


 

 
 

                                         ประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 

                               เรื่อง  การใชแผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองมหาสาคาม   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

                                       ………………………………………………………………. 
            ดวยเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินการจรงิทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยไดรับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เมื่อวันท่ี  ๒๔  ตลุาคม  ๒๕๖๐   แลว
นั้น    
 

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จึงประกาศเปนแผนการดาํเนนิงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม และปดประกาศ
แผนการดาํเนินงาน เพ่ือใหประชาชนไดทราบโดยท่ัวกัน โดยมผีลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป ทั้งนี้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบบที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๒๖ 

 

                  ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๔  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 

 



คํานํา 
 

 “แผนการดําเนินงาน”  หมายความวา  แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประจําปงบประมาณ นั้น 
 

 “โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
กําหนดไว 
  

 เอกสารแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้  มีรายละเอียดประกอบดวย 
วัตถุประสงค  ขั้นตอน และประโยชนของแผนการดําเนินงาน  รวมทั้งโครงการ กิจกรรมที่อยูภายใตยุทธศาสตร  
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองมหาสารคาม   ที่ไดรับงบประมาณดําเนินงานในปงบประมาณ  2561  
ซึ่งแตละโครงการ/กิจกรรม จะแสดงถึงรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อมุงไปสูการบรรลุวิสัยทัศนการ
พัฒนาของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 

 แผนการดําเนินงาน ฉบับนี้ จึงเปนคูมือการปฏิบัติงานของผูมีหนาที่รับผิดชอบในการนําแผนพัฒนาไปสู
การปฏิบัติ รวมทั้งเปนคูมือในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูมีหนาที่รับผิดชอบตลอดจนการ
ติดตามและประเมินผล ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตอไป 
 
 
 
 
 
 

ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
สวนที่ 1                     หนา 
  

บทนํา .............................................................................................................................................. 1   
 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบผด. 01)..............................................8
 (แยกตามยุทธศาสตร/แผนงาน) 
 
สวนที่ 2 
 บัญชสีรุปโครงการ / กิจกรรม /(แบบผด. 02)................................................................................13.
  
  แยกตามสํานัก/กอง 
           สํานักปลัดเทศบาล......................................................................................................................... 14 
           กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน.......................................................................... 54   
              กองกิจการสภา..............................................................................................................................  65                  
           กองวิชาการและแผนงาน………………………………………………………………………………………………….  70       
           กองคลัง.......................................................................................................................................... 99        
           กองการศึกษา................................................................................................................................ 113          
           สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม........................................................................................... 201      
           สํานักการชาง................................................................................................................................ 264         
           กองสวัสดิการสังคม...................................................................................................................... 284     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทนํา 

ความสําคัญของแผนการดําเนินงาน 

 แผนการดําเนนิงาน  หมายความวา แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจรงิทั้งหมดในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณนั้น 

 แผนการดําเนนิงาน   มีจดุมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณนั้นเพื่อใหแนวทาง
ในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏบิัติมากข้ึน ลดความ
ซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ การทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 

 แผนการดําเนนิงาน   จะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธภิาพ 

          ดังนั้น  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2561  
ซึ่งมาจากแผนงานโครงการในแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยไดรับการจัดสรร
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง     -   สวน
ทองถ่ิน 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีขั้นตอน  ดังนี ้
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนงานโครางการ หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอ่ืน ๆ ทีด่ําเนินการในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทําเปนรางแผนการดําเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศ
เปนแผนการดําเนินงาน ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป/งบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงาน ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

 

 

 

 

 แผนภมิูการจดัทําแผนการดําเนินงาน  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม   มีดังนี ้

 ขั้นตอนท่ี  1  การเก็บรวบรวมขอมูล   

 

คณะกรรมการสนับสนุน

การจดัทาํแผนพฒันา

เทศบาลฯ 

คณะกรรมการ 

พฒันาเทศบาล                

เมืองมหาสารคาม 

       แผนพฒันาสีปี  
(พ.ศ. - )

๒๕๕๒๒๒๕๕๙๒๒๒๒

เทศบญัญติังบประมาณ     

รายจ่ายประจาํปี   

ปิดประกาศใหป้ระชาชนในเขต

เทศบาลเมอืงมหาสารคาม ทราบ 

ทราบทราบ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

นายกเทศมนตรี           

เมืองมหาสารคาม 
แจง้สว่นราชการทเีกยีวขอ้ง

ทราบ 

 

แจง้คณะกรรมการต่างๆที

เกยีวขอ้งแจง้สภาเทศบาล

เมอืงมหาสารคาม 

แจง้ชุมชนทงั  

 ชุมชน 

 

ประกาศ 

เป็นแผนการดาํเนินงาน  ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ.  

 

 

พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบร่าง 

แผนการดาํเนินงานเสนอต่อ 

ผูบ้รหิารทอ้งถนิ 

 

จดัทําร่างแผน 

การดาํเนินงาน/ เสนอต่อ 

คณะกรรมการพฒันาเทศบาล 
 

 

รวบรวมโครงการ/           

กจิกรรม 



  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เก็บรวบรวมขอมูล
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการจริง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ภายในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม   ซึ่งมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมืองมหาสารคามที่ดําเนินการเอง หรือที่อุดหนุนหนวยงาน
อ่ืนๆ  และโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการในพ้ืนที่ดวย 

 ขั้นตอนท่ี  2  การจัดทํารางแผนการดําเนนิงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จัดทํารางแผนการ
ดําเนินงาน โดยจัดหมวดหมูสอดคลองกับยุทธศาสตรทั้ง  4  ยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล
เมืองมหาสารคามที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองมหาสารคาม   และรวบรวมเปนเคา
โครงแผนการดําเนินงาน  2  สวนคอื 

  สวนที่ 1   บทนํา 

  สวนที่ 2   บญัชีโครงการ/กิจกรรม 

  จากนั้นนํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ 

 ขั้นตอนท่ี  3  การประกาศแผนการดําเนินงาน 

  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม พิจารณาเห็นชอบรางแผนการดําเนินงาน  แลว
เสนอนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เพื่อประกาศเปนแผนการดําเนินงาน  ทั้งนี้  จะปดประกาศภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ประกาศ  เพ่ือใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกันอยางนอยสามสิบวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพฒันา ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 

  วิสัยทัศนของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 

“ องคกรคุณภาพ การศกึษาเดน 
เปนเมืองนาอยู  สูสังคมเปนสุข” 

 
 

 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาที ่ 1   พฒันาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริการ   ประชาชน   
ตามหลักธรรมาภิบาล  

           เปาประสงครวม  ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการงานเทศบาล 
 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2    การสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
                เปาประสงครวม  ประชาชนไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดมาตรฐานท่ัวถึง สรางโอกาสการเรียนรู

อยาเทาเทียมกันมีการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งอนรุักษ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
 

            ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3    การพัฒนาการคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ 
                   และสิ่งแวดลอม             

           เปาประสงครวม  การคมนาคมขนสง มีความสะดวก ปลอดภัย รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพ 
    
              ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4    การพฒันาสังคมมีสุข และเศรษฐกจิชมุชน 
           เปาประสงครวม  ประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน สรางสังคม ชุมชน
เขมแข็งและเอ้ืออาทร สมานฉันท ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  นโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามของผูบริหารทองถิ่น 

1.  ดานการพัฒนาเมืองคุณภาพ 

จะสรางสรรคเมืองใหนาอยู  ชุมชนนาอยู  เปนเมืองที่มีระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการรองรับอยางเหมาะสม  อํานวยความสะดวกและเสริมสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต
เทศบาลโดยประชาชนมีสวนรวม มีการประสานกับทุกภาคสวนที่เก่ียวของ ในการวางแผนการพัฒนาเพ่ือการ
ปองกันปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชน ตลอดจนเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 
ในอนาคต  ใหเปนเมืองสงางาม  เมืองปลอดภัย และเมืองสะอาด  มีมาตรฐานดังนี ้

1.1)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ถนน ทอระบายน้ํา ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน เพียงพอ  
เหมาะสม กับความตองการของประชาชน และครอบคลุมทุกพื้นที่ 



1.2)  ปรับปรุงไฟฟา และแสงสวาง ถนนหนทาง และสถานที่สาธารณะใหสวางครอบคลุม ทั่วถึง 
ทุกพื้นที่  และมีระบบการดูแลรักษาที่ดีอยางมีประสิทธิภาพ  

1.3)  พัฒนาแกไขปญหาน้ําทวมซ้ําซาก โดยวางแผนอยางเปนระบบ 
1.4)  ขยายเขตการใหบริการน้ําประปา และไฟฟา ใหทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
1.5)  พัฒนาระบบการจราจรใหสะดวก เปนระเบียบเรียบรอย และเตรียมการแผนการจราจร 

ของเมืองใหสอดคลองกับผังเมืองรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต และสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินโดยระบบกลองวงจรปด CCTV 

1.6)  เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่สวนสาธารณะใหม และปรับปรุงภูมิทัศนของเมืองใหสวยงาม  
เปนเมืองนาอยู 

1.7)  พัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บขยะใหมีคุณภาพ 
1.8)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียและการรวบรวมน้ําเสียไปบําบัด 

2.  ดานการพัฒนาสังคมคุณภาพ 

พัฒนาเมืองใหมสีภาพแวดลอมทางสังคมที่ดี  สรางสังคมเขมแข็งและเอื้ออาทร  มีเอกลักษณทาง
วัฒนธรรม  ผูคนมีความภาคภูมิใจในเมืองของตน  มีวิถีชีวิตความเปนอยูอยางเปนสุข  สรางความประทับใจตอผู
มาเยือนจากตางถิ่น  ดังนี้ 

2.1  สงเสริมและสนับสนุนฟนฟูศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก 
1)  อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น โดยสนับสนุนฟนฟู 

ประเพณีทองถิ่น และประเพณีที่สําคัญของจังหวัด   
2)  สนับสนุนและสงเสริมปราชญชาวบาน และอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  
3)  สงเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา  ไดแก การพัฒนาวัด  พัฒนาใจ  กิจกรรมฟงเทศน 

เขาพรรษาใหเปนรูปธรรมและยั่งยืน 
2.2  สังคมเขมแข็ง และเอื้ออาทร ไดแก  

1)  เสริมสรางครอบครัวเขมแข็ง เพ่ือสงเสริมกิจกรรมกลุมสัมพันธ ระหวางครอบครัวกับ 
ชุมชน เพ่ือใหมีกิจกรรมรวมกัน  

2)  สนับสนุนหนวยงานภาครัฐ ในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
3)  สงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนชุมชนเมือง เพื่อใหเด็กและเยาวชน มีการ 

รวมกลุมทํากิจกรรมที่เปนประโยชนแกสังคมอยางตอเนื่อง  
4)  สงเสริมชุมชนสังคมดี เพ่ือสงเสริมใหชุมชนมีกิจกรรมรวมกัน เพ่ือสรางความสามัคคี  

สรางสังคมเอ้ืออาทร และเกิดจิตอาสาในชุมชน 
5)  จัดโครงการจิตอาสาในชุมชนอยางตอเนื่องเพ่ือสนับสนุนคนทําประโยชนเพ่ือสังคม 
6)  จัดใหมีถนนเด็กเดินหรือทํากิจกรรมเพื่อสังคม   
 
 

3. ดานการพัฒนาชีวิตคุณภาพ 

 พัฒนาคนใหมีคุณภาพ  มีการศกึษาเรียนรูตลอดชีวิตและยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถนํา
ภูมิปญญาทองถ่ินมาผสานกับวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสมัยใหมในการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาทองถ่ิน  



พรอมท้ังพัฒนาปรับปรุงสวนสุขภาพและลานออกกําลังกายชุมชนใหมีสภาพที่ดีเหมาะสมทันสมัยสามารถใชทํา
กิจกรรมสันทนาการตางๆได โดยจัดใหมีอุปกรณที่เหมาะสมเพียงพอ  เพ่ือประโยชนของประชาชนท่ีไปใชบริการ  
ดังนี้ 

 
3.1  สงเสริมและพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนในป 2561  

ไดแก 
1)  จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพเพ่ือสรางสังคม 

แหงการเรียนรูและยกระดับการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามใหมีมาตรฐานสูงข้ึน 
2)  สงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ  เชน  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน   

ภาษาเกาหลี  เปนตน 
3)  พัฒนากระบวนการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ใหมีคุณภาพ 
4)  สงเสริมการพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งพัฒนาหลักสูตรอยาง

ตอเนื่องเพ่ือใหระบบการสอนมีความเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ 
5)  พัฒนาศูนยดูแลเด็กเล็กกอนวัยเรียนใหมีคุณภาพ 

3.2  เสริมสรางสุขอนามัย ใสใจชุมชนอยางครบวงจร  ไดแก 
1)  สงเสริมการพัฒนาดานการกีฬานักเรียน  และประชาชนในเขตเทศบาล 
2)  สรางลานกีฬาตานยาเสพติด สงเสริมเยาวชนและประชาชนหางไกลยาเสพติด 
3)  สงเสริมเยาวชนและประชาชนท่ีมีความสามารถเปนเลิศทางดานกีฬา 

  4) ใหบริการหนวยแพทยเคลื่อนท่ี และตรวจโรคท่ีบานดวยโครงการดูแลดวยใจหวงใย 
เอ้ืออาทร 

  5)  สงเสริมลานชุมชน สถานที่ออกกําลังกาย เชน การเตนแอโรบิค เปนตน 
  6)  สงเสริมและพัฒนาการใหบริการของศนูยบริการสาธารณสุขและศูนยสุขภาพชุมชน 

4.  ดานการพัฒนาการจัดการคุณภาพ 

 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  สรางระบบการบริหารจัดการที่ดี  กอเกิดประโยชนสูงสุดอัน
จะทําใหงานการบริการประชาชนใหมีคุณภาพ จึงกําหนดการบริหารจัดการงานเทศบาล  ดังนี้ 

4.1  พัฒนาการบริการใหประทับใจใหเปนเทศบาลยิ้ม  โดยบริการใหสะดวกรวดเร็ว  มีอัธยาศัย 
ไมตรีท่ีดี  โปรงใสและเปนธรรม โดยการสรางระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพใหประชาชนไดรับความ
พึงพอใจสูงสุด   

4.2  รวมคดิ  รวมสรางและประสานนโยบาย  โดยบริหารจัดการเมืองและชุมชนอยางมีสวนรวม 
สรางโอกาสการเรียนรู  การทํางานรวมกันระหวางภาคสวนตางๆในทองถิ่น 
 4.3  พัฒนาศูนยรับเรื่องราวรองทุกข และติดตามแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

4.4  เพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสารโดยตรงตอผูบริหารในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
เทศบาล ขอคิดเห็นตางๆ หรือรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชน  ผานทางเว็บไซต หรือ facebook,LINE 

4.5  เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวกรวดเร็ว 
สรางจิตสํานึกในความรับผิดชอบในหนาที่และทัศนคติที่ดีตอการบริการประชาชน 

4.6  สรางเสริมแรงจูงใจและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล 
4.7  นําวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เหมาะสมมาใชในการบริการประชาชนใหไดรับ 



ความสะดวกเพิ่มขึ้นรวมทั้งทบทวนขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานเพ่ือใหการบริหารงาน มีความยืดหยุน  โปรงใส  และ
มีการประเมินผลเปนระบบและเปนธรรม 

4.8  สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น  จัดประชาคม  เพ่ือรับฟง 
ความคิดเห็นจากประชาชน 

4.9  พัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู  นาทํางาน (Healthy Workplace) โดยปรับปรุงอาคาร 
สถานที่ใหมีสิ่งแวดลอมที่ดี คนทํางานและประชาชนที่มารับบริการมีความสุขกายสบายใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


