
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจชุมชนสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน 

3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิง พ.ศ. 2561 - 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พัฒนาทักษะความรู้  
ความสามารถ  รองรับการพัฒนา
บนพ้ืนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2. สร้างความเข้มแข็งและขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่
กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
SME และผู้ประกอบการชุมชน 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพและส่งเสริม
พัฒนาอุตสาหกรรมสู่พ้ืนฐานการ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4. สร้างความพร้อมภาคเศรษฐกิจ
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ย 1. การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิม
ขีดความสามารถประชาชนบน
รากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 

ย 2. การพัฒนาภูมินิเวศ
วัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์ 

ย 3. การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่
เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค ์

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. ใน

เขตจังหวัด 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 

2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของสินค้าเกษตรปลอดภัย
เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ย 3. การพัฒนาเมืองวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. ใน

เขตจังหวัด 

1. สร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ชุมชน 

4. ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม 2. สร้างแบรนด์วัฒนธรรม ท าการตลาด 
สร้างภาพลักษณ์สู่สากล 

3.ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
การค้า การลงทุน และระบบฐานข้อมูล 

ย 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลฯ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 2. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ แม่บ้าน เกษตรและประชาชนที่สนใจ 

แนวทางการ
พัฒนา 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวแบบสมดุลและย่ังยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส่งเสริมกระบวนการท านุบ ารุงและการธ ารง
ไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

2. อนุรักษ์ฟื้นฟูและการจัดการความรู้แหล่งมรดก
วัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จัก 

3. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพและเกิดความย่ังยืน 

4. การสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์บนฐานสังคมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

1. การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. ใน

เขตจังหวัด 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอปท./ชุมชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นในการจัดการตนเอง 

2. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งของประชาชน 

4.ท้องถิ่นธรรมภิบาล การบริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม 

3. เสริมพลังและสร้างโอกาสความเท่าเทียมใน
สังคม 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความมั่นคง  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมคุณภาพ 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสงัคม 

ย.1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ย.7 การป้องกันการทุจริต 

1. ปรับปรุงและพัฒนาการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น 

2 ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณปูโภค 
สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า
รางระบายน้ า 

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า 
ประปา  

ยุทธศาสตรพ์ัฒนา อปท. 

ยุทธศาสตร์
เทศบาล 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
หวัการพัฒนาภูมิ

นิเวศวัฒนธรรมและ
อารยสถาปัตย์ 

ด 

ย.2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์ 
ย1. การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
ประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 

 
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
สอดคล้องกับภูมิสถาปัตย์ 

4. ปรับปรุง พัฒนา และจดหาแหลง่
น้ า 

5. จัดท า วางระบบผังเมือง 

แนวทางการ
พัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอปท./ชุมชน 
และประชาชนในท้องถิ่นในการจัดการ
ตนเอง 
 

3. เสริมพลังและสร้างโอกาสความเท่า
เทียมในสังคม 

 

2. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งของประชาชน 

 

4.ท้องถิ่นธรรมภิบาล การบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วม 

 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
องค์ความรู้แก่บคุลากรฯ 

3. ส่งเสริมความเข้มแข็งในการ
ป้องกันการทุจริต 

2. ส่งเสริมและพัฒนาภาคี
เครือข่ายในการป้องกันการทุจริต 

1. เสริมสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมความซื่อสัตย์ฯ 

5. เพิ่มศักยภาพองค์กรต้นแบบ
การป้องกันการทุจริตและพัฒนา
เครือข่าย อปท.โปร่งใสฯ 

ย.5 การพัฒนาด้านการศึกษา
และกีฬา 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการในท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาทุกระบบในท้องถิ่น 

ย.3 การพัฒนาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

3. การแก้ไข ป้องกันปัญหายา
เสพติดและการจัดระเบียบสังคมฯ 

2. สืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา
และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสถานที่
ส าคัญในเขตเทศบาล 

ย. 6 การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร 

4. ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 
คนพิการอย่างทั่วถึง 

6.การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

4. ปรบัปรุงและพัฒนารายได้ของ
ท้องถิ่น 

3. ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้และสถานทีป่ฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรในองค์กร 

1. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานองค์กร 

4.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
เด็กก่อนวัยเรียน 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. เพิ่มขีดความสามารถศักยภาพชุมชนให้เข้มแขง็
ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเพื่อ
สนับสนุนการเกษตรลดปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง 

ย.2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและ
อารยสถาปัตย์ 

 

ยุทธศาสตร์
พัฒนา อปท. 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
หวัการพัฒนาภูมิ

นิเวศวัฒนธรรมและ
อารยสถาปัตย์ 

ด 

4. พัฒนาให้เป็นเมืองสีเขียว และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ย.4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์

เทศบาล 

แนวทางการ
พัฒนา 

2. สร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกัน
โรคในชุมชน 

3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
สาธารณสุขและระบบสุขภาพ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอนามัย
แม่และเด็ก 

7. การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. สร้างเสริมระบบสุขภาพชุมชน 

8. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  6. การเฝ้าระวังและป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. สร้างจิตส านึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิง

Strategic Map 

 
 

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ริมปิงน่าอยู่ เรียนรู้ตลอดชีวิต สู่แนวคิดภูมิปัญญา รักษาวัฒนธรรมน าพา
เศรษฐกิจดี มีอายุมั่นขวัญยืน 

 

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

2.ด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

3.ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

4.ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

5. ด้านการศึกษาและ
กีฬา 

6. ด้านการเมือง การ
บริหาร 

พันธกิจ 

    ประชาชนต าบลริมปิงมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอายุมั่นขวัญยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์ที ่5  

 

ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์ที ่7 ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์ที ่2 

เป้าประสงค์ 

1.ปรับปรุงและพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่
สาธารณะในท้องถิ่น 

2. ปรับปรุงและพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ถนน 
สะพาน ทางเท้าราง
ระบายน้ า 

3. ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบไฟฟ้า ประปา  

4. ปรังปรุง พัฒนา และ
จัดหาแหล่งน้ า 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุน
อาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
แม่บ้าน เกษตรและ
ประชาชนที่สนใจ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

1. ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ศาสนาและการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูสถานที่ส าคัญในเขต
เทศบาล 

2. สืบสาน อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.กานแก้ไข ป้องกัน
ปัญหายาเสพติดและจัด
ระเบียบสังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

 4. ส่งเสริมสวัสดิการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 
คนพิการอย่างทั่วถึง 

1. สร้างเสริมระบบสุขภาพ
ชุมชน 

2. สร้างเสริมสุขภาพ 
ควบคุมและป้องกันโรคใน
ชุมชน 

3. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขและระบบ
สุขภาพ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาอนามัยแม่และ
เด็ก 

5. สร้างจิตส านึกในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6. การเฝ้าระวังและ
ป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7.การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8. การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาทุกระบบใน
ท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการ
กีฬาและนันทนาการใน
ท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาล 

1. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารงานองค์กร 

2. การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรในองค์กร 

3. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

4. ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของ
ท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

6. การส่ือสารและประชาสัมพันธ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. เสริมสร้างจิตส านึก
และค่านิยมความซ่ือสัตย์ 
สุจริต คุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

2. ส่งเสริมและพัฒนา
ภาคีเครือข่ายในการ
ป้องกันการทุจริต 

3. ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ในการป้องกันการทุจริต 

4. ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดองค์ความรู้ แก่
บุคลากรในการป้องกัน
การทุจริตในองค์กร 

5. เพ่ิมศักยภาพองค์กร
ตันแบบการป้องกันการ
ทุจริตและพัฒนาเครือข่าย 
อปท. โปร่งใส หัวใจ
คุณธรรม 

วิสัยทัศน ์

5.จัดท าวางระบบผังเมือง 

7. ด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

แนวทางการ
พัฒนา 

4. ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน 


