
 

 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 
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อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 





                                                                                                                        

คำนำ 
 

ตามที่ เทศบาลตำบลริมปิงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เมื่อวันที่  
29  ตุลาคม  2564 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งการวางแผนแนวทางเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ  
ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว นั้น 

   เนื่องจากเทศบาลตำบลริมปิง มีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ.2566 – 2570) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ น  สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา
ตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  ด้วยเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  ดังนั้น เทศบาลตำบลริมปิง จึงเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ครั้งที่ 3 ขึ้น 
 

 

เทศบาลตำบลริมปิง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

สารบัญ 

หน้า  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3      

-  แบบ  ผ.02/1  รายละเอียดโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ยุทธศาสตร์ที่  1          1 

-  แบบ  ผ.02  รายละเอียดโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ยุทธศาสตร์ที่  3          4 
            
     

 
 
 
 
 
 
 
 



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัล าพูนที ่2  เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อตุสาหกรรมและเศรษฐกจิสร้างสรรค์

แบบ ผ.02/1
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ติก 1.เพือ่พฒันาเส้นทาง ผิวทางลาดยาง 205,000 - - - - ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม แผนพฒันา กองช่าง
คอนกรีต  ถนนซอย  12  หมู่ท่ี  6 คมนาคมให้ได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ระยะทาง มีมาตรฐาน หมู่บ้าน
บ้านสันริมปิง ต าบลริมปิง (ผอ.เล็ก) 2.เพือ่ให้ประชาชนใช้ ยาว 171 เมตร ของถนนทีไ่ด้ 2.ประชาชนมีความ
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน สัญจรได้อยา่งสะดวก หนา 0.05 ม. มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
(พ.ศ.2566-2570) แบบ ผ.02/1

หน้าที่ 146 ล าดบัที่ 64

1 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ติก 1.เพือ่พฒันาเส้นทาง ผิวทางลาดยาง 210,000  210,000  210,000  210,000  210,000  ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม แผนพฒันา กองช่าง
คอนกรีต  รหสัทางหลวงท้องถิ่น คมนาคมให้ได้มาตรฐาน กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง มีมาตรฐาน หมู่บ้าน
ลพ.ถ. 24021 ถนนซอย  12  2.เพือ่ให้ประชาชนใช้ ยาว 169.00 เมตร ของถนนทีไ่ด้ 2.ประชาชนมีความ
หมูท่ี่  6  บ้านสันริมปิง ต าบลริมปิง สัญจรได้อยา่งสะดวก หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
เทศบาลต าบลริมปิง  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า

อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวัดล าพนู 507.00 ตารางเมตร

 

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครัง้ที ่3/2565

เทศบาลต าบลริมปงิ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวดัล าพูน

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวดัล าพูนที ่2  เมืองแห่งอตุสาหกรรม หัตถอตุสาหกรรมและเศรษฐกจิสร้างสรรค์

        1. ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

             1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

โครงการเดมิ

โครงการเปลี่ยนแปลง

หนา้ที ่1 แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3/2565



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพือ่พฒันาเส้นทาง ผิวทางคอนกรีต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม แผนพฒันา กองช่าง
ถนนซอย 12 หมู่ท่ี  8 บ้านป่ายาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ระยะทาง มีมาตรฐาน หมู่บ้าน
ต าบลริมปิง (หลังโรงเรียน) 2.เพือ่ให้ประชาชนใช้ ยาว 528 เมตร ของถนนทีไ่ด้ 2.ประชาชนมีความ
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน สัญจรได้อยา่งสะดวก หนา 0.15 ม. มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
(พ.ศ.2566-2570) แบบ ผ.02/1

หน้าที่ 157 ล าดบัที่ 107

2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพือ่พฒันาเส้นทาง ผิวทางคอนกรีต 835,000  835,000  835,000  835,000  835,000  ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม แผนพฒันา กองช่าง
รหสัทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 24010 คมนาคมให้ได้มาตรฐาน กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง มีมาตรฐาน หมู่บ้าน
ถนนซอย  12  หมู่ท่ี  8  2.เพือ่ให้ประชาชนใช้ ยาว 492.00 เมตร ของถนนทีไ่ด้ 2.ประชาชนมีความ
บ้านป่ายาง  ต าบลริมปิง สัญจรได้อยา่งสะดวก หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
เทศบาลต าบลริมปิง  หรือมีพืน้ท่ี
อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวัดล าพนู ไม่น้อยกว่า

1,476.00 ตารางเมตร

โครงการเปลี่ยนแปลง

โครงการเดมิ

งบประมาณ

หนา้ที ่2 แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3/2565



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ ทีม่าของ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพือ่พฒันาเส้นทาง ผิวทางคอนกรีต 432,000 - - - - ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม แผนพฒันา กองช่าง
ถนนสาธารณะเลียบล าเหมือง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ระยะทาง มีมาตรฐาน หมู่บ้าน
เสียน้ าทางทิศใต้  (ขา้งประปา) 2.เพือ่ให้ประชาชนใช้ ยาว 240 เมตร ของถนนทีไ่ด้ 2.ประชาชนมีความ
(ต่อเนื่องของเดิม) สัญจรได้อยา่งสะดวก หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

(พ.ศ.2566-2570) แบบ ผ.02/1

หน้าที่ 158 ล าดบัที่ 112

3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพือ่พฒันาเส้นทาง ผิวทางคอนกรีต 393,000  393,000  393,000  393,000  393,000  ร้อยละของ 1.เส้นทางคมนาคม แผนพฒันา กองช่าง
ถนนสาธารณะเลียบล าเหมือง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง มีมาตรฐาน หมู่บ้าน
เสียน้ าทางทิศใต้  (ขา้งประปา) 2.เพือ่ให้ประชาชนใช้ ยาว 232.00 เมตร ของถนนทีไ่ด้ 2.ประชาชนมีความ
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สัญจรได้อยา่งสะดวก หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
ลพ.ถ. 24027  หมู่ท่ี 8 หรือมีพืน้ท่ี
บ้านป่ายาง  ต าบลริมปิง ไม่น้อยกว่า 
เทศบาลต าบลริมปิง  696.00 ตารางเมตร

อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวัดล าพนู

งบประมาณ

โครงการเดมิ

โครงการเปลี่ยนแปลง

หนา้ที ่3 แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3/2565



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัล าพูนที ่1  เมืองแห่งวัฒนธรรม  ความหลากหลาย  และการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในวิถใีหม่

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กฬีาประชาชนต้านภัยยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนในเขต 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม เยาวชนและประชาชน ส านักปลัด

และประชาชนได้เล่น เทศบาลต าบล กจิกรรม ไกลยาเสพติด

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน กฬีาและใช้เวลาว่าง ริมปิง

พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที ่1 ให้เกดิประโยชน์

หน้าที ่ 1  ล าดับที ่ 1

1 กฬีาประชาชนต้านภัยยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนในเขต 300,000  300,000  300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม เยาวชนและประชาชน ส านักปลัด

และประชาชนได้เล่น เทศบาลต าบล กจิกรรม ไกลยาเสพติด

กฬีาและใช้เวลาว่าง ริมปิง

ให้เกดิประโยชน์

หนา้ที ่4 แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. (2566-2570) เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 3/2565

งบประมาณ

โครงการเดมิ

โครงการเปลี่ยนแปลง

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวดัล าพูนที ่1  เมืองแห่งวัฒนธรรม  อตัลักษณ์วิถแีละท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

        1. ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านสังคมและวฒันธรรม

             1.1 แผนงานสาธารณสุข


