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แผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ.2560
เทศบาลตาบลเกาะจันทร์

ส่วนที่ 1
1.1 บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดาเนินงาน โดยการจัดทาแผนการดาเนินงานให้จัดทา
หลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน
โครงการพั ฒ นาและกิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การจริ ง ทั้ ง หมดในพื้ น ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประจ า ปี
งบประมาณนั้น โดยจะเป็นลักษณะของการรวบรวมแผนงานโครงการและกิจกรรมจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามา
ดาเนิ น งานในพื้น ที่ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และแสดงถึงกรอบระยะเวลาของการดาเนินงานและ
ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญของผู้บริหารในการบริ หารโครงการให้บรรลุสาเร็จ
ตามระยะเวลา (Schedule) งบประมาณ (Budget) ที่ ได้ รับการจัด สรร และวัต ถุป ระสงค์ห รือ เป้ าหมาย
(Objective or Gold) ที่กาหนดไว้ ตลอดจนการบูรณาการแผนงานโครงการระหว่างองค์กร
แผนการดาเนิ น งานของเทศบาลต าบลเกาะจั น ทร์ จึ ง มีลั ก ษณะเป็ น แผนงานการดาเนิน งาน
(Standing Plan) ที่ร วบรวมข้อมูล แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมจากทุกหน่ว ยงานที่จะเข้ามา
ดาเนินงานในพื้นที่ของเทศบาล ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อควบคุมการดาเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือใน
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมมีการดาเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ของเทศบาลหลังปีงบประมาณนั้น
2) เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมการดาเนินงานและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
เทศบาลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
3) เพื่อประสานและบูรณาการแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ดาเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาล
4) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนามากยิ่งขึ้น
5) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ ดาเนินการจริงทั้งหมดในเขต
พื้นที่ของเทศบาล
6) เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7) เพื่อทาให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น
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1.3 ลักษณะของแผนดาเนินงาน
แผนการดาเนิน งานเป็ นแผนการดาเนินงาน(Standing Plan) ที่รวบรมข้อมูล แผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมของเทศบาลที่ดาเนินการจริ งในปีงบประมาณนั้นๆ และแผนงาน/โครงการพัฒนา
จากทุกหน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาดาเนินงานในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาล อันจะเป็นเครื่องมีที่ดีของ
เทศบาลในการควบคุมกิจกรรมทั้งของตนเองและสามารถใช้ตรวจสอบความซ้าซ้อนของแผนงานโครงการที่
รวบรวมจากหน่วยงานอื่น รวมถึงการคาดคะเนแนวโน้มทิศทางการพัฒนาในพื้นที่โดยใช้จานวนโครงการที่
ดาเนินการจริงในพื้นที่จากหน่วยงานอื่น
กล่าวโดยสรุป แผนการดาเนินงานของเทศบาลจึงเป็นแผนปฏิบัติการที่รวบรวมโครงการ/
กิจ กรรมที่จ ะดาเนิ น การจริ งในปี งบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่แผนพัฒ นาที่กาหนดแนวทางการพัฒ นาไว้ เท่านั้น
แผนงานดาเนินการจึงมีที่มาของโครงการ/กิจกรรมจาก 4 แหล่งหลักๆ ดังนี้
1) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีของเทศบาล รวมทั้งเงินอุดหนุนที่เทศบาลตาบล
เกาะจันทร์อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ
2) โครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่เทศบาลดาเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
3) โครงการ/กิ จ กรรมประเภทงบลงทุ น หรื อ งบพั ฒ นาที่ ห น่ ว ยงานราชการส่ ว นกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาล
4) โครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาอื่ น ๆที่ เ ทศบาลพิ จ ารณาเห็ น ว่ า เพื่ อ ประโยชน์ ใ น
การประสานงานและการบูรณาการแผนงานโครงการในพื้นที่
1.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 26 (หมวด 5 ข้อ 26) กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงานโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้ว เสนอผู้ บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพือ่ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
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1.4 แผนภูมิขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิน่

ผูบ้ ริหารท้องถิน่

ขัน้ ตอนที่ 1 รวบรวม
แผนงานโครงการของ
เทศบาลฯและหน่วยงาน
อื่นๆ

ขัน้ ตอนที่ 4 พิจารณาร่าง
แผนดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

ขัน้ ตอนที่ 5 พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ประกาศใช้
เป็นแผนดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

ขัน้ ตอนที่ 2 จัดทาร่างแผน
ดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

และเสนอร่างแผน
ดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ขัน้ ตอนที่ 3 เสนอร่างแผน
ดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ต่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

หน่วยงานอื่น

ประกาศใช้แผนดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ภายใน 15 วัน ที่
คณะกรรมการเห็นชอบ
เพื่อให้ประชาชนทราบ และ
ปิดประกาศอย่างน้อย
30 วัน
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1.5 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1) ช่วยให้การบริหารงานขององค์กรมีจุดมุ่งหมายและทิศทางที่แน่นอน
2) ช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน
เพื่อบรรลุสู่จุดมุ่งหมายขององค์กรได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3) ผู้บริหารสามารถควบคุมการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถสร้างกระบวนการประสานงาน (Better Coordination) และบูรณาการแผนงาน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมของหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ
5) ทาให้การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
6) ทาให้มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลเกาะจันทร์
7) ทาให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดาเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ของเทศบาลตาบลเกาะจันทร์
8) ทาให้สามารถตรวจสอบการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9) สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและปฏิบัติงานในปีต่อๆไป
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วิสยั ทัศน์(Vision) เทศบาลตาบลเกาะจันทร์

“เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล
ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี ามวิถชี มุ ชนและเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่เกษตรกรรมธรรมชาติ”
พันธกิจ(Mision)
1. พัฒ นาระบบการคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค-สาธารณูปการในเขตเทศบาลให้
ครอบคลุมทั่วถึง และมีมาตรฐาน
2. พัฒนาระบบการวางผังเมืองของเทศบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความเป็น
ศูนย์กลางการบริการสาธารณะของท้องถิ่นระดับอาเภอ
3. พั ฒ นาระบบแหล่ ง น้ าคู ค ลองเพื่ อ การกั ก เก็ บ น้ าและการระบายน้ าให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการเกษตรและระบบชลประทาน
4. พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในเขตเทศบาลให้ มี ค วามเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น ในทุ ก มิ ติ
ลดความเหลื่อมล้าของสังคมและชุมชน
5. พัฒนาและส่งเสริมระบบภาคการเกษตรและการประกอบอาชี พของเกษตรกรในพื้นที่ให้
สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักวิถีชุมชนเศรษฐกิจแบบพอเพียง เป็นชุมชนที่ปลอดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี
6. พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนได้ รั บ การบริ ก ารทางสาธารณสุ ข อย่ า งทั่ ว ถึ ง และ
มีมาตรฐาน
7. พัฒนาการศึกษาและการกีฬาของเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ให้มีประสิทธิภาพและนาไปสู่
สังคม/ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
8. พั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มสองข้ า งทางและภายในชุ ม ชนให้ มี ค วามร่ ม รื่ น มี ค วามน่ า อยู่
มีความสะอาดและเป็นชุมชนปลอดมลพิษ
9. พัฒ นาศักยภาพขององค์กร และบุคลากรขององค์กรให้ มีศักยภาพ มีส มรรถนะและ
มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านอาชีพและการสร้างรายได้ตามวีถีชุมชนเศรษฐกิจแบบพอเพียง
5. ยุทธศาสตร์การพัฒ นา ด้านการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชนและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาศักยภาพของบุคคลและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
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แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนให้มีมาตรฐานและทั่วถึง เพื่อสนับสนุน การดาเนินการ
ตามยุ ทธศาสตร์อื่น ๆและนาไปสู่ การเป็น เมืองศูนย์กลางการบริการจัดการสาธารณะที่มี ความพร้อมในการ
ให้บริการในทุกๆด้าน โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าและประปาสาธารณะซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของเทศบาลที่จะต้อง
ดาเนินการพัฒนาปรับปรุง และขยายเขตให้ทั่วถึงและมีมาตรฐาน โดยมีแนวทางดาเนินการดังนี้
1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมบารุงถนนและระบบระบายน้าภายในเขตเทศบาลและพื้นที่
เชื่อมโยงให้ทั่วถึงและมีมาตรฐาน
2) ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบารุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลและพื้นที่
เชื่อมโยงให้ทั่วถึงและมีมาตรฐาน
3) ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบารุงระบบประปาสาธารณะในเขตเทศบาลและพื้นที่
เชื่อมโยงให้ทั่วถึงและมีมาตรฐาน
4) ก่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงระบบชลประทาน แหล่งน้าเพื่อการเกษตร ขุด
ลอกคูคลอง หนอง บึง ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้าและการกักเก็บน้า
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเทศบาลตาบลเกาะจันทร์
ให้ได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพและมีความ
มั่นคงในการดารงชีวิต ส่งเสริมให้คนในสังคม/ชุมชนมีคุณธรรม มีเหตุมีผล มีความพอประมาณ และมีการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนในสังคมมีความรอบรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม มุ่งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของ
ประชาชน และมุ่งส่งเสริมการจัดบริการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
สังคมไทยที่จะต้องเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากประชากรวัยผู้สูงอายุมีอัตราเพิ่มมากขึ้น โดยมีแนวทาง
ดาเนินการดังนี้
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการทางสังคมและการสังคมสงเคราะห์คุณภาพ
ชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ
2 ) ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง สุ ข ภ า ว ะ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
การจัดบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเสมอภาคและมีมาตรฐาน
3) ส่งเสริมสนับสนุนการจัด การศึกษา การเรี ยนรู้ทั้งในระบบนอกระบบและตาม
อัธยาศัย และส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาของเทศบาลให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
4) ส่งเสริมสนั บสนุนและทานุบารุงสถาบันทางศาสนา และการธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสั่งสมมายาวนาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
มีจุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้ลดน้อยลงและปลอดยาเสพติดในที่สุด มุ่ง
พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลให้มีความพร้อมมีความเข้มแข็ง และสามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและพื้นที่เชื่อมโยง
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านอาชีพ และการสร้างรายได้ตามวิถีชุมชนเศรษฐกิจแบบพอเพียง
มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประชาชนชาวตาบลเกาะจันทร์
โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเกษตรกรในชุมชนประกอบอาชีพในลักษณะเกษตรกรรมพึ่งตนเอง
หรือเกษตรกรรมธรรมชาติ เน้น การทาการเกษตรแบบปลอดสารพิษและลดการใช้สารเคมี ดารงชีวิตตาม
แนวทางพระราชดาริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์
ร่วมแรงร่วมใจกันในการดาเนินการในด้าน การผลิต และการตลาด เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนที่
เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางดาเนินการดังนี้
1) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพี ยงและ
เกษตรกรรมธรรมชาติอย่างยั่งยืน
2) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ การพาณิ ช ย์ การตลาด การกระจายผลผลิ ต ของ
เกษตรกร และสินค้าชุมชน
3) ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ๆ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒ นา ด้านการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชนและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ปรั บ และรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มภายในชุ ม ชนให้ มี ค วามเป็ น เมื อ งน่ า อยู่
มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นเมืองที่ปลอดขยะมลพิษทุกรูปแบบ โดยมีแนวทาง
ดาเนินการดังนี้
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ และจิตสานึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
3) ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ มีก ารจัด ระบบการก าจั ด ขยะมู ล ฝอย สิ่ งปฏิกู ล และ
น้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาศักยภาพของบุคคลและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
มีจุ ดมุ่งหมายในการพัฒ นากระบวนการบริห ารและการบริการสาธารณะที่มีประสิ ทธิภ าพ
ประหยัด โปร่งใส และเป็นธรรม พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพและมีสมรถนะในความเป็นมืออาชีพ
ในการบริหารจัดการ ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน การบริหารงานท้องถิ่นมากที่สุด ส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทางานร่วมกัน โดยมีแนวทางดาเนินการดังนี้
1) พัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่นและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของเทศบาล
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2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลให้มีศักยภาพและมีความเป็นมืออาชีพเพื่อ
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
3) จั ด หาและพั ฒ นาอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นส านั ก งาน ตลอดจนสถานที่
ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมและมีศักยภาพเพียงพอสาหรับการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน
4) ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส
และเป็นธรรม

