
o  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แกไๆ ) คร้ังที่ 1

เทศบาลตำบลริมปึง 

อำเภอเมืองลำพูน จงหวัลลำพูน



ประกาศเทศบาลตำบลริมแง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แก้ไข คร้ังท่ี ๑

ด้วย เทศบาลตำบลริมปิง ได้ตำเน ินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
แก้ไข ครั้งที่ ๑ เพ ือให ้ถ ูกต ้องตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจ ัดทำแผนพ ัฒนาขององค ์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การแก้ไขแผนพัฒนา 
เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถ่ิน จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข คร้ังท่ี ๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันท่ี ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเ_ . . _ . 1ณ)
นายกเทศมนตรีตำบลริมปีง



คานา

ตามที่ เทศบาลตำบลริมปีงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 256 4  เพ ื่อ เป ็นกรอบในการจ ัดทำงบประมาณ รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  รายจ ่าย เพ ิ่ม เต ิม  
งบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งการวางแผนแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคโครงการ 
ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว น้ัน

เนื่องจากเทศบาลตำบลริมปิง มีความจำเป็นในการแกไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2 5 6 6 -  
2570) โดยแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้อง โดยที่ไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิม 
เปลี่ยนแปลง โดยลือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจ 
ของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นไต้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ป็ดประกาศให้ประชาซน 
ทราบโดยเปีดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ 
และจังหวัดทราบด้วย

ดังน้ัน เทศบาลตำบลริมปีง จึงแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1 ข้ึน

เทศบาลตำบลริมปีง



สารบัญ

หน้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 1
’  <J- ยุทธศาสตร์ท 3 2

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 3
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 5



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข คร้ังท่ี 1 
เทศบาลตำบลริมแง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่ 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาลตริการพัฒนาของ อปห. ในเขตจังหวัดลำพูนที่ 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวข้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566

(บาท)
2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ครงการเดิม
1 ผักอบรมและพัฒนาบุคลากร 

ท่ีมืหน้าท่ี1นการ'จัดทำและ,วาง 
ระบบผังเมือง

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) แบบ ผ.02 
หน้าที่ 72 ลำตับที่ 1

เพอพัฒนาบุคลากร 
ให้มืความรู้ความ 
สามารถในการวาง 
ระบบผังเมือง

บุคลากร ทต.ริมแง 
ท่ีมืหน้าท่ีจัดทำ 
และวางระบบ 
ผังเมือง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนบุคลากร 
ท่ีเข้ารับการ 
อบรม

บุคลากรมืความรู้ 
ความสามารถในการ 
จัดทำและวางระบบ 
ผังเมือง

กองช่าง

โครงการแก้ไข
1 ผังเมืองรวม

เหตุผล : แก้ไซที่อโครงการ

เที่อพัฒนาบุคลากร 
ให้มืความรู้ความ 
สามารถในการวาง 
ระบบผังเมือง

บุคลากร ทต.'ริมแง 
ที่ม ืหน้าท่ีจัดทำ 
และวางระบบ 
ผังเมือง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนบุคลากร 
ท ี่เข้ารับการ 
อบรม

บุคลากรมืความรู้ 
ความสามารถในการ 
จัดทำและวางระบบ 
ผังเมือง

กองช่าง

รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - -

-  1 - แผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ.2566-2570) แก!ข ครั้งท ี่ 1



ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูนท่ี 1 เมืองแห่งวัฒนธรรม อัตลักษณ์วิถีและท่องเท่ียวเซิงสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำพูนที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรม ความหลากหลาย และการท่องเท่ียวเซิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
2.1 แผนงานสาธารณสุข แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงาน 
รับผิดขอบหลัก2566

(บาท)
2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

โครงการเดิม
1 กีฬาประขาขนต้านภัยยาเสพติด

ปรากฎในแผนพัฒนาฟ้องถิ่น 
(พ,ศ.2566-2570) แบบ ผ.02  
หน้าที่ 72 ลำดับที่ 1

เพ'อส่งเสริมให้เยาวชน 
และประขาซนได้เล่น 
กีฬาและใช้เวลาว่าง 
ให้เกีดประโยชน์

ประขาซนในเฃต 
ทต.'ริมปีง

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 จำนวนผู้เช้า 
ร่วมกิจกรรม

เยาวชนและประซาซน 
ไกลยาเสพติด

ทองสาธารณสุฃฯ

ครงการแก้ไข
1 กีฬาประซาชนต้านภัยยาเสพติด 

เหตุผล : แก้ไขหปวยงานรับลด,ชอบ

เพ๋ึอส่งเสริมให้เยาวชน 
และประซาขนได้เล่น 
กีฬาและใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์

ประชาซนในเขต 
ทต.ริม!!ง

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 จำนวนผู้เช้า 
ร่วมกิจกรรม

เยาวชนและประซาซน 
ไกลยาเสพติด

สำนักปลัด

รวม 1 โครงการ - - 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 - - -

-  2 - แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แกไข ครั้งที่ 1



ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำพูนที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิงแวดล้อมที'ดี 

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 
3.1 แผนงานการเกษตร แบบ ผ.02_

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566

(บาท)
2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหแ'

โครงการเติม
1 แก้ไขปิญหาด้านสิงแวดล้อม 

ใบเขตเทศบาลตำบลริมปิง

ปรากฎในแผนพัฒนาฟ้องทิน 
(พ.ศ.2566-2570) แบบ ผ.02  
หน้าที่ 99 สำคับที่ 1

เพ่ือแก้ไขปีญหาเหตุ 
รำคาญด้านสิงแวดล้อม 
ได้อย่างต่อเน่ืองและ 
ย่ังยืน

กลุ่มผู้ประกอบ 
กิจการเล้ียงสัตว์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนป้ญหา 
ด้านสิงแวดล้อม 
ลดลง

ป้ญหาเหตุรำคาญด้าน 
สิงแวดล้อมได้รับการ 
แก้ไขอย่างต่อเน่ือง 
และมีการพัฒนาการ 
เฝ็าระวังส่ิงแวดล้อม 
โดยชุมซน

กองสาธารณสุชี

โครงการแก้ไข
3.1 แผนงานสาธารณสุข

1 แก้ไขป้ญหาด้านสิงแวดล้อม 
ในเขตเทศบาลตำบลริมบิเง

เหตุผล ะ แก้ไขแผนงาน

เพ่ือแก้ไขป้ญหาเหตุ 
รำคาญด้านสิงแวดล้อม 
ได้อย่างต่อเน่ืองและ 
ย่ังยืน

กลุ่มผู้ประกอบ 
กิจการเล้ียงสัตว์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนปีญหา 
ด้านสิงแวดล้อม 
ลดลง

ปีญหาเหตุรำคาญด้าน 
ส่ิงแวดล้อมได้รับการ 
แก้ไขอย่างต่อเน่ือง 
และมีการพัฒนาการ 
เฝ็าระวังส่ิงแวดล้อม 
โดยชุมซน

กองสาธารณสุฃั,

รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - -

-  3 - แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แก1ช ครั้งท ี่ 1



3.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณ ตัวช้ี'วัด 

(KPI)
ผลทีคาดว่า 

จะได้รับ
หน่วยงาน 

รับติดชอบหลัก2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

โครงการเดิม
1 วันต้นไม้แห่งชาติ

ปรากฎใบแผนพัฒนาฟ้องถิ่น 
(พ.ต.2566-2570) แบบ ผ.02 
หน้าที่ 100 ลำตับที่ 1

เท่ีอส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิงแวดล้อม

พ้ืนท่ีตำบลริมจง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน 
กิจกรรมท่ี 
ดำเนินการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิงแวดล้อมใน 
พ้ืนท่ีตำบลริมจงได้รับ 
การอนุรักษ์

สำนักปลัด

โครงการแก้ไข
3.2 แผนงานการเกษตร

1 วันต้นไม้แห่งชาติ 

เหตุผล ะ แก้ไขแผนงาน

เท่ีอส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิงแวดล้อม

พ้ืนท่ีตำบลริมจง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน 
กิจกรรมท่ี 
ดำเนินการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิงแวดล้อมใน 
พ้ืนท่ีตำบลริมจงไต้รับ 
การอนุรักษ์

สำนักปลัด

รวม 1 โครงการ - - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - -

-  4 - แผนพัฒนาท้องกิน (พ.ศ.2566-2570) แก1ฃ ครั้งท ี่ 1



ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูนท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำพูนที่ 4 เมืองแห่งภูมืป้ญญาและการเรียนเตลอด1ชีวิต 

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การปีองกันการทุจริต
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวท่ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566

(บาท)
2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการเด็ม
1 สร้างจิตสำนึกและค่านิยมความ 

ท่ีอสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 
เท่ีอป้องกันการทุจริตให้แก่คณะ 
ผู้บริหาร สมาจิกสภา ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้างทุกคน

ปรากฎในแผนพัฒนาฟ้องทิน 
(พ.ศ.2566-2570) แบบ ผ.02 
หน้าที่ 120 สำดับที่ 11

เพ่ือสร้างจิตสำนึกใน 
การปีองกันการทุจริต 
ให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาซิกสภา ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้างทุกคน

คณะผู้บริหาร 
สมาจิกสภาฯ 
ข้าราชการ 
พนักงาน และ 
ลูกจ้างในสังกัด 
ทต.'ริม'ปีง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม

คณะผู้บริหาร สมาจิก 
สภาฯ ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้างทุกคน 
มืความตระหนักถึง 
ความท่ีอสัตย์ สุจริต 
คุณธรรม จริยธรรม

ทุกกอง

ครงการแก้ไข
1 สร้างจิตสำนึกและค่านิยมความ 

ท่ีอสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือป้องกันการทุจริต

เหตุผล : แก้ไขที่อโครงการและ 
หน่วยงานผู้รับผิดขอบ

เพ่ือสร้างจิตสำนึกใน 
การปีองกันการทุจริต 
ให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาซิกสภา ข้าราชการ 
พนักงาบ ลูกจ้างทุกคน

คณะผู้บริหาร 
สมาจิกสภาฯ 
ข้าราชการ 
พนักงาน และ 
ลูกจ้างในสังกัด 
ทต.ริมปีง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม

คณะผู้บริหาร สมาจิก 
สภาฯ ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้างทุกคน 
มีความตระหนักถึง 
ความท่ีอสัตย์ สุจริต

สำนักปลัด

รวม 1 โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - -

-  5 - แผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ.2566-2570) แกไข ครั้งท ี่ 1


