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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ของนายกเทศมนตรีตำบลริมบัง ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล

(รอบบังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
********************************

เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมปง
ตามที,ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลริมปงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมปง เมื่อวันที่ 

๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และกระผม (นายเอนก มหาเกียรติคุณ) ได้รับเลือกตั้งและความไว้วางใจจากประชาซน 
ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลริมปง และได้แถลงนโยบายในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบล 
ริมปง ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลริมปง สมัยประชุมสามัญสมัยแรก คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ น้ัน ได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลริมปง โดยมีความ 
มุ่งมั่น ความตั้งใจ ที่จะบริหารงานเทศบาลตำบลริมปงให้เกิดประโยชน์สุขต่อพ่อแม่พี่น้องตำบลริมปงอย่างสูงสุด 
โดยการมีส่วนร่วมของพ่อแม่พี่น้องและหน่วยงานทุกภาคส่วน และยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยความ 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส ครอบคลุมในทุกด้าน

กระผมได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการชองเทศบาลตำบลริมปง โดยยึดแนวนโยบายของ 
รัฐบาลและประโยชน์สุขอันจะเกิดกับพ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่ตำบลริมปงเป็นสำคัญ โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน มุ่งเน้นการพัฒนาและแก้ไขปิญหา โดยการพัฒนาศักยภาพขององค์กร รวมทั้ง 
การบูรณาการความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำ กับทุกภาคส่วน เพี่อพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิงให้มีความเจริญก้าวหน้า 
และเกิดประโยชน์สุขแก,ประชาชนตำบลริมปงทุกคน กระผมจึงขอนำเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมปงทุกท่าน 
ได้รับทราบถึงนโยบายและเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลตำบลริมปง ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง 
น ่าอยู่ ประซาซนมีค ุณภาพชีว ิตท ี่ด ี บนวิถ ีความพอเพ ียง ม ีการพ ัฒนาในทุกๆด้าน เพ ื่อให ้ตำบลริมปิงมีความ 
เจริญก้าวหน้าเคียงคู่ก ับความมั่นคง ความยั่งยืน และมีความสุขตลอดไป โดยกำหนดนโยบายการบริหารและการ 
พัฒนาเทศบาลตำบลริมปง ประกอบด้วย

๑. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา “การศึกษา คือรากฐานของชีวิต”
๒. นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข “มีอายุมั่น ขวัญยืน”
๓. นโยบายการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม “ชีวิตมั่นคง”
๔. นโยบายการพัฒนาด้านศาสนา คิลป'วัฒนธรรม “วิถีชุมชน บนความพอเพียง”
๕. นโยบายการพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประซาซน “บำบัดทุกข์ 

บำรุงสุข”
๖. นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๗. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน “ถนนดีถ้วนหน้า ไพ่ฟ้าทั่วถึง ”
๘. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน “ส่งเสริมอาชีพ เสริมสร้างรายได้”
๙. นโยบายการพัฒนาด้านการบริหาร “รู้งาน รู้คน รู้พื้นที่”

เพี่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาบตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ 
ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้
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เทศบาลตำบลริมป ีง ได ้กำหนดวิส ัยท ัศน ์ (Vision) เพ ื่อแสดงสถานการณ ์ในอ ุดมคต ิ ซึ่งเป็น 
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน 
อนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง  ๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้ 
เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

ริมปีงน่าอยู่ เชิดชูคุณรารน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเทียง 
เทียงพอในคุณภาพชิวิต รักษาวัฒนธรรมฏมิป็ญญาท้องถ่ิน มีอายุม่ันขวัญยืน

เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตำบลริมปีง บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ข้างต้น จึงกำหนดให้มียุทธศาสตร์การ 
พ ัฒนาและกลยุทธ ์/แนวทางการพ ัฒนา หรือวิธ ีการดำเน ินงานที่จะต้องมุ่งเน ้น เพื่อเป็นกรอบขึ้นำในการจัดทำ 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง ดังนี้

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น
แนวทางที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายนํ้า
แนวทางที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา
แนวทางที่ ๔ ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งนํ้า
แนวทางที่ ๕ จัดวางระบบผังเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเซิงเกษตรและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรและ 

ประซาขบท่ีสนใจ
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเซิงเกษตรและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและการอนุรักษ์ ฟ้นฟูสถานที่สำคัญ 
แนวทางที่ ๒ สืบสาน อนุรักษ์และฟ้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปีญญา 

ท้องถ่ิน
แนวทางที่ ๓ การแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบ 

เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประซาซนในท้องถ่ิน 
แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
แนวทางที่ ๑ สร้างเสริมระบบสุขภาพชุมขน
แนวทางที่ ๒ สร้างเสริมระบบสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและระบบสุขภาพ
แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสบุนการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
แนวทางที่ ๕ สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๖ การเฝ็าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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แนวทางที่ ๗ การอนุรักษ์และท้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ ๘ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกระบบในท้องถิ่น 
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 
แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเด็กส่อนวัยเรียน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร
แนวทางที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มืประสิทธิภาพ
แนวทางที่ ๔ ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น
แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประซาซนในท้องถิ่น
แนวทางที่ ๖ การสื่อสารและประซาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การป้องกันการทุจริต
แนวทางที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการ 

ทุจริต
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต 
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต
แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสบุบการจัดองค์ความรู้แก1บุคลากรในการป้องกันการทุจริต 
แนวทางที่ ๕ เพิ่มศักยภาพในการป้องกันการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจ 

คุณธรรม



เทศบาลตำบลริมปีง ได้จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศบังคับใช้ 
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ รวมถึงบัญชีโอนงบประมาณ จำนวน ๑๑๖ 
โครงการ งบประมาณ ๖,๗๖๔,๒๑๐ บาท ดังนี้ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ๖๒ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๔๐ 
โครงการ งบประมาณ ๓,๕๗๓,๒๓๙.๖๐ บาท ปรากฏตามตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

จำนวน
โครงการ งบประมาณ จำนวน

โครงการ งบประมาณ จำนวน
โครงการ งบประมาณ จำนวน

โครงการ งบประมาณ

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 159 43,542,975.00 31 4,210,164.00 28 4,193,500.00 6 1,042,600.00

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ 
ท่องเที่ยวผิ!งเกษตรและวัฒนธรรม 18 379,000.00 13 79,100.00 4 67,100.00 4 67 ,1๓ .00

3,การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 59 15,538,000.00 29 128,345.00 9 119,345.00 9 119,345.00
4.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ 
สิงแวดล้อม 32 1,787,000.00 16 893,375.00 11 891,568.60 11 891,568.60

5.การพัฒบาด้านการสืกษาและการกีหา 19 2,795,000.00 12 1,360,275.00 3 1,359,675.00 3 1,359,675.00

6.การพัฒนาด้านการเมอง การบริหาร 35 2,343,000.00 12 86,351.00 6 86,351.00 6 86,351.00

7.การป้องกับการทุจริต 23 570,000.00 3 6,600.00 1 6,600.00 1 6,600.00

รวม 345 66,954,975.00 116 6,764,210.00 62 6,724,139.60 40 3,573,239.60

จ าก ต าร างด ัง ก ล ่าว  เท ศ บ าล ต ำบ ล ร ิม ป ิงม ีโค รงก าร ต าม แ ผ น พ ัฒ น าท ้อ งถ ิ่น  (พ .ศ .2561-2565) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 345 โครงการ โดยจำแนกเป็น

-โครงการท ี่ได ้ร ับการอน ุม ัต ิงบประมาณ จำนวน 116 โครงการ ค ิดเป ็นร้อยละ 33.62 ของโครงการ 
ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ ท้ังหมด

•โ ค ร ง ก าร ท ี่ม ีก าร ล ง น าม ส ัญ ญ า จำน วน  62 โครงก าร  ค ิด เป ็น ร ้อ ยล ะ  5 3 .4 4  ขอ งโครงก าร 
ที่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกเป็น

•โครงการที่ม ีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.51 
ของโครงการที่ได้มีการลงนามสัญญา

•โครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน(รอเบิกจ่าย) จำนวน 1 1 โครงการคิดเป็นร้อยละ 17.74 
ของโครงการที่ได้มีการลงนามสัญญา

•โครงการที่มีการกันเงิน (รอดำเนินการ) จำนวน จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.74 
ของโครงการที่ได้มีการลงนามสัญญา



โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 116 โครงการ งบประมาณ 6,764,210 บาท ลามารถ 
จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้____________________________________________ ______________________

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ  
ตามข ้อบ ัญ ญ ัต ิ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปโภค สาธารณปการ 31 4 ,210 ,164 .00
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท ี่ยวเซ ิงเกษตรและวัฒนธรรม 13 79 ,100 .00
การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 29 128,345 .00
การพ ัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 16 8 93,375 .00
การพ ัฒนาด ้านการส ิกษาและการก ีฬา 12 1,360 ,275 .00
การพ ัฒนาด้านการเม ือง การบริหาร 12 86 ,351 .00
การป้องกันการทุจริต 3 6,600 .00

รวม 116 6 ,7 6 4 ,2 1 0 .0 0

เทศบาลตำบลริมปีง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ 
ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 62 โครงการ จำนวนเงิน 6,724,139.60 บาทมีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 
40 โครงการ จำนวนเงิน 3,573,239.60 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก ่อห น ี้ผ ูกพ ัน / 
ลงนามในส ัญ ญ า โครงการ การเบ ิกจ ่ายงบ ประมาณ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารญปโภค สาธารณูปการ 28 4 ,193 ,50 0 .00 6 1 ,042 ,600 .00
การพ ัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท ่องเท ี่ยวเซ ิงเกษตรและ 
วัฒนธรรม 4 67 ,100 .00 4 67 ,100 .00

การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 9 119,345 .00 9 119,345 .00
การพ ัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 11 8 91 ,568 .60 11 891 ,568 .60
การพ ัฒนาด ้านการศ ึกษาและการก ีฬา 3 1 ,359 ,675 .00 3 1,359 ,675 .00
การพ ัฒนาด้านการเม ือง การบริหาร 6 86 ,351 .00 6 86 ,351 .00
การป้องกันการทุจริต 1 6 ,600 .00 1 6 ,600 .00

รวม 62 6 ,7 2 4 ,1 3 9 .6 0 40 3 ,5 7 3 ,2 3 9 .6 0

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลริมปีง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ ซึ๋อโครงการตามแผน งบตามข้อบ ัญญ ัต ิ/ 

เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณปการ

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 
3 บ้านร่องแล้ง ตำบลริมจง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน

250,000.00 250,000.00 (กันเงิน) 0.00 0.00

2. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

01) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมือง 
ชลประทาน (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 1 บ้าน 
บ้าแก ตำบลริมจง อำ๓ อเมือง จังหวัด 
ลำพูน

200.000.0C 189,000.00 (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว;
0.00

11,000.00

3. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

02) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เป็นถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำเหมือง 
ชลประทาน (ต่อเนื่องของเดิม) ขอย 2 หมู่ที่ 
2 บ้านบ้านร่องกาศ ตำบลริมจง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน

191,000.00 191,000.00 (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) 
0.00

0.00



๖

ยุทธศาสตร์ ซื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบ ัญญ ัต ิ/ 
เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

4. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

03) โครงการวางท่อระบายป้าพร้อมบ่อพัก 
เลียบถนนสาธารณะซอยโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำบลริมปิงจากหน้าบ้าน บายทรง 
เดช บันตะวันนา ถึง ลำเหมืองเลียป้า หมู่ที่ 
4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมจง อำ๓ อเมือง 
จังหวัดลำพูน

240,000.00 240,000.00 (กันเงิน) 0.00 0.00

5. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

06) โครงการก่อสร้างรางระบายป้าคอนกรีต 
เสริมเหสก รูปตัวยู ถนนสาธารณะ ซอย 4 
(ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว 
ตำบลรีมจง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00

6. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

เครงการก่อสร้างรางระบายป้าคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ถนนสาธารณะข้างบ้านนางอร ศรีจับ 
ตา หมู่ที่ 8  บ้านปายาง ตำบลริมจง อำ๓ อ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

84,000.00 84,000.00 (กันเงิน) 0.00 0.00

7. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

15) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะซอยสวน 
สัมพันธ์ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 9 บ้านสบ 
ปะ ตำบลริมจง อำ๓ อเมือง จังหวัดลำพูน

96,500.00 96,500.00 (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) 
0.00

0.0C

8. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

17) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะซอยข้าง 
บ้านนางแสงหล้า มะโบใจ (ต่อเนื่องของเดิม) 
หมู่ท่ี 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมจง อำเภอ 
เมือง จังหวัดลำพูน

96,500.00 96,500.00 (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว;
0.00

0.0C

9. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

16) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 2 
(ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง 
ตำบลรีมจง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

118,500.00 118,500.00 (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว;
0.00

0.00

10. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

07) โครงการก่อสร้างรางระบายป้าคอนกรีต 
เสรีมเหล็ก หน้าบ้านนายบุญช่วย คำขั่ง 
(ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ท่ี 5 บ้านเจดีย์ขาว 
ตำบลรีมจง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

115,000.00 115,000.00 (กันเงิน) 0.00 0.0C

11. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

05) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป็นพระเซื่อมถนน 
แม่แกบก้อง หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบล 
ริมจง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

96,000.00 96,000.00 (ก่อหนี้ผกพันแล้ว;
0.00

0.00

12. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณปการ

09) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ้ลท์ติ 
กคอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 6 บ้านสันริมจง 
ตำบลรีมจง อำ๓ อเมือง จังหวัดลำพูน

105,000.00 105,000.00 105,000.00 0.0C

13. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณปการ

10) โครงการปรับปรุงผิวจราจรนอสฟ้ลท์ติ 
กคอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 6 บ้านสันรีมจง 
ตำบลริมจง อำ๓ อเมือง จังหวัดลำพูน

368,000.00 368,000.00 368,000.00 0.00

14. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

04) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ้ลท์ติ 
กคอนกรีต ถนนสาธารณะซอย 6 หมู่ท่ี 4 
บ้านศรีบังวัน ตำบลรีมจง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน

100,000.00 100,๓ 0.00 100,000.00 0.00

15. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

08) โครงการก่อสร้างรางระบายป้าคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 8 จากหน้าบ้านนายจิต คำ 
มา ถึง ลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านสัน 
ริมจง ตำบลรีมจง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

160,000.00 160,000.00 160,000.00 0.0C

16. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 11) โครงการเสรีมผิวจราจรคอนกรีตเสริม 90,000.00 85,000.00 (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) 5,000.00



ยุทธศาสตร์ ซื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบ ัญญ ัต ิ/ 
เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

เหล็กถนนสายหลัก บริเวณปากทางเข้า 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน'หนองผำ ตำบลริมจง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพน

0.00

17. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

12) โครงการติดตั้งราวกันตกถนนสาธารณะ 
เลียบลำเหมืองฟ้โอ๊ด หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ 
ตำบลริมจง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

159,600.00 159,600.00 159,600.00 0.0C

18. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

13) โครงการขยายถนนสายหลักโดยการเท 
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายณรงค์ 
อินติะพิงค์ ถึงบ้านนายเย็น อ้ายพิงค์ หมู่ที่ 8 
บ้านปายาง ตำบลริมป็ง อำเภอเมือง จังหวัด 
ลำพูน

205,000.00 205,000.00 (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว;
0.00

0.00

19. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

1 4 )โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ลำเหมืองสาธารณะปากทาง‘รอย 1 
หมู่ท่ี 8 บ้านฟ้ายาง ตำบลริมจง อำ๓ อเมือง 
จังหวัดลำพูน

93,000.00 93,000.00 (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) 
0.0C

0.0C

20. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

18) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด ถนน 
สาธารณะแยกสวบนายจรัล พรมพิงค์หมู่ที่ 
10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมจง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน

73,000.00 73,000.00 (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว;
0.00

0.00

21. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

01) โครงการขยายเขตประปาโดยวางท่อ 
PVC ถนนสาธารณะซอยเลียบลำเหมืองโค้ง 
หมู่ท่ี 9 บ้านสบปะ ตำบลริมจง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน

98,000.00 98,000.00 (กันเงิน) 0.00 0.0C

22. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

01) โครงการก่อสร้างประตูระบายป้า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองสาธารณะกอ 
[ก* เหมืองเจ้า หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบล 
ริมจง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

130,000.00 130,000.00 (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว;
0.00

0.0C

23. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

๒ รงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริม 
เหล็กบริเวณบ้านนายมา ดวงสน่ัน ถึงลำ 
เหมืองลึก หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมจง 
อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

155,๓ 0.00 155,000.00 (กันเงิน) 0.00 0.0C

24. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

๒ รงการก่อสร้างรางระบายบํ้าคอนกรีตเสริม 
เหล็กบริเวณบ้านนายบุญช่วย คำซั่ง ถึงบ้าน 
นางวรรณ วรกา (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 5 
บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมจง อำ๓ อเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน

127,200.00 127,200.00 (กันเงิน) 0.00 0.00

25. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

๒ รงการก่อสร้างรางระบายป้าคอนกรีตเสริม 
เหล็กบริเวณบ้านนางรุจี มะโนวรรณนา ถึง 
บ้านนายซญานนท์ สุวรรณเลิศ (ต่อเนื่อง 
ของเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมจง 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

74 ,2๓ .00 74 ,200.๓ (กับเงิน) 0.00 0.00

26. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

เครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ้ลท์ติกคอ 
นกรีต บริเวณทางเข้าฌาปนสถาน หมู่ที่ 6 
บ้านลันริมจง ตำบลริมจง อำ๓ อเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน

250,000.00 250 ,๓ 0.00 (กันเงิน) 0.00 0.0C

27. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

[ครงการก่อสร้างรางระบายป้าคอนกรีตเสริม 
เหล็ก บริเวณบ้านนายทรงคิด ตาจง ถึงบ้าน 
นางนาค ศรีวิชัย หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ 
ตำบลริมจง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

250,000.00 250,000.00 (กันเงิน) 0.00 O.OC

28. การพัฒนาด้านโครงสร้าง เครงการวางท่อระบายป้าคอนกรีตเสริม 134,000.00 134,000.00 (กันเงิน) 0.00 0.0C



ยุทธศาสตร์ ซื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบ ัญญ ัต ิ/ 
เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

เหล็ก บริเวณบ้านนายศรี พรมมินทร์ ถึงบ้าน 
นางอุไร ศรีบุญอ้าย ถึงลำเหมืองเสิยบํ้า หมู่ที่ 
8 บ้านปายาง ตำบลริมปิง อำ๓ อเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน

29. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ 
วัฒนธรรม

เครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว 
พระราขดำริ

3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.0C

30. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ 
การท่องเที่ยวเชิงเก,พเรและ 
วัฒนธรรม

เครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรทำ 
เร่ตำบลริมจง

8,050.00 8,050.00 8,050.00 0.0C

31. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ 
วัฒนธรรม

เครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรทำ 
สวบตำบลริมจง

11,050.00 11,050.00 11,050.00 0.0C

32. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ 
วัฒนธรรม

เครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพขีวิต 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0 ๓

33. การพัฒนาด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม

เครงการปฏิบิติธรรมสัญจรตำบลริมจงเฉลิม 
พระเกียรติๆ

10,950.00 10,950.00 1 0 ,9 5 0 ๓ 0.00

34. การพัฒนาด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม

เครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 675.00 6 7 5 .๓ 6 7 5 .๓ 0.00

35. การพัฒนาด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม

เครงการสืบทอดภูมิปืญญาท้องทินอุ้ยสอน 
หลาน

15,300.00 15,300.00 15,300.00 0.0C

36. การพัฒนาด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม

เครงการไหว้สาปารมีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญ 
แห่งล้านนา

450.00 450.00 450.00 0 .๓

37. การพัฒนาด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม

เครงการสรงนํ้าพระธาตุวัดในเขตเทศบาล 
ตำบลริมจง

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.0C

38. การพัฒนาด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม

เครงการอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน การฟ้อนผี 
เสือบ้าน

10,000.00 10,000.00 1 0 ,0 ๓ ๓ 0.00

39. การพัฒนาด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม

เครงการป้องกันและลดอุบ้ติเหตุทางถนน 
๒ ช่วงเทศกาล

3,150.00 3,150.00 3,150.00 0.00

40. การพัฒนาด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม

เครงการติกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความ 
เสืยงต่อการเกิดอัคคีภัยและการซ้อม 
แผนการป้องกันอัคคีภัย

33,820.00 33,820.00 33,820.00 0.0C

41. การพัฒนาด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน 
(ศูนย์ปฏิบ้ติการป้องกันและปราบปรามยา 
เสพติดอำ๓ อเมืองลำพูน) (ศป.ปส.อ.เมือง 
ลำพูน) ตามโครงการบริหารจัดการแบบ 
บูรณาการของศูนย์ปฏิบ้ติการป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด อำ๓ อเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.0C

42. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิงแวดล้อม

เครงการป้องกับและบรรเทาสาธารณภัย ภ ัย 
แล้งและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2565

4,950.00 4,950.00 4,950.00 0.0C

43. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิงแวดล้อม

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล 
ริมจง

270 ,๓ 0.00 270,000.00 270,000.00 0.00

44. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิงแวดล้อม

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม 
แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน 
สาธารณสุข

200 ,๓ 0.00 200,000.00 200,000.00 0.0C

45. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิงแวดล้อม

เครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ ้าจุฬา 
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี

93,000.00 93 ,0๓ .00 93,000.00 0.0C



ยุทรศาสตร์ ขื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบ ัญญ ัต ิ/ 
เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

สวางควัฒบ วรขัตติยรา'ข'นารี

46. การพัฒนาด้านสาซารณสุข 
และสิงแวดล้อม

เครงการบิองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 174,969.00 173,162.60 173,162.60 1,806,40

47. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิงแวดล้อม

เครงการแก้ไขบิญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตำบลริมปิง ประจำปี พ.ศ.2565

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00

48. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิงแวดล้อม

เครงการอนุรักษ์และฟ้นพูคืนสภาพลำเหมือง 
เทศบาลตำบลริมปีง ประจำปี 2565

3,150.00 3,150.00 3,150.00 0.00

49. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม

เครงการจัดการขยะโดยขุมชน (ขมขน 
ตันแบบ) เทศบาลตำบลริมปิง อำ๓ อเมือง 
จังหวัดลำพบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

18,500.00 18,500.00 18,500.00 0.0C

50. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม

เครงการสัตว์ปลอดโรค คบปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าบ้องบางเธอ เจ้าฟ ้าจุฬา 
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี 
สวางควัฒน วรฃัตติยราชนารี

93,000.00 93,000.00 93,000.00 0.00

51. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม

เครงการปฏิบ้ติงานขุดปฏิบ้ติการฉุกเรน 
เบื้องตันตามระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
เทศบาลตำบลริมจง ประจำปี พ.ศ.2565

9,989.00 9,989.00 9,989.00 0.0C

52. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม

เครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเรือนน่า 
อยู่ เทศบาลตำบลริมจง ประจำปี 2565

15,817.00 15,817.00 15,817.00 0.00

53. การพัฒนาด้านการศึกษาและ 
การกีฬา

เครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กนักเรียบใน 
เรงเรียนสังกัด สพฐ. (อาหารกลางวัน) ใน 
เขตเทศบาลตำบลริมจง

1,091,790.00 1,091,790.00 1,091,790.00 0.00

54. การพัฒนาด้านการศึกษาและ 
การกีฬา

เครงการจัดการแข่งขับกีฬาฝตองตำบล 
เมจง

11,050.00 11,050.00 11,050.00 0.0C

55. การพัฒนาด้านการศึกษาและ 
การกีฬา

เครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา

257,435.00 256,835.00 256,835.00 600.0C

56, การพัฒนาด้านการเมือง การ 
บริหาร

เครงการวันเทศบาล 450.00 450.00 450.00 0.0C

57. การพัฒนาด้านการเมือง การ 
บริหาร

เครงการวันท้องถิ่นไทย 4,900.00 4,900.00 4,900.00 0.0C

58. การพัฒนาด้านการเมือง การ 
บริหาร

เครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาขิก 
สภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงาน 
จ้างของเทศบาลตำบลริมจง

12,436.00 12,436.00 12,436.00 0.00

59. การพัฒนาด้านการเมือง การ 
บริหาร

เครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำ 
แผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการขับเคลื่อนแผน 
แบบบุรณาการ

45,565.00 45,565.00 45,565.00 0.0C

60. การพัฒนาด้านการเมือง การ 
บริหาร

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำ๓ อเมืองลำพูน 
ตามโครงการ?เกอบรมการให้ความเด้านการ 
อำนวยความเป็นธรรมให้กับประซาซนใน 
หมู่บ้าน/ขุมชนในพื้นที่อำ๓ อเมืองลำพูน 
ประจำปี พ.ศ.2565

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.0C

61. การพัฒนาด้านการเมือง การ 
บริหาร

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง ตาม 
เครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใบการ 
ข่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น อำเภอเมืองลำพน จังหวัดลำพูน

18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.0C

62. การ'ป็องกันการทุจริต เครงการสร้างจิตลำนกและค่านิยมความ 
ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมเพื่อบิองกัน 
การทุจริต

6,600.00 6,600.00 6,600.00 0.0C



๑๐

นอกจากนี้ยังได้มืการดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสบุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็น 
โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลริมปิงและต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก โดยในห้วงระยะเวลาตลอด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล ไปยังหน่วยงาบที่เกี่ยวช้อง และได้รับอนุม้ติงบประมาณ 
ดังนี้

1. งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
1.1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟิลต์คอนกรีต (โดยวิธี P avem ent In-Place Recycling) สาย 

ทางบ้านสบปะ หมู่ท่ี 9 ตำบลริมปิง เซึ่อมบ้านจักรคำภิมุข หมู่ที่ 7 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด 
ลำพูน กว้าง 5 เมตร ยาว 511 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,555 ตารางเมตร งบประมาณ 
1,344,000 บาท (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

1.2 โครงการซ่อมแซมลาดตลิ่งฝายพญาอุต หมู่ที ่ 7 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พ้ืนท่ีซ่อมแซม 
ลาดตลิ่ง ไม่น้อยกว่า 225.20 ตารางเมตร งบประมาณ 1,725,000 บาท (กันเงินและจะดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2566)

2. งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ. 24003 จากสายลำเหมืองขี้เลือด ถึงสาย 

ลำเหมืองขี้เลือด บ้านศรีบังวัน-สันริมปิง หมู่ท่ี 4-6 ตำบลริมปีง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,775 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,020 ตารางเมตร งบประมาณ 3,477,000 บาท (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
3. งบกลาง กรณีอุกเฉินหรือจำเป็น (อุทกภัย) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

3.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 24007 ถนนสาธารณะเลียบ 
ลำเหมืองแม่แกบก้อง หมู่ท่ี 7-8 ตำบลริมปิง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,593 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,372 ตารางเมตร งบประมาณ 3,587,000 บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

3.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 24002 ถนนสาธารณะเลียบลำ 
เหมืองแม่แกบก้อง หมู่ท่ี 8 ตำบลริมปิง กว้าง 4 เมตร ยาว 945 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,4780 ตารางเมตร งบประมาณ 2,139,000 บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

4. งบอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
4.1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟ้ลทํติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 24004 ถนนเลียบลำ 

เหมืองแม่แกบก้อง หมู่ท่ี 4,5,6 ตำบลริมปีง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,995 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
7,980 ตารางเมตร งบประมาณ 3,264,000 บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

4.2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟ้ลทํติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.24005 ถนนเลียบลำ 
เหมืองปูโอ๊ด หมู่ท่ี 7-8 ตำบลริมปิง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,350 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,400 
ตารางเมตร งบประมาณ 3,845,000 บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

5. งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
5.1 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟ้ลต์คอนกรีต โดยวิธีเสริมผิวแอสฟ้ลทํคอนกรีต (Over Lay) ถนน 

สุเมธประซาสามัคคี หมู่ท่ี 8 บ้านปายาง หมู่ท่ี 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง เชื่อมบ้านจักรคำภิมุฃ ตำบลต้นธง 
กว้าง 4-5 เมตร ยาว 1,263 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,102 ตารางเมตร งบประมาณ 2,309,000 บาท 
(รอดำเนินการ)



5.2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ้ลต์คอนกรีต โดยวิธีซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟ้ลท์คอนกรีต (Pavem ent 
In-Place Recycling) และวิธีเสริมผิวแอสฟ้ลต์คอนกรีต (Over Lay) ถนนเลียบลำเหมืองทางด้านทิศใต้วัดสบปะ หมู่ 
ท่ี 9 ตำบลริมปิง เชื่อมหมู่ที่ 8 บ้านใหม่สันมะนะ ตำบลต้นธง กว้าง 4-5 เมตร ยาว 633 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,980 ตารางเมตร งบประมาณ 1,729,000 บาท (รอดำเนินการ)

รวมงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 23,419,000 บาท

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