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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐัและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้งสถาน 
ธนานุบาล 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน 

จัดตั้งสถานธนานุบาล 
จ านวน 1 แห่ง 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

จ านวนสถาน           
ธนานุบาลที่จัดตั้ง 

(1 แห่ง) 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับการช่วยเหลือ
ด้านการเงินจาก                
สถานธนานุบาล 
 
 

กองคลัง 

2 โครงการจดัเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียมฯ ตาม                
เทศบัญญตัิต าบล              
สุเทพ (นอกสถานท่ีและ
นอกเวลาราชการ) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาล 

เจ้าหน้าท่ีออกไปให้บริการ
ประชาชนนอกสถานท่ี
และนอกเวลาราชการใน
การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียมฯ ตามเทศ
บัญญัตติ าบลสุเทพ  
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได ้

(ร้อยละ 2) 

ระบบการจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาล
มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

กองคลัง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐัและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

1. เพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้ของเทศบาล
ต าบลสุเทพ 
2. เพื่อเป็นการรวบรวม
ข้อมูลด้านการคลัง
ท้องถิ่น 
3. เพื่อปรับปรุงข้อมูลผู้
เสียภาษี แผนที่ภาษี มี
ระบบจัดเก็บเอกสาร 
โปรแกรมแผนท่ีภาษีที่
แน่นอน 

ปรับปรุง พัฒนา และ
จัดท าระบบฐานข้อมูล 
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน  

 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

1. จ านวนระบบ
แผนที่ภาษีฯ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(1 ระบบ) 
2. สามารถน าเข้า
ข้อมูลในระบบ
แผนที่ภาษี ร้อย
ละ 80 
3. การขยาย
ฐานข้อมูลการ
จัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ข้อมูลแผนที่ภาษีมี
ความเป็นปัจจุบัน 
สามารถน าไปใช้ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองคลัง 

แบบ ผ.01 



309 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐัและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านงานพัสดสุ าหรับ
คณะกรรมการตรวจงาน
จ้างและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

เพื่อเพ่ิมความรู้ให้แก่
คณะกรรมการฯ ให้
สามารถปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

จัดอบรมให้ความรูด้้าน
งานพัสดุส าหรับ
คณะกรรมการตรวจงาน
จ้างและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
จ านวน 50 คน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับ
งานพัสดุเพิ่มมาก
ขึ้น ร้อยละ 80 

คณะกรรมการ
ตรวจงานจ้างและผู้
ที่เกี่ยวข้องมีความรู้
ด้านงานพัสดุและ
สามารถน าไป
ประกอบการ
ปฏิบัติงานได ้
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐัและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ การ
บริหารงานดา้นการเงิน 
การพัสดุ และการ
ตรวจสอบ 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารด้านการเงิน 
การพัสดุ และการ
ตรวจสอบภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
สมัยใหม ่

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการใช้
เครื่องมือด้านคอมพิวเตอร์              
2. จัดฝึกอบรมและจดัส่ง
พนักงานเข้ารับการอบรม
การปฏิบัติงานระบบ           
e-laas, e-GP, e-plan 
3. จัดอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าท่ีด้านพสัด ุ

ฯลฯ 
 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนผู้ที่เข้าร่วม
การอบรม 

(20 คน) 

การบริหารงาน
ด้านการเงิน การ
พัสดุ และการ
ตรวจสอบภายใต้
การเปลีย่นแปลง
ของโลกสมัยใหม่ที่
มีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐัและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการพัฒนา ปรับปรุง 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
ส านักงาน 
 

เพื่อพัฒนาระบบจัดการ
เอกสารพัฒนาระบบ
อินเตอร์เนต็ และ
ระบบงานทะเบยีน
ราษฎร เพื่อการบริหาร
ส านักงาน และการ
บริการประชาชน 

1. จ้างเหมาบริการในการ
พัฒนา ปรับปรุง ระบบ
จัดการเอกสาร พัฒนา
ระบบอินเตอร์เน็ต
ระบบงานทะเบยีนราษฎร 
เพื่อการบริหารส านักงาน
และการบริการประชาชน 
ให้มีประสิทธิภาพ 
2. เช่าวงจรรับ-ส่งข้อมูล
งานทะเบียนราษฎร ์
 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนระบบการ
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

(2 ระบบ) 

การจัดการระบบ
เอกสารและระบบ
อินเตอร์เนต็ 
ระบบงานทะเบยีน
ราษฎร เพื่อการ
ปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐัและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการเตรยีมความ
พร้อมด้านระบบทะเบยีน
งานบัตรประชาชน 

เพื่อรองรับการถ่ายโอน
งานบัตรประชาชน 

1. จัด/ส่งเจ้าหน้าท่ีอบรม
เกี่ยวกับงานบัตร
ประชาชน 
2. จัดหาวสัดุอุปกรณ/์
ครุภณัฑ์ส าหรับรองรับ
ระบบงานบัตรประชาชน 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 มีระบบทะเบียน
งานบัตร
ประชาชนเพื่อ
รองรับการถ่าย
โอน จ านวน 1 
ระบบ 

1. รองรับงานบัตร
ประชาชนได้
ครบถ้วน 
2. สามารถ
ให้บริการ
ประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐัและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการจ้างประเมินและ
ส ารวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการของเทศบาล/
จ้างองค์กรหรือสถาบัน
ศึกษาท าการวิจัยปัญหา
ต่างๆ  

1. เพื่อทราบถึงความพึง
พอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการด้านตา่งๆ 
ของเทศบาล 
2. เพื่อน าผลการวิจยัมา
จัดท าแผนและแนวทาง 
แก้ไขปัญหา 

1. จ้างองค์กรหรือสถาบัน
ศึกษาส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนต่อ
เทศบาลต่อการให้บริการ 
2. จ้างท าการวิจัยเกี่ยวกับ
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาวะของประชาชน
และชุมชน 

80,000 
 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ประชาชนร้อยละ 
80 มคีวามพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการของ
เทศบาล 

1. เทศบาลทราบ
ผลและความเห็น
ของประชาชนท่ีมา
รับบริการ  
2. ทราบถึงปัญหา 
และน ามาวิเคราะห์
เพื่อแก้ไขปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อ  
สุขภาวะของ
ประชาชน 
 
 
 

ส านักปลดั 
กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐัและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ประชาสมัพันธ์ 

1. เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ของเทศบาลต าบลสุเทพ 
2. เพื่อเพ่ิมความรู้แก่
บุคลากรในการ
ประชาสมัพันธ์
หน่วยงาน 
3. เพื่อให้การจดัท า
รายงานประจ าปี
สามารถน าเสนอผลการ
ด าเนินงานได้ครบถ้วน 
เป็นรูปธรรม 

1. จัดท ารายงานประจ าป ี
2. จัดท าวารสารรายเดือน       
3. จัดอบรมกลยุทธ์การ
ประชาสมัพันธ์ องค์กร          
4. จัดอบรมการสร้าง
เว็บไซตส์ าเร็จรปูเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์แก่บุคลากร                    
5. การประชาสมัพันธ์ผ่าน
วิทยุชุมชน                         
6. จัดท าข้อมลูสารสนเทศ  

ฯลฯ 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับข้อมูล
ข่าวสารของ
เทศบาล 

1. ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ปัจจุบันและ
ตรวจสอบได้ 
2. บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในการ
ประชาสัมพันธ์มาก
ขึ้น 
3. บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ใช้เว็บไซต์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ 
 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐัและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาลและจังหวัด 

เพื่อด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ตามนโยบายของ
รัฐบาล และจังหวัด 
 

1. กิจกรรมรักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 
- ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า 
บ่อบาดาล สระน้ า
สาธารณะ หรือการพัฒนา
แหล่งน้ า 
- ก่อสร้างหรือจัดหา
ภาชนะกักเก็บน้ าขนาด
ใหญ่ (Water Bank) ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึง
แหล่งน้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
  

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

(1 โครงการ) 

สามารถส่งเสริม
การพัฒนาการ
ด าเนินงาน และ
การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน
ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่
ประชาชน สังคม 
และประเทศชาต ิ

ทุกกอง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐัและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2. ส่งเสริมสนับสนุนและ
ด าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวง 
ทบวง กรม จังหวัด อ าเภอ 
และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
3. การเฉลิมพระเกียรติ 
เทิดพระเกยีรติ พระบรม
วงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาส
มหามงคลต่างๆ 

ฯลฯ 
 
 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐัและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาเทศบาล และ
คณะผู้บริหาร 

1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ ประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตรง
ตามระเบียบและข้อ
กฎหมาย เป็นไปในทาง
เดียวกัน 
3. เพื่อเป็นการเปิด          
โลกทัศน์ แลกเปลี่ยน
เรียนรูจ้ากแหล่งต่างๆ 
 

1. จัดฝึกอบรม รวมถึงการส่ง
พนักงานเทศบาล พนกังานจ้าง
ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบ                     
2. จัดอบรม สัมมนา และ            
ทัศนศึกษาดูงานให้แก่คณะ
ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและพนกังาน
จ้างหลักสูตรต่างๆ เช่น 
- การบริหารองค์กรตาม
หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
- การป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต เป็นต้น 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 400,000 1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 150 คน 
2. ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบั
ความรู้ 
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น 

1. สามารถเพ่ิม
ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์และ
สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายได้ 
2. สามารถน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน 
3. สร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างกันและ
เกิดความร่วมมือ 
ความสามัคคีใน
องค์กร 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐัและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี
สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลสุเทพ  

1. เพื่อเพิ่มความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย 
2. เพื่อเสริมสร้างบทบาท
ของกระบวนการทางนิติ
บัญญัตขิองสภาทอ้งถิ่น
ให้มีความเข้มแข็ง
ตลอดจนเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
3. เพื่อเป็นการฝกึปฏิบัติ
ด้านนิติบัญญัตทิ้องถิ่น 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
สุเทพพร้อมทัศนศึกษาดู
งาน เกี่ยวกับ 
- บทบาทหน้าท่ีของ
สมาชิกสภาเทศบาล 
- การบริหารงานสมัยใหม่
เพื่อการปฏิบัติงานอยา่งมี
คุณธรรม จรยิธรรม 
- การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ เป็นต้น 

ฯลฯ 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 150,000 1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 12 คน 
2. ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบั
ความรู้ 
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น 

1. สมาชิกสภาฯ ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัอ านาจหนา้ที่
ตามกฎหมาย 
2. สมาชิกสภาฯ ได้รับ
การเสริมสร้างบทบาท
ของกระบวนการทาง
นิติบัญญัติให้มีความ
เข้มแข็ง 
3. สมาชิกสภาฯ 
สามารถท าหนา้ที่ด้าน
นิติบัญญัติได้อย่างเต็ม
ความสามารถ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



319 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐัและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการเทศบาล
เคลื่อนที ่

เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้าใจระหว่างท้องถิ่นกับ
ประชาชนรวมทั้งการ
บริการอย่างทั่วถึง 

การออกไปให้บริการ
เทศบาลเคลื่อนที่ เช่น 
งานทะเบียนราษฎร์ งาน
จัดเก็บภาษี การรับเรื่อง
ร้องเรียน การตรวจ
สุขภาพ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนครั้งในการ
จัดเทศบาล
เคลื่อนที่ จ านวน 
3 ครั้ง/ป ี

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
บริการ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



320 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐัและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล                      
พบประชาชน 

เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้าใจ สร้าง
ความสัมพันธ์ 
แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
ร่วมกันแก้ไขปญัหา 
ระหว่างท้องถิ่นกับ
ประชาชนรวมทั้งการ
บริการอย่างทั่วถึง 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล ออกไป
พบประชาชน ในการรับ
ฟังความคิดเห็น การน า
บริการดา้นต่างๆ ไป
บริการแก่ประชาชน
โดยตรง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 จ านวนครั้งในการ
จัดให้มีการพบปะ
กับประชาชน 
จ านวน 2 ครั้ง/ป ี

1. ลดช่องว่างและ
สร้างความสัมพันธ์
อันดี 
2. ท าให้ไดร้ับ
ทราบปัญหาที่
แท้จริงและ
สามารถร่วมกัน
แก้ไขไดต้รงกับ
ความต้องการ 
3. ประชาชนได้รับ
การบริการอย่าง
ทั่วถึง 
 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐัและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการพัฒนาความรู้ 
เพิ่มศักยภาพการมสี่วน
ร่วมเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
และเยาวชน 
2. เพื่อสร้างจิตส านึก
และการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนและรู้บทบาท
หน้าท่ีของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

1. จัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง 
บทบาทหน้าท่ีตามระบอบ
ประชาธิปไตย ให้แก่
ประชาชน  
2. การจัดเวทีประชาธิปไตย        
3. จัดอบรมสัมมนาพร้อม              
ทัศนศึกษาดูงานด้านการมี           
ส่วนร่วม        
4. สร้างเครือข่ายเยาวชน 
ประชาสัมพันธ์
ประชาธิปไตย 

ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้และ
น าความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้  

 1. ประชาชน ผู้น า
ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น 
และเยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองการ
ปกครอง บทบาท
หน้าท่ีของตนตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย              
2. ผู้น าท้องถิ่นและ
ผู้แทนภาคประชาชน
ได้รับความรู้เรื่อง
กฎระเบียบและ
อ านาจหน้าท่ี 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐัและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการจดัท าแผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น             
เทศบัญญตัิ และการ
ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น            
เทศบัญญตัิ และติดตาม
ประเมินผลแผน 

ด าเนินกิจกรรมโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ดังนี้               
1. การจัดเวทีประชาคมระดับ
หมู่บ้าน ระดับต าบลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บา้น/ท้องถิ่น 
2. การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
3. การจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน     
4. การจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย               
5. การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

ฯลฯ 

250,000 
 
 

 
 

250,000 
 

250,000 250,000 การจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น,             
เทศบัญญตัิ ทัน
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

เพื่อให้ได้
แผนพัฒนาต่างๆ 
เทศบัญญตัิ
งบประมาณและ
การติดตาม
ประเมินผลที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ประชาชน และมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.01 


