
๓๐๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคมุ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้าใจระหว่างท้องถิ่นกับ
ประชาชนรวมทั้งการ
บริการอย่างทั่วถึง 

การออกไปให้บริการ
เทศบาลเคลื่อนที่ เช่น 
งานทะเบียนราษฎร์ งาน
จัดเก็บภาษี การรับเรื่อง
ร้องเรียน การตรวจ
สุขภาพ เป็นต้น 

50,000 
(2559:40,000) 
(2558:40,000) 
(2557:40,000) 

 50,000 
 

50,000 
 

จ านวนครั้งใน
การจัดเทศบาล
เคลื่อนที่ จ านวน 
3 ครั้ง/ป ี

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการบริการ 

ส านักปลดั 

2 โครงการผู้บริหาร สมาชิกสภา 
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 
(2559:100,000) 

 

 100,000 100,000 จ านวนครั้งใน
การจัดให้มีการ
พบปะกับ
ประชาชน 
จ านวน 2 ครั้ง/
ปี 

1. ลดช่องว่างและสร้าง
ความสัมพันธ์อันด ี
2. ท าให้ไดร้ับทราบ
ปัญหาที่แท้จริงและ
สามารถร่วมกันแกไ้ขได้
ตรงกับความต้องการ 
3. ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึง 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



๓๐๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคมุ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนาความรู้ เพิ่ม
ศักยภาพการมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย 

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

1. จัดอบรมสมัมนา
เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง บทบาทหน้าท่ี
ตามระบอบประชาธิปไตย 
ให้แก่ประชาชน  
2. การจดัเวที
ประชาธิปไตย        
3. จัดอบรมสมัมนาพร้อม              
ทัศนศึกษาดูงานด้านการมี           
ส่วนร่วม        
4. สรา้งเครือข่ายเยาวชน 
ประชาสมัพันธ์
ประชาธิปไตย 

ฯลฯ 

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบั
ความรู้และน า
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้  

 1. ประชาชน ผู้น า
ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น และ
เยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเมือง
การปกครอง บทบาท
หน้าท่ีของตนตาม
ระบอบประชาธิปไตย              
2. ผู้น าท้องถิ่นและ
ผู้แทนภาคประชาชน
ได้รับความรูเ้รื่อง
กฎระเบียบและอ านาจ
หน้าท่ี 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



๓๐๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคมุ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

4 โครงการจดัท าแผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติ 
และการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศ
บัญญัติ และตดิตาม
ประเมินผลแผน 

ด าเนินกิจกรรมโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ดังน้ี               
1. การจัดเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล
เพือ่จัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ท้องถิ่น 
2. การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
3. การจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน     
4. การจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย               
5. การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ฯลฯ 

250,000 
(2559:150,000) 
(2558:100,000) 
(2557:100,000) 

 

 
 

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

เพื่อให้ได้แผนพัฒนา
ต่างๆ เทศบัญญัติ
งบประมาณและการ
ติดตามประเมินผลที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน 
และมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



๓๐๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคมุ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

5 โครงการจดัเวทีประชาคม
หมู่บ้าน 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
2. เพื่อรวบรวมข้อมูล
พื้นฐาน รับทราบปัญหา
ความต้องการ แนวทาง 
การแก้ไขปัญหา และ
ประเด็นการพัฒนา เพื่อ
จัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 
 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการจดัเวที
ประชาคม จ านวน 15 
หมู่บ้านๆ ละ 2,000 
บาท 

30,000 
(2559:75,000) 
(2558:75,000) 
(2557:75,000) 

 

 30,000 30,000 ประชาชนของ
แต่ละหมู่บ้าน
เข้ามามสี่วนร่วม
ในการ
ด าเนินการ ร้อย
ละ 80 

1. เกิดการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
2. ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นถึงปัญหา
ความต้องการ แนว
ทางการแก้ไขปัญหา 
และประเด็นการพัฒนา 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



๓๐๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคมุ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

6 โครงการเตรยีมการเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อม
การเลือกตั้งของ อปท. 
สภาผู้แทนราษฎร หรือ
สมาชิกวุฒิสภาฯ 

จัดการเลือกตั้งของ อปท.
การประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์หรือการให้ข้อมลู
ข่าวสารแก่ประชาชน
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
(2559:50,000) 
(2558:50,000) 
(2557:50,000) 

 
 

 200,000 200,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ใช้สิทธิใช้
เสียงในการเลือกตั้ง 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.01 


