
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ สถานที่ หน่วย

ที่ ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการวันท้องถ่ินไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถ่ินไทย โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร 10,000 เทศบาลต าบลริมปิง ส านักปลัด

และเคร่ืองดื่ม,อาหารว่าง,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

2 โครงการวันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม 15,000 เทศบาลต าบลริมปิง ส านักปลัด

ค่าอาหารว่าง,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือสนับสนุนโครงการตามพระราชด าริ 5,000 เทศบาลต าบลริมปิง ส านักปลัด

และพระราชเสาวนีย์ และพระราชเสาวนีย์ 

4 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ ส าหรับอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม 25,000 ที่ท าการปกครองอ าเภอ ส านักปลัด

เมืองล าพูน โครงการจัดต้ังศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง เมืองล าพูน

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินระดับอ าเภอ อ าเภอเมืองล าพูน

จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

5 อุดหนุนส านักงานส่งเสริมการปกครอง ส าหรับอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม 25,000 ส านักงานส่งเสริมการ ส านักปลัด

ท้องถ่ินจังหวัดล าพูน โครงการศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปกครองท้องถ่ินจังหวัด

จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ล าพูน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลริมปิง  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน

แนวทางการพัฒนาที่ :  1. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559



ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ สถานที่ หน่วย

ที่ ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าบ ารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย จ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย 60,000 สันนิบาตแห่งประเทศไทย กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ สถานที่ หน่วย

ที่ ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก 100,000 เทศบาลต าบลริมปิง ส านักปลัด

สภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงาน สภาฯ พนักงานลูกจ้างของเทศบาลฯ โดยจ่ายเป็นค่า

จ้างของเทศบาลต าบลริมปิง วิทยากร,ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม,ค่าอาหารว่าง,ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ฯลฯ

2 โครงการอบรมให้ความรู้การสหกรณ์ อบรมความรู้เกียวกับการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรของ 10,000 เทศบาลต าบลริมปิง ส านักปลัด

พนักงานส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลริมปิง โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองดื่ม,ค่าวิทยากร ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลริมปิง  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน

แนวทางการพัฒนาที่ :  1. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559

แนวทางการพัฒนาที่ :  2. การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองค์กร

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559



ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ สถานที่ หน่วย

ที่ ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน จัดกิจกรรม Big cleaning day ส านักงานเทศบาลต าบลริมปิง 5,000 เทศบาลต าบลริมปิง ส านักปลัด

ด้วยกิจกรรม 5 ส. โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม,ค่าอาหารว่าง,ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ฯลฯ

2 การจัดซื้อครุภัณฑ์อ่ืน จัดซื้อสัญญาณไฟฉกุเฉนิ ระบบหลอด LED ขนาด 120 cm. 20,000 เทศบาลต าบลริมปิง ส านักปลัด

3 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เคร่ือง 6,200 เทศบาลต าบลริมปิง กองวิชาการฯ

4 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 30,000 เทศบาลต าบลริมปิง กองคลัง

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 7,300

(30หน้า/นาท)ี

จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 3 เคร่ือง 9,300

5 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดฉดีหมึก(Inkjet Printer) จ านวน 4,300 เทศบาลต าบลริมปิง กอง

1 เคร่ือง การศึกษา

6 ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา 100,000 เทศบาลต าบลริมปิง กอง

ต าบลริมปิง เด็กเล็กต าบลริมปิง การศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลริมปิง  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน

แนวทางการพัฒนาที่ :  3. การปรับปรุงและพัฒนาเครือ่งมือ เครือ่งใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559



ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ สถานที่ หน่วย

ที่ ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ 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 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น จ านวน 1 เคร่ือง 6,000 เทศบาลต าบลริมปิง กอง

สวัสดิการ

8 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 23,000 เทศบาลต าบลริมปิง กอง

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เคร่ือง 21,000 สวัสดิการ

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์(ปร้ินเตอร์) Multifunction แบบฉดี 7,600

หมึก (Inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง

9 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ านวน 1 เคร่ือง 21,000 เทศบาลต าบลริมปิง กองช่าง

จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 4,700

21.5 นิ้ว 

แนวทางการพัฒนาที่ :  3. การปรับปรุงและพัฒนาเครือ่งมือ เครือ่งใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลริมปิง  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน



ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ สถานที่ หน่วย

ที่ ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 20,000 10 หมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ กอง

ริมปิง จ านวน 10 หมู่บ้าน โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและ วิชาการฯ

เคร่ืองดื่ม,ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดโครงการฯลฯ

2 โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย จัดอบรมและแลกเปล่ียนความรู้ให้กับสมาชิกเครือข่าย 10,000 เทศบาลต าบลริมปิง กอง

ยุติธรรมชุมชนต าบลริมปิง ยุติธรรมชุมชนฯ ผู้น าชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร, วิชาการฯ

ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม,ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพจัดท าแผน 1.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินโครงการ 50,000 10 หมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ กอง

พัฒนาหมู่บ้านเพ่ือการขับเคล่ือนแผน 2.ด าเนินการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน วิชาการฯ

แบบบูรณาการ เพ่ือให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการในการพัฒนา

หมู่บ้านของตนเอง และเพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา

เทศบาลต่อไป  โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม,

ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความปรองดอง โดยจ่ายเป็นค่า 15,000 เทศบาลต าบลริมปิง ส านักปลัด

ความปรองดองและสมานฉนัท์ วิทยากร,ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม,ค่าอาหารว่าง,ค่าวัสดุ

เทศบาลต าบลริมปิง อุปกรณ์ ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลริมปิง  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน

แนวทางการพัฒนาที่ :  5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559



ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ สถานที่ หน่วย

ที่ ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะ 1.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินโครงการ 10,000 เทศบาลต าบลริมปิง กอง

กรรมการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิง 2.จัดประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ของคณะกรรมการ วิชาการฯ

แผนพัฒนาเทศบาล และร่วมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล

   2.1 จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล จ านวน  2 คร้ัง

   2.2   จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน

จ านวน 2 คร้ัง ตลอดปีงบประมาณ

   2.3 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จ านวน

2 คร้ังตลอดปีงบประมาณ

โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม,ค่าอาหารว่าง,

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

6 โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการ ผู้จัดเก็บข้อมูลฯ ด าเนิน 35,000 เทศบาลต าบลริมปิง กอง

ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล การส ารวจและจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล สวัสดิการฯ

ริมปิง ประชุมคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูล และน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาเทศบาลฯ

โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูล,ค่าอาหาร

และเคร่ืองดื่ม,ค่าอาหารว่าง,ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลริมปิง  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน

แนวทางการพัฒนาที่ :  5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559



ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ สถานที่ หน่วย

ที่ ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการในการปรับปรุงข้อมูลบน 20,000 เวปไซต์เทศบาลต าบล กอง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เวปไซต์ของเทศบาลตลอดปีงบประมาณ ริมปิง วิชาการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ สถานที่ หน่วย

ที่ ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จัดอบรมให้ความรู้ในเร่ืองของภาษาอังกฤษส าหรับ 20,000 เทศบาลต าบลริมปิง กอง

ประชาชนต าบลริมปิง มุ่งสู่ AEC ประชาชนแก่กลุ่มเป้าหมายโดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร, สวัสดิการฯ

ค่าอาหารว่าง,ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ

แนวทางการพัฒนาที่ :  7.การส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลริมปิง  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน

แนวทางการพัฒนาที่ :  6. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559


