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คำนำ 
 

   แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลริมปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ จัดทำขึ้นเพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ดำเนินงานของเทศบาลตำบล
ริมปิง ซึ่งแผนการดำเนินงาน (Action Plan) จะแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรม 
ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานจัดทำ
ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

   แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลริมปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลริมปิง เพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน การประเมินผล ทั้งนี้ ยังทำให้การดำเนินงาน
ในปีงบประมาณนั้นของเทศบาลตำบลริมปิงมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ 
การทำงานร่วมกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน 
จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 

   เทศบาลตำบลริมปิง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลริมปิง และสามารถ
ตอบสนองความต้องการตลอดจนเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลริมปิง  
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

1.1  บทนำ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน ให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

   สำหรับแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
ของแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณนั้นๆ 

   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลริมปิง เป็นการรวบรวม
ข้องมูลแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประสานและบูรณาการ
ทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การ
ติดตามและประเมินผลสิ้นปีงบประมาณนั้นมีความสะดวกมากขึ้น   

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
   1. เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด  
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. เพ่ือให้ทราบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทั้งหมดที่ดำเนินการในปีงบประมาณนั้น 
  3. เพ่ือให้การดำเนินงานมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น 
   4. เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ 
  5. เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2561  มีขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 

  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องการ
ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิ ได้ดังนี้ 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                              
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
                    
 
                                                  
 
 

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม
กิจกรรม 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
(ปิดประกาศภายใน 15 วัน  

นับแต่วันที่ประกาศ) 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 
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1.4 ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 

   แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการจากหน่ วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

   การขยายเวลาการจัดทำและการแกไ้ขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

   ภายหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่งแล้ว มีการ
จัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติม จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องการดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่มีการ
จัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติม จากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3...) 

1.5  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

   1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงาน จึงสามารถนำไปปฏิบัติ
ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

   2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการ 
ในเขตพ้ืนที่ตำบลหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร 
(4M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย  

   3. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนการดำเนินงานไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงาน 
ของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไป
ติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวกถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป  

   4. ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะ  
ในเขตพ้ืนที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด 

  5. เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 2 บัญชโีครงการ/กิจกรรม 

 
แผนการดำเนินงานประจำปี 

 
 

 
 
 



ผด.01

โครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17 16.67 2,415,000      9.29 กองช่าง

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.98 50,000          0.19 กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 2.94 80,000          0.31 กองสวัสดิการฯ

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 2.2 แผนงานการเกษตร 4 3.92 52,000          0.20 ส านักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านสังคมและ 3.1 แผนงานงบกลาง 5 4.90 19,334,400    74.40 กองสวัสดิการฯ

วัฒนธรรม กองสาธารณสุขฯ

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 15 14.71 753,000        2.90 กองการศึกษาฯ

3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 5.88 111,000        0.43 ส านักปลัด

3.4 แผนงานสาธารณสุข 2 1.96 120,000        0.46 กองสาธารณสุขฯ

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 5.88 115,000        0.44 กองสวัสดิการฯ

3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 1.96 320,000        1.23 กองสวัสดิการฯ

3.7 แผนงานการเกษตร 1 0.98 10,000          0.04 ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

แผนงาน
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โครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 4.1 แผนงานสาธารณสุข 9 8.82 567,410        2.18 กองสาธารณสุขฯ

และส่ิงแวดล้อม 4.2 แผนงานการเกษตร 5 4.90 85,000          0.33 ส านักปลัด

กองสาธารณสุขฯ

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.98 20,000          0.08 กองสาธารณสุขฯ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและ 5.1 แผนงานการศึกษา 4 3.92 1,580,000      6.08 กองการศึกษาฯ

การกีฬา 5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 5 4.90 170,000        0.65 กองการศึกษาฯ

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.98 15,000          0.06 กองสวัสดิการฯ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง 6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13 12.75 158,000        0.61 ส านักปลัด
การบริหาร กองยุทธศาสตร์

กองคลัง

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน 7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 0.98 6,600            0.03 ส านักปลัด

การทุจริต 7.2 แผนงานการศึกษา 1 0.98 25,000          0.10 กองการศึกษาฯ

รวม 102 100.00 25,987,410   100.00

ยุทธศาสตร์ แผนงาน
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         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานก่อสร้าง
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 150,000 ซอยเลียบล าเหมือง กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยเลียบล าเหมือง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ชลประทาน หมู่ท่ี 1
ชลประทาน หมู่ท่ี 1 บ้านป่าแก ยาว 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านป่าแก
ต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 267 ตร.ม.
จังหวัดล าพูน

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 150,000 ซอย 1 หมู่ท่ี 2 กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ท่ี 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร บ้านร่องกาศ
บ้านร่องกาศ ต าบลริมปิง ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

     1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูนท่ี 2  เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูนท่ี 2  เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผด.02
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 170,000 ซอย 2 หมู่ท่ี 3 กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร บ้านฮ่องแล้ง
หมู่ท่ี 3 บ้านฮ่องแล้ง ต าบล ยาว 65.00 เมตร หนา 0.13 เมตร
ริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน ลึก 0.40 เมตร
จังหวัดล าพูน

4 โครงการวางท่อระบายน้ า ต้ังแต่ วางท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าน 170,000 ต้ังแต่ต้นโพธ์ิถึง กองช่าง
ต้นโพธ์ิถึงล าเหมืองแม่แกบก้อง ศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ล าเหมืองแม่แกบก้อง

หมู่ท่ี 4 บ้านศรีบังวัน ต าบลริมปิง ความยาวรวม 31.00 เมตร หมู่ท่ี 4 บ้านศรีบังวัน

อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

5 โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อม วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 120,000 ถนนซอย รพ.สต. กองช่าง
บ่อพัก ถนนซอยโรงพยาบาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ต าบลริมปิง
ส่งเสริมสุขภาพต าบลริมปิงถึง พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 60.00 ถึงล าเหมืองเสียน้ า
ล าเหมืองเสียน้ า (ต่อเน่ืองของ เมตร หมู่ท่ี 4 บ้านศรีบังวัน

เดิม) หมู่ท่ี 4 บ้านศรีบังวัน
ต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน
จังหวัดล าพูน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 290,000 หน้าวัดเจดีย์ขาว กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร หมู่ท่ี 5 บ้านเจดีย์ขาว

หน้าวัดเจดีย์ขาว หมู่ท่ี 5 ยาว 42.00 เมตร ลึก 1.10 เมตร
บ้านเจดีย์ขาว ต าบลริมปิง
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 150,000 ข้างบ้านนายอ้าย กองช่าง
เสริมเหล็ก ข้างบ้านนายอ้าย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 89.00 กันธิยะ หมู่ท่ี 6
กันธิยะ หมู่ท่ี 6 บ้านสันริมปิง เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี บ้านสันริมปิง
ต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน ไม่น้อยกว่า 267 ตร.ม.
จังหวัดล าพูน

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 270,000 ข้างสวนนายอรุณ กองช่าง
เสริมเหล็ก ข้างสวนนายอรุณ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 193.00 จันต๊ะพิงค์ หมู่ท่ี 6
จันต๊ะพิงค์ หมู่ท่ี 6 บ้านสันริมปิง เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี บ้านสันริมปิง
ต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน ไม่น้อยกว่า 482.50 ตร.ม.
จังหวัดล าพูน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน ก่อสร้างก าแพงกันดิน ความยาว 100,000 ข้างบ้านนางจันทร์นวล กองช่าง
ข้างบ้านนางจันทร์นวล เศวตปวิต 24.00 เมตร สูง 1.40 เมตร เศวตปวิต หมู่ท่ี 7
หมู่ท่ี 7 บ้านหนองผ า ต าบลริมปิง บ้านหนองผ า
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 120,000 หน้าบ้านนายจ ารัส กองช่าง
เสริมเหล็ก ถนนสาธารณะ ขนาดกว้าง 2.70 เมตร ยาว 80.00 โปธาศรี หมู่ท่ี 7
หน้าบ้านนายจ ารัส โปธาศรี เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี บ้านหนองผ า
หมู่ท่ี 7 บ้านหนองผ า ต าบลริมปิง ไม่น้อยกว่า 216 ตร.ม.
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

11 โครงการต่อเติมอาคารอเนก ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 240,000 อาคารอเนกประสงค์ กองช่าง
ประสงค์ หมู่ท่ี 8 บ้านป่ายาง ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 102 ตร.ม. หมู่ท่ี 8 บ้านป่ายาง
ต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน
จังหวัดล าพูน

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 64,000 หน้าบ้านนายพิบูลย์ กองช่าง
เสริมเหล็ก หน้าบ้านนายพิบูลย์ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 46.00 เข่ือนแก้ว หมู่ท่ี 9
เข่ือนแก้ว หมู่ท่ี 9 บ้านสบปะ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี บ้านสบปะ
ต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน ไม่น้อยกว่า 115 ตร.ม.
จังหวัดล าพูน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการวางท่อระบายน้ า วางท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าน 166,000 ข้างวัดสบปะ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างวัดสบปะ ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ทางทิศใต้ถึง
ทางทิศใต้ถึงล าเหมืองทา หมู่ท่ี 9 ความยาวรวม 83.00 เมตร ล าเหมืองทา
บ้านสบปะ ต าบลริมปิง หมู่ท่ี 9 บ้านสบปะ
อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 120,000 ซอย 3 หมู่ท่ี 10 กองช่าง
เสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 71.00 บ้านกลางทุ่ง
หมู่ท่ี 10 บ้านกลางทุ่ง ต าบลริมปิง เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ไม่น้อยกว่า 213 ตร.ม.

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 120,000 ซอยหนานวัง กองช่าง
เสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 71.00 เช่ือมกู่เบ้ีย หมู่ท่ี 10
หนานวังเช่ือมกู่เบ้ีย หมู่ท่ี 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี บ้านกลางทุ่ง
บ้านกลางทุ่ง ต าบลริมปิง ไม่น้อยกว่า 213 ตร.ม.
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

16 โครงการน้ าสะอาด ผู้บริโภค กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพน้ า 10,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองช่าง
ปลอดภัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการผังเมืองรวม กิจกรรมให้ความรู้ในการวางระบบ 5,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองช่าง
ผังเมือง

รวม 2,415,000

         1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานไฟฟ้าและประปา
1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 50,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองช่าง

จังหวัดล าพูน เพ่ือขยายเขต จังหวัดล าพูน เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลต าบล ไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลต าบล
ริมปิง ริมปิง

รวม 50,000
รวมท้ังหมด 2,465,000

พ.ศ. 2566
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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         2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
1 โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ 20,000 ศูนย์การเรียนรู้วิถี กองสวัสดิการฯ

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงต าบล วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงต าบล ชีวิตเศรษฐกิจ
ริมปิง ริมปิง พอเพียงฯ จ านวน

2 แหล่ง

2 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐิจพอเพียง 10,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสวัสดิการฯ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ ตามแนวพระราชด าริ

3 โครงการสร้างความเข้มแข็ง กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความ 50,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสวัสดิการฯ
กลุ่มอาชีพในชุมชน เข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในชุมชน

รวม 80,000

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูนท่ี 1  เมืองแห่งวัฒนธรรม อัตลักษณ์วิถี และท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูนท่ี 1  เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่
     2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

ผด.02

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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         2.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานส่งเสริมการเกษตร
1 โครงการพัฒนาการผลิตล าไย กิจกรรมอบรมให้ความรู้การพัฒนา 10,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง ส านักปลัด

คุณภาพ การผลิตล าไยคุณภาพให้แก่เกษตรกร

2 โครงการสร้างความเข้มแข็ง กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม 10,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง ส านักปลัด
กลุ่มเกษตรกรท าไร่ต าบลริมปิง เกษตรกรท าไร่ต าบลริมปิง

3 โครงการสร้างความเข้มแข็ง กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม 20,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง ส านักปลัด
กลุ่มเกษตรกรท าสวนต าบลริมปิง เกษตรกรท าสวนต าบลริมปิง

4 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีท าการ 12,000 ท่ีท าการปกครอง ส านักปลัด
เมืองล าพูน ตามโครงการจัดงาน ปกครองอ าเภอเมืองล าพูน ตาม อ าเภอเมืองล าพูน
ล าไยเพ่ือสนับสนุนสินค้าไทย โครงการจัดงานล าไยเพ่ือสนับสนุน
(ล าไยไทย ล าไยล าพูน) สินค้าไทย (ล าไยไทย ล าไยล าพูน)

รวม 52,000
รวมท้ังหมด 132,000

พ.ศ. 2566
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565
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         3.1 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานงบกลาง
1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 14,340,000 สถานท่ีจ่ายเบ้ียฯ กองสวัสดิการฯ

ท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ท่ีก าหนดไว้

2 เบ้ียยังชีพความพิการ การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้แก่คนพิการ 4,164,400 สถานท่ีจ่ายเบ้ียฯ กองสวัสดิการฯ
หรือทุพพลภาพ ท่ีก าหนดไว้

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วย 360,000 สถานท่ีจ่ายเบ้ียฯ กองสวัสดิการฯ
เอดส์ ท่ีก าหนดไว้

4 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน การจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ 300,000 กองทุนสวัสดิการ กองสวัสดิการฯ
ต าบลริมปิง ชุมชนต าบลริมปิง ชุมชนต าบลริมปิง

5 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ การจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกัน 170,000 กองทุนหลักประกัน กองสาธารณสุขฯ
เทศบาลต าบลริมปิง สุขภาพเทศบาลต าบลริมปิง สุขภาพฯ

รวม 19,334,400

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูนท่ี 1  เมืองแห่งวัฒนธรรม อัตลักษณ์วิถี และท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูนท่ี 1  เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่
     3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

ผด.02

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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         3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
1 โครงการอบรมสามเณรภาค กิจกรรมอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน 20,000 วัดในพ้ืนท่ีต าบล กองการศึกษา

ฤดูร้อน ริมปิง

2 โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 20,000 วัดในพ้ืนท่ีต าบล กองการศึกษา
ต าบลริมปิงเฉลิมพระเกียรติฯ แก่พุทธศาสนิกชน ให้ความรู้แก่ ริมปิง

ประชาชนเร่ืองธรรมะกับสุขภาพ

3 โครงการจัดงานประเพณี กิจกรรมการประดิษฐ์กระทง 300,000 ลานอนุสาวรีย์ กองการศึกษา
ลอยกระทง การแข่งขันเรือ การประกวดร้องเพลง ครูบาเจ้าศรีวิชัย

การแสดงของเด็กและเยาวชน

4 โครงการลานศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 120,000 อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ กองการศึกษา
สายใยชุมชนต าบลริมปิง และสรงน้ าพระพุทธรูปเน่ืองใน ทต.ริมปิง

วันสงกรานต์

5 โครงการส่งเสริมประเพณี กิจกรรมตกแต่งต้นสลากภัตต์ 15,000 ลานอนุสาวรีย์ กองการศึกษา
สลากภัตต์ (สลากย้อม) ต าบล (สลากย้อม) ครูบาเจ้าศรีวิชัย
ริมปิง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการส่งเสริมสืบสานศิลป กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 25,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองการศึกษา
วัฒนธรรมล้านนา สืบทอดภูมิปัญญาและสืบสานศิลป

วัฒนธรรมล้านนา

7 โครงการสรงน้ าพระธาตุวัด กิจกรรมสรงน้ าพระธาตุวัดในเขต 30,000 วัดในพ้ืนท่ีต าบล กองการศึกษา
ในเขตเทศบาลต าบลริมปิง เทศบาลต าบลริมปิง ริมปิง

8 โครงการสืบทอดภูมิปัญญา กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 16,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองการศึกษา
ท้องถ่ินอุ้ยสอนหลาน เป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญา สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมล้านนา

9 โครงการหล่อเทียนและถวายเทียน กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียน 20,000 ลานอนุสาวรีย์ กองการศึกษา
พรรษา พรรษา ครูบาเจ้าศรีวิชัย

10 โครงการไหว้สาปารมีครูบาเจ้า กิจกรรมระลึกถึงคุณงามความดี 10,000 ลานอนุสาวรีย์ กองการศึกษา
ศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา ของครูบาเจ้าศรีวิชัย ครูบาเจ้าศรีวิชัย

11 โครงการอนุรักษ์ประเพณีพ้ืนบ้าน กิจกรรมการฟ้อนผีเส้ือบ้านเพ่ืออนุรักษ์ 30,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองการศึกษา
การฟ้อนผีเส้ือบ้าน วัฒนธรรมประเพณีล้านนา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม กิจกรรมทางพุทธศาสนาตามหลัก 50,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองการศึกษา
ประเพณีท้องถ่ิน (รุกขมูลกรรม) ศีล สมาธิ ปัญญา 

13 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ จ่ายเป็นอุดหนุนให้แก่ท่ีท าการ 5,000 ท่ีท าการปกครอง กองการศึกษา
เมืองล าพูน ตามโครงการจัดงาน ปกครองอ าเภอเมืองล าพูน ตาม อ าเภอเมืองล าพูน
ประเพณีสรงน้ าพระธาตุหริภุญชัย โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า
จังหวัดล าพูน พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล าพูน

14 อุดหนุนศูนย์การศึกษาพระพุทธ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์การศึกษา 80,000 ศูนย์การศึกษา กองการศึกษา
ศาสนาวันอาทิตย์วัดเจดีย์ขาว พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเจดีย์ขาว พระพุทธศาสนา
ตามโครงการสอนพระพุทธศาสนา ตามโครงการสอนพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์
วันอาทิตย์ วันอาทิตย์ วัดเจดีย์ขาว

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว
15 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ จ่ายเป็นอุดหนุนให้แก่ท่ีท าการ 12,000 ท่ีท าการปกครอง ส านักปลัด

เมืองล าพูน ตามโครงการจัดงาน ปกครองอ าเภอเมืองล าพูน ตาม อ าเภอเมืองล าพูน
พระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว โครงการจัดงานพระนางจามเทวี
จังหวัดล าพูน และงานฤดูหนาว จังหวัดล าพูน

รวม 753,000

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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         3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 โครงการช่วยเหลือประชาชน การให้ความช่วยเหลือประชาชน 10,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง ส านักปลัด

ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีเยียวยา ส่วนท้องถ่ิน กรณีเยียวยาหรือฟ้ืนฟู
หรือฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย หลังเกิดสาธารณภัย

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ การจัดต้ังจุดบริการอ านวยความ 36,000 หน้าส านักงาน ส านักปลัด
ทางถนนในช่วงเทศกาล สะดวกประชาชนในช่วงเทศกาล ทต.ริมปิง

เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการซ้อมแผนการป้องกัน 35,000 ส านักงาน ทต.ริมปิง ส านักปลัด
เพ่ือลดความเส่ียงต่อการเกิด อัคคีภัย ให้แก่ผู้น าชุมชน ประชาชน
อัคคีภัยและการซ้อมแผนการ ท่ัวไป พนักงาน เจ้าหน้าท่ีเทศบาล
ป้องกันอัคคีภัย สมาชิก อปพร.

4 โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการ 10,000 ส านักงาน ทต.ริมปิง ส านักปลัด
อปพร. ต าบลริมปิง ด้านการ ป้องกันภัยทางถนน ให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ป้องกันภัยทางถนน เทศบาล และสมาชิก อปพร.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการอบรมด้านสาธารณภัย กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 5,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง ส านักปลัด
และซ้อมแผนสาธารณภัยใน ทางการศึกษาและนักเรียนศูนย์พัฒนา
สถานศึกษา เด็กเล็กเทศบาลต าบลริมปิง

งานจราจร
6 โครงการสร้างจิตส านึกด้านการ กิจกรรมอบรมสร้างจิตส านึกด้านการ 15,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง ส านักปลัด

ใช้ถนนให้แก่เด็กและเยาวชน ใช้ถนนให้แก่เด็กและเยาวชนในเขต
ในเขตเทศบาลต าบลริมปิง เทศบาลต าบลริมปิง

รวม 111,000

         3.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานโรงพยาบาล
1 โครงการกีฬาประชาชนต้านภัย กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประชาชน 100,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง ส านักปลัด

ยาเสพติด ต้านภัยยาเสพติด

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ จ่ายเป็นอุดหนุนให้แก่ท่ีท าการ 20,000 ท่ีท าการปกครอง กองสาธารณสุขฯ

เมืองล าพูน (ศูนย์ปฏิบัติการ ปกครองอ าเภอเมืองล าพูน (ศูนย์ อ าเภอเมืองล าพูน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
อ าเภอเมืองล าพูน) (ศป.ปส.อ. ยาเสพติด อ าเภอเมืองล าพูน)
เมืองล าพูน) ตามโครงการบริหาร (ศป.ปส.อ.เมืองล าพูน) ตามโครงการ
จัดการแบบบูรณาการของศูนย์ บริหารจัดการแบบบูรณาการของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด อ าเภอเมืองล าพูน ยาเสพติด อ าเภอเมืองล าพูน
จังหวัดล าพูน จังหวัดล าพูน

รวม 120,000

         3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
1 โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด กิจกรรมส่งเสริมให้ครอบครัวปลูกฝัง 35,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสวัสดิการฯ

คุณธรรมจริยธรรมประเพณี อันเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่เด็กและเยาวชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการ กิจกรรมอบรมอาชีพให้แก่คนพิการ 10,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสวัสดิการฯ
ต าบลริมปิง

3 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 10,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสวัสดิการฯ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลริมปิง
ต าบลริมปิง

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 10,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสวัสดิการฯ
คุณภาพชีวิตคนพิการต าบล ชีวิตคนพิการต าบลริมปิง
ริมปิง

5 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ กิจกรรมอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 10,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสวัสดิการฯ
ผู้น ากลุ่มสตรีและคณะกรรมการ ผู้น ากลุ่มสตรีและคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล
ริมปิง ริมปิง

6 โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมอบรมส่งเสริมและพัฒนา 40,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสวัสดิการฯ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลริมปิง คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลริมปิง

รวม 115,000

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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         3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
1 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา กิจกรรมจ้างนักเรียน นักศึกษาเพ่ือ 120,000 ส านักงาน ทต.ริมปิง กองสวัสดิการฯ

ท างานช่วงปิดภาคฤดูร้อน ช่วยงานเทศบาลต าบลริมปิงในช่วง
ปิดภาคเรียนฤดูร้อน

2 โครงการช่วยเหลือประชาชน การให้ความช่วยเหลือประชาชน 200,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสวัสดิการฯ
ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีส่งเสริม ส่วนท้องถ่ิน กรณีส่งเสริมและพัฒนา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต

รวม 320,000

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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         3.7 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานส่งเสริมการเกษตร
1 โครงการช่วยเหลือประชาชน การให้ความช่วยเหลือประชาชน 10,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง ส านักปลัด

ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีช่วยเหลือ ส่วนท้องถ่ิน กรณีช่วยเหลือเกษตรกร
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้มีรายได้น้อย

รวม 10,000
รวมท้ังหมด 20,763,400

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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         4.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
1 โครงการควบคุมประชากรสุนัข กิจกรรมควบคุมประชากรสุนัขและ 35,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสาธารณสุขฯ

และแมวจรจัด เทศบาลต าบล แมวจรจัด โดยการท าหมัน
ริมปิง

2 โครงการช่วยเหลือประชาชน การให้ความช่วยเหลือประชาชน 10,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสาธารณสุขฯ
ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณี ปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีป้องกัน
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และควบคุมโรคติดต่อ

3 โครงการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพระบบการ 10,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสาธารณสุขฯ
ฉุกเฉินเบ้ืองต้นตามระบบบริการ แพทย์ฉุกเฉิน
การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบล
ริมปิง

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูนท่ี 3  เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูนท่ี 3  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
     4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

ผด.02

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการประชาคมสุขภาพต าบล - กิจกรรมประชาคมสุขภาพ 10,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสาธารณสุขฯ
ริมปิง - กิจกรรมอบรมสร้างความเข้มแข็ง

และพัฒนาศักยภาพประชาคม
สุขภาพต าบล

5 โครงการป้องกันและควบคุม - กิจกรรมอบรมทบทวนความรู้ 194,410 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสาธารณสุขฯ
โรคไข้เลือดออก เร่ืองโรคท่ีมียุงเป็นพาหะ

- การส ารวจแหล่งเพาะพันธ์ุ
- กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควัน
เพ่ือก าจัดยุงตัวแก่
- สนับสนุนสารเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย
- กิจกรรมการควบคุมโรคระบาด

6 โครงการป้องกันและควบคุม - กิจกรรมควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล 10,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสาธารณสุขฯ
โรคติดต่อ - กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ

ควบคุมโรค
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค - กิจกรรมส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 88,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสาธารณสุขฯ
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และข้ึนทะเบียนสัตว์
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ - กิจกรรมอบรมฟ้ืนฟูอาสาสมัคร
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ปศุสัตว์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ - กิจกรรมออกหน่วยเคล่ือนท่ีฉีด
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
วัฒนวรขัตติยะราชนารี สุนัขและแมว

8 โครงการแก้ไขปัญหาด้าน กิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนา 10,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสาธารณสุขฯ
ส่ิงแวดล้อมในเขตเทศบาล ศักยภาพชุมชน สร้างความตระหนัก
ต าบลริมปิง ในการดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา

ส่ิงแวดล้อม

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน กิจกรรมตามโครงการพระราชด าริ 200,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสาธารณสุขฯ
ตามโครงการพระราชด าริด้าน ด้านสาธารณสุข ท้ัง 10 หมู่บ้าน
สาธารณสุข

รวม 567,410

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

- 26 - แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



         4.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
1 โครงการป้องกันและบรรเทา กิจกรรมรณรงค์ประสัมพันธ์ 10,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง ส านักปลัด

สาธารณภัย ภัยแล้งและหมอกควัน ลดการเผา

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน 10,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง ส านักปลัด
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เจ้าหน้าท่ี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

3 โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ กิจกรรมปลูกต้นไม้ 5,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง ส านักปลัด

4 โครงการล าพูนเมืองน่าเยือน - กิจกรรมจัดระเบียบป้าย ตัดหญ้า 20,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสาธารณสุขฯ
บ้านเฮือนน่าอยู่ เทศบาลต าบล เก็บขยะบริเวณถนน 
ริมปิง - กิจกรรมท าความสะอาด ปรับปรุง

ภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนคืน - กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่แกนน า 40,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสาธารณสุขฯ
สภาพล าเหมืองในชุมชนต าบล พิทักษ์ล าเหมือง
ริมปิง - กิจกรรมท าความสะอาดล าเหมือง

โดยการก าจัดวัชพืช

รวม 85,000

         4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
1 โครงการจัดการขยะโดยชุมชน - กิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการ 20,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสาธารณสุขฯ

(ชุมชนต้นแบบ) เทศบาลต าบล ขยะโดยชุมชน (ชุมชนต้นแบบ)
ริมปิง - การจัดต้ังกองทุนขยะหมู่บ้าน

ต้นแบบ

รวม 20,000
รวมท้ังหมด 672,410

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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         5.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
1 โครงการประชุมพบปะผู้ปกครอง กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล ข่าวสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ความรู้ เทศบาลต าบลริมปิง
ริมปิง เร่ืองพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 350,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ
การบริหารสถานศึกษา 2. ค่าอาหารกลางวัน เทศบาลต าบลริมปิง

3. ค่าหนังสือเรียน
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน
5. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการ กิจกรรมอบรมให้กับผู้ปกครอง 20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ
เรียนรู้ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน และเด็กปฐมวัย เทศบาลต าบลริมปิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลริมปิง

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูนท่ี 4  เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูนท่ี 4  เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

ผด.02

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ 1,200,000 โรงเรียนต าบลริมปิง กองการศึกษาฯ
ในเขตเทศบาลต าบลริมปิง ส่งเสริมโภชนาการเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดศรีบังวัน

ในโรงเรียน (อาหารกลางวัน) โรงเรียนวัดป่ายาง
โดยมอบให้ท้ัง 3 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนต าบลริมปิง
2. โรงเรียนวัดศรีบังวัน
3. โรงเรียนวัดป่ายาง

รวม 1,580,000

         5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานกีฬาและนันทนาการ
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ 100,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองการศึกษาฯ

และเยาวชนต าบลริมปิง เยาวชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา 15,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองการศึกษาฯ
เปตองต าบลริมปิง เปตอง

3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออก 30,000 ส านักงานเทศบาล กองการศึกษาฯ
กล้าคิด กล้าท า ยึดม่ันในสถาบันชาติ ต าบลริมปิง
ศาสนา และพระมหากษัตริย์

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ การส่งเด็ก เยาวชน และประชาชน 10,000 พ้ืนท่ีภายในและ กองการศึกษาฯ
แข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ ต าบลริมปิง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ภายนอกเขต 
ประชาชนต าบลริมปิงท้ังภายใน ทต.ริมปิง
และภายนอกเขตเทศบาลต าบล
ริมปิง

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ
5 โครงการเยาวชนวัยใสต้านภัย กิจกรรมอบรมให้ความรู้เร่ืองภัยของ 15,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองการศึกษาฯ

ยาเสพติด ยาเสพติด ให้แก่เด็กและเยาวชน

รวม 170,000

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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         5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
1 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ 15,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสวัสดิการฯ

ผู้สูงอายุต าบลริมปิง ต าบลริมปิง

รวม 15,000
รวมท้ังหมด 1,765,000

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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         6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหารท่ัวไป
1 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ การประดับพระฉายาลักษณ์อาคาร 5,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด

พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชนนี ส านักงาน พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ ต าบลริมปิง
พันปีหลวง เน่ืองในโอกาสเฉลิม และสามเณร พิธีลงนามถวายพระพร
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ชัยมงคล พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ

และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

2 โครงการคล้ายวันพระราชสมภพ กิจกรรมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา และสามเณร ต าบลริมปิง
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
วันพ่อแห่งชาติ

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูนท่ี 4  เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูนท่ี 4  เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     6. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ผด.02

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการวันท้องถ่ินไทย - กิจกรรม ณ ลานพระบรมนุสาวรีย์ 5,000 ศาลากลางจังหวัด ส านักปลัด
รัชกาลท่ี 5 ด้านหน้าศาลากลาง ล าพูน (หลังเก่า)
จังหวัดล าพูน (หลังเก่า) และส านักงาน
- กิจกรรมท าความสะอาด 5 ส. เทศบาลต าบลริมปิง
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลริมปิง

4 โครงการวันเทศบาล - กิจกรรมอบรมให้กับบุคลากร 5,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
- กิจกรรม Big Cleaning Day ต าบลริมปิง

5 โครงการวันปิยมหาราช กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาและถวาย 5,000 ศาลากลางจังหวัด ส านักปลัด
บังคม ล าพูน (หลังเก่า)

6 โครงการสถานท่ีท างานน่าอยู่ กิจกรรม Big Cleaning Day 5,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
น่าท างานด้วยกิจกรรม 5 ส. ต าบลริมปิง

7 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย 10,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
กฎหมายแก่คณะผู้บริหารและ แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ต าบลริมปิง
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิง เทศบาลต าบลริมปิง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร กิจกรรมอบรมการพัฒนาศักยภาพ 30,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลริมปิง
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลริมปิง ของเทศบาลต าบลริมปิง

9 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีท าการ 18,000 ท่ีท าการปกครอง ส านักปลัด
เมืองล าพูน ตามโครงการศูนย์ ปกครองอ าเภอเมืองล าพูน ตาม อ าเภอเมืองล าพูน
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ประชาชนขององค์กรปกครอง ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ส่วนท้องถ่ิน อ าเภอเมืองล าพูน ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน ล าพูน จังหวัดล าพูน

10 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีท าการ 5,000 ท่ีท าการปกครอง ส านักปลัด
เมืองล าพูน ตามโครงการฝึกอบรม ปกครองอ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน
การให้ความรู้ด้านการอ านวย ตามโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้
ความเป็นธรรมให้กับประชาชน ด้านการอ านวยความเป็นธรรมให้กับ
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ในพ้ืนท่ีอ าเภอ ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ในพ้ืนท่ี
เมืองล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
11 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ กิจกรรมการจัดเวทีประชาคมระดับ 50,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองยุทธศาสตร์ฯ

การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่บ้าน ระดับต าบล และการประชุม
เพ่ือการขับเคล่ือนแผนแบบ คณะกรรมการด้านแผนพัฒนาท้องถ่ิน
บูรณาการ เพ่ือการขับเคล่ือนแผนแบบบูรณาการ

12 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ กิจกรรมอบรมเสริมสร้างศักยภาพ 5,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองยุทธศาสตร์ฯ
คณะกรรมการแผนพัฒนา คณะกรรมการด้านแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลริมปิง เทศบาลต าบลริมปิง

งานบริหารงานคลัง
13 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนา 10,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองคลัง

จัดเก็บรายได้ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล
ริมปิง

รวม 158,000
รวมท้ังหมด 158,000

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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         7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหารท่ัวไป
1 โครงการสร้างจิตส านึกและ กิจกรรมอบรมให้ความรู้การสร้าง 6,600 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด

ค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต จิตส านึกและค่านิยมความซ่ือสัตย์ ต าบลริมปิง
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือป้องกัน สุจริต คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
การทุจริต ป้องกันการทุจริต

รวม 6,600

         7.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ
1 โครงการเป็นคนดีมีคุณธรรม กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กและ 25,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองการศึกษาฯ

หนูท าได้ เยาวชน
รวม 25,000

รวมท้ังหมด 31,600

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูนท่ี 4  เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูนท่ี 4  เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     7. ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การป้องกันการทุจริต

ผด.02

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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1.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
1 ป๊ัมน ้ำอัตโนมัติ จัดซื อป๊ัมน ้ำอัตโนมัติแบบแรงดันคงท่ี 8,500 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก กองกำรศึกษำฯ

ขนำด 300 วัตต์ จ้ำนวน 1 เคร่ือง เทศบำลต้ำบลริมปิง
โดยจัดซื อตำมรำคำท้องถ่ิน/รำคำ
ท้องตลำด

รวม 8,500

จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
ผด.02/1

เทศบาลต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ประเภทครุภัณฑ์

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
1 เคร่ืองเล่นสนำมกลำงแจ้ง จัดซื อเคร่ืองเล่นสนำมกลำงแจ้ง 50,000 บริเวณหน้ำส้ำนักงำน กองกำรศึกษำฯ

จ้ำนวน 1 ชุด โดยจัดซื อตำมรำคำ เทศบำลต้ำบลริมปิง
ท้องถ่ิน/รำคำท้องตลำด

รวม 50,000

3.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
1 ถังเก็บน ้ำขนำดใหญ่ จัดซื อถังน ้ำแบบไฟเบอร์กลำส ขนำด 8,300 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก กองกำรศึกษำฯ

ควำมจุ 2,000 ลิตร จ้ำนวน 1 ใบ เทศบำลต้ำบลริมปิง
โดยจัดซื อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ของส้ำนักงบประมำณ

รวม 8,300

3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
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4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานกีฬาและนันทนาการ
1 เคร่ืองออกก้ำลังกำยในร่ม จัดซื อเคร่ืองออกก้ำลังกำยในร่ม 50,000 พื นท่ีต้ำบลริมปิง กองกำรศึกษำฯ

(Fitness) จ้ำนวน 1 ชุด โดยจัดซื อตำมรำคำ
ท้องถ่ิน/ท้องตลำด

รวม 50,000
รวมท้ังหมด 116,800

4. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

- 40 - แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือสายดรอปวาย ก้นฮอร์น 40,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองยุทธศาสตร์ฯ

ปากฮอร์น เป็นต้น

40,000

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือไฟฟ้า หลอดไฟ สวิตซ์ไฟ 150,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองช่าง

เบรกเกอร์ เป็นต้น

150,000

ผด.02/1

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวม

ประเภทวัสดุ

1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ผด.02/1
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2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือวัสดุท่ีใช้ส าหรับรถประชาสัมพันธ์ 10,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองยุทธศาสตร์ฯ

และรถกระเช้าไฟฟ้า เป็นต้น

10,000

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือวัสดุท่ีใช้ส าหรับรถบรรทุกน้ า 30,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง ส านักปลัด

รถดับเพลิง เป็นต้น

30,000

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวม

2. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
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3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จัดซ้ือน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 20,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองยุทธศาสตร์ฯ

เป็นต้น

20,000

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล
1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จัดซ้ือน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 200,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสาธารณสุขฯ

เป็นต้น

200,000

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวม

3. ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
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4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือสายดับเพลิง ถังเคมีแห้ง 25,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง ส านักปลัด

เป็นต้น

25,000

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานจราจร
1 วัสดุจราจร จัดซ้ือกรวยจราจร แผงจราจร 30,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง ส านักปลัด

เป็นต้น

30,000

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวม

5. ประเภทวัสดุจราจร

4. ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลิง
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6.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
1 วัสดุส านักงาน จัดซ้ือกระดาษ ดินสอ หนังสือพิมพ์ 60,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

เป็นต้น ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนา ทต.ริมปิง
เด็กเล็กฯ

60,000

7.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
1 วัสดุกีฬา จัดซ้ือวัสดุกีฬา ส าหรับให้บริการ 20,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองการศึกษาฯ

เยาวชนและประชาชน

20,000

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวม

7. ประเภทวัสดุกีฬา

6. ประเภทวัสดุส านักงาน
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8.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
1 วัสดุงานบ้านงานครัว จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 680,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

เป็นต้น ทต.ริมปิง

680,000

9.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข
1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จัดซ้ือทรายอะเบท แอลกอฮอล์ 20,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสาธารณสุขฯ

เป็นต้น

20,000

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวม

9. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

8. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

- 46 - แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



10.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
1 วัสดุก่อสร้าง จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ส าหรับใช้ใน 35,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นต้น ทต.ริมปิง

35,000

10.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
1 วัสดุก่อสร้าง จัดซ้ือหิน ทราย เหล็ก ปูน เป็นต้น 100,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองช่าง

100,000รวม

10. ประเภทวัสดุก่อสร้าง

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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11.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
1 วัสดุอ่ืน จัดซ้ือถุงขยะ เป็นต้น 200,000 พ้ืนท่ีต าบลริมปิง กองสาธารณสุขฯ

200,000

11. ประเภทวัสดุอ่ืน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวม
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แผนการดำเนินงาน  

กรณขียายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว 
 

 
 
 



ผด.01

โครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 100.00 421,500        100.00 กองช่าง

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รวม 3 100.00 421,500       100.00

ยุทธศาสตร์

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว)

เทศบาลต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

แผนงาน
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานไฟฟ้าถนน
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 200,000 ถนนสาธารณะ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะ ยาว 90.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร ทางเข้าสุสาน
ทางเข้าสุสานบ้านสันริมปิง บ้านสันริมปิง
หมู่ท่ี 6 บ้านสันริมปิง ต้าบล หมู่ท่ี 6
ริมปิง อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน

2 โครงการวางท่อระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. 91,500 ข้างบ้านนายวิโรจน์ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้าน พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 61.00 ม. ผุสดีสราญจิตต์
นายวิโรจน์ ผุสดีสราญจิตต์ หมู่ท่ี 7
หมู่ท่ี 7 บ้านหนองผ้า ต้าบล
ริมปิง อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว)

เทศบาลต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

     1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูนท่ี 2  เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูนท่ี 2  เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผด.02
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการปรับปรุงประตูระบายน ้า ปรับปรุงประตูระบายน ้า (เดิม) 130,000 ฝายสุเมธวรวัตร กองช่าง
ฝายสุเมธวรวัตร (เดิม) หมู่ท่ี 8 จ้านวน 2 บาน ขนาดกว้าง 1.20 ม. หมู่ท่ี 8
บ้านป่ายาง ต้าบลริมปิง สูง 1.30 ม. และขนาดกว้าง 1.70 ม.
อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน สูง 1.20 ม.

รวม 421,500
รวมท้ังหมด 421,500

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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แผนการดำเนินงาน  

กรณีกันเงินไว้แล้ว 

 

 

 



ผด.01

โครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13 100.00 2,307,400 100.00 กองช่าง

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รวม 13 100.00 2,307,400     100.00

ยุทธศาสตร์

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (กรณีกันเงินไว้แล้ว)

เทศบาลต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

แผนงาน
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานก่อสร้าง
1 โครงการปรับปรุงอาคารอเนก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 250,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง

ประสงค์ หมู่ท่ี 3 บ้านฮ่องแล้ง ยาว 20.00 เมตร บ้านฮ่องแล้ง
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน พ้ืนท่ีรวม 100 ตารางเมตร

2 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 น้ิว 240,000 เลียบถนนสาธารณะ กองช่าง
บ่อพัก เลียบถนนสาธารณะซอย พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ซอย รพ.สต.ต าบล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 134.00 เมตร ริมปิง จากหน้าบ้าน
ริมปิง จากหน้าบ้านนายทรงเดช นายทรงเดช นันตะวันนา

นันตะวันนา ถึงล าเหมืองเสียน้ า ถึงล าเหมืองเสียน้ า
หมู่ท่ี 4 บ้านศรีบังวัน ต าบลริมปิง หมู่ท่ี 4
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (กรณีกันเงินไว้แล้ว)

เทศบาลต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

     1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูนท่ี 2  เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูนท่ี 2  เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผด.02
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 115,000 หน้าบ้านนายบุญช่วย กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้าน ยาว 48.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร ค าช่ัง หมู่ท่ี 5
นายบุญช่วย ค าช่ัง (ต่อเน่ือง
ของเดิม) หมู่ท่ี 5 บ้านเจดีย์ขาว
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าพูน

4 โครงการขยายเขตประปาโดย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.00 น้ิว 98,000 ถนนสาธารณะซอย กองช่าง
วางท่อ PVC ถนนสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ ความยาวรวม เลียบล าเหมืองโค้ง
ซอยเลียบล าเหมืองโค้ง หมู่ท่ี 9 700.00 เมตร หมู่ท่ี 9
บ้านสบปะ ต าบลริมปิง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน

5 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 130,000 ล าเหมืองสาธารณะ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมือง ลึก 1.20 เมตร จ านวน 2 จุด กอโก๋, เหมืองเจ้า
สาธารณะกอโก๋, เหมืองเจ้า หมู่ท่ี 9
หมู่ท่ี 9 บ้านสบปะ ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 155,000 บริเวณบ้านนายมา กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ดวงสน่ัน หมู่ท่ี 4
นายมา ดวงสน่ัน ถึงล าเหมือง ยาว 50.00 เมตร
หมู่ท่ี 4 บ้านศรีบังวัน ต าบล ลึกเฉล่ีย 0.50-0.60 เมตร
ริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 127,200 บริเวณบ้านนาย กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร บุญช่วย ค าช่ัง
นายบุญช่วย ค าช่ัง ถึงบ้าน ยาว 48.00 เมตร ถึงบ้านนางวรรณ
นางวรรณ จรกา (ต่อเน่ืองของ ลึกเฉล่ีย 0.40-0.50 เมตร จรกา หมู่ท่ี 5
เดิม) หมู่ท่ี 5 บ้านเจดีย์ขาว
ต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน
จังหวัดล าพูน

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 74,200 บริเวณบ้านนาง กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร รุจี มะโนวรรณนา
นางรุจี มะโนวรรณนา ถึงบ้าน ยาว 28.00 เมตร ถึงบ้านนายชญานนท์

นายชญานนท์ สุวรรณเลิศ ลึกเฉล่ีย 0.40-0.50 เมตร สุวรรณเลิศ หมู่ท่ี 5
(ต่อเน่ืองของเดิม) หมู่ท่ี 5 
บ้านเจดีย์ขาว ต าบลริมปิง
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 250,000 ทางเข้าฌาปนสถาน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ยาว 220.00 เมตร หมู่ท่ี 6
ทางเข้าฌาปนสถาน หมู่ท่ี 6 หนา 0.05 เมตร
บ้านสันริมปิง ต าบลริมปิง พร้อมหูช้างพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 670.00 เมตร

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 250,000 บริเวณบ้านนาย กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน ยาว 93.00 เมตร ทรงคิด ตาปิง ถึง
นายทรงคิด ตาปิง ถึงบ้านนาง ลึกเฉล่ีย 0.40-0.50 เมตร บ้านนางนาค ศรีวิชัย

นาค ศรีวิชัย หมู่ท่ี 7 บ้านหนองผ า หมู่ท่ี 7
ต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน
จังหวัดล าพูน

11 โครงการวางท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 134,000 ช่วงระหว่างบ้าน กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม นายศรี พรมมินทร์
นายศรี พรมมินทร์ ถึงบ้านนาง 61.00 เมตร ถึงล าเหมืองเสียน้ า
อุไร ศรีบุญอ้าย ถึงล าเหมือง หมู่ท่ี 8
เสียน้ า หมู่ท่ี 8 บ้านป่ายาง
ต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน
จังหวัดล าพูน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 84,000 ถนนสาธารณะ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะ ยาว 30.00 เมตร ข้างบ้านนางอร
ข้างบ้านนางอร ศรีจันตา หมู่ท่ี 8 ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ศรีจันตา หมู่ท่ี 8
บ้านป่ายาง ต าบลริมปิง อ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

13 โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 400,000 ส านักงานเทศบาล กองช่าง
เทศบาลต าบลริมปิง อ าเภอ ยาว 12.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ต าบลริมปิง
เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ไม่น้อยกว่า 48.00 ตารางเมตร

รวม 2,307,400
รวมท้ังหมด 2,307,400

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานกีฬาและนันทนาการ
1 เคร่ืองออกก ำลังกำยในร่ม จัดซ้ือเคร่ืองออกก ำลังกำยในร่ม 50,000 ส ำนักงำนเทศบำล กองกำรศึกษำฯ

(Fitness) ชุดท่ี 1 (Fitness) จ ำนวน 1 ชุด ต ำบลริมปิง
โดยจัดซ้ือตำมรำคำท้องถ่ิน/รำคำ
ท้องตลำด

2 เคร่ืองออกก ำลังกำยในร่ม จัดซ้ือเคร่ืองออกก ำลังกำยในร่ม 50,000 ส ำนักงำนเทศบำล กองกำรศึกษำฯ
(Fitness) ชุดท่ี 2 (Fitness) จ ำนวน 1 ชุด ต ำบลริมปิง

โดยจัดซ้ือตำมรำคำท้องถ่ิน/รำคำ
ท้องตลำด

รวม 50,000

จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (กรณีกันเงินไว้แล้ว)

1. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
ผด.02/1

เทศบาลต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ประเภทครุภัณฑ์

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
1 เคร่ืองเล่นสนำมกลำงแจ้ง จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนำมกลำงแจ้ง 50,000 - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ กองกำรศึกษำฯ

จ ำนวน 1 ชุด โดยจัดซ้ือตำมรำคำ - หน้ำส ำนักงำน
ท้องถ่ิน/รำคำท้องตลำด ทต.ริมปิง

รวม 50,000

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหารท่ัวไป
1 เคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง 45,000 พ้ืนท่ีต ำบลริมปิง ส ำนักปลัด

ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ จ ำนวน 5 เคร่ือง
รำคำเคร่ืองละ 9,000 บำท โดยจัดซ้ือ
ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงบประมำณ

รวม 45,000

2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
1 เคร่ืองขยำยเสียงและเคร่ืองผสม จัดซ้ือเคร่ืองขยำยเสียงและเคร่ือง 27,800 พ้ืนท่ีต ำบลริมปิง กองยุทธศำสตร์ฯ

สัญญำณเสียง (Power Mixer) ผสมสัญญำณเสียง (Power Mixer)
จ ำนวน 2 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ
13,900 บำท โดยจัดซ้ือตำมรำคำ
ท้องถ่ิน/ท้องตลำด ส ำหรับใช้ใน
งำนประชำสัมพันธ์

2 ล ำโพง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 15 น้ิว จัดซ้ือล ำโพง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 15 น้ิว 19,800 พ้ืนท่ีต ำบลริมปิง กองยุทธศำสตร์ฯ
จ ำนวน 2 ชุด รำคำชุดละ 9,900 บำท
โดยจัดซ้ือตำมรำคำท้องถ่ิน/ท้องตลำด
ส ำหรับใช้ในงำนประชำสัมพันธ์

รวม 47,600

4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหารท่ัวไป
1 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน 32,200 ห้องนำยกเทศมนตรี ส ำนักปลัด

เป็นแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน เป็นแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ต ำบลริมปิง
ขนำด 24,000 บีทียู ขนำด 24,000 บีทียู จ ำนวน 1 เคร่ือง

โดยจัดซ้ือตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ

2 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน 45,500 ห้องป้องกันและ ส ำนักปลัด
เป็นแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน เป็นแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน บรรเทำสำธำรณภัย
ขนำด 36,000 บีทียู ขนำด 36,000 บีทียู จ ำนวน 1 เคร่ือง ทต.ริมปิง

โดยจัดซ้ือตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ

3 พัดลมติดผนัง ขนำดไม่น้อยกว่ำ จัดซ้ือพัดลมแบบติดผนัง ขนำด 16,000 ห้องประชุมช้ัน 3 ส ำนักปลัด
16 น้ิว ไม่น้อยกว่ำ 16 น้ิว จ ำนวน 10 ตัว ทต.ริมปิง

รำคำตัวละ 1,600 บำท โดยจัดซ้ือ
ตำมรำคำท้องถ่ิน/ท้องตลำด

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

5. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
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ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
4 เก้ำอ้ีส ำนักงำน จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 5 ตัว 5,000 ส ำนักงำนเทศบำล กองยุทธศำสตร์ฯ

รำคำตัวละ 1,000 บำท โดยจัดซ้ือ ต ำบลริมปิง
ตำมรำคำท้องถ่ิน/ท้องตลำด

งานบริหารงานคลัง
5 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน 45,500 ส ำนักงำนเทศบำล กองคลัง

เป็นแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน เป็นแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ต ำบลริมปิง
ขนำด 36,000 บีทียู ขนำด 36,000 บีทียู จ ำนวน 1 เคร่ือง

โดยจัดซ้ือตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ

6 โต๊ะท ำงำนเหล็ก 5 ฟุต พร้อม จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนเหล็ก 5 ฟุต พร้อม 8,000 ส ำนักงำนเทศบำล กองคลัง
กระจก กระจก จ ำนวน 1 ตัว โดยจัดซ้ือตำม ต ำบลริมปิง

รำคำท้องถ่ิน/ท้องตลำด

7 เก้ำอ้ีท ำงำน จัดซ้ือเก้ำอ้ีท ำงำน จ ำนวน 1 ตัว 3,500 ส ำนักงำนเทศบำล กองคลัง
โดยจัดซ้ือตำมรำคำท้องถ่ิน/ท้องตลำด ต ำบลริมปิง

8 เก้ำอ้ีส ำนักงำน จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 8 ตัว 8,000 ส ำนักงำนเทศบำล กองคลัง
รำคำตัวละ 1,000 บำท โดยจัดซ้ือ ต ำบลริมปิง
ตำมรำคำท้องถ่ิน/ท้องตลำด

รวม 163,700

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
1 ตู้เหล็กแบบ 2 บำน จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 11,400 ส ำนักงำนเทศบำล กองสวัสดิกำรฯ

2 ตู้ รำคำตู้ละ 5,700 บำท โดยจัดซ้ือ ต ำบลริมปิง
ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
ของส ำนักงบประมำณ

รวม 11,400

5.3 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข
1 ตู้เหล็กแบบ 2 บำน จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 11,400 ส ำนักงำนเทศบำล กองสำธำรณสุขฯ

2 ตู้ รำคำตู้ละ 5,700 บำท โดยจัดซ้ือ ต ำบลริมปิง
ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
ของส ำนักงบประมำณ

2 เก้ำอ้ีส ำนักงำน จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 4 ตัว 4,000 ส ำนักงำนเทศบำล กองสำธำรณสุขฯ
รำคำตัวละ 1,000 บำท โดยจัดซ้ือ ต ำบลริมปิง
ตำมรำคำท้องถ่ิน/ท้องตลำด

รวม 15,400

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหารท่ัวไป
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 22,000 ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัด

ส ำหรับงำนประมวลผล ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน ต ำบลริมปิง
1 เคร่ือง โดยจัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำร
จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (จอแสดง จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (จอแสดง 17,000 ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัด
ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) ต ำบลริมปิง
เคร่ืองท่ี 1 จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยจัดซ้ือตำม

เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (จอแสดง จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (จอแสดง 17,000 ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัด
ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) ต ำบลริมปิง
เคร่ืองท่ี 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยจัดซ้ือตำม

เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

6. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 2,600 ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัด
ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน ต ำบลริมปิง
เคร่ืองท่ี 1 1 เคร่ือง โดยจัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำ

กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำร
จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

5 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 2,600 ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัด
ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน ต ำบลริมปิง
เคร่ืองท่ี 2 1 เคร่ือง โดยจัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำ

กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำร
จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

6 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำขนำด 5,000 ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัด
800 VA 800 VA จ ำนวน 2 เคร่ือง รำคำ ต ำบลริมปิง

เคร่ืองละ 2,500 บำท โดยจัดซ้ือ
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
7 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน 22,000 ส ำนักงำนเทศบำล กองยุทธศำสตร์ฯ

ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดง ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภำพ ต ำบลริมปิง
ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน

1 เคร่ือง โดยจัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำร
จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

8 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำขนำด 2,500 ส ำนักงำนเทศบำล กองยุทธศำสตร์ฯ
800 VA  800 VA จ ำนวน 1 เคร่ือง โดย ต ำบลริมปิง
เคร่ืองท่ี 1 จัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

คุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์

9 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำขนำด 2,500 ส ำนักงำนเทศบำล กองยุทธศำสตร์ฯ
800 VA  800 VA จ ำนวน 1 เคร่ือง โดย ต ำบลริมปิง
เคร่ืองท่ี 2 จัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

คุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

- 66 - แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 2,600 ส ำนักงำนเทศบำล กองยุทธศำสตร์ฯ
ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน ต ำบลริมปิง

1 เคร่ือง โดยจัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำร
จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

11 สแกนเนอร์ ส ำหรับงำนเก็บ จัดซ้ือสแกนเนอร์ ส ำหรับงำนเก็บ 16,000 ส ำนักงำนเทศบำล กองยุทธศำสตร์ฯ
เอกสำรระดับศูนย์บริกำร เอกสำรระดับศูนย์บริกำร แบบท่ี 1 ต ำบลริมปิง
แบบท่ี 1 จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยจัดซ้ือตำม

เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์

งานบริหารงานคลัง
12 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน 22,000 ส ำนักงำนเทศบำล กองคลัง

ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดง ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภำพ ต ำบลริมปิง
ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน

1 เคร่ือง โดยจัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำร
จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำขนำด 2,500 ส ำนักงำนเทศบำล กองคลัง
800 VA  800 VA จ ำนวน 1 เคร่ือง โดย ต ำบลริมปิง

จัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์

รวม 136,300

6.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
1 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม 4,000 ส ำนักงำนเทศบำล กองกำรศึกษำฯ

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank ต ำบลริมปิง
Printer) Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยจัดซ้ือ

ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์

รวม 4,000

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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6.3 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (จอแสดง จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (จอแสดง 17,000 ส ำนักงำนเทศบำล กองสำธำรณสุขฯ

ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) ต ำบลริมปิง
เคร่ืองท่ี 1 จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยจัดซ้ือตำม

เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์

2 จอแสดงภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ จัดซ้ือจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 5,600 ส ำนักงำนเทศบำล กองสำธำรณสุขฯ
19 น้ิว 19 น้ิว จ ำนวน 2 จอ รำคำจอละ ต ำบลริมปิง

2,800 บำท โดยจัดซ้ือตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
กำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

3 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 2,600 ส ำนักงำนเทศบำล กองสำธำรณสุขฯ
ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน ต ำบลริมปิง

1 เคร่ือง โดยจัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำร
จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำขนำด 800 VA 12,500 ส ำนักงำนเทศบำล กองสำธำรณสุขฯ
800 VA  จ ำนวน 5 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ ต ำบลริมปิง

2,500 บำท โดยจัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

รวม 37,700

6.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
1 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำขนำด 800 VA 5,000 ส ำนักงำนเทศบำล กองสวัสดิกำรฯ

800 VA  จ ำนวน 2 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ ต ำบลริมปิง
2,500 บำท โดยจัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน 22,000 ส ำนักงำนเทศบำล กองสวัสดิกำรฯ

ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดง ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภำพ ต ำบลริมปิง
ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน

1 เคร่ือง โดยจัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำร
จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

รวม 27,000

6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
1 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำขนำด 2,500 ส ำนักงำนเทศบำล กองช่ำง

800 VA  800 VA จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ ต ำบลริมปิง
โดยจัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์

รวม 2,500
รวมท้ังหมด 590,600

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ผด.01

โครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 100.00 18,598,000    100.00 กองช่าง

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รวม 7 100.00 18,598,000   100.00

ยุทธศาสตร์

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (กรณีโครงการของหน่วยงานอ่ืนท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ี)

เทศบาลต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

แผนงาน
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) เจ้าของงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานก่อสร้าง
1 โครงการซ่อมแซมลาดตล่ิง พ้ืนท่ีซ่อมแซมลาดตล่ิงไม่น้อยกว่า 1,725,000 ฝายพญาอุต อบจ.ล าพูน

ฝายพญาอุต หมู่ท่ี 7 ต าบล 225.20 ตารางเมตร หมู่ท่ี 7 (งบประมาณปี 2565)

ริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

2 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร กว้าง 4-5 เมตร ยาว 1,263 เมตร 2,309,000 ถนนสุเมธประชา อบจ.ล าพูน
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีเสริม หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า สามัคคี หมู่ท่ี 8, (งบประมาณปี 2566)

ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) 5,102 ตารางเมตร หมู่ท่ี 10
ถนนสุเมธประชาสามัคคี หมู่ท่ี 8
บ้านป่ายาง, หมู่ท่ี 10 บ้านกลางทุ่ง

ต าบลริมปิง เช่ือมบ้านจักรค าภิมุข

ต.ต้นธง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (กรณีโครงการของหน่วยงานอ่ืนท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ี)

เทศบาลต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

     1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูนท่ี 2  เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดล าพูนท่ี 2  เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผด.02
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) เจ้าของงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร กว้าง 4-5 เมตร ยาว 633 เมตร 1,729,000 ถนนเลียบล าเหมือง อบจ.ล าพูน
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีซ่อม หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า ทางด้านทิศใต้วัด (งบประมาณปี 2566)

สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 2,980 ตารางเมตร สบปะ หมู่ท่ี 9
(Pavement In-Place Recycling)

และวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
(Over Lay) ถนนเลียบล าเหมือง
ทางด้านทิศใต้วัดสบปะ หมู่ท่ี 9
ต าบลริมปิง เช่ือมหมู่ท่ี 8 บ้าน
ใหม่สันมะนะ ต าบลต้นธง อ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,995 เมตร 3,264,000 ถนนเลียบล าเหมือง กรมส่งเสริมการ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย แม่แกบก้อง หมู่ท่ี ปกครองท้องถ่ิน
หลวงท้องถ่ิน ลพ.ถ.24004 กว่า 7,980 ตารางเมตร 4,5,6 (งบเงินอุดหนุน
ถนนเลียบล าเหมืองแม่แกบก้อง เฉพาะกิจ ปี 2566)

หมู่ท่ี 4,5,6 ต าบลริมปิง อ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) เจ้าของงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,350 เมตร 3,845,000 ถนนเลียบล าเหมือง กรมส่งเสริมการ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย ปู่โอ๊ด หมู่ท่ี 7-8 ปกครองท้องถ่ิน
หลวงท้องถ่ิน ลพ.ถ.24005 กว่า 9,400 ตารางเมตร (งบเงินอุดหนุน
ถนนเลียบล าเหมืองปู่โอ๊ด เฉพาะกิจ ปี 2566)

หมู่ท่ี 7-8 ต าบลริมปิง อ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,593 เมตร 3,587,000 ถนนสาธารณะ กรมส่งเสริมการ
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย เลียบล าเหมือง ปกครองท้องถ่ิน
ลพ.ถ.24007 ถนนสาธารณะ กว่า 6,372 ตารางเมตร แม่แกบก้อง หมู่ท่ี (งบกลาง กรณี
เลียบล าเหมืองแม่แกบก้อง 7-8 ฉุกเฉินหรือจ าเป็น

หมู่ท่ี 7-8 ต าบลริมปิง อ าเภอ ปี 2565)
เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 945 เมตร 2,139,000 ถนนสาธารณะ กรมส่งเสริมการ
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย เลียบล าเหมือง ปกครองท้องถ่ิน
ลพ.ถ.24002 ถนนสาธารณะ กว่า 3,780 ตารางเมตร แม่แกบก้อง หมู่ท่ี 8 (งบกลาง กรณี
เลียบล าเหมืองแม่แกบก้อง ฉุกเฉินหรือจ าเป็น

หมู่ท่ี 8 ต าบลริมปิง อ าเภอ ปี 2565)
เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

รวม 18,598,000
รวมท้ังหมด 18,598,000
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