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       โครงการท่ีมีการด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 62 โครงการ เป็นเงินจ านวน 20,378,759.02 บาท

ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบัญญัติ 160,000     133,500     26,500        ด าเนินการแล้วเสร็จ
ถนนสาธารณะซอย 1 หมู่ท่ี 2 ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบัญญัติ 65,000      55,500      9,500          ด าเนินการแล้วเสร็จ
ถนนสาธารณะซอยหน้าสวนนางสาย
สิงห์แก้ว (ต่อเน่ืองของเดิม) หมู่ท่ี 4
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบัญญัติ 57,000      50,500      6,500          ด าเนินการแล้วเสร็จ
ถนนสาธารณะซอยหน้าสวนนายถา
จันต๊ะรังษี หมู่ท่ี 5 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต เทศบัญญัติ 160,000     156,000     4,000          ด าเนินการแล้วเสร็จ
เสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนสาธารณะซอย 4
หมู่ท่ี 5 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าพูน

5 โครงการวางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบัญญัติ 44,000      30,000      14,000        ด าเนินการแล้วเสร็จ
บริเวณล าเหมืองสาธารณะบ้านนางนวลจันทร์
น้อยตัน หมู่ท่ี 5 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

6 โครงการวางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบัญญัติ 28,000      24,000      4,000          ด าเนินการแล้วเสร็จ
บริเวณล าเหมืองสาธารณะบ้านนายพินิจ
น้อยตัน หมู่ท่ี 5 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

การรายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน เทศบัญญัติ 100,000     87,000      13,000        ด าเนินการแล้วเสร็จ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
สวนสัมพันธ์ (ต่อเน่ืองของเดิม) หมู่ท่ี 9
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าพูน เทศบัญญัติ 120,000     118,754.72 1,245.28      ด าเนินการแล้วเสร็จ
ส าหรับการด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในเขตเทศบาลต าบลริมปิง

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบัญญัติ 160,000     0 160,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
ถนนสาธารณะซอย 6 หมู่ท่ี 3 ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

10 โครงการวางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบัญญัติ 88,000      0 88,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
พร้อมบ่อพัก ถนนสาธารณะซอยสวน
นายจันตา เสนา หมู่ท่ี 4 ต าบลริมปิง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

11 โครงการวางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบัญญัติ 28,000      0 28,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
ล าเหมืองสาธารณะกอโจ้ก หมู่ท่ี 5
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

12 โครงการก่อสร้างระบบระบายน  าอัตโนมัติ เทศบัญญัติ 50,000      0 50,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
พร้อมท่อระบายน  า PVC และบ่อพักถนน
สาธารณะซอยบ้านเกาะ หมู่ท่ี 6 ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต เทศบัญญัติ 150,000     0 150,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
เสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยหลังตลาด
ริมปิง หมู่ท่ี 6 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เทศบัญญัติ 160,000     0 160,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีต ถนนสาธารณะซอย 11 หมู่ท่ี 6
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ

15 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมรางระบายน  า เทศบัญญัติ 75,000      0 75,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
บริเวณล าเหมืองสาธารณะหน้าวัดเชตุวัน
หนองผ า หมู่ท่ี 7 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

16 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกเป็นถนน เทศบัญญัติ 175,000     0 175,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 8
หมู่ท่ี 7 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

17 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบัญญัติ 100,000     0 100,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
ถนนสาธารณะสายหลักจากบ้านนายค ามูล
ลาพิงค์ ถึงบ้านนางบัวจันทร์ ภัทรสุธา
หมู่ท่ี 8 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน เทศบัญญัติ 100,000     0 100,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบ
ล าเหมืองเสียน  าทางทิศใต้ (ข้างประปา)
หมู่ท่ี 8 ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน เทศบัญญัติ 200,000     0 200,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
ข้างบ้านนายสุรสิทธ์ิ อุ่นเรือนพิงค์ หมู่ท่ี 10
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

20 โครงปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีต งบเหลือจ่าย 100,000     0 100,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
เสริมเหล็ก เลียบล าเหมืองชลประทาน
(ต่อเน่ืองของเดิม) หมู่ท่ี 1 บ้านป่าแก
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

21 โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก งบเหลือจ่าย 50,000      0 50,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
บริเวณปากทางเข้าซอย 2 หมู่ท่ี 1 บ้านป่าแก
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

22 โครงการติดตั งราวกันตกถนนเลียบล าเหมือง งบเหลือจ่าย 38,000      0 38,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
ชลประทาน หมู่ท่ี 1 บ้านป่าแก ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ

23 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน งบเหลือจ่าย 100,000     0 100,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อเน่ืองของเดิม)
ซอย 1 หมู่ท่ี 2 บ้านร่องกาศ ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

24 โครงการติดตั งราวกันตกถนนเลียบล าเหมือง งบเหลือจ่าย 57,000      0 57,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
ชลประทาน ซอย 1 หมู่ท่ี 2 บ้านร่องกาศ
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

25 โครงการติดตั งราวกันตกถนนเลียบล าเหมือง งบเหลือจ่าย 38,000      0 38,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
ชลประทาน ซอย 2 หมู่ท่ี 2 บ้านร่องกาศ
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

26 โครงการขยายเขตประปาถนนสาธารณะ งบเหลือจ่าย 40,000      0 40,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
สายหลัก (ต่อเน่ืองของเดิม) หมู่ท่ี 2
บ้านร่องกาศ ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน งบเหลือจ่าย 40,000      0 40,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบ
ล าเหมืองใหม่ (ต่อเน่ืองของเดิม) หมู่ท่ี 3
บ้านฮ่องแล้ง ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

28 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก งบเหลือจ่าย 100,000     0 100,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
ล าเหมืองสาธารณะ ซอย 6 (ต่อเน่ืองจาก
บ่อพักเดิม) หมู่ท่ี 3 บ้านฮ่องแล้ง ต าบล
ริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

29 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน งบเหลือจ่าย 10,000      0 10,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
หน้าสวนนางสาย สิงห์แก้ว (ต่อเน่ืองของเดิม)
หมู่ท่ี 4 บ้านศรีบังวัน ต าบลริมปิง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ

30 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน งบเหลือจ่าย 40,000      0 40,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
ก่อธง หมู่ท่ี 4 บ้านศรีบังวัน ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

31 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน งบเหลือจ่าย 60,000      0 60,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
ข้างสวนนายเจตน์ ดวงวะนา (ต่อเน่ือง
ของเดิม) หมูท่ี 4 บ้านศรีบังวัน ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

32 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน งบเหลือจ่าย 45,000      0 45,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
ข้างบ้านนางอารี วันมาละ (ต่อเน่ืองของเดิม)
หมู่ท่ี 4 บ้านศรีบังวัน ต าบลริมปิง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต งบเหลือจ่าย 330,000     0 330,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
เสริมเหล็ก หน้าบ้านนายบุญส่ง ปัญญา
ถึงล าเหมืองสาธารณะ หมู่ท่ี 4 บ้านศรีบังวัน
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

34 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน งบเหลือจ่าย 150,000     0 150,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
นายถา จันต๊ะรังษี (ต่อเน่ืองของเดิม)
หมู่ท่ี 5 บ้านเจดีย์ขาว ต าบลริมปิง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน

35 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน งบเหลือจ่าย 43,000      0 43,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสวน ร.อ.ทองสุข
ถาปิงยศ (ต่อเน่ืองของเดิม) หมู่ท่ี 5 บ้าน
เจดีย์ขาว ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต งบเหลือจ่าย 140,000     0 140,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
เสริมเหล็ก หน้าวัดเจดีย์ขาว หมู่ท่ี 5 บ้าน
เจดีย์ขาว ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน



- 6 -

ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ

37 โครการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้าน งบเหลือจ่าย 65,000      0 65,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
นางบุญชม นาริยะ ถึงหน้าบ้านนายสุนทร
สิงห์แก้ว (ต่อเน่ืองจากบ่อพักเดิม) หมู่ท่ี 5
บ้านเจดีย์ขาว ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

38 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน งบเหลือจ่าย 36,000      0 36,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
บ้านนายมา มหายศ (ต่อเน่ืองของเดิม)
หมู่ท่ี 5 บ้านเจดีย์ขาว ต าบลริมปิง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน

39 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน งบเหลือจ่าย 20,000      0 20,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
ข้างบ้านนายหล้า ชัยวงค์ หมู่ท่ี 5 บ้าน
เจดีย์ขาว ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

40 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังปรับเกล่ียเรียบ งบเหลือจ่าย 35,000      0 35,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
ถนนสาธารณะ ซอย 9 หมู่ท่ี 5 บ้านเจดีย์ขาว
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

41 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน งบเหลือจ่าย 150,000     0 150,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
จัดสรร หมู่ท่ี 6 บ้านสันริมปิง ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

42 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต งบเหลือจ่าย 200,000     0 200,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
เสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนสาธารณะซอยหน้า
สวนนายบุญเลิศ กันทะวิไล หมู่ท่ี 6 บ้าน
สันริมปิง ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

43 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารป้องกันและ งบเหลือจ่าย 280,000     0 280,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
บรรเทาสาธารณภัย หมู่ท่ี 6 บ้านสันริมปิง
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ

44 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต งบเหลือจ่าย 200,000     0 200,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
เสริมเหล็ก ถนนสาธารณะทางเข้าสุสาน
บ้านสันริมปิง หมู่ท่ี 6 บ้านสันริมปิง ต าบล
ริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

45 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก งบเหลือจ่าย 200,000     0 200,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
ถนนสาธารณะ ซฮย 8 หมู่ท่ี 7 บ้านหนองผ า
เช่ือมหมู่ท่ี 8 บ้านป่ายาง ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

46 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก งบเหลือจ่าย 85,000      0 85,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
ถนนสาธารณะทางเข้าหมู่บ้าน (หน้าฝาย
พญาอุต) หมู่ท่ี 7 บ้านหนองผ า ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

47 โครงการวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก งบเหลือจ่าย 91,500      0 91,500        อยู่ระหว่างด าเนินการ
ข้างบ้านนายวิโรจน์ ผุสดีสราญจิตต์ หมู่ท่ี 7
บ้านหนองผ า ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

48 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดถนน งบเหลือจ่าย 50,000      0 50,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
สาธารณะข้างสวนนายถนอม พรหมพิงค์
หมู่ท่ี 8 บ้านป่ายาง ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

49 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดถนน งบเหลือจ่าย 70,000      0 70,000        อยู่ระหว่างด าเนินการ
สาธารณะข้างบ้านนายสวัสด์ิ สมพิงค์ 
หมู่ท่ี 8 บ้านป่ายาง ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

50 โครงการปรับปรุงประตูระบายน  าฝายสุเมธ งบเหลือจ่าย 130,000     0 130,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
วรวัตร (เดิม) หมู่ท่ี 8 บ้านป่ายาง ต าบลริมปิง
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

51 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก งบเหลือจ่าย 110,000     0 110,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีต ซอย 5 หมู่ท่ี 8 บ้านป่ายาง ต าบล
ริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ

52 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีต งบเหลือจ่าย 120,000     0 120,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
เสริมเหล็ก ถนนสาธารณะสายหลักบ้าน
ป่ายาง ตั งแต่หน้าบ้านนางรัตติยา มูลสมพิงค์
ถึงล าเหมืองสาธารณะ หมู่ท่ี 8 บ้านป่ายาง
ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

53 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน งบเหลือจ่าย 200,000     0 200,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบ
ล าเหมืองทา (ต่อเน่ืองของเดิม) หมู่ท่ี 9
บ้านสบปะ ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

54 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก งบเหลือจ่าย 150,000     0 150,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
ถนนสาธารณะเลียบล าเหมืองทา บริเวณ
หน้าโกดังนายประเสริฐ จันต๊ะไพ หมู่ท่ี 9
บ้านสบปะ ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

55 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน งบเหลือจ่าย 200,000     0 200,000       อยู่ระหว่างด าเนินการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
ข้างบ้านนายวิชัย พรมพิงค์ (ต่อเน่ืองของเดิม)
หมู่ท่ี 10 บ้านกลางทุ่ง ต าบลริมปิง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน

56 โครงการน  าสะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย เทศบัญญัติ 30,000      0 30,000        ไม่ได้ด าเนินการ

57 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวาง เทศบัญญัติ 10,000      0 10,000        ไม่ได้ด าเนินการ
และปรับปรุงผังเมืองรวม เมือง/ชุมชนต าบล
ริมปิง

5,833,500   655,254.72 5,178,245.28 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 57 โครงการ
โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 8 โครงการ
โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 47 โครงการ
โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

1 โครงการเทศกาลล าไยไทย ล าไยล าพูน เทศบัญญัติ 25,000       0 25,000       ไม่ได้ด าเนินการ

25,000      0 25,000      -

2 โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิต เทศบัญญัติ 30,000       29,312       688           ด าเนินการแล้วเสร็จ
เศรษฐกิจพอเพียงต าบลริมปิง

3 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ เทศบัญญัติ 60,000       26,741.30   33,259       ด าเนินการแล้วเสร็จ
ในชุมชน

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการต าบล เทศบัญญัติ 10,000       7,950         2,050         ด าเนินการแล้วเสร็จ
ริมปิง

5 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร เทศบัญญัติ 10,000       9,850         150           ด าเนินการแล้วเสร็จ
ท าไร่

6 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร เทศบัญญัติ 20,000       19,950       50             ด าเนินการแล้วเสร็จ
ท าสวน

7 โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ เทศบัญญัติ 10,000       0 10,000       ด าเนินการร่วมกับ
ต าบลริมปิง โรงเรียนผู้สูงอายุ

8 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้น ากลุ่มสตรี เทศบัญญัติ 10,000       0 10,000       ด าเนินการร่วมกับ
และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน

9 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา เทศบัญญัติ 10,000       0 10,000       ด าเนินการร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนต าบลริมปิง ทีม 1 ต าบล 

1 มหาวิทยาลัย

10 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว เทศบัญญัติ 10,000       0 10,000       ไม่ได้ด าเนินการ
พระราชด าริ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รวม
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

11 โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับผู้ด้อยโอกาส เทศบัญญัติ 10,000       0 10,000       ไม่ได้ด าเนินการ
ต าบลริมปิง

12 โครงการพัฒนาการผลิตล าไยคุณภาพ เทศบัญญัติ 10,000       0 10,000       ไม่ได้ด าเนินการ

190,000    93,803.30  96,196.70  -
215,000      93,803.30   121,196.70  -

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 12 โครงการ
โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 8 โครงการ
โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ
โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2
รวม
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

1 โครงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทศบัญญัติ 16,000        15,300        700            ด าเนินการแล้วเสร็จ
อุ้ยสอนหลาน

2 โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน เทศบัญญัติ 20,000        0 20,000        ด าเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ

3 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบัญญัติ 300,000      0 300,000      ด าเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ

4 โครงการสรงน  าพระธาตุวัดในเขตเทศบาล เทศบัญญัติ 35,000        0 35,000        ด าเนินการโดย
ต าบลริมปิง ไม่ใช้งบประมาณ

5 โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เทศบัญญัติ 20,000        0 20,000        ด าเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ

6 โครงการไหว้สาปารมีครูบาเจ้าศรีวิชัย เทศบัญญัติ 10,000        0 10,000        ด าเนินการโดย
นักบุญแห่งล้านนา ไม่ใช้งบประมาณ

7 โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรต าบลริมปิง เทศบัญญัติ 20,000        0 20,000        ไม่ได้ด าเนินการ
เฉลิมพระเกียรติฯ

8 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ธรรมะ เทศบัญญัติ 10,000        0 10,000        ไม่ได้ด าเนินการ
น่ารู้) ส าหรับเด็กและเยาวชน

9 โครงการลานศิลปวัฒนธรรมไทยสายใย เทศบัญญัติ 120,000      0 120,000      ไม่ได้ด าเนินการ
ชุมชนต าบลริมปิง

10 โครงการส่งเสริมประเพณีสลากภัตต์ เทศบัญญัติ 15,000        0 15,000        ไม่ได้ด าเนินการ
(สลากย้อม) ต าบลริมปิง

11 โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรม เทศบัญญัติ 25,000        0 25,000        ไม่ได้ด าเนินการ
ล้านนา

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

12 โครงการสรงน  าพระบรมธาตุหริภุญชัย เทศบัญญัติ 5,000         0 5,000         ไม่ได้ด าเนินการ

13 โครงการอนุรักษ์ประเพณีพื นบ้าน การฟ้อนผี เทศบัญญัติ 30,000        0 30,000        ไม่ได้ด าเนินการ
เสื อบ้าน

14 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน เทศบัญญัติ 50,000        0 50,000        ไม่ได้ด าเนินการ
(รุกขมูลกรรม)

15 เงินอุดหนุนศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เทศบัญญัติ 80,000        0 80,000        ไม่ได้ด าเนินการ
วัดเจดีย์ขาว 
ตามโครงการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

756,000     15,300      740,700     -

16 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศบัญญัติ 36,000        6,150         29,850        ด าเนินการแล้วเสร็จ
ในช่วงเทศกาล

17 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา เทศบัญญัติ 68,700        64,620        4,080         ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลริมปิง

18 โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก อปพร. ต าบล เทศบัญญัติ 10,000        8350 1,650         ด าเนินการแล้วเสร็จ
ริมปิง ด้านการป้องกันภัยทางถนน

19 เงินอุดหนุนองค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบัญญัติ 17,000        17,000        0 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามโครงการจัดตั งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

20 โครงการกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด เทศบัญญัติ 285,000      0 285,000      ไม่ได้ด าเนินการ

21 โครงการซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย เทศบัญญัติ 15,000        0 15,000        ไม่ได้ด าเนินการ
ต าบลริมปิง

22 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบัญญัติ 10,000        0 10,000        ไม่ได้ด าเนินการ
ภัยแล้ง และหมอกควัน

รวม
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

23 โครงการฝึกทบทวนกู้ชีพต าบลริมปิง เทศบัญญัติ 10,000        0 10,000        ไม่ได้ด าเนินการ

24 โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบัญญัติ 15,000        0 15,000        ไม่ได้ด าเนินการ
ต าบลริมปิง

25 โครงการฟ้ืนฟูและบ าบัดผู้เสพยาเสพติด เทศบัญญัติ 20,000        0 20,000        ไม่ได้ด าเนินการ
ในเขตเทศบาลต าบลริมปิง

26 โครงการรวมพลังไทยทั งชาติ ขจัดสิ นยาเสพติด เทศบัญญัติ 15,000        0 15,000        ไม่ได้ด าเนินการ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดเทศบาลต าบลริมปิง (ศป.ปส.ทต.
ริมปิง)

27 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความ เทศบัญญัติ 15,000        0 15,000        ไม่ได้ด าเนินการ
ปรองดองและสมานฉันท์เทศบาลต าบลริมปิง

28 โครงการสร้างจิตส านึกด้านการใช้รถใช้ถนน เทศบัญญัติ 15,000        0 15,000        ไม่ได้ด าเนินการ
แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลริมปิง

531,700     96,120      435,580     -

29 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม เทศบัญญัติ 10,000        7,200         2,800         ด าเนินการแล้วเสร็จ
อาชีพผู้สูงอายุต าบลริมปิง

30 โครงการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้านท่ีอยู่อาศัย เทศบัญญัติ 20,000        0 20,000        ด าเนินการโดยได้รับ
ส าหรับผู้ด้อยโอกาสในชุมชนต าบลริมปิง งบประมาณสนับสนุน

จากกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ จ.ล าพูน

31 โครงการดูแลห่วงใยเพ่ือนสูงวัย เทศบัญญัติ 5,000         0 5,000         ด าเนินการโดยใช้
งบประมาณจาก
กองทุน สปสช.

32 โครงการดูแลห่วงใยใส่ใจคนพิการ เทศบัญญัติ 5,000         0 5,000         ด าเนินการโดยใช้
งบประมาณจาก
กองทุน สปสช.

รวม
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

33 โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ เทศบัญญัติ 40,000        0 40,000        ด าเนินการร่วมกับ
ชีวิตผู้สูงอายุต าบลริมปิง โรงเรียนผู้สูงอายุ

34 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์คนพิการต าบล เทศบัญญัติ 15,000        0 15,000        ไม่ได้ด าเนินการ
ริมปิง

35 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุต าบล เทศบัญญัติ 15,000        0 15,000        ไม่ได้ด าเนินการ
ริมปิง

36 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เทศบัญญัติ 10,000        0 10,000        ไม่ได้ด าเนินการ
ต าบลริมปิง

37 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบัญญัติ 5,000         0 5,000         ไม่ได้ด าเนินการ
คนพิการต าบลริมปิง

125,000     7,200        117,800     -

38 โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด เทศบัญญัติ 30,000        0 30,000        ไม่ได้ด าเนินการ

30,000      0 30,000      -

39 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบัญญัติ 12,950,000  12,383,200  566,800      ด าเนินการแล้วเสร็จ

40 เบี ยยังชีพคนพิการ เทศบัญญัติ 3,950,000   3,734,800   215,200      ด าเนินการแล้วเสร็จ

41 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เทศบัญญัติ 234,000      230,000      4,000         ด าเนินการแล้วเสร็จ

42 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมต าบลริมปิง เทศบัญญัติ 350,000      350,000      0 ด าเนินการแล้วเสร็จ

17,484,000  16,698,000  786,000     -
18,926,700  16,816,620  2,110,080  -

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 42 โครงการ
โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 19 โครงการ
โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ
โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 23 โครงการ

รวม
รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3

รวม

3.5 แผนงานงบกลาง

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

รวม
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก บัญชีโอน 15,000        9,502         5,498         ด าเนินการแล้วเสร็จ
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งบประมาณ
สยามบรมราชกุมารี

2 โครงการรักน  า รักป่า รักษาแผ่นดิน เทศบัญญัติ 10,000        0 10,000        ด าเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ

3 โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ เทศบัญญัติ 5,000         0 5,000         ด าเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ

30,000      9,502        20,498      -

4 โครงการแก้ไขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมในเขต เทศบัญญัติ 20,000        19,970        30             ด าเนินการแล้วเสร็จ
เทศบาลต าบลริมปิง

5 โครงการจัดการขยะโดยชุมชน เทศบัญญัติ 30,000        23,000        7,000         ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบัญญัติ 171,200      147,416.80  23,783.20   ด าเนินการแล้วเสร็จ

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค เทศบัญญัติ 113,000      99,107        13,893        ด าเนินการแล้วเสร็จ
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค
วัฒน วรขัตติยราชนารี

8 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนคืนสภาพล าเหมือง เทศบัญญัติ 80,000        63,000        17,000        ด าเนินการแล้วเสร็จ
ในเขตเทศบาลต าบลริมปิง

9 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เทศบัญญัติ 200,000      200000 0 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

10 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินเพ่ือดูแล เทศบัญญัติ 120,000      0 120,000      ด าเนินการโดย
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ไม่ใช้งบประมาณ

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

4.2 แผนงานสาธารณสุข
รวม
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

11 โครงการประชาคมสุขภาพต าบลริมปิง เทศบัญญัติ 30,000        0 30,000        ไม่ได้ด าเนินการ

764,200     552,494     211,706     -

12 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบัญญัติ 375,000      375,000      0 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ต าบลริมปิง

375,000     375,000     0 -
1,169,200  936,996     232,204     -

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 12 โครงการ
โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 11 โครงการ
โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ
โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ

4.3 แผนงานงบกลาง
รวม

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 4
รวม
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เทศบัญญัติ 350,000      324,780      25,220       ด าเนินการแล้วเสร็จ
สถานศึกษา

2 เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. เทศบัญญัติ 1,100,000   1,019,160   80,840       ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อาหารกลางวัน)
ในเขตเทศบาลต าบลริมปิง

3 โครงการประชุมพบปะผู้ปกครองศูนย์พัฒนา เทศบัญญัติ 10,000       0 10,000       ด าเนินการโดย
เด็กเล็กเทศบาลต าบลริมปิง ไม่ใช้งบประมาณ

4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนา เทศบัญญัติ 5,000         0 5,000         ไม่ได้ด าเนินการ
เด็กเล็กเทศบาลต าบลริมปิง

5 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ เทศบัญญัติ 20,000       0 20,000       ไม่ได้ด าเนินการ
เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลริมปิง

6 โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานของ เทศบัญญัติ 5,000         0 5,000         ไม่ได้ด าเนินการ
สภาเด็กและเยาวชนต าบลริมปิง

7 โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กต าบลริมปิง เทศบัญญัติ 50,000       0 50,000       ไม่ได้ด าเนินการ

8 โครงการเยาวชนวัยใสต้านภัยยาเสพติด เทศบัญญัติ 25,000       0 25,000       ไม่ได้ด าเนินการ

1,565,000  1,343,940  221,060    -

9 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน เทศบัญญัติ 140,000      0 140,000      ไม่ได้ด าเนินการ
ต าบลริมปิง

10 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองต าบล เทศบัญญัติ 15,000       0 15,000       ไม่ได้ด าเนินการ
ริมปิง

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

5.1 แผนงานการศึกษา

รวม
5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

11 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบัญญัติ 30,000       0 30,000       ไม่ได้ด าเนินการ

12 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เทศบัญญัติ 20,000       0 20,000       ไม่ได้ด าเนินการ
เด็ก เยาวชน และประชาชนต าบลริมปิง
ท้ังภายในและภายนอกเขตเทศบาลต าบล
ริมปิง

205,000    0 205,000    -

13 โครงการอบรมและส่งเสริมการยุติความ เทศบัญญัติ 5,000         0 5,000         ด าเนินการร่วมกับ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี ส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอเมืองล าพูน

14 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างาน เทศบัญญัติ 120,000      0 120,000      ไม่ได้ด าเนินการ
ช่วงปิดภาคฤดูร้อน

125,000    0 125,000    -
1,895,000  1,343,940  551,060    -

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 14 โครงการ
โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 4 โครงการ
โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ
โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 10 โครงการ

รวม
รวมยุทธศาสตร์ท่ี 5

รวม
5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิก เทศบัญญัติ 500,000      177,728.05  322,271.95  ด าเนินการแล้วเสร็จ
สภาเทศบาลต าบลริมปิง

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบัญญัติ 100,000      8,500         91,500       ด าเนินการแล้วเสร็จ
เทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลริมปิง

3 โครงการคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาท บัญชีโอน 30,000       20,720       9,280         ด าเนินการแล้วเสร็จ
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณ
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

4 โครงการวันปิยมหาราช เทศบัญญัติ 17,000       9,430         7,570         ด าเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย เทศบัญญัติ 10,000       8,190         1,810         ด าเนินการแล้วเสร็จ
แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลริมปิง

6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เทศบัญญัติ 300,000      300,000      0 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ด้วยการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือเตรียมความ
พร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง

7 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า เทศบัญญัติ 73,000       0 73,000       ด าเนินการร่วมกับ
สิริกิต์ิพระบรมราชนนีพันปีหลวง เน่ืองใน วัดสบปะ 
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

8 โครงการสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน เทศบัญญัติ 10,000       0 10,000       ด าเนินการโดย
ด้วยกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช้งบประมาณ

9 โครงการวันท้องถ่ินไทย เทศบัญญัติ 10,000       0 10,000       ไม่ได้ด าเนินการ

10 โครงการวันเทศบาล เทศบัญญัติ 15,000       0 15,000       ไม่ได้ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

11 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริและ เทศบัญญัติ 5,000         0 5,000         ไม่ได้ด าเนินการ
พระราชเสาวณีย์

12 โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย เทศบัญญัติ 5,000         0 5,000         ไม่ได้ด าเนินการ
ยุติธรรมชุมชนต าบลริมปิง

13 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดท าแผน เทศบัญญัติ 50,000       0 50,000       ไม่ได้ด าเนินการ
พัฒนาหมู่บ้านเพ่ือการขับเคล่ือนแผนแบบ
บูรณาการ

14 โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการ เทศบัญญัติ 5,000         0 5,000         ไม่ได้ด าเนินการ
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิง

1,130,000  524,568    605,432    -

15 โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน เทศบัญญัติ 10,000       0 10,000       ไม่ได้ด าเนินการ
ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิง

10,000      0 10,000      -
1,140,000  524,568    615,432    -

ยุทธศาสตร์ท่ี 6
โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 15 โครงการ
โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 8 โครงการ
โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ
โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 7 โครงการ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 6

6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
รวม

รวม
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
ท่ีใช้จริง คงเหลือ ด าเนินงาน

1 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าความดี เทศบัญญัติ 5,000        755 4,245          ด าเนินการแล้วเสร็จ

มีความซ่ือสัตย์สุจริต

2 โครงการสร้างจิตส านึกและค่านิยมความ เทศบัญญัติ 10,000       1,577            8,423          ด าเนินการแล้วเสร็จ

ซ่ือสัตย์สุจริตคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือป้องกัน
การทุจริต

3 โครงการอาสาสมัครป้องกันการทุจริตต าบล เทศบัญญัติ 10,000       5,245            4,755          ด าเนินการแล้วเสร็จ

ริมปิง (อส.ปปช.)

4 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล เทศบัญญัติ 5,000        0 5,000          ไม่ได้ด าเนินการ
ต าบลริมปิง

5 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองพระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ 5,000        0 5,000          ไม่ได้ด าเนินการ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและกฎหมาย
ท้องถ่ิน

6 โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกัน เทศบัญญัติ 5,000        0 5,000          ไม่ได้ด าเนินการ
การทุจริตคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง

40,000     7,577           32,423       -

7 โครงการโตไปไม่โกง เทศบัญญัติ 10,000       0 10,000         ไม่ได้ด าเนินการ

8 โครงการเป็นคนดีมีคุณธรรมหนูท าได้ เทศบัญญัติ 25,000       0 25,000         ไม่ได้ด าเนินการ

35,000     0 35,000       -
75,000     7,577           67,423       -

29,479,400  20,378,759.02  9,100,640.98  -

ยุทธศาสตร์ท่ี 7
โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 8 โครงการ
โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 3 โครงการ
โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ
โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ

รวมท้ังส้ิน 160 โครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การป้องกันการทุจริต

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รวม
รวมยุทธศาสตร์ท่ี 7

7.2 แผนงานการศึกษา
รวม



ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 1 หมู่ท่ี 2 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยหน้าสวนนางสาย สิงห์แก้ว (ต่อเน่ืองของเดิม) หมู่ท่ี 4

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยหน้าสวนนายถา จันต๊ะรังษี หมู่ท่ี 5

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนสาธารณะซอย 4 หมู่ท่ี 5 

รูปภาพกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



5. โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณล้าเหมืองสาธารณะบ้านนางนวลจันทร์ น้อยตัน หมู่ท่ี 5

6. โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณล้าเหมืองสาธารณะบ้านนายพินิจ น้อยตัน หมู่ท่ี 5

7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยสวนสัมพันธ์ (ต่อเน่ืองของเดิม) หมู่ท่ี 9



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

1. โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงต าบลริมปิง

2. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพในชุมชน

    2.1 หลักสูตรการท าอาหารและขนมไทย

    2.2 หลักสูตรการท าไม้กวาดทางมะพร้าว

    2.3 หลักสูตรการประดิษฐ์ของใช้จากยางรถยนต์



3. โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการต าบลริมปิง

.

4. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรท าไร่

5. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรท าสวน

6. โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุต าบลริมปิง



7. โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้น าสตรีและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบลริมปิง

8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนต าบลริมปิง



ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

1. โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

2. โครงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินอุ้ยสอนหลาน

3. โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน

.



4. โครงการสรงน ้าพระธาตุวัดในเขตเทศบาลต้าบลริมปิง

5. โครงการไหว้สาปารมีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา

6. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

7. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ้าเทศบาลต้าบลริมปิง



8. โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก อปพร. ต้าบลริมปิง ด้านการป้องกันภัยทางถนน

9. โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต้าบลริมปิง

10. การจ่ายเบี ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

11. โครงการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้านท่ีอยู่อาศัยส้าหรับผู้ด้อยโอกาสในชุมชนต้าบลริมปิง



12. โครงการดูแลห่วงใยเพ่ือนผู้สูงวัย และโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจคนพิการ

13. โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต้าบลริมปิง



ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ

.

3. โครงการแก้ไขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมในเขตเทศบาลต าบลริมปิง

4. โครงการจัดการขยะโดยชุมชน



5. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

6. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

7. โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนคืนสภาพล าเหมืองในเขตเทศบาลต าบลริมปิง



ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

1. โครงการประชุมพบปะผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลริมปิง

2. โครงการอบรมและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี



ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

1. การเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิง

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลริมปิง

3. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลริมปิง

4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง



ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การป้องกันการทุจริต

1. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าความดี มีความซ่ือสัตย์สุจริต

2. โครงการสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริตคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือป้องกันการทุจริต

3. โครงการอาสาสมัครป้องกันการทุจริตต าบลริมปิง (อส.ปปช.)

.



 
 

➢ ปัญหาและอุปสรรค 
 เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่ได้แพร่ระบาดไปหลายประเทศทั่วโลก นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยห้ามผู้ใดจัดให้มี
กิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกันหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย  เช่น การ
ประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ การจัดเลี้ยง เว้นแต่เป็นการจัดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่  
หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย
หนึ่งเมตร สถานที่จัดกิจกรรมต้องโล่งแจ้งหรือไม่แออัด ใช้ระยะเวลาทำกิจกรรมไม่นาน และมีมาตรการป้องกัน
โรคตามที่ทางราชการกำหนด ในกรณีเป็นการประชุม การสัมมนา ควรจัดประชุมด้วยวิธีการตามพระราช
กำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน  
พ.ศ. 2563 ทำให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมทั้งเทศบาลตำบลริมปิงไม่สามารถดำเนินการจัดประชุม อบรม 
หรือทำกิจกรรมตามโครงการที่ได้บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวน
หลายโครงการ ซึ่งโครงการที่ดำเนินงานแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 - มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 57 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน  
8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.04  
  - มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.46 (เป็นโครงการที่ได้ 
กันเงินงบประมาณไว้) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 
 - มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน  
8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 - มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 42 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน  
19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.24  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 - มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน  
11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 
 - มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 14 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน  
4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
 - มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 15 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน  
8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.33  

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การป้องกันการทุจริต 
 - มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 8 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน  
3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 



 
 

 ในส่วนของโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น ทางเทศบาลตำบลริมปิงได้รับการอนุมัติ
จากสภาเทศบาลตำบลริมปิง ในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลริมปิง ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ประชุม
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

  และรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
ข้อ 30 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลริมปิง ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ. 2564 ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 จึงเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

➢ ข้อเสนอแนะ 
  จากการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้การดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลริมปิง มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชน  
มีความพึงพอใจ และมีข้อเสนอแนะดังนี้   

  1. เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่
ระบาดอยู่ในปัจจุบันและยังมีสายพันธุ์ที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น เทศบาลตำบลริมปิง จึงได้มีการ
เตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนด
ยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด 
และการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความ
ต้องการอย่างแท้จริง 

  2. ควรตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

   3. ควรให้มีบทสรุปปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานแต่ละโครงการแนบท้ายแบบ
รายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือให้ทราบว่าโครงการนั้นสามารถบรรลุตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

  4. ควรเพ่ิมรายละเอียดชี้แจงของเงินงบประมาณที่มีการโอนลดและโอนเพิ่มเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในหมวดของค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  5. ควรมีการกำหนดโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลตำบลริมปิง  

  6. ควรจัดให้มีการประชุมการดำเนินงานปีละ 2 ครั้ง เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการ
ดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


