
๒๔๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.3 สงเคราะหก์ลุ่มด้อยโอกาส 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ครอบครัวยากจน 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ
ความเดือดร้อนในชุมชน 

เพื่อสงเคราะห์และ
ช่วยเหลือครอบครัว
ยากจนผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ประสบความเดือดร้อน
ในชุมชน 

สนับสนุนเงินช่วยเหลือ 
หรือเครื่องอุปโภคบรโิภค
หรือวัสดุอุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือ
ทุนประกอบอาชีพส าหรับ
ครอบครัวยากจน
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ
ความเดือดร้อนในชุมชน 

200,000 
(2559:150,000) 
(2558:200,000) 
(2557:200,000) 

 

 200,000 200,000 ร้อยละ 100 
ของผู้ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ
สามารถใช้ชีวิต
ได้อย่างปกตสิุข 

ครอบครัวยากจน
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ประสบความเดือดร้อน
ในชุมชน ไดร้ับการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 
 

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส ์

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

17,000,000 
 

 17,000,000 
 

17,000,000 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้สูงอายุ  
คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์  
ได้รับเงินเบี้ย  
ยังชีพ 

ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ ท่ีไดร้ับเงิน
เบี้ยยังชีพสามารถใช้
ชีวิตได้อย่างปกตสิุข 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



๒๔๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.3 สงเคราะหก์ลุ่มด้อยโอกาส 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

3 โครงการบริการแสดงตนและ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตผู้รับ           
เบี้ยยังชีพ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการแสดงตน และจดั
กิจกรรมด้านสุขภาพ
และนันทนาการให้
ผู้สูงอาย ุ
 

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

80,000 
(2559:60,000) 
(2558:80,000) 
(2557:70,000) 

 

 

 80,000 80,000 ร้อยละ 100 
ของผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายไุด้รับความ
สะดวกในการแสดงตน 
ตลอดจนไดร้ับความรู้ 
และความบันเทิง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการนันทนาการปัน
รอยยิ้มใหผู้้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้มี
กิจกรรมร่วมกันในช่วง
เทศกาลส่งท้ายปเีก่า
ต้อนรับปีใหม ่

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

80,000 
(2558:80,000) 

 80,000 80,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายไุด้มีกิจกรรม
ร่วมกันในช่วงเทศกาล 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ         
ปีใหม่ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



๒๔๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.3 สงเคราะหก์ลุ่มด้อยโอกาส 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมสุขภาวะและ
วัฒนธรรมผูสู้งอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับ
ความรู้ และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ตาม
สภาพปัจจุบันท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

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

200,000 
(2559:200,000) 

 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบั
ความรู้และ
ประสบการณ์
ใหม่ๆ ร้อยละ 
100 

ผู้สูงอายไุด้รับความรู้ 
และประสบการณ์ใหม่ๆ 
เปิดโลกทัศน์ใหม่ ตาม
สภาพปัจจุบันท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการส่งเสริมอาชีพและ
ยกระดับฝีมือแรงงานแก่คน
พิการ 

เพื่อให้คนพิการมีทักษะ
ในการประกอบอาชีพ 

1. จัดอบรมทักษะอาชีพ
แก่คนพิการ 
2. คนพิการเข้าร่วมอบรม
จ านวน 40 คน 
 

50,000 
(2557:40,000) 

 50,000 50,000 ร้อยละ 90 ของ
คนพิการ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมการ
อบรม 
 
 

คนพิการมีทักษะในการ 
ประกอบอาชีพและม ี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



๒๔๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. สร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุ และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 5.3 สงเคราะหก์ลุ่มด้อยโอกาส 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

7 โครงการสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมของสมาคมส่งเสริม
อาชีพคนพิการจังหวัด
เชียงใหม่ 

1. เพื่อสนับสนุนการ
สร้างงานให้กับ
ครอบครัวคนพิการให้ม ี
รายได้เลี้ยงครอบครัว 
2. เพื่อให้คนพิการมี
อาชีพมีงานท าอยู่ใน
ท้องถิ่นของตนอย่าง 
มีเกียรติมีศักดิศ์ร ี
 
 
 
 
 
 

1. จัดอบรมอาชีพระยะ
สั้นให้แก่คนพิการในต าบล 
2. คนพิการที่มีความสนใจ
ด้านช่าง หรืออ่ืนๆ จ านวน 
20 คน 

50,000  50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
คนพิการที่ผ่าน
การอบรมมี
อาชีพมีรายได้  

คนพิการไดร้ับสนบัสนุน 
การประกอบอาชีพท่ี 
เหมาะสมมีรายได้ มี
อาชีพและมีงานท าอยู่ใน
ท้องถิ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ.01 


