
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน 
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กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เทศบาลตำบลปากคาด 



 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลปากคาด 
  วิสัยทัศน์  “เทศบาลปากคาดเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม งามล้ำถ้ำศรีธน ชุมชน
พัฒนา การศึกษาเป็นเลิศ” 
  พันธกิจ มี 5 ข้อ ดังนี้  
  พันธกิจที่ ๑  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง               

ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ พลังงานทดแทน และ
การผ ังเม ืองให ้ได ้มาตรฐาน  ม ีประส ิทธ ิภาพ เพ ื ่อรองรับ            
การขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

  พันธกิจที่ ๒   ส่งเสริมการเกษตร สร้างรายได้ และพัฒนาศักยภาพของคน        
ในครอบคร ัว และช ุมชนให้ เข ้มแข ็ง สามารถพึ ่งตนเองได้          
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  พันธกิจที่ ๓   เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมท่ีดีส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา เพ่ือการพัฒนา       
ที่ยั่งยืน 

  พันธกิจที่ ๔   พัฒนาระบบการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาธารณสุข  
ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา        
ของท้องถิน่ 

  พันธกิจที่ ๕  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม            
ในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานและ  
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ   
                                   และส่งเสริมพลังงานทดแทน 

     1. แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
     2. แผนงานเคหะ และชุมชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    1. แผนงานการเกษตร 

2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานสาธารณสุข 
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 



 

6. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
7. แผนงานการพาณิชย์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์   
                                  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. แผนงานการเกษตร 
2. แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

           ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุข  
    ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของ 
                                   ท้องถิ่น 
     1. แผนงานการศึกษา  

 2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 3. แผนงานสาธารณสุข  

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป         

  2. แผนงานงบกลาง 
 

 แผนงานการพัฒนา มี 12 แผนงาน ดังนี้ 
    1. แผนงานบริหารงานทั่วไป    
    2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน       
    3. แผนงานการศึกษา    
    4. แผนงานสาธารณสุข    
    5. แผนงานสังคมสงเคราะห์    
    6. แผนงานเคหะและชุมชน    
    7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
    9.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    10.  แผนงานการเกษตร 
    11.  แผนงานการพาณิชย์ 
    12.  แผนงานงบกลาง 

 
 
 
 



 

             ยุทธศาสตร์การพัฒนา                     แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง        
การบริหารจัดการน้ำ และส่งเสริมพลังงานทดแทน 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
  -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุสาหกรรม และการ
โยธา 
   : การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานทั่วไป,
งานวางแผน ฯลฯ 
      งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
   : งานสำรวจออกแบบ, การควบคุมการก่อสร้าง, 
การตรวจสอบการก่อสร้าง, งานศูนย์เครื่องจักรกล, 
การควบคุมอาคารผังเมือง, การควบคุมการซ่อม
บำรุงทาง/เครื่องจักร ฯลฯ 
  : การพัฒนาด้านการคมนาคม การขนส่ง และ
ระบบ 
โลจิสติกส์ 
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  
การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

2.1 แผนงานการเกษตร 
 - งานส่งเสริมการเกษตร 
   : การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, งาน
วางแผนส่งเสริมการเกษตร, งานวิชาการให้บริการ
ด้านวิชาการเกษตร, งานสวัสดิการการเกษตร, งาน
ส่งเสริมความรู้การเกษตร, ส่งเสริมพืชผักสวนครัว 
และ ผลไม้ ฯลฯ 
 - งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และปา่ไม้ 
  : ขุดลองแหล่งน้ำ คูคลอง เพือ่การเกษตร ฯลฯ 
2.2 แผนงานการศึกษา 
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  : การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การบริหาร
การศึกษา, การวางแผน และสถิติ, การเงิน และบัญชี 
การส่งเสริมสถานศึกษาของรัฐ ฯลฯ 
 - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  : งานโรงเรียน, งานนิเทศน์, กจิกรรมเด็กและเยาวชน,  
การบริการผลิตสื่อการสอน ฯลฯ 
 -งานระดับมัธยมศึกษา 
  : งานโรงเรียน, งานนิเทศน์, กจิกรรมเด็กและเยาวชน,  
การบริการผลิตสื่อการสอน ฯลฯ 
 - งานศึกษาไม่กำหนดระบบ 
  : การศึกษานอกโรงเรียน, งานกิจกรรมนักเรียน, 
การนิเทศน์ การบริการสนับสนนุการศึกษา, กิจกรรม
ลูกเสือและยุวกาชาด, การส่งเสริมพัฒนาหลักสตูร,  
การศึกษาอ่ืนๆ การส่งเสริมพฒันาหลังสูตร, หารศึกษา
อ่ืนๆ ฯลฯ 
2.3 แผนงานสาธารสุข 
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 : การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป ฯลฯ 
 - งานโรงบาล 
 :การรักษาพยาบาล, การเภสัชกรรม, งานทันต
สาธารณสุข, 
งานเวชกรรมสังคม, งานบริการส่งเสริมอนามัย, งาน
สถานพักฟืน้, การชันสูตรและรงัสีวิทยา, การป้องกัน
และบำบัดยาเสพติด, การป้องกนัและบำบัดโรคเอดส์ 
ฯลฯ 
 
 
   



 

 
 
             ยุทธศาสตร์การพัฒนา                       แผนงาน 
  -งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่นๆ 

  :การบริการสาธารณสุข, งานสาธารณสุขอ่ืน, 
งานวิจัยสาธารณสุข ฯลฯ 
-งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
  :การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผล
ตามแผน ฯลฯ 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
  : การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานทั่วไป,  
การบริหารงานสาธารณะ, การวางแผนสถิติด้าน
สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
- งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ 
  :การสังคมสงเคราะห์, การสวัสดิภาพเด็กและ
เยาวชน, การสวัสดิการสังคม, การสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ ฯลฯ 
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 -งานบริหารทั่วไป 
  :งานบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การ
จัดตั้งประชาคม, การประชาสัมพันธ์, การจัดเก็บ
สถิติข้อมูล ฯลฯ 
 -งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
  : การจัดประชุมสัมมนา, กิจกรรมการให้ความรู้
ทางด้านวิชาการ, การรณรงค์กิจกรรมเพ่ือให้เกิดการ
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน เช่น ยาเสพ
ติด โรคเอดส์ อาชญากรรม ฯลฯ 
2.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 
  : การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การ
วางแผนป้องกันภัย, การประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย 
ฯลฯ 
 - งานเทศกิจ 
  : การบริหารและบังคับการเทศกิจ, กิจกรรมด้าน
นิติการ, การรักษาความสงบเรียบร้อย, การบังคับให้



 

เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น, การรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่อาคาร ฯลฯ 
 - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 
  : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การ
ดำเนินการระงับและบรรเทาสาธารภัย, การป้องกัน
อัคคีภัย, ศูนย์วิทยุสื่อสาร ฯลฯ 
2.7 แผนงานการพาณิชย์ 
- งานกิจการสถานธนานุบาล 
  :งานกิจการสถานธนานุบาล ฯลฯ 
 -งานกิจการประปา 
  : งานผลิต, งานจำหน่ายและบริการ, งานมาตราวัด
น้ำ, งานธุรการ, งานการเงินและบัญชี ฯลฯ 
- งานตลาดสด 
:งานจัดระเบียบตลาดสด,การบริหารงานตลาดสด
ฯลฯ 
 - งานโรงฆ่าสัตว์ 
  :การบริหารงานโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1 แผนงานการเกษตร 
 - งานส่งเสริมการเกษตร 
   : การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, งาน
วางแผนส่งเสริมการเกษตร, งานวิชาการให้บริการ
ด้านวิชาการเกษตร, งานสวัสดิการการเกษตร, งาน
ส่งเสริมความรู้การเกษตร, ส่งเสริมพืชผักสวนครัว 
และ ผลไม้ ฯลฯ 
 - งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ 
  : ขุดลองแหล่งน้ำ คูคลอง เพ่ือการเกษตร ฯลฯ           
3.2 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
  -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุสาหกรรม และการ
โยธา 
   : การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานทั่วไป,
งานวางแผน ฯลฯ 
      งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
   : งานสำรวจออกแบบ, การควบคุมการก่อสร้าง, 
การตรวจสอบการก่อสร้าง, งานศูนย์เครื่องจักรกล, 
การควบคุมอาคารผังเมือง, การควบคุมการซ่อม
บำรุงทาง/เครื่องจักร ฯลฯ 
  : การพัฒนาด้านการคมนาคม การขนส่ง  



 

 
                  ยุทธศาสตร์การพัฒนา                     แผนงาน 
  3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
 - งานกีฬา และนันทนาการ 
 : การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา, งานมวลชนด้านกีฬา
และนันทนาการ ฯลฯ 
 - งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  : ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว, ให้บริการท่องเที่ยว
, งานวางแผนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว, อนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
  : การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานทั่วไป,  
การบริหารงานสาธารณะ, การวางแผนสถิติด้าน
สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
- งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ 
  :การสังคมสงเคราะห์, การสวัสดิภาพเด็กและ
เยาวชน, การสวัสดิการสังคม, การสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ ฯลฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

4.1 แผนงานการศึกษา 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  : การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การบริหาร
การศึกษา, การวางแผน และสถิติ, การเงิน และบัญชี 
การส่งเสริมสถานศึกษาของรัฐ ฯลฯ 
 - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  : งานโรงเรียน, งานนิเทศน์, กจิกรรมเด็กและเยาวชน,  
การบริการผลิตสื่อการสอน ฯลฯ 
 -งานระดับมัธยมศึกษา 
  : งานโรงเรียน, งานนิเทศน์, กจิกรรมเด็กและเยาวชน,  
การบริการผลิตสื่อการสอน ฯลฯ 
 - งานศึกษาไม่กำหนดระบบ 
  : การศึกษานอกโรงเรียน, งานกิจกรรมนักเรียน, 
การนิเทศน์ การบริการสนับสนนุการศึกษา, กิจกรรม
ลูกเสือและยุวกาชาด, การส่งเสริมพัฒนาหลักสตูร,  
การศึกษาอ่ืนๆ การส่งเสริมพฒันาหลังสูตร, หารศึกษา
อ่ืนๆ ฯลฯ 



 

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
 - งานกีฬา และนันทนาการ 
 : การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา, งานมวลชนด้านกีฬา
และนันทนาการ ฯลฯ 
 - งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  : ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว, ให้บริการท่องเที่ยว
, งานวางแผนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว, อนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
  :การบริหารงานส่วนบุคคล, การบริหารทั่วไป, งาน
วางแผน ฯลฯ 
 - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  : ส่งเสริมการศาสนา, ฌาปนกิจสถาน, อนุรักษ์
วัฒนธรรม วิถีชีวิต, ประเพณีท้องถิ่น, อนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และงานศิลป์, ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน, งานปลูกฝังจิตสำนึก ฯลฯ 
4.3 แผนงานสาธารสุข 
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 : การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป ฯลฯ 
 - งานโรงบาล 
 :การรักษาพยาบาล, การเภสัชกรรม, งานทันต
สาธารณสุข, 
งานเวชกรรมสังคม, งานบริการส่งเสริมอนามัย, งาน
สถานพักฟื้น, การชันสูตรและรังสีวิทยา, การป้องกัน
และบำบัดยาเสพติด, การป้องกันและบำบัดโรค
เอดส์ ฯลฯ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

               ยุทธศาสตร์การพัฒนา                         แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนายกระดับด้านระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 - งานบริหารทั่วไป 
  : การบริหารงานทั่วไป, การบริหารงานบุคคล, การ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูล
ทั่วไปขององค์กร, กิจการทะเบียน, การปกครอง, 
การประชาสัมพันธ์, การร้องทุกข์ ร้องเรียน, การ
ประสานงาน, กิจการสภา, การเลือกตั้ง, การจัดทำ
คำสั่งประกาศ, การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 
-งานวางแผนสถิติ และวิชาการ 
  : งานวิชาการและแผนงาน, การจัดทำงบประมาณ
, การติดตามผลการดำเนินงานตามงบประมาณ, 
การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติฯ ฯลฯ 
 - งานบริหารงานคลัง 
  : การเบิกจ่าย, การพัสดุ, การทรัพย์สิน, สถิติ
การเงินและการคลัง, การตรวจสอบบัญชี, การ
พัฒนารายได้, การจัดเก็บรายได้, การซ่อมแซม 
บำรุงรักษาพัสดุ, กิจกรรมทางวิชาการด้านดารเงิน, 
การคลัง และการบัญชี, แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ฯลฯ 
5.2 แผนงานงบกลาง 
      - งานงบกลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.3 เป้าประสงค์/ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด 
2.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำและส่งเสริม
พลังงานทดแทน 
 1) พันธกิจที่ ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
    พันธกิจที่ 8 เพ่ิมศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมือง อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรืออุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
 2) เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 1. เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
           2. การพัฒนาเมืองที่มีคุณภาพตามผังเมือง 
 3) แผนงานการพัฒนา 
     แผนงานที่ 1 แผนงานการพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
     แผนงานที่ 2 แผนงานการพัฒนางานด้านการสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 
     แผนงานที่ 3 แผนงานการพัฒนางานด้านผังเมือง 

 4) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  กองช่าง 
 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 

2.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตร อาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 1) พันธกิจที่ 2 – ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึง
ตัวเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
     พันธกิจที่ 4 – ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2) เป้าประสงค์ที่ 1 คน ครอบครัว และชุมชนเข้มแข็ง 
            2 ระบบการศึกษาและสาธารณสุขได้มาตรฐานประชาชนเข้าถึง มีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3) แผนงานการพัฒนา 
     แผนงานที่ 1 แผนงานการพัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพ 
     แผนงานที่ 2 แผนงานการพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม     
         แผนงานที่ 3 แผนงานพัฒนาด้านการศึกษา 
     แผนงานที่ 4 แผนงานการพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร 



 

 4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัง  
     สำนักปลัด/ กองสวัสดิการสังคม/ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
2.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ 
 1) พันธกิจที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การกีฬา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2) เป้าประสงค์ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา มีศักยภาพ 
 3) แผนงานการพัฒนา 
     แผนงานที่ 1 แผนงานการพัฒนางานด้านการค้า และการลงทุน 
     แผนงานที่ 2 แผนงานการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว 
     แผนงานที่ 3 แผนงานการพัฒนางานด้านการกีฬา 
 4) หน่วยงานรับผิดชอบ 
     สำนักปลัด/กองสวัสดิการสังคม 
 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
2.3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 1) พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 2) เป้าประสงค์ มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3) แผนงานการพัฒนา 
     แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนางานด้านส่งเสริมการสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     แผนงานที่ 2 การพัฒนางานด้านอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและวัฒนธรรม 
     แผนงานที่ 3 การพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงโบราณวัตถุ ในพ้ืนที่ 
 4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
     สำนักปลัด / กองการศึกษา 

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าการลงทุน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

        และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 



 

2.3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1) พันธกิจที่ 4 สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวาง
แผนพัฒนา การตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
 2) เป้าประสงค์ : 1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผนพัฒนา 
            2 การบริหารจัดการที่ดีได้มาตรฐาน 
            3 ระบบการบริหารการเงิน การคลังที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3) แผนงานการพัฒนา 
     แผนงานที่ 1  แผนงานการพัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะ บุคลากรท้องถิ่นให้สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ 
     แผนงานที่ 2 แผนงานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการทำงาน โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
     แผนงานที่ 3 แผนงานการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
     แผนงานที่ 4 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ 
     แผนงานที่ 5 แผนงานการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการที่ทันสมัย อย่างครบวงจร 
     แผนงานที่ 6 แผนงานการพัฒนาสร้างเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
 4) หน่วยงานรับผิดชอบ 
     สำนักปลัด / กองการศึกษา / กองวิชาการและแผนงาน / กองคลัง / กองช่าง 
 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสสตร์ 
     ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
๒.4 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ และเข็มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่จำเป็นเพื่อ 

รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒)การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข็มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๔)การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตำบลปากคาด ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จดุแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค) สรุปผลได้ดังนี้ 
 
 



 

จุดแข็ง ( Strength =S ) จุดอ่อน (Weaknesses 
=W) 

โอกาส(Opportunity = 
O) 

อุปสรรค(Threat = T) 

๑. เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมี
ปริมาณน้ำใช้เพียงพอ ตลอด
ทั้งปี เหมาะกับการอุปโภค 
บริโภค เกษตรประมง  
๒. เป็นพื้นที่แนวชายแดนติด
กับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มี
จุดผ่อนปรนค้าขายระหว่าง
ประเทศ ทำให้เศรษฐกิจดี 
๓. มีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัด
สว่างอารมณ์ (หรือถ้ำศรีธน) 
ฯลฯ 
๔. มีการสืบสานและอนุรักษ์
ภูมิปัญญาประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่ดีงาม 
๕. ชาวปากคาด มีจิตใจโอบ
อ้อมอารี และร่วมมือ ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆด้วยความ
สามัคคี 
๖. เป็นเมืองน่าอยู่ สงบร่มเย็น 
และอากาศดี 
7. มีถนนหลวงสาย 212 ที่
ขยายผิวจราจร กว้างขวาง 
เชื่อมสองจังหวัด 
๘. เป็นประตูสู่จังหวัดบึงกาฬ 
และอยู่ใกล้พื้นที่ ที่จะก่อสร้าง
สะพาน มิตรภาพ ไทย-ลาว 

๑. แหล่งท่องเที่ยวขาด
การพัฒนา 
๒. สินค้า OTOP ขาดการ
พัฒนาและการรวมกลุ่ม
ไม่เข้มแข็ง 
๓. ถนนหลวงสาย 212 
มีสภาพผิวการจราจร
ชำรุดขรุขระ 
๔. การควบคุมการ
ก่อสร้างและผังเมือง ยัง
ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น 
การถมดิน การวางท่อ
ระบายน้ำ ฯลฯ 
๕. จำนวนเจ้าหน้าที่ใน
บางสายงาน ยังไม่
เพียงพอ  
๖. อาคารสำนักงาน
เทศบาล มีขนาดเล็กคับ
แคบ ไม่มีพ้ืนที่รับรอง
หรือต้อนรับผู้ติดต่อ
ราชการ 
 

๑. โอกาสพัฒนาด้าน
ธุรกิจท่องเที่ยว ด้าน
การค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ 
- มีงานประเพณีตลอดปี
เช่นงานบั้งไฟประเพณี 
ของดีเมืองปากคาด  
งาน บั้งไฟพญานาค 
ฯลฯ 
-มีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่
ในแผนพัฒนาเส้นทาง
การท่องเที่ยวของจังหวัด
บึงกาฬ 
- มียางพาราและไม้ผล
เป็นพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
- มีการขยายผิวจราจร
ถนนหลวงสาย 212 
เชื่อมต่อสองจังหวัด 
- จะมีการก่อสร้าง 
สะพาน ไทย-ลาว ออกสู่
เวียดนาม จีน และทะเล
จีนใต้ 
- อยู่ใกล้กับศูนย์วิจัย
ทางการเกษตร เช่น 
ศูนย์วิจัยข้าว พืชสวน 
ปาล์ม และยางพารา ที่
ถ่ายทอดให้ความรู้และ
จำหน่ายพันธุ์พืช ฯลฯ 
๒. โอกาสพัฒนาด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย  
- มีกลุ่มออกอำลังกาย 
- ภูมิอากาศ ปลอด 
มลพิษ 

๑. ปัญหายาเสพติด 
๒. ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรมีความผันผวน 
๓. ราษฎรมีปัญหาเรื่อง
หนี้สินและเงินกู้นอกระบบ 
๔. ถนนหลวงสาย 212 มี
สภาพผิวการจราจรชำรุด 
ขรุขระ 
๕. ปัญหาด้านเยาวชน และ
การศึกษา ที่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไขอย่างจริงจัง 
๖. ปัญหาการว่างงาน ตก
งาน 
๗. รัฐบาลจัดสรร
งบประมาณ สนับสนุนน้อย 

 
 
 


