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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการศูนย์สวสัดิการ
สังคมผูสู้งอาย ุ

เพื่อสร้างความสุขให้
ผู้สูงอายุ และเกิด
การรวมกลุ่มทาง
สังคมของผู้สูงอาย ุ

1. จัดกิจกรรมใหผู้้สูงอายุ
ได้มาพบปะและท า
กิจกรรมร่วมกัน 
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อ
สร้างความสุขและคลาย
เหงาให้กับผู้สูงอาย ุ

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของผู้สูงอายุท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรมไดร้ับ
ความสุขและ
คลายเหงา 

ผู้สูงอายไุด้รับ
ความสุข และเกิด
การรวมกลุ่มทาง
สังคม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการเยี่ยมบ้านผูสู้งอายุ              
ผู้พิการ 

เพื่อจัดให้มี
อาสาสมัครดแูล
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยตดิเตียง ฯลฯ 
ในต าบล 

1. อบรมเพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครดแูลผู้สูงอาย ุ
2. มีอาสาสมคัรดูแล
ผู้สูงอายุในต าบล จ านวน 
20 คน 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 80,000 ร้อยละ 100 
ของผู้สูงอายุที่
ป่วยติดเตียง 
หรือขาดผู้ดูแล
ได้รับการดูแล
โดยอาสา สมัคร
ดูแลผู้สูงอาย ุ
 

มีอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุในต าบล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการสงเคราะห์
ช่วยเหลือครอบครัวยากจน 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ
ความเดือดร้อนในชุมชน 

เพื่อสงเคราะห์และ
ช่วยเหลือครอบครัว
ยากจนผู้ด้อยโอกาส
และผูป้ระสบความ
เดือดร้อนในชุมชน 

สนับสนุนเงินช่วยเหลือ 
หรือเครื่องอุปโภคบรโิภค
หรือวัสดุอุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือ
ทุนประกอบอาชีพส าหรับ
ครอบครัวยากจน
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ
ความเดือดร้อนในชุมชน 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 200,000 ร้อยละ 100 
ของผู้ที่ได้รับ
การช่วยเหลือ
สามารถใช้
ชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข 

ครอบครัวยากจน
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ประสบความ
เดือดร้อนในชุมชน 
ได้รับการสงเคราะห์
ช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ป่วย
เอดส ์

สนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพแก่ 
 -ผู้สูงอายุ 1,600 คน 
 -ผู้พิการ 250 คน 
 -ผู้ป่วยเอดส์ 25 คน 

17,000,000 
 

17,000,000 
 

17,000,000 
 

17,000,000 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้สูงอายุ   
ผูพ้ิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผูป้่วยเอดส์ ท่ี
ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
สามารถใช้ชีวิตได้
อย่างปกติสุข 

กองสวัสดิการ
สังคม 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการบริการแสดงตน
และส่งเสรมิคณุภาพชีวิต
ผู้รับเบีย้ยังชีพ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการแสดง
ตน และจดักิจกรรม
ด้านสุขภาพและ
นันทนาการให้
ผู้สูงอาย ุ
 

1. จัดบริการรับแสดงตน
นอกพ้ืนท่ีเป็นรายหมู่บ้าน  
2. จัดบริการดา้นสุขภาพ
อนามัยและนันทนาการแก่
ผู้สูงอาย ุ
3. ผู้สูงอายุท่ีรับเบี้ยยังชีพ 
จ านวน 800 คน เข้าร่วม
โครงการ 
 
 
 
 
 

80,000 
 
 

80,000 
 

80,000 80,000 ร้อยละ 100 
ของผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายไุด้รับความ
สะดวกในการแสดง
ตน ตลอดจนไดร้ับ
ความรู้ และความ
บันเทิง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมสุขภาวะ
และวัฒนธรรมผูสู้งอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับ
ความรู้ และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ 
ตามสภาพปัจจุบันท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

1. จัดอบรมให้ความรู้และ
ทัศนศึกษาดูงานแก่กลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ
2. ผู้สูงอายุเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 200 คน 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 200,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบั
ความรู้และ
ประสบการณ์
ใหม่ๆ ร้อยละ 
100 

ผู้สูงอายไุด้รับความรู้ 
และประสบการณ์
ใหม่ๆ เปิดโลกทัศน์
ใหม่ ตามสภาพ
ปัจจุบันท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการส่งเสริมอาชีพและ
ยกระดับฝีมือแรงงานแก่คน
พิการ 

เพื่อให้คนพิการมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

1. จัดอบรมทักษะอาชีพ
แก่คนพิการ 
2. คนพิการเข้าร่วมอบรม
จ านวน 40 คน 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 ร้อยละ 90 
ของคนพิการ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมการ
อบรม 
 

คนพิการมีทักษะใน
การ 
ประกอบอาชีพและม ี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมของสมาคม
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ
จังหวัดเชียงใหม ่

1. เพื่อสนับสนุน
การสร้างงานให้กับ
ครอบครัวคนพิการ
ให้มีรายได้เลี้ยง
ครอบครัว 
2. เพื่อให้คนพิการมี
อาชีพมีงานท าอยู่ใน
ท้องถิ่นของตนอย่าง 
มีเกียรติมีศักดิศ์ร ี
 
 
 

1. จัดอบรมอาชีพระยะสั้น
ให้แก่คนพิการในต าบล 
2. คนพิการที่มีความสนใจ
ด้านช่าง หรืออ่ืนๆ จ านวน 
20 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของคนพิการที่
ผ่านการอบรม
มีอาชีพมี
รายได้  

คนพิการไดร้ับ
สนับสนุน 
การประกอบอาชีพท่ี 
เหมาะสมมีรายได้ มี
อาชีพและมีงานท า
อยู่ในท้องถิ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ.01 


