
ค าแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลรมิปิง 

ของ 

นายเอนก  มหาเกียรติคุณ 

นายกเทศมนตรตี าบลรมิปิง 

11  พฤษภาคม  2564 

******************************************* 

 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลริมปิง  รองประธานสภาเทศบาลต าบลริมปิง 

และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลรมิปิง ที่เคารพทุกท่าน 

 

ตามที่กระผม นายเอนก มหาเกียรตคิุณ ได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น 

ของเทศบาลต าบลริมปิง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติในการประชุมรับรองผลการ

เลือกตั้ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลริมปิง

และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิง ที่มีผลการเลือกตั้งที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการ

ประกาศผลการเลือกตั้งของเทศบาลต าบลริมปิง และพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.๒๔๙๖ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62 มาตรา ๔๘ ทศ บัญญัติว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้า

รับหน้าทีใ่ห้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย

ต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรี นั้น 

ก่อนอื่นกระผมและทีมบริหารขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิง        

ทุกท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องต าบลริมปิงให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิง และเข้ามาร่วมกันท างาน ดูแล ทุกข์ สุข ของพ่อแม่พี่น้อง

ต าบลริมปิง ในส่วนของกระผมขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องต าบลริมปิงทุกท่านที่ได้ให้ความ

ไว้วางใจและให้โอกาสผมนายเอนก  มหาเกียรตคิุณ เป็นนายกเทศมนตรีต าบลริมปิง เพื่อเข้ามา

บริหารงานเทศบาลต าบลริมปิงอกีครั้ง จากความไว้วางใจของพ่อแม่พี่น้องต าบลริมปิงดังกล่าว 

ท าให้กระผมและคณะทีมบริหารมคีวามซาบซึง้ ยินดี และขอท างานด้วยความมุ่งมั่น ความตั้งใจ 

ที่จะบริหารงานเทศบาลต าบลริมปิงให้เกิดประโยชน์สุขต่อพ่อแม่พี่น้องต าบลริมปิงอย่างสูงสุด 

โดยการมีส่วนร่วมของพ่อแม่พี่น้องและหน่วยงานทุกภาคส่วน ยึดหลักการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ีด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ครอบคลุมในทุกด้าน  
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 บัดนี้ กระผมได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลริมปิง               

โดยยึดแนว นโยบายของรัฐบาลและประโยชน์สุขอันจะเกิดกับพ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่ต าบล

ริมปิงเป็นส าคัญ โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าพูน มุ่งเน้นการพัฒนาและแก้ไขปัญหา โดยการพัฒนาศักยภาพของ

องค์กร รวมทั้งการบูรณาการความรว่มมอื รว่มคิด รว่มท า กับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาเทศบาล

ต าบลริมปิง  ให้มีความเจริญก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต าบลริมปิงทุกคน  

กระผมจึงขอน าเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิงทุกท่าน ได้รับทราบถึงนโยบายและ

เจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิง ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง         

น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีความพอเพียง มีการพัฒนาในทุกๆด้าน เพื่อให้ต าบล

ริมปิงมีความเจรญิก้าวหน้าเคียงคู่กับความมั่นคง ความยั่งยืน และมีความสขุตลอดไป ดังนี้ 

1. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา “การศึกษา คอืรากฐานของชีวติ” 

1.1  พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

และสร้างความปลอดภัยพร้อมทั้งให้ได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมการ

เรียนรู้นอกหอ้งเรียนพร้อมทั้งมกีารจัดการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

1.2 พัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้มีคุณภาพภายใต้หลักการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการ

ประชาชน 

1.3  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ประสานงานโรงเรียนในต าบลริมปิง การศึกษา

นอกระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ร่วมกันพัฒนาจัดการด้านการศึกษาของเด็ก เยาวชนและ

ประชาชน เพิ่มศักยภาพด้านทักษะชีวติ 

1.4  ส่งเสริมกิจกรรมตา่ง ๆ ของสภาเด็กและเยาวชนต าบลริมปิง เพื่อสร้างการมีส่วน

ร่วมและสง่เสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม เพื่อลด

ปัญหายาเสพติด สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

2. นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข “มีอายุมั่น  ขวัญยืน” 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลริมปิง          

มีสุขภาพดีถ้วนหน้า โดยการพัฒนาสถานที่ออกก าลังกายในร่ม (Fitness) ลานกีฬากลางแจ้ง 

และสนามเด็กเล่น  รวมถึงส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับเพื่อต่อยอดจากนโยบาย

เดิมที่ท ามา 

2.2 มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องโดยจัดท าโครงการเผยแพร่ความรู้       

ในการดูแลตนเองส าหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ตั้ งทีมงานสาธารณสุข

ของเทศบาลต าบลริมปิงร่วมกับ โรงพยาบาลล าพูน  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลริมปิง  
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อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) แคร์กิฟเวอร์ และชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน              

ออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือนเพื่อให้ความรู้และค าปรึกษา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด โดยการประสานให้ประชาชนในพื้นที่ต าบลริมปิงตาม

กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง 

2.3 พัฒนาระบบสุขาภิบาลของตลาดสดและร้านประกอบการอาหารที่เข้าร่วม

โครงการของเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ภายใต้โครงการ “เทศบาลต าบลริมปิง อาหารสะอาด  

รสชาตดิี มีคุณภาพ”  

2.4 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้แก่ ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  แคร์กิฟเวอร์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลริมปิง และโรงพยาบาลล าพูน  เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพของ

ประชาชน และตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กแรกเกิด/หญิงหลังคลอด และ          

ผูไ้ด้รับผลกระทบจากโรคระบาด 

2.5 พัฒนาต าบลริมปิงให้เป็นต าบลสุขภาวะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ต าบลริมปิงทุกๆ ด้านให้ดียิ่งขึน้ 

2.6  ต่อยอดจัดรถพยาบาลและรถกู้ภัยบริการตลอด  24 ช่ัวโมง เพื่อดูแลทุกบ้าน 

บริการทุกคน 

3. นโยบายการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม “ชีวิตมั่นคง” 

3.1 จัดและสนับสนุนงบประมาณเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทั้งทางด้านการศึกษา               

การพัฒนาอาชีพ การบริการสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ สูงอายุ 

เยาวชน รวมทั้งเด็กนักเรียนที่เรียนดีแตข่าดทุนทรัพย์  

3.2 พัฒนาและส่งเสริมกองทุนสวัสดิการประชาชนต าบลริมปิง เพื่อเป็นสวัสดิการแก่

ประชาชนในต าบลริมปิงให้มคีวามเข้มแข็งและต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 

3.3 พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมของ อสม. อผส. อพมก. แคร์กิฟเวอร์  และกลุ่ม

อาสาสมัครต่างๆ  ให้มีการศึกษาฝึกอบรมทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และเทคโนโลยี เพื่อให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อเปลี่ยนแปลงให้เป็นชุมชนและสังคม

แหง่การเรียนรู้แบบดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส 

ให้มสีวัสดิการและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  

3.4 ให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึง โดยการ

พัฒนาส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์บริการคนพิการต าบลริมปิง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลริมปิง โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลริมปิง 

3.5 พัฒนาต าบลริมปิงให้เป็นต าบลสวัสดิการและพัฒนาสังคมถ้วนหน้า เพื่อเป็น

สวัสดิการแก่ประชาชนในต าบลริมปิงอย่างทั่วถึง  
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3.6 ประสานงบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ปรับสภาพบ้านให้กับ

ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ และผูด้้อยโอกาสในชุมชนต าบลริมปิง 

 

     4. นโยบายการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม “วิถีชุมชน บนความพอเพียง”  

     4.1 พัฒนาและส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ บ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น อันดีงาม คงความเป็นเอกลักษณ์ของต าบลริมปิงให้คงอยู่

ตลอดไปในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประเพณีสลากย้อม ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ประเพณี    

สงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแขง่เรอื ฯลฯ 

4.2 พัฒนาและสนับสนุนงบประมาณ เพื่อบ ารุงศาสนา รักษาศิลปะ จารีตประเพณี 

ภูมปิัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สบืไป  

4.3 พัฒนาและสง่เสริมให้วัดทุกแห่งในต าบลริมปิง เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเป็นลานวิถีธรรมลานวถิีไทย  

4.4 ท านุบ ารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนธรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม

จรยิธรรมซึ่งเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 

5. นโยบายการพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” 

5.1 การติดตัง้กล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ครบทุกหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

5.2 การติดตั้งป้ายและไฟสัญญาณจราจร และป้ายบอกทาง รวมทั้งการประสานงาน

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนบนท้องถนน 

5.3  จัดหา ปรับปรุง พัฒนา และบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยใหเ้พียงพอและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.4  ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและมีส่วนร่วมในการต่อต้าน     

ยาเสพติดทุกรูปแบบเพื่อให้เทศบาลต าบลริมปิงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากยาเสพติด  

6. นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

6.1  การบริหารจัดการขยะ การเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์โดยสนับสนุนให้มีการคัด

แยกขยะอย่างถูกวิธี โดยประชาชนมสี่วนรว่มกับท้องถิ่น และองค์กรตา่ง ๆ ในหมูบ่้าน/ชุมชน  

6.2  ส่งเสริมสร้างจิตส านึกของประชาชนในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม แมน่้ า ล าคลอง ถนน ที่สาธารณะ ทั้งในระดับหมู่บ้านและต าบล   
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6.3  ปรับปรุงสถานที่เพื่อสร้างสวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจและเป็นพืน้ที่สันทนาการของประชาชน  

6.4  การพัฒนาอนุรักษ์และดูแลล าเหมอืงตา่งๆ ในพืน้ที่ต าบลริมปิง  

 

7. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน “ถนนดีถ้วนหน้า ไฟฟ้าทั่วถึง ”   

     ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างถนน ไฟฟ้าแสงสว่าง รางระบายน้ า ประปาหมู่บ้าน 

แหล่งน้ าทางการเกษตร เมรุ และอื่นๆ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในต าบลริมปิงอย่างทั่วถึง             

โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับเป็นส าคัญ 

8. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน “ส่งเสรมิอาชีพ เสริมสร้างรายได้” 

8.1 พัฒนาลานครูบาเจ้าศรีวิชัยตลอดจนบริเวณแนวตลิ่งน้ าปิงเพื่อปรับภูมิทัศน์เป็น

สวนสุขภาพ ลานประเพณีวัฒนธรรม และนันทนาการตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวริมน้ า       

ศูนย์จ าหนา่ยสินค้าในชุมชนและสินค้าเกษตร เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชน 

8.2 ส่งเสริมคุณภาพและยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และวิสาหกิจ

ชุมชน (SME) โดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ เป็น

เอกลักษณ์ของชุมชน ตลอดจนด้านการท่องเที่ยวนวัตวิถี การอบรมตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่อง

ทางการจ าหนา่ยสินค้า ร่วมกับ 1 ต าบล 1 มหาลัย และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

8.3 พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร โดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยใน           

การผลิต สนับสนุนการท าเกษตรกรรมของคนรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 

8.4  จัดให้มช่ีองทางการซือ้ขายแลกเปลี่ยนสินค้าชุมชนต าบลริมปิง ผา่นระบบออนไลน์ 

9. นโยบายการพัฒนาด้านการบรหิาร “รูง้าน รูค้น รู้พื้นที่” 

9.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

รวมทั้งหลักการแห่งสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมอืง 

9.2  บริหารงานของเทศบาลต าบลริมปิงโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลบนพื้นฐานของการ 

“รู้งาน รู้คน รู้พื้นที่”โดยอาศัยความถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้           

ให้ประชาชนมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการท างานของเทศบาลต าบลริมปิงให้เป็นศูนย์กลางการบริการ

ประชาชนรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของต าบลริมปิง  

9.3  ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของเทศบาลต าบลริมปิงให้เกิด

ความคล่องตัว รวดเร็ว และถูกต้อง พัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน เจ้าหน้าที่

เพื่อมุ่งเน้นงานบริการประชาชนเป็นหลัก โดยค านึงถึงจิตบริการอย่างแท้จริง รวมทั้งจะน า

เทคโนโลยี ใช้ระบบงานฐานข้อมูลที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นองค์กรแห่ง

การพัฒนา องค์กรแห่งการเรียนรู้  
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9.4  มีการประชาสัมพันธ์งานบริการประชาชนอย่างแท้จริง โดยจัดให้มีการบริการ

ข่าวสารทางเสียงตามสาย  จดหมายข่าวประจ าเดือน วารสารรายปี และเว็บไซด์  เปิดโอกาสให้

ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการของเทศบาล

ต าบลริมปิงให้ดียิ่งขึน้  

9.5  เป็นศูนย์กลางในการบริการสาธารณะอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นเทศบาลแห่งการ

เรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดีพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการท างาน บริหารงาน

เทศบาลต าบลริมปิงด้วยความซื่อสัตย์ โดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE) คือ ความสุจริตโปร่งใส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการมีส่วน

ร่วมคดิ ร่วมท าภายใต้บทบาทอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาล 

9.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการ ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน 

ชมรมผู้สูงอายุ  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ชมรมคนพิการ ชมรมลูกเสือชาวบ้าน           

สภาวัฒนธรรมต าบล กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ

การพัฒนา โดยค านึงถึงผลประโยชน์สว่นรวมและประชาชนเป็นส าคัญ 

 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลริมปิง รองประธานสภาเทศบาลต าบลริมปิง และ

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรมิปิงที่เคารพ    

การก าหนดนโยบายการท างานของกระผมในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลริมปิงที่กล่าว

มาแล้ว ได้วางอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงของท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร

จัดการ ความต้องการของประชาชน และสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยยึด

หลักความเสมอภาค รวดเร็ว โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของพ่อแม่พี่น้องต าบลริมปิงเป็นส าคัญ 

และเพื่อให้กระผมสามารถด าเนินการตามนโยบายจนบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้ได้   

จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกท่านเป็นอย่างดี อีกทั้งจ าเป็นที่จะต้อง

ปรับปรุงเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เทศบาลต าบลริมปิง จากสภาเทศบาลต าบลริมปิง ที่จะสามารถน านโยบายไปสู่แผนการปฏิบัติ           

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลต าบลริมปิง 

อย่างแท้จริง ขอขอบคุณครับ 

************************************************************ 

 


