146  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  48.83   
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผน   จ านวน  273  โครงการ 
สามารถด าเนินการได้  จ านวน  124  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  45.42   
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผน   จ านวน  211  โครงการ 
สามารถด าเนินการได้  จ านวน  101  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  47.87   

 
 



1.2.2 เชิงคุณภาพ 

  เทศบาลต าบลริมปิง ได้แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติซึ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนในต าบลริมปิง สามารถสรุปผลการด าเนินงานจ าแนกเป็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธาณูปการ 
  เป็นการพัฒนาศักยภาพท่ีเกี่ยวกับระบบด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพ มีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัย เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของเมืองใน
อนาคต มีโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนท้ังหมด  109 โครงการ  จ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จท้ังส้ิน  
30  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 27.52  โดยครอบคลุมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ 
  - การปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท่ีสาธารณะ  
  - การคมนาคม  (ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า)  
  - ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์  
  - การปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า  
  - การจัดท าระบบผังเมือง  
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  เป็นการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลให้มี
ความเข้มแข็ง มีโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนท้ังหมด  18  โครงการ  จ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ
ท้ังส้ิน  12  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 66.67  ครอบคลุมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ 
  - การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  - การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล  
  - การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
  - การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง  
  - การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม  
  เป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ส่งเสริมและบ ารุงศาสนา อนุรักษ์และร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คนในชุมชนมีส านึกรักและหวงแหนท้องถิ่น มีโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผน
ท้ังหมด  58  โครงการ  จ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จท้ังส้ิน  40  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
68.97  ครอบคลุมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ 
  - การส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา การอนุรักษ์ฟื้นฟูสถานท่ีส าคัญในเขตเทศบาล  
  - การสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา 
                     ท้องถิ่น  
  - การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน  
  - การแก้ไข ป้องกันปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม  
  - การส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน  
  - การส่งเสริมสวัสดิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น 
 
 



 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เป็นการพัฒนาเพื่อบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้มีความอุดม
สมบูรณ์มีการบริหารจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน มีโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนท้ังหมด  6  โครงการ  จ านวน
โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จท้ังส้ิน  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 66.67   ครอบคลุมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับ 
  - การสร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
  - การเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  - การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  - การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ าเสียรวม  
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา  
  เป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับช้ันให้ท่ัวถึงอย่างมีคุณภาพ มี
มาตรฐาน มีโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนท้ังหมด  19  โครงการ  จ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จท้ังส้ิน  
14  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 73.68 ครอบคลุมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ 
  - การส่งเสริมและพัฒนาจัดการศึกษาในท้องถิ่น  
  - การปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น  
  - การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในท้องถิ่น 
  - การส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล  
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
  เป็นการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตแจ่มใส 
สามรถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนท้ังหมด  13  โครงการ  จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จท้ังส้ิน  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 30.77 ครอบคลุมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ 
  - การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน  
  - การส่งเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุข  
  - การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข  
  - การส่งเสริมและสนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ตามโครงการเพื่อสายใยรักแห่ง
ครอบครัว 
  - การส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น  
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  เป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามหลัก
ประชาธิปไตยและการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลริมปิงให้สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนท้ังหมด  25  โครงการ  จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จท้ังส้ิน  15  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 60  ครอบคลุมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ 
  - การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาล 
  - การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
  - การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานท่ีปฏิบัติงานให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ  
  - การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น 



  - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
  - การส่งเสริมด้านความมั่นคง รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น 
  - การพัฒนาการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลริมปิงให้ครอบคลุม 
  - การส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 8. ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริต 
  เป็นการเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกัน
การทุจริต การส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบการ
ป้องกันการทุจริต มีโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนท้ังหมด 25  โครงการ  จ านวนโครงการท่ีด าเนินแล้วเสร็จส้ิน
จ านวน  5  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  20  ครอบคลุมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ 
  - เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
  - ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต 
  - ส่งเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดองค์ความรู้ แก่บุคลากรในการป้องกันการทุจริตในองค์กร 
  - ส่งเสริมให้เป็นองค์กรต้นแบบการป้องกันการทุจริต 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 2.1  ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
  ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินงานต่าง ๆ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 เพื่อแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชน
ดีขึ้น ซึ่งผลจากการด าเนินงานของเทศบาลนั้น ผลได้รับมีดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ประชาชนมีไฟฟ้าและน้ าประปา
ใช้ทุกครัวเรือน  เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัย มีไฟส่องสว่างเกือบทุก
เส้นทางท าให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ท่ีสาธารณะ 

2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมของประชาชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน องค์กรพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน อีกท้ังส่งเสริมอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ คนพิการให้มีอาชีพและรายได้  
ส่งเสริมให้ประชาชนผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จ าหน่ายพืชผักปลอดภัยเพื่อการเป็น
ต าบลเกษตรแบบยั่งยืน 

3. มีศูนย์อินเตอร์เน็ทท่ัวท้ังต าบล(WIFI) นอกจากนี้ยังมีศูนย์ ICT เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและสามารถสืบค้นข้อมูลได้ ปรับปรุงพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้ได้
มาตรฐานและมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางสติปัญญาและวิชาการ ส่งเสริมกิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 



4. มีศูนย์กีฬาท้ังในร่ม(Fitness)และลานกีฬากลางแจ้งบริเวณส านักงานเทศบาล  เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย และมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า   

5. มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องโดยจัดท าโครงการเผยแพร่ความรู้ในการ
ดูแลตนเอง ส าหรับผู้ป่วยท่ีต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ต้ังทีมงาน
สาธารณสุขของเทศบาล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลริมปิง โรงพยาบาล
ล าพูน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)ออกเยี่ยมผู้ป่วยท่ีบ้าน เพื่อให้
ความรู้และค าปรึกษา และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการควบคุมโรคติดต่อ  ไม่มี
โรคติดต่อร้ายแรงในพื้นท่ี 

6. มีการจัดให้บริการรับส่งผู้ป่วยตลอด 24 ชม. เพื่อบริการประชาชนในเขตเทศบาล 
7. ให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสอย่างท่ัวถึงโดยจัดให้มีศูนย์

การเรียนรู้ในชุมชน เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการในชุมชนโดยชุมชน(ศูนย์ CLC) ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

8. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง โดยจัดโครงการให้ครอบครัวมีการท า
กิจกรรมร่วมกันในวันหยุด เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและอบอุ่นเพื่อลดปัญหาเรื่อง
การมั่วสุมและปัญหายาเสพติด  

9. มีการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดท่ีล่อแหลมและมีความเส่ียงในการเกิดภัย 
และจัดระบบบริการรับแจ้งเหตุภายในเขตเทศบาลอย่างท่ัวถึงตลอด 24 ช่ัวโมงและมี
การจัดรถกู้ภัยบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 

10. มีการสรรหาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออ านวยความสะดวก และบริการสาธารณะแก่
ประชาชน ได้แก่ รถขยะ รถกระเช้า รถประชาสัมพันธ์ รถตู้พยาบาล 

11. ไม่มีคดีอาชญากรรมในพื้นท่ี  
12.  มีการแก้ไขปัญหาสาธารณะภัย อย่างทันท้วงที 
13. ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการรับบริการของเทศบาลต าบลริมปิง 

ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 85.80 

2.2  ผลกระทบ 
 - 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  

          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 
 ปัญหา/อุปสรรค 

1. เจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  
2. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัยเท่าท่ีควร 
3. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลเท่าท่ีควร 
4. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน 
5. ประชาชนยังขาดการมีส่วนรวมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล 

แนวทางแก้ไข 
1.  สร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีเรื่องของระเบียบ กฎหมาย โดยการส่ง

เข้ารับการอบรม  
2. มีการจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานให้เพียงพอและทันสมัย 

พัฒนาระบบส่ือสารให้มีความรวดเร็วมากขึ้น 
3. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลให้มากขึ้นโดยการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
4. จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา และเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้จ่าย

งบประมาณ 
5. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกระบวนการ เริ่มต้ังแต่รวมคิด ร่วมท า ร่วม

ด าเนินการ ร่วมตัดสินใจและร่วมตรวจสอบการท างานของเทศบาลในรูปแบบ
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีเห็นสมควร  
 
 

    

 
 


