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แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลเมืองศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ
โครงการจัดประชุม
ประชาคมแบบบูรณา
การท้องถิ่นระดับ
หมู่บ้าน

วัตถุประสงค์
(1) เพื่อรับทราบ ปัญหา ความ
เดือดร้อน ความต้องการของ
ประชาชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชนใน
การจัดทาโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ท้องถิ่น (2)เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
พัฒนาท้องถิ่น (3) เพื่อให้การ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ของ อปท.

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเวทีประชาคมระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อรับทราบ
ความเดือดร้อน ปัญหา ความ
ต้องการ ในการพัฒนาเทศบาล
จานวน 28 ครัง้ ผู้เข้าร่วม 1,000
คน เชิงคุณภาพ ประชาชน
ผู้อาศัยในพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา
ได้แสดงความคิดเห็น นาเสนอ
ความเดือดร้อน ปัญหา ความ
ต้องการ ในการพัฒนาเทศบาล
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)
100,000.00

2562
(บาท)
100,000.00

2563
(บาท)
100,000.00

2564

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
100,000.00 (1) ประชาชน

(1)ได้รับทราบ ปัญหา ความ
ฝ่ายแผนงานและ
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
เดือดร้อนและความต้องการ
งบประมาณ
ประชาคมไม่น้อยกว่าร้อย ของประชาชนระดับหมู่บ้าน/ สานักปลัด
ละ 60 (2) เทศบาล ชุมชน เป็นแนวทางในการจัดทา
เมืองศิลามีข้อมูล ความ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เดือดร้อน ปัญหาและ
(2)ประชาชนผู้อยู่อาศัยในเขต
ความต้องการจาก
ท้องถิ่นได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
ประชาชนระดับหมู่บ้าน/ ในการพัฒนาท้องถิ่น (3)การ
ชุมชนครบทุกหมู่บ้าน (3) จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้อง
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ระเบียบว่าด้วยการจัดทา
ความพึงพอใจมากกว่าร้อย แผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.
ละ 80
2548 และ พ.ศ. 2559
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เป้าหมาย
ที่
2

โครงการ

วัตถุประสงค์

(1)เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
โครงการจัดประชุม
ประชาคมแบบบูรณา แสดงคามคิดเห็นในการพัฒนา
การท้องถิ่นระดับเมือง ท้องถิ่น (2) เพื่อรับทราบ ปัญหา

(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเวทีประชาคมระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อรับทราบ
ความเดือดร้อน ความต้องการของ ความเดือดร้อน ปัญหา ความ
ประชาชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชนใน ต้องการ ในการพัฒนาเทศบาล
การจัดทาโครงการ/กิจกรรมพัฒนา จานวน 1 ครัง้ ผู้เข้าร่วม 1,000
ท้องถิ่น (3) เพื่อให้การจัดทา
คน เชิงคุณภาพ ประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตาม
ผู้อาศัยในพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา
ระเบียบว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา ได้แสดงความคิดเห็น นาเสนอ
ของ อปท.
ความเดือดร้อน ปัญหา ความ
ต้องการ ในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)
200,000.00

2562
(บาท)
200,000.00

2563
(บาท)
200,000.00

2564

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
200,000.00 (1) ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
ประชาคมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 (2) เทศบาล
เมืองศิลามีข้อมูล ความ
เดือดร้อน ปัญหาและ
ความต้องการจาก
ประชาชนระดับหมู่บ้าน/
ชุมชนครบทุกหมู่บ้าน (3)
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจมากกว่าร้อย
ละ 80

(1)ได้รับทราบ ปัญหา ความ
ฝ่ายแผนงานและ
เดือดร้อนและความต้องการ
งบประมาณ
ของประชาชนระดับหมู่บ้าน/ สานักปลัด
ชุมชน เป็นแนวทางในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2)ประชาชนผู้อยู่อาศัยในเขต
ท้องถิ่นได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการพัฒนาท้องถิ่น (3)การ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้อง
ระเบียบว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนา อปท. พ.ศ.2548
และ พ.ศ. 2559

254
เป้าหมาย
ที่
3

โครงการ
โครงการเพิ่มศักยภาพ
สมาชิกสภา ผู้นา
ชุมชนในการจัดทา
แผนพัฒนาเมืองศิลา

วัตถุประสงค์
(1)เพื่อให้ความรู้ ผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ ผู้นาชุมชนและ
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศิลา
เกี่ยวกับระเบียบ มท.ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนา อปท.(ฉบับที่ 2)
(2)เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ผู้นา
ชุมชน มีภาวะผู้นา มีคุณธรรม
จริยธรรมและเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม (3)เพื่อให้สมาชิกสภาฯ
ผู้นาชุมชนมีแนวทางในการ
เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี
ความร่วมมือและความเข้มแข็ง
ของชุมชน

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ ผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ ผู้นาชุมชน และ
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศิลา
จานวน 90 คน เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ผู้นา
ชุมชนและเจ้าหน้าที่เทศบาล
เมืองศิลามีความรู้และเข้าใจ
ระเบียบว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาของ อปท. ฉบับที่
2 มีคุณธรรม จริยธรรมและ
เสียสละเพื่อส่วนรวม ความรัก
ความสามัคคี

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)
300,000.00

2562
(บาท)
300,000.00

2563
(บาท)
300,000.00

2564

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
300,000.00 (1)สมาชิกสภาฯ ผู้นา
ชุมชน และเจ้าหน้าที่
เทศบาลเมืองศิลามี
ความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบฯ ว่าด้วยการ
จัดทาแผนของ อปท.
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
(2) สมาชิกสภาฯ ผู้นา
ชุมชน และเจ้าหน้าที่
เทศบาลเมืองศิลา มี
ความพึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 80

(1) สมาชิกสภาฯ ผู้นาชุมชน ฝ่ายแผนงานและ
และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง งบประมาณ
ศิลามีความรู้ความเข้าใจใน สานักปลัด
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทา
แผนของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2559 (2) สมาชิกสภาฯ
ผู้นาชุมชน มีภาวะผู้นา
คุณธรรม จริยธรรมและ
เสียสละเพื่อส่วนรวม

255
เป้าหมาย
ที่
4

โครงการ
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารการจัดทา
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

วัตถุประสงค์
(1)เพื่อให้ความรู้ ตามระเบียบฯ
ว่าด้วยวิธงี บประมาณของ อปท.
พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
และหนังสือซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณ อปท. พ.ศ.
2561 (2)เพื่อให้การจัดทาเทศ
บัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีเสร็จสิ้นสามารถ
ประกาศใช้ทันกาหนดเวลา

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ ผู้บริหาร หัวหน้า
สานักปลัด/ผู้อานวยการกอง
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ
จัดทางบประมาณของแต่ละ
หน่วยงาน จานวน 30 คน
เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร
หัวหน้าสานักปลัด/
ผู้อานวยการกอง และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ
จัดทางบประมาณของแต่ละ
หน่วยงานความรู้ ตาม
ระเบียบฯว่าด้วยวิธกี าร
งบประมาณของ อปท. พ.ศ.
2541 และแก้ไขเพิ่มเติม

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)
50,000.00

(บาท)
50,000.00

(บาท)
50,000.00

(บาท)
50,000.00 (1)ผู้บริหาร หัวหน้าสานัก (1)ผู้บริหาร หัวหน้าสานัก
ปลัด/ผู้อานวยการกอง
ปลัด/ผู้อานวยการกอง และ
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทา
จัดทางบประมาณมีความรู้ งบประมาณมีความรู้ ตาม
ตามระเบียบฯว่าด้วย
ระเบียบฯว่าด้วยวิธกี าร
วิธกี ารงบประมาณ พ.ศ.
งบประมาณ พ.ศ.2541 และ
2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
และหนังสือซักซ้อมแนว
ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
ทางการจัดทางบประมาณ
งบประมาณ อปท. อยู่ใน
อปท. อยู่ในระดับดี
(2)ผู้บริหาร หัวหน้าสานัก ระดับดี (2)เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจา
ปลัด/ผู้อานวยการกอง
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เสร็จสิ้นสามารถประกาศใช้
การจัดทางบประมาณของ ทันเวลากาหนดเวลา
แต่ละหน่วยงานมีความพึง
พอใจมากกว่าร้อยละ 80

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
สานักปลัด

256
เป้าหมาย
ที่
5

โครงการ
โครงการพัฒนา
เทศบาลเมืองศิลาให้
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

วัตถุประสงค์

(1)เพื่ออบรมให้ความรู้
บุคลากร เรือ่ งคอมพิวเตอร์
ระบบอินทราเน็ตและระบบ
อินเตอร์เน็ต (2)เพื่อสร้าง
ช่องทางในการเผยแพร่องค์
ความรูใ้ นรูปแบบคู่มือ วีดีโอ
วีดิทศั น์ ให้กับบุคลากรใน
การปฏิบตั ิงาน (3)เพื่อให้
บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในองค์ความรูร้ ่วมกัน

(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ ผู้บริหาร
หัวหน้าสานักปลัด/
ผู้อานวยการกองและ
บุคลากรเทศบาลเมือง
ศิลาจานวน 80 คน
เชิงคุณภาพ เทศบาล
เมอืงศิลามีองค์ความรูท้ ี่
ได้จัดทาได้คู่มือหรือวีดี
ทัศน์และมีช่องทางการ
เผยแพร่ให้บคุ ลากรได้
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

40,000.00

40,000.00

40,000.00

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

40,000.00 (1)บุคลากรผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
เรือ่ งคอมพิวเตอร์
ระบบอินเตอรเน็ต
ระบบอินทราเน็ต
เพิ่มขึน้ มากกว่า 80
(2)มีช่องทางเผยแพร่
องค์ความรูใ้ ห้
บุคลากรได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน

(1)บุคลากรมีความรูเ้ รือ่ ง ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
คอมพิวเตอร์ ระบบ
สานักปลัด
อินทราเน็ตและระบบ
อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึน้
(2)สร้างช่องทางในการ
เผยแพร่องค์ความรูใ้ ห้กับ
บุคลกรในการปฏิบตั ิงาน
(3)บุคลากรได้แลกเปลี่ยน
เรียนรูใ้ นองค์ความรู้
ร่วมกัน

257
เป้าหมาย
ที่
6

โครงการ
โครงการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน(รายงานผล
การปฏิบัตงิ าน)

วัตถุประสงค์
(1)เพื่อจัดทาสื่อสาหรับเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ผลการ
ดาเนินงานของเทศบาลเมืองศิลา
ให้เป็นที่รู้จกั มากขึ้น (2)เพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรใน
การบริหารจัดการที่ดี (3)เพื่อ
เป็นสื่อกลางรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารที่ดรี ะหว่างเทศบาลฯ กับ
ประชาชนในพื้นที่

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ หน่วยงานราการ
ในพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา
หน่วยงาน อปท. ในอาเภอ
เมืองขอนแก่น เทศบาลเมือง
ทั่วประเทศ ผู้ใหญ่บ้าน
ประธานกรรมการชุมชน
กรรมการบริหารชุมชน กลุ่ม
อาชีพในตาบลศิลา กองทุน
ต่างๆในพื้นที่ตาบลศิลา คณะ
ที่มาศึกษาดูงาน จานวน
1,000เล่ม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)
100,000.00

2562
(บาท)
100,000.00

2563
(บาท)
100,000.00

2564

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
100,000.00 (1)เทศบาลเมืองมี
ภาพลักษณ์ที่ดตี อ่ สายตา
คนในพื้นที่และผู้มา
ศึกษาดูงานมากขึ้น
กว่าเดิม (2)ประชาชน
และหน่วยงานได้รับ
ทราบข่าวสารรวมถึง
โครงการต่างๆที่ทาง
เทศบาลได้ดาเนินการ
อย่างทั่วถึง

(1)ประชาชนในพื้นที่เข้าถึง ฝ่ายแผนงานและ
กิจกรรมต่างๆของเทศบาล
งบประมาณ
เมืองมากขึ้น (2)เทศบาล
สานักปลัด
เมืองศิลามีภาพลักษณ์ที่ดตี อ่
สายตาคนในพื้นที่และผู้มา
ศึกษาดูงานมากขึ้นกว่าเดิม
(3)ประชาชนได้รับทราบ
ข่าวสารรวมถึงโครงการต่างๆ
ที่ทางเทศบาลได้ดาเนินการ
อย่างทั่วถึง

258
เป้าหมาย
ที่
7

โครงการ
โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สนิ

วัตถุประสงค์
1)เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของ
เทศบาลเมืองศิลา โดยสามารถ
จัดเก็บภาษีตา่ ง ๆ ได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องเป็นธรรมและ
สะดวก รวดเร็ว 2) เพื่อเป็นการ
รวบรวมข้อมูลในด้านการคลัง 3)
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
4) เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมรี ะบบ
ที่แน่นอน และตรวจสอบได้ และ
สะดวกรวดเร็ว

(ผลผลิตของโครงการ)
1)ปีงบประมาณ 2561
ดาเนินการเขต (zone)14, 15,
16, 17 รวม 4 เขต(zone)
2)ปีงบประมาณ 2562
ดาเนินการเขต (zone)9, 10,
13 รวม 3 เขต (zone) 3)
ปีงบประมาณ 2563
ดาเนินการเขต (zone)2, 3, 4,
8 รวม 4 เขต(zone) 4)
ปีงบประมาณ 2564
ดาเนินการเขต (zone)1, 6, 7
รวม 3 เขต (zone)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000 1) ปี 2561 ดาเนินการ
เสร็จการเสร็จ 4 เขต 2)
ปี 2562 ดาเนินการเสร็จ
การเสร็จ 3 เขต 3) ปี
2563 ดาเนินการเสร็จ
การเสร็จ 4 เขต 4) ปี
2564 ดาเนินการเสร็จ
การเสร็จ 3 เขต

1)เมื่อจัดทาแผนที่ภาษีและ กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สนิ เสร็จ
เรียบร้อยแล้วจะทาให้ 2)
เทศบาลฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น 3)
เทศบาลฯ มีขอ้ มูลทางด้าน
การคลังอย่างครบถ้วนและ
ถูกต้อง 4)เทศบาลฯ
สามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 5)เทศบาลฯ มี
ระบบการจัดเก็บภาษีที่
แน่นอน ถูกต้องและเป็นธรรม
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เป้าหมาย
ที่
8

โครงการ
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดและปรับปรุง
รายได้ของท้องถิ่นให้มากขึ้น 2)
เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยให้
ครบถ้วนและครอบคลุมพื้นที่และ
ชุมชนในเขต 3) จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ในชุมชนให้มคี วามครอบคลุมไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80 4) เพิ่มรายได้
จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ
ขนขยะมูลฝอยในท้องถิ่น

(ผลผลิตของโครงการ)
1) ประชาชนผู้เสียภาษีใน
ตาบลศิลาชาระภาษีภายใน
กาหนดและเก็บรายได้ถกู ต้อง
ทุกราย 2) สามารถจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ10 ของประมาณ
รายรับจากเทศบัญญัติ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1) เทศบาลเมืองศิลา มีรายได้
เพิ่มขึ้นมากขึ้นและสามารถ
ลดการค้างชาระภาษี หรือมี
ลูกหนี้ภาษีลดน้อยลง 2)
ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ในการขอรับบริการ
และเข้าใจในหลักเกณฑ์
ขั้นตอน 3) สามารถจัดเก็บ
รายได้อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรมและเป็นไปตาม
เป้าหมายของประมาณการ
รายรับด้านการจัดเก็บภาษี
ของงบประมาณประจาปี 4)
พัฒนารายได้ท้องถิ่นและเกิด
การบริหารจัดการที่ดตี าม
หลักธรรมาภิบาลในระดับ
ชุมชน

กองคลัง

2561

2562

2563

2564

(บาท)
1,800,000

(บาท)
1,800,000

(บาท)
1,800,000

(บาท)
1,800,000 1)สามารถจัดเก็บภาษีใน
เขตพื้นที่ตาบลได้เพิ่ม
ร้อยละ 10
2)การ
จัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
เกิดความรวดเร็วถูกต้อง
และเป็นธรรม 3)
จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ
ขนขยะมูลฝอยในชุมชน
ให้มคี วามครอบคลุมไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80
4) การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมค่าขยะมูล
ฝอยมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

260
เป้าหมาย
ที่
9

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1)เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เชิงคุณภาพ จัดฝึกอบรมให้
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร บุคลากรของเทศบาลให้มีความรูใ้ น ความรู้แก่ คณะผู้บริหาร
ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลเมืองศิลา
มาภิบาล 2)เพื่อให้ที่เข้ารักการ
เทศบาล ลูกจ้างประจา
ฝึกอบรมสามารถปฏิบติงานได้อย่าง
พนักงานจ้าง 1)คณะ
มีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วและ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
ท้องถิ่น 3)เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างฯ
ฝึกอบรมได้พัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจ ในบทบาทตามอานาจหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในหน้ที่
และภารกิจของตนเองและมี
ความรับผิดชอบในการบริการ
สาธารณะของเทศบาลเมืองศิลาเพิ่ม วิสยั ทัศน์เพิ่มมากขึ้น
มากขึ้น 4)เพื่อให้บุคลากรของ
เทศบาลเมอืงศิลามีความรักและ
ความสามัคคีมีเป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1)ผู้เข้าร่วมโครการได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของเทศบาลให้มี
ความรู้ในด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2)ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
นาความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัตงิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง
รวดเร็วและเกิดประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่น
3)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
เข้าใจในบทบาทตามอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบในการ
บริหารสาธารณะของเทศบาล
เมืองศิลาเพิ่มมากขึ้น

สานักปลัด

2561

2562

2563

2564

(บาท)
800,000

(บาท)
800,000

(บาท)
800,000

(บาท)
800,000 จากแบบสอบถาม
ผู้เข้าร่วมโรงการมีความ
พึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ
80

261
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
5)เพื่อเสริมสร้างแนวคิดวิสยั ทัศน์
และปรับเปลี่ยนกระบวนการใน
การปฏิบัตงิ านอันเป็นประโยชน์
กับองค์กรและประชาชน 6)เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ระหว่างหน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2)คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล สามารถปฏิบัตงิ าน
ตามภารกิจหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้องตามนโยบายรัฐบาล
และกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ดยี ิ่งขึ้น 3)
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนกังานเทศบาล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง มี
ความรัก ความสามัคคี
สามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถเพื่อนามา
ปฏิบัตงิ านและพัฒนาท้องถิ่น
ให้มคี วามเจริญก้าวหน้าต่อไป

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

4)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
รักและสามัคคีมเี ป้าหมายการ
ทางานที่ดรี ่วมกัน 5)ผู้เข้าร่วม
โครการมีความรู้เพื่อ
เสริมสร้างแนวคิด วิสยั ทัศน์
และปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทัศน์ในการปฏิบัตงิ านเพื่อ
การอันเป็นประโยชน์ตอ่
องค์กรและประชาชน 6)
ผู้เข้าร่วมโครงการมีคความรู้
และสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัตงิ านระหว่างหน่วยงาน

262
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

10 โครงการฝึกอบรม
กระบวนการจัดทา
แผนชุมชน

วัตถุประสงค์
1)เพื่อเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และเพิ่มทักษะในการจัดทา
แผนชุมชน 2)เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนชุมชน
3)เพื่อเชื่อมโยงความต้องการของ
ชุมชนภายใต้แผนชุมชนกับ
แผนพัฒนาอาเภอและแผนพัฒนา
จังหวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ จานวนทัง้ สิน้ 500
คน ประกอบไปด้วยสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองศิลาประธาน
และคณะกรรมการชุมชน
กานัน/ผูใ้ หญ่บ้าน
คณะกรรมการหมูบ่ ้าน กลุม่
อาชีพ กลุม่ สตรี อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบ่ ้าน หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรเอกชนและ
ประชาชน เชิงคุณภาพ
สมาชิกสภาฯ ประธานและ
คณะกรรมการชุมชน กานัน/
ผูใ้ หญ่บ้าน คณะกรรมการ
หมูบ่ ้าน กลุม่ อาชีพ กลุม่ สตรี
อสม. หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
เอกชน และประชาชนสามารถ
ใช้กระบวนการจัดทาแผน
ชุมชนเป็นเครื่องมือในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน
ในด้านต่างๆ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000 1)กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ80 2)ประชาชนมี
ความรู้และทักษะในการ
จัดทาแผนชุมชนและมี
ส่วนร่วมในการจัดทา
แผนชุมชน 3)
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ
มากว่าร้อยละ 80

1)ทาให้เกิดกระบวนการ
งานบริหารงานทั่วไป
เรียนรู้และมีทักษะในการ
สานักปลัด
จัดทาแผนชุมชนของคนใน
ชุมชน 2)ทาให้ชมุ ชนเข้มแข็ง
มีการพึ่งตนเอง และพัฒนา
ขีดความสามารถของชุมชน
3)ทาให้การบูรณาการในการ
จัดทาแผนชุมขนของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง

263
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

11 โครงการฝึกอบรมการ
จัดเก็บข้อมูลความ
จาเป็นพื้นฐานเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
1) เพื่อฝึกอบรมคณะกรรมการ
ชุมชนในการจัดเก็บข้อมูลความ
จาเป็นพื้นฐานในการจัดทาแผน
2)เพื่อจัดเก็บข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐานในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้นาชุมชน ทุกหมู่บ้าน
เชิงคุณภาพ คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้นาชุมชน มีความรู้ใน
การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐานและสามารถนาความ
จาเป็นพื้นฐานมาใช้ในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000 มีขอ้ มูลความจาเป็น
พื้นฐานสาหรับจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นครบ
ทุกชุมชน

3,820,000.00

3,820,000.00

3,820,000.00

3,820,000.00

11

10

10

10

11

10

10

10

การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ฝ่ายแผนงานและ
สามารถจัดทาได้ตามกาหนด งบประมาณ สานักปลัด
โดยมีขอ้ มูลความจาเป็น
พื้นฐาน

