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ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน/
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

ด้านบริหารทั่วไป
  

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักปลัด 

(งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) 

กองช่าง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา -กองการศึกษา 

-กองช่าง 

- ส านักปลัด (งาน
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์) 

กองช่าง 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ กองการประปา กองช่าง 

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา กองคลงั 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด (งาน
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์) 

กองคลงั 

แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา ทุกส่วนราชการ 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด(งาน
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์) 

กองช่าง 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด(งาน
ธุรการ) 

ทุกส่วนราชการ 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน/
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ด้านบริหารชุมชน
และสังคม 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

ส านักปลัด(งาน
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์) 

ทุกส่วนราชการ 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด(งาน
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห ์

กองคลงั 

ด้านด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง ส านักปลัด(งาน
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์) 

ทุกส่วนราชการ 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา
(ศพด.ทต.ขาม

สะแกแสง) 

กองคลงั 

  แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กองคลงั 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด(งาน
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์) 

กองคลงั 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ กองสาธารณสุขฯ กองช่าง 

กองการประปา  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง กองคลงั 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง กองคลงั 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 

แผนงานการพาณิชย์ กองการประปา กองช่าง 

กองคลงั 

7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด 

(งานธุรการ) 

(งานการเจ้าหน้าท่ี) 

ทุกส่วนราชการ 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน/
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา
(ศพด.ทต.ขาม
สะแกแสง) 

กองการศึกษา 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา
(ศพด.ทต.ขาม
สะแกแสง) 

ทุกส่วนราชการ 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด 

(งานการเจ้าหน้าท่ี) 

(งานประชาสัมพันธ์) 

(งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน) 

(งานนิติการ) 

ทุกส่วนราชการ 

กองคลงั กองช่าง 

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัด 

(งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) 

กองช่าง 

กองคลงั 

  ด้านบริการสังคม
และชุมชน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด (งาน
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์) 

กองช่าง 

 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง กองคลงั 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัด(งาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) 

กองคลงั 

10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ทุกส่วนราชการ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 

กองคลงั 

กองช่าง กองคลงั 
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