
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒<£๗๐) 
แก้1ฃ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๕

เทศบาลตำบลริมปีง 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน



ประกาศเทศบาลตำบลริมปีง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒<£๗๐) 

แก้ไข คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๕

ด้วย เทศบาลตำบลริมบิเง ได้ดำเน ินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
แก้ไข ครั้งที, ๒/๒๕๖๕ เพ ื่อให ้ถ ูกต ้องตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจ ัดทำแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๕

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

(นายแ . . . จ ุ ณ )
นายกเทศมนตรีตำบลริมปีง



แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
แก้ไข คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๕

เทศบาลตำบลริมปีง 
อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน



คานา

ตามที่ เทศบาลตำบลริมปิงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายเพ ิ่มเต ิม 
งบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งการวางแผนแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ 
ที่กำหนดไวในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว น้ัน

เนื่องจากเทศบาลตำบลริมปีง มีความจำเป็นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- 
๒๕๗๐) โดยแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้อง โดยที่ไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิม 
เปลี่ยนแปลง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็น 
อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นขอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ป็ดประกาศ'ไห้ 
ประซาซนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นขอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ดังนั้น เทศบาลตำบลริมป ีง จ ึงแก ้ไขแผนพัฒนาท ้องถ ิ่น (พ .ศ .๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่
๒/๒๕๖๕ ข้ึน

เทศบาลตำบลริมปีง



สารบญ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
- แบบ ผ.๐๒ รายละเอียดโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
- แบบ ผ.๐๓ บัญชีครุภัณฑ์



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข คร้ังท่ี 2/2565

เทศบาลตำบลริมปีง อำ๓ อเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูนท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำพูนที่ 2 เมืองแห่งวัฒนธรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนา 2. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายนํ้า 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข๋ึวัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดขอบหลัก

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

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ิอพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3 ม. - 609,840 - - - ร้อยละซอง 1. เส้นทางคมนาคม แผนพัฒนา กองซ่าง
ซอย 1 หมู่ท่ี 2 คมนาคมให้ได้ ยาว 363 ม. ระยะทาง มืมาตรฐาน หมู่บ้าน
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น มาตรฐาน หนา 0.15 ม. ซองถนนท่ีได้ 2. ประซาซนมืความ
(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 2. เพ่ือให้ประซาซน มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
แบบ ผ.02 ใซ้สัญจรได้อย่างสะดวก
หน้าที่ 10 ลำดับที่ 8

โครงการแก้ไข
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3 ม. 609,840 - - - - ร้อยละซอง 1. เส้นทางคมนาคม แผนพัฒนา กองซ่าง
ซอย 1 หมู่ท่ี 2 คมนาคมให้ได้ ยาว 363 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน หมู่บ้าน
เหตุผล ะ แก้ไขปีงบประมาณ มาตรฐาน หนา 0.15 ม. ของถนนท่ีได้ 2. ประซาซนมืความ
ดำเนินการ ให้มีความสอดคล้องกับ 2. เพ่ือให้ประซาซน มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
สภาพปีญหาและความต้องการ ใซ้สัญจรได้อย่างสะดวก
ของประซาซน

-  1 -  แผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ.2566-2570) แก!ข ครั้งที่ 2 /2565



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวซ้ีวัด ผลที่คาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

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

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3 ม. - 530,880 - - - ร้อยละของ 1. เส้นทางคมนาคม แผนพัฒนา กองซ่าง
บริเวณหน้าสวนนายมี พรหมพิงค์ คมนาคมให้ได้ ยาว 316 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน หมู่บ้าน
หมู่ท่ี 10 มาตรฐาน หนา 0.15 ม. ซองถนนท่ีได้ 2. ประซาซนมีความ
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2. เพ่ือให้ประซาซน มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 

แบบ ผ.02 หน้าที่ 30 ลำดับท่ี 91

ใซ้สัญจรได้อย่างสะดวก

โครงการแกไข
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3 ม. 530,880 - - - - ร้อยละซอง 1. เส้นทางคมนาคม แผนพัฒนา กองซ่าง
บริเวณหน้าสวนนายมี พรหมพิงค์ คมนาคมให้ได้ ยาว 316 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน หมู่บ้าน
หมู่ท่ี 10 มาตรฐาน หนา 0.15 ม. ซองถนนท่ีได้ 2. ประซาซนมีความ
เหตุผล ะ แก้ไขปีงบประมาณ 2. เพ่ือให้ประซาซน มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
ดำเนินการ ให มี้ความสอดคล้องกับ ใซ้สัญจรได้อย่างสะดวก

สภาพป้ญหาและความต้องการ
ของประชาชน

-  2 - แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แก!ข ครั้งที่ 2 /2565



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวซ้ีวัด ผลที่คาดว่า ท่ีมาของ ห น ่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการเด ิม

3 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟ้ลท์ติก 1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ผิวทางลาดยาง - - - - 2,100,000 ร้อยละซอง 1. เส้นทางคมนาคม แผนพัฒนา กองซ่าง
คอนกรีต ซอย 4 หมู่ท่ี 5 คมนาคมให้ได้ กว้าง 4 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน หมู่บ้าน
บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปีง มาตรฐาน ยาว 948 ม. ของถนนท่ีได้ 2. ประซาซนมีความ
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2. เพ่ือให้ประซาซน หนา 0.05 ม. มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

(พ.ศ.2566-2570) ใซ้สัญจรได้อย่างสะดวก
แบบ ผ.02 หน้าที่ 137 ลำดับที่ 30

โครงการแก ้ไข

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยคอนกรีต 1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ผิวทางคอนกรีต 2,100,000 - - - - ร้อยละซอง 1. เส้นทางคมนาคม แผนพัฒนา กองซ่าง

เสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 5 คมนาคมให้ได้ กว้าง 4 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน หมู่บ้าน
บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปีง มาตรฐาน ยาว 948 ม. ซองถนนที่ได้ 2. ประซาซนม คีวาม
เหตุผล : แก้ไขปีงบประมาณ 2. เพ่ือให้ประซาซน หนา 0.05 ม. มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
ดำเนินการ ให้มีความสอดคล้องกับ ใซ้สัญจรได้อย่างสะดวก

สภาพปัญหาและความต้องการ
ของประซาซน

-  3 - แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แท้{ข ครั้งที่ 2 /2 5 65



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดขอบหลัก

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

4 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยคอนกรีต 1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ผิวทางคอนกรีต 340,000 - - - - ร้อยละซอง 1. เส้นทางคมนาคม แผนพัฒนา กองซ่าง
เสริมเหล็ก ซอย 7 (สท. แมว) คมนาคมให้ได้ กว้าง 3 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน หมู่บ้าน
หมู่ท่ี 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปีง มาตรฐาน ยาว 205 ม. ของถนนท่ีได้ 2. ประซาซนมีความ
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2. เพ่ือให้ประซาซน หนา 0.15 ม. มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

(พ.ศ.2566-2570) ใซ้สัญจรได้อย่างสะดวก
แบบ ผ.02 หน้าที่ 138 ลำด ับ ท่ี 33

โครงการแก้ไจ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยคอนกรีต 1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ผิวทางคอนกรีต 340,000 - - - - ร้อยละของ 1. เส้นทางคมนาคม แผนพัฒนา กองซ่าง
เสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ท่ี 5 คมนาคมให้ได้ กว้าง 3 ม. ระยะทาง มีมาตรฐาน หมู่บ้าน
บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปีง มาตรฐาน ยาว 205 ม. ของถนนท่ีได้ 2. ประซาซนมีความ
เหตุผล ะ แก้ไขปีงบประมาณ 2. เพ่ือให้ประซาซน หนา 0.15 ม. มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
ดำเนินการ ให้มีความสอดคล้องกับ ใซ้สัญจรได้อย่างสะดวก

สภาพปีญหาและความต้องการ
ของประขาซน

-  4 - แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แก!ข ครั้งที่ 2 /2565



« /  d  QJบญซครุภณฑ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้!ข คร้ังท่ี 2 
เทศบาลตำบลริมปีง อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แบบ ผ.03

ท ี่ แผนงาน หมวด ประ๓ ท เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ หน ่วยงาน  

รับผิด'ชอบหลัก2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

โครงการเดิม
1 สาธารณสุข

- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570)
หน้าท่ี 200 ลำดับท่ี 21

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 
จำนวน 2 เคร่ือง 
คุณลักษณะตามบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2563 
ลำดับท่ี 6.5.2

21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 กองสาธารณสุขๆ

โครงการแก้!ข
1 สาธารณสุข

เหตุผล ะ แก้!ขรายการประ๓ ท 
ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 
จำนวน 2 เคร่ือง 
คุณลักษณะตามบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2563 
ลำดับท่ี 6.5.2

21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 กองสาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ค. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2- 5-




