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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 
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตร ี

เพื่อให้กลุ่มสตรี
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ด้านการพัฒนา
บทบาทสตรีและ
ด้านอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

1. จัดอบรมเพิ่มศักยภาพ
พร้อมศึกษาดูงานจ านวน 
1 ครั้ง 
2. จ านวนผู้เข้าอบรมทั้ง
ต าบล 200 คน 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม
ได้รับความรู้
และ
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น 

กลุ่มพัฒนาสตรไีด้รบั
ความรู้และได้แลก 
เปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนาสตรดี้านต่างๆ 
สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

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 
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการเพิม่ศักยภาพ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

เพื่อให้
คณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กไดร้ับ
การพัฒนาศักยภาพ
และแลก เปลี่ยน
เรียนรูร้ะบบการ
คุ้มครองเด็ก 
 
 
 
 
 
 

1. จัดอบรมเพิ่มศักยภาพ 
จ านวน 1 ครั้ง 
2. จ านวนผู้เข้าอบรม
จ านวน 40 คน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม
ได้รับความรู้
และ
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น 

คณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กไดร้ับ
ความรู้และได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระบบการคุ้มครอง
เด็ก 

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 
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการเพิม่ศักยภาพการ
บริหารจดัการกองทุนใน
ต าบลสุเทพ 

เพื่อให้
คณะกรรมการ
บริหารกองทุนใน
ต าบลสุเทพได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
และแลก เปลี่ยน
เรียนรู้การบรหิาร
จัดการกองทนุฯ 

1. จัดอบรมเพิ่มศักยภาพ 
พัฒนาความรู้ ด้านการ
บริหารจดัการ ระเบยีบ
กฎหมาย ศึกษาดูงานเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กองทุน
ที่ประสบความส าเร็จ 
2. จ านวนผู้เข้าอบรม
จ านวน 50 คน 
 
 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม
ได้รับความรู้
และ
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น 

คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบลสุเทพ
ได้รับความรู้และได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
การบริหารจัดการ
กองทุนฯ 

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 
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการเพิม่ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหาร
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเกษตร
ประจ าต าบล 

เพื่อให้
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
และแลกเปลีย่น
เรียนรู้การบรหิาร
จัดการศูนยฯ์ อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. จัดอบรมเพิ่มศักยภาพ
จ านวน 1 ครั้ง 
2. จ านวนผู้เข้าอบรม
จ านวน 40 คน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม
ได้รับความรู้
และ
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น 

คณะกรรมการ
บริหารศูนย์บริการ
และถ่าย ทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตรประจ าต าบล
ได้รับความรู้และได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ด้านการพัฒนาศูนย์ 
บริการฯ 
 
 
 
 

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 
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนต าบล           
สุเทพ 

เพื่อให้
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนเทศบาลต าบล
สุเทพไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพและ
แลก เปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารจัดการ
ศูนย์ฯ 
 
 
 
 

1. จัดอบรมสมัมนา
ส่งเสริมความรู้แก่
คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวฯ และแต่งตั้ง
กรรมการศูนย์ฯ  
2. ผู้เข้าอบรมจ านวน  
50 คน 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบ รม
สัมมนาไดร้ับ
ความรู้ด้าน
การพัฒนา
สถาบัน
ครอบครัว 

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนเทศบาลต าบล 
สุเทพไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพและ
แลก เปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารจัดการ
ศูนย์ฯ 

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 
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการวันสตรสีากล 1. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนใหส้ตรมีี
สว่นร่วมในกิจกรรม
ทุกด้าน     
2. เพื่อส่งเสริม
ความตระหนักและ
ความ ส าคญัของ
สตร ี

1. จัดเวทีเสวนาเชิง
วิชาการเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเวทีศักยภาพ
ส าหรับกลุ่มสตร ี
2. จ านวนสตรีเข้าร่วม
โครงการทั้งต าบล จ านวน 
150 คน 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบั
ความรู้และได้
แสดงออกซึ่ง
ศักยภาพ 

1. กลุ่มสตรีได้มี
โอกาสร่วมกิจกรรม
วันส าคัญของสตร ี
2. สตรีที่มผีลงาน
ดีเด่นได้รับการยก
ย่องและยอมรับจาก
สังคม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการค่ายครอบครัว เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่
สถาบันครอบครัว 

1. จัดอบรมค่ายครอบครัว 
2. จ านวนครอบครัวเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 30 
ครอบครัว 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ร้อยละ 80 
ของครัวเรือนท่ี
เข้าร่วมอบรม
เข้าใจบทบาท
หน้าท่ีตนเอง 

สถาบันครอบครัวเกิด
ความเข้มแข็งและ
อบอุ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



258 
 

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 
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการคุม้ครองเด็ก
เทศบาลต าบลสุเทพ 

เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านการ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนเกิดความ
ต่อเนื่องและ 
เป็นรูปธรรม 

1. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
พิทักษ์และคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
2. ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน
ด้านเด็กและเยาวชน 
3. จัดอบรมส่งเสรมิความรู้
ให้แก่เด็กและเยาวชน, 
คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 1. จ านวน
ศูนย์ช่วยเหลือ
พิทักษ์และ
คุ้มครองเด็ก 
จ านวน 1 
แห่ง 
2. จ านวน
ข้อมูลพื้นฐาน
ด้านเด็กและ
เยาวชน 
จ านวน 15 
หมู่บ้าน 
 

การด าเนินงานด้าน
การ 
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 
มีความต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



259 
 

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 
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการเพิม่ศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชน
ระดับต าบล (ศอช.ต.) และ
คณะกรรมการกองทุน
ประเภทต่างๆ 

เพื่อให้
คณะกรรมการศูนย์
ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับ
ต าบล (ศอช.ต.) 
และคณะกรรมการ
กองทุนฯ ต่างๆ ใน
ต าบลได้รบัการ
พัฒนาศักยภาพและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
การบริหารจัดการ
กองทุนฯ 
 

1. จัดอบรมเพิ่มศักยภาพ 
จ านวน 1 ครั้ง 
2. จ านวนผูเ้ข้าอบรม 
จ านวน 50 คน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม
ได้รับความรู้
และ
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น 

คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบลสุเทพ
ได้รับความรู้และได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
การบริหารจัดการ
กองทุนฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



260 
 

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 
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุ
ต าบลสุเทพ 

เพื่อจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุและจัด
กิจกรรมให้แก่
ผู้สูงอาย ุ
 
 

1. จัดตั้งโรงเรยีนผูสู้งอาย ุ
2. จัดกิจกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุ เช่น การสัมมนา
จัดท าหลักสูตรการเรียน
การสอน อบรมการดูแล
สุขภาพ 

ฯลฯ 
 
 
 
 

 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของผู้สูงอายุ
เข้าร่วม
โครงการ 

มีโรงเรียนส าหรับจดั
กิจกรรมและส่งเสริม
การเรยีนรู้ด้านต่างๆ 
ให้กับผู้สูงอาย ุ

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 
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการนันทนาการและ
กีฬาพ้ืนบ้านผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมด้าน
กีฬาและ
นันทนาการส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

1. สนับสนุนการจดักีฬา
และนันทนาการส าหรับ
ผู้สูงอายุ 2 ครั้ง 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาให้แก่ผู้สูงอายุ
ภายในต าบลสเุทพ และ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้สูงอายไุด้เช่ือมความ
สามัคคีกับผู้สูงอายุในอปท.
ต่างๆ ในเขตอ าเภอเมือง 
 
 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 70,000 ร้อยละ 70 
ของผู้สูงอายุท่ี
สามารถ
มาร่วม
กิจกรรมมี
สุขภาพกาย
และ
สุขภาพจิตทีด่ ี
 

ผู้สูงอายไุด้รับการ
ส่งเสริมให้เล่นกีฬา
และนันทนาการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



262 
 

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 
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการผู้สูงอายสุุขใจไหว้
พระสญัจร 

เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
ด้านจิตใจและจิตวิ
ญาณแกผู่้สูงอาย ุ

1. จัดอบรมและไหว้พระ
สัญจรนอกพ้ืนท่ี 
2. จ านวนผูสู้งอายุเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 200 
คน 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 
ของผู้สูงอายุท่ี
ร่วมโครงการมี
ภาวะความ 
เครียดและ
ความกังวล
ลดลง 

ผู้สูงอายุในต าบลมสีุข
ภาวะด้านจติใจและ
จิตวิญญาณที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

13 โครงการสุขภาพดี ตามวิถี
ไทย ห่างไกลโรค 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในต าบล
ตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพของตนเอง
ด้วยการออกก าลัง
กาย 

1. จัดกิจกรรมออกก าลัง
กายโดยการร าวงย้อนยคุ 
2. จัดประกวดการออก
ก าลังกายโดยการร าวงย้อน
ยุค 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้านมี
การออกก าลัง
กายโดยการร า
วงย้อนยุค 

ประชาชนในต าบล
ตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพของตนเอง
ด้วยการออกก าลัง
กาย 

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 
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการบทเพลงวันวาน 
ประสานหัวใจวัยเก๋า 

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้
แสดงออกถึง
ศักยภาพด้านการ
ร้องเพลง 

1.จัดประกวดร้องเพลง
ผู้สูงอาย ุ
2.ผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านเข้า
ร่วมโครงการ 
 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 100 
ของหมู่บ้านส่ง
ผู้สูงอายุเข้า
ประกวดร้อง
เพลง 

ผู้สูงอายไุด้แสดงออก
ด้านศักยภาพการร้อง
เพลง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

15 โครงการบทเพลงร่วมสมัย
ประสานหัวใจกลุ่มสตร ี

เพื่อให้กลุ่มสตรไีด้
แสดงออกถึง
ศักยภาพด้านการ
ร้องเพลง 

1. จัดประกวดร้องเพลง
สตร ี
2. กลุ่มสตรีทุกหมู่บ้านเข้า
ร่วมโครงการ 

80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 100 
ของหมู่บ้านส่ง
กลุ่มสตรเีข้า
ประกวดร้อง
เพลง 
 
 

กลุ่มสตรไีด้
แสดงออกถึง
ศักยภาพด้านการร้อง
เพลง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



264 
 

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 
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการนันทนาการปัน
รอยยิ้มใหผู้้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้มี
กิจกรรมร่วมกัน
ในช่วงเทศกาลส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม ่

1. จัดกิจกรรมใหผู้้สูงอายุ
ได้มาพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและรวมกลุ่ม
กัน  
2. ผู้สูงอายุท้ังต าบล 
จ านวน 1,000 คน 

80,000 
 

80,000 
 

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

ผู้สูงอายไุด้มีกิจกรรม
ร่วมกันในช่วง
เทศกาล ส่งท้ายปเีก่า
ต้อนรับปีใหม ่

กองสวัสดิการ
สังคม 

17 โครงการสนับสนุนการ
บริหารจดัเก็บข้อมลูเพื่อ
การพัฒนาต าบล 

เพื่อให้ได้ข้อมูลทีม่ี
ประสิทธิภาพในการ
วางแผนการพัฒนา
ด้านต่างๆ แก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

๑. จัดการประชุมช้ีแจง
การจัดเก็บข้อมูลแกผู่้ที่
เกี่ยวข้อง 
๒. จัดเก็บและบันทึกข้อมลู
เพื่อการพัฒนาต าบล อาทิ 
รายได้ ข้อมูลเด็กเยาวชน 
ผู้สูงอายุ และอื่นๆ 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 80,000 ร้อยละ 70 
ของข้อมูล
สามารถ
น ามาใช้
วางแผนใน
การพัฒนา  
 

มีข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพในการ
วางแผนการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ 

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 
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการบริการสาธารณะ
เพื่อประชาชน 

เพื่อบริการ
ประชาชนในการจัด
งานพิธีต่างๆ อาทิ 
ศาสนพิธี พิธีกรรม 
ต่างๆ และให้บริการ
ช่วยเหลือกิจกรรม
ต่างๆ ในต าบล 

จ้างแรงงานส าหรับบริการ
กางเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้และ
ช่วยเหลือด้าน 
ศาสนพิธีต่างๆ ในต าบล 
แก่ประชาชน จ านวนไม่
น้อยกว่า 140 ครั้ง ต่อปี  
 
 
 
 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

สามารถ
ให้บริการ
ประชาชน ไม่
น้อยกว่า 140 
ครั้ง ต่อป ี

มีชุดเจ้าหน้าท่ี
ให้บริการและอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนในการจัด
งานพิธี หรืองาน           
ศาสนพิธีต่างๆ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 

แบบ ผ.01 


