
 

  

 

 

 

 

 

 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดบึงกาฬ 

(พ.ศ.2560 - 2564) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดบึงกาฬ 
 1. วิสัยทัศน์ 

      “สังคมม่ันคง  เศรษฐกิจมั่งคั่ง  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สมดุลยั่งยืน” 

 ๒.  พันธกิจ 
2.1  มุ่งสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้างบริการพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน  เพ่ือการผลิตทางการเกษตร  
   และอุตสาหกรรมให้ทั่วถึง  โดยใช้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  (Creative Economy) 
2.2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
2.2   อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ศิลปวัฒนธรรม  

และขนบธรรมเนียมอย่างยั่งยืน 
2.3   พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  และสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมมั่นคง 
2.4   ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  ภัยทางสังคม  ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
2.5   พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วน  ให้สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และประชาคมโลก 
2.6   เตรียมการยกระดับพื้นท่ีเป็นนิคมเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2.7   เสริมสร้างความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน  ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยบูรณาการ

ทุกภาคส่วน  (เพ่ิมเติม)  
2.8   เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน  (เพ่ิมเติม)  

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่า 

เป้าประสงค์  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่ายางพาราและสินค้าเกษตร 
 กลยุทธ์  

๑. ส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและลดต้นทุนการผลิต 
๒. เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร  เกษตรกร  สถาบันและเครือข่าย

เกษตรกร  ให้มีความเข้มแข็ง 
๓. การพัฒนาและน าระบบฐานข้อมูลทางด้านการเกษตร  ไปใช้วางแผนการผลิต 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้เพียงพอต่อการบริโภคและได้มาตรฐาน  

ตามความต้องการของตลาด 
๕. สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงตลาด 

 ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
เป้าประสงค์  เพ่ิมศักยภาพการค้า  การลงทุน  การตลาด  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 กลยุทธ์ 

1. พัฒนาปัจจัยการค้าการลงทุนชายแดน 
2.  พัฒนาระบบบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกการค้าชายแดน 
3. พัฒนาความพร้อมและสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและผู้ประกอบการ 
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
5. พัฒนาด้านการตลาดและช่องทางจัดจ าหน่าย 

 
 

 



 

 ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาการท่องเที่ยว  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
เป้าประสงค์  พัฒนาการท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐาน 
 กลยุทธ์ 

1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวก 
2. การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
3. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
4. การประชาสัมพันธ์ตลาดการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  และมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 กลยุทธ์ 

1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

อย่างบูรณาการ 
4. พัฒนาการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่  4  รักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
เป้าประสงค์  ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมสงบสุข  ประชาชนมีวินัย  และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 กลยุทธ์ 

1. การพัฒนาคนบึงกาฬสู่สังคมคุณภาพ 
2. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
3. การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจ  สังคม 
4. บริหารจัดการพื้นที่ชายแดน 
5. การพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและคนในพื้นท่ีชายแดน 
6. สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อความมั่นคงชายแดน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดบงึกาฬ 
 
วิสัยทัศน์ อปท.  ในเขตจังหวัดบึงกาฬ  (Vision) 
  "ท้องถิ่นน่าอยู่  ท่องเที่ยวก้าวหน้า  ประชาชนอยู่ดี  มีความสุข  อย่างยั่งยืน" 

พันธกิจ (Mission) 
  พันธกิจที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
และเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
  พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถ
พ่ึงตนเองได้     ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    
  พันธกิจที่ 3  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวาง
แผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

 พันธกิจที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

 พันธกิจที่ 5  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
  พันธกิจที่ 6  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  พันธกิจที่ 7  สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงิน
การคลังให้สอดรับกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจากการกระจายอ านาจจากรัฐบาล 
  พันธกิจที่ 8  พัฒนาศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้น าและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

  พันธกิจที่ 9  ส่งเสริมและพัฒนาการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และกีฬา 

  พันธกิจที่  10  ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ   
      เรียบร้อย 

           ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  และกีฬา   
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
     สิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณ ี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

           ยุทธศาสตร์ที่  8  การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
 

 

 



 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

     2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
   “เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” 
     2.2 ยุทธศาสตร์ 

ประกอบด้วย  8  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ   
      เรียบร้อย 

           ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  และกีฬา   
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
     สิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณ ี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

           ยุทธศาสตร์ที่  8  การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1 

      :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรม  และการโยธา 
    -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการ
โยธา 
       :  การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานทั่วไป, 
งานวางแผน ฯลฯ 
    -  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
       :  การส ารวจออกแบบ, การควบคุมการก่อสร้าง,
การตรวจสอบการก่อสร้าง, งานศูนย์เครื่องจักรกล, การ
ควบคุมอาคารผังเมือง, การควบคุมการซ่อมบ ารุงทาง/
เครื่องจักร ฯลฯ 
       : การพัฒนางานด้านการคมนาคม การขนส่ง และ
ระบบโลจิสติกส์ 
1.2  แผนงานเคหะ และชุมชน  
    - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
       :  การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การ
วางแผนสถิติ ฯลฯ 
    - งานไฟฟ้าถนน 
       :  การวิศวกรรม, การสาธารณูปโภค, งานสถานที่
ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ 
    - งานสวนสาธารณะ 
      :  การก่อสร้างปรับปรุง  ดูแลรักษาสวนสาธารณะ, 
สนามเด็กเล่น  สวนสุขภาพ  ฯลฯ 



 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  2 

     :  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

2.1  แผนงานการเกษตร 
     -  งานส่งเสริมการเกษตร 
        :  การบริหารงานบุคคล,  การบริหารทั่วไป,  งาน
วางแผนส่งเสริมการเกษตร,  งานวิชาการให้บริการด้าน
วิชาการเกษตร,  งานสวัสดิการการเกษตร,  งานส่งเสริม
ความรู้การเกษตร,  ส่งเสริมพืชผักสวนครัว และผลไม้ 
ฯลฯ 

    -  งานอนุรักษ์แหล่งน้้า และป่าไม้  
       :  ขุดลอกแหล่งน้ า คูคลอง เพ่ือการเกษตร ฯลฯ 
2.2  แผนงานการศึกษา 
      -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
         : การบริหารงานบุคคล,  การบริหารทั่วไป,  การ
บริหารการศึกษา,  การวางแผน และสถิติ, การเงินและ
บัญชี การส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาของรัฐ ฯลฯ 

      -  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
         :  งานโรงเรียน,  งานนิเทศน์ ,  กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน,  การบริการผลิตสื่อการสอน ฯลฯ 

      -  งานระดับมัธยมศึกษา 
         :  งานโรงเรียน,  งานนิเทศน์ ,  กิจการนักเรียน,  
การบริการผลิตสื่อการสอน ฯลฯ 
      -  งานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ 
         :  การศึกษานอกโรงเรียน,  งานกิจกรรมนักเรียน
,  การนิเทศน์ ,  การบริการสนับสนุนการศึกษา,  
กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด,  การส่งเสริมพัฒนา
หลักสูตร, การศึกษาอ่ืนๆ ฯลฯ 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 
      -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
         :  การบริหารงานบุคคล,  การบริหารทั่วไป ฯลฯ 
      -  งานโรงพยาบาล 
         :  การรักษาพยาบาล,  การเภสัชกรรม,  งาน
ทันตสาธารณสุข,  งานเวชกรรมสังคม,  งานบริการ
ส่งเสริมอนามัย,  งานสถานพักฟ้ืน,  การชันสูตรและรังสี
วิทยา,  การป้องกันและบ าบัดยาเสพติด,  การป้องกัน
และบ าบัดโรคเอดส์  ฯลฯ 
      -  งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข
อ่ืน 
         :  การบริการสาธารณสุข,  งานสาธารณสุขอ่ืน, 
งานวิจัยสาธารณสุข  ฯลฯ 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3   

     :  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

      -  งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
         :  การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอก
สถานที่,  การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลตามแผน ฯลฯ 

2.4   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
      -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
         :  การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การ
บริการสาธารณะ,  การวางแผนสถิติด้านสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 
      -  งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ 
          :  การสังคมสงเคราะห์,  การสวัสดิภาพเด็ก 
และเยาวชน, การสวัสดิการสังคม, การสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ ฯลฯ 

2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      -  งานบริหารทั่วไป 

         :  การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป,  การ
จัดตั้งประชาคม, การประชาสัมพันธ์, การจัดเก็บสถิติ
ข้อมูล ฯลฯ 
      -  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
         :  การจัดประชุมสัมมนา,  กิจกรรมการให้ความรู้
ทางด้านวิชาการ,  การรณรงค์กิจกรรมเพ่ือให้เกิดการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน เช่น ยาเสพติด 
โรคเอดส์ อาชญากรรม ฯลฯ 

3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 
        :  การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป,การ
วางแผนป้องกันภัย, การประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย ฯลฯ 
    -  งานเทศกิจ 
        :  การบริหารและบังคับการเทศกิจ,  กิจกรรม
ด้านนิติการ,  การรักษาความสงบเรียบร้อย,  การบังคับ
ให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น, การรักษาความปลอดภัย
สถานที่อาคาร ฯลฯ 
    -  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 
        :  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,  การ
ด าเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย, การป้องกัน
อัคคีภัย,  ศูนย์วิทยุสื่อสาร ฯลฯ 

 
 
 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  4   

     :  การพัฒนาด้านการค้า  การลงทุน  การ
ท่องเที่ยว  และกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5   

     :  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

4.1  แผนงานการพาณิชย์ 
     -  งานกิจการสถานธนานุบาล 
        :  งานกิจการสถานธนานุบาล ฯลฯ 
     -  งานกิจการประปา 
        :  งานผลิต,  งานจ าหนา่ยและบริการ,  งาน
มาตราวัดน้ า,  งานธุรการ,  งานการเงินและบัญชี ฯลฯ 
     -  งานตลาดสด 
        :  งานจัดระเบียบตลาดสด,  การบริหารงาน 
ตลาดสด ฯลฯ 
     -  งานโรงฆ่าสัตว ์
        :  การบริหารงานโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ 

 
4.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ 

     -  งานกีฬา  และนันทนาการ 
        :  การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา,  งานมวลชนด้าน
กีฬาและนันทนาการ  ฯลฯ 
     -  งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
        :  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว,  ให้บริการ
ท่องเที่ยว,  งานวางแผนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว, 
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 

5.1  แผนงานการเกษตร 
     -  งานอนุรักษ์แหล่งน้้า และป่าไม้ 
       : งานป่าไม้ชุมชน การพัฒนาระบบชลประทาน 
ฯลฯ 
5.2 แผนงานเคหะ และชุมชน 

    - งานก้าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

       :  ระบบการรักษาความสะอาด ,ระบบการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การพัฒนาระบบจัดการมูล
ฝอย ฯลฯ 

    - งานบ้าบัดน้้าเสีย 
      :  ระบบควบคุมบ าบัดน้ าเสีย ,  ระบบการรักษา
ความสะอาดคูคลอง  ระบายน้ า  ฯลฯ 

      : การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ า 

 
 
 
 

 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  6  

     :  การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  7   

     :  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ 
     -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม  
และนันทนาการ 
       :  การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, งาน
วางแผน ฯลฯ 
     -  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
       :  ส่งเสริมการศาสนา, ฌาปนกิจสถาน, อนุรักษ์
วัฒนธรรม วิถีชีวิต, ประเพณีท้องถิ่น, อนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และงานศิลป์, ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน, งานปลูกฝังจิตส านึก ฯลฯ 
 
7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     -  งานบริหารทั่วไป 
        :  การบริหารงานทั่วไป, การบริหารงานบุคคล,  
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูล
ทั่วไปขององค์กร, กิจการทะเบียน, การปกครอง, การ
ประชาสัมพันธ์,การร้องทุกข์ ร้องเรียน,การประสานงาน
กิจการสภา, การเลือกตั้ง, การจัดท าค าสั่งประกาศ   
การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 
     -  งานวางแผนสถิติ และวิชาการ 
        :  งานวชิาการและแผน, การจัดท างบประมาณ, 
การติดตามผลการด าเนินงานตามงบประมาณ, การ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ,การจัดเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติฯ ฯลฯ 
     -  งานบริหารงานคลัง  
        :  การเบิกจ่าย, การพัสดุ, การทรัพย์สิน, สถิติ
การเงินและการคลัง, การตรวจสอบบัญชี, การพัฒนา
รายได้, การจัดเก็บรายได้, การซ่อมแซม บ ารุงรักษา
พัสดุ, กิจกรรมทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง และ
การบัญชี, แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่ 8  
     :  การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 

8.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 
        :  การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การ
วางแผนป้องกันภัย, การประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย ฯลฯ  
      -  งานเทศกิจ 
        :  การบริหารและบังคับการเทศกิจ,  กิจกรรม
ด้านนิติการ,  การรักษาความสงบเรียบร้อย,  การบังคับ
ให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น, การรักษาความปลอดภัย
สถานที่อาคาร ฯลฯ 
     -  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 
        :  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การ
ด าเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย,การป้องกัน
อัคคีภัย, ศูนย์วิทยุสื่อสาร ฯลฯ 
 
8.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ 
     -  งานวิชาการ  วางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
        :  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว,  ให้บริการ
ท่องเที่ยว,  งานวางแผนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว, 
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 
8.3  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
     -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการ
โยธา 
        :  การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานทั่วไป, 
งานวางแผน ฯลฯ 
     -  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        :  การส ารวจออกแบบ, การควบคุมการก่อสร้าง,
การตรวจสอบการก่อสร้าง, งานศูนย์เครื่องจักรกล, การ
ควบคุมอาคารผังเมือง, การควบคุมการซ่อมบ ารุงทาง/
เครื่องจักร ฯลฯ 

        : การพัฒนางานด้านการคมนาคม การขนส่ง และ
ระบบโลจิสติกส์ 
 
 

 
 
 
 
 
 


