
๒๙๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.2 สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาเทศบาล และคณะ
ผู้บริหาร 

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

1. จัดฝึกอบรม รวมถึงการ
ส่งพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างฝกึอบรม
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ                     
2. จัดอบรม สัมมนา และ            
ทัศนศึกษาดูงานให้แก่คณะ
ผู้บริหารฯ สมาชิกสภา
เทศบาล พนกังานเทศบาล
และพนักงานจ้าง 
หลักสูตรต่างๆ เช่น 
- การบริหารองค์กรตาม
หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
- การป้องกันปราบปราม
การทุจริต เป็นต้น 

400,000 
(2559:400,000) 
(2558:400,000) 
(2557:200,000) 

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

1. สามารถเพิ่มความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์
และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายได ้
2. สามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน 
3. สรา้งสัมพันธภาพท่ีดี
ระหว่างกันและเกิด
ความร่วมมือ ความ
สามัคคีในองค์กร 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



๓๐๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.2 สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

2 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลสุเทพ  

1. เพื่อเพิ่มความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าท่ีตามกฎหมาย 
2. เพื่อเสริมสร้าง
บทบาทของ
กระบวนการทางนิติ
บัญญัติของสภาท้องถิ่น
ให้มีความเข้มแข็ง
ตลอดจนเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
3. เพื่อเป็นการฝึก
ปฏิบัติด้านนติิบัญญัติ
ท้องถิ่น 

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

ฯลฯ 

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

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

1. สมาชิกสภาฯ ไดร้ับ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ี
ตามกฎหมาย 
2. สมาชิกสภาฯ ไดร้ับ
การเสริมสร้างบทบาท
ของกระบวนการทางนิติ
บัญญัติใหม้ีความ
เข้มแข็ง 
3. สมาชิกสภาฯ 
สามารถท าหน้าท่ีด้าน
นิติบัญญตัิได้อย่างเตม็
ความสามารถ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



๓๐๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.2 สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของบุคลากร
ทางการศึกษา ครูผูดู้แลเด็ก 
และผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 

เพื่อเพ่ิมสมรรถนะ
บุคลากรทางการศึกษา 
ครูผูดู้แลเด็ก และผู้ช่วย
ครูผูดู้แลเด็ก 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
และศึกษาดูงานให้แก่
บุคลากรทางการศึกษา ครู
ผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 
2. การส่งบุคลากรทางการ
ศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก เข้ารับ
การอบรม ประชุม และ
ศึกษาดูงานต่างๆ 

ฯลฯ 
 
 
 

100,000 
 
 

 100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรทาง
การศึกษา ครู
ผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ช่วยครูผูดู้แล
เด็กได้รับการ
พัฒนา 

บุคลากรทางการศึกษา 
ครูผูดู้แล และผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะและ
สามารถน าความรู้ 
ประสบการณ์ที่ไดร้ับมา
ใช้ในการเรียนการสอน 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



๓๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 5. การสรา้งประสิทธภิาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ : 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 7.2 สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

4 โครงการเพิม่ศักยภาพและ
พัฒนาผู้น าชุมชน 

1. เพื่อให้ผู้น าชุมชน
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและมีความรู้ 
ประสบการณ ์
2. เพื่อเป็นการเปิด          
โลกทัศน์ แลกเปลี่ยน
เรียนรูจ้ากแหล่งต่างๆ 
3. เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

จัดอบรม สัมมนา และ
ทัศนศึกษาดูงาน ให้
ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพของผู้น าท้องถิ่น 
ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บา้น 
และผู้น าชุมชน จ านวน 
300 คน เกี่ยวกับ 
- บทบาทหน้าท่ี 
- การบริหารจัดการชุมชน 
- การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ เป็นต้น 

ฯลฯ 

400,000 
(2559:400,000) 
(2558:300,000) 
(2557:200,000) 

 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบั
ความรู้ 
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น 

1. ผู้น าชุมชนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและมี
ความรู้ ประสบการณ์
ใหม่ๆ 
2. ชุมชนมีความเขม้แข็ง 
และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชุมชน 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.01 


