
๒๗๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.1 เสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้งสถาน 
ธนานุบาล 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน 

จัดตั้งสถานธนานุบาล 
จ านวน 1 แห่ง 

2,000,000 
 

 2,000,000 
 

2,000,000 
 

จ านวนสถาน           
ธนานุบาลที่
จัดตั้ง 

(1 แห่ง) 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ
การช่วยเหลือด้าน
การเงินจาก                
สถานธนานุบาล 
 
 

กองคลัง 

2 โครงการจดัเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียมฯ ตาม                
เทศบัญญตัิต าบลสเุทพ (นอก
สถานท่ีและนอกเวลาราชการ) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาล 

เจ้าหน้าท่ีออกไปให้บริการ
ประชาชนนอกสถานท่ี
และนอกเวลาราชการใน
การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียมฯ ตาม                
เทศบัญญตัิต าบลสเุทพ  
 
 

20,000 
(2559:20,000) 
(2558:20,000) 
(2557:20,000) 

 20,000 20,000 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได ้

(ร้อยละ 2) 

ระบบการจัดเก็บรายได้
ของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองคลัง 

แบบ ผ.01 



๒๗๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.1 เสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

3 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

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

ปรับปรุง พัฒนา และ
จัดท าระบบฐานข้อมูล 
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
รวมจัดซื้อครุภณัฑ์ ดังนี ้
1. เครื่องคอมพิวเตอร ์
ส าหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 น้ิว)  จ านวน 
1 เครื่อง 
2. เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งอิงค์
แท้งค์ ส าหรับขนาด

200,000 
(2559:200,000) 
(2558:300,000) 

 

 200,000 
 

200,000 
 

1. จ านวนระบบ
แผนที่ภาษฯี ที่มี
ประสิทธิภาพ 

(1 ระบบ) 
2. สามารถ
น าเข้าข้อมูลใน
ระบบแผนที่
ภาษี ร้อยละ 
80 
3. การขยาย
ฐานข้อมูลการ
จัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ข้อมูลแผนที่ภาษีมีความ
เป็นปัจจุบัน สามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองคลัง 

แบบ ผ.01 



๒๘๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.1 เสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

กระดาษ A3  จ านวน 1 
เครื่อง 
3. จอภาพแบบ LCD หรือ 
LED ขนาดไม่น้อยกว่า 
21.5 น้ิว  จ านวน 1 
เครื่อง 
4. เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
1 KVA จ านวน 1 เครื่อง 
5. กล้องถ่ายภาพนิ่ง 
ระบบดิจติอล ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 14 
ล้านพิกเซล จ านวน 2 
เครื่อง 
 

แบบ ผ.01 



๒๘๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.1 เสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

6. เครื่องวัดระยะเลเซอร์
แบบมือถือพร้อมขาตั้ง 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 
50,000 บาท 
7. เครื่องปรับอากาศชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 12,000 
บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
8. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แฟ้มแขวน 4 ลิ้นชัก 
จ านวน 3 ตู ้
9. เหล็กเก็บเอกสารแฟ้ม
แขวน 4 ลิ้นชัก จ านวน 3 
ตู้ 

แบบ ผ.01 



๒๘๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.1 เสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

10. โต๊ะคอมพิวเตอร์
ท างาน จ านวน 5 ตัว 
11. เก้าอี้นั่งท างาน 
จ านวน 5 ตัว 

ฯลฯ 
4 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน

งานพัสดุส าหรับคณะกรรมการ
ตรวจงานจ้างและผู้ที่เกีย่วข้อง 

เพื่อเพ่ิมความรู้ให้แก่
คณะกรรมการฯ ให้
สามารถปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

จัดอบรมให้ความรูด้้าน
งานพัสดุส าหรับ
คณะกรรมการตรวจงาน
จ้างและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
จ านวน 50 คน 

50,000 
(2559:30,000) 

 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับ
งานพัสดุเพิ่ม
มากขึ้น ร้อยละ 
80 

คณะกรรมการตรวจงาน
จ้างและผู้ทีเ่กี่ยวข้องมี
ความรู้ด้านงานพสัดุและ
สามารถน าไป
ประกอบการปฏิบัติงาน
ได ้
 
 
 

กองคลัง 

แบบ ผ.01 



๒๘๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.1 เสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารงานด้านการเงิน 
การพัสดุ และการตรวจสอบ 

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 
(2557:20,000) 

 100,000 
 

100,000 
 

จ านวนผู้ทีเ่ข้า
ร่วมการอบรม 

(20 คน) 

การบริหารงานด้าน
การเงิน การพัสดุ และ
การตรวจสอบภายใต้
การเปลีย่นแปลงของ
โลกสมัยใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพ  

กองคลัง 

แบบ ผ.01 



๒๘๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.1 เสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(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 
(2559:176,000) 
(2558:176,000) 
(2557:176,000) 

 

 200,000 
 

200,000 
 

จ านวนระบบ
การจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

(2 ระบบ) 

การจัดการระบบ
เอกสารและระบบ
อินเตอร์เนต็ ระบบงาน
ทะเบียนราษฎร เพื่อการ
ปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



๒๘๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.1 เสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

7 โครงการเตรยีมความพร้อม
ด้านระบบทะเบียนงานบัตร
ประชาชน 

เพื่อรองรับการถ่ายโอน
งานบัตรประชาชน 

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

500,000 
 

 500,000 
 

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

1. รองรับงานบัตร
ประชาชนได้ครบถ้วน 
2. สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

8 โครงการจ้างประเมินและ
ส ารวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการของเทศบาล/จ้าง
องค์กรหรือสถาบันศึกษาท า
การวิจัยปัญหาต่างๆ  

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

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

80,000 
(2559:40,000) 
(2558:40,000) 
(2557:40,000) 

 
 

 80,000 
 

80,000 
 

ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
พึงพอใจต่อการ
ให้บริการของ
เทศบาล 

1. เทศบาลทราบผล
และความเห็นของ
ประชาชนท่ีมารับบริการ  
2. ทราบถึงปัญหา และ
น ามาวิเคราะห์เพื่อแกไ้ข
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ  
สุขภาวะของประชาชน 

ส านักปลดั 
กอง

สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 



๒๘๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.1 เสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

9 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
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 
(2559:400,000) 
(2558:400,000) 
(2557:300,000) 

 500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล 

1. ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบันและตรวจสอบ
ได ้
2. บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและทักษะ
ในการประชาสมัพันธ์
มากขึ้น 
3. บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการใช้
เว็บไซตเ์พื่อการ
ประชาสมัพันธ์ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



๒๘๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.1 เสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

10 จัดซื้อวัสด/ุครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้ที่
เพียงพอและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน  
 

จัดซื้อโตะ๊ เก้าอี้ ตู้นิรภัย          
โต๊ะหมู่บูชา ตู้เก็บเอกสาร 
เต็นท์ พัดลม โทรศัพท์ 
เครื่องโทรสาร เครื่องดูด
ฝุ่น เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องสแกนเนอร ์

ฯลฯ 

500,000  500,000 500,000 จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น  

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานเหมาะสม
เพียงพอ  

ทุกกอง 

11 โครงการจดัซื้อรถส่วนกลาง 
(ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง) 

เพื่อให้หน่วยงานมีรถใช้
ส าหรับการออก
ปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่
อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่
 

1. จัดซื้อรถยนต์กระบะ 
ขนาด 1 ตัน ปรมิาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี จ านวน 1 คัน 
ส าหรับการจัดส่งเอกสาร 
2. จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 120 ซีซี แบบเกยีร์

1,000,000  1,000,000 1,000,000 จ านวน
ยานพาหนะ
ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มีรถใช้ส าหรับการออก
ปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่
อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่
 

ทุกกอง 

แบบ ผ.01 



๒๘๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.1 เสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ธรรมดา จ านวน 1 คัน 
ส าหรับการปฏิบตัิงานของ
ส านักปลดั 

ฯลฯ 
12 จัดซื้อวัสด/ุครุภณัฑ์ก่อสร้าง  เพื่อให้หน่วยงานมี

เครื่องมือเครื่องใช้ที่
เพียงพอและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน  

จัดซื้อเครื่องสว่านโรตารี่ 
เครื่องเจาะคอนกรีต 
เครื่องกลึง เครื่องตดัไฟ
เบอร์ เครื่องปั๊มลม รถตัก
หน้าขุดหลัง เครื่องเชื่อม
โลหะ เครื่องตบดินฯลฯ 

500,000  500,000 500,000 จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น  

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานเหมาะสม
เพียงพอ  

ทุกกอง 

13 จัดซื้อวัสด/ุครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้ที่
เพียงพอและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน  

จัดซื้อล าโพง เครื่องขยาย
เสียง โทรทัศน์ เครื่อง
รับส่งวิทยุ เครื่องเล่นซีด,ี 
ดีวีดี ฯลฯ 

500,000  500,000 500,000 จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น  

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานเหมาะสม
เพียงพอ  

ทุกกอง 

แบบ ผ.01 



๒๘๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.1 เสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

14 จัดซื้อวัสด/ุครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่ 

เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้ที่
เพียงพอและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน  

จัดซื้อกล้องถ่ายรูป กล้อง
ถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
กล้องถ่ายวีดโิอ เครื่อง
เสียง เครื่องมัลตมิีเดยี      
โปรเจคเตอร์ ฯลฯ 

150,000  150,000 150,000 จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น  

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานเหมาะสม
เพียงพอ  

ทุกกอง 

15 จัดซื้อวัสด/ุครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์

เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้ที่
เพียงพอและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน  

จัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วย
ระบบแรงดันไอน้ า เตยีง
ผู้ป่วย รถเข็น เครื่องช่ัง
น้ าหนัก เครื่องวัดความดัน 

ฯลฯ 

100,000  100,000 100,000 จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น  

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานเหมาะสม
เพียงพอ  

กอง
สาธารณสุขฯ 

16 จัดซื้อวัสด/ุครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้ที่
เพียงพอและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน  

จัดซื้อเครื่องซักผ้า ตู้เย็น 
เตียง เครื่องท าน้ าร้อน/
เย็น ผ้ามา่นพร้อมอุปกรณ์ 
เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 

150,000  150,000 150,000 จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น  

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานเหมาะสม
เพียงพอ  

ทุกกอง 

แบบ ผ.01 



๒๙๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.1 เสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

17 จัดซื้อวัสด/ุครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้ที่
เพียงพอและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน  
 

จัดซื้อเครื่องตดัโลหะ 
เครื่องเจียหรือตัด เลื่อยวง
เดือนไฟฟ้า สว่านไฟฟ้า ไข
ควงไฟฟ้า ฯลฯ 

150,000  150,000 150,000 จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น  

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานเหมาะสม
เพียงพอ  

กองช่าง 

18 จัดซื้อวัสด/ุครุภณัฑ์ส ารวจ เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้ที่
เพียงพอและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน  

จัดซื้อเครื่องวัดระยะทาง
ด้วยแสงเลเซอร์ กล้อง
ระดับ กล้องวัดมุม เครื่อง
หาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา ฯลฯ 

100,000  100,000 100,000 จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น  

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานเหมาะสม
เพียงพอ  

กองช่าง 

19 จัดซื้อวัสด/ุครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้ที่
เพียงพอและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน  

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ เครื่องส ารอง
ไฟ เครื่องสแกนเนอร์ 
จอคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

200,000  200,000 200,000 จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น  

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานเหมาะสม
เพียงพอ  

ทุกกอง 

แบบ ผ.01 



๒๙๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.1 เสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

20 จัดซื้อครภุัณฑส์ าหรับกอง
การศึกษา และ ศพด. ทั้ง 3 
แห่ง 

เพื่อให้กองการศึกษา 
และศพด. ท้ัง 3 แห่ง มี
ครุภณัฑ์ที่มีคณุภาพ 
และเพียงพอต่อความ
ต้องการในการใช้งาน 
เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครภุัณฑเ์พื่อใช้ใน
กองการศึกษา ดังนี ้
1. รถโดยสาร ขนาด 12 
ที่น่ัง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี จ านวน 1 คัน 
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 
จ านวน 2 เครื่อง 
3. ตู้เหล็ก บานเลื่อนแบบ
กระจก จ านวน 2 หลัง 
4. ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก 
จ านวน 2 หลัง  
5. ชุดเครื่องขยายเสยีง

1,500,000  500,000 500,000 จ านวนครุภณัฑ์
ที่ได้รับการจัด 
ซื้อตามความ
ต้องการเหมาะ 
สมและจ าเป็น  
(9 รายการ) 

กองการศึกษา และ
ศพด. ทั้ง 3 แห่งมี
ครุภณัฑ์ที่มีคณุภาพ 
และเพียงพอต่อความ
ต้องการในการใช้งาน 
และสามารถส่งเสริม
ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน 
 

กองการศึกษา 
ศพด.ทั้ง 3 

แห่ง 

แบบ ผ.01 



๒๙๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.1 เสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

เคลื่อนที่ไร้สาย พร้อม
ไมโครโฟน จ านวน 2 ชุด 
6. โทรโข่งชนิดแบบใช้ไมค์
ไรส้ายได้ จ านวน 2 ตัว 
7. เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 
เครื่อง 
8. เครื่องมลัตมิีเดีย
โปรเจคเตอร์ ขนาด 
3,000 ANSI  Lumens 
จ านวน 1 ชุด 
9. เครื่องดดูฝุ่น ขนาด 5 
ลิตร จ านวน 1 เครื่อง 

แบบ ผ.01 



๒๙๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.1 เสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

10.ชุดสปริงเกอร์ จ านวน 
2 ชุด 
11. เก้าอ้ีส านักงาน 
จ านวน 1 ตัว 
- จัดซื้อครุภณัฑ์เพื่อใช้ใน
ศพด. ดังนี ้
1. เตียงนอนอนามัย
ส าหรับเด็ก ทั้ง 3 ศพด.
จ านวน 231 อัน ๆ ละ 
1,650 บาท 
2. โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 
1920*1080 พิกเซล 

แบบ ผ.01 



๒๙๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.1 เสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ขนาด 40 น้ิว 
3. เครื่องซักผ้า จ านวน 1 
เครื่อง บรรจไุมต่่ ากว่า 10 
ลิตร 
4. เครื่องเล่น VCD พร้อม
ชุดล าโพง จ านวน 1 ชุด 
5. เครื่องอบผ้า จ านวน 1 
เครื่อง 
6. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจก จ านวน 7 
หลัง  
7. ตู้ล็อกเกอร์ส าหรับเด็ก 
9 ช่อง (กว้าง*ลึก*สูง) 
ขนาด 915*457*915 

แบบ ผ.01 



๒๙๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.1 เสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

มม. จ านวน 6 หลัง 
8. เครื่องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 
จ านวน 1 เครื่อง 
9. เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง 
10.เครื่องท าน้ าร้อน-เย็น 
ขนาด 2 ก๊อก จ านวน 1 
เครื่อง 
11. ตู้กับข้าวส าหรับเก็บ
อาหารเด็ก จ านวน 2 หลัง 
12. ล็อกเกอรส์ าหรับเก็บ

แบบ ผ.01 



๒๙๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.1 เสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

กระเป๋าเด็ก ขนาด 
420*300*1150 มม.
จ านวน 45 อัน 
13. โต๊ะเก้าอี้ ส าหรับเด็ก 
14. พัดลมแบบติดผนัง 
16” จ านวน 12 ตัว 
15. เครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 10 เครื่อง 

ฯลฯ 
21 จัดซื้อวัสด/ุครุภณัฑ์อื่น 

 
เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้ที่
เพียงพอและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน  

จัดซ้ือวัสดคุรุภัณฑ์อื่น ท่ีไม่
สามารถจัดเข้าประเภท
ครุภัณฑ์ที่ก าหนด เช่น 
มิเตอร์น้ า ไฟฟ้า มุ้งลวด 
กรวยจราจร แผงกั้นจราจร  

ฯลฯ 

200,000  200,000 200,000 จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น  

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานเหมาะสม
เพียงพอ  

ทุกกอง 

แบบ ผ.01 



๒๙๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.1 เสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

22 โครงการตามนโยบายของ
รัฐบาลและจังหวัด 

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 จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

(1 โครงการ) 

สามารถส่งเสริมการ
พัฒนาการด าเนินงาน 
และการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชน สังคม และ
ประเทศชาต ิ

ทุกกอง 

แบบ ผ.01 



๒๙๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.1 เสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

2. ส่งเสริมสนับสนุนและ
ด าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวง 
ทบวง กรม จังหวัด อ าเภอ 
และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
3. การเฉลิมพระเกียรติ 
เทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
หรือ พระบรมวงศานุวงศ์ 
เนื่องในโอกาสมหามงคล
ต่างๆ 

ฯลฯ 
 

แบบ ผ.01 


