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เทศบาลตำบลริมปีง 
อำเภอเมืองลำพน จังหวัดลำพน



ประกาศเทศบาลตำบลริมปีง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๔๗๐) 

เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๕

ด้วย เทศบาลตำบลริมป ิง ได้ดำเน ินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕:๖๕ เพ ื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การแก้ไขแผนพัฒนา 
เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงขื่อ) I  ̂\ ๐\b* ๐'พ '1*,y
(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลริมบัง



แผนพัฒนาท้องถน (พ.ศ.2566-2570)

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2565

เทศบาลตำบลริมปีง 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน



คานา

ตามที่ เทศบาลตำบลริมปิงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เมื่อวันที่ 
29 ตุลาคม 2564 เพ ื่อเป ็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ ่ายเพ ิ่มเต ิม 
งบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งการวางแผนแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ 
ที่กำหนดไวในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว น้ัน

เน ื่องจากเท ศบ าลตำบ ลร ิม ป ิง ม ีความจำเป ็น ใน การเปล ี่ยน แปลงแผน พ ัฒ น าท ้องถ ิ่น  
(พ.ศ.2 5 6 6 - 2570) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแกํไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 /2  ในกรณีการเพิ่มเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราฃดำริ งานพระราฃพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล 
และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง 
แผนพ ัฒนาท ้องถ ิ่นท ี่เพ ิ่มเต ิมหรือเปลี่ยนแปลงให ้สภาองค์การบริหารส ่วนตำบลพ ิจารณาตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยและเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ ิ่มเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นขอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาขนทราบโดยเปิดเผยไม่น ้อยกว่าสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นขอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ดังน้ัน เทศบาลตำบล 
ริมปีง จึงเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งท่ี 2 ข้ึน

เทศบาลตำบลริมปีง



สารบัญ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

- แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4

หน้า

1



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงคร้ังที่ 2/2565

เทศบาลตำบลริมปิง อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูนท่ี 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำพูนที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและลี่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานเคหะและขุมซน แบบ ผ.02

ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวซึวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการเดิม

1 โครงการจัดการขยะโดยชุมชน 1 . เพ่ือให้ประซาซนมีจิตสำนึก ประซาซนในเขต 3 0 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0 จำนวนผู้เข้า 1. เพ่ือให้ประซาซนมีจิตสำนึก กองสาธารณสุขฯ
(ชุมชนต้นแบบ) เทศบาลตำบลริมปิง และมีส่วนร่วมในการกำจัด ทต.ริม!]ง ร่วมกิจกรรม และมีส่วนร่วมในการกำจัด
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขยะมูลฝอยในชุมซน ขยะมูลฝอยในชุมซน
ปรากฎในแผนพ ัฒ นาท ้องถ ิ่น 2. เพ่ือให้ประซาซนมีความรู้ 2. เพ่ือให้ประซาซนมีความรู้
(พ.ศ.2 5 6 6 -2 5 7 0 )  แบบ ผ .02 ความเข้าใจในการลดปริมาณ ความเข้าใจในการลดปริมาณ
หน้าที่ 102 ล ำด ับ ที่ 1 ขยะและการคัดแยกขยะท ี่ถูกต้อง ขยะและการคัดแยกขยะท ี่ถูกต้อง

โครงการที่เปลี่ยนแปลง
3.1 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการจัดการขยะโดยชุมซน 1. เพ่ือให้ประซาซนม ีจิตสำนึก ประซาซนในเขต 2 0 0 ,0 0 0 2 0 0 ,0 0 0 200,000 200,000 200,000 จำนวนผ ู้เข้า 1. เพ่ือให้ประซาซนม ีจิตสำนึก กองสาธารณสุขฯ
(ชุมชนต้นแบบ) เทศบาลตำบลริมปิง และม ีส่วนร่วมในการกำจัด ทต.ริม!]ง ร่วมกิจกรรม และม ีส่วนร่วมในการกำจัด
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขยะมูลฝอยในชุมซน ขยะมูลฝอยในชุมซน

2. เพ่ือให้ประซาซนม ีความร ู้ 2. เพ่ือให้ประซาซนม ีความร ู้

ความเข้าใจในการลดปริมาณ ความเข้าใจในการลดปริมาณ
เหตุผล ะ เพ ิ่มงบประมาณ ขยะและการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ขยะและการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง

-  1 - แผนพัฒนาท้องทิน (พ.ศ.2566-2570) เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1




